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AURIS

Vaegkuuljate oma leht alates aastast 1995

Värskena õppima!
Tänavune lumevaene ja pehme talv on
seljataha jäetud, ees on parim aastaaeg kevad! Peagi puhkevad puudel pungad, aiad
täituvad värskete lillede ja hurmavate
õitearoomidega ning samal ajal päike
soojendab nii keha kui ka hinge.
Vaegkuuljatele on käesolev aasta kujunemas
õppimise ja ettevalmistuse aastaks - enne kui
rakenduvad 2016. aasta reformid.
Õppimine on märksõnaks meie organisatsioonide eestvedajatele. Sel aastal korraldatakse üle
vabariigi infopäevi, kus räägitakse tulevastest reformidest ning muudatustest, mis puudutavad
erivajadustega inimesi. Jaanuaris käis Eesti Vaegkuuljate Liidu esindaja Norras uurimas, kuidas
tegeletakse seal puudega inimeste tööhõivealaste küsimustega. Põgusalt on sellest reisist juttu
ka selles lehes. Võib-olla leiame artiklist mõtteid, mis aitavad meilgi panna vaimu valmis
uuenduste lainega kaasa minemiseks ja ühtlasi valmistada selleks ette oma sihtrühma. Peagi
saame anda ülevaate sellegi kohta, mis mujal Euroopas toimub, seoses organisatsiooni
spetsialistidele maikuus toimuva õppereisiga Brüsselisse. Mõistagi ei pea alati välismaale
sõitma, et üht-teist õppida - septembris toimub kuulmisnõustajate koolitus Pärnus.
Järgnevalt annan ülevaate lähiajal Eestis toimuvatest rahvusvahelistest sündmustest. 16. aprillil
kogunevad siia Põhjamaade hiliskurdistunute ühenduse juhid, kes viivad läbi oma iga-aastast
konverentsi ja koosolekut. 23. mail on Toompuiestee majas Soome vaegkuuljate esindus (ca 50
inimest), kes leidsid, et just meie juures on sel aastal hea korraldada oma traditsioonilist
õppeseminari. Eesti Vaegkuuljate Liidu juhatuse liikmed on sellest auavaldusest väga meelitatud
ja annavad endast parima, et need üritused õnnestuksid. Olulisematest sündmustest tuleks
veel mainida iga-aastast Kõku laagrit, mis toimub 7.-9. augustil Saaremaal Kipi-Koovi
puhkekeskuses. Püüame sel aastal läbi viia ka suu pealt lugemise võistluse ning valida juba
kolmandat korda „Selgeima kõneleja“ tiitli. Sel aastal valime selge kõneleja lisaks tele- ja
saatejuhtidele ka teatrinäitlejate seast. Lisaks käivitatakse käesoleval aastal
annetuskampaania, millest tuleb juttu järgmises numbris.
Liikmesorganisatsioonides toimuvad samuti pidevad arenguprotsessid. Läänemaa Vaegkuuljate
Ühing, Eesti Tinnituse ja Meniere`i Ühing ja Põlva Vaegkuuljate Ühing said uued ning võimekad
juhatused. Jõhvi vaegkuuljad tähistavad 21. märtsil oma kümneaastast juubelit. Jõhvi on meie
liikmesorganisatsioonidest kõige suurema liikmeskonnaga, tänu tublile eestvedajale Hilja
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Makarale. Jõhvi Vaegkuuljate Ühingust on ka käesolevas Aurises juttu. Pärnu Vaegkuuljate
Ühing saab juba 20-aastaseks, Põlva omad peavad sügisel 15. sünnipäeva. Ka teised
organisatsioonid tegutsevad väga tublisti tänu võimekatele eestvedajatele.
Valmimas on 2014. aastal läbi viidud küsitluse analüüs. Pikemalt tuleb sellest juttu järgmises
Aurise numbris. Praegu võime juba öelda, et tulemused on väga huvitavad ja mõtlemapanevad.
Näiteks on hämmastav fakt, et kuulmispuudega inimestel on kõige rohkem probleeme arstide
juures, sageli ka kõrvaarsti visiidil. Seetõttu olime rõõmsalt üllatunud, kui meie poole pöördus
arstitudengite selts, kes soovis koolitust kuulmispuudega inimesega suhtlemise teemal.
Koolituse viisime läbi 14. märtsil Tartus.
Käesolevast Aurisest võite veel lugeda, milline oli kuulmisabi
olukord 2014. aastal. Ülevaate koostas Uno Taimla, kes tähistas
aasta alguses 80. sünnipäeva. Selle piduliku sündmuse puhul
kinkisid liikmesorganisatsioonid ja paljud vaegkuuljad Unole
korraliku sülearvuti, millega ta saaks veel paremini järgmiseid
Auriseid koostada. Uno on asendamatu, seetõttu soovime talle
palju tervist ja jõudu kuulmispuudega inimeste poolt, jätka samas
vaimus veel pikki aastaid! Külliki Bode

Kohtumisest saadikukandidaatidega
1. märtsil toimusid Riigikogu valimised ning enne seda soovisid ka Tallinna ja Harjumaa
Vaegkuuljate Ühingu liikmed kandidaatidega kohtuda. Mitmed kohtumised leidsid aset 10.
veebruaril Tallinnas, mil Kristiine Sotsiaalmaja Päevakeskuses olid vestlusringis Vabaerakonna
saadikukandidaadid Monika Haukanõmm ja Lii Ramjalg, Keskerakonnast Viktor Vassiljev
ning Eesti Konservatiivsest Rahvaerakonnast Taivo Põrk. Vestlusring kujunes huvitavaks, sest
kohal olnud saadikukandidaadid olid oma tegevuses juba varem kokku puutunud
kuulmispuudega inimeste probleemidega. Püüti lahendusi leida majanduse ja sotsiaalvaldkonna
tegevuse parandamiseks, vanurite ja puuetega inimeste elamisväärse elu tagamiseks. Tõdeti ka
seda, et abivahendite riigipoolne rahastamine on seni olnud ebapiisav ja ooteajad on pikad.
Otsiti lahendusi tervishoiuteenuste ja arstiabi paremaks kättesaamiseks.
Järgmisel päeval ehk 11. veebruaril toimus vaegkuuljate kohtumisüritus Lasnamäe
Sotsiaalkeskuses, mida külastasid saadikukandidaadid Aini Härm Keskerakonnast ja Maris
Meriste Vabaerakonnast. Arutati, kuidas kuulmispuuetega inimesed saaksid tulevikus paremad
kuulamistingimused koosolekuruumides, kontserdi- ja teatrisaalides. Saadikukandidaadid
lubasid teha vaegkuuljatega koostööd ka siis, kui valimised juba möödas on.
Nüüd on rõõm tõdeda, et kuu alguses toimunud valimiste tulemuste põhjal
osutusid Riigikogusse valituks taas Viktor Vassiljev Keskerakonnast ja
uustulnukana Monika Haukanõmm Vabaerakonnast. Kindlasti oodatakse
valimislubaduste elluviimist ka Riigikokku pääsenud Eesti Konservatiivselt
Rahvaerakonnalt. Nüüd jääb vaid üle oodata valijaile antud lubaduste
täitmist! Uno Taimla
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Kuulmisabi saamisest 2014. aastal
Kuulmisabi saamist oleme analüüsinud juba alates 2000. aastast. Info on lugejale olnud
kättesaadav infolehes AURIS ja ka EVL kodulehel. Vajalikud järeldused ja ettepanekuid on
tehtud kuulmisrehabilitatsiooni asutustele ja Sotsiaalministeeriumile.
2014. aastal müüdi ja laenutati rehabilitatsiooniasutuste ja firmade kaudu 67 966 abivahendit,
kogumaksumusega 11 185 638 eurot. Võrreldes 2013. aastaga saadi 3546 abivahendit enam.
Kuulmiskeskuste ja firmade poolt anti välja 3948 kuulmisabivahendit, mis oli 99 võrra vähem
kui 2013. aastal. 2011. aastat võime nimetada rekordaastaks, sest siis saadi riikliku toetusega
4432 kuulmisabivahendit. Kuulmisabivahenditele riiklik toetus 2014. aastal oli 1 287 902 eurot.
Kogu müüdavate abivahendite kompensatsioonisummast moodustasid aruandeaastal
kuulmisabivahendid 12,0%. 2012. aastal oli see näitaja 12,6%. Aasta-aastalt on vähenenud
kuulmisabivahendite osa kogu abivahendite üldarvus. Selle on tekitanud kallihinnalised
liikumisabivahendid, proteesid, ortoosid ning suures mahus ka põetus- ja hooldusabivahendite
kompenseerimine. Alljärgnevas tabelis on toodud võrdlusandmed kuulmisabivahendite
saamisest maakondades ja Tallinna linnas, aastatel 2012-2014.
Piirkonnad

2012.a. abivahendite arv

2012. aasta
Riigi toetus,
€

2013.a. abivahedite arv

Harjumaa

190

61 175,32

383

92 383,0

304

139 228

Hiiumaa

24

5 360,82

32

7 229,3

18

4 725

Ida - Virumaa

504

93 226,33

479

99 890,3

470

129 746

Jõgevamaa

124

34 223,78

140

26 937,9

133

39 995

Järvamaa

93

24 159,86

123

21 992,3

114

32 967

Läänemaa

52

10 708,07

66

13 206,8

43

14 389

Lääne-Virumaa

171

34 802,94

191

39 831,6

198

56 671

Põlvamaa

74

16 841,99

87

30 112,1

110

33 219

Pärnumaa

182

49 183,25

205

44 280,8

242

73 066

Raplamaa

85

34 030,28

99

27 494,7

104

32 021

Saaremaa

94

27 955,03

99

18 712,0

109

29 556

Tartumaa

438

117 498,66

412

110 804,5

495

152 987

Valgamaa

105

16 934,12

114

24 723,3

124

26 060

Viljandimaa

163

42 749,19

180

36 319,7

174

51 966

Võrumaa

76

15 317,50

126

27 894,8

107

30 280

Tallinn

1169

276 542,29

1311

315 064,8

1203

441 026

Kokku

3544

860 709,53

4047

936 878,0

3948

1 287 902
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Võrreldes 2013. aastaga on kuulmisabivahendite saamine vähenenud enamikes maakondades.
Kõige suurem langus oli Harju- ja Hiiumaal. Pärnu Maakonnas saadi 37 ja Tartu Maakonnas 83
abivahendit enam. Kuigi kuulmisabivahendite koguarv vähenes, kulutati abivahendite
kompenseerimiseks 351 024 eurot enam. Siit saame järeldada, et kuulmisabivahendid on
kallinenud. Aruandeaastal vahetati välja 7 sisekõrva implantaadi protsessorit, mille
kompenseerimiseks kasutati ca 65 000 eurot ja 6 luukuulmisimplantaadi protsessorit,
maksumusega 25 000 eurot. Kuulmisabi saanud isikute koguarvust on endiselt valdavas
ülekaalus pensionieas inimesed (73%). Endiselt püsib suur kuulmispuudega laste ja õpilastele
eraldatav abivahendite arv ning toetussumma. 2014. aastal said abivahendi 293 kuni 18-aasta
vanust noort. Siinkohal peab mainima, et peaksime kuulmiskahjustuste ennetustööd noorte
hulgas tegema oluliselt rohkem. Suurenenud on ka kuulmispuudega tööealiste inimeste arv,
kelledest 655 said riikliku soodustusega kuulmisabivahendi. Tööealisi töötuid oli 136 inimest,
mis on kahekümne inimese võrra suurem, kui 2013. aastal.

Rehabilitatsiooniasutuste poolt väljastatud kuulmisabivahendid aastatel 2012-2014
Firma nimetus

2012.a. abivahendite
arv

2012.a. kogu- 2013.a. abi- 2013.a. kogu- 2014.a. abi- 2014 .a. kogumaksumus, €
vahedite
maksumus, € vahendite maksumus, €
arv
arv

AS Ida Tallinna
Keskhaigla KNK
Keskus

327

128 068

399

142 369

407

188 952

Kuulmisrehabilitatsioonikeskus

1299

394 356

1670

545 410

1360

445 890

SA TÜK
Kõrvakliinik

970

417 715

1062

399 917

1165

418 137

SA Viljandi Haigla

70

21 992

72

22 416

62

20 905

SA Kõrva-NinaKurguhaiguste
Kliinik

156

58 051

146

51 421

181

70 586

SA Ida-Viru
Keskhaigla

167

33 248

109

26 647

100

21 061

Gorrigo OÜ

111

23 525

62

12 274

56

11 791

Tervise Abi OÜ

274

44 065

321

55 354

309

60 238

Kadrimardi OÜ

_

_

_

_

86

18 224

Mobix JK OÜ

_

_

_

_

1

419

162

32 227

137

23 970

139

17 456

SA Narva Haigla

_

_

52

10 764

74

13 222

MTÜ Inimeselt
inimesele

2

718

7

2760

3

1020

3 538

1 153 965

4 037

1 293 301

3943

1 287 902

MTÜ Jumalalaegas

Kokku
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Tabelis on toodud võrdlusandmed aastatel 2012-2014 firmade poolt riikliku soodustusega
väljastatud kuulmisabivahendite arvu kui ka abivahendite kogumaksumuse kohta. Kõige
rohkem - 1360 kuulmisabivahendit andis 2014. aastal välja Kuulmisrehabilitatsioonikeskus.
Võrreldes 2013. aastaga aga 310 abivahendi võrra vähem. Hinnata tuleb keskuse spetsialistide
tööd kuulmisrehabilitatsiooni teenuste osutamisel maakondade keskustes: Kuressaares, Jõhvis,
Kärdlas, Rakveres, Raplas, Pärnus ja mujalgi. SA TÜK Kõrvakliiniku Kuulmiskeskuse poolt anti
1165 kuulmisabivahendit, mis on 103 abivahendi võrra rohkem kui 2013. aastal. AS Ida Tallinna
Keskhaigla KNK Keskuse poolt väljastatud abivahendid on kallinenud võrreldes 2013. aastaga.
Ilmselt on mõjutanud seda luukuulmise implantaadid. Aruandeaastal on kuulmisabivahendeid
andnud ca 30% enam SA Kõrva-Nina-Kurguhaiguste Kliinikus. Alates 2014. aastast on
hakanud kuulmisabi teenuseid riikliku toetusega osutama ka Kadrimardi OÜ (müügijuht Kaarel
Saluste). Eriostarbelisi abivahendeid kuulmispuudega inimestele on 2014. aastal osutanud MTÜ
Inimeselt Inimesele ja Mobix JK OÜ. Alles 2013. aastal kuulmisabi teenuseid osutama hakanud
SA Narva Haigla on 2014. aastal suurendanud kuulmisabi osutamist. Eelmistel aastatel oleme
võrrelnud väljastatud kuulmisabivahendite keskmist maksumust ka firmade lõikes. Kõige
hinnalisemad kuulmisabivahendid olid ka 2014. aastal AS Ida Tallinna Keskhaigla KNK Keskuses.
Kindlasti avaldab selles mõju luukuulmisimplantaadi protsessorite väljastamine. 2015. aastaks
on laekunud juba 5 taotlust. Endiselt on hinnalised kuulmisabivahendid SA Kõrva-NinaKurguhaiguste Kliinikus ja SA TÜK Kõrvakliiniku Kuulmiskeskuses. Viimases on määravaks
sisekõrva implantaadi kõneprotessorid. 2015. aastal on plaanis neid välja vahetada
viieteistkümnel implantaadi kasutajal.
Eesti Vaegkuuljate Liit viis 2014. aastal läbi ankeetküsitluse kuulmispuudega
inimestele, mille üheks eesmärgiks oli saada teavet kuulmisabi ja sellega
seotud teenuste kättesaadavusest, rahulolust kuulmiskeskuste ja firmade poolt
osutatavate teenuste kohta. Kuigi andmeid laekus ca 250-lt inimeselt vanuses
10-90 aastat, olid kuulmisrehabilitatsiooni teenustega kokku puutunud vaid
180 kuulmispuudega inimest, neist 41% oli kasutanud SA TÜK Kõrvakliiniku,
40% Kuulmisrehabilitatsiooni ja 6% AS Ida Tallinna Keskhaigla KNK keskust. 80% vastanuist
olid üldiselt rahul saadud kuulmisabi ja teenustega. Rahulolematust väljendati pikkade
kuuldeaparaatide saamise järjekordade üle, vähese selgituse ja õpetuse üle esmase
kuulmisabivahendi saamisel, aga ka mitterahuldava kuulmisabi saamise pärast. Mõnikord ei
jäädud rahule teenindamisega. Järgmises infolehes avaldame juba täpsemat infot.
Kuuldeaparaatide saamise tingimused pensionäridele ja tööealistele isikutele jäävad samaks ka
2015. aastal. Pensioniealiste inimestele kuuldeaparaatide kompenseerimise piirsumma 223
eurot ja tööealistele 288 eurot. Sotsiaalministeerium koostöös Astangu Puudealase Teabe- ja
Abivahendite Keskusega on valmistamas uut abivahendite määrust. Töögrupi koosolekutel
osalesid 2014. aastal ka kuulmiskeskuste spetsialistid, kes jätkavad tööd käesoleval aastal.
Elanikkonna vananemisega kasvab eakamate kuulmispuudega inimeste osakaal. On vaja
rakendada meetmeid, mis muudaksid Eestis kuuldeaparaatide ja abivahendite kasutamise
efektiivsemaks. Kuulmispuudega inimesi tuleks enne kuuldeaparaadi taotlemist nõustada, mis
tõstaks nende teadlikkust kuuldeaparaadi valikul ja selle sobivuses oma igapäevaeluga
toimetulekul. Käesolevaks aastaks on kuulmisabi- ja teenuseid osutavad firmad sõlminud
lepingud maavalitsustega ja Tallinna linnaga. Nüüd võivad ka Võru-, Valga- või mõnes teises
maakonnas elavad vaegkuuljad saada riikliku toetusega kuulmisabi näiteks Tallinnas asuvast
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kuulmisrehabilitatsioonikeskusest, kellel on sõlmitud vastav leping selle maavalitsusega. Kogu
abivahendite riiklikuks kompenseerimiseks 2015. aastal on ette nähtud 5 248 524 eurot. See
on jällegi vähem, kui 2014. aastal planeeriti. Viimastel aastatel saadi riiklikust lisaeelarvest
abivahendite jaoks raha juurde, loodame seda ka sellel aastal. Kallihinnaliste abivahendite,
sealhulgas kohleaarimplantaadi kõneprotsessori ja FM seadmete riikliku soodustusega saamist
otsustab Sotsiaalministeeriumi üleriigiline tehniliste abivahendite ekspertkomisjon. Nüüdseks
on Riigikogu valitud. Edaspidi saame üheskoos saadikutele meelde tuletada, milliseid lubadusi
nad enne valimisi andsid. Lähtudes Puuetega Inimeste Õiguste Konventsioonist, tuleb
eelolevatel aastatel riiklikult tagada kuulmispuudega inimestele abivahendite kättesaadavus.
Vaegkuuljate Liit, koostöös kuulmisrehabilitatsiooni asutustega teevad omalt poolt kõik, et
tagada vaegkuuljaile abivahendite kättesaadavus ja igapäevaelu toimetulek. Ka mina üleriigilise
tehniliste abivahendite ja rehabilitatsiooniteenuste ekspertkomisjoni liikmena saan anda oma
panuse. Uno Taimla

Norra õppereis
Käesoleva aasta 14.-19. jaanuaril käisin Eesti Vaegkuuljate Liidu esindajana Eesti Puuetega
Inimeste Koja korraldatud õppevisiidil Norra Kuningriigis. Reisi eesmärk oli tutvuda puuetega
inimeste tööhõive temaatikaga ning saadud teadmisi ka siin rakendada. Külastasime mitmeid
kompetentsi- ja töökeskuseid, kus töötasid puudega inimesed. Lisaks käisime Norra
Töötukassas, Norra diskrimineerimise ja võrdse kohtlemise ombudsmani juures. Huvitav oli
visiit ühte õppehotelli, kus pakutakse praktikakohti ka puudega inimestele. Selgus, et seal
toimivad kompetentsi- ja töökeskused peamiselt Norra Töötukassa või kohaliku omavalitsuse
rahastamisel. Suurt tuge annab keskusele ka omatulu, st tootmisest saadav kasum. Sageli
osaletakse erinevates riigihangetes ja muudes lühiajalistes projektides, aga kui poleks KOV-i või
Norra Töötukassa tuge, siis sellised keskused ei oleks
tõenäoliselt kuigi tugevad. Samas on Norras tuntav
tööjõupuudus, mitte tööpuudus, mistõttu on riigil suur huvi,
et võimalikult paljud inimesed saaksid tööle rakendatud.
Töökeskustes töötasid väga asjatundlikud spetsialistid, kellel
oli meile huvitavaid ja mõtlemapanevaid tarkusi jagada. Ühes
keskuses räägiti, et ei ole olemas rühmaprobleeme, vaid
inimese probleemid. Tuleb leida igale inimesele spetsiaalsed
lahendused. Töölesoovija puhul tuleb inimest aidata täpselt
sellises järjekorras: aru saada, mida ta soovib, aidata tal leida
õige töö, suhelda vajadusel tööandja ja kolleegidega. Väga
suurt tähelepanu pööratakse keeleõppele, norra keel peab
olema igal töölesoovijal heal tasemel omandatud, näiteks
pagulastele on ette nähtud suisa 3000 tundi tasuta keeleõpet.
Märgiti, et enamasti saab tööle umbes 40% kursustel
osalenud inimestest, samas kui Norra Töötukassa soovib, et
see arv oleks pigem 95%. Töökeskuste arvates oli see number
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paraku teostamatu, sest kõik inimesed ei saa töövõimelisteks. Need, kes tööle ei pääse,
suunatakse töösarnastesse tegevustesse. Kohalikel töötutel on tegelikult väga hea põli - kes
juba Norra Töötukassa süsteemi on sisenenud, see võib seal olla senikaua, kuni tal on vaja. Töötu
võib proovida erinevaid ameteid, riik maksab talle sel ajal toetusi ja sotsiaalabi. Juhul, kui
inimene tööle ei soovi minna, elab ta ka saadavatest sotsiaaltoetustest kenasti ära.
Veidi kummastas see, justnagu oleksid peamiseks puudega inimeste sihtrühmaks, kellega tasub
tegeleda, psüühikahäirega inimesed. Küsisime koos Eesti Kurtide Liidu esindajaga korduvalt,
kuidas on lood kurtide ja vaegkuuljatega, otsest vastust aga sageli ei antud. Mainiti, et see
sihtrühm on „väga raske“ ja tavaliselt sellised inimesed saavad automaatselt töövõimetute
gruppi. Samas oli ametnikel selline suhtumine, et kui nad soovivad, võivad ju ka tööd teha, keegi
ei keela. Norras pidi olema vaid 3 töökeskust, kes tegelevad kuulmis- ja nägemispuudega
inimestega. Töövõime määramine on Norras sootuks teistsugune kui Eestis. Selgus, et kõige
olulisem persoon töövõime hindamise juures on Norra Töötukassa juhtumikorraldaja, kes
vestluse tulemusena otsustab koos kliendiga, millise töövõimega inimene on ja mida temaga
edasi teha. Ühel juhtumikorraldajal on umbes 50 puudega inimest, keda ta peab jälgima. Sageli
määratakse töövõimet ka töökeskuses, kus inimesel lastakse proovida erinevaid ameteid ning
juhendaja annab seejärel tema tegevusvõimele hinnangu. Positiivne oli ka see, et koostöös
tööandjatega selgitatakse välja, mida inimene suudab teha, mitte seda, mis on tema takistused
töötegemisel. Juhul, kui inimene jääb haigeks, makstakse talle täispalka alates esimesest
päevast ning seda vajadusel terve aasta jooksul. Kui aasta pärast pole ta võimeline tööle asuma,
saab ta 66% palgast 4 aasta jooksul. Peale seda määratakse inimesele töövõimetuspension elu
lõpuni. Töövõimetus- ja vanaduspension on üldiselt 2/3 eelnevalt teenitud töötasust.
Vanaduspensionile saab jääda alates 67-aastaselt. Kui inimene ei ole varem tööl käinud, saab ta
miinimumpensioni. Samas, kui inimene läheb sel ajal tööle, mil ta saab ka töövõimetuspensioni,
siis tema palka ei vähendata. Varasematel aastatel on aga ka Norras kehtinud selline kord, et
töötasu saades vähendatakse töövõimetuspensioni, kuid selgus, et see süsteem ei õigusta end,
sest inimesed hakkasid otsima töökohti, kust saadakse palka „mustalt“. Praeguseks on jõutud
arusaamisele, et legaalne ja vähendamata sissetulek motiveerib töötut senisest enam otsima
võimalusi tööleminemiseks. Kahjuks Eestis seda ei mõisteta ning töövõimereformi raames
tahetakse inimeste töötahet selle seadusega pigem kärpida.
Kokkuvõtteks oli Norra õppereis väga silmaringi avardav ning kasulik. On igati mõistetav, et
Norra elanikud armastavad oma riiki, tahavad seal elada ja töötada. Norras peetakse lugu oma
keelest, iga maakonna inimene räägib uhkusega just oma maakonna murret. Paljud eestlased,
rääkimata teiste riikide kodanikest, on leidnud Norras oma unistuste elupaiga. Meil siin Eestis
läheb veel palju aega, enne kui jõuame kunagi Norra tasemele. Samas ei ole aga Eesti olukord ka
sugugi trööstitu, siinne elukeskkond on jätkusuutlik ning iga aastaga läheb aina paremaks. Suur
tänu Eesti Puuetega Inimeste Kojale selle reisi organiseerimise eest. Eriliselt tänan Meelis Joosti,
kes kogu reisi vältel oli norra keele tõlgiks ja teejuhiks, lahendades ühtlasi ka reisiseltskonnas
olevate inimeste muresid. Külliki Bode
Eesti Vaegkuuljate Liit
Toompuiestee 10, Tallinn

Telefon 661 6394
Vastuvõtt: T 10-15, N 10-17

www.vaegkuuljad.ee
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Läänemaa Vaegkuuljate Ühingu tegevusest
11. märtsil toimunud Läänemaa VÜ
liikmete üldkoosolekul tehti kokkuvõtteid
2014. aasta tegevusest ja täpsustati
käesoleva aasta tegevusplaani. Läänemaa
Puuetega Inimeste Koja juhataja Jaak
Pihlakas andis selgitusi rahalise toetuse
võimalustest ja soovitas julgemalt teha
koostööd Haapsalu Linnavalitsuse ning
sealsete omavalitsustega. Kuna
liikmeskond vananeb, on vaja juurde saada
uusi liikmeid. Kavandati koostööd Tallinna
Ku u l m i s r e h a b i l i t a t s i o o n i ke s k u s e g a
kuulmisabivahendite ja teenuste saamiseks Haapsalus. Üldkoosolekul tehti muudatusi ja
täiendusi ühingu põhikirjas ja valiti uus 5-liikmeline Läänemaa Vaegkuuljate Ühingu juhatus,
selle esimeheks valiti Silvi Kallemets. Koosolekul osalenud EVL Juhatuse esimees Külliki Bode ja
auesimees Uno Taimla andsid informatsiooni Vaegkuuljate Liidu tegevusest ning
kavandatavatest riiklikest töövõime- ning abivahendite reformidest.

Kuulmisabi teenuste saajaile
Asutus

Kontakt

Aadress

Lahtiolekuajad

Kuulmisrehabilitatsioonikeskus

645 4046
arvo@stillen.ee

Lembitu 10b, Tallinn

E-R 9.00-15.00

AS Ida-Tallinna Keskhaigla
kõrva-, nina- ja
kurguhaigustekeskus

620 7916
mare.kalvet@itk.ee

Ravi 18, Tallinn

SA TÜ Kliinikumi Kõrvakliiniku
kuulmise ja kõnestamise
osakond

731 9100, 731 9476
Puusepa 1a, Tartu
tiia.johannes@kliinikum.ee

SA Kõrva-Nina-Kurguhaiguste
Kliinik

640 5570
oliver.vaide@entc.ee

Mustamäe tee 55a,
Tallinn

Tervise Abi OÜ

673 7818, 5645 1045
diana@terviseabi.ee

Ädala 8, Tallinn

MTÜ Jumalalaegas

5383 8129
janar@laegas.ee

Pühavaimu 4, Tallinn

Eesti Vaegkuuljate Liit

661 6394
info@vaegkuuljad.ee

Toompuiestee 10,
Tallinn

T 10.00-15.00
N 10.00-17.00

NB! Kuuldeaparaatide või muude kuulmisabivahendite kasutajad, kellel on tekkinud probleeme
nende kasutamisega! Pöörduge alati selle kuulmiskeskuse või firma poole, kust aparaat vm
abivahend Teile väljastati.
Eesti Vaegkuuljate Liit

Koostasid: Külliki Bode, Uno Taimla

Küljendas: Lisanna Elm

