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(Sügisfoto: Pixabay) 

Mul on hea meel esitleda Eesti Vaegkuuljate Liidu 

ajakirja järjekordset numbrit. Esimese numbri sain 

valmis aastatuhandevahetusel – ilusal ümmargusel 

2000. aastal. Nüüdseks on igal aastal ilmunud 

vähemalt üks perioodikaväljaanne. Kasvanud on 

kogemused ja oskused nii Eesti Vaegkuuljate 

Liidul kui ka sellega seotud inimestel.  

Käesoleva ajakirjanumbri tervituse kirjutan 

üle hulga aja mina, kuna selleaastane juubilar ja 

Eesti Vaegkuuljate Liidu esileedi Külliki Bode 

võttis mu palvet aidata varustada kõvakuuljate 

kirjavara vajalike materjalidega ülemääragi tõsiselt 

– kohe nii tõsiselt, et tal juhtkirja kribamiseks 

seekord enam võhma ei jagunud. Sestap teen seda 

praegu taas ise, nagu vanasti. 

Olukord maailmas on muutunud keeruliseks. 

Ukrainas toimuv sõda on mõjutanud meid kõiki – 

peaaegu igas koolis õpib sõjapakku tulnud lapsi, 

töökohtadel võib kohata rohkem ukrainlasi kui 

enne. Lisaks ei ole inimeste turvatunne enam see, 

mis varem. Tõstmaks inimeste teadlikkust 

keeruliste oludega toimetulekuks, korraldasime 

suvel koostöös Naiskodukaitse ja Kaitseliiduga 

vaegkuuljatele ligipääsetava õppepäeva. 

Õppepäevast ilmub käesolevas väljaandes ka 

pikem kirjutis – ikka selleks, et needki, keda töö või 

kohustused kinni pidasid, saaksid vähemalt ajakirja 

vahendusel kriisikäitumise põhitõdedest ikkagi 

pisut aimu. 

Juttu tuleb ka Kuulmisbussist, mille esimene 

aastane sõiduring Eestimaal on täis saanud. 

Külliki Bode jagab lugejatega oma 

reisimuljeid Lätist Norrani ja persooniloos 

kirjeldame, nagu tavaks, tublisid kõvakuuljaid, kes 

on oma eluga mitte lihtsalt hakkama saanud, vaid 

suutnud aidata 

ning inspireerida 

teisigi. 

Eesti Vaeg-

kuuljate Liit 

soovib oma 

lugejatele keset 

kuldset sügist 

mõnusaid hetki 

kamina paistel 

ajakirja lugedes. 

Üle kõige aga on 

meie soov, et 

maailma saabuks 

rahu. 

 

Kristi Kallaste, Meie Aurise koostaja ning toimetaja 
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Ajades täna juubelijuttu 

me tunneme kõik, et aeg läheb ruttu. 

Kuid õnneks ei loe aastate lend, 

noor oled, kui noorena tunned end. 

Ja mured kõik jäta saatuse hooleks 

ning elust löö läbi naljaga pooleks! 

Palju õnne ja armastust! 

Luuletuse autor: Pille Ruul 

 

 



 

 

 

Vabamus 1. veebruaril 2022 toimunud tänuüritusel andis Eesti Vabariigi president Alar Karis tunnustused 

üle kahekümne neljale tublile inimesele, kes Eesti elu edendajatena eriliselt silma paistnud. Üks nominentidest 

oli ka Eesti Vaegkuuljate Liidu esinaine Külliki Bode. 

 

Aasta missiooniinimene – Külliki Bode 

 

Külliki on teinud ühiskonna jaoks kuuldavaks 

nende hääle, kes ise ei kuule. Ta on olnud aastaid 

Eesti Vaegkuuljate Liidu üks eestvedajatest ja 

aidanud muuta väikese kodanikualgatuse 

võimekaks huvikaitseühenduseks, kuhu kuulub 17 

liikmesorganisatsiooni enam kui 1200 liikmega. 

Mullu aitas Külliki annetuste toel tööle panna üle 

Eesti sõitva Kuulmisbussi, kus pakutakse nõu ja 

kuulmistaseme testimist. Külliki on eeskujuks ja 

inspiratsiooniks tuhandetele inimestele, näidates, et 

kuulmispuue ei ole takistuseks, et mõelda suurelt ja 

oma unistusi täita. 

 

“Aktiivsete inimeste tunnustamisel on 

ühiskonnas oluline roll. Tunnustamist ei ole kunagi 

liiga palju. See, et konkursile esitati nii palju 

tublisid inimesi, näitab, et Eesti inimesed märkavad 

ja hoolivad oma kogukonnast. Loodan ja usun, et 

sellised tunnustused aitavad hoida või tuua veelgi 

sära juurde tegusate inimeste silmadesse. Tugev 

kodanikuühiskond on üks riigi nurgakividest,” 

ütles siseminister Kristian Jaani. 

Jaani sõnavõttu täiendas omalt poolt 

Vabaühenduste Liidu  juhataja Kai Klandorf, 

öeldes: “Rõõm on näha tunnustatavate seas niivõrd 

eriilmelisi inimesi ja ühendusi, kes tegutsevad Eesti 

eri paigus ja väga erinevates valdkondades – 

kultuuri edendamisest inimõigusteni ja 

linnaruumist vaimse terviseni. Selline rikkalikkus 

ja eeskujude rohkus näitavad kodanikuühiskonna 

tugevust.” 

 

  



 

 

Valga Vaegkuuljate Ühingu sünnipäev 
26. aprillil 2022 tähistas Valga Vaegkuuljate Ühing 20. 

juubelisünnipäeva, mis oli vahepeal lükkunud koroona tõttu pool 

aastat edasi. Aga parem hilja kui mitte kunagi! 

Eesti Vaegkuuljate Liidu poolt käisid Valgat õnnitlemas Urmas 

Vasemägi ja Külliki Bode. Ühingu esimees Ruth Keelman korraldas 

väga toreda sünnipäeva, kus oli nii tantsu kui laulu. Ühtlasi tänati 

endist esinaist Vaike Visnapuud ja juhatuse liiget Alli Kruusi. Lisaks 

said tänukirjad kõik pikaajalised ühingu liikmed ja koostööpartnerid.  

 

Vasakpoolsel pildil: 

Vaike Visnapuu ja Ruth 

Keelman – endine ja uus 

juht. 

 

Parempoolsel pildil: 

Vaike Visnapuu ja EVL 

esinaine Külliki Bode. 

 

Tallinna ja Harjumaa Vaegkuuljate Ühingu tegemistest 
 

Tallinna ja Harjumaa Vaegkuuljate Ühingusse 

kuulub 174 inimest. Ühingul on ka oma Facebooki 

leht, kus muuhulgas antakse teada kõiksugu 

põnevatest üritustest ning jagatakse juba 

toimunutest muljeid. 

Tallinna ja Harjumaa Vaegkuuljate Ühingu 

iga-aastane üldkoosolek toimus 11. juunil 2022 

Tallinna kesklinnas asuvas Roseni tornis. Lisaks 

maitsvatele prantsuse roogadele räägiti ühingu 

eluolust ning lõõgastuti hubases atmosfääris. 

Uueks juhatuse esinaiseks sai Kristi Kallaste. 

Pärast koosolekuosa ning lõunatamist ootas rahvast 

sama hoone allkorrusel paiknev Kuulsaal, kus 

ühinguliikmetele oli broneeritud kolm bowling´u 

rada. Päev möödus meeldivalt mitmekesiste 

tegevuste haardes. 

23. oktoobril leidis aset järjekordne spordi-

üritus, kus ühingu liikmed said proovida sõitmist 

driftirattaga. Mallori Lemsalu, kes on võtnud oma 

südameasjaks liikmete sportimisvõimaluste eest 

hoolitsemise, on lubanud sel sügisel üllatada 

huvilisi mitmete teistegi lahedate aladega. Põnev, 

mis tuleb järgmiseks? Vibu- või püssilaskmine või 

hoopis kirvevisked? Ootame kannatamatult! 



 

 

Palju õnne, Eesti Kurtide Liit!         

100 
 Käesoleval aastal täi-

tus Eesti Kurtide Lii-

dul sajas juubel. Eesti 

Kurtide Liit, Eesti 

Kurttummade Seltsi 

õigusjärglane, loodi 

22. mail 1922. aastal.  

Samal kuupäeval 

sada aastat hiljem tä-

histas EKL oma suurt 

tähtpäeva piduliku 

tänuüritusega. Kurtide 

liidu majja Nõmme tee 

2 olid kohale kutsutud 

head koostööpartnerid, 

sponsorid ja  teised 

toetajad, kes on aas-

taid toetanud kurtide 

kogukonna ligipääsu 

kommunikatsioonile 

hariduses ja ühiskon-

nas ning aidanud kaa-

sa kurtide liidu tege-

vusele. 

Viipekeeletõlk Regina Paabo ja Tiit Papp tänugalal. 

Tallinna Heleni Kooli viipekeelsed laululapsed esinemas. 



 

 

Eesti Kurtide Liidul on aegade jooksul olnud 

ühtekokku 19 juhti. Praegu seisab kurtide huvide 

eest juba 14. aastat Tiit Papp, kes teeb oma tööd 

suure pühendumuse ja kirega. Tiit Papi kaasteeliste 

sõnutsi on mehe töövõime imetlusväärselt suur ja 

vajadusel loobub ta kas või oma puhkusest, kui 

tuleb kurtide huvide eest seista. 

Oma sõnavõtus ütles liidu esimees Tiit Papp, 

et kurtide rahvas on algusest peale väga oluliseks 

pidanud hariduse, kommunikatsiooni 

kättesaadavust ja tööhõivet, mis ei ole tänapäevani 

aktuaalsust kaotanud. Endiselt võitlevad eesti 

kurdid võimaluse eest omandada haridust eesti 

viipekeeles, tellida asjaajamistele viipekeeletõlki ja 

saada infot viipekeeles. 

Üritusel esinesid Tallinna Heleni Kooli 

lasteaia ja algklasside lapsed, esitades 

viipekeelseid laule. Vaheldust tõi Mati Kartuse 

estraadi- ja pantomiimigrupi kava 

„Nädalavahetus“.  

 

 
Juubelikogumik ja selle tegijate tiim: kujundaja Triin Jõeveer, toimetaja Kristi Kallaste ja autor Aire Murd. 

19. jaanuaril 2022 tunnustati taas Selgeid kõnelejaid. 

Seekord toimus üritus Eesti Vaegkuuljate Liidu 

kodusaalis Toompuiesteel. Kohapeal said Selge 

kõneleja auhinna Maris Kõrvits (raadio) ja Katrin 

Aedma (suunamudija). Roald Johannson (tele) 

käis auhinda vastu võtmas teisel päeval vaegkuuljate 

kontoris ning Anu Lambile (teater) andis auhinna 

üle otse Seitsmestes uudistes Ene Oga.  
 

 

  



 

 

Naiskodukaitse koolituspäev vaegkuuljatest emadele-tütardele ja teistele 
 

Tekst: Kristi Kallaste  Fotod: Naiskodukaitse Rapla ringkonna Facebooki leht, Kristi Kallaste 

 

Päikeseline hommik Raplamaal asuvas looduslikult imekaunis Alu alevikus tõotas kuuma suvepäeva. 

Juunikuu viimasel päeval trotsis seltskond kõvakuuljaid ja nende pereliikmeid vapralt kõrvetavat päikest, et 

osaleda kriisikoolitusel. Naiskodukaitse koos Kaitseliidu kooliga korraldas Raplamaal Alu mõisas 

kriisikoolituse päeva vaegkuuljatele.  

Kuidas me sinna sattusime? 

Ürituse korraldajaks oli Tallinna ja 

Harjumaa Vaegkuuljate Ühing, ent oma 

tugeva õla pani alla ka Eesti Vaeg-

kuuljate Liit. „Seoses maailmas üha 

segasemateks muutuvate oludega on 

Naiskodukaitse poolt korraldatavad tava-

inimestele mõeldud koolitused muutu-

nud sel suvel tohutult populaarseks,“ 

ütles THVKÜ esinaine Kristi Kallaste. 

„Meil aga oleks üldistel elanikkonna 

koolitustel keeruline osaleda, kuna ei 

pruugi päris kõike jutust kuulda ega aru 

saada. Seetõttu saigi korraldatud ekstra 

koolitus kuulmislangusega naistele ja 

nende lastele. Õpime kõiksugu kasulikke 

tarkusi, kuidas kriisiolukorras toime tulla. 

Kuna koolitajaks on Naiskodukaitse, siis 

on programm mõeldud eeskätt emadele 

ning teismeeas tütardele.     Reelika Rohuste demonstreerimas kriisivarusid.

      Kuid loomulikult võis võtta kaasa ka 

nooremaid ükskõik kummast soost lapsi ja 

mehedki olid oodatud.  

Päris sõtta, automaat rinnal, meie pereemad, 

kuuldeaparaat kõrvas, ilmselt ei torma, aga kui 

oskaksime õigesti toimida sõja- või muidu 

keerulises olukorras vähemalt omaenda koduseinte 

vahel, oleks juba seegi suur asi.“ 

Tarvilikule koolitusele saabusid terved 

perekonnad – emad ja isad koos lastega ning 

vanaemad tütretütardega. Kohal olid ka 

kirjutustõlgid. 

Koolituse viisid läbi Nele Pernits, 

Naiskodukaitse Rapla ringkonna esinaine, samuti 

Reelika Rohuste, Helen Allas, Rapla 

Naiskodukaitse instruktor ja Meelis Pernits 

Kaitseliidust. 

 

Hakatuseks pisut ajalugu 

Kolonelleitnant Meelis Pernits tutvustas 

Kaitseliidu tegevust, samuti Alu mõisa ajalugu.  

 

Praeguseks on kuuekorruseline Alu mõis 

taastatud ja antud 2001. aastal Kaitseliidu 

käsutusse ning seal paikneb Kaitseliidu kool. 

Mõisas paiknevad õppeklassid ja kogunemiskohad, 

keldrikorrusel asub relvaruum, ülakorrustel  

magamistoad ja saun. Olemas on kõik vajalik 

õppuste korraldamiseks, sealhulgas elanikkonna 

koolitamiseks kriisiolukorras toimetulekuks.  

„Kas kuulmislangusega inimesed saavad ka 

Kaitseliitu või Naiskodukaitsesse astuda?“ uuris 

üks kuulajatest.  

„Toetajaliikmeks saab kindlasti tulla, ja 

viimased saavad teha sisuliselt kõike sedasama, 

mida tegevliikmedki,“ vastas Nele Pernits. 

„Tegevliikmete osas jään hetkel kindla vastuse 

võlgu, sest meil puudub seni vastav praktika. 

Kõikidelt liitujatelt küsitakse arstitõendit. Ise usun 

küll, et ilmselt on ka vaegkuuljatel võimalik saada 

päris liikmeks, miks mitte. Igaühel peaks olema 

võimalus panustada.“



 

 

Kaitseliit ja Naiskodukaitse kui keerulise aja pidepunktid 

Kaitseliitu tutvustab staabiohvitser Meelis Pernits. 

 

Nele Pernitsa sõnul on seoses 24. veebruaril alanud 

Ukraina sõjaga Naiskodukaitsega liitunud rekor-

diline arv inimesi ja suvistel osal nädalavahetustest 

toimuvatel elanikkonna koolitustel on sel aastal 

osalejate nimekirjad ammu täitunud. Kui enne 24. 

veebruari kuulus Naiskodukaitsesse 2700 liiget, 

siis alates veebruarist on juurde tulnud juba 1000 

uut panustada soovijat. 

Niisugune populaarsus on ühest küljest mui-

dugi tore, ent samas seab organisatsiooni ka hulga 

uute väljakutsete ette, tegelemaks rohkemate ini-

mestega. „Lisaks väljaõpetamisele tuleb kõigile, ka 

uutele vabatahtlikele, tööd leida,“ mainis Nele 

Pernits. „Egas keegi ei taha olla nii, et astub liik-

meks ja siis ootab tükk aega niisama, käed rüpes, 

et millal talle mõni ülesanne antakse. Tahetakse ju 

kohe panustama hakata! Juulikuus tuleb siinsamas 

Alus baasväljaõppe laager, teeme esmakordselt 

sellises mastaabis laagri, kuhu koguneb 200 

osalejat. Võrdluseks: tavapärase baasväljaõppe 

käigus tuleb nädalavahetusel kokku 20 inimest.“ 

Baasväljaõpe koosneb viiest moodulist. 

Tavaliselt kulub korraga üks päev või terve 

nädalavahetus, sõltuvalt konkreetsest moodulist. 

Õpitakse erinevaid aineid, näiteks organisatsiooni-

õpetuses saadakse teada, mis on Kaitseliit, mis 

Naiskodukaitse, mida selles organisatsioonis 

tehakse, millised reeglid kehtivad jne. Siis on 

esmaabi koolitus mahuga 16 tundi, mille läbimise 

järel võiks igaüks leida endas selle julguse, et kui 

midagi juhtub, siis ta ei jookse mitte metsa, vaid 

läheb kannatanule appi. Veel tehakse tutvust 

välitoitlustamise põhimõtetega, mis seisneb 

oskuses valmistada õues suures katlas süüa 

vajadusel sadadele või tuhandetelegi. 

Sõduriõppusel saab veidi nuusutada relvadest 

laskmist, püstitada telki ja roomata maastikul. Nele 

Pernitsa sõnul ei sunnita patsifiste relvadest 

laskma, aga vähemalt relva ohutuse instruktsioonid 

peab igaüks küll tingimata selgeks saama – et relva 

nähes ei keeraks inimene seda enda poole ja teab, 

kuidas muuta seda ohutuks. 

Ohutushoiu moodulit läbides saadakse 

teadmisi, kuidas muuta oma kodu turvaliseks, 

vargakindlaks.  

Loomulikult õpitakse ka enesekaitsevõtteid, 

tule kustutamist; tänapäeval on ülivajalikuks 

muutunud teadmised ühtlasi internetiohutusest. 

Tavaliselt jagatakse need viis moodulit ära 

aasta peale. Kahe aastaga peaks iga soovija jõudma 

baasväljaõppe läbida. 

 Kriisikoolituse õppurid tutvumas Alu mõisaga. 

 

Siinkohal uurisid osalejad, kas niisugusel 

baasväljaõppel saaks vaegkuuljatest õppurite puhul 

kasutada ka viipekeele- või kirjutustõlke, esitades 

küsimuse vastava ala professionaalidele ehk saalis 

töötavatele kirjutustõlkidele endile. Nood arvasid 

optimistlikult, et põhimõtteliselt peaks kõik 

teostatav olema. Siseruumidega ei tohiks üldse 

probleeme tekkida ja väliõppustel seisaksid 

kirjutustõlgid instruktori kõrval, tippides tolle juttu 

nobenäpselt arvutisse. Küll aga peaks väliõppusel 

jooksva või mudas roomava vaegkuulja üks käsi 

olema vaba, võimaldamaks hoida enda silme ees 

tahvlit või nutitelefoni ekraanil jooksva 

üleskirjutatud jutuga. Siis aga teadis keegi 

kuulajatest öelda, et tema olevat näinud ekraane, 

mida saab kinnitada otse pea külge silme ette – sel 

juhul võivad vabad olla koguni mõlemad käed.  

 



 

 

Seejärel võttis järje üle Helen Allas, rääkides 

info-ja hübriidsõjast, relvastatud konfliktist ja 

maailmas toimuvast.  

„Meilt on väga palju uuritud, missugune on 

siis ikkagi olukord Eestis. Võin teid rahustada – 

Eesti on väga turvaline maa ja vähemalt praeguse 

seisuga ei ole muretsemiseks põhjust. Sõjaline oht 

on madal, liitlasi on meil rohkem kui varem. 

Luureandmete põhjal on Venemaal meie piiri ääres 

praegu väga vähe üksusi, järelikult me ei paku neile 

vähemalt praegu huvi. 

Samas peame siiski olema kõigeks valmis, 

teadlikud ja valvsad. Alati tasub loota parimat, kuid 

valmistuda halvimaks.“ 

 

Infosõda on relvadetäristamisest efektiivsemgi 

Edasi tutvustas Helen Allas kuulajatele-

lugejatele infosõja mõistet. Taolist liiki sõda leiab 

aset nii Eestis kui välismaal juba aastaid. Tolle sõja 

peamiseks laskemoonaks on jutustused ja lood. 

Luuakse pilte olukordadest, mis on kas tugevasti 

liialdatud või ei vasta üldse tõele või on pooltõed. 

Niisugune sõda on relvadetäristamisest kohati 

efektiivsemgi. Infosõja lahinguväljaks on meie aju. 

Rõhutakse meie emotsioonidele, tehakse ajupesu. 

Ehk siis, teadvuse mõjutamine on üks tõhusamaid 

sõjapidamise meetodeid. Sageli külastab teine pool 

sootuks teistsuguseid meediakanaleid, mis 

tähendab, et tema viibib täiesti teises infoväljas. 

Näiteks venelased vaatavad väga palju vene 

telekanaleid, kus räägitakse sündmustest täiesti 

teistsugust versiooni kui on lääne meedias. 

Kaitseliidu vabatahtlike poolt on loodud blogi 

propastop.ee, mis tegeleb Eesti-vastase propaganda 

paljastamisega. Veel tasub mainida „Ole valmis!“ 

äppi, kust leiab palju kasulikku infot kriisiolukorras 

toimetulekuks.  

„Kasulikud idioodid“ 

„Mida saate teie infosõjas ette võtta?“ esitas 

Helen Allas saalile küsimuse, ja vastas siis: „On 

olemas selline termin nagu „kasulik idioot“. Ärge 

levitage vastase infot! Tihtilugu tekib inimestel 

tahtmine saata väärinfot sõpradele edasi, kirjutades 

juurde „Vaata, kui tobe uudis!“ Ent just sedasi linki 

jagades te valet ju levitategi, soodustate klikkide 

arvu tõusu.  

Kui just tahate valeuudist mälestuseks säilitada 

või selle eest hoiatada, siis ärge jagage mitte linki, 

vaid tehke kuvatõmmis. Samuti tasub toimida 

vestlustega. 

Relvastatud konfliktis või sõjaolukorras võid 

kõike salvestada ja filmida, aga infot võid avaldada 

üksnes vastase kohta.“ 

 

Mis on hübriidsõda? 

Hübriidsõda on kombinatsioon erinevatest 

sõjas kasutatavatest meetoditest. Kasutusel on 

paljud erinevad vahendid, sh nii tavapärased kui 

erioperatsioonid, küberruum, psühholoogiline mõ-

jutamine jpt. Ehk siis, vaenlast püütakse kahjustada 

igast küljest ja kõikide vahenditega. Hübriidsõja 

rünnaku eesmärk on ajada riigid omavahel tülli ja 

tekitada polariseerumine, lõhestada teise riigi ühis-

konda seestpoolt. Sestap tasub kõigil eestimaalastel 

praegu kokku hoida ja mitte alluda provokat-

sioonidele. Eesti ühiskonna lõhestumine viiks meie 

vaenlased võidule lähemale. 

Osa 

inimesi 

kardab 

tuumasõda. 

Eestis 

asjatundjate 

hinnangul 

tuumaohtu 

siiski ei ole 

ja kui ka 

mingi oht 

tekkima 

peaks, 

küllap siis 

seda infot ka 

jagatakse.   

 

Õppurid Alu mõisa õuel, taamal kirjutustõlgid.



 

 

Varjumine ja varjendid  

Varjumine tähendab 

võimalust minna kuhugi 

peitu, kaitsmaks oma elu ja 

tervist. Ka saalisviibijad on 

hetkel varjul – päikese ja 

ilmastiku eest. Seega varjuda 

saab paljude asjade eest, kuid 

varjendid on spetsiaalselt 

kohandatud ruumid 

sõjaolukorra tarbeks. Häire 

saabudes tuleb liikuda 

kiiresti lähimasse varjendisse. Varjumiseks 

sobivad hästi näiteks tunnelid, maa-alused parklad 

ja kui kellelgi on olemas kodune kelder, siis on 

seegi igati hea lahendus. Häda korral võib varjuda 

kas või kivist trepikotta, küll aga tasuks vältida 

puust trepikoda. 

Kui viibite avalikus kohas ja varjendit kohe 

üles ei leia, siis tasub minna klaaspindadest eemale. 

Kõige turvalisem on seinte vahel ruumi keskel. 

Õhuhäire puhul on parem minna alumistele 

korrustele, isegi keldrisse, kuid keemiahäirega on 

vastupidi – minna tuleb just üles, katusele, kuna 

mürk liigub allapoole ja katusel on rohkem õhku.  

Siinkohal esitas Teet Kallaste küsimuse: 

„Kuidas inimesed aru saavad, millise rünnakuga 

täpsemalt tegemist on?“  

Sellele vastas Helen, et Päästeamet töötab just 

hetkel niisuguseid detaile välja. Samuti töötatakse 

välja vastavaid mobiilirakendusi, mis saadaksid 

inimestele õigel hetkel kogu vajaliku info. Näiteks 

autojuhtidele hoiatusi, et nad väldiksid konkreetset 

teelõiku, kuna sinna on puu ette langenud. Ja 

tegelikult ei pruugigi üldse mingit sõda olla, 

samahästi võib häire tulla ka tööõnnetuse tõttu – 

näiteks võib juhtuda väetisetehases avarii, mistõttu 

antakse elanikkonnale keemiahäire. Baasteadmised 

on ikka samad, olgu siis tegu sõja või 

õnnetusjuhtumiga; lisaks võib üks õnnetus 

omakorda sünnitada järgmise – näiteks katkine 

elektriliin põhjustada tulekahju. 

Siinkohal uuris Teet: „Aga kuidas see info 

elanikkonnale edastatakse? Eriti vaegkuuljatele, 

kes ei pruugi raadiot kuulata ja võib-olla ei kuule 

ka tänavalt valjuhäälditest hõigatavaid käsklusi?“ 

Sellele vastas Helen, et riik tegeleb taolise 

teemaga igapäevaselt, arendamisel on vastavad 

mobiiliäpid ja muudki võimalused. Teavitamise 

moodused peavad olema duubeldatud – st 

elanikkonnal peab olema võimalus saada teavitusi 

endale kõige sobivamal viisil – kas kuuldaval, 

loetaval või mingil muul moel. 

Kriisivarud 

Kriisivarusid tuleb hoida kindlas kohas, kus nad ei 

jää igapäevaelus ette, kuid kust vajaduse korral 

saaks nad kiiresti kätte, näiteks kastis voodi all. 

Ideaaljuhul võiksid need olla kiirelt kaasahaa-

ratavad, ehk siis juba seljakotti valmis pakitud. 

Seljakotti pakkides tasub arvestada ka sisu 

transpordikindlusega, näiteks kui seljakotti kuskile 

loobitakse. 

„Eelistage plekist purke! Klaaspurgis supid on 

head küll, aga kui klaas maha kukub ja katki läheb, 

siis on sisu raisus. Seevastu plekiga ei juhtu peale 

mõlgistumise midagi,“ õpetas Helen kuulajaid. 

„Tihti soovitatakse varuda tatart, ja veel suures 

koguses,“ mainis instruktor. „Kuid paljudes 

peredes ei söödagi tatart, mis mõtet on varuda 

sellist toitu, mida pere ei söögi?“ 

Tollesama tatra teine miinus on pikk 

valmistusaeg. Kui elektrit ega puupliiti ei ole ja 

süüa valmistatakse gaasipriimusel, tasub eelistada 

kiireltvalmivaid toite või toiduaineid. Seega võiks 

kriisivarud sisaldada kiirestivalmivaid roogi, sh 

pakisuppe, mis vajavad vaid kuuma vee 

pealekallamist. 

Hea oleks, kui perel oleks alati olemas ja kohe 

võtta ühe-kahe nädala toiduvaru. Samas ei säili 

varud lõputult – jahu hakkab kopitama, konservid 

aeguvad. Seega tuleks kriisivarusid tasapisi otsast 

ära kulutada, lisades sellevõrra juurde värsket 

kraami. 

 

... ja lõpuks väliõppus 

Nele Pernits ja Reelika Rohuste jagavad 

osalejatele orienteerumiskaarte.  

Pärastlõunal siirduti õue. Tutvuti 

mõisakompleksiga, prooviti tulepulgaga tuld välja 

võluda ning esitati hulganisti küsimusi. 

Suurt elevust pakkus airsoft-relvast laskmine. 

Viimase näol on tegemist pärisrelva maketiga, kus 

pärispadrunite asemel on sees ohutumad kuulid.



 

 

Kuid selle õige tunde pidid airsoft-relvad andma 

kätte küll.  

Viimase ülesandena tuli 

läbida orienteerumisrada ime-

lise Alu peal. Rahval oli 

mõnus pärast pikka uusi 

mõtteid ja tarkusi täis 

koolituspäeva siseruumides 

värskendada oma pead tunni-

pikkusel lippamisringil, pabe-

rileht tingmärkidega näpus.  

 

Päeva kokkuvõtteks 

Nagu instruktor rõhutas, 

kriisijuhised on universaal-

sed. Kes soovib olla valmis 

kaitsma nii ennast, oma peret 

kui ka riiki, sel tasub liituda 

Kaitseliidu või Naiskodu-

kaitsega. Sealse õppe läbimine 

annab inimesele juurde 

enesekindlust ja julgust 

hädaolukorras adekvaatselt 

käituda. Ukrainas võttis üks söakas memmeke oma 

koju tunginud vene sõduri vastu, äsades talle 

praepanniga piki pead, aga igaühel sellist 

loomulikku pealehakkamist ei ole. Selleks ongi 

kriisikoolitus vajalik, et see aitab muuta elanike 

hoiakuid käitumaks vajaduse korral kasvõi nagu 

too Ukraina memm. Marodööritsevateks 

barbariteks muutuda pole vaja, kuid ennast ja oma 

lähedasi kaitsta võiks osata küll.  

Külliki Bode ütles Naiskodukaitse 

korraldajaid tänades: „Vaegkuuljad on huvitatud 

nii enese kui oma riigi kaitsmisest. Me oleme 

huvitatud selle teemaga jätkamisest. Hea meel on,          

               

Võtmed? Ei, hoopis tulepulgad koos vatiga! 

   

et Kristi Kallaste tänase ürituse korraldas, oleme 

nüüd palju teadlikumad kui enne. Praegusel ajal on 

iga inimese abi vajalik. Ja kui kurdid ning 

vaegkuuljad soovivad omalt poolt riigikaitsesse 

panustada, siis peaksid nad ka saama seda teha. On 

lihtsam inimesel, on lihtsam ka riigil, kes saab 

juurde teadlikke ja koolitatud kodanikke.“ 

Siinkohal edastame veelkord suured tänud 

Kaitseliidu ja Naiskodukaitse Rapla ringkonna 

koolitajatele sisuka päeva eest!

 



 

 

Kõku ehk kõvakuuljate oma tantsutrupp pidas oma iga-aastast 

talvelaagrit seekord kevadel, 2.–3. aprillil, asukohaks Rätsepa 

turismitalu. Tantsutrupp on tegutsenud juba 2009. aastast ning 

selle aja jooksul on kõigile selgeks saanud, et trupp toimib vaid 

siis, kui suhtume sellesse kui meeskonda, mille 

kooshoidmiseks on vaja tööd teha. Tantsimine ei ole niisama 

meelelahutus, ehkki ta sellisena esmapilgul näib, vaid nõuab 

nii füüsilist kui ka vaimset pingutust, koostööd, usaldust ja 

loomulikult kogu protsessi nautimist. Võime rõõmuga 

kinnitada, et just seda kõike meie Kõku tantsijate meeskond 

Rätsepa talus tegigi. Kohtumiseni juba järgmistel (arvukatel) 

üritustel! 
 

Eesti Vaegkuuljate Liidu all tegutsevad muude 

põnevate ettevõtmiste seas suures osas samuti 

vaegkuuljatest koosnev rehabilitatsioonimeeskond 

ja kogemusnõustajad. Et asi vaid omaette põlve 

otsas nokitsemiseks ei kujuneks, korraldab EVL 

neile aeg-ajalt täiendkoolitusi. 29. aprillil oli 

suurepärane võimalus saada supervisiooni 

tunnustatud superviisoritelt Laine Randjärvelt ja 

Küllike Ojalt. Põhiline teema, millele keskenduti, 

oli meeskonna omavaheline parem koostöö. 

Rehabilitatsiooniteenus eeldabki koostööd 

meeskonna liikmete vahel, et klienti parimal moel 

aidata.  

Lisaks meeskondlikule supervisioonile 

Toompuiestee majas said osa meeskonnaliikmetest 

ka individuaalset arengunõustamist. 
 

Põhjamaade vaegkuuljate ühenduse VDNR koosolek Riias 
Tekst ja fotod: Külliki Bode 

 

13.–14. mail 2022 toimus Riias VDNR (see lühend 

tähendab Põhjamaade kurdistunute ühingut) aasta-

koosolek ja seminar. Eesti Vaegkuuljate Liitu 

esindasid seal Eva Leesment ja Külliki Bode.  

Esimesel päeval toimus traditsiooniline semi-

nar, kus ettekandeid pidasid nii VDNR liikmed kui 

ka teised spetsialistid Lätist ja ka mujalt Euroopast. 

Eesti ettekanne hõlmas viimase aja väljakutseid, 

tutvustati Kuulmisbussi, Selgeid kõnelejaid, reha-

bilitatsiooni jm tegevusi. Väga huvitav oli dr Sue 

Archboldi ettekanne implantaadilaste toetamisest, 

haridusest ja rehabilitatsioonist. Meelde jäid ka lät-

laste edusammud Tilde programmiga. Tilde on 

automaattõlke programm, mida arendatakse enami-

kus euroopas kasutatavates keeltes, sh eesti keeles.  

Järgmisel päeval toimus VDNRi üldkoosolek. 

Peamine koosolekuteema oli VDNRi põhikiri ehk 

statuut. Arutati, kas muuta nime, sest senine nimi 

tuleneb rootsikeelsest 

lühendist Vuxendö-

vas Nordiska Råd 

ehk Põhjamaade kur-

distunute nõukogu. 

Kuna ühendusega on 

liitunud ka Eesti, Läti 

ja nüüd ka Leedu, siis 

ei ole enam kohane 

nimetada seda põhja-

maade ühenduseks 

ega kasutada rootsi-

keelset nime. Siiski 

otsustas üldkoosolek, 

et jätkatakse sama 

nimega. Kaalumisel 

oli ka ühingu regist-                    

Pildil: Eva Leesment tutvustab Kuulmisbussi.                  



 

 

reerimine ühes liikmesriigis, seni on tegutsetud 

meie mõistes lihtsalt seltsingu vormis,  Põhjamaade 

hiliskurdistunute ühendusena. Selle kohta veel 

otsust siiski ei tehtud. Võeti vastu majandusaasta 

aruanne, otsustati luua uus koduleht. Valiti uus 

juhatus, kuhu kuuluvad Trine Lindhardt Gaarsdahl 

(esimees), Ella Myhring Høgedal (sekretär) ja 

Maria Kananen. Audiitoriks valiti Sven Ankar ja 

Olafs Slutins, veebi hakkab looma Ella. Taanit 

esindavad ühenduses Trine, Ella ja Aïda Regel 

Poulsen. Soomet esindavad ühenduses Maria 

Kananen, Liisa Sammalpenger, Sari Hirvonen-

Skarbö ja Jouko Halonen. Norrat esindab Kim 

Andreas Stensnes, Lätit Olafs Slutins ja Eestit 

Külliki Bode ja Teet Kallaste. Leedut esindas 

koosolekul Rima Sitaviciene.   

Järgmine aastakoosolek toimub Leedus – ehk 

siis uus toetajaliige saab korraldades kohe n-ö käe 

valgeks.  

Külliki Bode pilguheit VDNR-i koosolekusaalile. 

 

Suvelaager leiab aset 2024. aastal Soomes  

Kuopios, seekord küll kindlasti lühemana kui 

viimane, Haapsalus toimunud suvenädal.

Gaidi Alt, Külliki Bode, Tauno Asuja ning Helle 

Sass Oslos. 

Eesti Puuetega Inimeste Koda korraldas 6.–8. 

septembril 2022 õppereisi Oslosse ja kutsus kaasa 

ka Eesti Vaegkuuljate Liidu esindaja Külliki Bode. 

Reis algas väga vara hommikul, esimene kohtumi-

ne oli juba Norra Puuetega Inimeste Koja juhi Cato 

Liega, kellega räägiti universaalsest disainist ja 

ligipääsetavusest. Seejärel käidi kuulsas Munchi 

muuseumis, kus delegatsiooni liikmed nägid 

muidugi ka kuulsaimat, 1893. aastal valminud teost 

„Karje“. Järgmisel päeval külastati puuetega 

inimeste õigustega tegelevat organisatsiooni Bufdir 

nende kontoris ja pärast seda kuulati, kuidas Oslo 

linn toetab puuetega inimeste organisatsioonide 

tegevust. Õhtul jalutati Rahvusmuuseumis, mis 

meeldis allakirjutanule väga, meenutades veidi 

meie ERMi. Kõik koolitusruumid ja saalid olid 

varustatud silmusvõimendussüsteemiga. Järgmisel 

päeval külastati Oslo puuetega inimeste 

töökeskust, kus aga just sel päeval viibisid kõik 

töötajad õppevisiidil. Keskuses on kolm töösuunda 

– pakendamine, filmi ja videotöötlus (sh 

taskuhäälingud) ja toitlustamine, peamiselt vaimse 

tervise probleemidega inimestele. Väidetavalt on 

neil ka viipekeelt oskav tegevusjuhendaja, aga 

puudus info, kas kuulmislangusega inimesi seal 

tegelikult ka töötab.  

Kolm päeva Norras tõi Eesti delegatsioonile 

selguse, et ütelus „Kõik on korras nagu Norras“ ei 

vasta ikka päris tõele. Ka Norras on veel palju teha, 

et puudega ja tervisemurega inimestele oleks võrd-

ne ligipääs ühiskondlikule elule – teenustele, too-

detele ja kultuurile.  



 

 

Eesti ja Soome noorte kohtumine 
Tekst ja fotod: Külliki Bode 

 

3. septembril 2022 külastasid Eestit Soome 

Kuuloliitto noored. Külaskäigu eesmärk oli tutvuda 

noorte tegemistega siin- ja sealpool Läänemerd 

ning anda eelkõige Eesti noortele ideid, kuidas on 

võimalik aktiivset tegevust algatada. Kohtumine 

algas jäämurdmismängudega, seejärel tutvustati nii 

Eesti Vaegkuuljate Liidu kui ka nende Soome 

kolleegide tegemisi. Järgnes maailmakohviku 

meetodil arutelu ehk inimesed jaotati kahte gruppi 

ning grupijuhid liikusid mõlema grupi vahel, 

kogudes ideid ja mõtteid, kuidas Eesti 

noorteliikumist taaskäivitada. Õhtul tutvusid 

noored Tallinnaga ning sõid ühise kosutava 

õhtusöögi.  

Eesti ja Soome noorte kohtumise tulemusena 

sai koostatud suurepärane ettepanekute kogum, 

mida Alice, Aigar, Laura, Sigrid jt meie noored 

nüüd tasapisi lahti harutama hakkavad. Jääme 

pikisilmi noorte tegemisi ootama!  

Suured tänud Pille Ruulile ja Taneli Ojalale 

kohtumise organiseerimise ja ideekorje eest! 

Eesti ja soome noored Tallinna raekoja ees (3. sept 2022). 
 

 



 

 

P e r s o o n i l u g u  

 

Tekst: Külliki Bode, Kristi Kallaste     Fotod: Külliki Bode, Kristi Kallaste 

 

Svetlana Maide on särav vaheda mõistusega proua, 

kes kannab endas edasi aristokraatidest 

sünniperekonna parimaid jooni ja on noorematele 

eeskujuks, kuidas saada hakkama keerulistel 

aegadel ja tulla neist välja tugevama ja 

kogenumana. Kuulmislanguse tõttu kasutab 

Svetlana kuuldeaparaati; intelligentsus, hea 

suhtlemisoskus ja aktiivsus on temast teinud 

Tallinna ja Harjumaa Vaegkuuljate Ühingu 

juhatuse pikaajalise liikme. 

 

Sünnipere ajalookeerises 

Svetlana sündis 1946. aastal Venemaal, Pljussa 

alevis Pihkva oblastis. Tema esivanemad olid 

saadetud kirikulõhe ajal (ca aastal 1700) maalt 

välja, kuna nad olid vanausulised. Eelmise sajandi 

30-ndatel tulid nad aga Arhangelskist tagasi 

Pljussasse. Peres oli siis juba olemas üks õde, 

Veera. Mõne aja pärast sündis veel kolm poega. 

Teise maailmasõja puhkedes viidi vanemad koos 

lastega Saksamaale koonduslaagrisse, läbi Poola 

selekteerimislaagri. Selekteerimislaagris saadeti 

aristokraadid Inglismaale või Prantsusmaale, 

proletariaat aeti ahju, haritlased aga läkitati Lääne-

Saksamaale. Sveta pere saadeti Oldenburgi.   

Kuna ema oskas kududa ja õmmelda, isa aga 

valdas kingsepatööd, siis tellisid kohalikud 

inimesed läbi vangivalvurite palju nende 

toodangut. Vanematel olid koonduslaagri majas 

omad ruumid, ei pidanud käima mujal tööl nagu 

teised. Töö eest maksti toiduga ja see aitas neil ellu 

jääda.  

Sveta ütleb praegugi noortele: „Kui te olete 

omandanud eriala, siis õppige ikka midagi veel 

juurde, sest kunagi ei tea, kus neid oskuseid võib 

vaja minna!“  



 

 

Svetlana matkamas Karjala alal, kus on imeilusad selgeveelised järved (sept 2022). 

 

Sõja lõpuosas pommitasid ameeriklased 

raudteejaama, kuhu oli sõjasaagina toodud 

kõikvõimalikku kraami, näiteks naturaalsiidi, mida 

ka Sveta ema sai kaasa võtta ja millest ta heegeldas 

laudlina. Seda imeilusat käsitööd hoiab Sveta alles 

tänini.  

Kui sõda lõppes, vabastasid ameeriklased 

Oldenburgi koonduslaagri vangid. 1945. aasta 

sügisel, kui ema oli Svetaga kolmandat kuud rase, 

toodi neid tagasi Venemaale. Sveta ütleb enda 

kohta naljatamisi, et ta on „suure kivi taga valmis 

tehtud“! 

Svetale on meelde sööbinud ta vennaga seotud 

lugu teise maailmasõja ajal, kui pere veel Pljussas 

elas. Kord vigastas üks vendadest karusselli 

kinnitusnaelaga oma silma, arstiabi aga ei olnud sel 

ajal kuskilt saada. Perenaine siis tappis kaks kana, 

läks koos lapsega Saksa sõjaväeosa juurde ja saksa 

arst tegi sealsamas operatsiooni. Arst ise küll 

kahtles ja ütles, et ei tea, kas hakkab nägema. Aga 

hakkas küll – vennas nägi selle silmaga 

suurepäraselt elu lõpuni.  

Kui pere pärast sõda koju tagasi tuli, avastasid 

nad, et kogu maja ja majapidamine olid maatasa 

tehtud. Pere asus elama sauna, mis oli sõjaajal 

olnud soolaladu. Mõelda vaid, seitsmeliikmeline 

pere elas saunas! Sauna ehitati kolmas lavapink ka 

juurde, seal magati nagu narivoodis. Sellegipoolest 

ütleb Sveta, mida ema ja isa poolt talle on eluks 

õpetatud: „Ärge kunagi hakake kellelegi kätte 

maksma!“ 

1947. aasta märtsis kolis pere Noarootsi. Väike 

Sveta tegi oma esimesed sammud juba Eestimaa 

pinnal. Esimesed kümme aastat elasid nad 20-

ruutmeetrises popsimajas. Kuna ema ja isa oskasid 

hästi meistritöid teha, tellis kogu küla neilt 

mitmesuguseid töid. Isa oli tunnustatud pottsepp 

mitte ainult Noarootsis, vaid üle kogu Haapsalu 

rajooni. Tol ajal tuldi talle hobusega koju järele 

ning isa oli siis ära 3–4 päeva, meisterdades valmis 

ahju, selle järel toodi meistrimees koju tagasi. 

Sveta pere kodune keel oli vene keel, aga 

Noarootsis õppisid lapsed ruttu selgeks eesti keele 

ja hakkasid seda ka omavahel rääkima. 



 

 

Ümbruskonna eestlased suhtusid neisse 

lugupidavalt. Ema ja isa ei käinud mitte kunagi 

kerjamas, vaid nad pakkusid välja oma oskuseid, 

soovides tasu kas rahas või toiduainetena. Sveta 

ütleb, et ta ei anna ka praegu raha kunagi kerjustele, 

kes ise midagi ei tee. Küll aga annab ta heameelega 

toetust sellele, kes koob sokke, mängib tänaval 

muusikat või teeb midagi muud.  

Sveta pere oli igal hommikul alati koos: siis 

jaotati igaühele ülesanded; õhtuti koguneti jälle 

ning räägiti päeva tegemistest.  

Noarootsis läks Sveta Pürksi 8-klassilisse 

kooli, mis asus 3,5 kilomeetri kaugusel. Iga päev 

tuli seega kõndida kokku seitse kilomeetrit. 

Kooliteed pidi läbima iga ilmaga, hoolimata sellest, 

kas oli vihm, lumi või kiilasjää. Teekond läks üle 

põllu ja läbi metsa. Kui Sveta jõudis metsa, tuli 

talle alati meelde vanasõna: „Mets on vaese lapse 

kasukas“. Metsas hakkas nii soe! Vanasõnadega on 

Svetal üldse hea suhe, neid tuleb tal nagu varrukast.  

 

Kool ja töö  

Kui Sveta töötas teedevalitsuses sekretärina, 

õppides samal ajal Haapsalu õhtukoolis, siis käis ta 

laeva Georg Ots peal teletaibi koolitusel. Teletaibi 

abil jagati tol ajal infot teede olukorrast.  

1968. aastal läks Svetlana õppima Tallinna 

Ehitus- ja Mehaanikatehnikumi tööstuslikku 

tsiviilehitust, mille lõpetas 1972. Kuna seal oli 

naissoost õppureid üpris napilt, leidsid need 

vähesed neiud sealt endale kiiresti peigmehed. 

Sveta aga, kes oli üles kasvanud kolme vennaga, ei 

mõelnud hetkel millelegi muule kui õppimisele. Isa 

kinkis kooli lõpetamise puhul 400 rubla, mille eest 

osteti muuhulgas sektsioon, mis siiani Svetlana 

elutoas ilutseb.  

Pärast lõpetamist töötas ta 20 aastat meistri ja 

töödejuhatajana asutustes REV-2 ja REV-3 (too 

lühend märgib Remondi- ja Ehitusvalitsust). Uues 

Eesti Vabariigis töötas Sveta 15 aastat 

ehitusjärelvalve insenerina – kuni pensionieani.   

Oma tööst meistri ja töödejuhatajana pani 

Svetlane kõrva taha kogemuse: „Ehitada uut on 

tunduvalt lihtsam kui vana pidevalt remontida“. 

Kuna abikaasa oli jurist, õpetas ta ka Svetat, et alati 

on vaja dokumendid korras hoida, alati ka teiste 

vastutajate allkirju koguda. Svetlana alluvuses oli 

tavaliselt ca 20 inimest. Olümpiamängude ajal oli 

tal suisa 17 objekti (tavaliselt oli 5–6). Sel ajal oli 

aga vaja ka näiteks vanalinna majade fassaade 

korda teha. Brigaadi kuulusid enamasti eestlased ja 

töökeel oli eesti keel.  

Kui Svetlana töötas REV-2, siis asus ta 

töökoht Haapsalus ja seal anti talle ka kohe 

ühetoaline ametikorter. Haapsalus kohtas ta oma 

abikaasat, tema oli siis 26, abikaasa 30. Abikaasa 

oli Tallinnast pärit, niisiis kolisid nad pealinna. 

Tütar sündis 1973. aastal.  

Alguses elasid nad Akadeemia tänaval hotelli 

tüüpi toas, hiljem sai abikaasa Kalle EMV kaudu 

korteri, mis on praegugi Sveta kodu. 

Kui tütar oli kolme ja poole aastane, avastati 

tal puukentsefaliit. Haigusega kaasnesid krambid ja 

peavalud ning tõbe raviti kümme aastat. Perel 

õnnestus hankida Saksamaalt häid rohtusid, tänu 

millele sai tütar terveks. Ehkki arstid soovitasid 

lapse panna erikooli, lõpetas tütar keskkooli väga 

edukalt – ainult kahe neljaga. Seejärel lõpetas neiu 

ka ülikooli keemiateaduskonna ja kinkis Svetlanale 

ja Kallele kolm lapselast – kaks tüdrukut ja ühe 

poisi. Seega on Sveta olnud juba 26 aastat aktiivne 

vanaema, noorim lapselaps on üksteist.  

Oma abikaasaga seoses mainib Svetlana 

muigamisi: „Kuna abikaasa oli jurist, siis sellise 

inimese kõrval peab olema alati naine, kes oskab 

suud kinni hoida!“ Abielus olid nad 35 aastat, kuni 

Kalle surmani.  

 

Uus elu algas pensionile jäämisel 

Looduses kõndides korjas Svetlana alati taimi, 

kuivatas neid ja pistis purkidesse. Juba pensionil 

olles läks Svetlana omandama uut eriala. Proua 

astus Viljandi 

kultuurikolled-

žisse õppima 

etnograafilist 

silmuskudumist, 

õppeaeg kestis 

ühe aasta. „See 

oli tõeliselt 

huvitav!“ kiidab 

Svetlana 

särasilmi. „Oli 

ju tollal selline 

imelik periood, 

kus oled jäänud 

pensionile, 

abikaasa äsja 

suri, laps on juba kodust välja lennanud – ja nüüd 

selline võimalus!“             



 

 

 
Omandatud oskuseid on Svetlana rakendanud 

eelkõige kingituste tegemisel. „Mulle meeldib 

käsitöö sellepärast, et siis ma teen midagi, mis 

minul on, aga teistel pole!“ Sveta sõnul annab 

käsitöö selle tegijast rohkelt infot. „Kui sa näed 

käsitööd, siis saad öelda, mis iseloom meistril on, 

mis värve kasutab, mis mustreid kasutab,“ kinnitab 

proua. „Näiteks, kui meister kasutab pastelseid 

värve, siis ta on sisemiselt rahulikum.“  

 

Tahan öelda kõigile: lugege, õppige igas elueas – 

see on suur rikkus nii iseenda kui teiste jaoks! 

-Svetlana Maide 

 

Juba pikka aega tegeleb Svetlana oma 

suguvõsa uurimisega. Kogub lugusid ja joonistab 

sugupuud. Lood on käsitsi kirjutatuna paksus 

klades (alumisel pildil). 

Lisaks on proua aktiivne matkaja. Eriti 

meeldib talle matkata mööda rannikualasid ja 

RMK matkaradasid. Kümnekilomeetrised retked 

Eestimaa 

looduses 

pole heas 

toonuses 

kõndijale 

mingi 

mure. 

Peale 

Eesti on 

Sveta 

matkanud 

ka 

Saksamaal, Šveitsis, Bosnia-Hertsegoviinas, 

Luksemburgis, Valgevenes. Svetlana matkab enda 

sõnutsi selleks, et püsida füüsiliselt terve: „Terves 

kehas terve vaim!“ Tema matkakaaslaseks on 

tuttav Saksa pere, kellega nad suhtlevad nii saksa 

kui ka vene keeles. Saksa keele õppimisest räägib 

Sveta, et inimese pea töötab nagu kompuuter – kui 

kogu aeg õpid ja loed saksa keelt, siis järsku, ühel 

hetkel tulevadki sõnad õigel ajal meelde.  

Svetlanale meeldib palju lugeda ja ta kodus 

kõrguvad maast laeni raamaturiiulid. Kirjavara 

leidub mitmes keeles ja sekka satub nii 

ilukirjandust, ajaloolisi kui ka eluloo raamatuid. 

Parasjagu loeb erudiidist daam raamatut „Võluv 

soolestik“, mida soovitab kõigile lugeda. Väga 

meeldib talle ka ravimtaimedega tegeleda. 

Teadmised ravimtaimedest sai ta oma emalt, kes 

ravis kõiki ja kõike looduslike ravimtaimedega. 

Svetagi korjab kevadest sügiseni kõike, mida 

vähegi saab korjata. Vestluse ajal tõi Sveta köögist 

lausa kärutäie purke erinevate ravimtaimedega, 

mida uhkusega eksponeeris.  

Kuna Svetlana ise on juba kaheksa aastat 

vaegkuulja, siis on temas tekkinud soov aidata teisi 

n-ö saatusekaaslaseid. Hetkel kasutab ta kahte 

kuuldeaparaati – just nädal tagasi sai endale 

uhiuued masinad kõrva ja praegu harjutab usinalt. 

Svetlana kiidab, et uued aparaadid on väga head: 

„Kui raadio teises toas mängib, siis kuuleb ilusti, 

enne ei saanud aru!“ Svetale meeldib end kuulmise 

ning kuulmislanguse teemadel harida ja selles 

vallas kõike uut juurde õppida, sest info annab kätte 

tööriistad, kuidas paremini toime tulla nii enda kui 

ka teiste kuulmisprobleemidega. Seetõttu läbis ta 

esmatasandi kuulmisnõustajate koolituse, osales 

aktiivselt rehabilitatsiooniprogrammis ja on (artikli 

autori hinnangul) üks EVL parimaid nõustajaid! 

Sveta ütleb: „Mul on ju aega, saan võtta sellest 

kõik, mis võtta on. Miks ma ei võiks teisi aidata?“   



 

 

Tekst: Külliki Bode    Fotod: Külliki Bode 

 

Karge talvehommik. Külliki pühib silmi puhtaks. 

 

Möödunud aasta 2. juuli keskööl veeres ilus valge 

mikrobuss ühest ilusast Toompuiestee majakese 

väravast sisse. Värava ees seisis rõõmsalt 

lehvitades Ene, kes oli juba pikisilmi oodanud, et 

filmida seda ajaloolist hetke. Kahjuks suures 

sabinas 

jõudis ta fil-

mida vaid 

bussi saba-

otsa. Bussi 

roolis olin 

mina, mõne 

hetke pärast 

jõudis hoovi 

ka minu 

auto, mida 

roolis Sven. 

Olime Sve-

niga olnud 

„kiired poi-

sid“ – tõime 

bussi nelja 

päevaga 

Saksamaalt 

ära. 

Tegelikult sõitis bussiga muidugi Sven, 

mina vurasin sabas oma autoga. Et aga 

ihkasin värske Kuulmisbussi Toomekale 

ehk vaegkuuljate residentsi esmakordse 

sissesõitmise au kangesti endale saada, 

siis vahetasime sõidukid Haruteel ära 

(ärge kellelegi öelge!). 

Niisiis, buss jõudis Toomekale – mu rind 

paisus uhkusest ja rõõmust, kogu sisemus hõiskas: 

jess, ära tõime! Samas sügas nõutus minus kukalt – 

mis siis nüüd edasi saab, praegu on ta ju kõigest 

buss... Kuidagi peab selle vägevaks 

Kuulmisbussiks vormima – appi, kuidas küll?  

Järgnes terve hunnik asjaajamist: Eesti 

registrinumbri taotlemine, kleepsude tellimine ja 

paigaldamine, hooldus, ülevaatus, audiomeetri jm 

tehnika soetamine ja veel palju-palju muid 

tegevusi-toimetamisi, et ühest tavalisest valgest 

bussist saaks Kuulmisbuss. Samal ajal toimus ka 

Kuulmisbussi personali koolitus, väljaõppe sai 27 

esmatasandi kuulmisnõustajat. Ostsime veel 

aparaadihoolduse jaoks vajalikud komplektid, 

toodeti infomaterjale, koostati esimeste 

kuulmispäevade kava ja siis läkski lahti!  

 

  Teet Kallaste uue numbrimärgiga. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuulmisbuss Kihnu saarel (22. august 2022). 

*** 

Alates 5. augustist 2021 kuni käesoleva aasta 12. 

oktoobrini oleme viinud läbi tervelt 49 

kuulmispäeva. Testitud on 1300 inimest, 

kuuldeaparaate on hooldatud üle 400 abivajajal. 

Kokku oleme nõustanud vähemalt 1700 inimest! 

Enamik neist, kes meie juurde testima jõudnud, on 

vähemal või rohkemal määral kuulmislangusega. 

Oleme suunanud nad pereõe, perearsti või 

kõrvaarsti juurde või andnud nõu külastada 

kuulmiskeskust. Keskused on andnud meile 

tagasisidet, et tõepoolest, klientide arv on 

suurenenud ja Kuulmisbussist on palju kasu olnud. 

  

*** 

Aitäh Allarile, et oled hoolitsenud bussi korrashoiu 

eest! Tänud Teedule abi eest registreerimisel ja ka 

pideva silma peal hoidmise ja toe eest! Suured 

tänud teile, head nõustajad, kes olete käinud meie 

kuulmispäevadel ja inimesi aidanud – Ene, Viljar, 

Rein, Urmas, Eva, Elvina, Merike, Gerda, Kristi, 

Elle, Helle, Lii, Eda, Eveli, Harri, Erika, Laura, 

Sveta, Kalle-Kusta, Pille ja Katrin. Igal 

kuulmispäeval on olnud kaasas üks superinimene, 

meie Bussi Boss Ene! Oma audiomeetriga on meil 

abiks käinud ka Johannes Hiiumaalt.  

 

*** 

Täname kõiki annetajaid, kelle abil me saime 

Kuulmisbussi koos vajaliku aparatuuriga. Teie toel 

püüame jõuda kõikjale Eestis. Meie suured sõbrad 

on ka „Aitan Eesti MTÜ“, VKM 

Motors ja VR Rebuilding, kes toetavad 

meid rahaliselt ja bussi hoolduse ning 

ümberehitusega. 

Meil on hea meel, et vahepealsel 

ajal on hankinud endale audiomeetri 

Kohaliku Omaalgatuse Programmi 

(KOP) toel Rapla ja Viljandi Vaegkuul-

jate ühingud. Taotluse on esitanud selle 

soetamiseks ka Lääne-Virumaa ja 

Läänemaa organisatsioonid. Ja väga 

tore uudis – alates septembrist osutatak-

se esmatasandi kuulmisnõustamis-

teenust kohaliku omavalitsuse toel 

lisaks Saaremaa vallale ka Haapsalu 

linna elanikele! Seega on Eestis võima-

lik rohujuure tasandil käivitada üks 

väga kvaliteetne ja vajalik teenus.  

Elvina, Viljar ja Eva neljajalgse Cherry-nimelise kolleegiga Rapla Melupäeval (9. juuli 2022).  



 

 

Kuuldeaparaatide hooldus Põltsamaal vabas õhus, prouasid abistab kuulmisnõustaja Rein Järve. 

 

Mõned lõbusad lood Kuulmisbussist 

Kuulmisbussist saab ka uue(ndatud) mehe!  

Just nii juhtus ühel Kuulmisbussi tuuril.  

Tulid memme-taati. Kõver taat kepi najal memme 

selja taga peidus, susside sahinal, arusaamatult 

podisedes. Pärast kuuldeaparaadi puhastamist oli 

mees nagu uuesti sündinud. Selgus, et taat on 

memmest tublisti pikem ja räägib selge madala 

häälega, pealegi hea diktsiooniga!  

Nii vähe ongi õnneks vaja :)  

*** 

Noormees tuleb kuulmist kontrollima, kuna naine 

pidi kogu aeg ütlema, et ta ei kuule. Noormees 

leidis aga, et tema kuuleb kindlasti hästi, naine 

lihtsalt räägib halvasti. Test tehtud, noormees tuleb 

bussist välja. Noh, kuidas oli? Noormees hüüatas 

rõõmsalt: „Jess, mina kuulengi hästi, aga vat tema 

räägib halvasti! Mul oli õigus!“  

*** 

Ühel ilusal kuulmispäeval Pärnus sättis meeskond 

aparatuuri üles Alexi hotelli. Enne kui seda teha 

jõuti, kamandati kõiki hotellist välja, kuna 

kõrvalasuvale kohtumajale oli tehtud pommi-

ähvardus. Tänavale tõmmati politseilindid, 

pommirühm tegutses, aga Kuulmisbussi meeskond 

ei lasknud end sellest segada. Mõned majad eemal, 

Kuulmisbussis toimus kuulmiskontroll nagu 

muiste. Meeskond oli valmis reageerima ka juhul, 

kui pomm olekski plahvatanud – kohe oleks saanud 

kontrollida, kas kuulmine jäi ikka alles.  
 

 

Kuulmisbussi seekord seitsmeliikmeline 

tiim koos kahe vabatahtlikuga Rakveres. 

Testiti mitme audiomeetriga, nõustati, 

hooldati kuuldeaparaate. Kokku 

külastas Kuulmisbussi ühe päeva 

jooksul 75 inimest. Kutsuti tagasi, kuna 

kõik soovijad ei mahtunud päeva 

graafikusse. Aitäh kutsumast, Merike 

Freienthal ja Lääne-Virumaa Vaeg-

kuuljate Ühing! (20. juuni 2022) 

  



 

 

Taas kirjutustõlke arengutest 
Kirjutustõlketeenus on mõeldud eelkõige 

vaegkuuljatele või hea eesti keele oskusega 

kurtidele inimestele, kelle jaoks kirjutustõlk 

muudab kuuldava teksti kirjalikuks tekstiks, mida 

saab ekraanilt kohe lugeda. Tõlge toimub ühe keele 

sees ehk eesti kõnekeelest eesti kirjakeelde. 

 

Kirjutustõlke teenust osutab Viipekeeletõlkide 

OÜ, kelle ridades töötavad ettevõtte nimest 

hoolimata ka väljaõppinud kirjutustõlgid. 

Kirjutustõlkide väljaõpe toimub täiendõppe kaudu. 

2022. aasta seisuga on lõputunnistuse saanud juba 

neli gruppi. Kahjuks on johtuvalt 

rahastusprobleemidest tõlkide töökoormus madal, 

mistõttu töö täiskoormusega tõlgina on 

raskendatud.  

Lahendusena on Sotsiaalkindlustusamet 

pakkunud välja idee, et tõlk võiks olla nende palgal, 

samas tekitaks see skeptikute hinnangul turul 

ebaterve konkurentsi, kuna SKA ilmselt eelistaks 

tellimuse täitjana enda palgal olevat tõlki. Viimase 

kursuse kümmekonnast lõpetanust jäi tööle kõigest 

üks inimene. See on paraku kehvavõitu tulemus. 

Eks oma jälje jättis viimasele koolitusele ka tõik, et 

see toimus Covid-19 pandeemia ajal. 

Põhimõtteliselt on tõlkidega kaetud kogu 

Eesti. Samas toimub tõlge praegu ainult eesti 

keelest eesti keelde, ehk teisisõnu tõlgitakse 

suuline eestikeelne kõne kirjalikku vormi. 

Venekeelset ega ka ingliskeelset tõlget ei pakuta, 

kuigi ideaalis võiks needki olla. Venekeelseid 

elanikke on Eestis palju ja aeg-ajalt toimuvad 

Eestis ka rahvusvahelised konverentsid, kus ka 

kuulmislangusega inimesed osaleda soovivad. 

Näiteks Soomes on olemas kirjutustõlgid, kes 

tõlgivad näiteks rootsi- või ingliskeelset juttu 

soome kirjalikku keelde. See on tõesti veidi 

keerulisem, ent samas ei tohiks see olla ülejõukäiv. 

Näitena toome tõestisündinud olukorra, kus eesti 

kurt vajas seoses oma isa matusega suhtlemist 

Vene saatkonnaga. Ta isa oli olnud Siberisse 

küüditatud, mistõttu oli sunnitud elama ja töötama 

pikka aega Venemaal. Eestlasest kurt vene keelt ei 

osanud ja ega ta seda nagunii poleks kuulnudki. 

Seega tulnuks tal tellida tervelt neli tõlki: kaks 

kirjutustõlki ja kaks eesti-vene tõlki. Eesti-vene 

tõlgid oleksid siis tõlkinud kogu juttu eesti keelest  

vene keelde ja vastupidi ning kirjutustõlgid oleksid 

Eesti Vaegkuuljate Liidu koosolek. Räägib Külliki 

Bode, musta taustaga ekraanil on kirjutustõlge.  

 

vaheldumisi kirjutanud eestikeelset juttu üles. See 

plaan jäi teostamata, kuna ametnik kurtis, et nii 

palju rahvast tema kitsukesse kabinetti lihtsalt ei 

mahu. Lõpuks lahendas kurt olukorra sel moel, et 

kutsus kohale oma ema, kel nõukogude ajal 

kasvanud inimesena vene keel suus, ning ema siis 

tegi üksinda ära nelja tõlgi töö, kirjutades talle eesti 

keeles paberile Vene saatkonna töötajate jutud. 

Segadust tekitab SKA poolt kogutav statistika 

tõlketööde osas. Tõlketöö tellib üks inimene, aga 

kasutada võib seda näiteks 20 inimest. Ehk siis 

kasusaajate arv osutub statistikas vääraks – ja 

enamasti on neid rohkem, kui kirja pandud sai.  

Probleem on ka tõlgi tellimise kultuuriga: 

inimene teatab tõlki tellides teatab vale aja või siis 

lahkub poole pealt. Või unustab tõlki teavitada 

kohtumise ärajäämisest. Alati aga ei saa ka inimest 

süüdistada, kui kuulmislangusega patsient koos 

oma tõlgiga peab näiteks arsti ukse taga ligi tund 

aega ootama. 

Lõpetuseks üks tore uudis ka. Seni oli suur 

murekoht, et siiani said kirjutustõlget tasuta tellida 

(alates 2019. a) üksnes kuulmislangusega ja 

määratud vähenenud töövõimega inimesed, 

vanaduspensioniealised aga mitte. Alates 

märtsikuust 2022 on aga kuulmislangusega 

pensioniealistel, kellele on määratud kuulmispuue, 

samuti võimalus Sotsiaalkindlustusameti kaudu 

tellida tasuta kirjutustõlke teenust.  

Loe lisa:  

https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/.../kirjutust

olke... 

Vaata kirjutustõlketeenust tutvustavat videot: 

https://www.youtube.com/watch?v=1486wM9i8L
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https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-hoolekanne/kirjutustolke-teenus?fbclid=IwAR1qBhswGbKCiuzRer-XZ_vZxl0y7n7dXyo1ZPxQYxmnB7k3MuVA8GtKCq4
https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-hoolekanne/kirjutustolke-teenus?fbclid=IwAR1qBhswGbKCiuzRer-XZ_vZxl0y7n7dXyo1ZPxQYxmnB7k3MuVA8GtKCq4
https://www.youtube.com/watch?v=1486wM9i8L8&fbclid=IwAR3S8e08hNO93UhFGdTya5lEdHzYYwAD8A3m3vOQNxGAMTJ-36UrIkTsYJw
https://www.youtube.com/watch?v=1486wM9i8L8&fbclid=IwAR3S8e08hNO93UhFGdTya5lEdHzYYwAD8A3m3vOQNxGAMTJ-36UrIkTsYJw


 

 

 

Tekst: Kristi Kallaste      Foto: Ülo Udumäe 
  

Mis on Eestimaal suvi ilma mõnusate vabaõhulavastusteta? Ilmselt teavad kurdid ja vaegkuuljad säherduse 

küsimuse vastust liigagi hästi, sest mida sa ikka ronid etendusele, kui kõrvad näitlejate juttu kinni ei püüa? 

Visuaalne pool jõuab küll pärale, ent dialoogidest tahaks ka ju ikka sotti saada! Õnneks oli käesoleva aasta 

suvel Kadarpiku teatritalul pakkuda tõeline maiuspala – „Nassi Sass ja tema vend“.  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nii kurdid kui vaegkuuljad otsustasid 10. juulil ühiskülastuse kasuks. Kurtide liit tellis selleks päevaks 

kohale viipekeeletõlgid, ent Tallinna ja Harjumaa Vaegkuuljate Ühing otsustas kirjutustõlkide kasuks. 

Seega oli igat sorti kõvakuuljatele tol teatriõhtul ligipääsetavus kenasti tagatud. 

 

 

Lavastaja Erki Aule oli toonud publiku ette kahe 

üpris erineva venna eluloo. Üks vend oli kuulus 

kunstnik Andrei Jegorov, teine joodikust külajota.  

 Andrei Jegorov (1878–1954) oli Arukülas 

sündinud eesti maalikunstnik. Oma kuulmise 

kaotas ta lapseeas ning hariduse omandas Peterburi 

kurttummade koolis. Andekas joonistaja suunati 

Peterburi Kunstide Edendamise Seltsi 

joonistamiskooli, mille visa noormees ka lõpetas. 

Pärast seda täiendas Andrei ennast Peterburi 

kõrgemas kunstikoolis, mille järel asus tööle 

vabakunstnikuna. Eriliselt tuntuks on saanud tema 

lõuendid linnavaadetega, samuti meeldisid rahvale 

ta maalid talvemaastikest piki lumist külateed 

sõitva hobureega. Näidendis on teda kujutatud 

idealistliku geeniusena, kellele on käänulisel 

eluteel toeks ta ustav, samuti kurt abikaasa Maria. 

 Andrei Jegorovi kehastas Rauno Kaibiainen, 

tema naist Mariat Mari Anton. Kuuljad näitlejad, 

kes pandud etendama kurte, olid kõvasti harjutanud 

end kehaga töötama ja lugu viipekeeles esitama. 

Tarvo Kralli kehastatud Nassi Sass kehastas kuulsa 

kunstniku venda, kes oli küll terve kehalt, aga mitte 

vaimult. Sellal kui Andrei oma naisega ringi reisis 

ja kurtusest hoolimata erinevate võimukandjate ja 

tolleaegsete kuulsustega aktiivselt suhtles, veetis 

Sass sisuliselt terve oma elu kodus, milleks oli 

räämas sara vihmaveest lekkiva katusega. 



 

 

Töötegemise isu ei näikse sel mehel eriti olevat, 

hoolimata külanaiste pidevast tänitamisest. Selle 

asemel meeldib Sassile istuda oma sara ees pingil, 

jälgida kuis kapsad kasvavad, ja filosofeerida. Eks 

igaühele oma! 

 Lavastus oli struktuurilt originaalne. Nimelt 

kasutati seal topelt-etenduse meetodit, ehk ühel ja 

samal ajahetkel toimus erinevates kohtades 

paralleelselt kaks etendust. Õuelaval astus üles 

Nassi Sass, seevastu küünis heitles elukeerises ta 

kurdist kunstnikust vend. Publik jagati vastavalt 

kaheks – pool vaatajatest läksid kõigepealt küüni ja 

kogunesid pärast vaheaega õuelavale, teine pool 

talitas jällegi vastupidi.  

 Kui viipekeeletõlk seisis lava ääres, siis 

kirjutustõlgid olid end sisse seadnud publiku sekka, 

tippides vaikselt, kuid kiirelt kogu räägitavat teksti 

oma sülearvutitesse. Iga soovija oli enne etenduse 

algust saanud kirjutustõlkidelt laenuks tahvli, 

millelt teksti lugeda.  

 Etendus ise oli hästi lavastatud ja kirsiks tordil 

oli selle täielik ligipääsetavus kõvakuuljatele. On 

meeldiv tõdeda, et ka eesti kuulmislangusega 

inimesed ei jää enam omakeelsest kultuurist 

kõrvale, nagu varasemalt pahatihti juhtus. Ja kui 

etenduse missioon on tutvustada laiemale 

avalikkusele kunstnikku, kes oma kurtusest 

hoolimata suutis luua šedöövreid, on see vaid 

boonuseks. 

 
 

Apollo kino on teinud revolutsiooni – lubanud kinodesse 

vaegkuuljate subtiitritega filmid, mis tähendab, et 

kuulmislangusega inimesed saavad eestikeelseid filme 

vaadata samal ajal nagu teisedki. Meenutuseks: seni pidid 

vaegkuuljad ootama vähemalt pool aastat, kuni film sai 

alla eestikeelsed subtiitrid, mistõttu nad nägid viimaseid 

Telia või Elisa filmilaenutustest või DVDlt. Esimene film 

oli „Soo“, mis tuli kinodesse märtsikuus. Teisena 

rõõmustas kõvakuuljaid „Apteeker Melchior“, mis 

linastus maikuus.  

Paraku aga ei olegi järgmised „Apteeker Melchiori“ 

osad enam subtiitritega. Eesti Vaegkuuljate Liidu liikmed 

ja teised kuulmislangusega inimesed on selle üle 

äärmiselt õnnetud, sest need kaks filmi tekitasid lootust, 

et ka meie oleme inimesed... 

 
 

 

Automaatsubtiitritega varustati 1. märtsist 2022 

ETV otsesaated “Terevisioon”, “Aktuaalne 

kaamera”, “Ringvaade”, “Esimene stuudio” ja “UV 

Faktor”, samuti Ukraina teemadele keskenduv 

“Ukraina stuudio”. Uus tehnoloogiline lahendus 

võimaldab senisest paremini jälgida otsesaateid 

vaegkuuljatel ja neil vaatajatel, kes soovivad lisaks 

helile saada tuge ka subtiitritena esitatud tekstist. 

Osa inimesi leiab, et automaatsubtiitrite tekst 

ei ole läbinisti korrektne ja kohati tuleb ette üpris 

kentsakaid vigu. Samas võib ju vea teha ka 

inimtõlk ja pealegi ei jõua viimased igale poole. 

Seega, eelistatud oleks muidugi inimesest tõlk, ent 

juhul kui teda pole, on ilmselt siiski parem leppida 

automaattõlkega kui olla üldse ilma. 

  



 

 

Helistas üks noormees ja kurtis, et oli 

jaanipäevapeol olnud diskor, muusika mänginud 

mõistagi kole valjudel detsibellidel. Nüüd tundvat 

ta, et kuulmine on vähenenud ning lisaks piinab 

kõrvu tugev kohin. Noormees käis juba 

kuulmiskeskuses, kus tehti uuring ja väideti, et 

kuulmine olevat korras. Klient aga leiab ikka, et see 

ei ole päris nii – ta ei kuule enam endisel moel.  

Konsulteerisin kõrvaarstiga, vastus allpool  

Kirjelduse põhjal on noormehel tõepoolest 

mõningane kuulmiskahjustus, kuulmiskarvakesed 

on pihta saanud. See tekib tihti valju muusika 

keskkonnas viibimise tagajärjel. Ent kui audio-

meetriliselt mingeid muutusi veel näha pole, siis on 

seegi hea. Enamasti taanduvad sellised müratrau-

mad iseenesest paari päeva kuni paari nädala 

jooksul, spetsiifilist ravi siin pole. Mõnikord võtab 

taastumine ka kauem aega – isegi kuni mõne kuu. 

Ravima hakkame ikkagi siis, kui audiogrammis on 

selgelt näha muutused ja kuulmislangus. 

Mõnda aega tasuks hoiduda alkoholist ja ka 

kofeiiniga ei ole mõistlik liialdada; samuti kuulata 

vähem muusikat ja vältida müra. Nii nagu igal 

teiselgi vigasaanud kehaliikmel, nii tuleb ka 

kõrvadel lasta puhata. 

Edaspidi tuleks kindlasti kasutada kontsertidel 

ja klubiõhtul kuulmiskaitsevahendeid. Neid 

müüakse apteekides, kuid valmistatakse ka indivi-

duaaltellimusena kõrva järgi ja erinevate filtritega 

(mürasummutustasemega 10–30 dB). 

Need inimesed, kellele nende keha on juba 

edastanud sellise märguande, et neil võib tekkida 

kuulmisprobleeme, peaksid sellesse väga tähelepa-

nelikult suhtuma ja kahtluste püsimisel kordama 

audiogrammi. Vana tõde – ennetada on palju liht-

sam, kui kord juba tekkinud kuulmiskahjustust 

ravida.  

 

Marje kirjeldab tüüpilisi vaegkuulja elus ettetulevaid olukordi  

Minul on kuulmine viimasel ajal ühest kõrvast 

kadunud. Käin koeraga iga päev jalutamas ja 

esinenud on üsnagi mitu ehmatavat situatsiooni, 

kui selja tagant tuleb äkitselt suurel kiirusel näiteks 

jalgratas. Kui ma enne kuulsin nii-öelda 

automaatselt, vajalik heli jõudis kõrva ning seejärel 

teadvusse täpselt sel hetkel kui vaja, siis nüüd pean 

juhtima oma tähelepanu kuulamisele teadlikult – 

sõna otseses mõttes tegema kuulamise tööd.  

Või kui näiteks tööl tuleb vastu paar omavahel 

jutlevat kolleegi, siis varem jõudis nende jutt tahes-

tahtmata ka minu kõrvu, ent nüüd kuuleksin ja 

saaksin neist aru vaid siis, kui suunan oma 

tähelepanu ekstra neile. Kolleegid aga arvavad, et 

kui ma juba nende lähedal olen, küllap siis kuulan 

ka pealt – aga see pole ju tõsi! Ükskord oli just 

selline olukord, kus nägin küll, et mõned töökaasla-

sed rääkisid midagi isekeskis. Kuna nad ei pöördu-

nud konkreetselt minu poole, siis arvasin, et ilmselt 

nad ajavad mingit oma juttu ja ega pealtkuulamine 

pole ju viisakas, ning seetõttu ma ka ei 

keskendunud nende jutule. Pärast aga selgus, et 

nädalavahetusel oli toimunud töökollektiivi ühine 

väljasõit. Kui sellest esmaspäeval teada sain, siis 

olid kolleegid imestunud, et kuidas siis mina sellest 

ei teadnud – nad ju rääkisid sellest nii, et minagi 

viibisin samal ajal seal ruumis ja järelikult pidin 

teadma…  

 

Katri jagab oma kogemust  

Probleemid kuulmisega algasid viie aasta eest. Arst 

diagnoosis mul keskmise kuulmislanguse. Ma pole 

päris kurt, vaid vaegkuulja, seega sain kuuldeapa-

raadid ja esmamulje oli hea. Esialgne ehmatus 

taandus, kui sain aru, et helide maailm ei olegi 

mind maha jätnud. Harjutasin usinalt kuuldeapa-

raatide kasutamist ja tundus, et tulemusega võib 

rahule jääda. Olin lootusrikas ja uskusin, et kõrg-

tehnoloogial põhinevad korralikud kuuldeaparaa-

did kompenseerivad mu kuulmise osalise kao varsti 

täielikult.  

Kummalisel kombel aga hakkas vähenema mu 

kuulmismälu. Ehkki kuulsin küll kuuldeaparaadiga 

nt raadiot kuulata – sain isegi jutust aru ja puha – ei 

suutnud ma enam tagantjärele meenutada, millest 

raadios juttu oli olnud. Või rääkisin telefoniga – 

tänu kuulmisaparaadi eriseadistusele oli sealt tulev 

kõne päris hästi arusaadav – ja leppisin kokku 

kohtumise, ent hiljem ei suutnud meenutada, kas 

kohtumine pidi aset leidma kell kolmteist või kell 

kolm. See on ehmatav. Milles võiks asi olla? 

 



 

 

Kogemusnõustaja kommentaar 

Paraku on see üsna tavapärane, et kuulmise osalise 

kao puhul võib ühtlasi nõrgeneda ka kuulmismälu. 

Kõige tõenäolisem oletatav põhjus on see, et kui 

inimene peab kuulamistöö tegemiseks ekstra 

pingutama, siis see väsitab teda. Vaegkuulja jaoks 

ei tule millegi kuulamine iseenesestmõistetava ega 

automaatsena nagu kuuljate jaoks, vaid ta peab 

selleks tööks ekstra pingutama; pingutus aga viib 

inimese mõtted jutu sisult pigem kuulamise 

tehnilisele protsessile, energiat võetakse sisulise 

poole mõistmise arvelt. Võrdluseks võib tuua 

näiteks lugema õppimise: seni, kuni laps veerib 

tähti, on tal sellevõrra raskem loetut mõista, kuna 

nii-öelda kogu aur kulub ära tehnilises mõttes 

veerimise peale. Kui aga lugemine sujub tehniliselt 

lihtsalt ja vaevatult, jõuab ka loetu sisu palju 

paremini kohale. Ehk siis – tehnilised probleemid 

võivad takistada sisulist mõistmist. 

Niisugune nähtus ei esine sugugi mitte 

kõikidel vaegkuuljatel ja samuti pole see iseenesest 

kuidagi seotud üldise vaimse võimekuse 

alanemisega. Väga paljud vaegkuuljad on 

treeninud end telefoniga suhtlema ning suudavad 

teha seda niivõrd vähese energiakuluga, et energiat 

jääb samaväärselt normaalkuuljatega piisavalt üle 

ka sisulise poole mõistmiseks ja meelde jätmiseks. 

Kogemusnõustajana soovitan oma klientidel 

sellise probleemi ilmnedes harjutada ennast 

koguma võimalikult palju kirjalikke tõendeid. 

Näiteks, võimalusel ei tohiks tähtsaid kohtumisi 

kokku leppida mitte telefoni teel, vaid paluda saata 

endale meil või mobiilisõnum. Kõige tähtsam siin 

on inimese enese kogemus ja sisetunne: kui tal on 

juba esinenud olukordi, kus pärast telefoniga 

rääkimist pole suutnud meenutada, millest täpselt 

oli jutt ühes oluliste seikadega (nt kokkusaamise 

aeg), siis on targem sellest järeldused teha. Olgugi 

et näiteks vaegkuuljast abikaasa või sõbranna saab 

oma kuuldeapaadiga telefonitsi ilusti asjad aetud. 

Lähtuda tuleks iseendast ja olulisim on võimalikult 

vigadevaba kommunikatsioon! 

Kusjuures, tõtt öelda tuleb harjumus infot 

hankida kirjalikul kujul kõikjal ainult kasuks. Nii 

mõnelgi inimesel on varnast võtta näide, kuis 

müügiagent on müünud talle telefonitsi mingi 

toote, lubades muinasjutuliselt soodsat hinda või 

tingimusi. Kui aga lepingu sõlmimiseks läheb, pole 

telefonis lubatud suurt soodustust kusagil või on 

kirjalikus lepingus sootuks teised tingimused. 

Inimese protesti peale vastatakse, et selliseid 

tingimusi polegi kunagi olnud, küllap inimene 

telefonis kuulis lihtsalt valesti. Teha aga pole 

midagi, kuna suulisest vestlusest kirjalikku jälge ei 

jää.  

Enamasti võib klient nüüd tehingust taganeda. 

Ent klient oli ju enda jaoks juba ostuotsuse ära 

teinud ja äkiline loobumine jätab mõru maigu ikka 

suhu. Oleks ta palunud saata info endale 

mobiilisõnumi või meili kujul, jäänuks niisugune 

segadus olemata. 

 

Aju on imeline! 

Koroonat põdedes kadus mul täielikult maitsemeel. 

Tänu sellele sain lõpuks süüa küüslauku ja sidrunit. 

Olen neid vilju eluaeg armastanud, kuid vänge 

meki tõttu pole suutnud tarvitada nii palju kui 

tahaks. Nüüd nautisin täiega, isegi kanget 

Põltsamaa sinepit pigistasin tuubist otse suhu.  

“Aga mismoodi sa näiteks kohvi juua ja 

kommi süüa said, kui maitsenaudingut polnud?” 

tundis huvi mu sõbranna. Vastasin, et üllataval 

kombel, niikui kohvitassi huultele tõstsin, siis aju 

kuidagi ise mõtles kohvile maitse juurde, just selle 

õige. Koroona ajal tundusid kõik kohvid just 

parajalt kanged ja paraja suhkruga olevat, nauding 

oli täielik. 

Säherdust olukorda analüüsides jäin mõtlema, 

et kas samamoodi võiks olla meie teistegi 

meeltega, näiteks kuulmisega? Hakates 

meenutama, taipasin, et nii see just ongi. Vahel 

teler mängib, vaatan filmi, ekraanil on ilusad 

loodusvaated, kõrvu paitab sulnis lõõgastav 

saatemuusika, mõnus! Ja siis korraga silman elutoa 

laual oma kuulmismasinat… Aga ma olen ju 

täiskurt ega tohiks ilma oma kuulmisimplantaadita 

üldse mitte midagi kuulda. Ometi kuulsin 

loodusfilmi vaadates kaunist muusikat ja 

märulilinateoses kuulen õigete kohtade peal selgelt 

kahuripauke ja relvatärinat. Aju on imeline, kas 

pole? 

 

Veel lugusid päriselu rikkalikust varasalvest 

Memm tahtis endale kuuldeaparaati, sest 

naabrimehel oli ja pidi sellega hästi kuulma. Saigi 

uhke masina, pani kõrva. Läks natuke aega mööda, 

aparaat on karbis ja sügaval sahtlis. Memm kinnitas 

veendunult: "Pole mul vaja seda maailma möla 

kuulda!" (Kliendilugu Viljandi käimispäevalt.)  

*** 



 

 

Külliki: "Oot, kle, ma käin vetsus ka ära!" Ene: 

"Me võime bussis ju ka istuda!" (Vaegkuuljate 

vestlus hommikul enne kuulmispäevale sõitu.) 

*** 

Külliki küsib Reinolt midagi köögis, vastust ei tule, 

Reino läheb vaikides minema. Külliki läheb järele: 

"Sul ei olnud vist aparaati kõrvas, ma küsisin sinult 

midagi!" Reino imestunult: “Ma ju vastasin, et...” 

Külliki endamisi: “Aa, hoopis minul pole aparaati 

kõrvas...” (Vaegkuuljatest paari igapäevaelu.) 

 

Tekst: Kristi Kallaste     Fotod: Internet 

 

Kui olin laps, kirjutas matemaatikaõpetaja mulle 

kord päevikusse veidra märkuse: “Pese oma 

kõrvu!” Läksin koju ja näitasin päevikut 

vanaemale, imestades, et mismoodi õpetaja kaugelt 

klassi eest küll pingis istuva minu kõrvad üle 

takseerida suutis. Vanaema selgitas muiates, et 

kõrvu pesema tähendab hoopis peent soovitust 

kuulata tunnis tähelepanelikumalt. 

Tollal valmistas too ütelus mulle palju nalja. 

Kujutlesin, kuidas kõrvu tuleb hooldada nagu 

mingeid tööriistu. Tollal polnud mul aimugi, et 

tulevikus muutub oma “kõrvade” ehk 

kuuldeaparaadi või implantaadi välisosa peast 

äravõtmine ja hooldamine samasuguseks rutiiniks 

nagu mis tahes muu tööriista puhastaminegi. Ja 

vähe sellest – loomulikult tuleb keha küljest 

ärakäivad juppe hoida ka ärakadumise eest! 

Annikal on suur kuulmislangus, mistõttu talle 

on kõrva taha opereeritud sisekõrvaimplantaat. 

Sellele lisaks on proua epileptik. Too haigus 

tähendab teadupoolest seda, et vahel võib ette tulla 

ootamatuid epilepsiahooge. Viimane kord juhtus 

see talvel, Selveri parklas. Annika kõndis 

toidukotiga poest välja, kui haigushoog ründas. 

Möödujad kutsusid naisele kiirabi, kes ta haiglasse 

toimetas. 

Paraku juhtus naise kukkumise ja teda 

abistama tõtanud inimeste ja seejärel saabunud 

kiirabi poolt tekkinud üldises segaduses ja rüsinas 

see, et implantaadi välisosa ehk kõneprotsessor tuli 

kõrva tagant lahti ning libises lumme. Kui naine 

haiglapalatis oma abivahendit taga otsima hakkas, 

ei leidnud ta seda enam kusagilt. 

Loo teeb veelgi kurvemaks seik, et tegu polnud 

esimese kadumisega. Samasugune mure oli 

juhtunud ka paar aastat tagasi. Sõbrad ja 

pereliikmed käisid tollal ümbruskonda läbi 

kammimas, ent ei leidnud midagi ja Annikal tuli 

endale uus kõneprotsessor hankida. Ja nüüd jälle… 

Ehkki Annika 

mees käis pärast 

läbi nii terve 

Selveri poe kui ka 

poeesise, jäigi 

implantaadi 

välisosa 

kadunuks.  

Kõrvamasinast 

ilmaolekut võib võrrelda näiteks prillide kaotami-

sega – terve elu on häiritud, midagi teha ei saa. Ka 

viipekeelt paljud implantistid ei oska ja seega 

poleks nende puhul ka viipekeeletõlgi tellimisest 

kasu. Abivahendi hooldusega tegeleva spetsialisti 

sõnul on nad valmis väljastama sel puhul inimesele 

haiguslehe senikauaks, kuni ta uue masina kõrva 

saab. Ehk siis, paljud istuvadki uue tellitud masina 

saabumist oodates kodus, puududes seni koolist või 

töölt, kuna ei oska ilma kuulmiseta olla.  

Pealegi on implantaat väga kallis abivahend ja 

isegi riigipoolse toetusega on omaosalus paljudele 

küllaltki kopsakas. 

Kuna probleem 

on tõsine, on leiutatud 

selle lahendamiseks 

väga erinevaid 

võimalusi. Näiteks 

kõrvaloleval pildil 

demonstreerib väike 

poiss spetsiaalset 

peapaela, mille sees 

käivad implantaadi 

välisosad ehk kõne-

protsessorid nagu 

taskus. Selliseid 

peapaelu on võimalik 

õmmelda ise, aga 

mugavam on tellida veebipoodidest, nt 

https://hearinghenry.com/      

  

https://hearinghenry.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eri värvi peapaelad neile, kes kannavad implantaate mõlemas kõrvas. Foto pärit: 
https://www.amazon.com/HearBand-Cochlear-Headband-Comfortable-Accessories/dp/B07GDM9S5Y?th=1 

  

*** 

Teise võimalusena on kasutusel inimeste 

teavitamine. Eesti Vaegkuuljate Liit korraldab 

kuulmispuudealaseid loenguid. Oleme palju 

suhelnud Päästeameti töötajatega, samuti 

meedikutega, selgitades neile muuhulgas  

kuulmisabivahenditest tulenevaid erisusi. Eriti 

oluline oleks teavitada kiirabi jt operatiivtöötajaid, 

et nad kuulmispuudega kannatanu puhul korjaksid 

kindlasti üles ka tema mahakukkunud 

kuulmisabivahendid ja võtaksid need inimest 

haiglasse sõidutades kaasa.  

Ent kas operatiivtöötajad teavad alati, et tegu 

on just vaegkuuljaga, näkku vaadates seda ju ei 

märka? Teavitus peaks olema võimalikult 

silmatorkav ja seda tuleks alati kaasas kanda. 

Olemas on käevõrud, sarnased diabeetikute 

omadele. Kuid välismaal on levinud kogunisti 

endale hoiatustätovee-

ringute tegemine. All-

pool jagavad oma 

kogemust soome 

implantaadikasutajad. 

Veli-Pekka (fotol): 

„Lasin endale teha 

säherduse tätoveeringu 

nii kindluse mõttes. Kui 

peaks jälle juhtuma, et 

leban teadvuse kaotanu-

na siruli ja mu 

kuulmismasin on lenna-

nud kõrges kaares võssa, 

siis suur ja selge 

joonistus mu õlal peaks 

abistajatel tekitama vähemalt kahtluse, et millelegi 

tuleks veel tähelepanu pöörata.“ 

Minna: „Aga minul on parema käe randmele 

tätoveeritud punasega SOS ja CI 

(sisekõrvaimplantaat).“ 

Riikka: „Aga mis saab talvel, kui inimesel on 

pikkade varrukatega rõivad seljas? Äkki peaks 

selle kõrva taha, mille all paikneb implantaat, 

tätoveerima helivaigistus-sümboli ja sinna juurde 

teksti nagu näiteks „mute“ 

või „out of order“ või 

„CI“. Et kui kõrvamasin 

kõrva tagant maha kukub, 

siis paljastuks alt see 

sümbol tekstiga. Samas on 

karta, et õnnetuse juhtudes 

tegelevad abistajad pigem 

inimese kehaga ja kõrva taga olev väike pilt ja tekst 

võivad jääda tähelepanuta...“  
 

Sandra Vill, Tartu 

Ülikooli Kliinikumi 

kõrvakliiniku 

audioloog, kes tege-

leb kuulmisimplan-

taatide seadistamise 

ja hooldusega. 

Kõige paremaks 

soovituseks on alati 

erinevad kinnitus-

vahendid, mida nii 

Cochlear kui ka 

Med El-i firma pakuvad – läbipaistvad 

kinnitusjuhtmed, samuti klambrid, peapaelad. Mis 

tätoveeringusse puutub, siis soovi korral võib lasta 

teha selle endale näiteks käe peale. Küll aga ei 

soovita tätoveeringut kõrva piirkonda, kus asub 

implantaat, kuna sellega liituvad omad 

terviseriskid. 

Ennetavalt saab ka alla laadida protsessorile 

äpi, kust saab leida viimati protsessori töötamise 

asukoha, kuid seda ei saa seadistada tagantjärele 

(see tähendab, kui protsessor juba on kaduma 

läinud ja varasemalt äpiga ühendatud polnud, siis 

https://www.amazon.com/HearBand-Cochlear-Headband-Comfortable-Accessories/dp/B07GDM9S5Y?th=1


 

 

ei saa äppi protsessoriga tagantjärele ühendada). 

Äpp pole väga täpne, kuigi mõne meie 

implantaadikasutaja jaoks on ta osutunud päris 

tulusaks. 

       Kui aga protsessor on juba kadunud ja 

mobiilis äppi pole, siis tuleks alustada sellest, et 

vaadata üle kõikvõimalikud magnetiga 

reageerivad kohad – näiteks võib protsessor olla 

„hüpanud“ pea küljest eemale vastu külmikut, 

vastu autode metallilisi kohti, vastu erinevat 

koduelektroonikat.  

Kui aga implantaadikasutaja oma protsessorit 

ikka üles ei leia, tuleb ühendust võtta Kõrvakliiniku 

implantaaditiimiga siimplantaat@kliinikum.ee või 

Elisabet Rivisega (mina enam seal ei tööta), et 

saada kasutusse laenuprotsessor.  

Seejärel tuleb hakata taotlema erimenetlust, et 

saada soodustusega uus protsessor enne tähtaja 

lõppu. Teatavasti toetab Haigekassa uue 

protsessori ostu iga seitsme aasta järel. Seda saab 

teha meie sotsiaaltöötaja abiga või Sotsiaal-

kindlustusameti kodulehelt. Kui erimenetlus tuleb 

tagasi jaatava vastusega, tuleb ühendust võtta kas 

Audiomedi või Kuuldeaparaadid OÜga (Cochleari 

firma ja Med El-i firma esindajad Eestis), et uus 

protsessor tellida, erimenetluse otsus tuleks neile 

saata. Nii saab uue protsessori ka varem, enne 

seitsmeaastase tähtaja lõppu.

 

 

Kuuldeaparaat – abivahend vaegkuuljatele (mitte kurtidele), aitamaks paremini kuulda. 

Kurt – ilma märkimisväärse kuulmisjäägita inimene, st kes ei kuule sisuliselt midagi. 

Sisekõrvaimplantaat – opereeritav abivahend kurtidele, aitamaks kuulda. 

Nürmik – vaegkuulja. 

Pimekurt – inimene, kes ei kuule ega näe. 

Presbüakuusia <+ ak`uusia 1 s> (< kr presbys vana + akousis kuulmine) • MED vanaeakuulmisnõrkus, mida 

korvatakse pms kuulmisaparaadiga.  

Vaegkuulja – inimene, kelle kuulmine on mõnevõrra langenud, ent kuulmisjääk siiski olemas. 

 

 

 

Kuulmislangus on 

põhjustatud tavali-

selt sellest, et 

sisekõrvas asuvad 

kuulmiskarvake-

sed, mille võnku-

mine helilaineid 

edasi kannab, on 

saanud vigastada 

või suisa hävinud. 

Kord juba viga 

saanud kuulmis-

rakud ei taastu ei 

inimestel ega loomadel enam iial. Seevastu linnud, 

erinevalt imetajatest, on võimelised taastama oma 

sisekõrva rakke ja tänu sellele nõrgeneb nende 

kuulmine vananedes minimaalselt. Pärast 

kuulmiskatseid noorte ja võrdlusena ka vanade, 

kuni 23-aastaste loorkakkudega ei leidnud 

teadlased üldse märkimisväärseid erinevusi. 

Loodetakse, et selle nähtuse mõistmine annab 

meile võimaluse luua ravimeetod inimeste 

kuulmislanguse puhuks.  

(Allikas: Miks ja Kuidas) 

 

Siinkohal tasub mainida, et see info on 

teadlaste käsutuses olnud juba pikemat aega, 

vähemalt paarkümmend aastat. Seni ei ole aga veel 

osatud tollest teadmisest silmaga nähtavat kasu 

lõigata ja pigem on mindud kuulmisabivahendite 

(kuuldeaparaadid, implantaadid) arendamise teed.  

 

mailto:siimplantaat@kliinikum.ee
javascript:tyyp('1')


 

 

 

Kõrvavaigu värvus võib anda meile hõlpsalt üllatavalt palju infot inimese tervise kohta, kirjutab Medical 

News Today. 

 

Kas mäletate, kuis “Harry Potteri” sarjas pistis 

Sigatüüka kooli direktor Dumbledore endale suhu 

Bertie Bottsi kõigemaitseliste oakommide seast 

just kõrvavaigumekilise? Viisaka täiskasvanuna 

neelas lugupeetud koolijuht maiuse küll alla, ent 

uue järele ta käsi targu enam ei sirutunud. 

Üldiselt peetakse kõrvavaiku suhteliselt 

mittevaimustavaks nähtuseks. Samas kaunistas 

siinkirjutaja kodu kunagi ontlik vaigukarva 

kassihärra, kelles inimeste kõrvavaik lausa 

eufooriat tekitas. Pruukis vaid siinkirjutaja 

abikaasal sättida end õhtul teleri ette, 

kuuldeaparaadid peast ära võtta ja lauale asetada, 

kui kass oli platsis, ronis õlale ning alustas innukalt 

meesterahva kõrvade lakkumist. Mida ta sellest 

vaigust küll leidis, et see teda nii meeletult võlus, 

jääb kassikeele mitteoskamise tõttu ilmselt 

igaveseks mõistatuseks. Üks hommik algas 

abikaasale suure murega – öökapile jäetud 

kuuldeaparaat oli jäljetult kadunud. Pärast maga-

mistoa segikeeramist silmasid mures otsijad voodi 

all paari põlevaid silmi – selgus, et see on kass, kes 

lõpetas parasjagu abikaasa uue kuuldeaparaadi 

juppideks lammutamist; ilmselt oli põhjuseks 

kuuldeaparaadi külge kleepunud kõrvavaik, mis 

hiirekuningas seletamatut eufooriat tekitas. 

*** 

Kõrvavaik on inimese organismi loomulik osa 

ja kõrvadel on tavaliselt isepuhastumise võime. Ka 

liigne vaik eemaldub kõrvadest enamasti ise ja 

mingit välist sekkumist ei ole terve inimese puhul 

üldse vaja. 

Küll aga võib olukord muutuda 

terviseprobleemide korral. Näiteks põletikud või 

suur stress võivad kõrvavaigu hulka ja koostist 

muuta. Liigne vaik võib põhjustada kuulmekäigu 

ummistuse ja halvemal juhul võib tulemuseks olla 

kuulmise halvenemine. 

Oranž kuni kollane eritis on tavaliselt märk 

tervest kõrvast, samas kui rohekas, verine või 

tume eritis viitab tihti probleemidele. 

Kui kõrvast tulev eritis ei ole kleepuv, vaid on 

näiteks vedela konsistentsiga, tasuks pöörduda arsti 

poole.  

Kõrvaloleval pildil on näha kõrvavaigu 

erinevad värvid. Värvid 1–5 väljendavad kõrva 

head tervist, seevastu värvid 6–10 viitavad 

probleemidele. 

1. Loodusvalge kuni säravkollane tähendab, 

et vaik on värske. 

2. Tumeoranži värvusega kleepuv ja 

murenev vaik viitab sellele, et kõrva on 

sattunud mustust. 

3. Kollakas-oranž tähendab samuti värskust. 

4. Oranžikaspruuni tooni vaik on vana ja 

murenev. 

5. Heleoranž – selline näeb välja vana ja 

ärakuivanud vaik. 

6. Kollakasroheline vaik kujutab endast 

paraku mäda, mis on ilmselt tingitud 

kõrvapõletikust. 

7. Roheline vaik viitab pikaleveninud 

ravimata jäetud kõrvapõletikule. 

8. Verine vaik annab teada kõrvas olevast 

haavast, kõrvakahjustusest või koguni 

kuulmekile rebendist. 



 

 

9. Hall – kuulmekanalisse on pääsenud liiga 

palju tolmu või muud mustust. 

10. Must – kuulmekanalisse on kogunenud 

aja jooksul väga palju vaiku, mis on 

muutunud vanaks ja kleepunud kokku, 

ähvardades kahjustada kuulmist. 

 

*** 

Kuuldeaparaadi otsik võib ärritada kõrva 

kuulmekäiku, tekitades seal hõõrdumise tõttu 

liigset kõrvavaiku, samuti võib otsaku materjal 

põhjustada allergilisi reaktsioone. Seetõttu on 

paljudele vaegkuuljatele igapäevaseks harjumu-

seks muutunud oma kõrvade kuulmekäigu 

vatitikuga puhastamine. Asjatundjad viimast teha 

siiski ei soovita, kuna igapäevane vatitikuga 

“sügamine” ärritab kuulmekäiku omakorda ning 

tekitab seekaudu samuti ärritust ning ärritatud 

kuulmekäik hakkab vaiku tootma endisest veelgi 

enam. Pealegi valitseb siin oht vatitikuga lükata 

vaik veelgi sügavamale kuulmekäiku, kuni lõpuks 

on tulemuseks vaigukork.  

Üksvahe müüdi apteekides kõrvaküünlaid, 

kuid nüüdseks on nende kasutegur kahtluse alla 

seatud.   

Kõrva kuulmekäiku pole soovitav vatitikuga 

puhastada. 

Selle asemel soovitavad asjatundjad pöörata 

suurt tähelepanu kuuldeaparaadi otsikule. 

Otsikumaterjale on erinevaid ja nende seast tasuks 

endale valida allergiat mittetekitav. Tänapäeval on 

Eestis kasutusel enamjaolt individuaalotsikud, 

mille valmistamiseks võetakse inimese kõrvast 

jäljend. Otsik peab sobituma kuulmekäiku tihedalt, 

aga ei tohi kusagilt hõõruda. Hea otsiku 

valmistamine on täppistöö, mis tasub vaeva. 

 

Kõigile, kes kuulmislanguse kahtlusega abi saami-

seks spetsialisti poole pöörduvad, tehakse esimese 

uuringuna audiogramm. Esimene pilk oma audiog-

rammile tekitab segadust: seal jookseb mingi kõver 

joon, kuid kas see tähendab, et ma olen kuulja või 

hoopis kurt? Allpool aitavad kolm lihtsat joonist 

tuua endale asjas pisut selgust:  vasakul on tüüpau-

diogramm, mis näitab kuulmisteravust mõlemas 

kõrvas. Keskel saab ligilähedast aimu, missugustel 

sagedustel ja detsibellidel mõned igapäevaelus 

kuuldavad helid asuvad, ja parempoolne joonis 

aitab aru saada oma kuulmiskao suurusest. 
 

 

(Allikas: https://www.babyhearing.org/what-is-

an-audiogram ) 

https://www.babyhearing.org/what-is-an-audiogram
https://www.babyhearing.org/what-is-an-audiogram


 

 

Laulatusel jõudis kätte hetk, kui preester küsib, kas 

kellelgi on vastuväiteid selle abielu vastu. 

Tagantreast tõusis püsti noor neiu, silmnähtavalt 

rase, ja hakkas nende poole tulema... 

Saalis võinuks kuulda nõela kukkumist. 

Hämmastunult vaatas peig nende poole tulevat 

rasedat tütarlast. 

Hauavaikuse purustas nutma pursanud ja oma 

pruudikimbu minema visanud pruut. Tema ema 

minestas. 

Isamehed hakkasid pilke vahetama ja arutama, 

kuidas tekkinud piinlik olukord lahendada. 

Preester küsis neiult: „Mida on teil öelda?“ 

Neiu vastas: „Vabandage, ma olen vaegkuulja 

ega kuulnud tagumisse ritta hästi!“ 

Säherdune olukord kujutab ilmekalt ütlust 

„süüdi, kuni pole tõestatud vastupidist“. 

 

*** 

Aafrika savannis seisis viiuldaja ja mängis 

vapustavalt üht lugu. Tuli lõvi, heitis temast kahe 

sammu kaugusele ja jäi kuulama. Siis tulid veel 

kaks lõvi ja nemadki jäid kuulama. Seejärel aga tuli 

neljas lõvi ja sõi viiuldaja ära. Lähedal asunud puu 

otsas lausus üks ahv teisele: “Ma ju ütlesin, et kui 

tuleb kurt lõvi, siis muusika lõpeb!” 

 

*** 

Naine: “Ma olin ikka täitsa kurt ja pime ja lollakas 

ka veel, kui ma sulle naiseks tulin!” 

Mees: “No näed, mis kõigist tõbedest ma su terveks 

olen ravinud.” 

 

*** 

Tänu mu naise harjumusele riputada oma valge 

hommikumantel ööseks koridori kuivama kokutab 

meie peres juba isegi kass…. 

 

*** 

Mehele tundus, et naine on veidi kurdivõitu ja 

otsustas kontrollida. Tõusis öösel üles, läks toa 

kõige kaugemasse nurka ja sosistas: „Kas sa kuuled 

mind?“ Vastust ei tulnud. Mees läks ligemale ja 

sosistas taas: „Kas sa kuuled mind?“ Jälle vaikus. 

Nüüd läks mees päris ligidale ja sosistas naisele 

peaaegu kõrva: „Kas sa kuuled mind?“  

Naine keeras külge ja lausus tüdinult: „Juba 

kolmandat korda ütlen: „jah“!“ 

 

*** 

Ooperietenduse 

ajal jooksis lavale 

naiskoori ette hiir. 

Kurdiks jäi 2000 

kuulajat. 

 

*** 

Mul naabrinaine 

saab riigilt iga 

kuu puude raha, 

aga puid ostab 

ainult sügisel. 

Petab riiki, raisk! 

 

Vanemuise teatri etendused subtiitritega 

Edastame jälle toredaid uudiseid Vanemuise teatrilt: „Meil on heameel teada anda, et jätkame ka sellel 

hooajal ligipääsetavate etendustega. Vanemuise teatri sügishooajal on võimalik soodushinnaga vaadata 

järgmist tiitritega etendust: 

20.11.2022 kell 16 draama „Kolm pikka naist“ Vanemuise väikeses majas. 

Hind vaegkuuljatele ja nende saatjatele 10 €. 

Lisaks on lavakohal asuvate tiitritega varustatud kõik Vanemuise teatrite ooperid ja muusikalid. 

Muusikalil „Nunnad hoos“ on inglis- ja soomekeelsed subtiitrid ning neile kehtib pensionäri soodustus 

20% tavahinnast. Broneeringusoove ootan oma e-maili peale: siivi@vanemuine.ee  

Siivi Põldots, Vanemuise teatri müügijuht, 744 0167.  

www.vanemuine.ee 

 

javascript:void(0);
http://www.vanemuine.ee/


 

 

Väärt info Sulle, kui oled kuulmislangusega! 

Eesti Vaegkuuljate Liit kutsub Sind taas 

rehabilitatsiooniteenusele ja -laagritesse. Mis üldse 

on rehabilitatsioon ja kas seda vajab ka 

kõvakuulja? 

Enamasti arvatakse, et rehabilitatsioon on 

taastusravi ja massaaž. See ei ole nii. Tegelikult 

tähendab rehabilitatsioon inimese toetamist, 

võimaldamaks tal oma puude või kroonilise 

haigusega paremini hakkama saada – olgu siis 

koolis, tööl või isiklikus elus. Kõige rohkem 

vajavad kiiret tuge need inimesed, kellel on puue 

või haigus avaldunud üsna hiljuti ja kes ei ole oma 

muutunud tervisliku seisundiga veel kohaneda 

jõudnud. Kuid ka teistele, kes elanud oma 

erivajadusega juba pikemat aega, tuleb 

rehabilitatsioon üksnes kasuks. 

Eesti Vaegkuuljate Liit pakub abi nii lapsele, 

pensionärile kui ka tööealisele. EVL spetsialistide 

juurde võib tulla nii vaegkuulja kui ka päris kurt, 

suhelda on võimalik nii eesti, vene kui ka eesti ja 

vene viipekeeles. Missugust abi rehalaagrist saada 

võib? 

- Õpetame kasutama erinevaid 

abivahendeid; 

- juhendame, kuidas kuulmislangusega 

igapäevaelus toime tulla; 

- arendame kuuldetaju, õpime suult 

lugemist, parandame kõnet; 

- aitame tulla toime stressi ja ärevusega, 

tõstame enesekindlust; 

- tõstame motivatsiooni õppimiseks, 

töötamiseks; 

- pakume koostööpartnerite juures 

füsioteraapiat ja basseinivõimlemist; 

- aitame töövõime hindamiseks, puude 

määramiseks jt vajalikke dokumente täita. 

 

Rehabilitatsioonilaagrite ajad 

Nimekiri 2022. a sügislaagritest, mis toimuvad 

Pärnus, Tervise Sanatooriumis: 

11.–13.11 

18.–20.11 

02.–04.12 

Kui soovid tulla, anna endast märku! Vaatame koos 

üle, millised on Sinu võimalused teenust saada.  

 

Rehabilitatsiooniteenus 

Rehabilitatsiooniteenust ehk tuge igapäevaelus ja 

töötamisel pakume jooksvalt, meie spetsialistid 

ootavad Sind nii Tallinnas kui ka mujal. Lisaks 

kogemusnõustajatele, psühholoogidele, sotsiaal-

töötajatele, eripedagoogidele ja õele on meil ka 

partnerid, kelle kaudu saame pakkuda 

füsioteraapiat. Partneriteks on Tallinnas Adeli, 

Keila Rehabilitatsioonikeskus, Tartus Dorpat ja 

Pärnus Tervise Sanatoorium. Meie meeskonnas on 

inimesi, kes pakuvad tuge lisaks kuulmislanguse ja 

kurtuse teemadele ka tinnituse, Meniere`i ja 

fibromüalgia osas. Meie rehameeskonna liikmete 

kirjelduse leiad siit:  

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

ehabilitatsioonispetsialistid 

Tule rehabilitatsioonile!  

Küsi lisainfot telefonil 53 478 422 (Külliki Bode) 

või läkita meil: info@vaegkuuljad.ee 

 

 

 

Ene Oga rehabilitatsioonimeeskonnast.         Tervise sanatoorium Pärnus.

https://vaegkuuljad.ee/teenused/rehabilitatsioon/#rehabilitatsioonispetsialistid
https://vaegkuuljad.ee/teenused/rehabilitatsioon/#rehabilitatsioonispetsialistid
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J õ u l u e e l n e  R i i a  l i n n  j a  J u r m a l a  

2 6 . – 2 7 .  n o v e m b e r  2 0 2 2  

 

Reisi 1. päev 

Väljasõit kell 8.00 Tallinnast ja kell 9.50 Pärnust. Teeme kohvi- ja einestamispeatuse Ikla piiripunktis. Riiga 

jõuame alates 13.00. Alustuseks põikame läbi Kalnciema kvartalist – korrastatud puithoonetega õu, kus 

igal nädalavahetusel on väike temaatiline käsitööliste laat. Uurime, mida pakutakse. Sõidame Riia 

kesklinna, kus jalgsiekskursiooni käigus jäävad meie teele taastatud Riia Mustpeade vennaskonna maja, 

raekoda, väärikad vanad kirikud, Riia Vabadussammas. Külastame ka Jaani kirikut. 

Umbes kell 15.30–16.30 on vaba aeg. 

Tõuseme üles Riia Teaduste Akadeemia vaateplatvormile 65 m kõrgusele https://panoramariga.lv/. 

Ööbimine Jurmala Spa hotellis www.hoteljurmala.com kahekohalistes tubades. Õhtusöök hotellis kell 

18.00–20.00 ja seejärel ootab meid spaa-ja saunamaailm kuni kell 23.00. 

 

Reisi 2. päev 

Külastame Riia loomaaeda, kus saab käia toredas Troopika majas, see on roomajate ja putukate maja. 

Teeme peatuse Alberta tänaval, et imetleda Riiale eriomaseid Art Nouveau /juugendstiili hooneid. 

Soovi korral söögi-ja meelelahutuspaus Lido keskuses.  

Käime Riia vastavatud  jõuluturul.  

Algab kojusõit. 

NB! Igal reisijal peab olema kaasas kehtiv pass või ID kaart! Soovitame vormistada reisi jaoks ka 

kindlustuse. 

REISI HIND: 

EVL liikmekaardi omanikele soodushind 90 eurot. 

Eesti Vaegkuuljate Liidu liikmesorganisatsiooni liikmele soodushind 100 eurot. 

Mitteliikmele täishind 120 eurot 

Kuni 12-aastastele lastele hind 90 eurot. 

*soodushind rakendub ainult nendele liikmetele, kellel ei ole ühingu ees liikmemaksuvõlga. 

HINNA SEES ON: 

bussikasutus ja kõik bussiga seotud kulud 

ööbimine koos hommiku- ja õhtusöögiga, Jurmala spaa-hotellis sauna- ja basseiniala  külastus 90 min 

reisijuht-giidi teenus 

kirjutustõlketeenus 

LISATASU EEST: vaatamisväärsuste piletid ja reisikindlustus. 

Jaani kirik  2.- 

Vaateplatvorm 6.- 

Riia loomaaed 5.- 

Registreerimine: info@vaegkuuljad.ee või telefonil 53 478 422. Reisi eest tasumine Eesti Vaegkuuljate 

Liidu kontole EE952200221044281266 

 

Lisainfo: 

Eesti Vaegkuuljate Liit 

info@vaegkuuljad.ee 

53 478 422 (Külliki) 

Reisikorraldaja: 

Reisibüroo PEREREISID 

Tartu, Ülikooli 12, tel: 742 0339, 52 26257, 631 3645    

e-mail: info@perereisid.ee   www.perereisid.ee  

  

https://panoramariga.lv/
http://www.hoteljurmala.com/
mailto:info@vaegkuuljad.ee
mailto:info@vaegkuuljad.ee
mailto:info@perereisid.ee
http://www.perereisid.ee/


 

 

 

 

 

Eesti viipekeel algajatele  
Kas oled kurdi inimese lähedane või on Sinu sõber kuulmispuudega? Ehk töötad asutuses, kus tuleb ette 
suhtlemist kurtidega või eeldab Sinu töö suhtlemist distantsilt silmside abil? Või äkki soovid omandada 
hoopis uut keelt ning õppida tundma ülipõnevat ja omapärast kurtide inimeste kultuuri ja maailma?   

Kui jah, siis oled oodatud õppima viipekeelt! 

Viipekeel on kantud maailmas ametlikult tunnustatud keelte nimestikku. See ei ole 

kaugeltki mitte suvaline „kätega vehkimine“, vaid täisväärtuslik keel nagu kõik teisedki.  

Algajate kursus on mõeldud neile, kellel puuduvad eelnevad teadmised kurtuse ning viipekeele ja 
viipekeelse kultuuri kohta. Võtame meelsasti vastu nii kuuljaid, vaegkuuljaid kui ka kurte keelehuvilisi, 
samuti korraldame õpet asutustele.  
Asukoht: Tallinn, Toompuiestee 10. 
Õppemaht: 40 tundi a´ 45 min.  
Hind: 229 eur.  
Lõpetajad saavad tunnistuse. 
 
Oleme Töötukassa lepingupartnerid ning töötud saavad koolitusele tulla ka Töötukassa kaudu. Koolituse 
eest saab tulumaksu tagasi. Töötaval erivajadusega inimesel on võimalik õppida tasuta; täpsem info: 
http://www.ensib.ee/sotsiaaltoetused-puuetega-inimestele/   
 
Võta meiega ühendust ja küsi  järgmise kursuse algamise aega! 
E-post kristi@think.ee (Kristi Kallaste)  
Telefon 5347 8422 (Külliki Bode).                               Koduleht: www.think.ee 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.ensib.ee/sotsiaaltoetused-puuetega-inimestele/
mailto:kristi@think.ee
http://www.think.ee/


 

 

 
 

 

 
 

Sest iga sõna 

on oluline. 
 

 

Pakume Teile tasuta 

konsultatsiooni, paigaldust, 

kuulmisuuringuid ning soovi 

korral ka 12 kuud järelmaksu 0% 

intressiga. Esindame üht maailma suurimat 

kuuldeaparaatide brändi GN Resound Taanist. 

 

Broneeri aeg 

personaalsele ja 

turvalisele nõustamisele! 

 

Leidke endale lähim kuulmiskeskus ja 

broneerige aeg tasuta konsultatsioonile 

kodulehel kuuldeaparaadid.ee või lihtsalt 

helistage meile lühinumbril 17800. 

 

Selle reklaami ettenäitamisel iga 

uue kuuldeaparaadi ostjale tasuta 

2 aastane varu patareisid 

(120 patareid). 

 

 

 

 

KIIRELT 

vastuvõtule! 

TASUTA 

kuulmisuuring! 

PARIMAD 

aparaadid! 

 

 

TALLINN Tulika 19 C, 2. korrus 

Telefon: 53 011 529 

Tallinn@kuuldeaparaadid.ee 

 

 

Lasnamäe Medicum, Punane 61, 

kab 142 , I korrus 

Telefon: 5301 1529 

Tallinn@kuuldeaparaadid.ee 

TARTU Medita trepi kõrval 

Teguri 37B, I korrus 

Telefon: 5380 7287 

Tartu@kuuldeaparaadid.ee 

 

RAKVERE 

Tuleviku 1, kab 19 

Telefon: 324 3253 

Rakvere@kuuldeaparaadid.ee 

NARVA Kerese keskus 

Kerese 3, 3. korrus, kab 311 

Telefon: 53 011 529 

Narva@kuuldeaparaadid.ee 

 

VILJANDI Tervisekeskus, I korrus, 

B korpus, sissepääs Turu tänavalt 

Telefon: 433 3783 

Viljandi@kuuldeaparaadid.ee 

PÄRNU Ülejõe Tervisekeskus 

Jannseni 7a 

Telefon: 53 011 529 

Parnu@kuuldeaparaadid.ee 

 

PAIDE AS Järvamaa Haigla 

Tiigi 8, kab. 412 

Telefon: 53 011 529 

Paide@kuuldeaparaadid.ee 
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