
Eesti Kurtide Liidu juhatuse koosoleku 
 

PROTOKOLL nr. 51 
 
Zoomi koosolek: 7. märts 2021. a. 
 
Osa võtsid: Tiit Papp, Riina Kuusk, Helle Sass, Mati Kartus, Janis Golubenkov, Gretel Murd ja 
Sirle Papp. 
 
Päevakord: 

1. Eesti Viipekeele Seltsi (EVS) EKL liikmeks astumise avalduse arutamine ja otsustamine 
2. EKL juhatuse liikme Greteli Murd’ lahkumisavalduse vastuvõtmine ja otsustamine 

• Juhatuse liikmete töö- ja valdkondade ümberkorraldamine seoses Gretel 
Murd’ lahkumisega 

3. Reserveeritud domeeni „viipekeel.ee“ üleandmise otsustamine Eesti Viipekeele 
Seltsile 

4. Eesti Kurtide Liidu 2021. aasta projektide ülevaade ja hetkeseis 
5. Jooksvad tööküsimused 

• EKL arengukava koostamise tööjaotuse otsustamine 

• Tartumaa Kurtide Ühingu palve edastamine (Janis Golubenkov) 

• MTÜ Kameeleon toetamise küsimus (Janis Golubenkov) 
 
 

1. Eesti Viipekeele Seltsi (EVS) EKL liikmeks astumise avalduse arutamine ja 
otsustamine 

 
Tiit Papp annab teada, et Eesti Viipekeele Selts saatis liitumise sooviavalduse koos 
oma põhikirjaga 17. jaanuaril. Olles nende avalduse tutvunud ja nende põhikirja 
eesmärkide vastavust kontrollinud EKL põhikirjale ja tegevusele tuleb nõustuda, et 
Eesti Kurtide Liidu ja Eesti Viipekeele Seltsi eesmärgid ja tegevused kattuvad suures 
osas kokku. Teen ettepaneku Eesti Viipekeele Seltsi vastu võtta EKL liikmeks. Olen 
varakult teile saatnud nende avaldust ja põhikirja. 
 
OTSUS: Ühehäälselt (v.a Gretel Murd) vastu võtta Eesti Viipekeele Seltsi EKL liikmeks. 
Tiit Pappi kohustada neile teavitada.  

 
2. EKL juhatuse liikme Greteli Murd’ lahkumisavalduse vastuvõtmine ja otsustamine 

 
Tiit Papp teatas Gretel Murd’ juhatuse liikme kohalt lahkumise soovist. Ta saatis 
meile kõigile oma digiallkirjastatud lahkumisavalduse. Ta põhjendas 
videopöördumises oma lahkumise tagamaid Facebooki juhatuse suletud grupis. Meie 
austame tema soovi.  
 
Tema lahkumisavaldus on kooskõlas MTÜ seaduse § 28. (31) punktiga (Juhatuse liige 
võib juhatusest tagasi astuda sõltumata põhjusest, teatades sellest enda määranud 
organile. /.../).  
 
Liidukoosolek valis Gretel Murd’ juhatusesse 21. aprillil 2018. aastal. Eesti Kurtide 
Liidu põhikirja V punkti alalõik 29 (/.../ Juhatusel on mitte vähem kui 3 ja mitte 



rohkem kui 7 liiget) lubab juhatusel rahuldada Gretel Murd’ lahkumisavaldust. 
 
Tiit Papp avaldas arvamust, et tuleb liikmesühinguid teavitada ja paluda järgmisel 
liidukoosolekul otsustada, et kas juhatusel tuleb edasi minna vähendatud koosseisus 
või valida Gretel Murd’ asemele teine liige kuni kehtiva juhatuse volituste 
lõppemiseni. 
 
Juhatuse liikmed avaldasid kahetsust Gretel Murd’ lahkumise otsuse üle ja keelitasid 
teda jätkama. Gretel Murd jääb oma otsuse juurde. 
 
OTSUS: Poolt Tiit Papp, Helle Sass, Mati Kartus, Janis Golubenkov ja Sirle Papp, vastu 
Riina Kuusk (Gretel Murd jääb hääletusest kõrvale). Rahuldada Gretel Murd’ 
lahkumisavaldus. Tiit Pappi kohustada vormistama ja esitama avaldust äriregistrile. 

 

• Juhatuse liikmete töö- ja valdkondade ümberkorraldamine seoses Gretel 
Murd’ lahkumisega 
 
Sirle Papp on nõus Gretel Murd oma tööülesanded enda peale võtma. 
 
Sirle Papp ja Gretel Murd vahetasid infot kommunikeerimise ja kontaktide 
osas. 
 
OTSUS: Kõik on poolt (Gretel Murd ei osale hääletamisel). 

 
3. Reserveeritud domeeni „viipekeel.ee“ üleandmise otsustamine Eesti Viipekeele 

Seltsile 
 
Tiit Papp annab teada, et domeeni „viipekeel.ee“ on kurtide liidu poolt reserveeritud 
ja makstud juba ammu, umbes 2010. aastast. Siiani pole sellele leitud sobiva 
formaadi ja sisuga teema, mille peale ehitada kodulehte. Kuna Eesti Viipekeele Selts 
asutati äsja ja selle seltsi eesmärgiks ja põhitegevuseks saab olema eesti viipekeele 
arendamine, edendamine ja uurimine. Selts soovib avada oma kodulehte ja otsib 
sellele sobivat domeeni nime. 
 
Tiit Papp teeb ettepaneku pakkuda meie reservis hoitud domeeni, sest domeeni nimi 
sobib kokku seltsi eesmärkidega ja tegevusega. Teiseks on domeeni tasu makstud 
kuni 2023. aastani, nii et kurtide liidu poolt oleks väike toetus värskelt loodud Eesti 
Viipekeele Seltsile. 
 
OTSUS: Kõik on poolt (Gretel Murd ei osale hääletamisel). 
 

4. Eesti Kurtide Liidu 2021. aasta projektide ülevaade ja hetkeseis 
 

Tiit Papp annab teada, et riigikogu tegevustoetuse (15 000 eurot) ja 
haridusministeeriumi keeleprogrammi toetuse raha (10 000 eurot) on meile üle 
kantud. Eesti Puuetega Inimeste Fondi (EPIF) tegevusprogrammi toetus tõsteti 2019. 
aastaga võrreldes 791 euro võrra 18 463 euroni. Peame kiiresti arutama ja otsustama 
EPIF rahade kasutamise kohta, mille alusel saan koostada finantside jaotuse. 
 



Tiit Papp annab teada, et meie peame edasi liikuma selles suunas, et EPIF 
tegevusprogrammi eelarves peaks kasvama võimaluste mööda nn püsitöötajate 
töötasud. Praegu on makstavad töötasud naeruväärselt väikesed. Muud palgalisad 
tulevad muudest tuludest. 
 
Tiit Papp pakub välja, et EKL esimehe ja raamatupidaja töötasud tõstetakse 
võimaluste piires hetkel 25 - 27 euroga juurde, see on praegune võimalus. Ta teeb 
ettepaneku eelarve pakutud jaotuse kinnitada. 
  
Riina Kuusk soovis täpsustada juhatuse liikmete töö tasustamise võimalusi. 
 
Tiit Papp vastas, et kui on süstemaatilist ja regulaarset (pidevat) töö tegemist, siis 
need juhatuse liikmed on tasustatud, see ei erine varasematest aastatest. 
 
OTSUS: Kõik on poolt, EKL esimees teeb käskkirja oma töötajatele, suunata EKL 
esimehe palga tõstmise ettepaneku liidukoosolekule, kelle pädevuses on esimehe 
palga suuruse kinnitamine. 
 
Tiit Papp rääkis, et oli väga keeruline leida IT arendaja, kes nõustuks EKL videoteegi 
uuendamise ja ühe mooduli juurde tegemise, kuna videoteegi haldamine on väga 
kulukaks läinud. Olen leidnud ühe arendaja, kes oli esmavaatluse korras tutvunud 
videoteegi koodibaasiga ja andis nõusoleku, praegu nad koostavad kalkulatsiooni ja 
esitavad meile hinnapakkumise. 
 
OTSUS: Võtta teadmiseks. 
 
HTM-i toetuse kasutamise osas pean enne läbi rääkima Eesti Keele Instituudiga 
koostöö osas e-sõnastiku väljaandmiseks, sest HTM-i toetuses on kirjas üks nõue teha 
selle instituudiga koostööd e-sõnastiku tegemiseks. Kui need asjad on läbi räägitud 
ja/või vaieldud, siis saab panna e-sõnastiku IT arendusele. 
 
OTSUS: Võtta teadmiseks. 
 
Tiit Papp andis lühikese ülevaate Euroopa Kurtide Liidu (EUD) erakorralisest 
assambleest 27. märtsil Zoomi keskkonnas. 
 
Tiit Papp teatas, et EUD soovis, et meie teataksime neile hiljemalt 26. märtsiks 
lisadelegaadi nime. EUD korraline assamblee toimub 29. mail (laupäeval) Zoomi 
keskkonnas. Palun lisadelegaadi osas ettepanekud! 
 
Riina Kuusk pakkus ennast. Teised ei olnud vastu. 
 
OTSUS: Tiit Pappi kohustada teavitada EUD-i lisadelegaadi nime. 
 
Tiit Papp informeerib, et ta läheb Eesti Puuetega Inimeste Koja esinduse koosseisus 
variraporti kaitsma ÜRO Puuetega Inimeste Komitee raportööriga eelkohtumisel 9. 
märtsil ja 10. märtsil ametlikul kohtumisel. Mõlemad päevad toimuvad videosilla 
vahendusel. Millisel platvormil, ei oska hetkel vastata. 
 



Tiit Papp vastas täpsustavatele küsimustele ja kõik jäid rahule. Ta lubas teha 
kokkuvõtlikku ülevaate pärast kohtumisi. 
 
OTSUS: Võtta teadmiseks. 
 
Sirle Papp soovib tõstatada EKL üleeestilise pensionäride kokkutuleku ja emade ja 
laste suvepäevade korraldamise teema. 
 
Sirle Papp avaldab arvamust, et käesoleval aastal ei ole soovitav pensionäride 
kokkutulekut korraldada just väga suure nakatumise kordaja pärast, sama lugu on 
emade ja laste suvepäevade korraldamisega, aga sellel on kaks plaani – A plaan ja B 
plaan (turvalisem plaan). 
 
Lepiti kokku, et ootame veel aprillini, kui halb olukord kestab edasi, siis tuleb 
teavitada liikmeid nende ürituste ära jätmisest viipekeelses videos ja tekstina. 
 
OTSUS: Võtta teadmiseks. 

 
5. Jooksvad tööküsimused 

• EKL arengukava koostamise tööjaotuse otsustamine 
 
Tiit Papp tuletab meelde, et eelmisel koosolekul otsustasime, et on vaja EKL 
arengukava uuendada ja esitada liidukoosolekule uuendatud arengukava 
vastuvõtmiseks. Kuna liikmesühinguid on 12, siis minul oleks väga keeruline 
kõigi liikmesühingutega kontakti saada ja läbi arutada olemasolevat 
arengukava ja vaadata praegusi uusi väljakutseid ja selles valguses teha meile 
ettepanekuid uude arengukavasse. Sellega seoses teen ettepaneku jaotada 
töö juhatuse liikmete vahel, kes võtaksid enda peale paari-kolme ühinguga 
kontakteerumiseks ja arutamiseks. Siis on lihtsam koguda tagasiside ja 
koostada uue arengukava mustand. Olemasoleva arengukava on teile juba 
saadetud. 
 
Tööjaotus: 

o Tiit Papp - Eesti Viipekeele Selts, Lääne-Virumaa Kurtide Ühing, 
Läänemaa Kurtide Ühing, EKL ettevõtted 

o Janis Golubenkov - Tartumaa Kurtide Ühing, Ida-Virumaa Kurtide 
Ühing 

o Helle Sass - Tartumaa Kurtide Ühing, Viljandi Kurtide Ühing, Eesti 
Viipekeeletõlkide Kutseühing 

o Sirle Papp - Eesti Kurtide Noorte Organisatsioon, Saarte Kurtide Ühing, 
Võrumaa Kurtide Ühing 

o Mati Kartus - Pärnumaa Kurtide Ühing 

 
Tiit Papp palub kõikide organisatsioonide sisendid koguda 16. aprilliks, siis 
saab hakata koostama uue arengukava esimest versiooni, mille saadame 
uuesti liikmesühingutele. Kui on mingid märkused või ettepanekud tulnud, siis 
vaatame üle ja viime veelkord muudatused sisse. Järgmisel liidukoosolekul 



saame uut arengukava kinnitada. 
 
Rohkem kommentaare pole ja kõik on nõus.  
 
OTSUS: Võtta tööjaotus ja tähtaeg teadmiseks. 
 

• Tartumaa Kurtide Ühingu palve edastamine (Janis Golubenkov) 
 

Janis Golubenkov edastas Tartumaa KÜ palve saata kurtide liidu poolset 
esindajat nende ühingu valimiskoosolekule abistamaks uue juhatuse valimised 
läbi viia suve algul, kui koroona tingimused lubavad kurtide rahval koguneda. 
Millal see on võimalik, jääb praegu veel lahtiseks. 
 
OTSUS: Kõik on poolt, kui konkreetne palve tuleb, saata kurtide liidu 
juhatusest üks-kaks liiget vaatlejateks ja nõustajateks. 

 
 
• MTÜ Kameeleon toetamise küsimus (Janis Golubenkov) 
 

Janis Golubenkov teatas MTÜ Kameeleon raskustest projektide taotlemisel, 
omafinantseeringu leidmisest ja stuudio ruumikitsikusest. 
 
Sirle Papp teatas, et see MTÜ ei kuulu kahjuks kurtide liidu liikmete hulka, 
kurtide liit peab oma liikmete eest hoolitsema esmajärjekorras. Aga MTÜ 
Kameeleon on väga vajalik organisatsioon, kes koondab kurtidest 
meediatootjaid ühte ja kelle põhitegevuseks ongi viipekeelsete 
infomaterjalide, uudiste, otsesaadete jms tootmine. Eesti Kurtide Liit on väga 
teadlik Kameeleoni rolli tähtsusest ja vajalikkusest ja abistab neid võimaluste 
piires. Teiseks võimaluseks on teha koostööd reklaamiklipi tegemiseks, et 
mida meie saame pakkuda ja teha koostööd teiste puuetega inimeste 
organisatsioonidega, et need telliksid meie kaudu Kameeleonilt teenuseid. See 
pole kerge teema. 
 
Tiit Papp ütles, et see teema on talle teada paar aastat tagasi, oleme niipalju 
kui võimalik abistanud stuudio tehnika ostmisel, andnud omasaadete 
tegemiseks tasuta stuudiot ja tehnikat. Aitame võimaluste mööda edaspidi. 
 
Eesmärgiks on saada püsirahastust vähemalt 3 aastaks eraldi loodavale 
meediaüksusele, kus oleks vähemalt 5 täiskohaga inimest: 2 operaatorit-
monteerijat, 2 toimetajat ja 1 kuuljast viipekeelt valdavat projektijuhti. See 
oleks suur samm, proovime töötada selles suunas. 
 
OTSUS: Võtta teadmiseks. 
 
 
 

 
Koosolekut juhatas ja protokollis: Tiit Papp 


