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Algus kell 10.00, lõpp 12.30
Koosolekul osalesid juhatuse liikmed: Külliki Bode, Katrin Lapina, Rein Järve, Viljar Parm
Lisaks osales koosolekul EVL Nõukoja esimees Teet Kallaste
Koosoleku juhatajaks valiti Külliki Bode ja protokollijaks Katrin Lapina.
Koosoleku alustamine:
Külliki Bode tutvustas koosoleku päevakorda.
PÄEVAKORD
1. 1.-2.oktoober 2016 Haapsalus toimuva koolituse ja Üldkoosoleku läbiviimine.
Külliki Bode: Andrus Helenurm on saatnud kirjaliku avalduse, milles soovib lahkuda EVL juhatusest
ning soovitab enda asemele valida Pille Ruuli. See Andruse soov tingis ka selle, et peame korraldama
Üldkoosoleku.
Külliki Bode tutvustas ajakava Haapsalus.
1.oktoober
12.00- 13.00 Saabumine, lõunasöök
13.00- 14.30 Audiogramm- kuidas seda tehakse, kuidas sealt infot välja lugeda?
Evi Kohberg, Lasnamäe tervisekeskuse Medicumi kuulmiskeskuse audioloog.
14.30- 14.45 Kohvipaus
14.45- 16.15 Praktiline ülesanne audiogrammide teemal
17.00- 20.00 Õhtusöök
kuni kella 22-ni Day Spa basseini ja saunapark
2.oktoober
hommikuujumine (alates kella 6-st), hommikusöök (alates kella 7-st)
9.30- 11.00

Ülevaade kuulmiskeskustest ja nende poolt pakutavatest toodetest ja teenustest

11.00- 11.15 kohvipaus
11.15- 13.00 üldkoosolek, juhatuse valimine, järgmise aasta tegevused

13.00-

Lõunasöök, lahkumine.

OTSUSTATI: Ajakava võeti vastu üksmeelselt.
Valdkonnad, millega me siin igapäevaselt tegeleme ja kandidaatide valikud tegevusvaldkondadeks:
1. Üldine koordineerimine, põhiprojekt, lisaprojektid, suhtlemine organisatsioonidega, arvete
maksmine, raamatupidajaga suhtlemine, aruandlus, osalemine nõukogudes, seadusloomes, vaadata, et
kõik oleks kodulehel+ FB-s olemas (luua ise ka tekstid). Ajakirjade jm väljaannete koostamine ja
trükkimine.
2.Kirjutustõlketeenuse arendamine- riiklikule tasandile, selleks vaja kulutada mitmeid „uksi“,
selgitada, põhjendada, piloteerida, hinnapoliitikat kujundada, kirjutustõlkide õpet Eestisse tuua,
kvaliteedikontroll, tehnika korrashoid, Astanguga suhelda, tõlkidega suhelda jne.
3.Subtiitrid eesti filmidele, olemasolevate filmide promomine, läbirääkimised kinode, televisiooni,
plaaditootjatega, produtsentidega, meedia, artiklid jne. Teatrid, subtiitrid, silmusvõimendusedprojektid, koostöö, sponsorlus.
4. Rehabilitatsiooniteenuse koordineerimine, arendamine, programmide koostamine, käivitamine.
Suhtlemine meeskonnaga, päästeameti, tervisekaitse, SKA, Töötukassa, klientidega.
5. Kogemusnõustamisteenuse arendamine, teenuse koordineerimine, koolitused (lisaks supervisioon),
aruandlus, suhtlemine teenust tellivate asutustega, hanked, kvaliteedikontroll jne.
6. Sponsorluse leidmine- ajakiri, projektide omaosalus, annetuskonto, suvelaager, Kõku kaart jm.
7. Välissuhted, suhtlemine EFHOH ja IFHOH-ga, 2019 suvekooli ettevalmistus ja läbiviimine,
põhjamaade vaegkuuljad.

Rein Järve teatab, et ei soovi jätkata juhatuse koosseisus. Ülejäänud juhatuse liikmed soovivad jätkata.
Lisaks on ettepanekutena tehtud ja oma nõusoleku kandideerimiseks andnud Allar Viik, Siiri Inno,
Kaia Sillaste, Pille Ruul.
Kandidaadid tegid oma valikud valdkondade lõikes:
Siiri Inno: välissuhted, ürituste korraldamine, meedia ja kommunikatsioon, subtiitrid
Allar Viik: veebileht ja arvutitega seonduv, subtiitrid, kuulmiskeskused ja kirjutustõlge
Kaia Sillaste: Rehabilitatsiooniteenustega seonduv
Katrin Lapina: Kogemusnõustamise teenusega seonduv, sponsorite leidmine
Pille Ruul: välissuhted, Uno Taimla nimeline fond, puuetega inimeste õiguste eest seismine,
transporditeema
Viljar Parm: abistab teisi, vastuvõtud, assistent, veebileht, Kõku kaart
Külliki Bode: kõik ülejäänud tegevused, koordineerimine, vastutus, kirjutustõlke arendamine on väga
tähtis ja tahan et see oleks kättesaadav teenus.

Teet Kallaste juhatuse liikmeks ei kandideeri, kuid tegeleb edasi ligipääsetavuse teemaga.
OTSUSTATI: Juhatus annab kandideerimiseks uude juhatuse koosseisu toetuse seitsmele inimesele:
Siiri Inno, Allar Viik, Viljar Parm, Külliki Bode, Kaia Sillaste, Katrin Lapina, Pille Ruul
Külliki Bode
Koosoleku juhataja

Katrin Lapina
Protokollija

