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Head vaegkuuljate organisatsioonide liikmed ja 
sõbrad! Käesolevaga saadan Teile lühiülevaate Eesti 
Vaegkuuljate Liidu 2015 aasta tegemistest. Põgusalt 
on käsitletud ka mõningaid muudatusi, mis meid 
seoses töövõimereformiga alanud aastal ees ootab. 
Head lugemist! Külliki Bode 

__________________________________________________________________ 

Kuulmisabivahendite saamine 
2016. aastal muutub abivahendite saamise kord. Enam ei saa 
kuulmisabivahendeid maavalitsuste kaudu, vaid nüüd tegeleb sellega 
Sotsiaalkindlustusamet. Piiranguid ei ole abivahendit müüva firma valikul, 
klient võib valida endale sobivaima ettevõtte. Kehtiva abivahendikaardiga 
inimene, kes vajab kuuldeaparaati, pöördub kuulmiskeskusesse ja valib 
välja endale sobivama kuulmisabivahendi. Suurenenud on piirmäärad, 
mida riik kompenseerib kuuldeaparaadi ostjale. Juhul, kui kliendil ei ole 
kehtivat abivahendikaarti, peab ta taotlema seda Sotsiaalkindlustusametilt. 
Kaardi taotlemise aluseks on arstitõend või rehabilitatsiooniplaan. 2016. 
aastal plaanib Eesti Vaegkuuljate Liit läbi viia teavitusüritusi maakondades 
ja avaldada täpsemat informatsiooni kuuldeaparaatide saamise kohta 
võimalikult paljudes kanalites. 

__________________________________________________________________ 

Rehabilitatsiooniteenus 
Rehabilitatsiooniteenuse osutamisel ja saamisel tuleb ka mitmeid olulisi 
muudatusi. Kui seni sai rehabilitatsiooniteenust suunamiskirja alusel 
Sotsiaalkindlustusameti kaudu, siis nüüd on teenus jaotatud kaheks. 



Tööealised, kes on osalise töövõimega või puudega, saavad 
rehabilitatsiooniteenust Eesti Töötukassa kaudu. Laste, pensioniealiste ja 
töövõime puudumisega isikute rehabilitatsiooniteenust korraldab 
Sotsiaalkindlustusamet. Suunamiskirja alusel enam rehabilitatsiooniteenust 
ei saa. Teenuse vajaduse otsustab mõlema sihtgrupi puhul 
juhtumikorraldaja, kelle poole klient pöördub. Iga inimese puhul 
selgitatakse välja, mis on tema puhul kõige sobivam lahendus. 
Rehabilitatsiooniteenuse summad on suurenenud - raha liigub koos 
inimesega, kes valib endale sobiva asutuse ning saab sealt teenust 
senisest palju kiiremini. 

__________________________________________________________________   

Töövõime hindamine 
Töövõime hindamine muutub 2016. aastal. Need inimesed, kellel varem ei 
ole töövõimetust tuvastatud, määratakse alates 1. juulist kas osaline 
töövõime, töövõime puudumine või tunnistatakse töövõimeliseks. Senised 
töövõimetusprotsendid asenduvad nende kolme kategooriaga. Alates 
2017. aastast hakatakse uutel alustel määrama töövõimet ka nendel, kellel 
on töövõimetuse määramise tähtaeg selleks ajaks kätte jõudnud. 
Töövõime hindamist teostab töötukassa koos ekspertarstidega. 
Töövõimetuspensionide asemel hakatakse maksma töövõimetoetust. 

__________________________________________________________________ 

Kirjutustõlgid 
Sel sügisel asusid kaks Eesti esimest kirjutustõlki - Kadri Siilivask ja Gaila 
Järvsalu - õppima Helsingisse Humaki ametikooli. Nende õpinguid toetab 
Sotsiaalministeerium läbi Hasartmängumaksu Nõukogu. Lisaks õpivad 
kirjutustõlkideks Liivi Hollmann ja Raili Loit Viipekeeletõlkide OÜ-st. 
Kevadeks on verivärsketel kirjutustõlkidel amet selge ning seejärel on 
võimalik tellida kirjutustõlke nii Eesti Vaegkuuljate Liidu kui ka 
Viipekeeletõlkide OÜ kaudu. Kirjutustõlketeenuse rahastamisküsimustega 
tegeletakse aktiivselt edasi 2016. aastal, kui on juba mõnda aega 



piloteeritud uue teenuse kasutamist. Mida rohkem seda teenust 
kasutatakse, seda parem - seega tasub mõelda kindlasti kirjutustõlkide 
rakendamisele oma üritustel või ka näiteks arsti juures, õpingutel, 
ekskursioonidel ja mujal.  

__________________________________________________________________ 

Silmusvõimendussüsteemid ja subtiitrid: abiks mõistmisel 
Eestis on meile teadaolevalt silmussüsteemid olemas Linnateatris, 
Vanemuises, Sotsiaalministeeriumis, Eesti Puuetega Inimeste Kojas, 
Tallinna Puuetega Inimeste kojas, Saaremaa Puuetega Inimeste Kojas, 
Ülemiste keskuse infoletis. Portatiivsed silmusvõimendid on mõnel 
maakondlikul ühingul, tihti kasutab seda näiteks Pärnu Vaegkuuljate Ühing. 
Üldine teadlikkus silmusvõimendustest on hakanud levima. Silmussüsteemi 
on meilt tellitud mitmele üritusele, peamiselt Eesti Puuetega Inimeste Koja 
seminaridele, aga ka Koerhaldjas Mia etendustel kasutati meie 
silmusvõimendussüsteemi. Endiselt on Vanemuise teater Tartus ja 
Linnateater Tallinnas vaegkuuljate jaoks kõige eeskujulikumalt varustatud 
teatrid. Draamateater soetamas endale silmusvõimendusega varustatud 
kõrvaklappe ja Estonia teater veel kaalumas erinevaid lahendusi 
kuulmispuudega inimeste jaoks. Järgmisel aastal peaks saama 
si lmussüsteemi Ugala teater , ka Kuressaare Linnateater on 
silmusvõimendussüsteemi huviline.  

Kadri Siilivask Gaila Järvsalu



NO99 teater esitles esmakordselt subtiitritega etendust, kus vaatajad said 
jälgida subtiitreid tahvelarvutist. Loodame, et neid etendusi tuleb ka 
edaspidi. ETV varustab subtiitritega oma iga-nädalasi saateid või sarju: 
Foorum, Vabariigi kodanikud, Kahekõne, Osoon, Prillitoos, Pealtnägija ja 
Õnne 13. Tallinna TV-s on uudistesaade subtiitritega. 

__________________________________________________________________ 

Selge kõneleja tiitel 
2015. aastal valis Eesti Vaegkuuljate Liit juba kolmandat korda Selge 
kõneleja. Kõige selgemateks kõnelejateks said Anu Välba, Märt Treier ja 
Helgi Sallo. 

__________________________________________________________________ 

Kuulmiskeskuste ümarlaud 
8. oktoobril toimus Eesti Puuetega Inimeste Koja majas kuulmiskeskuste 
ümarlaud, mille kutsus kokku Eesti Vaegkuuljate Liit. Kuulmiskeskustest 
osalesid Kuulmisrehabilitatsioonikeskus (Lembitu tänava keskus), Ida-
Tallinna Keskhaigla kuulmiskeskus, Kõrva-Nina-Kurguhaiguste Kliinik, 
kohal oli ka Astangu Kutserehabilitatsioonikeskuse esindaja ning mitmed 
maakondlike vaegkuuljate organisatsioonide esindajad. Ühiselt leiti, et 



kuulmiskeskustele on suureks abiks, kui Eesti Vaegkuuljate Liidu 
kuulmisnõustajad maakondades ja linnades annavad kuulmispuudega 
inimestele nõu abivahendite taotlemise, kasutamise ja hooldamise 
teemadel. Kuulmiskeskused omalt poolt lubasid pakkuda klientidele 
paremat teenuse kvaliteeti. Kuuldeaparaatidesse paigaldatakse võimaluse 
korral alati ka silmusvõimendusprogramm.  

__________________________________________________________________ 

Rahvusvahelised sündmused 
Rahvusvaheline tegevus 2015. aastal oli väga aktiivne. Jaanuaris käis 
Külliki Bode Eesti Puuetega Inimeste Koja projekti raames Norras. Visiidi 
ajal külastati Oslo töötukassat, kaitstud ja toetatud töökeskuseid ning 
võrdõigusvoliniku bürood. Lähemalt on kirjutatud sellest märtsikuu Aurises: 
http://vaegkuuljad.ee/wp/wp-content/uploads/M%C3%A4rtsi-Auris.pdf. Jaanuaris käis 
meie noortegrupp Türgis, kes vahetasid teiste riikide noortega kogemusi. 
Sellest reisist on kirjutanud Oliver Raudsepp Kõku blogis. 

Aprillis toimus Tallinnas põhjamaade hiliskurdistunute ühenduse VDNR 
üldkoosolek ja seminar. Maikuus olid Soome hiliskurdistunud meie 
Toompuiestee majas seminari pidamas. Mõlemale üritusele kaasati ka EVL 
aktivistid: loe soomekeelsest ajakirjast Krt-tiedote http://vaegkuuljad.ee/lingid/. 

http://vaegkuuljad.ee/wp/wp-content/uploads/M%25C3%25A4rtsi-Auris.pdf
http://vaegkuuljad.ee/lingid/


 

Mais käisid 30 vaegkuuljate organisatsioonide esindajat Brüsselis. Reisist 
kirjutasid Kristi Kallaste ja Milvi Ojavere. Artiklid on kättesaadavad blogist.  

Oktoobris käis Eesti Vaegkuuljate Liidu esindaja Pille Ruul Kopenhaagenis 
rahvusvahelise Vaegkuuljate Liidu (IFHOH) poolt korraldatud inimõiguste 
koolitajate koolitusel. Novembris käisid meie noored Mallori Lemsalu ja 
Henri Ruul Portugalis õppimas, kuidas edendada sportimist puuetega 
inimeste seas. Loe lähemalt blogist: http://www.vaegkuuljad.ee/kokuklubi/. 

_______________________________________________________ 

Täienduskoolitus ja väljaõpe 
26.-27. septembril toimus Pärnus Viikingi hotellis kuulmisnõustajate 
koolitus. Koolitatavateks olid maakondlike vaegkuuljate ühingute juhatuse 
liikmed ja aktivistid, kes oma piirkonnas osutavad kuulmisalast abi 
vaegkuuljatele ning neid ümbritsevatele inimestele. Koolitusel käsitleti 
organisatsioonilisi teemasid, tutvustati abivahendite saamise uut korda ning 
viidi läbi praktilisi ülesandeid kuulmisabivahendite hooldamisel. Lektoriteks 
olid Tiina Kalevik Astangu Kutserehabilitatsioonikeskusest ja dr Liina Luht 

http://www.vaegkuuljad.ee/kokuklubi/


Ida-Tallinna Keskhaiglast. Koolitusel olid abiks kirjutustõlkidest praktikandid 
Gaila Järvsalu ja Kadri Siilivask.  

Koolitusi tegime sel aastal Tartus, arstiteaduskonna 
üliõpilastele, töötukassa spetsialistidele ja notaritele, 
lisaks jagati teadmisi kuulmispuudega inimeste 
eripäradest ka üritustel, mida korraldas POMP (Pane 
oma meeled proovile).  

__________________________________________________________________ 

 Vaegkuuljate ühingute auväärsed juubelid 
2015. aastal tähistasid kolm Eesti Vaegkuuljate Liidu liikmesorganisatsiooni 
juubeleid. Suur tänu aktiivsetele nende organisatsiooni juhtidele ja 
vabatahtlikele tegutsejatele! 

 

3. juunil pidas  
20-aastast sünnipäeva  

Pärnu Vaegkuuljate Ühing

Jõhvi Vaegkuuljate Ühing pidutses  
21. märtsil 10. aastapäeva puhul



__________________________________________________________________ 

Implantaadisõprade kokkutulek 
29.-30.augustil toimus Järvamaal, Albu vallas, Tõrvaaugu talus 
implantaadisõprade esimene kokkutulek, mida aitasid korraldada Eesti 
Vaegkuuljate Liit ja Audiere. Eestis alustati implantatsioonidega 2000. aasta 
aprillis Tartu Ülikooli kõrvakliinikus. Implantaadikandjaid on praeguseks 
Eestis üle 140, nendest üle poole on lapsed. Ehkki Eestis on olemas küll 
Implantaadilaste Selts, ei olnud täiskasvanud implantaadikandjatel seni 
võimalust ühiselt kogemusi jagada. Esimesel kokkutulekul lepiti kokku 
järgmistes tegevustes. Eesmärgiks on luua mõne aja pärast eraldi 
organisatsioon, aga esialgu kogutakse hoogu ning läbi ühistegevuste ja 
nõustamiste aktiveeritakse senised implantaadikandjad. Nõuandeid 
kuulmisimplantaadi kohta jagatakse meeleldi ka nendele, kes alles 
kaaluvad selle soetamiseks. Implantaadisõprade seltsi kontaktisikuks on 
Kadi Särgava , kel lega saate ühendust võt ta e-mai l i kaudu 
kadi612@gmail.com või telefonil 5395 7972. 

28. oktoobril tähistasid Põlva Vaegkuuljate  

Ühingu liikmed 15. aasta juubelit

mailto:kadi612@gmail.com


Meedia 
Eesti Vaegkuuljate Liidust on sel aastal räägitud Helgi Sallole autasu 
andmisest: http://publik.delfi.ee/news/inimesed/vaikimine-hobe-raakimine-kuld-helgi-sallo-
palvis-vaegkuuljate-tunnustuse-selge-koneleja-2015?id=73301637, Brüsseli külastusest 
paberkandjal ajalehes Koit: http://issuu.com/kuulmisabi/docs/v____rsil-on-hea-aga-
kodus-parem-ko. Kodused uudised on jätkuvalt kättesaadavad kodulehelt 
www.vaegkuuljad.ee. 2015. aastal ilmus peatoimetaja Uno Taimla koostatud 2 
eestikeelset ja 1 venekeelne Auris. Ajakiri Meie Ise ilmus ühel korral. 
2016. aastal lähevad  need väljaanded kokku ning peatoimetajaks saab 
senine Meie Ise väljaandja Kristi Kallaste. Hiljemalt märtsikuus saame 
esitleda Teile uuenenud vaegkuuljate ajakirja! 

__________________________________________________________________ 

Kõku klubi 
Kõku tantsutrupp esines 2015. aastal Käo päevakeskuse kevadpeol, 
Soome hilis-kurdistunute delegatsioonile, Kurtide Liidu tänugalal, Pärnu 
linetantsu festivalil, Grillfestil, Kaiu valla tantsupäeval, Meie küla päeval Lindi 
külas, Lavassaare jaanitulel, Valge Daami päevadel Haapsalus ja Raekoja 
platsil. 7.-9. augustil toimus järjekordne Kõku laager. Laagri peakorraldaja 
oli Muhu mees Raivo Mägi, kes kutsus kõkukaid Saaremaale, Kipi-Koovi 
puhkekeskusesse. Kolme päeva sisse mahtus arvukalt võistlusmänge, 
filmiõhtu, stiilipidu, Kõku kärajad ja palju muudki. Järgmisel aastal on laagri 
peakorraldajaks Jüri Jaanson. 19. detsembril viidi Harjumaal Lepiku talus 
läbi Kõku koolitus "Kapist välja!" Peale koolitust toimus jõulupidu koos 
põnevate mängudega. 

http://publik.delfi.ee/news/inimesed/vaikimine-hobe-raakimine-kuld-helgi-sallo-palvis-vaegkuuljate-tunnustuse-selge-koneleja-2015?id=73301637
http://issuu.com/kuulmisabi/docs/v____rsil-on-hea-aga-kodus-parem-ko
http://www.vaegkuuljad.ee


_______________________________________________________________ 

Vastuvõtud Toompuiesteel 
Eesti Vaegkuuljate Liidu kontoris on abivajajaid võtnud teisipäeviti ja 
neljapäeviti vastu peamiselt Ene Oga ja Rein Järve. 2016. aastal jääb 
vastuvõtt toimuma samadel aegadel: T 10.00-15.00 ja N 10.00-17.00. 
Lisaks toimub iga kuu viimasel neljapäeval Eesti Tinnituse- ja Meniére´i 
Ühingu nõustaja vastuvõtt kellaaegadel 11.00-16.00 ja 18.00-19.00.

IN MEMORIAM: Malle Tähe (31.08.1942-24.11.2015)                                                                                                                         
Meie hulgast on lahkunud Rapla Vaegkuuljate Ühingu kauaegne 
esinaine Malle Tähe. Malle osales Eesti Vaegkuuljate Ühingu tegevuses 
juba enne Rapla vaegkuuljate organisatsiooni moodustamist. Rapla 
Haiglas korraldati mitmeid kuulmisabi-alaseid teabeüritusi, kus osalesid 
kuulmisrehabilitatsiooni spetsialistid ja kõrvaarst. 24. septembril 1997 
moodustati Eesti Vaegkuuljate Ühingu Rapla Selts. Aasta-aastalt kasvas 
liikmete arv. Korraldati arvukalt teabeüritusi ja loenguid ning korraldati 
ekskursioone. Eriti meeldejäävad olid Malle poolt korraldatud liikmete 
jõuluüritused, milles osalesid ka praost emiiritus Paul Saar ja Rapla 
koguduse õpetaja Mihkel Kukk ning Vaegkuuljate Liidu esindajad. Malle 
organiseeris mitmeid kohtumisüritusi teiste vaegkuuljate ühingutega. 
2007. aastal tähistati seltsi 10. aastapäeva. Alates 22. jaanuarist 2008 
muudeti seltsi nimi Raplamaa Vaegkuuljate Ühinguks. Malle oli tegev ka 
veel mitmes teises ühiskondlikus organisatsioonis. Akiivne ühiskondlik 
tegevus mõjus tervisele. Jaanuaris 2010 andis Malle ühingu juhtimise üle 
senise juhatuse liikmele Viljar Parmile. Kõikide läbiviidud ürituste 
lõppedes avaldas Malle Tähe alati tänu Raplamaa vaegkuuljatele, 
koostööpartneritele, Vaegkuuljate Liidule ja teistele heatahtelise koostöö 
ning abi eest. Malle Tähe lahkus manalateele 24. novembril 2015. Tema 
töö ja tegevus kuulmispuudega inimeste heaks tehtud töös oli 
märkimisväärselt suur ja tänuväärne, jäädes mälestusena kauaks püsima.            

Raplamaa Vaegkuuljate Ühing ja Eesti Vaegkuuljate Liit

Käesoleva kokkuvõtte 2015. aasta tegevusest koostas  
Eesti Vaegkuuljate Liidu juhatuse esinaine Külliki Bode  
7. jaanuaril 2016 Tallinnas. Küljendas Lisanna Elm.


