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Tere üle hulga aja, sõbrad!

Seekord jõuab ajakiri lugejate ette eelmiste numbritega võrreldes
tunduvalt paksema ning sellevõrra loodetavasti ka sisukamana. Vahepeal on
vaegkuuljate elus juhtunud nii mõndagi põnevat, mis väärib ajakirjaveergudel
kajastamist: toimunud on mitmesuguseid üritusi, käidud on reisidel, kohtutud
huvitavate inimestega, leiutatud või täiustatud uusi abivahendeid; piisavalt
palju on veelgi tulekul. Seekordses numbris on eriliselt palju tähelepanu
pühendatud kirjutustõlkele, mistõttu käesolevat, kolmeteistkümnendat, võib
rõõmuga tituleerida kirjutustõlke erinumbriks. Ent headeks uudisteks on ka
põhjust – miks, seda saate lugeda juba ise edasi.
Meie ajakirja ülesandeks on tuua lugejateni Eesti vaegkuuljate
põnevamad seigad ja tegemised ning vahendada uusi mõtteid ja ideid
maailmast. Tänavune suvi on olnud küll pisut vihmane, aga egas kogu aeg
peagi päike paistma! Tähtis on soojus mitte ainult väljas, vaid pigem ikka
meie eneste sees. Kui seda on piisavalt, on kõik hästi. Eriti päikeselised
sisemiselt (ja kui veab, siis ka väliselt) on vaegkuuljate suvelaagrid. Käesoleval
aastal toimub antud üritus 7. augustil Saaremaal Kipi-Koovil ja selle
korraldajaks on muhe Muhumaa mees Raivo Mägi. Kohtumiseni suvelaagris!

Kristi Kallaste, toimetaja
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Kuna vaegkuuljate reisihimu pole enam ammugi üllatuseks, võis käesoleva aasta maikuus
näha meie EVL liikmesorganisatsioonide juhtide mehi (ja naisi) Euroopa südames Brüsselis.
Algas kõik nagu ikka Küllikist, kes juba kahe aasta eest Europarlamendi Eesti büroosse
taotluse kirjutas eesmärgiga sinna külastusvisiidile minna. Viimase
toetusel
sai
reisima
kolmkümmend inimest
ning ajaks pandi paika 8.
- 12. mai.
Selle kirju kamba
võttis neiks päeviks oma
hoole alla Brüsselis elav
euroametnik Joel Hirv,
kes
oma
meeldiva
maheduse ja lõpmatu
kannatlikkusega kõikide
südamed võitis. Vähe
sellest – ta oli kokku
pannud programmi, mis
annaks silmad ette nii
mõnelegi elukutselisele giidile. Tänu temale möödusid päevad Euroopa südames otsekui
linnulennul.

Hilja Makara: „Reisi eesmärgiks oli sõlmida eelkõige säravaid sidemeid. Mina olen
tõsine inimene!“ (Palume lause teist poolt mitte tõsiselt võtta!)
Brüssel on Belgia pealinn, kus riigikeelteks prantsuse ja flaami keel. Ilmselt tänu oma
kesksele asukohale asuvad Brüsselis ka mitmete rahvusvaheliste organisatsioonide
peakorterid. Neist tuntumad on NATO ning Euroopa Liit. Brüsselis on elanikkonna
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suhtarvuga võrreldes kõige rohkem ametnikke ning pea kõikjal kõrguvad betoonist või
klaasist seintega pompöössed ametihooned.

Ilm oli tunduvalt palavam kui Eestis samal ajal, kuid Põhjamaa jahedusest tulnutele oli
suvesoe pigem teretulnud nähtus.
Isiklikult olin saabunud Brüsselisse kergekujuliste eelarvamustega; on ju kodusel
Maarjamaal kõnealusest linnast saanud rumalate euroametnike emapesa võrdkuju. Kodus
Brüsselile mõeldes kerkisid silme ette kuivikutest euroametnikud, kes hoolega banaani
kõverust mõõdavad ja laitvalt pead vangutavad. Kohale jõudes tuli tunnistada, et tegemist on
linnaga, mille iseloomustamiseks sobiks kõige paremini sõna „sulatuskatel“. Või
„multikultuursus“, kui soovite. Ehk et kus tunnevad ennast hästi väga paljud ja väga erinevad
inimgrupid ning keegi ei näi kedagi segavat – siit oleks mõnel raskekujulist konnatiigi
sündroomi põdeval eestimaalasel ilmselt nii mõndagi õppida. Tänavad kihasid eri nahavärvi
rahvast. Pagulasi oli hulganisti, kuid ei jäänud muljet, et nendega seal mingeid suuremaid
probleeme oleks. Arvukamatel etnilistel gruppidel on oma piirkonnad, kus nad elavad ja vaba
aega veedavad. Lärmakas Kongo kvartal oli pärit otsekui mõnest Aafrika riigist, ent asukad
tundusid seal sõbralikud ja toidulõhnad ahvatlevad.
Brüsselist voolab läbi Zenne jõgi, mis 1867–1871. aastatel kaeti kesklinnas täielikult.
Zenne on üks Belgia kõige enam reostatud jõgesid, sest kogu Brüsseli piirkonna
kanalisatsioon suunati 2007. aastani sinna ilma puhastamata. Nii ei jäänudki lõpuks muud üle
kui jõgi kesklinnas plaatidega kinni katta. Nõudis head kujutlusvõimet, et keset kivist
sillutisega väljakut seistes uskuda Joeli juttu jalge all voolavast laiast jõest...
Külastasime Euroopa Parlamenti, kus meiega olid tulnud kohtuma mitmed kohalikud
persoonid. Jana Jalvi-Robertson tutvustas parlamendi tööd, Kaja Kallas pajatas elavalt ja
emotsionaalselt oma argipäevast ning elust Brüsselis. Sisse kiikas ka kurt europarlamendi
liige, kes oli tulnud uudishimust aetuna arvates, et meiegi oleme kurdid. Loomulikult liikus
temaga varjuna kaasas viipekeeletõlk. Selgus, et noor enesekindlust õhkuv kurt naine ei
täitnudki oma töös ootuspäraselt mitte puuetega inimeste eestkõneleja ülesandeid, vaid
tegutses hoopis transpordialal, ja seda imetlusväärselt profil tasemel. Ilmselt oleks selline elu
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paljude kurtide unistus – põnev eneseteostus mistahes huvipakkuvas valdkonnas, isiklik
ihutõlk kõikjal kaasas.
Siinkirjutajale jättis erilise mulje Belgia Vanakunsti Muuseum arvukate hiliskeskaja ning
renessansiperioodi meistrite töödega. Nende ees seistes tundsin, et olen lõksus, vangistatud,
kadunud. Aeg hääbus kuhugi, aastad kaotasid tähenduse. Vanadel originaallõuenditel on oma
aura ja imepärane võime vaikselt vestelda, lastes sind sõbralikult enda juurde sisse nagu head
tuttavat... Kes jalutab neist mööda kambas juttu lobisedes ja vaid korraks poole silmaga üle
raske kullatud raami kiigates, nende ees jäävad piltisiksused tagasihoidlikult vakka...

Eks tule tänapäevalgi tuttav ette? Vana kunst...

...ja uus kunst. Kommentaare, mõtteid...?
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Revolutsioonimeeleoludest haaratud, kuid siiski õnnelikud...
Dinosaurusehuvilisele meeldiks kahtlemata Belgia Kuningliku Loodusloomuuseumi
eelajalooliste sisalike väljapanek. Mitmele korrusele jätkus nii nonde elukate tervikskelette
kui ka üksikuid kehaosi, jälgede kivistisi ning isegi pesi koorumata kivistunud munadega.

Hiidsisaliku skelett Loodusmuuseumis.
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Belgia Kuningliku Sõjaajaloo- ja Relvajõudude Muuseumi oli ehitatud hiiglaslik angaar
lennukite, dirižaablite ja teiste lennumasinate demonstreerimiseks; see kõik oli oma
ülirikkaliku kollektsiooniga muljetavaldav.
Auto World paitas nii härrade kui ka daamide silmi igas vanuses ja kaunilt
läikimahõõrutud sõidukitega. Üllatav oli teada saada, et elektriauto oli tegelikult olemas juba
1916. aastal: see oli Detroit, mis ühe laadimisega suutis läbida 130-150 km, arendades kiirust
kuni 40 km/h. Tänapäevaste elektriautode läbisõit ühe laadimisega on üsnagi sarnane...

Sarmikas eksponaat – üks paljudest.

Rahvuslik eine tänavarestoranis: rannakarbid (Les Moules) nisuõllega. Belgia õllesid
iseloomustab tavatu kangus – kraadid kipuvad tihtipeale lähenema kümnele.
Viimasel päeval käisime kaemas Mini-Euroopat ja selle juures asuvat Atomiumi.
Viimane kujutab endast tohutut aatomimudelit, mille sees sõidavad liftid ja eskalaatorid.
Väljast vaadatuna paistis aatomi mudel välja tunduvalt parem kui seest – siseruume ilustasid
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pisut hämaraks jääva mõtte ja eesmärgiga värvilised plastikust eksponaadikesed. Õnneks
korvas sisu kõrgeima korruse akendest avanev meie teletorni omale sarnanev linnavaade.
Mini-Euroopas ringi jalutades oli tuline kahju, et põnne polnud seekord kaasa võetud.
Kõik oli nii uskumatult väike ja nunnu! Ilmselgelt oli antud teemapark ehitatud eelkõige
väikseid
külastajaid
silmas
pidades. Tegu on Euroopa
mudeliga, kus külastajad võivad
tunda end Gulliverina. Mööda
jalgrada
kõndides
tehakse
piltlikult öeldes kogu Euroopale
tiir peale. Hulgaliselt oli
interaktiivseid
atraktsioone:
nupust vajutades oli võimalik
panna sõitma rongi, purskama
purskkaevu
või
käivitada
vulkaani. Jõed voolasid, kellad
helisesid,
laevad
sõitsid,
vaateratas oli inimesesuurune
ning Pisa torni tipuaknast võis
uudishimulik sisse piiluda.
Mini-Euroopa linnaväljak Gulliveridega.
Tähtsaima
vaatamisväärsuse
kohta leiab Brüsselis taas
kinnitust väide, et kõige
väiksem võib olla kõige
kuulsam.
„Pissiv
poiss“
(Manneken pis) on elusuuruses
tite mõõtu ja asub suhteliselt
märkamatul
tänavanurgal.
Purskkaevuks olev 61 cm
kõrgune pronkskuju kujutab
poissi,
kes
urineerib
purskkaevubasseini.
Kuju
valmistas 1619. aastal Brüsseli
skulptor
Hieronimus
Duquesnoy. Kuju on korduvalt
varastatud, praegu nähtav on
1965.
aastal
valmistatud
koopia. Originaali hoitakse
keskväljakuäärses Maison du
Roi/ Broodhuis hoones. Nagu
turismimagnetitega kombeks,
nii pole Brüsselgi olnud oma
kujukese promomisel mitte just
tagasihoidlik: koopiaid on täis
iga viimne kui turistilõks, pissivale poisile on pühendatud linnamuuseumis terve osakond,
talle on konstrueeritud kuhjade viisi eri stiilis rõivaid ja muuseumis on väljapanek pissivast
poisist eri maade rahvariietes. Loomulikult on Brüsseli Pissiv poiss kandnud ka eesti ja
koguni setu rahvarõivaid (millegipärast olid need mõlemad küll üsna halliilmelised). Ilmselt
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võrdõiguslikkuse egiidi all on valminud
poisikesele ka kaaslased,
„Pissiv tüdruk“
(Jeanneke pis, eelmise lk pildil) ja „Pissiv koer“.
Viimased ei asu küll nimetet poisu kõrval, vaid
laiali mööda Brüsseli linna.
Seltskond oli enamikus mõnus, meeleolu ja
uudishimu hoiti kõrgel. Sõltuvalt erinevatest
huvidest võis ühel grupiliikmel kuluda vaatamist
väärivate seikade uudistamiseks mõnes paigas
kauem, teisel jällegi vähem. Ent sõbraliku koostöö
tulemusena suudeti omavahel kompromisse
sõlmida ilma, et keegi oleks millestki olulisest
ilma jäänud või midagi olulist ohverdama
pidanud. Viimasel päeval kohtusime Brüsseli
eestlasest kohalikuga. Olles kuulanud ära
aukartustäratava loetelu külastatud paikadest,
ohkas rahvuskaaslane kadedalt: „Kõigis neis pole
isegi mina, Brüsseli elanik, veel käinud!“
Ühtlasi ei imesta enam, miks armastavad
reisibürood korraldada sageli erireise just nimelt
seenioridele. Eakamate reisisellide näol on
tegemist
meeldivate
reisikaaslastega,
kel
suhtumine
valdavalt
positiivne,
ootused
realistlikud ja elulähedased ning kes oskavad
hinnata kõike seda vahvat, mis ühel reisiseiklusel
neile pakkuda on.
Kuhu seitsmepenikoormasaabastega minek?

Matrixit on nähtud Brüsselis.
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Viimasel õhtul hotelli poole sõites lõid meie prouad metroos valjuhäälse laulu lahti,
ehmatades vikse ja viisakaid tumedanahalisi pagulasi näost tooni võrra kahvatumaks. Viimane
seiklusrohke päev hakkas lõpule jõudma. Iga korraliku reisiga vältimatult kaasaskäiv nähtus
ehk paistes ja väsinud jalad ootasid taas kängitsusest priiks saamist ning hotellitoa jahedale
põrandale maandumist.

Atomium – suurendatud aatomimudel
Brüssel võlub oma järjepidevuse, õhurikka multikultuursuse, Pissiva
kunstimuuseumide, kirikute, linnaväljakute ja maailmakuulsa Belgia shokolaadiga.

poisi,

Kristi Kallaste
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Mis imeasi see ligipääsetavus veel on?
Ja miks on vaegkuuljatel üldse vaja
kuskile kangesti ligi pääseda?
Esimese hooga võivad need küsimused
tunduda kummalistena. Enamasti ju kuskile ligi
pääsemisega probleeme ei ole. Poodi ja kinno
saame minna, bussi peale samuti, vajadusel ka
puu otsa ronida, kui kuri koer kimbutama
peaks. Tundub kuidagi vägisi sellise teemana,
mis puudutab pigem ratastooliinimesi või
lapsevankriga mammasid, kes ei pääse alati
sinna, kuhu vaja (küll on uksed kitsad või tuleb
trepp vastu, lisaks sada muud taolist häda).
Maailmas on ligipääsu teema (inglise
keeles accessibility) küllaltki levinud. On
erinevaid
organisatsioone
(disainerid,
arhitektid, puuetega inimeste organisatsioonid, linnaplaneerijad, insenerid jms), kes
selle
valdkonnaga
tegelevad
alates
tootedisainist ning lõpetades kohandatud ja
kõikidele ligipääsetava linnaruumiga. Selge
see, et keegi ei hakka tegelema Mount
Everestile ronimise hõlpsamaks muutmisega –
see jäägu ikka alpinistide ja loodusjõudude
omavaheliseks jõukatsumiseks. Aga mis asi on
üldse ligipääsetav toode? Tuletame kas või
meelde, kui raske on avada hambaharja
pakendit – no ei saa kohe käsitsi avada, võib ju
proovida suure surumisega või hammastega,
viimases hädas aga lipata kääride järele. Tuleb
tuttav ette? Seega ligipääsetav toode on
selline, mida saab kätte ilma, et oleks vaja
rakendada suurt jõudu või abivahendeid.
Oleme kõik näinud terasrelsse treppidel või
siis kaldteid – ka need on leiutatud ning
valmistatud, pidades silmas just ligipääsetavust. Kui jälgite iseennast, siis avastate, et
sageli lähete üles pigem kaldteest kui trepist,

vähemalt nende võrdselt lähedase asukoha
ning pikkuse korral.
Aga ikkagi – vaegkuuljad ja ligipääsetavus? Millele vaegkuuljad ligi ei pääse? Mis
on puude põhiolemus? Vastus on selge:
mittekuulmine. Kui ei kuule, siis ei saa inimene
ümbritsevast ruumist mitte muhvigi aru!
Seega on vaegkuuljatele nende eripärana vaja
ligipääsu eeskätt mitte treppidele, vaid nimelt
inforuumile. Ette rutates võin öelda, et osale
valmistab siinjuures raskusi tõdemus, et ruum
võib olla nii füüsiline kui ka mentaalne ehk
meeltega tajutav. Meid ümbritseb meeletul
hulgal infot. Sugugi mitte alati ei saa me seda
infot kätte, tahtmisest hoolimata. Meenutame
kas või fonolukku majade välisustel. Üsna
tavapäraseks on saanud kurtmised, kuis keegi
jälle olla väljas ukse taga helistanud ja tükk
aega oodanud, ilma et oleks sisse pääsenud.
See soov täitus alles siis, kui keegi välja tuli ja
ukse avas. Või teine näide: miks peab
vaegkuulja info saamiseks tingimata kuhugi
helistama? Taoline probleem võib tekkida
näiteks maal bussipeatuses, kus puudub info
busside väljumisaegade kohta. Samuti võiks
retooriliselt küsida, miks peab vaegkuulja
olema lennujaama terminalis püstihädas ja
tundma hirmu lennust mahajäämise ees, kuna
ta ei kuule suures saalis läbi müra
väljahõigatud infot oma lennu kohta?
Ülalkirjeldatud probleemid hõlmavad
kuulmispuudega inimesi, kuid ligipääsetavuse
temaatika on loomulikult tunduvalt laiem.
Kogu antud valdkonna analüüsimiseks, hindamiseks, parandamiseks ja teema aktuaalsena
hoidmiseks tuli Tallinnas 2014. aasta sügisel
kokku töörühm. Rühma kuuluvad nägemis-,
liikumis- ja kuulmispuudega inimesed, kes
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moodustasid MTÜ Ligipääsetavuse Foorum.
Foorumi esmaste eesmärkidena määratleti:
1. Ligipääsu temaatika tõstmine
võimalikult kõrgel, seadusandlikul tasandil;
2. Kaasalöömine ligipääsu puudutavate
seaduste, määruste ja standardite tegemisel;
3. Hoonete ja teenuste ligipääsetavuse
hindamine erinevate puudeliikide lõikes.
Võime tõdeda, et praeguseks on kõikides
valdkondades töö juba suhteliselt edukalt
tuule tiibadesse saanud ning süsteem toimib.
Sotsiaalministeeriumi
juurde
on
moodustatud Ligipääsetavuse nõukogu, mida
juhib sotsiaalala asekantsler ning milles on
esindatud nii osa ministeeriume, peamised
puuetega
inimeste
organisatsioonid kui ka erialaliidud ja
kõrgkoolid. Nõukogu on praeguseks juba
kaks korda koos käinud ja septembris tuleb
Tartus kolmas istung. Nõukogus on tekitatud
eri suundade jaoks töörühmad. Näiteks üks
töörühmadest
tegeleb
ligipääsetavuse
mõistete
paikapaneku
ja
üldpoliitilise
valdkonnaga, teine vastava seadusandluse
ettevalmistamise ning täiendamisega. Seoses
uue ehitusseaduse kehtestamisega oleme
kaasa löönud 2002. aastast kehtiva majandusja kommunikatsiooniministri määruse –
Nõuded liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega
inimeste
liikumisvõimaluste
tagamiseks
üldkasutatavates ehitistes – muutmisel. Kui
enne olid selles määruses vaegkuuljad sees
ainult pealkirjas, siis praeguseks oleme
suutnud sisse suruda ka muudatused
fonolukkude puhul.
Samas ei saa tehtuga veel kaugeltki
rahule jääda. Ministeerium ei soovinud sisse
võtta silmusvõimendite temaatikat, kuna ei
suutnud hinnata selle finantsilist koormust
kinnisvaraarendajatele. Õnneks ei ole see
teema uue määruse vastuvõtmisega suletud.
Kuna muudatus-ettepanekuid tuli sellele 13
aastat
varjusurmas
olnud
määrusele

erinevatelt organisatsioonidelt kümneid ja
kümneid, siis avab ministeerium selle teema
sügisel uuesti. Viimase punktina toodud
hindamisi tehes oleme hinnangu andnud juba
üsna mitmetele hoonetele – siin võib mainida
Stenbocki maja, Töötukassa büroosid, viit
notaribürood,
soolise
võrdõiguslikkuse
voliniku bürood jpt. Igas auditis oleme välja
pakkunud ka kuulmispuudega inimestele
sobivaid erilahendusi. Samas tuleb nentida, et
ilma seadusandliku toeta on kuulmispuude
erilahenduste elluviimine praegu veel suures
osas siiski soovituslik, mitte kohustuslik.
Seepärast loodame , et saame eespool
nimetatud
ehitusmäärusesse
oma
ettepanekuid rohkem sisse viia ja seeläbi
muuta avalikku ruumi vaegkuuljatele rohkem
ligipääsetavaks. Alles seejärel julgeme
uhkusega tõdeda, et Ligipääsetavuse Foorum
on oma eesmärgi täitnud.
Teet Kallaste
MTÜ Ligipääsetavuse Foorum asutajaliige
Pildil: LF töötaja Töötukassas auditeerimas.
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LIGIPÄÄSETAV
KUULMISKESKKOND
Toimiva
kommunikatsiooni
põhieelduseks
on
laitmatu
kuulmiskeskkond. Hea kuulmiskeskkond
on selline, kus inimesed kuulevad neile
vajalikke helisid probleemivabalt. Erilise
tähtsusega
on
niisugune
ümbrus
vaegkuuljatele.
Soome
Maakasutuse
ja
ehitusjärelevalve seadus (132/1999) ning
Ehituseeskirjad (RakA/1994) kohustavad
ehitama avalikud ruumid kuulamise
seisukohalt võimalikult turvalisteks. Head
kuulamisvõimalused
hõlbustavad
vaegkuulja toimetulekut nii teeninduse
sfääris kui ka kodus, aidates tal oma eluga
iseseisvalt hakkama saada.
Käesolevas
artiklis
kirjeldatakse,
millistest
osateguritest
moodustub
probleemideta kuulmiskeskkond.

1. Kuulamistingimused
Erinevate kuulmisabivahendite toel on
küll võimalik kuulmist parandada, ent
probleemitu kuulmise/ kuulamise tagab
siiski ruumi hea akustika.
1.1. Kaja
Kaja on peegeldunud heli. Kui ruumis
on
õige
heliga
võrreldes
palju
tagasipeegelduvaid hääli, siis võib öelda, et
ruum kajab. Ruumi kajavus tekib siis, kui
heli peegeldub tagasi kõvadelt pindadelt.
Järelkaja on üks tähtsamatest ruumi
kuulmiskeskkonda
mõjutavatest
helitehnilistest nähtustest. Kui järelkaja
vältab liiga kaua, siis segunevad ülemäära
pikalt püsima jäänud ning samal ajal juba

uute pealetulvavate sõnade helid omavahel
ning
kokkuvõttes
muutub
kõne
arusaamatuks.
Kõnesaalides peaks järelkaja aeg olema
võimalikult
lühike.
Muusikalised
ettekanded nõuavad jällegi pikemat
järelkaja kui kõneesitused. Pikk järelkaja
võimaldab muusika helidel üksteisesse
sulanduda, tänu millele hakkab kontsert
kaunilt kõlama. Seevastu kõnepidamisel
muudab helide segunemine sõnumi
ebaselgeks.
Järelkaja vältamise soovituslikud
normid
on
ära
toodud
Soome
ehitusjärelevalve määruste kogumiku osas
C1. Järelkaja vältamise ning teiste
akustikaga seotud parameetrite kohta
leidub soovituslikke norme ka standardis
SF
5907
(Ehitiste
akustiline
klassifikatsioon).
Vaegkuulja aspektist võetuna peab
järelkaja
vältus
olema
lühike.
Projekteerimisel tuleks võimaluse korral
lähtuda normide miinimumväärtustest.
Järelkaja vältust saab lühendada,
lisades ruumi helilaineid neelavaid
materjale või mööblit. Tavaliselt kaetakse
pinnad helisummutusplaatidega, ent sama
hästi sobivad ka kõik pehmed pinnakatted
nagu vaibad, seinavaibad ning pehmed
diivanid.
1.2. Taustamüra
Taustamüra on ruumis esinev häiriv
heli. Taustamüra tekitavad näiteks
konditsioneeri töötamine, akna taga olev
liiklus või arvutite jahutusmehhanismid.
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Taustamüra võib olla ka teiste ruumis
viibivate vestlejate kõnekõma.
Taustamüra häirivusaste sõltub müra
sagedusribast ja selle iseloomust. Niisugust
müra, mille sagedus paikneb inimkõnega
samas või lähedases diapasoonis ning on
inimkõnega samas rütmis, tajutakse kõige
enam segavana.
Mõistmaks rääkija kõnet ilma et
taustamüra seda peidaks, peab taustamüra
tugevuse ja kuulatava kõne valjuse vahel
olema piisavalt suur erinevus. Täpsemalt
öeldes, taustamüra ja kuulatava kõne
valjuse vaheline erinevus peab olema
vähemalt 15-16 dB. Seda erinevust
nimetatakse signaali ja müra suhteks.
Ruumi piisava mürasummutuse abil
saab lisaks kaja vältuse vähendamisele
minimaliseerida ka taustamüra häirivaid
mõjusid.
1.3. Helide eristamine
Ruumidevahelise
heliisolatsiooniga
takistatakse segavate helide liikumist ühest
ruumist teise. Heliisolatsioonis on tähtsaks
teguriks ehitiste tihedus. Väikegi auk või
pragu hoones halvendab heliisolatsiooni
märkimisväärsel määral.
1.4. Ruumide ja nendes toimuvate
tegevuste paigutus
Ehitise erinevate ruumide paigutust
planeerides on kasulik meeles pidada
ühtlasi kuulamist mõjutavaid seiku. Juhul
kui on võimalik ruumide paigutust vabalt
valida, tuleks häälekama tegevusega seotud
ruumid paigutada kaugemale neist, kus
vajatakse vaiksemat ümbrust.
Ruumide
otstarvete
läbimõeldud
paigutuse abil on võimalik parandada ka
abivahendite
kasutamise
võimalusi.
Induktsioonisilmustest peab teadma, et
nende kasutamine korraga üksteise peal või
kõrvuti asuvates ruumides tekitab tavaliselt

nn ülekostvuse, st induktsioonsilmuse
tarvitaja kõrva jõuavad ühtviisi valjusti nii
temale mõeldud kui ka võõras ruumis
kõlavad
helid.
Seepärast
tuleb
induktsioonsilmused
samas
hoones
paigutada
erinevatesse
kohtadesse,
võimalikult kaugele üksteisest.
Kui
juba
olemasoleva
hoone
renoveerimistöödel on ruumide paigutuse
ja otstarbe osas vabadus piiratud, tuleb
jääda
lootma
teistele
tehnilistele
lahendustele.
1.4. Kõnekultuur
Kuulmispuudega inimese vaatevinklist
võetuna on korraga mitme isiku üheaegne
kõnelemine ebameeldiv, kuna sellisest
mitmehäälsest vestluskõminast arusaamine
on tema jaoks tõsiselt raske töö. Vestluses
tasuks kinnistada harjumust kaaslase jutule
mitte vahele segada, kuulates tema
kõnevooru lõpuni enne, kui alustada enda
omaga.
Arenenud
kõnekultuur
on
probleemivaba
interaktiivse
kommunikatsiooni tähtis osa.

2. Valgustus
Inimene ei kuula ainuüksi kõrvadega,
vaid sõnumi vastuvõtmiseks kasutab ta
teisigi vahendeid. Kehakeel, miimika ja
suuliigutused on osa kommunikatsioonist.
Eriti suurt kasu saavad vaegkuuljad suult
lugemisest. Nii on antud teemas oluline
suurepärane nähtavus ning piisav, ent mitte
liiga ere valgustus.
Hea valgustus võimaldab vaegkuuljal
täpselt jälgida kõneleja suu liikumist,
samuti hõlbustab see
näoilmete ning
liigutuste jälgimist, mis kõik kokku aitab
oluliselt kaasa kõne mõistmisele. Hea on
selline valgustus, mis on piisavalt tugev ja
õigesti suunatud.
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Pimestavalt mõjub tugev vastuvalgus
ning peegeldused heledatelt või läikivatelt
pindadelt. Kui kõneleja taga asub tugev
valgusallikas, ei ole võimalik tema huultelt
juttu lugeda, veelgi halvem – sellises
situatsioonis nähakse kõnelejat vaid
tumeda siluetina. Sel põhjusel tuleb vältida
tugevaid valgusteid kõneleja taga, samuti
ei maksa esinejat paigutada seisma või
istuma akna ette.

3.1. Induktsioonsilmus
Induktsioonsilmus on vaegkuuljate
abivahend. See kujutab endast seadet, mis
toimetab heli elektromagnetvälja abil
kuuldeaparaadi
vastuvõtuseadmesse.
Silmust
kasutades
lülitatakse
kuuldeaparaadi oma mikrofon välja, tänu
millele taustamüra ei sega – kuuldeaparaati
kandva inimese kõrva jõuab ainult
induktsioonsilmuse saatjast tulev heli. Heli
jõuab temani puhtalt, ilma segava mürata
ning sobiva valjusega, tekitades meeldiva
kuulmisaistingu.

Induktsioonsilmuseid on erinevaid.
Selline
silmus
võib
katta
suure
kontserdisaali või auditooriumi, koosneda
mitmest võimendist ja silmusest või teise
äärmusena olla vaid ühe inimese kasutuses
olev individuaalsilmus.
Induktsioonsilmus
võib
olla
kaasaskantav, tavaliselt kohvrisse pakitud
süsteem, mis sisaldab sissetõmmatavat
silmusejuhet,
induktsioonsilmuse
võimendit ning ühe või mitu mikrofoni.
Seadet kasutades tuleb juhe vedada ümber
ala, mille sees soovitakse silmust kasutada.
Teeninduslauas võidakse kasutada
ühte teeninduspunkti katvat minisilmust,
mis võib olla nii püsiv kui ka ajutiselt
paigaldatud.
Induktsioonsilmusega
varustatud
ruumid tähistatakse vastava märgendiga.
Soomes ning põhjamaades on olnud
kasutusel T-tähest moodustatud sümbol (Ttäht), Euroopa ETSI standardi järgne märk
moodustatakse kõrva pildist ning väikesest
T-tähest. Suund on Euroopa üldise
sümbolsüsteemi kasutamise poole.

Induktsioonsilmus
või
muu
helide
transportimise süsteem ei ole mõeldud
mitte ainult kuulmispuudega inimestele,
vaid taolist abivahendit võidakse kasutada
ka
(teatud
piirangutega)
näiteks
sünkroontõlke vahendamiseks.
Püsivalt
paigaldatav
induktsioonsilmus koosneb ruumi ümber

veetud elektrijuhtmest, võimendist ja
helisaatjast.
Induktsioonsilmus tuleb seadistada
IEC 60118-4 standardi järgi. Väljatugevuse
tippväärtused peavad olema 400 mA/m,
mida kasutatakse võrdlustasemena 0 dB.
Keskmiselt peab väljatugevus olema 100
mA/m ehk 12dB.

3. Kuulamise abivahendid
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Standardi järgi peab väljatugevus
olema ühtlane (+/- 3 dB) kogu kuulamise
piirkonnas, ka vertikaalsuunas (näiteks
istuva inimese kuulamiskõrgusel 1,2 m
ning seisva inimese kuulamiskõrguseni 1,7
m).
Standardis
määratletakse
ka
häirevaldkonna maksimumväärtused ning
mõõtemeetodid.
Lihtne, ruumi ümber paigaldatud
silmusjuhe on kergelt paigaldatav ja töötab
enamasti tõrgeteta. Silmuse moodustatud
elektromagnetiline väli ei piirdu töötamisel
mitte pelgalt kuulatava ruumiga, vaid see
toimib ka teatava maa taha silmusega
piiratud ruumist väljaspool. Selline
ülekostvus võib tekitada probleeme näiteks
juhtudel, kui kahes kõrvuti asetsevas
ruumis kasutab eri silmuseid kaks erinevat
kõnelejate seltskonda. Sellise probleemi
lahenduseks võiks olla nn madala
helilekkega silmuste kasutamine (ingl. Low
spill array). Sel moel on võimalik
ülekostvus kontrolli alla saada ning
kasutada silmuseid nii kõrvuti kui ka
teineteise peal asetsevates tubades.
Silmuste vahemaa peaks siiski olema
piisavalt suur, võimaldamaks kasutada neid
üheaegselt.
Kuna silmus eeldab arvukal hulgal
juhtmeid, on põhjendatud silmussüsteemi
paigaldamine hoonele juba selle ehituse
ajal, mil silmused võib paigutada
põrandamaterjali
alla.
Katusesse
paigaldatud silmuse juhtmeid võib vedada
ka valmisehitisele (seejuures peab katuse
kaugus olema sobiv!).
3.2. Kuulmisabivahendid
koduses
keskkonnas
Koduses ümbruses ei ole akustika
enamasti
probleemiks,
ent
kui
sisustuselementideks on valdavalt kõva
pinnaga esemed, võib kaja sealgi häirivaks
muutuda. Olukorda saab parandada näiteks

suurte tahvlitega, mille taga on helisid
summutav materjal.
Püsivalt
paigaldatud
induktsioonsilmust või minisilmust ja teisi
kuulmisabivahendeid,
näiteks
kommunikaatoreid,
võib
kodus
suurepäraselt kasutada näiteks televiisori
või raadio kuulamiseks.
3.3. Muud heliülekandesüsteemid
FM-süsteemis
tuuakse
heli
raadiolainete
vahendusel
kuulaja
vastuvõtjasse
ja
IR-süsteemis
on
edastusteeks infrapunakiirgus.
Infrapunakiirgus on heaks alternatiiviks
ruumides, kus magnetilised väljad segavad
induktsioonsilmuse kasutamist või seal,
kus
konfidentsiaalsuskohustuse
tõttu
induktsioonsilmust kasutada ei tohi.
Nüüdisajal
on
võimalik
ka
raadiosagedusel töötavatele seadmetele
digitaaltehnika abil paigaldada süsteemi,
tänu millele ei saa ülekantavat kõnet
kuulata kusagil mujal kui ainult süsteemi
lülitatud seadme abil.
Induktsioonsilmuse
eelis
teiste
heliülekandesüsteemide ees on see, et
peaaegu kõikides kuuldeapaatides on juba
valmiskujul olemas selle vastuvõtuks
vajalik lisavarustus, tänu millele pole vaja
hankida induktsioonsilmust kasutavatele
vaegkuuljatele mingit erilist lisavarustust;
piisab tavalisest kuuldeaparaadist, mille
lüliti tuleb vaid seada T-asendisse.
3.4. Heli taasesitus
Pelgalt helide taasesitus (kordus) ei ole
vaegkuulja seisukohalt piisav. Teatud
juhtudel võib taasesituse kasutamine
koguni halvendada sõnade eristuse
võimalusi võrreldes pelgalt kõnehäälega
ilma võimenduseta. Vaegkuulja jaoks ei
ole oluline mitte niivõrd heli tugevus
kuivõrd kõne mõistmine ja selgus.
Heli taasesitamisel tuleb püüelda
piisavalt ühtlase ja stabiilse taasesituse
poole.
Heli taasesitamise seadmel peab olema
heli tugevuse seadistamisest sõltumatu
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pistik,
kuhu
võiks
ühendada
induktsioonsilmuse.
Heli taasesitusseade peab olema juba
algusest
peale
varustatud
induktsioonsilmusega.
Soome ehitusjärelevalve määruste
kogumiku osas F1 antud määruse järgi
peavad olema kohandatud liikumis- ja
meelepuudega isikutele sobivaks järgmised
ruumid: auditooriumid, peo-, koosolekuteja restorani saalid, õpetusruumid ja –
klassid ning vastavad kokkusaamispaigad.
Nendesse ruumidesse paigaldatud heli
taasesitussüsteemis peab olema ühtlasi
tele/ induktsioonsilmus või muu heli
ülekandesüsteem.
3.5. Mikrofonide kasutus
Süsteemiga ühendatavad mikrofonid
peab valima kasutusvajaduse järgi.
Mikrofonisse tuleb rääkida piisavalt
lähedalt, ent samas ei saa mikrofoniga
katta suud, takistamaks kuulajatel huultelt
lugemist.
Induktsioonsilmust kasutades tuleb
kõik kõnevoorud rääkida mikrofoni. Kui
kuuldeaparaat
liidetakse
induktsioonsilmuskuulamisega (n.ö Tasend), siis jääb kuuldeaparaadi normaalne
mikrofon kasutusest välja ning vaegkuulja
kuuleb ainult neid helisid, mis tulevad
induktsioonsilmuse kaudu. Seetõttu on
hädavajalik, et kogu kõneldav jutt – st
mitte ainult esineja ettekanne, vaid ka
publiku poolt esitatud küsimused ning
kommentaarid –
öeldaks kindlasti
mikrofoni. Kui see pole võimalik, tuleb
esinejal või ürituse korraldajal küsimust
või kommentaari enne vastamist ise
mikrofonis korrata.

4. Ruumi
kasutamine
turvalisus

ja

4.1. Juhised
Juhised aitavad leida õiget kohta
ehitises. Selge ja loogiline juhend on
vaegkuuljale oluline.

4.2. Kuulutused ning informatsiooni
edastamine teksti kujul
Suuliselt
valjuhääldisse
öeldud
kuulutused ja teated näiteks liiklusega
seotud terminalides on vaegkuuljale
problemaatilised. Eriti oluline on saada aru
teadetest, kus edastatakse informatsiooni
mitmesuguste muudatuste kohta (nt
muudatus sõiduplaanides, ärajäänud lend
vms). Teave peab olema alati saadaval ka
teksti kujul.
4.3. Järjekorrasüsteem
Vaegkuuljale on sobilik nägemismeelel
põhinev
järjekorranumbrite
süsteem.
Järjekorranumbri vahetumine peaks lisaks
helisignaalile
olema
nähtav
ka
numbritabloo vilkumisena. Tabloosid
peaks olema piisavalt, et ooteruumis võiks
vabalt endale sobiva koha valida.
4.4. Alarmseadmed
Helisignaalil põhinevas alarmseadmes
nagu
tuletõrjealarm
peab
olema
vaegkuuljate jaoks näiteks valguse või
vibratsiooniga märguanne.
Alarmseadmetes peab hoolt kandma
piisavalt laia helispektri olemasolu eest.
Kuulmise nõrgenedes halveneb tavaliselt
võime tajuda eeskätt kõrgeid sagedusi.
Seepärast peab helispekter sisaldama
kindlasti ka madalaid sagedusi.

5. Personali koolitamine
Tähtis
osa
probleemivabast
kuulamisest on teenindava personali
teadlikkus
abivahenditest
ja
kuulmispuudega inimesega suhtlemise
põhitõdedega tutvumine. Töötajaskond
peab
tundma
kasutuselolevaid
abivahendeid, nende tööpõhimõtet ning
võimalusi eri situatsioonides.
Klienditeeninduses
ja
üleüldse
kuulmispuudega inimest kohates peab
meeles pidama, et kõneleda tuleb selge ja
kuuldava häälega, näoga kuulaja poole. Ei
tohi karjuda, kuna viimane halvendab kõne
selgust ja seega ka kõnest arusaadavust.
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Oma sõnumit võib vajadusel täpsustada ja
üle korrata kirjutades.

6. Seadmete testimine ja hooldus
Seadmete ja abivahendite korrasolekut
peab regulaarselt kontrollima. Katkised
seadmed tuleb parandada kohe, kui viga
avastatakse.
Personal peaks tutvuma seadmete ning
nende tööpõhimõtetega. Induktsioonsilmuse
korrasolekut saab kontrollida testseadme abil,
mis annab märgutulega teada, kas seade
töötab õigesti. Silmuse töökorras olekut
kontrollides peab silmust alati ka kuulama.
Testseade
ei
oska
eristada
kõnet
häiresignaalist. Kui kuulmisümbruses on palju
magnetilisi segajaid, võib testseade anda vale

tulemuse, teatades et väljatugevus on
suurepärane, samas kui tegelikkuses jääb see
kõne mõistmiseks siiski ebapiisavaks.
Tasub pidada hoolduspäevikut, kuhu
kantakse sisse kõik hooldustoimingud ning
remondid. Hoolduspäeviku põhjal saab
lihtsalt kirja panna ka hoolduskalendri, mil
toimuks regulaarne seadme korrasoleku
kontrollimine.
Lisainfo:
Kuuloliitto ry
Jukka Rasa, arhitekt
Jukka.rasa@kuuloliitto.fi
Eesti keelde tõlkinud Kristi Kallaste

Suultlugemise võistlus –
kas Eesti vaegkuuljate Nokia?
Eesti Vaegkuuljate Liit (EVL) koos
Eesti Kurtide Noorte Organisatsiooniga
(EKNO) korraldasid 10. mail 2014. a
Eestis omalaadse ürituse. Tegemist oli
esimese suu pealt lugemise võistlusega.
Viimane toimus Tallinnas Toompuiestee
10, Eesti Puuetega Inimeste Koja majas.
Võistluse eesmärk oli välja selgitada kõige
paremini huultelt lugemise tehnika
omandanu. Osaleda võisid kõik julged ning
parimaid neist ootasid mõnusad auhinnad.
Selgituseks, kes veel ei tea: suu pealt
lugemine ehk huultelt lugemine on
peamiselt kuulmiskao kompenseerimise
tehnika. Alateadlikult valdavad seda mingil
määral kõik inimesed, ent märkimisväärset
rolli mängib huultelt lugemise oskus
vaegkuuljatel, kurtidel, hiliskurdistunutel

ning ka spioonidel. Ajaloost on teada, et
suultlugemine oli väga levinud näiteks
Prantsuse kuninga Louis XIV õukonnas,
kus pikkade ja tüütute bankettide ajal
tekkis arvukal õukonnal soov oma igavust
vesteldes maandada või kõnelejate juttu
omakeskis kommenteerida. Et aga saalis
tohtis kosta vaid kuninga või ametliku
kõnepidaja hääl, õpiti omavahel suhtlema
hääletult,
vaid
huuli
liigutades.
See oli huvitav päev. „Toomekal“ ehk
vaegkuuljate liidu kontoriruumi taga
lookles pidev järjekord; abitöötajad käisid
ringi, paberileht peos, registreerides
huvilisi. Tuppa pääsenut ootas laud
arvutiga. Ekraanil jooksis tummfilm teksti
lugeja ning seejärel omavahel vestlevate
inimestega. Ülesanne seisnes selles, et
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Eesti 1. suultlugemise võistluse võitja Teet Kallaste „Ringvaate“ otsesaates.
vaja
oli
kirjutada
paberile
kõik
arusaadavad sõnad. Enamus katsetajaid
olid vaegkuuljad, ent leidus ka kurte ja
päris harilikke inimesi n.ö tänavalt.
Ühtekokku oli osalejaid paarikümne ringis.
Korraldajad olid isekeskis salamisi vägagi
põnevil – huvitav küll, kes võidab – kas
kurt, vaegkuulja või äkki üllatab hoopis
keegi kuulja?!
Eesti parimaks suultlugejaks osutus
Teet Kallaste. Teedu näol on tegemist
sünnipärase vaegkuuljaga, kes viipekeelt
peaaegu ei oska ega kasuta. Suultlugemise
meisterlikkuse omandas ta õppides
Tallinna Tehnikaülikoolis IT-ala. Kui ikka
mingit tõlki ega abilist kõrval ei ole, aga
professori jutust on vaja aru saada, ega siis
muud üle jäägi.
Sündmust kajastas ka „Ringvaate“
saade,
kutsudes
võitja
stuudiosse.
"Ringvaade" tegi otse-eetris testi ning
saatejuht Marko Reikop luges klaasi taga
ette katkendi raamatust, et võitjat uuesti

proovile panna. Saatekülalisest Teedu
sõnutsi oli stuudios teksti järele korrata
alguses raske, kuna klaassein peegeldas
tagasi ning omajagu mõjutas ka otse-eetris
olek. Ent peagi ärevus taandus ja
katsealune kordas Reikopi loetud teksti
juba vabalt järele.
Teet Kallaste sõnul on raske inimeste
juttu sada protsenti huultelt lugeda. "Kõige
keerulisem on arusaamine rääkijast, sest
rääkijaid on mitmesuguseid. Kes räägib
selgemini, kes mõmiseb või kes hoiab kätt
suu ees," ütles Kallaste ETV saates
"Ringvaade".
Mehe sõnul läheb kõige rohkem vaja
huultelt
lugemist
kurtidele
ja
vaegkuuljatele.
Loodetavasti
saab
suultlugemise võistlusest „meie omade“
Nokia, lõbus ja tähelepanelikkust nõudev
proovilepanek, mida võiks korraldada igal
aastal ja miks mitte ka kuuljate
ringkondades...
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KIRJUTUSTÕLKEST EESTIS
(ettekanne 24. mail 2014. a Soomes Espoos peetud
seminaril)
Et kõik ausalt ära rääkida, tunnistan, et
Eestis reaalselt puudub kirjutustõlke
teenus. Miks see nii on?
Eestis on arendatud viipekeelt ning
viipekeele
tõlketeenust
pakutakse
mitmes firmas. Olemas on viipekeelsed
uudised teleris, välja anti viipekeele aabits,
korraldatakse viipekeele kursuseid. Üldine
arvamus
on,
et
eranditult
kõik
kuulmispuudega
inimesed
oskavad
viipekeelt, vähe sellest – see olevat koguni
nende emakeel. Eesti keele arengukavas 2011
– 2017 (26.10.2011) öeldakse, et Eesti riigile
on oluline arendada viipekeelt (sh küll ka
kirjutustõlketeenust).
Eelnevast nähtub, et kurtide häält on
palju rohkem kuulda, seevastu vaegkuuljad
on seni olnud rohkem n.ö põranda all.
Pealegi
peetakse
vaegkuuljaid
iseseisvateks ja nagunii hakkamasaavateks.
Eesti kultuuriruumis on inimestele omane
püüda ikka olla võimalikult tubli ja saada
jõudumööda ise hakkama. Ehk et - kui
inimesel on juba olemas kuuldeaparaat või
sisekõrvaimplantaat, siis eeldatakse, et
enam ta ei vajagi kunagi mingit abi
kuulamisel.
Küsimus on aga kommunikatsiooni
kvaliteedis. Hea arusaadavus on normaalse
kommunikatsiooni
põhieelduseks.
Enamuse ajast (olmeelu) saabki vaegkuulja
hakkama oma tehniliste vahendite toel.

Kuid
keerulisemates
sotsiaalsetes
situatsioonides
vajaksid
paljud
kirjutustõlget.
Eestile oleks kirjutustõlget väga vaja.
Üha rohkem tuleb meie ühingusse inimesi,
sealhulgas noori, kes on punnitanud
tavakooli lõpuni käia, kuuldeaparaadid
kõrvas, ent on tegelikult oma eluga jännis.
Neil puuduvad sageli oskused suult lugeda,
nad häbenevad paluda öeldut korrata ning
viipekeelt nad samuti ei oska.
Ka sisekõrvaimplantaatide võidukäik
on tugevasti kõigutanud viipekeele
positsiooni. Enam ei võrdu „kurt“
automaatselt viipekeelekasutajaga.
Seega on minu arvamus selline, et
kirjutustõlkel on tulevikku ning seda
teemat ootab laialdane kasutusala.
Näiteks situatsioon, mida ise ülikoolis
õppides aastaid igapäevaselt kogesin –
õppisin eesti ja soome filoloogiat,
viipekeeletõlk kõrval. Aga esiteks oli
viipekeel minule kui hiliskurdistunule
võõrkeel ja teiseks oli pisut kummaline
õppida üht keelt läbi teise keele. Lisaks
kummitasid õpinguid tehnilised takistused:
õppejõud luges loengut ja teised tudengid
kirjutasid konspekte, minu juures istus
viipekeeletõlk ning tõlkis juttu viipekeelde
ümber. Aga kuidas sain ma konspekte
kirjutada, kui pidin silmadega samal ajal
tõlki jälgima? Piisas ühest kõrvalpilgust,
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isegi silmapilgutamisest, et midagi õppejõu
jutust otsekohe kaduma läks. Loengul
jälgisin tõlki, ent loengu lõpul küsisin
kaastudengilt konspekti ning läksin koju
kogu loengut maha kirjutama. See oli
tohutu topelttöö – lisaks koolipäevale tuli
teist samapalju kodus iga päev kõikide
tundide konspektide ümberkirjutamist.
Koopiad olid kallid ja teiseks võimaldasid
parema õppekvaliteedi siiski omakäeliselt
kirjutatud materjalid.
Kui viipekeeletõlgi asemel on
kirjutustõlk, kes kogu jutu arvutisse tipib,
siis jääb kogu loengust järele kirjalik jälg,
konspekt. Sealjuures on see korralik ja
põhjalik. Kui tõlge toimub kliendi arvutis,
oleks loomulikult kokkuleppel õppejõuga
võimalik jätta tekst arvutisse. Kui see
toimuks teenuse osutaja arvutis, saaks
klient endale soovi korral kaasa mälupulga
või cd salvestatud tekstiga. Eriti eakad
inimesed kipuvad ametiasutustes või arsti
juures käies ära unustama, mis kell oli
järgmine kohtumine ja mida selleks tuleks
kaasa võtta. Tihtipeale unustatakse ära ka
muid seiku. Ametnikulegi on lihtsam, kui
ta ei pea järgmisel päeval kliendile uuesti
kõike üle kordama hakkama ega
täpsustavatele meilidele-sms-dele vastama.
Arsti juures on ülioluline, et inimene
saaks kaasa teksti (kas paberil või
sülearvutis),
kus
kirjas
täpsed
ravijuhised, ravimite kogused ja võtmise
ajad ning tingimused. Suurel osal
vaegkuuljatest ning kurtidest on tavalisest
halvem kuulmismälu; st nad suudavad jätta
hästi meelde visuaalsel teel tulnud infot,
ent unustavad kiiresti kuulmismeele kaudu
saadava. Selliste inimeste jaoks on oluline,
et järele jääks kirjalik jälg.
Olen
veendunud,
et
vajadust
kirjutustõlke järele oleks tegelikult väga
palju. Ometi miskipärast kirjutustõlke ei

tellita, aga viipekeeletõlkidele on pikad
järjekorrad. Põhjus on ilmselt selles, et
inimesed ei teagi niisuguse võimaluse
olemasolust. See on nõiaring – inimesed ei
telli teenust, kuna nad ei tea sellisest
võimalusest, aga sellist teenust arendada ei
saa, kuna keegi seda ei telli. Ometi on
Eestis
viipekeelt
mitteoskavaid
vaegkuuljaid ja kurte tunduvalt rohkem kui
neid,
kes
viipekeelt
adekvaatseks
suhtluseks piisaval tasemel valdavad.
Suureks lisaboonuseks on kirjalik jälg.
Seega, tööpõld peaks olema lai ja see
teenus peaks kõigi eelduste kohaselt
muutuma väga populaarseks.
Tegelikult on Eestis kasutatud
kirjutustõlget
ammusest
ajast:
kuulmispuudega inimene lihtsalt võtab
asjaajamisele kaasa oma paremini kuulva
lähedase, kes istub ta kõrval ning kirjutab
juttu üles.
Ametlikult
on
üritanud
kirjutustõlget Eestis ellu viia Eesti
Vaegkuuljate Liit. Oleme antud eesmärgi
nimel
pikemat
aega
süsteemselt
tegutsenud, tänu millele võib loota, et idee
ka päriselt teoks saab. 12. mail 2011. a
toimus Tallinnas kuulmisalane konverents,
kus kasutati suurel ekraanil kirjutustõlget.
Tollane tõlketegija loobus peagi sellest
tööst. Ka hiljem on kirjutustõlget kasutatud
mitmel Eesti Vaegkuuljate Liidu üritustel.
Tõlgid on vahetunud, aga üldiselt me
sellega rahule ei ole jäänud: tõlge on kehv,
kirjavigu hulgaliselt, tõlkijatel puuduvad
igasugused kogemused ja väljaõpe.
Mida on kirjutustõlke teenuse
väljaarendamiseks vaja?
Vaja on inimesi! Esmajärjekorras
vajame sobivaid inimesi, kes kirjutustõlget
teostaksid.
Probleemiks
on,
et
kirjutustõlkijale ei ole praegu veel pidevat
tööd pakkuda. Oleme seni kasutanud mujal
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asuva põhitöökohaga inimesi, kes aga ei
pruugi vajaduse tekkides olla parasjagu
vabad.
Tahame jõuda sinnamaale, kus
kirjutustõlke saamine ning teenuse
rahastamine
toimuks
sarnaselt
viipekeeletõlgi hankimisega. Suur pluss, et
kirjutustõlke jaoks pole vaja õppida eraldi
keelt juurde kummagi poolt sellal kui
viipekeeletõlge eeldab, et nii tõlk kui ka
klient oskaksid piisavalt heal tasemel
viipekeelt.
Põhimõtteliselt
on
vaja
kirjaoskust, normaalset kuulmist ja
väledaid näppe. See tundub esmapilgul
lihtne, kuid ometigi Eestis praegu
kirjutustõlke pole...
Siis on veel tehniline pool. Oleme
kaalunud, kas oleks vaja spetsiaalset
sülearvutit
spetsiaalse
klaviatuuriga.
Vahepeal oli plaanis osta selline Soomest.
Kuid soome kirjutustõlke klaviatuur ei
pruugi eesti keele jaoks sobida. Sülearvutid
on Eestis väga levinud, neid on paljudel
inimestel ja selle puudumise taha
kirjutustõlke teenus kindlasti ei jää.
Kokkuvõttes ma arvan, et tehniline külg ei
ole siin kõige olulisem. Kõige olulisem on
ikkagi inimfaktor ja ka rahastus. Kuid vaja
on inimestele väljaõpet, ja vaja on
arendada teenus sedavõrd levinuks, et
kirjutustõlkidel,
sarnaselt
viipekeeletõlkidele, kaoks sundvajadus
otsida endale kusagilt mujalt põhitöökoht.

Külliki Bode esitatud projekt koolituse
käivitamiseks ei saanud 2014. a veel
kahjuks rahastust. Plaanis on koostöös
kutsekoolidega koolitusprogramm välja
töötada.
Me otsime koostööpartnereid nendest
riikidest, kus vastavaid inimesi juba
koolitatakse. Rootsis on aastane programm
kirjutustõlkidele, ka Soomes on olemas
spetsiaalne koolitus. Oleksime siin vallas
koostöö ja abi üle ülimalt tänulikud!
Täname kuulamast!
Kristi Kallaste
(Eesti Vaegkuuljate Liit)
Praktiseeriva
Soome
kirjutustõlgi
kommentaar:
Eesti ettekande pidanu loodab saada
boonusena kirjaliku jälje. Siiski, vähemalt
meil siin kirjutustõlget enamasti ei
salvestata, vaid kogu tekst kaob
arvutiekraanilt pärast selle läbilugemist ja
ekraanipinna täitumist. Loengupidajad
võivad keelata kirjutustõlke salvestamise
autorikaitse eesmärgil. Samas on näiteks
üliõpilasel muidugi tunduvalt lihtsam
märkmeid teha, lugedes arvutiekraani, kui
vaadates viipekeeletõlki, kellel teksti esitus
kestab vaid sekundi ja uuesti kiire
ülevaatamise võimalust pole.
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KGB ärkas!
ehk „otsime ontlikku kirjutustõlki...“
Lõpuks sai Eesti Vaegkuuljate Liit
Sotsiaalministeeriumist rohelise tule (ja
rahastuse)
kahe
kirjutustõlgi
väljakoolitamiseks Helsingis Humaki koolis
(Humanistinen
ammattikorkeakoulu).
Viimase etapina võisime kuulutada välja
sellekohase konkursi. Juuli teisel poolel
kogunes
vaegkuuljate
peakorterisse
Toompuiestee
10 ehk „Toomekale“
viieliikmeline komisjon, kes agaralt oli
valmis kahe ja poole päeva vältel
kandidaate läbi katsuma, või üle kuulama
– nagu soovite.
Komisjoni kuulusid Külliki Bode,
Andrus Helenurm, Katrin Lapina, Rein
Järve ning Kristi Kallaste.
Külliki ülesandeks oli vestlust juhtida ja
koordineerida, Andrus testis kandidaatide
suutlikkust etteütlemise peale kibekiirelt
arvutiklaviatuuri tippida ning Kristile
langes soome keele tegeliku oskuse
väljaselgitajast „paha võmmi“ tänamatu
roll. Iga kandidaadiga toimus soome
keeles lühike vestlus ning seejärel loeti
kirjutustõlgiks pürgijale ette kaks lõiku
Humaki kooli tutvustusest. Katrin ja Rein
olid nõu ja jõuga vestlusel ja hindamisel
abiks.
Kandidaate oli kokku kahekümne
ringis, enamik naised, aga leidus ka üks
meessoost katsetaja, kes siiski loobus,
kuna leidis endale vahepeal teise töö.
Millised olid siis eredamad muljed
„KGB ülekuulamiselt“ ehk tööintervjuult,
läbiviijate poolt vaadatuna?
Suhteliselt
ootuspäraselt
osutus
oluliseks ausus. Vähemalt siinkirjutaja
jaoks oli pilt otsekohe selgem ja lihtsam,
kui inimese poolt CV-s mainitud seigad ka

tõele vastasid. Teiseks lõid ausus ja
adekvaatne enesehinnang kandidaadi
isiksusest positiivse kuvandi.
Suurem osa olid püüdnud oma soome
keele oskust näidata muidugi paremana
kui see tegelikult oli. Ent leidus ka üks
proua, kel pikaajalise tõlkebüroo töötajana
oli ette näidata aukartustäratav pagas
pakse tõlketeoseid, ent kes CV-s oli
hinnanud oma vastava keele oskust kõige
hädisemalt - vaid A ehk algtasemega.
Vestlusel selgus, et tema keeleoskuse tase
vääris tunduvalt kõrgemat hinnet. See
kandidaat sai kahjuks miinuse kirja –
ebaadekvaatse enesehinnangu eest. Väga
madala enesehinnanguga inimesel võib
töötamisel probleeme ette tulla.
Ausus puudutas ka CV-le lisatud
fotosid. Mõne pildi osas tekkis kahtlus, kas
on ikka tegu sama inimesega – osa olid
saatnud muidugi oma noorusaja ülesvõtte,
mil rohi oli rohelisem, lumi valgem ja
naised kaunimad. Väike vihje tööotsijaile:
olukorras, kus vestlusele kutsutakse kõik
huvitatud, oleks mõistlikum lisada endast
võimalikult värske foto.
Ootamatult palju oli õnneotsijaid, kes
kuulutasid kohe alguses, et neil olla
olemas juba kindel töökoht, mis neile
kangesti meeldib ja töölt lahkuda nad ei
soovigi. Tekkis ainult küsimus, mis
mõttega nad sel juhul üldsegi meile
tööintervjuule tulid?
Osa töövestlusele tulnutest polnud
paraku üldse sotti saanud, keda me
otsime. Kuna kuulutuses oli öeldud, et
kandidaat peab seoses õpingutega
Soomes oskama soome keelt, loeti sellest
omaalgatuslikult välja, et otsitakse soome-
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eesti tõlki ja kuuldes, et jutt on hoopiski
vaegkuuljate kirjutustõlgist, langeti näost
puha ära. Enamus ei teadnudki üldse, et
selline tegelane nagu kirjutustõlk üldse
leiutatud on. Valgustamisele kulus meie
agaral misjonäril Küllikil parasjagu suur
hulk jututunde.
Üks andestamatumaid vigu vähimagi
kahtluseta oli tõlgitava jutu sisu
muutmine. Kui Andrus ikka luges tekstist
ette,
et
vaegkuuljad
külastasid
vanausuliste küla, siis ei uskunud ükski
komisjoni liikmetest nägevat hiljem
arvutiekraanile tipituna hoopiski huvitavat
väljendit „vanausuliste koloonia“. Vägisi
kerkis silme ette lõbus pilt paterdavate
pingviinide või tätoveeritud karmi olekuga
vangide kolooniast... Nali naljaks, aga
ilmselgelt me niisugust inimest, kes juba
esimesel katsel räägitava jutu sisu
muutma hakkab, tööle võtta ju ei saa.
Kõrgharitud inimesena olen ise
imestanud alati, kui räägitakse et hea
haridus
võib
saada
tööotsingutel
komistuskiviks. Pidasin seda üheks kõige
jaburamaks külajutuks, mida eales olen
kuulnud: egas haridus matsi riku! Nüüd
aga juhtus nii, et vastu kõiki ootusi osutus
üllatavalt suureks probleemiks osa
kandidaatide väga kõrge haridustase.
Kujutlege ise noorepoolset intelligentset ja
igati kena inimest, kes laob lauale hunniku
diplomeid, teatab et tal olla kolm
kõrgharidust ning küsib nõudlikult,
mitmekohalist palka ja mis marki
ametiautot me talle ka pakume. Meil aga
pole hetkel midagi... Teenust alles
hakatakse juurutama, esialgu otsime vaid
õpilasi koolitusele! Mis on palk, milline on
tööaeg – kust me seda teame? Puuetega
inimeste ühingud on teadagi ühed suured
rotid kõik ja erilisi rikkureid nad enda

ümber ei koonda. Sõltume riiklikest
abirahadest ja projektidest ning need on
teadagi
kahtlased,
kohati
isegi
paranormaalsed
nähtused.
Teiseks
oluliseks probleemiks väga kõrge hariduse
ning edukuse puhul oli kandidaatide suur
hõivatus. Mis mõtet on meil valida välja
mõni pesuehtne Superman, kui teda
oodatakse piltlikult öeldes korraga sajas
kohas ning peale koolituse läbimist meie
teda ilmselt enam üldse ei näegi?
Igatahes, nii või teisiti – alates selle
aasta
sügisest
läkitab
EVL
kaks
kirjutustõlgi-hakatist
Soome
Humanitaarsesse Ametikõrgkooli õppima.
Õpe kestab pool aastat ja on korraldatud
tsükliõppena, et Eestis elav õppur ei peaks
pidevalt Soomes elama, vaid saaks suure
osa õpingutest sooritada ka kaugõppe
vormis ning interneti teel.
Tõlgil peaks olema valmidus alustada
teenuse pakkumisega otsekohe, juba
õpingute ajal. Alguses on ta oodatud
tõlkima vaegkuuljate üritustele, aga
seejärel, kui riiklikud load ja rahastus
saadud, võib teenust hakata pakkuma
sarnaselt
viipekeeletõlkele
juba
regulaarselt ja ka eraisikutele. Seega,
vaegkuuljad ja kurdid, kes te soovite
endale kirjutustõlki näiteks õpinguteks või
mõneks ürituseks, võite julgelt juba sappa
võtta ja endast teada anda! Olge aktiivsed,
sest muidu tekib nõiaring - kui
Sotsiaalministeeriumile jääb mulje, et
teenuse soovijaid pole, siis ei eraldata
selle pakkumiseks ka vahendeid. Kui aga
teenust pakkuda ei saa, siis pole ka
soovijaid, kuna inimesed ei teagi
säherduse vahva võimaluse olemasolust.
Kristi Kallaste

27
MEIE ISE 13(2015)

Teatrilavastus „Hõimud“ kui klassikaline
noorte inimeste arengutee
Hõim on rahvast väiksem etniline üksus, mille liikmeid ühendavad keel, kultuur ja
päritolu. Samas on hõimu ja väikerahva vaheline piir hägus, seepärast võidakse
sama inimrühma vahel nimetada nii rahvaks kui ka hõimuks.Tavaliselt kõneldakse
hõimudest riikide eelses või välises kontekstis. Mõnel pool on hõimud moodustanud
hõimuliite, sugulashõimude või ka eri päritolu hõimude poliitilisi ühendusi.
Allikas: Vikipeedia
Selles, et teatrietendusel istub lava kõrval viipekeeletõlk, pole enam midagi
imelikku. Harva teda seal küll näeb ja pigem on Eesti teatrites pandud rõhku hoopis
vaegkuuljatele mõeldud T-silmustele. Ka kuulmispuude temaatikat on teatris ennegi
käsitletud (Imetegija). Kuid Nina Raine´i kirjutatud etendus „Hõimud“ liigub ses osas
suure sammu edasi.

Algus ei olnud paljulubav. Mind kui implantaadikasutajat häiris lava pealt kostev
lärm ja karjumine. Jõudsin juba endamisi kerge tüdimusega tõdeda, et „jälle üks
lavatükk, kus vaataja tähelepanu üritatakse kruttida kunstlikult tekitatud konfliktide
abil.“ Oli lihtsalt üks perekond, kes omavahel pealtnäha muud ei teinud kui tülitsesid.
Keset lava seisis patriarhaalne papa, haritud ent kuivikust kirjanik, kes targutades
tsiteeris raamatust oma „pühasid tõdesid“. Jaa, lingvistist allakirjutanugi nõustub igati
mõttega, et keel ja kõne on omavahel lahutamatult seotud ja ilma üheta ei saa olla
teist. Kuid miks peaks kõne olema just nimelt suuline? Olgu, see selleks.
Keset kuuljate perekondlikku kismat istus Billy, kurt perepoeg, oma toolil nagu
tühi kott, vahtides õnnetuna publikusse. Keegi ei märganud teda, ei vaadanud ta
poole. Ning kui noormees lõpuks julguse kokku võttis ja venna käest toimuva kohta
infot päris, oli vastuseks vaid: „Ah, ei midagi, kõik on korras“. See lavastuses pidevalt
korduv „aheimidagi“ hakkas järjest enam kõrva kriipima, muutudes lõpuks
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ümbritsevate ükskõiksuse sümboliks. Vaatajale ei jäetud vähimatki kahtlust: Billy oli
üksi, üksi kesk inimsuhete ja verbaalse väljenduse dzhunglit.
Ometi näib tolle perekonna meelest olevat kõik justkui kena ja korras. Ehk
õigemini öeldes täpselt selle hetkeni, mil Billy pruudi majja toob. Pruut, nöörsaabaste
ja pika juuksepalmikuga tarmukas Sylvia toob kaasa oma hõimust kaasapandud
tõekspidamised ning kuulutab neid Billy omale, kutsudes esile tormi. Enam pole miski
endine. Billy võtab uutest ideedest tuld kui liiga kauaks toanurka jäetud jõulupuu ning
nüüdsest alates on viipekeel ning kurtide kogukond talle eluks hädavajalik.
Ma pean kuuluma kurtide sekka, sest siin, kuuljate seas, mind ei kuulata.
„Siin perekonnas ei kuula nagunii keegi mitte kedagi!“ pareerib õde.

Mitmekihilise lavatüki tegelaste teod ja sõnad on psühholoogiliselt põhjendatud,
inimlikult arusaadavad. Me kõik muutume elu jooksul ning vahel muutuvad ka meie
põhimõtted. Daniel väljendab imestust noorema venna äkilise meelemuutuse üle:
„Aga sina ise ju oled kogu aeg rääkinud, et tunned ennast kuuljana, ütlesid seda
ometi selge sõnaga!“ Mispeale Billy hetkeks vakatab. Jah, olid tõesti ajad, mil ta
mõtles nii. Ent kohtumine Sylviaga on andnud senistele tõekspidamistele teise
vaatepunkti.
Sündmuste arenedes muutub üha sümpaatsemaks vend Daniel, kes alguses
jättis (Billy sõnutsi) täisverelise mölaka mulje. Tema on see, kes hakkab küsima
sisulisi küsimusi. Küsimuste esitamine ja vastuste ärakuulamine on märk inimese
soovist muutuda, edasi minna.
Uutes tuultes jäävad tagaplaanile need, kes alguses kõige enesekindlama mulje
jätsid, samas kui kurt Billy, endine „tühi kott“ ajab selja sirgu ja ütleb, mis tal öelda on.
Õndsad on tasased, sest nemad pärivad maa (Matteuse evangeelium 5:5).
Parem on alati seal, kus mind pole.
Kui Billy näeb kurtide kogukonda õnnemaana, kuna seal toimub suhtlus temale
füüsiliselt sobivas vormis, siis Sylvia juhib tähelepanu ka väikese kogukonna
valupunktidele ehk nn konnatiigi sündroomile. Noort naist küllastavad aastate viisi
ühed ja samad näod, ühed ja samad jutud, ta igatseb vabasse vette. Lisaks on
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Sylvial olemas kuulmisjääk, ta oskab nautida muusikat, mängib hästi klaverit – neiu
maailm ei ole sugugi helidevaba.
Vastuolulisena mõjus näitlejate riietus, mis näis rõhutatult pärinevat sootuks
erinevatest ajastutest. Algusest peale oli kõige moodsamalt ning eale vastavamalt
rõivastatud Billy õde Ruth, keda vaadates ütleks – harilik teismeline tänapäeva
tütarlaps. Ülejäänud pere välimus jättis aga mulje, nagu toimuksid antud sündmused
aastakümneid tagasi. Kõige vanaaegsemalt olid rõivastatud etenduse kaks
kuulmispuudega inimest ehk Billy ning tema kallim Sylvia – niisuguseid kostüüme
kanti 1930-ndatel. Ometi laskis sülearvuti ja mobiili kasutamine laval paigutada
etenduse süžee kaasaega. Etenduse lõpuosas ilmus oma uue identiteedi leidnud
Sylvia lavale äkitselt moekas mustas liibuvas kleidis, juuksed seksikalt lahti. Kas
tähendas vanamoodsa riietuse muutumine kaasaegseks oma sünnihõimu loodud
piirangute alt vabanemist?
Miks on etenduse pealkiri mitmuses, kui tegelikult viibib laval kogu aeg vaid
üksainus hõim ehk perekond? Ja üldse, miks pole pealkirjaks mitte perekond, vaid
hõim? Vanasti olid hõimud perekonnast suuremad üksused, üksteisest erineva keele
ja kultuuriga ning omavahel tihtipeale vaenujalal. Nii muutub lavatüki mänguväli
tunduvalt laiemaks, haarates ühtlasi keelte ja kultuuri problemaatikat. Etenduse lõpus
teevad mõlemad kuulmispuudega noored läbi hõimuvahetuse: Billy siirdub kurtide
kogukonda ning Sylvia astub sealt välja. Noored kasvasid suureks ja tegid omad
valikud.
Näidendit käis vaatamas Kristi Kallaste

17.-19. aprillil 2015. a toimus Tallinnas põhjamaade
kuulmispuuetega inimeste ühenduse VDNR aastakoosolek ja
seminar
Osalejaid oli kokku tulnud Eestist, Soomest, Rootsist, Norrast ja Taanist, lisaks
külastas üritust ka Euroopa vaegkuuljate assotsiatsiooni asepresident Lidia Best.
Reedel ja pühapäeval kõneldi rootsi keeles, sest siis arutati vaid põhjamaade
organisatsiooni teemasid (rootsi keelt mõistavad nii Soome, Rootsi, Norra kui ka
Taani inimesed). Reedel otsustati, et Eesti saab selle organisatsiooni tugiliikmeks ja
see annab õiguse osaleda ühenduse töös. Täisliikmeks saamist takistab meie jaoks
suhteliselt kõrge liikmemaks.
Laupäeval peeti seminari ettekanded inglise keeles. Eestist olid palutud
kõnelema Europarlamendi liige Indrek Tarand, Riigikogu liige Jüri Jaanson ja Eesti
Puuetega Inimeste Koja välissuhete spetsialist Meelis Joost. Ülevaateid Eesti
olukorrast andsid ka Pille Ruul, Allar Viik ja Külliki Bode. Lisaks kõnelesid seminaril
Trine L. Gaarsdahl Taanist, Jaana Linna ja Sami Virtanen Soomest ning Lidia Best
Inglismaalt. Üritust modereeris Sari Hirvonen- Skärbö. Eestlastel oli väga tore jälgida
kirjutustõlkide tööd ning unistada sellest, et ükskord oleks ka Eestis
kirjutustõlketeenus kättesaadav.
Suur tänu korraldajatele Sarile ja Kallele, lektoritele ja abilistele. Järgmisel aastal
viiakse üritus läbi Kopenhaagenis, kuhu on ka Eesti esindaja oodatud.
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“Disabled Accessing Hospitals”- põnevad
seiklused Türgis
16.01.- 21.01.2015 käis kaheksa noort
mitme
riigi
ühisprojekti “Disabled
Accessing Hospitals” raames Türgis. Eesti
Vaegkuuljate Liitu esindasid Hanna
Reilson, Riin-Lisett Rei, Angelika Vandler,
Orvi Rõõmus, Jari Pärgma, Martin Betlem,
Sven Raaper ja Oliver Raudsepp.

söögid jm teistele tutvumiseks. Sellega
lõppes teine päev. Väga pakkusid huvi eri
maade kultuurid. Mida nad söövad-joovad,
millised on nende tantsud ja muusika ning
üleüldine kultuur. Türgi oma tundus olevat
kõige värvikam… mis mulle ka endale
kõige rohkem meeldis.

16.01.2015 – Alustasime oma reisi Türki,
kus meid ootas ees projekt “Disabled
Accessing
Hospitals”
ehk
kuidas
erivajadustega
inimesed
paremini
haiglatesse pääseksid. Kuna see päev kulus
kõik Türki lendamiseks, siis pärast
edasilükatud sisereisi saime hotelli alles
kella kahe paiku öösel ning kõik läksid
kohe magama, et järgmisel päeval
värskemad olla. Kuna ma varem polnud
väga reisinud, siis mind üllatas, kui väga
võivad mõned tunnid lennukis ära väsitada,
kuid samas elevus eelseisva ees oli suur.

18.01.2015 – Pärast hommikusööki läks
projekt sama moodi edasi nagu eelmisel
päeval… ehk hulga ideid ja mõtteid, mida
võiks muuta ja parandada. Õhtul käisime
kogu seltskonnaga kohvikus kohvi joomas,
pärast mida läksime magama. Pani
imestama ja endamisi võrdlesin, kuidas
joovad kohvi ja teed türklased ning kuidas
eestlased. Lõi silme ette, kuidas ise
hommikuti suure tassiga kohvi joon ja siis
nägin, kuidas türklased praktiliselt
viinapitsist (meie mõistes) teed ja kohvi
joovad, kuid samas tuleb tunnistada – kohv
ja tee on neil päris kange ka.

17.01.2015
–
Pärast
väikest
enesetutvustamist
ja
riikidevaheliste
sõprussidemete loomist alustasime projekti
esimese päevaga. Teemad olid huvitavad ja
kaasahaaravad ning informatsiooni ja
arutamist oli väga palju. Arutamine toimus
umbes kella kuueni. Pärast väikest puhkust
ja õhtusööki toimus kultuuriõhtu, kuhu siis
iga riik tõi oma maa rahvustoidud, laulud,

19.01.2015 – Pärast hommikusööki
külastasime Ankarat, mis oli hotellist
umbes 15 min kaugusel. Külastasime
kohalikku kooli, kus meile lauldi ja näidati
igasuguseid töötubasid, endale meeldis
kõige rohkem maalimistuba. Õhtul käisime
Ankara kesklinnas, kus saime shopata ja
peredele meeneid osta. Samuti käisime ka
söögikohas,
kus
oli
elavmuusika.
Samamoodi nagu võrdlesin kohvi, jäin
endamisi võrdlema Türgi ja Eesti
baarikultuuri. Türklased on sellised
suhteliselt elavad (tantsivad ja laulavad)
baarides, kus eestlased jooksid rahulikult
mõne õlle või siidri ja räägiksid omaette
juttu, – et see oli ka päris huvitav. Lisaks
sellele pidin ennast ühest poest sõna
otseses mõttes välja tingima. Kuigi ma
vaatasin lihtsalt ringi, otsustas türklane
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mulle mingeid pükse pähe määrida – et
selline harjumatu viis midagi poest osta,
kui oled harjunud ise vaatama ja mõtlema,
mida vaja oleks.

20.01.2015 – Külastasime Ankara haiglat.
Vaatasime
ja
arutasime
nende
haiglasüsteemi
ja
võrdlesime
oma
riikidega. Pärast seda oli vaba aeg, saime
veel ringi käia ning tutvuda Türgiga, osta
veel kaasa midagi, süüa kohalikku toitu
jne. Õhtul toimus siis veel väike
hüvastijätupidu. Haigla kohta võib veel nii
palju öelda, et tundub, nagu neil poleks
üldse vahendeid või ideid, kuidas arendada
haiglaid tuleviku suunas. Kõik küll
ütlevad, et “tulevikuplaan on see”, kuid
otsest tegutsemist või kindlat suunda nagu
näha pole. See oli natuke nagu pettumus.
21.01.2015 – Alustasime oma tagasiteed
Eestisse väga varakult – umbes kella nelja
paiku öösel ja tagasi Eestisse jõudsime
umbes 3-4 ajal päeval.
Kokkuvõtteks võib öelda, et sain palju uut
teada, laiendasin oma silmaringi, saades

infot, kuidas elatakse teistes riikides,
õppisin natuke viipekeelt, sain uued
sõbrad/ sõbrannad, kes on väga
fantastilised inimesed ja üldiselt oli reis
positiivne. Kuna see oli tõesti mu esimene
projekt kurtidega, siis võin öelda, et see oli
suurepärane, kindlasti alguses harjumatu
(minu jaoks), sest ikka ununeb et tegemist
on kurtidega. Paari päeva möödudes oli
kõik enam-vähem juba selge, ehk algsed
viiped nagu “Tere, minu nimi on” jne olid
selged ning algeline suhtlus toimis. Poisid
(kõik kurdid) said õnneks aru, et ma oskan
ennast päris hästi väljendada, seega polnud
mitte mingeid probleeme üksteisest
arusaamisega. Tüdrukud olid ka alati
kõrval, kui mingi keerulisem sõna vajas
tõlkimist. Üks õhtu suutsin juba poistega
kaarte mängida, ilma et tüdrukud toaski
oleks olnud, seega võtan seda kui
edasiarengut. Projekti kokkuvõtteks leian,
et võrreldes teiste riikidega on meil
olukord suhteliselt hea… kuigi arendada
veel annab. Näiteks võiksid meil olla
pimedarajad suuremates linnades – see jäi
ühe asjana nagu kõrva, mis teistes riikides
on, kuid siin Eestis mitte. Samas ei saa me
end eriti teiste riikidega võrrelda, kuna
meil on erivajadustega inimesi umbes
100 000, kuid välisriikides küündib see arv
miljonitesse.

Oliver Raudsepp
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Muusika meid ei sega?
Kõku tantsutrupi tegemistest...
Juba mitmeid aastaid on oma
tegutsemisega kuulsust kogunud Eesti
Vaegkuuljate Liidu struktuurüksus Kõku
Klubi, mis on lühend KõvaKuuljate
Klubist. Lühidalt öeldes: antud klubi
tegeleb kultuuri- ja spordivaldkonna
edendamisega kurtide ja

vaegkuuljate seas. Jättes praegu kõrvale
arvukad muud üritused, üks vingem kui
teine, keskendume seekord ainult Kõku
Klubi päris oma tantsutrupile, mis on
tegutsenud juba 2009. aastast alates.

2015. a suvi: esinemine Pärnumaal Lindi Meie Küla Peol.
Kõku
tantsutrupi
liikmeteks
on
tantsulembelised kurdid ja vaegkuuljad üle
terve Eesti: Pärnust, Tartust, KarksiNuiast, Muhumaalt,
Harjumaalt ja
Tallinnast. Eesti Riigikogugi on Jüri
Jaansoni näol esindatud. Kõik tantsijad on
kuulmispuudega, kuid kasutavad kuulmist
kompenseerivaid
abivahendeid
nagu

kuuldeaparaati või sisekõrva implantaati.
Pooled trupi liikmetest on käpad ka
viipekeeles suhtlema ja viimasel ajal on
liitunud mõned kurdidki.
Tantsustiiliks
on valdavalt kantri, ent vahelduseks
tantsitakse üsna palju ka line- ja
rahvatantse. Trennid toimuvad kaugemalt
tulijaid silmas pidades sageli mitu päeva
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järjest – oleks ju keeruline näiteks
Muhumaalt või Viljandist iga nädal üheks
tunnikeseks
Tallinna
põrutada.
Trennipäevade lõpetuseks seatakse õhtul
tihtipeale üheskoos sammud kusagile
pubisse, et väsinud keha õlle ja lauluga
turgutada.
Kõku
tantsukamba
logoks
on
humoorikas: „Muusika meid ei sega!“
Lahtiseletatult tähendab see, et
vaegkuuljatel pole vaja rütmi ega viisi
pidada, nemad tantsivad ikka nii nagu
torust tuleb. Õnneks võib viimasel ajal juba
üsna veendunult väita, et laiaksastutud
kõrvadega elevantidel trupis pikka pidu
pole ja asjaolu, et tegemist on
vaegkuuljatega, ei anna sugugi põhjust
kvaliteedis latti allapoole lasta.

Alates 2012. aastast on meie
juhendajaks Kaie Seger, kellel on
pikaajalised
kogemused
ühtlasi
ratastoolitantsijatega.
Kõku tantsutrupp on esinenud
nüüdseks juba suurel hulgal üritustel,
näiteks festivalil “Puude taga on inimene”,
Harku Järve Kantril, Eesti Linetantsu
Festivalil, Grillfestil, Kochi Aidas, Kuldse
Notsu Kõrtsis, Lavassaare jaanitulel, Lindi
Meie Küla Peol Pärnumaal ning mitmetel
suvepäevadel, jõuluüritustel ja kõikjal
mujal, kus on vahva. Kõku tantsutrupp on
alati valmis esinema mõnusas seltskonnas,
kutsuge aga julgelt! Samuti on meie
ridadesse oodatud uued kerge jalaga
tantsulkasõbrad. Keda asi huvitab, võtku
ühendust trupi eestvedaja Külliki Bodega.

Kohus otsustas: tantsida tuleb, ja palju! Või muidu...
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Rahvusvaheline kurdistunute
nädalalõpp Tallinnas
(ja uus suultlugemise võistlus loomulikult ka...!)

22. - 24. mail 2015
Seekordse kohtumise näol oli tegemist
üpris omapärase üritusega. Nimelt
iseloomustasid antud kohtumist kaks
olulisimat märksõna, millest aga mitte
kumbagi ei ole Eesti Vabariigis seni
vähemalt ametlikult (veel) üldse olemaski!

Nendeks märksõnadeks on: kurdistunud ja
kirjutustõlge.
Ometi
olid
ligi
kolmkümmend
kurdistunud
soomlast
otsustanud tulla just nimelt Tallinnasse
rääkima kirjutustõlkidest ning loomulikult
olid neil kaasas ka vastavad elusnäited.

Külliki Bode EVL-i tutvustamas. Vasakul jookseb kirjutustõlke tekst.
Tekib küsimus, kes on kurdistunud.
Eestis on registreeritud nii Kurtide Liit kui
ka Vaegkuuljate Liit – mõlemad toimivad
iseseisvalt ja ühte patta neid ei panda.
Tänapäeval
naljalt
enam
kurti
vaegkuuljaga segi ei aeta. Küll aga
eksisteerib paljudes teistes arenenud

riikides lisaks kahele esimesele veel
ühtlasi kolmas ehk kurdistunute seltskond.
Kurdistunud ehk hiliskurdistunud on
inimesed, kes kaotanud kuulmise kas
täiskasvanuna või lapseea teises pooles.
Tõtt öeldes peetakse toda gruppi isegi
kõige
keerulisemaks
ning
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psühholoogide sõnutsi on just sellel grupil
kõigist kolmest kõige enam elus ja tööl
hakkamasaamise
ning
identiteedi
probleeme. See pole ka ime – sünnist või
varasest lapseeast saadik kuulmise
kaotanud kurt või vaegkuulja on oma
eripäraga enamasti kenasti kohanenud, ta
ongi oma elu korraldanud selliselt, et tuleb
kõigi endale vajalike toimingutega
suhteliselt normipäraselt toime, saab elus
hakkama. Tema jaoks on kuulmislangus
või kurtus osa tema identiteedist. Ent
kujutlegem nüüd inimest, kes on terve oma
teadliku elu elanud kuuljana, ning ühel
päeval lakkavad tema seni truult teeninud
kõrvad mingil seletataval või seletamatul

põhjusel äkitselt töötamast! Sellise inimese
elu kukub kokku, senised sõbrad võivad
kaduda ja sama võib juhtuda ka töökoha
ning palju muu olulisega; hõlpsalt võivad
võimust võtta koguni enesetapu mõtted. Ta
leiab ennast täiesti tundmatult maalt, ei
mõista viipekeelt ega valda suult lugemise
kunsti, isegi sünnipärasele vaegkuuljale ja
kurdile nii harjumuspärane kaasvestleja
näkku vaatamine võib temalt nõuda tavatut
pingutust.
Selline
inimene
–
hiliskurdistunu ehk kurdistunu – vajab
tublisti tuge ja abi, et püsti tõusta, end
puhtaks kloppida ning eluga jälle edasi
minna.

Soome kurdistunud ettekandeid kuulamas.
Kuna hiliskurdistunud ei oska sageli
viipekeelt, ei ole ka viipekeeletõlgist neile
enamasti kasu. Nii on hiliskurdistunu
parimateks sõpradeks tavaliselt sisekõrvavõi ajutüveimplantaat ning kirjutustõlk.
Just niisugune seltskond kogunes 22.24. mail Toompuiesteel asuva Puuetega
Inimeste Koja saali. Kohal oli lisaks
eestlastele kolmkümmend soomlast ja

soomerootslast, lisaks oli kaasa võetud
paar kirjutustõlki. Kokkutuleku avas Liisa
Sammalpenger, kes ise kaotanud kuulmise
vähi tagajärjel ning kasutab Eestis seni
täiesti
tundmatut
abivahendit
–
ajutüveimplantaati. Ajutüveimplantaat on
taganud Liisale küll helide kuulmise, ent
inimkõne jääb talle kahjuks arusaamatuks.
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Eesti Vaegkuuljate Liitu tutvustas
meie
esileedi
Külliki
Bode.
Sotsiaalminister Helmen Kütt, kes
pidanuks tutvustama puuetega inimestele
mõeldud teenuseid, jäi tulemata. Seejärel
võtsid sõna Euroopa Vaegkuuljate
Ühenduse (EFHOH) liikmed ning EFHOH
kurdistunute töörühma eestkõnelejad.
Kalle Tervaskari tõi kuulajate-lugejateni
aktuaalseid
uudiseid
Põhjamaade
Kurdistunute Nõukogust (VDNR).
Kui ühingute tutvustuse ja eluoluga
ühele poole saadud, demonstreeris Üllar
Maikalo rahvale põnevat filmi Tallinna
linnast.
Linnatutvustus
algas
selle
asutamisest rohelisele künkale ja lõppes
tänapäeval, kusjuures linateost vaadates
tekkisid vaatajatel mõtisklused selle üle,
kumb ajajärk oli kokkuvõttes metsikum ja
pöörasem – kas algus või tänapäev...
Lõunal
siirduti
keha
kinnitama
lähedalasuvasse restorani, mis kandis
naljakat nime Pööbel. Viimase tõlkimine

soomlastele kujunes omamoodi huvitavaks
ja mõlemale poolele harivaks keskusteluks.
Nimelt on soome keeles olemas sõna
„moukka“, täpse tähendusega „mats“. Sai
siis selgitatud, et pööbel on umbes nagu
linnamats. Seepeale teatasid põdrad, et
säherdusel juhul sobiks kõige paremini
niisugune sõna nagu „rahvas“. Soome
keeles on eestikeelse „rahva“ tähenduseks
„kansa“, ent soomekeelne tänapäeva
ühiskonnas juba kadumakippuv sõna
„rahvas“
tähendavat
täpses
tõlkes
omakorda hoopis „pööblit“. Vaat nii, hariv
lõunasöök missugune!
Päeva teise poole põhiosa moodustas
suult lugemise võistlus soomlastele.
Tekstiks olid soomekeelsed anekdoodid.
Eestlased osalesid pealtvaatajate ning
moraalse toe pakkujatena. Võistluse viisid
läbi eelmise aasta Eesti võistluse võitja
Teet Kallaste ja tema küljeluu Kristi
Kallaste.

Suultlugemise võistluse pingelised hetked.
Enne võistlust oli korraldajatiimil
tehtud vajalik eeltöö. Nimelt tuli
kõigepealt leida soomlane, kes soovitavalt
oleks kuulja ning võimalikult selge

artikulatsiooniga.
Selline
eksemplar
õnnestus kena noore neiu näol (pildil
ekraanil) hankida Tallinna Ülikoolist.
Filmivõtteid tuli temaga teha paraku
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mitmel korral, kuna üks kord oli valgus
vale, teisel korral hakkas kaamera jupsima.
Kui siis lõpuks tundus, et kõik on imeilus,
selgus operaator Kõpsu ehmatuseks, et
kõneleja selja taga olevalt klaasseinalt
peegeldusid keksivad ulakad lapsed, kes
tõsisel häälel kõnelejale samal ajal pähe
sarvi ja muud samas vaimus vempe tegid.
Nii ei jäänud muud üle, kui tuli suristada
uued võtted. Aga peaasi, et filmiklipp ikka
tehtud sai!
Võistlus kujunes üpris pingeliseks ja
mitmed katkestasid, olles hinnanud suult
lugemist tegelikust tunduvalt hõlpsamaks
kunstiks.
Võitjateks
osutusid
kaks
teravsilmset prouat: Benita Köyste ning
Sirpa Korkeamäki, hüüdnimega Julia. Vein
ja hea shokolaad lisaks üldisele
tunnustusele tõid uhketele võitjatele
naeratuse näole ja edasine nädalalõpp
möödus lõbu ja lusti tähe all. Jalga
keerutasid erksavärvilistes kostüümides

Kõku tantsijad, soomlased omalt poolt
esitasid
ootamatu
lõpplahendusega
lühinäidendi. Õhtu lõpetati Raekoja platsil
asuvas Maikrahvi restoranis.
Kogu aja – nii koosoleku ajal saalis,
linnatänavatel kui ka restoranis – püsisid
seltskonna kõrval heade, ent märkamatute
haldjatena kirjutustõlgid. Vaikselt ja
süvenenult olid nad alati olemas, kui neid
vajati, tippides kibekiiresti arvutisse iga
räägitava
sõna.
Väikesed
kerged
klaviatuurid rippusid nööriga kaelas ja olid
kasutusvalmis igal ajahetkel. Restoranis
läks taustamelu üksvahe eriti valjuks ning
siis
kogunes
infonäljas
seltskond
kirjutustõlgi selja taha puntrasse, suud juttu
vestmas ja silmad pingsalt miniekraanides
kinni. Imetlesime kirjutustõlke tõsiselt ja
soovisime kogu hingest, et ka eestlastel
oleksid olemas sellised head haldjad... Aga
paraku meil neid veel ei ole. Ootame neid
pikisilmi...

Maitse üle viibeldakse
Kanadas on avatud hubane restoran,
mis
võitnud
kiiresti
populaarsuse.
Eripäraseks teeb söögikoha asjaolu, et kõik
teenindajad on seal kurdid. Toidupaika
kandideeris enne avamist üle kahesaja
kurdi, kellest parimad välja valiti.
Restorani töökeeleks on viipekeel.
Teenindajad kasutavad USA viipekeelt,
hättajäävatele
kuuljatele
on
pihku
pistmiseks
abistavad
infolehed.
Restoraniomanik ütleb, et tema töötajad on
väga oskuslikud, tahavad õppida ning ta on

oma äriidee üle uhke. Ühe töötaja sõnutsi
on tegemist mitte ainult söögikoha-, vaid
ka kultuuri tutvustusega: kuuljad saavad
ainulaadse ning ühtlasi maitsva võimaluse
kogeda kurtide maaima ja kultuuri.
Pimekohvik meil juba on. Selle kõrval
oleks ülalkirjutatu näol tegemist taas ühe kihvti
ideega, millele ettevõtlustoetust küsida. Tuleb
lihtsalt ringi vaadata, mida mujal maailmas
tehakse ja mis ka toimib. Midagi sarnast Eestis
oleks ilmselt Baltimaades ja Põhjamaades
esimene?
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Sisekõrva implantaat ja akud
Nagu iga kõrvatagust abivahendit
tarvitav vaegkuulja hästi teab, kasutatakse
selle vooluallikana patareisid. Patareisid
ostetakse
kuulmiskeskustest,
kellaparanduse
töökodadest
või
tehnikapoest; tühjenemisel visatakse nad
minema ja võetakse pakendist uus.
Vanemad
inimesed
mäletavad,
et
nõukogude ajal anti Tondi Elektroonika
kuuldeaparaatidele kaasa ühtlasi akud koos
akulaadijaga. Siinkirjutajalgi on veel alles
nostalgilised mälestused aegadest, mil
Tartu 1. Eriinternaatkooli (praeguse Hiie
Kooli) intritoas pidid lapsed omavahel
kokku leppima, kellel on õigus sel õhtul
toa ainsa pistikupesa kaudu oma
kuuldeaparaadi patareisid laadida. Laaduris
oli kaks pesa korraga kahe aku
laadimiseks. Hommikul võeti täitunud
akud välja ning mässiti hoolikalt
õlipaberisse. Neid hoiti kuuldeaparaadi
hoiukarbikeses ja häda õpetaja poolt sellele
hooletule lapsele, kes oli unustanud oma

akud laadimata! Siis oli märkus koos
sõnade pealelugemisega soolas.
Seejärel saabus periood, mil kogu
meie elu soosis suhteliselt järjekindlalt
ühekordsust: moes olid ühekordsed
pappnõud, ühekordsed taskurätikud, naist/
meestki soovitati soojalt vaid paariks
kasutuskorraks. Iseenesest mõistetavalt
vajusid säherduse üldise meelsuse taustal
unustusehõlma
ka
kuulmispuudlite
kunstkõrvade
korduvkasutusega
toiteallikad.
Käesoleva aasta suvel seisis mul ees
järjekordne
kõneprotsessori
vahetus.
Kuulmiskeskuse programmeerija Piret
Zimmer tutvustas uut ja stiilselt musta
kunstkõrva ning selle lõputuna näivaid
võimalusi. Esitluse lõpul koukis Piret
kohvrist lisaks välja veidra kujuga lapiku
seadeldise. Nii tutvustati mind mu uue
sõbra ja tema nüüdseks lahutamatu
kaaslase – akulaadijaga.
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Tõsi, paar aastakest tagasi oli Piret
uurinud minult, kas oleksin huvitatud
akulaadijast. Kuna aga seadme hind oli
toona sama, mis kõneprotsessoril endal,
ehk siis kõike muud kui odav, jäi ost
tegemata. Nüüd tuli sama aparaat kaasa
kauba peale ehk lisavarustusena. Mis on
loomulikult üliväga tervitatav!
Niisiis olen omadega nüüdseks tagasi
sealsamas, kus kunagi aastakümnete eest
kooli intritoas – pea igal õhtul rändab
tühjaks saanud aku laadijasse ning laadija
uinub omakorda pistikupesas. Hommikul
saan vastu end elektrist täisimenud
toiteallika. Komplektiga oli kaasas kaks
akut, laadijasse võib neid ühekorraga
mahutada kuni neli. Üks aku peab vastu
umbes ühe päeva. Kuna implantaadi aku

pistetakse kõneprotsessorile otsa otsekui
jätkuks, mitte ei topita ümmarguse patarei
kombel masina sisemuses asuvasse
sahtlisse, siis on akud ka kena välimusega
ja erinevas värvitoonis.
Ilmselgelt on tegemist ühekordse
kasutusega
patareidest
oluliselt
loodussõbralikuma alternatiiviga. Ühtlasi
pole vaja muretseda, et kuuldeaparaadi
patareid otsa saavad sellal kui hästi
varustatud
tehnikapoodi
või
kuulmiskeskust pole parasjagu läheduses;
akudele on vaja ainult elektri olemasolu.
Soovi
korral
võib
implantaadi
kõneprotsessoris
kasutada
tavalisi
kuuldeaparaadi patareisid. Ükskõik, kuidas
kellelegi sobib – valikuvabadus on üks
ütlemata armas asi.

Teadaanne sisekõrvaimplantaadi kandjaile:
Seniajani on koondunud implantaadilaste vanemad, kes koos lastega kõiksugu toredaid
ettevõtmisi harrastavad. Seevastu täiskasvanud on jäänud täiesti tähelepanuta. Nüüd on
tagumine aeg too viga parandada. Siin see ongi:

29. – 30. augustil 2015. a toimuvad Järvamaal, Mägede külas, Tõrvaaugu
talus kuulmisimplantaadi sõprade suvepäevad.
Suvepäevade korraldajad Merike, Kadi ja Heli teevad ettevalmistusi ja annavad peagi
teada, mis täpsemalt toimuma hakkab.
Tõrvaaugu külje all on kaunis järveke ja Valgehobusemägi. Kultuuriprogramm peaks
sisaldama väikest ekskursiooni, ujumist ja ehk ka muinastulede ööd. Toitlustamise osas
lepime kokku ja võib-olla teeme ise midagi.
Tegemist on eeskätt täiskasvanud implantistide suvepäevadega, kuid oodatud on kõik,
keda meie teema huvitab ja kes oskaksid olla nõu ja jõuga abiks.
Facebookis on Eesti täiskasvanud implantistidel oma nurgake, selle kaudu on kõige
lihtsam registreeruda. Kes selle liikmed ei ole, need saavad oma tulekust teada anda
Merike Kunglale, Kadi Särgavale, Heli Veidele või ajakirja toimetuse kontaktidel.
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Sisekõrva implantaadiga nüüdsest veelgi
mugavamad ujumis- ja sukeldumisvõimalused!
Möödunud
Meie
Ise
numbris
kirjeldasime
seadeldist,
millega
implantistid saavad suvel ujumas või talviti
spaas basseinis mõnulemas käia ilma, et
peaksid oma kunstkõrva selleks ajaks kivi
peale või riietusruumi kappi vedelema
jätma. Toonane abivahend kujutas endast
üpris lihtsakoelist kilekotikest, millesse tuli
asetada kõneprotsessor. Siinkirjutaja oma
veelembusest hoolimata seda tellida ega
kasutada ei julgenud – liiga kipakas
tundus.
Külastades käesoleva aasta juulis taas
Tartus kuulmiskeskust, ulatati sealt
siinkirjutajale meeldiva üllatusena kaasa
karbike veekindla komplektiga. Tegemist
pidi olema tuttuue leiutisega ja kuna
uudistooteid on ju vaja enne tutvustada, nii
jagati väike partii hakatuseks täiesti tasuta
laiali. Alloleval ülesvõttel on näha
veekindel magnetrõngas ning pehmest

plastikust ümbris, millesse tuleb pakkida
oma kõneprotsessor. Peenikese nööri otsas
olev must klõps kujutab endast klambrit,
millega kogu kaadervärk turvaliselt
rinnahoidjate või trikooserva külge
kinnitada, et ka rajumate vettehüpete ajal
miskit kõrva tagant kaduma ei läheks.
Välismaistel saitidel kiidavad kõnealust
aksessuaari
eriti
vesivõimlemise
harrastajad, kes enne ei kuulnud treeneri
juttu, kuna pidid basseinis kurtidena
harjutusi tegema. Ja kes soovib ujuda
kompleksivabalt topless või on lihtsalt
meesterahvas, selle jaoks on olemas pildi
peal paremal pool asuv peenike juhe,
millega masin ümber kõrva kinnitatakse.
Tegemist on meeldiva näitega tehnika ja
uute
leiutiste
kiirest
võidukäigust.
Järgmiseks
jääme
ootama
sisekõrvaimplantaadi
komplekte
kosmonautidele!

Sisekõrvaimplantaadi veekindel komplekt veemõnude nautimiseks.
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Projekti Pane Oma Meeled Proovile ehk
POMP-i
idee
sai
alguse
Tallinna
Tehnikaülikoolist ajal, mil toimusid eelmised
rektorivalimised. Algatajateks on kaks Tallinna
Tehnikaülikooli tudengit: Christel Sogenbits,

elurõõmust pakatav pime noor naine, ja
ratastoolihärra Sven Kõllamets. Kõikidele
üritustele kaasatakse vabatahtlikke ja igaüks
teeb täpselt seda, milles ta kõige tugevam on.
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Viipekeele kümblus
POMP-i idee on vahetada ära sandi ja
terve rollid: ehk siis panna rahvas olukorda,
kus nüüdsest on sant kunn ja see, kes ennist
pidas end igati terveks ja võimekaks, on

äkitselt hädas nagu mustlane mädas ning
vajab hoopis ise endise sandi abi ja
juhendamist.

Võimude poolt segadusseaetud tudeng POMP-i piiramisrõngas.
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„Piinariistade“ seast on populaarseim
ratastooli takistusrada, mis kangesti meenutab
tavalist köielronimisseina, kuid on valepidi ehk
siis vertikaalse asemel horisontaalsuunas. Nii
mõnigi ratastooliga harjumatu täiskasvanud ja
ülisportlik mehekoljat on selsinatsel rajal
kurvalt oma selja prügiseks teinud.
Tihedalt jagub rahvast ka poksikinnaste
ligidusse. Viimastega kellelegi küll nähtavat
kolki ei anta, ent ülesanne keerata neid käes
kandes lahti kommipurk ja võtta sealt välja
maiustus panevad nii mõnegi higipisaraid
valama. Poksikindad kuuluvad lihasehaiguse
tutvustajatele. Laste lemmikud on pimedate
juhtkoerad, kes innukalt saba liputades on
valmis seotud silmadega kliente vedama
oheliku otsas tundmatutele radadele.
Pimedate laua juures saab uutesse vetesse
sattunud
uudishimulik
ette
imelikud
simulatsioonprillid ja raske ülesande kirjutada
poolpimedana oma nimi punktkirjas. Ning kes

kõige selle järel täitsa ellu jäänud ja juba
õnnelikult kaldale pääseda loodab, saab
järgmise laua manu jõudes äkitselt julmalt
natist haaratud ning kassipoja kombel
otseteed kurtide viipekeele sisse ära uputatud.
Säherdusest kümblusest väljuvad vaprad
ellujääjad, kelle jaoks miski ei tundu enam
võimatuna.
POMP-i meeskond on käinud koolilapsi
peedistamas juba mitme hea aasta vältel ja
kõikmõeldavates paikades üle Eestimaa:
näiteks
Keila
Gümnaasiumis,
Lagedi
Põhikoolis, Tallinna Teeninduskoolis ja mujalgi.
Samuti on POMP valmis rahvast hea meelega
vahele võtma erinevatel vabaõhuüritustel
nagu Saue päevad, Elustiili maraton
Haapsalus, mitmel korral Sillamäel, Pimedate
Päeval Tondil, Tallinna Tehnikaülikooli
rebastepeol ja paljudes kohtades mujalgi.
Inimesed, olge valvsad – meie seas veereb
ringi

PO M P!

Kõku punt Riigikogus
31.juulil 2015. aastal võis kõku klubi
liikmeid näha Toompeal luusimas piki
koridore, üks käänulisem ja sopilisem
kui teine. Kuna retk leidis aset tööpäeva
lõpul, olid koridorid enamjaolt tühjad –
riigikogulased olid juba lahkunud, ent
kesköiseid kummitusi polnud veel
kohale ilmunud. Nüüd nägid need
koridorid ringi hiilimas pesuehtsaid
ning vägagi elusaid kõkusid.
Esimese
sammuna
astuti
imekaunisse Riigikogu Valgesse saali,
mille laes särasid lühtrid ning iga

uksepealist kaunistasid freskod. Jüri
Jaansoni – meie giidi, Kõku auliikme
ning Riigikogu liikme – sõnutsi
kasutatakse
toda
saali
kõiksugu
bankettide ning muude pidulike ürituste
korraldamiseks.
Sealt edasi jalutati kuulsasse
sinisesse
istungitesaali.
Õigemini
pressirõdule, kust avanes allapoole
ahvatlev vaade. Olles külastanud ka
riigikogu liikme privaatset tööruumi,
suunduti piki koridore ja treppe
edasistele avastusretkedele.
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Jüri ei olnud kitsi ega varjanud
rahva eest midagi. Kui klantsitud ja
igapäises kasutuses olevad ruumid otsa
lõppesid, leidsid ekskursandid end
pommivarjendist,
kus
minevikus
endisaegne nomenklatuur, nüüd aga
riigikogu seltskond, end sõja puhul
varjata saanuks. Maa-alustes ruumides
oli pikemaajaliseks eluks hädavajalik,
sealhulgas piki seina asetsevad puust
narivoodid, veekraanid ning ohtlikel
aegadel koosolekute pidamiseks suur
laud. Nurgast ei puudunud ka käsitsi
vändatav ventilatsioon juhuks, kui
kaasaegsem
peaks
kriisiolukorras
lakkama töötamast. Paraku selgus, et
maa-aluses punkris puudub igasugune
levi, mistõttu võib maa alla pagenud
riigikogulastel tekkida infosulg.
Hoone osad on ehitatud erinevatel
ajastutel. Kasutatud on erinevaid
materjale ja igal valitsejal on olnud
erinevad soovid ning maitsed; ehitise eri

osad isegi lõhnasid erinevalt. See kõik on
teinud majast tõelise lossi, milles võib
vabalt tükil ajal ekselda, enne kui
väljapääsu kätte leiab. Ühes majaosas
käib praegugi remont. Pärast seda, kui
kõkud olid remonditavas majaosas ringi
nuhkides avastanud peegleid täis saali,
hakati Jürile pinda käima, et saal kõku
tantsutrupi trennideks antaks. Kas too
lootus ka täitub, näitab aeg.
Pärast pikka-pikka ronimist mööda
üha kitsamaks muutuvat keerdtreppi
leidsid kõvakuuljad end Pika Hermanni
torni tipust, otse sinimustvalge lipu alt.
Päikeseloojanguni oli veel aega, sestap
kõkudest lipulangetajaid seekord ei
saanud. Välisuksest väljudes märkas siin
kirjutav kõku infotahvlit, mis teatas, et
suve jooksul korraldatakse soovijaile
teatud aegadel ekskursioone Riigikokku.
Miskipärast aga oli too info ainuüksi
ingliskeelne, justkui eestlasi sellised
asjad ei huvitakski...?

Kõkud Pika Hermanni torni tipus lipu all.
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NALJA KAH!

Oh aegu, oh ametinimetusi!
Karvastaja – Polümeeri tehases inimene, kes
kummiloomi karvaseks muutis.
Kõvaksajaja - samuti amet Polümeeris, seotud
vedela kummisegu kõvaksmuutmisega.
Läbitõmbaja – isik, kes pildiraami liiste kipsiga
katab ja liistud siis läbi vastava kujuga tööpingi
tõmbab.
Purkija – konservtoodete purkipanija.
Nahastaja
–
amet
nahatööstuses.
Konditustaja – liha kontidest puhastaja (neid
otsitakse tihti Iirimaale tööle).
Kummitaja – toodete kummiga katja.
Kunstseemendaja – töötab lehmadega.
Lüpsioperaator – töötaja, kes teostab lüpsi
masinatega; lüpsja – töötaja, kes lüpsab käsitsi.
Koristuskomitee esimees, põrandapindade
hooldusinsener – koristaja ametinimetused.
Troppija-taglastaja – amet ehitusel ja EÜE-s.
Laia
profiiliga
kondiiter-keevitaja
–
rahvakeelne vaimukus universaalse töölise
kohta.
Sohver – autojuht.

Üks proua jutustab: „Minu isa oli nõuka
ajal ettevõtte juht. Kuiva seaduse ajal kästi
teha igas ettevõttes karskusselts, kus pidi
olema minimaalselt kolm liiget, muidu sai
ettevõte trahvi. Ent mitte keegi ei olnud nõus
olema selles seltsis. Lõpuks üksainus karsklane
leiti, lisaks siis pandi üks 80-aastane
koristajamutt ja minu isa, kes kohe kindlasti
mingi karsklane ei olnud.“
Nõukogude ajal oli mureks, et mitte keegi
ei soovinud pidada miilitsa kui korravalvuri
austusväärset ametit. Nii anti kõrgemalt poolt
käsk, et ettevõtted on kohustatud oma
töötajaid teatud ajaks miilitsana tööle saatma.
Seetõttu sattus korravalvuriametisse enam kui
kummalisi
kujusid
alates
eakatest
lasteaiakasvataja-tädidest
ja
lõpetades
tätoveeritud kaakidega.

Kas tänapäevased ametinimetused on kaunimad?
Maaparandaja – kas see on isik, kes remondib
katkist planeeti?
Arborist – kas see on arbuja, puude teadlane
või puude kallistaja?
Relvastusmaat – praegune amet Mereväes, ei
ole ilmselt seotud magnaadiga.
Mähkija - see amet on siiani olemas teatud
tehastes, imikutega pole midagi pistmist.
Püstolreporter – välkreporter, loodetavasti
pole tal kaasas relva.

Tööbüroost on soovijatele pakutud
purustaja ametikohta. Ei tea, kas nüüd
moodsamal ajal võiks „terminaator“ öelda?
Tegemist
on
siis
plastikujäätmete
purustamisega teatud mehhanismi kaasabil.
Üsnagi levinud on tänapäeval sellised
firmad, kus on finantsjuht, müügijuht,
tegevjuht, aga firmas rohkem töötajaid polegi
kui need kolm.
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KÕKU SUVELAAGER SAAREMAAL
KIPI-KOOVIL 2015
Kes siis on see julge kõku, kes võttis enda kanda austusväärse sümboli – selleaastase
laagri rändpäkapiku? See on Raivo Mägi, muhe Muhumaa mees. Alljärgnevalt tema sõbralik
muhukeelne üleskutse laagerdujatele:
Terit teitele!
Nagu tiada oo seekordne laager toimumas Soaremoal KIPI-KOOVIL, kauge vöitu oo
aga nönna pönev soab olema.
Nagu ikke koguneme riedesel pääval seitsmendamal augustil kellu viie aegus. Kombe
koheselt ikke lipuhöiskamine ja kuulukse see avatuks. Voatame kinu koa äe ja kellel
kangeste ihu kiheleb soab sauna mönu koa tunda. Nagu ikke toidud hääd paramat grillid
omal kohjal ja kel tantsujalga oo ikke tantsud köimas. Laupasel pääva toredad spordivärgid
ja pönev välkteema. Õhta kirstunaelaks oo kena kulduuri asi ja pühapel nagu ikke autasud,
kiidud, uie korraldaja leidmine ja lipu maha vötmine. Vat söuksed lood ja laulud oo.
Väga loodan soab teitel olema kena mönus olemine. Seega kuulukse ma laagrisse regamine
avatuks. Pangem ikke kenaste end kirja siit:
http://www.vaegkuuljad.ee/kokuklubi/kokulaager2015/
Lisainfot levate siit: http://www.vaegkuuljad.ee/kokuklubi/koku-laager-2015/
Köikse paramat, ootame suisele Soaremoale! Olge ikke nönna munuksed!
Raivo Mägi ja meeskond!
Ajakava on traditsiooniline:
Reede, 7.august
17.00-19.00 saabumine
19.00-20.00 õhtusöök
20.00-21.00 laagri avamine, lipuheiskamine
21.00 kinoõhtu- esilinastub film- Kõku 2014
21.30 saun, karaoke, mängud
Laupäev, 8.august
09.00-10.00 hommikusöök
10.00-10.30 kärajate koosolek
11.00-13.00 sportlikud mängud, välkteema
13.30-14.30 lõuna
15.00-19.00 sportlikud mängud, välkteema
19.00- 20.00 õhtusöök
20.00 – Kultuuriprogramm- Kõku showkava, teised eeskavad
Kultuuriõhtu teema selgub kohapeal!
Pühapäev, 17.august
09.00-10.00 hommikusöök
10.00-13.00 vaba aeg, laagri lõpetamine, auhindade jagamine
13.00 lõunasöök

Viipekeele kursused
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. Kursus on mõeldud algajatele,
kellel puuduvad eelnevad teadmised kurtuse ning viipekeele kohta. Kursuse käigus viiakse õpilased kurssi
kurtuse olemuse ning tekkepõhjustega, samuti kurtide kogukonna ning kultuuriga. Lisaks keele õppimisele
käsitletakse ka kurtide psühholoogiat, maailmapilti ning taju eripärasid. Koolitusel kasutatakse hulgaliselt
näitlikke vahendeid ning selgitustega kaasnevad konkreetsed näited. Õpitu paremaks kinnistamiseks on
harjutustik ja videod. Samuti sisaldab kursus iseseisvat tööd kirjandusega, viipevara ning –fraasidega ning
seejärel juba viipekeelsete tekstidega.
Uued rühmad nii algajatele kui ka edasijõudnutele alustavad 8. sept. 2015.a.
Maht: 40 tundi a´ 45 min. Lõpetanud saavad tunnistuse A.1.1. taseme saavutamise kohta. Soovijatel
võimalik jätkata õpinguid (keeletasemed A.1.2 ning A.2).
Hind ühele inimesele: 229 eurot 40-tunnine kursus.
Grupitellimuse korral tuleme soovi korral kohale kliendi juurde üle Eesti. Võimalik on korraldada
kursuseid ka väljaspool Tallinna. Lisainfo meie kodulehel: http://www.think.ee/
Oleme Töötukassa lepingupartnerid. Koolituse eest saab tulumaksu tagasi. Koolitusluba nr 6817HTM on
väljastatud Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt 13.11.2012 ministri käskkirja nr 587 alusel. Töötaval
erivajadusega inimesel on võimalik kogu kursuse eest raha tagasi saada; täpsem info siin:
http://www.ensib.ee/sotsiaaltoetused-puuetega-inimestele/
Huvilisi ootame küsimusi esitama ning kursusele registreeruma järgmistel kontaktidel:
E-post kristi@think.ee
Telefon 5347 8422 (Külliki Bode)

HUVILISED, REGISTREERUGE!

Eesti Vaegkuuljate Ühing on asutatud 6. märtsil 1993. aastal Tallinnas. Alates 2005. aastast on
nimetus Eesti Vaegkuuljate Liit
http://www.vaegkuuljad.ee
Liit (EVL).

PÕHITEGEVUSED
•
•
•
•
•
•

Vaegkuuljate probleemide teadvustamine ja nende lahendamisele kaasaaitamine. Eestis on ca 85 000
kuulmispuudega inimest.
Osalemine kuulmispuudega inimesi puudutavate seaduste ja muude õigusaktide ning arengukavade
väljatöötamineses ja elluviimises.
Koostöö tegemine sotsiaal-, tervishoiu-, kuulmisrehabilitatsiooni asutustega.
Vaegkuulmisalaste publikatsioonide ja infomaterjali väljaandmine ja levitamine, info- ja teabepäevade
ning koolituste korraldamine.
Liikmesorganisatsioonide tegevuse koordineerimine ja toetamine.
Koostöö tegemine liidu tegevusest huvitatud asutuste, ettevõtete ja organisatsioonidega nii Eestis kui ka
välismaal.

LIIKMESKOND
Pärnumaa Vaegkuuljate Ühing
Tartumaa Vaegkuuljate Ühing
Raplamaa Vaegkuuljate Ühing
Nõmme Vaegkuuljate Selts
Järvamaa Vaegkuuljate Ühing
Lääne-Virumaa Vaegkuuljate Ühing
Saaremaa Vaegkuuljate Ühing
Põlva Vaegkuuljate Ühing
Jõgeva Vaegkuuljate Ühing
Võrumaa Vaegkuuljate Ühing
Valga Vaegkuuljate Ühing
Viljandi Vaegkuuljate Ühing
Harjumaa- ja Tallinna Vaegkuuljate Ühing
Läänemaa Vaegkuuljate Ühing
Hiiumaa Vaegkuuljate Ühing
Jõhvi Vaegkuuljate Ühing
Tinnitus- ja Méniére`i Ühing

asutatud
asutatud
asutatud
asutatud
asutatud
asutatud
asutatud
asutatud
asutatud
asutatud
asutatud
asutatud
asutatud
asutatud
asutatud
asutatud
asutatud

24.04.1995.a
15.03.1997.a
24.09.1997.a
16.03.1999.a
17.11.1999.a
24.04.1999.a
19.10.1999.a.
01.11.2000.a
27.02.2001.a
01.03.2001.a
02.03.2001.a
24.03.2001.a
16.04.2001.a.
17.04.2001.a
19.04.2001.a
09.03.2005.a.
03.03.2011.a.

KOOSTÖÖPARTNERID
Eesti Puuetega Inimeste Koda, Sihtasutus Eesti Puuetega Inimeste Fond,
Eesti Kurtide Liit., Eesti
Viipekeele Tõlkide Ühing, Eesti Kuulmispuuetega Laste Vanemate Liit, Pimekurtide Liit, Liikumispuuetega
Inimeste Liit Kuulmirehabilitatsioonikeskused Tallinnas ja Tartus.
RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ
Soome Kuulmishoolde Liiduga (KHL) alates 1992. aastast. EVL on alates 1996 a. rahvusvahelise
vaegkuuljate organisatsiooni IFHOH- liige. Rootsi Värmlandi Vaegkuuljate ühinguga 1999. aastast. Rootsi
HRF Norra Hedmarki HLF
KONTAKTINFO:
Eesti Vaegkuuljate Liit: Toompuiestee 10, Tallinn
Meie Ise ajakirja netiversioon paikneb vaegkuuljate liidu kodulehel.
Vaegkuuljatel on internetis oma koduleht, noortel aga 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

