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Tagasivaade
möödunud aastale
Eesti Vaegkuuljate Liit (EVL) on katusorganisatsioon 17 liikmesorganisatsioonile. Hetkel on
liikmesorganisatsioonides füüsilisi liikmeid kokku
1204. EVL kuulub ka ise mitmesse organisatsiooni:
Maailma Vaegkuuljate Assotsiatsiooni (IFHOH),
Euroopa Vaegkuuljate Ühendusse (EFHOH),
Põhjamaade hiliskurdistunute ühendusse (VDNR),
Eesti Rehabilitatsiooniasutuste Liitu ja Eesti
Puuetega Inimeste Kotta.

Eesti Vaegkuuljate Liidu juhatuse ja
nõukoja tegemistest
Juhatuse koosolekud toimusid 2018. aastal neljal korral: 21. märtsil, 12. mail, 15. juunil ja 4. novembril.
Lisaks osaleti järgmistel koosolekutel ja
ümarlaudadel:
5.01 Selge Kõneleja 2017 auhindade üleandmine
Toompuiesteel. Korraldajateks olid Külliki Bode,
Pille Ruul, Allar Viik, Katrin Lapina ning Viljar
Parm.
26.01 Pärnumaa ühingu teabepäev (EVLst osalesid
Katrin Lapina, Üllar Maikalo).
Tallinn jõuluajal. Foto: Krister Rajandu
02.02 Eesti Töötukassa ja vähenenud töövõimega inimeste töövõimereformi seminar Sokos Hotell Viru
konverentsikeskuses (Katrin Lapina).
21.02 Kuulmisbussi koosolek (Külliki Bode, Pille Ruul, Allar Viik, Teet Kallaste, Janno Kuus (Skype
vahendusel), Üllar Maikalo, Helen Noorkõiv, Mallori Lemsalu).
28.02 Nõmme ühingu teabepäev Tallinna Puuetega Inimeste Kojas (Katrin Lapina).
2.03 EPIKoja juubeliüritus Swissôtelis (Külliki Bode, Siiri Inno).
7.03 Viljandi Vaegkuuljate Ühingu teabepäev (Külliki Bode).
20.03 Kohtumine audioloogidega, Kuulmisbussi meeskonna ettevalmistamine (Külliki Bode, Liina Luht,
Maret Lepplaan, Maris Kruusmaa).
4.04 Kuulmisbussi koosolek Toompuiesteel (Külliki Bode, Pille Ruul, Üllar Maikalo, Teet Kallaste,
Mallori Lemsalu).
14.04 Eesti Tinnituse ja Meniere`i Ühingu üldkoosolek (Külliki Bode).
27.04 EPIKoja üldkoosolek (Külliki Bode).
12.05 THVK üldkoosolek Tallinna Puuetega Inimeste Kojas (Külliki Bode).
24.05 Koostööseminaril „Kogemusnõustamise hetkeseis ja tulevikuplaanid“ Tallinn Swissôtel (Katrin
Lapina, Külliki Bode).
24.05 Kohtumine SEB panga ja EPIKoja meeskonnaga veebilehe ligipääsetavuse osas (Allar Viik).
31.05 Pärnumaa ühingu teabepäev (Katrin Lapina).
31.05–2.06 Helsingis VDNR üldkoosolek (Pille Ruul ja Janno Kuus).
5.06 Saaremaa ühingu muuseumikülastus (Külliki Bode).
15.–16.08 EPIKoja suveseminar Haapsalus (Külliki Bode).
21.–22.08 Eesti Rehabilitatsiooniasutuste suveseminar Pärnus (Külliki Bode ja Ene Oga).
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24.–26.08 Kõku suvepäevad Udu talus Jõgevamaal.
30.08 Jõulutunneli koosolek koos audioloogide ja Jõulutunneli saatemeeskonnaga (Külliki Bode, Allar
Viik, Pille Ruul).
19.09 Riigikaitse seminar Riigikogus (Külliki Bode, Allar Viik).
26.09 Jõgeva ühingu teabepäev Põltsamaa Päevakeskuses (Katrin Lapina).
15.11 Stressi ja läbipõlemise teemaline koolitus EPI Kojas (Katrin Lapina).
15.11 Kohtumine EPIKoja, Sotsiaalministeeriumi ja Sotsiaalkindlustusameti spetsialistidega abivahendite
määruse teemadel (Allar Viik).
23.11 Eesti Töötukassa Koostööseminar tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutajatele Meritonis (Katrin
Lapina).
24.11 Kirjutustõlkide lõpupidu (Külliki Bode, Allar Viik, Kristi Kallaste, Teet Kallaste).
28.11 EPIKoja seminar, puuetega inimeste päeva tähistamine (Külliki Bode, Siiri Inno).
3.12 THVK jõulupidu (Külliki Bode, Siiri Inno, Allar Viik, Katrin Lapina).
4.12 Kohtumine SKA peaspetsialistidega kuuldeaparaatide erimenetluse teemadel (Külliki Bode, Ene
Oga, Teet Kallaste).
10.12 Infopäev EPIKojas (Külliki Bode).
12.12 Kohtumine ERR-is Külli Suurevälja ja Sirje Jõesaarega (Külliki Bode).
19.12 Jõgeva ühingu teabepäev (Külliki Bode).

Iganädalased vastuvõtupäevad
Igal teisipäeval toimub Toompuiesteel vastuvõtt. Sotsiaaltöötaja ja kuulmisnõustaja Ene Oga on
kella 11–19 kõikidele soovijatele nõu andmas. Kohapeal saab osta soodushinnaga kuuldeaparaadi
patareisid.

Silmusvõimendid

Põhja-Tallinna Sotsiaalkeskus, Sõle 61a – IR
lahendus koos individuaalsete vastuvõtjatega I
korruse saal ja silmusvõimendi administraatori
ruumis (valmimas);
Lasnamäe LOV, Pallasti 54 – I k saal ja
administraatori laud (valmimas);
Ministeeriumite Ühishoone, Suur-Ameerika tn 1 –
Hetkel puudub info, millisesse saali see lõpuks
läheb (esmalt valitud saal ei sobinud
vaegkuuljatele tehnilistel põhjustel);
Eesti Puuetega Inimeste Koda, Toompuiestee 10 –
portatiivne silmusvõimendi.
Tartu
Teater Vanemuine, Vanemuise 6 – Suur saal;
Pauluse kirik, Riia 27, alumine osa ja rõdud.
Viljandi
Ugala teater, Vaksali 7 – Suur saal.
Kuressaare
Kuressaare Linnateater, Tallinna tn. 20 –
silmusvõimendi ainult parteri osas;
Saaremaa Puuetega Inimeste Koda, Pikk 39 –
Suures saalis.
Võru
Võrumaa Vaegkuuljate Ühing, Lembitu 2 –
portatiivne ehk kaasaskantav silmusvõimendi.

Silmusvõimendid on olemas või tulemas (st
tellimus ametlikult vormistatud) järgmistes
paikades:
Tallinn
Linnateater, Lai 23 – Põrgulava;
Eesti Draamateater, Pärnu mnt 5 – IR lahendus
koos individuaalsete vastuvõtjatega Väikeses
saalis;
Ülemiste Kaubanduskeskus, Suur-Sõjamäe 4 –
infolaud;
Tallinna Sotsiaal- ja Tervihoiuamet, Paldiski mnt
48a – koosolekute saal I korrusel;
Nõmme Sotsiaalmaja, Pihlaka 12 – portatiivne
silmusvõimendi ja administraatori laua
silmusvõimendi;
Pirita Sotsiaalkeskus, Metsavahi tee 4 –
silmusvõimendi saalis ja administraatori lauas;
Kristiine LOV, Tulika tn 33b – silmusvõimendid
administraatorite laudades mõlema sissekäigu
juures;
Mustamäe Avatud Noortekeskus, Ehitajate tee 82
– II korruse tegevusala (valmimas);
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Üldkoosolek ja 25 aasta juubeli pidulik
tähistamine Viljandis
18. mail 2018. aastal toimus korraga nii
üldkoosolek kui ka Eesti Vaegkuuljate 25 aasta
juubelile pühendatud
konverents
Viljandi
Pärimusmuusika Aidas. Osalesid vaegkuuljad üle
vabariigi, samuti koostööpartnerid Eestist ja
Soomest. Konverentsi avas sotsiaalkaitseminister
Kaia Iva, kes avaldas tunnustust Eesti
Vaegkuuljate Liidu aastatepikkusele tublile
tegevusele.
Järgneva ettekandega esines EVL juhatuse
esinaine Külliki Bode, kelle sõnavõtu teemadeks
olid Eesti Vaegkuuljate Liidu loomine, põnevad

algusaastad
ja
tegus
tänapäev.
Riigikogu liige Jüri Jaanson käsitles oma
ettekandes eestikeelsete subtiitrite vajalikkust
kuulmispuudega
inimestele.
Silmusvõimendussüsteemid teatrites ja muudes asutustes oli
EVL nõukoja juhi Teet Kallaste, kes on ühtlasi ka
ligipääsetavuse
ekspert,
esitluse
teemaks.
Kirjutustõlketeenust
kajastas
sõnavõtuga
Riigikogu liige Helmen Kütt. Väärib mainimist,
et Helmen Kütt oli oma sotsiaalministriks olemise
ametiajal kirjutustõlketeenuse projekti käivitaja.

Eesti Vaegkuuljate Liidu juht Külliki Bode ning sotsiaalkaitseminister Kaia Iva Viljandis EVL juubelipeol.
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Emotsionaalsed fotomeenutused Viljandi
juubeliürituselt klõpsutas Üllar Maikalo.

Juhatuse liige Pille Ruul meenutas oma isa,
Eesti Vaegkuuljate Liidu asutaja ja tulihingelise
eestvedaja Uno Taimla elutööd. Eesti
Vaegkuuljate Liit on moodustanud Uno
Taimla nimelise fondi, mille eesmärgiks
on
vaegkuuljate
toetamine
ja
organisatsioonilise koostöö arendamine.
Fondi laekunud annetuste abil on
tulevikuväljavaateks osta kuulmisbuss, mis
tooks kuulmise mõõtmise, abivahendid,
kuulmisega seotud teenused ja info igasse
Eestimaa külasse ja iga abivajajani.
Konverentsi modereeris Piret Aus
Viljandi Kultuuriakadeemiast. Muusikaliseks vahepalaks oli vaegkuuljatest akordionistide etteaste ning Kõku tantsutrupi
esinemine.
Esimest korda anti välja Eesti
Vaegkuuljate Liidu teenetemärk, mis on
ühtlasi
kõrgeim
autasu
ning
tunnustus
aastatepikkuse silmapaistva tegevuse eest, lisaks
tunnustati tublisid kaasteelisi tänukirjadega ning
tänati koostööpartnereid. Teenetemärgiga kaasnes
ühtlasi eluaegse liikmekaardi omaniku staatus.

Riina Kuusk ja Tiit Papp Eesti Kurtide Liidust
juubilarile õnne soovimas.
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Teenetemärgid pälvisid:
Andrus Helenurm
Silvi Kallemets
Mall Enok
Sirje Haavel
Helfi Soonik
Ülle Mihkelsoo
Heli Veide
Heinar Kudevita
Ene Oga
Teet Kallaste
Kristi Kallaste
Eda Põld
Rein Järve
Elina Kabanen

Arvo Kannel
Andres Andra
Liina Luht
Erika Kiviloo
Aime Soosalu
Kersti Lepik
Johannes Siidra
Milvi Ojavere
Vaike Visnapuu
Laine Lehtsalu
Enn Kiiler
Jaak Müürsepp
Virpi Koivistoinen
Kalle Tervaskari

Sari Hirvonen-Skarbö
Viljar Parm
Stig Björklund
Viivi Einmann
Keijo Lehtinen
Katrin Kruustük
Kaia Sillaste
Hilja Veskimets
Endla Moon
Külliki Bode
Uno Taimla (postuumselt)
Malle Tähe (postuumselt)

Aili-Eha Hark
Urve Kittunen
Milvi Kangur
Alli Kruus
Milvi Talv
Maimu Roots
Helju Vimb
Mare Kelder
Angelica-Marion Mäses
Virve Veerits
Aili Kulla
Loreida Lauri

Outi Liuska
Liisa Sammalpenger
Pille Ruul
Siiri Inno
Katrin Lapina
Allar Viik
Ants Siimer
Heljo Paiso
Levin Rist
Kaljo Johansoo
Pertti Köyste

Tänukirjad pälvisid:
Urmas Haus
Janno Kuus
Annika Kokk
Tiiu Hermat
Jüri Jaanson
Katariina Mäekivi
Reet Põld
Helle Harjakas
Kaire Kaasik
Liidia Nau
Hele Teras
Liivi Neemsalu
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Sotsiaalministeerium
Helmen Kütt
Eesti Puuetega Inimeste Koda
Eesti Kurtide Liit
Eesti Kurtide Noorte Organisatsioon
Eesti Psoriaasiliit
Kuuloliitto
Helsingin Kuuloyhdistus
Evi Kohberg
Eesti Audioloogia Selts
Audiomed OÜ
Kuulmisrehabilitatsiooni Keskus
Kadrimardi
Senta Michelson
Tervise Abi

Marge Järvi
Meelis Luks
Kaie Seger
Anastassia Varlõgina
Ugala teater
Pärimusmuusika Ait
Eesti Liikumispuuetega Inimeste Liit
Eesti Pimedate Liit
Ida-Tallinna Keskhaigla
Eesti Rehabilitatsiooniasutuste liit
Eesti Puuetega Inimeste Fond
Ligipääsetavuse foorum
Eesti Rahvusringhääling
Eesti Filmi Instituut

Ligipääsetavus
Teet Kallaste andis Ligipääsetavuse Foorumi
vaegkuuljate esindajana eksperthinnangud Arvo
Pärdi Keskusele, Arsenali keskusele, kaheksale
Tallinna linna hoonele (Haabersti LOV, Lasnamäe
LOV, Pirita Sotsiaalkeskus, Kristiine LOV,
Mustamäe Päevakeskus, Nõmme Sotsiaalmaja,
Põhja-Tallinna Sotsiaalkeskus ja Hopneri maja).
Hindamise ja nõustamise tulemusena ning
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti toel telliti
vaegkuuljatele mõeldud süsteemid kuuele
hinnatud objektile, milleks olid Lasnamäe LOV,
Pirita Sotsiaalkeskus, Kristiine LOV, Mustamäe
Avatud Noortekeskus, Nõmme Sotsiaalmaja ja
Põhja-Tallinna Sotsiaalkeskus. Kaheksast kuuele
– see on tõtt-öelda suurepärane tulemus.
Samuti hinnati vaegkuulmise aspektist
Võrdõigusvoliniku büroo poolt tellitud auditis 28
erinevat objekti, mis on saanud eurorahastuse kas
siis EAS või muul toel. Hinnatavad objektid olid
kas väljakud, teed või keskused. Kokkuvõttes
pidime kurbusega tõdema, et hoolimata miljonite
eurode kulutamisest ei ole suvatsetud linnaruumi

panna üles isegi korralikku viidaposti, mis annaks
aimu linna tähtsamate objektide asumise
suundadest. Hinnatud tegevuskeskustest, mis
valminud või valmimas, oli ainult Paksus
Margareetas mõeldud vaegkuuljate peale ja sedagi
mööndustega. Silmusvõimendi tuleb esialgu ainult
kassasse ja poodi. Ekspositsiooni kohandamisest
vaegkuuljatele pole rahapuuduse tõttu enam
juttugi.
Eurorahade
kasutamisel
puuetega
inimestega mittearvestamine pälvis auditi
esitamisel Rahandusministeeriumi esindaja terava
tähelepanu. Anti lubadus, et edaspidi hakatakse
toetuste jagamise tingimustes rohkem arvestama
ka puuetega inimestega.
Arsenali keskuses toimunud hindamisel
demonstreeriti, kuidas kaubanduskeskuses mängiv
muusika, mis mõõtmistulemuste põhjal ulatus
kohati 60dB kanti, takistab normaalsest kõnest aru
saamist. Tõdeti, et kaubanduskeskustes mängiv
muusika ei sega mitte ainult vaegkuuljaid, vaid on
häiriv ka kuuljatele.

Osalemine seadusloomes
Meie jaoks oli suurimaks saavutuseks Majandusja Kommunikatsiooniministeeriumi
määruse
Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded
ehitisele kinnitamine ja jõustumine 3. juunist
2018. Sellesse määrusesse sai Teet Kallaste
eestvedamisel esitatud hulgaliselt ettepanekuid,

mis kuulmispuudega inimeste elu edaspidi
tunduvalt hõlbustavad.
Määrus
ise
asub
siin:
https://www.riigiteataja.ee/akt/131052018055
Määruse
seletuskiri:
http://eelnoud.
valitsus.ee/main/mount/docList/c233fa57-bfb345db-86fa-e24977fe1893?activity=1#GrTlKcf9
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Ühtlasi olime kaasatud töövõime hindamise ja
puude taotlemise protsesside arendustesse, tegime
ettepanekuid abivahendite määruse muutmiseks
ning arutlesime abivahendite eritaotluste korra üle.
Abistasime tõlketeenuste juhise väljatöötamisel.

Sel aastal oleme kirjutanud märgukirja
Tarbijakaitseametisse,
juhtimaks
tähelepanu
tarbijaid eksitava reklaami osas, mis lubab
taastada kuulmise imeõli kasutades.

Rehabilitatsioon ja kogemusnõustamine
Kokku on meil olnud sel aastal 12 Töötukassa
klienti (4 meest ja 8 naist).
Teenuste osakaal jaguneb järgmiselt: 50 tundi
psühholoogi individuaalset nõustamist, 6 tundi
kogemusnõustamist, 1 tund füsioteraapiat ja 1
tund sotsiaaltöötaja nõustamist. Neist viiel on
tegevuskava lõppenud, ülejäänud jätkavad
teenuste saamist aastal 2019.
Sel aastal rehabilitatsiooniprogramme läbi ei
viidud, aga 2019. aastal püüame neid taas
korraldada.

Võitsime töötukassa poolt korraldatava
kogemusnõustamise hanke. Hanke raames
ostetakse kogemusnõustamise teenust Tallinnas,
Tartus, Narvas, Rakveres ja Hiiumaal.
4. jaanuaril 2019 koguneti rehabilitatsiooni- ja
kogemusnõustajate meeskonnaga arutelupäevale,
et mõelda koos järgmise aasta tegevuste
hoogustamise peale. Kindlasti on plaanis läbi viia
paar rehabilitatsiooniprogrammi nii tööealistele
kui ka pensionäridele.

Kuulmisbuss
Eelmisel aastal kandideerisime Kuulmisbussi
ideega Jõulutunnelisse, aga jäime siis teisele
kohale. Ka sel aastal kaaluti ideed võtta
kuulmisbussi teema Jõulutunneli saatesse, aga
paraku ei õnnestunud see jälle. Meie, EVL

liikmed, aga oleme üha enam veendunud, et
Kuulmisbussi on Eestile vaja ning lubame, et
viime selle projekti siiski ellu. Suured tänud
annetajatele – teie abiga oleme kokku saanud
praeguseks 2845,73 eurot.

Subtiitrid
Sel aastal on subtitreeritud Eesti Filmi Instituudi
(EFI) poolt „Viimne reliikvia“, peagi valmib ka
„Suvi“ ja „Hukkunud alpinisti hotell“. EFI lubas,
et nende poolt saab igal aastal 2–3 filmi
subtitreeritud. Järgmisel aastal saavad endale
subtiitrid „Malev“, „Kevade“ ja „Sügis“.
ERR on samuti lubanud võtta eesti filmidele
subtiitrite valmistamise oma südameasjasks. Sel
aastal on subtitreeritud juba kuus filmi: „Kolme
katku vahel“ (1970), „Laanetaguse suvi“ (1979),
„Lõppematu päev“ (1971), „Need vanad
armastuskirjad“ (1992), „Näitleja Joller“ (1960) ja
„Pisuhänd“ (1981).
Tegeleme sellega, et subtiitrid oleksid olemas
ka teleteenuste pakkujatel (Telia, Elisa, Viasat,
STV). Praegu võib kohati kurbusega nentida, et
ehkki paljudele eesti filmidele tehakse subtiitreid,
siis vaatajateni need alati ikkagi ei jõua.
Erakanalid ei ole eestikeelsete filmide subtiitrite
ostmisest huvitatud, teenusepakkujatel pole ka
kõikide filmide subtiitreid ning lisaks on
selgunud, et teleteenuse pakkujatel, kelle signaal

jõuab kodudesse õhu kaudu, ei ole samuti
võimalik subtiitreid näidata.
ERR subtiitritega saated ja filmid on nähtavad
sellel
lingil:
https://etv.err.ee/l/saated_
vaegkuuljatele .
Oleme kohtunud sel aastal nii ERR kui ka
Eesti Filmi Instituudi (EFI) kontaktisikutega ning
arutanud koostöövõimalusi ning subtiitrite
valmistamist järgmistele filmidele. Meil on väga
hea meel teatada otsusest, et need filmid, mis
saavad Eesti Filmi Instituudi kaudu levitoetust,
peavad olema varustatud ka subtiitrite ja
kirjeldustõlkega.
Subtiitrite vajalikkust on märganud teatridki.
11. mail 2018 andis Endla teater kuulmislangusega inimestele viipekeeletõlke, subtiitritega
ja
kõrvaklappidega
ning
vaegnägijatele
kirjeldustõlkega etenduse "Et sa kaotaksid kõik".
Estonia teatris on enamik etendusi samuti
subtiitritega. Ugala teatris tuleb 2019. aastal kaks
etendust subtiitritega – naistepäeval ehk 8. märtsil
“Mäng on alanud” ja 15. mail “Meistrite liiga”.
11

Koostööpartnerid

Meie Auris 5

Eesti Vaegkuuljate Liidul on aastaid olnud toredad
koostööpartnerid, kelle toel oleme saanud oma
tegevusi ellu viia. Teeme viljakat koostööd Eesti
Puuetega Inimeste Koja võrgustikuga, Eesti
Kurtide Liiduga, Ligipääsetavuse Foorumiga jt.

Meie tegemisi on 2018. aastal toetanud
Tallink, Viking Line, Elron, Paulig, Allium
(Magnum), Viru hotell, Pähklinäpp, E-Piim,
Anvol, Wasa, Tanker, Siimusti keraamika, Jõgeva
vallavalitsus ja Salvest.

Rahvusvahelised suhted
31.05–2.06. toimus Helsingis Põhjamaade
hiliskurdistunute ühenduse VDNR üldkoosolek,
kus osalesid meie poolt Pille Ruul ning Janno
Kuus. Eesti on seni selles ühenduses olnud
toetajaliikmena, aga alates järgmisest aastast on
meil au olla juba täisliige. Ühendus kaasab sel
aastal oma võrgustikku ka teised Balti riigid.
Eesti Vaegkuuljate Liit on korraldamas
traditsioonilist VDNR suvenädalat, mis toimub
27.07.–3.08.2019
Haapsalus.
Suvenädala

programmi juht on Läänemaa Vaegkuuljate
Ühingu juhatuse liige Kalle-Kusta Tõnisma.
Suvenädala kohta võib lugeda siit: http://vdnr.org/
information-about-program-of-the-vdnr-summerweek-in-estonia/ Registreerimine rahvusvahelisse
hiliskurdistunute suvelaagrisse on alanud. Väga
ootame sellele üritusele ka eestlasi. Tulge
laagrisse kas või mõneks päevaks, sest programm
on igati vahva!

Kõku klubi
Kõku tantsutrupi esinemised 2018. aastal
toimusid järgmistes paikades:
18. mail Eesti Vaegkuuljate Liidu
juubelikonverentsil;
2. juunil Pärnus line tantsu festivalil;
18. augustil Viljandimaal Urissaare kantril;

29. septembril Tallinna ja Harjumaa Kurtide
Ühingu sünnipäevapeol;
14. detsembril Raekoja platsi Jõuluturul (seal
tantsisid vaegkuuljad juba neljandat aastat).
Vaegkuuljate akordioniklubi esines sel aastal
Kõku suvepäevadel.

Kõku suvelaager
Vaegkuuljate kamba populaarsemaid iga-aastaseid
üritusi toimus seekord 24.–26.augustil Jõgevamaal
Udu talus. Laagri peakorraldaja oli Piret Liim,
keda abistas kogenud tiim; suurimad abilised
peale Edgarist kaasa olid Jõgeva Vaegkuuljate
Ühingu juhatuse liikmed Sirje Haavel ja Urmas
Vasemägi. Laagri peateemaks oli „Kalevite kange
rahvas“; nii rõivad kui ka tegevused olid seotud
Eesti rahva kangelastega. Nagu ikka, reedel avati
laager piduliku lipuheiskamisega, seejärel näidati
eelmise aasta laagrist naerunärve mittesäästvat

mängufilmi, õhtul toimus saun ja edasi jagus
mängulusti poole ööni. Laupäevad on laagris alati
sisustatud sportlike mängudega, nõnda ka seekord.
Sporti tehti nii laagriplatsil kui ka lähedalasuva
Kassinurme linnuse territooriumil. Õhtust aega
sisustas mõnus ühemehebänd. Pühapäeval
toimusid veel mõned võistlusmängud, seejärel
jagati parimatele kuhjaga auhindasid ning lubati
järgmisel aastal jälle kokku saada. Ootame suure
põnevusega, mida 2019. aasta laagri peakorraldaja
Mati Liim meie jaoks välja nuputab!

Koduleht, ajakiri
Vaegkuuljate Liit annab välja ajakirja Meie
Auris, mis 2018. aastal ilmus ühel korral.
Ajakirja saab lugeda ka elektroonselt siit:
http://vaegkuuljad.ee/auris/
Kodulehte uuendame regulaarselt. 2019. aastal
loome uue kodulehe, mis saab olema lihtsam ja
arusaadavam. Viisime kodulehe osas läbi
küsimustiku. Viimasest selgus, et kõige enam
otsitakse kodulehelt infot ürituste kohta.

Järgmisena soovitakse, et lehelt oleks kergem
leida infot teenuste osas. Mitmed vastajad
mainisid, et kodulehel on info uuendamata või ei
ole jõutud seda piisavalt käbedalt teha. Püüame
järgmisel aastal seda olukorda kindlasti
parandada. Kasutame erinevaid keskkondi – sh
Merit Aktiva raamatupidamisprogramm ja reha.ee
rehabilitatsioonitarkvara. Lisaks oleme olemas
Facebookis ja peame ühingu blogi.
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Eesti Vaegkuuljate Liidu peamised rahastusallikad
on projektid. Iga-aastast tegevustoetust oleme seni
saanud Hasartmängumaksu Nõukogult Eesti
Puuetega Inimeste Fondi kaudu. Alates 2019.
aastast taotleme tegevustoetust otse Fondilt, sest
enam Hasartmängumaksu Nõukogu ei tegutse.
Lisaks oleme kirjutanud projekte Kultuurkapitalile
Kõku tantsutrupi ja akordioniringi toetuseks.
Juubelikonverentsiks taotlesime lisaraha Hasart-

mängumaksu Nõukogult. Rehabilitatsiooniteenust
osutame Eesti Töötukassa klientidele. Liikmesorganisatsioonid tasuvad liikmemaksu, mis on 50
senti ühe liikme pealt.
Juubeleid sel aastal meie liikmesorganisatsioonidel ei olnud. Järgmisel aastal saavad 20aastaseks Lääne-Virumaa, Saaremaa, Nõmme ja
Järvamaa ühingud.

Urmas Vasemägi ja Sirje Haavel aegumatu tehnika abil tarvilikku infot vahetamas.

Eesti Vaegkuuljate Liidu juhatus külastas 2018 aastal järgmisi ühinguid:
26.01.
28.02
7.03
14.04
31.05
5.06
26.09
19.12

Pärnumaa ühingu teabepäeval käisid Katrin Lapina ja Üllar Maikalo.
Nõmme ühingu teabepäeval Tallinna Puuetega Inimeste Kojas käis Katrin Lapina.
Viljandi Vaegkuuljate Ühingu teabepäeval osales Külliki Bode.
Eest Tinnituse ja Meniere`i Ühingu üldkoosolekul osales Külliki Bode.
Pärnumaa ühingu teabepäeval käis Katrin Lapina.
Saaremaa ühingu muuseumikülastuse päeval osales Külliki Bode.
Jõgeva ühingu teabepäeval Põltsamaa Päevakeskuses käis Katrin Lapina.
Jõgeva ühingu teabepäeval Jõgeval käis Külliki Bode.
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Eesti Tinnituse ja Meniere`i Ühing
TEKST: Heinar Kudevita
Meie ühingu üldkoosolek, millest võttis osa 8
ühingu liiget, toimus 14.04.18. Uueks juhatuseks
valiti peaaegu pooled ühingu liikmetest (liikmete
koguarv 18, uues juhatuses on 8 liiget)
2018. aastal viidi läbi järgnevad üritused:
Loengud:
1. Loeng Hüüru külaseltsis 06.04. Teemaks
tinnitus. Kuulamas oli 16 inimest.
2. Loeng Viljandis 02.05. Teemaks tinnitus ja
kuulmisrehabilitatsioon. Kuulamas oli 25 inimest.
3. Loeng Sauel 22.05. Teemaks tinnitus ja
kuulmisrehabilitatsioon. Kuulamas oli 20 inimest.
4. Loeng Põlvas 29.11. Teemaks Méniere'i haigus,
võimlemine ja kuulmisrehabilitatsioon. Kuulamas
oli 25 inimest.
Koolitused:
1. Tamperes 17.–18.01. Teemaks ménière 'i
haigus, läbiviijaks kohalik Meniere`i ühing.
2. Helsingis 17.–18.03. Teemaks Méniere'i haigus,
läbiviijaks Soome Meniere`i Liidu tugirühm.

3. Helsingis 10.10. Tinnituse teabepäev.
Läbiviijaks Soome Tinnitusühing.
Välja antud kirjandus:
1. Ajakiri Meniere, Kevad 2018
2. Ajakiri Meniere, Suvi 2018
3. Ajakiri Meniere, Sügis 2018
4. Ajakiri Ajakiri, Talv 2018–2019
5. Aastaajakiri 2018, mis on kavas välja anda
trükitud kujul.
Meelelahutusürituseks oli loomaaia külastus
28. septembril. Loome aktiivselt kontakte uute
rahvusvaheliste Meniere`i foorumitega. Oleme
saanud
Soomest
ettepaneku
koostööks
Kuusankoski Vaegkuuljate ühingu ja Soome
Tinnitusühinguga. Nendega on planeeritud
kohtumine 2019. aasta märtsis. Regulaarsed
vastuvõtupäevad toimuvad iga kuu teisel ja
neljandal teisipäeval Tallinnas, aadressil
Toompuiestee 10; eraviisilised nõustamised on
kokkuleppel.

Tallinna ja Harjumaa Vaegkuuljate Ühing
TEKST: Mallori Lemsalu
Tegevuste osas võib tõdeda, et 2018. aasta oli meil
kohe päris aktiivne. Jõudsime kõikidesse
planeeritud kohtadesse. Spordiprojekti abil teoks
saanud üritustest võiks mainida uisutamist,
bowling´ut, kardisõitu, ujumist ning vibulaskmist.
Lisaks Tallinnas toimuvatele infopäevadele, mida
korraldab Svetlana Maide, jõudsime ka
Harjumaale. Koostöös Eesti Tinnituse ja Meniere'i
ühinguga, mida esindas Ene Oga, külastasime
Kehrat ja Aegviitu. Oleme nois paigus varemgi
käinud, aga suure huvi tõttu tegime seda taas.
Nende üritustega seoses saime hulgaliselt
suurepäraseid mõtteid, ühtlasi kutsuti meid
teistessegi kohtadesse Harjumaal.
Suvel sai tutvusi uuendatud Kõku ehk
Kõvakuuljate laagris, mis toimus Udu talus.
Tegemist oli majutust pakkuva turismitaluga, mis

paiknes Kuremaa järve külje all ning sobis
suvepäevade pidamiseks kui rusikas silmaauku.
Kõku laagris kohtas igat sorti rahvast: enamus olid
laagri nimega sobilikult vaegkuuljad, ent sekka
kuulusid ja igati oodatud olid ka kuuljad ning
kurdid. Laagri korraldas Liimide pere, kes on ka
Tallinna ja Harjumaa Vaegkuuljate ühingu
kauaaegsed liikmed. Laagri korraldamise au
aastaks 2019 anti üle perepoeg Mati Liimile.
Temagi on meie ühingus juba aastaid liige olnud.
Oleme siin katsetanud ka robootika ringi
korraldamist nii ühingu ruumides kui ka
suvelaagris – nutimaailm tõmbab nii lapsi kui
täiskasvanuidki. Lahkuvale aastale panime väärika
punkti ühingu jõulupeol, mis toimus seekord
laeval nimega Monica.
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Lisaks kõigele muule külastame
usinasti Tallinna Puuetega Inimeste
Koja üritusi ning oleme aktiivsed ka
Harjumaa Puuetega Inimeste Nõukoja
ettevõtmistel. Sel aastal näitasime TPIK
majas koostöös Eesti Vaegkuuljate
Liiduga Tallinna ja Harjumaa puuetega
inimestele filme. Filmid olid varustatud
spetsiaalsete, vaegkuuljatele mõeldud
subtiitritega. Kõigepealt näitasime filmi
"Seltsimees laps" ning kuu hiljem
linastus ka "Viimne reliikvia". Kristi
Kallaste kirjutas projekti, mille toel
tegime valmis ja trükkisime uued ühingu
infovoldikud, jagame neid perearstikeskustele ja polikliinikutele. Praegu käib
usin töö lõppenud aasta projektide

lõpetamise ja uute alustamisega. Võib veel
mainida, et KõKu tansutrupp tegutseb
endiselt, sel aastal käiakse koos Teet
Kallaste
juhendamisel.
Meie
aktiivliikmed Külliki Bode ning Siiri
Inno tegelevad innukalt akordioni
õppimisega – teiegi võite kutsuda neid
peole tantsima ja pilli mängima!
Kindlasti ootame järgmisel aastal uusi ja
olemasolevaid liikmeid osa võtma
mitmesugustest põnevatest üritustest!

Pildid pärinevad THVK jõulupeolt
Monica pardal. Autor: Üllar Maikalo

Saaremaa Vaegkuuljate Ühing
TEKST: Eda Põld
Meie ühingusse kuulub 139 liiget. Koos käiakse
2–3 korda kvartalis, põhiliselt SPIKoja saalis.
Pakume
vähemalt
16
tundi
kuus
kuulmisnõustaja teenust, mida rahastab Saaremaa
vald. Käsil on lepingu sõlmimine 2019. aastaks,
loodame väga, et saame jätkata samas mahus.
Kuressaare
Linnateatri
saalis
on
induktsioonsilmus, info on ka teatri kodulehel
üleval. Meeldib see, et lihtsalt ostad pileti saali ja

sätid ise oma aparaadi T-asendisse, kellelegi
midagi ütlema ei pea – ei mingit sildistamist.
Testime praegu, kas kogu saal on hästi kuuldav
või mitte. Ole meheks, Teet Kallaste, et selle
suure töö ära tegid!
Teeme koostööd Tallinna Kuulmisrehabilitatsiooni Keskusega, kes on sel aastal lausa neli
korda saarel käinud; abi on saanud üle 100
inimese.
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Suvekuudel oleme püüdnud organiseerida
oma liikmetele harivaid õppereise ja kokkusaamisi väljaspool koja ruume.
5. juunil külastasime Kuressaares keskaja
elamuskeskust Archebald, kuhu õnnestus kaasa
meelitada ka EVL boss Külliki Bode.
16. juuni oli meil pealinnapäev – külastasime
Eesti Tervishoiumuuseumi ja Tallinna Loomaaeda.
8. juulil imetlesime Saaremaa avatud aedu. Läbi
sai käidud seitse aeda, üks ilusam kui teine. Isegi
telepurki sattusime, Kanal 2 näitas Reporteris
saare vaegkuuljaid. Kaheksas aed oli Muhus
Nautse külas Matsi talus, kus lahke peremees
pakkus kaasatoodud kringli kõrvale kohvi ja näitas
oma koduaeda. Aitäh selle eest meie ühingu
liikmele Raivo Mägile!

29. juulil kogunesime Kellamäele, kus veetsime
grillides mõnusalt aega ja nautisime kena
suveilma.
Siinkohal
tänusõnad
lahketele
kutsujatele, kahele toredale õele Liidia Naule ja
Maret Soorskile!
25. augustil tegime väikese tiiru kodusaarel.
Külastasime Reomäe nunnakloostrit, võtsime osa
talulaadast Suure Tõllu puhkekülas, uudistasime
Andruse talu loomi ja valmistasime igaüks endale
isikliku
seebi
GoodKaarma
taluperenaise
juhatusel.
Oleme läbi viinud kuus teabepäeva koos
külalistega, aprillis oli üldkoosolek. 15. detsembril
pidasime ühingu jõulupidu. Ja nii need saare
vaegkuuljad toimetavad, tasa ja targu –
meretagune värk ju ikkagi...

Põlvamaa Vaegkuuljate Ühing
TEKST: Milvi Ojavere
Aastal 2018 on toimunud meie ühingus kokkusaamisi 11 korral, neist viimane 18. detsembril.
Tegemistest meenub, et kuulasime Põlva PIK
juhataja loengut sellest, mida PIK teeb täna ja
homme. Tähistasime naistepäeva, külas olid sel
puhul lasteaia "Lepatriinu" lapsed. On toimunud
kaks koolitust teemal "Siidisall" ja "Puust
tünnike". Mais rääkis meile Põlva Haigla peaarst
Margit Rikka teemal "Gripiga või gripita", millest
saime teada väga huvitavaid seiku.

Suvel toimusid väljasõidud Aglonasse ja
Vastseliina linnusesse ning roosiaeda.
Septembris oli meil külas Tiia Johannes Tartu
Kliinikumi Kuulmiskeskusest ja novembris sõitsid
Põlvasse Tallinnast Ene Oga ning Heinar
Kudevita. Nende kõigi loengud olid huvitavad ja
harivad. Meil on rännuhimuline rahvas, kes
planeerib juba uusi ühiseid reise ja väljasõite.

Valga Vaegkuuljate Ühing
TEKST: Ruth Keelman
reis – soovitame kõigile! Ühingu kokkusaamised
toimuvad meil traditsiooniliselt iga kuu viimasel
esmaspäeval. Lisaks osaleme Valga PIK poolt
korraldatavatel seminaridel, infopäevadel jm
üritustel. Väga huvitav ja kasulik oli näiteks Valga
PIK poolt korraldatud Valga valla eakate
terviseminister 3. oktoobril. Samuti oli tore ja
meeleolukas puuetega inimeste päeva tähistamine
3. detsembril. Aastale tõmbasime joone alla
jõulupeoga 18. detsembril.

Aasta algas EV 100 juubeli meeleoluka
tähistamisega 26. veebruaril. 26. märtsil oli loeng
igapäevasest maagiast. 30. aprillil rääkisime kohvi
valmistamisest ja joomisest. Külas oli Kaarel
Saluste Kadrimardi OÜ vaegkuuljate ja
abivahendite keskusest. 28. mail jagas Vaike
Visnapuu muljeid Vaegkuuljate Liidu 25. a
üritusest
Viljandis.
19.
juulil
käisime
ekskursioonil Põlvamaal Maanteemuuseumis ja
imeilusas Taevaskojas. Sõitsime jõelaevaga
mööda kaunist Ahja jõge. See oli väga tore ja ilus
16
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Võrumaa Vaegkuuljate Ühing
TEKST: Janno Kuus
Möödunud aasta jaanuarikuu algas meil
kuulmisabivahendite
teemalise
loenguga,
veebruaris pidas Maanteeamet meie ühingule
loengu
teemal,
kuidas
ennast
liikluses
nähtavamaks muuta, märtsis korraldas Päästeamet
meile ekskursiooni kohalikus Päästeametis ja peeti
loeng tuleohutusest. Märtsi alguses tegime
jalutuskäigu kodulinnas Võrus, kus ühingu
liikmed jagasid oma mälestusi aastakümnete
tagant. Märtsi lõpus toimus meil üldkoosolek, kus
arutasime ühingu asju. Aprillis käis meil loengut
pidamas Tiia Johannes Tartu Kuulmiskeskusest.
Aprillis osales juhatus täiskoosseisus EVL 25.
aastapäeval
Viljandis.
Juulis
käisime
ekskursioonil Riias, kus külastasime Turaida lossi,
Riia Motomuuseumi ja muidugi ka Riia loomaeda.
Juuli lõpus külastas meid Võrus Läänemaa
Vaegkuuljate Ühing. Juuli alguses käisime
Viljandis, külastasime Heimtali muusuemi,
Viljandi Linnamuuseumi ja jalutasime Viljandi
Lossimägedes. Juuli lõpus külastasime Alatskivi

lossi, Juhan Liivi muuseumi, jalutasime Peipsi
rannikul mere ääres ja väisasime vanausuliste
küla, et sibulaid osta. Augusti alguses toimusid
ühingu traditsioonilised suvepäevad, seekord
Võrumaal Kaugu Veski külalistemajas. Novembri
lõpus tegime ühingusisese kinolõuna, vaatasime
filmi "Seltsimees Laps" – see meeldis paljudele.
Tahaksime kinoga jätkata ka edaspidi. Samuti
leidis aset novembri lõpus ühingu tervisepäev, kus
lõõgastusime
kohalikus
tervisekeskuses.
Detsembri alguses tähistasime koos Võrumaa
Puuetega Inimeste Kojaga Rahvusvahelist
Puuetega Inimeste Päeva. Kutsusime seekord
kohale ka kirjutustõlgid, kes meile nii räägitu kui
ka lauldu mugavalt seinale edastasid. Tagasisidest
selgus, et kirjutustõlkel hoidsid oma silmad mitte
ainult vaegkuuljad, vaid ka kuuljad. Aasta viimane
üritus toimus 20. detsembril 2018, mil leidis aset
traditsiooniline
ühingu
aastalõpu
koosviibimine. Võrokeste tegevusel saab silma peale
hoida veebilehel: www.vaegkuuljad.eu .

Läänemaa Vaegkuuljate Ühing
TEKST: Silvi Kallemets
Läänemaa Vaegkuuljate Ühingu 2018. aasta on
olnud igati toimekas ja tegevusrohke. Jaanuaris
2018 toimus Läänemaa Vaegkuuljate ühingu
üldkoosolek, kus anti hinnang eelnevale aastale.
Üldkoosolekul osales 24 ühingu liiget. 19. veebruaril tähistas ühing Eesti Vabariigi 100
sünniaastapäeva piduliku kontserdiga, kus
esinesid Haapsalu Muusikakooli õpilased. Aprillis
tähistasime Läänemaa Vaegkuuljate Ühingu
sünniaastapäeva piduliku kontserdi ja lõunaga.
Maikuus toimus „Öökuninganna” etenduse
ühiskülastus. 07. juunil külastasid Läänemaa
Vaegkuuljate Ühingut Pärnumaa Vaegkuuljate
Ühenduse liikmed. Läänemaa Vaegkuuljate
Ühingu liikmed aga külastasid omakorda

Võrumaa vaegkuuljaid. Augustikuus toimus
tervisepäev Palivere Turismi- ja Tervisespordikeskuses, kus mängisime kettagolfi. Palivere
discgolfi park pakkus golfiketta lennutamisel
põnevaid elamusi ja raja läbimisel polnud
takistuseks ka kõndimisraskused golfiraja
nõlvadel. Osalejaid oli 20 ringis. Septembris
toimus loeng ühingu liikmetele Eestis leiduvatest
maavaradest, millest rääkis Eesti Geoloogiateenistuse asedirektor Kalev Kallemets. Aprillis ja
oktoobris võtsid kuulmispuudega elanikke
Haapsalus vastu Tallinna Rehabilitatsiooni
Keskuse spetsialistid. Ühingu aasta lõppes
detsembrikuus traditsioonilise jõulupeoga.
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Viljandi Vaegkuuljate Ühing
TEKST: Erika Kiviloo
Viljandimaa vaegkuuljate kogukonda on alates
selle loomise hetkest kuulunud toredad, soojad ja
suure südamega inimesed. Ühised ettevõtmised on
alati
oodatud,
osalejad
heatujulised
ja
naerusuised.
2018. aasta möödus meie ühingus täis
tegemisi ja kohtumisi. Kord kuus on kindel
kohtumispaik Viljandis puuetega inimeste majas.
Seal siis ajame kõik tähtsamad jutud, sõlmime
olulisemad
kokkulepped,
kallistame
oma
sünnipäevalapsi ning jagame kaaslastega rõõme
ja muresid. Aktiivselt osaleme kohaliku koja
üritustel – perelaagris, spordipäeval, puuetega
inimeste päeva tähistamisel ja mujalgi.
Silmaringi
avardamiseks
võtame ette
pikemaid reise ja selgi aastal olime taas
väljasõidul – sedakorda Lääne-Virumaal. Meie

sihtkohaks oli Moe viinavabrik, kus ei pääsenud
ka toodangu degusteerimisest. Enne maitsmist
räägiti meile viinatootmise ja tarbimise ajaloost,
vaatasime endisaegseid tootmishooneid ja saime
teada, kes need siis ka olid, kes tõid Eestimaale
„viinakultuuri“.
Aasta viimasel kuul käisime imetlemas
jõulutuledes Riia linna. Päev oli tihe, sest eks
sõidulegi kulus omajagu tunde. Kaesime üle,
missugust kaupa pakub äsjaavatud IKEA.
Jõulutoitude varusid täiendasime Riia turul. Päeva
lõpetasime populaarses söögikohas LIDO. Küll
see hoone oli alles tuledesäras ja kaunis!
Täpselt selline oligi meie aasta siin Viljandis.
Loodetavasti tulevad järgmised sama head või
veelgi paremad. Soovime, et kõigil oleks tervis
hea, meel rõõmus ja hinges rahu.

Tartumaa Vaegkuuljate Ühing
TEKST: Heli Veide
Ja mida toredat tegid Tartumaa kõvakuuljad? Oma
selle aasta plaanid saime edukalt täidetud.
Teabepäevi pidasime viis korda aastas. Neil
käsitleti vaegkuuljatele väga olulisi teemasid nagu
rehabilitatsiooniteenused,
samuti
tutvustati
kuulmis- ja nägemisabivahendeid ning nõustati
nende kasutamisel. Nüüd saavad vaegkuuljad abi
ja nõustamist ka kuulmisala kogemusnõustajalt.
Kogemusnõustaja on inimene, kellel endal on

sama erivajadus ja kes on õppinud sellega
hakkama saama.
Eriti meeldejäävad ja mõnusad päevad
möödusid õppereisidel. Uurisime, kuidas elavad
vanausulised Peipsi veerel, samuti sai käidud
Võrumaal
ja
Setomaa
Kuningriigipäeval.
Lõpetuseks soovime ja loodame veel paremaid
aegu, jätkame seni samas vaimus. Olgem terved!

Lääne-Virumaa Vaegkuuljate Ühing
TEKST: Kersti Leppik
Jaanuaris muljetas Helmi Urbalu oma Gruusiareisist. Veebruaris kohtusime uue aselinnapea
Triin Varekuga. Märtsis selgitas Maie Tamm
võimlemise vajalikkust hea tervise säilitamisel
ning näitas ette, kuidas teha virgutusvõimlemist.
Märtsis külastasime ka Rakvere Teatrit. Aprillis
sai vesteldud kohaliku kirikuõpetaja Tauno

Toompuuga, kes rääkis heategevusest. Maikuu
nägi Lääne-Virumaa vaegkuuljaid ekskursioonil
Kukruse Polaarmõisas, Kuremäe kloostris ja
Valaste joal. Septembris tutvustasid Astangu
keskuse esindajad kirjutustõlketeenust. Oktoobris
kuulasime Päästeametist Milvi Kompuse loengut
koduohutusest. Novembris tutvustas Diana Legušs
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Tervise Abi OÜst uusi Prantsuse firma
kuulmisabivahendeid.
Detsembris tähistasime Targas Majas
puuetega inimeste päeva. Ühtlasi oli sellel kuul
meie ühingul ka veidi pidulikum üritus, kus

tegime aastast kokkuvõtteid ja uusi plaane uueks
aastaks.
Niisugune
oligi
Lääne-Virumaa
vaegkuuljate aastaring.

Nõmme Vaegkuuljate Selts
TEKST: Rein Järve
Panen siia ülevaate 2018. aastal toimunud kohtumistest ning käsitletud teemadest:
31.01.2018: "Nõmme – roheline linn". Lektorid: Grete Šillis, Kristjan Kuusik, Einar Tamm.
28.02.2018: "Puutepunktid". Lektorid: Ene Veskaru, Katrin Lapina.
28.03.2018: "Kodu tuleohutuks". Lektor: Anne Hein.
25.04.2018: "CareMate". Lektor: Marion Teder.
30.05.2018: "Aastakoosolek". Lektorid: Rein Järve, Angelica Marion Mäses.
25.07.2018: "Ajalooline Paldiski". Lektor: Rein Järve.
29.08.2018: "Tallinna Loomaaed" audiogiidiga.
26.09.2018: "Nahrin – tervisetooted". Lektorid: Mele Viil, Mihkel Hõbejõgi. Kirjutustõlgid: Liivi Liiholm ja
Gaila Järvsalu.
30.10.2018: "Eesti Haigekassa". Lektor: Dr. Malle Vahtra. Kirjutustõlgid: Raili Loit, Liina Janson.
28.11.2018: "Tamrex". Lektorid: Diana Karmo ja Mati Lättekivi.
18.12.2018: "Märka vabatahtlikku 2018". Lektor: Mihkel Tõkke.

Jõgeva Vaegkuuljate Ühing
TEKST: Urmas Vasemägi
2018. aasta esimesel poolel oli Jõgeva
vaegkuuljate Ühingu üldkoosolek. Valiti uus
juhatus ja kinnitati majandusaasta aruanne.
Toimus ka juhatuse koosolek, kus valiti ja
kinnitati juhatuse esimees.
Teisel
poolaastal
toimunud
juhatuse
koosolekul arutati osavõttu Kõku suvelaagrist, mis
pidi toimuma seekord Jõgevamaal ja mille
korraldamisel meie inimesed samuti õla alla
panid.
Osa võeti Jõgevamaa Puuetega Inimeste koja
korraldatud
perepäevast
Kuremaa
lossis.
Septembris
korraldati
Põltsamaal
koos
Diabeetikute Seltsiga teabepäev.
Ühing osales suve jooksul korraldatud Jõgeva
Puuetega inimeste koja
tutvumispäevadel
Mustvee, Jõgeva ja Põltsamaa valla sotsiaalosakondade inimestega: külastati maakonna
hooldekodusid ja päevakeskuseid.
Oktoobris korraldasime Mustvees koos
Diabeetikute Seltsiga teabepäeva, kus tutvustasime vaegkuuljatele mõeldud häiresüsteemidega

seotud abivahendeid. Detsembris toimus teabepäev Jõgeval. Tutvustasime vaegkuuljatele
mõeldud häiresüsteemide abivahendeid ning
tutvusime kirjutustõlkide tööga.
16. jaanuaril 2019. aastal tegi Jõgeva
Vaegkuuljate Ühing pikemalt plaanis olnud
kavatsuse teoks ning sõitis 14-liikmelise grupiga,
kus rahvast nii Jõgevalt kui ka Põltsamaalt,
pealinna. Seekord viis tee üles Toompeale,
Riigikogu külastama. Meid võttis vastu riigikogu
sotsiaalkomisjoni liige Monika Haukanõmm, kes
organiseeris meile Toompea suures ja uhkes majas
giidiga ekskursiooni ning suutis ära rääkida riigi
tähtsuselt teise isiku Eiki Nestori, kes meile 15
minuti jooksul oma kabinetti ja aukülaliste
vastuvõtu ruumi tutvustas. Nii mõnedki said
istuda samal diivanil, millel on koos külalistega
omal ajal istunud ka esimene president Konstantin
Päts. Kohtumise riigikogu esimehega lõpetas
ühispildi tegemine, misjärel avanes meil võimalus
ka istungite saali rõdult poole tunni jooksul
riigikogu istungit jälgida.
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Jõgeva Vaegkuuljate Ühingu delegatsioon Riigikogus, võõrustajaks on elurõõmus Monika Haukanõmm.
Ajal, mil osa meie delegatsioonist vapralt
Pika Hermanni tõeliselt pikka torni vallutas,
kohtusid mahajäänud põgusalt Jüri Jaansoniga,
kes on samuti sotsiaalkomisjoni liige. Jüri Jaanson
tutvustas oma töös ja igapäevaelus kasutatavaid
kuulmisabivahendeid. Huvitav oli teada saada,
millised on need abivahendid, mida ta tarvitab
oma tööd tehes näiteks riigikogu saalis. Selgus, et
pisike 15 cm pikkune pulgakujuline vidin, mida
nimetatakse FM-süsteemiks ja mis töötab

raadiosaatja põhimõttel, on temale asendamatu
abimees.
Pealinna külastusele otsustasime punkti panna
ümberehitusega täiesti uue ilme saanud Tallinna
Balti jaama turul ostlemisega; kes kaubajumala
kummardamisest huvitet polnud, need jalutasid
niisama uudistades ringi. Päev oli hariv ja
muljetavaldav, rahule jäid kõik. Naljatamisi
otsustasime järgmisel korral Läti seimi külastada.
Eks näis, kas see õnnestub!

Järvamaa Vaegkuuljate Ühing
TEKST: Ülle Mihkelsoo
Järvakad lasevad aastal kulgeda omasoodu. Nagu
teisedki liikmesühingud, ei saa järvakadki aasta
esimestel kuudel suurt midagi ette võtta, kuna
oodatakse rahastust. Kevaditi käib meil juba
mitmendat aastat külas Arvo Kannel oma tiimiga.
Selleks päevaks on tema juurde soovijaid jagunud
läbi aastate alati. Samas soovitan ma igale oma
liikmele, et kui teised ühingud korraldavad
loenguid, on kõigil teistelgi sinna vaba juurdepääs.
Aasta lõpus ärkan ma taas ja teeme koos
jõuluistumise. Seekord liitus meiega kolm uut

liiget. Alati on rõõm kogeda, kui meiega
ühinetakse ja tahetakse kaasa lüüa. Vestluste
käigus tuleb välja uusi ideid uueks aastaks.
Sooviti tutvuda Jõgevaga. Seega, Jõgeva, hoia alt,
järvakad eksivad aasta jooksul vähemalt korra
kindlasti Jõgevale ära. Lubame uuel aastal olla
veidi rohkem aktiivsemad kui seni. Ja kui juba
lubaduse maha mainime, siis seda tuleb ka täita.
Loodetavasti tuleb meil kõigil tegus ja
kohtumisterohke aasta!
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Eelinfot Eesti Vaegkuuljate Liidu 2019. aastast
TEKST: Külliki Bode
Andes sõna ühtlasi katusorganisatsioonile, tasub
mainida, et 4. jaanuaril toimus rehabilitatsiooni ja
kogemusnõustamise teemapäev, kus Eesti
Vaegkuuljate Liidu rehabilitatsioonispetsialistid
2019. aasta osas nõu pidasid.
Taliharjapäev ehk 14. jaanuar leidis EVL
juhatuse
kohtumas
Sotsiaalministeeriumi
spetsialistidega puudega inimeste poliitika
kujundamise teemadel. Jaanuaris toimus ka Selge
Kõneleja auhindade üleandmine, suvelaagri
korraldajate õppeseminar koos talvepäevadega ja
Kõku tantsutrupi treeninglaager. Algab uute
projektide kirjutamine ja käivitamine.
4. veebruaril toimus kuulmislangusega
inimeste organisatsioonide ümarlaud Tallinna
Puuetega Inimeste Kojas. Osalejateks olid lisaks
EVLle
ka
Eesti
Kurtide
Liit,
Eesti
Kuulmispuudega
Laste
Vanemate
Liit,

Kuulmispuuetega Laste Õpetajate Selts, Eesti
Implantaadilaste Selts, Eesti Pimekurtide Tugiliit
ja EKNO. Räägiti muredest-rõõmudest ning
otsustati kuu aja pärast taas kokku saada, et
koostada kuulmisrehabilitatsiooniprogramm aastateks 2020–2025.
Veebruaris tuleb juhatuse koosolek ja uue
arengukava koostamine.
Maikuu sündmuseks on Euroopa ja maailma
vaegkuuljate
organisatsioonide
üldkoosolek
Horvaatias, juulis aga sõidame legendaarsesse
Kõku suvelaagrisse.
Ka aeg vahemikus 27.07.–3.08.2019 on tähtis,
kuna siis olete oodatud Haapsalus toimuvale
hiliskurdistunute rahvusvahelisele suvenädale.
Oktoobris koguneme koolipinki, et pidada maha
üks korralik kuulmisnõustajate õppeseminar.

Kirjutustõlgid – tuult tiibadesse ja hoidke
käpad ikka soojas!
Esikaane juurde

TEKST: Kristi Kallaste

Kirjutustõlkest üldisemalt...
Mis tegelased nood kirjutustõlgid on, seda ei pea
Meie Aurise lugejale loodetavasti enam üle
seletama.
Aga
olgu,
unustajatele
mäluvärskenduseks: kuna kõik kuulmislangusega
inimesed, eriti hiliskurdistunud, automaatselt
viipekeelt ei oska, aga mõnes nõudlikumas
situatsioonis vajaksid siiski abilist kõrvale, on
nende jaoks välja mõeldud niisugune teenus nagu
kirjutustõlge. Tegemist on mujal maailmas juba
aastakümneid levinud tõlkeliigiga, mis Eestis on
erandlikult kanda kinnitanud alles viimastel
aastatel. Kirjutustõlk tuleb oma sülearvuti ning
väledate näppudega kohale sinna, kuhu
vaegkuuljal või kurdil tarvis, ning paneb
eelnimetet kaks asja käbedalt hakkama. Tänu
sellele ilmub kogu ümbruses räägitav jutt

Fotod: Kristi Kallaste

arvutiekraanile, kust kõvakuulja seda oma silmade
abil lugeda saab. Nii ei pea inimene muretsema, et
temal nirude kõrvade süül midagi olulist jutust
kaotsi läheks.
Astangu Kutserehabilitatsioonikeskuse kaudu
piloteeriti 2018. aastal kirjutustõlketeenuse
projekti „Kuulmispuudega inimestele suunatud
tõlketeenuste arendamine ja pakkumine“, mida
rahastati Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.
Tasuta tõlketeenus oli mõeldud tööealistele
kuulmislangusega (vaegkuuljad ja kurdid)
inimestele, kelle on määratud vähenenud
töövõime (vana süsteemi järgi töövõimetus).
Projekt kestis maikuust aasta lõpuni. Novembri
lõpu seisuga oli kirjutustõlketeenuse kasutajaks
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registreerunud 32 inimest, kes olid tarvitanud
teenust kokku 204 tundi.
Klientide ettepanekul on kirjutustõlkide poolt
pakutavate teenuste sekka lisandunud muuhulgas
võimalus sooritada kirjutustõlge lindistatud
materjali pealt. Näiteks, kui kuulmispuudega

inimene on osalenud mõnes tema jaoks olulises
vestluses ja lindistanud selle oma mobiiliga, siis
võib ta saata lindistuse kirjutustõlgile ning too
tipib kogu vestluse kliendi jaoks Wordi üles. Nii
on võimalus saada vestluse sisu ilma kadudeta
kätte vähemalt tagantjärelegi.

Tallinna Linnateatris „Macbethi“ lavastuse eel sõjanõu pidamas: Jüri Jaansoniga räägib kirjutustõlk
Gaila Järvsalu, eemalt kuulavad Jana Kuningas ja Teet Kallaste.
Tagasiside kirjutustõlkide tööle on seni olnud
väga positiivne ning kasutajate sõnutsi on teenus
kindlasti vajalik. Lisaks praegusele pilootprojektile on kirjutustõlketeenust rahastatud ka
kohalike omavalitsuste kaudu. Julgustame kõiki
kuulmislangusega inimesi teenust kasutama –
mida rohkem seda tellitakse, seda rohkem
tegeletakse ka teenuse väljaarendamisega.
EVL katsetas 2018. aasta 13. novembril
kirjutustõlketeenust
Tallinna
Linnateatris
„Macbethi“
lavastusel.
Seal
olid
kahel
vaegkuuljast külastajal süles tahvelarvutid, kuhu
ilmus kõneldav tekst. Rohkem tahvleid korraga
saali ei lubatud – kardeti, et liigne ekraanivalgus
võib
hakata
teisi
külastajaid
segama.
Kirjutustõlgid ise istusid üleval väikeses
ruumikeses
ja
lasksid
näppudel
käia.

Kuulmislangusega rahvale oli see super lahendus:
ümber kahe tahvliomaniku istusid nende külgedel
ja taga teised vaegkuuljad, kes piilusid, kaelad
kõveras, naabri süles olevat ekraani. Nii mõnus oli
saada kätte teatrielamus ilma oma nõrku kõrvu
üleväsimuseni pingutamata!
24. november 2018…
…trügib taas uhkelt Eesti Vaegkuuljate Liidu
kuulsusrikkasse ajalukku. Nimelt lõpetas sellel
päeval juba teine sats eesti kirjutustõlke. Nüüd on
teenuse kättesaadavus senisest tunduvalt parem –
tõlkide puudus ei peaks hetkel kedagi kimbutama.
Kui enne koolitati meie kirjutustõlgid välja
Soomes (Humanistinen Ammattikorkeakoulu),
siis nüüd suudeti organiseerida huvilistele
väljaõpe juba oma koduses Eestis. Koolitus
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rahastati

Euroopa

Liidu

Sotsiaalfondist

ja

riigieelarvest.

Kerstin Holland (vasakul) võtmas vastu ametioskuste tunnistust.

Eesti Kirjutustõlkide Ühing
andis üle tunnistused Eesti
esimese kirjutustõlkide koolituse
läbinutele. Lõpetanuid oli kokku
üheksa, kellest kohal viibis neli
vastset tõlki: Aksel Lõbu,
Kerstin Holland ja Kristel
Ainsalu. Kolme esimest pärjati
tunnistusega, viimane viis koju
kena tõendi oma oskuste kohta.
Peale nende said tunnistuse, aga
kohale tulla ei saanud, veel
Getter Kreen, Liina Janson,
Keiti Huik, tõendi said Kärt
Lauriin
Vaiknemets,
Kai
Yallop ning Õnneli Pärn.
Suured tänud ka pühendunud
juhendajatele, kelleks olid Gaila
Järvsalu, Liivi Liiholm ja Raili Loit!

Eesti Vaegkuuljate Liit tervitas
vastseid kirjutustõlke hilissügisele
kohaselt soojade kinnastega. Pidulikametlik osa möödas, lasti hea maitsta Humalakoja maitsvatel
roogadel, vesteldi ja tunti end mõnusalt.
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Vilistavatest kõlaritest vene hinge otsinguteni
Vestlusi Selge Kõneleja 2018 laureaatidega
TEKST: Kristi Kallaste

FOTOD: Üllar Maikalo

Uue aasta 11. jaanuaril tunnustas Eesti
Vaegkuuljate Liit juba kuuendat korda selgelt
kõnelejaid. Sel aastal pälvisid Selge Kõneleja
auhinna telesaatejuht Joonas Hellerma (ERR),
saatejuht Neeme Raud (Kuku) ning teatrinäitleja
Ülle Lichtfeldt (Rakvere teater). Pidulik sündmus
leidis aset Eesti Puuetega Inimeste Koja saalis.
Palju õnne nominendidele!
„Loodame, et Selge Kõneleja valimine ja
tunnustamine motiveerib ka teisi inimesi
kõnelema puhta ja selge diktsiooniga,“ lausus
EVL juhtleedi Külliki Bode. „Mida ilusamini
suudab inimene oma emakeeles kõneleda, seda
paremini mõistavad teda kuulajad, kellele need
mõtted
ju
mõeldud
olidki.“
Auhindade
üleandmine
toimus
Eesti

Puuetega
Inimeste
Koja
saalis.
Lisaks
laureaatidele, esinejatele ja publikule oli tellitud
kirjutustõlge.
EPIKu poolt astus kõnepulti Tauno Asuja,
kes kiitis EVL kui EPIKoja pikaajalist
liikmesühingut ja avaldas lootust, et selline vahva
traditsioon nagu Selge kõneleja valimine ka
edaspidi jätkub. Info edastamine on tähtis, kuid
see kaotab oma mõtte juhul, kui teine pool aru ei
saa. Arusaadavus pole aga mitte ainult vastuvõtja
probleem, vaid ikkagi edastaja oma ka.
Külliki Bode tutvustas lühidalt konkursi
minevikku:
„Laenasime
tolle
traditsiooni
Soomest, kus sealsed vaegkuuljad seda samuti
praktiseerivad.
Alguses
valisime
ainult
telesaatejuhi. Siis avastasime, et tegelikult
24

Meie Auris 5
kuulavad paljud vaegkuuljad raadiot ja nii
lisandusid kategooriad ka raadiosaatejuhi ja
kolmandana teatrinäitleja tarbeks. Eelmisel aastal
konkursi võitnud Luule Komissarov imestas
auhinda vastu võttes ka, et mis probleem nende
noorte näitlejatega küll on, et ei saa räägitud
selgelt ja kõlavalt nagu peab. Isegi tema oma
abikaasa olevat proovide ajal tagareas istudes
naisele hüüdnud: „Räägi selgemalt, ma ei kuule!“
Igas kategoorias kandideeris sel aastal hästi
palju näitlejaid – lausa kümme tükki. EVL
kodulehel toimus avalik hääletus – igaüks sai
valida ja nägi kohe ära, kuidas tema lemmikul
läheb. Ka hääletanute endi seast valiti võitja, seda
loosiga. Fortuuna valis välja Mallori Lemsalu, kes
on puhtjuhtumisi Tallinna ja Harjumaa
Vaegkuuljate Ühingu juht. Hääletanule pandi
auhind välja Rakvere teatri poolt, mille eest tänu
Ülle Lichtfeldtile!“

Enne
supersuuvärgiga
meediategelaste
auhindadega pärjamist ootas aga igaüht neist karm
proovilepanek. Katseks lasti kõigil lugeda teksti ja
vastata küsimustele, mida võis esitada ka
üksteisele. Nagu karta oli, ei lasknud kolm
kogenud meediastaari end sugugi heidutada ja said
ka eksprompt antud ülesannetega rõõmsal meelel
ning
muljetavaldava
professionaalsusega
hakkama.
Ja küsiski Külliki Bode avaküsimuse, mis
mõeldud kõigile:

„Kuidas see juhtus, et te nõnda ilusti ja selgelt kõnelete?“
Joonas
Hellerma:
„Minul on terve
elu olnud selge
väljendusega
probleeme.
Kaldun jube pikka keerutamisse,
mu sõbrad on
seda kannatama
pidanud
ning
märkusi teinud.
Õppisin
esimeses
kõrgkoolis
näitejuhtimist ja seal hakati juba spetsiaalselt
artikulatsiooniaparaati
treenima.
See,
kui
pillikastist kõlab ilus selge hääl, on natuke nagu
vaatajate petmine. Tegelikult tehakse iga saatega
palju tööd – jutt peab saama selgeks ning laused
peavad olema ikka eestikeelsed ja eesti keelele
omase struktuuriga. „Plekktrummiga“ alustades
lootsin loomulikule intelligentsusele, aga peagi
mõikasin, et ilma eelneva kodutööta võib jutt
hakata venima. Tänaval sõbraga juteldes veel
võib, kuid teles ikka nii ei saa. Möödunud sügisel
televisioonimajas tuli mu juurde subtitreerija ning
päris, pooleldi nentis surmtõsise näoga: „Ja nii sa
oma saates küsisidki?“ Ta mõtles selle all üht
saadet, kus tõesti oli säherdune olukord, et

korralik keelekasutus oli vestluses käest ära
läinud. Subtitreerijal oli selle tõttu raske
subtiitreid panna. Konkreetsed laused tal meeles
polnud, mistõttu palusin saata need meiliga.
Õnneks on too töötaja viimasel ajal minuga palju
vähem kirjutanud kui varem ja see vist ongi
edasiminek. (Naerab.) On hea, kui kriitika oleks
konkreetne, et täpselt tead, misasja oleks vaja
kuskil parandada või kohendada; lihtsalt kellegi
nimetamine halvaks ei anna ju mingit infot. Ja kui
kiidetakse, siis... Olen üllatunud, et nüüd selline
tunnustus on osaks saanud! Meil on tihe koostöö
saate toimetusega ja nad aitavad muuhulgas ka
keelekasutust ilusamaks sättida ning eks vajadusel
kutsuvad korrale ka.“
Ülle
Lichtfeldt:
„Eks
see
ikka
lapsepõlvest ja tänu
suurepärastele
õpetajatele alguse
sai. Mul oli klassijuhataja, kes alati
rõhutas, et rääkida
tuleb selgelt ja
küsida ilusti. Vanaisa oli kõva kuulmisega ja tema pärast pidime rääkima
veidi
valjemini.
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Sealt see oma kõnele tähelepanu pööramine külge
jäi. Kord juhtus meil töö juures üks armas lugu.
Mängisime parasjagu etendust „Vargamäe
varjus.“ Mingil hetkel hakkas kõlaritest kostma
vilistamist. Tehnik püüdis seda summutada, ent
tulutult. Pärast pikki püüdlusi probleemi
kõrvaldada läks vaene tehnik endast päris välja
ega teadnud enam, mida teha – vilistamine kostis
kõlaritest endiselt. Etenduse vaheajal selgus
lõpuks, milles oli asi. Nimelt oli kohal üks
kuulmislangusega teatrikülastaja, kelle istekoht
paiknes just aparatuuri läheduses ja tema
kuuldeaparaatidest see vilistamine kõlaritesse
läkski. Mure sai lahendatud ja etendus mängiti
kenasti lõpuni. Püüdsime siis teadlikult seista
näoga natuke rohkem just tema poole ja rääkida
ekstra nii, et ta kõigest aru saaks.“

saateid. Oli kasulik saada siin teilt tagasisidet, et
vaegkuuljaid võib häirida see, kui raadiost
lastakse mõnikord kõneleja taustaks valju
muusikat.“
Külliki Bode: „Lisaks selgele kõnelejale valime
ka ebaselge kõneleja, aga sellise „auhinna“
nominenti me avalikult välja ei kuuluta; teavitame
ainult asjaosalist ennast. Samuti ei lähe me mitte
kedagi kehvaks kõnelejaks tituleerima ainult ühe
hääletaja põhjal, vaid neid hindajaid peab olema
ikkagi rohkem – see peab olema paljude arvamus.
Mõni on tulnud ebaselgelt kõnelemises „võitjaks“
lausa mitu aastat järjest ja lõpuks tuleb ta meilt
küsima, et mida siis tegema peaks! Et kas peaks
nagu rohkem emotsioone välja näitama või
kuidagi teisiti... Oleme siis öelnud, et olulisim on
eeskätt ikkagi sõnade väljahääldamine – eriti
kiputakse sõnalõppe „alla neelama“ või kiirkõnes
vuristama. Mõnikord segab ka väga ebaühtlane
hääletoon, on tajuda, et esineja ei valda oma
hääleaparaati. Aga sina, Neeme, palun küsi nüüd
Ülle käest – ükskõik mida!“

Neeme
Raud:
„Aitäh tunnustuse
eest! Olen samuti
õnnelik, et nüüd
selline
auhind
osaks
langes.
Eesti Raadios on
olnud tööl mitmed
oma alale pühendunud professionaalid, kes nõudsid, et eesti keelt
tuleb rääkida korralikult ja puhtalt.
Eks see niimoodi minulegi külge jäi.
Meie saatel on 20 000 järelkuulamist.
Räägime ikka selges eesti keeles ja püüame segast
juttu mitte ajada. Me räägime asjast! Enda jaoks
on kõige raskem rääkida ilma aktsendita – elasin
ju 25 aastat Eestist väljaspool. See on
äraolemiseks päris pikk aeg. Tänu teises riigis ja
keelekeskkonnas elamisele räägin inglise keelt
sama vabalt, ilma sõnu otsimata, nagu eesti
keeltki.
Mäletan, Ameerika Hääles oli toimetaja
Marcus Larsson, temagi oli vaegkuulja. Ehkki ta
ise ei saanud kehva kuulmise tõttu raadiot kuulata,
esines ta sellegipoolest raadio otse-eetris. Larsson
ei kuulnud, mida ma talle otsesaates vastasin, aga
see teda ei häirinud ja nõndamoodi töötas ta
raadios aastaid. Tavaelus ei mõelda eriti sellele, et
kõik inimesed ei saa puhtfüüsilisel põhjusel
kõigest alati aru. On tore, et inimesed kuulavad
raadiot, me püüame teha häid ja inforikkaid

Neeme Raud: „Mul on küsimus konkreetselt
homse saatega. Vaatasin saadet „Maria Callas
Itaalias“ ja jäin mõtlema, et kas diivad oma
sarmiga, karismaga on niisugune nähtus, mis
kuulub minevikku? Marlene Dietrichi sarnased
näitlejad – need olid diivad selle parimas
tähenduses. Kuidas on lood tänapäevaga?“
Ülle Lichtfeldt: „Oi... Näitlejate õnn on see, et
nemad saavad oma teksti harjutada vähemalt 40
korda, seitse päeva nädalas – mis viga nõnda
lavalaudadel särada! Eraelus ma olen tunduvat
äpum, vähemalt enda meelest – ei oska alati oma
mõtteid sugugi niisama selgelt väljendada kui
teatris. Selline tunne on, et tahan ühekorraga palju
öelda ja ei tea, kuidas seda nii-öelda vormistada.
(Naerab.) Mis puutub diivadesse, siis see on hea
küsimus, et kes on eesti teatris primadonna. Kui
nimetaksin kolme nime, siis saaksid nad mu peale
kurjaks, ja kui peaksin ütlema neljandagi nime,
siis võivad nad mulle teha kambaka! Need kolm
võiksid olla Luule Komissarov, Ita Ever ja Helgi
Sallo. Samas tean, et ega nad ise seda diiva-sõna
väga salli. Diivad ei ole kuhugi kadunud, nad on
täiesti olemas – lihtsalt igaüks peab oma diiva ise
leidma. Küll aga viibib siin täna, lausa minu
kõrval, kaks mu lemmikmeest! Vaatan-kuulan
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nende saateid alati meelsasti ja olen tänulik, et
täna on mul au nendega koos istuda.“

siis missuguseid näidendeid ja kontserte talle
külastamiseks seal soovitaksid?“

„Ülle, aga küsi nüüd Joonaselt midagi!“ utsitab
EVL esileedi Külliki.

Neeme Raud: „Soovitan vaadata Vene klassikat,
isegi kui keelest aru ei saa. Seal on nende ajaloost
ja kultuurist pärinevad tekstid. Ma ei ole Eesti
teatrites Vene klassikat vaatamas käinud. Mulle
meeldib näha ja kuulda, kuidas just Venemaa
näitlejad vene keelt räägivad. Neil on isesugune
kõrgklassi vene keel, mida siiani on Moskvas ja
Peterburis elus hoitud. Moskvast tasub otsima
minna vene hinge ümbritsevat kultuurset kesta.
Soovitan suuri oopereid, näiteks „Boriss
Godunov“. Viimane on mängukavas pidevalt
olnud juba 1948. aastast. Hetkel on Moskvas
Leedu teatri lavastajate periood.“

Ülle: „Aga minul on hästi lihtne küsimus!
Joonas, mis sind täna naerma ajas või
õnnelikuks tegi, peale siinse ürituse?“
Joonas Hellerma: „Hea küsimus. See võis ka eile
olla, aga ma täpselt ei mäleta enam, millest see oli.
Kuulasin anekdoote... See toimus keset ööd, mulle
jutustati neid päris lähedalt kõrva, aga meeles mul
need enam pole. Need võisid olla katked laste
koolikirjanditest. Mäletan seda situatsiooni, seda
emotsiooni, aga mitte anekdootide sisu...“
Külliki: „Aga küsi, Joonas, nüüd sina teistelt!“

Lõpetuseks uurib Pille Ruul: „Kas tiitel muudab
ka midagi homsest alates teie töös?“

Joonas Hellerma: „Mul on hea meel, et Neeme
on olnud meie saate külaline. See on
suurepärane, et tal on nüüd Kukus oma saade.
Neeme on täielik kosmopoliit, kes näinud
maailma ja mõnda, mis seal sees leida on.
Neeme, kui inimene satub näiteks Moskvasse,

Neeme Raud: „Muudab küll. Me ei pane enam
muusikat kõne alla, selle idee saime täna teilt.“
Joonas Hellerma: „Meie ka ei kasuta saates teksti
alla muusikat, saab ju ilma ka.“
Ülle Lichtfeldt: „Kindlasti muudab. See juhtis mu
tähelepanu sellele, kui oluline on eneseväljendus.“
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Viipekeele õpetamise rahvusvahelisest projektist
TEKST: Külliki Bode
Kristi Kallaste ja Andreas Haas (mõlemad
esindasid MTÜ THINK Eestit). Projekti
koordinaator on Leedu Surdologijos centras, kes
leidis partnerid tänu APALE platvormile. Oma
ettekannetes keskendusid osalejad õppeprotsessi
korraldamisele, õppekavade, metoodikate ja
õppematerjalide kasutamisele. Suurem osa
arutelust oli pühendatud iga riigi vajadustele ja
juhistele, kuidas parandada viipekeele õpetamist.
Kohtumise põhieesmärk oli arutleda ja
planeerida partnerite vahelist koostööd projekti
“LET’S SIGN” raames. Pärast kõikide arvamuste
kuulamist, kirjeldades vajadusi ja võimalusi,
otsustati luua viipekeele õpetajatele mõeldud
programm. Programm keskendub viipekeele
õpetamisele kuuljatele inimestele, nii praktilisele
küljele kui ka õppematerjalide kasutamisele. See
hõlmab seminare, töötubasid, avatud loenguid ja
võrgustike loomist. Pärast kohtumist tutvustavad
osalejad iga riigi viipekeele õpetajate kogukondi.

Tänapäevasel
globaliseerumise ajastul
on
rahvusvaheline
koostöö
muutunud
igas
eluvaldkonnas vaat et elementaarseks. See
võimaldab jagada ja levitada riikide vahel
mitmesuguseid saavutusi ning aitab kaasa
arengule. Eriti oluline on rahvusvaheline koostöö
Ida-Euroopas ja endise Nõukogude Liidu riikides.
Skandinaavia riikide valitsused on selleks loonud
Nordplus fondi, mis rahastab rahvusvahelisi
koostööprojekte.
18.–19. oktoobril 2017 korraldas Leedu
Viipekeele Instituut (Surdologijos centras)
Nordplusi projekti “Kaasaegse viipekeele
õpetamise metoodika loomine” ehk "LET’S
SIGN"" raames esimese kohtumise. Vilniuse
kahepäevane
kohtumine
andis
osalejatele
võimaluse üksteist tundma õppida ning tutvuda
projektis osalevate riikide kurtide ja viipekeelse
hariduse olukorraga. Kohtumisel osalesid Eestist

24.–27. oktoobril 2018. aastal toimus Helsingis, kuulmispuudega inimeste ehk Valges majas
rahvusvahelise projekti Let`s Sign projekti lõpuseminar.

Projektis osalesid Eesti, Soome, Läti ja Leedu
viipekeele õpetajad. Eestit esindasid Jari
Pärgma, Riina Kuusk, Aire Murd ning JaanRaul Ojastu.
Projekt tegeles erinevate riikide viipekeele
õpetamise metoodikatega. Iga riik pidi oma
metoodikat teistele tutvustama ja viima läbi
viipekeele õpitoad. Õpitubade kaudu jagati
õpetamise kogemusi, parimaid praktikaid,
analüüsiti erinevaid metoodikaid ja koguti
tagasisidet. Seminari töökeeleks oli rahvus-

vaheline viipekeel. Projektis osalejad olid lahkesti
valmis andma tagasisidet ja vastama kahele
järgnevale küsimusele.
Mida ma juurde õppisin?
Riina Kuusk: Õppisin, kuidas Quizizzi kasutada,
näiteks sai seal sõnadele viipeid valida.
Jaan-Raul Ojastu: Õppisin juurde, kuidas
õpetada viiperuumi konkreetsemalt, sooritades
näiteks valgusfoori viipe. Kui teistele jääb see
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viibe arusaamatuks, tuleb valgusfoori viibet
selgitada ning näidata, kuidas seda viiperuumis
kasutada. Sain kinnitust, et see meetod töötab,
lisaks saab õpetada viipeid läbi mängu. Sain
kogemuse, kuidas õpetada rahvusvahelise
viiplemise kaudu. Inimestel ei ole rahvusvahelise
viiplemise oskust, aga tegelikult rahvusvaheline
viiplemine on visuaalne, mitteverbaalne keel, et
kõik inimesed saaksid end rahvusvahelise
viiplemise kaudu väljendada. Grupitöö kaudu sain
aru, et see on mõistlik meetod, kui igale sõnale
leiame visuaalse viipe, et end inimestele
arusaadavaks teha.

emotsiooni
ning
suurepäraselt.

sobib

suurele

grupile

Jari Pärgma: Õppisin, kuidas selgitada asju, mis
on olulised ja mis on vähem olulised, sõltuvalt
eesmärgist. Viipekeele õpetajaid peab välja
koolitama, et nad oskaksid õpetada viipekeelt kui
võõrkeelt.
Mida mina omakorda teistele andsin?
Riina Kuusk: Andsin edasi häid emotsioone!
Jaan-Raul Ojastu: Õpetasin rahvusvahelist viiplemist videomaterjali kaudu. Sain kinnitust, et õppevideo materjali kasutamine on hea viis erinevate
eesti viipekeele elementide õpetamiseks, näiteks
viiperuumi, eesti viibete ja muu sellise jaoks.

Aire Murd: Huvitav kogemus oli suurt gruppi
õpetada. Varem sellist kogemust mul pole olnud.
Grupis oli 24 õpilast – viipekeeletõlgi eriala
üliõpilased ja kurdid, seal oli ka immigrante. Oli
võimalus külastada nii Läti kui ka Leedu
kolleegide tunde ning anda neile tagasisidet. Need
olid väga aktiivsed tunnid, kusjuures tähelepanu
äratamiseks
kasutati
kurtide
kultuurile
iseloomulikke elemente nagu jalaga koputamine,
õla puudutamine, muusika asemel tule
kustutamine. Olin vahepeal juba unustanud, et
tundides
võiks
kasutada
telefonivõi
numbrimängu, mida tavaliselt kurtide üritustel
mängitakse. Üks või kaks mängu on ideaalsed
tunnis harjutamiseks. See tekitab alati elevust ja

Aire Murd: Väga tore oli tundi anda eesti
viipekeeles ja õpetada eesti viipeid. Kasutasin
tunni elavdamiseks veebikeskkonda Quizizz. See
on veebipõhine viktoriin, kus on vaja leida viipele
õige pilt. Vaja läheb ainult nutivahendit (telefon
või tahvelarvuti). Quizizz´ keskkond pakkus suurt
huvi ka teiste riikide kolleegidele.
Jari Pärgma: Andsin neile teistsuguse kogemuse,
näiteks kuidas õpetada videomaterjali kaudu,
kuidas arendada vaatamisoskust ja muud.

Jari Pärgma, Aire Murd, Linda Laumets, Riina Kuusk ning Jaan-Raul Ojastu.
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Daamid, võtke istet!
Pirital avati oma pink vaegkuuljast rallisõitjale Uno Aavale

Tallinnas,
Pirital
avati
tunnustuspink
legendaarsest rallisõitjast Uno Aavale. Uno Aava
alustas võistlemist 1952. aastal mootorratastel ja
läks 1958. aastal üle autodele. Oma karjääri
jooksul on ta osa võtnud nii mitmetest võistlustest
kui ka töötanud samas valdkonnas erinevatel
juhtivatel positsioonidel. 2001. aastal tunnistati
Uno Aava Eesti 20. sajandi parimaks rallisõitjaks.
Ühtlasi on möödunud sügisel oma 90 aasta
juubelit pidanud Uno Aava Tallinna ja Harjumaa
Vaegkuuljate Ühingu liige. Tagasihoidliku

mehena pole ta oma kuulsusest suurt numbrit
teinud, eelistades osaleda Kõku suvelaagrites
lihtsurelikuna, kes oma muhedal moel mängudes
ja sportlikel mõõduvõtmistel noortele sellegipoolest pika puuga ära teeb.
Tunnustuspink asub Maarjamäe poolt tulles
suure maantee ääres merekaldal, skulptuuri
„Julgetele ja teotahtelistele inimestele” juures.
Daamid, kui sinnakanti satute ja tikk-kontsadel tippimine teid väga ära väsitanud on, ärge siis
unustage pingile istuda ja pisut jalgu puhata!

Uno Aava koos Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtseviga pingi avamisel.
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Kuuldeaparaadi ja implantaadi patareid

Valik, mis kestab!
Müüme nii firmadele kui ka eraisikutele.
Aadress: Tallinn, Lastekodu 43
Telefon: +372 667 8044
GSM: +372 667 8045
E-mail: ristart@ristart.ee
http://www.ristart.ee
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Viipekeeletõlkidel on käed tööd täis
... aga Tartu Ülikoolis suletakse eesti viipekeeletõlgi eriala
Artikkel pärineb ajakirjast Sinuga (Sügis 2018)
TEKST: Kristi Kallaste

FOTOD: Margus Ansu, Angelina Petrova

Tartu Ülikooli peahoone
Regina Paabo, Eesti Viipekeeletõlkide Kutseühingu esimees, on kirjutanud Postimehes
(7.08.2018): 2002. aastal juhtis viipekeeletõlkide
kutseühing riigiametnike tähelepanu sellele, kui
oluline on käivitada riikliku koolitustellimuse alusel viipekeeletõlkide süsteemne ja järjepidev
väljaõpe. Pärast pikki ja keerulisi arutelusid
käivitus esmakordselt Eestis uute viipekeeletõlkide väljaõpe 2006. aastal Tartu Ülikoolis.
Paraku on juhtunud nii, et vaid kümme aastat
hiljem otsustas TÜ õppekavale uusi üliõpilasi
mitte vastu võtta.
„Tartu ülikooli senati otsusega 23. veebruarist
suletakse Eesti viipekeele tõlkide õppekava 2020.
aasta lõpuga,“ teatab ülikooli õppeprorektor Aune
Valk. Veel annab Valk infot, et igal aastal ei ole
vastuvõttu olnud. Viimane uute üliõpilaste

vastuvõtt õppekavale oli 2015. aastal, enne seda
2013. aastal. Korraga võeti õppima alla kümne
üliõpilase ning aastatel 2016 ja 2018 lõpetas
õppekava 15 viipekeele tõlki. Viie aasta pikkune
„armuaeg“ viimase vastuvõtmise ning õppekava
sulgemise vahel on vajalik selleks, et kõik
jõuaksid õpingud lõpetada.

Milleks seda eesti viipekeelt vaja on?
Keeleseaduse § 3. ütleb: Eesti keel on riigikeel.
Eesti viipekeel on iseseisev keel ning viibeldud
eesti keel on eesti keele esinemiskuju. Riik toetab
eesti keele piirkondlike erikujude (edaspidi
murdekeel) kaitset, kasutamist ja arendamist.
Eesti viipekeel on praegushetkel emakeeleks
ligikaudu 1500 kurdile. Lisaks kuulmisele valmistab kurdile raskusi ka ise kõnelemine: kuna ilma
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kuulmise toeta on keeruline rääkima õppida, on
paljude kurtide kõne tihtipeale raskesti arusaadav.
Vead on kerged tulema ka kirjutades, kuna eesti
keel on neile võõrkeel.
Meil on ka eesti keelt emakeelena kasutavaid
kurte ja vaegkuuljaid, kes oskavad eesti viipekeelt
teise keelena. Nemad vajavad viipekeelt aeg-ajalt,
näiteks suheldes oma viipekeelsetest kurtidest
sõpradega või tellivad tõlgi mõnesse kommunikatsiooni mõttes nõudlikumasse situatsiooni, kus
on oluline kõigest võimalikult kadudeta aru saada
(näiteks kohtuistungile). Tänapäevased tehnilised
abivahendid on küll vägagi tõhusad ja muutuvad
järjest paremaks, ent päris loomulikku kuulmist
nad siiski ei asenda. Viipekeelt oskavad ja kasutavad teisedki inimrühmad, nt kurtide vanemate
kuuljad lapsed või inimesed, kes ei saa ise rääkida
näiteks kõri kõneaparaadi vigastuse tõttu (tummad). Tänapäeval kasvab üha ka viipekeelt oskavate n-ö täiesti tervete inimeste arv: need on kas
kurtide vanemate kuuljad lapsed, kurtide laste
vanemad või sõbrad. MTÜ THINK Eesti
korraldab juba üheksandat aastat kõigile
soovijatele regulaarselt eesti viipekeele kursusi,
mis on eriti menukad koolinoorte seas.
Eesti viipekeel ei ole suvaline kätega vehkimine, vaid see on täisväärtuslik keel, millega saab
väljendada kõike, mida vastava keeleühiskonna
liikmetel vaja. Eesti viipekeel kuulub maailmas
tunnustatud keelte hulka ning ta on registreeritud
andmebaasis: Ethnologue: Languages of the
World. Eesti viipekeele rahvusvaheliseks koodiks
(SIL code) on ESO.

ettevõtetes ja klubides üle Eesti kokku vaid seitse
ja sellest piisas. Tõlkideks olid kurtide vanemate
kuulvate laste kõrval ka vaegkuuljad, kes oma
saatusekaaslastest natuke paremini kuulsid.
Tänapäeva noorte kurtide jaoks tunduvad
nõukogude ajal kasvanud rahvuskaaslaste
mälestused kui muinaslugu. Noored tahavad
õppida, reisida, tegeleda erinevate hobidega, teha
karjääri huvipakkuval erialal ning osaleda
ühiskondlikus elus võrdselt teistega. Viimastel
aastatel on üha enam leidnud omaksvõttu
seisukoht, mille kohaselt viipekeeletõlki ei vaja
mitte ainult kurdid, vaid samavõrd ka kuuljad. Ka
kuuljal on ju probleem kurdist arusaamisega!
Praeguse seisuga on Eestis 36 viipekeeletõlki,
neist 21 kutsetunnistusega ja 15 Tartu Ülikooli
viipekeeletõlgi eriala diplomiga (kelle seas on
kaks kurti viipekeeletõlki). Vajadus Eesti
tingimustes oleks aga kaks kuni kolm korda
suurem.
Tiit Papp, Eesti Kurtide Liidu esimees, küsib
Õhtulehes (16.10.2018) retooriliselt: „Näiteks
Tartu linnas on kurtidele tagatud vähemalt kolm
tundi viipekeeletõlgi teenust kuus. Kas ükski
kuulja inimene suudab ette kujutada, et ta suhtleks
välismaailmaga ainult kolm tundi kuus?“ Tartu
maksab viipekeeletõlkidele 33 eurot tunnist. Osa
ametiisikuid
väidab
optimistlikult,
et
viipekeeletõlgi tunde pidavat saama vajaduse
korral alati tunde juurde tellida, põhjendades oma
väidet faktiga, et nende andmebaasides ei olevat
mitte ühtki äraütlemist. „See on pooltõde!“
vaidleb Tiit Papp. „Äraütlemisega lõppevaid
pöördumisi ei panda ju kirja – nii tekibki väär
mulje, et keegi pole küsinudki...“
Riigikogu liige Monika Haukanõmm toob
välja, et toimimisviis, kus viipekeeletõlkide
õppekava suletakse enne alternatiivsete lahenduste
pakkumist, on lubamatu ja kummastav.
Haukanõmm rõhutab, et näiliselt vaid väikest
gruppi puudutav otsus on väga pikaajalise mõjuga.
Monika
Haukanõmm:
„Rahvusvahelistele
näitajatele tuginedes on viipekeeletõlke teenuse
tagamiseks vajalik tõlkide arv 10% viipekeelt
kasutavate kurtide arvust. Seega vajaks Eesti
umbes 150 viipekeeletõlki. Näiteks Soomes on
viipekeeletõlkide suhe üks tõlk 20 kurdi kohta,
meil aga on see suhe parimal juhul 1:40. Otsus
sulgeda
viipekeeletõlkide
õppekava
on
kaheldamatult
vähikäik.

Nõukogudeaegne suletud kogukond ja
isolatsioon
Praegu keskealised kurdid mäletavad veel hästi
isolatsiooni, mis minevikus saatis neid pea kõikjal. Pisikesed kurdid lapsed saadeti neljaaastastena elama Porkuni kooli lasteaeda. Sellele
järgnes kaksteist aastat Porkuni kurtide koolis
õppimist ja pärast lõputunnistuse saamist siirdus
kurt noor tööle kurtide ettevõttesse. Kurtidest
tütarlastest said enamasti õmblejad, noormeestest
tislerid või kingsepad. Kas poolsunduslikult antud
elukutse ka huvi või eneseteostust pakkus, seda ei
küsinud keegi. Sageli abielluti omavahel ning
vaba aega veedeti kurtide klubides. Kurtide kogukond oli väga suletud, välisilmaga suheldi ainult
hädapäraselt. Regina Paabo andmetel oli 1950ndatel loodud viipekeeletõlkide ametikohti kurtide
33

Meie Auris 5
Viipekeele tõlkide õppekava sulgemise otsus
ei ole kooskõlas põhiseaduse paragrahvis 28
sätestatuga, et puuetega inimesed on riigi erilise
hoole all. Samuti ei ole sulgemise otsus kooskõlas
ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooniga,
töövõimereformi eesmärkidega ega ka 2013.
aastal sõlmitud Tartu ülikooli ning haridus- ja
teadusministeeriumi kokkuleppega, millega Tartu
ülikool vastutab eesti keele ja kultuuri õppekavagruppide ainekavade eest, kuhu kuulub ka
viipekeel ja selle tõlkimine. Tõlketeenus on ülioluline kurtide väljatoomiseks isolatsioonist ja
kaasamiseks igapäevaellu, alates õppimisest, töötamisest ning kultuurist osasaamisest. Kvaliteetne
ja kättesaadav viipekeeletõlke teenus annab
võimaluse osaleda ühiskonnaelus, olla täisväärtuslik ühiskonnaliige. Seega pole viipekeeletõlke
teenus mitte mugavusteenus, vaid kurtidele
eluliselt oluline kommunikatsioonivahend.“

erinevate erialade üliõpilastel nagu näiteks
eripedagoogid, meditsiinitöötajad, sotsiaaltöötajad, juristid või filoloogid.

Kui vettpidavad need põhjused on?
Kurtidele Repsi mõttekäigud ei meeldi. „See on
meie oma keel ja kultuur!“ protesteerib Tiit Papp,
Eesti Kurtide Liidu esimees. Üldises plaanis võib
öelda, et etnilised kurdid on uhked oma keele ja
kultuuri üle, see on nende enesemääramisel
ülioluline. Kurdid soovivad säilitada oma
kogukonda unikaalsena. Peamine kultuuri säilitaja
on aga keel.
Jari Pärgma, etnilisest kurdist Tartu Ülikooli
tudeng, on antud teemal palju sõna võtnud.
Postimehes (10.07.2018) tundis ta muret selle üle,
kuidas suudavad kurdid jätkata ülikooliõpinguid,
kui neile pole tagatud piisaval arvul
viipekeeletõlke. Ühtlasi nägi noormees riski
kurtide taasisolatsiooni sattumisel.
Mailis Reps on avaldanud kahtlust väidetava
tõlkide puuduse üle: „Kurtide liidu andmetel on
Tallinna, Tartu ja Pärnu tellinud viipekeeletõlgi
teenust 2017. aastal mahus circa 170 000 eurot
ehk 5000 tundi ehk umbes 600 päeva, mis on
vähem kui kolme inimese aastane töötundide arv.“
Viimast väidet kommenteerib Liivi Liiholm,
Viipekeeletõlkide OÜ juhatuse liige, nõnda:
„Austatud teadus- ja haridusminister on arvutanud
välja kogu Eesti töökoormuse (5000 tundi) ainult
kolme suurema omavalitsuse poolt ostetava
tõlketeenuse mahu alusel. Tegelikult aga osutavad
oma elanikele tõlketeenust ka teised omavalitsused peale nende kolme ning väga paljud muud
asutused/organisatsioonid ja üksikisikud. Kui ma
vaatan ainuüksi Viipekeeletõlkide OÜ 2017. aastal
osutatud tõlketeenuste tunnimahte, siis Tallinnale,
Tartule ja Pärnule müüdud tõlketeenused
moodustavad kogu tõlketeenuste mahust vaid
pisut üle poole (51,6%).
Teiseks on suur viga tehtud arvutuses nende
tundidega – see, kui palju ostetakse tõlget, ei
võrdu sellega, kui palju tõlk tööd teeb. Puhtalt
tõlkimisele kulub tõlgi tööajast ainult 40–50%,
sest arusaadavatel põhjustel ei saa tõlk järgmisel
hetkel, kui ta lõpetab tõlkimise riigikogu istungil,
alustada juba tõlget näiteks linna teises otsas
asuvas polikliinikus. 50–60% tööajast kulub
liikumisele
ühelt
tellimuselt
teisele
ja
tõlkesituatsiooni ettevalmistuseks (materjalide
hankimine
ja
nendega
tutvumine
jne).

Miks kaotada head asja ehk mis on
sulgemise põhjused?
Margus Pedaste,
TÜ haridustehnoloogia
professor haridusteaduste instituudi juhataja
ülesannetes ja Pedagogicumi juhataja, on välja
toonud vähemalt kolm põhjust: kompetentsuse
puudumine, huviliste puudumine ning eelarve
ebapiisavus ehk raha. Otsusele jõuti mitme aasta
pikkuste arutelude tulemusena. Kaasatud olid
Eesti viipekeele tõlkide kutseühing, haridus- ja
teadusministeerium, ülikooli juhtkond ja mitmed
struktuuriüksused, sh sotsiaalteaduste valdkonnast, kuhu õppekava ajalooliselt kuulus, ning
humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnast, mis
vastutab ülikoolis keelte ja kultuuride õppekava
eest.
Tartu Ülikooli õppeprorektor Aune Valk on
öelnud, et kui õpetada viipekeeletõlke ilma
teadus- ja arendustööta, tuleb kaaluda, kas on
mõistlik neid ülikoolis koolitada. TÜ on valmis
jätkama Eesti viipekeele tõlkide koolitamist
täienduskoolitusena ja selleks on alustatud
läbirääkimisi haridusministeeriumiga, et selgitada
välja koolituse maht ja sisu.
Mailis Reps toob veel ühe argumendina välja
viipekeeletõlkide tema meelest ebakindla tuleviku,
uskudes, et tulevikus teevad tõlketöö ära masinad.
Reps näeb lahendust ka suurema hulga audioloogide koolitamises ja kõikide kurtide laste
implantaatidega varustamises. Veel kaalub ta
õpetada välja uusi tõlke täiendkoolituse kaudu või
luua erialamoodul, mida oleks võimalik omandada
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Jari Pärgma, TÜ Viljandi kultuuriakadeemia eesti viipekeele õppejõud.
Ka näiteks õpetajad ei tööta iga päev ametlikult
kaheksa tundi, vaid vähem; aga siia hulka pole
arvestatud vihikute parandamiseks ja tundide
ettevalmistamiseks kuluvat aega. Samas õpetajad
viibivad kogu päeva samas paigas ehk koolimajas,
mitte ei pea liikuma ühelt objektilt teisele. Me
käime Tallinnast Rakverre, Narva, Jõhvi,
Jõgevale, Haapsallu, Saaremaale; ka Pärnusse, kui
seal juhtuvad kõik omad tõlgid juba hõivatud
olema. Tõlk peab sõitma ühest kohast teise ja ta ei
saa planeerida oma tellimusi mitte bussi- või enda
graafikute järgi, vaid nii, nagu kurdil vaja on.”
Jari Pärgma meenutab, et viipekeeletõlgi
tööajaks Euroopa standardi järgi on keskmiselt 80
tõlketundi kuus, mitte rohkem. Järelikult on
tõlkide vajadus siiski suurem.
“Kolmandaks,” jätkab Liivi Liiholm, “rohkem
kui kahetunniste tellimuste puhul tehakse alati
paaristõlget – sest sünkroontõlget ei ole võimalik
efektiivselt nii pikalt järjest üksi teha. Siit saab
veel ühe kahega korrutamise teha. Nii austatud
haridus- ja teadusministri näites kui ka minu
ülaltoodud näites on kajastatud ainult viipekeele
tõlketeenuse osutajad, kuid välja on jäänud kõik

koolid, kus töötavad täiskohaga tõlgid kooli
õppetöös – põhikoolid, kutsekoolid jne.”
Veel ühe kitsaskoha toob välja Eesti Kurtide
Liidu esimees Tiit Papp: “Neist 21
kutsetunnistusega tõlgist pooled ei tööta
täiskohaga, vaid teevad seda põhitöö kõrvalt. Asi
pole aga mitte vajaduse puudumises, vaid hoopis
selles, et teenusele pole rahastajaid, ei riigi ega
omavalitsuste poolt.”
Liivi Liiholm: “Peale seda, kui Tartu Ülikool
koolituse sulges, olen olnud ainult tõlkimise
päralt. Tõtt öelda mul ei ole enam ammugi käed
sõna otseses mõttes nii tööd täis olnud kui praegu.
Peame juba päris palju tellimusi ära ütlema –
tööjõudu lihtsalt ei ole…”
Aga sel ajal, kui Sa, Liivi, TÜ-s õppisid, ei
olnud ju ka viipekeeletõlkidele mingit uhket
omaette eriala olemaski. Ometi sai Sinust täitsa
korralik tõlk…
Liivi Liiholm: Me tegime seda ühingus ise –
kirjutasime
europrojekti
ja
korraldasime
kaheaastase tõlgikoolituse. Enamik enne TÜ
koolituse alustanud tõlkidest, ka vanad tõlgid,
läbisid selle kaheaastase koolituse. Me kutsusime
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Soomest õpetajad ja koolitasime end ise. Oma
bakalaureuse- ja magistrikraadi sain eripedagoogikas, doktorantuuri läbisin üldkeeleteaduses.
Eesti viipekeele omandasin eripedagoogikat
õppides, kuid tõlkimisest ei teadnud ma siis veel
tuhkagi. Tõlkealase koolituse sain ainult sellest
kaheaastasest tõlgikoolitusest. Aga ikkagi – kui
riik on kord juba võtnud vastu seadused, et
tõlketeenus peab olema kättesaadav, siis tõlkide
koolitamine peaks olema eeskätt riigi asi.

oli Liina Paalesel, kes samamoodi õpetas ühes
kohas, kraadi aga kaitses hoopis teises.”

Et siis oleme peagi samas seisus, kus
2000. aastate alguses ja enne seda?
Liivi Liiholm: “Põhimõtteliselt küll. Õnneks on
meil tööturul need, kes vahepeal on õppinud ja
lõpetanud. Kui neid ei oleks, oleksid ainult need,
kes vanadest aegadest järele jäänud ja siis oleks
pilt päris kurb. Nüüd on meid vähemasti niigi
palju kui enne, see tähendab, et juurde on tulnud
vähemalt nii palju, kui ära on kadunud. Võiks
öelda nagu sündimusestki rääkides – hetkel pole
iive ei positiivne ega negatiivne, vaid nullis. Ühel
päeval kindlasti keegi võtab ette uute tõlkide
väljakoolitamise, eks see ole riigi ja koolide
omavaheline otsus… Aga lihtsalt väga kahju
oleks, kui ärgatakse alles siis, mil iive on
muutunud juba väga negatiivseks.”

Mis eriala alla peaks viipekeeletõlgi õpe
kuuluma? Kas tegemist on iseseisva
keele või pigem n-ö santide abivahendiga?
Mailis Reps on pakkunud ühe võimaliku
lahendusena välja viipekeeleõppe liitmise mõne
teise eriala juurde. Tegelikult on seda ennegi
tehtud. Liivi Liiholmil endal on bakalaureusening magistrikraad eripedagoogikas, doktorikraadi
kaitses ta üldkeeleteaduses. Repsi väite osas
avaldab ta kahtlust, et pärast liitmist mõne muu
erialaga võib viipekeele osa sujuvalt kaduda.
“Sellega on nüüd see kamm, et kõik võib küll
hästi minna, kuid ei pruugi. Riik oma teenuste
planeerimisel ei saa jääda lootma sellele, et äkki
kerkib kusagilt üles veel mõni minusugune hull,
kes nui neljaks tõlgiks ihkab, selleks
koolitusprojekti valmis kirjutab ja endale Soomest
õpetajad toob.”
Jari Pärgma arvab, et viipekeeletõlkide
õppekava ei peaks olema haridusteaduste
instituudis eripedagoogika osakonnas. Varem see
isegi sobis, kuna viipekeeletõlke peeti kurtide
abistajateks, nad olid justkui sotsiaaltöötajad või
tugiisikud. Nüüdisajal on roll muutunud, nii et
tuleks teise valdkonda üle minna. Ehk siis –
eripedagoogikast üldkeeleteadusesse.
Jari Pärgmaga nõustub ka Liivi Liiholm:
“Muidugi ei pea see olema Tartu Ülikool, võib
olla ka mõni teine ülikool. Täiesti mõistetav, kui
nii teaduspõhine ülikool nagu TÜ ei soovi sellega
tegeleda; aga viipekeele osakond peaks siiski olema seotud keelte ja tõlkimise, mitte eripedagoogika ja meditsiiniga. Ütleme nii, et eriala oli tegelikult sisuliselt täiesti vales kohas – Haridusteaduste Instituudis eripedagoogika osakonnas.
Ajal, mil ma seal töötasin, tegelesin haridusteaduskonnas tudengite õpetamisega ja keeleteaduskonnas viipekeele uurimise ning doktorikraadi
tegemisega. Võib väita, et viipekeele tõlgi eriala
juures oli teadustegevust pigem napilt. Sama lugu

Mida teeks kurt ilma tõlgita?
Viipekeeletõlge võimaldab kurtidel ühiskonnaelus
osaleda ja haridust omandada. Kuuldeaparaadid ei
aita kurdil kuulda, need aitavad ainult vaegkuuljaid, kel on olemas kuulmisjääk; sisekõrvaimplantaadid on kallid ega sobi kõigile. Lahenduseks
pole ka kõnetuvastustehnoloogia, kuna masin ei
suuda iga inimese erinevat hääldust ära tunda ega
korrektselt n-ö üles kirjutada. Teiseks võib
leiutamisel olev kõnetuvastus anda edasi vaid
ümbritsevate juttu, ent kurdi enda viiplemist ta
suulisesse keelde ümber panna praegu veel ei
suuda. Kolmandaks on suuline keel kurdile
võõrkeel, milles suheldes ta ei tunne ennast vabalt.
Seega võib väita, et kuulmispuudega inimesi on
ühiskonnas alati olnud ja neid on edaspidigi.
Ühiskonnas säilib alati vajadus viipekeelse õppe,
suhtluse ja õpetamise järele.

Aga miks üldse peab viipekeeletõlgil
olema kõrgharidus? Kas lihtsalt
viipekeelt oskavast kuuljast ei piisa?
Kas keegi kujutaks ette, et tõlkebüroos töötaks
prantsuse keele tõlk, kes pole seda tegelikult iialgi
ülikoolis õppinud? Või et konverentsil töötaval
inglise keele tõlgil pole filoloogi kõrgharidust,
vaid ta on oma oma kutse saanud, õppides linnas
kusagil täiendkursustel?
Jari Pärgma: „Kõrgkooli loenguid suudab
kurdile üliõpilasele tõlkida siiski ainult selline
tõlk, kellel on ka endal kõrgharidus. Nõudlikke
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tõlkesituatsioone on veelgi.“ Samuti tasuks edasi
mõelda, kes hakkab tõlkima siis, kui see kurt on
ülikooli lõpetanud ning asub tööle oma erialal
arsti, teadlase, advokaadina – kellena iganes.
„Loomulikult
peavad
viipekeeletõlgid
ülikooli läbima, sest maailm ja situatsioonid
muutuvad keerulisemaks,“ on ka Tiit Papp
veendunud. „Mingid täiendkursused ei suuda
sellist professionaalset baasi pakkuda.“
Iga keeleoskaja ei ole veel tõlk. Tõlgikutse
kätkeb endas palju enamat lihtsast võõrkeeleoskusest. Tõlgi mõistus peab tõlkesituatsioonis
töötama piltlikult öeldes nagu koorelahutaja –
välkkiirelt tuleb leida õiged vasted; viivitus ja
kogelemine ning sõnade otsimine pole lubatud.
Tõlgil peab olema hea pingetaluvus ja oskus jääda
märkamatuks ning mitte oma isikut esile tuua. Et
sõnumit teise keelde tõlkida, peab ta suutma ka
sisust aru saada. Väga spetsiifilise sõnavara korral
võib tõlk hätta jääda. Kujutlege näiteks kurti, kes
on lõpetanud arstiteaduskonna ja tahaks alustada
erialast karjääri. Tööl toimuvad pidevad koosolekud, arutelud, komisjonid, ümarlauad, kus kasutatakse tavainimesele tihti mõistetamatuks jäävat
meedikute slängi. Kust ta võiks leida endale tõlgi,
kes suudaks seda kõike viipekeelde ümber panna
ja kolleegidele omakorda kurdi arvamusi ning
ettepanekuid edastada?

tajaks paratamatult raha. Siinses artiklis sõna
saanutest enamik on põhimõtteliselt päri, et kindlasti on Eestis olemas teisigi ülikoole, mis
suudaksid tagada kvaliteetse õppe. Samas on
kvaliteet üks asi, ent teine aspekt puudutab turvatunnet. Kui viipekeeletõlgi eriala ehedal kujul
kaob ja viiakse üle kas kuskile mujale või
liidetakse mõne teise osakonna juurde, kui
jätkusuutlik ta siis on?
Siinkirjutaja
ajusopis
liigutab
end
intrigeerivalt sinisilmne mõttepoeg, pärides, kas
idee õpetada viipekeeletõlke välja erinevate
teaduskondade juures äkki nii halb ongi?
Tänapäeva ülikoolide paindlik õppesüsteem
võimaldab igal noorel hankida endale unikaalse
hariduse. Kui üks viipekeeletõlgiks ihkaja viib
oma paberid näiteks arstiteaduskonda ja teine
juurasse, ent igal nädalal saavad nad kokku ühtlasi
viipekeeletõlgi lisaeriala kursusel, siis lõpetab üks
ülikooli, olles suurepäraselt kodus meditsiiniterminoloogias, teine jällegi tunneb ülimalt hästi
seaduskeelt ja oskab seda kurdile kliendile nii
viipekeelde tõlkida kui ka lahti seletada.
Jari Pärgma: “Mina ei ütle, et õpetama peab
nimelt TÜ-s – põhimõtteliselt sobivad selleks ju
ka teised kõrgkoolid. kuid leian, et on
vastutustundetu lõpetada eriala siis, kui pole veel
välja mõeldud teist toimivat lahendust. Eesti
keeles on selle kohta olemas vanasõna: “Ära vana
mütsi enne ahju viska, kui uut peas ei ole!””

Milline võiks siis olla lahendus?
Olukord on keeruline: meie ühiskonnas on otsus-

Aasta vabatahtlik Rein Järve
Tallinna Puuetega Inimeste Koja pikaajaline
vabatahtlik ja liikmesorganisatsiooni Nõmme
Vaegkuuljate Seltsi esimees Rein Järve sai aasta
vabatahtliku tunnustuse. Soovime tublile mehele
õnne!
Rein on vabatahtlikuna Koja tegevustesse
panustanud juba üle 20 aasta. Lisaks sellele juhib
Rein TPIK liikmesorganisatsiooni Nõmme Vaegkuuljate Selts. Rein aitab meelsasti Kojas erinevaid
üritusi ette valmistada nagu näiteks ruume sättida,
abistab inimesi ning oskab panna tööle vaegkuuljatele mõeldud silmusvõimendi süsteemi. Samuti juhendab Rein Tegevuskeskuses lauatennise
ringi. Tema aastatepikkune pühendumine on toonud
positiivseid emotsioone ja rõõmu paljude inimeste
ellu.
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Robin Hoodide mõõduvõtmine
FOTOD: Üllar Maikalo
Eks see ole ikka meie juht Mallori Lemsalu, kes linnalt igal aastal sporditoetust taotleb ja saadud vahendite
toel kõiksugu lahedaid sportlikke ettevõtmisi korraldab! Nii muutusid pealinna kõvakuuljad üheks õhtuks
Robin Hoodideks, kes vibu käes ei peljanud. Pildireportaaži vibusaalist on edastanud Üllar Maikalo.

Teedul ja Kallel on ilmselt käsil igipõline meeste arutelu, kummal on...
38

Meie Auris 5

Sammuke tulevikku – geenidoonorluse
projekt
TEKST: Kristi Kallaste

Artikkel pärineb ajakirjast Sinuga (Sügis 2018)
FOTOD: Kristi Kallaste, Scanpix

Kui siinkirjutaja geeniteadlastega kohtumiseks Tartu sõitis,
ei osanud ta ette kujutada, et eksib instituudis ära justkui
koolilaps esimesel septembril oma klassi ust otsides.
Tänavalt vaadates tagasihoidlike mõõtmetega fassaadi taga
peitus hiiglaslik hoonetekompleks, milles orienteerumisel
polnud erilist abi ka võõrsõnadega viitadest. Nii muutus
geneetikakompleksis seiklemine planeerimatuks, aga
omaette põnevaks ekskursiooniks. Paljud laborite uksed
olid avatud, valgetes kitlites teadlased saalisid neist sissevälja, pidamata paljuks ka ühele äraeksinud filoloogile teed
juhatada. Õhkkond oli töine ja asjalik. Otsinguid saatis edu
ning peagi leidis artikli kirjutaja end geenivaramu juhist
professor Andres Metspalu kabinetist, kus nimetatud isik
ning teabejuht Annely Allik teda geenidoonorluse osas
lahkelt valgustama asusid.

Geenivaramu ajaloost

Vaade Tartu Ülikooli OMICUMi majale.
Eesti riigile, ehk siis, Sotsiaalministeerium
vastutab selle eest, et meie andmed oleksid igal
juhul hoitud n-ö elupäevade lõpuni.
Vahepeal andmekogumine materiaalsete
vahendite puudumisel küll peatus. Õnneks tuli
valitsus 2007. aastal uuesti kokku ja otsustas, et
„heal asjal ei saa lasta raisku minna“. Nii liideti
geenivaramu Tartu Ülikooliga. Nüüd oleme Tartu
Ülikooli teadus- ja arendusasutus.
Aastatel 2007–2011 koguti veel täiendavalt
40 000 geenidoonori andmed. Perioodil 2012–
2017 uusi geenidoonoreid vastu ei võetud, vaid
keskenduti puhtalt uuringutele.

Annely Alliku sõnul sündis geenivaramu mõte
1999. aastal. Presidendiks oli tollal Lennart Meri,
peaministriks Mart Laar. Otsiti Eesti Nokiat, mis
teeks Eesti maailmas tuntuks. Professor Andres
Metspalu käis välja mõtte luua populatsioonipõhine biopank ning Mart Laar leidis, et
tegemist on piisavalt hullumeelse plaaniga, mis
vääriks lausa teostamist. Nii eraldati valitsuse
poolt 1 000 000 Eesti krooni ning hakatuseks
kaasati hulgaliselt tippspetsialiste ja eksperte,
kelle abiga loodi Eesti inimgeeni uuringute
seadus. See on väga hea seadus: see oli ettevaatav,
kehtib tänase päevani ja reguleerib kõiki meie
tegevusi. See sätestab täpselt, millised on
geenidoonori õigused ning kes tohib millistel
tingimustel andmeid kasutada.
Rääkides inimestest, kes esimese lainega
liitusid – aastal 2000 loodi vastav seadus ja tollal,
mil olime veel SA Eesti Geenivaramu, koguti
esimesed 10 000 geenidoonorit. Ehitati üles
infrastruktuur ja koolitati arstid. Aga kuna
rahastus tuli riskikapitalistidelt – osa eestlastelt,
osa Ameerika investoritelt – siis ühel hetkel
nendepoolne investeerimine lõppes. Kuid
andmekogu peab eksisteerima ajatult ja see kuulub

Kuidas esialgne puhas teadus inimeste
tarbeks tööle pandi
Aastal 2013 tuli professor Metspalul taas idee.
Esimese lainega liitunud doonoreid sai kutsutud
üles panustama vaid teaduse arengusse, saamata
neile lubada geenianalüüsi või muid asju, mida
valitsus praegu rahastab. Siiski tekkisid ka neile
esimestele inimestele geenikaardid tänu sellele, et
üks teadlastest kirjutas teadusprojekti, millele ta
sai rahastuse. Uurimaks inimese geeniandmeid,
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on vaja inimeste
geenijärjestus üles
kirjutada. Geenikaart ongi see, kuhu
on kirja pandud
inimese genoomijärjestus. Kuna
inimese geenid elu
jooksul ei muutu,
siis kui see kaart on
kord juba koostatud, saab seda
kasutada erinevates
uuringutes ja tulevikus uute teadmiste
valguses uuesti
testida.
Sellest lähtuvalt
tekkiski professor
Andres Metspalul
(pildil)
visioon,
kuidas saaks teadusuuringute
käigust
tekkinud geenikaarte kasutada inimeste
endi
hüvanguks.
Ehkki
uuringuid
tehakse küll anonüümselt, saab koodi järgi inimese üles
leida ja vaadata, mida mingi seik sellele inimesele
reaalselt tähendab.
Kui geenikaarte oli juba tekkinud piisav hulk,
käivitati koostöös vähikliinikuga ja kardioloogidega kaks teadusprojekti. Nende kahe projekti
käigus tõestati, et andmebaasis on olemas inimesed, kellel on näiteks rinnavähi suhtes ülikõrge
risk. Mis tähendab, et nad peaksid minema arsti
juurde kontrolli, saamaks võimalikule haigusele
piisavalt vara jälile. Oma riskidest teadlik olles on
võimalik oma areneva haiguse ennetamiseks
midagi ette võtta.
2015. aastal hakati tagasi kutsuma doonoreid,
kelle osas geenikaart näitas nende populatsiooni
keskmisest oluliselt suuremat riski. Neilt võeti
kontrolliks uus vereproov. Kõik kordusproovid
kinnitasid kahtlusi. Nad viidi kohe kokku
meditsiinigeneetikuga ning koostöös vähikliiniku
peaarsti dr Padrikuga hakati otsima võimalusi riski
vähendamiseks.

Geenidoonorlus
konfidentsiaalne

on

turvaline

ja

Alates
hetkest,
mil
inimene
hakkab
geenidoonoriks, annab ta kaks asja: oma vere ning
oma isikuandmed ehk isikukoodi ja nime.
Esimesest hetkest peale on inimese isik
geeniandmetest eraldatud: need on kodeeritud.
Teaduses on võimalik kasutada vaid anonümiseeritud andmeid; 16-kohalised koodid võimaldavad lõpuks konkreetse inimese nende
konkreetsete andmetega kokku viia. Teeme seda
siis, kui inimene küsib enda kohta tagasisidet.
Suurte geeniuuringute käigus me ei vaata kunagi,
kellele üks või teine kaart kuulub. Samamoodi ei
saa teadlased andmekogule kunagi otse ligipääsu,
vaid selleks tehakse turvaline väljavõte
anonümiseeritud andmetest. On võimalik esitada
taotlus Tartu Ülikooli eetikakomiteele ja Tartu
Ülikooli teaduskomiteele, kes vaatavad selle läbi.
Näiteks võib kirjutada avaldusele: „Tahan uurida
südamehaiguste ja suitsetamise vahelisi seoseid ja
vajan selleks 1000 inimese andmeid, kellest osa
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on suitsetajad ja osa mitte.“ Sellest lähtuvalt
saavad teadlased uurida, millised on seosed
inimeste eluviiside vahel, kas nende geenid
mängivad kuidagi mingit rolli, ning küsijale teavet
anda.
Sellised teadusuuringud on pikaajalised, aga
tänu sellele, et Eestis loodi biopank 20 aastat
tagasi, on olnud võimalik teha siin teadust ning
arendada koostööd väga mainekate ülikoolidega
üle maailma.

antakse talle ju enamasti alati nimelt negatiivset
infot ja ta peab selle teadmisega nüüdsest toime
tulema.
Siiski näitas tagasiside, et inimesed tahtsid
olla oma riskidest teadlikud. Mitte keegi ei
väitnud end geenidoonoriks olemist kahetsevat.
See andis geneetikutele lootust edasi liikuda.“

Rahva huvi on suur
2017. aastal alustas instituut projektiga, kus teatas
avalikkusele, et kõik, kes kunagi geenidoonorid
olnud, võivad huvi korral tulla geenivaramusse ja
saada enda kohta infot. Seadus ütleb, et seda
teavet ei tohi inimesele niisama pihku anda, vaid
visiit peab toimuma geeninõustaja osalusel.
„Paraku,“ mainis Annely Allik, „on instituudis
selles valdkonnas praegu tööl ainult üks
meditsiinigeneetik, kes tegelikult peaks töötama
vanemteadurina ja juhendama doktorante. Selle
aastaga oleme jõudnud nõustada laias laastus 1000
inimest, ent järjekorras on ootajaid tublisti üle
1000. Nii palju, kui vabu aegu välja pandi, täitusid
need kõik kiirelt kuni järgmise aastani. Töö käib
kahe kabinetiga – üks vastuvõtuvõimalus on ka
Tallinnas – olles suutnud ühe aastaga vastu võtta
1000 inimest, on ainuüksi käesoleva aasta
septembris jõudnud portaali avalduse esitada
samuti juba 1000 inimest.
Samas on geenivaramu peamiselt siiski
teadusasutus. See ei peaks olema koht, kus
inimesed seisavad koridoris pikas järjekorras,
oodates oma meditsiinilist infot. Mõistlikum on
saata see info perearstidele, kes inimest
teavitavad.“
Kodulehel
www.geenivaramu.ee
leiab
doonoritele antava näidisraporti, samuti on seal
lahti seletatud doonoriks soovijale ja tagasiside
ootajale vajalikud asjad.
Annely Alliku sõnul on valitud selline tee, et
inimest ei hakata infomüraga koormama: mõttetu
oleks anda infot, millega neil lihtsalt pole midagi
peale hakata. „Me ei ütle 20aastasele, et tal on
kaks geenivarianti, mis võiksid viidata, et
tulevikus ta võib saada Alzheimeri tõve – tegemist
on eakate haigusega, millele pealegi pole hetkel
mingit ravi ning ka eluviisidega seda teadaolevalt
kuidagi muuta ega mõjutada ei saa. Pealegi on
selleks ajaks, kui tema 80aastaseks saab, võib-olla
juba ravi leitud. Ütleme ikka seda, mis võimaldab
sekkumist.“

Keegi ei sunni oma riske teadma
„Inimesel on õigus oma terviseriskidest teada ja
ka mitte teada, seadus keelab siin kedagi
survestada,“ rõhutab Annely Allik. Umbes 20%
inimestest ei soovi riske teada ja meil pole
automaatselt õigust ega kohustust talle seda öelda.
Juba seegi, kui teadlased vihjavad inimesele, et
nad on tema geenides midagi huvipakkuvat
leidnud, on informatsiooni jagamine, mida
eetikakomitee ei luba.
„Oleme pool aastat pärast visiiti küsinud
inimestelt rahulolu tagasisidet selles suhtes, et me
neid leidudest teavitamiseks tagasi kutsusime.
Instituudis töötab isegi teadlane, kes uurib nimelt
seda, kuidas geeniinfo teadasaamine inimest
mõjutab. Meeles peab pidama, et kokkuvõttes
saavad geneetikud rääkida ikkagi ainuüksi
riskidest, mitte aga sellest, et haigus reaalselt
olemas oleks. Ka ülikõrge riskiga inimene võib
oma elu ära elada ilma, et ta üldse haigestuks. Ent
siiski võib inimene oma riskidest teada saades
sattuda ärevusse ning lõpuks langeda lausa
masendusse. Kui inimene tagasi kutsutakse, siis
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Professor Metspalu jätkab: „Rääkides
sagedamini esinevate haiguste pärilikust riskist,
siis näiteks teise tüübi diabeedi puhul on
geneetiline risk olemas. Me saame inimesele
näidata, et sinu geneetiline risk on selles osas
tõesti väga kõrge. Aga poole koguriskist
moodustab elustiil, eriti kehakaal, suitsetamine ja
muud sellised asjad, mille osas inimene saab
midagi omalt poolt ette võtta. Alates
kuuekümnendast eluaastast risk tõuseb ja kui olen

Siis on meil infarktiennetus, ka laktoositalumatuse teema. Samuti tegeleme silmahaigustega. Eriti vanemaealistel inimestel võib
tekkida silma rohekae – see on ohtlik haigus, mille
tagajärjel inimene jääb pimedaks. Ent lahendus on
tegelikult lihtne – kui inimene saab teada, et tal on
selleks tõveks geneetiline soodumus, saab ta
minna kas või kodulähedasse prillipoodi ning
paluda mõõta oma silma siserõhku. See on lihtne
iga-aastane protseduur, mille tarbeks ei pea eraldi
silmaarsti
juurde minemagi. Ja kui
rõhk on tõusnud, siis tuleb iga päev
tilgutada silma spetsiaalset vedelikku. Nii saab
rohekae teket
vältida; aga
alates
esimeste
haigustunnuste
ilmnemise
hetkest seda
tagasi pöörata enam ei
ole
võimalik.“

Laborant Eva Mekk võtab vastu proove.

Mida
kujutab endast farmakogeneetika?

selleks ajaks oma kehakaalu juba käest ära
lasknud ning 30 kg raskem kui võiks ja mul on
teatud elustiil välja kujunenud, siis seda on raske
muuta. Aga poole nooremale inimesele, kes on
veel heas vormis, saame küll öelda: „Jätka samas
vaimus! Ole väga tähelepanelik, et sa kaalus
juurde ei võtaks ega suitsetaks, sest need riskid
mängivad sinu puhul tunduvalt suuremat rolli,
kuna sinu geneetiline taust on selline. Sina pead
iga lisanduva 5–10 kilo suhtes olema
tähelepanelikum kui su sõbrad, sest sellega
mõjutad sa otseselt oma koguriski.“ See on üks
viise, kuidas geneetika aitab inimestel oma tervise
eest paremini hoolt kanda ja saavutada seda, et
nad püsiksid kauem terved ka vanemas eas.

Farmakogeneetika on Annely Alliku sõnul väga
oluline valdkond – huvi on suur ja tagasiside eriti
positiivne. See käsitleb ravimite toimeainete
sobivust
inimese
geneetilise
profiiliga.
Põhimõtteliselt on teada väga palju ravimeid,
mille puhul tuleks arvestada inimese geenipilti.
Viimane näitab, kui kiiresti või aeglaselt selle
inimese organism ravimit lagundab. Vastavalt
sellele peaks määrama näiteks kaks korda suurema
või hoopiski kaks korda väiksema doosi või on
parem seda ravimit üldse mitte anda. Näiteks tuleb
meie juurde geenidoonoriks olnud inimene, kes oli
kirjutanud doonori küsimustikus, et ta on võtnud
kolm aastat ühte antidepressanti. Paraku näitab
tema geneetiline profiil selgelt ära, et see ravim ei
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avalda tema puhul kas üldse toimet või, mis veelgi
halvem, tekitab tõsiste kõrvalmõjude läbi vaid
kahju. „Me loodame jõuda sinnamaale, kus
inimene ise ei pea, paber näpus, arstide vahet
käima, vaid farmakogeneetiline info on tema
perearsti käes arvutis ja too saab sealt vaadata, kas
tohib sellele inimesele niisuguse toimeainega
rohtu välja kirjutada,“ avaldab Annely Allik
tulevikuplaane.
„Püüdleme sinna, et kui inimesel on
geenianalüüs tehtud, siis on olemas ITlahendused, mis automaatselt
raporteid
genereerivad ja enne, kui perearst patsiendile
mõne ravimi toimeaine välja kirjutab, toksib ta
selle arvutisse ning süsteem annab kohe ekraanile
ette kas hoiatuse, rohelise tule või punase tule
koos hüüumärgiga – viimane tähendab, et seda
ravimit ei tohi too isik tarvitada mitte mingil
juhul.“

järgi peaks me niisugused andmed saama kätte
tervise infosüsteemidest. Aga kuna praegu need
süsteemid veel kuigi ideaalselt ei tööta, oleme
palunud inimestel küsimustiku täita. Küsimustik
asub veebikeskkonnas ja sisselogimine toimub IDkaardiga.
Tegemist
on
vabatahtliku
küsimustikuga, aga oleks soovitav seda siiski
täita, kuna see kergendab meie tööd.“

Kas ja miks võiksid puuetega inimesed
kaaluda geenidoonoriks hakkamist?
Prof. Metspalu: „Üldiselt on meil puuetega
inimesed juba läbi uuritud. Kui lapsel avastatakse
mõni puue, siis võetakse talt igal juhul
vereproove,
mille
alusel
tehakse
ka
geeniuuringud.“
Annely Allik lisab: „Geenidoonoriks on
oodatud kõik inimesed, siin ei ole vastunäidustusi.
Ainuke tingimus on, et inimene peab olema
täisealine, lapsi me ei võta. Kõige vanem
geenidoonor on meil 104-aastane.“ „Näiteks
kuulmispuudega,“ jätkab professor Metspalu, „on
nõnda, et kuna kuulmisega on seotud hästi palju
geene, siis puude olemasoluks on vaja, et emal ja
isal oleks just sama geen. Aga meil on olnud
juhuseid, kus mõlemal vanemal on küll olemas
kuulmispuuet kandev geen, aga laps ikkagi
kuuleb. Aga ka puuetega inimesed põevad südame
veresoonkonna haigusi, neil võiks hinnata infarkti
põhjustajaid, rinnavähi ja diabeedi eelsoodumust
täpselt samamoodi nagu teistelgi.“

Geeniproovi andmine on lihtne
Selle projektiga alustati eelmisel aastal ja see oli
aluseks valitsuse otsusele viia geenidoonorlus
massidesse. 2018. aastal saavad võimaluse liituda
100 000 inimest. Süsteem on tehtud doonorile
võimalikult lihtsaks. Põhimõtteliselt on vaja vaid
kahte asja: vereproovi ning nõusolekut. Viimast
on
kõige
lihtsam
anda
leheküljel
www.geenidoonor.ee.
Seal
tuleb
klikkida
„Hakkan geenidoonoriks“; sisse logida saab kas
ID-kaardi või mobiil-IDga, et anda oma digitaalne
nõusolek. Kuna osale inimestest valmistab
digiallkirjastamine erinevatel põhjustel raskusi, sai
2018. aasta septembri keskpaigast käivitatud ka
paberil nõusoleku andmise vorm.
Oma geeniproovi saab anda paljudes
paikades. Arvutist on väga mugav võtta need lahti,
klõpsates soovitud kohale Eestimaa kaardil.
Näiteks, vajutades Tartu peale, võib valida üheksa
koha vahel, kus võetakse vastu inimese
geeniproov. Verd anda saab kodulähedases
apteegis või kaubanduskeskuses, inimene ei pea
enam selleks kliinikusse sõitma. Protseduur võtab
aega ainult kaks minutit ja vere kogus on kõigest 6
milliliitrit.

Puude puhul kardetakse sageli selle oma
lastele pärandumist. Kas näiteks laps
võib tulla ja oma vanemate geeniproovi
tulemusi näha küsida?
„Ei, seda ei saa,“ ütleb prof. Metspalu. „Igaüks
saab infot ainult iseenda kohta. See nõue on
seadusesse pandud põhjusel, et näiteks ametlik isa
ei pruugigi olla bioloogiline isa ja siis võivad
probleemid tekkida. Või kui käivad jutud, et minu
esiema oli saksa paruni laps või mis iganes...
Muide – seda teavet, kas inimene on rootsi, saksa
või vene verd, saame anda küll. Kui laps saab 18aastaseks, siis võib ta tulla ja ise oma geeniproovi
anda ning riske näha. Teeme ka perenõustamist –
kutsume vanemad kohale ja vaatame üheskoos,
milliseid riske keegi omavahel jagab. See on päris
huvitav. Meil on selle analüüsimiseks spetsiaalne
tarkvara ja arvatavasti on varsti igaühel võimalik
seda ka oma telefoni tõmmata.

Kas on vaja hulgaliselt tausta-andmeid?
„Kui vanasti proove kogusime, siis pidid inimesed
istuma kaks tundi kabinetis, vastates küsimustele
nagu: „Kas ma eelistan kartulit või riisi?“, „Kas
ma olen hommikuse unega?“, „Kas ma teen
sporti?“ räägib Annely Allik muiates. „Uue kava
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Teine inimene saab allkirja anda ja tulemusi
kätte ainult siis, kui ta on geenidoonori hooldaja,
st
kui
geenidoonor
on
tunnistatud
otsustusvõimetuks, muidu mitte.

juba silmaga näha. Vastsündinutele tehakse uuringuid 18 erineva haiguse suhtes, sünnitusmajas
võetakse kannalt vereplekk, mida analüüsitakse.
Ehk siis need lapsed on Eestis kõik teada. Lapsendamise puhul ei saa siin meie aidata. Võib-olla
ehk tulevikus, aga praegu pole me veel nii kaugele
jõudnud. Esiteks pole teadus veel sinnamaale
arenenud ja ka eetiliselt ei ole meie ühiskond
selleks valmis.“

Aga võtame näiteks olukorra, kus naine
on vaimupuudega. Kui suur on risk, et
see pärandub ka järglastele?
„Sellele on raske vastata,“ ütleb prof. Metspalu.
„Vaimupuude puhul on tegemist väga paljude
geenidega, mitte ühega. Siin tulevad mängu ka isa
geenid. Meil ei ole veel olnud piisavalt palju
uurimisobjekte, et sellele küsimusele vastust anda.
Diabeeti ja infarkte on nende esinemissageduse
tõttu kerge uurida, ent vaimupuudega on teisiti.
Oleme seda teinud umbes kümne inimese peal,
aga selle valimi põhjal mingeid põhjapanevaid
järeldusi pärilikkuse osas teha ei saa. Me saime
näidata inimesele, mis tal puudu oli, antud juhul
oli jutt miljonist aluspaarist. Tegemist polnudki
mutatsiooniga, vaid tal lihtsalt puudusid need
täielikult.“

„Millal mina saan tagasisidet oma
geeniproovile?“
„See on küsimus, mis inimesi tavaliselt kõige
enam huvitab. Paraku on meil praegu tempo
meeletult suur ja seega me enne kahte-kolme
aastat tulemustest rääkida ei saa. Praegusel hetkel
võtame vereproovi vastu ja eraldame sealt DNA,
seejärel hakkame geene analüüsima. Uusi
geenidoonoreid kogume kuni aastani 2022 ja ehk
neli aastat veel.
Hetkel saabub meile nädalas keskmiselt 4000
vereproovi. Meil on juba kogutud 60 000
vereproovi ning nõusoleku on andnud 75 000
soovijat. Ilmselt saame enne jõule juba 100 000
kokku, tempo on tõesti kiire.
Ühtlasi üritame leida IT-lahendusi, kuidas
tulemusi kõige tõhusamalt perearstideni viia. Mida
rohkem
geenidoonoreid,
seda
rohkem
uurimismaterjali ja võrdlusalust ning see kõik on
suureks abiks. Ootame teid!“

Professor Metspalu, mõnikord kardavad
inimesed lapsendada last halbade
geenide tõttu. Mis need „halvad geenid“
täpsemalt on?
„On olemas rida selliseid haigusi, mis sõltuvad
vaid ühest geenist. Kuid need diagnoositakse
lastel tavaliselt kohe ära, kuna tegemist on niivõrd
tugeva fenotüübiga, et haiguse eksisteerimine on
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KAASAEGNE AUDIOLOOGIA TÄNAPÄEVA
MEDITSIINIS
TEKST: Kristi Kallaste
FOTO: EVL kodulehelt
Kasutatud on Maret Lepplaane nõusolekul tema kõne materjale EVL kuulmisnõustajate koolitusel.

MARET LEPPLAAN, MD, MSc, Eesti Audioloogide Seltsi president
Püüan teile lähemalt selgitada, mida kujutab
endast audioloogia. Tegemist on Eestis
uuemapoolse terminiga, kuid Euroopas on see
olnud kasutusel juba pikka aega. Audioloogia on
eeskätt teadus kuulmisest, kuid siia kuuluvad n-ö
komplektis ka paljud muud valdkonnad.
Audioloogia
kui
terviku
alla
kuulub
tasakaaluhäirete diagnostika, rehabilitatsioon ja
ravi. Lisaks kuulmise langusele võib sama
patsienti mõjutada ka tinnitus ehk kõrvakohin või
hüperakuusia
ehk
kõrgenenud
tundlikkus
valjemate helide suhtes. Tasakaaluhäiredki
kuuluvad audioloogi pärusmaale. Kõik need asjad
käivad tihti käsikäes ja probleemi tuleb vaadelda
tervikuna. Patsientide vanuseline koosseis on meil
vastsündinust
raukadeni.
WHO
andmete
(https://www.who.int/news-room/factsheets/detail/deafness-and-hearing-loss)
põhjal
kannatab 15–20% elanikkonnast mingit laadi
kuulmishäire all. Selle all mõistetakse ühtlasi
erinevaid
kesknärvisüsteemi
kõrvalekaldeid,
kuulmisnärvihaigusi, hüperakuusiat. Kuulmis-

langusega inimesi lisandub järjest rohkem ja sel
on palju põhjuseid. Meie ühiskond vananeb ja
koos sellega kasvab ka vanadusest tingitud
probleemide hulk. Seoses mitteoptimaalse toitumisega kasvab suhkruhaigete arv, kõrgenenud
tööstress võib põhjustada südameveresoonkonnahaigusi. Suhkruhaigus mõjutab kuulmisnärvi, insuldi läbiteinutel jällegi võib kuulmiskeskus,
mis teatavasti asetseb peaajus, olla saanud
insuldist kahjustatud. Teine suur mure on noored,
kes liigvalju muusika kuulamisega kõrvaklappidest on tekitanud ise endale mürakahjustusi.
Mul on nendega kurb tegeleda, kuna tean, et
selline olukord olnuks välditav. On kahju, kui nii
mõnelgi viieteistaastasel, isegi kümneaastasel
lapsel on juba tekkinud pöördumatu kuulmislangus. Kõrvaklappidest muusika kuulamine
põhjustab ka kõrvakohinat. Isegi kui kuulmine
mingi aja pärast taastub, siis kõrvade tinnitus võib
ikkagi jääda püsivalt alles ja ravi sellele ei leidu.
Tööealistest rääkides – enam ei ole suuri
mürarikkaid tehaseid nagu aastakümneid tagasi,
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kuid nüüd on probleemiks avatud kontorid.
Inimestel ei ole oma kabinetti, mistõttu neil tuleb
igapäevaselt osa saada terve kontorirahva elust ja
tegemistest. Sageli pannakse kõrvaklapid pähe, et
saavutada klappide kaudu privaatsust – ent lisaks
klappide abil telefoniga suhtlemisele kuulatakse
sealt sageli ka näiteks muusikat. Koju jõudes
pannakse teler valjult mängima, õhtul minnakse
ööklubisse, kus kõrvad on mürale eksponeeritud.
Ekstreemsematest näidetest võin tuua ühe minu
vastuvõtul käinud 28–29-aastase noormehe. Tal
diagnoositi selline kuulmislangus, mida me
tavaliselt näeme 65.–70. eluaasta ringis olevatel
eakatel. Selle noormehe kõrvades on tekkinud
pöördumatu kahjustus. See noormees oli töötanud
kümme aastat ööklubis.
Audioloogid tegelevad nii vastsündinute kui
ka seenioridega, ehkki neil on erinevad
probleemid. Omaette põnev maailm on kurdid ja
nende esindajad, kes tulevad audioloogide
vastuvõtule – see on teine maailm ja kultuurikeskkond, millega me peame kohanema ja
arvestama. Suures osas maailmas on kuulmispuue
alahinnatud, saadaval ei ole piisavalt kuuldeaparaate, implantaate ega sobivat nõustamist. Isegi
Austraalias, mis muidu on kõrgel arengutasemel,
saab vaid kolmandik heal juhul endale
kuuldeaparaadi ja piisavalt nõustamist, et õppida
seda abivahendit reaalselt kandma.
Kuuldeaparaadi saamine on vaid üks osa
tööst – kui aparaat pole kandjale ikka korralikult
seadistatud-sobitatud, siis inimene sellega rahul ei
ole ning kasutama ei hakka. Esineb ka liitpuudeid
– osal inimestest on nii kuulmis- kui ka
nägemislangus, eriti esineb seda suhkruhaigetel.
Suhkruhaigusel on seos ülekaalulisusega, samuti
istuva eluviisiga. Eakatel jällegi võib esineda
kuulmislangus koos dementsusega. Dementsus on
suureks probleemiks nii inimesele endale kui ka
tema lähedastele. Pereliikmetele langeb tavaliselt
väga suur koormus, sest nad peavad sageli aastate
vältel ohverdama muu elu ja pühenduma dementse
eaka hooldamisele. Uuringud näitavad, et
dementsuse süvenemist aitab pidurdada see, kui
inimene kuuleb. Tänu kuuldeaparaadile saaks
inimene elada aktiivsemat elu, tema aju saaks
rohkem akustilisi signaale ning ei peaks
kuulamisel ülemääraselt kognitiivseid ressursse
kasutama. Kui sel moel saaks dementsuse
süvenemist edasi lükata, oleks juba see suur võit.
Mis puutub insulti, siis teatavasti toimub kuulmine
nii, et sisekõrv võtab heli vastu ja edastab selle

ajule. Ent kui insult on tekitanud ajus kahjustuse,
mis puudutab ka kuulmiskeskust, siis sisekõrva
töötamisest ei piisa, kuna helisignaal ei jõua ajusse
või ei suuda aju seda analüüsida. Teaduslikult on
selliste nähtuste nimedeks tsentraalne auditoorse
signaali töötlemise häire ja auditoorse neuropaatia
spektri häire. Ehk piltlikult öeldes – kui uks on
kinni, siis signaal edasi ei lähe. Insuldi tõttu aju
kuulmiskeskuse kahjustuse saanud inimene võib
küll kuulda lihtsamaid helisid, aga kõne
mõistmiseks sellest ei piisa.
Paljud lapsed, kellel on diagnoositud näiteks
autismispektri häire, aktiivsus-tähelepanuhäire või
vaimne alaareng, vajavad kuulamiseks abivahendeid. Kuulamine on kompleksne töö ja laps
peab õppima kuulama – see on aktiivne protsess.
Järjest rohkem tuleb meile ravile taolisi lapsi.
Need lapsed olid tegelikult olemas ka pool
sajandit tagasi, aga nüüd on diagnoosimise
kvaliteet tõusnud ja me oskame neid lapsi aidata.
Teine suur grupp lapsi, kellega kokku puutun, on
enneaegsena sündinud. Nemad ei jäänud pool
sajandit tagasi lihtsalt ellu, ent nüüd on
meditsiiniline abi niivõrd heal tasemel, et näiteks
25. rasedusnädalal sündinud lapsed võivad juba
ellu jääda. Neil võib esineda üksikuid püsivaid
probleeme. Nad kutsutakse audioloogi vastuvõtule, kus selgitatakse välja, kas hapnikuvaegus
on mõjutanud sisekõrva. Kusjuures, viimane võib
väliselt isegi töötada, aga probleemiks võib olla
helisignaali saatmine sealt edasi ajusse, et aju
saaks signaali töödelda mõtestatud heliks. Sellised
lapsed võivad kuulda müravabas keskkonnas
suhteliselt normaalselt ja üks-ühele vesteldes neil
probleeme ei esine, ent avades näiteks akna ja
lastes sisse liiklusmüra või paigutades lapse
õppima suurde lärmakasse klassi, võivad paraku
tekkida kuulmisega seotud probleemid. Kui selline
laps saadetaksegi kuulmisuuringule, ei pruugi ka
kõrvaarsti kabineti helikindla ruumi müravabas
keskkonnas saadud uuringutulemus reaalset
kõrvalekallet näidata. Sedalaadi n-ö varjatud
kuulmislangus on keeruline juhtum.
Audioloogi abistavad ta töös vajadusel
närviarst, lastearst, psühholoog, psühhiaater,
geneetik, endokrinoloog, logopeed, sotsiaaltöötaja
ja mitmete teiste erialade spetsialistid. Audioloog
peaks oskama kõrvu vaadelda, haigusi
diagnoosida, audioloogilisi uuringuid teha ning
rehabilitatsiooniteenuseid pakkuda. Oluline on
oskus hinnata patsienti terviklikult. Patsiendi
liikumine diagnoosimiselt abisaamiseni peab
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olema kiire ja tõhus. Vältida tuleks kuudepikkust
järelnõustamise ootamist. Ideaaljuhul võiks
audioloog osaleda igas etapis, mitte aga nõnda, et
igas etapis on omaette spetsialist. Üheskoos
moodustatakse toimiv tiim, kes peab silmas
protsessi tervikuna. Inglismaal ning Iirimaal on
selline süsteem, et kui lastearst, geneetik ja teised
spetsialistid on lapse seisundi ära hinnanud, siis
edasised kuulmisuuringud on audioloogi pärusmaa. Iseenesest tundub see päris tõhus süsteem ja
ma ei näe põhjust, miks ei võiks see töötada
Eestiski. Plaanis on viie kuni kümne aasta jooksul
hakata audiolooge õpetama bakalaureuseõppe
tasemel. Selleks on vaja muuhulgas praktikabaase
ja õppejõude. Õppejõud peaksid olema magistriõppe läbinud audioloogid. Lähtuda tuleks siin
Euroopa standardist EN 15927:2010, 4.2:
Haridusele esitatavad nõudmised. Hakates
audiolooge Eestis jätkusuutlikult välja koolitama,
peavad Eesti meditsiiniruumis olema tugeval
tasemel teadmised muuhulgas kuulmisuuringute
tegemisest, akustikast ja kuulmist mõjutavatest
haigustest; lisaks vajame korralikke puhastoonaudiomeetria vahendeid, kõneteste ja teeme
elektrofüsioloogilisi uuringuid, mis aitavad
hinnata eeskätt enneaegsete beebide kuulmist.
Ühtlasi peaks audioloog tundma ka kurtide
kogukonda ja nende kultuuri. Ülaltoodud loetelu
aitab pisut aimu saada teemade valdkonnast ja
protsessi laiahaardelisusest. Me tahame, et
inimest, kes pöördub murega arsti juurde, võetaks
tervikuna ja et spetsialistid moodustaksid
omavahel toimiva tiimi, mis aitaks inimesel saada
abi kiirelt, tõhusalt ja ilma asjatu jooksutamiseta.
Oleme sellel teemal rääkinud Sotsiaalministeeriumi ja Sotsiaalkindlustusameti esindajatega
ning nõu pidanud ka Haridus- ja Teadusministeeriumiga. Logopeedid on selle eest pikalt
võidelnud ja kurb, et kohati on n-ö kõrgemalt
poolt tajutav pigem probleemi tõrjumine ja
infosulus hoidmine. Kommunikatsiooniprobleeme
ja valeinfo levimist soodustab see, kui
ministeerium suhtleb meditsiiniteenustega seotud
liitudega eraldi ning neid hoitakse erinevates
infoväljades.
Ka audioloogid võiksid olla tervishoiutöötajad. Praegu on tervishoiutöötajateks arst, õde
ja ämmaemand. See tähendab, et kui mina
audioloogina pean vajalikuks saata eaka patsiendi
füsioteraapiasse, siis pean ta kõigepealt lähetama
taastusraviarsti juurde ja too siis suunab ta edasi
füsioterapeudi juurde. Pensionär, kes soovib ainult

kuuldeaparaadi kulunud kõrvaotsikut vahetada,
peab uuesti pöörduma kõrvaarsti poole, kes
väljastab arstitõendi. Igale vastuvõtule eelneb
lisaks ooteaeg. See on mõttetu riigi raha ja
patsiendi aja raiskamine. Olles ise selles süsteemis
sees, näen igapäevaselt, kuidas raha ja aega
kulutatakse konkreetse isiku puhul ebavajalike
uuringute peale. Perearstisüsteem on kohati
ebaefektiivselt üles ehitatud. Selle asemel, et
jooksutada kuude kaupa ringi inimest, kellel on
muutumatu kuulmislangus ammugi diagnoositud,
piisaks sageli, kui probleemi lahendaks lihtsalt
perearst või audioloog. Seega tuleks ka noori
audiolooge koolitada selle eesmärgiga, et neist
saaksid tervishoiutöötajad. Eesti vajaks umbes
100 bakalaureusekraadiga audioloogi. Sel juhul
jätkuks neid mitte ainult suurtesse keskustesse,
vaid ka Kärdlasse, Kuressaarde, Valgasse ja
teistessegi väiksemate kohtade tervisekeskustesse.
Meie ühiskond vananeb, seetõttu peaksid
spetsialistid olema eaka inimese kodule
võimalikult lähedal ja lähenemine peab olema
terviklik. Pole ju teise tüübi suhkruhaigus pelgalt
tablettide söömine – see on ühtlasi optimaalne
dieet ja eluviis. Kroonilised haigused sagenevad,
meie tervishoiusüsteem peab muutuma. Seoses
meditsiini ja tehnika arenguga laieneb ka
audioloogia valdkond. Lisaks kuuldeaparaatide
tundmisele peab nüüdisaegne audioloog olema
hästi kursis implantaatide eri liikidega nagu
sisekõrva-, ajutüve- ja luukuulmisimplantaadid.
Kaasaegsed
mitmekanalilised
sisekõrvaimplantaadid on välja arendatud Austraalias, kus
tehakse väga heal tasemel teadustööd. Inglismaal
ning Iirimaal on vaegkuuljate kuuldeaparaatidega
ühilduv induktsioonsilmus ehk T-asend väga
populaarne: seaduses on kirjas nõue, et inimene,
kes läheb kirikusse, postkontorisse või kuhu
iganes avalikku kohta, peab saama seal kasutada
vaegkuuljatele mõeldud induktsioonsilmust. Uusi
hooneid rajades paigaldatakse vaegkuuljaid
abistavad vahendid juba ehituse käigus. Kliendid
peavad iseenesestmõistetavaks, et külastades
kuulmiskeskust, on selle uksel märgend ruumis Tasendi kasutusel olekust. Inglismaal ollakse
konservatiivsed, nad on seal oma kurtide laste
suhtes jäigemad kui meil ja püüavad kõiki
kuulama ja rääkima õpetada. Viipekeel on siiski
juba lubatud. Ka Eestis on sügava kuulmislanguse
osas kaks suunda: ühed on need, kes püüavad
kurte pigem rääkima ja kuulama panna ning teised
pooldavad viipekeelel põhinevat õpetust.
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Me hangime uusi kogemusi iga päev ja näeme
erinevaid juhtumeid. Vahel saab kuuldeaparaadi
ka inimene, kellel oli lihtsalt vaik kõrvas. Ka on
kõrvas avastatud koguni kasvajaid, mida
asjatundmatu silm märgata ei pruugi. Paljusid
kuulmislangust põhjustavaid muresid saab
tänapäeval operatiivselt lahendada. Näiteks omal
ajal Beethovenilt, kuulsalt heliloojalt, kuulmise
viinud
otoskleroos
tähendab
jäigastunud
kuulmisluud, mille nüüdisajal saaks operatsioonil
asendada proteesiga. Ja isegi tänapäeval esineb
juhuseid, kus minu vastuvõtule tulnud inimesele ei
olegi operatsiooni võimalusest üldse midagi
räägitud. Kuulmist mõjutavaid tegureid on
hulganisti, teatav osa neist on õnneks ajutist laadi.
Näiteks, kui toimub sõjaväkke minevate
noormeeste testimine või selekteeritakse piloodiks
saada soovijaid, tasub neilt kehvavõitu
testitulemuste korral enne negatiivse otsuse
tegemist uurida, ega nad eelmist õhtut juhtumisi
ööklubis pidutsedes ei veetnud. Jaatava vastuse
korral ei maksa nende kuulmislanguse üle
imestada – see on õnneks enamasti vaid ajutine.
Oleks kurb, kui ülepeakaela diagnoosides
röövitaks mõnelt noorelt ära eluunistus saada
näiteks lenduriks.
Ménière'i tõbi mõjutab testi tulemusi enamasti
ägedas faasis ja eriti kehtib see madalate
sageduste kohta. Ägeda faasi möödudes taastub
kuulmine teatavale tasemele.
Veel kõnetestidest: nende tegemine kestab
lühikest aega, 5–10 minutit. Alustame tavakõne
valjusest ehk 60 detsibellist ja liigume 45 dB
peale. Probleemi leidmisel on vajalik teha
kordusuuring. Kõnetestide materjale koostab
Anneli Veispak ja plaanis on teha neid juba 3–5aastastele lastele. Vaja oleks luua ka venekeelseid
teste. Täpse uuringutulemuse saamiseks peaksid
kõnetestide materjalid olema lühikesed, kontekstivälised ja võimaldama hinnata häälikute kuulmist.
Vanades kõnetestides on sõnad pikad või riimuvad
paaris, võimaldades liiga hõlpsalt äraaimamist.
Küllap mäletate isegi neid kõneteste, kus pidite,
kõrvaklapid peas, kordama järele: paat – taat, saia
– laia. Kõneteste tuleks teha nii kuuldeaparaatidega kui ka ilma. Sinna juurde kuuluvad
kõlarid, mida on vaja iga-aastaselt kalibreerida.
Ida-Tallinna Keskhaigla ja Tartu Kuulmiskeskus
annavad välja Signia ja Rextoni firmade

kuuldeaparaate. Kindla firma juurde jäämine
esitab ka oma piiranguid – kui tullakse ja
palutakse seadistada näiteks Oticoni, siis ei saa
ITK midagi teha. Kvaliteetset kuuldeaparaadi
ümbersobitamise ja nõustamise teenust saab
enamasti ikka sealtsamast, kust oma kuuldeaparaadid said. Püüdleme sinnapoole, et igas
kuulmiskeskuses oleks tööl audioloog ja see võiks
olla Sotsiaalkindlustusametiga lepingu saamisel
üks eeldusi. Võimalusi tasub tutvustada ja
pakkuda. Siiani kannavad paljud vaegkuuljad
kuuldeaparaati ainult ühes kõrvas, ehkki teise
oleks ka vaja juhul, kui sealgi kuulmislangus
esineb. Sisekõrvaimplantaate on hakatud panema
ka eakatele, välismaal on levinud 75–80-aastaste
implantaadioperatsioonid. Luukuulmisimplantaate
paigaldatakse Eestis kuus tükki aastas.
Üks soovitus veel: kui lähete uut kõrvaotsakut
tegema, siis paluge, et enne materjali segu kõrva
laskmist pandaks kuulmekile ette kindlasti
kaitsesvamm. Kui seda ei tehta, tekib oht, et
kivistunud segu võib väljatõmbamisel kuulmekilet
vigastada. Mõnikord on näiteks talisuplust
harrastavatel poistel kõrvas väikesed munajad
mammukesed – keerukamalt öeldes luulised
kasvajad väliskuulmekäigus. Need on küll
mikroskoopilised, ent kui sellisesse kuulmekäiku
individuaalotsaku tarbeks kivistuvat ainet lasta,
võib materjal sinna kinni jääda.
Kord toodi ravile laps, kellel oli
kaasasündinud mõõdukas kuulmislangus. Tal oli
keskkõrvas limajas eritis, mis halvendas kuulmist
veelgi. Vedelik lasti välja ning paigaldati šundid,
emale öeldi, et šuntidega ei tohtivat kuuldeaparaati kanda. Nii oli see laps tervelt aasta aega
ilma kuuldeaparaadita. Kuna aga tegemist oli
väikese lapsega, kellel kõne alles arengujärgus,
siis olid kuulmine ning suhtlemine väga vajalikud.
Ema oli endast väljas, kui selgus, et laps oleks
tegelikult võinud kuuldeaparaati kanda küll,
vältimaks puudulikust suhtlemisest tingitud
vaimset mahajäämust.
Niisugune oli lühike pilguheit audioloogia,
ühe põneva multidistsiplinaarse teadusharu,
hingeellu ja olemusse. Ilmselt jääb audioloogia
alles senikauaks, kuni meil jätkub kuulmismuredega inimesi ja praegune tendents nende
kadumist ei näita.
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Juhtumusi kogemuspagasist
Kus häda kõige suurem, seal abi kõige lähem
Anneli jagab oma kogemust implantaadikasutaja elust: Mu poega ootas rahvusvaheline
noortelaager ja pidin ta lennujaama viima. Kuna
mu enda auto oli parasjagu hoolduses, laenasime
minu isa neljarattalise. Hommikul oli kohvri
pakkimisega kiire ja kellelgi polnud aega eriti
rääkida. Seetõttu andis poiss alles autos teada, et
ta implantaadi väline osa ehk kõneprotsessor
jupsib. Pärast seadme uurimist tuvastasin, et ilmselt vajab juhe väljavahetamist – see oli muutunud
jäigaks ning sees paistis väike pragu. Õnneks oli
kaasas kotike kõneprotsessori tagavarajuppidega.
Ent pärast kotis arheoloogiliste väljakaevamiste
teostamist olin sunnitud kurbusega tõdema, et seal
olev tagavarajuhe oli hoopiski eelmise
kõneprotsessori oma ja kinnitus ei sobinud uue
masina omaga teps mitte.
Häda teeb leidlikuks ja nii tulin ideele, et
võiks ju vahetada poja masina juhtme enda oma
vastu. Krabasingi nobedalt oma kõrva taga olnud
kõneprotsessori pihku ning hakkasin selle kaablit
ära sikutama. Paraku selgus, et ka minu enda
kõneprotsessorit magnetrõngaga ühendav juhe oli
juba kulunud ega andnud lahti tõmmata. Olin
närvis ja endast väljas – sõidab ju laps ikkagi
nädalaks ajaks võõras riigis asuvasse laagrisse ja
peab seal hakkama saama mittetöötava
kuulmisabivahendiga
ehk
siis
ootamatult
täiskurdina! Täiega košmaar implantisti jaoks.
Suure sahmimisega lendas minu kõneprotsessor autoistme alla. Asetasin kõlbmatu juhtme
esipaneelile ja laskusin käpuli auto põrandale.
Istme all käsikaudu kobades leidsingi oma kõneprotsessori ilusti üles. Tõstsin selle silme ette ja…

avastasin oma üllatuseks, et mu kõneprotsessorile
oli hetkega taha kasvanud täiesti korralik ja toimiv
juhe. Ülitore muidugi, aga kuidas ometi?! Jõudsin
juba mõtelda, et ilmselt on varane ärkamine
mõjunud mu vaimsele tervisele kehvasti ja tekitanud soovunelmast tingitud hallutsinatsioone, kui
taipasin, et see võib ju olla minu isa implantaadi
kõneprotsessor. Veidi imelik muidugi, et isa
polnud mulle sõnagi rääkinud oma protsessori
kadumisest ja uue hankimisest.
Kõneprotsessorist juhet eraldama hakates
märkasin oma uueks jahmatuseks, et aparaat oli
kaetud roosade sädelevate kunstteemantidega.
Kujutluspilt aiatöö-kummikuid kandvast vanaisast, kel sädelevate roosade ehetega kaunistatud
aparaat kõrva taga, ei kõlvanud aga kohe mitte
kuskile. Minule endale säherdune roosavärgindus
küll istub ja meeldib, ent väärikas eas vanahärrast
isale…? Vahtisin sädelevat kõneprotsessorit
suurte silmadega, kuni äkitselt meenus, et olin ju
möödunud kevadel, rohkem kui aasta tagasi,
kaotanud oma kõneprotsessori kuskile ära ning
kuna põhjalikud otsingud terve perega tulemusi
polnud andnud, olin olnud sunnitud hankima uue.
Siin see nüüd siis oli – minu isa auto istme all! Ta
ilmus välja otsekui võlukepi löögist täpselt just sel
hetkel, mil teda kõige enam vajati…
Kokkuvõttes sõitis pojaraas suvelaagrisse
ideaalselt töötava kõneprotsessoriga ja minul oli
nüüd leitud aparaat tagavaraks. Kõige rohkem
imestas juhtumi üle vanaisa, kes pühalikult
kinnitas, et oli koristanud autot vahepeal mitmeid
kordi ja väga korralikult.

Äraküpsetatud kõneprotsessorid
Aapo: Kas teate, kuidas ma oma implantaadi
välisosa küpsetamisega tegelesin? Kuna olin
kodus üksi ja parasjagu polnud vaja kellegagi
rääkida, siis võtsin oma kõneprotsessori kõrva
tagant ära ning asetasin selle köögi töötasapinnale.
Töötasapinna kõrval oli aga küdev pliit.
Magnetrõngas oli hakanud metallist pliidiraua
poole nihkuma, kuni masin hüppas sinna külge
kinni ja küpses ära. Valmimisaeg oli sama mis
pannkoogil. Veel kuulsin lugu, kuidas üks ühisest
tuttavast naisinimene oli küpsetanud pitsat ja oma
implantaadi välisosa nõnda: lükkas pitsa ahju,

kummardudes ise peaga ahju juurde. Praeahju
metallist lagi oli haaranud magnetist kinni nii, et
naine ei märganud midagi ja pani ahjuukse kinni.
Alles siis, kui kõrvas tekkis harjumatult vaikne
tunne, oli ta hakanud oma aparaati mööda kööki
taga otsima. Otsinguid ei saatnud edu enne, kui
naine umbes poole tunni pärast taas ahjuukse avas,
et valmis pitsa välja võtta. Kuju muutnud aparaat
rippus magnetitpidi kenasti kuldse pitsa kohal
ahjulaes. Kui pitsagurmaan oma aparaadikänkra
kuulmiskeskuses spetsialisti lauale asetas, suutis
too vaid sügavalt ohata.
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Missugune magnet sõidab liftis üles-alla?
Aapo: Meil kadus implantaadi välise osa ehk
kõneprotsessori kinnitusrõngas lifti ära. See leiti
sealtsamast põrandalt üles alles mitme kuu pärast.
Magnet oli näpsanud kinni liftiukse metallist ääre
külge ja seal see siis kõlkus. Leiti see täiesti
juhuslikult siis, kui naabrinaine oli lapse turvatooli
tõttu lifti kinni jäänud. Nimelt oli turvatooli rihm

jäänud sulguva ukse vahele. Teiselt poolt tuli
turvatooli rihmast tükk otsast ära lõigata, tänu
millele osutus võimalikuks tõmmata järelejäänud
rihmajupp ukse vahelt lifti. Selle sikutamise ajal
juhtuski, et ukse küljes mitu kuud rippunud
magnetrõngas pudenes põrandale, kust naaber
selle leidis ja mulle tagastas.

Terve (inimeselooma) nädal haiglas
Kristi: See juhtus siis, kui olin tudengineiu ja
kandsin kõrvas kuuldeaparaati. Ühel hommikul
ärgates ja aparaati kõrva passitades selgus äkitselt,
et ma ei kuule ka aparaadiga enam mitte midagi.
Sõitsin ruttu EMOsse, seal uuriti kõrva ega
leitud midagi kahtlast. Valvearst oletas, et mul on
luulud, ent kinnitasin talle, et olen vaimselt täitsa
terve ja keeldusin koju minemast. Kuna juba olin
kuulmiskahjustusega, siis tuli olemasolevat jääki
hoolega hoida. Sestap pandi mind haiglasse sisse.
Veetsin haiglas ligi nädala. Käsivarde paigaldati
kanüül ja lisaks tehti hunnikute viisi kõiksugu
uuringuid – ei midagi! Lõpuks minu arst, doktor

Kirss, kes oli hästi armas ja tore naine, leidis, et
nüüd on tal sellest imelikust olukorrast villand.
Kamandas mu protseduurituppa operatsioonilauale lamama, süütas kõik operatsioonilambid ja
kummardus mu kõrva kohale. Peagi kõlas arsti
suust jahmunud, aga rõõmus hüüatus: “Sul on ju
vatt kõrvas!” Asoo, tõesti jah… Olin nädala eest
õhtul pärast vanniskäiku oma kõrva vatitikuga
puhastanud ja tiku otsast oli osa vatti ära tulnud
ning kõrva jäänud. Ent see vatitükike oli peitunud
nõnda kuulmekäigu nuka taha, et tavalisel
vaatlusel polnud märgata midagi. Arst eemaldas
vatitüki ja oligi mure murtud.

Implantaadid ja kuuldeaparaadid keelatud!
Sari: Pojal oli pingeline nädal Tamperes Euroopa 5.
kurtide meistrivõistlustel jalgpallis. Esimene mäng
võideti, kuid edasi nii hästi ei läinud. Mind üllatas
spordihallis olnud silt, mis keelas mängude ajal
kuuldeaparaadi või implantaadi kasutamise. Kardeti vist,
et äkki saab kellegi masin palliga pihta. Muidu olid
põnevad mängud ja tore oli kohata teisigi emasid, kelle
implantaadilapsed võistlemas olid.

Lärmakas kaasreisija
Pirjo: Paar lõbusat situatsiooni enda elust
implantaadiga. Sõitsin rongiga maale ja kuulasin
vagunis muusikat. Lisasin häälele valjust juurde.
Minu vastas istusid kolm võõrast reisijat ja mingil
hetkel tajusin, et nad põrnitsevad mind
miskipärast ärritunult. Imestasin sisimas, et mis
minus siis nii huvitavat peaks olema? Äkitselt
meenus, et olin vist unustanud oma Nucleus7
kõneprotsessori muusika kuulamise lisaseadmega
paaritamata. Seega kuulsid minu (ülivalju!)
muusikat rongis ilmselt peale minu ka kõik teised.
Saamaks asjasse selgust, pöördusin kaasreisijate
poole ning pärisin: „Kas te kuulete muusikat?“
Kõik kolm jõllitasid mind. Lõpuks minu vastas
istuv umbes 15aastane poiss noogutas. Selge pilt!

Vabandasin ning lülitasin muusika välja. Et aga
noortele ei andnud uudishimu enam võitu,
hakkasid nad uurima, mis põnev asi see mul kõrva
tagant paistab. Asusin neid implantaadi teemal
valgustama ning lõpptulemuseks oli teekonda
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mõnusalt lühendav vestlus. Teismeline noormees
kadetses, et vägev värk sul ikka küll mussi
nautimiseks – ei mingeid tüütuid kõrvaklappe,
ainult pisike magnetrõngas kõrva taga!

et oma järjekord jõudis kätte ootamatult.
Kiirustasin kabinetti. Meditsiinitöötaja alustas
minuga juttu, ent mina vastasin: „Andestust, ma ei
kuule teid hetkel, pean enne raadio välja
lülitama“. Kitlis näitsik põrnitses mind ülimalt
kahtlustavalt – polnud mul ju kusagil mingit
nähtavat
raadiot!
Lihtsalt
implantaadi
raadiokuulamise programm tegi hetkel koostööd
tasku peidetud mobiiliga. Tuppa laskus vaikus,
kuni ma oma kunstkõrvu õigeks seadsin. Olles
valmis saanud, naeratasin talle ning selgitasin,
milles asi oli. Õele pakkus implantaat suurt huvi ja
lõpuks naersime mõlemad koos.

Hääleluuludega patsient
Pirjo: Kord istusin polikliiniku rahvast täis
ooteruumis. Et ootaja aeg on pikk, hakkasin
mobiili näppima: sisestasin oma implantaadile
raadio kuulamise programmi ja otsustasin pisut
raadiot kuulata nii, et seda kuulsin ainult mina, ent
ümbritsevad mitte. Mina omakorda ei kuulnud
ümbrust üldse, vaid ainult raadiot. Süvenesin nii,

Mittevahetatavate patareidega juveelkuuldeaparaat
Ene Oga rehabilitatsioonimeeskonnast ilmus
Selge Kõneleja auhindade jagamisel platsi
äraseletatud näoga. „Näe, mis minul on, te ei
usu seda...!“ Olles sedasi kogunud ümber
pesuehtsa tulevase kirikuõpetaja kombel
pööramist ootavate uskmatute ohtliku armee,
asus Ene võidukalt demonstreerima oma
ReSoundi uutmoodi kuuldeaparaate, mis ta
kuulmiskeskusest testimiseks saanud oli. Kui
tavaliselt on nii kuuldeaparaatide kui ka
implantaadi kõneprotsessorite korpuses väike
patareisahtel, siis need masinad olid küll
jumalast ühes tükis. „Igal öösel peab panema
laadima, ühe kasutuskorraga peab vastu 10–12
tundi,“ selgitas uue tehnika omanik Ene.
„Aga mis sa siis teed, kui kuuldeaparaat
tühjeneb? No näiteks, tõused hommikul kell
kuus, päeval lippad ringi ja õhtul lähed
ööklubisse, kus vihud hommikuni tantsu?
Patareisid vahetada tal ju ei saa?“ uuris üks
uskmatu ketserlikult. „Siis olengi kurt, vat!“
teatas Ene asjalikult. Seepeale laskis ta kõigil
huvilistel oma käega proovida, kuidas kaks
kuuldeaparaati, kummagi kõrva jaoks üks,
musta karbikesse sobitusid. Karbikesel oli
sabaks pistikuga juhe ja kogu see kena krempel
toimis
ühtlasi
laadimisjaamana.
Ka
kuuldeaparaadid ise olid karbis imeilusad,
tõelised kõrvajuveelid – tillukesed ja kuldsed.
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Petturid müütamas „kuulmist taastavat õli“
TEKST: Kristi Kallaste
Parandatud kuulmine juba 28 päevaga – on see võimalik? Viimaks on lõpp halval kuulmisel – nüüdsest
kuuled kuni 100% selgemalt, isegi sosinaid ja vestlusi rahvarohkes toas. Abikaasa ei lähe hulluks, kuna ei
pea sinuga rääkides enam karjuma. Perekond ei pea rohkem vinguma, et vaatad telerit maksimaalse
volüümiga. USA veteranide kuulmine taastus tänu Biostenix Sensi Oil New´ õlis peituvatele vitamiinidele
täielikult. Sa saad tagasi 100%-se kuulmise 28 päeva jooksul. Tänu sellele looduslikule kuulmist
regenereerivale meetodile säästad sadu eurosid kuuldeaparaadi pealt, millele lisandub 130 eurot
patareidele. Lisaks ei kahjusta sa kõrva sinna seadmete toppimisega ega hirmuta lapsi, kui näed välja nagu
tulnukas, kellel kaablid kõrvas.

Reklaampildid Õhtulehe rubriigist Tervist24.
Milline kole (lühendatud) kirjeldus Õhtulehe rubvõlusõna on „vitamiin“, millel on inimestele maariigis Tervist24 – „lapsi hirmutav tulnukas, kel
giline mõju, asugu see siis väidetavalt õlis, supis,
kaablid kõrvas!“ Eks ole, ilmselt tekkis igal oma
kohvis või nahahooldusvahendis. Fotol olevad
lähedastest vähegi hoolival kõvakuuljal tahtmine
inimesed (ilmselgelt mitte eestlased) naeratavad,
tellida pikemalt mõtlemata üks pudel toda imeõli,
hambad laialt valendamas. Mees hoiab naisel
veelgi parem mitu. Kullakallis pangakaart, kus sa
ümbert kinni, tekitades tarbija jaoks emotsioonidel
oled?!
manipuleerivaid seoseid pereõnnega. Ehk siis –
kogu too artikkel näeb välja nagu demaEnt stopp!
googiaõpiku näidistekst.
Siinkirjutajale, kellel kunagi oli nauding ülikoolis
Eesti Vaegkuuljate Liidu esinaine Külliki
filoloogia kõrvalt süvendatult semiootikat tudeeBode esitas Tarbijakaitseametile kaebuse eksitava
rida, maitses ülalolev tekst hõrgu delikatessina
reklaami kohta, samuti teavitas ta vastavat
parimas demagoogiarestoranis. On mõnus puhtajalehte. Tarbijakaitseametist tuli vastus, et kuna
professionaalsest huvist jälgida, kui osavalt juhimaaletooja veebileht on registreeritud välismaale,
takse lugeja tähelepanu kõrvale põhiküsimuselt
siis nende käed jäävad siin lühikeseks. Õhtuleht
ehk sellelt, mida see "imeõli" siis endast täpsemalt
eemaldas reklaami, ent mujal avaldatakse seda
ka kujutab ja mismoodi ta hävinud kuulmisrakud
endiselt.
taastaks. Selle asemel kirjeldatakse lakkamatult,
Aga ometi oli ju artikli all terve ports
kui paha ja kole on kuuldeaparaat ning viimase
kiitvaid hinnanguid rahulolevatelt kasutatrumbina tuuakse mängu ähvardused stiilis, et kui
jatelt?!
vaegkuulja seda imeõli ei osta, siis ta pere laguneb
Selle peale kehitab Külliki Bode õlgu ja
ja lähedased tõmbavad ta juurest lesta. Artikli täisarvab, et küllap need imeõli maaletooja enda poolt
versiooni läbib kümneid kordi käiatav sõna
sinna pandud on. Eesti vaegkuuljate ühingutes on
"looduslik". Viimane kannab endas linnainimese
kokku 1204 liiget ja seni ei ole oma kuulmise
jaoks ülipositiivset semantikat, tähendamata
müstilisest naasmisest teatanud mitte keegi.
seejuures tegelikult midagi. Teine sisutühi
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24. – 26. augusti päikeselised päevad Kalevite kodupaigas
Jõgevamaal, Udu talus Kuremaa järve kaldal...
Aitäh peakorraldajatest Liimide perele!

Piret Liim tutvustamas Urmas Vasemäge, Kalevipoja järeltulijat.

Daamide soe kallistus

Värvikad-lõbusad-sotsiaalsed jne... mängud toas...

... ja õues.
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😂

Kõkutamist kah!

PRIVAATSUSEST 21. SAJANDIL ehk HEAD ISU!
„Mida veel! Kust te teate? Nuhite mu järel iga päev
või?“
„Ei-ei! Lihtsalt meil on andmed kõigi linna
apteekide kohta ja viimast korda käisite seal kolm
kuud tagasi. Korraga saate retsepti järgi 30 tabletti.“
„Kurat, see on õige! Ja kust te seda teate?“
„Ikka teie pangakaardilt. Aga sel kuul olete kõvasti
rohkem
kulutanud
kui
tavaliselt.
Pärast
pitsatellimust jääb teie arvele mõnisada eurot, nii et
soovitan kuni palgapäevani kokkuhoidlik olla..“
„Sa vana... Kas ma ei või teile näiteks sularahas
maksta, mis? Mis te nüüd ütlete?“
„See on võimatu. Te maksate sularahas ainult
koduabilisele, et tema pealt makse ei peaks tasuma.
Ülejäänud raha mängisite kasiinos maha. Meil on
mõned huvitavad oletused, kust te sularaha saate,
aga ma ei hakka teid nendega tüütama.“
„Vaat kus! Kust te teate, palju ma oma koduabilisele
maksan?“
„Noh, ta paneb selle raha SEB Panka oma arvele ja
kannab siis emale üle, selgituses ilusasti, kust raha
pärit.“
„Minge õige p***e!“
„Kuidas soovite. Kahetsen, aga teiega suheldes
ilmub kogu see info automaatselt arvutiekraanile ja
ma tahan teid ainult aidata. Arvan, et peaksite
perearstilt retsepti küsima ja uued tabletid välja
ostma.“
„Kuule...! Mul on kõrini nendest neetud arvutitest,
andmebaasidest, internetist, Google´ist, Facebookist,
Twitterist ja eraelu täielikust puudumisest 21.
sajandil!“
„Palun ärge ärrituge, see pole teie huvides...“
„Ole vait! Juba homme sõidan sellest nuhkimisest
kaugemale. Sõidan näiteks Fidži saartele või kuhu
iganes, kus pole arvuteid, internetti, telefoni ega
inimesi, kes mind kogu aeg jälgivad...“
„Ma saan teist aru...“
„Viimast korda kasutan kaarti selleks, et osta endale
lennukipilet maailma lõppu!“
„Väga tore...“
„Tühistage see pitsatellimus. Ma ei taha seda.“
„Hästi... Juba tühistatud. Kui lubate, siis veel üks
pisike detail...“
„Mida kuradit te veel tahate!?“
„Tahan teile lihtsalt meenutada, et teie pass on
aegunud...“

Telefonikõne:
„Google Pizza. Tere päevast, kuulan teid!“
„Oot, mis see veel oli?!“
„Google Pizza. Mida tellite?“
„Noh... Kas see pole siis Mafiooso Pizza?“
„Oli küll, aga Google ostis ta ära ja nüüd hõlmavad
meie teenused Eestis kõike.“
„Väga hea. Tellimuse võtate?“
„Loomulikult. Kas võtate oma tavalise tellimuse?“
„Tavalise tellimuse? Kust teie teate, mis mu tavaline
tellimus on?“
„Teie mobiilinumber on meie andmebaasis sees.
Viimased 32 korda olete meilt tellinud suure
Francescana topeltjuustu, topeltsingi ja mustade
oliividega.“
„Vau! Poleks arvanudki...“
„Sel ajal, kui me teie tellimust täidame, lähete te
harilikult kõige lähemasse poodi, Konsumisse, ja
ostate kuuspaki A. Le Coq Premiumi. Muide, õlut
ma ei soovita – see lihtsalt ei sobi pitsa juurde. Kui
te võite endale keset päeva veini lubada, siis ma
soovitaksin...“
„Pidage nüüd kinni! Kust te seda teate?!“
„Teie Swedbanki pangakaardi tehingute andmed
jooksevad meie andmebaasi. Igaks juhuks...“
„Kui ma nii näljane poleks, siis ma ütleks teile, mis
ma sellest arvan! Aga olgu. Niisiis...“
„Vabandage, kas võib teile nõu anda?“
„Noh, hea küll.“
„Kas te olete kursis meie täieliku pitsamenüüga?“
„Ei.“
„Alates sellest kuust pakume uut täiustatud
Vegetarianat brokkoli ja paprikaga, juurde võiksite
võtta vähesoolast mineraalvett.“
„Brokkoli? Paprika? Mage? Olete te hulluks läinud?
Ma vihkan seda kõike!“
„Mõistan, kuid see on teie tervise huvides. Pealegi
on teie kolesteroolitase väga kõrge...“
„Kust te seda teate?“
„Meie firmal on maailma suurim andmebaas. Teie
telefoninumbri järgi teame me teie nime, sealt
järgneb isikukood ja sealt perearsti andmed teie
tervise kohta.“
„Ma sülitan teie andmebaasi peale! Ma ei taha
taimetoitu! Ma võtan rohtusid ja võin seepärast
süüa, mida tahan, selge?“
„Mul on kahju, aga viimasel ajal pole te tablette
võtnud.“
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PÕHJAMAADE HILISKURDISTUNUTE (VDNR)
SUVELAAGER HAAPSALUS
27.07 – 03.08.2019
Sellel suvel leiab Eestis aset suurejooneline üritus, kus osalevad nii soomlased, rootslased, norrakad, taanlased
kui ka loomulikult eestlased. Tegemist on traditsioonilise suvenädalaga, mis korraldatakse Põhjamaade
hiliskurdistunute seltskonna poolt erinevates riikides üle aasta. Tänavu on see au meil! Sisuka programmi on
kokku pannud Kalle-Kusta Tõnisma, Läänemaa Vaegkuuljate Ühingu juhatuse liige. Majutus ja
seminariruumid ootavad Teidki Haapsalu Kutsehariduskeskuses. Terve nädala osalustasu on 450–500 eurot.
On võimalus osaleda ka vaid teatud päeva(de)l – sel juhul on hind muidugi väiksem.
Oma osalemissoovist saab teada anda või midagi küsida:
Külliki Bode kylliki.bode@gmail.com, tel 5347 8422

Ajakava

Laupäev 27.07. – Kogunemine, majutus, vaba aeg,
õhtune koosolemine, tutvumine

18.00 Õhtusöök
19.00 Norra õhtu

Pühapäev 28.07.
8.30 Hommikusöök
10.00–11.30 Tere tulemast Haapsallu!
12.00 Lõuna
13.15 Rong Peetrike. I grupp.
15.00–16.30 Rong Peetrike II grupp
18.00 Õhtusöök
19.00 Soome kultuuriõhtu

Kolmapäev 31.07.
8.30 Hommikusöök
10.00–11.30 Loeng
12.00–13.00 Lõuna
13.30 Start Rannarootsi muuseumi. Teid ootavad
rootsi- ja soomekeelsed giidid. „Neljapäeva memmed“
koovad kohapeal kangastelgedel. Saab sõita jaalaga.
16.00 Piknik, kuum suitsukala otse ahjust. Hiiukandle
muusika.
18.00 Õhtusöök
19.00 Rootsi õhtu

Esmaspäev 29.07.
8.30 Hommikusöök
10.00–11.30 Eesti Vaegkuuljate Liidu tegevused
12.00–13.00 Lõuna
13.30 Start Eesti Päeva tähistama–sõit Puise nina
puhketallu, 26 km Haapsalust.
14.00–18.00 Eesti päev – elu Läänemaal. Külaseltside
tegevus, käsitöönäitus, hõbeehted, pitsinäitus-müük,
Eesti rahvatants, muusika (lõõtspillid, laul). Saab
külastada linnuvaatlustorni ja minna lappajaga (appi,
mis asi see veel on?!) merele.
18.00 Rannarahva õhtusöök–Eesti toit. Õhtul
ööbimispaika tagasi.
Teisipäev 30.07.
8.30 Hommikusöök
10.00–11.30 Haapsalu muda kui tervise allikas. Loeng.
12.00–13.00 Lõuna
13.30 Start Haapsalu Neuroloogilisse
Rehabilitatsioonikeskusesse.
Keskuse tutvustus, ringkäik

Neljapäev 01.08.
8.00 Hommikusöök
9.20 Buss Vormsi saarele (päev Vormsi saarel)
18.00 Õhtusöök
19.00 Taani õhtu
Reede 02.08.
8.30 Hommikusöök
10.00–11.30 Loeng
12.00–13.00 Lõuna
13.30 Vaba aeg, ostlemine, linna külastus
18.00 Õhtusöök
19.00 Rahvusvaheline õhtu
Laupäev 3.08.
8.30 Hommikusöök
Lahkumine

Audiomed Kuulmiskeskus
Kõik mugavalt ühest kohast:
• KNK arsti vastuvõtt
• Audioloogi vastuvõtt
• Lai valik kuuldeaparaate
vastavalt maitsele ja vajadusele
• Kuuldeaparaatide tarvikud ja
lisaseadmed

Asume:
Kotka 12
Kotka Tervisemaja
C-Korpus, II korrus
Tallinn 11315
Tasuta parkimine

Broneeri vastuvõtuaeg:
Tel. 5331 1099
parema@kuulmiseni.ee
www.kuulmiseni.ee

Euroopa Liit
Euroopa Sotsiaalfond

Eesti
tuleviku heaks

