
Eesti Kurtide Liidu juhatuse koosoleku 
 

PROTOKOLL nr. 55 
 
 
Zoomi koosolek: 30. detsember 2021. a. 
 
Zoomi koosolekust võtsid osa: Tiit Papp, Sirle Papp, Helle Sass ja Mati Kartus. 
Puudusid: Riina Kuusk perekondlikel põhjustel  ja Janis Golubenkov isiklikel põhjustel. 
 
Päevakord: 
 

1) EKL juhatuse töö lühike kokkuvõte  ja 2022 plaanid edasiseks tegevuseks 
2) EKL 100-nda juubeli korraldamise arutelu ja eelarve prognoos 
3) 2022. aasta kalenderplaani arutelu ja kinnitamine 
4) EKL liidukoosoleku 2022 asukoha ja aja arutelu ja kinnitamine 
5) Jooksvad küsimused 

 
 

1) EKL juhatuse töö lühike kokkuvõte  ja 2022 plaanid edasiseks tegevuseks 
 

Tiit Papp andis lühikese ülevaate tegemistest ja probleemipüstitustest septembrist 
detsembrini. Olulisemad neist järgmiselt: 

o Puudega inimeste valdkonna teenused TASHIS-s 
o Balti riikide kurtide liitude esindajate kohtumine Zoomis 
o SoM-i seminar „Statistika ja uuringud puuetega inimeste kohta“ Zoomis 
o Heleni kooli tuleviku töökohtumised 
o Tartumaa Kurtide Ühingu 90. juubeli pidu Eesti Rahva Muuseumis 
o Riigikogu sotsiaalkomisjoni istung, teemaks viipekeele tõlketeenuse korraldamisest, 

kättesaadavusest ja rahastamisest 
o EPIFondi 2022 toetuste taotlemine ja eesmärgistamine läbi finantsjuhtimise 

veebikoolitus Zoomis 
o Ligipääsetavuse õiguskantsleri nõukoja kohtumine 
o SKA abivahendite loetelu täiendamise ja arutelu kohtumine kurtide majas 
o EKLVL 30 konverents „Kuulmispuudega laste haridus muutuvas maailmas“ 
o Tallinna Heleni Kooli õpilaskonverents, mis on pühendatud Eesti kurtide hariduse 

155. aastapäevale 
 

Teiseks tõstatas Tiit Papp viimase aja mured olulistes teemades - kurtide ligipääsetavuse 
tagamises arstiteenustele ja viipekeeletõlkide õppekava avamise pakilises vajaduses. 
 
Paljud kurdid pöördusid viimasel ajal tihemini minu poole, et arstiteenused ei arvesta 
kurtide eripärasid ja kui palju pommitatakse viimase hetke telefonikõnedega kurte, kellel 
on varem broneeritud eriarstide visiidid ja ka viipekeeletõlgid. Kurdid ei saa 
telefonikõnedele vastata. Pärast tuleb välja, et see või teine eriarst jäi haigeks ja külastust 
on vaja tühistada. See on ka suur probleem, samuti on ka sügav probleem perearstidega. 
 
Helle Sass kommenteeris Tartu arstiteenuste kohta, et nendega ei ole probleeme ja Tartu 
arstid on sellest teadlikud ja saadavad sõnumeid. 



 
Tiit Papp leidis, et on vaja see teema tõstatada SoM-i, haigekassa ja arstide liidu tasandil. 
 
Tiit Papp on viipekeele tõlketeenuse viimase aja hetkeolukorraga kursis ja ütles, et kuna 
viipekeeletõlke napib juba olemasolevatele teenustele (KOV-ide viipekeele tõlketeenus, 
Skype kaugtõlketeenus, avalike institutsioonide viipekeele tõlketeenus). Praegu ei hakka 
veel rääkima uute teenuste avamisest, siis nende teenuste jaoks pole võtta vabu tõlke. 
Sellega seoses on pakiline vajadus tõstatada viipekeeletõlkide õppekava taasavamisest 
mõne kõrgkooli juures  HTM-i tasandil. Seda teemat ei saa lõpmatult edasi lükata. 
 
Riina Kuusk andis varakult teada, et ta ei saa osaleda kokkulepitud ajal juhatuse Zoomi 
koosolekul ja tõstatas kurtide kommunikatsioonilise ligipääsetavuse probleemi 
Terviseameti tasandil. 
 
Tiit Papp ütles, et see teema oli kõigile varem teada, olime juhatuse mõne liikmega 
osalenud paaril korral Zoomi kohtumisel Terviseameti esindajatega. Need kohtumised ei 
toonud rohkem selgust, olgugi et mõned väiksemad probleemid lahendati ära, kuid ei 
lahendatud teisi olulisi probleeme terviku vaates. 
 
Olime nõus, et seda teemat tuleb ka käesoleval aastal fookuses hoida. 
 
Tiit Papp andis teada, et koostööpartneritega ei ole aastalõpu seisuga teenuste lepingud 
ette pikendatud nagu varasematel aastatel, ja praeguse seisuga on teada, et lepingud 
tulevad järgmise aasta esimesel poolel. 
 
EPIF-i tegevustoetust 2022. aastaks vähendati võrreldes 2021. aastaga 199 euro võrra. 
 
OTSUS: võtta teadmiseks ja siin püstitatud teemad võtta töösse.  

 
2) EKL 100-nda juubeli korraldamise arutelu ja eelarve prognoos 

 
Tiit Papp andis ülevaate EKL 100 juubeli ettevalmistustest ja prognoositavatest kuludest. 
On kokku lepitud kogumiku keelekorrektori, küljendaja, kaane kujundaja ja kogumiku 
koostajaga. On võetud trükikodade pakkumisi (need pakkumised ei ole veel siduvad, sest ei 
teata ette 2022. aasta hinnatõusu). Kõik prognoositavad kulud (sh tänugala orienteeruv 
kulu) on esialgse kalkulatsiooniga 7 300 euro kandis, MTÜ Kameeleon ei ole esitanud veel 
pakkumist. Tänase seisuga tuleb uuel aastal otsida mõnedele kuludele lisarahastust või 
sponsori toetust.  
 
Sirle Papp jäi füüsilise kogumiku väljaandmises eriarvamusele ja tegi ettepaneku teha e-
raamatu väljaandmiseks. 
 
Tiit Papp tegi kompromissettepaneku võtta Sirle Papi ettepaneku arvesse. 
 
Sirle Papp võtab eesti viipekeele päeva tähistamise enda õlule. Tiit Papp võtab tänugala 
korraldamise enda peale, kokkutulek viiakse juhatusega koos. 
 
OTSUS: kõik on poolt.   

 



3) 2022. aasta kalenderplaani arutelu ja kinnitamine 
 

 Aeg  Üritus 
 1. märts  Viipekeele päeva tähistamine (täpsustamisel) 

 23. aprill  EKL korraline liidukoosolek Tallinnas (sõltuvalt pandeemiast tuleb 
 edasi lükata maini või turvalise olukorra stabiliseerumiseni) 

 Kuupäev lahtine  E-sõnastike presentatsioon koostöös HTM-iga 

 20. mai  Tänugala korraldamine Tallinnas (täpsustamisel) 
 4. juuni või 11. juuni  Eesti kurtide kogukonna kokkutulek ja EKL 100-nda juubeli 

 tähistamine Kopra talus (sõltuvalt pandeemiast tuleb edasi lükata 
 turvalise olukorra stabiliseerumiseni) 

 Kuupäev lahtine  Eesti kurtide kogukonna emade ja laste suvepäeva 5. aastapäeva 
 tähistamine (kuupäev ja asukoht täpsustamisel) 

 19. - 25. september  Rahvusvahelise kurtide päeva tähistamine üle Eesti koostöös 
 liikmesühingutega 

 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 

 
OTSUS: kõik on poolt. 

 
4) EKL liidukoosoleku 2022 asukoha ja aja arutelu ja kinnitamine 

 
Tiit Papp pakkus välja, et liidukoosolekut võiks 2022.  aastal korraldada Tallinnas, kuna 
praegu valitseb veel teadmatus koroona pandeemia levimisest ja nakkusest ja võimalikest 
piirangutest. Samuti ei saa alahinnata paremat logistikat Tallinna suunas teiste regioonide 
vaatest. Esialgseks kuupäevaks võiks olla 23. aprill, loomulikult tuleb arvestada pandeemia 
leviku ja võimalike piirangutega, sellisel juhul tuleb liidukoosolekut edasi lükata turvalise 
olukorra stabiliseerumiseni. 
 
OTSUS: kõik on poolt. 
 

5) Jooksvad küsimused 
 
Hetkel ei ole jooksvaid küsimusi 

 
 
Zoomi koosoleku viis läbi ja protokollis: Tiit Papp 
 


