
Eesti Kurtide Liidu juhatuse koosoleku 
 

PROTOKOLL nr. 54 
 
 
Zoomi koosolek: 9. september 2021. a. 
 
Zoomi koosolekust võtsid osa: Tiit Papp, Janis Golubenkov, Riina Kuusk, Sirle Papp, Helle Sass ja 
Mati Kartus. 
Kaasatud ekspertidena Maret Õun ja Aire Murd päevakorra 3-nda küsimuse arutamiseks. 
 
Päevakord: 
 

1) EKL juhatuse aseesimehe ümbervalimine 
2) Eesti Kurtide Liidu 100-nda juubeli tähistamise arutelu 
3) Eesti viipekeele sõnastike arutelu EKI (Eesti Keele Instituudi) tagasiside valguses 
4) Jooksvad küsimused 

 
 

1) EKL juhatuse aseesimehe ümbervalimine 
 
Janis Golubenkov avaldas soovi EKL aseesimehe kohalt lahkuda ja jääda juhatuse liikmeks. 
 
Rohkem ettepanekuid ei olnud. Tiit Papp tegi Riina Kuusele ettepaneku asuda aseesimehe 
kohale. 
 
OTSUS: kõik on poolt. 
 

2) Eesti Kurtide Liidu 100-nda juubeli tähistamise arutelu 
 
Tiit Papp tegi lühikese kokkuvõtte varasematest arutelutest. Iga kuu aasta kestel pole 
võimalik vähemalt ühte üritust korraldada ajalises mõttes ja rahalisi võimalusi arvestades, 
tuleb teha valikud. Olulised tähtpäevad ja sündmused saab siduda EKL 100-nda juubeli 
tähtpäevaga. Need oleksid eesti viipekeele tähtpäev, tänugala, kurtide kogukonna 
üleeestiline kokkutulek, viipekeele päev/kurtide nädal, samuti tuleb oluliseks pidada EKL 
100-nda juubeli kogumiku väljaandmist. 
 
OTSUS: kõik on nõus. 
 

3) Eesti viipekeele sõnastike arutelu EKI (Eesti Keele Instituudi) tagasiside valguses 
 
Tiit Papp andis teada, et selle teema arutelusse on kaasatud Maret Õuna ja Aire Murd-i 
ekspertarvamusi avaldama ja kaasa rääkima.  
 
Tiit Papp andis lühikese ülevaate EKI-ga koostööst. Paarist kohtumisest tuli välja, et EKI-il 
on hetkel teised prioriteedid sõnaveebi arendamise osas ja meie visioon viipekeele e-
sõnastiku loomisest koostööst EKI-ga ei ole nende jaoks hetkel aktuaalne. Nemad saavad 
meiega koostöös lisada sõnaveebi meie loodud e-sõnastiku viipevara nn ühe võõrkeele ehk 
eesti viipekeele all. Viipe otsimine käib otsingu kaudu. 



Tiit Papp avaldas arvamust, et EKI pakutu ei ole parim lahendus viipekeele õppuritele ja 
viipekeele õpetajatele koolides, ülikoolides ega kursustel. E-sõnastiku kasutamine peab 
olema intuitiivne ja mugav. HTM-i eraldatud toetus peaks kiiremas korras suunatama uue 
e-sõnastiku tarkvara arendamiseks. Olemasolev 2015. aastal loodud rahvusvahelise 
viiplemise e-sõnastik oli esimene pääsuke ja on praeguseks paljude puudustega. Sellele 
vaatamata saab seda sõnastikku võtta aluseks uue tarkvara loomiseks, nii et meie ei alusta 
nö tühjast kohast. 
 
Aire Murd jagas seisukohta, et e-sõnastiku kasutamine peab toetama viipekeele visuaalset 
õpetamist kui ka õppimist. 
 
Maret Õun kahtles, et kas selline tee on rahalises mõttes jätkusuutlik. Ta avaldas arvamust, 
et on teisi rakendusi, mis suudavad sama ülesannet tasuta täita. Ta soovitas vaadata teisi 
saite ja rakendusi. 
 
Tiit Papp ütles, et ta on väga kursis niipalju kui võimalik IT teemadega ja Mareti viidatud 
lingid ei sobi e-sõnastikeks (Dropbox ei ole sobiv rakendus ja http://hev.edu.ee  ei vasta e-
sõnastiku minimaalsetele nõuetele). 
 
Riina Kuusk avaldas arvamust, et e-sõnastikud peavad Igalpool ligipääsetavad olema. 
 
OTSUS: kõik on Tiit Papi ettepaneku poolt jätkata e-sõnastiku projektiga videoteegi 
tarkvara arendava IT firmaga.   
 

4) Jooksvad küsimused 
 
Jooksvaid küsimusi ei olnud. 

 
 
Zoomi koosoleku viis läbi ja protokollis: Tiit Papp 
 

http://hev.edu.ee/

