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H_[ uu_ [j[kirj[ @uris-M_i_ Is_ lug_j[!
Hoiad käes täiesti uutmoodi vaegkuuljate
väljaannet, millel ei ole hetkel isegi poliitiliselt
korrektset nime. Eestimaa vaegkuuljate
südameid on juba aastaid rõõmustanud alates
1995. aasta veebruarist ilmunud ajaleht Auris,
mille peatoimetaja oli Uno Taimla. Auriseid
jõudis Uno oma eluajal toota tervelt 91
numbrit. Lisaks Aurisele on Eesti Vaegkuuljate
Liit välja andnud peamiselt noortele ja
tööealistele suunatud ajakirja Meie Ise, mille
peatoimetaja on Kristi Kallaste. Meie Ise on
ilmunud tänaseks kolmteist korda.
Uno Taimla, Eesti Vaegkuuljate Liidu
looja, rääkis meile viimastel aastatel
murelikult, et Auris on ära teeninud selle, et
lugejad näeksid teda palju mahukamana, aga
liidu rahaline olukord ei võimalda seda arengut
kuidagi. Vaegkuuljate Liidu juhatuse idee
koondada kaks praegust väljaannet üheks,
meeldis Unole väga ning siin ta nüüd on –
midagi uut, midagi vana, midagi laenatut ja
kindlasti on siin ka midagi sinist.
Ajakirjast võid leida lugusid vaegkuuljate
ja nendega seotud isikute tegemistest, juttu on
kuuldeaparaatide
saamisest
ja
töövõimereformist,
märkimistväärsetest
möödunud ja tulevastest sündmustest ning
paljustki muust põnevast. Meenutame Uno
Taimlat, kes lahkus meie seast paraku enne,
kui käesolev ajakiri sündis. Ajakiri on
pühendatud Unole ja kõikidele neile, kes
seisavad Eestimaa vaegkuuljate eest. Nagu ka
Uno ütles: Kõik, mis te tahate, et inimesed teile
teeksid, seda tehke kõigepealt neile!“. Meie
tahame, et kõik inimesed oleksid ausad ja

räägiksid asjadest nii, nagu need parasjagu on.
Jagame seda ka sinuga, hea lugeja: lugusid
elust ja inimestest, nende muredest ja
rõõmudest.
Toredat lugemist ja päikeselist kevadet!
Külliki Bode
Eesti Vaegkuuljate Liidu esinaine

3

Auris-Meie Ise

Sisukor^
Tervitus lugejatele ..................................................................................................... 3
In memoriam – Uno Taimla ...................................................................................... 5
„Kõik, mis te tahate, et inimesed teile teeksid...“ ................................................... 6
Vaegkuuljate meenutuskilde Uno Taimlast ............................................................ 9
Kuulmisabivahendite statistika 2015 ..................................................................... 11
Kuidas taotleda kuuldeaparaati ............................................................................. 12
Jõhvi Vaegkuuljate Ühingu tegevusest .................................................................. 18
Viiendikul Eesti elanikest on kuulmiskahjustus ................................................... 19
Pärnumaa ja Valga ühingute tegemistest .............................................................. 20
Kuidas toimub kuuldeaparaadi hinna arvutamine? ............................................ 14
Töötukassa – partner vähenenud töövõimega inimestele ..................................... 23
Kui mõõduvõtmine eeldab kuulmist iga hinna eest... ........................................... 25
Sõna sabast sikutaja: Reet Veenpere – Aasta meditsiinilogopeed ....................... 27
Persoonilugu: Ehitusinsener Kadi Särgava ............................................................ 29
Kuulmisnõustamine – mis see on? ........................................................................... 33
Puue – kas viga või hoopis inspiratsiooni allikas? .................................................. 34
Kõku talilaager 2016 ................................................................................................. 38
Teekond T-silmuse toel – teatrisse ........................................................................... 41
Uudsed Samsungi kõrvaklapid ................................................................................. 42
Isa laskis endale tätoveerida implantaadi ................................................................ 43
Lahe leht ...................................................................................................................... 44
Koguperefestival „Puude taga on inimene“ ............................................................. 45
Kõku suvelaager 2016 Annimatsil ............................................................................. 45
Juubeliaasta 2016 ........................................................................................................ 46

4

Auris-Meie Ise

IN MEMORIAM

Uno Taimla
6.01.1935 – 23.01.2016
23. jaanuaril lahkus meie seast legendaarne Eesti Vaegkuuljate Ühingu looja
ning esimene juht Uno Taimla.
Olles aastaid Eesti Kurtide Ühingu aseesimees, märkas Uno, et kõik
vaegkuuljad ei integreeru kurtidega ja vastupidi. Uno alustas vaegkuuljatele oma
organisatsiooni rajamist ning 6. märtsil 1993. aastal toimus Tallinnas Eesti
Vaegkuuljate Ühingu (EVKÜ) asutamiskoosolek. Vastloodud ühingu esimeheks
valiti Uno Taimla ning selle
organisatsiooni juhatuse esimees, vahel ka
aseesimees oli ta kuni 2013. aastani.
22.02.2006. a anti Eesti Vabariigi Presidendi poolt Eestimaa vaegkuuljate
eestseisjale – Uno Taimlale üle Eesti Punase Risti IV klassi teenetemärk.
Lisaks vaegkuuljate ja teiste puuetega inimeste probleemide lahendamisele
tundis ta ärksat huvi maailmasündmuste vastu ning elas hingega kaasa noore
Eesti arengule. 2003. aastal kirjutas ta asutajaliikmena alla Eesti Klubi
asutamisdokumendile ja oli selle ühingu aktiivne liige. Kõigi tegemiste kõrval
jätkus tal aega ning organiseerimisvõimet ka oma pere, sõprade ja kolleegide
jaoks.
Eesti Vaegkuuljate Liit langetab leinas pea Uno Taimla ees, kes suutis
järgida oma kutsumust kõigi olude kiuste, kutsumust olla õigluse eest võitleja ja
jääda iseedaks kuni lõpuni. Tunneme kaasa Uno pereliikmetele, abikaasale,
tütrele, pojale ja lapselastele.
Teekaaslased Eesti Vaegkuuljate Liidust
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„Kõik, mis t_ t[h[t_, _t inim_s_^ t_il_ t__ksi^,
s_^[ t_hk_ kõig_p_[lt n_il_.“
neiukesega

Sellest on nüüd oma nelikümmend

nii

pikalt

tegelda

ja

aastat möödas, kui oli mul kord asja

kasulikke nõuandeid jagada. Ega ma

Eesti Kurtide Ühingu keskjuhatusse,

siis veel teadnud, et see ongi Uno

mis tollal asus Nõmmel Sihi tänaval.

tavapärane

Inimene, kelle juurde pidin minema,

sügavalt silma vaadata, paari-kolme

oli

küsimusega endale inimesest pilt luua

parasjagu

hõivatud

ning

jäin

–

toast pikk tumedapäine meesterahvas.

vestluskaaslane ühise ürituse vankri

Mind näinud, astus ta ligi ja küsis

ette rakendada. Päris ta ju minugi

keerutamata,

käest kohe järele, kas ma ühingus ka

tegelen.

Kui

ja

mainisin,

millega
et

olen

kuidas

mind juba järgmisel algorganisatsiooni

õppejõudude ja kaaslastega hakkama

koosolekul juhatusse valiti, oli ka selles

saan.

Uno sõrm mängus.

mainisin,

et

ja

Igatahes kahtlustan kõvasti, et kui

kuidas

Kui

läheb

kuidas

midagi teen ja mida ma üldse oskan...

üliõpilane, päriti kohe edasi: kus, mida
õppimas,

mõelda,

kinni,

ja

olen

välja

nööbist

eesruumi ootama. Järsku ilmus ühest

kes

kohe

stiil

vahel

on

õppejõududega kuulmise tõttu natuke
raskusi

ka,

järgnes

Eks neid kohtumisi oli edaspidigi,

umbes

aga pikaks ajaks jäid need üsna

pooletunnine loeng, kuidas oleks kõige

juhuslikeks

parem end nende suhtes maksma

üritustega

panna ja üldse kaaslaste ja kõigiga

tihedam suhtlemine 90-ndate alguses

suhelda. Lõpetuseks ütles ta: "Enda

ja

eest tuleb ikka ise seista, nurka pugeda

järel.

ja kõike kannatada ei tohi. Ei kuule või

jällegi

ja

rohkem

seotuks.

Uuesti

puhtjuhusliku

Kohtumine

aga

erinevate
algas

kohtumise

toimus

keset

jääb midagi segaseks, siis on vaja kohe

tänavat; teretasime, vahetasime paar

nõuda kordamist või seletamist, ega

lauset elust-olust ning siis piltlikult

nad ju ise selle peale ei tule..."

öeldes krabas Uno mul jälle nööbist ja

Selle aja peale ilmus välja ka minu
oodatav

ning

sain

teada,

et

hakkas

seletama,

et

tal

plaan

mu

vaegkuuljad kokku koguda – kurtidega

vestluskaaslaseks oli olnud ühingu

nad millegipärast integreeruda ei taha,

aseesimees Uno Taimla. Minu jaoks oli

pealegi on ju probleemid ka erinevad.

üsna üllatav, et nii hõivatud inimene

Mina sain sealsamas kohustuse oma

võttis vaevaks minu, täitsa võhivõõra

tutvusringkonnas
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esimesele kohtumisele paar inimest ka

isegi teda nägemata - tema vali selge

kaasa tuua. Ega Unole ei saanud ju ära

hääl kostis kaugele, täitis ruumi üleni.

öelda, pealegi hakkas asi ka mind

Ka telefonis rääkis Uno üsna valjusti,

ennast huvitama.

nii et mina, kes ju ka kuigi hästi ei

Sai see esimene kohtumine teoks ja

kuule, pidin toru kõrvast kaugemal

siis järgmine ja järgmine ja... Polnud

hoidma. Mõnikord oli sellest Uno

need mingid niisama jututoad, iga kord

valjust häälest vägagi kasu. Oli meil

oli Uno

kellegi asjatundja kohale

üks koosolemine, kuhu ta millegipärast

kutsunud, kes siis oma vaatenurgast

ise tulla ei saanud, aga oli vaja talt

probleemi püüdis valgustada. Iga kord

midagi küsida. Helistasime ning kui

oli

Uno vastas, saime telefonitoru lauale

ka

uusi

liitujaid,

keda

Uno

tegevusse rakendas.

panna ja kõik koosolijad kuulsid Uno
juttu, polnud vaja kellelegi üle rääkida.

Need olid aastad täis tegevust,
lõbusaid olemisi, pikki jutuajamisi.

Endast

ja

oma

muredest

ei

Vahel mõtlesin, millal Uno veel süüa ja

armastanud Uno palju rääkida või kui,

magada

siis

jõuab

–

jooksis

ühest

vast

kõige

lähematele

ametiasutusest teise (ja ega ametnikud

kaastöötajatele.

teda

vastu

tundsid ju huvi, kuidas pere elab ja kas

võtnud), kümmekond kirja mapi vahel,

abikaasa ei pahanda, kui ta nii palju

mis vastamist ootasid, pikad sõidud

ringi jookseb ning endale kogu aeg

mööda Eestimaad, et igas maakonnas

mingeid kohustusi võtab. Uno pööras

kasvõi väikegi ühingu rakuke toimima

need

saada, koolitused (ja ikka parimate

Abikaasa kohta ükskord ütles küll, et

võimalike koolitajatega!). Ning selle

eks ta vahel pahandab jah, aga ma siis

kõige

heatujuline,

lülitan aparaadi välja, kaua ta ikka

sõbralik, heas mõttes uudishimulik,

riidleb, kui ma ei kuule teda. Ise

murede ja raskuste korral hea nõu alati

muheles kavalalt. Ühel teisel korral

varrukast võtta...

ütles aga südamest: "No kas te arvate,

suure

hurraaga

kõrval

alati

püsivalt

Nende aastatega sain selgeks, mis

pärimised

kui

vaimsete

õnnistatud!"

populaarseks

seas

saanud

naised

tavaliselt

ikka

naljaks.

et ma pooltki midagi tehtud saaksin,

tähendab praeguste psühholoogide ja
tegelaste

Eks

väga

mind

sellise

perega

poleks

mõiste

Et Unol tervis viimastel aastatel

kohalolemine. Uno oli igas tegevuses,

tunda andis, teadsime me loomulikult,

igas hetkes kohal, ei lasknud end

aga ega ta sel teemal ka pikalt rääkida

häirida kõrvalistel asjadel. See, et Uno

tahtnud. Lõõpis, et vanal inimesel ikka

ka reaalselt üritusel kohal oli, oli selge

siit-sealt
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imelikku peaks olema? Ja keeras jutu

nõu pidada ja alles siis kui helistama

aga jälle sellele, mis veel teha oleks vaja

hakkad, saad aru, et ei enam...

ja mis tööd plaanis oootavad. Et asi

Algusesse

kirjutatud

mõte Kõik,

ikka väga tõsine on, seda tunnistas ta

mida te tahate, et inimesed teile

mulle

aasta

teeksid, seda tehke kõigepealt neile, oli

septembris, sedagi alguses läbi lillede

Uno üks tähtsamaid põhimõtteid, mida

ja naljaga pooleks – arstidel pidi liiga

ta otse välja ei öelnudki, aga mille järgi

vähe tööd olema, seepärast on nad

tegutses kogu elu. Kõigist Uno jäetud

otsustanud

õppetundidest peaks see olema kõige

alles

möödunud

järjekordselt

tema

ette

võtta. Kuna aga üks plaanitud üritus

tähtsam.

Kui

hästi-halvasti

tuli ära teha, andis ta mulle kõik

selgekssaamine

vajalikud kontaktid ja lohutas – pole

hindavad juba teised...

meil

selle

õnnestub,

Puhka rahus, sõber ja teekaaslane!

viga, saate hakkama küll!
Saime hakkama. Lootsime vaikselt,
et järgmisel korral

on Uno jälle

kambas, paraku 23. jaanuarist on ta
hoopis

mujal.

Kohale

jõuab

see

teadmine vist alles siis, kui tekib mingi
probleem, mille suhtes tahaks Unoga

Tiiu Hermat, EELK pastor

Kohtumine rootslaste ja soomlastega EPIK-s. Vasakult: K. Bode, U. Taimla, S. Björklund,
A. Helenurm, I. Wahlberg ja P. Lapinleimu.
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E_stim[[ v[_gkuulj[t_ m__nutuskil^_ Uno T[iml[st...
Uno oma 80-ndal sünnipäeval: "Me
peame alati aitama neid, kes on meist
nõrgemad ja kes meist rohkem abi
vajavad." 80-aastane mees võiks ometi
olla juba ise abivajaja, aga tema mõtleb
ikka teiste abistamise peale.

Heli Veide Tartust:
Uno ütles: „Meil on omad õigused ja
nõudmised
ja tuleb võidelda... Et
vaegkuuljatel oleks ühiskonnas parem
elada.“ Need sõnad jäid mulle meelde.
Ülle Kruusma Järvamaalt:
Mäletan Unot kui energilist ja tegusat
ning samas rõõmsameelset isikut, juhti.
Kui me kohtusime, siis ta tavatses
küsida, „Noh, kuidas Järvamaal siis ka
läheb?“ Tema avala sooja pilgu, hea
sõna ja õpetlike näpunäidete järele jään
alati igatsema.

Mallori Lemsalu Tallinnast:
Mäletan esimest kohtumist Unoga väga
hästi. Alatiseks jäävad meelde tema sõnad,
kui ma mõned aastad tagasi Tallinna ja
Harjumaa
Vaegkuuljate
Ühingusse
astusin: “Ühingule tuleb ka tagasi anda,
mitte ainult sealt saada.”

Sirje Haavel Jõgevalt:
Uno rääkis ka pere keskel meist kõigist
nii palju, et ta lapsed tunnevad meid
ainuüksi Uno jutustatu põhjal ära,
tutvustamist polegi vaja.

Tiiu Hermat Tallinnast:
Südamelähedane oli talle ka kurtide ja
vaegkuuljate vaimulik teenimine. Uno
jaoks oli kristlaseks olemine niivõrd
loomulik, et teda kurvastas tõsiselt, kui
talle öeldi, et vaegkuuljatel pole ju
mõtet kirikusse minna – niikuinii
midagi ei kuule ja aru ei saa! Ajal, kui
enamuses
kirikutes
polnud
veel
korralikku võimendustki, organiseeris
Uno
koos
kauaaegse
sõbra
ja
võitluskaaslase Priit Rannutiga Eesti
esimese induktsioonsilmuse paigaldamise
Märjamaa
kogudusemajja.
Järgnesid
jõulude
ja
ülestõusmispühade
koosviibimised Märjamaal, kuhu tuli
vaegkuuljaid bussitäite kaupa. Kahjuks
katkesid need koosviibimised Priit
Rannuti lahkumisega Märjamaalt. Uno
oli aga kindel, et ükskord on sellised
silmused igas kirikus ja kogudusemajas.
Meie viimane kohtumine oli päris
juhuslik. Uno teadis juba, et tema aeg
hakkab otsa saama, kuid ei lasknud sel
end häirida, rääkis hoopis pikalt ja
laialt sellest, mida oleks vaja veel ära
teha ja mida organiseerida. Kui
lahkumisel lubasin tema eest palvetada,
vastas ta: «Mina olen hoitud, palveta
hoopis selle eest, et kõigil oleks oma
nurgake kirikus. Meie Priiduga tegime,
mis suutsime, edasine on teie teha.»

Helle Harjakas Pärnust:
Paar põgusat kohtumist Toompuiesteel
on temast jätnud mulle sügava mulje
kui tõelisest vanakooli härrasmehest – ta
oli alati
tähelepanelik,
abivalmis.
Ajasime
mõnusalt juttu, kui tema
väljas lehti riisus.
Küsis, kas mulle
kohvi ja süüa pakuti ja tuletas meelde,
et ma neid ikka külastaksin.
Kersti Leppik Rakverest:
Kui Uno Rakveresse esimest korda
teabepäevale tuli ja minu õde Reet teda
nägi, siis Reeda esmane lause oli, et
täitsa nagu meie isa, nii sarnane –
hallid juuksed, pikka kasvu, sõbralik jutt
ja olemine, sirgeselgne. Ütlesime seda
ka temale endale ning peale seda, alati
kui kohtusime, siis Uno ikka ütles:
„Tere, tüdrukud!“
Erika Kiviloo Viljandist:
Uno oli igavene tantsulõvi. Ükskord ta
keerutas sellise suure hooga, et partneril
tuli seelik seljast ära!
Siret Linde Tallinn-Harjumaalt:
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rehabilitatsioonikeskus, kus ühtlasi oleks
loodud ka toetatud ja kaitstud töökohti
kuulmispuudega inimestele. Nimetame
selle fondi Uno Taimla nimeliseks
sihtkapitaliks.

Külliki Bode:
Uno rääkis alati, et omal ajal olid asjad
hulga paremini, kurtide liidul olid omad
majad, suvilad ja tööstused. Mõnikord
ta naljatas, et peame leidma rikka
sponsori,
kes
meile
oma
maja
pärandaks, välismaal olla see kombeks.
Eesti Vaegkuuljate Liidu sooviks
on, et me läheme Uno unistusega edasi.
Hakkame koguma annetusi vaegkuuljate
maja tarbeks. Majja tuleks koolitus- ja

Mälestuskillud kogunud Külliki Bode,
EVL juhatuse esimees

Enn Kiiler ja Uno Taimla Viljandimaal Kivi talus.
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Kuulmis[\iv[h_n^it_ st[tistik[

Kuulmisabivahendite saajate arv 2015. aasta jooksul:
Maakond
Kokku
Harju
Hiiu
Ida-Viru
Jõgeva
Järva
Lääne
Lääne-Viru
Põlva
Pärnu
Rapla
Saare
Tallinn
Tartu
Valga
Viljandi
Võru

Kuulmisabivahendid
4 254
356
32
505
106
155
65
217
84
296
120
118
1 375
405
121
218
81

Allikas: Sotsiaalministeerium
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Kui^[s
Kui^[s toimu\ kuul^_[p[r[[^i
kuul^_[p[r[[^i t[otl_min_?
t[otl_min_?
Kui Sulle on määratud arsti poolt kuuldeaparaat või tunned ise, et vajad seda, siis siinkohal
jagame Sulle mõningaid nõuandeid, kuidas seda taotleda. Uue kuuldeaparaadi saad riigipoolse
dotatsiooniga üks kord nelja aasta jooksul. Erandkorras saab seda taotleda enne nelja aasta
möödumist siis, kui Su kuulmine on langenud sedavõrd, et olemasolev aparaat ei võimalda
enam piisaval määral kuulda. Teekond kuuldeaparaadini algab abivahendi kaardist.
Kui isikliku abivahendi kaart on olemas, tuleb Sul läbida järgmised sammud:
•

•
•

•
•
•
•

Sul peab olema kõrvaarsti või ka perearsti poolt välja antud tõend, millel on kirjas, et
vajad kuuldeaparaati. Mõnes keskuses on olemas kõrvaarst, kes selle tõendi kohapeal
väljastab. Mõnes kuulmiskeskuses nõutakse saatekirja kõrvaarstile. Allpool
kuulmiskeskuste tabelis on olemas ülevaade, mida kusagil nõutakse.
Mine abivahendi kaardiga väljavalitud kuulmiskeskusesse.
Kui Su abivahendi kaart kehtib, aga sellele ei ole märgitud kaardi kehtivuse tähtaega,
võta kaasa töövõime kaotuse ja/või puude tuvastamise otsus (välja arvatud
vanaduspensioni-ealistel isikutel).
Vali koos sealsete spetsialistidega välja endale sobivaim kuuldeaparaat.
Kui kahtled, kas antud keskuse poolt soovitatud kuuldeaparaat on Sulle parim, siis
külasta ka teisi kuulmiskeskuseid.
Kui Sul on valik tehtud, siis vormistab kuulmiskeskus sulle vajalikud dokumendid.
Kuuldeaparaadi riigipoolne dotatsioon on sõltuvuses aktiivsusgrupist, mis Sulle
määratakse kuulmiskeskuse või rehabilitatsioonispetsialistide poolt.

•

Kui Sa oled pensionär või tööealine, kes ei tööta ja Sa ei vaja kuuldeaparaati
sagedaseks suhtlemiseks, siis kuulud sa ilmselt esimesse aktiivsusgruppi.

•

Kui Sa oled tööealine ja töötad ametikohal, kus on kuuldeaparaati vaja suhtlemiseks,
siis kuulud sa tõenäoliselt teise aktiivsusgruppi. Teise aktiivsusgruppi kuuluvad ka
lapsed ja õpilased.

•

Kuuldeaparaadi riigipoolne dotatsioon arvutatakse vastavalt sellele, millisesse
aktiivsusgruppi Sind määrati. Riik on määranud aparaatidele piirhinna.

Kui aparaadi hind on võrdne või alla piirhinna, arvutatakse piirmäär 90% aparaadi
hinnast.
Kui aparaadi hind on kõrgem kui piirhind, siis arvutatakse riigi- ja isikuosalus
piirhinnast ja isiku osalusele lisandub toote hinna ja piirhinna vahe.
I aktiivsusgrupp (piirhind 288 €)
Näide 1. Kuuldeaparaadi maksumus: 270 €
Riigipoolne dotatsioon: 243 € (aparaadi maksumusest 90%)
Isiku omaosalus: 27 €
Näide 2. Kuuldeaparaadi maksumus: 291 €
Riigipoolne dotatsioon: 259,2 € (piirhind 288 – 10%)
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Isiku omaosalus: 31,8 €
II aktiivsusgrupp (piirhind 680 €)
Näide 1. Kuuldeaparaadi maksumus: 699,00 €
Riigipoolne dotatsioon: 612 € (piirhind 680 – 10%)
Isiku omaosalus: 87 €
Näide 2. Kuuldeaparaadi maksumus: 680 €
Riigipoolne dotatsioon: 612 € (680 – 10%)
Isiku omaosalus: 68 €
•

Uue korra kohaselt ei toimu enam seniseid abivahendite komisjone. Nüüd saad esitada
Sotsiaalkindlustusametile erijuhtumi taotluse, näiteks kui:
Su kuulmislangus on viimasel ajal kiirelt süvenenud ja Sa vajad uut aparaati
enne seda, kui eelmise taotlemisest on möödunud 4 aastat;
Su majanduslik olukord ei võimalda tasuda kuuldeaparaadi omaosalust täies
mahus.

Taotlust saad esitada:
Sotsiaalkindlustusameti klienditeeninduses. Kontaktid ja lahtiolekuajad leiad siit:
http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/kontakt-2/
Võid saata posti või e-posti teel täidetud taotluse, mille leiad siit:
http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/public/Tooreform/Isikliku_abivahendi_kaardi_j
a_erimenetluse_taotluse_vorm_2016.pdf
Erimenetluse taotlus vaadatakse läbi 30 kalendripäeva vältel ja otsus saadetakse Sulle
30 päeva jooksul postiga koju.
Kui Sul ei ole isikliku abivahendi kaarti või on see kadunud ehk aegunud, siis tuleb enne
kuuldeaparaadi hankimist taotleda isikliku abivahendi kaart.
Isikliku abivahendi kaardi taotlemise aluseks on arstitõend või rehabilitatsioonimeeskonna
poolt tuvastatud vajadus abivahendi järele. Üleminekuperioodil, st 2016. aastal, ei pea olema
abivahendi vajadus määratud ISO-koodi täpsusega, kuid peab olema üheselt arusaadav, millist
abivahendit inimene vajab. Abivahendite ISO koodid ja loetelu on kättesaadavad internetist.
Isikliku abivahendi kaardi taotlemiseks tuleb Sul pöörduda Sotsiaalkindlustusameti poole.
Taotlust saad esitada:
Sotsiaalkindlustusameti klienditeeninduses – kontaktid ja lahtiolekuajad leiad siit:
http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/kontakt-2/
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saates posti või e-posti teel täidetud taotluse, mille leiad siit:
http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/public/Tooreform/Isikliku_abivahendi_kaardi_j
a_erimenetluse_taotluse_vorm_2016.pdf
Kui isikliku abivahendi kaart on käes, siis saad kuuldeaparaati taotleda vastavalt eespool
kirjeldatud juhistele.
Lihtsaid kuulmisvõimendeid on võimalik saada ka Terviseabist ja mõnede arstide käest.
Arstide kontaktandmed leiad allpool olevast tabelist.
Kui Sind huvitavad ka teised abivahendid, siis nende kohta saad infot siit:
Kadrimardi OÜ: Bellmanni kommunikaatorid: http://kadrimardi.ee
Jumalalaegas MTÜ: äratuskellad jms https://silmalaegas.laegas.ee
•

Kui leiad, et Sulle ei piisa enam kuuldeaparaatide võimsusest ja vajad
kuulmisimplantaati, siis pöördu konsultatsiooniks Tartu Ülikooli Kliinikumi
kõrvakliinikusse.

Kuulmisabivahendi hooldamine ja häälestamine
•

•

•
•

Kui oled äsja saanud kuulmisabivahendi, siis pane kuulmiskeskusesse igaks juhuks
kohe uus vastuvõtuaeg kirja 2–4 nädala pärast. Juhul, kui oled oma
kuulmisabivahendiga rahul, pole mõtet uuesti vastuvõtule minna ning võid rahulikult
tühistada vastuvõtuaja hiljemalt 3 päeva enne selle saabumist.
Kui Sa aga pole rahul oma kuulmisabivahendi poolt tekitatava heliga, nt on
liiklusmüra liiga vali, kõne liiga terav või suisa kriipiv, siis mine määratud ajal
kuulmiskeskusesse ja lase aparaat häälestada endale sobivaks. Ole julge ja ütle
võimalikult täpselt, mis Sind häirib.
Kui Sulle määratud individuaalotsak on kõrvas ebamugav või teeb haiget, siis mine
võimalikult kiiresti kuulmiskeskusesse tagasi ning lase teha otsak parajaks.
Kui Sul on abivahendit vaja igapäevaselt, aga see ei tööta korralikult ja takistab
igapäevast toimetulekut tööl või mujal olulises suhtlemist nõudvas kohas, siis mine
kuulmiskeskusesse esimesel võimalusel uurima, milles on probleem.

Kuulmisabivahendi remont
Pretensiooni puhul või mittetöötava aparaadiga tuleb pöörduda ettevõttesse, kust aparaat
saadi. Garantii kuuldeaparaadile määrab tootja. Pretensiooni esitamise õigus on tarbijal kahe
aasta jooksul.
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Kuulmisk_skust_ t[\_l
Aadress, koduleht Kuuldeaparaatide
Registreerimisvõimalused
mudelid, lingid nende Elektrooniliselt
Telefon
kohta

Perearsti
poolt Kõrvaarsti (või ka
antud
saatekiri perearsti) tõend
kõrvaarstile
selle kohta, et
inimene
vajab
kuuldeaparaati
Arstile
Vajalik.
Ei
ole
vaja,
AS
Ida-Tallinna Tallinn, Ravi 18
http://www.itk.ee/kliin
registreerikohapeal
on
Keskhaigla KõrvaSiemens (Saksamaa)
ikud/kirurgiakliinik/kir mine
kõrvaarst.
ninaja http://itk.ee/kliinik A&M (Saksamaa)
ud/kirurgiakliinik/
urgiakliinikust/korva- E–R
kurguhaiguste
kirurgiakliinikust/k Phonak (Šveits)
nina-ja7.15–
keskus
orva-nina-jakurguhaigustekeskus/v 18.00
kurguhaigustekesk http://hearing.siemens.c astuvotuleus/
om/Global/en/home/ho registreerimise-vorm- 666 1900
vaegkuuljatele
me.html
Kuulmishttp://www.phonak.co
kabinet
m/
9.00.http://www.hearing14.00
am.com/_brand/amhearing/03620 7280
home/home.jsp
620 7061
Tallinn, Lembitu Oticon (Taani)
kuulmisuurija@stillen. E- R
Ei ole vajalik.
On vajalik.
Kuulmisrehabiliee
10B
(hoovimajas
9.00–
tatsiooni Keskus
alumine korrus).
http://www.oticon.com/
15.00
products.aspx
Lisaks
6454 046
väljastatakse

15

Auris-Meie Ise
Oticoni aparaate
ka
Rapla
ja
Rakvere haiglates.
Kõrvaarst Merike
Enniko-Väljaots.
Vastuvõtuaegu
täpsustage Rapla ja
Rakvere
haigla
infotelefonidelt.
info@entc.ee
SA
Kõrva-Nina- Tallinn, Mustamäe Bernafon (Šveits)
tee 55A
Kurguhaiguste
http://www.bernafon.co
Kliinik
http://www.entc.ee m/Consumers.aspx
/

E-R, 9.00- Vajalik.
17.00

J. Siemens (Saksamaa)
SA Tartu Ülikooli Tartu,
Kuperjanovi 1.
Kliinikum–
Widex (Taani)
Kõrvakliinik
Phonak (Šveits)
http://www.kliinik
um.ee/korvakliinik Rexton (Saksa)
/
http://hearing.siemens.c
om/Global/en/home/ho
me.html
http://www.phonak.co
m/
http://www.widex.com/
http://www.rexton.com
/us/en/home/home.html

7319 100

16

Ei ole vajalik.

6405 570
Vajalik.

Ei ole vajalik.
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Kuulmiskeskus
Audiale

Terviseabi

Tallinnas, Rocca al Starkey (USA)
Mare
keskuse
kõrval,
Mõisa www.starkey.com
tänav 4, 8. korrusel
http://www.kuulm
iskeskus.ee
Danavox (Taani)
Tallinn, Ädala 8

Täida
ankeet: E- R- 9- Ei ole vajalik.
http://www.kuulmiske 17
skus.ee/#!contact/c24v
q
6445400

Ei ole vajalik.

diana@terviseabi.ee

On vajalik, lisaks
kaasa võtta ka
audiogramm.

ja Microson (Hispaania)
See ei ole kuulmis- Kõrvaarstide
keskus,
aparaate apteekide
väljastavad
kõrva- kontaktid.
arstid ja apteegid.
http://terviseabi.ee/
index.php/et/kasuli
kinfo/vaegkuuljatele

6737 811

Ei ole vajalik.

Koostanud: Külliki Bode
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MID@ TEHTUD, KUS KÄIDUD?

JÕHVI V@EGKUULJ@TE ÜHINGU TEGEVUSEST 2015. @
Laupäeviti toimuvatel konsultatsioonipäevadel
saavad
ühingu
liikmed
kontrollida veresuhkrut
ning mõõta
vererõhku. Möödunul aastal teenindati
konsultatsioonipäevadel
kokku
446
inimest, kellest 53 ei olnud ühingu liikmed
ega soovinud ka liikmeks astuda.
Möödunud aastal toimus kolm
teabepäeva: kohtuti EMO vanemarsti hr
A. Persidskiga; spetsialistiga Eesti
Töötukassa Virumaa osakonnast, kus
tutvuti muudatustega puudega ja eakate
inimeste töölerakendamisel; samuti kohtuti
spetsialistidega Sotsiaalkindlustusametist:
pr A. Benderi ja pr J. Sinisaluga, kes
rääkisid vastavalt abivahendite süsteemi
korraldusest alates 2016. aastast ja
sotsiaalse rehabilitatsiooni teenusest.
Meelelahutuse vallas oli võimalik
osaleda neljapäevasel ringreisil Poolas.
Toimusid
järgnevad
ühiskülastused:
Sigulda lillelaadale, 35. Rahvusvahelistele
Hansapäevadele Viljandis, Avinurme
tünnilaadale, Jäneda talupäevadele, NarvaJõesuu silmufestivalile. Tervisepäevade
raames organiseeriti kaks väljasõitu Toila
SPA
termidesse.
Pakuti
võimalust
lõõgastuda kahepäevasel väljasõdul Riiga
ning külastada Jurmala veeparki.
Aasta alguses jagati igale ühingu
liikmele meenetena JVÜ 2015. aasta
kalendreid, kuhu mitmele lehele olid
paigutatud fotod ühingu ühisüritustest.
Aasta jooksul jagati uutele liikmetele JVÜ
kohta voldikuid, vastavalt siis kas eestivõi venekeelseid. Juubelipeoks oli
vormistatud kaks fotoalbumit, mida
sirvides saab meenutada kümne aasta
jooksul toimunud õppe- ja huvireise ning
ühisüritusi. Fotoalbumitega saab tutvuda
laupäevastel konsultatsioonipäevadel.
Juhatuse liikmed võtsid osa EVL
üldkogu tööst. JVÜ juhatuse esimees Hilja
Makara osales EVL korraldatud õppereisil
Brüsselisse ning viibis kahepäevasel

Taas on möödas üks aastaring meie
ühingu töös. 2015. a oli JVÜ-le väikeseks
juubeliaastaks, sest olime tegutsenud juba
10 aastat. Saime seda tähistada pidulikult
tänu Jõhvi valla, Kohtla-Järve linna, samuti
Kiviõli linna ning Illuka, Lüganuse, Iisaku
ja Toila valdade materiaalsele toetusele.
JVÜ 10. aastapäeva pidulikust tähistamisest võtsid osa nii ühingu liikmed
algusaastatest kui ka külalised EVL-st,
Jõhvi Vallavalitsusest, Ida-Virumaa PK-st
ja teistest meie ühingut toetavatest
ametkondadest ning organisatsioonidest.
Tänusõnu oli palju.
01.01.2016. a seisuga oli 2015. a JVÜ
nimekirjas liikmeid 188, neist Jõhvist –
112, Kohtla-Järvelt – 54, Illukalt – 5,
Iisakust – 4, Lüganuselt – 3, Toilast - 3,
Kiviõlist – 2, Sillamäelt – 2, Aserist – 1,
Kohtla-Nõmmelt – 1, Avinurmest – 1.
2015. a astus ühingu liikmeks 24 inimest
ning kustutati nimekirjast 24 liiget. Meie
ühing on mittetulundusühing ning juhatuse
ja aktiivsemate liikmete töö toimub
ühiskondlikel alustel. Teenindame aga
kogu Ida-Virumaal elavaid kuulmispuudega inimesi, kuna oleme oma
regioonis ainus selline ühing.
Meie liikmetele
kehtivad mitmesugused soodustused: on võimalus osaleda
ekskursioonidel ja osta kuuldeaparaadile
tarvikuid soodushinnaga; konsultatsioonipäevadel abistatakse vaegkuuljaid ja nende
lähedasi nõuannetega kuuldeaparaatide
hoolduse ja remondivõimaluste teemadel
ning
jagatakse tasuta kuulmispuudealaseid infomaterjale. Liikmete paremaks
teenindamiseks
oleme
kutsunud
vastuvõttudele (1–2 korda kvartalis)
Kuulmisrehabilitatsiooni
Keskuse
spetsialiste
Tallinnast.
Nendele
vastuvõttudele on vajalik
eelnev
registreerimine. Et neil päevil soodsamalt
tasuda vajaliku aparaadi ostu eest, peab
olema kaasas isikliku abivahendi kaart.
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rehabilitatsiooniteenuste-alasel koolitusel
Pärnus.
2014. a märtsis toimus JVÜ aruandlusvalimiskoosolek, kus hinnati eelneva kahe
aasta tehtud tööd ja valiti kolmeliikmeline
JVÜ juhatus: H. Makara, M. Enok, G.
Berova. Revidendiks valiti L. Saguri.
Põhikirja alusel, mis on juriidiliselt
kinnitatud 2005. a, toimub juhatuse
valimine iga kahe aasta tagant. Seega on
meil peagi aeg valida uus juhatus.
Kaheaastase valimisperoodi kestel tehtud
töö eest tänan juhatust, tublisid ning
aktiivseid liikmeid eesotsas L. Karindi,
L. Volkova ja R. Ungverega, samuti

linnade ning valdade ametkondi ja
organisatsioone, kes meie tegevusi
toetasid.

Hilja Makara
Jõhvi Vaegkuuljate Ühingu esinaine

Vii_n^ikul E_sti _l[nik_st on kuulmisk[hjustus
PRESSITEADE
Kolmandal
märtsil
tähistati
rahvusvahelist kuulmise päeva. Eesti
Vaegkuuljate Liit kutsub inimesi üles oma
kuulmist
hoolikamalt
kontrollima.
Kuulmiskahjustusega inimeste arv
suureneb iga aastaga. Levinumateks
põhjuseks on müra, põetud haigused,
geneetilised
häired
ja
vanusega
kaasnev kuulmislangus. Meedikute sõnul
võib
kuulmiskahjustusega
inimeste
hulk küündida juba kuni 20% Eesti
elanikkonnast. Kontrollis on käinud ja
abivahendeid saanud umbes kolmandik
tegelikest
abivajajatest.
Uuringud
on näidanud, et inimesed, kes saanud abi
professionaalidelt
ning
kasutavad
sobivaid kuulmisvahendeid, on tervemad,
vähem
depressiivsed,
magavad
paremini
ning
elavad
kauem.
Eesti Vaegkuuljate Liit kutsub inimesi
üles tähelepanu pöörama enda ja
lähedaste kuulmisele ning vajadusel

panema kinni aja kuulmiskontrolli.
„Esimeseks vihjeks pöördumaks kuulmiskontrolli on see, kui inimesele tundub juba
mitmendat korda, et ta kuuleb küll, aga ei
saa enam räägitavast aru. Tavaliselt ollakse
selles olukorras segaduses, arvatakse,
et teised on hakanud segasemalt rääkima
või
televiisor
mängib
kuidagi
vaiksemalt,“ selgitab Külliki Bode, Eesti
Vaegkuuljate
Liidu
juhatuse
esimees. Sellisel juhul peab kindlasti
pöörduma perearsti poole, kes vajadusel
suunab edasi kõrvaarsti juurde või
kuulmiskeskusesse.
Lisainfot kuulmisprobleemide või abi
http://vaegkuuljad.ee/
kohta
leiab
Külliki Bode
Eesti
Vaegkuuljate
Liidu
E- mail: kylliki@vaegkuuljad.ee
Telefon: 53 478 422
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PÄRNUM@@ VKÜ 2015. @@ST@ TEGEMISTEST...
Pärnumaa
VKÜ-sse
kuulub
seitsekümmend liiget. 2015. aastal peeti
üheksa
üldkoosolekut.
Koosolekute
teemadest ning esinejatest võiks märkida
järgmiseid:
◊ Kaarel Saluste: kuulmisabivahendite
tutvustamine;
◊ Epp Klooster maavalitsusest: "Mis
on vananemine“;
◊ Sirje Miglai: „Tervislik toitumine“;
◊ Ühingu 20. aasta juubeli tähistamine,
ühingu ajaloost rääkis Uno Taimla;
◊ Dr. G. Ratnik: „Müra meie ümber“,
◊ Riigikogu liige Jüri Jaanson:
"Tööreformi ettevalmistamine;
◊ Arvo Kannel: uute kuuldeaparaatide
tutvustamine;

◊ Henno Sepp rääkis oma mälestustest
sõjajärgsel ajal.
Üldkoosolekust on võtnud osa kokku
281 liiget. Juhatus on pidanud aasta
jooksul seitse koosolekut. Viimaste
teemadeks on olnud üldkoosolekute
ettevalmistamine, Uno Taimla 80. juubeli
tähistamine, tööplaani ettevalmistamine,
õppereiside ettevalmistamine (Vene talu,
Tõstamaa kool, Jõulimäe). Osalesime koja
poolt korraldatud üritustes koos Jõhvi
VKÜ. Poolasse reisis neli liiget ning VKL
korraldatud reisil Brüsselisse käis meilt
samuti neli inimest.
Endla Moon
Pärnu Vaegkuuljate Ühingu esinaine

T_rvitusi V[lg[st!

25.august 2015: Valga VÜ seltskond Alatskivi lossi ees.
Valga Vaegkuuljate Ühingul oli 2.
märtsil väike juubelisünnipäev – täitus 15

aastat. Seda on plaanis tähistada 28. aprillil
2016. a.
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Meie ühingus on liikmeid 30, neist 29
naissoost ning 1 meessoost. Üle 8080
aastaseid liikmeid on 13, kusjuures neist
üks käib koguni 90-ndat
ndat aastat.
Eelmisel, 2015. a viisime läbi kümme
üritust. Veebruarikuus külastas meid
Kaarel Saluste, kes rääkis kõrvakuulmisest
ja tutvustas abivahendeid vaegkuuljatele.
Juulis organiseerisime sõidu Põlvasse
Põlva
Intsikurmu
kuulama
lõõtspillipidu
„Harmoonika“, millega tähistati August
Teppo
ppo 140. sünniaastapäeva. Ka sellel
aastal on meil plaan sõita Põlvasse
Põlva
„Harmoonika“ kontserdile.

Ekskursioonil käisime Alatskivi lossis
ning Kuremäe kloostris.
Teistel kokkusaamistel on teemaks
olnud vererõhu looduslikud alandajad,
vesteldud on kevadväsimusest
kevadväsi
ja kasside
ravivõimest. Tervisele on kasulikud ingver,
küüslauk, sibul. Igal koosviibimisel oleme
pidanud meeles ka sünnipäevalapsi lilleõie
ning lauluga. Aasta lõpetasime kohvikohvi ja
teelauaga.
Vaike Visnapuu
Valga Vaegkuuljate Ühingu esinaine

Méniér_´i ühing – mill_g[ t_gu?
18. veebruaril 2011. a täienes Eesti
Vaegkuuljate Liit uue liikmesorganiliikme
satsiooniga.. Tööd alustas Eesti Tinnituse ja
Méniére`i Ühing.
Mida
kujutab
too
peenelt
prantsuspärase nimega ühing? Mis on
tinnitus ehk kõrvakohin, teavad paljud
inimesed. Mis aga on Méniére`i haigus, on
paljudele
teadmata.
Tegemist
on
harvaesineva (kuni 5 juhust 1000 inimese
kohta) haigusega, mis võib tabada igas
vanuses inimesi sugupoolest
gupoolest sõltumata.

Tavalisem vanusevahemik on 40–60
40
aastat, kuid sellest kõrvalekaldumisi esineb
sageli.
Haigus
esineb
ootamatute
haigushoogudena, mida iseloomustab
äkiline tasakaalukaotus, tinnitus ja
kuulmislangus. Tasakaaluprobleemidega
koos esineb väga
äga tugev iiveldustunne.
Tavaliselt ei ennusta haigushoo saabumist
mingi tundemärk. Haigushoog võib kesta
mitu tundi, mille jooksul inimene on
praktiliselt tegutsemisvõimetu.

Ühingu liige Ene Oga Mustvees loengut pidamas.
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Senine meditsiin ei ole leidnud tõhusat
ravimit
Méniére`i
haiguse
vastu.
Haigushood esinevad väga korrapäratult ja
kulgevad erinevalt. Öeldakse isegi, et
Meniere`i haiguse eri vorme on sama palju,
kui selle põdejaid.
Kuna sellest haigusest
igusest teatakse väga
vähe ja kaasaegnegi meditsiin ei anna
piisavat informatsiooni, siis otsustasin ka
ise seda haigust põdevana Soome
Méniére´i liidu eeskujul asutada vastava
ühingu ka Eestis. Innustuse sain Soome
Méniére´ii liidu esindajatelt, kellega meil
mei
on tihe koostöö. Õnneks
ks tuli siin nõu ja
jõuga abiks Eesti Vaegkuuljate Liit, kelle
initsiatiivil sai meie ühing tuule tiibadesse.
Meie põhiline tegevus on inimeste

informeerimine niihästi kirjanduse kui ka
loengute abil. Paljud vaegkuuljate ühingud
üle kogu Eesti on meid kutsunud
kut
loenguid
pidama. Tee on viinud meid Kuressaarde
Kur
ja
Kärdlasse, Rakverre,
e, Jõhvi, Mustveesse,
Põltsamaale, Põlvasse ja Võrusse. Igal pool
on tuntud teema vastu huvi.
Meie senise tegevuse tippsaavutuseks
võib pidada maailmakuulsa Méniére`i
haiguse spetsialisti,
alisti, professor Ilmari
Pyykkö esinemist EVL-i
EVL
korraldatud
konverentsil 24. oktoobril 2014.
Kolmeliikmeline delegatsioon Soome
Méniére´i liidust rääkis palju huvitavat.
Õnneks oli osavõtt konverentsist üle
ootuste suur.

Professor Ilmari Pyykkö
Pyy
Samal konverentsil saime kutse
Soome Méniére´i liidu tugiorganisatsiooni
MeniTuki poolt korraldatud koolitusele.
Hetkel olen ka ise Soome Méniére´i liidu
liige ja pidevalt kursis uudistega paljudest
Méniére´i
foorumitest
Soomest,
Inglismaalt, Kanadast ja USA--st.
Veebruaris tähistasime juba oma
ühingu esimest juubelit. Jätkame tegevust,
et jõuda kõigi abivajajateni.
Heinar Kudevita, Eesti Tinnituse ja
Méniére`i Ühingu esimees

Lisateave:
Ajakirja
netiaadress:
http://ajakirimeniere.weebly
.com/kevad2016.html
Minu koduleht:
http://heinar220
.webs.com
kodulehe
aadress www.etmu.ee
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Töötuk[ss[ – p[rtn_r väh_n_nu^
töövõim_g[ inim_st_l_
Pisut töövõim_r_formist
Sel
aastal
käivitub
Eestis
töövõimereform, mis muudab senist
töövõime hindamist ja toetuste maksmist,
ning mis veelgi olulisem – võimaldab
vähenenud töövõimega inimestel oma tööja igapäevaeluga paremini toime tulla.
Reformi tulemusel koonduvad töövõime
hindamine, töövõimetoetuse maksmine ja
vähenenud
töövõimega
tööealistele
inimestele
mõeldud
teenused
töötukassasse. Alates möödunud aasta
oktoobrist on meil tööl juhtumikorraldajad,
kes on valmis nõustama just vähenenud
töövõimega inimesi ehk neid, kellel on
puue või püsiv töövõimetus või osaline või
puuduv töövõime. 1. juulist 2016. a
korraldame töövõime hindamist ja toetuse
maksmist. Töötukassasse hindamisele
tuleb tänastel töövõimetuspensionäridel
pöörduda alles siis, kui hakkab kätte
jõudma püsiva töövõimetuse otsuses
märgitud tähtaeg. Inimesi, kellele on
määratud
töövõimekaotuse
protsent
tähtajatult, ümber ei hinnata ja nad saavad
edasi töövõimetuspensioni.
Vähenenud
töövõimega
inimesi
toetavad erineval viisil töötukassa,
sotsiaalkindlustusamet
ja
kohalik
omavalitsus. On inimesi, kes vajavad tuge
kõigilt kolmelt, kuid kindlasti on ka neid,
kellele piisab üksnes töötukassa teenustest.
Töötukassasse pöördumisel vaadatakse
koos nõustajaga üle inimese vajadused
tööelus püsimiseks või sinna naasmiseks ja
tehakse kava, kuidas teda kõige
tulemuslikumalt aidata. Kui keegi vajab
lisaks tuge ka sotsiaalkindlustusametist või
kohalikust omavalitsusest, saab ta sinna
pöördumiseks töötukassast asjalikku nõu.
Sobiv teenus vastavalt vajadusele

Loomulikult on tööelus osalemiseks
kõige tähtsam inimese enda soov ja tahe.
Töö leidmiseks või
senise töö
säilitamiseks vajalikke teenuseid pakub
töötukassa tööotsijatele ja tööandjatele
juba praegu. Kui inimene on pöördunud
töötukassa maakondlikku osakonda, saame
välja selgitada, milliseid teenuseid ta vajab,
ja kokku leppida nendes osalemine.
Näiteks, kui on vaja täiendada või
omandada erialaoskusi, pakume koolitust
või tööpraktikat. Noorte ja pikaajaliste
töötute töölevõtmisel maksame vajaduse
korral tööandjale palgatoetust ja hüvitame
töötaja koolituse kulu. 1. jaanuarist 2016. a
saame tööandjale hüvitada koolitusega
seotud lisakulud, mis on tingitud
vähenenud töövõimega töötaja puudest või
terviseseisundist. Näiteks, kui töötaja vajab
koolitusel osalemiseks viipekeeletõlki,
saame selle tööandjale hüvitada. Samuti
saame abistada vähenenud töövõimega
inimesi tööintervjuul.
Töötukassa annab vajadusel töötajale
kasutamiseks tööks vajaliku abivahendi või
hüvitame
tööandjale
vähenenud
töövõimega
töötaja
vajaduse
järgi
kohandatud töökoha kulud; kohandada
saab
ka
kodus
asuvat
töökohta.
Tööruumide ja -vahendite kohandamise
kulu
hüvitamise
avalduse
esitab
töötukassale tööandja. Töötukassa aitab
välja mõelda sobiva lahenduse, küsides
nõu ka teistelt spetsialistidelt. Olenevalt
juhtumist
ja
lähtuvalt
kohanduse
mõistlikust maksumusest on võimalik
kohandamiseks tehtud kulud hüvitada kuni
100-protsendiliselt.
Kui töötaja vajab tööülesannete
omandamisel
tavapärasest
rohkem
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juhendamist või tuge, hüvitame tööandjale
tugiisikuga seotud kulu.
sotsiaalkindlustusamet, ja tööalaseks, mida
pakub
töötukassa.
Tööalane
rehabilitatsioon on mõeldud inimestele,
kelle tegutsemine on tervise või puude
tõttu takistatud; rehabilitatsioon õpetab
puude või tervisehäirega toime tulema ning
aitab kohaneda tööeluga. Abi vajadusest
sõltuvalt tegelevad inimesega näiteks
tegevusterapeut,
füsioterapeut,
eripedagoog, logopeed, sotsiaaltöötaja,
psühholoog, kogemusnõustaja. Töötukassa
nõustajaga koos vaadatakse, mis eesmärgil
inimene rehabilitatsiooni vajab, ja seejärel
saab ta ise endale teenusepakkuja valida.
Tööalast rehabilitatsiooni saavad vajaduse
korral tööealised inimesed, kellel on
vähenenud töövõime ja kes kas töötavad,
õpivad või otsivad aktiivselt tööd.
Töötukassa tasub rehabilitatsiooni eest
vajadust mööda aastas kuni 1800 eurot.
Kui töövõime on vähenenud mõne
elumuutva õnnetuse või haiguse tõttu, võib
motivatsiooni
leidmisel
olla
abi
kogemusnõustamisest.
Samasuguse
terviseprobleemiga nõustaja aitab leida
enesekindlust, et igapäevaeluga toime tulla
ja tööle naasta.
Vähenenud töövõimega inimestele,
kes kohe ei ole valmis tavalisele töökohale
asuma, pakub töötukassa uuest aastast
kaitstud töö teenust. Teenuse kestus on
kuni 24 kuud, selle jooksul liigutakse
sisuliselt töö harjutamisest avatud tööturul
töötamise
toetamiseni.
Kõigepealt
hinnatakse, millist tööd inimene teha
suudab,
õpetatakse
ja
harjutatakse
vajalikke tööoskusi. Seejärel asub inimene
tööle kaitstud töö tingimustes, kus ta saab
teha jõukohast tööd talle sobivas
töökeskkonnas
ja
-tempos
koos
juhendajaga, ning samal ajal aidatakse tal
leida
sobivat
püsivamat
töökohta.
Töötukassa poolt pakutava kaitstud töö
eesmärk on aidata inimene teenuse
lõppedes iseseisvalt töötama.

Uuest aastast jaguneb rehabilitatsioon
kaheks – sotsiaalseks, mida pakub
Käesolevast
aastast
maksame
töölesõidutoetust tervisehäirega inimestele,
kes ei saa kasutada tööle sõitmiseks
ühistransporti. Toetust makstakse 93 senti
kilomeetri kohta, kuid mitte rohkem kui 26
eurot ühe päeva eest ja 300 eurot kuus.
Kokku on toetust võimalik saada 12 kuu
eest kolme aasta jooksul. Kui aga inimene
vajab ühistranspordiga tööle jõudmiseks
saatjat, hüvitatakse saatja sõidukulu iga
saatjaks oldud päeva eest sõidupiletite
alusel, kuid mitte rohkem kui 26 eurot ühe
päeva eest. Toetustelt arvestatakse maha
tulumaks.
Oluline on koostöö
Töövõimereformis on oluline roll
tööandjatel. Nõustame tööandjaid, kuidas
luua eri puudeliike arvestav töökeskkond,
abistame värbamisel ja oleme valmis
pakkuma
tuge
hiljem
tekkivate
probleemide lahendamisel. Julgustame
tööandjaid looma paindlikke ja osaajaga
ning kodus töötamise võimalusega
töökohti. Töötukassa koostööpartnerite
juures
töötab
mitmeid
vähenenud
töövõimega inimesi, kelle vajadustest
lähtuvalt oleme abistanud tööandjat
töökoha ümberkorraldamisel.
Vähenenud töövõimega inimestele
mõeldud
teenuseid,
välja
arvatud
töövestlusel abistamise ja kaitstud töö
teenust, osutame ka töötavatele inimestele,
kes vajavad vähenenud töövõime tõttu tuge
töökohal püsimiseks. Oma teenuste
kujundamisel oleme teinud koostööd
vähenenud
töövõimega
inimeste
esindusorganisatsioonidega ja arvestanud
nende soovitusi. Meile on oluline meie
teenuste
kasutajate,
nii
töötajate,
tööotsijate kui ka tööandjate tagasiside,
sest seda arvestades saame oma teenuseid
vajaduse korral täiendada ja paremaks
muuta.
Helle Ruusing
Eesti Töötukassa meedianõunik

24

Auris-Meie Ise

KUI MÕÕDUVÕTMINE EELD@B
KUULMIST IG@ HINN@ EEST...
See lugu juhtus aastate eest, mil olin
langetanud otsuse proovida astuda Tallinna
Ülikooli
eesti
filoloogia
erialale.
Dokumente viima minnes selgus, et
sisseastumiskatsetel on üheks osaks ka
etteütlus. Kaasas viipekeeletõlk, koputasin
vastuvõtukomisjoni
esimehe
kabineti
uksele. Sõbralik proua kuulas ära minu
mure, mille sisuks oli, et kurt inimene ei
saa mitte mingi valemiga etteütlust
sooritada, aga filoloogiks saada tahab küll.
Siis tõlkis viipekeeletõlk mulle vastuse:
polevat vaja muretseda, küll hakkama
saab! Kui avaldasin kõhklust, et kas ikka
saab, lubas vastuvõtja edastada sellekohase
info eesti keele eksamit tegevale õppejõule
ning pakkus, et ilmselt antakse mulle
samas
mahus
mingeid
kirjalikke
lisaülesandeid. Kuna mu eesti keel
kirjutatud kujul oli enamjaolt korrektne,
siis muutis selline variant südame kergeks.
Kui eesti keele eksami aeg kätte jõudis
ja tudengikspürgijad auditooriumi trügisid,
astusin julgelt õppejõu juurde ning küsisin
talt lubatud lisaülesannet. Kõnetatu jäi
mulle pärani silmi otsa vaatama ning vaikis
nii kaua, et mul tekkis karvane tunne –
äkki polegi talle keegi tegelikult midagi
öelnud. Siis viipas õppejõud lihtsalt käega
pingiridade poole, et istugu ma sinna ja
tehku, palju oskan. Terve etteütluse aja
põrnitsesin aknast välja ning pärast sai
õppejõud mult täiesti tühja paberilehe. Siis
tulid grammatikaeksam ja kirjandikirjutamine sinna otsa. Etteütluse osa hinnati
muidugi nulliga. Aga kuna muud osad
läksid hästi ja punktide kogusumma
võimaldas sisse saada, siis leidsin peagi
oma nime vastuvõetute nimekirjast – tore!
Viis aastat hiljem ajalugu kordus: nüüdseks
juba noortel filoloogihakatistel seisis ees
riigieksam ülikooli lõpetamiseks. Üheks
selle osaks oli jällegi mu vana kirstunael –
etteütlus. Taas istusin ja põrnitsesin pisut

nõutu näoga enda ette. Tõtt öelda oli
olukord küll üpris palju paremuse suunas
muutunud – aasta tagasi olin saanud
implantaadi ja kuulmine oli nüüd hoopis
teine kui enne: ma polnud enam kurt. Kuid
paraku olin keset üleüldist rüsinat sattunud
istuma
suure
auditooriumi
kõige
viimasesse ritta. Selliste olukordade
tarbeks on ideaalseks lahenduseks FMsüsteemid, mis võimaldavad õppejõu juttu
kuulda selgelt ka vahemaa taha, aga
säherdust peenikest vidinat minul tollal
veel polnud. Seega sain kirjutatud umbes
poole etteütlusest, aga kaugeltki mitte
kõike. Nii palju kui tean, hinnati seda
etteütlust üsna kehvasti ja see tõmbas terve
riigieksami hinde allapoole. Aga jällegi –
tänu
punktide
piisavalt
kõrgele
kogusummale sain ülikooli lõpetatud
keskmise hindega 4,8.
2016. aasta talvel otsustas ühe
Eestimaa tavakooli hakkaja õpetaja saata
maakondlikule inglise keele olümpiaadile
ühe kuuldeaparaati kandva poisi oma
klassist. Olümpiaad koosnes kahest osast:
kirjalikust ning suulisest; viimast loeti
makilt. Kui õpetaja korraldustoimkonnaga
konsulteeris, lubati talle lahkelt teha tolle
võistleja puhul punktide tasa-arvestus ning
rahustati maha – muretseda polevat üldse
vaja! Ilmselt komisjon ei uskunudki, et
puudega lapsel võiks hästi minna ning
sestap peeti edasimõtlemist ja lahenduste
otsimist üleliigseks vaevaks.
Juhtus aga nii, et vaegkuulja laps sai
kirjalikus osas (s.o lugemine ja keele
struktuuri tundmine) kõikidest osalejatest
hiilgavaima tulemuse ehk 93,4%. Nüüd oli
komisjon plindris. Esimese hooga vaikiti
juhtunu üldse maha ning esikoht anti
teisele lapsele; vaegkuulja poiss jäeti
tulemuste pingereas rahumeeli viimaseks.
Poleks kangekaelne õpetaja ise asja uurima
läinud ning kirjaliku osa punkte näha
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jaoks. Erisuste võimaldamine ei pruugi
üldse olla raske, nende peale tuleb lihtsalt
enne mõelda. Nt düslektikutele saaks anda
lisaaega, et nad jõuaksid teksti süveneda.
Kuuldeaparaadi või implantaadiga lapsed
võiksid saada võimaluse kuulamisülesannet kaks või kolm korda kuulata ja
sellest oleks neile suur abi. Praegusel juhul
otsustati kuulamisosast hoopis loobuda, või
õieti selles skoor nulliks lugeda, mis pole
kindlasti õige.”
Andreas Haas: “Olen sooritanud
gümnaasiumi A-võõrkeele (konkreetselt
saksa) riigieksami. Et mina FM-süsteemiga
samasse ruumi kuulsin hästi, siis korraldati
asi nii, et haridusministeerium muretses 2–
3 lihast ja luust saksaemakeelset inimest,
kes kuulamisosa mulle silmast silma samas
ruumis ette lugesid. Mida teha juhul, kui ka
tehnikate abil mittekuulev kodanik osaleb
võõrkeele riigieksamil või konkreetsel
juhul võõrkeele olümpiaadil, polegi nii
lihtne öelda – riigieksami kuulamisosa oli
laias laastus 15 aastat tagasi selgelt kõige
raskem osa riigieksamist tavakuuljategi
jaoks ja see, kel muude osade tulemust
kurdina mingi koefitsiendiga korrutataks,
saanuks vähemalt tol ajal tegelikult tervete
ees eelise.”
Lisaks arvukatele toetajatele leidus
netikommentaatorite hulgas neidki, kes
tõmbasid sapiregistrid õhku täis ja lasid
lahti hädakisa vaeste tervete laste
diskrimineerimisest.
On
tõtt
öelda
kummastav, kui kibekiirelt muututakse
häälekaks diskrimineerimise ohu teemal
puuetega inimeste poolt tervete suhtes.
Samas vaikides maha (või mitte tulles selle
peale), millist läbinisti diskrimineerivat elu
too puudega laps kogu oma olemasolu
jooksul iga päev elanud on. Neid olukordi,
kus puudenoor tunneb, et temal on teistest
raskem ja teda võib-olla isegi tõrjutakse,
on reeglina lugematult rohkem. Katsugu
mõni õiendaja ise elada kas või ühe päeva
streikivate kõrvadega; ilmselt on ta õhtuks
kõigist neist probleemidest surmväsinud
ning omadega läbi nagu läti raha.

küsinud, oleksidki
asjaosalised – nii
õpetaja, laps kui ka tema vanemad elu
lõpuni elanud nukra teadmisega, et ta ei
osanud mitte midagi ning jäi olümpiaadil
kõige viimaseks. Nördinud õpetaja lekitas
sündmuse ajakirjandusse, kus see leidis
teravat vastukaja. Sõna võtsid mitmed
spetsialistid ja ühiskonnategelased, nende
seas kirjutas oma vastulause komisjoni
ebaeetilise käitumise kohta ka Riigikogu
liige Jüri Jaanson. Komisjon lubas teema
uuesti üle vaadata.
Pärast pikka
arupidamist tehti lõpuks positiivne otsus.
Päev enne Eesti Vabariigi aastapäeva anti
noormehele kätte auga väljateenitud
esikoht, mida ta kahe teise võistlejaga
jagama jäi. Lõpp hea, kõik hea?
Järgnevalt mõned Facebookis ja
mujal välja toodud mõtteavaldused:
Kristi Kallaste: „Minu arvates oleks
sellistel juhtudel (ükskõik, kas tegu siis
olümpiaadi või eksamiga) kõige kindlam
anda vaegkuuljale samaväärne kirjalik
lisaülesanne. Sel ajal, kui teised
kuulamisülesannet täidavad, teeb tema oma
lehelt samuti tööd, lihtsalt oma füüsilisele
seisundile sobilikumas vormis. Nii ei saa
keegi väita, et temal on üks osa tegemata.
Olümpiaad on noore enesehinnangule
oluline ja tema haridusteel tähtis
motivaator, ning just erivajadustega noortel
kipub
viimaste
omadustega
sageli
probleeme
olema.
Ka
ülikooli
sisseastumisel annavad edukad tulemused
olümpiaadidel eelise.
Seega, olen väga poolt, et noored
saaksid võimaluse esineda, jõudu katsuda
ja olla hinnatud selles, mis on võistluse
eesmärk – ehk siis, antud juhul teadmiste
väljaselgitamine. Sealjuures oluline on
just, et vähemalt mõnikordki saaks
erivajadusega noor ennast võrrelda mitte
ainult omasugustega, vaid ka n.ö tervete
eakaaslastega.“
Epp Müil: “Küsimus ongi selles,
kuidas tagada kõigile andekatele lastele
osalemiseks võrdsed võimalused. Just
eduelamuse ja motivatsiooni ja võrdlemise
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SÕN@ S@B@ST SIKUT@J@:
REET VEENPERE – @@ST@
MEDITSIINILOGOPEED
– no milleks selline suu väänamine ja
pingutamine! Kui Reet nägi, et olen juba
pisut väsinud end kõnega mitteväsitamast,
siis vihjas, endal ülemeelik tuluke silmis
sädelemas,
oma
„professionaalsele
kretinismile“. Pärast toda kohtumist läksin
jalutama kevadiselt päikeselisesse Tartu
linna, et möödunud kohtumist pisut
seedida. Oli ebaharilik, et üks logopeed ei
tõstnudki pjedestaalile perfektset hääldust
iseeneses. Kokkuvõttes aga pidin endale
tunnistama – Reeda lähenemisnurk meeldis
mulle. Parafraseerides levinud ütlust:
„Inimene sööb selleks, et elada, mitte
selleks, et süüa“, võib öelda: „Inimene
räägib selleks, et elamine oleks mõnus,
mitte ei ela selleks, et rääkida!“ Selline
suhtumine mõjus ühele kuulmispuudega
noorele, kes terve oma teadliku elu oli
pendeldanud mööda logopeede ning
saanud piisavalt võtta ebatäiusliku
häälduse pärast, üsnagi uudselt ja
värskendavalt.

Reet Veenpere
Siinkirjutanu esimene kokkupuude
logopeed Reedaga pärineb kuueteistkümne
aasta tagant. See juhtus uue aastatuhande
mälestusväärsel kevadel, mil Eestis pidid
toimuma esimesed sisekõrva implantaadi
paigaldamised. Tegemist oli ajaloolise
sündmusega, mis oma uudsuses oli
tundmatu maa mitte ainult patsientidele,
vaid ka Eesti meditsiinitöötajatele.
Mäletan, kuis mind, tollal noort kivikurti
tudengit ja ühena kahest implantaadilõikusele väljavalitust, Tartusse logopeedi
konsultatsioonile läkitati. Kabinetti sisse
astudes ja end tutvustama hakates tundsin
otsemaid, kuidas Reet mul peaaegu et sõna
otseses mõttes sõnast kinni krabas. Krabas
kinni ja hakkas sikutama. Ise seletas
ülevoolava energilisusega, et kõne peab
tulema sujuvalt ja loomulikult ja mõnusalt

2015. aasta 4. detsembril, Eesti
Logopeedide Ühingu 27. aastapäeval,
autasustati
Reet
Veenpere
Aasta
meditsiinilogopeedi
tiitliga.
Tartu
kõrvakliiniku kuulmise ja kõnestamise
osakonnas töötav laureaat ise jääb
tunnustusele vaatamata tagasihoidlikuks:
„Selles tuleks näha meie põlvkonna
logopeedide
suurt
koostööd
ning
kogemusi, mida on võimalik omandada
ainult ajaga töö käigus.“ Logopeedilise
tegevuse algus ulatub aastasse 1955, kui
Tartu Kliinilise Haigla kõrva-nina-
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paelte ja neelamisfunktsiooni häirete
määramisega, teostatakse kuulmisuuringuid. Ajaga on meditsiin tublisti edasi
arenenud; kui veel 1976. aastal püüti
näiteks kõrivähi tõttu kõnevõimetuks
muutunud patsiente õpetada söögitoru
kaudu häält tegema, siis nüüd aitab neil
patsientidel uuesti kõnelema õppida
kõriprotees. Palju on logopeedi tööd
muutnud
ka
kaasaegsed
kuulmisabivahendid nagu kuuldeaparaadid, eriti
aga
sisekõrvaimplantaadid.
Tänu
implantaatide võidukäigule on kurtide laste
logopeediline abi
muutunud hulga
lihtsamaks. „Siit on selgelt näha, et
logopeedia üksi ei arene, vaid sõltub
meditsiinitehnika arengust“, rõhutab Reet
Veenpere.

kurguhaiguste osakonna juurde loodi
professor
Elmar
Siirde
algatusel
surdologopeediakabinet. Reet lõpetas
ülikooli logopeedia erialal esimeste
lendude seas ning liitus surdologopeediakabinetiga 1976. aasta jaanuaris,
jäädes terve karjääri jooksul tööle ülikooli
haiglasse. Kabineti koosseis oli tollal väike
ning vastuvõtud toimusid vaid ambulatoorselt. Töö sarnanes oma iseloomult
tänapäevasele; erinevad olid muidugi
diagnostika- ja ravimeetodid. Inimesi aidati
hääldusvigade, kogeluse, kuulmishäirete
ning tasakaaluprobleemidega.
Kuulmiskeskus tänapäevasel kujul sai
alguse 1993. aastal, mil valmis L. Puusepa
polikliiniku hoone. Logopeedi juurde
tulevad nii lapsed kui ka täiskasvanud,
põhjusteks enamasti vaegkuulmine ning
kõneprobleemid; samuti aidatakse siin
huule- ja suulaelõhega patsiente. Vahel
piisab ka paarist kohtumiskorrast, et
mõned vajalikud võtted patsiendile kätte
õpetada – kodus saab ta kena hääldamist
juba ise edasi harjutada. Meditsiinilogopeedi juurde pääseb pere- või eriarsti
saatekirjaga.

2016. aasta on nimetatud kõrvakliinikus
kuulmiskeskuse aastaks. Kuulmiskeskuse
aasta tegevuste kaudu tutvustatakse Eesti
audioloogia
hetkeseisu
ja
tulevikusuundasid
ning
juhitakse
tähelepanu kuulmis- ja kõneprobleemidega
patsientide ravile. Toimub diagnostika- ja
ravimeetodite täiustamine; tööle on asumas
Suurbritannias
koolitatud
noored
audioloogid.
Ajakiri
soovib
Reet
Veenperele palju jaksu ja energiat
järgnevateks aastateks!

Mis vahe on meditsiini- ja tavalogopeedil?
Reet
Veenpere
selgitab,
et
meditsiinilogopeedi töö on rohkem seotud
meditsiiniga, rohkem tehakse koostööd
tohtritega, enam kasutatakse uuringutel
tehnilisi vahendeid. Tegeletakse hääle-

Kristi Kallaste
Kasutatud on ka Helen Kaju artiklit
(Kliinikumi Lehes 25.01.2016)
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P_rsoonilugu:
P_rsoonilugu:

@l[ti tul_\ [n^[ _n^[st p[rim!
Intervjuu ehitusinsener Kadi Särgavaga

AS Restor, Kadi töökoht.
Kõigepealt meie seltskonna tüüpküsimus: kui kaua oled juba olnud vaegkuulja?
„Ikka pisikesest peale. Põhjus peitus emalt ja isalt saadud geenide koosmõjus, aga
viimane selgus alles palju aastaid hiljem. Lasteaias oli kasvataja see, kes soovitas emal lasta
mu kuulmist kontrollida. Dr Post oli esimene kõrvaarst, kes diagnoosis mul 1991. aastal
kuulmislanguse. Hakkasin käima logopeed Ülle Liesmenti juures. Nelja-aastaselt sain esimese
kuuldeaparaadi.“ Nii kirjeldab Kadi algusaegu. Ema kohanes kiiresti ega jäänud olukorda
põdema, üritades pigem leida lapsele võimalikult häid lahendusi. Kui alguses kandis tüdruk
kuuldeaparaati vaid paremas kõrvas, siis kooli minekul soovitas logopeed aparaati ühtlasi ka
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vasakusse. Hariduse taganõudmist alustas Kadi Saue Kunstikoolist. Sealne klass oli väike,
koosnedes kaheteistkümnest õpilasest. Tegemist oli hubase, kunstikallakuga
üldhariduskooliga, kus töötaski vaid paar klassikomplekti. Kadi meenutab siiani toda aega
ülivõrdes. Kool oli tugevatasemeline: juba esimese klassi juntsusid viidi tihti nii
muuseumidesse, teatrisse kui ka isegi klassikalise muusika kontsertidele. 1995. aastal tagastati
koolihoone endistele omanikele ning õppeasutus paraku suleti. Kadi oli siis lõpetanud 1.
klassi ning nende klassi lapsed siirdusid Saue Gümnaasiumi. Kadi lõpetas Saue Gümnaasiumi
2006. aastal hõbemedaliga.
Vau – hõbemedal tavakoolist! Kas tuupisid nii, et pea suitses?
„Oh ei!“, naerab Kadi. „Mul oli lihtsalt hea pea.“ Ning kiidab sealjuures inglise keele
õpetajat, kes riigieksami suulise osa ajal temale eraldi terve pika joru teksti vapralt ise ette
luges. Kadi sõnutsi on talle kui vaegkuuljale kuulamisel tähtis vahetu kontakt, oluline
arusaamisel on see, et saaks kõnelejale otsa vaadata. „Mina vist näiteks inglise keele
olümpiaadile minna ei julgeks, sest tean et on asju, mida ma lihtsalt ei saa teha. See-eest aga
käisin teiste ainete olümpiaadidel.“

Kadi Särgava
Inimene ei ela üksnes leivast...
Aktiivne piiga tegeles algkoolipõlves ratsutamise ning muusikaga. Lõpuks tuli valida
emb-kumb ja Kadi valis muusikakooli, kus mängis flööti. „Flööt on õrna kõlaga pill, mida
tuleb pidevalt reguleerida, häälestada. Sain kuulmise järgi kohe küll aru, kui flööt oli häälest
ära, kuid ei tajunud, kummale poole – kas õigest helikõrgusest kõrgemale või hoopiski
madalamale.“ Saue Muusikakool andis eluks tugeva põhja, õpetades ühtlasi teistega n.ö
orkestris tegutsema-arvestama, enesekehtestamisoskust ning sujuvat koosmängu nii muusikas
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kui ka elus. Harjumaa Noorte Puhkpilliorkester, milles Kadi tegutses flöötide rühma
kontsertmeistrina, osales mitmetel laulupidudel, festivalidel ning konkurssidel, saavutades
võite ning äramärkimisi. Kadi lõpetas pillimängimise 2011. aasta juulis, jäädes orkestri
vilistlaseks. Põhjuseid oli mitmeid: lisaks vahepeal taas kehvenenud kuulmisele tuli elus peale
hulk uusi tööalaseid väljakutseid ja proovideks jäi endisest vähem aega. Huvide hulka on
kuulunud jooga, samuti on terava mõistusega neiu MTÜ Saue Mälumänguklubi liige ja
osalenud kohalikel mälumängudel.
Alma mater’iga Rootsi
Kadi asus õppima Eesti Kunstiakadeemiasse muinsuskaitse ja arhitektuurse
restaureerimise erialale. Siia sekka jäi ka vahetusõpilase kogemus ERASMUS-tudengina
Rootsis Göteborgi ülikoolis. Õpperiigi valikut aitas langetada tõik, et Eesti muinsuskaitse
süsteem põhineb suures osas Rootsi omal. Boonusena sai noor neiu rootsi keeles piisava
põhja. Eesti ülikoolis oli Kadi rootsi keelt valikainena pisut õppinud, kuid tõeline
keeleomandamine algas alles praktika käigus. „Rootsi keele õppimine polnudki nii lihtne; igas
maakonnas kõneldakse oma dialekti: on stockholmi aktsent ning göteborgi oma, lisaks veel
kõnekeelsed lühendused ja släng. Samas, eks nii ole igal pool; ka Eestisse tulnud
võõramaalasele võib peavalu valmistada, kui „nelikümmend kaks“ asemel öeldakse
„nelikendkaks“. Kadi oli oma Göteborgi keeleõpperühmas ainus soomeugrilane, kõige
rohkem oli seal sakslasi. Indoeuroopa keelkonna inimestel oli raske mõista, et soomeugrilased
kasutavad käänamisel mitte eessõnu, vaid hoopis arvukaid käändelõppe ja Kadi polnud
selgitustega oma emakeele osas kitsi. Teise kuu lõpuks hakkas rootsi keel juba tulema.
Erialases rootsi keeles on Kadi enda sõnul tugevam kui igapäevakeeles. Neli kuud
vahetusõpilasena andis julgust juurde koos teadmisega, et hakkama saab igal pool.
Sealjuures pälvib kiidusõnu Kunstiakadeemia oma inimliku suhtumise poolest ja seda
hoolimata tõigast, et seal poldud vaegkuuljaid enne eriti kohatud.
Pärast bakalaureusekraadi omandamist vahetas neiu alma mater´it ning omandas
Tallinna Tehnikaülikoolis magistrikraadi tööstus- ja tsiviilehituse inseneriõppes viieaastase
nominaalajaga. Kadi oli Tehnikaülikoolis oma kursuse parim lõpetaja. Noor ehitusinsener
töötas juba ülikoolipõlvest peale AS-is Restor. Tema tööks on ajalooväärtuslike majade
restaureerimine: muinsuskaitse eritingimuste koostamine, väliuuringute teostamine ja
tulemuste vormistamine; insenertehniliste jooniste koostamine ning vormistamine.
Ja ühel hommikul...
ärkas Kadi üles tundega, et midagi on teisiti. Vasakust kõrvast oli kuulmine täielikult
kadunud, kuuldeaparaati sinna panna polnud enam mõtet. See juhtus 2012. a septembris. Arst
soovitas implantaati. Lõikus loomulikult hirmutas ning nõudis neiult eneseületamist. „Vasak
kõrv oli niikuinii täielikult kurdistunud ja pole mõtet hoida seda, mida enam pole!“ nentis
Kadi lõpuks ning nõustus. 30. aprillil 2014. aastal opereeriti Kadile sisekõrva implantaat.
Masina aktiveerimine toimus kuu aega hiljem – 30. mail. Elu hakkas taas joone peale saama.
„Algus oli raske,“ tunnistab Kadi. „Kogu see otsuse tegemine lõikuse kasuks oli keeruline
aeg. Aga nüüd, mil mul implantaat juba kõrvas, imestan vaid, et mida ma nii kaua kartsin ja
kõhklesin. Olen igati rahul.“ Iga aasta aktiveerimise päeval ehk 30. mail tähistab Kadi oma
kuulmise uut sünnipäeva, sarnaselt paljudele teistelegi SI-kolleegidele, nagu implantistid
üksteist vahel naljatamisi kutsuvad. Teises kõrvas kannab Kadi harilikku kuuldeaparaati.
Masinad mõlemas kõrvas aitavad muuta heli ruumilisemaks, samuti hõlbustavad heliallika
asukoha määramist. Kadi kasutab elu mõnusamaks ja hõlpsamaks muutmiseks mitmeid teisigi
tehnilisi vahendeid. „Mul on FM-süsteem koolitundides ning loengutes osalemiseks; kasutan
seda juba alates neljandast klassist.“ FM-süsteemi kasutamise juurde kuuluvad vahel
kahtlustavad pilgud, mis tingitud vahendi välisest sarnasusest diktofonile. „Mõnikord on
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tõesti tuline kahju, et FM-süsteemil lisafunktsioonina puudub salvestusvõimalus,“ märgib
Kadi. Kuid kuulmissüsteemiga seostub ka mitmeid naljakaid seiku. Näiteks kui Kadi kasutas
oma kuulmissüsteemi koolitunnis või loengus, teadis ta alati, kui õpetajal oli kõht tühi: «Kõht
korises lihtsalt mikrofoni.»
Peavalud – kas implantaadist tingitud?
Implantaadivastaste enamlevinud argument on implantaadikandmisel tekkivad peavalud.
Huvi pakub küsimus, kas tõesti põhjustab implantaat ise peavalusid või on see mure muudest
tingitud muudest seikadest. „Mingil perioodil olid peavalud tõesti sagedased kaaslased. Siis
aitas paratsetamool, aga kõige tõhusam oli Solpadeine. Viimane kujutas endast vees
lahustatavat tabletti – jook oli küll jubeda mekiga, aga aitas! Tänu sellele sain vähemalt
nädalavahetuse ennast lihtsalt välja magada.“ Kadi on veendunud, et implantaat ise otseselt ei
pruugi peavalusid põhjustada, kuid kindlasti võib ta eelnevat eelsoodumust võimendada.
Peavalud esinesid Kadil juba ammu enne implantaadi saamist. „Eks metalljubin peas tekitab
seal ikkagi stressiolukorra, eriti just algusjärgus, mil organism alles hakkab temasse pandud
võõrkehaga kohanema. See võib olla üks paljudest faktoritest.“ Ise mäletab ta kõige hullemaid
peavalusid seoses mitte implantaadiga, vaid õpingute ja stressirohkete perioodidega tööl.
„Läksin töölt koju ja tegin seal kooli projekti edasi poole ööni, siis veel eksamid ülikoolis
sinna otsa – pole ime, et keha oli stressis.“ Pidevalt arvuti taga istudes on õlad kühmus,
halveneb verevarustus. „Nii kui lõputöö sain tehtud, nii kadusid ka suuremad peavalud.“
Millega tegeled tööst vabal ajal?
„Teen tööd!“ naerab Kadi. „Võtan tööd koju kaasa ja mõtisklen kodus edasi. Aga muidu
– koju tulles lihtsalt olen. See on nii-ii mõnus! Vaatan hobi korras palju kinnisvarakuulutusi –
et
teada
ja
kursis
olla,
mis
seis
kinnisvaraturul
valitseb.“

Majad Laial tänaval, mis on hetkel restaureerimisel Kadi ja tema Restori kolleegide poolt.
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Algaja hirmul on suured silmad...
Nüüdseks on Kadi implantaadi teemadel juba vana kala. Küll aga tundis ta enda sõnutsi
ise alguses infost hirmus suurt puudust. Operatsioonijärgse taastumisperioodi juurde kuulusid
mitmed seigad nagu pearinglus ja maitsemeele ajutine kadu. „Kõik need pisiasjad on siiski
oluline info, mida oleksin tahtnud ette teada,“ arvab Kadi.
„Muidu läks minul kõik üle ootuste hästi, olin isegi üllatunud, et hakkasin jälle selgelt
muusikat kuulma; isegi paremini kui varem,“ kiidab Kadi. „Esimene kuulmiskogemus oli
hirmutav ja ehmatav. Pärast kohanemisperioodi pole enam häda midagi, kõik on muutunud
palju paremaks kui enne.“ Aga tore oleks, kui ka teised noored ja rohelised saaksid kusagilt
teadmisi ammutada ega peaks jalgratast leiutama. Selleks oleks vaja luua oma ühing!
Ussisõnad ja implantistid
2015. aasta suve lõpul, mil toimus Eesti esimene täiskasvanud kuulmisimplantistide
kokkusaamine, saabus Kadi üritusele, kaasas aukartustäratav kuhi lauamänge. Seltskond
veetis poole koidikuni aega, tagudes Kadi eestvedamisel Muinas-Eesti-teemalist
seiklusmängu ehk „Mees, kes teadis ussisõnu“. Peab tõdema – ülimalt värskendustpakkuv
vaheldus traditsioonilistele suvepidude meelelahutustele! Tollel kokkutulekul sai Kadist Eesti
täiskasvanud implantistide rakukese eestvedaja. Kõik sisekõrva implantaadi kandjad või
nende lähedased, kes soovivad tulevase MTÜ liikmeks astuda, võivad ühendust võtta
Facebooki kaudu või kirjutada meilile: kadi612@gmail.com. Kadile võib julgelt kirjutadajoonistada ka siis, kui on lihtsalt küsimusi kuulmisimplantaadi või kuulmisvaeguse kohta.
Intervjueeris Kristi Kallaste
Vaata ka:
http://www.uuskuulmine.blogspot.com.ee/
„Ma pole kunagi nurka kössitama jäänud sellepärast et ma ei kuule“. Naisteleht 24.juuli 2014

Kuulmisnõust[min_
Kuulmisnõustamine on kuulmispuudega inimeste, nende pereliikmete ja teiste
kuulmisprobleemidega kokku puutuvate inimeste nõustamine.
Eesti Vaegkuuljate Liit pakub kuulmisnõustamisteenust piirkondlike vaegkuuljate
ühingute juures. Kuulmisnõustaja töö eesmärk on vähendada haigustest, õnnetustest ja
muudest olukordadest põhjustatud kuulmislanguse tagajärjel väljenduvaid kõrval- ja
järelmõjusid. Kuulmisnõustaja aitab kuulmispuudega inimestel, nende pereliikmetel ja teistel
kuulmisprobleemidega kokku puutuvatel inimestel mõista nõustatava hetkeolukorda ja leida
lahendusi. Oluline on nõustatava igakülgne toetamine eesmärgiga parandada tema
toimetulekut ühiskonnas.
Kuulmisnõustaja ülesannete hulka kuulub kliendi abistamine rehabilitatsiooniteenusega
ning puude ja töövõime määramisega seotud erinevate dokumentide vormistamisel,
arvestades kliendi vajadusi, võimalusi ja võimekust; samuti annab nõustaja soovitusi
tööturuteenuste valdkonnas, abistab tööotsingutel; vajadusel suhtleb tööandjaga, tööturuametiga või
läheb tööintervjuule kaasa; annab infot kohaliku vaegkuuljate ühingu tegemistest, üritustest, tegeleb
ennetustööga, külastab koole, asutusi jne, räägib kuulmishoiust jne. Kuulmisnõustaja teenuse

saamiseks palume pöörduda oma maakonna kuulmisnõustaja poole. Vajalikud kontaktid leiate
internetist, Vaegkuuljate Liidu kodulehelt „Liikmete“ alt. Ootame Teid!
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Puue – kas viga või hoopis
inspiratsiooni allikas?
Jenni-Juulia Wallinheimo-Heimose
puudepoliitilisest kunstist

Jenni-Juulia Wallinheimo-Heimonen
Jenni-Juulia Wallinheimo-Heimonen on Soomes elav kunstnik, pärilikku luudehaprust
põdev kahe tütre ema. J.-J. W.-Heimonen tegutseb Puuetega Inimeste Liidu naiskomitee
juhatajana ning tema väljundiks on omapärane ühiskonnakriitiline puudepoliitiline kunst. Ta
on korraldanud kunsti töötubasid lisaks Soomele ka Bosnia Hertsegoviinas, Eestis ning
Hiinas.
Alates 2007. aastast on J.-J. W.-Heimonen võtnud sageli sõna abivahendite esteetika
teemadel. Kunstnik näitab, kuidas abivahendite väljanägemine avaldab seniarvatust sootuks
tugevamat psühholoogilist mõju nii selle kandjale kui ka ümbritsevale.
Tänapäevaste abivahendite temaatika sai alguse Esimese maailmasõja lõpust, mil koju
naases arvukalt kätetuid-jalutuid või pommiplahvatuses kurdistunud sõdureid. Nad vajasid
proteese, ratastoole ja muid vahendeid. Põhieesmärk oli korvata puuet, ehk siis olla
sotsioökonoomiline. Esialgu sellest piisas – abivahend aitas elus mingil moel toime tulla,
parimal juhul ka töötada ja peret elatada. Abivahendid olid neutraalsed: meestele-naistele
ühesugused, peol ja argipäevalgi samad.
Isegi tänapäeval üldlevinud arvamuse kohaselt peaks abivahend lihtsalt kompenseerima
terviseprobleemi, väljanägemine pole eriti oluline. „Hämmastav, miks ühiskond loob nii
koledaid abivahendeid!“ hüüatab siinkohal J.-J.W.Heimonen.
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„Millised nii puuetega kui ka tervetele mõeldud
eluks vajalikest abivahenditest mõjutavad meie
minapilti ja tõstavad, või vastupidi, pigem
alandavad meie enesehinnangut?“ küsib kunstnik.
„Näiteks minule pole auto kunagi olnud staatuse
sümboliks, see on lihtsalt vahend, jõudmaks
vajalikku paika. Seevastu aga kargult ootaksin
rohkem erinevaid omadusi põhjusel, et tegemist on
sama hästi kui mu kehaosaga.“
Abivahend, nii nagu riietuski, saadab
J.-J.-W.Heimonen ja kuuldeaparaat
väljaspoole signaale meie maitsest, väärtustest,
huvidest, isiksusest ja sotsiaalsest seisundist. Johtudes paljude abivahendite meditsiinilisest
päritolust sisalduvad nende disainis tihtipeale kaudsed sümbolid, mis rõhutavad puuetega
inimeste „haigust“, marginaalsust ja kõrvaletõugatust. Tuues näite ajaloost – jäikadesse
korsettidesse kängitsetud endisaegsed naised ei tohtinud ühtlasi hääletada, omada maad ega
kinnisvara ning veetsid terve elu meessoost sugulaste ülalpeetavatena. Tänapäeval ei tundu
korsett enam kuigi kaunis ega seksikas, vaid sümboliseerib pigem naise kunagist teiste
kontrolli all olemist. Abivahendid on nagu ühiskonna kingitus – ent paraku ka almus teatud
inimrühmale. Kole ja kobakas kingitus räägib enda eest. Kuuldeaparaatide tavaline värvus on
ihuvärvi beezh, mis semiootiliselt väljendab kasutaja soovi jätta see märkamatuks. Ilmselgelt
pole selline värvus tavatehnika juures levinud – kui paljudel meist on näiteks ihuvärvi mobiil?
Silmitsedes tähelepanelikult ratastooli ja selle disaini, kerkib silme ette pilt mustast
nahast rõivais tugevast musklimehest,
kes kannab abitut liikumispuudega
inimest süles.
Miks pole laste mänguasjapoodides
müügil kuuldeaparaadiga nukke või
kaisukarusid, kelle käpad võimaldaks
viiplemist? Psühholoog Katri Koskinen
on öelnud, et puudega lapse argipäev on
rehabilitatsioonitsirkus.
Seda
last
üritatakse kõikide vahenditega muuta
„tavaliseks“ ja sellele kulutatakse ta
lapsepõlv. Puuet nähakse vaid kui
probleemi, mitte kui võimalust.
Enesekindlus ja esteetilises plaanis enda
välimuse
eest
hoolitsemine
on
ligitõmbav, olles edukuse tunnuseks. Kui
keegi on „kole“, siis on see
eemaletõukav ning sellist inimest
ignoreeritakse.
Kujutlege
end
personalijuhina, kes ootab oma kabinetis
kandidaati tööintervjuule. Uks avaneb ning
sisse koperdab aegamisi sant, kopsides
häirivalt vastu maad inetu pruuni karguga.
Daam Sophie Oliveira de Barata proteesiga.
Kas teil tekib kohe tahtmine sellist inimest tööle võtta? Või pöörate pigem pilgu kõrvale ning
mõtlete endamisi: „Oh, kas tõesti kedagi teist ei leidunud?“ Muidugi võivad tolle sandi vaimsed
võimed ja töötahe ületada keskmise n.ö terve inimese oma tunduvalt, kuid negatiivne esmamulje on
kahjuks juba loodud. Enese tõestamiseks peab karkudega persoon seetõttu tunduvalt rohkem vaeva
nägema. Aga kas see peabki nii olema?
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Vahel võib täheldada, kuidas
ülimaitsekaks villaks disainitud
hoonesse,
mida
ümbritseb
imekaunis aed, on ratastoolikute
tarbeks paigaldatud eriliselt inetu ja
kolisev kaldtee. Kusjuures viimane
ei pruugi asuda isegi maja fassaadiosas, vaid kusagil hämara kangialuse juures maja küljel või taga.
Abivahend võiks pakkuda
kandjale rõõmu ja meelehead ning
olla staatuse sümbol. Ilusad
abivahendid
on
ligitõmbavad,
äratavad kandja vastu austust ning
annavad talle enesemääramisõiguse.
See aitab tagasi ühiskonda, loob
paremad võimalused leidmaks uusi
sõpru, saada ümbritsevate poolt
paremini koheldud, kandideerida
edukalt meeldivale töökohale...
J.-J.W.-Heimonen: „Nüüd ma kuulen vaikust.“
Väidetavalt on majanduslikult kallis valmistada
erinevatele
isiksustele
sobivaid
stiilseid
abivahendeid. Samas aga, viie tärni hotellides saab
küll kõike – uksed avanevad automaatselt, ei ole
treppe ega künniseid, valgustus on hea,
teenindamist saadab armas naeratus.
Rohkem
loovust,
paindlikkust
ja
personaalsust – ühesõnaga ideid!
Miks peab ratastoolis just nimelt istuma – kas
teie ise tahaksite päevade viisi ainult istuda? Püsti
kulgevad ratastoolid on juba leiutatud, meenutades
oma kujult merineitsit. Meenutagem H.Ch.
Anderseni
siinkohal
sümboolsena
mõjuvat
samanimelist muinasjuttu kaunist tütarlapsest, kes
ohverdas elu mehe jaoks, saades lõpuks endise
mugava saba asemele küll „normaalsed“ jalad, ent
kellele pärast seda iga samm oli piin, tekitades
tunde, otsekui lõigataks jalgu noaga...
Liialt vähe kaasatakse puudeinimesi endid
abivahendite disainimisse ja loomisesse, ka
erivajadustega
inimeste
organisatsioonide
juhtkonnas on sageli ülekaalus n.ö terved.
Disainerid võiksid jälgida puudeinimeste argipäeva,

Ema Oliveira de Barata proteesiga.

seejärel lasta mõtte vabaks ning hakata leiutama. Ka puuderahvas evib kuldaväärt innovatiivset
infot, kuidas ühiskonda saaks arendada toimivamaks, ja seda mitte ainult abivahendite koha pealt.
Maailm tunneb düslektikuid, kes muutnud oma eripära probleemist inspiratsiooniks, luues omapäraseid
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kirjandusteoseid. Nii mõnegi kuulsa maalikunstniku teedrajav stiil sai alguse tema silmatõvest. Või
vaimset haigust põdevad luuletajad, kes loonud surematuid teoseid, mis pälvivad imetlust veel
aastasadade pärast...
Isikupärased vahendid toodavad sotsiaalset, psühholoogilist ja ideoloogilist heaolu. Miks peab
kark olema alati pruun või hall, miks ei võiks teda pisut ehtida? Ehtimine ja ehted väljendavad
võimu ning edukas olemist. Aafrika hõimudes on levinud komme, et mida rohkem värve ja sulgi,
seda kõrgema staatusega isikuga tegu. Võimukandjate paleesid-losse ehitakse ja kaunistatakse
meilgi.
Aeg ja ühiskond muutuvad tasapisi. Tootjates ei tekita enam hämmingut, kui näiteks
vaegkuulja küsib neilt veekindlaid kuuldeaparaate, millega spaasse mullivanni muusikat kuulama
minna. Proteeside seas on juba olemas närvisignaalide abil juhitavaid versioone, mis võimaldavad
saata liikumiskäske otse ajust just nagu orgaaniliselegi kehaosale.
Londonis elava Sophie Oliveira de Barata näol on tegemist meistriga, kes on edukalt
ühendanud kunstniku ja proteesivalmistaja elukutsed. Temalt võib tellida mis tahes proteesi. Ise
otsustate, kas võtate selle päriselt kasutusele või riputate seinale ja imetlete iluasjakesena. 2011.
aastal avati lahingutest laastatud Bosnia Hertsegoviinas Landmine Survivors´ abivahendite töökoda,
kus muudeti kohustuslikuks liita sõdurite proteesidele juurde adapterid, mille külge saaks kinnitada
tööriistu ja pintsleid. Kui inimmõte liigub juba niisuguses suunas, hakkab järelikult murenema
arvamus erivajadusega inimesest kui kodus istuvast ja mitte midagi tegevast ülalpeetavast.
Kui ei ole normaalsust, siis ei saa olla ka ebanormaalsust.
Kust üldse tuleb müüt, et abivahend on ainult
„invaliidi“ jaoks? Võimalik, et tulevikus
kasutavad ka terved inimesed ratastoole, mille
külge on monteeritud arvuti ja automootor; või
kuuldeaparaate, millel on võime visualiseerida
helisid ja anda sel moel muusika nautimisele
juurde uus ja huvitavam dimensioon.
Jalaproteesi talla all võiksid olla allalastavad
rattad, et saaks sõita siis, kui on kiire. Proteesi
peal võiks olla ekraan, mis esitaks reklaame või
näiteks kas või sõjavastaseid pilte, kui seda sandi
jalga kord juba nagunii tänaval vaadatakse!
Kuuldeaparaadis võiks boonusena olla häält
salvestav seade kõne talletamiseks. Ratastool
võiks olla kandjale riideid selga aitavate
lisaseadmetega. Huvitava efektiga oleksid häälele
reageerivad tekstiilid: metallisisaldusega kiust
toodetud kampsunid, mille karvad tõusevad uljalt
turri, kui keegi kandjat tervitab. Ratastool, mis
kasvab koos lapsega ja mida saab disainida kas
roosaks tõukerattaks või vingeks monsteriks.
Jope, milles on südamehaige elutegevust
kontrollivad andurid...
Kuulmise abivahendid on muude vahenditega
võrreldes ehtimise aspektist võetuna erandlikud,
kuna neid kantakse inimkeha küljes seal, kus Lääne kultuuriruumis on traditsiooniliselt kallite ehete
asukoht: peas, kõrva ümbruses, kaelas. Sellises piirkonnas saab ehteid paremini kasutada ning esile
tuua kui näiteks jalal. Kuuldeaparaat võib olla disanitud kõrva taga olevaks pliiatsiks. Ehtimine ja
kaunistamine tähendab võimu ja enesemääramisõigust. On oluline, et saaksime ehtida oma
kuulmisaparaate ja implantaate ise ning seda peaksid saama teha samuti lapsed. Osa kuuldeaparaate
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on paraku meile mõne asutuse – Töötukassa või kuulmiskeskuse – poolt kasutada antud ja see võib
seada nende disainimisele omad piirid.
Jenny-Juulia on kirjutanud oma blogis:
”Naasen
Naasen ikka ja jälle mõtte juurde, miks kaitstakse haruldasi taimetai
ning loomaliike, samas aga
inimliikidest püütakse rahva tervise ettekäändel peita ja kitkuda välja kõik erinevused,
mutatsioonid ning variatsioonid? Kui vihmametsades peitub juba kord ravim vähi ning AIDSi
tarbeks, siis miks ei kõlba mõne inimese puue inspiratsiooniallikaks, loomaks imelisi teoseid,
kaunist kunsti või uusi, hõlpsama kasutusega tooteid ning kokkuvõttes paremini toimivat
ühiskonda meile kõigile?”
Refereerinud Kristi Kallaste

Päris igal aastal pole kõkud jõudnud talilaagrit korraldada, ent seekordne sai teoks tänu
selleaastasele paremale majanduslikule toetusele.
toetusele Algselt oli küll plaanis pigem kusagile liuväljale
niisama uisutama minna, aga ühingu liikmetel Edgaril ja Siiril oli kange soov, et tritsutamise asemel
võiks ikka mingi suurema talvise ürituse hakkama panna...
panna
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Kui ma kolme aasta eest, tollal veel noore ja
rohelise uudishimulikuna, Tallinna ja Harjumaa
Vaegkuuljate Ühinguga liitusin, siis oligi enda üks
esimesi ühinguga seotud mälestusi just nimelt
Tõrvaaugu talvelaager. Tollal osalesin seal lihtsa
suuskajana, nüüd siis lisaks juba korraldajana.
Hoolimata
limata
viimaste
aastate
lumevaes
lumevaesusest
Eestimaal, valitsesid Tõrvaaugus vägagi talvised olud.
ol
Lumi ulatus lausa akendeni ning autoga õnnestus hange
kinni jääda.
Ett mitte head ilma ja lund raisku lasta minna, kiirustasime õige pea pärast
saabumist laagri lõppsihtpunkti ehk lähedalasuvale kõrgele ja maalilisele
Valgehobusemäele. Seal valis iga kõku endale hingelähedase spordiala, mida
harrastada. Kes läks suusatama, kes kelgutama, nii mõnigi läks tuubiga sõitma.
Ise valisin sellele
selle aastale omaselt lumelauasõidu. Miks just lumelaud?
lumelaud Sest
selle aasta alguses käisid kõkud Nõmmemäel lumelauasõitu õppimas. Õppusest julgust saanuna
söandasin juba pisut hiljem juba Himosel suurematest mägedest alla libiseda.
libiseda Tasakaaluga oli
muidugi probleeme, agaa vähemalt pooltel kordadel õnnestus ikka püsti jääda. Kahetunnisest
laudamisest Valgehobusemäel piisas täiesti, et luud-liikmed
liikmed mõnusalt surisema panna.
panna Kusjuures
allasõit
llasõit polnud pooltki nii raske kui
ku trossiga üles tagasi vinnamine.

Pereromantika talvises metsas:
metsa Mallori ja Merlynn noorsooga.
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Õhtu saabudes algas köögis hiilgavate kokandussaavutuste demonstreerimine. Kui kõhud
gurmeeroogi täis, sai koos Kõku tantsutrupiga muusika saatel järelsoojendust tehtud. Saun oli kuum
ja karaokelaulud lõbusad.
Seekordseteks koogimeistriteks olid Reino, Siiri ning Merlyn. Näljahäda ei paistnud kusagilt ja
hea meelega oleks oodanud sööjaid juurdegi. Kahju muidugi neist, kes seekord tulla ei saanud, sest
laagerdus oli super.. Meist jäi sinna lund veel pikaks ajaks.
Mallori Lemsalu
Külliki: Meie poolt ka suured tänud Mallorile
Malloril ja Merlynile selle suure vaevanägemise eest!
eest Söögid
olid väga maitsvad,, eriti rikkalik oli hommikusöök. Muide, esimest korda sain potis praetud mune.
Tõsiseid sportlasi seekord meil kaasas polnud, aga igaüks tegi jõudumööda midagi, talverõõmudest
ei jäänud keegi ilma. Järgmise korrani!
Allar: Tänan toredate talvepäevade korralduskomiteed Mallori Lemsalu ja Merlyn Lemsalu, hea
töö! Loodan, et viitsite laisku vaegkuuljaid teinekordki kantseldada, see tuleb teil hästi välja!

Nahk soe, kõht täis, meel hea, laulud lõbusad – no mida sa hing veel ihkad!
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T__kon^ T-silmus_ to_l _lurõõms[st ig[tsus_st
m_l[nhools_ un_näoni
Käesoleva
aasta
veebruar
tõi
vaegkuuljatele taas meeldivaid uudiseid
tehnika vallast koos sellega kaasneva
niisama
meeldiva
teatrikülastusega.
Seekord
jõudsid
mootorkõrvsed
kultuuritarbijad Tallinna Linnateatrisse, et
testida sinna värskelt paigaldatud Tsilmust. Testitavaid näidendeid oli seekord
kogunisti kaks: „Igatsus“ ning „Sügise
unenägu“.
Tšehhovi põhjal kirjutatud „Igatsus“
etendus 17. veebruaril. Sisult nostalgiline
ja elujaatav, sobib ta vanaaegse Vene
mõisaromantika austajatele kui rusikas
silmaauku.
Mõned päevad hiljem ehk 19.
veebruaril etendunud „Sügise unenägu“,
meenutades pealkirja poolest küll pisut W.
Shakespeare´i rõõmsamapoolset „Suveöö
unenägu“, polnud oma sisult seda teps
mitte. Põrgulava oli muudetud süngeks
kalmistuks,
kus
hauakivide
ja
mahalangenud lehtede vahel kulgesid
mustades
palitutes
inimesed.
Kalmistupingil istuvad Mees ja Naine.
Naine tunneb ennast üksildasena ning
püüab mehele sellest märku anda. Mees
paraku ei võta kuidagi vedu...

Vaegkuuljate grupp käis teatris kaks
korda. Esimesel korral istuti ees, teises
reas. Teisel korral toimus testimine
tagapool ehk kuuendas reas.
Ja millised olid siis katse tulemused?
Selgus, et neile, kes kasutavad T-silmusega
ühilduvat
kuuldeaparaati
või
sisekõrvaimplantaati,
võib
julgelt
soovitada pigem tagumisi ridu. Tagarea
vasakus nurgas olid kuuldavus ning
arusaadavus oluliselt selgemad kui ees
paremal pool.
Muidugi on tavaelus väikesesse
Tallinna Linnateatrisse pileti saamine
võrreldav lotovõiduga ja luksust endale
lausa ise istekohta valida vaevalt et tihti
ette tuleb. Rahvas on Linnateatrit sageli
hurjutanud
nende
etenduste
liigse
„elitaarsuse“ ehk piletite kättesaamatuse
tõttu. Samas jällegi – egas iga
näitekunstiteos mõnda Nordea-taolisesse
massisaali üldse sobigi. Arvata on, et
näiteks „Sügise unenäo“ puhul läheks
Põrgulava kalmistul nii võimsalt esile
tulev
psühhedeelne
fiiling
Nordea
anonüümsuses paraku kaotsi.

No99
No99 „Kõnts“
Et kaks (etendust) ei saa mitte jääda
kolmandata,
siis
14.
märtsil,
emakeelepäeval, etendus teatris No99
„Kõnts“ koos kirjutustõlkega. Iseenesest
oli kirjutustõlke olemasolu igati teretulnud,
seda hoolimata tõigast et etenduse tekst
koosnes enamjaolt
üpris vängetest
roppustest. Samas, eks säherdusegi
sõnavaraga ole vaegkuuljatele, kes
üleüldisest kuuljate maailma suhtlusest

vahel pisut kõrvale on jäetud, mõnes
mõttes informatiivne tutvuda. Etenduselt
saab vaegkuulja kasuliku teadmise, et
kuuljate inimeste suuline kõne pole
mõeldud vaid viisakuste pildumiseks ja
kenade
intelligentsete
vestluste
pidamiseks, vaid sealt tuleb ka pesuehtsat
kõntsa. Kasulik kogemus seegi. Oma
maailmapildi avardamiseks võib vaatama
minna.
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Samsungi kõrvaklapid lisavad sisekõrva
petmise abil virtuaalreaalsusele uue
dimensiooni

Kuigi virtuaalreaalsust (VR) peetakse
järgmiseks
suureks
läbimurdeks
tehnoloogiavaldkonnas, ei ole see veel
praeguseni massideni jõudnud. Üheks

spetsiaalset peakomplekti kasutades on
kandja küll ümbritsetud video poolt, ei
anna see ikkagi päris õiget „reaalsuse“tunnetust. Niisuguse probleemi peaksid ära
lahendama Samsungi uued kõrvaklapid
Entrim 4D. Kõrvaklapid lisavad VRpeakomplekti kandjale liikumise tunde.
See
saavutatakse
tänu
elektrilisele
vestibulaarsele
stimuleerimisele
ehk
lihtsamalt öeldes – inimese sisekõrv
petetakse ära.
Samsung kutsub sisekõrva petmist
Galvaani vestibulaarseks stimuleerimiseks
ehk lühidalt GVS. Protsessi käigus saab
sisekõrva tigu väära mulje, justnagu oleks
tegelikult paigal istuv inimene liikumas.

põhjuseks võib pidada tõika, et VR ei
tundu inimestele väga reaalne. Kuigi
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Samsungi sõnul tunnevad kasutajad tänu
kõrvaklappidele, et nad on osa ekraanil
toimuvast tegevusest; nad tunnetavad
suunda, kiirust ning liikumist.

Kahjuks ei ole Entrim 4D kõrvaklapid veel
täielikult valmis. Lähiajal neid poest osta
veel ei saa. Lisaks ei ole Samsung öelnud,
kui palju hakkavad kõrvaklapid maksma.

Is[ l[skis _n^[l_ päh_ tätov__ri^[
sis_kõrv[impl[nt[[^i kõn_prots_ssori kujutis_,
[v[l^[m[ks to_tust impl[nt[[^i s[[nu^ 6-[[st[s_l_
tütr_l_
“Astusin selle
sammu armastusest
tema
vastu.
Eks
juuksed kasvavad aja jooksul
tagasi,
kommenteeris
Campbell
ajalehele New
Zealand
Herald.
Küsimusele, et
kas 45-minutiline protseduur
valus ka oli,
vastas isa, et ta
tundis
küll
pisut valu, ent
midagi talumatut see polnud.
Campbell il
ei ole ühtegi
teist tätoveeringut ja ta plaanib oma juuksed tagasi
kasvatada. Ta ajaks oma pea uuesti paljaks
erilistel puhkudel või siis tütar Charlotte´i
soovil. Kuulmislangus on selles peres juba
geneetiliselt sees. Pr. Campbell i ema kandis
kuulmisimplantaati ja Campbell ide teine
poeg Lewis kannab samuti kuuldeaparaate.
Kuulmisimplantaat on kirurgiliselt paigaldatud
elektrooniline seade, mis võimaldab tõsta
peaaegu kurdi inimese kuulmise keskmise
vaegkuulja oma tasemele.

Mõnikord
on vanematel
raske leppida
teadmisega, et
nende
laps
erineb millegi
poolest teistest.
Uus-Meremaal
elav
pereisa
Alistair
Campbell
otsustas astuda
südantliigutava
sammu, aitamaks
oma
tütrel
Charlotte l
tunda
end
implantaadikandjana
kodusemalt. Ta
lasi tätoveerida
oma peanahale
tõetruu
implantaadi välise osa kujutise.
Kuueaastasel
tüdrukul
on
suur
kuulmislangus ja
ta sai oma esimese
sisekõrvaimplantaadi
nelja-aastaselt.
Praeguseks on tüdrukul implantaat mõlemas
kõrvas.

”

’

’

’

’

Tõlgitud välisajakirjanduse põhjal.
Pildid: Anita Alistair Campbell
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L[h_ l_ht

"Mitu tundi sa, poiss, magad päevas?"
küsib kooliarst.
"See sõltub sellest, mitu tundi meil koolis
on," vastab Juku.
Sõbrad omavahel:
"Miks sa karjuma ei hakanud, kui röövlid
su majja tungisid?"
"Kas sina oleksid karjunud, kui sul seitse
kuldhammast suus oleks?"

"Kelner, kas võiks veel natuke praadida
neid kanapoegi?"
"Kas on halvasti praetud?"
"Ma ei tea, aga nad nokivad minu salatit!"

Viieaastane Juku ütleb isale: "Issi, issi! Ma
ei taha enam kelgutada."
Isa seepeale: "Ole vait ja tiri edasi!"

Noor õppejõud räägib vaheajal
õpetajatetoas: "Küll on ikka jube, ma
seletan esimest korda tudengitele, nad ei
saa aru. Seletan teist korda, nad ei saa aru,
seletan juba kolmas kord, ma hakkan juba
ise aru saama, nemad ikka ei saa aru!!!"

Juku tuleb õhtul koju, räpane kui vana
prügikast. Ema hakkab siis kauplema:
"Lähed pesed kaela ära, annan viieka... ja
kui pesed pea ära, annan veel teise viieka."
Juku selle peale: "Mis sa tühja kaupled,
viska sott, siis lähen vanni!"

Tõestisündinud lugu Tartumaalt,
kolhooside ajastul. Sisemaale omane külm
talv, veekogud olid jäätunud. „Emajõe“
sovhoosis saab keevitamiseks mõeldud
hapnik otsa. Tööliste brigadir
perekonnanimega Ahven helistanud
keskusesse, et tellida hapnikku juurde ning
kõne oli olnud selline:
"Tervist, siin Ahven Emajõelt, meil sai
hapnik otsa."
Hetke oli olnud vaikus ja seejärel tõre hääl
vastanud:
"Raiuge siis auk jäässe!"

Mees ostab kauplusest mahlapressi.
Paari päeva pärast on ta tagasi ja kurdab:
"See teie neetud press läks juba katki!"
"Mis mahla te temaga tegite?" uurib
müüja.
"Õunamahla ja sõstramahla tegi päris
korralikult, aga kui kasemahla hakkasin
tegema..!"
Maamees astub baari ja tellib joogi.
Baaridaam küsib: "Jääd ka?"
"Oi-jaa, paariks tunniks kindlasti!"
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Tul_kul: Kogup_r_ f_stiv[l „Puu^_ t[g[ on inim_n_“
11. juunil 2016 Stroomi r[nn[s!
Sel aastal toimub teist korda
koguperefestival "Puude taga on inimene".
Eelmisel korral, 2013. aastal, toimus
sellenimeline
festival
kahepäevasena
Tallinna Lauluväljakul. Seekord viiakse
11. juunil kell 11–23 läbi ühepäevane väga
sisutihe ning aktiivsete tegevustega
täidetud päev Stroomi rannas.
Meie, vaegkuuljad, oleme sellel
festivalil esindatud mitmel moel –
organisatsioonide alal Eesti Vaegkuuljate
Liitu tutvustamas, lisaks esineb Kõku
tantsutrupp suurel muusikalaval koos
ansambel Justamendiga. Samuti aitame
korraldada käsitöölaata ja kunstinäitust.
Lisaks nendele tegevustele on festivalil
veel lasteala, spordiala, teatritelk, kinotelk,
pimekohvik, kontserdid (peaesineja on
Metsatöll) ja muud põnevat. Ootame kõiki
kuulmispuudega
inimesi
ja
nende
pereliikmeid festivalile, sest tegemist on
tõesti unikaalse ettevõtmisega. Festivali
korraldavad nii puudega kui ka puudeta
inimesed, see on mõeldud kõigile ja
muidugi on see tasuta!

„Puude taga on inimene“ toob kokku
muusikud, kunstnikud, sportlased ja
näitlejad, kes on oma töö ning loominguga
pälvinud tuntust nii Eestis kui ka
väljaspool – seda sõltumata asjaolust, et
paljudel neist on puue. Kas on võimalik
tantsida ilma jalgu kasutamata? Kuidas
maalida kauneid pilte ilma käteta? Kuidas
saada
teatrielamus
ilma
etendust
vaatamata?
Mismoodi
näeb
välja
meeskonnasport ratastel? Neile ja veel
paljudele
teistele
intrigeerivatele
küsimustele annavad vastused need
andekad ja julged inimesed meie seast,
õpetades seda teistelegi. Selle kaudu
pakutakse külastajatele uusi kogemusi
maailma tajumiseks.
Sõbralik ja lõbus pidu tõestab
ilmekalt, et võimekad ja pühendunud
inimesed suudavad seljatada esmapilgul
ületamatuna näivad takistused, ning et meie
hulgas on palju ka neid häid loojaid, kes
märkavad tõepoolest puude taga inimest
ning astuvad julgelt lavale koos pisut
teistsuguste persoonidega.
Külliki Bode

KÕKU SUVEL@@GER @NNIM@TSIL 22.- 24. juulil 2016
Anname teada, et juba legendaarseks
saanud
igasuvise
Kõku
suvelaagri
toimumisajaks on sel aastal 22.–24. juuli.
Asupaigaks on selline tore koht nagu
Annimatsi Pühajärve lähedal. Tegemist on
mõnusa,
samas
pisut
askeetliku
puhkekohaga looduses. Ööbimiskohti on
piisavalt: 62 neist asub kämpingutes, sh 4
kahekohalist, teised on 4-5 kohalised.
Ülejäänud ööbimiskohad asuvad majades,
samuti on võimalik telkida. Kokku on
majutuskohti ca 100, kõik paiknevad
läheduses. Tekid, padjad, linad on
kohapeal olemas. Toitlustamine toimub
katusealuse all väljas. Saunasid on kolm

(kaks tünnisauna, suur saun), suurim neist
poole kilomeetri kaugusel järve ääres.
Olemas
on
lava
ja
varjualune
kultuurilisteks tegevusteks, korvpalli- ja
võrkpalliväljak. Sisesaalis saab karaoket
teha ja baaris ka muidu aega veeta. Muid
võimalikke tegevusi, nt matkamine jne
peaks Otepää kandis saama piisavalt. Järv
ujumiseks asub ca 500 m kaugusel.
Lähemalt võib huviline kohaga tutvuda
kodulehel: http://www.annimatsi.ee/
Tervitustega
Jüri Jaanson Kõku laagri
korraldajatoimkonnast
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Juu\_lirohk_
2016. [[st[
Sellel aastal on suisa kaheksal EVL-i ühingul juubelisünnipäevad.
Soovime kõigile juubilaridele rohkelt aktiivseid liikmeid ja edu põnevates
tegemistes!

5 aastat täitus 18. veebruaril Eesti Tinnituse ja Méniére´i Ühingul.

15 aastat täitub järgmistel organisatsioonidel:
27. veebruar- Jõgeva Vaegkuuljate Ühing
1. märtsil- Võrumaa Vaegkuuljate Ühing
2. märtsil- Valgamaa Vaegkuuljate Ühing
24. märtsil- Viljandi Vaegkuuljate Ühing
16. aprillil- Tallinna ja Harjumaa Vaegkuuljate Ühing
17. aprillil- Läänemaa Vaegkuuljate Ühing
19. aprillil- Hiiumaa Vaegkuuljate Ühing

P[lju õnn_!
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KONTAKTINFO:
Eesti Vaegkuuljate Liit: Toompuiestee 10, Tallinn
Meie Ise ajakirja netiversioon paikneb vaegkuuljate liidu kodulehel „Trükiste“ alaosas.
Vaegkuuljatel on internetis oma koduleht, foorum ja Kõku blogi; tulge, kiigake ja lööge kaasa!
http://www.vaegkuuljad.ee/
http://www.vaegkuuljad.ee/blogi/
Meid leiab ka Facebookist.
Arvamusi ja ettepanekuid ajakirja osas ootame toimetajale: Kristi Kallaste, e-mail: kristi@think.ee

Väljaandja: Eesti Vaegkuuljate Liit
Koostaja, toimetaja ning kujundaja: Kristi Kallaste
Ajakirjas on kasutatud Kuulmisabi jt internetisaitidelt pärinevaid kirjutisi ning fotosid.
Suured tänud kaasautoritele!
Auris+Meie Ise ilmub 4 korda aastas.
Trükikoda: Grano
Tallinn 2016
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Viipekeele
kursused a l g a j a t e l e j a e d a s i jõudnutele: kuuljatele,
vaegkuuljatele ja kurtidele!
Kas oled kurdi inimese lähedane või on Sinu sõber kuulmispuudega? Ehk töötad asutuses, kus
tuleb ette suhtlemist kurtidega või eeldab Sinu töö suhtlemist distantsilt silmside abil? Või
äkki soovid omandada hoopis uut keelt ning õppida tundma ülipõnevat ja omapärast kurtide
inimeste kultuuri ja maailma?
Kui jah, siis oled oodatud õppima viipekeelt!
Viipekeel on kantud maailmas ametlikult tunnustatud keelte nimestikku. See ei ole mitte
suvaline „kätega vehkimine“, vaid täisväärtuslik keel nagu kõik teisedki!
Algajate kursus on mõeldud neile, kellel puuduvad eelnevad teadmised kurtuse ning
viipekeele kohta. Võtame vastu nii kuuljaid, vaegkuuljaid kui ka kurte keelehuvilisi.
Edasijõudnutesse ootame ka vaegkuuljaid ning kurte, kes sooviksid oma senist
viipekeeleoskust täiendada ning kaasajastada.
Algajate rühm: teisipäeviti kl 17.30-19.00.
Edasijõudnute rühm: neljapäeviti kl 17.30-19.00 (Ajad võivad pisut muutuda.)
Asukoht: Tallinn, Toompuiestee 10, 2. korruse õppeklassis.
Maht: 40 tundi a´ 45 min. Hind: 229 eur. Lõpetanud saavad tunnistuse.

Koolituse eest saab tulumaksu tagasi. Töötaval erivajadusega inimesel on võimalik õppida
tasuta; täpsem info: http://www.ensib.ee/sotsiaaltoetused-puuetega-inimestele/
Helista või saada meil ja küsi uue kursuse algamisaega!
E-post kristi@think.ee (Kristi Kallaste)
Telefon 5347 8422 (Külliki Bode).

Koduleht: www.think.ee

PÕNEVATE KOHTUMISTENI VIIPEKEELE TUNNIS!
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