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Algus kell 12.00, lõpp 14.30
Võttis osa 36 liidu liiget (nimekiri lisatud).
Enne koosoleku algust sai sõna Andrus Helenurm, kes meenutas kauaaegset EVL-i töö
eestvedajat Uno Taimlat ning süütas küünla tema mälestuseks.
Külliki Bode tegi ettepaneku valida:
juhatajaks
protokollijaks

Kaia Sillaste

Hääletamine:

Külliki Bode

poolt 36 liiget, vastu ei olnud

Kaia Sillaste

poolt 36 liiget, vastu ei olnud

Külliki Bode tutvustas kohalolijatele koosoleku päevakorda:
PÄEVAKORD
1. EVL 2015. aasta majandusaastaaruande vastuvõtmine
2. EVL 2016. aasta eesmärgid ja tegevused
3. Uno Taimla fondi loomine
4. Teiste Euroopa riikide vaegkuuljate organisatsioonide töövõidud
5. Kuulmiskeskuse Audiale tutvustus
Päevakord kinnitati ühehäälselt.
1. EVL 2015. Aasta majandusaastaaruande vastuvõtmine
KUULATI:
1) EVL-i juhatuse esinaine Külliki Bode kandis ette EVL-i 2015. aasta tegevusaruande.
2) EVL-i 2015. aasta rahalistest vahenditest ja nende kasutamisest rääkis raamatupidaja
Annika Kokk.
3) Revisjonikomisjoni aruande luges ette revident Elina Kabanen.
Küsimusi ettekandjatele ei olnud.
Elina Kabanen tegi ettepaneku kinnitada EVL-i 2015. aasta majandusaastaaruanne.

Enne hääletamisele asumist tutvustas Külliki Bode hääletamise korda. Igast organisatsioonist
hääletab üks esindaja.
HÄÄLETAMINE:
poolt hääletas 16 organisatsioonide esindajat
vastu hääli ei olnud
erapooletuid ei olnud
OTSUSTATI:
1.1. Kinnitada 16 poolt häälega EVL-i 2015. aasta majandusaastaaruanne.
2. EVL 2016. aasta eesmärgid ja tegevused
KUULATI: 2016. aastaks seatud eesmärkidest ja tegevusest rääkis Külliki Bode.
EVL katusorganisatsioonina osaleb erinevates komisjonides seaduste eelnõude
väljatöötamisel ja ligipääsetavuse parandamisel. Samuti osaleme rahvusvaheliste vaegkuuljate
organisatsioonide töös.
Igapäevane töö on seotud teenuste arendamisega – kirjutustõlgid, kuulmisnõustamine,
kogemusnõustamine, rehabilitatsiooniteenus, subtiitrid, avalikes kohtades silmusvõimenduse
kättesaadavuse tagamine, meedias oma tegemiste kajastamine, koduleht, facebook.
Regulaarselt toimuvad EVL-i juhatuse koosolekud ja üldkogud. Teeme koolitusi ka oma
liikmesorganisatsioonide juhtidele. Soov on suurendada oma liikmete arvu (eesmärk 50
võrra).
Täna saite kätte ajakirja AURIS + MEIE ISE esimese numbri, otsustamisel on kas jätkame
selle nimega ja mitu numbrit välja anname. Ootame teie ettepanekuid.
Samuti jätkame selgelt kõneleja valimist (kategooriad tele saatejuht, raadiohääl, näitleja).
Tahame aidata luua ka oma organisatsioonid hiliskurdistunutele ja implantaadi kasutajatele.
Lõpetuseks olulised kuupäevad:
7.-8.05.2016

kogemusnõustajate koolitus (Tallinnas)

21.-22.05.2016

kogemusnõustajate koolitus (Tallinnas)

28.05.2016

kogemusnõustajate koolitus (Tallinnas)

22.-24.07.2016

KÕKU suvelaager (Otepää lähedal Annimatsil )

1.-2.10.2016

kuulmisnõustajate koolitus (koht täpsustamisel)

3. Uno Taimla fondi loomine
KUULATI: Teet Kallaste tegi ettepaneku nimetada EVL annetuste statuut ümber Uno Taimla
nimeliseks fondiks. Samuti tutvustas Teet Kallaste seoses statuudi ümbernimetamisega selles
tehtavaid muudatusi.
Ettekandjale esitati küsimusi annetuste kogumise ja kasutamise kohta.
HÄÄLETAMINE:
poolt hääletas 30 üldkogul osalejat
vastu hääli ei olnud
erapooletuid ei olnud

Pille Ruul on nõus olema fondi patrooniks. Pille ütles, et see on Unole ja tema perele suur au,
et läbi fondi jätkub Uno elutöö.
OTSUSTATI:
3.1. Nimetada annetuste statuut ümber Uno Taimla nimeliseks fondiks.
Enne järgmist ettekannet peeti meeles liikmeid, kes tähistasid aasta esimesel nelja kuul oma
juubeleid.
Jaanuaris Hilja Makara (Jõhvi VÜ) 75 ja Üllar Maikalo (Tallinna ja Harjumaa VÜ) 50
Veebruaris Endla Moon (Pärnu VÜ) 75
Märts Helfi Soonik (Saaremaa VÜ) 70
Aprill Lea Laansalu (Tartumaa VÜ) 75
4. Teiste Eruroopa riikide vaegkuuljate organisatsioonide töövõidud
KUULATI: Teiste Euroopa riikide vaegkuuljate organisatsioonide tegemistest ja nende
töövõitudest tegi ülevaate Pille Ruul.
Koos arutati, mis on meie probleemid lähtudes ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni
paragrahvidest 5 ja 9. Leiti, et eesti vaegkuuljatel pole tagatud infole piisav ligipääs.
Oma ettekande lõpus näitas Pille videot, kus sai näha vaegkuulja jaoks ühte olulist probleemi
– ilma subtiitriteta on peaaegu võimatu aru saada mida telesaadetes räägitakse.
Pille palus saata endale infot, millest ta saaks rääkida rahvusvahelisel tasandil.
5. Kuulmiskeskuse Audiale tutvustus
KUULATI: Kuulmiskeskuse Audiale poolt pakutavaid teenuseid ja kuulmisabivahendeid
tutvustas dr Carina Truuverk.
Ettekandjale esitati hulgaliselt täpsustavaid küsimusi.

Külliki Bode
juhataja
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protokollija

