
Eesti Kurtide Liidu juhatuse koosoleku 
 

PROTOKOLL nr. 50 
 
Zoomi koosolek: 15. detsember 2020. a. 
 
Osa võtsid: Tiit Papp, Riina Kuusk, Helle Sass, Mati Kartus, Janis Golubenkov, Gretel Murd ja 
Sirle Papp. 
 
Päevakord: 

1. EKL juhatuse töö lühike kokkuvõte  ja 2021 plaanid edasiseks tegevuseks 
2. EKL ettevõtte PINVET OÜ juhatuse liikme Jüri Pinseli lepingu pikendamine ja 

kinnitamine 
3. 2021. aasta kalenderplaani arutelu ja kinnitamine 
4. EKL liidukoosoleku 2021 asukoha ja aja arutelu ja kinnitamine 
5. EKL 2021 - 2026 arengukava koostamise ja tööjaotuse otsustamine 

 
 

1. EKL juhatuse töö lühike kokkuvõte  ja 2021 plaanid edasiseks tegevuseks 
 

• Presidendi aastavahetuse kõne ja strateegia 2020. aastaks, algataja Jüri 
Jaanson – 06.01. 

• EVK kutsekomisjoni koosolekud – 07.01. 

• Töökohtumine EPIKojas Riigi Kinnisvara AS-i esindajatega – 09.01. 

• Ligipääsetavuse rakkerühma teemagruppide avakohtumine SoM-is – 21.01. 

• Riigikogu sotsiaalkomisjoni istung, teema meediaseaduse eelnõu – 11.02.  

• HTM-i esindajate töökohtumine, teema HTM 2020. aasta tegevustoetuse 
kasutamise arutelu – 02.03. 

• Audiovisuaalmeedia ligipääsetavuse ekspertrühma arutelud – 07.04, 21.04, 
12.05, 09.06 

• EPIK  võrgustiku  üldkoosolekud – 22.05, 20.11, EPIK suvekool 12. – 13.08. 

• DEAFCOM teenuse pakkuja ja SKA kaugtõlketeenuse töökohtumised 27.05, 
12.06, 19.06, 25.06, 07.07, 08.07, 09.07, 13.07, 15.07, 22.07, 28.07, 31.07, 
07.08, 17.08, 28.08, 31.08, 15.08, 15.09, 21.09, 10.11, 19.11.   

• EUD liikmete konsultatsioonid 28.05, 03.06, 07.09, EUD assamblee – 19.12. 

• EKL juhatuse koosolekud 29.05, 03.08, 15.12. 

• Viipekeele sõnastiku grupi koosolek 04.06. 

• Kohtumised peaministri Jüri Ratasega 07.08, sotsiaalministri Tanel Kiiguga 
10.08. 

• Kurtide 112 teema Vabariigi töökoosolekul Stenbocki majas – 25.08. 

• SKA ligipääsetavuse projektijuhi tutvumiskohtumine kurtide majas – 21.10. 

• Häirekeskuse ja Eesti Kurtide Liidu koostöökohtumine 112-teenuse teemal – 
27.10. 

• HTM-i eesti viipekeele ja eesti keele arengukava arutelu – 12.11. 

• Ligipääsetavuse rakkerühma ligipääsetava kommunikatsiooni töökohtumine – 
02.12. 

• Ligipääsetavuse rakkerühma arutelu hädaabiteate ligipääsetavusest – 08.12. 



Juhatuse liikmetest Gretel Murd on teinud väga aktiivset tööd meedia teavitamisel 
Facebookis, Sirle Papil õnnestus Eesti kurtide kogukonna emade ja laste suvepäevad 
ja kaks eesti viipekeele kursust läbi viia Ida-Virumaa kurtidele Narvas. 

Helle Sass rääkis oma EPIK juhatuse tööst ja viipekeele tõlketeenuse murekohtadest. 

Sirle Papp tõi Narva kurtide inimeste murekohtadest kõige enam välja: 

• Narva kurtide vanemaealiste  IT väga nõrga oskuse, 

• keelebarjäärist tingitud puude tuvastamise õudse olukorra, 

• sotsiaalse ja õigusliku kaitse nõrga olukorra. 

Sirle viitab sotsiaalnõustamise pakilisele vajadusele Narvasse. 
 
Gretel Murd teeb ettepaneku selle teema püstitamise ja edastamise 
sotsiaalministrile. 

Sirle Papp oli saanud varem mitut tagasisidet, et kurdid pole EPIK korraldatud 
õigusnõustamisest abi saanud ja on enamikel juhtudel jäänud kaotajaks. Juristid ei 
tunne kurtide inimeste eripärasid ja saagi arugi. Ta viitab tungivale vajadusele 
taastada kurtide liidu juurde õigusnõustamise, mis on kitsalt sihitud kurtide 
kogukonnale. 
 
Tiit Papp on selle probleemiga kursis ja teatas, et 2021. aasta märtsis korraldab 
justiitsministeerium puudega inimeste õigusnõustamise hanke. Tuleb proovida teha 
piiratud mahuga ja kurtide kogukonnale sihitud hinnapakkumise koos põhjaliku 
põhjendusega. Kui see ei lähe läbi, siis tuleb teha ettepanek kohtumiseks 
justiitsministriga ja teha selgitustööd.  
 
Riina Kuusk räägib koroona pandeemiast tingitud kurtide inimeste sotsiaalnõustamise 
raskustest. Teisalt oli ta teinud videoküsitluse üle Eesti kurtidele 
allorganisatsioonidele, kus sooviti tagasisidet eakate kommunikatsioonilisest 
ligipääsetavusest. Tagasiside on null. 
 
Janis Golubenkov ja Mati Kartus tõdesid, et koroona pandeemiast tingituna polnud 
võimalik kurtide kultuuripäevad läbi viia. 

Gretel Murd viitas Narva Paju kooli hariduse madalale tasemele, mida saavad Narva 
vene kurtide noored eriklassides. See on tõsine mure. 

Enne jõule jõutakse kahe viipekeele e-sõnastiku „Eesti ja maailm“ ja loodusõpetuse e-
sõnastiku viipevarade loomisega ühele poolele. Eraldi teemaks jääb nende sõnastike 
tarbeks vastava tarkvara loomine ja avalikustamine, need jäävad 2021. aastasse. 

2020. aasta tegemisi ja kommunikatsioonilist ligipääsetavust (valitsuse 
pressikonverentsid, terviseameti teated, riigikogu otseülekanded jms) võib lugeda 
väga heaks. 



Skype kaugtõlketeenuse kättesaadavust oli seoses COVID-19-ga pikendatud 
tööpäeviti ja võimaldati ka laupäeval kasutada. Kuna Skype kaugtõlketeenuse video 
kvaliteet jätab tihti ja kohati soovida ja sellega seoses alustati pikki läbirääkimisi SKA-
ga ja Deafcomi kaugtõlketeenuse pakkujaga Skype platvormi väljavahetamiseks.  

2021. aasta plaanidest. Sõltuvalt COVID-19 pandeemia kestusest ja karantiinist tuleb 
aasta alguse tegemised viia rohkem virtuaalsele platvormile, samas jätkata 
maksimaalselt 2020. aasta COVID-19 situatsioonist välja kasvanud häid praktikaid.  

Leida ja/või uurida püstitatud probleemidele normaalsed lahendused, vajadusel läbi 
rääkida ja otsida lahendusi. 

OTSUS: Võtta teadmiseks. 

2. EKL ettevõtte PINVET OÜ juhatuse liikme Jüri Pinseli lepingu pikendamine ja 
kinnitamine 
 
[...] 
  
OTSUS: Kõik on nõus Jüri Pinseli juhatuse liikme lepingu uute muudatustega. 
 

3. 2021. aasta kalenderplaani arutelu ja kinnitamine 

• HTM-i strateegilise partneri haridusprogrammi võimalik jätkamine ja riigikogu 
võimaliku tegevustoetuse kasutamine  2021. aastaks 
 
Tiit Papp tegi võimalikke ettepanekuid haridusprogrammi osas 2 variandiga: 
esimene variant näeb ette kogu tegevustoetuse kasutamist viipekeele 
sõnastiku tarkvara loomiseks, teine variant osa toetusest läheb eesti ja vene 
viipekeele e-sõnastikule ja ülejäänud osa läheb e-sõnastiku tarkvara 
loomisele. HTM pole veel otsustanud. Riigikogu võimalik tegevustoetus oleks 
planeeritud EKL IT taristu uuendamisele, mõne mooduli loomisele, et 
vähendada EKL-i IT kõrgeid püsikulusid pikemas perspektiivis. 
 

• Ettevalmistused - eesti viipekeele päev ja rahvusvaheline viipekeelte päev, 
kurtide nädal, kurtide päev 2021  

• Töötukassa teenuste ja võimaluste pakkumine infopäevade raames (Külliki 
Bode eelkokkulepe)  

• Eesti Kurttummade Seltsi asutaja ja esimehe Karl Luht’ a 150. aastapäeva 
võimalik tähistamine ja otsustamine 

 

 Aeg  Üritus 
 1. märts  Viipekeele päeva tähistamine (täpsustamisel) 

 24. aprill  EKL korraline aastakoosolek Tallinnas (sõltuvalt pandeemiast, 
vajadusel tuleb edasi lükata maini või juuni alguseni või turvalise 
olukorra stabiliseerumiseni) 

 19. või 26. mai  Tänugala korraldamine Tallinnas (täpsustamisel) 



 5. või 12. juuni  Üleeestiline pensionäride 13. kokkutulek Võrus (sõltuvalt 
pandeemiast, vajadusel tuleb edasi lükata või ära jätta kuni turvalise 
olukorra stabiliseerumiseni) 

 20. - 22. juuli  Eesti kurtide kogukonna emade ja laste suvepäevad Kopra talus 
 26. september  Rahvusvahelise kurtide päeva tähistamine Tallinnas 

 Jaanuar - detsember  Kurtide kogukonna ühiskonnas osalemise võimaluste avardamine   
 viipekeele tõlketeenuse kättesaadavuse parandamise kaudu 

 Jaanuar - detsember  EKL tegevus- ja eestkoste võimekuse suurendamine 

 Jaanuar - detsember  Kurtide kogukonna kommunikatsioonile ligipääsu suurendamine 

 
 
Tiit Papp tegi ettepaneku jooksvalt lisada ürituste kalendrisse teised ettepanekud, kui 
nende osas on rohkem selgus majas. 
 
OTSUS: Kõik on nõus. 
 

4. EKL liidukoosoleku 2021 asukoha ja aja arutelu ja kinnitamine 
 
Tiit Papp teeb ettepaneku läbi viia liidukoosoleku Tallinnas. Kui aprilli lõpus jätkub 
COVID-19 pandeemia ja olukord jätkub, siis tuleb liidukoosolekut edasi lükata maini 
või juuni alguseni või turvalise olukorra stabiliseerumiseni. Liidukoosolekut on 
tingimata vaja läbi viia, sest virtuaalset koosolekut on väga raske korraldada. 
 
Kuna 2020. aastal polnud võimalik liidukoosolekut läbi viia, siis meie ei hakanud ise 
määrama liidumaksu liikmetele, vaatamata sellele, et meie põhikiri lubab juhatusel 
liidumaksud kehtestada, aga siiani oleme olnud demokraatlikud ja laseme liikmel 
vastavalt oma võimalustele liidumaksu määrata. Sellest tulenevalt teeb Tiit Papp 
ettepaneku lükata liidumaksu maksmise 2021. aastale ja paluda järgmisel 
liidukoosolekul määrata tagasiulatuvalt ka 2020 liidumaksu ja ka 2021 liidumaksu. 
 
Gretel Murd teeb ettepaneku teha küsitluse liikmetele ja saata pärast liidumaksu 
arved. 
 
Tiit Papp viitab aastalõpule ja varasemale kogemusele, et kirjalik kirjavahetus 
liikmetega pole alati tulemuslikum. 
 
OTSUS: Võtta Tiit Papi ettepanek vastu ja kõik on nõus. 
 

5. EKL 2021 - 2026 arengukava koostamise ja tööjaotuse otsustamine 
 

Tiit Papp tuletas meelde, et kurtide liidu arengukava kehtivus lõppes 2019. aastal ja 
siiani pole õnnestunud uut arengukava kokku panna. Loomulikult mõjutas COVID-19 
pandeemia meie tegemisi tugevalt. Kui see olukord kestab veel pikalt, siis on väga 
raske liikmetega koos töötada, kui pole võimalik füüsiliselt kokku saada ja arutada. 
 
Gretel Murd tegi ettepaneku, et peame kuidagi suhtlema Zoomi vahendusel 
liikmesühingutega ja arutama arengukava jaoks prioriteete ja valupunkte. Kui ei saa 



Zoomi grupivestlust teha, siis teha individuaalselt videovestlus neile sobival 
platvormil, millega nad on harjunud. 
 
Tiit Papp tegi ettepaneku jooksvalt arutada ja paika panna tegevuskava uue aasta 
alguses Zoomi vahendusel. Samuti otsida pädev inimene, kes oskab arengukava 
koostada, ja sõlmida ühekordne töövõtuleping selle töö tegemiseks. 

 

OTSUS: Kõik on nõus. 
 
 

Koosolekut juhatas ja protokollis: Tiit Papp 


