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Algus kell 17.50, lõpp 20.50
Koosolekul osalesid juhatuse liikmed: Külliki Bode, Katrin Lapina, Siiri Inno, Viljar Parm, Allar Viik,
Pille Ruul, Kaia Sillaste (osales Skype vahendusel).
Lisaks osalesid koosolekul EVL Nõukoja esimees Teet Kallaste, ajakirja „Meie Auris“ toimetaja
Kristi Kallaste.
Koosoleku juhatajaks valiti Külliki Bode ja protokollijaks Katrin Lapina.
Koosoleku alustamine:
Külliki Bode tutvustas koosoleku päevakorda.
PÄEVAKORD
1.

Igaüks räägib oma plaanidest ja tegevustest. Valdkonnad, mida arutame: Rein Järve tegevus
kontoris, kirjutustõlketeenuse hind, subtiitrite teema, Uno Taimla Fondi jaoks raha kogumine,
kogemusnõustajad rehabilitatsioonimeeskonnas, rahvusvahelised sündmused aastal 2017
(Millistel on EVL jaoks oluline osaleda ja kuidas neid eelarvestada?)

Teet Kallaste: Koostasin seekord Eesti Vaegkuuljate Liidu ettepanekud ja põhjendused ehitusmääruse
muutmise osas MKM- le natuke teistmoodi, loodame et arvestatakse. Tallinna linn soovib moodustada
ligipääsetavuse jaoks eraldi fondi ning võtab hallata portaali, kus on kirjas objektidele ligipääsetavus.
Arutasime Küllikiga projekti kirjutamist KÜSK-i 2017. aasta I vabaühenduste arenguhüppe
taotlusvooru (tähtaeg 17.01.2017).
Külliki Bode: Rein Järve andis mulle üle patareid, tarvikud ning kassa, annan need edasi Ene Oga
kätte, tema jääb vastutavaks selles valdkonnas. Rein oli nõus ka edaspidi vajadusel olema
vastuvõtupäeval kontoris nõustamas (eelistab teisipäevi, neljapäeval sobib talle ainult kella 10-13),
sest Nõmme ühingu esimehena kasutab meie ruumi, töötab ju ka siinsamas EPI Kojas majahoidjana.
Kuidas otsustame?
OTSUSTATI: Rein Järve võib kasutada ka edaspidi EVL kontorit Nõmme VKS asjaajamisteks, kuid
oma dokumentide printimise jms kulud katab Nõmme ühingu arvelt või ise, hoolitseb ka ruumi
korrasoleku eest neil kontori kasutamiskordadel. Vajadusel osutab EVL- ile abi vastuvõtupäeval
kontoris nõustajana kohalviibimise osas.
Viljar Parm: Kõik juhatuse liikmed peavad vaatama EVL Google kalendrit, lisama sinna vajalikku
infot. Kõku kaart on paljudel aegunud, pikendamine ning postiga kojusaatmine, kes maksab need
kulud, kas inimene ise?
Toimus arutelu teemadel : Google kalender, EVL veebilehe arendamine info lisamine, Kõku kaardi
muutmine EVL sooduskaardiks, EVL uus infovoldik, iga valdkonna arendamiseks vajaminev lisaraha,

meediakampaaniad, koostöö Tallinna- ja Harjumaa VKÜ-ga kontoris toimuvate vastuvõtupäevade
läbiviimise osas.
OTSUSTATI: Viljar teeb uued näidised Kõku kaardi kujundusele, sellest saab Eesti Vaegkuuljate
Liidu sooduskaart, millele jääb kiri ka Kõku klubi kohta. Kaardi (pikenduskaardi) maksumuse 2€ ning
soovi korral postiga kättetoimetamise kulu maksab kaardi saaja. Tuleb juurde otsida ettevõtteid kus
saaks EVL sooduskaardiga soodsamaid teenuseid. Iga juhatuse liige mõtleb, kui palju kuluks tema
vastutusala valdkonna edendamiseks raha ning kust võiksime sponsorlust küsida või kuhu projekti
esitada. Viljar kujundab uue voldiku ning kooskõlastab voldikusse lisatava info. Voldikus peaks
kindlasti olema info meie poolt osutatavate teenuste kohta.
Allar Viik rääkis oma tegevusest ja plaanidest. Märksõnad:


Kirjutustõlketeenuse hinnakiri, läbirääkimised Viipekeeletõlkide OÜ-ga



Koos Küllikiga kohtumised Mari Rulli ja Helmen Küti`ga



EVL kodulehe arendamine veebis, ettepanekud



Subtiitrite autoriõiguste kohta teha päring Eesti Filmiinstituudile, küsida tagasisidet
produtsentide rahulolu kohta.



Subtiitrite meediakampaania, teha koostööd kurtide ühinguga, subtiitrite kohta artikkel EVL
kodulehele



Osaleb 10. novembril EVL esindajana Eesti Kurtide Liidu poolt korraldataval Eesti kurtide
hariduse 150. Juubelikonverentsil



Kuulmiskeskuste tabeli täiendamine. Pakub kuulmiskeskustele reklaamivõimalusi EVL
kodulehel ja ajakirjas „Meie Auris“



24. novembril koos Viljariga Pärnumaa VKÜ Teabepäevale (ettekanne muudatustest
abivahendite osas ja muud teemad, mis on olulised eakamatele vaegkuuljatele)

Siiri Inno: Tegin Bellmani firmale tänukirja annetatud abivahendite eest. Ees on kohtumine, mille
käigus loodan saada rohkem teavet sponsorluse kohta. Võin koostada ja lisada infot EVL veebilehele,
FB lehele. Tõlgin Pille saadetud rahvusvahelise uuringu kokkuvõtte materjalid eesti keelde.
Pille Ruul: Peame otsustama, missugused rahvusvahelised üritused on EVL jaoks 2017. a olulised, kes
meilt osalevad ja kust leida raha osalemiskuludeks.


5.-7. mail toimub Londonis EFHOH konverents ja aastakoosolek,



11.-14. mail toimub Oslos Põhjamaade hiliskurdistunute konverents. Sinna võib minna EVL
esindajana Henry Ruul.



2017. a Põhjamaade hiliskurdistunute Suvelaager Rootsis, sinna võiksid minna Eestis toimuva
2019. a Põhjamaade hiliskurdistunute Suvelaagri meiepoolse organiseerimisega seotud
inimesed.



6.- 8. oktoobril toimuv IFHOH konverents Berliinis keskendub ligipääsetavusele ja
silmusvõimendussüsteemi teemadele.

Uno Taimla nimelisse fondi meediakampaania korraldamine, koostööpartnerite leidmine. Palun
juhatuse liikmetel 14. novembriks mõelda ja saata ettepanekuid kuidas Uno Taimla nimelisse fondi
raha koguneks ja mis on fookuses sealt toetusi välja andes.
Külliki Bode: Pillel palun teha koostöös meie raamatupidajaga kalkulatsioonid rahvusvaheliste ürituste
eelarvete kohta.
Kaia Sillaste: Olen tasapisi viinud ennast kurssi rehabilitatsiooni teemadega. 23. novembril toimub
meil rehabilitatsioonimeeskonnaga kokkusaamine EVL kontoris Toompuiesteel. Hetkel ei ole teada,
kui palju meil üldse on rehateenuse soovijaid.
Pille Ruul: EVL veebilehel võiks olla rehabilitatsiooniteenuse kohta lihtsas keeles selgitused, et igaüks
saaks aru ja oskaks hinnata, kas ta vajab rehabilitatsiooni. Paljud kuulmisprobleemidega inimesed ei
oska seda teenust praegu võib-olla üldse küsidagi.
Katrin Lapina: Meie EVL rehabilitatsioonimeeskonda võiks kaasata 3- 4 kogemusnõustajat. Arutame
seda teemat Kaiaga. Meil on tarvis ka kogemusnõustajat, kes valdab vene keelt, kel on implantaadi
kogemus, kes oskaks viipekeelt. Sponsorite leidmisel katsun ka edasi mõelda, teha koostööd Kõku
klubi suvelaagri korraldajatega ja Tallinna- ja Harjumaa ühinguga talvepäevade korraldamise osas, et
leida toetajaid.
Koosoleku lõpetamine:
Külliki Bode tegi ettepaneku lõpetada juhatuse koosolek.
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