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Kõik on võimalik! 
Uskumatu, aga lõpuks ongi meil Kuulmisbuss! 

Oleme sellest viis aastat unistanud, teie abil raha 

kogunud, kirjutanud äriplaane ja projekte, vaielnud 

erinevate osapooltega bussi vajalikkuse ja 

kontseptsiooni üle – aga siin ta nüüd on! Kevadel, 

kui lugesime üle Uno Taimla Fondi kogunenud 

summa, pidime nentima, et päris uue bussi jaoks 

meil veel niipea jõudu ei ole, aga kasutatud sõiduki 

jaoks juba vahendeid jagub.  

Et meie kriteeriumitega sobivad bussid asusid 

pigem välismaa autopoo-

dides, läksime ühel ilusal 

maikuu päeval koos bussi-

spetsialistiga Saksamaale 

Kuulmisbussi tooma. Paar 

päeva sinna, samapalju 

tagasi – mis see väike sõit 

siis ära ole! Selle nelja 

päeva sisse mahtus igasu-

guseid lustakaid juhtumisi, 

näiteks sain suureks sõb-

raks Poola hosteli pere-

naisega, kes inglise keeles 

oskas lugeda vaid numb-

reid. Meievaheline jutt oli 

tema poolt poola, minu 

poolt inglise keeles – 

ikkagi saime suurepäraselt 

hakkama. Mis sellest, et ta 

mulle vahepeal kohvi 

peale hapukoort tahtis 

tuua, samas – mine tea – 

äkki Poolas sedasi kohvi juuaksegi?  

Minu selleaastane kevad, suvi ja sügis on 

olnud tihedalt sisustatud Kuulmisbussi ja sellega 

seonduvaga. Buss on vajanud kleepse, hooldust, 

sisustust ja personali. Äsja lõppes kevadel alanud 

esmatasandi kuulmisnõustajate koolitus, mille 

läbisid edukalt 27 ülitoredat õppijat. Koolituse 

raames õppisid nad tundma erinevaid seaduseid, 

toetuseid, teenuseid, hooldama kuulmisabi-

vahendeid, tegema kuulmisteste, nõustama, 

esinema ja palju muud vajalikku. Kõik koolitusel 

osalejad viisid läbi ka vähemalt ühe kuulmispäeva, 

mõned jõudsid kaasa lüüa isegi mitmel 

kuulmispäeval. Grupp on mõnusalt kokku kas-

vanud, tekkinud on ühtne arusaam esmatasandi 

kuulmisnõustamisest. Kõige toredam on see, et 

olen saanud juurde 27 last – nimelt kutsub see punt 

mind nüüd emmeks ☺  

Nii on ka värskes ajakirjanumbris kõige enam 

juttu mõistagi Kuulmisbussist, kuulmispäevadest 

ja esmatasandi nõustajate koolitusest. Lisaks leiab 

siit lugusid rehabilitatsiooniteenusele saamisest,  

Kõku suvelaag-

rist, Lääne-Viru-

maa vaegkuuljate 

ühingust, 

kirjutustõlkidest, 

ühingute juubeli-

sünnipäevadest 

ning avaldatud on 

ka abivahendite 

statistika.  

See pole 

tegelikult 

kaugeltki kõik – 

tegeleme  siin 

Eesti Vaeg-

kuuljate Liidus 

veel kümnete 

erinevate 

teemadega, aga 

kõik toimetused 

siia žurnaali alati 

lihtsalt ei mahugi. 

Ilmselt tuleks meil hakata mõtlema aina tõsisemalt 

e-ajakirja või ka blogi peale, mille kaudu oleks 

võimalik teile, armsatele lugejatele jooksvalt 

artikleid postitada.  

 

Kõigile lugejatele ilusat sügist ja head kuulmist 

soovides  

Külliki Bode, Eesti Vaegkuuljate Liidu esinaine  
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Luuleline pilguheit koroona-aastale 
 

Igal aastal saadavad Eesti Vaegkuuljate Liidu liikmesühingute esindajad oma tegemistest aruandeid: 

kus käidud, mida tehtud, kuidas ühingu liikmed ennast tunnevad. Avaldame siinkohal Eesti Meniere 

Ühingu juhi Heinar Kudevita vaimuka ja samas ajakohase raporti, mis pandud kirja luule kujul. 

Ühtlasi soovime ühingule esimese juubeli puhul palju õnne! 

 

Kuna see aasta polnud suurem asi, 

siis oli ka tegevus üsnagi kasin. 

Kuigi ajuti tuli justnagu ketis 

abipalveid ja küsimusi ka netis. 

Ene kanda jäi enamalt nõustamiskoorem, 

(aga eks ta ju ole ka vastavalt noorem). 

Mina treisin nii et silme ees kirju 

oma iga-aastaseid ajakirju. 

 

Vahel sai käia ka Toomekal kaemas, 

kas mõni klient on suuremas vaevas. 

Reisida ei ole sel aastal proovinud, 

kuigi ehk oleks vast sedagi soovinud. 

Foorumis rääkisin mõnestki teemast. 

Ehkki sealne seltskond näis passivat eemalt. 

Seega – kriips alla sellele aastale. 

Mis tuleb edasi, eks seda vaatame. 
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Miks vajab kuulmislangusega inimene rehabilitatsiooni? 

 

TEKST ja FOTOD: Külliki Bode, Eesti Vaegkuuljate Liidu juhatuse esinaine 

 

 

Kõigepealt – mis see rehabilitatsioon üldse on? 

Enamasti arvatakse, et see on taastusravi ja 

massaaž. Niisugune vastus tundub tore – sest kes 

meist ei vajaks aeg-ajalt üht mõnusat massaaži?  

Tegelikult pole see vastus tõene – 

rehabilitatsioon ei ole massaaž ega taastusravi. 

Tegemist on hoopis inimese toetamisega, et ta 

saaks oma puude või haigusega paremini hakkama 

koolis, tööl või isiklikus elus. Kõige rohkem 

vajavad kiiret toetust need inimesed, kellel on puue 

või haigus avaldunud üsna hiljuti; aga tuge vajavad 

ka need, kes on olnud erivajadusega juba pikemat 

aega.  

Meid Eesti Vaegkuuljate Liidus huvitab 

eeskätt kuulmislangusega inimese toetamine 

rehabilitatsiooniteenuse kaudu. Pakume tõhusat abi 

nii lapsele, pensionärile kui ka tööealisele. Meie 

juurde on oodatud nii vaegkuulja kui ka päris kurt 

ning meil on olemas spetsialistid, kes oskavad 

suhelda nii eesti, vene, soome ja inglise keeles kui 

ka eesti ja vene viipekeeles.   

 

 

 

 

 

Millist abi meilt saab? 

• Soovitame erinevaid abivahendeid ja õpetame 

neid kasutama. 

• Juhendame, kuidas kuulmislangusega 

igapäevaselt toime tulla. 

• Arendame kuuldetaju, õpetame suu pealt 

lugemist ja muid sarnaseid igapäevaelus vajalikke 

oskusi. 

• Aitame tulla toime stressi ja ärevusega, tõstame 

enesekindlust. 

• Tõstame inimese motivatsiooni õppimiseks, 

töötamiseks. 

• Pakume koostööpartnerite juures füsioteraapiat ja 

basseinivõimlemist. 
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• Aitame  täita töövõime hindamiseks, puude 

määramiseks jt vajalikke dokumente. 

Kõige populaarsemad ja ühtlasi tõhusamad on 

meie rehabilitatsioonilaagrid. Korraldame 

mitmepäevaseid laagreid Pärnus, Tervise 

Sanatooriumis. Kolme päeva jooksul 

toimub arvukalt grupinõustamisi ja ka 

individuaalvestlusi, mida juhivad meie 

suurte kogemustega spetsialistid.  

 

Järgmised laagrid toimuvad: 

5.–7. novembril: eestikeelsetele 

vaegkuuljatele; 

19.–21. novembril: eesti viipekeelsetele 

inimestele; 

3.–5. detsembril: eestikeelsetele 

vaegkuuljatele; 

14.–16. jaanuaril: nägemis- ja 

kuulmislangusega inimestele. 

 

Alloleval skeemil on näha, kuidas saada 

rehabilitatsiooniteenusele. Kui jääd 

taotlemisel hätta, siis aitame heameelega. 

Kirjutage info@vaegkuuljad.ee, helistage 

telefonidel 53 478 422 või 6616 394. Lisainfo meie 

veebis: 

https://vaegkuuljad.ee/teenused/rehabilitatsioon/ 

Esmatasandi kuulmisnõustaja Eda Põld abivajajaid koolitamas. 
  

mailto:info@vaegkuuljad.ee
https://vaegkuuljad.ee/teenused/rehabilitatsioon/
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KUIDAS SAADA REHABILITATSIOONITEENUST? 

Kui oled:      Kui oled: 

 

LAPSED         

        

        

        

   

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

SOTSIAALKINDLUSTUSAMET TÖÖTUKASSA 

• LAPS (puue määratud) 

• PENSIONÄR (puue määratud) 

• PUUDUVA TÖÖVÕIMEGA 

TÖÖEALINE INIMENE 

• VÄHENENUD TÖÖVÕIMEGA 

TÖÖEALINE, AGA EI TÖÖTA, EI 

ÕPI EGA OTSI TÖÖD 

 

JUHTUMIKORRALDAJA HINDAB KOOS 

SINUGA, KAS SULLE ON 

REHABILITATSIOONITEENUST VAJA 

 

 

 

• VÄHENENUD TÖÖVÕIMEGA 

TÖÖEALINE (v.a. puuduva 

töövõimega) INIMENE JA 

TÖÖTAD, ÕPID VÕI OTSID 

TÖÖD 

 

 

SINA VALID ENDALE SOBIVA 

TEENUSEPAKKUJA 

REHABILITATSIOONIASUTUSTE SEAST 

REHABILITATSIOONIASUTUSES 

KOOSTAVAD SPETSIALISTID SINUGA 

KOOS TEGEVUSKAVA JA VALITE  JUST 

SINU JAOKS SOBIVAD TEENUSED 

SAAD TEENUST, MIS SIND PÄRISELT KA 

AITAB! 
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Pisut statistikat 

 

Organisatsiooni nimi    
Liikmete arv 
seisuga 
01.09.2021 

Tallinna-ja Harjumaa 

Vaegkuuljate Ühing 174 

Hiiumaa Vaegkuuljate Ühing 20 

Jõgeva Vaegkuuljate Ühing 33 

Jõhvi Vaegkuuljate Ühing 179  

Järvamaa Vaegkuuljate Ühing 69 

Läänemaa Vaegkuuljate Ühing 35 

Lääne-Virumaa Vaegkuuljate 

Ühing 63 

Nõmme Vaegkuuljate Selts 101 

Põlva Vaegkuuljate Ühing 49 

Pärnumaa Vaegkuuljate Ühing 

67 

 Raplamaa Vaegkuuljate Ühing 

30 

Saaremaa Vaegkuuljate Ühing 

127 

 Tartumaa Vaegkuuljate Ühing 

91 

Valga Vaegkuuljate Ühing 18 

Viljandi Vaegkuuljate Ühing 38 

Võrumaa Vaegkuuljate Ühing 95 

Tinnituse-ja Meniere`i Ühing 18 

 

Kokku kuulub Eesti Vaegkuuljate Liidu allorganisatsioonidesse 1207 inimest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urmas ja Sirje (foto:EVL).
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Kuulmispuue on 2021. aasta 9. kuu seisuga määratud järgmiselt (siin on näha ainult sel aastal määratud puuded) 

  
2021 9 kuud 

Kokku 
ESMANE KORDUV 

 88 374 462 

Eesti 

Harju maakond 30 130 160 

Hiiu maakond   4 4 

Ida-Viru maakond 18 41 59 

Jõgeva maakond 2 10 12 

Järva maakond 6 9 15 

Lääne maakond 3 3 6 

Lääne-Viru 

maakond 
4 16 20 

Põlva maakond   9 9 

Pärnu maakond 4 30 34 

Rapla maakond 6 9 15 

Saare maakond   32 32 

Tartu maakond 10 45 55 

Valga maakond 1 12 13 

Viljandi maakond 2 11 13 

Võru maakond 2 12 14 

Väljaspool 

Eestit 
Väljaspool Eestit   1 1 

 

2021. aasta I poolaastal väljastatud soodushinnaga kuulmisabivahendid 

Maakond Laps Tööealine Vanaduspensioniealine Üldkokkuvõte 

Harju maakond 28 168 547 743 

Hiiu maakond   1 7 8 

Ida-Viru maakond 5 53 252 310 

Jõgeva maakond 1 15 59 75 

Järva maakond 4 5 42 51 

Lääne maakond 1 3 24 28 

Lääne-Viru 
maakond 2 12 101 115 

Põlva maakond   10 48 58 

Pärnu maakond 4 33 126 163 

Rapla maakond 1 12 43 56 

Saare maakond 2 19 50 71 

Tartu maakond 8 98 327 433 

Valga maakond   15 57 72 

Viljandi maakond 2 18 85 105 

Võru maakond   26 66 92 

määramata   1   1 

KOOND 58 488 1834 2381 



Meie Auris 7 (2021) 

 
 

11 

 

Tere tulemast, Kuulmisbuss! 

V a l i k  m e e d i a k a j a s t u s i  
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Esmatasandi kuulmisnõustajad 

koolipingis 
 

TEKST: Kristi Kallaste   FOTOD: Kalle-Kusta Tõnisma, Urmas Vasemägi, Eveli Väer 

 

Sellest, kuis visad kõvakuuljad aastaid 

korjandusega mitmel rindel tegelesid, kuni lõpuks 

Kuulmisbussi uhketeks omanikeks said, oleme 

juba kirjutanud. Et aga pelgalt neli ratast ja plekist 

kere veel kellegi kuulmist ei paranda, tekkis 

päevakorda personaliküsimus: vaja oli oskajaid 

inimesi, kes Kuulmisbussis sõidaksid ja rahvast 

nõustaksid. Ei jäänud üle muud kui esitada 

KÜSKile arenguhüppe projekt. Taotlust saatis edu 

ja peagi leidsid 29 hakkajat õpihuvilist, kellest 

enamus olid vaegkuuljad, endid suvehakul 

koolipingist.  

21. mai hommikul kogunesid põnevil nõus-

tajahakatised Toomekale ehk Eesti Puuetega Ini-

meste Koja maja suurde saali, osa oli Zoomis. Otsa 

tegi lahti Töötukassa spetsialist Jane Soots, kes 

koos oma kolleegi Hille Maasiga asusid rahvast 

harima töövõime hindamise menetluse ja metoo-

dika teemadel. Üles astusid ka Sotsiaalkindlus-

tusameti eksperdid, kes rääkisid puude raskusastme 

tuvastamisest, taotluse ning vajadusel ka vaide 

esitamisest, sotsiaalsest rehabilitatsioonist ja 

isikliku abivahendi taotlemise korrast. 

Järgmist päeva vedasid Külliki Bode ja Ulvi 

Saks. Viimane tutvustas tõlketeenuseid, mille alla 

kuuluvad praegu eesti viipekeel ja kirjutustõlge. 

Teise mooduli õpe sisaldas pilguheitu vaeg-

kuuljatele sobilike tehniliste abivahendite maa-

ilma. Sõna said Diana Legusš, kes tutvustas 

Terviseabis pakutavaid valgussignalisatsiooniga  

Ene Oga audiogrammi tegemist õppimas. 

häiresüsteeme, ja Kaarel Saluste Kadrimardist, kes 

esitles vibreerivaid äratuskellasid ja teisi sarnaseid 

tooteid. Esines ka Teet Kallaste arvutifirmast AS 

Datel, tutvustades üpris põhjalikult silmusvõimen-

di tööpõhimõtet. Silmusvõimendi on avalike 

ruumide seade, mis aitab selle mõjuväljas viibi- 

Kristi Kulla avalikku esinemist harjutamas. 
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vatel ja kommunikaatorit, kuuldeaparaati või 

implantaati kasutavatel vaegkuuljatel kuulda 

tavalisest selgemalt ja ilma taustamürata.  

Kolmas moodul käsitles audiogrammide 

tegemist ning kuuldeaparaatide hooldust. Audio-

metristina töötav Evi Kohberg kogus vaegkuul-

jatest õppurite kamba laua ümber kokku ning 

õpetas neile audiomeetriamasina käsitsemist. 

Pärast lõunapausi jagati seltskond praktikumi-

rühmadesse, nii et igaüks sai ise audiogrammi 

tegemises käe valgeks. Evi Kohberg Medicumist ja 

Liina Staroselets Kuuldeaparaadid OÜst ei olnud 

teadmiste jagamisega kitsid. 

Ja siis saabus lahinguväljale raskekahurvägi. 

Suhtlemiskoolitajast Katrin Aedma oli sõitnud oma 

elukohast Indiast Eestisse, et rohelised esmatasandi 

kuulmisnõustajad igati väärikateks avaliku elu 

tegelasteks küpsetada.  

Katrin Aedma on kõvakuuljatele üks ütlemata 

magus leid. Vähe on tänapäeval koolitajaid, kes 

keset vägevat koolitusprotsessi jõuavad kogu aja ka 

päriselt eesmärke silme ees hoida, ja seda proua 

Katrin jõudis. Tema puhul seisnes koolituse uba 

kliendile mitte vastandumises, vaid temaga 

suhtlemises ja sõbraliku koostöö loomises – tun-

dub, et see on kadumakippuv oskus tänapäeva 

spetsialistikeskses maailmas. „Kui inimene tuleb 

teie juurde ärritatud olekus, siis see tähendab, et 

inimesel on mure,“ selgitas koolitaja kannatlikult. 

„Inimene pole mitte paha, vaid tal on mure, mis 

vajab lahendamist ja teie peate ta ära kuulama. 

Säilitage sõbralik ja avatud õhkkond, nii on teile 

endale kõige parem ja ka inimene saab sedasi kõige 

rohkem kasu!“ Mis sa oskad kosta, jutt jumala 

õige... 

Vähemalt üks koolituspäev oli pühendatud 

esinemisele ja mitte kedagi ei jäetud rahule enne,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kui ta 

oli vähemalt korra saali ees, mikrofon higises peos, 

kaaslastele paar enam-vähem sisukat sõna 

kuuldavale tuua suutnud. „Pange oma suu kinni, 

kui te mõtlete!“ soovitas proua Aedma sõbralikult 

neile, kes vastust otsides endamisi liiga intensiivsel 

pominal eeee-sid või öööö-sid kuuldavale tõid.  

 
Ajalooline hetk: kuulmisnõustajate vormisärgid 

on kohale jõudnud! 

Esmatasandi kuulmisnõustaja koolituse läbis 27 

inimest. Koolitust alustades oli Eesti Vaegkuuljate 

Liidu suur soov olnud, et osavõtjad oleks esinda-

tud igast Eesti maakonnast – kes siis veel paremini 

maakonnaelanike kuulmismuresid lahendada os-

kaks kui kohalik inimene ise! Paraku jäi üks maa-

kondadest – Valgamaa – kahjuks esialgu katmata, 

kuid kõvakuuljate visadust tundes saab seegi mure 

küllap peagi murtud. 
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Kuulmisbuss: küsimused ja  vastused 

Vastab Külliki Bode, Eesti Vaegkuuljate Liidu juhatuse esinaine 

Kuulmisbuss Pärnu sotsiaalkeskuse juures (Metsa 10). Pildi autor: Eesti Vaegkuuljate Liit. 

 

Millised on Kuulmisbussi ülesanded? 

Tõuke Kuulmisbussi hankimiseks andis see, et 

siiani oli kuulmisega seonduv koondunud peami-

selt tõmbekeskustesse. Suuremates linnades nagu 

näiteks Tallinnas ja Tartus saab soovija panna aja 

kõrvaarsti või audioloogi juurde, ent väiksemates 

maakohtades niisugust luksust pole. Lisaks kurde-

takse, et visiiti kõrvaarstile tuleb oodata kaua, ise-

gi kuni kolm kuud. Kuulmisbussi peamine ees-

märk on, et kuulmisalast nõu ja esmatasandi abi 

saaksid inimesed üle terve Eestimaa, sõltumata 

elukohast. Nõustame nii kuulmislangusega ini-

mest ennast kui ka tema pereliikmeid, sõpru või 

kolleege. 

Kuulmisbussi teenuse kasutamine on üliliht-

ne, me ei küsi isegi ravikindlustuse olemasolu. 

Tänu sellele jõuavad meie juurde ka need, kellest 

paljud on tundnud juba aastaid või isegi aastaküm-

neid, et „kuulmine pole nagu päris see“, kuid kõr-

vaarsti juurde minekut on nad lükanud üha edasi, 

kuna arst on kaugel ja tema juurde pääsemine tun-

dub keeruline. Kardetakse ka tõde, et äkki ongi 

kuulmislangus ja siis ei osata selle teadmisega 

midagi peale hakata. Sageli öeldakse, et „Ma pole 

veel nii vanagi, et aparaati kanda“. Saame 

julgustada, hirme vähendada, jõustada. 

Kõigepealt teeb meie testija ära kuulmistesti 

ehk audiogrammi, sellega läheb inimene teises 
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Esmatasandi kuulmisnõustaja Ene Oga Kuulmisbussis kuulmist testimas (Katrin Aedma foto).

ruumis või Kuulmisbussi kõrval ootava nõustaja 

juurde. Nõustaja uurib audiogrammi ning vestleb 

inimesega, jagades talle kontakte ja soovitusi. 

Peamine on nõustamine ja käehoidmine. Kedagi ei 

tohi rohkem ära hirmutada, oleme ikkagi 

sõbralikud, leebed ja julgustavad! 

 

Kui test tõepoolest näitab kuulmislangust – kuis 

edasi? 

Me selgitame inimesele samm-sammult, 

kuidas tal oleks nüüd kõige parem edasi toimida. 

Räägime, et kõigepealt tuleks tal pöörduda 

perearsti juurde, kes annab talle saatekirja 

kõrvaarsti juurde. Nii mõnelgi juhul võib arst üht-

teist ära teha, võib-olla saab asja kordagi. Aga kui 

ei saa, ka siis pole põhjust muretseda – õnneks on 

abivahendid olemas – nagu meilgi kõrvas on! 

Abivahendeid saab kuulmiskeskustest. 

Osas kuulmiskeskustes pole perearsti saatekir-

ja vaja, küll aga on vaja kõrvaarsti tõendit kuulmis-

languse olemasolu kohta. Arsti juurde minek on 

igal juhul kasulik, kuna arst saab vaadata ka inime-

se kõrva ja tuvastada tal näiteks kõrvapõletiku või 

vaigukorgi. Tahan inimesele öelda: „Sinu elu läheb 

igal juhul paremaks, kui midagi ette võtad. Kui sa 

praegu ei tee midagi enda heaks, siis hiljem on kõik 

palju raskem. Üldjuhul kuulmine iseenesest ajaga 

kellelgi paremaks ei lähe, pigem ikka vastupidi.“ 

Kui inimene kurdab näiteks, et tal puuduvad 

vahendid endale kuuldeaparaadi ja teiste kuulmis-

abivahendite muretsemiseks, siis aitame tal teha 

taotluse kohaliku omavalitsuse sotsiaalosakonda 

abivahendi omaosaluse kompenseerimiseks. 

Aitame kirjutada ka erimenetluse taotlust 

Sotsiaalkindlustusametisse. 

Aitame leida inimese elukohale lähimat 

kuulmiskeskust, kuid rõhutame alati, et vaid ühe 

kuulmiskeskuse pakutav ühe firma kuuldeaparaat 

ei pruugi sobida; võimalusel võiks külastada mitut 

kuulmiskeskust, testida erinevaid kuuldeaparaate ja 

võrrelda neid. 

 

Missuguseid teadmisi sisaldas äsja lõppenud 

Kuulmisbussi personali koolitus? 

Õigemini öeldes oli tegemist esmatasandi kuul-

misnõustajate koolitusega. Nimelt on Kuulmis-

buss vaid üks võimalus, kus esmatasandi kuulmis-

nõustaja töötada võiks. Tulevikuunistus on, et meie 

nõustaja töötab igas maakonnakeskuses. 

Koolitus sisaldas pilguheitu kõigele, millega 

inimesel tema enda või lähedase kuulmislangu-

sega seoses rinda pista tuleb: kuidas tuvastada 

kuulmislangust, kuidas teha ja lugeda audiogram-

mi, kuidas inimest ära kuulata, toetada ja julgus-

tada. Lisaks sisaldas koolitus näpunäiteid erineva-

te aparaatide hooldamiseks nagu näiteks otsakute, 

filtrite, voolikute vahetamine, puhastamine. Esma-

tasandi kuulmisnõustajad on saanud väljaõppe ka 

seadusandluse osas, näiteks puude taotlemise ja 

sotsiaaltoetuste teemal ning teavad, mis on näiteks 
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erimenetlus ja kuidas selle taotlemiseks avaldust 

esitada.  

Kui palju spetsialiste Kuulmisbussis korraga 

kaasa sõidab? 

Neid peaks olema vähemalt viis: üks, kes testib, 

kaks nõustajat, üks aparaadi hooldaja ja üks, kes 

asendab nii testijat kui ka nõustajaid, et need saak-

sid vahepeal pausile minna. Pikema päeva puhul 

oleks vaja kindlasti paar inimest veel, sest kuulmis-

päevad on väga intensiivsed, ühel päeval jõuame 

testida kuni 50 inimest, nõustada veelgi rohkem.  

Oleneb päevast, kui palju inimesi vastu võtta 

jõuame. Siiani on kõik testimisajad täis olnud. Üks 

meie inimene ei jaksa korraga seitse tundi järjest 

bussis teste vehkida. Teda tuleb välja vahetada. 

Õnneks taipasime valida bussi, millega sõitmine 

eeldab tavalist B-kategooria juhiluba, tänu millele 

me ei vaja eraldi bussijuhti – roolis on keegi 

nõustajatest. Valdav enamus Kuulmisbussi tiimist 

on ka ise vaegkuuljad. 

 

Kas Kuulmisbussis töötavad nõustajad, kes on ka 

ise vaegkuuljad, on tõesti võimelised kvaliteetselt 

tuvastama kuulmislanguse olemasolu teisel 

inimesel? 

Kuulmislanguse tuvastab mitte uuringu läbiviija 

enda kõrv, vaid audiomeeter – kui klient kuuleb 

piiksu, siis ta vajutab nupule ja audiogrammi tegija 

näeb ekraanil vilkuvat tulukest; seega meie 

aparatuur ei eelda kuulmise täielikku olemasolu. 

Küll aga peaks kuulmisnõustaja nii palju kuulma, 

et saaks klientidega suhelda. Seega etnilisi ehk 

viipekeelt emakeelena kasutavaid kurte meil 

Kuulmisbussis ei ole. Aga viipekeelt oskavaid 

nõustajaid, kes ise kannavad kuuldeaparaati või 

implantaati, on meie meeskonnas küll, seega me 

saame nõustada ka näiteks kurte lapsevanemaid, 

kelle laps on vaegkuulja, ning anda neile nõu, 

kuidas oma lapse kuulmisparaate hooldada vms.  

 

Kas kuulmisbussis saab vaigused kõrvad 

puhtaks? 

Ei, meil Kuulmisbussis pole kraanikaussi ja kõrvu 

me ei loputa. (Naerab.) Seda saate teha kodus või 

perearsti juures. 

 

Kas kuulmisbussist saab kuulmisaparaadi? 

Ei saa. Oleme esmatasandi kuulmisnõustajad; kui 

tuvastame kliendil kuulmislanguse, siis saame teda 

juhatada kuulmiskeskusesse. Kaardistame inimese 

võimalusi külastamaks erinevaid keskuseid. Kui 

inimesel on võimalik kaugemale sõita, siis esmane 

soovitus on tutvuda erinevate keskuste toodanguga. 

Kui see ei ole võimalik, siis otsime talle välja 

mõned lähimad keskused. 

Kuulmisbussis tutvustame erinevaid kuulde-

aparaate: meil on näidised ja saame neid demonst-

reerida, kuid ei jaga neid ega hakkagi seda tegema. 

 

Kas Kuulmisbussis müüakse ka kuulmistarvi-

kuid ja hooldatakse kuuldeaparaate?  

Jah, väiksemaid hooldustöid teeme küll. Sageli 

tuuakse meile pikka aega hooldamata kuuldeapa-

raate. Siis vaatame üle otsaku, vahetame filtrid ja 

vooliku ning puhastame need vaigust – see on 

põhitöö, millega meie nõustajad tegelevad. 

Samuti müüme väiksemaid tarvikuid, nagu 

näiteks kuuldeaparaadi patareisid. Kontrollime, kas 

vastuvõtule tulija kuulmisaparaadil on patareid 

piisavalt täis ja soovija saab meilt patareitestri 

endale kojugi osta. 

 

Kas inimene saab Kuulmisbussis tehtud 

audiogrammiga minna kuulmiskeskustesse? 

Me prindime välja kuulmistesti tulemuse. Selle 

abil saab nõustaja selgitada kliendile, kas too 

kuuleb kõnet ja häälikuid, kas langus on kõrgete 

või pigem madalate helide juures. Üldiselt me 

Audiogramm (foto: Connect Hearing). 
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kuulmistesti kaasa ei anna, aga kui inimene soovib, 

siis võime seda ka teha. Kirjutame juurde märkuse, 

et see test ei ole mõeldud meditsiinilise diagnoosi 

panekuks ega aparaadi häälestamiseks, vaid täidab 

informatiivset eesmärki.  

Täpsemate kuulmisuuringute tegemise jätame 

arstidele. Kuulmisbussis ei ole praegu võimalik 

helikindlas boksis kuulmisteste teha, sest meil ei 

ole buss veel vastavalt ümber ehitatud. Pealegi ei 

ole meie eesmärk teha täpseid kuulmisuuringuid, 

vaid tuvastada, kas inimesel on kuulmislangus või 

on ta normkuulja.  

 

Kas testite ka inimesi, kellel on juba 

kuuldeaparaat olemas? 

Pigem mitte. Teeme seda ainult siis, kui selleks 

jääb aega nende kõrvalt, kes tulevad alles esmasele 

kontrollile. Igal kuulmispäeval on meie juurde 

tulnud ka juba diagnoosi saanud vaegkuuljaid, keda 

huvitab, kas nende kuulmislangus on vahepeal 

süvenenud. Mõni on tulnud testima sõnadega: 

„Arst tuvastas mul mõni aeg tagasi 

kuulmislanguse, aga ma tahan teada, kas mu 

kuulmine vahepeal muutunud on.“ Küsime talt 

seepeale, et kas ta ikka võttis vana audiogrammi 

kaasa, inimene eitab. Kuid mida me siis võrdleme?  

Neid inimesi, kellele juba on kuuldeaparaat 

välja kirjutatud, kuid kes soovivad saada 

aparaadiga ettetulevate probleemide osas nõu ja 

abi, käib meil palju. 

 

Kuulmisbuss on uskumatult lühikese ajaga 

saavutanud rahva seas suure populaarsuse. Kas 

ei teki ohtu, et Kuulmisbuss võtab kõrvaarstidelt 

töö ära? 

Ei, seda ohtu küll pole! Pigem on hoopis vastupidi 

– teeme arstidele reklaami. Esmatasandi 

kuulmisnõustajate ülesanne on tutvustada 

inimesele kuulmise tervishoiuga seonduvat, 

anname nõu, et inimene oskaks juba ise edasi 

liikuda, õige spetsialisti poole pöörduda. Ehk siis, 

me teeme arstide eest ära nende nn musta töö. Me 

ei ravi ega diagnoosi, vaid saadame inimesed oma 

kõrvade tervise eest hoolt kandma, tänu millele 

saavad kõrvaarstid patsiente juurde. Tõtt-öelda 

oleme juba nüüd dilemma ees, kust saada juurde 

kõrvaarste – neid on Eestis liiga vähe! 

 

Meediast on läbi käinud artiklid, et vaegkuuljate 

liidul on Kuulmisbuss, mis sõidab ringi mööda 

Eestit ja kontrollib inimeste kuulmist. Aga 

kuidas edeneb teil koostöö kuulmiskeskustega, 

kes pakuvad erinevaid kuuldeaparaate? 

Eesti Vaegkuuljate Liit teeb koostööd kõikide 

kuulmiskeskustega, me oleme tutvustanud oma 

teenust kõikidele keskustele ja suurem osa keskusi 

on valmis meid toetama ja aitavad meid igal võima-

likul viisil. Keskused annavad meile kaasa oma 

voldikuid, abivahendite näidiseid, hooldusvahen-

deid, tarvikuid. Keskuste töötajad käivad meie kor-

raldatud infopäevadel loenguid pidamas ja kaasa 

elamas, nõustavad ka ise kliente ning annavad asja-

tundlikku nõu meie esmatasandi nõustajatele. 

Ühelt kuulmiskeskuselt saime ka audiomeetri ning 

väljaõppe sellega töötamiseks. Mitmed kuulmis-

keskused on kutsunud meie nõustajaid enda juurde 

kuuldeaparaatide hooldamist õppima. 

 

Kui kaua Kuulmisbuss ühes kohas peatub? 

Tavaliselt peatume valitud kohas ühe päeva. 

Samas, kui inimesi on palju ning ajad täis, oleme 

valmis peatuma ka näiteks kolm päeva. Kuid 

sellised asjad tuleks eelnevalt kokku leppida. 

 

Mis kuulmise testimine maksab? 

2021. aastal on see veel tasuta, kuna me ise alles 

õpime – toimusid ju esimesed kuulmispäevad 

augustis. Kõik on liiga uus ja värske. Praeguse 

seisuga töötab Kuulmisbussis vabatahtlik mees-

kond, kes teeb seda oma vabast ajast ja tasu selle 

eest ei saa. Tulevikus loodame ka neile nende 

vaeva ja oskused pisutki hüvitada. 

Edaspidi hakkab teenus ilmselt maksma 5 

eurot inimese kohta. Palju oleneb projektide 

toetusest. Kui meid ollakse valmis toetama, siis 

saame hoida hinnad all või on teenused suisa tasuta. 

Küll aga on meil vaja leida vahendeid bussi 

kütuseks, hoolduseks, nõustajate päevarahaks 

(nõustajad soovivad ikka süüa ka päeva jooksul), 

mõnikord ka ööbimiseks. Iga toetus on oluline! 

Väga loodame KOVide toetuse peale ja tahaksime 

nendega koostööd teha, et käia erinevates 

maakondades pakkumas kohalikule rahvale 

esmatasandi kuulmisabi. Kose valla kohalik 

päevakeskus juba leidis valla eelarvest raha 

Kuulmisbussi kohalekutsumiseks ja huvi on üles 

näidanud teisedki vallad-linnad. 

 

Kas Kuulmisbussi saab tellida nt firma 

suvepäevadele, tervisepäevale või kasvõi  

vanaema 70 aasta juubelile? 
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Loomulikult saab! Oleme valmis sõitma, kuhu 

kutsutakse. Võtke meiega ühendust Eesti 

Vaegkuuljate Liidu kodulehel ja lepime lähemalt 

kokku. Samas seda me tasuta ilmselt ei tee, kuna 

meie nõustajad tulevad siis ju ikkagi erakorraliselt 

välja ja teevad tööd. 

 

Kas Kuulmisbuss on ka ratastooliga 

ligipääsetav? 

Jaa, on küll. 

 

Aga kas osutate ratastoolis olijatele ka 

transporditeenust? 

Ei osuta. Meie kuulmisbuss on ostetud Eesti 

Vaegkuuljate Liidule ja mõeldud ainult kuulmis-

languse tuvastamiseks. Küll aga ratastoolis 

inimene, kes kahtlustab endal kuulmislangust või 

vajab kuulmise teemal nõu ja abi, pääseb meie 

bussi ilusti sisse. 

 

Kas lapsi ka testida saab? 

Lapsi saab testida alates seitsme aasta vanusest. 

Nooremaid me bussis ei testi, sest nende jaoks on 

teistmoodi metoodika. Lapsed on tavaliselt tulnud 

testima koos oma vanematega ja teevad testi 

vanema nõusolekul. Me ei küsi lapse perenime ega 

isikukoodi ja tulemus läheb meie poolt lihtsalt 

üldstatistikasse. 

 

Kuidas registreeruda, kui tahan Kuulmisbussi 

vastuvõtuaega saada? 

Soovitame broneerida aja Eesti Vaegkuuljate Liidu 

kodulehel oleva vormi kaudu. Võite helistada või 

kirjutada ja küsida, kus toimub järgmine kuulmis-

päev ja kas saab sinna juba endale aega kinni 

panna. Küsige konkreetse kuulmispäeva korraldaja 

kontakti ja võtke temaga ühendust. Ei tee paha 

seegi, kui annaksite teada oma võimalikest 

erisoovidest – näiteks, et vajate eesti viipekeelt 

oskavat nõustajat või soovite infot kuulmis-

implantaadi kohta. 

 

Kas vastu võetakse ka neid, kes ei ole endale 

aega broneerinud? 

Igaks juhuks me ei broneeri kõiki aegu kohe täis, 

vaid püüame jätta ka väikese varu. Kes kohapeale 

tulevad, saavad need vahepealsed ajad, kuid neil 

tuleb arvestada, et ilmselt peavad nad ootama. 

Aga kui Tallinnasse tuleb näiteks Võrus elav 

inimene ja tahab Kuulmisbussi teenuseid 

kasutada?  

Me oleme üle-eestilise haardega ega küsi 

Kuulmisbussi külastaja kodust aadressi. Teeme hea 

meelega kuulmistesti ära igale Eestimaa elanikule, 

kes Kuulmisbussi sisse astub. 

Samuti jagame teavet kohalike vaegkuuljate 

ühingute kohta ja tutvustame neid meelsasti. 

Siinkohal oleksime tänulikud, kui kohalikud 

ühingud varustaksid meid ennast tutvustavate 

materjalidega. Et näiteks kui Pärnus siseneb 

Kuulmisbussi abivajaja, kes ütleb, et on pärit 

Rakverest ja veedab suvepealinnas puhkust, saaks 

ta kuulmislanguse tuvastamise korral kaasa voldiku 

Lääne-Virumaa Vaegkuuljate Ühingu kontaktiga. 

 

Kuidas annate kohalikele teada, et nende 

kodukohta on saabumas Kuulmisbuss? 

Teeme reklaami igal pool, kus võimalik: nii ko-

halikus kui ka vabariiklikus meedias, Facebookis, 

KOV-i kodulehel, kohalikes ajalehtedes, võimalu-

sel kaasame ka televisiooni ja raadiokanalid. 

 

Kas Kuulmisbuss on nõustamisteenuseks 

hädavajalik, või saab Eesti Vaegkuuljate Liit 

pakkuda kuulmisalast nõustamist ka ilma 

bussita? 

EVL suur unistus on, et nõustamisteenus oleks 

kättesaadav võimalikult kõikjal ja võimalikult 

pidevalt. Igas maakonnas peaks kohapeal olema 

võimalus testida oma kuulmist lihtsalt ja ilma 

kuudepikkuste järjekordadeta, samuti peaks seal 

olema kuulmisnõustaja. Praegu on olemas 

kuulmisnõustamisteenus Saaremaal, huvi on üles 

näidanud ka teised maakonnad – Hiiumaa, 

Pärnumaa, Läänemaa, Jõgeva jt. Ükskord, ma 

usun, on esmatasandi nõustamine olemas igas 

maakonnas! 

 

Oleme tänulikud igaühe toetuse eest. Fondi saab 

annetusi teha pangaülekande teel, Swedbanki konto 

nr: EE742200221050525437, makse saaja Eesti 

Vaegkuuljate Liit, selgituseks võib kirjutada näiteks 

“Annetus vaegkuuljatele“. Kui soovite annetuse eest 

tulumaksu tagasi saada, märkige selgitusse ka oma 

isikukood. 
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Kuulmispäevad 2021 
5.–6. augustil Tartus, Autovabaduse puiesteel 

7. augustil Lääne-Virumaal, Tapa linna päevade raames 

7. septembril Jõgeva Puuetega Inimeste Kojas 

10.–11. septembril Läänemaal Ristil, Haapsalus ja Hiiumaal 

19. septembril Ida-Virumaal, Kohtla-Järve kultuurikeskuses 

25. septembril Saaremaal Kuressaares, Puuetega Inimeste Kojas 

30. septembril Pärnumaal, Pärnu sotsiaalkeskuses 

20. oktoobril Kose Päevakeskuses. 

Paremal: 

Jüri Jaanson ja 

Külliki Bode Pärnu 

kuulmispäeval (Elin 

Põdra foto). 

 

Paremal all: Viljar 

Parm ja Külliki 

Bode, vahel pr Lo-

reida, esmaklient. 

 

    

 

Avo-Rein Tereping Tapa kuulmispäeval esinemas  

             (Kristi Kallaste foto). 

 

Urmas Vasemägi viskab villast: 

- Mis juhtub, kui üks kõrv ära opereeritakse?  

- Kuuleme pisut halvemini. 

- Aga kui teine kõrv ka ära opereeritakse? 

- Siis ju näeme halvasti.  
- Kuidas nii? 

- Müts vajub ju silmadele!  

 

All: Kuulmisbussi lõpuüritus (Katrin Aedma fotod). 

All paremal: Teet Kallaste Tapa kuulmispäeval. 
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Andres Andra loeng Pärnu kuulmispäeval 

(Elin Põdra fotod). 

Pille Ruul, EVL juhatuse liige: 

Tubli töö! On hea saada tagasisidet, kui palju 

inimesi me päeva jooksul nõustada, aidata 

saime. Ning jõuda sinnani, et KOVid toetaksid 

meie teenust. Ainult ühte asja peaks kindlasti 

rõhutama – me ei osuta terviseteenust, me pole 

arstid ega meditsiinitöötajad. Me osutame 

esmatasandi nõustamist ja suuname inimesi 

vajadusel terviseabi saama. See on nii tähtis, et 

terviseprobleeme märgataks võimalikult 

varakult ning võimalikult kiirelt saadaks abi. 

 

Kõku tantsutrupp esinemas „Tapalaval“ (Kristi Kallaste foto). 
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Meeleolukaid hetki – esimene pilt on koolituselt, ülejäänud pärinevad juba „lahingust“ ehk 

kuulmispäevadelt (fotod: EVL).  
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Kuulmispäevade kokkuvõte 
Kuulmisbuss on esimestel tegutsemiskuudel jõudnud juba nii mõnessegi Eestimaa paika. Alates 

augustist on buss ja esmatasandi nõustajad külastanud Tartut, Tapat, Jõgevat, Ristit, Haapsalu, 

Kärdlat, Kohtla-Järvet, Kuressaaret, Pärnut ja Koset. Allpool on väike ülevaatlik pilguheit toimunule. 

• Kuulmispäevi on alates 2021. a augustist 

olnud kokku 11.  

• Kõige esimene testija oli 88-aastane 

Loreida Tartust, teda testis Ene Oga.  

• Kõige vanem testija oli 94-aastane Asta, 

kes käis testimas Kuressaares, Liina 

Staroseletsi juures.  

• Kõige noorem oli 7-aastane Annabel, kes 

testis oma kuulmislangust Haapsalus, Ene 

Oga juures.  

• Kõige kiiremini tehti teste Pärnus, kus ühes 

tunnis suudeti teha keskmiselt 7,5 testi.  

• Teste on tehtud kokku 392.  

Aparaadihooldamisi on toimunud 109. 

Nõustamisi on kokku 608.  

• Kõige rohkem teste valmis Kuressaares, 

seal tehti kahe aparatuuriga kokku 70 testi 

ja nõustati kokku 106 inimest.  

• Kõige vanemad inimesed olid Kosel, kõige 

nooremad Tartus. Põhjuseks muidugi see, 

et Kosel käisime päevakeskuses, Tartus aga 

seisime tänava ääres.  

• Kõige rohkem teste tegi Ene Oga, tema 

skoor on tervelt 242 testi! Talle järgnevad 

Evi Kohberg (34 tk), Liina Staroselets (28), 

Pille (26), Laura Lang (21), Gerda Mäela 

(16), Urmas Vasemägi (10), Ljuba 

Kuptsova (5), Viljar Parm (4), Rein Järve, 

Renata Sillaste (2), Eva Leesment ja Eda 

Põld (1).  

• Igal kuulmispäeval osalesid Külliki ja Ene. 

Suuremal osal kuulmispäevadel on 

osalenud Viljar ja Urmas, ka Rein on 

enamikel kohal olnud. Päris mitmel 

osalesid Erika, Laura, Gerda, Renata, Lii, 

Pille, Kalle, Elin ja Kristi Kulla; ka Merike, 

Kristi Kallaste, Arina, Ljuba, Eda, Eveli, 

Harri, Helle, Elle, Elvina, Eva, Sveta, Pille 

ja Liina on tublisti aidanud ja panustanud. 

Janno on toetanud virtuaalselt, aga tema 

korraldatav kuulmispäev alles tuleb.  

• Kõige rohkem kuulmispäevi viis läbi Kalle 

Tõnisma, kellele jäi ühest päevast väheks, 

nii et ta korraldas neid koguni kolm – Ristil, 

Haapsalus ja Hiiumaal. Kallele kuuluvad ka 

muud rekordid – kõige enam 

meediakajastusi Reporteris, Vikerraadios, 

Hommiku TV-s, Lääne Elus ja Hiiu Lehes. 

Nende päevade jooksul osales ka rekordarv 

nõustajaid – 13 inimest! Eriauhind läheb 

Kallele veel ka selle eest, et tema helistas 

Küllikile kõige rohkem, mõnikord 6–7 

korda päevas...  

• Kõige enam sponsornänni sai kokku Eda, 

kellel õnnestus igale nõustajale tänutäheks 

hiigelsuur kott kokku panna. Edal õnnestus 

kõige paremini ka meeskonda kaasata, 

Saaremaa FB grupp töötas intensiivselt, 

lisaks peeti tihedalt videokõnesid. 

• Kõige julgem grupijuht oli Merike, kes tegi 

kuulmispäevadega algust kõige varem, õieti 

teadmata, mis ees ootab. Merike kaasas 

kohe ka Tapa linnavalitsuse ning sai 

nendelt toetust. Lisaks sai ta ka 

projektipõhist toetust. Kõige säästlikum 

kuulmispäev, super saavutus! 

• Kõige innovaatilisema kuulmispäeva 

korraldas Kohtla-Järve tiim eesotsas Arina, 

Kristi Kulla ja Ljubaga. Tegemist oli 

hübriidinfopäevaga, kus ettekanded olid nii 

veebis kui ka kohapeal. Lisaks oli võimalus 

teha ka veebinõustamisi.  

• Kõige rohkem südant andis ära Pärnumaa 

tiimijuht Helle, kes kinkis lektoritele ja 

nõustajatele imeilusad enda tehtud vaagnad 

ja kandekotid.  
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Tunnustati uusi selge kõneleja tiitli saajaid 

 

Hetk saatest „Hommik Anuga“: vasakult Allar Viik, Heimar Lenk, Priit Võigemast, Nele Kirsipuu, Hannes 

Hermaküla ja Külliki Bode (Foto autor: Kairit Leibold/ERR). 

 

 

24. jaanuaril 2021 kuulutati ETV saates "Hommik 

Anuga" kaheksandat korda välja Selge kõneleja 

laureaadid. Anu Välba on ise pälvinud 2015. aastal 

selge kõneleja auhinna, mistõttu oli just tema 

juhitavas saates põnev järjekordseid Unosid 

jagada. Uno on oma nime saanud Eesti 

Vaegkuuljate Liidu asutaja Uno Taimla järgi. 

Tegemist on väikese kullakarva kujuga, millele on 

graveeritud võitja nimi.  

Esmakordselt anti auhind välja tervelt neljas 

kategoorias – sel aastal lisandus ka suunamudija 

ehk sotsiaalmeedias tegutseva mõjuisiku 

kategooria. „Kuna noored vaatavad eelkõige just 

sotsiaalmeediat, siis meile anti märku, et ka nende 

puhul võiks anda välja selge kõneleja auhinna,“ 

selgitas saates osalenud Eesti Vaegkuuljate Liidu 

esinaine Külliki Bode. 

„Selge kõneleja on see, kes ütleb kõik sõnad 

ilusasti välja, on hea diktsiooniga, räägib 

mõõdukalt, ei kiirusta. Tihtipeale ongi niimoodi, et  

 

mõte tahab kiiremini välja tulla kui sõnad jõuavad 

seda öelda. Aga kindlasti on ka see hästi oluline, et 

kõne oleks enam-vähem ühtlase kõrguse ja 

kõvadusega,“ selgitas Bode valiku kriteeriume. 

Selge kõneleja auhinna said seekord 

telesaatejuht Hannes Hermaküla (ETV, „Oma 

kodu“, „Ringvaade“), Heimar Lenk (Vikerraadio, 

„Kuldrandevuu“),  teatrinäitleja Priit Võigemast 

(vabakutseline, film "Tõde ja õigus") ning 

suunamudijate kategoorias (mida sel aastal anti 

välja esimest korda) pälvis auhinna Nele Kirsipuu.  

Selge kõneleja valitakse nende hulgast, kes 

kõnelevad selge diktsiooniga, ei kiirusta ning 

hääldavad korralikult välja ka sõnalõpud. 

Ettevõtmise korraldaja on Eesti Vaegkuuljate Liit; 

kandidaate esitasid ja nende vahel valisid nii 

kuulmislangusega inimesed kui ka tava-

kuuljad Eesti Vaegkuuljate Liidu kodulehe ja 

sotsiaalmeedia kanalite kaudu.  
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Mõned nopped kirjutustõlkega seoses 
 

TEKST: Teet Kallaste, EVL nõukoja liige 

Kirjutustõlge, mis mujal maailmas juba aastaküm-

neid vaegkuuljatele ja kurtidele kättesaadav olnud, 

on lõpuks ka meie riigis korralikult kanda 

kinnitanud. On rõõm tõdeda, et põhimõtteliselt on 

tõlkidega kaetud kogu Eesti ja tõlgi  saab tellida 

sinna, kuhu vaja. Ka käesoleval aastal on 

kirjutustõlke tellimine tööealisele tasuta.  

Kirjutustõlke teenust osutab Viipekeeletõlkide 

OÜ, kelle ridades töötavad ka väljaõppinud 

kirjutustõlgid. Kirjutustõlkide väljaõpe toimub 

täiendõppe kaudu ja praeguse 

seisuga on vastavaid tõlke 

lõpetanud juba neli gruppi. 

Kahjuks on johtuvalt rahastus-

probleemidest tõlkide töökoormus 

madal, mistõttu töö täiskoormu-

sega tõlgina on raskendatud ja 

enamus tõlke teeb seda põhitöö 

kõrvalt. Viimase kursuse kümme-

konnast lõpetanust jäi tööle kaks 

inimest, kokku on tõlke 13. 

Kindlasti jättis oma jälje viimasele 

koolitusele ka asjaolu, et see 

toimus COVID-19 pandeemia 

ajal. 

Sotsiaalkindlustusamet on 

pakkunud välja idee, et tõlk võiks 

olla nende palgal, samas tekitab 

see turul ebaterve konkurentsi, 

kuna ilmselt eelistaks SKA tellimuse täitjana 

pigem enda juures töötavat tõlki.  

Muret teeb see, et kirjutustõlge on praegu 

tasuta üksnes tööealistele inimestele. Samas on just 

pensionäride hulgas palju neid, kelle kuulmine on 

nõrgenenud, samas kuuldeaparaadiga pole nad 

suutnud ära harjuda ja viipekeele kui uue võõrkeele 

õppimine käib üle jõu. Neile oleks kirjutustõlge 

väga suur asi. Eesti Vaegkuuljate Liit peab 

läbirääkimisi, võimaldamaks tasuta kirjutustõlget 

ka pensioniealistele. 

Siit jõuame otsapidi rahastuse teema juurde. 

Sotsiaalkindlustusamet on väga huvitatud statisti-

kast kirjutustõlke teenuse kohta – kes seda tellivad 

ja kui suures mahus. Kuna tegemist on alles uue 

teenusega, siis sõltub suuresti statistikast, kas 

kirjutustõlget tulevikus rahastatakse või mitte; 

samuti hinnatakse selle põhjal uute tõlkide 

koolitusvajadust. Paraku on siin statistika 

esitamine keeruline: nimelt võib tõlketöö tellida 

üks inimene, ent kasutada seda tegelikult 20 

vaegkuuljat (nt koosolekud). Ehk siis – kasusaajate 

tegelik arv võib osutuda väga erinevaks. 

Muret valmistab ka tõlgi tellimise kultuur – 

inimene teatab tõlki tellides vale aja või siis lahkub 

poole ürituse pealt. Vahel lihtsalt unustatakse 

teatada, kui kokkulepitud üritus ära jäi. 

Kliendid kurdavad, et kirjutustõlget tehakse 

praegu ainult eesti keelest eesti 

keelde (suuline ja kirjalik eesti 

keel). Vene- ega ingliskeelset tõl-

get ei pakuta. Venekeelseid 

elanikke on meil aga palju ja aeg-

ajalt toimuvad Eestis ka rahvus-

vahelised konverentsid, kus 

sooviksid osaleda ka kuulmislan-

gusega inimesed. Hetkel on 

lahenduseks pakutud, et kui eesti 

vaegkuulja soovib suhelda näi-

teks Vene saatkonna esindajaga, 

siis tellib ta kohale kaks tõlki: üks 

on vene-eesti tõlk ja teine kirju-

tustõlk. Samas aga viipekeele-

tõlki tellides on küll võimalik 

saada üks tõlk, kes töötaks “kaks-

ühes” ehk tõlgiks venekeelse jutu 

kohe eesti viipekeelde.  

Oleme sellise mure korral, kus kuulmispuu-

dega klient vajab lisaks kirjutustõlkele tõlget ka 

eesti keelest vene keelde või vastupidi, katsetanud 

automaattõlget. Google´i automaattõlget me ei 

soovita, kuna see annab küllaltki veidrad 

tõlkevasted. Küll aga võib proovida kirjutustõlkide 

arvutites oleva kirjutustõlkeprogrammi Text on 

Tap lisafunktsioonina pakutavat masintõlget. Seda 

on kasutanud meie kogemusnõustajad, suheldes 

venekeelse kurdi kliendiga, kes viipekeelt ei oska, 

ning kuigi see pole kaugeltki ideaalne, on see 

hädapärase lahendusena on siiski parem kui mitte 

midagi.  

 

Pildil: vaegkuulja massööri juures. Põrandale 

on asetatud nutitahvel, kuhu ilmub kirjutustõlke 

tekst (foto: Liisa Sammalpenger). 
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Kuulmispäev Zoomis 3. märtsil 2021 
3. märtsil 2021 leidis Zoomi keskkonnas aset kuulmispäev, mida juhtis 

Katrin Aedma. Kuulmispäeva ettekanded on järelvaadatavad siit: 

• Kuulmispäeva sissejuhatus, Katrin Aedma (kõrvaloleval pildil):  

https://youtu.be/MfMNYzRO9m4 

• Mida kõrv suudab ja miks ta vahel enam ei suuda? Avo-Rein 

Tereping: https://youtu.be/9QsUUcSlBMI 

• Kuidas ära tunda kuulmislangust? Kuidas kuulmislangus mõjutab meie 

igapäevaelu? Külliki Bode: https://youtu.be/kiVY2al2Pb0 

• WHO ingliskeelne raport kuulmislangusega inimestest: Raport 

• Kuulmispäeval rääkis Külliki Bode Vikerraadio saates Andres Ojale 

vaegkuulmisest, sh ennetusest ja toetamisest  

https://vikerraadio.err.ee/1608117253/andres-oja-ulemaailmne-

kuulmispaev 

• Kuulmispäeva tähistati ka Riigikogu sotsiaalkomisjoni istungil, kus 

teemaks oli audioloogia: https://www.youtube.com/watch?v=GGrgL8Fa-lE 

 

Täiendav videomaterjal asjasthuvitatuile: 

• Kas kuuled? https://youtu.be/zOsqteAj44U 

• TTÜ arendatav kuulmistest: http://kuulmistest.tlu.ee/ 

• Lõbus kuulmistest – kui vana Sa oled kuulmise 

järgi: https://youtu.be/VxcbppCX6Rk 

• Almer Jansu massaaživideo:  

https://www.facebook.com/almer.jansu/videos/10220620488076735 

 

Alla on kogutud mõned huvipakkuvamad killud küsimuste-vastuste 

laadis.  

 

Inimeste küsimused kuulmispäeval – koos vastustega: 

 

1. Me kuuleme üsna tihti meditsiini 

edusammudest ühe või teise asja parendamisel. 

Aga miks me ei kuule seda kuulmise kohta? 

Millised on üldse viimase aja suundumused 

kuulmislanguse ravis? 

Audioloogia kui teadus kuulmisest ja tasakaalust 

on veel alles väga noor ala, mistõttu (meil Eestis 

eriti) on see vähe tähelepanu saanud. Uuringuid ja 

artikleid tuleb igakuiselt juurde erinevatel 

kuulmisega seotud teemadel (enamasti välismaal, 

kuid järjest rohkem ka siin), kuid Eesti meedia ei 

ole veel neid nii tähelepanuväärseks pidanud. Üks 

viimaseid väga suuri uudiseid neurosensoorse 

kuulmislanguse ravist oli näiteks see:  

https://investors.frequencytx.com/news-

releases/news-release-details/frequency-

therapeutics-commences-dosing-its-phase-2a-

study-fx Selles artiklis räägitakse, kuidas 

teadlased püüavad leida lahendust teatud põhjuste 

(trauma, mürakahjustus) tagajärjel kahjustunud 

kuulmisrakkude taastamiseks. 

2. Kas kuulmislanguse korral on võimalik saada 

tugevamat kuuldeaparaati, mis teravdaks 

kuulmist? 

Jah, on küll. Kuuldeaparaatide valik on üsna suur; 

https://youtu.be/MfMNYzRO9m4
https://youtu.be/9QsUUcSlBMI
https://youtu.be/kiVY2al2Pb0
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/documents/health-topics/deafness-and-hearing-loss/world-report-on-hearing/wrh-executive-summary.en.pdf?sfvrsn=feb8d533_27&download=true
https://vikerraadio.err.ee/1608117253/andres-oja-ulemaailmne-kuulmispaev
https://vikerraadio.err.ee/1608117253/andres-oja-ulemaailmne-kuulmispaev
https://www.youtube.com/watch?v=GGrgL8Fa-lE
https://youtu.be/zOsqteAj44U
http://kuulmistest.tlu.ee/
https://youtu.be/VxcbppCX6Rk
https://www.facebook.com/almer.jansu/videos/10220620488076735
https://investors.frequencytx.com/news-releases/news-release-details/frequency-therapeutics-commences-dosing-its-phase-2a-study-fx
https://investors.frequencytx.com/news-releases/news-release-details/frequency-therapeutics-commences-dosing-its-phase-2a-study-fx
https://investors.frequencytx.com/news-releases/news-release-details/frequency-therapeutics-commences-dosing-its-phase-2a-study-fx
https://investors.frequencytx.com/news-releases/news-release-details/frequency-therapeutics-commences-dosing-its-phase-2a-study-fx
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soovitame käia mitmes kuulmiskeskuses, et leida 

endale sobivaim aparaat. Keskuste nimekirja ja 

kontaktandmed leiate siit: https://vaegkuuljad.ee/ 

kuulmisabi/kuulmiskeskused/ 

3. Kas telefonikõnet kuuleb mõlemas kõrvas 

kuuldeaparaatidega ja mis firma peaks olema? 

Jah – kui kasutate kahte kuuldeaparaati ja teil on 

selline mudel, mis ühildub telefoniga kas otse või 

läbi striimeri. Telefoniga ühendumise võimalus on 

iga firma kuuldeaparaatidel olemas, küll aga tuleb 

valida endale sobiv mudel. Odavamatel aparaatidel 

ei pruugi vastavaid funktsioone olla. 

4. Kas kuuldeaparaat põhjustab migreeni? 

Kuuldeaparaat ei põhjusta kindlasti migreeni. 

Juhime tähelepanu sellele, et iga peavalu ei ole 

ilmtingimata migreen, see on diagnoos, mille 

paneb neuroloog. Küll aga peab migreeniga 

vaegkuulja tähelepanelikult jälgima, millise 

seadistusega kuuldeaparaat talle paremini sobib. 

Kõige olulisem on leida sobiv seadistus. 

5. Kui palju on kuulmispuudega inimesi Eestis 

ametlikult ja mitteametlikult? 

Hinnanguliselt ehk mitteametlikult on Eestis kuni 

200 000 kuulmislangusega inimest. 

Kuulmislanguse diagnoosi on saanud 10 aasta 

jooksul 96 363 inimest. Kuuldeaparaadi on saanud 

5 aasta jooksul ca 24 500 inimest. Kuulmispuue on 

määratud 2189 inimesele. 

6. Tean, et nii tänapäeva noored kui ka 

vanemaealisedki inimesed kasutavad palju 

mobiiltelefone ja samas kasutavad kõrvaklappe. 

Kas on oht, et nad rikuvad sedasi oma 

kuulmisnärve? Kuidas me saaksime neid 

inimesi hoiatada, paluda, et nad ei kasutaks 

kõrvasiseseid kõrvaklappe? 

Jah, paraku nii see on – inimesed kuulavad 

kõrvaklappidega muusikat liiga valjusti, tehes seda 

päevast päeva ja tunde korraga, teadmata, et nad 

kahjustavad oma kuulmist jäädavalt. Oluline on 

järjekindel teavitustöö. 

7. Olen täheldanud, et magama jäädes ja ka 

magamise ajal mul kõrvus tinnitus võimendub. 

Miks? 

Magades on välismaailma helid vaiksemad ja 

tinnitusega seotud närviaktiivsus tuleb rohkem 

esile. Kui teil on oma tinnituse kohta küsimusi või 

tahaksite teada, kuidas tinnituse mõju vähendada, 

siis peaksite tinnitusnõustaja (audioloogi) juurde 

minema. Samuti on Eestis olemas Tinnituse ja 

Meniere Ühing, mis kuulub Eesti Vaegkuuljate 

Liidu katusorganisatsiooni alla ja kus 

kogemusnõustajad jagavad meelsasti nõu. 

 

Rekordarv ühingute juubeleid 

Sel aastal tähistasid juubeleid rekordarv ühinguid, 

lausa kaheksal liikmesorganisatsioonil jõudis kätte 

märgiline verstapost! 20 aastat tagasi asutati 

Tallinna ja Harjumaa, Hiiumaa, Jõgeva, Läänemaa, 

Valga, Viljandi ja Võrumaa Vaegkuuljate 

Ühingud. Eesti Tinnituse ja Meniere`i Ühing sai 

kümneseks. Palju, palju õnne!  

 

Parempoolsel fotol Külliki Bode (EVL) ja Erika Kiviloo, 

Viljandi VÜ juhatuse liige, ühingu juubelipeol. 

 

Alumisel fotol Läänemaa VÜ juhatuse liige Silvi 

Kallemets juubelikülalisi tervitamas (fotod: Külliki Bode).

https://vaegkuuljad.ee/%20kuulmisabi/kuulmiskeskused/
https://vaegkuuljad.ee/%20kuulmisabi/kuulmiskeskused/
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Tore päev Eismal 
Pilguheit Virumaa Vaegkuuljate Ühingu tegemistesse 

FOTOD: Merike Freienthal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et pikaleveninud koroonaaeg on inimesed koju 

istuma sundinud, ootasid Virumaa vaegkuuljad ära 

hetke, mil nakatunute arv madalseisus oli, ning 

põrutasid juunikuu 28. päeval üheskoos 

loodusesse.  

Sellest kujunes üks tore päev. Kuigi enamus 

oli hellitanud lootusi, et nad sõidutatakse kohale, 

siis istuvad lauda ja toit kantakse ette, päris nõnda 

see unistus ei läinud. Ühine grillimine, 

salatihakkimine ja lauakatmine siiski konti ei 

murdnud, pigem vastupidi – lähendas inimesi. 

“Ega mina muid ettevalmistusi ei teinud, kui 

broneerisin sadama, bussi ja ostsin toidukraami,” 

jääb ühingu juht Merike Freienthal 

tagasihoidlikuks. “Panime proovile meie 

meeskonnatöö võimed ja kõik olid väga kärmed ja 

koostöövalmis. Kõik koos, igaüks vastavalt oma 

oskustele ja võimetele, tegime söögid ja grillimise 

ja selline koostöö sujus hästi ja meeldis kõigile.” 

Kasutati juhust, et rahvas kenasti koos, ning 

viidi sealsamas läbi ka üldkoosolek. Kogu 

räägitava jutu aitas edasi anda kirjutustõlk. 

Juhatuses toimus ka väike pereheitmine – Pille 

Kalde astus juhatusest tagasi, tema asemel võttis 

koha sisse Ingrit Valvik. 

“Ega siin pideva eriolukorra tõttu hullult palju 

üritusi planeerida julge,” jääb Merike Freienthal 

hoolimata innukast sädemest silmis kõhklevaks. 

Siis otsustab ta kergitada katet ühelt oma suurelt 

soovilt, milleks on kutsuda Rakverre Kuulmisbuss. 

“Praegu on see mõte küll veel ideejärgus, külmad 

ajad ju tulekul ja bussi juures õues nõustades 

külmuks kõrvad ära! Aga kui ühe sooja ruumi saaks 

ja kohalikult omavalitsuselt pisut abi, siis oleks see 

idee täitsa teostatav.” 

 

Merike Freienthal   Virumaa VÜ kamba ühine rannaromantika. 
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Kõku suvepäevad 

16.-18. juulil 2021 Harjumaal Paunküla Heaolukeskuses 

 

TEKST: Kristi Kallaste 

Eelmise aasta suvelaager jäi koroona tõttu ära ja 

asendati ühepäevase metsamatkaga (mis oli ka 

täitsa tore). 

Et aga rahvas pika eriolukorra piirangutest lõpuks 

juba üsnagi ära väsima kippus ja hädasti värve ning 

värskust himustas, võeti julgus kokku ja korraldati 

kõku suvelaager täitsa vanas traditsioonilises stiilis 

Harjumaal, Paunküla Heaolukeskuses. 

Kuna viimase laagri lõpus üle antud sümboolne 

kuju – aiapäkapikk, kes ulatatakse alati järgmise 

laagri korraldajale – oli seekord jõudnud taas 

Külliki Bode kätte, võis sealt loota üsnagi vinget 

tulemust. Ja lootused ei osutunud petlikeks. Küll 

aga oli Külliki, tänu oma pikaajalisele kogemusele 

Eesti Vaegkuuljate Liidu eesotsas, omandanud 

kiiduväärt oskused panna kokku korralik 

meeskond, mis koosnes pea pooltest laagrilistest, 

ning ülesanded neile delegeerida. Mis ei 

tähendanud loomulikult, nagu võinuks peabossist 

peakorraldaja ise loorbereil puhata – korraldaja 

põhitööst ehk igat sorti tulekahjude kustutamist tuli 

mastaapses laagris ette küll ja veel. 

Laagri peateema oli retro. Paljudel tekib 

küsimus – mida pidada retroks? Vikipeedia 

andmeil tähendab retro kitsamas mõttes ajastut, mis 

valitses aastatel 1960–1980. Laiemas mõttes on 

retro aga üldmõiste märkimaks oma noorusaega, 

midagi nostalgilist ja vanamoodsat, kuid siiski 

igihaljast. Soovitust saabuda kohale retrorõivastes 

ning tuua kaasa retronänni oli suhtutud üsnagi 

punktuaalselt: laagriliste seljas ilutsesid lillelised 

kitlid, jalas kanti puukotasid ning sööklaruumi 

laudade peale olid väljanäituseks laotatud 

mitmesugused esemed alates roosadest pikkade 

säärtega Marati aluspükstest ja lõpetades Smena 

fotoaparaatidega. Käidi ümber laudade, uudistati, 

meenutati ja kihistati. 

Laagriväravas tuli igal saabujal läbida 

vastuvõtukatsed, ehk vastata küsimustele. 

Küsimuseks oli näiteks: „Miks seisab nõukogude 

pensionär poe ees?“ Vastus: „Ta vaatab oma tühja 

kotti ja meenutab, kas ta tahtis poodi minna või käis 

seal juba.“ Küsimuse äravastanule seoti kaela  

 

punane pioneerirätik ning ulatati lahkelt peotäis 

toidutalonge. 

Laagri avas pioneeride marss. Uhkelt kerkis 

vardasse laagrilipp. „Noh, see plagu pannakse 

varsti tuuri,“ ohkas nii mõnigi kogenum laagriline 

teadjalt. Ja ega ta eksinudki. 

Laupäev kulges spordirütmis. Rühmadesse 

jagatud laagrilised pidid näitama, mida suudavad. 

Võistlusalasid oli mitusada: pallimängud, 

ragulkaga plekkpurkide laskmine, kummikeks, 

hularõnga keerutamine, teatejooks, hüppenööriga 

hüppamine... Kehalised pingutused muutsid ka 

vaimu virgemaks, mis väljendus ägedates 

vaidlustes selle üle, kes tegi sohki ja kes on võitja, 

ka kohtunikku saadeti aeg-ajalt pehmelt öeldes 

pehmesse kohta.  

Õhtuks olid kired vaibunud ja üsna hea 

meelega seati end sisse suurde saali. Lapsed sebisid 

ringi salapäraste nägudega – ilmselgelt polnud 

nemadki aega tühja kulutanud ning seda näitasid ka 

nende poolt õhtul esitatud vahvad tantsu- ja 

laulunumbrid. Siis pandi filmiaparaat käima ning 

suurele linale lasti traditsiooniline Kõku film, mis 

koosnes eelmise aasta laagri teemal vaimukalt 

kokku pandud video- ja fotomeenutustest.  

Nüüd seisis ees uus ülesanne – iga rühm oli 

valmistanud ette esinemise. Jääb üle vaid imestada, 

kust küll rühmad tiheda sportimise kõrvalt päeva 

jooksul selle aja näpanud olid. Eriti soojalt võeti 

vastu kurtide grupi näitemäng, sisuks loksuva 

bussiga sõit pioneerilaagrisse. 

Järgmiseks sai publik uhke võimaluse 

kehastuda telesaate reaalajas pealtvaatajateks. 

Laval oli kahe päeva jooksul ette valmistatud 

lavastus „Kutsuv tuluke“, mis sisaldas erinevaid 

saateid, etteasteid ja kontserte. 

Et aga õhtu ikka veel noor oli ja parimad palad 

ootasid alles ees, astus lavale Kõku bänd „Siin me 

olime“ ja kandis kuulajaile ette igihaljaid viise, mis 

publiku pööraseks ajasid. 

Hommik algas äratusega, millele järgnes Kaie 

Palli korraldatud Leopoldi-stiilis võimlemine 

platsil. Aigar Mätlik viis läbi militaarõppuse. 
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Lõpuüritusel jagati hunnikute viisi tänukirju ja 

kõiksugu muid tunnustusi, isegi röövitud lipp leiti 

lõpuks üles. Kohale jäi veel Kõku tantsutrupp – 

neid ootas tühjaks jäänud saalis tantsutrenn.  

Kokkuvõtteks võib öelda, et selleaastane 

laager oli ülimalt tegevusrohke, mitmekesine, ehk 

ka kirgi küttev ja meeldejääv. Aitäh Külliki Bodele 

ja tema arvukale meeskonnale!  

 

Kõku laagri peaministri pajatused Kõku laagri kutsuvast 

tulukesest 

TEKST: Külliki Bode 

 

Kui olin saanud 2019. aasta suvepäevade pea-

korraldajate Mati ja Hedvigi käest Kõkupäka, 

hakkasin kohe meeskonda munsterdama ehk 

laagrivalitsust moodustama. Mul oli selge visioon, 

et laagrit peab korraldama võimalikult suur minist-

rite armee, sest nii ei pea keegi end ribadeks 

tõmbama. Värbasin üle 20 ministri ja nõuniku, kes 

igaüks vastutas kindla valdkonna eest. Ettevalmis-

tused olid juba käima läinud, kui algas koroona-

pandeemia, mis lükkas ürituse aasta võrra edasi. 

Samas oli see lisa-aasta isegi kasulik, sest see tõi 

juurde vahvamaid ideid.  

Sündis etendus „Kutsuv tuluke“. Pealkiri tuli 

ühest omaaegsest Kesktelevisiooni saatest, kuhu 

kutsuti esinema üleliidulisi tuntud artiste, kes 

pärast esinemist tohutu kuulsaks said. Ega kõkukad 

ju kehvemad pole, ka meil on vingeid tegijaid, kes 

võivad vabalt sellises saates üles astuda. Laagrit 

läbiv teema oli retro, seega olid kõik tegevused 

seotud sellega, et tuletada meelde või õppida 

tundma ajajärku 1960–1990. Kõige paremini saab 

õppida siis, kui teha midagi ise ja õpetada seda ka 

teistele. Nii valisimegi välja saatejuhid ja etenduse 

osatäitjad, kes tõid meie ette saated nagu „Laste-

ekraan“, mida juhtis Kaie, Ene poolt juhitud 

„Vremja“ ja „Sport, sport, sport“. Aivi oli külali-

sena omaaegses „Vaata kööki“ saates ning rääkis, 

kuidas küpsisetorti teha. Teet vedas saadet 

„Mnemoturniir“, Mati ja Hedvig tegid „Jupiteri“ ja 

Külliki koos Urmasega tõid lavale etenduse 

nimisaate „Kutsuv tuluke“.  

„Kutsuva tulukese“ saates esinesid Lilli poolt 

juhendatud kurtide trupp toreda Paunküla etendu-

sega, Sirje juhendatud vaegkuuljate näitering 

etendusega „Kevadest“, Kõku tantsutrupp ja laulja 

Sirje Soa, samuti vahvad lapsed Birgit tantsu ja 

Mikaela lauluga.  

Ekstra selle etenduse jaoks olin kutsunud 

kokku ka ansambli, mis sai nimeks Siin me olime. 

Ansambel loodi 2020. aasta oktoobris, registreeriti 

Kohilas Tohisoo muusikakoolis ning bändi proovid 

toimusid seoses koroonapiirangutega pooleldi 

põranda all. Enamikul bändiliikmetest pole 

muusikalist haridust, mõni polnud kunagi varem 

üldse pilli mänginudki. Ise hakkasin alles 

proovides trummi ja basskitarri õppima. See aga ei 

seganud esinemist üldse ja välja tuli nii, nagu 

oleksin seda terve elu teinud. Peale minu olid 

pundis veel Pille, Siiri, Kaie, Andres ja Andri. 

Ansamblit juhendas Tohisoo muusikaõpetaja Pille 

Liiv, kes on juhtumisi ka minu õde. Suur aitäh teile, 

et te minu hullumeelse ettepaneku bänditegemiseks 

vastu võtsite! Loodetavasti näeb bändi ka järgmiste 

aastate jooksul rahvast tantsitamas.  

Kiidan väga oma suurepäraseid ministreid! 

Kõige suurem tänukummardus läheb Sirjele, kes 

panustas mängude ja kultuurilise osa peale tohutult 

oma aega ja ressurssi. Sirje ja Teet korraldasid 

vahva vastuvõtutseremoonia. Päevaseid ringe 

juhendas oskuslikult Eda, koordineerides gruppe, 

keda  juhendasid Sirje, Kaie, Teet, Lilli ja Aivi. Ene 

koostas laagri menüü ning oli tubli kuri söögitädi, 

kes käsi pesemata kedagi sööma ei lubanud. Ene ja 

Urmas olid vahvad saatejuhid. Ülivinge saagi sai 

sponsortiim Katariina, Hanna ja Hedvig, täitsa 

uskumatu töö! Tänan Siirit ja Kaiust sponsornänni 

laagrisse toomise eest, Piretit, Hedvigit ja Kristiinat 

nänni jagamise eest. Väga tublid spordivedajad olid 

Reino, Raivo, Janek, kes mõtlesid välja ägedaid 

võistlusi teemal „10 Olümpiastarti“. Sporditiimi 

abistasid Aigar ja Merlyn. Aigar, kes esimest korda 

laagris oli, viis läbi laheda militaarvõistluse.  

Peaministri asetäitja Mallori korraldas majutuse ja 
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lahendas jooksvaid küsimusi. Väga palju abi oli ka 

lastest, kes assisteerisid mitmete tegevuste juures.  

Aitäh Kultuurkapitalile ja Sotsiaalminis-

teeriumile etenduse toetamise eest! Suur tänu ka 

sponsoritele: Magnum, T-Style, Telgirent24, 

Salvest, Pakendikeskus, Paekalda Puhkekeskus, 

Lahemaa mesi, Kohvisemu, Veski-Mati, A Le Coq, 

Münt, Minna Marmelaad, Milda, Pusku Pusku, 

Sirena, Koolibri, Balbiino, Mediron, Kuulde-

aparaadid OÜ ja Chemi-Pharm.  

 

Kes kardab armast päkapikku? 

 

TEKST: Kristi Kallaste   FOTO: Külliki Bode

 

Kes siis on see muheda olekuga päkapikk? 

Staažikad laagrilised teavad ülihästi, kellest jutt – 

viimase laagripäeva lõpuüritusel 

ulatatakse too punamütsiline 

tegelane pidulikult üle sellele 

inimesele – või paarile või 

perekonnale –, kellest saab 

järgmise aasta suvelaagri 

korraldaja.  

Kuid juba aastaid on olnud 

laagriga seoses üks põletavamaid 

küsimusi, kes korraldab järgmise 

suvelaagri. Niivõrd suures 

mastaabis suvelaagri 

korraldamine ei ole lihtne ega 

odav lõbu. Nagu MTÜsse 

kuulumisega ikka, nii on siingi 

vabatahtlikku tööd ja sebimist 

rohkem kui rubla eest. Ühtlasi 

jääb Eestimaal sobilikke 

laagriplatse üha vähemaks – peab ju koht ära 

mahutama umbes sada osavõtjat ning sobima ka 

lastega peredele. Kokku leppida tuleb majutus ja 

toitlustamine, seada valmis seminariruum ja 

hankida sinna esitlustehnika. Ja kui nüüd kõige 

selle toreduse hinnad kokku lüüakse ning 

pakkumine suvelaagri korraldaja lauale maandub, 

peab vaene korraldaja hetkeks maha istuma, 

sügavalt sisse hingama ja paluvalt pilgu aknast 

välja sinise taeva poole suunama – ehk heidab 

armuline Kõigevägevam sealt alla koti kõlisevaga?  

Ent Kõigevägevam ei aita kohe mitte, 

Kõigevägevam lähtub ütlusest: aita ennast ise, küll 

siis aitan sind ka mina! Ja nii ei jäägi üle muud kui 

hakata sponsoreid taga ajama. Tänu lahketele 

annetajatele oleme saanud Kõku suvelaagri hinnad 

ühingu liikmete jaoks hoida enam-vähem sellised,  

 

 

et kõvakuuljad oma vaest vanaema maha müüma ei 

peaks. 

Edasi tuleb tegelda ka laagri 

korraldusliku poolega – nuputada 

välja teema ja legendid, hankida 

vajalikud rekvisiidid, mõelda välja 

mängud, sportlikud ja vaba aja 

tegevused... Tegevust jätkub 

kuhjaga – esialgu vaid korraldajal, 

muidugi! Ning kui laager läbi, siis 

saab reeglina ikka korraldaja 

detailselt teada kõik, mis valesti 

läks.  

Nii on tekkinud olukord, kus 

vähegi sobivad 

korraldajakandidaadid haaravad 

viimasel laagripäeval korvi ja 

putkavad laagrilähedasse metsa 

seenele. Viimast tegevust 

põhjustab Armeenia raadio kaudu 

leviv kõlakas, et päkapikk tahtvat just neid 

külastada. Nii on piduliku lõpuürituse ajal nende 

istekoht tühi. Pärast lipu langetamist laekuvad 

päkapikufoobid süütult ja rahulolevalt laagrisse 

tagasi, korvist vahtimas vastu paar ussitanud 

kärbseseent.  

Kavalasti talitavad need korraldajad, kes 

taipavad päkapiku haaramise hetkel kohe enda 

ümber korraliku korraldusmeeskonna moodustada. 

Sina vaatad majutuse! Sina hoolitsed toitlustuse 

eest! Sina tegeled lastega! Aga sina oled 

spordiinstruktor, on ju! 

Nii et üldiselt on ülipopulaarse, aga seetõttu ka 

suurte nõudmistega laagri korraldaja leidmise osas 

seis igal aastal olnud üsna pingeline. Vähegi 

hakkajamad ja tublimad, kes sellega toime tuleks, 

on ühtlasi hõivatud intensiivsete õpingute, töö- ja 

pereeluga. Seega oleme jõudnud seisu, kus Eesti 
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Vaegkuuljate Liidu juhtkond plaanib suvelaagrite 

traditsiooni mõnevõrra ehk muuta. Samas ei näi 

kellelgi eriti ideid olevat, kuhupoole seda muuta 

võiks.  

Kuid milleks muuta, kui laager mingeid n-ö 

äravajumise märke küll ei näita – vastupidi, 

osalejate hulk on suur ja elu keeb täiega? Vestlustes 

on inimesed toonud plussidena esile, et selline 

mastaapne laager on paljudele ainus võimalus 

saada kokku teiste samasuguste kõvakuuljatega 

nagu nad ise. Samuti on ligi sajapealises laagris 

palju suurem tõenäosus kohtuda vanade tuttavatega 

või leida oma maailmavaatega klappivaid uusi 

sõpru kui näiteks kümnepealisel väikesel üritusel. 

Arutelu on avatud! Siinkirjutaja poolt on 

ettepanek säilitada suvelaagrite formaat sellisena 

nagu ta olnud on, kuid motiveerida paremini 

korraldajaid ning innustada võimalikult paljusid 

laagrilisi korraldajaid abistama.  

 

 

Kõku laagri uus formaat – vastab Külliki Bode, EVL juhatuse esinaine 

Vastuseks eelmisele arvamusloole püüan selgitada, 

miks otsustasime järgmisel aastal kolmepäevast 

laagrit mitte teha ja minna hoopis teist teed. Tõesti, 

laagreid oleme korraldanud juba aastakümneid, 

inimesed on nendega harjunud, välja on kujunenud 

ka püsivad laagrifännid (nagu ka eelmise loo 

autor), kes ootavad pikisilmi järgmisi suvepäevi. 

Samas on aga palju rohkem neid inimesi, kes 

igatsevad teistsuguseid kokkusaamisi. Mitmel 

korral oleme kõkukate seas viinud läbi küsitlusi, 

saamaks teada, milliseid tegevusi võiksime läbi 

viia. Vastustest on selgunud, et soovitakse 

temaatilisi üritusi, nt matku põnevatesse 

paikadesse, militaarlaagreid, kunsti- ja 

käsitööpäevi, seiklus- ja loodusparkide külastusi 

jne. 2020 aastal toimunud Tapa matk näitas selgelt, 

et sedasorti üritused on Kõku tulevik. Matkale 

registreerus ilma suurema reklaamita üle 40 

inimese ning päev oli väga super! Seevastu 

kolmepäevasele Kõku laagrile eelneb alati pea 

terve aasta pikkune ettevalmistus, tohutu tiimitöö 

ning palju vaeva leidmaks lisarahastust. Ehkki 

oleme püüdnud alati teha laagrit nii, et igaühele 

leiduks meelepäraseid tegevusi, pole siiski mõistlik 

sama rada edasi astuda. Kõku laagrite formaat 

vajab hädasti uuendusi. Teeme parem mitu 

väiksemat üritust, mille korraldamine ei eelda 

Päkapiku eest metsa seenele pagemist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meeleolukas hetk Kõku laagrist, suvi 2021 (foto: Külliki Bode). 
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Väike juhend tinnitusega toimetulekuks 
Heinar Kudevita, Eesti Tinnituse ja Meniere’i Ühingu esimees 

Kuis tundub, kui hommikul ärgates üles 

näib, nagu mesipuu oleks sul süles, 

mis sumiseb, sahiseb, kohiseb, krõbiseb, 

Kas tõesti võib olla üks tundmatu tõbi see? 

 

Sa ootad ja ootad, aegagi kulub, 

kuid kõrvus sul ikka vaid ulub ja ulub. 

Ajuti tundub, kui laulaksid koorid 

või sõidaksid kiviteel lõpmatud voorid. 

 

Oh, sõbrake, kullake, siin sulle kinnitus – 

su pähe on asunud elama tinnitus. 

See tema on, kes sinu kõrvus nüüd kohistab 

ja paremat loota vaevalt küll tohid sa. 

 

Kui tahad nüüd leida üht oskavat arsti, 

siis selles pead veenduma üsnagi varsti: 

kurb uudis sa sealtkandist ära nüüd seedi – 

ei oska sind aidata ainuski meedik. 

 

Jah, häda on suur, ma öelda ei tihka, 

et sellist saatust keegi meil ihkaks. 

Kuid kohal see on, ehkki seda sa ei soovi. 

Mis oleks, kui nüüd veidi mõtelda prooviks? 

 

Sa müra või muusikat kuulanud valjult 

või lärmi tein`d ise tihti ja palju. 

Või oli see hoopiski tõbi ehk mingi, 

mis sellise nutuse tunde sul tingis. 

 

Mis oli, see oli, mõelda ei tasu, 

pole sellest teadmisest põrmugi kasu. 

Nüüd mõtleme üheskoos, mis oleks parem, 

et elada saaksid nii, nagu varem. 

 

Lepi seega, et tinnitus, vaikne või vali 

on osa su elust, ta ohvreid ei vali. 

Lihtsalt oled üks viiendik inimsoo seast, 

kel alalõpmata kohiseb peas. 

 

Mõtleme nüüd, millest küll alata. 

Ma ei taha siinjuures sugugi salata: 

ees on pikk teekond läbi su murede, 

kuni ükskord me lahenduseni tuleme. 

 

Ja lahendus leidub, sa olla võid kindel. 

Kuigi tinnitus pidevalt vaevab sind, sinder. 

On teisigi ilmas sarnase murega. 

Keegi ei hakka neist seepärast surema. 

 

Kõigepealt peleta kõik kurvad mõtted. 

Elus on tähtsamaid ettevõtteid. 

Mida rohkem sa alati kurdad ja kaebad, 

seda rohkem sind tinnitus edasi vaevab. 

 

Teiseks heida meelest kõik purgid ja rohud, 

sest need on sinu jaoks suuremad ohud. 

Kui sa just tahad midagi nopsida, 

siis eelista D-vitamiini topsi sa. 

 

Magneesiumist olla võib veidike kasu, 

seepärast pähkleid ehk süüa sul tasuks. 

Kuid toiduvalikul ole sa hoolas 

ja loobu kõigest, kus liigselt on soola. 

 

Otsi üles nüüd teised, kel mure on sama, 

koos seltsi saad kindlasti mõnusama. 

Ja üheskoos olles ning rääkides näib, 

et tinnitus kuhugi eemale jäi. 

 

Jah, ta naaseb, see on küll üsnagi kindel, 

kuid algusesamm on tehtud sel rindel. 

Jää kindlaks ja jätka valitud teed, 

siis elu sa võid kaua nautida veel. 

 

Nüüd, kui sa nägid, et mure on ühine, 

tundub ehk sinugi häda vast tühisem. 

Hetkeks su tinnitus jättis sind maha 

ja seltskonnas polnud ju üldsegi paha. 

 

Ära mõtle temast kui millestki pahast, 

kuigi sa loobuda ta seltsist tahaks. 

Ta on su kaaslane, naera või nuta. 

Pigem nüüd tee temast endale tuttav. 

 

Las ta siis ulub või ajab pilli, 

(elus on ohakaid rohkem kui lilli) 

Olgu ta sulle siis kaaslaseks pigem, 

mõttetu on olla ta peale tige. 

 

Ükskord sul tundub, et polegi vahet, 

kas uluvad kõrvad vahetevahel. 

On tinnitus saanud osaks su teedel 

ja ikka harvem ta tuleb sul meelde. 
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Juhtumusi elust enesest... 
 

Mark, kuulmisimplantaadi kasutaja, imestab: “Töötan ettevõttes juba mitu head aastat. Ometi arvavad 

mõned kolleegid siiamaani, et see vidin mu kõrva taga on ühendatud firma intranetiga ning kui punane tuli 

selles vilkuma hakkab, siis saan oma ülemuselt salajasi sõnumeid! Minu selgituse peale, et punane 

vilkumine tähendab patareide tühjaks saamist, ainult muiatakse teadvalt. Täitsa jama kohe…” 

 

Oma kogemust jagab Sami: 

Olen kasutanud kuulmisimplantaati juba 18 aastat. Kord läksin koeraga jalutama. Elan maakohas ja kodu eest 

läheb läbi suur maantee. Peagi teavitas kõrvamasin mind aku tühjaks saamisest – paar piiksu ja saabuski 

vaikus. Varuaku oli mul tegelikult isegi kaasas, ent kuna koeraga nagunii juttu ajada pole vaja ja liiklus oli 

väga tihe, otsustasin akuvahetuse lükata edasi kojujõudmiseni. Seega torkasin implantaadi tühja akuga 

välisosa minigripi kotti ning kott rändas taskusse. Pärast tunniajalist jalutamist juhtusin käe tasku pistma ja – 

kotti ei kusagil! Ehmatus oli suur ja paar vänget valju vandesõna lendas suust, hirmutades lähima puu otsas 

passivat vareseparve. Pöörasin ringi ja hakkasin kiirel sammul tuldud teed pidi tagasi astuma. Mööda kihutas 

paar suuremat veoautot, üks raskemat sorti põllutöömasin ja koguni traktor. Kõnniteed polnud, olin kogu aja 

astunud mööda teepeenart. Hirm maalis vaimusilma ette üha koledamaid stsenaariume, mis enamjaolt kõik 

lõppesid pannkoogiks pressitud kõrvamasinaga tee veeres. Autodest tekkinud tuulehoog võib pühkida 

kõneprotsessori tee pealt ära kaugele võssa või koguni ojasse... Kust ma uue saan ja mis see maksma läheb?! 

Ees laius lage maantee. Koer hüples rõõmsalt oheliku otsas. Mis penil viga, kui tolle ainsaks mureks on ülbed 

külakõutsid! 

Ja siis – seal eemal, keset maanteed, no tõesti, keset teed! – mu kullake oligi! Lebas kenasti oma minigripi 

kotis, jumala terve. Kodus vahetasin aku ära ja mu tehiskõrv töötas jälle! Tekkis peaaegu soov panna tänuks 

oma kõrva päästmise eest kirikusse küünal, aga kuna kirik jäi kodust veidi kaugele, siis piirdusin teeküünlaga 

laua peal. 
 

 

  Tänapäeva juhtkoerad nutitelefonistidele. 

 

 

 

 

 

 

Aiavärav hoiatussildiga (foto: Urmas Luik). 
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Tartus Vanemuise teatris silmusvõimendisüsteemi testimas 
 

Grupp kuuldeaparaadikandjaid käi-

sid Tartus Vanemuise teatri silmus-

võimendussüsteemi testimas. Eten-

duseks oli uuslavastus "Panga-

rööv". Näidend oli naljakas, kaasa-

haarav, näitlejatööd suurepärased; 

lavakujundus vaheldus tihti ning 

kostüümidki olid värvikirevad. 

Ning mis eriti oluline – silmus 

töötas ka kenasti, enam ei olnud 

häirivat müra ja näitlejate jutt kostis 

katsejäneste kõrvadesse mõnusalt 

kui kevadine linnulaul. Tänud 

Kristiina Alliksaarele, kes kutsus 

vaegkuuljaid teatrisse. Tuleme 

kindlasti jälle! 

 

 

Vasakult: Heli Veide, Ester Nikopensius, Siiri Inno, Kristi Kallaste, Külliki Bode ja Teet Kallaste. 

 

Sügisõhtune meelelahutushetk Ugalas: kutse subtiitrite ja 
kirjeldustõlkega etendusele! 

 

Hea teatrihuviline! 

Ugala teatril on suur rõõm teatada, et pakume oma 

mängukavas taas etendust kirjeldustõlke ja subtiit-

ritega. 

Vaegnägijatele 

ja -kuuljatele 

sobilik etendus 

toimub Ugala 

teatris 11. 

novembril 

2021, kus on 

laval meie 

populaarne 

lavastus "Triller". Teatripileti 50% soodus-

tus kehtib puuet tõendava dokumendi ettenäita-

misel ning samuti kõrvalabi vajava puudega 

inimese saatjale – pileti hind on 9,50 eurot. 

 

Mõru armastuslugu „Triller" 

Ühel õhtul saabub naine koju ja avastab 

juhtumisi oma mehe kohta midagi väga ehmatavat. 

Ta ei oska teha muud, kui paluda appi enda hea 

sõbranna. See on esimene samm nelja inimese 

elusid puudutavas sündmuste jadas. Iga järgmine 

samm toob kaasa ettearvamatuid ja üha kaugemale 

ulatuvaid tagajärgi. Kuhumaani võib viia üks 

esmapilgul kergekaalulisena näiv tegu, kui mängus 

on armastus? 

Teatrimajas on vaegnägijatele ja pimedatele abiks 

ka kombitavad abivahendid, näiteks punktkirjas 

liftisildid. Huvist etenduse ja piletite vastu anda 

meile teada kas vastuskirjaga müügijuhile 

mari.hubel@ugala.ee või telefonil 526 7439. 

NB! Pileteid saab osta ka otse kodulehelt, aga 

kuna vaegkuuljatele soovitame konkreetset piir-

konda tribüünil, sooviksime enne ostu nõustada, 

kuhu ritta/kohale pilet osta. 

Loodame kohtuda Ugala teatris! 

(Foto: Ugala teater)
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