
Eesti Viipekeele Seltsi üldkoosolek 2022

Protokoll

Aeg: 17.06.2022, kell 16:00-17:24

Koht: Zoom

Koosoleku juhataja: Kert Kalvik

Koosoleku protokollija: Keiti Huik

Häältelugemiskomisjoni liikmed: Kairit Olenko ja Gerli Kõiv

Koosolekul osalejad: Maret Õun, Keiti Huik, Jari Pärgma, Kert Kalvik, Kairit Olenko, Gerli

Kõiv, Mari-Liis Ungerson, Merike Mändsoo, Tiit Papp, Sirle Papp, Kaido Paales

Päevakord:

1. Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugemiskomisjoni liikmete kinnitamine

Ettepanek määrata koosoleku juhatajaks Kert Kalvik, protokollijaks Keiti Huik ja

häältelugemiskomisjoni liikmeteks Kairit Olenko ja Gerli Kõiv.

Otsus: kõik poolt. Kinnitatud.

2. Üldkoosoleku päevakorra kinnitamine

Otsus: poolt 8, erapooletuid/vastu 0. Päevakord kinnitatud.

3. Tegevusaruanne 2020-2021

Jari Pärgma saatis kõigile enne üldkoosoleku toimumist tegevusaruande

ülevaatamiseks. Osalejad kinnitasid, et on nende tutvunud ning küsimusi ei olnud.

Aire Murd saatis kommentaari, kus soovitas lisada tegevusaruandesse seminaride

toimumise kohad, mida praegu aruandesse märgitud ei olnud.

Otsus: rohkem küsimusi ega vastuargumente polnud.



4. Finantsaruanne 2020-2021

Kairit Olenko tutvustas finantsaruande sisu. Seltsi kulud ja tulud on tasakaalus.

Täpsem informatsioon kirjas finantsaruande dokumendis. Hakati kasutama uut

raamatupidamisprogrammi Simplbooks, mis oli raamatupidajale (Kairit Olenkole)

võõras ning seetõttu oli see aasta selle programmiga tutvumine ning lubati, et

järgmine aasta läheb programmi kasutamine sujuvamalt.

Otsus: võetud teadmiseks.

5. Aruande kinnitamine

Otsus: poolt 8, vastu/erapooletuid 0. Kinnitatud.

6. Põhikirja 8.1 punkti muudatus

Muuta põhikirjas ära punkt “8.1. Eesti Viipekeele Seltsi juhatus on kolme- kuni

viieliikmeline” ning asendada see “8.1 Eesti Viipekeele Seltsi juhatus on kahe- kuni

viieliikmeline.”

Tiit Papp kommenteeris, et seaduse järgi võib olla juhatuses minimaalselt 2 inimest,

seega muudatus on sobilik.

Kairit Olenko küsis, kuidas kaks juhatuse liiget saavad otsuse vastu võtta, kui üks on

poolt ning teine vastu. Tiit Papp väitis, et soovitatav on valida juhatusse sel põhjusel

paaritu arv inimesi.

Jari Pärgma lisas, et kuigi praegu on olnud juhatus 3-liikmeline, on siiski arvestatud

kõigi arvamuste ja soovidega. Näiteks, siiani on olnud nii, et kui üks inimene on vastu

ja kaks poolt, siis on arutatud teemat kuni on leitud kõigile sobiv lahendus. Seetõttu ei

teki eeldatavalt ka probleemi 2-liikmelise juhatusega. Seltsis pole hetkel palju

liikmeid ning seetõttu pole mõistlik luua ka suurt (nt 5-liikmelist) juhatust. Kui

tulevikus peaks tekkima vajadus suurema juhatuse järele, siis saab selle jaoks taas

põhikirja sõnastust muuta.



Koosoleku juhataja tegi ettepaneku korraldada kaks hääletust, kusjuures sõnastuse

esimene variant põhikirjas oleks, et “juhatus on kahe- kuni viieliikmeline” ja teine

variant, et  “juhatuses on vähemalt kaks liiget”.

Otsus: esimese variandi poolt 7, erapooletuid 1. Kinnitatud.

7. 2022. aasta tegevusplaani ülevaade

Jari Pärgma saatis kõigile enne üldkoosoleku toimumist ülevaatamiseks 2022. aasta

tegevusplaani.

Tiit Papp soovis kirja pandud tegevuste täpsustamist kuni septembrikuuni, sest

tegevusplaan on kirjutatud väga üldsõnaliselt.

Jari Pärgma selgitas, et esimeses kvartalis keskendutakse projektitaotlustele ja nende

kirjutamisele, sh meediatiimi juhtimisele. Teises kvartalis plaanitakse korraldada

koolitussari ja seminarid. Koolitussari on mõeldud kõigile ning seal on tagatud eesti

viipekeele tõlge. Seminarid keskenduvad põhiliselt emakeelsetele, kuid osalema on

oodatud ka teised, kes valdavad eesti viipekeelt.

Mari-Liis Ungerson soovis stiiliraamatu sisu kohta rohkem teada.

Jari Pärgma selgitas, et koostamisel on stiiliraamat, kus käsitletakse, kuidas disainida

EVSi sotsiaalmeedia kanaleid ning lisaks on seal kirjas EVSi logo valimise ajalugu

jms informatsioon. Selle eesmärgiks on, et kui sotsiaalmeedia tiim vahetub, siis

osatakse jätkata sama stiiliga. Loodetavasti valmib raamat juunikuus.

Merike Mändsoo küsis, mis on koolitussarja üldine teema ja kellele see mõeldud on.

Jari Pärgma selgitas, et koolitussarja eesmärgiks on ühe nädala jooksul viia läbi 1h

pikkuseid seminare. Eelmise aasta üritusel kõneles näiteks Regina Paabo, kes seletas

lühidalt, kuidas on eesti viipekeel tekkinud ning seda teemat saaks seekord

põhjalikumalt käsitleda. Koolitsussari on kindlasti viipekeeletõlkega ja on mõeldud



kõigile, erinevalt seminaridest, mis on mõeldud viipekeelsetele kurtidele, et tõsta

nende teadlikkust oma emakeele ehk eesti viipekeele kohta.

Tiit Papp soovitas, et tegevusplaan võiks olla detailsem ja täpsem, et oleks mugavam

seda jälgida. Eesti Kurtide Liit korraldab hetkel sõnaraamatu koostamist ja soovib

selle projekti üle anda EVSile. See ettepanek sobis päevakorras jooksvate küsimuste

alla.

Jari Pärgma selgitas, et Eesti Viipekeele Seltsil tuleb keelekorpuse loomisele erilist

tähelepanu pöörata, kuna ka vene viipekeele kohta vajatakse baasi, mille põhjal keelt

arendada ning õpetada. Hetkel tehakse otsuseid, missuguseid viipeid kasutusele võtta,

vaid kitsamas ringkonnas, kuid see pole keeleteaduse vaatenurgast õige. Vaja on

uurida laiemat keelekasutajaskonda, kuidas inimesed igapäevaeluga seotud viipeid

kasutavad ning need tuleb seejärel eesti viipekeele sõnastikku lisada.

Tiit Papi mure oli rõhutada, et mitte unustada ka vene viipekeele sõnastikku. Vaja

oleks vene viipekeelseid inimesi paremini integreerida eesti viipekeelsete hulka.

Jari Pärgma vastas, et ta on nõus, et see on oluline teema, kuid Jari Pärgma fookus on

hetkel eesti viipekeelel. EVS on hea meelega nõus tegema koostööd nt Anna Püssiga

või teiste vene viipekeelsete kurtidega, kes saaks paralleelselt tegeleda vene

viipekeele teemaga.

Otsus: võetud teadmiseks.

8. 2022. aasta finantsplaani ülevaade

Jari Pärgma tutvustab finantsplaani, millest on eelnevalt Kairit Olenko talle ülevaate

andnud.

Otsus: võetud teadmiseks.

9. 2023. aasta tegevusplaani arutelu



Maret Õun küsis, milliseid ettepanekuid on 2023. aasta jaoks seoses erinevate ürituste

organiseerimisega. Uuriti, kas Kaido Paalesel on huvi koguda Tartus viipemärke

teemadel, kus pole selgeid viipevasteid määratud, nt kuulsad kirjanikud/skulptuurid

vms. Ettepanek on luua uut viipevara.

Tiit Papp kommenteeris, et Tallinnas on loodud linnaosade viiped, kuid Tartus-Pärnus

pole - seda võiks aga teha. Samuti on üks mõte edendada interaktiivset kaarti eesti

viipekeele kohta.

Merike Mändsoo tegi ettepaneku, et ehk on Kaido Paales huvitatud taastama vanu

filmirulle kurtidest ning tegema neist videofailid, et need kaduma ei läheks. Videote

peal võib olla kaadreid spordivõistlustest, etendustest vms.

Jari Pärgma täpsustas Merike Mändsoo ettepaneku peale, et EVSil pole muuseumit,

kus hoiustada vanu filme jms, seetõttu soovitatakse tal sel teemal suhelda Kaido

Paalesega, kuna tema teeb omakorda koostööd Eesti Rahva Muuseumiga.

Otsus: võetud teadmiseks.

10. Jooksvad küsimused

Puuduvad.

Koosoleku juhataja: Kert Kalvik                              Koosoleku protokollija: Keiti Huik

digitaalallkirjastatud                                                 digitaalallkirjastatud


