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Vaegkuuljate akordionirühm koos õpetajaga (õpetaja on paremalt teine).  

 

 

 

KONTAKTINFO: 

Eesti Vaegkuuljate Liit: Toompuiestee 10, Tallinn  

 

Meie Ise ajakirja netiversioon paikneb vaegkuuljate liidu kodulehel „Trükiste“ alaosas. 

Vaegkuuljatel on internetis oma koduleht, foorum ja Kõku blogi; tulge, kiigake ja lööge kaasa! 

http://www.vaegkuuljad.ee/ 

http://www.vaegkuuljad.ee/blogi/ 

Meid leiab ka Facebookist.  

Arvamusi ja ettepanekuid ajakirja osas ootame toimetajale: Kristi Kallaste, e-mail: kristi@think.ee  

 

 

� 

Väljaandja: Eesti Vaegkuuljate Liit 

Koostaja, toimetaja ning kujundaja: Kristi Kallaste 

Ajakirjas on kasutatud Kuulmisabi jt internetisaitidelt pärinevaid kirjutisi ning fotosid.  

Suured tänud kaasautoritele! 

Trükikoda: Grano 

Tallinn 2017 
�

�
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       Meie tubli peatoimetaja Kristi on saanud valmis 
taaskordse imega – kokku pannud kena ja kompaktse 
ajakirja. Kui Kristi varasemalt kurtis, et kaastöid olla 
vähe, siis seekord otsustasime, et „kui Muhamed ei tule 
mäe juurde, siis mägi läheb ise tema manu“. Nõnda 
lippaski Kristi koos pildimasinaga küll Tartusse, küll 
Pärnusse, et kaeda, kuidas läheb sealsetel kõvakuuljatel.  
       Tartu Vaegkuuljate Ühing pidas juba oma 20. 
sünnipäeva.  Saame lugeda ühingu tegutsemisest läbi 
aegade ja ka sellest, kuidas läheb neil praegu. Pikaajaline 
ühingu liige Lea Laansalu pajatab muhedat juttu oma 
elust vaegkuuljana. Huvitav on lugeda, mida koges 
inimene, kes jäi 20-aastaselt ootamatult kurdiks.  
       Hiliskurdistunutest on ajakirjas juttu pikemalt. Sõna 
„hiliskurdistunu“ on veel üsna võõras, pealegi pole meil 
õiget aimu, keda peetakse hiliskurdistunuks. Kas teised 
on siis varakurdistunud? Artiklist leiab kindlasti nendele 
küsimustele vastuseid, lisaks saame teada, et mõned 
vaegkuuljad näevad und subtiitritega.  
       Lugeja saab teada, mida oleme korda saatnud 
subtiitrite kättesaadavuse parandamiseks. Edusammud on 
küll väikesed, aga siiski olemas – kõikidele uutele 
levitoetuse saanud filmidele on toodetud eestikeelsed 
subtiitrid. Mitmed vanemad filmid on samuti 
subtitreeritud ning ka paljud telesaated on nii otse kui ka 
järelvaadatuna kuulmispuudega inimestele tänu 

subtiitritele kättesaadavamad.  
Ajakirjast võib leida väärtuslikku statistikat kuulmisabivahendite väljastamise kohta nii saajate 

vanusegruppide, aktiivsusgruppide, abivahendite kui ka abivahendifirmade lõikes. Võrreldes varasemaga ei 
ole saadetud meile statistikat maakondade lõikes, see on tingitud ilmselt sellest, et enam ei jaota 
maavalitsused abivahendite raha vaid seda tehakse Sotsiaalkindlustusameti kaudu.  

Siit kaante vahelt võib leida muljeid Jõgeva Vaegkuuljate Ühingu teabepäevast ning Tallinna ja 
Harjumaa Vaegkuuljate Ühingu jõulupeost. Ajakirjast ei puudu ka ülevaade Kõku toimetamistest. 
Meenutatakse eelmist suvelaagrit, tantsuesinemist ja esitletakse uut Kõku akordionibändi.   
Lugemist on igale maitsele, natuke nalja, veidike tõsist, kõigile midagi. Soovitan soojalt! 
Ilusat kevadet ja mõnusat suveootust! 
 

Teie Külliki 
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Isuäratav juubelilaud pidulisi ootamas.

Tartu VÜ juhatuse liige Heli Veide ning tõlk Lea Laansalu võtavad vastu õnnitlusi.
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31. märtsil tähistas Taaralinna 
kõvakuuljate seltskond 
margust juubelit. Kohal oli hulga
liselt nii nooremat kui ka auväär
semas eas rahvast. Heli Veide, 
Tartumaa Vaegkuuljate Ü
juhatuse esinaine, polnud unus
tanud ühingu 
leda ka 
auväärsed 
Pedakul
pühendunud osalejal
peeti meeles ka 
dist raamatupidaja
Mäeranda, kes on ühingu 
raamatupidaja
ühingus
rollis ja Lea Laansalu viipekeele 
tõlgina. 
Helenurm andsid 
jate Liidu poolt 
tänukirja ning väikese kingituse.

ootamas. 

Tartu VÜ juhatuse liige Heli Veide ning tõlk Lea Laansalu võtavad vastu õnnitlusi.

  2200    

31. märtsil tähistas Taaralinna 
kõvakuuljate seltskond uhket üm-
margust juubelit. Kohal oli hulga-
liselt nii nooremat kui ka auväär-
semas eas rahvast. Heli Veide, 
Tartumaa Vaegkuuljate Ühingu 
juhatuse esinaine, polnud unus-
tanud ühingu juubeli kõrval õnnit-

ka selle liikmest juubilari: 
auväärsed 90 eluaastat täitus Hilju 

ul, vanimal ja kauaaegsel 
pühendunud osalejal. Lilledega 
peeti meeles ka Leida Partsi, en-

raamatupidajat ning Renate 
Mäeranda, kes on ühingu nüüdne 
raamatupidaja. Maie Esperk on 
ühingus olnud suureks abiks giidi 

ja Lea Laansalu viipekeele 
 Kristi Kallaste ja Andrus 

Helenurm andsid Eesti Vaegkuul-
jate Liidu poolt Tartu ühingule üle 
tänukirja ning väikese kingituse. 

Pisut Tartu ühingu 
ajaloost... 

Kõik algas Tartus 
Hiie Koolis 1993. aastal  
läbi viidud Eesti-Soome 
ühisseminarist, mis andis-
ki tõuke organisatsiooni-
lisele tegevusele Tartu 
linnas ja maakonnas. Sel-
lega hakkas tegelema Hiie 
Kooli tollane eesti keele 
õpetaja Aino Tõnisson. 

Kuulmishäiretega 
lõpuklassi õpilastele lisan-
dusid kooli vilistlased 
ning pensionieas kuulmis-
puudega inimesed. Esial-
gu oli tegevus mitteamet-
lik; juriidilise staatuse sai 
organisatsioon alles 1997. 
aasta 15. märtsil. Juhatuse 
esinaiseks valiti Aime 
Paliale.  

Tartu VÜ juhatuse liige Heli Veide ning tõlk Lea Laansalu võtavad vastu õnnitlusi. 
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Ühtlasi astuti Puuetega Inimeste Koja 
liikmeks, mis võimaldas saada tegevus-
projektidele rahalist toetust. Vastse ühingu 
tegevus jaotati kolme sektsiooni vahel, 
kuhu kuulusid vastavalt koolinoored, 
tööealised ning eakas rahvas. Koolinoorte 
ja töötavate liikmete tegevust on vedanud 
Urmas Haus ning Heli Veide. Kõige 
arvukamaks ja tegusamaks võib lugeda 
eakate sektsiooni tegevust Aime Paliale 
juhtimisel. 

 
... ja nüüd tagasi toimekasse 

tänapäeva! 
Tartu Vaegkuuljate Ühingu põhite-

gevusteks nende aastate vältel on olnud 
eeskätt info- ja teabepäevade korralda-
mine, meedikute loengud haiguste vältimi-
sest, kuulmisabivahenditest ning kuulmis-
teenustest, ühtlasi koolitused kuuldeapa-
raatide ja teiste abivahendite hooldamise ja 
õige kasutamise osas. Aktiivselt tegele-
takse rehabilitatsiooni ja kogemusnõusta-
misega, samuti on ühingust võimalik osta 
kuuldeaparaadi patareisid. 

Et terves kehas oleks terve vaim, on 
korraldatud palju tervisepäevi mitmetes paikades. 
Eelistatud on matkad loodusesse, üheks lemmi-
kumaks kohaks on kujunenud Tartu Botaanikaaed. 
Traditsiooniks on saanud vaegkuuljate kodude 
külastamine, andmaks kohapeal teavet kuulmis-
tehnika kasutamiseks. Jõudumööda püütakse osa-
leda ka Eesti Vaegkuuljate Liidu poolt korraldatud 
koolitustel ning seminaridel. Hästi kordaläinud 
ürituste pikka nimistusse mahuvad ekskursioonid 
Saaremaale ja Vilsandile. Üheskoos on kuulatud 
ühingu liikmete reisimuljeid Prantsusmaast, 
Itaaliast ning Hispaaniast. Liikmeid motiveerivad 
ka iga-aastased jõulupeod. 

2016. aasta viis seiklusjanused tartukad Lätti 
Ruhja jäätisetehasesse „Saldejumps“. Lisaks 
külastati tšintšiljafarmi, alpakade farmi Järvamaal 
ning tatrakasvatustalu, kus sai maitsta ning kaasa 
osta tatra mekiga mett. Eelnevatel aastatel on 
tervislikku toitu otsima mindud Lüübnitsa 
sibulalaadale, uudistatud vanausuliste külakesi 
Peipsiveerel, osaletud tomatifestivalil Lääne-
Virumaal, käidud Konju kitsefarmis, Vasknarvas 
Ida-Virumaal, Siimusti keraamikatehases, Pärnu 
rannas. Tartu õlletehases A le Coq sai uutele 
õllesortidele päkad silma aetud. Nooremad ühingu 
liikmed on sõitnud „Jõmmuga“ nostalgilisel  

Maie Esperk juubeliüritusel 
õhtusel Emajõel. Muidugi mõista ei puudu nime-
kirjast Aura veekeskus, Ahhaa keskus, liikluslin-
nak... Paraku peab ajakirja leheruum tartukate 
seiklusjanule siin, (lehe)saba sorgus, häbelikult 
alla vanduma – kõiki kohti nimetada lihtsalt ei 
jõuagi! 

 
Lõpetuseks Heli Veide sõnavõtust: 
„Nii me siin olemegi need 20 aastat püsinud. 

20 aastat täis rõõme ja muresid ning tänulikkust, 
et oleme olemas ja organisatsioon koos meiega. 
Ehkki meie eesmärk on olnud koondada eeskätt 
Tartu ja Tartumaa kandi vaegkuuljaid, osaleb 
ühingu ettevõtmistel tihti ka Viljandi-, Rapla- ning 
Jõgevamaa rahvast. Meil on selle üle ainult hea 
meel. 20 aastat on tehtud hulga tööd. Töö on 
tähtis, kuid samuti ei tohi ära unustada head 
puhkust. Me armastame reisida, matkata, suhelda 
– teha igasuguseid asju koos. See kõik on väga 
oluline – siis ühing püsib!“ 

Juhatuse esimees: Heli Veide 
Liikmed: Lea Laansalu, Leida Parts 
Telefon: +372 5805 1988 
E-post: heli.veide@mail.ee  

 
Tartu VÜ juubeliüritust külastas: Kristi Kallaste 
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Möödunud aastal tähistas Jõgeva 

Vaegkuuljate Ühing oma 15. juubelit. 
Tähtsündmuse puhul ilmus ühingul oma 
juubelikogumik, mis kajastas väikese, aga tubli 
ühingu poolt tehtud visa tööd. 

Käesolev aastagi algas Jõgeval 
kombekohaselt töiselt: 19. jaanuaril toimu
järjekordne teabepäev-koosolek. Sissejuhatuses 
rääkis Elina Kabanen ühingu eelmise aasta 
tegevusest. Ühtlasi müüdi kuuldeaparaadi
patareisid ning koguti liikmemakse.
kuulama tulnud viieteistkümne ringis.

Traditsiooniks on muuhulgas 
kõiksugu mobiilsete tehnikavidinatega probleeme
tekib. Nii keeldus Heinar Kudevita sülearvuti
peremehe korraldusi täitmast. Õnneks sai Urmas 
Vasemäe abiga lahendus leitud ning loeng võis 
alata. Nagu arvata oli, kuulati Heinari loengut 
Ménière`i sündroomist suure huviga. 

Ene Oga kõneles põgusalt kuulmisest ning
aparaatidest. Ta selgitas erinevat tüüpi 

Jõgeva Vaegkuuljate Ühingu 
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Möödunud aastal tähistas Jõgeva 

Vaegkuuljate Ühing oma 15. juubelit. 
Tähtsündmuse puhul ilmus ühingul oma 
juubelikogumik, mis kajastas väikese, aga tubli 

gas Jõgeval 
töiselt: 19. jaanuaril toimus 

Sissejuhatuses 
ühingu eelmise aasta 

Ühtlasi müüdi kuuldeaparaadi 
. Huvilisi oli 

eteistkümne ringis. 
muuhulgas seegi, et 

tehnikavidinatega probleeme 
Nii keeldus Heinar Kudevita sülearvuti 

Õnneks sai Urmas 
lahendus leitud ning loeng võis 

uulati Heinari loengut 
ga.  

põgusalt kuulmisest ning 
Ta selgitas erinevat tüüpi 

kuulmislanguseid ja peatus pikem
tõlgendamisel. Sügava
kuulmislangust mõõtva
kuuldeaparaadi võimsuse 
Keskustelu teemaks oli, k
võimsuse ja sobivusega.
Oga ja Sirje Haavel tegid abivajajatele nõustamist
Lisaks planeeriti selle aasta ekskursioon

Muret tekitavaid p
Inimesed kurtsid, et kuuldeaparaadid on 
halvasti reguleeritud või küsides kindlat mudelit, 
antakse hoopiski teine ja kehvem ning nõrgem 
aparaat. Või kui vastne aparaadikandja midagi 
selle hoolduse või lisavõimaluste kohta uurib, siis 
soovitab kuulmiskeskuse töötaja tal lugeda 
manuaali. Samuti p
kvaliteediga; mõnedele ei sobinud olemasolev 
otsik, mistõttu aparaat kippus vilistama. 

 
Teabepäeval osales

Jõgeva Vaegkuuljate Ühingu teabepäev Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koja saalis.

        ÜÜÜÜÜÜÜÜhhhhhhhhiiiiiiiinnnnnnnngggggggguuuuuuuussssssss        

ja peatus pikemalt audiogrammi 
. Sügavamalt oli arutluse all 

kuulmislangust mõõtva audiogrammi ning 
kuuldeaparaadi võimsuse õige vahekord. 

, kuidas  arvestada aparaadi 
võimsuse ja sobivusega. Urmas Vasemägi, Ene 

tegid abivajajatele nõustamist. 
selle aasta ekskursioone.  

Muret tekitavaid probleeme oli mitut masti. 
, et kuuldeaparaadid on mõnikord 

halvasti reguleeritud või küsides kindlat mudelit, 
antakse hoopiski teine ja kehvem ning nõrgem 

Või kui vastne aparaadikandja midagi 
selle hoolduse või lisavõimaluste kohta uurib, siis 
soovitab kuulmiskeskuse töötaja tal lugeda 

Samuti polda rahul teenuse 
mõnedele ei sobinud olemasolev 

otsik, mistõttu aparaat kippus vilistama.  

Teabepäeval osales: Ene Oga 

 
Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koja saalis. 
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Kui liidu juhtregi Külliki Bode 

tegi mulle ettepaneku külastada 30. 
märtsil Pärnu Vaegkuuljate Ühingu 
igakuist koosolekut, rääkimaks 
kohalikule rahvale Eesti Vaegkuuljate 
Liidu väljaannetest ning kajastamaks 
reporterina sealseid tegemisi, olin 
meelsasti hakkamas. Polegi tükil ajal 
suvepealinna sattunud, tagumine aeg 
see viga parandada!  

30. märts oli üks esimesi tõeliselt 
päikeselisi kevadpäevi. Pärnu Puue-
tega Inimeste Kojale lähenedes torkas 
silma rahvahulk, kes kui üks mees 
hoone poole suundus. Ilmselt toimub 
seal mitu üritust korraga, jõudsin veel 
enne sisse astumist mõelda. Esimene 
auväärne proua, kes vastu sattus, 
tervitas mind sõbralikult ja juhatas 
riidehoidu. Järgmine varrukast kinni-
krabaja oli juba Endla Moon, ühingu 
esinaine isiklikult. Saal oli rahvast tul-
vil, vabu istekohti samahästi kui 
polnudki. „Meil on siin kõik eakad, 
noori on vähe“, mainis esiproua 
rõõmsameelselt. Eelmisel õhtul mälu 
värskenduseks pärnakate ühingut ja selle esinaise 
Endla Mooni nime googeldades tulid 
arvutiekraanile kõige esimesteks vasteteks Pärnu 
teatri mängukava ning romantilised täiskuupildid. 
Kui oma infootsingu tulemusi proua Mooniga 
jagades uurisin, et kas Pärnu teater on saanud 
nime kohaliku vaegkuuljate ühingu esinaise järgi, 
vastas küsitav jaatavalt, endal silmis kaval 
sädemeke.   

Pärnumaa Vaegkuuljate Ühingu juhatus 
valitakse kolmeks aastaks. Iga-aastase vahe-
aruande 2016. aasta kohta luges ette Endla Moon. 
Juhatuse koosseisu kuuluvad peale tema veel 
Helle Harjakas, Virve Meerits, Maimu Roots ning 
Urve Kittunen. Ühingul on tööplaanid aastate 
lõikes ning sellest on püütud ka kinni pidada. 
Juhatuse koosolekuid on viimasel aastal olnud 
kaheksa. Neil arutatakse jooksvaid küsimusi ning 
tehakse ettevalmistusi üldkoosolekuteks – 
viimaseid on samuti olnud kaheksa ning neist  

Endla Moon vahearuannet lugemas. 
võttis osa 274 liiget. Raskusi on leidmaks 
lektoreid, kes tuleksid koosolekule inimesi mingis 
huvipakkuvas teemas harima.  

Allpool väike ülevaade Pärnu rahva 2016. 
aasta elust ja tegemistest:  

Jaanuaris käis vaimsest tervisest rääkimas 
Indrek Linnuste. Kohal oli 35 liiget. 

Veebruari teemaks oli kollektsioneerimine. 
Seekordseks külaliseks siis eluaegne 
kollektsionäär Enn Sepp. Osavõtjaid oli 27. 
Märtsis toimus aruandekoosolek, kus nõuandeid 
abivahenditest jagas sotsiaaltöötaja Kaja Rebane 
Pärnu Maavalitsusest. Huvilisi oli 27. 

Aprillikuu teema oli kevadistele koristus-
töödele vastav. Merike Palginõmme Kesk-
konnaametist oli kuulama tulnud 35 huvilist. 
Maikuus väisas Pärnut abivahendite müügimees 
Kaarel Saluste, teda kuulama jõudis 24 
vaegkuuljat. Pärast suvepuhkust oli aeg Jüri 
Jaansonil tulla tutvustama pärnakatele riigikogu 
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Pärnu VÜ vaegkuuljad 31. märtsil ühingu koosolekul osalemas. 

 
tööd ning ühtlasi uut ja keerulisevõitu tööjõu- 
reformi. Tarkusekuu külaline oli Pärnu linnapea  
Romek Kosenkranius, kellega sai arutleda Pärnu 
elust ja olust nii praegu kui ka tulevikus. 
Kaasamõtlejaid oli 33 inimest. 

Pärnu Vaegkuuljate Ühing tuli lagedale 
tänuväärse algatusega, tehes otsuse tõsta 
liikmemakse 50 sendi võrra; summa annetatakse 
Uno Taimla fondi. 

Oktoober leidis 28 ühingu liiget 60+ 
festivalilt Tallinnas, kuhu nad oli viinud Endla 
Moon.  

Hingedekuul külastasid Pärnu ühingut Viljar 
Parm ja Allar Viik Eesti Vaegkuuljate Liidust. 31 
osavõtjale tutvustati abivahendite saamise korda. 

Aasta lõpetamine koos peo organiseerimisega 
leidis aset 13. detsembril. 

Õppesõitudest sisaldas selleaastane programm 
Keila-Joa lossi, Saku õlletehase pruulikoda ning 
moototrratta muuseumi. Jalutamas käidi Jõulumäe 
metsade all. 

Rahvast tulvil saal tõestas ilmekalt, et ühing 
on neile inimestele väga vajalik. Väärikas eas 
härrad ning prouad polnud pidanud paljuks end 
kenasti üles lüüa, panna selga pidulikud rõivad 
ning tulla kohale.  

 
 Pärnu Vaegkuuljate Ühingu aktiivliikme 

Renata Sillaste unistuseks on koostada oma 
ühingule korralik ja inforohke koduleht. Praegune 
ei ole talle meeltmööda eeskätt liialt vähese teabe 
tõttu. „Kodulehte avades on seal infot napilt, kohe 
juhatab hoopiski Pärnu PIK lehe juurde!“ ohkab 
ta. Renata vajaks kodulehtede tegemise koolitust 
sellise spetsialisti käe all, kes oskaks ka 
vaegkuuljale puust ja punaseks asjad selgeks teha. 
Ent kust sellist Pärnus leida? Võib-olla leidub 
mõni asjalik IT-asjapulk, kes oleks valmis võtma 
endale paar pühendunud õpilast? 
 
Pärnakate tegemisi käis uudistamas Kristi Kallaste 
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KKUUUULLMMIISS@@BBIIVV@@HHEENNDDIITTEE  SS@@@@MMIISSEE  SSTT@@TTIISSTTIIKK@@   

Alates 2016. aastast tegeleb soodustingimusel 
abivahendite eraldamisega Sotsiaalkindlustus-
amet. Ühtlasi muutus eelarve jaotamise põhimõte 
üle-eestiliseks, s.t taotleja võib pöörduda 
abivahendi soetamiseks ükskõik millisesse 
ettevõttesse, millel on Sotsiaalkindlustusametiga 
kehtiv raamleping.  

Seetõttu ei koguta enam andmeid abivahendite 
saajate kohta maakondlikus lõikes.  

Ühtlasi toome väljavõtte Sotsiaalkind-
lustusameti andmebaasist kuulmisabivahendite 
saajate arvu kohta 2016. aasta jooksul seisuga 
23. jaanur 2017.   

 

 

 

 

 

 

 

 
  

       

 
 
  

Abivahendi 
saajate arv 
kokku 

Neist 

Alla 
18 a. 
lapsed 

Neist 

Töövõimelises 
eas isikud 

Neist 

Vanaduspensioni 
eas isikud Puudega 

lapsed 

alla 26 
a. 
puudega 
õppijad 

Kuulmisabivahendid 5 600 293 245 1 012 2 4 297 
 

Info allikas: Svetlana Karpovitš, Sotsiaalministeeriumi analüütik  

Ülalolev väljavõte sisaldab n.ö baasinfot. Statistika veelgi põhjalikumaks teemasse süvenemiseks on allpool: 
 

Abivahendi liik 
Abivahendi 
saajate arv 

kokku 

Neist 

Alla 18 
a. lapsed 

Neist 

Töövõimelises 
eas isikud 

Neist 

Vanaduspensioni 
eas isikud Puudega 

lapsed** 

Alla 26 a. 
puudega 
ja õppes 

Kuulmisabivahendid 6725 309 256 1130 2 5289 

*Iga isikut arvestatakse vaid üks kord, sõltumata sellest, mitu korda ta aruandeperioodi jooksul abivahendit 
sai. 

**Puudega lapsed 

      Abivahendi saajad ettevõtete lõikes 

Invaru OÜ 1 

Tervise Abi OÜ 263 

Ida-Tallinna Keskhaigla AS 589 

Tartu Ülikooli Kliinikumi Kõrvakliinik 1532 
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Jumalalaegas MTÜ 17 

Corrigo 86 

Ida-Viru Keskhaigla SA 185 

Kadrimardi OÜ 64 

Kuressaare Haigla SA 97 

Kuuldeaparaadid OÜ 755 

Kuulmisrehabilitatsiooni Keskuse MTÜ 1563 

Kõrva-Nina-Kurguhaiguste Kliinik SA 267 

Narva Haigla SA 164 

Unitas Pharma OÜ (Kuulmiskeskus Audiale) 220 

Viljandi Haigla SA 245 

 
Abivahendi saajad ISO-kooditi 

ISO-kood ISO-koodi nimi Saajaid kokku 

22.06.06 kommunikatsioonivõimendid 44 

22.06.12.01 kõrvasisesed kuulmisabivahendid - aktiivsusgrupp I 277 

22.06.12.02 kõrvasisesed kuulmisabivahendid - aktiivsusgrupp II 246 

22.06.12.04 kuuldeaparaadi individuaalne otsak 2100 

22.06.15.01 kõrvatagused kuulmisabivahendid - aktiivsusgrupp I 3423 

22.06.15.02 kõrvatagused kuulmisabivahendid - aktiivsusgrupp II 852 

22.06.21.01 sisekõrva implantaadi kõneprotsessor 16 

22.06.21.02 luu kuulmisimplantaadi kõneprotsessor 4 

22.06.21.03 varuosad 136 

22.06.21.04 hooldusremont 9 

22.06.27 kuulmisabivahendite tarvikud 14 

22.18.24 raadiosagedusega ülekandesüsteemid 14 

22.21.09 dialoogiseadmed 24 

22.12.12 lähisuhtluse tarkvara (määruseväline) 1 

22.27.03 visuaalse signaaliga seadmed 2 
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22.27.06 akustilise signaaliga seadmed 18 

22.27.09 mehhaanilise signaaliga seadmed 18 

22.27.12 kellad ja ajanäitajad 74 

22.27.21 keskkonnahäiresüsteemid 6 

22.33.06 digitaalsed abimehed (määruseväline) 1 

 

Erimenetlused positiivsed negatiivsed 

uus abivahend enne 
olemasoleva kasutusaja 
lõppu 111   

piirhinna suurendamine 96   

piirhinna suurendamine ja 
omaosaluse vähendamine 19   

Muu, sh määruseväline 2  5 

 

Info allikas: Merlin Veinberg, Sotsiaalkindlustusameti  
sotsiaalteenuste osakonna peaspetsialist 

 
  

KKKKKKKK[[[[[[[[        kkkkkkkkuuuuuuuuuuuuuuuullllllllmmmmmmmmiiiiiiiissssssssppppppppuuuuuuuuuuuuuuuu^̂̂̂̂̂̂̂________gggggggg[[[[[[[[        iiiiiiiinnnnnnnniiiiiiiimmmmmmmm________ssssssss________^̂̂̂̂̂̂̂        ssssssssoooooooooooooooovvvvvvvviiiiiiiivvvvvvvv[[[[[[[[^̂̂̂̂̂̂̂        vvvvvvvv[[[[[[[[[[[[[[[[^̂̂̂̂̂̂̂[[[[[[[[tttttttt[[[[[[[[        
________________ssssssssttttttttiiiiiiiikkkkkkkk________________llllllllssssssss________iiiiiiii ^̂̂̂̂̂̂̂        ffffffffiiiiiiiillllllllmmmmmmmm________        jjjjjjjj[[[[[[[[        ssssssss[[[[[[[[[[[[[[[[tttttttt________iiiiiiii ^̂̂̂̂̂̂̂        

PPrr__ssssiitt__[[^̂__  kkuuuullmmiissppää__vv[[  ppuuhhuull  
 

3. märtsil tähistatakse rahvusvahelist 
kuulmispäeva. Eesti Vaegkuuljate Liit soovib 
märtsikuu jooksul juhtida tähelepanu 
kuulmispuudega inimestele ning tõsta inimeste 
teadlikkust kuulmishoiust. 

Meedikute sõnul võib kuulmiskahjustusega 
inimeste hulk küündida kuni 16 – 20% 
elanikkonnast. Seega võib Eestis elada umbes 
200 000 inimest, kelle kuulmine ei ole päris 
selline, nagu peaks. Viipekeelt kasutavaid 
kuulmispuudega inimesi, keda on harjutud 
nimetama kurtideks, on hinnanguliselt 1500-2000. 

Kuulmispuudega inimesed soovivad samuti 
kuuluda Eesti kultuuriruumi ning saada osa 
omamaistest telesaadetest ja filmidest. Paraku on 
suur probleem, et enamikel kodumaistel saadetel 

ja filmidel puuduvad subtiitrid. Nii on Eestis kuni 
20% inimestest olnud tegelikult eestikeelsest 
televisioonist lihtsalt ära lõigatud. Näiteks meie 
kõigi lemmikud, legendaarsed filmid „Siin me 
oleme“ või „Kevade“ on vaegkuuljatele ja 
kurtidele kättesaamatud. 

Subtiitrid pole olulised mitte ainult 
kuulmispuudega inimestele. Ilmselt on enamike 
inimeste elus ette tulnud piisavalt olukordi 
(väikesed lapsed, naabrid, müra üleküllus), mil 
teleril peab olema heli kas vaiksemaks või 
hoopiski maha keeratud. Lisaks on subtiitrid abiks 
ka neile, kellele eesti keel ei ole emakeeleks. 

Eesti Vaegkuuljate Liit on juba pikemat aega 
tegelenud sellega, et eestikeelsed filmid ja saated 
oleksid varustatud subtiitritega. Oleme taotlenud 
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raha, loomaks subtiitrid kaheksale filmile. Lisaks 
on need uued eesti filmid, mis on saanud Eesti 
Filmi Instituudi poolt levitoetuse, samuti 
subtitreeritud. Eesti Vaegkuuljate Liit tegeleb 
nende filmide kättesaadavuse suurendamisega läbi 
teavitustöö tegemise. 

Lisaks subtiitrite kättesaadavuse parenda-
misele on Eesti Vaegkuuljate Liit aidanud välja 
koolitada ka kirjutustõlke, kes on kuulmispuudega 
inimestele abiks koosolekutel, seminaridel, 
teatrietendustel ja muudes rohkem suulist 
suhtlemist vajavates või inforikastes olukordades. 
Kirjutustõlketeenus on meil nüüdseks küll olemas, 
kuid selleks, et see muutuks kõigile abivajajatele 
kättesaadavaks, on meil veel pikk teekond käia. 

Eesti Vaegkuuljate Liit kutsub kõiki üles 
mõtlema enda ja oma lähedaste kuulmise peale. 
Igaüks meist saab midagi ära teha, et toetada enda 
ümber olevaid kuulmiskahjustustega inimesi ning 
hoida ka enda kuulmist. Kõigil on võimalik 
toetada ka Eesti Vaegkuuljate Liitu, annetades 
sihtotstarbelisele annetuskontole 
EE742200221050525437. 

Lisainfot Eesti Vaegkuuljate Liidu tegevuse 
kohta leiab http://vaegkuuljad.ee/ 

 
Pressiteate edastas: 

Külliki Bode 

Eesti Vaegkuuljate Liidu esimees 
e-post: kylliki@vaegkuuljad.ee 

tel. 53 478 422
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Nagu eelnevast pressiteatest lugeda võisite, 
on Eesti Vaegkuuljate Liit algatanud järjekindla 
kampaania muutmaks filmid ja televisioonisaated 
ligipääsetavateks ka neile, kes kõvema kuulmise 
tõttu ei pruugi kinolinalt või ekraanilt kostvat juttu 
peensusteni kuulda. On kurb, et algusaegadest 
saadik on osa eestlastest saanud täie arusaamisega 
jälgida üksnes välismaiseid filme, ent 
omakeelsetest linateostest on nad olnud ära 
lõigatud.  

Võrdluseks: Näiteks Soomes jõustus 
kodumaiste saadete subtitreerimiseks kohustav 
seadus 1. juulil 2011. aastal. Alates 2015. aastast 
jõustus too kohustus ka lastesaadete osas. 
Subtiitrid peavad olema nii soome- kui ka 

rootsikeelsetel saadetel. 2016. aastal oli 
Yleisradiol kohustus subtitreerida saated 100% 
ulatuses ning kommertskanalid nagu MTV3 ja 
Nelonen pidid seda tegema 50% määral.  

Kindlasti on osa käesoleva ajakirja lugejatest 
näinud DVD filme, kus keele valikutes on 
võimalik seadistada endale vaatamiseks ka 
vaegkuuljatele mõeldud variant. Välismaal on 
niisugused videod ammugi levinud, Eestis on neid 
hakatud tootma viimastel aastatel. Vaegkuuljatele 
mõeldud versioon erineb tavalistest subtiitritest 
selle poolest, et subtiitrite alasse on kirja pandud 
mitte ainult otsene kõne, vaid ühtlasi 
mitmesugused taustahelid, olgu selleks siis ukse 
kolksatus, tegelase norskamine või loodushääled. 
Ka kirjutustõlkes on püütud muide lähtuda 
neistsamadest põhimõtetest, ehk siis – 
kuulmislangusega inimene peaks saama kätte 
sellesama info mis kuuljagi. Mitte aga nii, et 
filmis kajab seina tagant kõrvaltoas revolvrilask, 
ent kuulmispuudega filmivaataja ainsana ei saa 
pihta, miks tegelased korraga näole kohkunud 
ilme ette manavad. 

Infoks, et ETV-st on võimalik ühiskondlik-
poliitilisi saateid subtiitritega järelvaadata 
aadressil http://etv.err.ee/l/saated_vaegkuuljatele 
Vast on pisut abiks. 
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HHHHHHHHIIIIIIIILLLLLLLLIIIIIIIISSSSSSSSKKKKKKKKUUUUUUUURRRRRRRRDDDDDDDDIIIIIIIISSSSSSSSTTTTTTTTUUUUUUUUNNNNNNNNUUUUUUUUDDDDDDDD        ––––––––                
KKKKKKKKEEEEEEEESSSSSSSS        NNNNNNNN@@@@@@@@DDDDDDDD        SSSSSSSSEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLLLLIIIIIIIISSSSSSSSEEEEEEEEDDDDDDDD        VVVVVVVVEEEEEEEEEEEEEEEELLLLLLLL        OOOOOOOONNNNNNNN????????!!!!!!!!        

 
Mis vahet seal veel on?! Ühed ... kõik! 
Tavainimene on kord niisugune loom, kes 

vaimses plaanis esimese hooga eelistab ühe-
pajarooga. Ta viskab kõik poti keskele kokku,  
pühib käed põlle külge puhtaks ja rõõmustab: 
tehtud! Eristamine tekib alles siis, kui tegu ei ole 
enam tava-, vaid millegi poolest nagu erilise tee-
maga. Nii ei suuda tavatüüp sageli vahet teha ei 
kurdil ega vaegkuuljal – ühed kuulmispuudlid 
mõlemad! Meenutame, et pikki aastakümneid 
eksisteeriski Eestis vaid Kurtide Liit, kuni 
kadunud Uno Taimlale kurtide ja vaegkuuljate 
erinevus silma torkas ning ta Kurtide Liidu 
kõrvale eraldi Eesti Vaegkuuljate Ühingu 
moodustas. 

Seoses tavalisuse järk-järgulise kadumisega 
on elul kombeks muutuda keerukamaks, mitte 
lihtsamaks. Kulus omakorda aastaid, kuni meie 
teadvusse hakkas laekuma infokillukesi veel 
kolmandagi võimaliku kuulmispuudlite rühma 
olemasolust. Nood kolmandad on – tähelepanu! – 
hiliskurdistunud.  

 
Eristamine võrdlemise teel 

 Kujutle, et oled olnud kuulmispuudega 
sünnist saadik, võib-olla on terve pere 
samasugune. Su kõrvad pole kunagi olnud kuigi 
teravad, võib-olla ei tööta nad üldsegi. Oled 
harjunud maast madalast jälgima silmadega 
rääkijate suud, näoilmeid ning kehakeelt ning 
treeninud oma nägemisvõime täiuslikkuseni. Sinu 
sõbrad on enamasti samuti kuulmispuudega ning 
sa viipled nendega. Või kui vanemad otsustasid 
sinu puhul kasutada oraalset õpetusmeetodit, on 
sul kõrvades, nii kaua kui end mäletad, olnud 
kuuldeaparaadid või implantaadid. Perekond 
tunneb sinu väikest eripära, ka kool või töökoht on 
valitud selline, nagu sulle sobib. Vaikus on osa 
sinu identiteedist; sa võtad seda mitte niivõrd 
puudena, vaid pigem normaalse olekuna – nii 
nagu mõnele teisele on seda punased juuksed või 
sünnimärk.  
 Nii, tore! Ent nüüd kujutlegem persooni, kes 
on sündinud toimivate kõrvadega. Ta on käinud 
tavalasteaias, tavakoolis, tema sõbrad-tuttavad on 
kõik kuuljad. Võib-olla on ta pühendunud 
pianistihakatis, kellele asjatundjad suurt tulevikku 

ennustavad. Võib-olla on ta paar korda elus 
juhtunud tänaval foori taga seistes silmama mingit 
kummastavat paari, kes omavahel kätega vehivad, 
selmet normaalse inimese kombel suu abil 
vestelda, või imestanud, mis imelikku vidinat 
eesseisev noormees kõrva taga kannab.  
 Kuid elul on varuks üllatused. Ühel hetkel on 
kõik kena ja etteplaneeritud, ent järgmisel leiad 
end haiglast. Oli siis tegemist trauma või raske 
haigusega – see pole enam oluline. Pikaajaline 
varjatud kujul kulgev kõrvapõletik, gripi tüsistus, 
meningiit, Ménière`i sündroom või hoopis liigvali 
müra – „võimaluste“ skaala kurdistuda on lai. 
Inimesed su ümber räägivad, kuid nende jutust sa 
miskipärast äkitselt enam aru ei saa. Tuleb su 
perekond, vaatad neile otsa ja tahad suhelda, ent 
kuuled vaid vaikust. Tajud sõprade, tuttavate ja 
isegi pereliikmete pilgus ning hoiakus ehmatust ja 
võõristust. Tunned häbi ja piinlikkust. Sul oleks 
justkui silt otsa ees.  
 Ilmselt ei saa sa ka enam oma endisel 
töökohal jätkata. Su ülemus püüab küll alguses 
olla kena ning uurib sinult, missuguseid tingimusi 
sa vajaksid. Ta räägib (õigemini kirjutab 
märkmikulehele), et on nõus töökohta kohandama 
või sind teisele, kuulmist vähem nõudvale 
ametikohale üle viima ning pinnib, kuidas täpselt 
saaks ta sind aidata. Kuid ka sina ise ei oska teda 
juhendada. Lähed masendununa koju, ent kodus 
suhtlevad teised pereliikmed ikka nii, nagu nemad 
on harjunud – ehk siis hõiguvad teisest toast, 
seisavad su selja taga ja räägivad oma juttu, lapsed 
pistavad pead kokku ja sosistavad... Kui küsid, et 
millest te räägite, lüüakse käega: „Aheimidagi, 
poleoluline!“ Tulevad külla sõbrad, algul lubavad 
optimistlikult, et hakkavad iga sõna sinu jaoks 
vihikusse kirjutama, ent tegelikkuses unustavad 
selle peagi ära.  
 Enamik sellise situatsiooni läbielanutest 
hakkab peagi kurtma süvenevat masendust ning 
depressiooni. Su elu on kildudeks, tunned end 
võõra ja kasutuna igal pool. Peaks nagu kusagilt 
abi otsima, ent kuidas seda abi vastu võtta, kui 
spetsialisti juttu ka ei kuule? Ja kas suvaline 
psühholoog pruugibki üldse äkk-kurtuse teemaga 
kursis olla? Otsid internetist kurtide ühingu 
kontaktid ja lähed lootusrikkalt kohale. Ent mis 
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seal toimub?! Leiad eest karja õnnelikke 
viiplejaid. Sinu kommunikatsioonivõime viipe-
keelsete kurtidega on paraku niisama olematu kui 
kõnelevate kuuljategagi. Sa ei mõista ainustki 
viipemärki, see on sulle täielik võõrkeel; võõras 
on viiplaste kultuurgi... 
  Paljud hiliskurdistunud on aja jooksul 
imbunud vaegkuuljate sekka. Vaegkuuljad kui 
kuuljate ning kurtide maailma vahepealne 
eluvorm sobib neile ilmselt kõige paremini ja seda 
olenemata audiogrammi näitudest. Enamasti on 
hiliskurdistunud suurepärased kandidaadid 
implanteerimiseks. Eestiski on tekkinud 
algrakuke, mille moodustavad hiliskurdistunud 
koostöös implantaadikandjatega. 
  
 Kui keha ja hing ei klapi omavahel? 
 Maailmas vaieldakse palju selle üle, keda 
liigitada hiliskurdistunu alla. Ameerika 
liigitusaluse põhjal loetakse sünnipäraste ning 
hiliskurdistunute vaheliseks piiriks kõnelema 
õppimine. Mõnes mõttes on seal tõetera sees – 
tõepoolest tunneb kogenud silm kurtide 
täiskasvanute seltskonnast üpris eksimatult ära 
need liikmed, kes on kaotanud kuulmise mitte 
harilikul kombel sünnipäraselt, vaid näiteks 8. 
eluaasta ringis. Samas, 2017. aasta talvel internetis 
olnud eestikeelne hiliskurdistunute teemaline 
ankeet sisaldas küsimust kuulmise kaotuse aja 
kohta ja seal algasid vastusevariandid teismeeast. 

Hiliskurdistunuid iseloomustavad vähemal või 
suuremal määral identiteediprobleemid. Nad 
tunnevad ennast sisemiselt pigem hariliku 
kuuljana, lihtsamalt öeldes ei lähe nende füüsiline 
ning vaimne keha päriselt kokku.  
 Üks põnev liigitusalus on vastamine 
küsimusele: millisena näeb inimene end 
unenägudes – kas kuulja või kuulmislangusega 
inimesena? Kurtidel on viipekeelsed unenäod, 
vaegkuuljad räägivad unes selge häälega, lisaks 
kasutavad abistavaid viipeid. Mõne vaegkuulja 
unenägudel on kogunisti subtiitrid all. Kui aga 
inimene unes kuuleb, siis on tema identiteet 
sisimas ilmselt kuulja oma. Ärganuna võib tema 
kukkumine tegelikkusse olla päris masendav. 
Sarnane olukord võib toimuda ka vastupidi: kui 
kurtide peresse sünnib tavapäraselt kuulev laps, 
siis kasvab see laps kurtide keele ja kultuuri sees, 
tema emakeeleks on viipekeel, ta võib hakata 
samastama end kurtidega ning üritada astuda isegi 
kurtide kooli. Paljudest sellistest lastest on saanud 
täiskasvanuna tublid viipekeeletõlgid. 

Kolmanda rühma olemasolu aktsepteerimine 
on maailma lõikes erinev, kuid näiteks Ameerikas 
ning Põhjamaades on muutunud nende 
tegutsemine pikapeale aktiivsemaks ning nad 
moodustavad kuulmispuudega rahva seas üha 
häälekama rühma. Allpool tutvustame põgusalt 
maailma praktikat seoses hiliskurdistunutega. 

 

Hiliskur^istunut_ org[nis[tHiliskur^istunut_ org[nis[tHiliskur^istunut_ org[nis[tHiliskur^istunut_ org[nis[tsioonisioonisioonisioonilis_stlis_stlis_stlis_st    t_g_vus_stt_g_vus_stt_g_vus_stt_g_vus_st        
@m__rik[ näit_l:@m__rik[ näit_l:@m__rik[ näit_l:@m__rik[ näit_l:    

 

KKaaoottaassiidd  kkuuuullmmiissee,,  vvõõiittssiidd  ppeerreekkoonnnnaa!!  ((LLiinnddaa  DDrraatttteellll  UUSSAAsstt,,  eennddiinnee  AALLDDAA  pprreessiiddeenntt))    
Värskelt kurdistunu 

suunatakse kõrvaarsti manu, 
teda viiakse kurssi kuulmis-
abivahendite ning sotsiaal-
teemadega. Siiski on selle 
kõige kõrval pikka aega 
jäänud tähelepanuta sotsiaal-
emotsionaalne tugi, mida 
riiklikust süsteemist ei saa. 
Oluline roll on siin 

kogemusnõustajatel. 
Ameerikas sai hiliskurdistunute liikumine alguse 1987. aastal, mil Chicagos elav Bill Graham korraldas 
oma korteris pitsaõhtu, kuhu kutsus kokku 13 täiskasvanueas kuulmise kaotanut. Inimesed jutustasid oma 
lugusid ja suhtlesid omavahel. Nõnda sündis hiliskurdistunute ühendus ALDA, mis on lühend sõnadest 
Association of Late-Deafened Adults.  
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Liisa 

 
 Erilise tähelepanu ja hoole all on ALDAs 
uustulnukad. Värskelt kuulmise kaotanu
leiab üles ALDA ning hakkab selle üritusi
külastama, on juurutatud peensusteni 
süsteem, sulatamaks teda hiliskurdistunute 
seltskonda. Ta saab passi, kuhu tuleb hakata 
koguma kaasliikmete kontakte: näiteks
klubi juht, klubikaaslased koos infoga, kes keegi
on ja millega tegeleb. Seda serveeritakse
mänguna. Ameerikale omaselt püütakse
tegevusi huumoriga siduda, et oleks fun
liikmed ja muidu veteranid 
kokkutulekutel hästi palju just uute liikmetega 
ning osutavad neile igakülgset tähelepanu, et nad 
ei tunneks ennast üksi.   
 Liisa Sammalpenger Soomest on 
kirjeldanud ALDA rahvusvahelist tööd
põhimõte on näidata kuulmise kaotanud 
inimestele, et elu läheb edasi. Sa ei saa istuda 
enesehaletsuse potis ja tunda ennast oma vaikuses 
muust maailmast äralõigatuna – ühel hetkel pead 
sealt ikkagi välja ronima!“ Kuna ühe pereliikme 
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Liisa Sammalpenger ja Linda Drattell 
 

Erilise tähelepanu ja hoole all on ALDAs 
ärskelt kuulmise kaotanule, kes 

g hakkab selle üritusi 
 läbi mõeldud 

hiliskurdistunute 
i, kuhu tuleb hakata 

näiteks president, 
klubikaaslased koos infoga, kes keegi 

. Seda serveeritakse vahva 
una. Ameerikale omaselt püütakse kõiki 

huumoriga siduda, et oleks fun. Juhatuse 
ja muidu veteranid suhtlevad 

ust uute liikmetega 
ähelepanu, et nad 

Soomest on 
kirjeldanud ALDA rahvusvahelist tööd: „ALDA 
põhimõte on näidata kuulmise kaotanud 

Sa ei saa istuda 
oma vaikuses 

ühel hetkel pead 
ühe pereliikme 

kurdistumine puudutab otseselt
pereliikmeid, osalevad k
kuulmine kaob, siis on ka 
alati kutsutud. Raha kogumiseks 
näitused, kuhu inimesed asju ise k
Tulu kasutatakse sihtotstarbeliselt, näiteks
toetatakse mõne liikme sõitu
vaegkuuljate seminarile.
 ALDA liikmetel on hulgaliselt meelelahutusi.
Üheks lõbusamaks traditsioon
Karaoke Night. Rahvas 
pea ja sageli isegi ei kuulda, mis hääl 
välja tuleb, ent sellistel pisiasjadel 
lasta. Tehakse laintantsu ja kasutatakse
Õhupallid on neil ruumis igal pool.
tegevused soosivad ühtekuulumise tunne
oleme kõik üks suur per
minekut muljetab igaüks, mida ta
kaasa võtab, mis teda kõnetas
Sammalpenger sai lifetime
tõlkes: alati-kohal-liikmed).
Ameerika hiliskurdistunute organisatsioonis.

 

urdistumine puudutab otseselt teisigi 
osalevad koolitustel paarid. Kui ühel 

on ka tema abi- või elukaasa 
Raha kogumiseks on oksjonid ja 

näitused, kuhu inimesed asju ise kaasa toovad. 
kasutatakse sihtotstarbeliselt, näiteks 

mõne liikme sõitu rahvusvahelisele 
. 

liikmetel on hulgaliselt meelelahutusi. 
traditsiooniks on saanud 

. Rahvas sõnu alati ei tea, viisi ka ei 
pea ja sageli isegi ei kuulda, mis hääl sealt kõrist 
välja tuleb, ent sellistel pisiasjadel end segada ei 

Tehakse laintantsu ja kasutatakse õhupalle. 
pallid on neil ruumis igal pool. Kõik 

vad ühtekuulumise tunnet stiilis: 
perekond! Enne ürituselt koju 

igaüks, mida ta koosoldud ajast 
teda kõnetas või korda läks. Liisa 

lifetime-members-tiitli (otse-
liikmed). Säherdune on elu 

Ameerika hiliskurdistunute organisatsioonis. 
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Euroop[ Euroop[ Euroop[ Euroop[ 

Euroopas on kuulmise kaotus ning kurtus 
probleemiks 52 miljonile inimesele. 
vaegkuuljate ja hiliskurdistunute 
satsioon EFHOH (European Federation of Hard 
of Hearing People). Viimane on välja kasvanud 
rahvusvahelisest vaegkuuljate organisatsioonist 
IFHOH (International Federation of Hard of 
Hearing). Viimase juures tegutseb hilis
kurdistunute komisjon aastast 1996.
president on Marcel Bobeldijk.  

 

PPPPPPPPõõõõõõõõhhhhhhhhjjjjjjjj[[[[[[[[mmmmmmmm[[[[[[[[[[
 

 
  Euroopa ja Põhjamaade organisatsioone 
iseloomustab viljakas koostöö ning nad on 
viimasel ajal muutunud aktiivseks. 
sekretär, Aida Regel Poulsen 
maininud, et tema kodumaal elab
inimest, kellest 800 000 
kuulmisprobleemidega, neist omakorda 
hiliskurdistunud. Taani olukorda on ta kirjeldanud 
nõnda: „Seaduse järgi peaks meil küll 
väga hästi, ehk siis, ligipääs abivahenditele ja 
teenustele ning infole on vähemalt 
tagatud. Tegelikult aga tuleb kogu aeg ise 
korduvalt kõike küsida; tuleb ise seista selle eest, 
et midagi muutuks. Eks me tea kõik, kui väsitav 
see on – ikka ja uuesti samu asju üle seletada...“
Taanis on 1500 inimest saanud tasuta implantaadi. 
90% näidustusega lastest kannavad kahte 
implantaati, täiskasvanute puhul kahepoolset 
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Euroop[ Euroop[ Euroop[ Euroop[ kog_muskog_muskog_muskog_mus    (EFHOH)(EFHOH)(EFHOH)(EFHOH)    

on kuulmise kaotus ning kurtus 
probleemiks 52 miljonile inimesele. Siin tegutseb 

 ühisorgani-
European Federation of Hard 

on välja kasvanud 
rahvusvahelisest vaegkuuljate organisatsioonist 

International Federation of Hard of 
. Viimase juures tegutseb hilis-

aastast 1996. EFHOH 

 EFHOH peamiseks väljakutseks on 
Inimeste Õiguste Kaitse 
(Convention on the 
Disabilities ehk CPDR
Euroopa Liidu liikmesriikides.
 EFHOH hiliskurdist
tegeleb eeskätt järgmiste seikadega, 
analüüsides neid ning otsides vastuseid

- Kes on hiliskurdistunud (kuidas me 
defineerime)? 

- Vanus, millal kuulmislangus tekib või 
progresseerub. 

- Abivahendid, mida vaja (kas inimene saab 
hakkama kuuldeaparaadiga või vajab 
implantaati). 

- Suhtlusmeetodid (kirjutustõlge, viipekeel 
või nende kombinatsioon). 

 EFHOH pöörab tähelepanu
teemadele. Üheks standardiks on muuhulgas
kõikidel organisatsiooni 
ning muudel üritused oleks kirjutustõlge.

[[[[[[[[[[[[^̂̂̂̂̂̂̂________        oooooooorrrrrrrrgggggggg[[[[[[[[nnnnnnnniiiiiiiissssssss[[[[[[[[ttttttttssssssssiiiiiiiioooooooooooooooonnnnnnnn        ––––––––        VVVVVVVVDDDDDDDDNNNNNNNN

Põhjamaade organisatsioone 
koostöö ning nad on 

viimasel ajal muutunud aktiivseks. EFHOH 
 Taanist, on 

maininud, et tema kodumaal elab 5 miljonit 
000 on 

omakorda 2000 on 
Taani olukorda on ta kirjeldanud 

küll olema kõik 
i, ehk siis, ligipääs abivahenditele ja 

vähemalt seadustega 
tagatud. Tegelikult aga tuleb kogu aeg ise 
korduvalt kõike küsida; tuleb ise seista selle eest, 
et midagi muutuks. Eks me tea kõik, kui väsitav 

üle seletada...“ 
Taanis on 1500 inimest saanud tasuta implantaadi. 
90% näidustusega lastest kannavad kahte 

äiskasvanute puhul kahepoolset 

implanteerimist algul ei praktiseeritud. Praeguseks 
on 65% täiskasvanutes
implantaadi, kuid selleks on vajalik arsti tõend
tollele konkreetsele kurdile 
piisa.  

Viimastel aastatel on tähelepanu olnud 
vähemustel nagu näiteks saamid
poliitilise olukorraga on üha suuremasse 
huviorbiiti tõusnud kaugemalt sisserännanud ning 
sõjapõgenikud. 5% pakist
aitab hiliskurdistunuid, töötades
Integreerimaks kuulmisprobleemidega pagulasi 
ühiskonda, kasutatakse kõrgema staatusega 
kogukonna liikmeid 
vabatahtlike vahel valitsevad 
Multikultuurses Taanis on tähtis r
kes aitavad tõlkida vaegkuuljate materjale 
paljudesse erinevatesse keeltesse.

EFHOH peamiseks väljakutseks on Puuetega 
Õiguste Kaitse Konventsiooni 

Convention on the Rights People with 
CPDR) ellurakendamine kõigis 

Euroopa Liidu liikmesriikides.  
iliskurdistunute töörühm 

tegeleb eeskätt järgmiste seikadega, 
analüüsides neid ning otsides vastuseid: 

Kes on hiliskurdistunud (kuidas me 

Vanus, millal kuulmislangus tekib või 

Abivahendid, mida vaja (kas inimene saab 
uldeaparaadiga või vajab 

Suhtlusmeetodid (kirjutustõlge, viipekeel 
või nende kombinatsioon).  

pöörab tähelepanu ligipääsetavuse 
. Üheks standardiks on muuhulgas, et 

organisatsiooni koosolekutel, seminaridel 
muudel üritused oleks kirjutustõlge.  

NNNNNNNNRRRRRRRR        

 

algul ei praktiseeritud. Praeguseks 
on 65% täiskasvanutest saanud kahepoolse 

selleks on vajalik arsti tõend, et 
tollele konkreetsele kurdile ühest aparaadist ei 

Viimastel aastatel on tähelepanu olnud 
nagu näiteks saamid, ent seoses 

poliitilise olukorraga on üha suuremasse 
tõusnud kaugemalt sisserännanud ning 

sõjapõgenikud. 5% pakistani kogukonnast Oslos 
, töötades vabatahtlikena. 

maks kuulmisprobleemidega pagulasi 
akse kõrgema staatusega 
 ning vanade ja uute 

valitsevad mentorlussuhted. 
Multikultuurses Taanis on tähtis roll polüglottidel, 

tõlkida vaegkuuljate materjale 
erinevatesse keeltesse. 
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 Taani puuetega inimeste maja
 
 

 Pille Ruul (vasakult esimene) 
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Taani puuetega inimeste maja Taastrupis 

(vasakult esimene) Kopenhaagenis hiliskurdistunute seminaril.
 

Kopenhaagenis hiliskurdistunute seminaril. 
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Kuis on loo^Kuis on loo^Kuis on loo^Kuis on loo^    m_i_ m_i_ m_i_ m_i_ M[[rj[m[[g[?M[[rj[m[[g[?M[[rj[m[[g[?M[[rj[m[[g[?    

 
 Eestlased on kaasatud nii Euroopa kui ka 
Põhjamaade hiliskurdistunute nõukogusse, kuigi 
nad ei ole veel päriselt liikmed. Probleemiks on 
liikmemaks, mis ühingu pealt on VDNR puhul 
500 eurot aastas. See samm on eestlastel 
kaalumisel, kuna kõrgest maksust hoolimata oleks 
meil kahtlemata kasulik pääseda rahvusvahelisse 
infovälja. EFHOH ja VDNR omavad hulgaliselt 
teavet, mida nad on valmis ka meiega jagama.  
 Eesti Vaegkuuljate Liidu juhatuse liige Pille 
Ruul on tänuväärselt võtnud enda kanda suurema 
osa välissuhtlusest. Nii osales Pille möödunud 
aasta maikuus vaatlejana Põhjamaade 
hiliskurdistunute seminaril Taastrupis, Taani 
Puuetega Inimeste Majas. Tema poolt 
üleskirjutatud märkmetest on alguse saanud ka 
käesolev hiliskurdistunute teemaline artikkel.  
 2017. aasta juulis toimub Rootsis Leksandis 
nädalane hiliskurdistunute suvelaager, mis on juba 
kahekümne kolmas. Eestist plaanib laagris osaleda 
Kristi Kallaste. 

Põhjamaade hiliskurdistunute seltskonnas oli 
arutlusel ülejärgmiste ehk 2019. a suvepäevade 
korraldamine Eestis. Ent kuna Eesti ei ole (veel) 

rahvusvahelise hiliskurdistunute organisatsiooni 
liige, siis edastati too korraldus ametlikult 
soomlastele. Viimased suhtuvad eestlastesse suure 
toetusega ning on endi sõnul Eesti Vaegkuuljate 
Liidu poolt korraldatud ühisüritustega seni igati 
rahule jäänud. Eestile jääb peavastutus ja Soome 
kuulmisliit eesotsas Kalle Tervaskariga on 
kaaskorraldaja – selline oli otsus. 2019. aasta 
suvepäevade ajal vajaks viieks päevaks majutust 
50-70 inimest, kellest suur osa on eakad. Asukoht 
pole oluline ning ajakirja lugejadki võivad häid 
ideid välja pakkuda. Üks võimalikke kohti, mis 
Põhjamaade rahvale näib meeldivat, on Saaremaa.  
 Eestis tegelevad hiliskurdistunute ning 
implantistide teemaga Pille Ruul, Kristi Kallaste, 
Kadi Särgava ning Merike Kungla. Facebookis on 
olemas eestikeelne implantaaditeemaline 
kõnetuba. Huvilised pääsevad sinna, kirjutades 
kas ajakirja toimetuse kontaktidel või Kadi 
Särgavale: kadi612@gmail.com.  

 
Artiklis on kasutatud Pille Ruuli märkmeid 

Põhjamaade hiliskurdistunute seminarilt Taanis. 

        
RRRRRRRR________________tttttttt        VVVVVVVV________________nnnnnnnnpppppppp________rrrrrrrr________        ssssssss[[[[[[[[iiiiiiii        PPPPPPPPuuuuuuuunnnnnnnn[[[[[[[[ssssssss________        RRRRRRRRiiiiiiiissssssssttttttttiiiiiiii        tttttttt________________nnnnnnnn________tttttttt________mmmmmmmmäääääääärrrrrrrrggggggggiiiiiiii        

Pikemalt oli Reet Veenperest juttu meie ajakirja 2016. aasta kevadnumbris. Toome siinkohal lühidalt ära 
mõned tema karjääri puudutavad seigad. 

� Pärast ülikooli lõpetamist asus Reet Veenpere logopeedina 
tööle Tartu Ülikooli kõrvakliinikus ning töötab seal tänaseni. 

� Ta alustas Tartus häälehäirega patsientide ravi. 
� Ta on aastaid olnud aktiivne polikliinikute logopeedide töö 

korraldamisel. 
� Reet Veenpere alustas Tartu Ülikooli Kliinikumis koostöös 

kolleegidega huule- ja suulaelõhedega laste konsulteerimist ja 
rehabiliteerimist. 

� Ta on lugenud kõneprobleeme tutvustavaid loenguid 
arstiteaduskonna tudengitele. 

� 2015. aastal omistati Reet Veenperele aasta 
meditsiinilogopeedi tiitel. 

� Vabariigi Presidendi otsusega on nüüd talle antud ka Eesti 
Punase Risti IV klassi teenetemärk. 

.  Eesti Vaegkuuljate Liit soovib pühendunud logopeedile 
tunnustuse puhul palju õnne ning loodab, et proua Veenperel 
jagub jõudu ja pealehakkamist veel paljudeks aastateks! 
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LLLLLLLL________[[[[[[[[        LLLLLLLL[[[[[[[[[[[[[[[[nnnnnnnnssssssss[[[[[[[[lllllllluuuuuuuu        ––––––––                
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Kohtusin Lea Laansaluga Tartu Vaegkuuljate 
Ühingu 20. juubelil. Mind võlus proua 
rõõmsameelne olek ning kuidagi juhuslikult 
sattusime vestlusse. Plaanisin just välja anda 
hiliskurdistunute-teemalist ajakirjanumbrit ning 
kuuldes, et ka Lea puhul on tegemist 
hiliskurdistunuga selle sõna parimas tähenduses, 
ei saanud lihtsalt teisiti, kui Lea Laansalust üks 
kogemuslugu teha.  

„Olen pärit Tõrvast, sündisin kuuljana,“ 
alustas proua Lea, kui oli end mugavamalt istuma 
sättinud. „20-aastaselt avastati mul peas kasvaja. 
See oli vaja ära lõigata. Mind pandi Tartu 
haiglasse, sinna, kus on praegune Kuperjanovi 
kliinik. Ühtekokku tehti mulle kaks keerulist 
operatsiooni. 

Kuulmise kaotasin ühest kõrvast kohe 
esimese opi tagajärjel, isegi oma häält ei kuulnud 
enam. Kahe kuu pärast tuli perra teinegi opp ja siis 
olin küll peaaegu surmasuus. See oli veel vana 
aasta viimasel päeval, 31. detsembril. Aasta oli 
1960 ja opereeris doktor Särgava. Lõikuste taga-
järjel kadus kuulmine ühest kõrvast. Ent peagi 
läks teinegi kõrv talle järele – iseenesest, ei teagi, 
miks. Narkoosist ärgates kuulsin veel, kuidas dr 
Särgava mu käest küsis: „Kuidas sul tunne on?“ 
Seda veel kuulsin! Kuna kartsin kõige rohkem, et 

peaümbruse opp on mõjunud närvisüsteemile, 
vastasin talle täiesti tõsiselt: „Loll ma vist ei 
ole...“  

Pärast seda viibisin 7 kuud Tartu haiglas. 
Haiglas oli dr Karu, kes surdopedagoogina käis 
paralleelselt Tartu 1. Eriinternaatkoolis, praeguses 
Hiie Koolis, õpetamas kuulmispuudega lapsi 
rääkima. Kui mu tervis juba parem oli, kutsus dr 
Karu mind allkorrusele oma kabinetti. Pani istuma 
laua taha, mille ees seinal oli suur peegel ning 
andis mulle ajalehe kätte. Ise käskis: „Vaata 
peeglisse ja loe!“ Imestasin, et miks küll ometi? 
Proovisin siis lugeda, aga tema ei jäänud üldse 
rahule. Ütles: „Sa pead võtma ajalehe, vaatama 
peeglisse ja jälgima hoolega enda suu liikumist!“ 
Sedasi doktor rääkis ja õpetas mind suu pealt 
lugema iga tähte. Nii õppisin suult lugema ja 
muutusin selles üsnagi osavaks. Muud võimalust 
polnud, kuna teadsin, et oma kuulmist ma enam 
tagasi ei saa. Kuuldeaparaadid olid tollal viletsad, 
mina neid kasutada ei saanud. Mure oli, et mis 
minust nüüd edasi saab. Õppisin Pärnu 
ehituskoolis brigadiriks. Sel ajal oli mõeldamatu, 
et kurt inimene ehitusele kipuks. Kirjutasin Pärnu 
tolleaegsele ülemnõukogu saadikule 
selleteemalise kirjagi ning ka kooli direktor käis 
mind haiglas vaatamas.  

Kui haiglast lõpuks välja sain, oli mu 
kuulmine täielikult läinud. Ema sai teada, et 
Tartus on olemas kurtidele mõeldud õppe-
tootmisettevõte, kus kurdid töötada saavad. Nii 
võttis ema minu, 20-aastase neiu, käekõrvale ja 
viis ise Tartu. Seal, Suur-Kaare tänaval, majas nr 
36, asus Tartu Kurtide Ühingu juurde loodud 
kurtide õppe-tootmisettevõte.“ 
 

Uus elu Tartus ning kohanemine 
„saatusekolleegide“ seltskonnaga 

„Mind suunati õmblusosakonda. Nägin Tartus 
esmakordselt elus teisi kurte. Nad tundusid nii 
teistmoodi tavalistest inimestest. Nad rääkisid mit-
te normaalselt suuga, vaid hoopis kätega! Ja nende 
ülimalt rõhutatud miimika, imelikud häälitsused – 
kõik see – oli minule sedavõrd võõras ja tund-
matu. Ma ei saanud midagi aru, kõik tahtsi puttu 
ehk siis katsusid mind ja see oli kangesti ehmatav 
ja häiriv. Esimene mõte oli, et olen sattunud 
hullumajja. Ühe nädala pidasin
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vastu, siis kirjutasin koju emale, et võtku mind 
sealt kohe ära, enam ei suuda! Kuid... mida ma 
kodukandis Tõrvas tegema oleksin hakanud, kas 
jäänudki koju istuma? 
       Kohanemine oma kurtusega kestis kolm 
aastat. Selle aja kestel ei julenud ma üldse  
suhelda. Aegamööda hakkasin oma uue eluga 
harjuma: hakkasin suult lugema, õppisin 
viipekeelt, muutusin aktiivseks üritustest 
osavõtjaks ning leidsin rahuldust rohkest isetege-
vusest ja ühiskondlikust tööst. Olin Kurtide 
Ühingu presiidiumis, lisaks ametiühingus. Kokku 
töötasin Kurtide ettevõttes kuni Eesti Vabariigi 
tulekuni. Siis läks ettevõte laiali, tööd enam 
polnud. Vahepeal olin nahkgalanterii peal samas 
kohas, õmblustsehhi juures. Pärast kurtide 
ettevõttest lahkumist töötasin kaupluse laos. Olen 
olnud haridusministeeriumis, maksuametis, 
tegelikult päris kõrgetel kohtadel.“  

 
 Millega Sa veel tegeled? 

      „Minu eluaegseks nõrkuseks on olnud loomad, 
eriti koerad ja hobused. Ratsutamisega tegelesin 
nooruses päris palju, kahekümnenda eluaastani 
käisin võistlustel; kuulmise kaotus tõmbas sellele 
kriipsu peale. Käisin veel Tartu tollases ratsa-
baasis asja uurimas, ent kurti inimest hobuse selga 
ei lubatud. Mul on olnud elu jooksul palju koeri ja 
olen treeninud neid ise. Mul oli rotveiler, ent 
kahjuks oli tal nõrk tervis ja tema ravimisele 
kulusid suured summad. Praegu on mul umbes 
kuueaastane kaukaasia kolli ehk kaukaasia ja šoti 
lambakoera segu. Väga peen kutsu, sööb ainult 
võileibu –  puhas vorst või praetud lihalõik peale 
ja siis tuleb kogu see kupatus lõigata kenasti 
tükkideks. Kui ei anna just niimoodi, siis nälgib 
peen peni kas või kaks päeva.   

Kunagi unistasin näitlejaks saamisest, ent 
seegi plaan jäi kuulmise kaotuse tõttu katki. Kui 

oleksin praegu sellises olukorras, siis mõtlen, et 
vaat läheksin lavakasse proovima küll!“  

 Elu Nõukogude Liidu ajal 
„Tollal oli suhtumine üldse teine, paljude 

asjade tegemist peeti kurtide jaoks mõeldamatuks.  
Põhiosa mu elust on jäänud Vene aega. Olime 

tollane põlvkond. Ajad olid tegelikult karmid, 
eeskätt küüditamiste tõttu, mis tabas valusalt 
meiegi peret nii isa- kui emaliinis. Meil oli hästi 
toime tulev ja töökas suguvõsa, mu onud olid 
Viljandis ja ikka sellised jõukamad – nemadki 
saadeti Siberisse. Mina olin siis laps ja lapsest 
läksid need koledused kuidagi mööda. Käisin 
koolis ja olin seal hea õpilane; lisaks osalesin 
suures hulgas huviringides. Elu Tõrva koolis oli 
tore, õpetajate ning õpilaste vaheline suhtlemine 
lugupidav ja sõbralik, ei olnud mingit 
koolikiusamist. Õpetajatega sain hästi läbi. Korra 
andsin küll direktori pojale peksa, siis tuli 
pahandus. Aga muidu oli kõik hästi. Mäletan, 
neljandas või viiendas klassis üks tüdruk pani 
lohet, niikui kontrolltöö algas, nii küsis alati välja. 
Kord kirjutas õpetaja taas tahvlile suurelt: 
„Kontrolltöö“. Piigal jälle käsi püsti, ent seekord 
jäi pedagoog vankumatuks ega lasknud õpilast 
tunni ajal välja. Paraku aga oli just seekord 
käetõstjal tõsi taga ja nii võis peagi terve klass 
imetleda mööda põrandat voolavat loiku. 

Need 40 aastat, mis ma Tartu Kurtide Ühingu 
Õppe-Tootmisettevõttes töötasin, lendasid tõesti 
kiirelt. Vene ajal töötas see ettevõte kasumiga, 
palju oli reise ja ekskursioone: tihti käisime lõuna 
pool asuvates liiduvabariikides. Praegu on 
Euroopa Liidus 16 riiki. Vanasti kuulus 
Nõukogude Liidu koosseisu pea niisama palju
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 liiduvabariike ja need kõik sai meie kurtide pundi 
poolt ka läbi sõidetud. 

Isetegevus oli meil tipp-topp 
tantsuring ja kõik muu selline! Senta Mihkelson
oli Kurtide Ühingu juht, tema korraldas ja tegi, ise 
küll puhas kuulja. Kõik praegune liikumine, mis 
meil siin Tartus on, see on välja kasvanud kurtide 
tollasest õppe-tootmiskoondisest ja selle rahvast.
 

Praegu on Sul kõrvas kuuldeaparaat, 
see aitas sul saada kurdist vaegkuuljaks?

„Esimese kuuldeaparaadi sain siis, kui olin
kurtide ettevõtte presiidiumis. 
pooljuhuslikult; olin neile nagu katsejänes või 
nii... Läksin Tallinna, kus meil leidis aset üks
koosolek. No ja seal siis anti nagu muuseas ka 
vastset U-1 aparaati proovida. Niikui selle endale 
pähe panin, nii sain kohe aru, et vaat 
aparaadid mulle sobivad. Meeldis nagu rusikas 
silmaauku ja enam ära ei võtnudki! 
tehase kuuldeaparaadid olid kõva sõna, naljata 
andsid hulgale inimestele helimaailma tagasi

Mäletan, et kurdiks jäädes kartsin kõiki, nii
kurte kui kuuljaid inimesi. Lihtsalt ise ei saanud 
hakkama, pelgasin hirmsal kombel kõike ja kõiki. 
Värskes kurdipõlves oli abiks vihik, kuhu 
kirjutasin nii kurtide kui ka kuuljatega. Kurdid 
kirjutasid mulle vigaselt vastu, aga aru saime. 
Seejärel omandasin viipekeele. 

Kuuldeaparaat avas taas „suure“ maailma; 
pärast ligi kuut aastat täiskurdina veetmist hakkas 
elu taas laabuma.  
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liiduvabariike ja need kõik sai meie kurtide pundi 

topp – näitering, 
Senta Mihkelson 

oli Kurtide Ühingu juht, tema korraldas ja tegi, ise 
praegune liikumine, mis 

on välja kasvanud kurtide 
tootmiskoondisest ja selle rahvast.“ 

raegu on Sul kõrvas kuuldeaparaat, kas 
see aitas sul saada kurdist vaegkuuljaks? 

uuldeaparaadi sain siis, kui olin 
 Sain selle 

pooljuhuslikult; olin neile nagu katsejänes või 
kus meil leidis aset üks 

nagu muuseas ka 
Niikui selle endale 

kohe aru, et vaat need 
paraadid mulle sobivad. Meeldis nagu rusikas 

 Pöögelmanni 
olid kõva sõna, naljata 

andsid hulgale inimestele helimaailma tagasi.  
Mäletan, et kurdiks jäädes kartsin kõiki, nii 

kurte kui kuuljaid inimesi. Lihtsalt ise ei saanud 
hakkama, pelgasin hirmsal kombel kõike ja kõiki. 
Värskes kurdipõlves oli abiks vihik, kuhu 
kirjutasin nii kurtide kui ka kuuljatega. Kurdid 
kirjutasid mulle vigaselt vastu, aga aru saime. 

Kuuldeaparaat avas taas „suure“ maailma; 
pärast ligi kuut aastat täiskurdina veetmist hakkas 

Kuuekümnendatel oli suhtumine kõigesse 
üldse teine. Paljud asjad näivad tänapäeval 
uskumatutena. Mäletan, elasime ühiselamus, sii
pidi käima hommikuti ühikatubades kontrollimas, 
et asukad ikka vooruslikud oleks. Kergitasin voodi 
jalutsis tekiserva ja lugesin jalad üle 
kaks või neli tükki. Eks neid suhteid vastassooga 
ole endalgi olnud, aga minule kuuljad noormehed 
ei istunud. Tundsin, et nad ei oska minu eripäraga 
arvestada, alailma unustasid ära, et minuga 
rääkides peab mulle otsa vaatama 
et olen nendega suheldes 

Tegime pulmad Reinuga, kes on Tartu 1. 
Eriinternaatkooli, praeguse Hiie 
ja samuti vaegkuulja. Meil on kaks last 
juba neljakümnene, tütar kolmkümmend seitse. 
Tublid inimesed on, saavad oma eluga ilusti 
hakkama.“  

 
Ja pärast kõiki neid tormilisi aegu

millega veedad oma elu nüüd? Oled juba 
pensionär, kas istud kodus ja passid akna peal, 
millega naabrid tegelevad?

Vastuseks kõlab vali naerupahvak. Kui proua 
Lea naerust hinge tõmmata saab, jätkab ta: „Kaks 
kuud tagasi läksin uuele töökohale. Töötan n
Maarjamõisa haiglas puhastusteenindajana. Tööd 
otsides ei julgenud öeldagi, et olen juba 
seitsekümmend viis.“ Ning kahetseb, et 
töökohustused takistavad tal Tartu Vaegkuuljate 
Ühingu juhatuse liikmena 22. aprillil Tallinnasse 
üldkoosolekule sõitmast. 

ongi. Elu ootab elamist! 

Pildil: 

elemendis 

Tartu VÜ 20. juubelil.

Kuuekümnendatel oli suhtumine kõigesse 
üldse teine. Paljud asjad näivad tänapäeval 
uskumatutena. Mäletan, elasime ühiselamus, siis 
pidi käima hommikuti ühikatubades kontrollimas, 
et asukad ikka vooruslikud oleks. Kergitasin voodi 
jalutsis tekiserva ja lugesin jalad üle – et kas on 
kaks või neli tükki. Eks neid suhteid vastassooga 
ole endalgi olnud, aga minule kuuljad noormehed 

tunud. Tundsin, et nad ei oska minu eripäraga 
arvestada, alailma unustasid ära, et minuga 
rääkides peab mulle otsa vaatama – no ise tundsin, 
et olen nendega suheldes lihtsalt pinges.  

Tegime pulmad Reinuga, kes on Tartu 1. 
Eriinternaatkooli, praeguse Hiie Kooli, vilistlane 
ja samuti vaegkuulja. Meil on kaks last – poeg on 
juba neljakümnene, tütar kolmkümmend seitse. 
Tublid inimesed on, saavad oma eluga ilusti 

kõiki neid tormilisi aegu – 
millega veedad oma elu nüüd? Oled juba 
pensionär, kas istud kodus ja passid akna peal, 
millega naabrid tegelevad? ☺☺☺☺ 

Vastuseks kõlab vali naerupahvak. Kui proua 
Lea naerust hinge tõmmata saab, jätkab ta: „Kaks 
kuud tagasi läksin uuele töökohale. Töötan nüüd 
Maarjamõisa haiglas puhastusteenindajana. Tööd 
otsides ei julgenud öeldagi, et olen juba 
seitsekümmend viis.“ Ning kahetseb, et 
töökohustused takistavad tal Tartu Vaegkuuljate 
Ühingu juhatuse liikmena 22. aprillil Tallinnasse 
üldkoosolekule sõitmast.  

Lehvitus, ja läinud ta 
ongi. Elu ootab elamist!  

 
Kristi Kallaste 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pildil: Lea Laansalu omas 

elemendis – sõprade keskel 

Tartu VÜ 20. juubelil.        
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Tallinna-Harjumaa Vaegkuuljate Ühing esitas eelmisel aastal KÜSKile projekti „Spetsiaalne 
arvuti ja videotehnika kuulmispuudega inimeste nõustamiseks“. 

Projekti eesmärk on parendada Harjumaa kuulmispuuetega inimeste kogukonnal tehnika abil oma 
võimalusi osalemaks kogukonna tegevuses, omandades uusi oskusi ja tehes koostööd teiste 
kogukonnaliikmetega.  

Hetkel on Tallinna ja Harjumaa vaegkuuljad ebasoodsas olukorras, sest arvutitehnika on amortiseerunud 
ja videotehnika puudub sootuks. Tallinna majas ja Harjumaa linnades, kus vaegkuuljad koos käivad, 
toimuvad teabepäevad, nõustamine, videomaterjali koostamine ja tantsutunnid, mida korraldavad 
vaegkuuljad ise. Paraku puudub selleks kõigeks vajalik tehnika, mis võimaldaks kuulmispuudega inimestel 
nimetatud tegevustes suuremat efektiivsust. Paljud kuulmispuudega inimesed ei tule üritustele, kuna ei saa 
piisavat informatsiooni. 

Sestap vajavad kuulmispuudega inimesed korralikke arvuteid ja videotehnikat, mis aitaksid liikmeid 
paremini informeerida, materjale ning slaide ette valmistada ja mitmesuguseid üritusi läbi viia. Eriti oluline 
on vastav tehnika infomaterjalide valmistamiseks. Praeguse tehnika abil on töö aeganõudev ja vaevaline. 
Materjalid on pilveteenuses ning kasutame Toompuiesteel olevaid amortiseerinud arvuteid siis, kui 
võimalik. Lisaks meile kasutab tehnikat ka Eesti Vaegkuuljate Liit, Nõmme Vaegkuuljate Selts, Kõku 
Tantsutrupp ja MTÜ Think Eesti.  Erinevate ühingute vahel toimub tihe koostöö. 

Projekti raames soetatud tehnika jääb Eesti Puuetega Inimeste majja vabalt kasutamiseks juhatuse 
liikmetele ning kuulmisnõustajatele, ühinguliikmete abistamiseks ning Tallinna ja Harjumaa Vaegkuuljate 
ühingu paremaks toimimiseks. 
       Tehnika soetamine aitab kuulmisnõustajaid oma töö efektiivsemsks muutmisel. Eriti oluline on, et kogu 
materjal saaks talletatud ühte kohta, siis on võimalik infot kiirelt leida. Kuulmisnõustajatel tekib võimalus 
liikmetele ja teistele vaegkuuljatele infomaterjalide paremaks jagamiseks. Soovitud tulemus on 
informeeritud liikmed ja vaegkuuljad, kes saavad teada, kuidas paremini oma puudega elada. Soov on teha 
videomaterjale koos tõlkega, kuidas erinevates olukordades käituda; samuti õppematerjale, kuidas kasutada 
erinevat kuulmisabi tehnikat. 

Väljundina on kuulmispuudega inimestele paigaldatud Toompuiestee ruumidesse  arvutitehnika, mida 
saavad kasutada kõik kuulmisnõustajad, kuulmispuuetega inimeste abistamiseks. 

      Tulemused: projekti lõpuks on Tallinna ja Harjumaa Vaegkuuljate Ühingu kuulmisnõustajate töö 
Eesti Puuetega Inimeste majas paranenud. Vaegkuuljad saavad paremini infot erinevate kanalite kaudu. 
Tehnikat saab kasutada infopäevadel, kuulmisnõustamistel, suvepäevadel, talvepäevadel, spordiüritustel 
jne.  

Paraneb majanduslik aktiivus, kuna liitub uusi vaegkuuljatest liikmeid, kes saavad võtta osa ühingu 
tegevusest. Sellega seoses om meil iga-aastane liikmemaks ja omafinantseeringud. 

Pärast projekti lõppemist on kindlasti oluline jätkata erinevate infomaterjalide valmistamist, kuna olud 
muutuvad ja tehnika läheb järjest paremaks. Infomaterjalide valmistamine on meie töös tähtis, kuna siis 
saame jagada paremini teavet. Tegevused meie pikaajalises ja oma traditsioonidega ühingus on olnud 
jätkusuutlikud ning tulemusrikkad. Inimesed võtavad üha enam osa erinevatest tegevustest ja vajavad 
rohkelt infot. Kõikidel vaegkuuljatel on võimalik kasutada neid arvuteid ja ka videotehnikat Tallinna ja 
Harjumaa Vaegkuuljate Ühingu loal oma elutingimuste parandamiseks. Võimalik on rentida erinevatele 
ühingutele videotehnikat ürituste talletamiseks ja infomaterjalide valmistamiseks. Kogu tehnika oleks 
igapäevases kasutuses. Vaja on videot ja arvutitehnikat, mis hangitakse erinevatest tehnikaga tegelevatest 
ettevõtetest (nt Klick ja Photopoint). Tehnikaga saab parandada Tallinna ja Harjumaa vaegkuuljate 
elukvaliteeti eeskätt neid toimuvast paremini informeerides; ilma vajaliku tehnikata on see raske. 
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Tallinna – ja Harjumaa Vaegkuuljate Ühingu taotlus rahuldati ja praeguseks on vajalik tehnika 
juba hangitud. Objektid on kättesaadavad Toompuiesteel  kõikidele vaegkuuljatele projektijuhi loal. 
Objekte kasutatakse erinevatel üritustel igal aastal. Investeeringu haldajaks jääb Tallinna ja Harjumaa 
Vaegkuuljate Ühing. Kasutamine on reguleeritud Tallinna ja Harjumaa Vaegkuuljate Ühingu poolt 
vormistatud kasutamise lepingu ja eetika koodeksi alusel.  

 KKÜÜSSKK  pprroojjeekkttii  aabbiill  hhaannggiittii  
jjäärrggmmiisseedd  vvaahheennddiidd::  

• Panasonic AG-AC8EJ 
Videokaamera 

• Lenovo Yoga 510-14ISK 
8gb 256GB SSD 

• Sülearvuti HP 225 G4 

• Toshiba 32GB microSDHC 

• Arvuti vahendid 

• ID kaardi lugeja  
 

Mallori Lemsalu 

RRRRRRRRäääääääännnnnnnnnnnnnnnn[[[[[[[[kkkkkkkk        llllllllääääääää\\\\\\\\iiiiiiii        mmmmmmmm[[[[[[[[[[[[[[[[^̂̂̂̂̂̂̂________        nnnnnnnniiiiiiiinnnnnnnngggggggg        [[[[[[[[jjjjjjjj[[[[[[[[        EEEEEEEE________ssssssssttttttttiiiiiiii        RRRRRRRR[[[[[[[[hhhhhhhhvvvvvvvv[[[[[[[[        
MMMMMMMMuuuuuuuuuuuuuuuussssssss________uuuuuuuummmmmmmmiiiiiiiissssssss                

 
Iga aasta 3. detsembril tähis-

tatakse ÜRO poolt 1992. aastal alguse 
saanud rahvusvahelist puuetega 
inimeste päeva. Tähtpäeva puhul 
korraldas Eesti Puuetega Inimeste 
Koda aastakonverentsi „ Turism ja 
vaba aeg – kas kättesaadav kõi-
gile? Puuetega inimeste piiriülene 
liikumine –üks EL põhiõigusi” 

Ligi 200 osalejaga konverents 
toimus 2. detsembril 2016 Eesti Rahva 
Muuseumis Tartus Raadil. 
Eesti Puuetega Inimeste Koda 
tunnustas rahvusvahelisele puuetega 
inimeste päevale pühendatud 
aastakonverentsil 02. detsembril 
auhindadega asjaomaseid institut-
sioone, kes on andnud olulise panuse 
Eesti ühiskonna arenemisel puudega inimesi 
paremini kaasavaks. 

2016. aasta konverentsil autasustati aasta-
auhinnaga 2016 teenuseosutajaid kultuuri (teatrid, 
kinod, kontserdid, muuseumid, galeriid, 
turismiobjektid, spordikeskused, muud kultuuri- 
või spordisündmused) või transpordi valdkonnast, 
kes on hoolitsenud teenuste ligipääsetavuse eest 
ning teinud järjepidevalt soodustusi puudega või 
vähenenud töövõimega inimestele. 

Ürituse ülesehitus ning atribuutika olid 
vahvalt temaatilised:  juba kutse oma peale-
trükitud markide ja templitega meenutas reisikirja. 
Konverentsi reisijuhiks hakkas Marju Unt.  

Saal oli rahvast tulvil, ligipääsetavusega 
polnud koonerdatud. Kohal oli mitu kirjutustõlki, 
mitu viipekeeletõlki, lisaks võis silmata ka 
pimekurtide taktiilviipetõlki. 

Pilootideks olid kutsutud meie kultuuriruumi 
korüfeed. Esimese õhkutõusu sooritas 
kultuuriminister Indrek Saar, talle sekundeerisid 
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EPIK juhatuse esimees 
Haukanõmm ning ERM direktor Tõnis Lukas

Väikese vahemaandumise ajal tutvustas 
ennast Kalle Könkkölä, peadpööritamapanevalt
reisihimuline soomlane, kes hoolimata 
keha tõttu eluaegsest ratastoolis istumisest on pool 
maailma läbi rännanud ja kohalikke 
tanud. Järgnesid väiksed tripid psühholoogiasse 
ehk uuriti turismi mõju inimese vaimsele heaolule, 
Meelis Joost EPIKust viis seiklejad rännakule 
Euroopa viimase puudekaardi projekti
Vanemuise teatri turundusjuht Ave Svarts
oma vaateid puuetega inimeste kultuuri juurde 
pääsemise teemal.  

Kui lavale ilmusid kaks Jaani –
kurdid noormehed, kelle hoogsas viipekeeles 
esitatud kõnet tõlgid kiiresti edastama asusid, jäi 
saal eriti vaikseks, vaid sekka oli kuulda paari 
naerupahvakut. Jaan Raul Ojastu ning Jaan 
Hellermann muljetasid, kuidas on kahel 
viipekeelsel kurdil reisida pöidlaküüdiga ringi 
mööda Euroopat. Olge lahked, tehke järele!

 
Tagasi maapinnal 
Konverentsi kuulates-vaadates 

ketserlikust peast läbi küsimus, kes on antud 
ürituse sihtgrupp. Oleks oodanud rohkem 
reisifirmade tutvustusi stiilis, mida 
erivajadustega rännuhimulistele ka 
Mine tea, äkki on mõnel reisifirmal spetsiaalselt 
kokku pandud trepivaba marsuut nimelt liikumis
probleemidega rännuhimuliste huve silmas pida
des? Või mõlgub mõnel tegijal peas idee
dada pimedatele erireis, mis paitaks just nimelt 
nende kõrvu? Kurtidele kujutava kunsti näitus, 
pimedatele kontserdireis või loodushäälterohked 
paigad – no midagi selles vaimus, saate aru küll. 
Antud üritus olnuks kaupmehe ja
kokkuviimiseks üpris ideaalne.  
 Rohke autasustamine laskis aga aimata, et 
tegu on pigem pinnase ettevalmistamisega
seekordseks sihtgrupiks tol üritusel 
terved teenusepakkujad. Kahtlemata on 
tunnustamine edasiviiv jõud ja uskuda võib, et 
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EPIK juhatuse esimees Monika 
Tõnis Lukas. 

Väikese vahemaandumise ajal tutvustas 
peadpööritamapanevalt 

reisihimuline soomlane, kes hoolimata kidura 
eluaegsest ratastoolis istumisest on pool 

kohalikke naisi hullu-
Järgnesid väiksed tripid psühholoogiasse 

ehk uuriti turismi mõju inimese vaimsele heaolule, 
jad rännakule läbi 

puudekaardi projekti abil ning 
Ave Svarts esitles 

ega inimeste kultuuri juurde 

– särasilmsed 
did noormehed, kelle hoogsas viipekeeles 

esitatud kõnet tõlgid kiiresti edastama asusid, jäi 
saal eriti vaikseks, vaid sekka oli kuulda paari 

Raul Ojastu ning Jaan 
Hellermann muljetasid, kuidas on kahel 
viipekeelsel kurdil reisida pöidlaküüdiga ringi 

ehke järele! 

 hiilis mu 
küsimus, kes on antud 

ürituse sihtgrupp. Oleks oodanud rohkem 
reisifirmade tutvustusi stiilis, mida head neil 

ka pakkuda on. 
kki on mõnel reisifirmal spetsiaalselt 

pandud trepivaba marsuut nimelt liikumis-
robleemidega rännuhimuliste huve silmas pida-

i mõlgub mõnel tegijal peas idee korral-
s just nimelt 

Kurtidele kujutava kunsti näitus, 
või loodushäälterohked 

elles vaimus, saate aru küll. 
üritus olnuks kaupmehe ja sihtgrupi 

Rohke autasustamine laskis aga aimata, et 
tegu on pigem pinnase ettevalmistamisega ja 

tol üritusel olid pigem 
Kahtlemata on 

edasiviiv jõud ja uskuda võib, et 

spaa esindaja, kes ligipääsetavuse eest laval 
tänukirja sai, pingutab selle nimel edaspidigi.
Ligipääsetavuse idee  kogub tähelepanu, saab 
popiks ning seeläbi leiab üha rohkem 
reisifirmasid, et erivajadustega ränduritele võiks 
midagi ligitõmbavat pakkuda.
 
 Järgmine retk viis ajalukku

Et ürituse kutse ümbrik sisaldas t
üllatusena ühtlasi muuseumipiletit, said kõik 
soovijad pärastpoole uhiuute ekspositsioonidega 
tutvuda. Muuseas, ka ERMis on vaegkuuljate 
karvane käpp mängus 
Teet Kallaste suve läbi
paigaldamas ja tehnika jaoks juhtmeid vedamas. 
Teet teadis pajatada, et mõni ekspositsioon, 
näiteks näitusesaalis paiknev traktor, oli
suur, et tuli paigutada saali juba ehituse ajal; ukse 
kaudu poleks see sisse mahtunud. 

Keeltesaalis võis videolt kaeda eesti kurtide 
omavahelist vestlust, kus vanaisa viiples 
lapselapsele naljajuttu. Vaimustus
Uurali kaja osakonnas 
majakestega. Lastele pakkus huvi tare suur 
interaktiivne söögilaud: käepuudutusega ilmusid 
sinna pildid roogadega ning 
mida sõid siberi põlisrahvad 
õhtu- või pidusöögiks. 
neenetsite telki, kus kolde ees kuivasid nunnud tite 
nahkpapud. Jäädes liiga kauaks uurima
üht pikkade kahtlaste küünejälgedega puutüve, 
kostis kaugusest karu möire ning seinale tekkis 
kesk taigat ligineva mõmmiku videokujutis. 
Uurali saal polnud saal se
vaid pigem meenutas see
koobaste, tarede ja ohtra küttimisvarustuse ning 
loomanahkadega meie karmist kliimast pargi
esivanemaid. Läbi ekspositsiooni looklevast pikast 
sillaga ojast paistis vastu Uurali hingel
peegeldus. See oli ürituse korraldajatel imeline 
leid – pakkuda tänapäevase rännaku lõpuakordiks 
rännakut läbi ajaloo ja esiisade (hinge)maastike

 

  

spaa esindaja, kes ligipääsetavuse eest laval 
tänukirja sai, pingutab selle nimel edaspidigi. 

idee  kogub tähelepanu, saab 
popiks ning seeläbi leiab üha rohkem 
eisifirmasid, et erivajadustega ränduritele võiks 

t pakkuda. 

Järgmine retk viis ajalukku 
ürituse kutse ümbrik sisaldas teretulnud 

üllatusena ühtlasi muuseumipiletit, said kõik 
soovijad pärastpoole uhiuute ekspositsioonidega 

Muuseas, ka ERMis on vaegkuuljate 
karvane käpp mängus – nimelt käis meie mees 

läbi seal arvutisüsteeme 
paigaldamas ja tehnika jaoks juhtmeid vedamas. 
Teet teadis pajatada, et mõni ekspositsioon, 
näiteks näitusesaalis paiknev traktor, oli nõnda 
suur, et tuli paigutada saali juba ehituse ajal; ukse 
kaudu poleks see sisse mahtunud.   

Keeltesaalis võis videolt kaeda eesti kurtide 
omavahelist vestlust, kus vanaisa viiples 

psele naljajuttu. Vaimustusnärvi kõditasid 
osakonnas külamaketid tõetruude 

majakestega. Lastele pakkus huvi tare suur 
interaktiivne söögilaud: käepuudutusega ilmusid 
sinna pildid roogadega ning huviline sai teada, 
mida sõid siberi põlisrahvad hommiku-, lõuna-, 

või pidusöögiks. Sisse võis kiigata 
telki, kus kolde ees kuivasid nunnud tite 

Jäädes liiga kauaks uurima-katsuma 
üht pikkade kahtlaste küünejälgedega puutüve, 

möire ning seinale tekkis 
ligineva mõmmiku videokujutis. 

Uurali saal polnud saal selle sõna otseses mõttes, 
vaid pigem meenutas see koht oma süngevõitu 

ohtra küttimisvarustuse ning 
loomanahkadega meie karmist kliimast pargitud 

. Läbi ekspositsiooni looklevast pikast 
sillaga ojast paistis vastu Uurali hingelaadi 

See oli ürituse korraldajatel imeline 
pakkuda tänapäevase rännaku lõpuakordiks 

rännakut läbi ajaloo ja esiisade (hinge)maastike. 

Kristi Kallaste  
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Laupäeval, 7. jaanuaril, andsid Eesti Vaegkuuljate 
Liidu juhatus koos aktiivsete liikmetega kolmele 
laureaadile üle Selge Kõneleja auhinnad. 

Esimesena sai väärika tunnustuse kätte Urmas 
Vaino, kes valiti Selgeks kõnelejaks telesaatejuhtide 
kategoorias. Urmas Vaino võttis vaegkuuljate 
delegatsiooni vastu Telemajas, kus ta tegi külalistele 
ka väikese ringkäigu. Kauaaegne Terevisiooni 
saatejuht oli väga liigutatud, et ta selle au osaliseks sai 
ning ta lubas ka edaspidi selgele kõnelemisele 
tähelepanu pöörata. 

Teiste laureaatidega kohtusid vaegkuuljad Eesti 
Puuetega Inimeste Koja majas, kus Selge Kõneleja 
auhinnad anti välja parimale raadiosaatejuhile ning 
teatrinäitlejale. Pille Minev, kes teeb 
hommikusaateid raadios StarFM ja Märt Avandi, 
kelle koduteatriks on Pärnu Endla, olid väga 
rõõmsad toredate auhindade saamise üle. Iga Selge 
Kõneleja sai väikese kullakarva kõneleja kuju, kuhu on 
graveeritud ka laureaadi nimi. Lisaks kingiti igale 
võitjale purgike mett ja kurgutee. Pille Minev ja Märt 
Avandi jäid vaegkuuljatega mitmeks tunniks vestlema 
ning vastasid heameelega kohaletulnute küsimustele. 

Eesti Vaegkuuljate Liidul on väga hea meel, et 
Selge Kõneleja auhindu on jagatud juba neljandat aastat nendele inimestele, kes on tõepoolest suurepärase 
diktsiooni ja selge kõneviisiga. Selgelt kõnelemine on oluline kõigile, mitte ainult kuulmislangusega 
inimestele ning seepärast valisid selgeid kõnelejaid nii vaegkuuljad kui ka normkuulmisega inimesed. Ka sel 
aastal jätkatakse traditsiooni ning aasta lõpus valitakse Selged Kõnelejad nende hulgast, kelle kõne selgus on 
väärt tunnustamist ja esiletõstmist.  

Palju õnne laureaatidele! 
 
Meeldetuletuseks ka eelmiste 
aastate võitjate nimed:  
 
2013 Mihkel Kärmas 
2014 Marko Reikop ja Owe Petersell 
2015-Anu Välba, Märt Treier ja 
Helgi Sallo 
  

Külliki Bode  
 
 
 

 
Pildil vasakult: Pille Minev, Märt 
Avandi, Külliki  Bode ja Üllar 
Maikalo jutuhoos. 
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Vastus kõlab nii: nad mängivad seda!  
Kolmapäeva õhtuti kogunevad Tallinna 

Puuetega Inimeste Kojas ehk „Toomekal“ 
asuvasse vaegkuuljate kamorkasse muusika-
huvilised kõvakuuljad. Igaühel on kaasas oma 
kortsupill, millest õpetaja nõudliku kõrva all 
meloodiaid välja võluma hakatakse. 

Õpetajaks oli varem venelannast 
Anastassia Varlõgina ning nüüd pooleks aastaks 
hispaania noormees nimega Víctor Martínez 
Belinchón.  

„Oleme akordionit õppinud juba sügisest 
saadik“, mainib Mallori ja tõdeb: „Ega see 
kerge küll ei ole, tulemused on väga visad 
saabuma! Kahe käe kasutamine erineval viisil 
on harjumatu. Ega meist keegi pole ju aastaid 
muusikaga tegelenud ka, ehkki unistasime 
sellisest võimalusest ammu kõik.“ 

Parasjagu on akordionistidel käsil 
Sepapoiste loo selgeks saamine. Iseenesest 
lihtsana näiv lugu tahab tublisti harjutamist. 
Õpetaja on kannatlik. „Küllikil ja Siiril on 
natuke lihtsam – nemad on minust rohkem pilli 
näppinud“, arvab Mallori. „See-eest mina 
jällegi mängisin väiksena algklassides viiulit... 
Ja muidugi olen kätt ja kõrva harjutanud 
parmupilliga!“ 

Pillideks on Malloril ja Siiril elunäinud 
Weltmeisterid, Külliki tõmbab vene bajaani 
ning Helve iidvana akordioni, mis õhku läbi 
laseb. „Kui kellelgi on äkki mõni parem pill 
nurgas tolmu kogumas, siis võib ta selle 
lahkesti meile tuulutamiseks proovida anda“, 
edastab Mallori bändi soovi. „Eks muidugi 
võiks osta täitsa uuegi akordioni, aga egas 
kellelgi meist vedele 2000 eurot. Enda 
akordioni ostsin kunagi 52 euroga oksjonilt ja 

parandus läks maksma 120 eurot. Samas tean, et selline pill maksab rohkemgi,“ selgitab Mallori mängimise 
vahepausi ajal. „Vahepeal seisis seegi mul niisama nurgas, ei osanud midagi tarka sellega ette võtta! Aga 
nüüd tekkis selle õppimiseks võimalus ja loomulikult kasutan ma seda.“ 

Helve oli see, kes leidis õpetajad. „Muidu eraõpet uurides öeldi hinnaks 20 euri tund, kuid tänu nii-
öelda vabatahtlikele maksame meie tunni eest umbes 5 euri inimese pealt; oleneb, kui palju osalisi hetkel 
kohal on,“ selgitab Külliki.  

Vahepaus on läbi. Taas sätivad Mallori, Külliki, Siiri ja Helve endale akordionid mugvamalt põlvedele 
ning alustavad pala mängimist. Muusikahelid kostavad õhtuselt vaiksesse koridori. Ei tea, mida arvavad 
asjast Toomeka kummitused, keda sel hilisevõitu tunnil vanas majas ilmselt ringi hõljumas on. Kas nende 
eluajal keegi ka selle peale tuli, et kõvakuuljad kunagi enesekindlalt lõõtsa tõmbavad? Maailm on 
muutumas, tõepoolest. Või pole muutunud mitte maailm, vaid hoopiski meie ise ja meie suhtumine endisse?  

Kristi Kallaste 
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Ehkki talvisemal ajal täidavad meie Kõku (ehk kõvakuuljate) tantrutrupi liikmed aega pigem 

võistlemise kui esinemisega, leidis 
demonstreerimas Raekoja platsi jõuluturul. Kõkud pääsesid auväärse paiga püünele juba teistel jõuludel 
jutti. Kohale mindi otse „Toomeka“ ehk Toompuiesteel asuva Tallinna Puuetega Inimeste Koja trenni
Kavas oli esitada  tantse alates Justamendi „Parve
tantsulised ise „Hullude polkaks“ tituleeriva
nüüd anti vaegkuuljatele tantsuaega Raekoja platsi laval 

Hoolimata sellest, et närv oli sees nii tantsijatel kui ka lava äärde neile pöidlaid hoidma
sõpradel-lähedastel, läks esinemine igati korda. Tantsud olid tempokad ja hüpped (eriti hüppajate keskmist 
vanust arvestades) kõrged. Aga sassi ei läinud midagi ja kõkude a
uuris üks välisturist keset esinemist: „Are they Estonians?“ 
tõstis pöidla taeva poole: „Good, very good!“

 

Vaegkuuljate tantsutrupp Kõku

 

TTTTTTTT[[[[[[[[lllllllllllllllliiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnnn[[[[[[[[--------HHHHHHHH[[[[[[[[rrrrrrrr

 
Jõulud on aeg, mil käiakse kirikus, ollakse koos ning süüakse häid toi

Tallinna-Harjumaa Vaegkuuljate Ühingu
antama heldelt kuumad tänusõnad liidu peaboss 
juurde pisut ka teemakohaseid vürtse lisada ja rahvale vaimutoitu pakkuda.
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ajal täidavad meie Kõku (ehk kõvakuuljate) tantrutrupi liikmed aega pigem 

võistlemise kui esinemisega, leidis viimane aastavahetus nad taas linnarahva ees oma tantsuoskust 
Raekoja platsi jõuluturul. Kõkud pääsesid auväärse paiga püünele juba teistel jõuludel 

ehk Toompuiesteel asuva Tallinna Puuetega Inimeste Koja trenni
Kavas oli esitada  tantse alates Justamendi „Parve-Peetrist“ ja lõpetades pisut ümber tehtud polkaga, mida 

se „Hullude polkaks“ tituleerivad. Kokku oli eeskava pikkus eelmise aasta omast mahukam
anti vaegkuuljatele tantsuaega Raekoja platsi laval juba tervelt pool tundi.  

ärv oli sees nii tantsijatel kui ka lava äärde neile pöidlaid hoidma
lähedastel, läks esinemine igati korda. Tantsud olid tempokad ja hüpped (eriti hüppajate keskmist 

vanust arvestades) kõrged. Aga sassi ei läinud midagi ja kõkude au ning kuulsus aiva kasvas. 
uuris üks välisturist keset esinemist: „Are they Estonians?“ Noogutasin. Seepeale tegi turist suured silmad ja 
tõstis pöidla taeva poole: „Good, very good!“ 

Vaegkuuljate tantsutrupp Kõku Raekoja platsi laval esinemas.

rrrrrrrrjjjjjjjjuuuuuuuummmmmmmm[[[[[[[[[[[[[[[[        VVVVVVVV[[[[[[[[________ggggggggkkkkkkkkuuuuuuuuuuuuuuuulllllllljjjjjjjj[[[[[[[[tttttttt________
jjjjjjjjõõõõõõõõuuuuuuuulllllllluuuuuuuuppppppppiiiiiiii ^̂̂̂̂̂̂̂uuuuuuuu        

Jõulud on aeg, mil käiakse kirikus, ollakse koos ning süüakse häid toite. Kõike seda ühendas endas
Harjumaa Vaegkuuljate Ühingu poolt oma liikmetele korraldatud pidu. Siinkohal peab edasi 

ad tänusõnad liidu peaboss Mallorile, kes viitsis vaeva näha selle nimel, et jõululõuna 
ka teemakohaseid vürtse lisada ja rahvale vaimutoitu pakkuda. 

ttttttttssssssssiiiiiiiillllllll        
ajal täidavad meie Kõku (ehk kõvakuuljate) tantrutrupi liikmed aega pigem 

linnarahva ees oma tantsuoskust 
Raekoja platsi jõuluturul. Kõkud pääsesid auväärse paiga püünele juba teistel jõuludel 

ehk Toompuiesteel asuva Tallinna Puuetega Inimeste Koja trennisaalist. 
lõpetades pisut ümber tehtud polkaga, mida 

pikkus eelmise aasta omast mahukam, ehk 

ärv oli sees nii tantsijatel kui ka lava äärde neile pöidlaid hoidma-filmima tulnud 
lähedastel, läks esinemine igati korda. Tantsud olid tempokad ja hüpped (eriti hüppajate keskmist 

u ning kuulsus aiva kasvas. Siinkirjutajalt 
Noogutasin. Seepeale tegi turist suured silmad ja 

 
esinemas. 

Kristi Kallaste 

________        ÜÜÜÜÜÜÜÜhhhhhhhhiiiiiiiinnnnnnnngggggggguuuuuuuu        

te. Kõike seda ühendas endas 
poolt oma liikmetele korraldatud pidu. Siinkohal peab edasi 

kes viitsis vaeva näha selle nimel, et jõululõuna 
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Pidurõivais harjumaakate seltskond maabus
ringkäik ja näha ka kuulsat „Surmatantsu“ oli mitmeid peresid ajendanud
ise jäi seekord küll uudistamata, see-eest tutvustas giid rahvale üpris põhjalikult avatud tiibaltaril asetsevaid 
pilte. Pärast pikka loengut õnnistati kõvakuuljaid väikese orelikontserdiga ja see oli juba palju parem. 
Niguliste kiriku kõige põnevamaks 
ehitud vägagi temaatiliselt – arvukate surnupealuudega. 
jõulukuusega. Viie meetri kõrgune puu on kaunistatud interjööridisainifirma Shishi poolt ning inspi
Bernt Notke „Surmatantsust“. Kolpasid, konte ja luukeresid leidus kaunistuste rollis igas suuruses
vaid vaatleja pilk kuusel pidama jäi, seal see
surmateema tabulisuse, mõjus tulemus päris 

Niguliste kiriku jõulupuu 2016. aasta lõpul.
 
 Kui vaim iidse kiriku võlvide all 
saksakambrisse oli Tallinna ja Harjumaa 
kelneripiigad auravate roogadega täitma asusid. Seekordne menüü oli jõuluaegsele traditsioonilisele 
verivorsti-hapukapsadieedile sekundeer
pooltoore steigiga. Õhtu möödus eripärase
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arjumaakate seltskond maabus esmalt Niguliste kirikusse. Lootus teha iidses ehitises põnev 
ka kuulsat „Surmatantsu“ oli mitmeid peresid ajendanud lapsigi kaasa võtma. 

eest tutvustas giid rahvale üpris põhjalikult avatud tiibaltaril asetsevaid 
õnnistati kõvakuuljaid väikese orelikontserdiga ja see oli juba palju parem. 

 osaks osutus üllatuslikult jõulupuu. Kõnealuste
arvukate surnupealuudega. Tegemist pidi olema Tallinna moodsaima 

jõulukuusega. Viie meetri kõrgune puu on kaunistatud interjööridisainifirma Shishi poolt ning inspi
Kolpasid, konte ja luukeresid leidus kaunistuste rollis igas suuruses

idama jäi, seal see mõnda nunnut skeletikest kohtas. Jättes kõrvale kompleksid ja 
mus päris värskendavalt ja üldsegi mitte kurvalt.

Niguliste kiriku jõulupuu 2016. aasta lõpul. 

kiriku võlvide all kuhjaga ära toidetud, soovis sedasama saada 
Tallinna ja Harjumaa kõvakuuljate seltskonnale broneeritud pikk laud

kelneripiigad auravate roogadega täitma asusid. Seekordne menüü oli jõuluaegsele traditsioonilisele 
hapukapsadieedile sekundeerides valitud nimme eksootiline, alates kammkar

Õhtu möödus eripäraseid hõrgutisi nautides ja lauanaabritega muhedalt 

 

esmalt Niguliste kirikusse. Lootus teha iidses ehitises põnev 
lapsigi kaasa võtma. „Surmatants“ 

eest tutvustas giid rahvale üpris põhjalikult avatud tiibaltaril asetsevaid 
õnnistati kõvakuuljaid väikese orelikontserdiga ja see oli juba palju parem. 

Kõnealuste jõulude ajal oli see 
Tegemist pidi olema Tallinna moodsaima 

jõulukuusega. Viie meetri kõrgune puu on kaunistatud interjööridisainifirma Shishi poolt ning inspireeritud 
Kolpasid, konte ja luukeresid leidus kaunistuste rollis igas suuruses; kuhu 

Jättes kõrvale kompleksid ja 
mitte kurvalt. 

 

saada ka kõht. Reval Cafe 
seltskonnale broneeritud pikk laud, mida kenad 

kelneripiigad auravate roogadega täitma asusid. Seekordne menüü oli jõuluaegsele traditsioonilisele 
me eksootiline, alates kammkarpidest ning jätkates 

muhedalt juteldes.  
 

Kristi Kallaste 
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Kuidas meie pealinnarahvas Kongutasse 
sattus, pole just ajaloo vaikimist nõudev uudis 
süü lasus mitte tähtedel, vaid nähtusel nimega 
„Tagasi kooli“. Ei maksa ehmatada –
siin tegu kellegi puupea istumajätmisega! 
Tegemist on hoopiski tänuväärt kodaniku
algatusega, mille eesmärgiks on tugevdada Eesti 
koolide ja ülejäänud ühiskonna koostööd. Kooli
desse kutsutakse tunde andma ja kogemusi jagama 
külalisõpetajaid – tegusaid kodanikke, lapseva
nemaid, vilistlasi, üliõpilasi ja kõiki neid, kes 
soovivad koolielus kaasa lüüa. Külalisõpetajate 
tunnid vahendavad õpilastele praktilisi teadmisi ja 
kogemusi erinevatest eluvaldkondadest, aidates 
kaasa hariduse mitmekesistumisele.  

Antud projekti raames naasevad kooli
täiskasvanud, et seal lastele oma tegemisi 
tutvustada. Peaasjalikult puudutab see eriala
valikuid, ehk siis eeldatakse, et kooli naaseva
praegused õpetajad, arstid või müüjad ning 
tutvustavad seal tulevastele kolleegidele oma tööd. 
Ent samamoodi on kooliuksed avatud ka näiteks 
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pealinnarahvas Kongutasse 
sattus, pole just ajaloo vaikimist nõudev uudis – 
süü lasus mitte tähtedel, vaid nähtusel nimega 

– õnneks pole 
siin tegu kellegi puupea istumajätmisega! 
Tegemist on hoopiski tänuväärt kodaniku-
algatusega, mille eesmärgiks on tugevdada Eesti 
koolide ja ülejäänud ühiskonna koostööd. Kooli-
desse kutsutakse tunde andma ja kogemusi jagama 

tegusaid kodanikke, lapseva-
nemaid, vilistlasi, üliõpilasi ja kõiki neid, kes 

us kaasa lüüa. Külalisõpetajate 
tunnid vahendavad õpilastele praktilisi teadmisi ja 
kogemusi erinevatest eluvaldkondadest, aidates 

 
naasevad kooli tänased 

, et seal lastele oma tegemisi 
utvustada. Peaasjalikult puudutab see eriala-

valikuid, ehk siis eeldatakse, et kooli naasevad 
või müüjad ning 

tutvustavad seal tulevastele kolleegidele oma tööd. 
Ent samamoodi on kooliuksed avatud ka näiteks 

erivajadusi või muud huvitavat teemat valdavatele 
spetsialistidele. 

Selle järgimistvääriva ettevõtmise raames 
Küllikit-Kristit Kongutasse sattusidki. Sa
koosnes neljanda ja kuu

Kuulmisalane tund võis alata. Lapsed said 
selgeks, mis vahe on kur
kuuldeaparaadil ning implantaadil; sekka näidati 
kurtide poolt tehtud viipekeelset muusikavideot 
ning kui noorukeste tähelepanu juba pisut hajuma 
kippus, sai see taas koondatud kurtide mängude 
abil. Kõige lõpuks korraldati suur ristimin
laps sai endale oma viipenime. Koju kaasa viis iga 
laps lehe sõrmenditega ning uhke tunnistuse. 

Konguta koolimaja oli soe ja hubane, 
õpetajad hoolitsevad ning rüblikud just parajal 
määral uudishimulikud. Säherdused
täidavad energiaga 
pedagoogide seas ammulevinu
hoiavad ennastki noorena!

        

ttttttttiiiiiiii        KKKKKKKKoooooooonnnnnnnngggggggguuuuuuuutttttttt[[[[[[[[        

 
huvitavat teemat valdavatele 

Selle järgimistvääriva ettevõtmise raames 
Kristit Kongutasse sattusidki. Saali publik 

enda klassi õpilastest.  
alane tund võis alata. Lapsed said 

selgeks, mis vahe on kurdil ja vaegkuuljal, 
kuuldeaparaadil ning implantaadil; sekka näidati 
kurtide poolt tehtud viipekeelset muusikavideot 
ning kui noorukeste tähelepanu juba pisut hajuma 
kippus, sai see taas koondatud kurtide mängude 
abil. Kõige lõpuks korraldati suur ristimine – iga 
laps sai endale oma viipenime. Koju kaasa viis iga 
laps lehe sõrmenditega ning uhke tunnistuse.  

Konguta koolimaja oli soe ja hubane, 
õpetajad hoolitsevad ning rüblikud just parajal 
määral uudishimulikud. Säherdused küllaminekud 

energiaga ning kinnitust leiab 
pedagoogide seas ammulevinud ütlus – lapsed 

noorena!  
Kristi Kallaste
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MMiiddaa  uunniivveerrssaaaallnnee  ddiissaaiinn  eennddaasstt  üüllddssee  

kkuujjuuttaabb??  
SA Archimedese koduleht vastab nõnda: 

Universaalne disain on strateegia, mille 
eesmärgiks on luua erinevate keskkondade, 
toodete, kommunikatsiooni, infotehnoloogia ning 
teenuste disain ja ülesehitus ligipääsetavaks, 
arusaadavaks ning kasutatavaks kõikidele nii 
suures ulatuses ning nii sõltumatul ja loomulikul 
viisil kui võimalik; eelistatult ilma kohandamise 
vajadusteta. 

Tegemist on puudega inimestele, aga ka 
teistele rühmadele, nagu lastega pered, vanurid, 
ajutise liikumistakistusega või muu igapäevaelus 
toimetuleku takistusega inimestele sobivate 
lahendustega. Universaalse disaini põhimõtteid on 
seni käsitletud peamiselt füüsilise 
juurdepääsetavuse kontekstis, kuid need peaksid 
olema integreeritud ühiskonna kõikidesse 
valdkondadesse ning arengukavadesse. 
Kõrghariduses on universaalse disaini põhimõtted 
lisaks hoonete juurdepääsetavusele seotud 
juurdepääsuga õppe sisule (nt õppemeetodite, -
vahendite ja õppekorralduse mitmekesistamine ja 
kohandamine mitmekesiste vajadustega õppijaid 
arvestades). 

Ehk siis, lühidalt öeldes: tegemist on kaasava 
mõtteviisiga, mis lähtub eeldusest, et ühiskond on 
loodud meile kõigile, meil kõigil on õigus siin 
elada ja olla.  

Universaalse disaini meditsiiniline mudel 
keskendub puudele, sotsiaalne mudel ühiskonnale 
ja keskkonnale, mille tekitatud tõketega puude või 
erivajadusega inimene peab toime tulema. 
Sotsiaalsest ning ühiskondlikust elust osavõtmist 
takistavaid barjääre on võimalik ennetada, 
rakendades alates erinevate teenuste ja füüsilise 
keskkonna planeerimise varastest etappidest 
universaalse disaini põhimõtteid. 
 

2016. aastal toimus esimene 
Sotsiaalministeeriumi ja ligipääsetavuse 
nõukogu poolt ellu kutsutud universaalse 
disaini konkurss. Konkursile oodati 
tudengite uuenduslikke idee- või valmislahendusi, 
mis olid disainitud, rakendades universaalse 
disaini põhimõtteid eri valdkondades, sh näiteks 
toodete, teenuste, ehitiste ja digitaalkeskkonna 
disainis. Konkursi laiem eesmärk on suurendada 

nii tudengite, kellest saavad tööturul 
praktiseerijad, kui ka üldise avalikkuse teadlikkust 
universaalse disaini põhimõtetest ja nende 
rakendamisest saadavast kasust. 4000-eurose 
auhinnafondiga konkursile laekus 7 tööd, mis 
puudutasid lahendusi nii liikumis-, nägemis- kui 
ka kuulmisvaegustest tulenevate takistuste 
leevendamiseks. Ilmselt on ka meie ajakirja 
lugejatel allpool põnev konkursil osalenud 
töödega tutvuda. 
 

1) Viipekeeletõlk Alice – lugemisabi 
kurtidele  

Kuna teadupärast valmistab kurtidele eesti 
keel (ka kirjutatud kujul) sageli raskusi, võiks 
nende mobiilis olla äpp, millega saaks skannida 
võõrast sõna, mispeale nutitelefoni ekraanile 
ilmub vastav sõna viipekeelde tõlgitud kujul. Idee 
iseenesest tundub asjalik. Samas peaks too tõlk 
suutma lugeda ka tavalist raamatut, mitte ainult 
lugerist või spetsiaalsest kohast teksti leidma. 
Tehniline teostus on võimalik. Tegelikult ei ole 
tegu uudse lahendusega – juba rohkem kui 10 
aasta eest sai sõnastike abil arvutis sõnu tõlkida, 
tähistades ära vajaliku sõna. Juba praegu on 
võimalik sisestada arvutis või nutitelefonis 
eestikeelne sõna ning saada sellele viipekeelne 
vaste. Androidile on olemas ka vastav äpp. Samuti 
on eesti ja viipekeele väga erineva struktuuri tõttu 
vajalik tõlkida lausete, mitte üksiksõnade kaupa. 
  

2) Dring – köögiabiline pimedatele 

 Too leiutis on ajendatud tõigast, et 
nägemispuudega inimestel on tihtipeale raske 
jälgida toidu küpsemist. Tegemist on rõngaga, mis 
asetatakse küpsetatava toidu juurde – näiteks 
supipotti või praeahju. Rõnga sees peituvad 
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sensorid, mis annavad märku toidu valmimisest. 
Rõngas käib keskelt lahti ning tal on wifi ühendus. 
Toidu valmimisest annab rõngas märku „dring“-
helisignaaliga. 

Komisjon hindas antud leiutise kasutusala 
laialdaseks ning ennustas, et kindlasti saaks see 
populaarseks mitte vaid pimedate, vaid ka rööp-
rähklejatest pereemade, poissmeeste ja restorani-
kokkade seas. Probleemidena toodi välja idee liialt 
keeruline teostatavus: elektroonikakomponendid 
peavad taluma kõrgeid temperatuure. Samuti 
tekitab kõhklusi hügieeniküsimus: rõngal peab 
olema toiteallikana sees patarei, mis päris 
kindlasti ei või toiduga kokku puutuda ega 
lekkida. Teiseks ei ole kõik võib-olla huvitatud 
supist, mille üks komponente keetmisel peale 
köögiviljade ja liha on olnud tehismaterjalist ja 
netiühendusega rõngas. 
 

3) Tilk-tilk – tilgaravimi doseerimise 
abivahend pimedatele 

Tihtipeale tuleb ravimeid doseerida tilkadena. 
Viimane tegevus aga on võimalik üksnes nägemis-
meele abil. Idee autorid mainivad ajendina 
pimedat ema, kes oma haigele lapsele ravimi 
manustamiseks oli sunnitud kolm korda päevas 
selleks abilise koju kutsuma.  

Toode kujutab endast mugava suurusega 
käepärast silikoonkattega pakendit. Üks tilk 
ravimit väljub pakendist siis, kui see tagurpidi 
pöörata ning otsikut kergelt naha või pinna vastu 
vajutada. Ühe vajutuse tagajärjel väljub üks ühik 
ehk tilk ravimit. Nii on pimedal hõlpus lugeda, kui 
mitu tilka ta rohtu endale või haigele lähedasele 

manustab. Tootel on küljes erinevas suuruses 
otsikud – nina, kõrva ning silma jaoks. Seegi 
toode pälvis komisjonilt kiitvaid hinnanguid 
vajaliku idee peale tulemise eest. Paraku puudusid 
tootejoonised ja tekkis kahtlus seadme töö 
tõhususe osas.  
 

4) Memo – randmeseade kehva mäluga 
eakatele 

Rahvastik vananeb ja pensioniiga tõstetakse. 
Üha enam eakaid on tööga hõivatud. Paraku 
kaasnevad kõrge vanusega pahatihti ka mälu-
probleemid. Võimaldamaks eakatel tööelus endise 
edukusega osaleda, on välja pakutud randme-
seade. Tutvustuses on kirjutatud: „Intelligentne 
personaalassistent muudab häälkäsklused tekstiks, 
millest omakorda tuvastab nimed, ülesanded, 
numbrid, ajad ja salvestab need ülesannete listi“. 

Niisugune vahend võiks olla kasulik 
tegelikult kõikidele inimrühmadele, kel vaja 
midagi meeles pidada.  
Ent jällegi – mõte on kahtlemata hea, ent tehniline 
teostus tekitab küsimusi. Veidi arusaamatuks jääb 
asjaolu, kuidas suudab seade häälkäsklusi tekstiks 
muuta ning siis organiseerida erinevaid tegevusi. 
Häid tulemusi kõnetuvastuses (arvutis hääle 
tekstiks muutmine ja vastupidi) on saavutatud 
inglis- ning prantsuskeelses maailmas, eesti kee-
lega on asjad veidi unaruses. Ainus, kes asjaga 
tõsiselt tegeleb, on Tanel Alumäe Tallinna Tehni-
kaülikooli Küberneetika Instituudist. Muide, 
vanasti kasutati umbes samal otstarbel taskurätikut 
– millegi meeles pidamiseks seoti ühte rätikunurka 
sõlm.   

 
Randmeseade mäluprobleemidega eakatele 

 
5) Viip – sürrealistlik küünekaunistus-

viipekeeletõlk 
Tegemist on viipekäega – viipekeelse kurdi 

randmele kinnitatakse käekella meenutav miniar-
vuti ning kõikide sõrmeküünte otsa katetega 

andurid. Kandja viibeldes otsib randmeseade oma 
sisemälust üles viiplemise koordinaadid ning 
tõlgib need ära. Tõlget saab valida kas heli-
kandjana (verbaalses vormis) või kirjalikul kujul. 
Toodet saab ühendada bluetooth riistvara abil 
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teiste seadmetega, seega saab VIIP abil pidada 
kõnesid ilma kõrvalise abita ning mis kõige 
tähtsam – saab vahetult suhelda ümbritsevate 
inimestega, kes ei mõista viipekeelt. 

Projekt iseenesest on enam kui suurejooneline 
– mis nii viga, kui randmeseade tõepoolest tuleks 
toime viipekeele tõlkimisega eesti keelde! Hoobilt 
kaoksid ära kulutused viipekeeletõlkidele, kes 
peaksid oma hambad varna riputama. Mugav see 
seade pole – tõenäoliselt ei soovi paljud inimesed 
kanda oma küünte otsas mingeid andureid 
sisaldavaid katteid. Teiseks näikse selline suhtlus 
olema vaid ühepoolne, ehk siis aitavat see  
viipekeelsel kurdil end kuuljatele küll aru-
saadavaks teha, kuid viimase vastust seade 
kahjuks tõlkida ei suuda. 

 
 

6) Lauamäng kõikidele lastele 
Tegemist on kosmoseteemalise lauamänguga, 

mille loomisel on püütud arvestada kõiki lapsi – 
lubatakse, et lisaks tervetele pidavat mäng sobima 
ka kurtidele ja pimedatele. Autorid loodavad, et 
sedasi saavad omavahel sõbraks väga erineva 
kehalise seisundiga põnnid. Mäng sisaldab kenasti 
punktkirjas mängujuhendit, reljeefset mängulauda 
ning käega kombatavaid planeete. Küsimusi 
tekitab aga katse sobitada seda mängu ühekorraga 
nii kurtidele kui pimedatele: osa mängunuppe on 
värvilised, mõned mängukaardid eeldavad 
viipekeele kasutamist ja pantomiimi – st on 
jõukohased ainuüksi nägemismeele olemasolul. 
Ent mismoodi saavad sel juhul mängida pimedad? 
Seega ei saa ilmselt väita, nagu oleks tegu 
„kõikidele“ sobiva mänguga.  

7) Korrusmaja ligipääsetavus 
Antud projekt keskendus nõukogude ajal 

ehitatud suurtele paneelmajadele, mida leidub Eestis 
hulgaliselt. Niisugustes majades on sissepääsud ja 
trepikojad sageli kitsad ning künnistega, pääs lifti  
keerukas. Autorite tiimist pooled on ka ise ratastoolis 
ning teemaga igapäevaselt tuttavad. Nende 
soovituseks on ehitada ümber korrusmajade 
sissepääsud ja trepikojad. Liikumispuudega inimes-
tele ja lapsevankrite lükkajaile jääks siis ära tõus 
trepiastmetest poolkorruse liftini, kuna 
rekonstrueerimise käigus tuuakse liftišaht 
madalamale sissepääsutasandile. Idee näikse olema 
teostatav ja säherdusest projektist võidaksid paljud.  

 
Kuna konkursil esiletõusvamad tööd puudusid ja tegemist oli Eestis uudse ettevõtmisega, siis läks 

auhinnafond kõikide osavõtjate vahel jagamisele. Noored said kindlasti innustust ja mõtlemisainet, tänu 
millele püsib lootus, et nad tööellu sisenedes kaasavat keskkonda juba normaalseks nähtuseks peavad ja seda 
iseenesestmõistetavalt rakendavad. 

 
Kristi Kallaste 
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Kuulmisimplantaate hakati Eestis paigaldama 
2000. aasta kevadest. 16. aprillil 2000 oli 
ajalooline päev: Tartu ülikooli kliinikumis 
opereeriti esimesed sisekõrvaimplantaadid
kurdile inimesele. Esimene oli toona 2 a 10 k noor
Ellen Müil ning teine Tallinna Ülikooli eesti 
filoloogia tudeng Kristi Kallaste. Operatsioonid 
teostas selleks Saksamaalt kohale kutsutud suurte 
kogemustega kirurg dr Ernst Lehnhardt. Lõikused 
õnnestusid ning mõlemast on saanud seadme 
igapäevased kasutajad. Ellen sai 8 aastat hiljem 
ehk 11-aastaselt implantaadi teisegi kõrva 
praegu Tartu Ülikoolis esimesel kursusel 
riigiteadust.  

 
Järgnevalt avaldame allpool Pille Ruuli 

küsitluse Mari Reilsonile koos vastustega.
1) Kui palju on Eestis tänaseks inimesi, kellel 
on sisekõrvaimplantaat? 

Haigekassa hinnakirjas on implantaadid alates 
2004. aastast. Tänaseks on sisekõrvaimplantaat 
Eestis 114 lapsel ning 41 täiskasvanul. 60 Eesti 
lapsele on implantaat paigaldatud väga noores 
vanuses, ehk siis 0 – 3 eluaastat. (Toimetajalt 
võrdluseks: nt Soomes on implantaadikandjaid 
363 last ning 841 täiskasvanut.) 
2) Millised tingimused implantaadi saamiseks 
on? Mis see saajale maksab ja kes ülejäänud 
summa hüvitab?  
Valikukriteeriumitest saab lugeda: 
http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view
448/4636 
http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/viewFile/1
0596/5781 
 Esmase implantaadi eest tasub HK; 
kõneprotsessori vahetuse puhul (iga 7 a tagant) 
toimub SKA ja isiku abivahendi eest tasumine 
vastavalt määruse nr 74 ”Abivahendite loetelu, 
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Kuulmisimplantaate hakati Eestis paigaldama 

prillil 2000 oli 
päev: Tartu ülikooli kliinikumis 
mesed sisekõrvaimplantaadid kahele 

Esimene oli toona 2 a 10 k noor 
Ellen Müil ning teine Tallinna Ülikooli eesti 
filoloogia tudeng Kristi Kallaste. Operatsioonid 

ohale kutsutud suurte 
kogemustega kirurg dr Ernst Lehnhardt. Lõikused 
õnnestusid ning mõlemast on saanud seadme 

8 aastat hiljem 
teisegi kõrva ja õpib 
esimesel kursusel 

Järgnevalt avaldame allpool Pille Ruuli 
küsitluse Mari Reilsonile koos vastustega. 
1) Kui palju on Eestis tänaseks inimesi, kellel 

Haigekassa hinnakirjas on implantaadid alates 
sisekõrvaimplantaat 

Eestis 114 lapsel ning 41 täiskasvanul. 60 Eesti 
lapsele on implantaat paigaldatud väga noores 

3 eluaastat. (Toimetajalt 
võrdluseks: nt Soomes on implantaadikandjaid 

gimused implantaadi saamiseks 
on? Mis see saajale maksab ja kes ülejäänud 

http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/viewFile/9

http://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/viewFile/1

Esmase implantaadi eest tasub HK; 
kõneprotsessori vahetuse puhul (iga 7 a tagant) 

ja isiku abivahendi eest tasumine 
vastavalt määruse nr 74 ”Abivahendite loetelu, 

abivahendite eest tasu maksmise kohustuse riigi 
poolt ülevõtmise otsustamine ja erandite tegemise 
tingimused ja kord ning abivahendi kaardi 
andmed” lisale. 
erimenetlusotsusega ühekordselt omaosaluse 
vähendamist, mida selle aasta kogemuse põhjal 
riik rahuldab. Kõneprotsessori vahetuse puhul jääb 
ühe protsessori omaosaluseks sõltuvalt protsessori 
mudelist 400-500 eurot.
3) Kui pikad on järjekorrad või millised 
prioriteedid implantaadi saamiseks?
HK kompenseerib praegu 14 tk aastas, rohkemate 
puhul on vajalik teha lisataotlus.
Prioriteetjärjekord on niisugune
tööealised, pensioniealised
4) Kas teate, kui pal
hiliskurdistunuid ehk inimesi, 
lühikese aja jooksul jä
kurdistumine? 
Kahjuks ei tea. Äkki leiate mingit statistika
http://www.ead.ee/orb.aw/class=file/action=previe
w/id=371279/HKPProbleemid_roodemae_2004.p
df  
Töö on küll vana, kuid peaks sisaldama mingeid 
numbreid. 
5) Mida veel peaks teadma kuulmis
implantaatide saamise, hoolduse, tugiteenuste
jm kohta Eestis? 
Erinevate kuulmisimplantaatide (koos kasutus
infoga) kohta peab info olema üleval MSA 
kodulehel https://msa.sm.ee/
ID kaardiga ning saab lugeda erinevate 
meditsiiniseadmete kohta olulist infot.
varustatakse kõik implantaadikasutajad põhjalike 
kasutusjuhenditega. Vajadusel saab küsimustele 
vastuse oma implantaadi kõneprotsessori 
programmeerijalt. 

 

________        EEEEEEEE________ssssssssttttttttiiiiiiiissssssss        
abivahendite eest tasu maksmise kohustuse riigi 
poolt ülevõtmise otsustamine ja erandite tegemise 
tingimused ja kord ning abivahendi kaardi 

Võimalik taotleda 
erimenetlusotsusega ühekordselt omaosaluse 
vähendamist, mida selle aasta kogemuse põhjal 
riik rahuldab. Kõneprotsessori vahetuse puhul jääb 
ühe protsessori omaosaluseks sõltuvalt protsessori 

 
3) Kui pikad on järjekorrad või millised on 
prioriteedid implantaadi saamiseks? 
HK kompenseerib praegu 14 tk aastas, rohkemate 

vajalik teha lisataotlus. 
Prioriteetjärjekord on niisugune: lapsed, 
tööealised, pensioniealised. 

teate, kui palju on Eestis 
hiliskurdistunuid ehk inimesi, kel tekib 
lühikese aja jooksul järsk kuulmislangus, 

Kahjuks ei tea. Äkki leiate mingit statistikat siit: 
http://www.ead.ee/orb.aw/class=file/action=previe
w/id=371279/HKPProbleemid_roodemae_2004.p

küll vana, kuid peaks sisaldama mingeid 

5) Mida veel peaks teadma kuulmis-
implantaatide saamise, hoolduse, tugiteenuste 

Erinevate kuulmisimplantaatide (koos kasutus-
infoga) kohta peab info olema üleval MSA 

https://msa.sm.ee/ Seal peab sisenema 
ID kaardiga ning saab lugeda erinevate 

ohta olulist infot. Samuti 
varustatakse kõik implantaadikasutajad põhjalike 
kasutusjuhenditega. Vajadusel saab küsimustele 
vastuse oma implantaadi kõneprotsessori 

 Mari Reilson 
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Piltidel vasakul pool jäik akrüülotsik, paremal pehme silikoonotsik.
 
Mallori: Mul on küsimus kuuldeaparaadi 
individuaalotsikute kohta: mida eelistada
plastmassist või silikoonist? Praegu kasutan 
plastmassist, aga need on veidi ebamugavad
rasked. Kas eelistada silikoonist 
hakkab kõrv rohkem higistama? Kas silikonist 
otsakut on raskem puhastada ja peab tihedamini 
vahetama? 
Viljar: See on puhtalt enda soov, kuidas 
mugavam kasutada! Silikoon on muidugi 
pehmem, mugav kõrvale, ei tee haiget
Muidugi tuleb silikoonist otsikut 
puhastada ja nende eluiga on lühem. Silikoonis
otsik jääb maha kukkudes terveks. Akrüülis
on jäik ja ebamugav, teeb haiget ning maha 
kukkudes läheb katki. Hetkel kasutan silikoonis
otsikut. Ühesõnaga, kellele ebamugav ja kellele 
mitte – maitseasi! 
Mallori: Aga kas voolikut seal sees vahetada 
saab? Kas silikooni sisse on uuristatud ava?
Viljar: Silikoonist on läbi tõmmatud voolik, kuid 
selle vahetuse osast jään hetkel vastuse võlgu. Aga 
küsin vastu, kas akrüülidel siis saab voolikut 
vahetada? 
Kristina: Vabalt saab vahetada. Sinna otsiku sisse 
sulatatakse juba valmistamise käigus lühikesed 
lisatorukesed, mille otsa tõmmatakse vahetatav 
voolik.  
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Piltidel vasakul pool jäik akrüülotsik, paremal pehme silikoonotsik.

kuuldeaparaadi 
ida eelistada, kas 

nist? Praegu kasutan 
veidi ebamugavad ja 

 otsikut või 
hakkab kõrv rohkem higistama? Kas silikonist 
otsakut on raskem puhastada ja peab tihedamini 

on puhtalt enda soov, kuidas 
mugavam kasutada! Silikoon on muidugi 

em, mugav kõrvale, ei tee haiget jne. 
 regulaarselt 

puhastada ja nende eluiga on lühem. Silikoonist 
maha kukkudes terveks. Akrüülist otsik 

jäik ja ebamugav, teeb haiget ning maha 
kasutan silikoonist 

kellele ebamugav ja kellele 

Aga kas voolikut seal sees vahetada 
Kas silikooni sisse on uuristatud ava? 

tõmmatud voolik, kuid 
hetkel vastuse võlgu. Aga 

saab voolikut 

Sinna otsiku sisse 
sulatatakse juba valmistamise käigus lühikesed 

rukesed, mille otsa tõmmatakse vahetatav 

Janek: Silikoonist on pehmemad ja kõrvas 
püsivad paremini, et samas 
kõrvad "higistama" ja soodustab kõrvaprobleeme 
rutemini. Kui uuesti lähen tegema, siis eelistan 
kõvemast materjalist 
Viljar: Eks kõrvakahjustused olene ka sellest, kui 
tihti otsikut kasutatakse. Minu
kasutusaeg päevas 12 – 
Janek: Tuttu minnes võtan ikka 
Silikoon on pehmem, kergem 
jäigem kestab kauem. Positiivne, et silikoon
hästi tihedalt kõrvas
kasutamist tuli paistes ja valuliku kõrvaga 
arsti juures. Seevastu jäigemat kasutasin
aastat ja vajadus kuulmiskeskusse 
alles siis, kui otsik hakkas amortiseeru
proovi vahelduseks peh
hirmkallid, saab pärast uuesti teha, kui ei sobi 
Mare: Jah, õigus. Silikoonist peavad kauem 
vastu, aga tekitavad allergiat. Viimase 
salv olemas ja see on väga tõhus.
ajab kõrvad sügelema ja otsik
peaks. Mu üle 30- aastane kogemus
Heinar: Mina olen küll oma akrüülotsikuga rahul. 
Eks see ole harjumise asi.
  

Vestlus Facebookis Kuulmisabi lehelt

tt  ____lliisstt[[^̂[[::  
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Piltidel vasakul pool jäik akrüülotsik, paremal pehme silikoonotsik. 

Silikoonist on pehmemad ja kõrvas 
üsivad paremini, et samas miinuseks on, et paneb 

kõrvad "higistama" ja soodustab kõrvaprobleeme 
rutemini. Kui uuesti lähen tegema, siis eelistan 

 
ks kõrvakahjustused olene ka sellest, kui 

tihti otsikut kasutatakse. Minul on kuuldeaparaadi 
 15 tundi. 
võtan ikka kõrvast ära  

on pehmem, kergem deformeeruma, 
Positiivne, et silikoon istub 

tihedalt kõrvas. Pärast pooleaastast 
paistes ja valuliku kõrvaga käia 

Seevastu jäigemat kasutasin mitu 
kuulmiskeskusse minna tekkis 

k hakkas amortiseeruma. Seega 
proovi vahelduseks pehmemaid, nood pole 

pärast uuesti teha, kui ei sobi  
ilikoonist peavad kauem 

aga tekitavad allergiat. Viimase jaoks on 
väga tõhus. Kõvem materjal 
ja otsik püsi kõrvas nii nagu 

aastane kogemus on selline. 
Mina olen küll oma akrüülotsikuga rahul. 

Eks see ole harjumise asi. 

Vestlus Facebookis Kuulmisabi lehelt 
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        Kuuldeaparaadi patarei on 
tsink-õhk tüüpi patarei, mille 
üheks elektroodiks on tsink ja 
teiseks õhk. Nende kasutusele 
võtmisel eemaldatakse värvi-
line kleeps kesta põhjas olevalt 
õhuavalt, seejärel on element 
töövõimeline paari kuu vältel. 
Patarei saavutab täisvõimsuse 
umbes ühe minuti pärast peale 
kleebise eemaldamist. Suletuna 
säilib laeng 2 ‒ 3 aastat. Kleep-
su tagasikleepimine tühjene-
mist enam ei peata. Tsink-õhk 
patareid on odavad ning 

kasutaja tervisele ohutud.  
 
EEnnaammlleevviinnuudd  ppaattaarreeiiddee  mmuuddeelliidd  ssuuuurruussee  jjäärrjjeekkoorrrraass  oonn::  
10 – (värvikood kollane) mahtuvus: 90 mAh (Kõrvasisestel ja kõrvatagustel aparaatidel, kasutajateks 
enamasti lapsed ja kerge kuulmislangusega inimesed) 
312 – (värvikood pruun) mahtuvus: 160 – 180 mAh (Kõrvasisestel ja –tagustel aparaatidel) 
13 -  (värvikood oranž) mahtuvus: 280-310 mAh (Kõrvatagustel aparaatidel, Eestis enimkasutatavad) 
675 – (värvikood sinine) mahtuvus: 550 – 600 mAh (Kõrvatagustel aparaatidel; kasutatakse suurema 
kuulmislanguse korral, võimsamatel kuuldeaparaatidel) 
 
PPaattaarreeiidd  ppeeaavvaadd  1122++  ttuunnnniissee  kkaassuuttuussee  jjuuuurreess  eennaammaassttii  vvaassttuu::  
Nr 10: 5 – 7 päeva; 
Nr 312: 6 – 9 päeva; 
Nr 675: 20 – 25 päeva. 
 

Vastupidamise kõikuvus tuleneb võimendusastmetest ja töötundide pikkusest päevas. Patareisid 
tuleb hoida miinuskraadide eest, kuna see lühendab nende tööiga. Kui kuuldeaparaati ei kasutata pikemat 
aega, siis peab patarei aparaadist välja võtma. Tavaliselt on patarei “parim enne” 3 aastat. 

Sisekõrvaimplantaatides kasutatakse enamasti patareisid nr 675, kusjuures korraga tuleb sisse panna 
2-3 patareid.  Vastu peab üks komplekt umbkaudu 5 päeva.  

 
Allikas: 

http://kuulmisabi.kuusit.ee/index.php?title=Kuuldeaparaadi_patareid#Testid_patarei_nr_13_.28Widex_B12
_-_70-80db.29   
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Käesoleval leheküljel tutvustame sellist 
nähtust nagu kuulmisbuss. Ütleme kohe ausalt ära, 
et Eestis toda põnevat sõidukit 
hoolimata veel ei eksisteeri. Küll aga vurab 
kuulmisbuss rõõmsalt kummide vilinal 
mööda Soomet. 

Kellele seda kuulmisbussi veel vaja on? Buss 
peaks ju olema siiski reisimiseks, 
kõrvaarsti juurde! Jah, aga... kõik inimesed ei ela 
keskuses. Kui palju on memmesid ja taate, kelle 
kodu asub kõrvalises külakeses metsade rüpes
alati seal bussipeatust polegi. Kuulmisb
mõeldud selleks, et abi saaksid kõik inimesed, 
sõltumata elukohast.  

Kuulmisbussinduse koordinaator Paula Hesso 
kirjeldab sõidukit nii: see kujutab endast algselt 
tavalist matkabussi (sellist, mis näeb välja nagu 
hotellituba), mis on ümber ehitatud ja 
kuulmisuuringute tehnikaga varustatud. 
auto koos varustusega maksis 25 000 eurot. 
hind oleneb suuresti sellest, kui palju tehnik
sisaldab. Kuulmisbussis on kolm istet
mõeldud juhile, tema asendajale ning reisijale. 
Veel on seal sohva ja laud.  

Kuuldeaparaatide programmeerimist ning 
otsikute tegemist soomlaste kuulmisbuss ei paku. 
Küll aga on bussis olemas kliiniku tasemel
audiomeetria-aparaat, helikindel ruum ja
ning pakutakse ka kuuldeaparaadi hooldust. 
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Käesoleval leheküljel tutvustame sellist 
Ütleme kohe ausalt ära, 

 unistamisest 
ei eksisteeri. Küll aga vurab 

rõõmsalt kummide vilinal ringi 

isbussi veel vaja on? Buss 
peaks ju olema siiski reisimiseks, näiteks 

Jah, aga... kõik inimesed ei ela 
keskuses. Kui palju on memmesid ja taate, kelle 

kõrvalises külakeses metsade rüpes; 
polegi. Kuulmisbuss on 

mõeldud selleks, et abi saaksid kõik inimesed, 

ordinaator Paula Hesso 
kujutab endast algselt 

tavalist matkabussi (sellist, mis näeb välja nagu 
hotellituba), mis on ümber ehitatud ja 
kuulmisuuringute tehnikaga varustatud. Kasutatud 

000 eurot. Auto 
hind oleneb suuresti sellest, kui palju tehnikat ta 

kolm istet, mis 
mõeldud juhile, tema asendajale ning reisijale. 

Kuuldeaparaatide programmeerimist ning 
otsikute tegemist soomlaste kuulmisbuss ei paku. 

kliiniku tasemel 
aparaat, helikindel ruum ja printer 

ning pakutakse ka kuuldeaparaadi hooldust.   

Helikindel ruum ei ole
Seepärast pole soovitatav peatada bussi 
kuulmisuuringu tegemiseks mürarikka maantee 
ääres, vaid otsida tuleks vaiksem
oleks hea, kui läheduses oleks mõni hoone, kuhu 
vastuvõtu või tulemuste ootajad saaksid minna, 
kuna kuulmisbussi tavaliselt üle ühe patsiendi 
korraga lihtsalt ei mahu. 
taga järjekorras rohkemgi, siis toimub süvenemist 
nõudev audiogrammi lugemine ning tõlgendamine 
bussist väljas, et järgmine inimene saaks juba 
uuringule minna. 

Paula Hesso sõnutsi on k
neil populaarseks. Liikmesühingud üle maa 
tellivad seda endale. 
soomlased ühe hooaja jooksul aprillist oktoobrini 
kuulmisautoga ringi tiirutades 2400 
kuulmisuuringut. Buss sõidab 
aastaajal, kuna see aitab kokku hoida talverehvide 
ja lisakütte pealt. Talve seisab ta parklas, märtsis 
läbib tehnilise ülevaatuse ning apri
alustab ringsõitu. 

Soomlaste kuulmisbussis töötavad 
peaasjalikult vabatahtlikud. Selleks on välja 
koolitatud inimesed, kes suudaksid sooritada 
sõeluuringut, audiogramme lugeda
vajalikku teha. 

Paula Hessoga vestles: Kristi Kallaste

  
Helikindel ruum ei olevat aga seda täiesti. 

Seepärast pole soovitatav peatada bussi 
kuulmisuuringu tegemiseks mürarikka maantee 
ääres, vaid otsida tuleks vaiksem koht. Samuti 
oleks hea, kui läheduses oleks mõni hoone, kuhu 
vastuvõtu või tulemuste ootajad saaksid minna, 
kuna kuulmisbussi tavaliselt üle ühe patsiendi 
korraga lihtsalt ei mahu. Kui inimesi ootab ukse 
taga järjekorras rohkemgi, siis toimub süvenemist 
nõudev audiogrammi lugemine ning tõlgendamine 
bussist väljas, et järgmine inimene saaks juba 

Paula Hesso sõnutsi on kuulmisbuss osutunud 
Liikmesühingud üle maa 

tellivad seda endale. Möödunud aastal tegid 
oaja jooksul aprillist oktoobrini 

kuulmisautoga ringi tiirutades 2400 
Buss sõidab peamiselt soojal 

aastaajal, kuna see aitab kokku hoida talverehvide 
ja lisakütte pealt. Talve seisab ta parklas, märtsis 
läbib tehnilise ülevaatuse ning aprilli keskpaigas 

Soomlaste kuulmisbussis töötavad 
peaasjalikult vabatahtlikud. Selleks on välja 

oolitatud inimesed, kes suudaksid sooritada 
audiogramme lugeda ja muud 

 
Paula Hessoga vestles: Kristi Kallaste 
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      Eesti Vaegkuuljate Liit otsustas pakkuda 
kõikidele ühtseid uue disainiga 
liikmekaarte. Liikmekaardi saavad kõikide 
vaegkuuljate organisatsioonide liikmed, kes 
seda soovivad ja kellel ei ole 
liikmemaksuvõlga. Kaardi taga-küljel on 
juhis, kuidas paremini vaegkuul-jaga 
suhelda, esiküljel kaardiomaniku nimi, 
kaardi number, kehtivusaeg, ühingu logo ja 
EVL kontaktandmed. 
       Kaart maksab 2 eurot, ja kui soovitakse 
karti kätte saada posti teel, siis tuleb ka 
postikulu juurde maksta. 
Kaardi tellimiseks andke Eesti Vaegkuuljate 

Liidule oma soovist teada. Kaardi alusel on võimalik juba praegu saada mitmeid soodustusi, nende kohta 
leiab lähema info siit: http://vaegkuuljad.ee/koku/koku-klubi-liikmete-soodustused/ Soodustusi proovime 
ikka juurde saada, et kaardile rohkem rakendusi leida!  

      Viljar Parm 
Piltidel: uute kaartide esi- ja tagakülg.  
 

VVääiikk__  õõpp__ttuuss  
kkuuuull^̂__[[pp[[rr[[[[^̂ii  rriikkkkiimmiinn__kkuu  
ppuuhhuukkss 
  

 

Heinar: “Teine variant: mul on kodus kaks lehmasarvest 
jooginõu. Saen terava osa maha ja ongi valmis 
kuuldeaparaat, mis muide toimib paremini, kui 
igasugune Siemens või tema sugulased.”        
        

                



 M _ i _  @ u r i s  2  M _ i _  @ u r i s  2  M _ i _  @ u r i s  2  M _ i _  @ u r i s  2      

39 

 

NNNNNNNN@@@@@@@@LLLLLLLLJJJJJJJJ@@@@@@@@        KKKKKKKK@@@@@@@@HHHHHHHH!!!!!!!!        
 

Üks talumees ostis autopoest E-klassi Mercedese. Ta oli siiralt üllatunud, kui 
algselt öeldud hinnale lisandus kopsakas summa lisavarustuse eest. 
      Paar kuud hiljem otsis sama poe müügimees oma maal elavatele vanematele 
korralikku lüpsilehma ja sattus sellesama talumehe otsa, kellele ta lisavarustusega 
Mercedese müüs. Talumees väljastas müügimehele lehma eest järgmise arve: 
 
- Lehm (standardvarustusega) - 2400 EUR... 
- Kombineeritud värv (musta-valge kirju) - 150 EUR 
- Nahkkate - 100 EUR 
- Paak suvise ja talvise piima jaoks - 50 EUR 
- Nisad, keskelt augustatud - 17,50 EUR/tk 
- Poolautomaatne sääsetõrje (saba) - 30 EUR 
- Väljaheitegaaside mürgilisuse vähendaja - 60 EUR 
- Ilmastiku- ja maastikukindlad sõrad - 100 EUR 
- Dubleeritud pidurdussüsteem (esi- ja tagajalad) - 400 EUR 
- Mitmetonaalne helisignaal (ammumine) - 135 EUR 
- Sinised silmad (halogeen) - 150 EUR 
- Suvalise kütuse toitesüsteem - 1250 EUR 
- Lehma hind kokku - 4910 EUR 
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KKKKKKKKÕÕÕÕ
Viimase, 2016. aasta suve laagerdus, mis korraldatud Eesti Vaegkuuljate Liidu kultuuri

spordiosakonna Kõku poolt, leidis aset Ann
keskel asuv koht paikneb Pühajärve lähistel. Laagrit läbivaks ja inspireerivaks teemaks olid Põhjamaade 
metsategelased nagu trollid, metsamoorid, M
Korraldajaks oli Jüri Jaanson, Riigikogu liige ja 
 

Kodukootud nali suvepäevadelt:
kuulen isegi lindude laulu...“ Natuke mõtlemist.
 

ÜÜkkss  ppõõhhjjuusstt__sstt,,  mmiikkss  
kkiirr

MMiinnuu  ssaa
� Coopi poe kinkekaart 
� padrun 
� kinopääse 
� reisikinkekaart
� kinkekaart hostelisse 
� rulluvhelkur 

JJ[[  vv____ll  ppõõhhjjuuss__ii^̂,,  mmiikk

KKõõkkuu  llaaaaggrriiss  ssaaaabb  ((nnaaeerruu))  kkõõkkuuttaadd
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KKKKKKKKÕÕÕÕÕÕÕÕKKKKKKKKUUUUUUUU        ssssssssuuuuuuuuvvvvvvvv________ppppppppääääääää________vvvvvvvv[[[[[[[[^̂̂̂̂̂̂̂        
Viimase, 2016. aasta suve laagerdus, mis korraldatud Eesti Vaegkuuljate Liidu kultuuri

spordiosakonna Kõku poolt, leidis aset Annimatsil 22. -24. juulil. Maalilise loodusega metsade ja järvede 
keskel asuv koht paikneb Pühajärve lähistel. Laagrit läbivaks ja inspireerivaks teemaks olid Põhjamaade 
metsategelased nagu trollid, metsamoorid, Mõhk ja Tölpa, Nukitsamehed, Naksitrallid ning teised. 

Riigikogu liige ja Kõku suvekate peatroll.   

Kodukootud nali suvepäevadelt: „Teate mis. Mul talvel oli halvem kuulmine kui nüüd. Praeg
Natuke mõtlemist. „...aga ilmselt linnud olid talvel lõunamaal!“

  mmiinnnn[[  kkõõkkuu^̂__gg[[  kkõõkkuutt[[mm[[
rrjj__ll^̂[[\\  oomm[[  vv__^̂[[mmiisstt  KKõõkkuu
aaaakk  vviiiimmaasseesstt  vvaaeeggkkuuuulljjaattee  ssuuvveellaaaaggrriisstt  oollii
Coopi poe kinkekaart – seltsimängude korraldamine; 
padrun – selle eest, et üldse olin kostümeeritult stiilipeol; 
kinopääse – kaaslasega paariskostüümi eest;  
reisikinkekaart Tallinkilt – õigesti vastamine spordiküsimusele; 
kinkekaart hostelisse - ma olla hää puusahõõritaja, 
rulluvhelkur – etteaste "Põdral maja metsa sees...".

   

kkss  ttuullll[[  ssuuvv__ll  kkõõkkuutt[[mm[[::  

ddaa......      ......ssaaaabb  kkoohhttuuddaa  ssõõpprraadd

Viimase, 2016. aasta suve laagerdus, mis korraldatud Eesti Vaegkuuljate Liidu kultuuri- ja 
juulil. Maalilise loodusega metsade ja järvede 

keskel asuv koht paikneb Pühajärve lähistel. Laagrit läbivaks ja inspireerivaks teemaks olid Põhjamaade 
hk ja Tölpa, Nukitsamehed, Naksitrallid ning teised. 

Teate mis. Mul talvel oli halvem kuulmine kui nüüd. Praegu ma 
linnud olid talvel lõunamaal!“ 

[[::  JJ[[nn__kk  KKiivviilloo  
uu  ffoorrttuuuunn[[gg[[::  
ii  nniiiissuugguunnee::    

seltsimängude korraldamine;  
selle eest, et üldse olin kostümeeritult stiilipeol;  

 

õigesti vastamine spordiküsimusele;  
ma olla hää puusahõõritaja,  

etteaste "Põdral maja metsa sees...". 

ddeeggaa  
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......ssaaaabb  kkuuuullaattaa  llaahheeddaaiidd  eessiinneejjaaiidd  ((EE

            

LLaaaaggrriiss  oonn  kkaa  ppõõnnnniiddeell  ttoorree!!    

......ttrreehhvvaabb  üüssnnaa  eerriilliissii  iisseennddeeiidd  aallaattee
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EEllmmaarr  TTrriinnkk  22001166..  aa  llaaaaggrriiss))  ......jjaa  llaauulluu  NNõõii

        ((SSiirrjjee  SSooaa  eessiittuu

    

      SSaaaabb  tteeoossttaaddaa  oommaa  mmii

eess  ttuullnnuukkaatteesstt,,  jjäättkkaatteess  mmeettssaappaaaarriiggaa  jjaa  llõõpp

iiaaeelluu        

uusseess,,  22001166))

  

iinnaa  ssaallaajjaassii  ssoooovvee......  

 

ppeettaaddeess  mmuunnaajjaahhttiijjaatteeggaa  
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SSSSSSSS________________gggggggg[[[[[[[[................ ........        
KKKKKKKKõõõõõõõõiiiiiiiikkkkkkkk        KKKKKKKKõõõõõõõõkkkkkkkkuuuuuuuu^̂̂̂̂̂̂̂        VVVVVVVVõõõõõõõõhhhhhhhh[[[[[[[[nnnnnnnn^̂̂̂̂̂̂̂uuuuuuuullllllll________!!!!!!!!        

SSSSSSSSuuuuuuuuvvvvvvvv________llllllll[[[[[[[[[[[[[[[[gggggggg________rrrrrrrr        1111111144444444........--------1111111166666666........        jjjjjjjjuuuuuuuuuuuuuuuulllllllliiiiiiiillllllll        22222222000000001111111177777777        
HHHHHHHH________[[[[[[[[^̂̂̂̂̂̂̂        kkkkkkkkõõõõõõõõkkkkkkkkuuuuuuuullllllll[[[[[[[[((((((((pppppppp))))))))ssssssss________^̂̂̂̂̂̂̂!!!!!!!!        

 
AAnnnnaann  tteeaaddaa,,  eett  vvaaeeggkkuuuulljjaattee  ssuuvveeppääeevvaaddee  mmäänngguuppllaattss  oonn  vväälljjaa  vvaalliittuudd,,  kkuuss  vvaallllaattuussii  tteehhaa,,  oollllaa  
llõõbbuussaadd  jjaa  mmäänngguulliisseedd  jjaa......    
  
SSuuvveeppääeevvaadd  ssaaaavvaadd  ttooiimmuummaa  ssuuiisseell  aaaall  1144..--1166..  hheeiinnaakkuuuull,,  kkuuii  vvaassiikkaadd  mmäänngglleevvaalltt  hhüüpplleevvaadd  nniinngg  
mmeessiimmuummmmiidd  rrõõõõmmssaalltt  nneekkttaarriitt  kkoorrjjaavvaadd..    
  
VVõõrroommaaaa,,  VVõõrroommaaaa  kkõõggõõ  iilluussaamm  ssaa,,  ssääääll  mmii  kkookkkkoo  ssaaaammii  ttaaaass......LLoooodduusskkaauunniiss  kkoohhaass  VVõõhhaanndduu  jjõõee  kkaallddaall  
KKääääppaa  kküüllaass  oooottaammee  TTeeiidd  sseell  aaaall  VVõõhhaanndduu  ppuuhhkkeekkeesskkuusseessssee  ((hhttttpp::////vvoohhaanndduukkaammppiinngg..eeee))..  
  
NNüüüüdd  aaggaa  oolleemmee  ttuubblliidd,,  hhaakkkkaammee  uussiinnaalltt  mmüünnttee  kkoorrjjaammaa  hhooiiuunnoottssuussssee  vvõõii  ssuukkaassäääärrddee,,  eett  oolleekkss  aaeeggssaalltt  
tteennggeellppuunngg  kkõõlliisseevvaatt  ttääiiss,,  kkuuii  aaeegg  sseeaallmmaaaall,,  mmiill  vvaajjaa  hhaakkaattaa  ttaassuummaa  oossaalluussttaassuu..  MMaaaallaapppp  ssääääll  oonn  ssuuuurr  
jjaa  llaaii,,  kkõõiikk  mmaahhuuvvaadd  kkeennaassttii  äärraa..  
hhttttpp::////vvoohhaanndduukkaammppiinngg..eeee//    
  

JJaanneekk  KKiivviilloo    
22001177..  aaaassttaa  ssuuvveeppääeevvaaddee  eeeessttvveeddaajjaa..  
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VViiiippeekkeeeellee  
kkuurrssuusseedd  aa ll gg aa jj aa tt ee ll ee   jj aa   ee dd aa ss ii --

jj õõ uu dd nn uu tt ee ll ee ::   kk uu uu ll jj aa tt ee ll ee ,,   

vv aa ee gg kk uu uu ll jj aa tt ee ll ee   jj aa   kk uu rr tt ii dd ee ll ee !!   
 
Kas oled kurdi inimese lähedane või on Sinu sõber kuulmispuudega? Ehk töötad asutuses, kus tuleb ette 

suhtlemist kurtidega või eeldab Sinu töö suhtlemist distantsilt silmside abil? Või äkki soovid omandada 

hoopis uut keelt ning õppida tundma ülipõnevat ja omapärast kurtide inimeste kultuuri ja maailma?   

 

Kui jah, siis oled oodatud õppima viipekeelt! 

 

Viipekeel on kantud maailmas ametlikult tunnustatud keelte nimestikku. See ei ole mitte suvaline „kätega 

vehkimine“, vaid täisväärtuslik keel nagu kõik teisedki!  

 

Algajate kursus on mõeldud neile, kellel puuduvad eelnevad teadmised kurtuse ning viipekeele kohta. 

Võtame vastu nii kuuljaid, vaegkuuljaid kui ka kurte keelehuvilisi. Edasijõudnutesse ootame ka 

vaegkuuljaid ning kurte, kes sooviksid oma senist viipekeeleoskust täiendada ning kaasajastada. 

 

Tunnid toimuvad tavaliselt argipäeva õhtuti, tööinimestele sobilikul ajal. 

Asukoht: Tallinn, Toompuiestee 10, 2. korruse õppeklassis. 

Maht: 40 tundi a´ 45 min.  Lõpetanud saavad tunnistuse. 

Koolituse eest saab tulumaksu tagasi. Töötaval erivajadusega inimesel on võimalik õppida tasuta; täpsem 

info: http://www.ensib.ee/sotsiaaltoetused-puuetega-inimestele/   
Helista või saada meil ja küsi uue kursuse algamisaega!  

E-post kristi@think.ee (Kristi Kallaste)  

Telefon 5347 8422 (Külliki Bode).                                            Koduleht: www.think.ee  

 
Helista või meili meile ning küsi järgmiste kursuste algamisaega! 
 

PÕNEVATE KOHTUMISTENI VIIPEKEELE TUNNIS!�
� �
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