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Algus kell 17.00, lõpp 22.00
Koosolekul osalesid juhatuse liikmed: Külliki Bode, Katrin Lapina, Rein Järve, Andrus Helenurm
Lisaks osalesid koosolekul Pille Ruul, EVL rehabilitatsioonimeeskonna sotsiaaltöötaja Ene Oga, EVL
Nõukoja esimees Teet Kallaste ja ajakirja ,,Meie Auris“ toimetaja Kristi Kallaste.
Koosoleku juhatajaks valiti Külliki Bode ja protokollijaks Katrin Lapina.
Koosoleku alustamine:
Külliki Bode tutvustas koosoleku päevakorda.
PÄEVAKORD
1. Pille Ruuli kokkuvõttev ettekanne Kopenhaagenis toimunud Põhjamaade hiliskurdistunute
aastakoosolekust ja Euroopa hiliskurdistunute seminarist.
2. Kirjutustõlgid.
3. Vastuvõtud EVL kontoris II poolaastal
4. Uno Taimla nimelise fondi hetkeseis ja tulevik.
5. Kogemusnõustamine.
6 . Subtiitrid.
7. Koolitused, muud projektid.

1.

Pille Ruuli kokkuvõttev ettekanne Kopenhaagenis toimunud Põhjamaade
hiliskurdistunute aastakoosolekust ja Euroopa hiliskurdistunute seminarist.
Pille Ruul osales maikuus Kopenhaagenis Põhjamaade hiliskurdistunute aastakoosolekul
vaatlejana. Järgneval päeval toimus samas kohas ka Euroopa hiliskurdistunute seminar.
Põhjamaad korraldavad üks kord aastas aastakoosoleku, millele järgneb teisel päeval inglise
keelne seminar. Eelmisel aastal toimus see Eestis, nüüd Taanis. Sellele seminarile pannakse
teema, mida seal käsitletakse. Igal aastal toimub ka suvelaager ja 2019.a pakutakse suvelaagri
korraldamist Eestile. Soome organisatsiooni juhid oleksid kaaskorraldajateks.
Pille Ruul: Suvepäevade läbiviimise tingimusteks olid, et oleks võimalik 50-70 inimest
majutada, WC peaks olema toas. Tavaliselt korraldavad nad koolimajas kusagil. Kuupäevad
saaksime ise valida. Suvepäevade organiseerimine käib neil 2 aastat ette, seega peaksime
alustama ettevalmistusi 2017. aastal. 2017.a aastakoosolek peetakse Norras Oslos ja seminari
teemaks on: ,,Kuulmisega seotud väljakutsed hariduses ja tööelus.“ Arutati seekord
Kopenhaagenis peamiselt Eesti teemat, tunda oli soomlaste tohutut toetust. Eesti pole esitanud

avaldust Põhjamaade hiliskurdistunute organisatsiooniga liitumiseks kõrge liikmemaksu tõttu
(500€ on aasta liikmemaks igale täisliikmele). Norra tahaks liikmemaksu tõsta. Arutleti
põhikirja üle, sest vaatleja staatust põhikirja järgi praegu ei ole. Arutleti, kas järgmisel aastal
Eesti organisatsioonist üldse kutsuda aastakoosolekule ning leiti, et peab kutsuma kui lasevad
suvepäevad eestlastel korraldada Eestis . Arutleti selle üle, et kui Eesti maksab
toetajaliikmena vähem liikmemaksu aastas, kuidas siis neil edasi toimetada ning mis keeles
omavahel kõik suhtlevad. Senini on saadud hakkama rootsi keeles. Oodatakse kogemuste
vahetamist, et mida Eesti plaanib teha oma hiliskurdistunute jaoks.
Kristi Kallaste: ,,Meie Auris“ ajakirjas võiks olla üks rubriik hiliskurdistunute jaoks.
Külliki Bode: Eesti mõistes võiksid olla implantaadi kandjad ja hiliskurdistunud üheskoos.
EVL veebilehele tuleks tekitada teemanurk nende jaoks.

2. Kirjutustõlgid
Külliki Bode: Mina ja Kristi kohtusime täna kirjutustõlkidega, nad on nüüd tunnistused kätte
saanud. Kaks kirjutustõlki hakkavad teenust osutama Viipekeeletõlkide OÜ alt ja kaks meie EVL
alt. Viipekeeletõlkide OÜ on teenusehinnad välja arvutanud, meie peame ka seda tegema. Astangu
teeb kontseptsiooni, et edaspidi kirjutustõlke koolitada Eestis ning teenuse piloteerimiseks
Sotsiaalministeeriumi poolt. Maailmas vaegkuuljate organisatsioonid ei tegele kirjutustõlke teenuse
pakkumisega. Kirjutustõlgid võiksid teha oma firma.
Toimus arutelu teenuse hinna teemal.
OTSUSTATI: 14.juulil kohtub Külliki Viipekeeletõlkide OÜ esindajatega ning arutatakse
hinnapoliitikat.
3. Vastuvõtud EVL kontoris II poolaastal
Külliki Bode: Peame otsustama, kaua on EVL kontor suvepuhkusel ning kuidas jätkuvad
vastuvõtud teisel poolaastal.
Toimus arutelu.
OTSUSTATI: EVL kontoris jätkuvad vastuvõtud alates 1.septembrist, kohal on Ene Oga. Juhul kui
Ene Oga ei saa vastuvõtupäeval olla, siis teatab sellest eelnevalt e-kirja teel kõigile juhatuse
liikmetele ning leitakse asendaja. Telefoni kaudu nõustamine toimub soovijatele ka suvepuhkuse
ajal.
4. Uno Taimla nimelise fondi hetkeseis ja tulevik.
Külliki Bode: Hetkeseisuga on fondis raha 1000,36 €. Annetuskampaania korraldamine võiks
jääda sügisesse.
Pille Ruul: Annetuskampaanial võiks olla mingi sõnum ja kesta teatud perioodi, näiteks 3 kuud.
Enne peaks olema kokkulepped, et näiteks kõik mis on kuulmiskahjustusega seotud toodetest
müügil, neile lisanduks fondi jaoks väike juurdemaks. Seejärel meediateavitus. Hea oleks kui raha
tiksuks fondi ilma kogu aeg teavitamata: annetage, annetage …
Teet Kallaste: Augustis võiksime teha kampaania teemalise ajurünnaku.
5. Kogemusnõustamine.
Külliki Bode: 1.juulil saavad oma tunnistused kätte kogemusnõustajad. Meil on siin praegu kohal
lausa 6 kogemusnõustajat. Eesti Töötukassa hankes osaleb EVL koostöös MTÜ Usaldus ja teeme
ühispakkumise. EVL poolt allkirjastab selle pakkumise Katrin.

6.

Subtiitrid.

Külliki Bode: 8 Eesti filmi on saanud subtiitrid, kuid on vaja lisaraha. Meie eksperdid (Kristi
Kallaste ja Teet Kallaste) vaatasid subtiitrid üle ning jäid rahule. Edaspidi saab inimene valida, kas
tahab laenutada vaegkuuljate või kurtide subtiitritega filmi.
7. Koolitused, muud projektid.
Külliki Bode: Sügisel toimub kuulmisnõustajate koolitus, üldkoosolekul küsisime arvamust
kuupäevade osas. Enamikule sobis 1.-2.oktoober 2016. Korraldame Haapsalus Fra Mares. Samas
teeme ka üldkoosoleku, kuna meil on kavas juhatuse osas muudatused seoses ühe juhatuse liikme
tagasiastumise sooviga.
Kõku suvepäevad toimuvad 22.-24.juulil Otepää lähedal Annimatsil.
Ajakirja ,,Meie Auris“ väljaandmiseks on tarvis leida lisaraha. Tuleb pidada läbirääkimisi
reklaamimüügi teemal.
Pille Ruul: Sügiseseks kuulmisnõustajate koolituseks ootan ettepanekuid kahes valdkonnas, need said
eelmisel juhatuse koosolekul välja valitud:
1) Ligipääsetavus ühistranspordis kogu Eesti piires
2) Subtiitrid
Koosoleku lõpetamine:
Külliki Bode tegi ettepaneku lõpetada juhatuse koosolek.
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