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Eesti Vaegkuuljate Liit 25
TEKST: Külliki Bode, Eesti Vaegkuuljate Liidu esinaine
FOTOD. EVL arhiiv
Käimas on väga eriline aasta. Meie kallis Eesti tähistab sajandat sünnipäeva ning meie vapper
vaegkuuljate katusorganisatsioon on tegutsenud juba veerandsada aastat. Palju õnne mõlemale!
Eesti Vaegkuuljate Liidu juubeliüritus leiab aset
18. mail Viljandis Pärismusmuusika aidas. Seal
antakse esmakordselt välja teenetemärgid 40
inimesele, kes on eriliste saavutustega silma
paistnud töös vaegkuuljate organisatsioonide
heaks.
Minul ei ole õnnestunud päris algusaastatel
kohal olla, aga ega ka seitseteist aastat ei ole just
vähe. Tänase juhtartikli asemel heidamegi pilgu
möödanikule ning kaeme, mida põnevat on 25
aasta jooksul toimunud.

Samal päeval toimus ka juhatuse koosolek,
kus valiti ühingu esimeheks Uno Taimla ning
aseesimeheks Arvo Kannel. Juhatus määras
juhatuse esimehe palgaks 1450 krooni. Muide,
aasta pärast selgus, et töötasu ei ole Uno ikka
saanud, sest selle jaoks pole olnud finantse.
Liikmemaksu suuruseks kehtestati 10 krooni,
pensionäridele 5 krooni.
Ühingu põhikiri registreeriti Sotsiaalministeeriumi käskkirjaga nr 96 7. mail 1993,
välja andis selle minister Marju Lauristin.
Tolleaegse
reglemendi
järgi
registreeriti
organisatsioon Tallinna Linnavalitsuses (nr
01263546). Paraku pole Tallinna Linnavalitsuse
arhivaar minu järelpärimise peale seda dokumenti
veel üles leidnud. Esimene arveldusarve avati
Sotsiaalpangas, hiljem Tallinna pangas.
28.08.1993. aastal sõlmisid EVKÜ ja Soome
Kuulonhuoltoliitto omavahel lepingu. Lepinguga
eraldati ühingule raha, mida kasutati ühisürituste
korraldamiseks ning surdotehniliste abivahendite
ja kommunikatsioonivahendite ostmiseks. Üritusi
viidi läbi tõesti arvukalt, nii Eestimaal kui ka
Soomes; soomlased olidki meie kõige suuremad
õpetajad ja toetajad. Rahalise toetuse eest käisid
noored vaegkuuljad ka Strasbourgis korraldatud
konverentsil, sealhulgas ka ajakirja peatoimetaja,
üliõpilane Kristi Kallaste.
Aasta pärast kuulus ühingusse juba 210 liiget.
Tol ajal veel liikmesorganisatsioone ei olnud, küll
aga tegutsesid piirkondlikud tugigrupid. Esimese
liikmesorganisatsioonina moodustati 1995. aastal
Pärnu Vaegkuuljate Ühing, mille juhiks sai Ilse
Pärnsalu. Kuni 2005. aastani kuulusid EVKÜ-sse
nii eraisikud kui ka organisatsioonid, hiljem olid
liikmeteks vaid juriidilised isikud.

1993. aasta 6. märtsil toimus Tallinnas Eesti
Vaegkuuljate Ühingu asutamiskoosolek.
Ühingu
looja
Uno
Taimla
tutvustas
asutamiskoosolekul 1985. aastal läbi viidud
uurimust, kus küsitletud oli 9000 kuulmispuudega
inimest ja millest selgus, et 82% vastanutest olid
vaegkuuljad ja 12% kurdid. Seni olid vaegkuuljad
koondunud kurtide ühingutesse, aga eks parimad
vaegkuuljate probleemidele lahenduste leidjad ole
ikka vaegkuuljad ise. Nii saigi vaegkuuljate
ühenduste ajalugu alguse.
Koosoleku avas Arvo Kannel, juhatajaks
valiti Kaljo Johansoo ja protokollijaks Kaarel
Kotsar. Kinnitati 11-liikmeline juhatus: Mati
Eisler, Arvo Kannel, Raul Murel, Jaak Müürsepp,
Kaljo Johansoo, Katrin Kruustük, Ants Siimer,
Rein Muul, Uno Taimla, Kaarel Kotsar ja Priit
Rannut. Revisjonikomisjoni liikmeteks valiti
Ilmar Ebber, Virve Krist ja Ilmar Laan.
Koosolekul osales kokku 49 inimest, nendest nii
mitmedki on ka täna veel aktiivsed vaegkuuljate
heaolu eest võitlejad. Ka meie ajakirja
peatoimetaja Kristi Kallaste osales sellel esimesel
ülitähtsal koosolekul, ise veel kooliõpilane olles.
4

Algusaastatel
tegutses
organisatsioon
Lembitu 12 aadressil, II korrusel, ruumis nr 23,
hiljem renditi ruume Tondi Elektroonikalt
aadressil Pärnu mnt 142. Selles majas kolisime
kolm korda, paiknesime erinevatel korrustel.
Teet Kallaste meenutab: Koridorid,
Koridorid kus EVÜ
ruumid paiknesid, olid hämarad. Kui EVÜ
ruumidesse astusid, siis oli tunne, justkui oleks
taevas selginenud ja päike paistma hakanud.
Eelkõige lõi selle meeleolu Uno, kes kohe,
kohe kui
uksest tulid,, sinuga rääkima hakkas, nii et sa
varsti end igati omainimesena tundsid.
Alates 2006. aastast asub Eesti Vaegkuuljate
Liidu kontor Toompuiestee 10, Eesti Puuetega
Inimeste Koja majas.

Andrus Helenurm ja Uno Taimla rootslastega.
rootslastega
1996. aastal võeti Eesti Vaegkuuljate Ühing
vastu rahvusvahelise vaegkuuljate organiorgani
satsiooni IFHOH
HOH liikmeks. Oleme ühtlasi Euroopa
E
vaegkuuljate liidu (EFHOH) liikmesorganiliikmesorgani
satsioon. Tänasel päeval teeme nende organiorgani
satsioonidega tihedalt koostööd, oleme osalenud
osal
koosolekutel ja koolitustel, aitame läbi viia
uuringuid ning vastutasuks saame ohtralt infot üle
maailma. EFHOH õnnitleb meid oma 2018.
2018 aasta
aprilli uudiskirjas: Warm congratulations to our
member organisation in Estonia with their 25th
anniversary. Thank you for all your great work for
the Hard of Hearing People in Estonia and we
wish you even more success in the next 25 years!
years
1997. aastal valiti organisatsioonile 17-liik17
meline volikogu; 2002. aastaks oli volinike arv
juba 21. Volinikeks olid piirkondlikud aktivistid,
kellel oli üldkoosolekul hääleõigus. Volikogu ja
juhatus on protokollide järgi enamasti oma tööd

hinnanud rahuldavaks (mitte heaks ega väga
heaks), sest igal aastal raporteeriti, et väga palju
on siiski vaja veel ära teha.
Alates 1999. aastast tegime koostööd
Värmlandi Invaühingu juhi Stig Björklundi ja
Karlstadi Vaegkuuljate Ühingu juhi Tornbjörn
Ranefelliga. Rootslastega koos sai korraldatud
mitmeid koolitusii organisatsiooni juhtimisest,
samuti õpiringide vedamise teemadel.
teemadel
Liidu väljaanded
1995. aastal ilmus Uno Taimla toimetamisel
esimene Infoleht, mis hiljem sai nime Auris.
Nüüdseks on väikesest infolehest välja kasvanud
mahukas ja värvitrükis ajakiri Meie Auris. 2000.
aastal ilmus esimene noorte vaegkuuljate ajakiri
Meie Ise. Ajakirja ilmus kokku 14 numbrit, kuni
selle peatoimetaja Kristi Kallaste võttis üle Aurise
ning liitis 2016. aastal kaks väljaannet kokku.
Uueks nimeks sai Meie Auris. Lisaks andis Uno
välja ka teisi
isi infoteatmikke nagu „Müra kui
sotsiaalne probleem“,, „Kuulmisinfo. Abiks
tööandjale“ ja „Kuulmisabi teatmik“. Külliki Bode
toimetamisel anti välja teatmik „Kuulmis„Kuulmis
nõustamine“. Ilmus ka venekeelne „Informatsii
dlja šlabošlõšažich“, mille toimetaja oli Vassili
Va
Volhovitski.
Heal lapsel (kasvades) mitu nime
2005. aastal muudeti organisatsiooni
org
nime ja
struktuuri. EVKÜst sai Eesti Vaegkuuljate Liit,
kuhu kuulusid vaid juriidilised liikmed, eraisikud
enam katusorganisatsiooni liikmeteks olla ei saanud. Selleks ajaks oli Liidul 17 liikmesorgaliikmesorga
nisatsiooni, millest paraku üks, Ida-Virumaa
Ida
Vaegkuuljate Ühing, likvideeriti. Kuna aga hiljem
loodi Eesti Tinnituse ja Meniere`i Ühing, siis on
liikmesorganisatsioonide arv viimased 7 aastat
püsinud muutumatuna. Kõige
Kõ
kauem on liikmesorganisatsiooni juhina selle loomisest peale
tegutsenud Nõmme Vaegkuuljate Seltsi esimees
e
Rein Järve, kes on selles tänuväärses ametis olnud
juba 19 aastat.
Teisel kohal on vapralt
organisatsiooni juhtinud Viljandi Vaegkuuljate
Ühingu esinaine Erika Kiviloo, kellel on pidevat
staaži 17 aastat.
Aastatee jooksul on läbi viidud hulgaliselt
kuulmisrehabilitatsiooni, kuulmisnõustamise, õpiõpi
ringide juhtimise jm koolitusi. Korraldatud on
õppeseminare, konverentse, teabepäevi, ekskurekskur
sioone, kuulmisnädalaid. Algusaastatel viidi
üritusi sageli läbi puuetega inimeste seas väga
hinnatud legendaarses Karaski keskuses.
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Saaremaa VÜ esinaine Eda Põld.

Raplamaa VÜ esimees Viljar Parm.

Teater ja silmusvõimendid
Juba aastakümneid on kuuldeaparaatide kandjad
kasutanud silmusvõimendussüsteeme, mida on
Eestis seni olnud üsna vähestes asutustes; õnneks
on viimastel aastatel nende paigaldamine
hoogustunud. Eelkõige on neid lasknud
paigaldada teatrid, nt Vanemuine, Tallinna
Linnateater,, Kuressaare Linnateater, Ugala; ka
Eesti Draamateatris saab kasutada silmusega
kõrvaklappe.

Lisaks on alates 2014.
2014 aastast Eesti Filmiinstituudi (EFI) levitoetuse saanud kodumaiste
filmide tootjad kohustatud lisama filmidele ka
eestikeelsed subtiitrid. Püüame koostöös EFI,
Kultuuriministeeriumi ja ERR-iga
ERR
ka vanematele
filmidele eestikeelseid subtiitreid
su
toota.
Mitmed teatrid, näiteks Endla ja NO99, on
läbi viinud etendusi, kus on kasutatud ka
subtiitreid. Subtiitritega etendusi on võimalik
vaadata ka Estonia teatris.

Kirjutustõlgid
ausse
sse!
2016
2016.
aastal
asusid esimesed
4 kirjutustõlki
Kadri Siilivask,
Gaila Järvsalu,
Liivi Liiholm ja
Raili Loit õppiõppi
ma Soome Humaki nimelisse ametikooli.
ametikooli Selle
lõpetamise järel said nad õiguse töötada kirjutuskirjutus
tõlkidena. Käesoleval hetkel õpib kirjutustõlgiks
juba 100 inimest, seega lähiajal on kirjutustõlkekirjutustõlke
teenuse kvaliteet ja kättesaadavus
adavus tunduvalt
paranemas.

Rehabilitatsioon,
kogemusnõustamine
ja
kuulmispuuet tutvustavad koolitused
Alates 2010. aastast osutab Eesti Vaegkuuljate
Liit rehabilitatsiooniteenust kuulmislangusega
inimestele.
Rehabilitatsioonimeeskonnas
on
erinevad spetsialistid nagu sotsiaaltöötaja,
psühholoog, eripedagoog, füsioterapeut, kõrvaarst,
logopeed. Oleme läbi viinud
vi
ka rehabilitatsioonilaagreid ja programme Värskas, Pärnus,
Jõhvis ja Tallinnas. Teenust rahastavad
rahasta
Sotsiaalkindlustusamet ja Eesti Töötukassa.
Juba algusaastatel koolitati ühingute juurde
kuulmisnõustajaid, kes olid pädevad abivajajatele
läbi viima esmatasandil kuulmisnõustamist. KuulKuul
misnõustajate
ustajate töö oli ja on praegugi enamasti
vabatahtlik, vaid Saaremaa ühingul on leping
kohaliku omavalitsusega teenuse rahastamiseks.
Aeg-ajalt
ajalt õnnestub mõnel organisatsioonil
taotleda veidi raha, et oma kuulmisnõustajatele
kuulmisnõus
maksta, kuid see tasu on alati olnud väga väike.
2010. aastal ilmus raamat „Kuulmisnõus„Kuulmisnõus
tamine“, koostajateks Eda Põld, Katrin Lapina,
Kaia Sillaste, Ene Oga ja Külliki Bode.

Telesaadetele ja filmidele subtiitrid
Tänu Riigikogu liikme Jüri Jaansoni algatusele ja
rahalisele toetusele hakkas ETV 2013.
2013 aastal osale
originaalsaadetest lisama subtiitreid, mis on interinter
netis järelvaadatavad; osa kordussaadetest nagu
Õnne 13 ja Pealtnägija on teleekraanil kohe
subtiitritega. Praegu on subtiitritega võimalik
vaadata saateid nagu Osoon, Foorum, Pealtnägija,
Õnne 13 ja Prillitoos.
6

Kristi Kallaste tutvustamas Riigikogus Jüri Ratasele
kuulmislanguse teemat.
2013. aastal kutsuti kokku kuulmisnõustamise
kutsestandardi väljatöötamise grupp, kuhu
kuulusid Külliki Bode, Andrus Helenurm, Ene
Oga ja Tiiu Hermat. Samal aastal kinnitati
Kutsekojas
kuulmisnõustaja
5
5.
taseme
kutsestandard. Kahjuks ei ole seni kutseandjat
veel leitud, aga Eesti Vaegkuuljate Liit püüab
selle teemaga käesoleval 2018. aastal edasi
liikuda.
Kõigele lisaks käivad meie liikmed
„missioonidel“, olles lektoriteks ja tutvustades
mitmesugustele asutustele ning ettevõtetele
kuulmislanguse olemust. Nii näiteks on Külliki
Bode muuhulgas koolitanud PÖFFi töötajaid,
Kristi Kallaste aga kuulub ühendusse Pane Oma
Meeled Proovile, mis tutvustab
tab erivajaduste
teemat alates Riigikogu liikmetest ja lõpetades
algklassiõpilastega.

Brüsselis Atomiumi uudistamas
Rohkelt harivaid rännakuid
11.–12.06.2014 leidis aset Viljar Parmu
eestvedamisel õppereis organisatsioonide juhtidele

Ene Oga passitamas prouale kuuldeaparaati.
ja aktivistidele Soome. Gruppi kuulus 44 inimest;
külastati Helsingi, Turu ja Tampere vaegkuuljaid.
8.–12.05.2015 väisasid
sid 30 inimest Brüsselit:
külastati europarlamenti, euroopa puuetega
inimeste foorumit, Mini-Euroopat,
Mini
Atomiumi ja
suurel hulgal muuseume.
e.
Noored on vaegkuuljate ühingus alati
aktiivselt tegutsenud ja maailmas ringi rännanud.
On käidud koolitustel Strasbourgis, osaletud
IFHOH konverentsidel, tehtud ühiseid reise
Itaaliasse (11.–22.07.2007)
22.07.2007) ja Hispaaniasse
(30.06.–12.07.2009)
12.07.2009) ning korraldatud suve- ja
talvelaagreid.
„Muusika meid ei sega“
sega
Alates 2009. aastast on tegutsenud Kõku
tantsutrupp, mis viljeleb kantrikantri ja line-tantsu.
Alguses iseseisvalt treeninud, hiljem, 2012. aastal
liitunud juhendaja Kaie Segeri abil on
Kõku tantsutrupis tantsinud 24 huvihuvi
list.
st. Trupp on esinenud festivalidel
“Puude taga on inimene”, Harku
Kantril, Eesti Linetantsu Festivalil,
korduvalt Raekoja platsi jõuluturul,
Haapsalus Valge Daami päevadel,
Lindi „Meie küla peol“, Luunja
kantril, Grillfestil,
Grillfesti
Kochi Aidas,
Kuldse Notsu Kõrtsis, Vanemuise
teatris, Linnateatris ning mitmetel
suvepäevadel, jaanipäevadel, jõulujõulu
üritustel, aastakoosolekutel jne Trupi
motoks on küll humoorikas fraas
„Muusika meid ei sega“, aga
tegelikult on tegemist esinemistrupiga, lisaks
li
on
tantsijad saavutanud märkimisväärseid tulemusi
2017. aasta linetantsu võistlustel.

Vaegkuuljate tantsutrupp Kõku Raekoja platsi jõuluturul esinemas
inimesed. Valime igal aastal
a
ka
ebaselged kõnelejad, aga nende
nimesid ei avalikustata,
avalikustata vaid neile
antakse juhiseid, kuidas oleks
võimalik seda viga parandada.
2013.. aastal sai Selgeks kõnelejaks
k
Mihkel Kärmas,
Kärmas järgmisel aastal
Marko Reikop ja Owe Petersell.
Petersell
2015. aastal auhinnati Anu Välba,
Märt Treier ja Helgi Sallo. 2016.
2016
aastal pälvisid tiitli Urmas Vaino,
Pille Minev ja Märt Avandi. 2017.
2017
aasta laureaadid olid Margus Saar,
Allan
Roosileht
ja
Luule
Komissarov
Komissarov.

Selge kõneleja konkurss
Alates 2013. aastast on Eesti Vaegkuuljate Liit
valinud Selgeid kõnelejaid. Esialgu valiti selge
kõneleja telesaate-juhtide
juhtide seast, hiljem lisandusid
lisandus
ka
raadiosaatejuhide
ning
teatrinäitlejate
kategooriad. Selge kõneleja valimisega juhime
tähelepanu ilusa eesti keele selgele rääkimisele.
Selgest ning hea diktsiooniga
iktsiooniga kõnest saavad
paremini aru kõik, mitte ainult kuulmislangusega

Suu pealt lugemise võistlus –
Eesti Nokia?
10.05.2014
.2014 toimus Toompuiestee majas suu pealt
lugemise võistlus, kus panid oma oskuseid
proovile nii vaegkuuljad, kurdid kui ka kuuljad.
Võistluse võitis Teet Kallaste, kes kutsuti suu
pealt lugemise teemal rääkima ning oma
oskustega esinema ka Ringvaate saatesse.
saate
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Suve- ja talvelaagrid
Et töö ja lõbu ikka käsikäes käivad, siis ei saa üle
ega ümber kuulsatest Kõku laagritest. Esimene
noortelaager leidis aset 7.–10.
10. augustil 1997. a
Kihnu saarel, korraldajateks olid Karin Talviste
(Christensen) ning Teet Kallaste. Pärast seda on
suvelaagrid
muutunud
pea
iga
iga-aastaseks
traditsiooniks. Kui suvisest laagerdamisest
juhtumisi isu otsa ei lõppenud, tehti veel
talilaagergi takkapihta. Laagrid paistavad silma
oma sportliku suunitlusega: suvisel ajal on
valdavaks matkamine, pallimängud, vibulaskmine,

teatejooksud;
ejooksud; talvel käiakse suuskade ja
lumelaudadega mõõtu võtmas Otepää
Otepä lumistel
küngastel.
Kui esimesed laagrid alustasid 10–20
10
rõõmsameelse noorega, siis nüüdseks on too
vaegkuuljate suvine nädalalõpp muutunud
umbkaudu saja osalejaga hiigelürituseks. Kaasa
võetakse lapsed ja eakad vanemadki. Laagri
korraldusmeeskond (kes on
o igal aastal erinev)
kurdab, et Eestimaal pole niivõrd
n
suure hulga
osalejate vastuvõtmist võimaldavaid puhkekohti
kuigi hõlpus leida.

Tänu tugevale algusele läheb elu
lu edasi
23.01.2016 lahkus meie seast Uno Taimla. Uno
väärikas elutöö kannab head vilja: Eesti
Vaegkuuljate Liidu näol on tegemist tugeva ja

toimiva organisatsiooniga. 2016. aastal loodi Uno
Taimla nimeline fond, mille kaudu kogutakse raha
kuulmisbussi soetamiseks.

EVL looja ning juht Uno Taimla ning Pärnumaa Vaegkuuljate Ühingu esinaine Endla Moon
9
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ÕPIME TUNDMA EESTI VAEGKUULJATE LIIDU
JUHTKONDA
TEKST: Kristi Kallaste
FOTO: Erakogu

(Algus eelmises numbris)
KÜLLIKI BODE,
BODE, EVL esinaine

Vasakpoolne diivanil on Külliki.
Kui kaua oled olnud Eesti Vaegkuuljate
Liidus?
Sattusin vaegkuuljate ringkonda 2001. aastal, kui
asuti
moodustama Harjumaa
Vaegkuuljate
Ühingut (hilisema nimega Tallinna ja Harjumaa
Vaegkuuljate Ühing). Adeele Last, kunagine
Ääsmäe vaegkuuljate grupikese eestvedaja, kutsus
mind kaasa Eesti Vaegkuuljate Ühingu
koosolekule, kus kohtusin ühingu esimehe Uno
Taimlaga.
Järgmine
üritus
oli Harjumaa
Vaegkuuljate Ühingu asutamiskoosolek, seal
leidsin end ootamatult ühingu
gu juhatuse nimekirjas,
ja nagu sellest veel vähe oleks, olin valitud ka
tolle organisatsiooni esimeheks. Mõne aasta
möödudes, 20.03.2004
valiti
mind
Eesti
Vaegkuuljate Ühingu (alates 2005. aastast kannab
organisatsioon nime Eesti Vaegkuuljate Liit)
juhatusse. Seega – liikmesorganisatsioonis
esorganisatsioonis olen
olnud 17 aastat, Eesti Vaegkuuljate Liidu

juhatuses 14 aastat. Liidu juhatuse esimehena
esimeh
olen
praeguseks
tegutsenud
5
aastat.
Mis
ajendas
Sind
ühingu
juhatusse
kandideerima?
Ma polegi kunagii juhatusse kandideerinud! Uno
Taimlal oli juhatuse liikmete valimisel selline
kaval taktika, et ta hõikas välja kandidaatide
nimed ning üldkogu kinnitas kiiresti need ära.
Sageli ei olnud kandidaadil võimalustki
vastuargumente esitada, sest Uno oskas need
nee kohe
alguses elimineerida ning nõnda
põrkusid
kandidaatide hädaldamised ajaaja või oskuste
puudumisest vastu "kurte kõrvu". Uno võrratu
karisma eest ei pääsenud peaaegu keegi, võib
suisa öelda, et tema ja tema loodud
organisatsiooni nimel pingutasin ka mina
m
kõik
need
aastad.
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Milline on Sinu peamine tegevusvaldkond
juhatuse liikmena ja kuidas seal asjad
edenevad?
Minul ei olegi peamist tegevusvaldkonda, kuna
olen end juhatuse esimehena kõikide valdkonvaldkon
dadega hästi kurssi viinud. Igal juhatuse liikmel
on küll ka oma vastutusvaldkond, millega ta
põhjalikumalt tegeleb, minu vedada on eelkõige
rehabilitatsiooniteenus. Lisaks tegelen kirjutustõlkirjutustõl
ke, subtiitrite, kogemusnõustamise, kuulmisbussi,
rahvusvaheliste suhete, seadusloome, ligipääseligi
tavuse teemadega ning koolituste jm ürituste
koordineerimistega, suhtlen liikmesorganisatsiooliikmesorganisatsioo
nide ja koostööpartnerite esindajatega. Praegune
juhatus ja nõukoda on väga koostööaldis ja
üksmeelne, olen ülimalt uhke oma kaasteeliste üle.
Kõik
on
oma
ala
spetsialistid
ning
toimetavad vabatahtlikuna vaegkuuljate liidus
oma
põhitöö
ja
pere
kõrvalt.

husky-tõugu
tõugu koera, kes kuuluvad mu pojale),
kasvatada lilli ja aiasaadusi, korjata marju ja seeni
ning mässata puude- ja võsalõikusega. Meelsasti
tegelen ka oma lapselastega, Brigitta ja
Viktooriaga, kes keeravad mu hõlpsasti ümber
sõrme ja kellele olen "vanaema õunapuu otsas".
Mul on ka kaks kassi, Muška ja Miisu, kellega
vabal ajal möllan. Armastan muusikat, tantsin
Kõku tantsutrupis ning sõrmitsen aeg-ajalt mõnd
muusikariista, näiteks akordioni, kitarri või
klaverit.
Kui Eesti Vaegkuuljate Liit oleks mõni loom,
siis milline täpsemalt ja miks?
Ohhoo, lahe küsimus. Ma arvan, et Eesti
Vaegkuuljate Liit on KASS, kindel see! Kass on
tark loom, ettevaatlik ja umbusklik, samas
uudishimulik ja omasid usaldav, laisk, aga samas
visa. Kass teeb seda, mida ta on endale pähe
võtnud, just seda, mis on talle vajalik. See võib
võtta veidi aega, sest ta on ju ettevaatlik ja natuke
laisk, aga kass teab, kuidas panna end ümbritsevad
"tiimiliikmed" tööle just endale soodsamas
suunas. Kass läheb alati koju, ükskõik, kui
kaugele teda ka ei viidaks või kuidas teda ka
eksitada püütaks. Kass on ellujääja ning seda
oleme ka meie Eesti Vaegkuuljate Liidus :)

Millist ametit muidu pead?
Minu põhitöökoht on Eesti Töötukassas,
ukassas, kus olen
teenusejuht tööotsijate ja tööandjate teenuste
osakonnas. Minu ülesandeks on koordineerida
ja läbi viia tööandjate nõustamisi erivajadustega
inimeste töötamise teemadel. Korraldan riigihanriigihan
keid,
suhtlen
tööandjatega,
nõustajatega,
erivajadustega töötajate või tööotsijatega,
tööots
erinevate organisatsioonidega ning viin ka ise läbi
koolitusi kuulmispuudega töötaja toetamise kohta.

Mida tahaksid ehk veel öelda või lisada?
Tahaksin soovida kõikidele Meie Aurise
lugejatele rohkesti päikest, rõõmsameelsust,
positiivsust, õnnestumisi
isi ja kuhjaga tervist! Ja
suur Aitäh, et te olemas olete!

Millega vabal ajal tegeled?
Vabal ajal meeldib mulle sõita oma maakohta
Laitses, kus saan tegeleda koertega (maal on 6

Külliki Bode perega: poeg Andri,
Andr tütar Kristi ning lapselapsed Brigitta
gitta ja Viktooria.
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„Puuetega inimeste eluolu Eestis. ÜRO puuetega
inimeste õiguste konventsiooni täitmise variraport“
EPIKojalt ilmus uus väljaanne
TEKST: Kristi Kallaste; FOTOD: EPIKoda
Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) esitles 1. märtsil 2018. aastal ÜRO puuetega inimeste
õiguste konventsiooni täitmise variraportit „Puuetega inimeste eluolu Eestis“.
Variraportit tutvustasid Eesti
Puuetega Inimeste Koja tegevjuht Anneli Habicht ning variraporti projektijuht, Tallinna
Puuetega Inimeste Koja tegevjuht Mihkel Tõkke. Oma kommentaare andsid Eesti Kurtide
Liidu juhatuse esimees Tiit
Papp, Eesti Pimedate Liidu juhatuse liige Jakob Rosin ning
Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu juhatuse liige Tom
Rüütel. Lisaks esinesid sõnavõttudega soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise
volinik Liisa-Ly Pakosta, õiguskantsleri kantselei sotsiaalsete
õiguste
osakonna
juhataja Kärt Muller ning sotkeelde tõlgitud versioon. Põhjaliku loo tegi
siaalministeeriumi sotsiaalala
asekantsler Rait Kuuse. Raporti täistekst on
variraportist esitluse päeval Aktuaalne Kaamera,
kõigile kättesaadav EPIKoja koduleheküljel:
kus variraportis toodud kitsaskohtadele andis otsehttp://www.epikoda.ee
eetris oma kommentaari sotsiaalminister. Värske
trükise sisu kajastas oma uudistes ka Tallinna TV.
Variraporti tegijate tiimitöö
Ühistööd tehti EPIKoja 48 liikmesorganisatsiooni,
Mida variraport endast täpsemalt kujutab?
Eesti Inimõiguste Keskuse, Eesti Lastekaitse LiiÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni on
du, Eesti Patsientide Liidu ja SA Eesti Agrenska
ratifitseerinud 175 riiki. Eesti ratifitseeris selle
Fondiga. Kaasautoritena andsid oma panuse Merle
2012. a ja esitas esimese riikliku aruande ÜRO-le
Albrant, Tauno Asuja, Anneli Habicht, Monika
2015. aastal. Eesti puuetega inimeste tegevjuhi
Haukanõmm, Kristi Rekand, Mari-Liis Sepper ja
Anneli Habichti sõnul keskendus riigi aruanne
Mihkel Tõkke. Sisutoimetaja rolli täitsid Anneli
õigusruumi analüüsile ega kajastanud puuetega
Habicht ja Helen Kask. Keelekorrektuuri ja keeleinimeste õiguste kaitse tegelikku olukorda.
toimetuse tegi Kristi Kallaste, kujunduse ning külVariraporti eesmärk on eeskätt näidata, kuidas
jenduse Joonas Sildre. Raport sisaldab lihtsustatud
toda rahvusvahelist konventsiooni päriselus
keeles kokkuvõtet, punktkirjas uuring on kättetäidetakse, samuti anda soovitusi probleemide
saadav Eesti Pimedate Liidus ja Eesti Pimedate
lahendamiseks. Tallinna puuetega inimeste koja
Raamatukogus. Kavas on variraport anda välja ka
tegevjuht ning variraporti projektijuht Mihkel
eesti viipekeelse videona. 2018. aasta lõpul esitaTõkke rääkis, et raport koosneb 14 artiklist, mille
takse ÜROle variraporti lühendatud ja inglise
12
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EPIKoja tegevjuht Anneli Habicht ja Tallinna PIK juht
Mihkel Tõkke.

Dianalikult häbeliku
äbeliku pilguga Helen Kask,
Kask
tema kõrval triumfeeriv Anneli Habicht.
Hariduse omandamise käänuline tee
Puuetega lastel on tunduvalt suurem oht kogeda
tõrjutust, vaimset ja füüsilist vägivalda ning
halvustamist oma puude tõttu. Samuti on piiratud
nende juurdepääs haridusele. Hiljuti võttis
riigikogu,
hoolimata
mitme
huvirühma
vastuseisust ja mõjuanalüüsi puudumisest, vastu
uue kooliseaduse, mis toob kaasa ulatuslikud
ulatuslik
muudatused kaasava põhihariduse korralduses.
Lühidalt öeldes on jäänud mulje,
m
et seni erikoole
ülal pidnud
nud riik plaanib edaspidi lükata
erivajadustega laste
õpetamise kohalikele
omavalitsustele, oodates, et viimased korraldaksid
oma piirkonna puuetega laste
l
hariduse saamise
kodukohas. Jah, kindlasti on mõnes mõttes
mõtte parem,
kui laps saaks koolis käia kodule lähedal. Paraku
aga puuduvad tavakoolides tihtipeale selleks
tingimused, samuti napib tavakooli pedagoogidel
oskusi, teadmisi ja kogemusi.

koostamiseks kulus kaks aastat. Selle aja jooksul
konsulteeriti valdkondlike
ke ekspertidega, analüüsiti
statistikat ja õigusakte, korraldati puuetega
inimeste
organisatsioonide
esindajatega
fookusgrupi intervjuud ja tehti veebiküsitlus, et
saada puuetega inimeste elust tõepärane pilt.
Olulisemad järeldused
Raport toob välja, et Eestis ei ole praeguseni
loodud ÜRO puuetega inimeste õiguste
konventsiooni sõltumatu järelevalve mehhanismi.
Puuetega inimesed on diskrimineerimise eest
kaitstud
ainuüksi
töö,
kutseõppe
ja
karjäärinõustamise valdkonnas. Aga kui nende
õigusi rikutakse sotsiaalhoolekande, tervishoiu,
hariduse, avalikkusele pakutavate kaupade ja
teenuste vallas, siis ei saa nad neis asjus
pöörduda võrdse kohtlemise voliniku poole,
vaid üksnes kohtusse.
Samuti toob järelevalve puudumine kaasa
selle, et riigi
iigi institutsioonid ei võta konventsiooni
rakendamist tõsiselt.
Raport tõi välja, et paradoksaalsel kombel
saavad vajalikku abi Eestis praegu mitte kõige
nõrgemad, vaid kõige tugevamad puudega
inimesed.
Sotsiaalteenuste kättesaadavus sõltub praegu
ebaõiglaselt
glaselt palju puudega inimese enda või tema
lähedaste võimekusest ja oskustest endale
teenuseid n.ö välja ajada. Kel neid oskusi-teadmisi
oskusi
napib, jäävad ilma.

Asutustevaheline
heline koostöö jätab soovida
Puuetega inimestele, eriti puudega lastele mõeldud
toetus ei kata enamasti puudest tingitud
lisakulutusi. Samuti pole e-riik
e
veel jõudnud
puuetega inimesteni: ikka veel tuleb kõiksugu
tõendite esitamisekss
minna ise kohale.
Abivajaduse hindamine ning teenuste ja toetuste
taotlemine riigi ja kohalike omavalitsuste eri
andmebaaside vahel on killustunud, iga valdkond
tegutseb omaette ning andmete ristkasutust ei
toimu.
13
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Nii peab inimene ennast tutvustama ja oma
lugu
korduvalt
rääkima
paljudele
spetsialistidele üha uuesti ja uuesti.
Kuna teabes on keeruline orienteeruda ja see
nõuab suurt aja- ja energiakulu, võib inimene
jäädagi abita.

küsimustes ainuüksi puuetega inimestelt 85
pöördumist, kokku oli pöördumisi 440. Pakosta
rõhutas, et kõigil seaduseelnõudel peaks olema
mõjuhinnang selle kohta, kuidas üks või teine
seadusemuudatus iga konkreetset puudega
inimeste gruppi mõjutab.

Loomulikult on riigile kasulikum omada
passiivsete kodusistujate asemel tublisid ja
aktiivseid kodanikke, kes käiksid ilusti tööl, vabal
ajal aga külastaksid usinalt erinevaid üritusi ja
tarbiksid kõikvõimalikke teenuseid. Samas ei
teadvusta riik, et mida aktiivsem inimene, seda
korralikumaid
(ja
seega
ka
kallimaid)
abivahendeid ning sotsiaalteenuseid ta vajab.
Tekkinud käärid on põhjustanud kentsakaid
olukordi, kus kõrgharitud ja muidu aktiivselt
inimeselt võetakse tema puue kogunisti ära
põhjendusega: „Oled niigi tubli ja saad ilmagi
hakkama!“
sellal,
kui
tema
passiivne
saatusekaaslane, kel täpselt seesama ja täpselt
sama ulatusega erivajadus, naudib hulka toetusi.
Nii „karistatakse“ inimest tegelikult selle eest, et
ta püüab ja pingutab, mõtlemata, et puudega
inimese tublidus ja elus hakkamasaamine on
enamasti inimese enda ja tema lähedaste
aastatepikkuse töö ja vaeva vili, mitte aga niisama
sülle kukkunud kingitus.

Sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsler
Rait Kuuse nõustus, et puuetega inimeste
konventsiooni järelevalve loomine on liiga kauaks
venima jäänud. Nüüd ollakse sellega lõpusirgel,
seadus on läbinud juba esimese kooskõlastusringi.
Kuuse sõnul on eraldiseisvate ja killustunud
strateegiate aeg otsa saamas.
Eesti puuetega inimeste koja tegevjuhi Anneli
Habichti sõnul illustreerib autismispektri häirega
noore Rasmus Lille maal variraporti esikaanel
kujukalt puudega inimeste olukorda. Ehkki
aastatega on abi kättesaadavus paranenud,
tegutseb iga valdkond siiski omaette ning tervikut
hoomata ja oma rada leida on keeruline.
Statistika
2017. aastal elas Eestis 149 900 puudega inimest,
mis moodustas 11,4% kogu elanikkonnast. Üle
kahe kolmandiku puuetega inimestest olid 55aastased või vanemad. Puuetega laste arv ja
osakaal elanikkonnas on viimase kümne aasta
jooksul märgatavalt kasvanud. Ametlikult
määratud puudega laste arv oli võrreldes 2009.
aastaga 2017. aastaks peaaegu kahekordistunud.
Eestis oli 1. jaanuari 2017 seisuga 12 896 puudega
last, neist 7164 (56%) raske, 5000 (39%)

Mida saaks paremini teha?
Võrdõigusvoliniku Liisa-Ly Pakosta sõnul sai
soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise
kantselei eelmisel aastal võrdse kohtlemise
14
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keskmise ja 732 (6%) sügava puudega. Eriti palju
on lisandunud keele-, kõne- ning vaimupuudega
lapsi.
Siinkirjutaja sattus „Variraporti“ tiimi siis, kui
teised olid suurema töö ees juba ära teinud. Ehk
siis – mulle jäi n.ö koera saba. Käsikirja lugema
hakates saatis mind pea igal leheküljel rohkem või
vähem kodune äratundmine – täpselt nõnda see
kõik just ongi!
Nagu iga õige projekti juures, tuli siingi ette
lõbusaid seiku. Näiteks sattusin korrektuuri
lugedes variraporti sees paiknevale lausele, kus
vaimse erivajadusega inimestele mõeldud lihtsa

keele definitsiooniks oli pandud muuhulgas: „Eriti
oluline on lihtsustatud keel poliitikutele“.
Hämmeldusega kirjutasin Helenile ning uurisin,
kas peaksin selle lause teksti alles jätma. Viimane
rahustas mind maha, selgitades, et nad pikivad
säherdusi lahedaid testlauseid sisse kontrollimaks,
kas kolleegid ikka teksti loevad. Kahjuks pidin
tolle testlause trükiversioonist eemaldama.
Siinkirjutajal on igatahes uhke tunne, et sai
antud teose valmimisel keeletoimetaja rollis kaasa
lüüa. Tiim oli super ja koostöö sujus... Kõik läks
nii nagu minema pidigi ja tulemus ületas ootused.

HURRAA – TUBLISID NOBENÄPPE SIGINEB
JUURDE!
Aastaarv oli 2015, mil Eesti Vaegkuuljate Liidu ajakiri, tollase nimega Meie Ise teatas oma liidu poolt
korraldatavast konkursist, mille raames valiti välja neli tulevast nobenäppu.
juurdepääsu parandamine ja tööturult väljalanEestis kirjutustõlkide koolitusi tollal veel ei
gemise ennetamine“ meetme 3.1 „Töövõime toekorraldatud, mistõttu kandidaadid saadeti õppima
tamise skeemi loomine ja juurutamine“ tegevuse
Soome, kus HUMAK ehk Humanistinen
3.1.1 „Töövõimereformi sihtrühma töövõimeAmmattikorkeakoulu neile vajalikud teadmised ja
lisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine“
oskused andis. Juba Meie Aurise 2016. aasta
alategevuse
„Kuulmispuudega
inimestele
suvenumbris võisime jagada oma lugejatega uhket
suunatud tõlketeenuste arendamine ja pakkumine“
uudist, et kõik neli on oma õpingud kenasti
raames Eesti esimese kirjutustõlkide koolituse.
lõpetanud ja valmis tööle asuma.
Eesti Kirjutustõlkide Ühing (80423447) võitis
Nagu hea asjaga ikka, nii said väga kiiresti ka
hanke
„Kirjutustõlkide
koolituse
ja
kirjutustõlgid
vaegkuuljate
ringkonnas
viipekeeletõlkide täienduskoolituse korraldamine
populaarseks ja praegu ei möödu naljalt ükski
ja läbiviimine“ esimese osa. Õpilased valiti välja
üritus ilma, et saali eesmisest nurgast ei kostaks
veebruaris
toimunud
katsete
käigus.
kiirete sõrmede vaikset klõbinat.
Koolitus toimub kaks korda kuus (v.a juulis) 2–3Et aga neli inimest selle töö peale vähevõitu
päevaste sessioonidena 23.03–30.11. 2018. aastal
on, tekkis peaaegu kohe vajadus neljale lisa
Tallinnas. Grupi suurus on 10 inimest. Koolituse
hankida. Uusimad uudised sellest vallast on igati
maht on 780 akadeemilist tundi (auditoorne osa
rõõmustavad.
164, praktika 16 ja iseseisev töö 600). Tunnistus
Eesti Kirjutustõlkide Ühing koostöös Astangu
väljastatakse oktoobris 2018.
Kutserehabilitatsioonikeskusega viib hetkel läbi
Koolituse
korraldajaks
on
Eesti
Euroopa Liidu Sotsiaalfondist ja riigieelarvest
Kirjutustõlkide Ühing, kirjutustolgid@gmail.com
Telefon: 510 1271.
rahastatava prioriteetse suuna 3 „Tööturule
Kirjutustõlge on keelesisene, ehk tõlketöö ühe keele sees – kirjutustõlk kirjutab suulise kõne kliendile
nähtavasse kirjalikku vormi. Kirjutustõlgi töö eeldab stressitaluvust, kiiret reaktsiooni- ja
kohanemisvõimet, paindlikkust, suhtlemisoskust, koostööoskust, empaatiavõimet, laia silmaringi, huvi
maailmas toimuva vastu ja suutlikkust hoida madalat profiili.
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KINGIME EESTIMAALASTELE
KUULMISBUSSI
TEKST: Pille Ruul
FOTOD: Eesti Vaegkuuljate Liit, erakogu

Selline peaks välja nägema plaanitav kuulmisbuss
k
Pille Ruul on Eesti Vaegkuuljate Liidu juhatuse liige ja kuulmisbussi idee algataja.
algataja Oma legendaarse
isa, Uno Taimla, pärandi tulihingelise edasikandjana on ta võtnud oma südameasjaks algatada
Eestimaal mobiilse kuulmiskeskuse teenuse.
teenus
Eesti VaegkuulVaegkuul
jate Liit tegeleb
juba 25 aastat
kuulm
kuulmisega
seotud probleemide
p
teadvustamise ja
vaegkuuljate eluelu
kvalite paranekvaliteedi

teenused ja info igasse Eestimaa külasse ja iga
abivajajani.
Eestis on kuulmislangusega inimesi umbes
200 000 ja nende arv suureneb iga aastaga.
Kuulmisbussid on teistes riikides (Soomest
Austraalia ja Ameerikani)
erikani) ringi sõitnud ja
mobiilset kuulmisnõustamist pakkunud juba
aastaid. Tahaksime
me kuulmisbussi kasutada ka selsel
leks, et koguda statistikat ja teha skriininguid
skri
erinevate sihtrühmade, eriti koolinoorte ehk
"kõrvaklapipõlvkonna" seas. Kuulmisbussi on
sisse
sse ehitatud nõustamiskabinet, kus saab teha ka
kuulmisuuringuid, audiomeetriat. Kuulmisbussis
saab osta kuulmistarvikuid ning saada nõuandeid
erinevate abivahendete ning nende kasutamise
kohta. Kuulmisbuss aitab jagada teavet kuulmiskuulmis
probleemide ennetamiseks,
ennetamis
nende märkamiseks
ning annab nõu, kuidas vaegkuuljaga paremini
suhelda.

Pille Ruul
misele kaasaaitamisega.
ega. Meil on 17 liikmesorganiliikmesorgani
satsiooni igas maakonnas. Paraku aga on Eestis
kuulmisabi või -uuringud praegu kättesaadavad
vaid suuremates linnades. Seetõttu oleks Tallinnast ja Tartust väljaspool niisugune
ne mobiilne teetee
nus väga vajalik ja oodatud. Tahaksime,
me, et kuulkuul
misabi, info ja abivahendid jõuaksid kõikide
abivajajateni.
Soovime Eesti 100. sünnipäeval kinkida
eestimaalastele
aalastele kuulmisbussi, mis tooks kuulmise
mõõtmise, abivahendid, kuulmisega seotud
16

MEIE @URIS 4

Praeguse ajakava järgi mööduks 2018. aasta
annetuste kogumise ning kuulmisbussi soetamise
ja sisustamise tähe all, kuid järgmisest ehk siis
2019. aastast läheks sõiduk juba liikvele.
Kuulmisbuss pakuks mobiilseid kuulmisuuringuid
ning jagaks infot ja teenuseid üle terve Eestimaa
graafiku alusel. Selle tulemusena saaksid
kvaliteetset kuulmisabi kõik inimesed, sõltumata
elukohast.
Eestimaa 100. juubeli raames (st kuni 2020.
aasta veebruarini) jõuaks kuulmisbuss teha sada
kuulmisnõustamise- ja infopäeva Eestimaal.
Kuulmisbussi eelarve koos sisustusega on

100 000–120 000 eurot. Eesti Vaegkuuljate Liit
on loonud Uno Taimla Fondi, kuhu ootame toetusi
kuulmisbussi soetamiseks. Uno Taimla, kelle järgi
fond nime sai, oli mees, kes asutas vaegkuuljate
organisatsioonid Eestis ja võitles kuulmispuudega
inimeste heaolu eest aastakümneid.
Swedbank EE742200221050525437.
Makse saaja: Eesti Vaegkuuljate Liit.
Selgitusse palun märkida: Kuulmisbuss, Eesja perenimi, isikukood.
Eesti Vaegkuuljate Liit on tunnustatud hea
annetuste kogujana. Kingime üheskoos eestimaalastele kuulmisbussi!

EESTI ISESEISVUSPÄEVA JUMALATEENISTUSEST SAID
OTSEÜLEKANDE VAHENDUSEL OSA KA VAEGKUULJAD
Viimasel ajal on seoses teadlikkuse ja sihtgrupi enesekindluse kasvuga
hakatud endisest rohkem tähelepanu pöörama sellele, et ka vaegkuuljad
ning kurdid saaksid osa kodumaisest audiovisuaalsest kultuurist,
sealhulgas televisioonisaadetest.
ETV2 kandis 24. veebruaril kell 18.30–19.00 üle presidendi kõne,
kus olid olemas nii subtiitrid kui ka viipekeeletõlge.
Subtiitreid ei pidanud eraldi kuskilt menüüst taga otsima, need olid
automaatselt kohe telepildis olemas. Igaks juhuks juhtisid vaegkuuljad
isekeskis kogemusi jagades tähelepanu seigale, et subtiitrid ja viipekeeletõlge on vaid ETV2 kanalil ja ainult presidendi kõnel. Kõik ülejäänud
sündmused, mida näitab ETV ajavahemikus kell 17.30– 23.30 – neid
ei subtitreerita ega tõlgita ka viipekeelde.
EV 100 jumalateenistuse otseülekanne oli täispikkuses subtiitritega.
22. veebruaril 2018. aastal, paar päeva enne 100. juubeli pidustusi lähetas Eesti
Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Urmas Viilma Eesti Vaegkuuljate Liidule
järgmise sisuga meili:
EV 100 jumalateenistuse otseülekanne on täispikkuses subtiitritega.
Eesti Vabariigi 100. aastapäevale pühendatud oikumeenilise jumalateenistuse ETV
otseülekanne Paide Püha Risti kirikust 24. veebruari päeval kell 14.30 on
vaegkuuljatele mõeldes esimest korda täispikkuses subtiitritega.
Varasematel aastatel on telejumalateenistustel olnud subtiitritega varustatud ainult
laulud ja need jumalateenistuse osad, mis on mõeldud kogudusele kaasa teenimiseks.
Sel aastal on subtiitrid lisatud ka Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) peapiiskop
Urmas Viilma iseseisvuspäeva jutlusele, piiblilugemistele, palvetekstidele ja muudele teenistuse osadele.
Subtiitrid on jälgitavad ainult jumalateenistuse otseülekande ajal ega ole lisatud jumalateenistuse
järelvaadatavale salvestisele.
Peapiiskopi jutlus on pärast 24. veebruari kirjalikult kättesaadav EELK kodulehelt www.eelk.ee.
Peapiiskopi kantselei.
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Heinar Kudevita ja Ene Oga Helsingis
Eesti Meniere´i Liidu tegemistest
Kenal kevadisel viikendil 17.–18. märtsil 2018. aastal oli meie menieerikutel taas soolaselt põhjust
põhjanaabreid külastada: nimelt toimus Helsingis Haaga hotellis Meniere´i Liidu kogemusnõustajate
seminar. Eestist külastasid üritust Eesti Tinnituse ja Meniere´i Ühingu juhatuse liikmed Heinar Kudevita ja
Ene Oga.
Mäluvärskenduseks: Ménière’i sündroom on tingitud sisekõrva kahjustustest, mille tagajärjel tekivad
tasakaaluhäired, tinnitus ja kuulmislangus.

Ménière’i sündroomi põdevate inimeste õuduspilt,
mis võib viia tasakaalu ja kutsuda esile haigushoo.

Säherdune jõle põrandakate, nagu hotell Haagas,
on vist menieerikute vihastamiseks välja mõeldud.

Kahepäevasel seminaril jagati kuulajatega tolle
haigusega seotud uusimat teavet ja uuringute
tulemusi, ühtlasi arutleti menieerikute elus ette tulevate mitmesuguste küsimuste üle nagu riskid
autojuhtimisel või haigust leevendada aitavad eluviisid. Huvipakkuvat meditsiinilist infot jagati alates Ménière’i sündroomi diagnoosimise viisidest
kuni Tumarkini atakini. Kuulajatega jagati häid
praktikaid kogemusnõustamise programmi läbiviimisest, muuhulgas käsitleti haiglate koostööd
kogemusnõustajatega – ehk et, kuidas haigla poolt
kõige tõhusamalt viia kokku patsient ning kogemusnõustaja ning tagada kõigi osapoolte asjalik
koostöö. Juttu tuli menieerikute psüühilise heaolu
tagamise võimalustest, muuseas tutvustati Soomes
viimasel ajal levinud põnevat Asahi liikumisviisi,
mis pidi menieerikutele ülimalt hästi sobima.

seminaril osalejad tuttavaks veel teisegi ilusa
nimega diagnoosiga, milleks oli Tumarkini
atakk. Viimane kujutab endast hetkelist
teadvusekaotust.
Too
tekib
sisekõrva
tasakaaluelundis leiduva sadestunud olluse tõttu,
mis desorienteerib tasakaalunärvi lõpmeid. Seda
juhtub enamasti asendi muutmisel, näiteks
lamamisest istumatõusmisel või püsti tõusmisel.
Sageli aetakse Tumarkini atakk segamini
Ménière’i haiguse poolt põhjustatud tõvehooga.
Asahi võimlemine
Asahi liikumises on ühendatud nii ida- kui lääne
terviseliikumise parimad traditsioonid. Selle abil
saab probleeme profülaktiliselt ära hoida, samas
ka leevendada juba olemasolevaid. Liigutused on
välja töötatud, võttes aluseks nimelt soomlaste
suurimad terviseriskid nagu valud seljas ja
õlavöötmes, erinevad murrud ning stressist
tingitud psühhosomaatilised probleemid. Asahi
meenutab füsioteraapiale omast liikumist, kus

Ilusate nimedega paharetid
Lisaks
prantsuse
keelest
pärinevale
kaunikõlalisele Ménière’i sündroomile said
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Kas menieerikust teoloogiatudeng Ene plaanib siirduda moslemiusku? Esialgu siiski mitte – rätik aitab
piirata sebimisest tulvil vaatevälja ning hoida oma peene nimega sündroomi paremini kontrolli all.
Soome Meniere´i
´i Liidus on praegu 1818
liiget. Nende sekka
ekka kuuluvad ka eestlased Ene
Oga ja Heinar Kudevita.
Soome Meniere´i Liidu
iidu juurde on moodustatud
tugirühm (MeniTuki), mille liikmed tegelevad
nõustamistööga, olles põhimõtteliselt kogemusnõustajad.
Soomes arvatakse elavat umbes 25 000
menieerikut, kes vajavad nõustamist. Nende
hulgas on ka selliseid inimesi, kellel veel
diagnoosi ei ole. Tugiisikute ülesanne on abistada
neid oma olukorra teadvustamisel ja nõustada juba
diagnoosi saanuid, valimaks
valim
endale haiguse
leevendamiseks võimalikult sobivad eluviisid.
Töö MeniTuki ühingus on vabatahtlik. Tasutakse
vaid vajalikud sõidukulud, kui nõustamine toimub
kaugemal. Nõustamist
mist tehakse vaid Soome
Meniere´i Liidu
iidu liikmetele.
Kohalike arstide
rstide poolt on selline tegevus
saanud kiitva hinnangu ja ka nõustatavad on
saatusekaaslaste toega igati rahul. Soome
Meniere´i Liidu
iidu vastastikuse abistamise rühma ei
võrdsustata kogemusnõustajatega, vaid pigem on
tegemist kahe või rohkema inimese omaenese
kogemustel põhineva lihtsa keskusteluga. Seega ei
ole vajalik spetsiaalne kogemusnõustaja väljaõpe
(nagu Eestis), vaid piisab üldisest koolitusest,
mida viiakse läbi kohalikus ühingus või
kuulmisliidu tööpiirkonna ulatuses.

kogu keha süstemaatiliselt n.ö tehakse lahti –
kaelast kuni pahkluuni. Harjutuste ajal kasutatakse
ära inimese loomulikku hingamist. Liigutused on
võimalikult
lihtsad,
võimaldamaks
Asahi
harjutustega tegeleda igaühel.
Natuke Soome Meniere´i Liidu
iidu ajaloost
Soome Meniere´i Liit asutati 1993. aastal
Ménière’i
ühingute
katusorganisatsioonina
katusorganisatsioonina.
Esimesed menieerikute kogunemised said alguse
1989. aastal Oulus, mida võibki lugeda
organiseeritud
Ménière’i-alase
alase
tegutsemise
algusajaks. Tollal oli nimeks Soome Meniere`i
Ühing. 1990. aastal järgnes sellele Lapi Meniere`i
Ühing, 1991. a. Varsinais-Soome
Soome ja Pirkanmaa,
1992. a. Uudenmaa. Edasine ühingute asutamine
toimus kiires tempos ja liikmete arv kasvas üpris
hoogsalt.. Samal ajal alustati ka teavitustööga,
teavitustööga
millest esimeseks oli kaks korda aastas ilmuv A5
formaadis Meniere-lehti. 1997. aastal ühines
Meniere´i Liit Kuulmispuuetega inimeste liiduga
(Kuulonhuoltoliitto),
kuid
hiljem
hakkas
tegutsema iseseisva organisatsioonina.
organisatsioonina
Ega Soomeski igal pool asjad libedalt
lib
lähe.
Nii mõnedki ühingud on omadega hetkel
lõpetanud,
olles
siirdunud
klubipõhisele
tegevusele. Aga sellegipoolest, nagu Heinar
Kudevita tunnustavalt mainib: „...
... nad teevad
midagi, mitte ei oota nagu linnupojakesed,
linnupojakesed nokad
ammuli, et neile ussike suhu pistetakse!“
pistetakse
19

MEIE @URIS 4

kui tõsiselt suhtuvad soomlased tugirühma
tegevusse ja kui kõrgelt hindavad seda tegevust ka
arstid, kes tegelevad menieerikutega. Meile
esinenud psühholoogi sõnavõtt kinnitas seda
veelgi. Kohapeal läbi viidud praktiliste ülesannete
lahendamine pakkus erakordselt suurt huvi. Kõige
krooniks olid muidugi tuntud professor Ilmari
Pyykkö loengud mõlemal päeval. See kõik näitab,
et tegime Enega õige otsuse astuda Soome
Meniere´i Liidu liikmeteks.“
Ene Oga: „Oli väga tore koolitus ja meeldis
Soome kaasvõistlejatega kohtumine. Lisaks sain
palju häid soovitusi dr. professor Ilmari
Pyykkölt.“

Heinar Kudevita ja Ene Oga Helsingis koolitusel.
Heinar: „Kas lasid silma looja?“
Ene: „Ei mina lasknud, see silm ei kuulanud mind
ja läks ise kinni.“

Heinar Kudevita: „Kõige parem on niisugustel
kohtumistel alati see, et saab vestelda inimestega,
kellel on sama probleem. Saab kuulda nende
üleelamistest ja sellest, kuidas nemad toime
tulevad.“

Heinar Kudevita: „Haaga hotellis peetud loeng
oli suurepärane, lõunasöögiks pakutud lõhe sulas
suus ja voodi oli mugav.
Üleüldse võib kiita, et see nädalavahetus
Soome Meniere´i liidu tugirühma liikmetega
Helsingis möödus väga huvitavalt. Oli rõõm näha,

EESTI VAEGKUULJATE LIIDU
KUULMISNÕUSTAJATE KOOLITUS
Tartu, 28.–29.10.2017
Iga-aastasele juba traditsiooniks kujunenud
üritusele oli seekord kokku tulnud 31 inimest
kõikidest liikmesorganisatsioonidest üle Eestimaa.
Põhikorraldajaks oli Katrin Lapina, kellele
siinkohal suured tänud! Nobenäpluse ehk
kirjutustõlke vastutusrikka rolli olid enda peale
võtnud Gaila Järvsalu ning Kadri Siilivask.
Pärast Katrini sissejuhatust sai sõna Pille
Ruul. Pille andis teada, kuidas ta on tegelenud
oma isa, legendaarse Uno Taimla (1935–2016)
pärandi elushoidmise ja edasiviimisega. Uno
Taimla unistuseks oli hankida vaegkuuljatele oma
maja, kus ühe katuse all võiksid pesitseda mitmed
vaegkuuljatega seotud organisatsioonid ja MTÜd.
Et aga niisuguse hoone tarvis tuleks finantse
koguda ilmselt kolm või neli inimpõlve, jäi too
idee esialgu soiku. Pärast Uno Taimla surma sai
asutatud temanimeline fond, kuhu korjatakse raha

pigem kuulmisbussi hankimiseks. Kuulmisbussi
teemaga tegelevad peale Pille Ruuli veel Allar
Viik ning Teet ja Kristi Kallaste.
Siinkohal avaldas Külliki Bode kahetsust, et
vaegkuuljad 2017. aasta Jõulutunneli saatest napilt
välja jäid. „Jõulutunneli saates jõudsid finaali kaks
ideed, millest üks oli meie kuulmisbussi oma,“
teatas EVL esileedi. „Kahjuks valiti lõpuks ikkagi
teine... seekord.“ Külliki ise on teinud enda poolt
otsekorralduse, annetades iga kuu 5 eurot
kuulmisbussi fondi.
Eesti Vaegkuuljate Liit on saanud märgi „Hea
annetuste koguja“. Ka Pärnu Vaegkuuljate Ühing
annetab igalt liikmelt 50 senti kuulmisbussi fondi.
Seisuga 27.10.2017 on kontole kogunenud
1199,86 eurot. Bussi eelarve koos sisustusega on
umbes 100 000 eurot.
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TEET KALLASTE võttis sõna ligipääsetavuse ja silmusvõimendite teemal
Teeme jõupingutusi, et
üldised nõuded, ent endiselt jätkub meil tööd,
kõik paigad,
paigad kus pakututvustamaks vaegkuuljate ligipääsetavuse teemat
takse avalikke teenuteenu
kohalikele omavalitsustele. KOVidele on antud
seid nagu teatrite
õigus
valida,
millised
hooned
muuta
kassad, kinosaalid,
ligipääsetavaks. 2018.. aasta juuniks peaks saama
linnavalits
linnavalitsuse
vasministri poolt alla kirjutatud ametlik määrus, mis
tuvõtupunktid jpm,
jpm
käsitleb avaliku teenuse pakkujaid.
pakkujaid Viimastel
saaksid
id lähitulevilähitulevi
tuleks oma
ma teenindusruumidesse paigaldada
kus varustatud
varust
silsilmusvõimendi või
õi analoogne tehnoloogia, mis
musvõimendiga,
oleks vaegkuuljatest klientidele suureks abiks. See
mis aitaks vaegkuuloleks päris suur saavutus, mistap loodame, et too
jatel
tel inforuumile pamäärus ka ametlikult vastu võetakse.
võetakse
remini ligi pääseda.
pääseda
Määrus paneb küll paika
ALLAR VIIK ja subtiitrid
Ehkki viimastel aastatel on
Tehnikaülikoolis väljatöötamisel
oleva
kõnetuvastussüsteemi
areng teinud
nud tublisti arenguarengu
hüppeid, pole see siiski veel
kaugeltki ideaalne ega võivõi
malda subtiitreid asendada. Nii
oleme praegu filmide ja saadete
osas keskendunud pigem subtiitrite
lisamisele. Eesti Filmi Instituut on lubanud
subtitreerida igal aastal ühe eesti filmi, milleks sel
aastal sai „Vallatud kurvid“.

Meie poolt tehtud suure detektiivitöö
tulemusena on selgunud, et tegelikult on subtiitrid
valmistatud päris paljudele Eesti filmidele, k.a
näiteks Kevade, ometi ei ole subtitreeritud
versiooni ei ERRil ega Filmiinstituudil. Ehk siis
on tegu n.ö salajaste subtiitritega. Koostöös Eesti
Filmi Andmebaasiga
ga oleme üritanud luua
subtiitritega filmide
ilmide andmebaasi.
andmebaas
Samuti on
plaanis
is vormistada Telia ning Starmani
filmilaenutusse
milaenutusse eestikeelsete subtiitritega
subtiitrite filmidele
eraldi kategooria.

Rõõmsameelsed EVL liikmesühingute juhid ja aktivistid Tartus kuulmisnõustajate koolitusel.
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MÕNDA EESTI VAEGKUULJATE LIIDU VAHVATE LIIK
MESÜHINGUTE
KM
TEGEMISTEST
LÄÄNEMAA VAEGKUULJATE ÜHING – SILVI KALLEMETS:
Minul on see suur rõõm,
viimati oli 34 inimest, kes said ka abi.
et sain juhatusse
Vastuvõtuga alustame hommikul kell 10 ja kuni
11.30ni on meie omad liikmed. Alates kella 12
Kalle-Kusta
Kusta TõTõ
nisma – ta on kohe
võtame vastu ka väljastpoolt tulnud soovijaid.
hästi aktiivne liige!
Meil Läänemaal on puuetega inimeste koda
Tähtis on ikka see,
lahkelt vastu tulnud, ruumide renti ei küsita ja
et sa ei tunne end ükük
muidu ka aidatakse igati, tänu millele saame oma
si
– teised aitavad. Teen
üritusi ilusti läbi viia. Olen Eestis peale viljandlase
üritusi
kaks korda aastas, meil on siin
Erika Kiviloo ainuke vaegkuuljate juht, kes ise
vaegkuuljate rehabilitatsioonikeskus.
ioonikeskus. Inimesed
pole kuulmispuudega
ga ja mul on hea meel, et mind
helistavad, panevad aja kinni ja tulevad kohale –
selles ametis ikka toetatakse ja aidatakse.
PÄRNU VAEGKUULJATE ÜHING – ENDLA MOON:
Pärnu ühingus
ingus on 75 liiget,
Jõulumäe söökla on hea, seal meie rahvale
ülekaalukalt
lt eakas rahvas.
meeldib. Muret teeb, et meie kontingent on üle 8080
Meil on probleeme liikmete
aastased. Kui pakud neile midagi välja, siis vaadavaada
juurdesaamisega, ma ei oska
takse ehmunult otsa ja kurdetakse, et pole jaksu
neid kusagilt leida. KuulmisKuulmis
kaugele sõita... Tallinna inimeste poolt väljavälja
keskusest käib Arvo Kannel
pakutud üritused on Tallinna-kesksed,
Tallinna
peaksime
oma kuuldeaparaatidega meie
Tallinna tulekuks tellima bussi ja see käib
juures ja lootus on, et ehk tuleb
rahakotile.
siis kohale ka uusi abivajajaid ning saame sealt
Allar Viik soovitab seepeale: „Aga võtke
uusi liikmeid ühingusse. Käime iga kuu koos ja
Pärnule kah kuuljast juht, äkki on abi?“
iga kord on meil
il mõni külaline. Viimati käis üks
Sellele vastab Endla Moon muiates: „Kui
ekskursioonijuht, kes rahvale mõnusaid anekdoote
mina ühingusse astusin, siis olin tõesti kuulja.
pajatas. Kahjuks ootavad esinejad enamasti tasu.
Tulin, sest inglise keele kursust sai siin ilma
Oleme kirjutanud linnavalitsusele projekte, et
rahata. No ja mingil hetkel korraga avastasin, et
saada raha.
ma ei kuule tõepoolest!“ Mispeale Külliki Bode
Aeg-ajalt käime väljasõitudel – näiteks väärivääri
annab omalt poolt innukalt nõu:
n
„Aga te,
kate festivali on külastatud 2 aastat. Käisime ka
pärnakad, vaadake siis endale ühingusse selline
golfiväljakul, ehkki me golfist suurt ei tea.
35-aastane,
aastane, kes tahab inglise keele kursust tasuta!“
JÕGEVA VAEGKUULJATE ÜHIIN
NG – ELINA KABANEN:
inimestki osaleda,, aga liikmeteks nad ei pruugi
Meil Jõgevamaa ühingus on
liikmeid samuti vähevõitu
tingimata astuda.
ja vanust on neist suurel
Küllikit aga on jäänud painama üks küsimus:
osal umbes 75 aasta rinrin
„Aga miks te ei käi Kõvakuuljate
Kõvakuulja ehk Kõku suvegis. Viimase kahe aasta
laagrites? Järgmine, 2018. aasta laager toimubki
jooksul oleme saanud
just nimelt Jõgevamaal.“ Mille peale Elina vastab
juurde viis uut liiget.
ohates, et need suve-laagrid
suve
olla ju puhta
Korraldame teabepäevi
noortevärk. „Mida?!“ hüüatab liidu esileedi
Jõgevamaa erinevates linlin
temperamentselt. „Meie Kõku suvelaagris on juba
nades: Põltsamaal, Jõgeval,
kaks aastat jutti käinud 89-aastane
89
Uno Aava,
Mustvees.
tvees. Tavaliselt kutsume
väga kuulus ja tubli mees, 20. sajandi Eesti parim
ka esinejaid, nt Tartu kuulmiskeskusest. Meil on
autorallisõitja! Tulge ikka, pensionärid, Kõku
käidud rääkimas ka Tallinnast ja mujaltki.
laagrisse, see ei ole ammugi enam
ena noortelaager!
Teabepäevad onn populaarsed ja neil võib 20–25
Teeme Kõku (kõvakuuljad) juurde oma sektsiooni
nimega Vaku (vanad vaegkuuljad), nõus?“
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TARTUMAA VAEGKUULJATE ÜHING – HELI VEIDE:
Meie
Tartumaa
Infopäev toimib meil väga hästi, kohale tuleb
ühing on väga
siis tavaliselt kuni 45 inimest. Eile oli jälle
tegus ja rahvas
infopäev, mille lõpuks ma põhjalikult ära väsisin.
üpris aktiivaktiiv
Sest ma tegutsen päris palju üksi – panen üles
ne! Liikmete
kuulutused ja katan laua üksi, üksi teen ka pärast
arv on 97
saalikoristuse ja projekte kirjutan üksi – abilisi ei
inimest, kogu
taha hästi tulla. Vähemalt on meil olemas oma
aeg on olnud
viipekeeletõlk – juhatuse liikmetest oskab Lea
umbes selline numnum
Laansalu viipekeelt. Ühingus on alla 5 inimese,
ber. Vanad
on lahkunud, aga egas looloo
kes viipekeeletõlki vajavad. Meelitamaks lastega
dus tühja kohta armasta – kohe tulevad uued
noori kohale, nimetame kavalust kasutades näiteks
asemele.
tervisepäevad ümber perepäevadeks. Muidu
Infopäevadega alustan kevadisel ajal märtsis,
tuleksid ainult vanurid...
mitte jaanuaris või veebruaris. Meil on ju palju
Tartumaa ühing teeb keskmiselt neli
eakaid, kes talvel ei taha välja tulla – nende jaoks
ekskursiooni aastas, enam-vähem
enam
kindel on käik
on siis libe ja pime. Infot ühingu ürituste kohta
sibulalaadale. Raha saame ka, seda ikka tuleb, kui
jagan ajalehes Postimees või siis Facebookis; meil
taotleda, kirjutada projekte ja... Selle koha pealt
on seal oma nurk. Noored on väga hakkajad meil
muresid pole. Pigem on mul mureks, et ma siin
ja neile on mõtet igasugu infot saata neti teel.
üksi seda kõike vedada enam hästi ei jõua ja
Pensionäridest
st kasutavad meil interneti võlusid
sestap tahaks tagasi astuda.
umbes 5 inimest.
VÕRUMAA VAEGKUULJATE ÜHING – JANNO KUUS:
Mult
ult on sageli küsitud, et
ja suurt midagi ei kuule. Andsin Ugala teatrile
kuidas minusugune noor
kiitvat tagasisidet ja panin ka Facebooki kirja kõik
mees
on
sattunud
silmusvõimendiga varustatud teatrid.
Võrumaa vaegkuuljate
Ühingu elust nii palju, et
e liikmeid on meil 65.
ühingut
ingut vedama. Olen
Tähistame traditsioonilisi tähtpäevi – vastlapäeval
olnud ühingus üle
sööme kukleid ja nii edasi. Märtsis peame teabeteabe
küm-nendi
nendi – 2003.
päeva, kahe aasta tagant on üldkoosolek, aprillis
aastast saadik. Alguses
jälle mõni teabepäev, mais sõidame kuhugi lahelahe
vaatasin rohkem niisama
dasse paika... See aasta käisime Tallinna
Tal
pealt. Aga 2005. aastal, mil
teletornis. Infot saadan rahvale sms teel – siis on
toimusid Kõku suvepäevad Võrumaal, hakkasin
näha, kes on sõnumi kätte saanud. Kui ei reageeri,
juba aktiivsemalt osalema ja rohkem üritustel
siis saadan korduse
ja vajadusel hakkan
käima. See oli esimene kohtumine ühtlasi teiste
sõnumitega nahaalselt pommitama.
liikmesühingutega üle vabariigi. Hakkasime
Hakkasim
Liikmemaks on meil 2–3
2
eurot. Tegin
suhtlema igapäevaselt omavahel üle interneti,
ettepaneku tõsta see lähitulevikus
lähitulev
5 euro peale ja
sinna koondus palju nooremapoolsemat ärksat
küsisin sms teel inimeste nõusolekut. Kõik olid
rahvast ja nii ta läks. Kui vana juhataja omal
nõus – ütlesid, et see 5 eurot pole mingi raha.
soovil ameti maha pani, siis juhtus nii, et tema töö
Liikmete arv on tasapisi tõusnud,
t
18 inimest on
jätkajaks sain mina.
juurde tulnud ja vast tuleb veel.
vee Liikmeid saan nii,
Praegu käin koolis ja tööl ja natuke ideid on
et kui näiteks linnapeal märkan, et kellelgi
ke
on
mul ka olnud. Üritan veel kohalikku teatrisse
kuuldeaparaat kõrvas, siis astun ligi ja teen ääriääri
silmusvõimendit saada. Viimati käisin Ugalas, kuku
veeri juttu. Hakatuseks küsin, et kas see
hu oli paigaldatud silmusvõimendi. Tänu viimaviima
kuuldeapaaraat aitab kah? Ühest apteegist öeldi
sele mõistsin etendusest vähemalt 90% kindlasti,
mulle, et nad olevat müünud 100 kuuldeaparaadi
vaid üksikud sõnad läksid kaotsi. Leian, et ilma
otsikut. Seepeale ma ikka tõega imestasin, et küll
silmusvõimendita
dita pole üldse mõtet teatrisse minna
neid vaegkuuljaid
egkuuljaid peab ikka palju olema, aga kus
– mul lihtsalt tuleb uni peale, kui ei ole võimendit
nad kõik siis on?
23

MEIE @URIS 4

JÄRVAMAA VAEGKUULJATE ÜHING – ÜLLE MIHKELSOO:
Paljud teiste liikmesühingute
mingit maksu üldse ei võetagi. Küsite, et millega
juhid kurdavad siin, et rahvast
me siis oma kulusid katame? Eks ikka sellest
on vähe ja nuputavad, kuidas
hasartmängurahast, mida saame, samuti on abiks
liikmeid juurde saada ja
fondide finantsid. Nii et liikmemaksuvabastus
liikm
on
hoida. Järvamaa ühing on
vähemalt meie ühingule üks võimalus liikmeid
valinud selle tee, et liikmetelt
juurde saada.
TALLINNA JA HARJUMAA VAEGKUULJATE ÜHING – MALLORI LEMSALU:
Meie ühingus on 150 liiget.
vaatamas surnupealuudega kaunistatud kuusepuud
Pealinna suurust arvestades
ja siis läksime restorani C´est la vie.
võiks olla rohkemgi.
hkemgi. Kui 4
Üritustel on liikmete omaosaluseks
omaosalusek mingi
aastat tagasi ühingu etteot-sa
etteot
protsent,
sent, mis enamasti pole nõnda suur, et takisasusin, siis oli meil 100
taks osalemist. Liikmemaksu süsteem on natuke
liiget. Rahastust saame
muutunud: kui varem tasusid pensionärid 3 eur ja
Tallinna linnalt ja HarjuHarju
töötavad 5 eurot, siis üldkoosolekul otsustasime,
maalt ja nõukodadelt ja
et nüüdsest maksavad vanaduspensionärid 5 eur ja
hasartmängumaksunõuko
hasartmängumaksunõukotöölised 7 – keegi polnud sellele vastu. Külastame
gult.
Saame
sporditoetust
sporditoetust,
palju mitmesuguseid üritusi nagu Tallinna infoinfo
korraldame spordiüritusi. Kirjutasin valmis
päevad jne. Eelmisel aastal käisime Keilas ja
suurema projekti, mis kaeti osaliselt. Projekt sai
Paldiskis inimestele kuulmispuudega seonduvat
kirjutatud 7 ürituse jaoks, aga raha saime vähem,
tutvustamas. Keilas oli palju rahvast ja Paldiskis
seega teeme 4 üritust.
veelgi rohkem. Paldiskis
skis oli palju venekeelseid,
Liikmeid tuleb juurde vastuvõttudelt ja
mistõttu neile pidasime oma teabepäeva vene
spordiüritustelt, viimasel ajal tahavad ka kurdid
keeles. Tihtipeale kutsume infopäevadele appi
tulla meile
eile liikmeteks. Eriti hästi läheb meie sporspor
teisigi liikmesühinguid, näiteks Meniere´i Ühingu,
diklubil, kus toimub palju põnevaid ettevõtmisi.
kust Ene Oga on meiega käinud kaasas paljudel
Oleme korraldanud talvepäevi suusatamise-kelgusuusatamise
üritustel ja oskab rahvale kasulikku infot
inf jagada.
tamise ja kaminaõhtutega. Inimestele meeldib, kui
Üks aktiivne noor meesterahvas oli meil veel, aga
on väljasõit ja saab lapsed kaasa võtta. Ehk siis
tema tegi vehkat: tal pruut vist ei lubanud
sellised mõnusadd pereüritused. Jõulupidudel käib
vahepeal käia, vaatas, et meie ühingus on liiga
ka päris palju rahvast. Eelmise aasta jõuluka tegitegi
palju noori ilusaid naisi ja läks armukadedaks!
me nõnda, et kõigepealt käisime Niguliste kirikus
LÄÄNE-VIRUMAA – KERSTI LEPPIK:
See oli 24. oktoobril, mu
m õe
sünnipäeval,
mil
sattusin
ühingu juhatuse esimeheks ja
nüüd jookseb meil juba
ümmargune kümnes aasta.
Alguses oli 24 inimest, nüüd
on juba 56. Tore seltskond

meil, ehkki rahvast võiks rohkemgi olla! Iga kuu
viimasel esmaspäeval on kooskäimised ja kutsume
endale külalisi. Otsime selliseid huvitavaid
inimesi, et oleks midagi kuulata – põnevaid
kogemusi, reisikirjeldusi ja palju muud. On
oluline tulla kodust välja ja suhelda, sestap käime
võimalust mööda teatris ja ekskursioonidel.

VALGA VAEGKUULJATE ÜHING – VAIKE VISNAPUU:
Valga vaegkuuljate ühing on selle
iganes põhjusel ära kadunud või vanaduse tõttu
poolest eriline, et tema tegutseb
hooldekodusse läinud. Keskmine
Ke
iga on valgalaste
mitmes riigis, aga ühes linnas.
ühingus päris kõrge – 80 ringis. Noored ei taha
Kõik muu aga on ikka sama,
tulla, nad on kõik päevasel ajal tööl või muidu
mis mitmetel teistelgi siin.
iseendaga rakkes ja MTÜs tegutsemiseks ei jätku
Mitmed tublid tegijad on mis
neil enam võhma.
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RAPLAMAA VAEGKUULJATE ÜHING – VILJAR PARM:
Raplamaa
vaegkuuljate
Külliki
Bode
sõnul
on
suurim
ühing tähistas 2017. aastal
liikmesorganisatsioon Jõhvi, aga kuna Jõhvi on
oma 20. juubelit. Olen
hetkel oma tegevuse peatanud, on suurim Tallinna
olnud seal esimees 5–6
5
ja Harjumaa Vaegkuuljate Ühing ning sellest
aastat. Liikmeid on
järgmine Jõgevamaa oma.
hetkel 39, suur osa on
vanemaealised,
keskmiselt nii umbes 7575
aastased.
Kahjuks jäi Tartu seminaril ajapuuduse tõttu
Teeme
Rapla
valla
aruanne kõigil liikmesühingutel esitamata.
elanikele
infopäevi,,
kus
jagame
nõu
Vabandame ja loodame edaspidi kõnealustest
kuulmislanguse ja kuuldeaparaatide kasutamise
ühingutest ajakirjas teine kord pikemalt kirjutada.
kohta. Käime ekskursioonidel, kutsume kohapeale
Statistikana anname siinkohal teada, et Hiiumaa
arste, kes räägivad oma tegemistest. Jõulupidu on
Vaegkuuljate
Ühingus
on
21
liiget,
meil igal aastal ka nagu teistelgi. Et siis – üldiselt
LääneVirumaal 43, Põlvas
Põl
49, Nõmmel 101 ja
elavad Raplamaa vaegkuuljad täitsa tavalist,
taval
Saaremaal 139.
traditsioonilist elu.

PILDILE PÜÜTUD HETKED KOOLITUSELT

Milvi Ojavere ja Katrin Lapina lõbus keskustelu.

Külliki Bode ja Viljar Parmu ühislugemine.

Janno Kuusi kuulavad õed Kersti Leppik ja Reet Põld.

Nii valmis Kristi Kallastel käesolev kirjutis.
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KURTIDE OLÜMPIAMÄNGUD TÜRGIS 2017
TEKST: Sergei Matvijenko, Kristi Kallaste
FOTOD: Erakogu
Ujumises purustatii seekord 26, laskmises 15 ja
kergejõustikus 13 rekordit.
rekordit
Eesti koondisesse kuulus 11 sportlast ja 7
abipersonali liiget, delegatsiooni juhiks oli Argo
Purv..
Eesti
kurdid
sportlased
osalesid
kergejõustikus, orienteerumises, bowlingus ja
rannavõrkpallis.
Olümpiamängude tulemuste osas hõivas
esikoha Venemaa koondis, kelle kontole jõudis
199 medalit: 85 kulda, 53 hõbedat ja 61 pronksi.
Teisele kohale platseerus Ukraina, kes sai
kokku 99 medalit: 21 kulda, 42 hõbedat
hõb
ja 26
pronksi. Lõuna-Korea
Korea võitis kolmanda koha 18
kulla, 20 hõbetüki ning 14 pronksiga (kokku 52
medalit). Türgi haaras endale neljanda koha,
võites 17 kulda, 7 hõbedat ning 22 pronksi (kokku
46 medalit). Eesti jäi jagama medalitabeli viimast
ehk 44. kohta ühe medaliga, mille tõi koju MarjaLiisa Landar. Seni oli edukaim Eesti sportlane
Kairit Olenko,, kes on võitnud kokku kümme
medalit.

Möödunud
aasta oli viipekeelsele rahrah
vale taas unustamatu 18.–30.
tamatu:
juulil
uulil 2017. a
leidsid aset 23.
kurtide olümolüm
piamängud.
Hulk
kätega
emotsionaalselt
vehklevaid pealtvaatajaid oli voolanud kokku
Türki Musta mere ääres asuvasse Samsuni linna,
valmis kaasa elama oma iidolitele.
Osalejaid oli üle 3000 sportlase 97 riigist;
tegemist oli Türgi kõigi aegade suurima
spordiüritusega. Mõõtu võeti ühtekokku
ühtekokk
21
erineval spordialal. Hästitreenitud sportlased
püstitasid tervelt 86 rekordit, neist 54
maailmarekordit ja 32 Deaflympics´i
eaflympics´i oma.

Eesti koondis Türgis kurtide olümpiamängudel.
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MARJA-LIISA LANDAR: „TAHTMINE PEAB
TULEMA ISEENDA SEEST.“
Intervjuu kurtide olümpiamängude medalisti Marja-Liisa Landari (27) ja tema treenerist isa Sergei
Matvijenkoga
TEKST: Kristi Kallaste
FOTOD: Erakogu
maks sportlaseks. Allpool toome ära intervjuu
Marja-Liisa
Liisa Landari ning tema treenerist isa
Sergei Matvijenkoga.
Milline oli sinu lapsepõlv?
„Olen sündinud kurdina, minu ema ja isa olid
mõlemad kurdid ja mu
m emakeel on viipekeel.
Käisin Tallinnas Heleni koolis,“ alustab MarjaMarja
Liisa ning jätkab: „Pärinen spordilembelisest
perekonnast: minu ema ja isa on samuti
sportlased. Käisin nendega palju igal pool kaasas:
nii treeningutel, laagrites kui ka võistlustel.
Suurem osa mu elust on möödunud
mö
staadionidel.
Minu kui lapse jaoks oli huvitav reisida, näha
võõraid
id linnu ja teistsuguseid paiku; leidsin endale
uusi sõpru, kasvas suhtlemisoskus ja julgus.
Lapsena ma suurt sporti ei teinudki ja teismeea
pidude keerises jäi see hoopis tagaplaanile.
tagaplaanil Aga
suureks saades hakkasin asja tõsiselt võtma ja nii
ta läks.“
Marja-Liisa
Liisa ema on eestlane, isa ukrainlane.
„Olen pärit segaverelisest perest!“ naerab noor
naine. Kõiki pereliikmeid ühendas sport. Ema
Merike Mändsoo astus omal ajal Tallinna
Pedagoogilisse
isse Instituuti kehalise kasvatuse
õpetaja erialale,, olles üks esimestest kõrghariduse
omandanud viipekeelsetest kurtidest. Peale
mitmete meistritiitlite sisaldab ema auhinnakogu
ühtlasi kahte olümpiapronksi. Isa Sergei oli
Nõukogude Liidu kurtide kergejõustikukoondise
kergejõu
liige, kes osales 1989. aastal Uus-Meremaal
Uus
ka
kurtide olümpiamängudel. Mõlemad vanemad
tegelevad
praegugi
kergejõustikuga
ning
juhendavad
vad treeneritena järelkasvu.
järelkasvu

Noist aegadest, mil siinkirjutaja sportlastepaaril
Merike Mändsool ja Sergei Matvijenkol külas
käis, mäletab ta peretütar Marja-Liisat
Liisat väikese
terase tüdrukuna laua taga joonistamas,
joonistamas
ümberringi koomiksiraamatud. Ta armastas
koomikseid. Teiseks torkas silma lapse uudishimu
ja julge olek – tirts ei tõmbunud võõraste saabudes
oma tuppa, vaid seadis end enesekindlalt ikka
täiskasvanute juurde, elutoa laua taha.
Tänavuaastasel Eesti presidendi juubelivastujuubelivastu
võtul kutsus imetlevaid
vaid pilke esile sümpaatne paar
– kõrgushüppajad Marja-Liisa
Liisa ja Aleksei Landar.
Mõlemad noored on viipekeelsed kurdid,
kurdid
keda lisaks paljule muule ühendab sport: MarjaMarja
Liisa tõi möödunud aastal kurtide olümpiaolümpia
mängudelt koju pronksi ning tema kaasa Aleksei
on kahekordne kullaomanik.
Marja-Liisa
Liisa võitis Türgis kõrgushüppes meme
dali tulemusega 1,67, mis on ühtlasi isikliku
rekordi kordamine. Tunnustusena valiti noor naine
Eesti Paralümpiakomitee poolt 2017. aasta paripari

Elu nagu kassil
„Kui ma olin 12-aastane,
aastane, siis tõin ükskord koju
väikse kassipoja,“ meenutab Marja-Liisa.
Marja
„Algul
kartsin, et vanemad ei ole nõus. Aga triibulisest
hiirekuningast sai pereliige ja Kuti elas meiega
koos Lasnamäe korteris 15 ilusat aastat.
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Kõrgushüppaja Marja-Liisa
Marja
Landar Türgis äsjavõidetud pronksmedaliga
Kuti oli nooruses üsna vallatu, kratsis diivanit ja
tegi muid tempe,“
e,“ meenutab Marja-Liisa.
Marja
„Eks
sina ise oled ju samasugune,“ naeratab seepeale
isa Sergei südamliku uhkusega. „Noorena olid
vallatu nagu see kassipoegki, aga kiisust sai
lõpuks suur ja tark kass – sama juhtus ka sinuga.“
sinuga
Sergei vaikib viivuks mõtlikult, lastes käed
alla, ning jätkab siis viiplemist: „Ja nii nagu
kassigi, nii ei saa ka last kunagi sundida.
sundi
Me
emaga oleme loonud võimalused, oleme
leme rääkinud
spordi kasulikkusest ja headest külgedest. Aga
sundinud ei ole.“

samamoodi kui kuuljatelgi. Sport on paljudele
kurtidele üks parimaid eneseteostuse võimalusi.“
võimalusi
Isa Sergei kiidab Eesti sportlaste toetamise
süsteemi. „Elukutselisi sportlasi meil ei ole ja
treenida tuleb kas õpingute või palgatöö kõrvalt,
kõrvalt
seda küll. Ent samas
mas Eesti riik toetab sportlasi –
näiteks
Saksamaal
või
Inglismaal
pole
riigipoolseid toetusi üldse. Eks tööd tuleb Eestiski
teha ja kandikul keegi midagi kätte ei too. Aga kui
sind on juba märgatud ja tulemused olemas, siis
sind ka toetatakse.“ Eestis tegutseb
teg
Kurtide
Spordiliit, mis on igati tugev ja toimiv
organisatsioon. Selle eesotsas on viipekeelsed
kurdid, kes suudavad omade õiguste eest seista.

Sport on kurtidele oluline
Marja-Liisa võtab jutujärje üle: „Nõus,
Nõus, et tahtmine
peab ikkagi tulema iseenda seest, väljast seda seda
sinusse panna ei saa. Olen
len eluaeg olnud
uudishimulik,, armastanud suhtlemist ja reisimist
ehk siis kõike seda, mis spordiga kaasneb.
Kurtidele on sport väga tähtis. Koolis on kurtidel
lastel raske, sest ainete õppimiseks peab oskama
eesti keelt, aga see on neile
eile võõrkeel. Nii
pühenduvadki need lapsed
psed heal meelel spordile,
sest see on nende võimetele jõukohane. Sportides
pole
ole ju kuulmist otseselt vaja. Kuuljate
olümpiamängudel me ei osale, kuna ei kuule
revolvrist lastavat stardipauku, aga muid
piiranguid ju põhimõtteliselt pole – jalad liiguvad

Marja-Liisa, räägime
äägime nüüd Sinu senisest
tähetunnist – olümpiamängudest
Need olid mul kolmandad. Oma esimesi mänge
võtsingi pigem kogemuste omandamise ja
maailma avastamisena. Eks mul oli tollal töö ja
lisaks
veel
õpingud
Tallinna
Ü
Ülikooli
kehakultuuriteaduskonnas ja see kõik võttis oma
aja. Teiselt korralt ootasin juba pisut rohkemat ja
kaotades nutsin. Seejärel lõpetasin ülikooli ja
otsustasin nüüd asja põhjalikumalt kätte võtta.
Vähendasin
töökoormuse
osalisele
ajale,
keskendumaks rohkem treenimisele. KolmanKolman
datele olümpiamängudele
olümpiamängudel minnes olid keha ja
vaim juba igati
ti valmis ja medalisoov kindel.“
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Marja-Liisa
Liisa
jääb
hetkeks
mõttesse,
analüüsides toimunut ja jätkab siis:
„Kui mängud juba algasid, siis oli mu
tähelepanu keskendunud puhtalt hetkele.
hetke Üldse ei
mõelnud, et nüüd ajan taga auhinda.
uhinda. Lihtsalt
andsin endast parima. Olin väga keskendunud, ei
vaadanud kõrvale ega tagasi! Lihtsalt tegin, mis
vaja,“ meenutab noor naine.
„... Ja siis leidsin ennast seismas äkki
poodiumilt ja jälgisin, kuidas suurel ekraanil
tõusis aeglaselt üha kõrgemale
male Eesti lipp...“
Hingeülendavast mälestusest tulvil Marja-Liisal
Marja
hakkavad silmad nüüdki veel kergelt
gelt läikima.
„See oli ikka tõeliselt eriline hetk, tavaliselt meie
Eesti lippu mujal maailmas ikka nii väga ei näe.“

muretsema,“ arvab Marja-Liisa.
Marja
„Kodus on selles
mõttes raskem, eriti kui meil mõlemal abikaasaga
on olnud kiire päev. Kes esimesena koju jõuab,
see poti tulele paneb.“ Marja-Liisa
Marja
lemmiktoit on
sushi, aga seda ta töömahukuse tõttu ise kodus ei
valmista.
Marja-Liisa
Liisa abikaasa,
abikaasa Peterburis sündinud
Aleksei on samuti sportlane, kahekordne
olümpiavõitja. „Praegu tegeleb ta uue hobiga, lõi
Eesti kurtide kettagolfi klubi,“ mainib MarjaMarja
Liisa.
„Igal juhul jätkan
ätkan sportimist,
sportimist sest see meeldib
mulle. Treenin 5–66 korda nädalas, pühapäeviti
puhkan,“ hakkavad Marja-Liisa
Marja
käed jutuotsi
kokku siduma.. „Samuti käime juba viiendat aastat
koos isaga igal kevadel soojal maal treeninglaaris.
Seal on varakevadel juba soe, saab treenida
värskes õhus, mis on heade tulemusteni
jõudmiseks oluline. Eestis treenitakse sel ajal
tavaliselt veel saalis, mis pole see.“
Käesoleva aasta 22.–24.
22.
märtsil Valgevenes
Gomelis
toimunud
6.
Euroopa
kurtide
sisekergejõustiku meistrivõistlustel osalenud Eesti
kurtide koondise liige Marja-Liisa
Ma
Landar ületas
kõrgushüppes 1.61 ja võitis pronksmedali. See on
vaid üks paljudest Marja-Liisaga
Marja
seotud
spordiuudistest, mis ajakirjanduses kajastuvad ja
ilmselt viimaseks ei jää.

Aga kas Eesti hümni ka mängiti?
„Ei tea,
a, vist ikka ei mängitud, sest kurdid ju ei
kuule... Aga tulevikus võiks kindlasti tele-ekraanil
tele
tõusva lipu kõrval olla ka viipekeeles hümni
esitaja – see oleks kindlasti suurepärane!“
Milline on elu pärast olümpiamänge?
„Elame täitsa tavapärast elu. Olen küll üsna
hõivatud ja aega trennideks on raske leida,“
tunnistab sportlane. Marja-Liisa
Liisa töötab osalise
ajaga laos ning lisaks on ta televisioonis
viipekeelsete uudiste ankur.
Et terve keha ehitusmaterjaliks on õige toit,
peab sportlane oma menüüle mõnevõrra rohkem
tähelepanu pöörama. Samas ei võimalda tihe
päevakava suuri gurmeemaratone ette võtta.
„Treeninglaagrites on kõige lihtsam – seal
pakutakse laagritoitu ega pea ise selle pärast

Veel ajakirjanduses samal teemal ilmunud:
Kristi Kallaste, „Marja-Liisa
„Marja
Landar: „Sport
on mu elu.““ Sinuga (2018
2018. a kevadnumber)
Ene Veiksaar, „Võita on võimalik ainult
tahtejõu abil.“ Naisteleht (7. märts 2018)

Sergei Matvijenko ja Marja-Liisa
Marja Liisa Landar koos teiste Eesti sportlastega Türgis.
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ELUNDIDOONORLUSEST EESTIS
„Ärge võtke oma organeid taevasse kaasa. Seal teatakse, et neid vajatakse maa peal.“
Paavst Johannes Paulus II
Artikkel
kkel pärineb ajakirjast Sinuga (kevad 2018)
AUTOR: Kristi Kallaste
PILT: Kristi Kallaste

Dr Virge Pall, Tartu Ülikooli Kliinikumi Transplantatsioonikeskuse direktor
Elundidoonorlus on eesti inimesele üldiselt tume maa. Ent tasapisi liiguvad asjad siingi paremuse
poole. Aastal 2016 moodustati rakkude, kudede ja elundite hankimise, käitlemise ja siirdamise
siirdam
poliitika paremaks kujundamiseks siirdamisnõukogu. Nõukogusse kuulub teiste seas ka EPIKoda.
Doktor Virge Pall on Tartu Ülikooli Kliinikumi Transplantatsioonikeskuse direktor, kes aitab artikli
autoril teemat mõtestada.
Elundi või koe siirdamine on tihti ainus
ravimeetod, mis pikendab inimese eluiga ja
parandab elukvaliteeti. Elunditest siiratakse neeru,
maksa, kopsu, pankreast ehk kõhunääret ja südant.
Kudedest siiratakse silma sarvkesta, veresooni,

luukude ja nahka. Üks doonor võib päästa kuni 8
inimese elu.
Alati ei pea doonor olema surnud.
Elusdoonorlusega on tegemist siis, kui elus
inimene loovutab oma elundi või osa elundist
siirdamiseks teisele inimesele ehk retsipiendile.
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Pall. „Südamesiirdamisi Eestis veel ei tehta,
vajaduse korral saadame patsiendi Soome. Muide,
kõik 7 eestlast, kellele on tehtud Soomes
südamesiirdamine, on praegu elus!“

Tavaliselt on siin tegemist loovutamisega kindlale
isikule ehk suunatud annetusega kellelegi, kellega
doonoril on kas geneetiline või siis emotsionaalne
side.
1. Retsipiendiga geneetiliselt seotud isikuteks
loetakse: vennad ja õed, vanemad,
täiskasvanud lapsed, kaugema astme
sugulased.
2. Retsipiendiga emotsionaalselt
seotud
isikuteks võivad olla: abikaasa või
elukaaslane
ja
sugulased,
sõbrad,
kolleegid, naabrid või teised head tuttavad,
kes soovivad aidata.
Doonor peab olema terve ja vähemalt 18aastane. Osas riikidest on võimalik ka anonüümne
doonorlus, mil doonor retsipienti ei tunne. Eestis
ei ole anonüümne doonorlus seadusega lubatud.
Peamiseks doonorelundiks, mida saab
loovutada elus inimene, on neer. Igal inimesel on
tavaliselt kaks neeru, kuid selleks, et elada
täisväärtuslikku elu, piisab ka ühest tervest
neerust. Neerusiirdamist vajavatel patsientidel on
reeglina lakanud töötamast mõlemad.
„Sageli on doonoriteks nõus hakkama
sugulased,“ räägib dr. Virge Pall. „Oma vereliini
sugulaste puhul on sobivus loomulikult suurem ja
sellest tulenevalt ka väiksem tõenäosus
äratõukereaktsiooni tekkeks. Mida lähedasem
sugulane (vanem, laps), seda parem. Vahel oleks
perekonnas kogunisti mitu inimest valmis
annetama oma organi, näiteks lapse puhul. Sel
juhul teeme väga põhjalikud uuringud,
selgitamaks välja just selle doonori, kelle organit
siirates oleksid riskid kõige väiksemad.“
Ameerikas Virginia osariigis elav mees ei
kinkinud abikaasale 20. pulma-aastapäevaks mitte
ehet või romantikapaketti, vaid hoopis oma neeru.
On juhtunud sedagi, et kahes erinevas peres on
elundisiirdamist vajav pereliige ja kummaski
peres on lähedane nõus hakkama doonoriks, ehk
siis annetama enda neeru. Meditsiiniliste
uuringute käigus ilmneb, et elundid omavahel ei
sobi, küll aga sobiks ühe pere doonori neer teise
pere retsipiendile ideaalselt ja vastupidi. Sel juhul
on lubatud, kahe pere nõusolekul, et doonorid
annetavad oma elundi risti teise peresse ja saavad
teise pere doonorilt elundi vastu. Kaks lõikust
mõlema doonoritega sooritatakse võimalikult ühel
ajal, vältimaks teise poole ootamatut ümbermõtlemist.
„Eestis siiratakse pankreast ehk kõhunääret,
samuti kopsu, maksa ja neeru,“ selgitab Virge

Ent kui inimesele on antud looduse poolt kaks
neeru, ju siis on tal endalgi vaja neid mõlemat?
Seda muidugi ka. Ent samas tuleb inimene
tegelikult väga hästi toime ka vaid ühe neeruga.
Ühe terve neeruga saab elada täitsa tavalist elu,
mingeid olulisi piiranguid pole. Inimene, kes on
annetanud ühe neerudest, saab käia tööl, sportida,
reisida nagu teisedki, lihtsalt tuleb käia ennast
aeg-ajalt arstile näitamas.
Järjekorrad on pikad?
„Järjekordi kui selliseid tegelikult ei ole. Me ei saa
koostada nimekirja, kus rangelt kirjas, et see
ootaja on nüüd esimesel või too viiendal kohal,“
rõhutab dr. Pall. „Elundisiirdamise õnnestumise
üks võtmetegureid on võimalikult hea sobivus.
Elundisaaja ning doonori vahel peavad klappima
väga paljud meditsiiniliselt olulised seigad – peab
olema
õiges
vanuses,
õige
veregrupi,
koesobivusnäitajatega ja nii edasi. Neerude puhul
on ooteaeg kõige pikem, kuna siirdamist on
võimalik edasi lükata dialüüsi abil. Üks patsient
meil on oodanud oma teist neeru rekordilised
kümme aastat, seni käib ta dialüüsis.“
Kas ühest siirdamisest piisab?
„Sageli on vaja elu jooksul teha siiski rohkem,
isegi kolm kuni neli siirdamist. Nii mõnigi, kes
meil praegu järjekorras, ootab oma teist või
kolmandat neerusiirdamist. Üks siiratud neer
töötab keskmiselt 15 aastat, siis on vaja uut.
Samas on see väga individuaalne – Eestis on
elatud ka 30 aastat sama neerusiirikuga.“
Kas inimene ise saab ka midagi ära teha,
vältimaks näiteks neeruprobleeme?
„See on niisugune valdkond, kus inimese enda
„süü“ on ikka tõesti väga minimaalne,“ arvab dr.
Pall. Neerupuudulikkus tekib väga erinevatel
põhjustel. Kaasasündinud või pärilikel juhtudel
pole midagi teha. Vahel on olnud põhjus ebasobivate ravimite poolt tekitatud. Raseduskomplikatsioonidest tekkinud südamepuudulikkuse
raviks on vaja läinud südamesiirdamist. Riskid
suurenevad ka vanuse kasvades, alates 50. eluaastast. Võib-olla ehk ainult kõrge vererõhu ja
diabeedi korral võiks mõnel juhul rääkida
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organiseerida doonorelundite kiiret transporti
ühest haiglast teise. Kiirus on siin väga oluline:
eriti südame, kopsude ja maksa puhul – neile
asendusravi sisuliselt puudub, mistõttu on neid
elundeid vahel vaja väga kiiresti. Veelgi olulisem
on kiire tegutsemine siis, kui elund on juba
doonorilt eemaldatud. Südame puhul on
ajapuhvriks
elundi
eemaldamisest
kuni
siirdamiseni neli tundi, neerudega võib viivitada
ka pisut kauem.
Teised Euroopa riigid jäävad meist liiga
kaugele – elundit lihtsalt ei jõuta õigeaegselt
transportida. Ka Venemaaga puudub meil
igasugune koostöö ja nendega me elundivahetust
ei tee. Venemaa ei ole Euroopa Liit ja neil on
hoopis omad seadused.
Scandiatransplantiga
liitunud
riikide
elanikkonna koguarv on ligikaudu 28,2 miljonit.
See tähendab, et kui Eestis tuleb keskmiselt paar
doonorit kuus, siis Scandiatransplanti kaudu liigub
elundeid ülepäeviti ja vahel isegi igapäevaselt.
Tänu riikidevahelisele koostööle on
suurem
tõenäosus, et iga patsient saaks võimalikult kiiresti
just temale sobiva elundi.

inimese enda tegematajätmisest – tervist oleks
saanud paremas seisus hoida ehk sel juhul, kui
inimene tarvitanuks korralikult talle määratud
ravimeid. Emad on ikka keelanud lastel külma
kivi peal istuda, aga tegelikkuses ei oska hiljem
tagantjärele keegi öelda, millest elundisiirdamise
vajadus alguse sai.
Elu enne neerusiirdamist
Neerusiirdamise alternatiiviks on dialüüs ehk
neeruasendusravi. Viimase abil eemaldatakse
neerupuudulikkusega haige vereringest mürgiseid
jääkaineid ja üleliigset vedelikku. Selleks on kaks
võimalust: hemodialüüs ja peritoneaaldialüüs.
Hemodialüüsi
puhul
toimub
vere
puhastamine jääkainetest kehavälises vereringes
spetsiaalse hemodialüüsiaparaadi abil. Veri
puhastatakse dialüsaatoris ehk filtris. Protseduur
kestab umbes neli tundi, kuid ägeda
neerupuudulikkuse korral võib see olla ka
ööpäevaringne. Peritoneaaldialüüsi tegemiseks
paigaldatakse kõigepealt operatsiooni teel
kõhuõõnde nabast allapoole väike plastkateeter.
Dialüüsivedelik (eriline suhkrulahus) viiakse
kateetri abil kõhuõõnde ja juhitakse sealt mõne aja
möödudes välja. Koos vedelikuga eemalduvad ka
organismile kahjulikud ained. Seda tehakse 4–5
korda ööpäevas. Peritoneaaldialüüs on läbiviidav
ka kodustes tingimustes.
Nagu ülalpool toodud kirjeldustest taibata
võib, on dialüüs inimesele kurnav. Tavaliselt
käiakse haiglas dialüüsi tegemas ülepäeva ja
kolm–neli tundi korraga. Selline elustiil ei
võimalda osaleda normaalselt ei tööelus ega eriti
mujalgi.

Levinud õudusjuttude stsenaarium ei vasta
tõele
Õuduskirjanike
üks
meelisteemasid
on
stsenaarium, kus vigastatud, aga elusalt inimeselt
röövitakse tema elundid. Pisaraid kiskuvad
Hollywoodi
filmid
kubisevad
kangelaste
imelistest tervenemistest, kus aastaid koomas
olnud inimene lõpuks ikkagi „ellu“ ärkab – seik,
mis toidab tõhusalt linnalegende ja on vesi
elundidoonorluse vastaste veskile. Selliste juttude
peale raputab dr. Pall muiates väga konkreetselt
pead.
„Me peame vahet tegema kahel väga erineval
seigal – üks asi on kooma, aga teine asi ajusurm,“
selgitab dr. Pall. Tavainimene ajab nood kaks
meditsiinilist terminit omavahel tihtipeale segi.
„Kooma on teadvusetuse seisund – koomas olles
inimese aju töötab, verevarustus on seal täiesti
olemas. Ajusurma puhul seevastu ajus igasugune
tegevus puudub, verevarustust seal enam pole.
Arstidel on tänapäeval olemas tõhusad vahendid
ning meetodid tegemaks kindlaks, kas ajus on
verevarustus säilinud või mitte. Otsus langetatakse
kindlate kriteeriumide põhjal ja kui verevarustust
ajus enam tõesti ei ole, siis on kahjuks selge, et
seda inimest elule päästa ei õnnestu. Masinad
võivad keha küll töös hoida, kuid see on ka kõik.“

Rahvusvaheline koostöö
„Eesti on väike ning ka doonoreid ja siirdamisi on
siin suhteliselt vähe. Tihtipeale käib doonorlus n.ö
lainetena: näiteks eelmisel aastal oli suurem
madalseis, ent käesoleva aasta alguses on
doonoreid olnud üsna palju,“ võrdleb Virge Pall.
Seetõttu on Eestil tihe koostöö Põhjamaadega,
alates 2017. aastast kuulume ühendusse
Scandiatransplant. Viimase näol on tegemist
organisatsiooniga,
mis
tegeleb
elundite
vahetamisega Taanis, Soomes, Islandil, Norras,
Rootsis
ja
Eestis.
Iga-aastaselt
saab
Scandiatransplanti kaudu Põhjamaades endale uue
organi umbes 2000 patsienti.
Miks just Põhjamaad? Sest nad asuvad meile
lähedal ja nende riikide vahel on võimalik
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Neli kriitilist tundi

tasub tervist erilise hoolega jälgida. On olnud
juhtumeid, kus äratõuge tekib alles aastate pärast.
Tavaliselt siiratakse inimesele vaid üks neer.
Erand tehakse näiteks sel juhul, kui täiskasvanud
retsipiendi doonoriks on laps – kuna lapse elundid
on väiksemad, ei pruugi temalt saadud üks neer
täiskasvanule piisav olla.
Oluline on
n teavitada lähedasi!
Eestis eemaldatakse surnud doonorilt elundeid ja
kudesid siirdamiseks juhul, kui inimene oli eluajal
avaldanud tahet loovutada surmajärgselt elundeid
ja kudesid siirdamise eesmärgil või kui puuduvad
andmed selle kohta, et ta oleks selle vastu. Arstid
on kohustatud
hustatud uurima pereliikmetelt surnud isiku
suhtumist elundite ja kudede doonorlusse. Teades
inimese eluajal tehtud otsust, on lähedastel palju
kergem nõusolekut anda. Lähedased toovad
tihtipeale põhjenduseks, et nemad
nema ei tea, mida
lahkunu ise oleks tahtnud
tahtnu ja igaks juhuks pigem
keelduvad. Seepärast ongi kõige kindlam oma
soovidest lähedastele
tele rääkida.
Elundidoonorlus
on
omakasupüüdmatu
tegevus, tasu selle eest ei saa. See on altruistlik
võimalus anda abivajajatele midagi hindamatut
olukorras, kus inimese enda
e
elu kahjuks päästa ei
olnud enam võimalik. Tegelikult ei või iial teada,
millal me ise või meie lähedased vajaksime
elupäästvat siirdamist.
Üks meetod oma tahte avaldamiseks on
internetis paiknev patsiendiportaal.
patsiendiportaal Logides IDkaardi või mobiili-ID
ID abil sisse portaali
www.digilugu.ee,, saab seal vormistada oma
nõusoleku surmajärgseks elundite loovutamiseks.
Doonorikaarte
aarte saab kliinikumist,
kliiniku
aga igaüks võib
selle ka isee välja printida netilehelt:
www.elundidoonorlus.ee
.ee. Ideaalne variant on
selline, kus inimesel oleks taskus või käekotis
kaart nõusolekuga elundidoonorluseks.
elundidoonor
Ent ideaalset
deaalset olukorda tuleb ette
ett harva. Saatus
ei küsi, kas oled valmis.
valmis Eesti inimesele tundub
eluajal
niisuguste
uguste
teemadega
tegelemine
harjumatu ja võõras. „Me räägime lähedastega,
aga kui nende „Ei“ on ikka lõplik, siis survestada
ei saa,“ nendib dr. Pall.

„Info ajusurmas patsiendi kui võimaliku doonori
kohta saame intensiivravi arstidelt. Just
intensiivravi arstid on need, kes suhtlevad lahkunu
omastega – teavitavad neid lähedase surmast,
selgitavad ajusurma olemust ja küsivad suhtumist
doonorlusesse. Alles pärast seda kõike hakkavad
tegutsema siirdamiskeskuse meedikud.“
meedikud
Ilmselgelt on lähedased šokiseisundis. On
loomulik ja arusaadav, et inimpsüühikale ei ole sel
hetkel heaa aeg tegelda leina kõrvalt lisaks
doonorluse teemaga. „Paraku ei ela ka elundid
igavesti. See aja-aken,
aken, mil elundit võib doonorilt
võtta ja siirata retsipiendile, on umbes neli tundi,“
mainib dr. Pall. Esmapilgul võib neli tundi näida
mõõdukana, ent hakates
es siia lükkima kõiki
siirdamise protseduuriks hädavajalikke toimetusi,
selgub, et ajaliiv libiseb läbi sõrmede halastamatu
kiirusega. Tuleb üles leida lähedased ning neid
teavitada, selgitada välja suhtumine doonorlusse,
küsida kohtuarsti luba, organiseerida
ida transport
jpm.
Paralleelselt
doonoroperatsiooni
läbiviimisega tuleb teavitada elundi saajat, kes
peab viivitamatult Tartu sõitma, kuna siirdamisi
sooritatakse ainult Tartu Ülikooli Kliinikumis.
Elu uue elundiga
Kui siirdamine on õnnestunud, päästab see
s
inimese kurnavast dialüüsist. Neerusiirdamise
läbiteinu võib elada täiesti tavalist elu ja tema
tervise eripärast ei tea sageli ka mitte
koolikaaslased ega kolleegid. Küll tuleb olla arsti
juures regulaarsel jälgimisel ning tarvitada
tablette, ent midagii olulist tavaelus tegemata enam
ei jää.
Siiratud neer on küll võõrkeha, ehkki elab ja
kasvab koos inimesega. Äratõukereaktsiooni
suhtes on esimene aasta kõige kriitilisem, siis

Läänemaailma surmavõõrus
„Läänemaailmas, sealhulgas ka Eestis pole
harjutud surmast rääkima, see on tabuteema.
Tähtis on olla alati positiivne ja lõbus – elu peab
olema nagu ameerikalik gospelmuusika,“ lausub
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Virge Pall mõtlikult. „Surm ei kuulu meie
igapäevaellu ja kui kellegagi midagi juhtub, pole
lähedased selleks üldse valmis. Vanasti suri
inimene pereringis
eringis ja tema ümber olid kõik
pereliikmed, ka lapsed. Lapsed osalesid maast
madalast elu loomulikku ringkäiku kuuluvates
toimingutes, neid ei ajanud keegi minema. Nad
said kogemuse, õppisid suhtumist. Nüüd viiakse
inimene enamasti surema haiglasse, kus surijat
s
käivad vaatamas tihtipeale vaid üksikud valitud
pereliikmed. Nii kasvavadki üles terved
põlvkonnad inimesi, kes pole päriselus eales
surma näinudki.“

koos elunditega või elab osake temast mõnes
teises inimeses edasi veel pika ja huvitava elu?“
põhjendab noor naine oma nõusolekut kadunud
ema elundite siirdamiseks abivajajale. „Minu ema
oli alati hästi tegus ja aktiivne proua ning usun, et
temale meeldinuks viimane variant
vari
tunduvalt
rohkem kui esimene.“
Paljud uue elundi saanud inimesed jäävad
tähistama
siirdamiskuupäeva
oma
teise
sünnipäevana – on ju nüüd ühes inimeses ka osake
teisest. Üks ema, kelle autoavariis hukkunud poja
neer oli annetatud teisele lapsele, on öelnud:
öel
„Mul
on tunne, et mu poeg elab teatud mõttes edasi. Ta
ei ole siit ilmast täielikult läinud. See on parem
kui mitte midagi.“

Minu lähedane elab edasi, teatud mõttes.
„Mis vahet seal on, kas mu ema maetakse

Põhjamaade Transplantatsiooniühendus

KUULMISE KAOTUSEST ROOTSI
KÕNETERAPEUDI PILGU LÄBI
Asta Daleen jagab oma tööga seotud kogemusi
TEKST: Kristi Kallaste
FOTOD: Kristi Kallaste
Elulooline tagapõhi
Asta Daleen on pärit Rootsist Kalmarist.
Kalmarist Lapsena
soovis ta saada õpetajaks. Suureks saades täitis
noor naine oma unistuse ja pühendus
pedagoogiametile
ametile rõõmuga. Ühel õhtul astus
koolis ta juurde direktor, kes mainis, et õppeasutus
vajaks logopeedi ning pakkus välja,
välja kas noor
õpetaja ei tahaks minna Stockholmi omandama
vastavat lisakutset. Esimese hooga Asta keeldus,
sest tal oli tollal kaks väikest last ja
j pere elas
Jönköpingis;
is; ta ei näinud võimalust siirduda laste
kõrvalt kaheks aastaks Stockholmi õppima. Ent
Asta mees, kes oli elukutseline sõdur, ütles pärast

järelemõtlemist samal õhtul, et kui ikka tõesti seda
tahad, küll me siis
iis hakkama saame.
sa
Nii sai Astast Jönköpingi
köpingi lääni kuulamise
kuul
ja
kõne õpetaja. Just sellel
se
ajal vaieldi Rootsis
tuliselt selle üle, kas tavakoolis võiksid õppida ka
kehva kuulmisega lapsed. Asta oli innukas
kuulmislangusega
ga laste tavakooli saatmise
pooldaja.
a. Peagi muutus Jönköpingis suhteliselt
harjumuspäraseks,, et nõrgema kuulmisega lapsed
alustasid kooliteed oma piirkonna õppeasutuses.
Peagi kolis pere Kalmarisse, taas seoses Asta
tööülesannetega.
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Seal täheldas noor logopeed imestusega, kui
palju sihtrühmi sõnapaar „kuulmispuudega laps“
tegelikult endas hõlmab. Siia kuuluvad kurdina
sündinud lapsed, pärast kõnelema hakkamist
kurdistunud, siis kuulmisjäägiga lapsed ehk
vaegkuuljad, aastaid hiljem lisandusid komplekti
veel ka implanteeritud kurdid. Neid kõiki tuleb
õpetada pisut erinevalt. Lisaks on olemas veel
tinnituse all kannatajad ja pimekurdid.
Tihtipeale jääb kuulmislangusega rahvas elust
vähem või rohkem kõrvale. Näiteks paneb kuulja
peoriided selga ja hõikab oma kehva kuulmisega
kaaslasele: „Hakkame minema!“, ent too võtab
ajalehe ja poetab tagatuppa minnes tagasihoidlikult üle õla: „Ma parem jään koju...“

Kujutlemaks ennast kuulmispuudega inimese
olukorda, näitab Asta paberilehte, millel on kiri –
kuid mitte tavaline, vaid tähtede ülemine osa oleks
justkui kinni kaetud. „Umbes samamoodi nagu
siin poolikus kirjas, nii tunneb kuulmislangusega
inimene end teistega vesteldes – tekst jõuab
temani katkendlikult, mistõttu ta peab palju
kasutama äramõistatamist“, selgitab kõneterapeut.
„Minu
kui
kõneõpetaja
jaoks
on
sisekõrvaimplantaat täiesti uskumatu asi!“ kiidab
Asta. „Olen töötanud kurtide lastega palju ja neil
on implantaatidega lihtsalt meeletult head
tulemused.“ Muidugi on laste kõne areng väga
erinev – kui mõnel on suulise keele areng olnud
pea spontaanne, siis teine on pidanud rohkem
vaeva nägema.
„Kõrvaimplantaat on vägev abivahend!“ on
Asta vaimustuses. „Aga oi kui hirmsaid
konverentsikaklusi olen ma omal ajal sellega
seoses üle elanud. Kõige hullemad vastased
Rootsis olid viipekeele eestvõitlejad, kusjuures
osa neist olid ise hoopiski kuuljad! Aga näe, nii
vastukarva oli neile, kui kurt ka räägib ja kuuleb.
Vahel juba mõtlesin, et mulle visatakse varsti
mädamune kaela...“
Asta on palju töötanud implanteeritutega.
Pärast kõneprotsessori külgeliitmist ootavad ees
pikad treeningutunnid. Implantaadiga kuulama
õppimine nõuab aega ja kannatlikkust – värskelt
kuulma hakanud inimest alles tutvustatakse helide
maailmaga. Samuti õpitakse kasutama telefoni nii,
et kõneterapeut ja värske implantist helistavad
teineteisele ja vahetavad omavahel uudiseid.

Lähedaste tähtis roll
Kuulmispuue on oma olemuselt sügavalt
sotsiaalne. Rehabilitatsioonis ei saa kuidagi võtta
kuulmislangusega
inimest
eraldiseisvana,
lahutatuna nendest, kellega ta igapäevaselt lävib.
Seetõttu peab rehabilitatsiooniprotsessis osalema
terve pere. Mida perel siin ikka nii väga õppida
on? mõtleb ilmselt nii mõnigi. Asta näitab pilti,
kus teine inimene seisab vaegkuulja küljel ning
karjub ta kuuldeaparaati. „See on vale – selle
asemel tuleks seista hoopis näoga vaegkuulja
poole!“ ütleb Asta. Ideaalne, kui lähedased
seisaksid või istuksid omavahel juteldes
ringikujuliselt. Niisuguseid seiku võiks silmas
pidada ka kodu kujundamisel. Teine kurb viga,
mis lähedastega suheldes tihti ette tuleb, on see,
kui vaegkuulja uudishimulikult uurib: „Millest te
räägite?“ ja talle vastatakse: „Aheimidagitähtsat!“
Kui lähedased koostööd ei tee, siis on mäng
juba ette kaotatud. „Äh, ta kuuleb siis, kui tahab!“
– seda stamplauset on Asta pidanud kuulma
tüdimuseni. Sellisel juhul tuleb lisaks hakata
lähedastele selgitustööd tegema, et see on ju raske
olukord neile endilegi, kui kommunikatsioon ühe
pereliikmega ei tööta.
Inimeste aitamise juures on Asta jaoks
olulisimad informeeritus ja teadmised. Tuleb välja
selgitada põhjused, miks inimene enam ei kuule,
ja seda teadmist peab jagama ka inimese ning
tema lähedastega. Inimesele tuleb näidata kõrva
skeemi ja selgitada, mis tema kuulmisorganiga on
toimunud. Et heli ei jõua enam väliskõrvast
sisekõrva, peab selle teekonna jooksul olema
toimunud mingi viga; mõnikord on selleks
osutunud lihtsalt vaigukork, mille eemaldamine
on lihtne.

Asta Daleen: Ma ei saa ära teha teie,
vaegkuuljate, tööd, aga ma saan olla teie
lähedal, anda teile jõudu ja toetada.
Kuidas tehniliselt tõhusalt kommunikeeruda:
Selleks, et kõik tehniliselt laitmatult toimiks, on
vaja sobivat ümbrust. Ärge unustage, et ka
kuuljale, kes teiega suhtleb, on tüütu ja
ebameeldiv, kui kommunikatsioon ei toimi!
Teiseks väsimus. Nõrgema kuulmisega
inimene väsib ruttu olukorras, kus ta peab hoolega
kuulama. Ühtlasi vaatab ta nägu ja loeb suu pealt,
pannes sel moel justkui puslet kokku. See on suur
töö.
Üllataval kombel selgubki kuulmislanguse
olemasolu sageli hoopis siis, kui inimene läheb
arsti juurde, kurtes väsimust. Just tööväsimuse
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diagnoosi saamisele
aamisele järgnenud lisauuringud
lisauuringu on
paljastanud inimese algusjärgus kuulmislanguse.

.
paksu pahameelt „kasvatamatu“ inimese vastu,
vastu
tegelikult
egelikult on põhjuseks lihtsalt
lihtsa tema puue.
Kommunikatsiooni aitavad parandada mitmed
pisiseigad, mis kõik kokku võivad jutust
arusaamisel osutuda määravaks. Näiteks, kas olete
märganud, et kuulete paremini heas valguses? Kui
nõrgenenud kuulmisega kaasvestleja ronib teile
lausa suhu, tõmbab pingutusest ninajuure kipra ja
küsib mitu korda üle, siis pange lamp põlema –
äkki on sellest abi?
Samuti akustika ja taustamüra – eriti kui
rääkijaid on palju ning taustaks kostab veel mingi
muusika. Seetõttu
õttu on näiteks restoranis kahtlane
tähtsaid vestlusi pidada, kui kambas on ka
kõvakuulja.
Loobuda tuleks vurinkõnest ja mulinkõnest
mulin
ning rääkida nii selgelt, nagu ütleksite koolis
õppetükke. Iga lause lõpus võiks teha pisikese
mikropausi, võimaldamaks kõvakuuljal paremini
reel püsida.
Rootsis
kasutatakse
väga
edukalt
alternatiivseid kommunikatsioone.
kommunikatsioone Siia alla
kuuluvad näiteks viibeldud kõne ja viipekeel –
viimane on alternatiivne sel juhul, kui inimesel ei
ole kavatsust muutuda viipekeelseks kurdiks.
Kasutades viipekeelt vaid abistava vahendina, ei
pea oskama seda täiuslikult ja kasutada võib
tugiviipeid. Tähtis on sel juhul viibelda
v
kõnega
samas rütmis, seda toetades.
Laske vaegkuuljal ise valida endale asukoht,
kust ta kuuleb ja näeb kaasvestlejaid paremini.
Oskus end õigesse kohta sättida on oluline. Ilmselt
teavad kõik
õik vaegkuuljad, et pole tark olla näoga
vastu akent, vaid tuleb istuda selg akna poole. Kui
valgus langeb tagant, siis ei näe rääkija suud, vaid
kogu viimase nägu on justkui must siluett.
Asta Daleen räägib oma töös ettetulnud
juhtumist, kuss ühel mehel oli kuulmispuue, aga
kuuldeaparaati hankida ta ei soovinud. Seetõttu
pidi tema kodus aastaid rääkima oma kaasaga
nõnda kõvasti, et proua hääl muutus kähedaks ja
lõpuks kaotas ta selle hoopiski. Kui naisel enam
häält polnud, nõustus mees lõpuks hankima
kuuldeaparaadi ja tema ustav küljeluu suundus
logopeedi juurde oma häält ravima.
Tähelepanu
tasub
pöörata
oma
kõnekäitumisele. Piilupart Donaldi sündroomiks
nimetatakse seda, kui kuulmislangusega inimene
inimen
hakkab rääkima liialt selgelt ja liiga suurte
suuliigutustega. Seegi pole hea: kõnekäitumine
kõn

Rootsi kõneterapeut Asta Daleen
Inimene kurdab ränkrasket väsimustunnet ja seda
eriti just kuulamist nõudvates situatsioonides.
Paljud kirjeldavad, kuis nad iga päev pärast töölt
koju jõudmist viskavad end pikali ja lihtsalt
magavad. Sageli saadetakse selliste tunnustega
inimene psühholoogi
ogi või koguni psühhiaatri
manu, kuna pidevat väsimustunnet seostatakse ka
depressiooniga, ning määratakse vastav ravi.
Tõeline diagnoos aga selgub alles kõrvaarsti
kabinetis.
„See pole aus!“ pahandab nii mõnigi. Ent elu
polegi ei aus ega õiglane. Osa reageerib
reag
valulikumalt, osa võtab toimuvat külmema
kõhuga. Paljud tunnevad hirmu, et neil võib olla
progresseeruv kuulmislangus ning nad võivad
jääda ilma viimasestki kuulmisest, mis neil on.
Igasugune kaotus tekitab leina, ühel rohkem,
teisel vähem ja sama lugu
ugu on ka kuulmisega. Lein
tuleb käia lõpuni, pääsemaks sellest üle. Tavaline
on probleemi varjamine: sageli istub värske
vaegkuulja koos teistega laua ääres ning lihtsalt
noogutab-naeratab hoolega,, teeseldes kogu jõust
kuulmist. Kogenud pilk tunneb nad kohe
ko ära. Ehk
oleks mõistlikum ütelda näiteks,, et „Vabandage,
aga mu kuulmisest selles konkreetses ümbruses
ümb
lihtsalt ei piisa. Kui on midagi
dagi tõeliselt tähtsat, eks
ma siis küsin.“ Kuulmispuudega laps kibeleb
seltskonnas peolauast ära,
a, omaette lugema või
mängima,, koolis loeb ta omaette õpikut, selmet
s
kuulata õpetaja juttu. Taolised seigad
gad on tekitanud
36

MEIE @URIS 4

Bänd „Sisekõrv“ peab laulupidu
Väga tihti liitub kuulmispuudele lisaks ka tinnitus.
Laias laastus kannatab tinnituse käes 10–15%
inimkonnast, neist 2–3% puhul on tegemist
raskekujulise kõrvakohinaga, mis ei lase magada
ja häirib elu muuski osas.
Tinnituse tekkepõhjused on ebaselged. Osa
uurijaid oletab, et nendel sagedustel, kus kuulmine
puudub, võib närvisüsteem hakata tegema
omaloomingut, tekitades ise helisid sinna, kus
neid enam pole.
Suure kuulmislanguse puhul võib ka tinnituse
puhul olla abi implantaadi panekust. Üks
vaegkuulja jagas oma kogemust: „Minul oli enne
enne implantaadi saamist tinnitus. Pärast
implanteerimist kadus tinnitus sellest kõrvast,
kuhu implantaat pandi, kuid teises kõrvas muutus
see kahekordseks. Varsti sain implantaadi ka teise
kõrva ja olin tinnitusest prii. Pool aastat hiljem
tinnitus küll naases, aga mitte nii tugevana ning
elu ta enam ei häiri.“
Mõne inimese tinnitus meenutab koorilaulu
ning on tegelikult päris nauditav.
Rootsis, Västanviki kurtide koolis, on seinale
riputatud tahvel ühe külalise poolt kirjutatud kena
luuletusega tinnitusest. „Pean olema kannatlik,
sest sisekõrvas üks linnuke siristab rõõmsalt ja
päeval mängitakse seal serenaadi. Läksin arsti
juurde, saamaks rahu, ent ei õnnestunud meelitada
linnukest oma pesast välja. Nüüd oleme sõbraks
saanud ja elame koos. Kui olen õiges meeleolus,
naudin linnulaulu. Kui mitte, siis jätan selle
tähelepanuta.“ – selline on luuletuse sisu
kokkuvõte.
„Elus tuleb kõike ette. Alati jääb keegi
millestki ilma ja siis tuleb tal üritada lihtsalt pisut
teistpidi,“ võtab kõneterapeut Asta Daleen
kogemused kokku.

peaks olema loomulik ja vaba, mitte ülirõhutatud
ega pinges.
Kuulmislangus pole kunagi vaid vaegkuulja
probleem!
Lisaks pere kaasamisele on kasulik suhelda ka
vaegkuulja kolleegidega. Asta on patsiendi loal
käinud viimase töökohal kolleege ja ülemust
teemasse puutuvas harimas. Näiteks asus Scania
tehastesse Oskarshamnis tööle kuulmispuudega
töötaja ning sealne ülemus kutsus Asta kohale, et
viimane tutvustaks osakonnale kuulmispuude
olemust, aga ühtlasi ka müraprobleemi üldisemalt.
Koostöö kujunes viljakaks ja ülemus soovis teada
lisa. Asta külastas firmat mitmeid kordi ja antud
teemad võeti sisse ettevõtte koolitusprogrammi.
Kõneterapeut rääkis seal ühtlasi palju mürast ja
võttis
näidistena
kaasa
erinevaid
mürakaitsevahendeid. On kiiduväärt, kuidas tolles
tehases sooviti ennetada kuulmislangust, mis
olnuks põhjustatud töötamisest mürarikkas
keskkonnas.
Tugivõrgustiku tähtsust tuleb alati rõhutada.
Kui pere ei saa rehabilitatsioonikursusele tulla,
siis võib kaasa võtta näiteks sõbranna, kes õpiks
ära mõned tugiviiped ja aitaks tunda vaegkuuljal
ennast mugavamalt.
Perele selgitatakse kursusel, et nad kodus ei või
enam hõikuda teisest toast, vaid peavad tulema
rääkima vaegkuulja juurde. Kuulmislangusega
inimesele endale aga õpetatakse, et tal on alati
teatavad piirangud. Need piirid tuleb endale
lihtsalt teadvustada, ent neist ei tasu mitte
masendusse langeda.
Sageli eelistavad kuulmislangusega inimesed
omasuguste seltsi ja loovad omavahel peregi. Nad
tunnevad, et on ühesugused ja toetavad üksteist,
üksteise seltsis tuntakse endid mugavalt ja
võrdselt – kõik saavad olukorrast aru.

Asta Daleeni nägemus kuulmispuudega inimese probleemidest (1. pildil) ning oskusliku abi korral nendega
toimetulekust (2. pilt).
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VajadusTest – inimlike vajaduste test, kõigile
TEKST: Kristi Kallaste
FOTOD. Anastasia Semjonova
2017. aasta sügisel etendati Tallinnas
eksperimentaalse hõnguga ja põnevalt
kahemõttelise pealkirjaga teatritükki
„VajadusTest“ mida mängiti kokku
„VajadusTest“,
ümmargused kümme korda.
korda Tavaliselt
on lavastused ikka ükskeelsed, ent
kõnealuse tüki puhul oli laval korraga
kasutusel kogunisti neli erinevat keelt:
eesti, vene ja inglise keel ning eesti
viipekeel. Viienda väljendusvõimaväljendusvõima
lusena jooksis näitlejate
n
taga seinal
suurelt lisaks kirjutustõlge. Kuulu järgi
pidi etendusel olema ka kirjeldustõlge
pimedatele. Lavastuse paigaks oli
valitud mitte traditsiooniline teatriteatri
hoone, vaid Tallinna Puuetega Inimeste
Koja saal – ehk siis, seekord ei pidanud
puudega publik minema teatrisse, vaid
teater ise tuli nende juurde, nende jaoks
niivõrd ligipääsetavasse keskkonda kui
võimalik. Korraga mahtus saali 50 huvihuvi
list. Etendusel osales ka kuulmispuukuulmispuu
dega inimesi (Janne Oja, Jari Pärgma),
kellee ülesandeks oli viipekeelsete
tekstide esitamine.
esitamine
Tatjana Romanova idee ja lavastus
Tatjana Romanova on lõpetanud
Tallinna
Ülikooli
koreograafia
magistrantuuri cum laude 2015. aastal.
Ta
on
Mait
Agu
nimelise
tantsustipendiumi laureaat. Käesoleval
ajal osaleb vabakutseline koreograaf
aktiivselt Fine5 Tantsuteatri lavastustes
tantsija
ja
kaasaegse
tantsu
treeningtundide, somaatilise liikumise ja
improvisatsioonisessioonide
juhendajana. Oma erialase praktika
jooksul on ta kogenud mitmesuguseid
liikumisstiile ja tehnikaid, täiendanud
ennast
ast Helsinki Teatrikõrgkoolis ning
mitmetes töötubades nii Eestis kui ka
välismaal. Tatjana sõnul on kõnealuse
etenduse
projekti
tööpealkirjaks
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Lugu rääkis...
Pisikesest lapsest, kes ühel päeval nuttis. Nuttis ja
nuttis ning mitte keegi ei saanud aru, miks ta seda
teeb. Lõpuks selgus – laps oli saanud kätte vana
lekkiva patarei ja hakanud sellega mängima.
Mängides puutusid sõrmed kokku patareist välja
voolanud vedelikuga ning kui laps nende
sõrmedega silmi hõõrus, sattus mürgine vedelik
silma.
„Me palusime Kõigevägevamat, et lapse
silmad paraneksid,“ võttis jutustaja loo kokku.
„Need paranesid, ja enamgi veel – kui kõigil
teistel suguvõsas oli vaja hakata kandma prille,
siis tema oli ainuke, kel polnud kunagi prille
vaja...“
Lihtne, õnnelik lõpp. Üllatas, et iseenesest
sedavõrd argise ja lühikese loo ümber oli osatud
kududa niivõrd palju lisatähendusi ja -tegevusi.
Meeldis, et pärast etendust ei hakanud publik
rüsinal saalist välja trügima, vaid vaatajatel oli
luba jääda paigale, vestelda nii omavahel kui
näitlejategagi, lastes
oma meeltel-mõtetel
aegamisi ja kiirustamata saadud kogemuse läbi
seedinuna teatri lummusest välja, tagasi argielu
radadele siirduda.

„Puutepunkt“
– see on metafoor teemaga
kokkupuutumisest, sellest, kuidas puudutada
inimesi ja ühiskonna puuete punkte. Tolles sõnas
peitub projekti ja lavastuse teema inimvajadustest
ja ka mõistmise testimine. Koreograafi sooviks oli
lavastada tükk, mis oleks ka erivajadustega
teatrihuvilistele võimalikult ligipääsetav.
„VajadusTest...”
on elava muusikaga tantsulavastus inimlikest
vajadustest. Need on eelkõige sotsiaalsed ja
hingelised vajadused, mis ulatuvad sügavamale
pelgalt füsioloogilisest poolest. Maailm koosneb
erinevatest inimestest, kelle vajadusedki on
erisugused, olles sisimas samas universaalsed.
Need vajadused kujundavad meie mõtlemist ja
mõjutavad meid ümbritseva maailma tajumist.
Taju võib seejuures vaadelda kui tunnetamise
protsessi ja sellest tulenevalt meie tegelikkuse
peegeldust.
Millised on tegelikud, tõelised vajadused?
Kui erinevad need õigupoolest on?
Mida mina vajan?
...
“VajadusTest” pakub turvalist atmosfääri
meie erinevuste ja sarnasuste tajumiseks ning
vajaduste üle reflekteerimiseks. See on individuaalselt loodav avatud sotsiaalne ruum, mis
võimaldab kohtumisi ja vastastikust empaatiat.
Vajadused on inimeste liikumapanevaks jõuks.
Kui ma ei ole võimeline nägema, saaksin ju
tantsu kuulata kõrvadega, eks? Kirjeldustõlge
täiendab ja avardab. Kirjeldamisel nägija paneb
teose sõnadesse ja vaegnägija moodustab teosest
pildi oma meeltesse. See on loov ja innovatiivne,
meeldiv, tähtis, elamusi pakkuv kommunikatsioonivahend neile, kes vajavad seda kogemaks
etenduskunsti teiste inimestega koos olles. Nii
sünnib etendus uuesti ja uue keele kaudu vaegnägijate meeltes ja kujutluses.
Nii kõlab tutvustus tüki kodulehel. Ja kuidas
tajusid seda etendust vaatajad?
Inimesed kõndisid hanereas pimedasse saali,
kus põrandal põlesid küünlad. Pimeduses kõlas
esoteerilises stiilis muusika. Etendus algas...

Tagasiside
Nagu hiljem mitmed publiku seast kiitsid, sobis
viipekeele sulatamine tantsulis-muusikalises võtmes etendusse ülihästi, olles ka ise justkui koreograafiline oma rütmiga keel ja sellisena
lisaväärtus. „Mõnus ja ilus vaadata, kui plastiliselt
ja magusalt kõik liikusid. Ja et seda sai nii lähedalt
vaadelda, oli kohe eriline boonus. Ehk see tunne,
et oled teatud mõttes osa etendusest,“ andis keegi
publiku seast tagasisidet. Teine vaataja täiendas
teda: „Oli väga mõnus vaatamine ja terviklik.
Kõik oli selge ja lihtne, pinnale jäid mõtted ja
märksõnad: üksteise kuulamine ja mõistmine;
kõigil oma keel ja lugu, oma vajadused. Oleme
koos, aga mingis mõttes üksi oma vajadustega ja
seepärast on oluline üksteist päriselt kuulata ja
püüda mõista, toetada, olla teineteise jaoks
olemas.“
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Robotkõrvade ROBOOTIKA
UUS NUTIRING PEALINNA RAHVALE
TEKST: Kristi Kallaste
FOTOD: Kristi Kallaste
Alles see oli, kui Meie Aurises sai kirjeldatud
vaeste Toomeka vaimude jubedat ehmatust
vaegkuuljate
pööningukamorkast
kõlavate
akordionihelide üle. Järgmiseks laekus ajakirja
toimetaja postkasti Toomeka paljukannatanud
kummituste poolt tõsine kaebus,, et viimasel ajal
olla akordionihelid muutunud mõnel õhtul nädalas
mingiks imelikuks surinaks. Viimane pidi vaestel
elust lahkunutel piltlikult öeldes lõikuma
lõiku
läbi
luude ning nende maise eksistentsi lõpule
iseäranis häirivalt mõjuma.
Kui siis ajakirjandus murelikult asja lähemalt
uurima hakkas, selgus siiski,, et mõned kehatute
allüürnike poolt edastatud
atud infokillud on
mõnevõrra liialdatud. Kaunid
aunid akordionihelid pole

õnneks mitte kuhugi kadunud – kõkude kortsuring
tõmbab endiselt edasi ja muide – vastupidiselt
pillidele – pole mängijate endi nägudel küll
mingeid kortse leida – otsi,
otsi kummalt poolt tahad!
Mis aga õrna surinasse puutub, siis ei – Eesti
Vaegkuuljate Liit pole
ole oma kabinetti mitte
hambaarsti töötuba sisse seadnud ja ka elusate
asukate kuuldeaparaadid
uldeaparaadid (mis oskavad küll
suurepäraselt ulaka tänavapoisi stiilis vilet
kuuldavale tuua) pole seni veel surisema õppinud.
õppinud
Kirjeldet heli toovad kuuldavale hoopistükkis
robotid...
Nimelt
melt tegutseb Eesti Puuetega Inimeste Koja
majas uus vaegkuuljate nutiring kohaliku ühingu
rakukese juhi Mallori Lemsalu eestvedamisel.
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„Pole seni toda ringii väga laialt reklaaminud,“
tunnistab Mallori talle omase sõbraliku
tagasihoidlikkusega. „Eks ma ise kah
ka alles õpin.
Hakkasin robootika teemaga tegelema alles 2017.
aasta sügisest ja avastamist on endalgi veel palju...
palju
Taotlesin toetust robootikaringi avamiseks ja
õnnestuski. Tellisime mitu õpperobotit
pperobotit nagu
Edison, LEGO Mindstorm EV3 ja LEGO WeDo
2.0 – nendega tegutsemegi.“

Musta markeriga on paberile veetud jooned, mis
moodustavad teedevõrgu.

Teisel suurel paberilehel on mustad jooned juba
valmistrükitud kujul sõidukit ootamas. Nüüd tuleb
robot
obot õpetada mööda musti jooni liikuma. Samuti
tuleb teda õpetada õigel hetkel suunda muutma,
tagurpidi liikuma, isegi keerutama. Ta peab
suutma reageerida käteplaksudele...
äteplaksudele... häälkäskhäälkäsk
lustele ka, kuid sinnamaani pole osalejad ise oma
pedagoogioskustega
oskustega veel jõudnud.
Tunni lõpul toob Mallori lagedale kõigi
osalejate jaoks tõelise hiti – sireda drooni. Droon
pannakse lendama algul vaegkuuljate toas, ent kui
kõvakuuljate katusealune kamber kergele
õhuhaldjale kitsaks kipub jääma, siirdutakse
sellega koridori ja lõpuks lendab droon surinal
läbi kogu EPIKoja õhtuselt tühja maja. Iga osaleja
os
tahab drooni kaugjuhtimispulti proovida – no
vähemalt natukenegi!
„Järgmise tunni kodutöö jääb selline – panna
robot pakke tõstma!“ teatab Mallori. Kui paar
osalejat seepeale hädaldavad,
hädalda
et kodune ülesanne
liig raske olevat, leebub nutijuht ning lubab
armulikult: „Noo olgu, robot võib pakki ka lihtsalt
enda järel tõmmata või ees lükata.“ Selle jutu
peale kostab kusagilt kiviseina seest justkui sügav
ohe – või oli see vaid tuules sahisev puuoks?
Vaegkuuljate nutiringi
ringi, mis toimub ühel
nädalapäeval õhtuti ja täitsa tasuta, on oodatud nii
lapsed kui ka täiskasvanud. Mallori on kergitanud
pisut saladuskatet ja avaldanud, et plaanib mõned
robotid kaasa tuua ka suvisesse Kõku laagrisse,
laagrisse et
seal kõigile huvilistele üks vinge näidistund maha
pidada.

Laua taha on koondunud mõned täiskasvanud
huvilised, kes keskendunult legosid kokku
panevad. Tegelikult ei ole noodd legod päris
tavalised laste mänguasjad – nende mõnevõrra
keerukamat otstarvet reedavad ehitise
e
sisse
peidetavad juhtmed ja küljes vilkuvad tulukesed.
Teise laua taga on paar last,, kes istuvad
arvutiekraani taga. „Nemad
Nemad tegutsevad
tegutse
praegu
Scrach´ õppekeskkonnas,“ selgitab Mallori. „Näe,
„
ekraanil on kass.. See kiisu tuleb nüüd panna
elama ja tegutsema.“ Ekraani ees istuv
koolitüdruk pingutab, kulm mõttetööst kipras –
valib oranzhile
anzhile kassivolaskile selga kena
kostüümi, seejärel tekitab talle tausta, milleks on
jalgpallistaadion koos hulga pealtvaatajatega,
võlub kiisu lähedusse palli... „Nii, ja nüüd pead sa
saama selle kassi palli väravasse lööma!“ õpetab
Mallori.. Tüdruk liigutab kursorit, näpib midagi
klaviatuuril ja – kass teebki alajäsemega uhke
kaare, mis lennutab palli kaugele üle staadioni.
Vahepeal on esimese laua rahvas robotiroboti
ehitusega valmis saanud.
d. Pidulikult asetatakse
roosat värvi konstruktor-robot
robot „maastikule“,
milleks on põrandale
andale laotatud suur paberileht.

Vaata lisa siit:
http://www.thvk.ee/meist/projektid/thvk
http://www.thvk.ee/meist/projektid/thvknutiring/
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MUSTA MAIJASSE ARMUNUD
Kirjutustõlke ajaloost Soomes

Kirjutustõlge 1980ndate
ndate Soomes, Malminharju õppekeskuses: lektori juttu kirjutab tõlk grafoprojektori
all lüümikule käsitsi.
Ametliku tõlketeenuse tekkeajaks Soomes võib lugeda aastat 1979, mil jõustus invaliidide hoolduse seadus.
Viimasesse lisati kohustus võimaldada raske kuulmispuudega inimesele tõlketeenus. 1980. aastal hakati
pakkuma ametlikku tõlketeenust; kurdid said seda kuni 120, pimekurdid kuni 240 tundi kalendriaastas.
Hiliskurdistunute peale esialgu ei mõeldud, st tõlketeenuse kasutamine eeldas igal juhul viipekeele oskust.
lefonini
Käsitsi kirjutamisest tekstitelefonini
Ehkki kuulmispuudega inimeste puhul on
kirjutustõlge olnud tegelikult ammugi kasutusel,
sai see viipekeelega võrreldes ametliku staatuse
tunduvalt
lt hiljem. Ehk oli põhjuseks asjaolu,
asjaolu et
viipekeel oli justkui rohkem omaette keele moodi,
kui kirjutustõlge seevastu oli keelesisene, s.o
suulise keele üleskirjutatud osa ja seega tundus
tu
selle tarbeks eraldi tõlke välja koolitama hakata
kentsakas.. Sünnipärastel kurtidel, kes olid käinud
ühtlasi kurtide koolis,
oolis, polnud viipekeele
oskamisega muidugi probleeme, küll aga olid
tõsises hädas kurdistunud ehk kuulmise hiljem
kaotanud inimesed,, samuti raskema või progresprogres
seeruva kuulmislangusega vaegkuuljad.
vaegkuuljad Paljudel
käis täiskasvanueas uue võõrkeele ehk siis viipeviipe
keele omandamine üle jõu, samuti ei osanud seda
keelt tavaliselt ka nende sõbrad ega lähedased.
Seevastu kirjutada-lugeda oskasid kõik.

Eelmises Meie Aurise numbris tegime perper
sooniloo soome hiliskurdistunust Liisast. Kuna
Liisa Sammalpenger-Pöllänen
Pöllänen kaotas kuulmise
täiskasvanueas, on tema emakeeleks
emakeele soome keel ja
viipekeel on hiljem juurde õpitud. Nii on talle kui
suulist keelt valdavale soomlasele kõige südamesüdame
lähedasem
hedasem kirjutustõlge, tänu millele on Liisa
aktiivse tegutsejana üks pioneeridest, tänu kellele
Soome riigis tõlketeenus korralikult välja
väl arendati.
Esialgu oli tegemist vabatahtliku tööga: tõlkitõlki
deks olid sõbrad, kiriku ning kuulmisliidu töötatööta
jad. Traditsiooniliselt
itsiooniliselt kirjutati pliiatsi või sulepeaga kladesse või paberilehtedele. Suurematel
üritustel kasutati tihti
tiht dataprojektorit ning
kirjutustõlk kribas musta tušiga käsitsi lüümikuid
täita. Lüümikud olid A4 mõõdus kiled, mis asusid
dataprojektori
ojektori alusel ning masin peegeldas
kirjutatu kilelt seinale. Tõlke lugemist segas tõlgi
käsi, mille projektor samuti suurelt ekraanile
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Hiliskurdistunute
urdistunute rakuke loodi kuulmisliidu
juurde 25.11.1981.
Aastal 1982 käivitati ametlikult kurdistunukurdistunu
tele suunatud projekt. Antud hanget oli koos
kuulmisliidu inimestega
ga valmistatud ette mitu
aastat ja teiste seas oli projekti kaasatud muidugi
ka Liisa Sammalpenger.
Ametliku
iku rahastuse sai hiliskurdistunutele
mõeldud tõlketeenus alles 1985. aastal ning makmak
simaalselt hüvitati 120 tundi aastas. HiliskurdisHiliskurdis
tunutele tõlkimiseks kasutati olemasolevaid
vahendeid, seadmeid ja meetodeid: kasutusel oli
vastavalt kliendi soovile kas
ka MHS-meetod,
sõrmendamine, viibeldud kõne või kirjutamine.
Tõlketeenuse taotlusi rahuldati ainult sotsiaalsotsiaal
osakonnas ning
ing kasutada võis ainult viimase
viimas
ametlikus nimekirjas olevaid tõlke.
Tõlkidest oli suur puudus, hoolimata
kasvavast vajadusest. Soome kuulmisliit
ku
korraldas
1986. aasta suvel kursuse, mille lõpetas järgmisel
aastal kümme hiliskurdistunutele spetsialiseespetsialisee
runud kirjutustõlki. Ametlikult alustati Soomes
kirjutustõlkide väljakoolitamist alles 1995. aastal.
1993. aastal liikus tõlkide registri haldamine
Sosiaalihallitus-nimeliselt
nimeliselt asutuselt TTYR-le.
TTYR
Mujal Põhjamaades liiguti antud teemas edasi
ligilähedaselt samas taktis. Järjest prooviti läbi
mitmeid erinevaid
aid kommunikatsioonivõimalusi
ning leiutati uusi. 1980-ndatel
1980
oli Põhjamaades
väga levinud Taanist alguse saanud MHS (mund(
hand-system)) ehk nii öelda suu-käsi-meetod,
suu
mida
kasutati abistava vahendina suultlugemisel. Too
meetod omandas üksvahe suure
s
populaarsuse ning
Soomegi kuulmisliit
lmisliit koolitas sel alal 1980-ndate
1980
alguses välja hulga inimesi. Too meetod kujutab
endast seda, et samaaegselt kõnelemisega muudeti
muude
käte abil nähtavaks need häälikud, eriti konsokonso
nandid, mida polnud võimalik suult lugeda. MHSMHS
meetod sisaldas
saldas 14 käe ning sõrme asendit.
asendit
Asendid ei olnud viipekeele sõrmendid, vaid need
olid
id välja arendatud spetsiaalselt kõnealuse
metoodika tarbeks. Nüüdisajal on kunagi popupopu
laarne
MHS-metoodika
metoodika
kadunud
aegade
hämarusse, asendudes teiste kommunikatsioonikommunikatsiooni
viisidega.

kuvas, aga taolise paratamatusee osas olid
kurdistunud pigem mõistvad. Seminaripäeva lõpul
küürisid kirjutustõlgid lüümikud puhtaks ja
kuivatasid ära järgmise päeva tarbeks. Mõnikord
kirjutas lektor
or enda poolt kõneldavat teksti ka ise.
Popp tüdruk Musta Maija
1980. aastal tuli turule tekstitelefon, hellitava
hellita
hüüdnimega Musta Maija. Viimase abil teostati ka
kirjutustõlget, ühendades sinna külge telereid ning
videomaki. Kurdistunute koolituse konverentsikonverentsi
saal sisaldas hulka teleriekraane, millel jooksis
tekst. Kui telerit saada polnud, pidi kurdistunu
leppima vaid
id tekstitelefoni miniekraaniga, mis
pika seminaripäeva peale silmi väsitama kippus.

Liisa Sammalpenger (tollase nimega Liisa
Pöllänen-Kauppinen)
Kauppinen) koos teleri külge liidetud
Musta Maija klaviatuuriga, aasta on 1983.
Muidugi ei läinud kõik libedalt ja tagasilööke
tuli ette ka suhtumise osas. Puudusid
dusid spetsiaalsed
kirjutustõlke tegemisekss mõeldud seadmed,
inimesed vedasid kurdistunute üritustele kaasa
oma isiklikke tekstitelefone. Kuuljate ning ka
paljude vaegkuuljate meelest oli kirjutustõlge
imelik ja mõttetu: nende meelest oli see pigem
lärmakas ja segav, kuna aeglustas seminari
eminari käiku
– oli ju räägitu ülestippimine ebamugava
klaviatuuri peal üsnagi aeganõudev. Suhtumine
hakkas tasapisi leebuma, sedamööda kuidas
seadmete tõhusus ja tõlkide oskused paranesid.
p

1990ndate
ndate
algupoolel
taotles
Soome
kuulmisliit parlamendilt
amendilt finantsilisi vahendeid,
tänu millele osteti spetsiaalsed kirjutustõlkekirjutustõlke
seadmed Piko Systems. Vahend ühendati antenni
abil teleriga. Piko Systems´ vahendeid oli
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inimeste enesehinnangule väga positiivselt. Kuna
ametlikke tõlke oli esialgu napilt, kasutati
paralleelselt endiselt väga palju vabatahtlikke
abistajaid.

Soomes ühtekokku 10–12 tükki. Rohkem
polnudki vaja, kuna ka tõlke, kes neil masinatel
kirjutanuks, ei piisanud. Nii tekstitelefoni kui ka
Piko Systemsi kasutati paralleelselt õige pikka
aega; kliendil oli lihtsam võtta kaasa oma
tekstitelefon kui laenata Piko Systems´-seadet
oma ühingult või kuulmisliidult.
Kuna ei tekstitelefon ega ka mitte Piko
Systems´ ei võimaldanud muuta fondi suurust,
kasutasid tõlgid kirjutades enamasti suurtähti –
neid oli kaugemale näha. Alles arvutite tulekuga
pidid tõlgid ümber õppima, st võisid kasutada nii
suuri kui ka väikseid tähti. Ümberõppimine oli
raske ning pealegi leidus kliente, kes olid harjunud
vaid suurtähtedega ja nõudsid endiselt suurtähelist
tõlget isegi siis, kui tehniliselt oli juba võimalik
kirja fonti soovi järgi muuta.

Velotype
1989. aastal, mil Soome kuulmisliit taas
kirjutustõlkidele koolituse korraldas, väisas
Helsingis asuvat kuulmispuudega rahva maja ehk
Valget Maja Nico Berkelmans, Velotype
klaviatuuri leiutaja ning õpetas tollel klaviatuuril
tippimist neljale soome kirjutustõlgilegi.
Velotype kujutab endast arvuti külge liidetud
erilist klaviatuuri, mis peaks aitama tõlgi aega
kokku hoida põhjusel, et sellega on võimalik
kirjutada silphaaval. Klaviatuuri vasakul pool on
silpide alguskonsonandid, paremal lõpukonsonandid ja keskel vokaalid, mida vajutatakse pöialdega. Tolle meetodi abil võis kirjutada peaaegu
suulise kõne kiirusel – tervelt 950 märki minutis,
kui tavalise klaviatuuri puhul oli kiiruseks vaid
350 märki. Velotype´i klaviatuuri kasutati edukalt
seni, kuni vaiksemad vahendid ta välja vahetasid.

Kirjutustõlkide koolitamine
Veel kuni 1995. aastani oli tõlkide puudusest
tingituna näiteks Lahtis üpris tavapärane, et
hiliskurdistunute tõlkidena tegutsesid kuulmisliidu
töötajad ja diakonissid. Nad kas kirjutasid juttu
üles või seisid kõneleja kõrval, liigutades hästi
selgelt oma suud (suult lugemise tõlge). Sellistel
isehakanud abilistel puudus koolitus, samuti ei
saanud nad tõlkimise eest mingit tasu.
1986. aastal alustas kuulmisliit projektirahade
toel kurdistunutele ja vaegkuuljatele tõlkide
väljakoolitamist. Koolituse programm sisaldas
kirjutustõlke õpet kirjutusmasinaga; samuti tuli
osata tõlkida MHS-meetodi abil, lisaks
sõrmendada, kasutada viibeldud kõnet ning käsitsi
selge käekirjaga kirjutada. Tõlgi suu pealt pidi
olema samuti võimalik hästi lugeda. Paraku ei
leevendanud Turku ja Kuopio kolmeaastane
õpinguperiood kirjutustõlkide puudust loodetud
määral. Liiga suur osa õppeainetest olid seotud
muude teemadega, kirjutustõlget ennast oli sellest
kõigest murdosa. Õpilane, kes juba kooli
sisseastumise
hetkel
ei
vallanud
kümnendsõrmesüsteemi ega osanud ülikiirelt
tippida, ei jõudnud neid olulisi oskusi omandada
ka õpingute ajal mitte. Nii lõpetas kooli oodatust
tunduvalt vähem kirjutustõlke.
Siiski olid spetsiaalse koolituse saanud tõlgid
kurdistunutele
ja
sügava
vaegkuulmisega
inimestele tõelisteks päästeingliteks. Enam ei
pidanud nad lähedasi oma asjaajamistele kaasa
võtma ning see muutus mõjus kuulmispuudega

Kirjutustõlkide koolitamine
Ehkki iseenesest võeti tõlketeenuse seadus Soomes vastu juba 1987. aastal, jõustus see täielikult
alles 1994. a. Seaduse järgi liikus tõlketeenuse
korraldamise kohustus riigilt maakondadele, kes
pidid tõlketeenuse võimaldama abivajajatele.
Aastal 1990 loodi tõlkide register, kuhu lisati vaid
need kirjutustõlgid, kelle tippimiskiiruseks oli
vähemalt 8000 tähemärki poole tunni jooksul.
Kirjutamise kiirust kontrolliti kuulmisliidu poolt
korraldatud eksamil, kus tuli kümne minuti vältel
kuulmise järgi kogu tekst üles kirjutada. Eksam
maksis 150 marka ja edukad läbinud said vastava
tunnistuse.
Esimene
Soome
kuulmisliidu
poolt
korraldatud kirjutustõlkekursus korraldati 1996.
aasta suvel Helsingis asuvas Valges Majas. 120
tunni pikkune koolitus sisaldas tõlketeooriat,
praktilist tõlkimist näiteks loengul, samuti
tõlkimisega kaasnevaid detaile nagu tõlgi parim
asukoht ruumis, tõlgi riietus jms. Õpiti, kuidas üks
tõlk teist välja vahetada saab nii, et vahetuse
hetkel tõlkest midagi kaotsi ei läheks. Vahenditeks
olid arvutid, ent tõlkide paaril oli tavaliselt vaid
üks klaviatuur kahasse.
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Kirjutustõlge sülearvutil 1990ndate
1990
alguses.
Tehnika võidukäik
Arvutite, seejärel sülearvutite ning tahvlite meeletu võidukäik muutis ka kirjutustõlketeenuse osutaosuta
mise lihtsaks ja kõikidele vajajatele kättesaakättesaa
davaks. Aastal 2004 tuli turule Soome esimene
spetsiaalne kirjutustõlkeprogramm KITU (lühend
sõnast kirjoitustulkkaus).
kirjoitustulkkaus Viimasel oli muude
heade omaduste hulgas näiteks ennustav
tekstisööde, kiirklaviatuur ning hõlpsalt muudetav
asetsus. Võrreldes Wordiga
rdiga oli KITU kasutamine
kiirem.
m. Programm oli vabakutselistele tõlkidele
tasuta, põhikohaga tõlgid pidid lunastama
lunasta
paarisaja eurose litsentsi.
Hoolimata suurepärase tehnika olemasolust
tuli leiutamisega aeg-ajalt
aeg
tegeleda endiselt
käigupealt: näiteks, kui selgus, et kurdistunud
soovivad suhelda mitte ainult saalis või klassis
paigal olles, vaid ka näiteks linnas jalutades, looloo
maaias või ekskursioonil,
ekskursiooni õmblesid kirjutustõlgid
endile vanast seljakotist kanderakmed, millega rüperaali süles kanda.
da. Või kui klient kaebas, et
ekraan liialt läigib,
b, kinnitati teibiga ekraani
ülaossa rattakiivrilt pihta pandud nokk.

Tõlgile on mobiilsus ülimalt oluline.
oluline Ei suhtle
ju inimesed omavahel vaid lauaarvuti
vuti läheduses,
vaid nad sooviksid seda teha kõikjal – jõusaalist
restoranini. 1990ndate
ndate sülearvutid olid aeglased ja
rasked ning esialgu ka haruldased. Et aga tõlk
peab tööülesannetes ringi liikuma ka seal, kus
arvutit parasjagu käepärast pole, sisaldas koolitus
kool
käsitsikirjutamist: praktika ajal vudisid
sid kirjutustõlkirjutustõl
gihakatised giidi järel ringi mööda Valget
Valge Maja,
kribades juttu pastakaga üles kirjutada.
Ehkki õppeprogramm sisaldas ka tõlgi
ametieetikat, ei olnud viimasel tol ajal kuigi suurt
kaalu. Põhitähelepanu oli keskendunud ikkagi selsel
lele, et koolituse läbinu üldse suudaks võimalikult
nobedasti suulist teksti kirjalikuks võluda. Päristõlkide puudusel
el rakendati õpilasi praktika käigus
tihtipeale juba tegelikes tõlkesituatsioonides.
Tõlkekoolituse
se edukalt läbinud kanti tõlkide
registrisse ning nende klientideks said kurdistunud
ning vaegkuuljad.
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Kaasaskantav
skantav kirjutustõlke klaviatuur koos rakmetega.

u loomine tõi
Soome kirjutustõlkide ühingu
kaasa kirjutustõlke lõpliku tunnustamise
Ellu viidi 2004. a algatatud kirjutustõlketeenuse
arendamise projekt nimega Tupu (sõnast
tulkkauspalvelu). Tampere ülikoolis avati
kirjutustõlke eriala. Soome kirjutustõlkide ühing
(Suomen kirjoitustulkit ry)) asutati 2007. aasta
a
märtsis. Enne seda oli kirjutustõlkide huvide eest
seisnud Soome viipekeeletõlkide ühing. Tänu
kasvanud iseseisvusele, aga samuti kirjutustõlkide
väljaõpetamisele nüüd juba kõrgkoolitasemel, on
Soomes tolle ameti väärtustamine ajaga hoogsalt
kasvanud. Mitte ammu olid ajad, mil kirjutustõlke
peeti viipekeeletõlkidest justkui madalamateks,
madalama

põhimõtteliselt
lihtsalt
salt
sekretärideks,
kes
masinlikult ja midagi mõtlemata kuuldut maha
kirjutavad. Mida aeg edasi, seda vähem on neid,
kes imestavad, milleks on vaja keelesisest tõlget;
üha
rohkem
nähakse
kirjutatud
keelt
täisväärtuslikuna teiste tõlgete kõrval.
Allikas: Helmi Marttila „Piirtoheitinkalvolta
älypuhelimeen.. Kirjoitustulkkauksen historiaa
Suomessa 1980-luvulta“.
1980
Humanistinen
ammattikorkeakoulu (Helsinki 2016)
Tõlkinud ja lühendatult refereerinud:
refereerinud Kristi
Kallaste
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Vietnam – kontrastid ja seiklused 2
Eelmises Meie Aurise numbris alustasime jõgevamaalaselt Sirje Haavelilt päriin
neva kolmeosalise põneva
järjejutuga sellest, kuidas ta koos poja Lauriga Vietnamis seikles. Mida nad seal edasi tegid ja nägid,
sellest võite lugeda altpoolt.
TEKST JA FOTOD: Sirje Haavel
Kohalikud on väga sõbralikud, naeratavad ja
lõbusad. Tänavatoidu turul käib kauplemine nõnda:
motikaga leti äärde, söök karbi või kotiga kaasa ja
minek!
Kõrvaloleval pildil on Lauri
Laur ja tänavakaupmees.
Pilt on võetud
tud meie esimesel päeval Saigonis.
Pildistamise tasuks pidime tüübilt kooritud
kookospähkleid ostma.

Parempoolne pilt: Mõista-mõista, kes
es on see suurt
kasvu naine? Võte on tehtud meie eelviimases
peatuspaigas Hoi An´is

Parempoolsel pildil:
Pagood Can Tho´s
Varahommikul kell
k 4.30 oleme
Mekongi tripiks valmis (hiljem
polevat mõtet minna, siis olla
ujuvturud juba suletud). Paat on
pisike ja kipakas, pika pärapära
mootoriga (Lauri
(
arvates kuulus
see mootorsaele).
mootorsae
Popsutame
piki jõge, kuni jõuame ujuvujuv
turule:
le: üüratu hulk suuremaid ja
väiksemaid paate-laevu,
paate
kuhjas
igatsorti puupuu ja juurvilju,
kauplemine käib kisa-kära
kisa
ja
mootorite popsumise saatel.
Vähemalt meile paistab
küll,, et ujuvturu rahvas elabki oma paatides
paatides-laevades. Jõel saame kaela korraliku vihmavalingu
vihm
kaela.
Õnneks on sel paadinatukesel kokkuklapitav katus.
Vesi on soe ja sogane. Tuleneb see vihmaperioodist või pigem on süüks asjaolu, et Mekong voolab läbi
India? Linnas on jõekaldad paksult iga sorti sodi ja rämpsu täis – ujuvad kilekotid ja plastpudelid…
pl
Isegi
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ujuv bensiinijaam (meie paadidaame
daame käib ka plastpudelitega kütust hankimas). Jões pestakse
pe
pesu ja nõusid.
Ilmselt saaksid kodumaised keskkonnakaitsjad seda
s
kõike nähes südamerabanduse.
Pildil: arbuusilaev
Maalilised jõeharud ja erinev kokakultuur
Riisist ja maniokijahust keedetakse vedel kört,
millest kuumal pliidiraual vormitakse poolkuivad ümmargused latakad. Need viiakse päikese
kätte bambusmattidele kuivama, seejärel viilutatakse neist riisinuudlid. Kogu töö käib
käi käsitsi.
Meie Veterinaar- ja Toiduamet
T
keelaks sellise
tootmise ilmselt päevapealt. Jälgime, kuidas
meie lahke paadimees (õigemini küll -naine)
hoolega riisinuudlite masina ratast väntab.

Parempoolsel pildil: seilamise kõrvalt kaunistas
paadidaame oma paati vot selliste punutistega!
Pruun jõgi ja külm õlu vahepeatuses
Jätkame reisi lõuna poole: tellime hotellis takso,
palume end viia bussijaama. Taksojuht tundub
ohmuke, räägib ainult vietnami keelt, teeb kätega
lendamise liigutusi ja pakub, et viib meid
lennujaama. Seletame käte-jalgadega
jalgadega ja ühtlasi
joonistame paberile, sisuks sõnum, et ei-ei-ei!
ei
Tahame hoopis bussijaama ja sealt Rach Gia
sadamalinna.
Sadamalinnast plaanime hommikul laevaga Kambodža piiri lähedal (vahemaa vaid 15 km) asuvale Phu
Qoc´i saarele sõita, sestap läheme sadamat otsima, laevade sõiduplaani
sõiduplaani uurima ja einestama.
Keskeltläbi maksavad me õhtusöögid koos nelja-viie
nelja
õllega viie-kuue
kuue euro ringis. Õlle hind varieerub kõige odavama eest maksime 35 senti, kõige kallima eest ühe euro.
Millalgi
illalgi viie tunni pärast saabuvat laeva oodates platseerume
platseerume sadama lähedal jõe ääres, õnneks näitab
hommik veidi päikestki. Jalutame kordamööda, Lauri käib suppi söömas ja mina kohvikus. Kohv on neil hea
ja kange, meenutades veidi meie espressot, kuid maitse
maitse on hoopistükkis meeldivam – kuidagi tummisem.
Kohvikus tabab mind uus üllatus: laudade taga on ainult mehed, kel käsil omamoodi kohvijoomise rituaal.
Hiljem selgub, et just nii ongi – Vietnamis joovad kohvi ainult mehed. Eks naised ka, aga nemad
nema naudivad
jääkohvi piimaga, mis pole see. Päris kohvikus nad ei pidavatki käima.
Sadamaturul on bambusritvadele tõmmatud presendi alla
toodud igatsorti kaupa eksootilistest puuviljadest kuni elusate,
punti seotud kanade-partideni.
partideni. On igasuguseid
ig
kalu ja
mereelukaid, samuti kokku köidetud elusaid konnasid. Turu kitsad
vahekäigud on märjad ja räpased, peab hoolega ette vaatama, et
mõnele kausist plehku pannud kalale peale ei astu või mõnele
hullule vahekäikudes põristavale motikamehele ette ei jää.
Lõpuks oleme laeval.
val. Sadamast välja sõites on meri
tumepruuni karva – vihmaperioodil toob Mekongi jõgi oma
lugematute harudega palju punast muda kaasa. Kuid mida
kaugemale
gemale mandrist, seda puhtamaks ning kaunilt sinisemaks vesi
Pildil: isuäratav kalavalik.
muutub.
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Saare pealinnas on hoopis omamoodi turg – väga palju on akvaariumides ujuvaid mereelukaid: küll
kalu, küll kaheksajalgu. Väga palju söögikohti ja neis paiknevad akvaariumid elusate elukatega – igatahes
valime endalegi välja ühe kopsaka kala.
Magusameistrite ja vürtsimüüjate poekesed. NB! jalatsitega tuppa ei minda!
See väike, umbes Hiiumaa-suurune saareke varustab pipraga pea kogu maailma. Ja pärlid... igat sorti
pärlitest ehted! Pärlikarbid, igas suuruses ja sadades värvitoonides, uskumatu! Õhtusel ajal, mil träniturud
avatakse, on ehete letid hästi valgustatud (lettide kõrval üürgavad generaatorid, ost-müük käib kõva
karjumise saatel – muidu keegi ju ei kuulekski, sest kohalikud on teatavasti igasugu plärinaga harjunud). Et
me saarele tuleku peamine eesmärk on Lauri sukeldumine, siirdume sukeldumisklubisid otsima. Neid jagub.
Leiame inglaste klubi. Muuseas, väga tähtis on PADI- märk, see tõendab, et tegemist on professionaalsete
teenusepakkujatega.
Majutume saare pealinnas, üsna koolide ja lasteaia lähedal. Kõnnime neist pidevalt mööda ja paneme
tähele: koolimajasid on kaks. Üks on üsnagi ilmetu, meie nõukaaegsete koolide sarnane. Samas selle kõrval
paikneb uhke pagood, mis, tuleb välja, on ka koolimaja. Ilmetu kooli ees saalivad pärast tunde jäätise-,
maiustuste ja karastusjookide kärutajad, peatuvad mootorrattad, et võsukesed koju viia. Lapsed on
koolivormides, kindlasti kuulub vormi juurde kena valge pluus ja punane kaelarätik. Pagoodi ees peatuvad
peaaegu eranditult dziibid. Rikaste värk siis.
Lasteaia hoovil tiirutavad emmed mootorratastega oma põngerjaid taga otsides. Õu on muide täies
ulatuses asfalteeritud, kaasa arvatud liumäe ja muude atraktsioonide alused – vietnamlaste turvatunne näib
olevat eestlastega võrreldes küll väheke teisest klassist.
Järgmisel päeval ootab meid laevareis maaliliste saarte vahele. Mina snorgeldan, poeg Lauri tegeleb
sukeldumisega. Lõunat pakutakse laevas, söök on rahvuslik; muuhulgas proovime mingit imelikku suppi,
mis meenutab keedetud värsket kurki. Meres on metsased saared. Saartel näha olevad postid pidavat olema
paari aasta pärast valmiva maailma pikima köistee tarbeks. Köistee on plaanitud kulgem üle seitsme
väikesaare.
Pildil: Kontrast ehk
saareelanike kodu – majad
vee kohal bambusjalgadel.
Paradiisisaarel
rendime
mootorratta,
et
saarega
lähemalt
tutvuda.
Motika
rendihinnaks on 6 eurot päev,
millele lisandub bensiin 50
senti liitrist. Autot Euroopa
lubadega rentida ei saa. Ühes
põhja-läänerannas
eristame
silmapiiril Kambodža rannikut
– vahemaa pidavat olema
ainult 15 km.
Elu siin on tõepoolest otsekui
paradiisis: palmid, liiv ja
rahulik türkiissinine meri. Vahelepõige: Costa-Ricas olid palmid palju pikemad, kookospähklid suuremad,
mäed ja pilvemetsad uhkemad, lained kõrgemad, lisaks palju surfajaid, keda Vietnamis ei kohanudki.
Siinmail nauditakse meresõitu pisut teisiti: merekõlblikeks loetakse sõidukid, mis Euroopas seda ilmselt
poleks. Aerud kinnitatakse külgpostide külge, aerutamine käis toolil istudes nn. käed-vabad stiilis, s.o.
jalgadega. Leiame lahedaid kohti, käime ära saare kõige kõrgemal mäel (600 m) ja teeme karastava supluse
mägijõe kose all. Rannas paitab taldu sametiselt pehme liiv, kalda ääres kosuvad murdlained.
Sööme ujuvrestoranis otse merest õngitsetud merekarpe – 4 eurot kilo. Nende küpsetamise ja
serveerimisega näevad vaeva neli naist põrandal kükitades. Restorani köök koosneb mõnest plekk-kausist ja
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hõõguvast söepannist. Merekarpide varusid täiendamas käivad mammid silla all – seal nad seisavad, kaelani
vees, ning jahivad mereande.
Vasakpoolsel pildil: mudaralli
udaralli Phu Qoc´i saarel.
Selline tee tuli läbida, jõudmaks paradiisiranda.

Parempoolsel pildil: mitte ei saa muidu – nii kaunid
vaated ju. Selliseid pilte tegime palju.
Saigoni naaseme pimedas. Uueks sihtkohaks on
sedapuhku Nha Trang, turismiinfo põhjal keskklassi
venelaste lemmikkuurort, aga ka paljud eestlased olevat selle juba avastanud.
Ja imede ime, või nagu Lauri elutargalt mainib – liiga hea, et olla tõsi – tibid lennujaamas seletavad, et
kohe-kohe tuleb transfeer nr 40, mis viib teid täpselt sellesse kohta,
kohta, kust buss väljub. Ja uskumatu, aga
viibki! Naribussi pakiruum laaditakse kõiksugu kaste ja karpe täis, reisijad kutsutakse peale ja sõit võib
alata. Ning nagu ikka – ehkki kuigi vahemaa pole teab mis suur,, on plaani järgi sõidu kestuseks 9 tundi.
Ehkki olime omaarust kavalad ega polnud võtnud tolleks ööks hotellituba – milleks veel seda, kui bussis on
olemas konditsioneer, lamamisnarid
isnarid ja puhtad fliistekid! Paraku saadab kogu sõiduaega pidev tuututamine,
kitsaste külatänavate valguslaternad vilguvad ja kõik see trall kokku ei lase kuidagi magama jääda. Oleks
ometi lennuki
nuki unemaskki käepärast olnud!
Nii saabusime
sime hommikuks Vietnami kõige tuntumasse
tuntu
(seda küll peamiselt vene keskklassi hulgas)
kuurortlinna, mille pikka heledat liivaranda uhuvad Vaikse ookeani soojad lained. Nha Trangile tulevad
kasuks ümbritsevad mäed, mistõttu kliima olevat päikeselisem. Järgneb seitse tundi uitamist – seikleme
linnas ja rannas ja kammime poode. Meie motoks oli, et ühtegi vajaminevat
minevat asja me spetsiaalselt otsima ei
hakka, küll lahedad asjad tulevad ise meie
m juurde. Täpselt nõnda juhtubki. Avastame
Avasta mao- ja siidiussiviinad
ja krokodillinahapoed
poed ja hea vietnami salvi lademed...
lademed... Paraku ei tulnud me kõikevaldavas
kõikevalda
sopahoolikueufoorias selle pealegi, et kogu träni
endaga veel kümme päeva kaasas tarima
peame.
Pildil: kaheliitrised
aheliitrised maoviina purgid
poeriiulil
Sukelduma minejatele pakutakse
laevas delikatessi: ananassiviilud
ananassivii
tšillipipraga. See on väga
v
huvitav kooslus,
proovige! Õhtu lõpetame hotellitoas
eksootiliste puuviljadega, millele peale
draakonivilja nimegi anda ei oska.
Juurde rüüpame kokteili Aasia rummist
(0,75 l maksab ca 3 eurot) ja troopiliste
puuviljade mahlast. Mahl on igatahes
tunduvalt kallim kui rumm.
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Plaanime ette võtta rongireisi marsruudil Nha Trang – Quy Nhon. Nende punktide vahemaaks on 200
km ning sõidu kestuseks,, arvestades kohalikke olusid, peaks olema vähemalt viis tundi.
tundi
Aga nagu jaama jõudes selgub: seal,
se
kus algab raudtee, seal lõpeb mõistus. Netist välja otsitud
sõiduplaan ei kehti. Kella 14 asemel väljub rong alles kell 16.45. Seetõttu ootab meid jälle tükk tühja aega.
Kotid maoviinadega seljas, vihmavaling krae vahel
vahe – nõnda longime ranna poole. Sätime kotid pingile virna
ja valvame neid kordamööda. Rannailmagi
annailmagi pole.
Kuurortlinna mereäärne väljak pakub õhtu eel romantiliselt modernset vaatepilti.
vaatepilti Kiiresti kerkib hotell
hotelli kõrvale. Vietnam olevat väga jõudsalt tõusnud Aasia populaarseimate sihtkohtade sekka.
Raudteejaam oma roostes ja rohtunud rööbastega.
rööbastega Toidumüügiletid jaamahoone seina ääres. Tähtsad
ametnikud ringi kõndimas.. Raudtee ise on veel prantsuse kolonistide aegne. On vaid üks
ü ja ainuke Hanoi –
Ho Chi Minhi vahel põhja-lõuna suunas
suuna piki mereäärt ja läbi mäetunnelite, kohati külades lausa tarekeste
akende alt kulgev rööpapaar.
Lõpuks oleme rongis. Vagunisaatja käib aeg-ajalt
aeg ajalt märja kaltsuga vaguni puitpõrandad üle – viie tunni
jooksul vähemalt kolm korda. Vagunis on enam kui pooled kohad tühjad, mutikesed sätivad end magama:
laotavad ajalehed põrandale ja laenutavad vagunisaatjalt fliisteki. Muidu õdus aeglane sõit, laelambid
kustutatakse ära, iga pingi kõrval on oranži kangaga kaetud seinalamp. Väga romantiline.
Hästivalgustatud õhtusest
usest linnast läbi sõites saab Quy Nhon mu lemmiklinnaks – enamus tänavaid on
mitmerealised, sõidusuundade vahel korralikult pöetud-hoolitsetud
pöetud hoolitsetud haljasribad, tihedalt üle tänavate
riputatud neoonvalgusega sirbid-vasarad,
vasarad, punalipud, tähed, sekka mõned lootoseõied
lootoseõied ja draakonid, sinised
tuvid. Uhke,
e, suursugune, igas värvitoonis kirjumirju.
Mereäärne rannapromenaad on neil uhke –
mitmeid kilomeetreid pikk, kõiksugu monumentide
monum
ja skulptuuridega täidetud,
täidetud aga paraku täiesti
inimtühi. Mitte kedagi
edagi ei ole vees suplemas, ainult
kamp suuremaid lapsi togib liival palli. Eks põhjus
ole selles ka, et rand
nd nägi välja suhteliselt räpane:
maas vedeles plastitükke,
astitükke, kilekotte ja igasugu
muud sodi. Linnaski
ki on vähem toretsevaid
tänavaid,
kus
restidel
kalad
kuivamas.
Õhtupimeduses näeme rottegi ringi silkamas
Maa on linnades väga kallis, krundid väikesed
ja majad seetõttu enamasti tihedalt üksteise kõrval.
Esimesel korrusel on paljudel pood ja elutuba, kus
televiisori kõrval on muidugi ka koht
mootorrattale.
Ära otsi – head asjad tulevad ränduri juurde ise!
Rendime kohe hommikul ratta ning astume julgelt seiklustele vastu. Tee- ja infoviidad on sealmail
olematud, peaaegu iga risttee on otsekui
otse
hiina mõistatus. Kohalikeltki me eriti korrektset infot just ei saa –
igaüks näitab
itab käega ise suunas. Targem on suunduda mereäärsele teele, kus saab vähemalt nautida
hingematvaid vaateid – vasakul all sinisinine
sinisinine meri, paremal metsased mäed. Märkame ülalt kaugel
kauge all
maalilist kaluriküla, mis lausa kutsub mäest alla mere äärde sõitma. Selgus, et see oli õige
õ otsus! Sellest saab
üks me parimaid päevi. (Meenutagem
Meenutagem reisi motot: küll iga asi tuleb ise teie juurde!)
juurde!
Rannas peavad vahvat asutust, mis täidab ühtaegu nii lebola,
lebola hotelli kui ka söögikoha
s
ülesandeid, kaks
väga suhtlusaldis noormeest – ungarlane ja argentiinlane – koos rannast ärapääst
päästetud pimeda kassipojaga.
Toidud ning kokteilid on neil imemaitsvad, õlu jääkülm ja koht mugav: teretulnud vaheldus
v
plasttoolidele ja
lastelaudadele! Ilm on mahe ja rannas kaluripaatide vahel liigub
liigub ringi vaid kümmekond patseerijat. Tellisin
tuunikala karamellises kastmes, mis sai minu lemmikroaks.
lemmik
Iga
ga söögi juurde serveeritakse ohtralt riisi.
Laurile meeldivad supid,, eriti mokkamööda on supp mereandidega.
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Juba õhtul hakkab Lauri tegema luuret, mil viisil kõige hõlpsamini ja kiiremini meie järgmiseks
plaanitud külastuskohta, umbes 200 km kaugusel paiknevasse Hoi An´i, pääse
pääseks. Selgub, et sinna viib
mikrobuss ja sõidu kestuseks on muidugi „kõigest“ 7 tundi.
Hotelli personal lubab hoolitseda selle eest,
et meid hotellist peale korjataks. Niisiis teeme
muretu hommikuse
se jalutuskäigu ning jääme
hotelli ette ootele.. Buss peaks väljuma kell
11.00; aeg tiksub juba kõvasti üle kümne, me
närvitseme. Lõpuks hakkab tänava otsast
transfeer paistma, aga oh häda – üks džiip on
tänava kinni parkinud, sellest kuidagi mööda ei
pääse. Juht paneb tagurpidikäigu sisse ja ligineb
hotellile ümber kvartali teiselt poolt.
Järgneb
hulk
tiirutamist
linnas
linnas,
sõitasoovijaid peale korjates,
korjates nii et imestame,
kui palju rahvast
ast ikka ühte pisikesse bussikesse
mahub – oleme sõna otseses mõttes nagu silgud pütis.
Bussijaama jõuame veerandtunnise hilinemisega, kartes juba, et nüüd on küll meie lootus läinud kõige
kaduva teed. Kuid bussist väljumisel sibab meie juurde üks noormees, kisades „Hoi
„
An! Hoi An!“ ja viib
meid üsna viisaka välimusega mikrobussi juurde. Vot milline suhtumine!
Loksumegi
oksumegi bussis peaaegu seitse tundi, ikka pideva tuututamise saatel (hierarhia kohaselt peavad ju
motikad bussidele teed andma, sestap antaksegi neile valjuhäälselt
valjuhäälselt märku teeserva tõmbumiseks).
tõmbu
Vahepeal
on kohustuslik söögipeatus. Õhtu eel saabume oma peatuskohta – seekord oleme pikemaks peatuskohaks
valinud kodumajutuse, kus hinnas hommikusöök ja võimalus samast kohast rentida mootorratast.
mootorratast
Kiire sissemöllimine, värskendamine ja siirdumegi linna uudistama. Hoi An, mis pakub muljet tõelisest
Vietnamist, on väike ajalooline UNESCO maailmapärandi hulka kuuluv linnake, kus kogu vanalinn on kui
üks muuseum – hästi säilinud, paljude vaatamisväärsustega otse
otse jõe kaldal. Milline üllatus meid tabab,
saades teada, et õhtusel ajal on vanalinnas mootorratastega sõitmine keelatud. Väga palju liigub
l
turiste.
Huvitaval kombel me siin venelasi ei kohta – ilmselt on nende meelispaigaks Nha
ha Trangi kuurort.
Vanalinnas on kõik tänavaääred mõlemal pool täis pudipadi poode, kunstigaleriisid ja kohalike
käsitööliste töökodasid. Suures turuhoones on end samuti
samuti sisse seadnud käsitöölised, kes õmblevad kleite,
kostüüme, mantleid ning ülikondi ehk siis kõike, mida vähegi soovida oskad. Käsitöölised valmistavad
v
ka
nahast kotte ning jalatseid, alustades sandaalidest ja lõpetades uhkete sadat sorti saabastega.
Kodumajutuse igahommikune eine koosneb omletist ja suurest prantsuse saiakesest.
saiake
Lauri sööb
nuudlisuppi. Antakse ka tass kohvi,, mis on täiesti maitsetu.
maitsetu Aga headd on juurde pakutavad puuviljad nagu
banaan, ananass, grenadillo.
Kuna oleme plaaninud tolles
lles linnas ka veidi puhata, siis rendime ratta ja läheme randa avastama.
Leiame mõnusaid vaikseid paiku,
aiku, mahajäetud või poolelijäetud
pooleli
ehitisi. Mahajäetud ehitise skulptuuride aed.
Tundub, et plaanid on suurejoonelised olnud.
Pildil: rikka
ikka linnakodaniku maja eesõu. Hoi An´is on
päris mitu kodanikumaja, kuhu uudistama pääseb.
Vietnami seikluste muljeid jagas: Sirje Haavel
(viimane osa järgmises numbris)
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Miks lapsed kevadel koju ei tule
Üks seletustest
TEKST: Kristi Kallaste
Avatud akna vahelt voogas tuppa kevadist
õhku, mis oli ühtaegu nii karge, pehme kui ka
värskendavalt uudishimulik justkui
kui kutsika nina.
Väljas kõik tilkus, nuhutas,, kasvas või otsis
väljapääsu. Maja eess olev kõnnitee oli päeval
siranud päikese käes juba ära kuivanud ja talvel
ta
sinna puistatud sool läikis koristamatuna pahuralt
ning uimaselt vastu.
Tegelen arvutis ühe artikli toimetamisega,
kiigates ise aeg-ajalt
ajalt aknast välja, kust paistab
kõnnitee. Ootan tüdrukuid koju klaveritunnist,
kus nad koos käivad. Päike hakkab juba
majade taha peitu vajuma, aga lapsi ei
ole mitte. Ei taha ülemuretseva
muretseva
kanaemana
ana näida, sestap lükkan
helistamist edasi. Püüan artikliga
edasi töötada, see aga ei suju teps
– kasvav mure laste pärast
urgitseb sisimas kui uss ilusat
punapõsist õuna. Kuhu mu
neiukesed ometi nõnda kauaks
küll jäävad?
Ootaja aeg on teadagi pikk.
Toit on ahjus soojas, aga sööjaid
pole ikka veel. Nad oleksid
pidanud juba vähemalt kolm tundi
tagasi koju jõudma. Helistan, ent
mobiilile ei vastata. Nüüdd on emmel
paanikaosakond avatud. Sulgen akna,
sest väljas on muutunud juba õhtuselt
õhtu
külmaks. Seejärel siirdun otsustavalt
tsustavalt
esikusse, valmis jope selga tõmbama ning lapsi
otsima minema.
Just siis nad laekuvadki, õigemini vajuvad
uksest sisse – lärmakad, märjad ja rõõmsad.
Emmele ulatatakse räsitud kimbuke
mbuke pajuoksi.
Liigutus, millega kimp
mp ulatatakse, tundub aga
kuidagi liiga kiire. Muutun kahtlustavaks ja uurin:
„Kus te siis ka olite?“ Piigad vajuvad teineteiselt
tuge otsides vaheldumisi teisele peale, porised
kummikud muutuvad tekkinud rüseluses libedaks
ja viivad jalad alt, kuni lõpuks voolavad nende
omanikud mõlemad põrandale siruli ja sealt
vaatab mulle mütside
de segadikust vastu kokku neli
säravat, aga valvsat silma. Kibekiiresti sosistab

üks teisele vandeseltslaslikult midagi kõrva, teine
vastab omakorda, samamoodi sosinal.
sosinal
„No kuulge, rääkige siis mulle ka välja, mida
te õige tegite! Teil läks täna jube kaua,“ utsitan.
Pliksid aga lamavad esikupõrandal
esikupõr
maas,
õueriietes ja kinnastes; itsitavad ja sosistavad ja
piidlevad mind. Tegelen telepaatia-harjutustega
telepaatia
edasi. Vaatan nooremale
oremale otsa ja sugereerin:
„Räägi sina!“ Noorem hüüatab
hüüa
kähku: „Ma ei
räägi sulle iialgi ära, et ta jäätist sõi, ma lubasin,
lubasin et
vaikin kui haud!“ ning röögatab samas,
kuna teda tabab ribidesse vanema
küünarnukk. „Appiii!
„Appii Ta lööb mind,
näe, siia!“ kurdab noorem pliks
häälekalt oma kurba saatust, tõstes
üles vettinud kindas käe ning
näidates
teise
samasuguse
vettinud
kindaga
oma
kaenlasse. Teine on püha
pahameelt
täis,
kommen
kommenteerides: „Aga sa just praegu
rääkisidki, tobu!“
Ah siis sealtkandist
sealtkand
tuul
puhub...
„Sa ei tohtinud ju jäätist
süüa,
a, olid pärast angiini täna
esimest päeva koolis!“ õiendan
vanemaga.
Vanem
vannub
nooremale hirmsat kättemaksu,
noorem itsitab. Kaks puntras keha
veerevad
põrandal,
neist
jäävad
linoleumile porised siluettmaalid.
siluettma
„Kas te saate endal lõpuks vähemalt
kummikudki jalast ära või pean ma teile siia mingi
kraana appi kutsuma?“ uurin.
uurin Lapsed tõusevad
istuli ja hakkavad läbisegi seletama: „Emme, me
kartsime, et sa pahandad,
pahandad et me jäätist ja kommi
ostsime ja sellepärast me läksime parki, et sulle
sealt lepituseks natuke lilli korjata. Aga need
lumikellukesed, mis seal eile olid, olid täna juba
ära korjatud ja siis me nägime seal Agnest ja
Kasparit ja arutasime nendega natukene
natuken tähtsaid
asju. Ja siis tema nägi pajuurbi puu otsas,
otsas tead
küll, see suur paju, mis kasvab tiigi kohal, ja me
mõtlesime, et toome neid sulle. Et sa ei
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pahandaks, et me nii kaua ringi hulgume. Aga
pajuoksad ei tulnud murdes kahjuks üldse lahti ja
meil polnud nuga ega kääre kaasas ja ilusad oksad
olid üldse kaugemal, kohe päris tiigi keskkohas.
Nii ma siis ronisin paju otsa ja närisin
hammastega oksad läbi. Pidin napikalt tiiki
kukkuma, õnneks teised päästsid mu ära, ainult
parem jalg vajus põlveni sisse ja muud midagi.
Aga siis Agnes ütles, et need hambajäljed okste
peal on koledad ega kõlba kuhugi! Nii me läksime
Agnese poole, ta elab pargi lähedal, ja ta laenas
kääre, et me saaksime okste otsad ilusaks lõigata.
Ja siis me natuke vaatasime Agnese uut Lego
Friendsi, aga ausõna, me ei jäänud mängima! Või
noh... me nii viis mintsi ikkagi mängisime.“ Selle
peale kisab õde õiglusjanuliselt vahele: „Ei, mitte
viis minutit, vaid pool tundi!“ Pärast vaidlust

lepitakse lõpuks kokku kompromiss, et mängiti
viisteist minutit. Seepeale jätkavad õeksed oma
päeva kirjeldamist:
„Ja siis me hakkasime koju tulema, aga tee
peal nägime ühte plehkupannud kutsikat. Me
teame, kus ta elab, ja viisime ta omanikule tagasi.
Omanik on üks sõbralik vanaproua ja tal oli hästi
hea meel ja ta pakkus meile õunamahla ja
küpsiseid ja näitas meile albumist oma lastelaste
pilte. Ja nii meil natukene aega läkski, no nii õigeõige natukene...“ lõpetavad piigad läbisegi
jutustuse oma seiklustest ning saavad lõpuks ka
riidest lahti võetud. Ahjust võetud toit
kühveldatakse sisse tublisti vähema ajaga, kui
piigadel üleriietest vabanemiseks kulunud oli.

Kõkutamist kah!
Ossinovski auto GPS: „Viiesaja meetri pärast tehke riigipööre!“
☺
Kaubamaja osturallil vabandab müüja: „Kahjuks kaardilugeja hetkel ei tööta“.
☺
Uus trend äärmuslaste hulgas: „Pommivestid on eilne päev, uus trend on miiniseelik!“
☺
„Härra Mati Kaal, palun öelge, kuidas jaotub loomaaias loomade vahel toit?“
„Kindel on see, et lõvi osa läheb elevantidele.“
☺
Watson: „Mis sul seal pluusi all on?“
Sherlock: „Elementaarne, vats on!“
☺
Joodik läheb arstile kurtma: „Õlleriiuli juures on puls alati väga kõrgel.“
☺
Naine helistab aednikule ja uurib, kaugel too oma tööga on ning aednik vastab:
„Vaikselt tõmban juba oksi kokku.“
☺
Kuuba kokakunst ehk castronoomia.
Väga valesti kuuldud
-

Mais Tartus Vanemuises Vaegkuuljate Liidu 20ndale aastapäevale pühendatud konverentsil saime
teada, kuidas toimib teatrisaalis rakendatud induksioonsilmus, mis segab kuulmist.
☺
Tartu Kuulmis- ja Kõnetamiskeskus
☺
Eesti Vaegkooljate Ühing
☺
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24.–26. AUGUSTIL 2018
KALEVITE KODUPAIGAS JÕGEVAMAAL, UDU TALUS KUREMAA JÄRVE
KALDAL
Hakkame sättima!
Kallid kõvakuuljad, Teie pereliikmed, head sõbrad siitnurgast ja sealtnurgast! Kutsume Teid Kesk-Eestisse
kokku 24.–26. päeval lõikuskuul, mida kutsutakse rahvasuus ka augustikuuks. Ootame Teid kõiki laagerdama
Udu tallu, mis asub siin: https://goo.gl/maps/3RfuG1ZMCBn
Kõku laagri ladusa toimimise eest seisvad emandad-isandad on paiga üle vaadanud ja leidnud selle igati
mõnusa koha olevat, kus me end suve lõpus kena Kuremaa järve kaldal heasti tunneksime. Selle tõestuseks
on käsilolevale kirjale lisatud uuemal ajal videokutseks nimetatav paari minuti pikkune liikuvate piltide rida,
kus üksjagu teavitust kenakesti olemas: https://www.youtube.com/watch?v=HS1et3Mf6Ww&feature=youtu.be
Et tänavune aasta on riburada juubelisi täis pikitud – EV 100 ja EVL (kõkukate liit) 25 ning Udu talu jääb
muistse linnuse ligidusse, kus asub ka Kalevipoja säng, siis pidasid kokkukutsujad paslikuks korraldada
seekordne suur ja rahvarohke kokkusaamine Kalevite kange rahva auks. Ootame Kalevi- ja Sulevipoegi,
Tõllusid ja Pireteid, Lembitut tema vahva sõjasalgaga, soome sortse ning teisi rahva vapraid poegi ja tütreid.
Oodatud on kõik Eesti ajalooga seotud tegelased, nii päris- kui ka raamatukangelased.
Kalevite kange rahvas koguneb reede õhtul, misjärel igaüks saab endale kaheks ööks paraja koja. Söögijoogi eestki on loomulikult hoolt kantud.
Saabumise õhtul viime läbi rahva koosistumise, mida nimetatakse ka kärajateks. Heidame pilgu peale
läinud aasta laagrisõja liikuvatele piltidele (mõned kutsuvad seda kinoks) ning lubame, et kõigil saab olema hea
tuju ammuste ja uute tuttavate trehvungi üle. Soovijaid ootab saun ja kel himu, võib kaasavõetud jahisaaki
vardasse ajada ning sütel küpsetada.
Teisel päeval peale hommikust linnupetet (mis on ikka üks korralik kõhutäis) tulevad tarkust ja osavust
nõudvad katsumised nii suurtele kui ka väikestele, noorematele ja vanematelegi.
Lõunase kõhutäite järel on plaan teha vallutusretk Kassinurme linnusesse ja võib ette tulla, et seal läheb
linnuse kaitsmiseks ja üleüldiseks rammukatsumiseks. Linnusest tagasi, mekime head-paremat ning veedame
toredasti aega järve kaldal ja laagriplatsil lustides, ise koerusi tehes, teiste koerusi pealt vaadates ning ilmakuulsa
muusiku- laulumehe lugusid kuulates.
Kolmandamal päeval võtame ette veel mõned toredad teod väledamate ja imelikemate kangelaste
väljaselgitamiseks ning lõpetame laagri parimatest parimatele ohtra kiituse jagamise ja tuleva aasta suvelaagri
peamehe määramisega.
Laagrisse saab kirja panna ennast siit: https://goo.gl/forms/tKWPFnz5RpbJ0CBh1
Kiiremad saavad vähema raha eest, seetõttu on väegade kasulik Teile, kui ennast kohe praegu ilusasti
kirja panete.
Piret Liim, laagri emand

Viipekeele
kursused a l g a j a t e l e j a e d a s i jõudnutele: kuuljatele,
vaegkuuljatele ja kurtidele!
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 mitte suvaline
„kätega vehkimine“, vaid täisväärtuslik keel nagu kõik teisedki!
Algajate kursus on mõeldud neile, kellel puuduvad eelnevad teadmised kurtuse ning viipekeele kohta.
Võtame vastu nii kuuljaid, vaegkuuljaid kui ka kurte keelehuvilisi. Edasijõudnutesse ootame ka
vaegkuuljaid ning kurte, kes sooviksid oma senist viipekeeleoskust täiendada ning kaasajastada.
Asukoht: Tallinn, Toompuiestee 10, 2. korruse õppeklassis.
Maht: 40 tundi a´ 45 min. Hind: 249 eur. Lõpetanud saavad tunnistuse.
Koolituse eest saab tulumaksu tagasi. Töötaval erivajadusega inimesel on võimalik õppida tasuta; täpsem
info: http://www.ensib.ee/sotsiaaltoetused-puuetega-inimestele/
Helista või saada meil ja küsi uue kursuse algamisaega!
E-post kristi@think.ee (Kristi Kallaste)
Telefon 5347 8422 (Külliki Bode).

Koduleht: www.think.ee

PÕNEVATE KOHTUMISTENI VIIPEKEELE TUNNIS!

