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Seiklusjutte meilt ja mujalt
Eesti Vaegkuuljate Liidu esinaise Külliki Bode tervitus
Pealkiri on kohe täitsa nagu raamatusarjast „Seiklusjutte maalt ja
merelt“ – sest ega meie ajakiri ju väga teistmoodi olegi. Selline
pealkiri on ajendatud seigast, et käesolevas numbris on tavapärasest
rohkem kajastusi erinevatest rännakutest. Meie Aurise boss Kristi
kirjutab oma tööreisidest Soome ja Rootsi, tema kaasa Teedu
lähetasime Saksamaale, Sirje läks ise Vietnami, implantaadinoored
sõitsid Inglismaale. Ei puudu ka kodumaine seiklusjutt laste
martijooksmisest lapsevanema pilgu läbi.
Ilmselt pole veel sugugi mitte kõik meie ajakirja lugejad kohtunud
Eesti Vaegkuuljate Liidu juhatuse liikmetega; siin kaante vahel on
nendest pisut juttu, isegi pildid on juurde pandud, et te nad tänaval
kohates ikka ära tunneksite. Persooniloo objektiks on kange soome
naine Liisa Sammalpenger, keda tuntakse kuulmispuudega inimeste
eestvõitlejana ka väljaspool Soomet. Mälestusraamatu Hiie koolist on
kirja pannud Vahur Utno – tema teose tutvustuse leiate mõne
lehekülje pärast.
Kui kevadel pidasid pidu Tartumaa vaegkuuljad, siis septembrikuus tähistas Raplamaa
Vaegkuuljate Ühing oma 20. sünnipäeva. Palju õnne mõlemale noorele ühingule, jätkugu teil ikka
energiat pikaks-pikaks ajaks! Vaegkuuljate ühingud on aga võrreldes Kurtide Liiduga alles
beebieas, sest kurdid pidasid hiljuti oma esindusorganisatsiooni 95. sünnipäeva.
Uurime ajakirjaveergudel, millega tegelevad Läänemaa, Jõgeva ja Tallinna-Harjumaa
vaegkuuljad. Vaegkuuljate ühingute juhid ja kuulmisnõustajad annavad igapäevaselt nõu ja abi
ning osa neist on läbinud ka kogemusnõustajate koolituse. Rõõm on selle üle, et juba on asutatud
Kogemusnõustajate Koda. Lisaks annavad asjalikke nõuandeid puude tuvastamise osas
Sotsiaalkindlustusameti spetsialistid.
Minu arust on kokku saanud väga põnev ajakiri! Jõuate kindlasti samale veendumusele, kui
lugema hakkate. Egas muud kui hääd lugemist!
Teie Külliki
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ÕPIME TUNDMA EESTI VAEGKUULJATE LIIDU
JUHTKONDA
Ilmselt pole ühelegi meie inforuumis viibivale Eesti Vaegkuuljate Liidu liikmele enam saladus, et meie
liidul on juba mõnda aega uus juhatus. Sinna kuuluvad Külliki Bode, Pille Ruul, Allar Viik, Katrin Lapina,
Viljar Parm ja Siiri Inno, lisaks vastas küsimustele EVL Nõukoja liige Teet Kallaste. Intervjuud Külliki ja
Siiriga peaksid ilmuma järgmises numbris.
Niisiis – kes nad kõik on ja millega tegelevad? Sellele Meie Auris seekord vastust otsibki. Palume uutel
vägevatel tegijatel lahkelt ette astuda!

Pille Ruul
Kui kaua oled olnud ühingus?
Ise ei teagi täpselt... Peaks kelleltki targemalt
küsima!
Mis ajendas Sind ühingu juhatusse
kandideerima?
Minu puhul ei olnud see mis, vaid kes Andrus Helenurm. Ma lubasin Andrusele, aga
arvasin, et see hetk tuleb kunagi kaugel,
kaugel tulevikus. Oma nõusoleku andsin ikka
eelkõige austusest ja vastutustundest oma isa,
Uno Taimla, elutöö ees.
Milline on Sinu peamine tegevusvaldkond
juhatuse liikmena ja kuidas seal asjad
edenevad?
Minu vastutusalaks on Uno Taimla Fond ja
välissuhtlus. Kahjuks ei ole mul ajaliselt
õnnestunud piisavalt panustada ja seetõttu pole
ehk arengud olnud nii kiired, kui tahaks. Aga nad
liiguvad. Fondi osas oleme koostanud kuulmisbussi jaoks toetuskirju, registreerinud ennast hea
annetuste kogujana. Loodame, et lisaks oma
liikmete annetustele, mida on kogunenud juba
mõnevõrra,
saame
toetusi
ka
väljastpoolt. Välissuhtluse fookuses on olnud Põhjamaade hiliskurdistunute suvelaagri korraldamise
läbirääkimised ja ettevalmistus aastaks 2019.
Rahvusvahelistel koosolekutel (EFHOH ja
VDNR) me sel aastal ei osalenud. Kristi Kallaste
käis suvel kogemusi saamas Põhjamaade
kurdistunute suvelaagris Rootsis.

töö eesmärk on, et elu ja majandus paraneks
väljaspool Tallinnat ja Tartut, et inimestel oleks
rohkem tööd ja palgad tõuseks, ettevõtted ei koliks
sealt ära ning noored oleksid ettevõtlikumad oma
kodukandis.
Millega vabal ajal tegeled?
Mulle meeldib väga lugeda, liikuda, jalgrattaga
sõita, oma lastega suhelda ja lapselapsi hoida,
nunnutada. Naudin eriti aega, kui saan oma pere,
sõprade ja sugulastega koos olla. Kuulun ka Eesti
Ettevõtlike Naiste Assotsiatsiooni ning laulan
Ellerheina
vilistlaste
kooris
Lu.
Kui Eesti Vaegkuuljate Liit oleks mõni loom,
siis milline täpsemalt ja miks?
Ma loomi nii hästi ei tunne kui inimesi – seega
seostub
EVL
minu
jaoks eelkõige
inimloomana. Ta on mitmeharuline ja -kihiline,
pühendunud, hooliv, abivalmis, kaasahaarav,
töökas, aktiivne, arenguvõimeline ja suure
südamega.

Millist ametit muidu pead ehk milline on Sinu
eriala?
Töötan Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuses, kus
koordineerin maakondlikke arenduskeskusi. Mu
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Mida tahaksid ehk veel öelda või lisada?
Juhatus vastutab vaegkuuljate elukvaliteedi
parandamise eest riigi tasandil ja õpib
rahvusvahelistest kogemustest. Meie ühingud üle
Eesti teevad vahetut tööd, pakuvad teavet ja
tuge kuulmisprobleemidega inimestele ja nende

lähedastele. Ühingute
töö
on
hindamatu
väärtusega, sest sellest sõltub, kui tugev meie
organisatsioon on. Soovin meile jõudu ning jaksu
vaegkuuljate kaasamisel linnades ja maakondades!
Koostöös on mured väiksemad ja rõõmud ikka
suuremad.

ALLAR VIIK
Kui
kaua
oled
olnud
ühingus?
Olen olnud vaegkuuljate ühinguga seotud alates
2005. aastast ning alates 2016. aastast kuulun ka
Vaegkuuljate Liidu juhatusse. Seega on
ühingustaaži üle 17 aasta.

liikmeid
jõudumööda
üldkoosolekul.

sotsiaalmeedias

ja

Millist ametit muidu pead ehk milline on Sinu
eriala?
Olen erialalt IT-inimene ja töötan vabakutselisena
oma ettevõttes.

Mis ajendas Sind juhatusse kandideerima?
Tulin 2005. aastal liidu juhatusse omal algatusel
pakkuma abi kodulehe kaasajastamisel. Võtsin
selle töö üle Enn Kiilerilt. Aastate jooksul saadud
kogemust ühingu töös ja juhtimises otsustasin
rakendada liidu juhatuses.

Millega vabal ajal tegeled?
Vabal ajal tegelen erinevate asjadega: mind võib
leida nii merelt, metsast kui ka arvuti tagant.
Kui Eesti Vaegkuuljate Liit oleks mõni loom,
siis milline täpsemalt ja miks?
EVL on kindlasti elevant. Elevant on aeglane, aga
tubli loom, lisaks ka töökas ning liigub kindlalt
eesmärkide poole.

Milline on Sinu peamine tegevusvaldkond
juhatuse liikmena ja kuidas seal asjad
edenevad?
Minu valdkonnaks liidu töös on eelkõige
eestikeelsed subtiitrid filmidele, kirjutustõlke
teenuse arendus ja kuulmisbussi jaoks raha
kogumine. Kõikide nende teemadega toimuvad
väikesed edasiminekud, millest teavitame oma

Mida tahaksid oma kaasteelistele veel lisada?
Soovin kõikidele meie liikmetele tugevat tervist ja
rõõmsat meelt ning üksteise toetamist. Koos
oleme tugevamad!
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KATRIN LAPINA
tati Kogemusnõustajate
Koda
kui
Eesti
kogemusnõustajate katusorganisatsioon. Eesti
Vaegkuuljate Liit pole hetkel katusorganisatsiooni
liige, kuid me osalesime Külliki Bodega
asutamisele eelnenud arutelukoosolekutel ning
hoiame end kursis üldiste arengutega. Meil on
kuulmislanguse probleemide kogemusnõustamise
jaoks väljaõppe saanud nõustajad olemas, saame
rakendada neid EVL rehabilitatsiooniteenuste
programmides. Sponsorluse osas tegelesin viimati
Kõku suvelaagri auhinnafondi jaoks toetajate
leidmisega. Koos suvelaagri korraldajatega saime
ühiselt kokku päris arvukalt toredaid sponsoreid,
oleme
neile
kõigile
siiralt
tänulikud!

Kui kaua oled olnud ühingus?
Olen Võrumaa VKÜ liige alates 2009. aastast ja
Tallinna- ja Harjumaa VKÜ liige alates 2015.
aastast. Eesti Vaegkuuljate Liidu juhatusse kuulun
alates 2013. aastast.

Millist ametit muidu pead ehk kes Sa erialalt
oled?
Olen olnud kaua postitöötaja (postkontori juhataja,
klienditeenindaja),
praegu
olen
Omnivas
laoteenuste osakonnas laohoidja. Natuke tegelen
edasi ka erivajadustega inimeste poolt valmistatud
käsitööesemete
müügivaldkonnaga.

Mis ajendas Sind ühingu juhatusse
kandideerima?
Olen sündinud Jäära tähtkujus ja ilmselt sellevõrra
ambitsioonikam. Esimest korda EVL juhatuse
liikmeks valiti mind 2013. a augustis Viljandimaal
toimunud üldkoosolekul. Siis ma otseselt veel ei
teadnud, kas oleks õigem kandideerida või mitte
nõustuda oma nime hääletusele panekuga.
Mõtlesin, et elus läheb ikka nii, nagu minema
peab: osalesin hääletusvoorus ja osutusin valituks.
Järgnevad aastad möödusid huvitavalt: tulin
Võrumaalt üldse ära, Tallinnasse. 2016. a
oktoobris toimunud üldkoosolekul valiti mind
edasi järgmisse koosseisu. Nüüd olin juba ise
otsustanud, et soovin jätkata, kui mulle see
võimalus osalejate poolt antakse. Loodan, et saan
vaegkuuljate jaoks kasulik olla.

Millega vabal ajal tegeled?
Meeldib lugeda, osaleda erinevatel üritustel,
looduses
viibida,
seal
näiteks
jalutada.
Kui Eesti Vaegkuuljate Liit oleks mõni loom,
siis milline täpsemalt ja miks?
Oh sind küll, ma pole väga osav võrdluste leidja.
☺
Mida tahaksid veel lisada?
Märkasin hiljuti veebis surfates lehekülge, kus oli
kirjas kümme kuldaväärt soovitust, mida järgides
oled tõeliselt õnnelik. Üks neist kõlas nii: Kõige
tähtsamad inimesed on need, kes tahavad sinuga
oma elu jagada. Inimesed, kes räägivad sulle oma
muresid ja rõõme, kaasavad sind oma plaanidesse
ja hoiavad sinu ligi. Kohtle neid vastavalt.
Mul on väga hea meel, et meil on igas maakonnas
vaegkuuljate ühingud, tänu sellele olen tutvunud
nii paljude toredate inimestega. Isegi kui me ei
suhtle just väga tihti, oleme siiski justkui
perekond!

Milline on Sinu peamine tegevusvaldkond
juhatuse liikmena ja kuidas seal asjad
edenevad?
Mul on kaks peamist tegevusvaldkonda:
kogemusnõustamine ja sponsorlus. Kogemusnõustamine on sarnase kogemusega inimeste
vahel toimuv teadmiste- ja kogemustevahetus ning
nende
nõustamine.
5.
septembril
asu-
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VILJAR PARM
Kui kaua oled olnud Eesti Vaegkuuljate
Liidus?
Olen olnud pikka aega seotud Eesti Vaegkuuljate
Ühinguga, kus olen olnud paar korda juhatuses
ning samuti uue nimega Eesti Vaegkuuljate Liidus
paar korda juhatuses. Aktiivliige olen pidevalt
olnud pikka aega. Samuti olen täitnud ühingus
noortejuhi ülesandeid ning korraldanud kaks või
kolm noorte suvelaagrit. Tegutsen ja olen ühtlasi
Raplamaa Vaegkuuljate Ühingus, mis sai hiljuti
20-aastaseks – juubelist on juttu ka käesolevas
Meie Aurises.

aidata olemasolevaid juhatuse liikmeid ja kogu
vabariigi ühinguid, et üheskoos kaitsta
kuulmispuudega
inimeste
õigusi.
Milline on Sinu peamine tegevusvaldkond
juhatuse liikmena ja kuidas seal asjad
edenevad?
Minu tegevusvaldkond on olla juhatuse assistent,
ma aitan juhatuse liikmeid. Teen liikmekaarte,
väljastan sünnipäevakaarte ja täidan palju muid
juhatuse poolt tulevaid ülesandeid. Asjad
edenevad kuidagi nii ja naa, põhimõtteliselt
jooksvalt.
Millist ametit muidu pead (eriala)?
Hetkel mul ametinimetust pole. Põhiliselt tegelen
vabatahtlikuna nii Eesti Vaegkuuljate Liidus kui
ka Rapla Vaegkuuljate Ühingus – olen
kuulmisnõustaja.
Mul
on
olemas
ka
kogemusnõustaja tunnistus, kuigi Raplamaal see
hetkel millegipärast ei toimi; võib-olla tulevikus
on asjad teisiti.
Millega vabal ajal tegeled?
Vabal ajal tegelen spordiga, et ennast vormis
hoida. Tegelen arvutis erinevate programmidega.
Suhtlen kuulmispuudega inimestega.
Kui Eesti Vaegkuuljate Liit oleks mõni loom,
siis milline täpsemalt ja miks?
See on hea küsimus, mis loom see tõesti võiks
olla? Loom, kellel on suured kõrvad ja suured
silmad.
Ehk
siis
vast
hunt!
Mida tahaksid ehk veel öelda või lisada?
Lisaks tahaks lisada, et tundke ennast turvaliselt ja
hoidke mürakeskkonnas oma kuulmist.
Soovin kõigile ilusat sügist!

Mis ajendas Sind juhatusse kandideerima?
See on hea küsimus. Vastaks nii, et mind ajendas
ühingu ehk liidu juhatusse kandideerima soov

TEET KALLASTE (EESTI VAEGKUULJATE LIIDU NÕUKODA)

Mis ajendas Sind juhtkonda kandideerima?
Tegelikult ma praegu juhatuses pole. Olen EVL
Nõukoja esimees, ameti võtsin üle Dr. Jaak
Müürsepalt. Nõukoja ülesanne on – nagu nimigi
ütleb
–
EVL
juhatusele
nõu
anda.
Põhiline ajend oli missioonitunne - tundsin, et mul
on midagi, mida sooviksin ka teistele edasi anda.

Kui
kaua
oled
olnud
ühingus?
Eesti Vaegkuuljate Liidu, toonase Eesti
Vaegkuuljate Ühingu juures olen asjatanud juba
peaaegu algusest peale ehk 1994. aastast saadik,
kui Uno Taimla mul Kentmanni tänaval
pintsakunööbist kinni võttis ja endale appi kutsus.
8
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peamiselt pakutavate teenuste kättesaadavusele,
ehitise või rajatise inforuumile ja hoone
leitavusele
välises
ruumis.
Olen ka MKM invamääruse muutmise töörühmas,
mille töö tulemusena peaks valmima ministri
määrus Ehitusseadustikule puuetega inimeste
ligipääsetavuse osas avalikele või siis avalikke
teenuseid pakkuvatele ehitistele ja rajatistele.
Ligipääsetavuse
osas
tegelen
veel
silmusvõimendussüsteemidega
ja
nende
paigaldusega.
Millist ametit muidu pead, kes oled erialalt?
Olen
IT-insener,
lõpetanud
Tallinna
Tehnikaülikooli.
Põhitegevus
on
ITinfrastruktuuri arendamine, installeerimine ja
haldamine (arvutivõrgud, serverid ja tööjaamad).

Samas tundsin, et vaegkuuljad ise võiksid enda
eest rohkem seista. Senised eestseisjad olid olnud
kas kurdid või kuuljad, kes ei osanud vaegkuuljate
probleeme
alati
lõpuni
mõista.

Millega
vabal
ajal
tegeled?
Põhilise aja võtavad kahe üsna vana maja
kõpitsemine ja kolme naisterahva kasvatamine –
peale lugupeetud abikaasa on veel kaks pisemat
tirtsu. Vahel jõuan ka Kõku tantsutrupi
tempokatesse trennidesse ja esinemistele jalga
keerutama.

Milline on Sinu peamine tegevusvaldkond
juhatuse liikmena ja kuidas seal asjad
edenevad?
EVL Nõukoja esimehena on mu peamiseks rolliks
olla vahenduslüli EVL juhatusele, kui neil peaks
olema vajadus saada väljastpoolt organisatsiooni
professionaalset nõu – olgu see siis juriidiline,
meditsiiniline vms. Samuti on Nõukoja ülesanne
jälgida EVL pikemaajalist tegevuskava ja osaleda
selle
koostamisel.
Minu enda põhiline teema Nõukojas on
ligipääsetavus. Lühidalt öelduna, et vaegkuuljatel
oleks murevaba ligipääs pakutavatele teenustele,
inforuumile
ja
ehitistele.
Sellega
seoses
osalen
ka
MTÜ
Ligipääsetavuse foorum töös, mille kaudu pakume
erinevatele riigi- ja äriorganisatsioonidele
ligipääsetavuse auditeid. Oleme neid teinud
ligikaudu 100 objektile. Mina aitan seal kirjeldada
vaegkuuljate ja kurtide ligipääsetavust –

Kui Eesti Vaegkuuljate Liit oleks mõni loom,
siis
milline
täpsemalt
ja
miks?
Kohati käib elu kui orav rattas, kohati aeglaselt ja
rahulikult kui kõndiv elevant džunglis. Eks see
sõltub olukorrast ja sellest, mis parasjagu käsil.
Mida tahaksid ehk veel öelda või lisada?
Tahaksin soovida kõikidele kaasteelistele visadust
ja
tahtejõudu
ning
rõõmsat
meelt
edasiminemiseks.
Suur tänu vastamast! Intervjuu juhatuse
ülejäänud
liikmetega
jätkub
järgmises
numbris.

Meie tõsist ja asjalikku bosskonda intervjueeris Kristi Kallaste
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Pildi keskel Rapla VÜ liikmed, vasakul õnnitlejad EVL-st: Külliki Bode ja Katrin Lapina. Paremas
ääres Rapla VÜ esimees Viljar Parm.

RAPLA VAEGKUULJATE ÜHING 20
Kasemets andsid koos lillekimbuga üle siirad
tänud Viljar Parmule, kes sarnaselt enda poolt
veetavale ühingule on endiselt sama nooruslik ja
tubli. Üllatusesinejatena astusid püünele Rapla
Muusikakooli õpilased, kes mängisid viiulit.
Seejärel oli esinemiskord Rapla Hooldekeskuse
Tugikeskuse Vahtrad tantsijatel; viimasena
näitasid publikule oma oskusi Rapla Tantsukooli
õpilased.
Nüüd oli järg liikmete ja koostööpartnerite
tänamisel. Kahekümne aasta jooksul on tehtud
koostööd väga paljudega, teiste seas Rapla
Maakonna Puuetega Inimeste Kojaga, Rapla
Maavalitsusega; Rapla, Kaiu, Kohila, Märjamaa ja
Kehtna Vallavalitsusega, SA Rapla Haiglaga,
Eesti
Vaegkuuljate
Liiduga,
Tallinna
Kuulmisrehabilitatsiooni
Keskusega,
Rapla
Kultuurikeskusega ning Rapla Perearstikeskusega.
Raplamaa Vaegkuuljate Ühingu juhatus tänas
kõiki organisatsioone ja inimesi, kes on Raplamaa
Vaegkuuljate Ühingusse oma panuse andnud.
Meeles peeti ka aktiivseid ühingu liikmeid Liivi
Neemsalu, Tiina Kriivat, Milvi Kangurit ning
Eevi Sidorovi. Ilusat sündmust oli jäädvustamas
Tallinnast kohale sõitnud Tallinna- ja Harjumaa
juhatuse liige Üllar Maikalo. Päev lõppes
piduliku tordisöömisega.
Viljar Parm, Rapla VÜ juhatuse esimees

Tänavune kuldne sügis tõi endaga kaasa õige
mitu juubelit. Oma kahekümnendat sünnipäeva
tähistas ka Rapla Vaegkuuljate Ühing.
Avakõnes avaldas esimees Viljar Parm
arvamust, et kahekümneaastase ühingu näol on
tegemist ühe õitsvas nooruses oleva ettevõtmisega
– selle väitega nõustusid kõik. Kohaletulnutele
tutvustati Raplamaa VÜ ajalugu, mis ühtekokku
hõlmab aastaid 1997 – 2017 ning näidati ekraanil
slaide temaatiliste tekstide ja piltidega. Viimase
viie aasta jooksul on ühingu tegevus olnud
tõusuteel – korraldatud on mitmeid põnevaid
üritusi, samuti kutsutud kohalikele kõvakuuljatele
külla oma teadmisi jagama arste, lektoreid ja
firmasid. Tubli ja tegusat ühingut olid tulnud
juubeli puhul tervitama mitmed külalised. Eesti
Vaegkuuljate Liidu esimees Külliki Bode
meenutas aegu Raplamaa VÜ loomisel, mil
viimast
juhtis
veel
selle
kauaaegne
organisatsiooniline juht Malle Tähe. Liidu
esinaine iseloomustas oma tervituses Raplamaa
Vaegkuuljate Ühingut tillukese, kuid sellevõrra
võimsana. Ühtlasi tänas ta Eesti Vaegkuuljate
Liidu poolt Viljar Parmu kauaaegse ja kohusetruu
organisatsioonilise töö eest kuulmispuudega
inimeste tegevuse edendamisel oma kodukandis.
Rapla Maakonna Puuetega Inimeste Koja
juhataja Marge Järvi ja raamatupidaja Valve
10
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Eesti Kurtide Liit 95
Palju

õnne!

Eesti Kurtide Liidul
täitus tänavu auväärne 95.
tegutsemisaasta. Lisaks on 30.
septembril rahvusvaheline kurtide
päev ja kolmandaks peeti ühtlasi üleEestilist kurtide pensionäride kokkutulekut. Seega
oli 30. septembril põhjust Tartusse kokku tulla,
tähistada ja pidutseda rohkem kui küllaga.
Osavõtjaid oli ligikaudu 270 inimest – nõnda
suurel hulgal pidulikus rõivastuses rõõmsameelseid viiplejaid pole Tasku Keskuses asuva
Dorpati konverentsikeskus enne ilmselt näinudki.
Öeldakse, et seal, kus saavad kokku kaks kurti, ei
taha nende jutt kuidagi otsa lõppeda. Korrutades
selle arvu enam kui sajaga, võib kohaletulnute
jällenägemisrõõmust aimu saada.

Nagu õigele peole kohane,
kuulusid kavasse viipekeelne
laul, pidulik lõunasöök, ettekanded ja muidugi tordisöömine.
Tänati liidu töös olulisi inimesi ja tunnustati
nende tehtut. Ühtlasi toimus legendaarse kurdi
Alfons Kuuse mälestusraamatu esitlus. Eesti
kurtide kogukonna suurüritust oli tulnud austama
Hispaaniast
kurtide
maailmas
hästituntud
näitlejate trupp “Maloes” oma sõuga: abielupaar
Jose Daniel Rosello ja Marina Longares
Escrichs, kes publikut viipekeelsete eluliste
anekdootidega naerutasid. See pidu meenutas nii
viipekeelsetele kurtidele kui ka nendega seotud
inimestele taas: kurdid ei kao mitte kusagile.
Eestimaa kurtide rahvakillule oli too päev ülimalt
meeldejääv.

Staažika Eesti Kurtide Liidu juhatuse praegune koosseis: Mati Kartus, Sirle Papp, Helle Sass, Tiit
Papp, Riina Kuusk, Leida Aitaja, Maret Õun.
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Haapsalu Vaegkuuljate Ühingu tegemistest
aastal 2017
Iga ühing on nii tugev ja kooskäiv kui aktiivne on tema tegevus ja eestvedajad üldiselt. See toob
kaasa ka uusi liikmeid ja hoiab koos olemasolevaid. Sellest lähtuvalt on juhatus püüdnud tegutseda
ning organiseerida üritusi vähemalt kord kuus. Oli küll plaanis pidada suvel väikest pausi, aga
liikmeskonna mahitusel ei tulnud viimasest suurt midagi välja.
Veebruarikuu 20. päeval toimus üldkoosolek. Meenutasime möödunud aasta tegemisi ja vaagisime, mis
läks hästi ja mida võiks võtta ette uuel aastal. Ühingu esinaine Silvi Kallemets esitas eelmise aasta
majandusaruande, mis kinnitati üksmeelselt ja tegevusele anti rahuldav hinnang. Ühingu 31 liikmest oli
kohal 25 inimest. Päeva aitas mõnusalt lõpetada kohv, võileivad ja koogid.
Märtsikuu 13. päeval oli ühing taas koos ja seekord rääkisime tervisest. Koosviibimist vedas
alternatiivraviga tegelev lektor, kes on selle teemaga tegelenud aastakümneid. Juttu oli pärilikest haigustest,
mis meid mõjutavad ja millele tuleks tähelepanu pöörata, samuti hoiatas lektor magusa liigtarbimise eest.
Päeva lõpus tehti otsuseks sõita külla Valga vaegkuuljatele, ühtlasi kaeda kaunimaid paiku Lõuna-Eestis ja
väisata tagasiteel natuke ka Lätimaad.
Ühingu esinaine Silvi on kirjutanud usinalt projekte lisaabi ja rahastamise saamiseks. Tema
eestvedamisel ja organiseerimisel külastas meie ühingut 3. aprillil Tallinna Kuulmisrehabilitatsiooni
Keskus. Nende töötajad võtsid vastu meie poolt eelnevalt registreeritud Läänemaa kuulmismuredega
inimesi. Meie oma rahvast oli vastuvõtul kolmteist huvilist ja lisaks said abi veel kakskümmend inimest.
Tasuks olid tänud meie ühingule, ühtlasi saime juurde paar uut liiget.
15. mail tähistasime peoga ühingu 16. sünnipäeva. Mõni päev õigest see küll üle liikus, aga kuna
emadepäevgi oli lähedal, sai lüüa mitu kärbest ühe hoobiga. Kontserdile olid palutud-kutsutud kõik teised
ühingud ja samuti Eesti Vaegkuuljate Liidu esindus. Pidulik osa möödus igati toredalt ja rõõmsalt, eeskava
oli kirev. Esines ka meie oma näitetrupp. Sünnipäeva tähistamine lõppes peolauaga, mis sisaldas maitsvaid
suupisteid ja loomulikult torti.

Vasakul: Tõrukese lasteaia lapsed peol esinemas. Parempoolsel pildil näidend O. Lutsu „Pungad“:
apteekrihärra rollis Kalle-Kusta Tõnisma, vanaeit Ninat mängib Silvi Kallemets.
Külla Valga vaegkuuljate ühingule sõitsime juuli keskel ehk 11. – 12. kuupäeval. Reisi programm sai
küll veidike tihe ja Valka, esimese päeva sihtkohta, jõudsime rohkem kui tunnise hilinemisega. Tunneme
siiani piinlikkust, et sealse ühingu liikmed pidid meid nii kaua ootama. Vastuvõtt oli seal üllatavalt tore ja
südamlik. Kaetud oli peolaud; vahetasime muljeid ja kogemusi ning rääkisime oma ühingute tööst. Laulsime
koos ja tantsugi sai löödud. Lausa kahju oli, et pidime minema kindlaks kellaajaks ööbimispaika – pidu
oleks kestnud veel küll ja küll. Meenutame seda kohtumist soojusega südames ja oleme tänulikud sealsele
esinaisele Vaikele ning Valga PIK juhatajale, kes oli Vaikele abiks. Järgmisel päeval võtsime suuna Lätti,
Valmiera peale. Seegi päev oli tegus ja tore. Käisime sõitmas jõetrammiga, tutvusime linnaga, tegime oste.
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Tagasitee kulges läbi Ööbikuoru, kus ronisime sealse uue vaatetorni tippu. Hilisõhtuks olime taas kodus,
pagasiks priske kogus uusi muljeid ja mälestusi.
Augustis mõtlesime, et teeme õige spordipäeva. Otsustasime valida koha ruumist väljas, sest kipuvad ju
enamjaolt tubases miljöös mööduma meie päevad nagunii. Linnas on mitmeid põnevaid paiku; meie
plaanisime oma sportliku päeva veeta nn Aafrika rannas, mis on linnarahva meelispaik ja seda eriti lastega
peredele. 16. augustil sai kaasa haaratud mitmeid mänge, mida õues mõnus mängida. Kogunemise järel saigi
päeva alustatud virgutusvõimlemisega ehk teisisõnu sportliku eelsoojendusega. Mõnelegi tegi see nalja, aga
kaasa lõid kõik. Edasi läks elu juba võistlusliku pingega, tõustes eriti nooleviskemängus päris ägedaks.
Maha oli kuulutatud, et päeva parimad saavad medalid ja diplomid, aga neid tahtsid saada kõik. Tegevust
jätkus mitmeteks tundideks ja päeva lõpuks oli kõigil meeleolu ülev. Mitmed said mälestuseks Silvi jagatud
diplomid ning kaela Kalle valmistatud kuldselt säravad šokolaadimedalid. Kaasatoodud tee ja võileivad
maitsesid pärast eneseproovilepanekut värskes õhus eriti hästi.

Haapsalu rahva lõbus tervisepäev Aafrika rannas.
Septembrikuu viimane päev möödus ühingul kodu tarbeks meisterdamisega. Õppisime tegema
kuumaaluseid tühjadest kohvipakkidest. Viimaseid tekib ju enamasti igasse perre ja miks mitte neid
prügikasti viskamise asemel pigem kasulikult ära tarvitada. Kui teoreetiline ettevalmistus läbi sai, haarati
pliiats ja joonlaud kätte ning läks lahti. Kui pakkidest juppide väljalõikamine joone järgi kulges enamusel
libedalt, siis kokkupanemine ja neist kuumaaluste vormimine nõudis omajagu vaeva ja aega. Ent meie rahva
südikus ja jonn viisid sihile. Osal meisterdajatest sai kuumaalus valmis kohapeal, mõned võtsid jupid koju
kaasa, et kodus plaanitu lõpuni teha.
Oktoobrikuus tuleb meie kutsel taas kohale Tallinna Kuulmisrehabilitatsiooni Keskus. Abi saavad 23.
oktoobril nii oma ühingu liikmed kui ka teised Läänemaa inimesed. Tavaliselt toob see päev kaasa uusi
liikmeid ning kinnitab meie ühingu olemasolu vajalikkust.
Novembri teisel laupäeval saame taas kokku. Plaanis on tervisega seotud teemad, samuti tutvustame
ravimite maailma uudiseid. Tallinnast kutsutud lektor peab loengu ravimõlidest. Kutsume osalema ka kõiki
teisi koja ühingute liikmeid.
Paika on pandud jõulupeo pidamise aeg ja juhatus peab plaane, kuidas seda võimalikult vahvalt
sisustada. Jõuluvanale on igatahes kutse juba saadetud!
Lääne VÜ tegemistest raporteerisid: Silvi Kallemets
Kalle-Kusta Tõnisma
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JÕGEVAMAA VAEGKUULJATE TEABEPÄEV
PÕLTSAMAA PÄEVAKESKUSES
meditsiinilises mõttes küll ohutuks peetava, ent
parasjagu tüütu kaaslasega, mis kannab nime
tinnitus. Oma ettekannet näitlikustas proua Ene
portsu slaididega.
Ene sõnul esineb tinnitust sageli seoses
kuulmise nõrgenemisega. Kõrvade kohisemist
peab taluma ka umbes 75% Ménière'i haiguse
põdejatest. Tüüpide järgi jaotatakse tinnitus
kolmeks: tegemist võib olla kesk-, sisekõrva või
tsentraalse tinnitusega.
Tinnitust on üsna keeruline mõõteriistade või
analüüsidega tuvastada. Vanasti leiti, et
tinnitusega inimesed on lihtsalt ära keeranud –
teadagi, mida neist arvatakse, kel „hääled peas“!
Praegugi, nagu Ene rõhutas, mängib tinnituse
diagnoosimisel ja leevendamisel suurt rolli arsti
kvalifikatsioon ja pühendumus.
Selgeks teha tasuks mure võimalik
tekkepõhjus ning vastata tuleks küsimustele, kas
ja kui palju halvendab tinnitus elukvaliteeti: kas
see põhjustab ka midagi konkreetset nagu unetust,
ärevust või midagi muud.
Tinnitusest hoidumise osas kehtib ütlus: kerge
öelda, raske teha. Tegemist on tüütu igapäise
kaaslasega, mida ei saa kaotada, vaid ainult
leevendada. Sellega tuleb õppida koos elama ja
kõige parem on teda lihtsalt ignoreerida. Ravimid
ega toidulisandid ei aita, aga kui inimene neisse
siiralt usub, siis mine tea – äkki mõjubki? On
leiutatud tinnitusmaskerid, ka noiser´iteks
nimetatud, mis näevad välja nagu kuuldeaparaat.
Need tuleb panna kõrva sisse ning siis nad lasevad
sinna heli, mis tinnituse ära maskeerib. Samas
valitseb siingi risk – nimelt on kõrva käik
mõeldud lahti olema: toppides selle otsikuga
kinni, muutub kõrv niiskeks ja see võib omakorda
tekitada juba uusi probleeme. Tinnitusmaskerite
hinnad tüürivad kusagile 200-300 euro kanti.
Sama hästi võiks panna raadio mängima – tuleb
odavam. Või veelgi lihtsam meetod: vaata aknast
välja, uudista, kuidas õues harakad omavahel
territooriumi jagavad, kuni äkki avastad – ma ei
kuulegi enam tinnitust...

Elina Kabanen, Jõgevamaa VÜ esinaine.
Kesk-Eestis asuv Põltsamaa linn on Meie
Aurise toimetajale sümpaatne eeskätt tänu
rohketele komplimentidele, millega Jõgevamaa
rahvas sealseid sotsiaaltöötajaid jätkuvalt üle
külvab. Põltsamaal olla eriliselt sõbralik ja
asjatundlik seltskond, kes muuhulgas ei pea
paljuks lubada maakonna vaegkuuljaid teabepäevi
pidama oma päevakeskuse katuse alla.
Päevakeskus ise on kena ja remonditud ning
vajaliku esitlustehnikaga varustatud: säherduses
kohas kuulata või, vastupidises rollis olles, ise
loengut pidada on vaid lust ja rõõm.
Nii võis ka käesoleva aasta 18. mail näha
rahvast voorimas Põltsamaa päevakeskuse poole.
25 kuulajale olid lektoriteks seekord Ene Oga,
Urmas Vasemägi ning Kristi Kallaste.
Ene Oga polnud pidanud paljuks Tallinnast
kohale sõita, et tutvustada kohaletulnuid ühe
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Jõgeva VÜ teabepäeva kuulajad lehitsemas Meie Aurise ajakirja.
Ene oskab suurepäraselt laskuda rohujuure
tasandile, suudab seada end eaka memme või taadi
kingadesse. Saal on vaikne, kenasti sätitud rahvas
istub ja kuulab hoolega. Valgepäine proua
kohendab kõrvas oma vilistama kippuvat aparaati.
Kuna tinnitus kipub enamasti kaasnema
kuulmislangusega, on kõige kindlam ennetus
kaitsta oma kuulmist. „Ärge kasutage vatitikke!“
hoiatab Ene ja selgitab: „Vatitikud ärritavad õrna
kuulmekäiku.“ Edasi manitseb lektor kaitsma oma
kuulmist mürarikkas keskkonnas, hoiduma
pikemaajalisest kõrvaklappide kasutamisest ning
soovitab vähendada kohvi ja alkoholi tarbimist;
parimaks raviks ongi hoolitseda oma tervise eest
üldiselt. „Abi on hommikuvõimlemisest ja
värskest õhust. Abi ei ole riigikogu peale
mõtlemisest!“ võtab Ene oma loengu asjalikult
kokku.
Ene Oga järel seab end kõnelaua taha
kogemusnõustaja Urmas Vasemägi. Tema
teemaks on kuuldeaparaadid. Miks aparaadiga
mõnikord ei kuule, miks see ei aita? Ekraanil
jooksevad audiogrammid. Urmas soovitab minna
kuulmiskeskusse koos tugiisikuga. Tugiisikuks
võib olla kes tahes tuttav inimene: vanem, laps,
abi- või elukaasa, kolleeg või sõbranna. „Teil on
õigus küsida kuuldeaparaati mõlemasse kõrva,
sest teil on ju kaks kehapoolt,“ mainib Urmas.

Ning selgitab siis, et kuuldeaparaadid mõlemas
kõrvas annavad enamasti ka parema kuulmise.
Hääl saalist hõikab: „Minul muidu oleks nagu
täitsa hea kuulmine, aga vaat televiisoris
kõneldavast jutust ei saa suurt midagi aru!“ Urmas
rahustab küsijat: „Telerit ongi aparaadiga raske
kuulda.“ Edasi selgitab lektorihärra, et lisaks on
väga
erinevad
ka
diktori
ja
teiste
ekraanilkõnelejate hääletämber ja jutu kiirus –
kõiki telepurki pääsenuid pole paraku õnnistatud
selge diktsiooniga. Jutt veereb sellele, kuidas
telerit paremini kuulata. Urmas tutvustab ka
vaegkuuljate abivahendeid, näiteks valgustiga
uksekella: kui ukse taga olija kellanuppu vajutab,
hakkab helina asemel või sellele lisaks toas vastav
tuli vilkuma.
Kristi Kallaste andis kuulajatele edasi laia
maailma uudiseid, mida ta Helsingi rahvusvahelist
implantaadikandjate sümpoosioni külastades oli
näinud ja kuulnud.
Sujuvalt lähevad loengud üle keskusteluks.
Üks proua saalist kurdab: „Läksin mina arsti
juurde, too pani mulle aparaadi kõrva ja küsis:
„Kuidas te nüüd kuulete?“ Aga mina ei kuulnud
üldse midagi! Läksin siis koju ja proovisin kuulata
raadiot – no ei kuulnud, hästi vaikselt kostis ainult
mingit
pirinat...“
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Urmas toonitab uuesti üle, et üksinda ei
inimese audiogramm näitabki, siis seda aparaati
maksa minna, ikka lähedasega koos. Viimase hääl
võtta ei maksa. Nimelt peab alati jääma väike
on tuttav, nii saab otsekohe ja palju paremini aru,
võimsuse tagavara.
kas kuuldeaparaat on kuulmist muutnud ja millisel
Keegi teab rääkida, et kaubanduskeskustes
määral just.
pidavat lastama kõrgsageduslikku muusikat.
Hallis pintsakus härra tõuseb püsti ning jagab
Eakad seda enam ei kuule, ent noored oma
oma kogemust: „Mulle prooviti kuulmiskeskuses
teravamate kõrvadega kuulevad ja lõpetavad seal
üht aparaati, ei sobinud. Siis prooviti teist – ja
hängimise.
kohe sobis. Nüüd kuulen kõike, mis vaja, isegi
Vestlus veereb sugugi mitte vähetähtsale
noorte jutte, nii et testamendigi pidin ümber
seigale ehk kuuldeaparaatide hinnale. Hea masina
tegema!“ Saal naerab. Siin sekkub keskustelusse
hind algab umbes 450 eurost. Üks proua jagab
Ene ning jutustab, kuidas tema käis
oma kogemust, et kuna maakonnal ei olnud enam
kuulmiskeskuses aparaati passitamas. Suhtumine
finantse, tuli temal oma kuuldeaparaat täies
olnud tore ja aparaat näinud välja kaunis. Ent kui
ulatuses ise kinni maksta.
ta küsis tolle aparaadi võimsuse kohta, selgus et
Pärast arutelu ootab saali sööginurgas mõnus
viimane näitaja pole sel mudelil paraku teps mitte
kohvilaud, kus kohaletulnud keha kinnitada
piisav. Tarkus on selline, et kui võimsus lõppeb
saavad. Elinalt saab osta kuuldeaparaadi
ära näiteks 80 dB juures ja täpselt nõnda palju
patareisid.
Põltsamaad külastas Kristi Kallaste

Asutati Kogemusnõustajate Koda
Alates 5. septembrist 2017 on meil üks katusorganisatsioon juures – asutati Kogemusnõustajate Koda
kui Eesti kogemusnõustajate katusorganisatsioon. Loe Kogemusnõustajate Koja eesmärkidest ja plaanitud
tegevustest lähemalt Astangu kodulehelt:
http://www.astangu.ee/meie/uudised/artikkel/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=1243&cHash=149f2488c78525e
618db19538ab8ebcb
Põhikirja järgi keskendutakse järgmiste eesmärkide täitmisele:
- Eesti inimesed saaksid kogemusnõustamisest kriiside ja probleemide lahendamisel ning
taastumisprotsessides abi; inimesed teaksid, kasutaksid ja soovitaksid kogemusnõustamist;
- kogemusnõustajate väljaõpe Eestis annaks nii kogemusnõustajale, kliendile kui partnerile kindlustunde, et
kogemusnõustaja töö on kvaliteetne;
- kogemusnõustajad oleksid hoitud, toetatud ja austatud;
- riigiasutustel, kohalikel omavalitsustel ja koostööpartneritel oleks ühiskondlike probleemide lahendamisel
abiks koostöövalmis ja motiveeritud kogemusnõustajate võrgustik;
- õigusaktid ja regulatsioonid aitaksid teha kogemusnõustamise tööd hästi ja kvaliteetselt.
Koja tegevusteks on:
- kogemusnõustamise valdkonna esindamine;
- oma liikmete ning liikmeskonna huvide kaitsmine ja esindamine;
- kogemusnõustamise valdkonna seadusandluse edendamise alaseks üleriigiliseks koostöö- ning
koordinatsiooniorganiks olemine;
- üleriigilise kogemusnõustajate veebiregistri haldamine;
- info koordineerimine;
- teavitustöö korraldamine;
- kvaliteedi ja eetikaküsimustega tegelemine;
- koolitusteenuste pakkumine – spetsialistide täienduskoolitused, rahvahariduskoolitused;
- supervisiooniteenuse pakkumine tegutsevatele kogemusnõustajatele;
- ühisürituste korraldamine.
Auli Lõoke
16

Meie Auris 3

Puude tuvastamisest tööealistel inimestel
toimetulek on muutunud, kas kõrvalabivajadus on
suurenenud või hoopis vähenenud.
Tööealine inimene (alates 16. eluaastast kuni
vanaduspensionieani) on puudega, kui tema
igapäevatoimingud ja ühiskonnaelus osalemine on
terviseprobleemide tõttu raskendatud, piiratud või
takistatud.
Puude raskusastmeid on kolm – sügav, raske
ja keskmine puue. Keskmine puue on inimesel,
kelle igapäevatoimingutes ja ühiskonnaelus
osalemine on raskendatud. Raske puue on
inimesel,
kelle
igapäevatoimingutes
ja
ühiskonnaelus osalemine on piiratud. Sügav puue
on inimesel, kelle igapäevatoimingutes ja
ühiskonnaelus osalemine on täielikult takistatud.
Kuidas puuet taotleda?
Kui soovid taotleda ainult puude tuvastamist,
siis tuleb esitada taotlus sotsiaalkindlustusametile.
Taotluse leiad sotsiaalkindlustusameti kodulehelt:
(https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/iseteeni
ndus/blanketid#Ekspertiisi%20blanketid).
Selle
saab inimene mugavalt kodust lahkumata ära täita,
digitaalselt allkirjastada ja ameti e-postile
info@sotsiaalkindlustusamet.ee saata. Taotluse
võid saata ka posti teel aadressile Endla 8, Tallinn
15092. Kui aga vajad abi taotluse täitmisel, siis
tasub tulla sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusse,
kus
saad
taotluse
täita
meie
klienditeenindaja abiga.
Taotluse võib sinu eest täita ka sinu pereliige,
hooldaja, sotsiaaltöötaja või keegi teine. Sel juhul
vajame taotlusele lisaks sinu allkirjale ka sind
abistanud isiku allkirja. Kui taotluse allkirjastab
üksnes sinu abistaja, siis tuleb taotlusele lisada
volitust tõendav dokument. Volitus võib olla nii
lihtkirjalik kui ka notariaalselt kinnitatud.
Kuna taotlus töövõime hindamiseks ja puude
tuvastamiseks on samal vormil (sealt ka nimi
ühistaotlus), saad üheaegselt taotleda töövõime
hindamist ja puude tuvastamist. Ühistaotluse võid
esitada
nii
töötukassale
kui
ka
sotsiaalkindlustusametile.

Merlin Murumets
Vaatamata sellele, et aasta alguses jõustunud
töövõimereform on saanud hulgaliselt tähelepanu
kõikvõimalikes meediakanalites ja väljaannetes,
on reform ikkagi tekitanud puudega inimestes
üksjagu segadust ja arusaamatusi.
Mida
tähendavad
mõisted
töövõime
hindamine, ühistaotlus, ühe ukse poliitika? Neid
aitab selgitada sotsiaalkindlustusameti ekspertiisi
ja sotsiaaltoetuste osakonna juht Merlin
Murumets. Lisaks saab teada, kuidas toimub
tööealise inimese puude tuvastamine, kui kaua see
aega võtab, millised toetused on mõeldud puudega
tööealistele ja miks on vaja puudega inimese
kaarti.
Mis on puue?
Puue on inimese tevisekahjustus, mis
koosmõjus
erinevate
suhtumuslike
ja
keskkondlike takistustega ei lase inimesel
ühiskonnaelus osaleda teistega võrdsetel alustel.
Tervisekahjustus üksi ei ole puue. Puue võib olla
ajas muutuv, kuna tervisekahjustus, inimese
toimetulek ja keskkond võivad muutuda – kas
paremuse või halvemuse poole. Näiteks haiguse
progresseerumine või osaline tervenemine
operatsiooni, uue abivahendi vm tulemusel.
Seetõttu hinnatakse inimest teatud aja tagant
uuesti. Korduvhindamisel vaadatakse seda, kas
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muud teenused“) on oluline mh kõrvalise abi
Mis on abiks taotluse täitmisel
Oluline on kirjeldada oma seisundit ja
vajadus – millistes situatsioonides või milliste
võimekust vastavalt tegelikkusele, arvestades oma
tegevuste juures seda tarvitatakse.
Ettekujutuse inimese reaalsest võimekusest ja
igapäevategevusi ja toimetulekut. Kui sul on
raskusi oma seisundi sõnastamisega, esita endale
piirangutest saab ekspertarst kehalist ja vaimset
mõttes näiteks küsimusi: „Kuidas ma seda teen?“,
võimekust kirjeldavate valdkondade küsimustiku
„Millistes olukordades see tavaliselt juhtub?“ või:
osas (V peatükk). Näiteks liikumise hindamisel
„Kui tavaliselt pean midagi tegema, siis mismoodi
tuleb kirjeldada mitte ainult abivahendite
ma seda teen?“ Valusid või takistusi aitavad tuua
olemasolu, vaid ka seda, kas abivahendeid saab
välja, kui vastata küsimustele: „Mida ma tunnen?“
efektiivselt kasutada. Kirjelda, kui palju nendest
või: „Mis mind takistab?“.
reaalselt liikumise juures abi on – st kas ja
Taotluses küsimustele vastates arvesta, et
millised piirangud esinevad ka abivahendit
tegevus peab olema sinul sooritatav:
kasutades ja millal („nt talvel libedaga ei saa
• tavapärases mõistes ohutult – tegevus ei tohi olla
proteese kasutada, kasutab ratastooli või
teostatud ülisuure pingutusega;
invatransporti“) vms. Kõrvuti meditsiinilise
• piisavalt hästi;
informatsiooniga võimaldab see ekspertarstil
• nii tihti kui vajalik – tegevust peab olema
ühiskonnaelus osalemise piiranguid paremini
võimalik korrata kohe pärast selle lõpetamist või
hinnata.
väikese ajavahemiku möödumisel, see ei tohi
Küsimustikku
tuleb
taotlejal
lugeda
kaasa tuua nii suurt kurnatust, et peale üht korda
tähelepanelikult – paljudes küsimustes on sõnad
rohkemaks enam jõudu ei jätku;
„Kas suudate ilma raskusteta...“ või „Kas suudate
• mõõduka aja vältel – tegevus peab olema
ilma kõrvalise abita...“ sooritada üht või teist
sooritatav mõistliku aja jooksul. Üldjuhul võib
toimingut. Kui esinevad piirangud, siis oleks vaja
arvestada mõistlikuks enam-vähem kaks korda
täpsustada, millistes situatsioonides või milliseid
niipalju aega, kui see võtaks tervisekahjustuseta
toiminguid tehes need peamiselt avalduvad ja mil
inimesel;
määral on taotleja piirangutega kohanenud.
• iga küsimuse juures olevat vastusevarianti
Iga valdkonna küsimuste juures on veel ka
”seisund on muutlik” tuleks kasutada siis, kui
täiendav võimalus kirjeldada ja täpsustada
vastava tegevuse tegemine mõnikord on võimalik
terviseseisundist tulenevaid muid probleeme. Siia
ja mõnikord mitte. Kui seisund on muutlik, tuleb
saab taotleja panna kirja kõik, mida valdkonna
täpsustuste lahtris võimalikult selgelt kirjeldada,
küsimustes ei küsitud aga taotleja peab oluliseks –
milline on sinu tegevuste suutlikkus nö heal
seda ruumi on soovitatav julgemalt kasutada.
päeval ja milline nö halval päeval (heal perioodil/
halval perioodil) ning kui sageli esineb enesetunde
Kui kaua puude tuvastamise protsess aega
halvenemist.
võtab?
Kui inimene taotleb ainult puude tuvastamist,
siis annab inimese terviseseisundile hinnangu
Sotsiaalkindlustusameti
ekspertarstide
sotsiaalkindlustusametiga
lepingu
sõlminud
nõunik Meris Tammiku soovitused taotluse
ekspertarst. Ekspertarsti hinnangule tuginedes teeb
täitjatele:
Taotluse täitmisel on kõige olulisem vastata
puude otsuse meie menetleja, olles veendunud, et
ausalt ja objektiivselt. Piirangute ja vaevustega
otsuse tegemisel on arvesse võetud ka kõik
liialdamine ei ole tulemuslik, sest ekspertarst
ühiskondlikud asjaolud.
kontrollib kõiki väiteid sissekannete järgi
Otsuse puude tuvastamise või mittetuvashaiguslugudesse.
tamise kohta teeb sotsiaalkindlustusamet hiljemalt
Töötav taotleja peaks kirjeldama ka seda,
15 tööpäeva jooksul alates otsuse tegemiseks
milliste tööülesannetega tal raskusi on, see annab
vajalike andmete saamisest.
arstile lisaks terviseinfole teavet ka praktilisest
Kui inimene on esitanud nn ühistaotluse, st
sooritusvõimest.
taotlenud samaaegselt töövõime hindamist ja
Kindlasti on vaja ära märkida abivahendid –
puude tuvastamist, siis sellisel juhul annab
milliste tegevuste juures ja kui sageli taotleja neid
inimese
terviseseisundile
eksperthinnangu
vajab.
Kogu
küsimustiku
IV
peatükk
ekspertarst, kes töötab tervishoiuasutuses ja
(„Abivahendid, kõrvalabi, rehabilitatsioon ja
kellega töötukassa on sõlminud vastava lepingu.
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Sama ekspertarsti hinnang on aluseks ka
kohanemine ja ohu tajumine, inimestevaheline
sotsiaalkindlustusametile puude tuvastamiseks.
lävimine ja suhted.
Taotluse küsimustele vastates annab inimene
Lisaks on puude tuvastamisel oluline roll ka
kõigepealt ise hinnangu oma toimetulekule ja
sotsiaalkindlustusameti menetlejal, kes hindab
hakkamasaamisele. Seejärel hindab ekspertarst
inimese taotluses kirjeldatut laiemalt. Näiteks,
millised raskused võivad taotlejal olla jõudmaks
inimesel esinevaid piiranguid. Ekspertarst hindab
arstiabini, poodi, kooli jne. Viimasel on õigus
piiranguid nullist neljani (0 - piirangut ei tuvasta,
4 - esineb täielik piirang). Ekspertarst peab antud
muuta ka puude otsust või suunata inimese taotlus
täiendavaks arstlikuks ekspertiisiks sotsiaalhinnangut põhjendama. Taotlust viimasena läbi
kindlustusameti ekspertarstile.
vaatav sotsiaalkindlustusameti menetleja võib
Ühistaotluse menetlemine algab
alati
ekspertarsti
hinnangut
inimese sotsiaalset
töövõime hindamisega töötukassas. Töötukassa
suutlikkust arvesse võttes korrigeerida, mis võib
kaasab töövõime hindamiseks ekspertarsti, kelle
mõjutada määratavat puude raskusastet.
hinnangu alusel koostab töövõime hindamise
Puue ja selle raskusaste tuvastatakse valdkonna
otsuse 30 tööpäeva jooksul alates otsuse
järgi, milles esinevad piirangud on kõige
tegemiseks vajalike dokumentide saamisest. Kui
suuremad. Puude otsusel märgitakse ära kõik
töötukassa on oma otsuse ära teinud, algab puude
inimesel esinevad funktsioonihäired vastavalt
tuvastamise protsess sotsiaalkindlustusametis.
puude raskusastmele.
Puude tuvastamise otsuse teeme hiljemalt 15
Puude tuvastamise otsus ei ole kindlasti
tööpäeva jooksul alates töövõime hindamise
automaatne otsus, vaid põhjalikult kaalutletud
otsuse saamisest. Puude tuvastamisel võtame
ekspertarsti ja menetleja koostöös tehtud otsus.
aluseks töötukassa ekspertarsti hinnangu sinu
terviseseisundi kohta. Seega, töövõime hindamine
Millised toetusi maksab sotsiaalkindlustusja puude tuvastamise protsess võib aega võtta kuni
amet puudega inimestele?
Sotsiaalkindlustusamet maksab puudega ini45 tööpäeva ning kõigepealt saad sa töötukassalt
mestele sotsiaaltoetusi, mille eesmärgiks on osatöövõime
hindamise
otsuse
ja
seejärel
liselt kompenseerida puudest tulenevaid lisasotsiaalkindlustusametilt puude otsuse.
kulutusi, näiteks on vaja abivahendeid või nende
Sa saad ka ise aidata kaasa, et menetlused
hooldust, rehabilitatsiooni või on lisakulutused
oleksid võimalikult kiired ja otsust ei peaks pikalt
seotud transpordi, töötamise või õppimisega.
ootama. Käi vähemalt 6 kuud enne taotluse
Igakuiseid sotsiaaltoetusi maksame iga kuu 5.
esitamist oma arsti vastuvõtul, et andmed
kuupäeval vastavalt inimese soovile kas tema
töövõime hindamiseks ja puude tuvastamiseks
pangaarvele või kojukandena. Igakuiselt makstava
oleksid asjakohased ja piisavad. Menetlustähtaeg
puudega tööealise sotsiaaltoetuse taotlemiseks
võib pikeneda, kui e-tervise infosüsteemis olevad
eraldi taotlust esitama ei pea, kuna see on juba üks
andmed ei ole piisavad otsuse tegemiseks ning
osa puude taotlusest. Üldjuhul ei ole ka korduval
vajame sinu arsti käest täiendavaid andmeid.
puude tuvastamisel vaja uut sotsiaaltoetuse
Sellisel juhul võtame sinuga kindlasti ühendust ja
taotlust esitada. Erandiks on olukorrad, kus
teavitame menetluse pikenemisest.
toimub üleminek ühest sihtgrupist teise, näiteks
puudega laps saab tööealiseks. Igakuist
Milline on tööealise inimese puude
sotsiaaltoetust maksame vastavalt sinu puude
tuvastamise metoodika?
Puude tuvastamisel võtame arvesse inimese
raskusastmele ja valdkonnale, kus esinevad kõige
terviseseisundit, tegevusvõimet, elukeskkonda.
suuremad piirangud.
Muuhulgas arvestame, kas ja kui palju
Tihti on küsitud, miks on minu igakuiselt
leevendavad piiranguid määratud ravi ja abivamakstava sotsiaaltoetuse summa muutunud, kuigi
hendid. Puude tuvastamise taotluses tuleb
puude raskusaste on jäänud samaks. Puudega
inimesel vastata küsimustele, mis puudutavad
tööealise inimese toetuse maksmisel oleme alates
inimese toimetulekut ja hakkamasaamist 7
2017. aasta algusest läinud järk-järgult üle uuele
valdkonnas – liikumine, käeline tegevus, suhtletoetuse määramise süsteemile. Kui varasemalt
mine, teadvusel püsimine ja enesehooldus, õppituvastati koos puude otsusega ka iga inimese
mine ja tegevuste elluviimine, muutustega
individuaalne puudest tulenevate lisakulude
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protsent, mille järgi toetuse summa määrati, siis
nüüd sõltub toetus kahest asjast:
sinu puude raskusastmest;
kaardi ilma taotlust esitamata. Puudega isiku kaart
valdkonnast, milles sinu funktsiooni kaotus või
on tasuta. Kui varasemalt on tuvastatud lisaks ka
kõrvalekalle enim esineb;
püsiv töövõimetus ja väljastatud pensionitunLisaks igakuisele sotsiaaltoetusele on
nistus, milles info puude kohta, siis pärast püsiva
võimalik taotleda ka toetusi seoses õppimise ja
töövõimetuse otsuse lõppemist muutub pensionitäiendkoolitusega. Kui oled puudega üksikvanem,
tunnistus kehtetuks ja uut infot puude tuvastamise
siis saad puudega vanema toetust. Nende toetuste
kohta me pensionitunnistusele ei kanna.
kohta saad rohkem infot sotsiaalkindlustusameti
kodulehelt. Sotsiaaltoetuse arvutamise aluseks on
Kui puude otsus tundub ebaõiglane?
sotsiaaltoetuste määr kuus, mis 2017. aastal on
Kui sa ei ole puude otsusega nõus, on sul
25,57 eurot.
õigus esitada sotsiaalkindlustusametile vaie. Vaie
tuleb sotsiaalkindlustusametile esitada 30 päeva
jooksul arvates päevast, mil sa puude otsusest
Puuet saab tõendada puudega isiku kaardiga.
Puudega isiku kaardiga saad erinevate
teada said.
teenusepakkujate juures lihtsalt tõendada oma
Vaie võib olla kirjutatud vabas vormis;
oluline, et kirjas oleksid asjaolud ja põhjendused,
puude raskusastet ja õigust saada teenustelt
soodustust. Kaarte väljastab sotsiaalkindlustusmiks sa arvad, et otsus ei ole õige ning selgelt
väljendatud taotlus, mida sa soovid vaide
amet nii lastele kui ka täiskasvanutele. Soodustusi
võib saada näiteks ühistranspordis, praamisõidul,
esitamisega saavutada. Vaie peab olema
allkirjastatud omakäeliselt või digitaalselt. Kui
muuseumides ja teatrites. Täpsemat infot saab
vaide allkirjastab sinu esindaja, siis tuleb lisada
soodustuste kohta Eesti Puuetega Inimeste Liidu
kodulehelt.
vaidele volitust tõendav dokument.
Ka puudega isiku kaarti saad taotleda koos
Vaideotsuse teeb sotsiaalkindlustusamet 30
puude taotlusega. Väljastame kaardi sulle 10 tööpäeva jooksul alates vaide saamise päevast.
päeva jooksul arvates puude otsuse tegemise päeMõjuvatel asjaoludel võib vaide läbivaatamise aeg
vast. Kaart kehtib sama kaua kui sinu puue. Kui
ka pikeneda, millest kindlasti vaide esitajat ka
taotled puude tähtaja lõppemisel puuet korduvalt
informeerime.
ja sul on kaart varem olnud, väljastame sulle uue
Merlin Murumets,
Sotsiaalkindlustusameti ekspertiisi ja sotsiaaltoetuste osakonna juht

Ligipääsetavusest Berliinis ja Berliinile, Xavieri
kiuste
Hoolimata Berliini tabanud orkaanist Xavier,
mis Saksamaa pealinnas sirgeid puid risti-rästi
tänavatele langetas, leidis 6.–7. oktoobril 2017
aset
rahvusvaheline
ligipääsetavuse-alane
konverents, mis keskendus silmusvõimenditele ja
tuleviku-tehnoloogiatele.
Konverents,
mida
sakslased hellitavalt kongressiks nimetasid, toimus
Rahvusvahelise Vaegkuuljate organisatsiooni
IFHOHYP egiidi all. Konverentsi põhiorganisaator oli Saksamaa Vaegkuuljate Organisatsioon DSB (Deutscher Schwerhörigenbund).
Tegemist oli juba neljanda samateemalise konverentsiga. Tasub mainimist, et esimene taoline

konverents leidis aset 2009. aastal Winterhuris,
Šveitsis.
Konverentsi ametlik nimetus oli International
Accessibility Conference on Hearing Loops and
Hearing Technology. Eestit oli üritusel esindamas
Teet Kallaste. Konverentsist võttis osa üle
kolmesaja inimese, kellest kaks kolmandikku olid
sakslased ise. Kõrvalepõikena toon ära säherduse
tõiga, et siis, kui konverentsi ametlik töökeel oli
inglise keel, oli kenasti tagatud nii harilik tõlge
kui ka kirjutustõlge saksa keelde. Samas, dr.
Harald Seidler, kes on DSB president,
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esines
ainult
soovijale Listen LR-5200-IR vastuvõtja (vt.
saksa keeles.
kõrvalolevat pilti). Sellel oli kasutusel kaks kanalit
Kuigi
tema
– üks saksa keele, teine inglise
oskas
ka
keele
jaoks.
Tegemist
oli
inglise
keelt
infrapunasignaali
vastuvõtjaga.
küllalt hästi, oli
Sellele sai külge ühendada kas
tema põhjendus
silmuskaabli, millega sai vastuvõtja
just selline, et
endale kaela riputada, või siis
kuna
suurim
tavalised
kõrvaklapid.
Meie
osavõtjate
vaegkuuljad, kes on käinud Eesti
grupp
on
Draamateatris
sealset
silmussakslased ise,
võimendust katsetamas, on tolle individuaalse
siis austusest
abimehega juba tuttavad. Peab kohe mainima, et
nende
vastu
Berliinis osalejatele laenatud isendi kasutaesineb tema ainult saksa keeles.
mismugavus oli tublisti parem kui Eesti
Kõige kaugemalt tulijad oli Austraaliast ja
Draamateatris kasutatavatel vastuvõtjatel.
Uus-Meremaalt. Konverents toimus Berliini
Konverentsi avas Rahvusvahelise Vaegkesklinnas asuvas Steglitz International hotellis.
kuuljate Organisatsiooni (IFHOH) president dr.
Suurem osa loengutest peeti ruumis nimega
Ruth Warick Kanadast. Konverentsi tervitasid ka
Ballisaal. Paralleelselt toimusid ka loengud (küll
Saksamaa valitsuse ja Berliini linna esindajad.
ainult inglise keeles) Lankwitzi saalis. Sellest oli
Konverentsil kõnelejad olid mitte ainult n.ö
tegelikult kahju, kuna vahel toimusid mõlemas
tehnilise poole esindajad, vaid ka arstid,
korraga loengud, mida oleksin tahtnud kuulata.
kuulmisnõustajad ja audioloogid.
Õnneks lubati kõik konverentsi materjalid
Väljas olid ka seitsmeteistkümne erineva
avaldada elektroonsel kujul järgmises DSB
ettevõtte ja organisatsiooni stendid, kus sai uurida
uudiskirjas.
mitmesuguseid vidinaid ning tutvuda uuemate tehNagu eespool öeldud, oli kogu konverents
noloogiatega. Kuuldeaparaatide ning kuulmiskaetud kirjutustõlkega. Ballisaalis oli olemas
implantaatide tootjatest olid esindatud ReSound,
kirjutustõlge saksa ja inglise keeles, Lankwitzi
MedEl, Phonak ja Cochlear.
saalis ainult inglise keeles. Kokku osales
Minnes nüüd konverentsil kuuldu juurde,
konverentsil kuus kirjutustõlki. Lisaks nendele
peab mainima, et tegemist oli kahe väga
olid olemas ka tavalised tõlgid inglise keelest
intensiivse tööpäevaga, mille jooksul kuuldust
saksa keelde ja vastupidi.
võiks pikalt kirjutada. Üksikuid esinejaid
Silmusvõimendiga oli varustatud Lankwitzi
refereerimata tooksin siinjuures välja põhilised
saal ja hotelli registreerimislaud. Ballisaalis oli
märksõnad ja probleemid; ette rutates võin öelda,
kasutusel nutikam lahendus (kuna seal oli ju vaja
et küllap tuleb lugejale nii mõnigi asi tuttav ette.
kasutada ka keeletõlget). Ballisaalis anti igale

Pilt 1. Konverentsist osavõtjad Ballisaalis.

Pilt 2. Steglitzi hotell-konverentsikeskus.
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Pilt 3. Univoxi silmusvõimendid.

P. 4. Sennheiseri wifi´l baseeruv silmusvõimendi.

Eri osapoolte koostöö

Audioloogia
Saksamaal enamasti ei saa kuuldeaparaate
riigi toega nagu meil. Nii tuleb külastada
audiolooge, selleks et vajalik abivahend soetada.
Reeglina on audioloogidel oma praksis ja neil on
kas oma ettevõte või töötavad nad mõne kliiniku
koosseisus.
Korduvalt on põrgatud probleemi otsa, et
audioloog ei taha häälestada T-asendit või müüb
aparaadi, millel T-asend puudub. Põhjusi on
mitmeid – kas on audioloogidel eelnev halb
kogemus silmusvõimenditega või ei soovi nad
arvestada vaegkuuljate vajadustega. Konverentsil
kõlas üleskutse: „Kui astute sisse audioloogi
praksisesse,
mille
eesruumis
ei
ole
silmusvõimendi märki – siis astuge välja ja minge
teise kohta!“ See üleskutse võeti vastu sooja ning
üksmeelse aplausiga.
Vaja on harida audiolooge, kummutamaks
nende hirme ja eelarvamusi ning tõmmata nad
ühisesse ringi, vaegkuuljatega kaasa mõtlema.
DSB’l on näiteks olemas spetsiaalne programm
audioloogide koolitamiseks.
Väga hea ja elava loengu pidas oma
kogemustest audioterapeut Peter Dieler, kes
tegeleb
nende
hiliskurdistunute
ja
implanteeritutega, kes on äsja saanud endale
esimese aparaadi ja peavad nüüd uuesti kuulma
õppima.
Saksamaal
on
olemas
lisaks
audioloogidele ka inimesed, kes tegelevad
spetsiaalselt
kuulmisabivahendite
akustiliste
küsimuste ja häälestamisega.

Tõdeti, et koostöö ruudus, mille moodustavad
vaegkuuljad,
audioloogid,
silmusvõimendite
valmistajad
ning
kuulmisaparaatide
või
implantaatide valmistajad, kahjuks ei toimi.
Mõnikord tekib siin mulje, mis iseloomustab
valmi luigest, haugist ja vähist.
Selle parandamiseks tegi Rahvusvaheline
Silmusvõimendite
Tootjate
Assotsiatsioon
(IHLMA) ettepaneku, et nende ühendusega
võiksid liituda ka vaegkuuljate, audioloogide,
kuuldeaparaatide tootjate jms organisatsioonid.
Otsustati, IHLMA’ga hakkavad koostööd tegema
EFHOH ja IFHOH. Samas on näiteks Euroopa
tasandil ühendanud jõud EFHOH (Euroopa
Vaegkuuljate
Ühendus,
AEA
(Euroopa
Kuulmishoiutöötajate Ühendus) ja EHIMA
(Euroopa Kuulmisabivahendite valmistajate Liit).

Kuuldeaparaadid ja implantaadid
Olgugi, et oma stendidega olid väljas nii
MedEl, ReSound, Cochlear kui ka Phonak, võtsid
sõna peaasjalikult Phonaki esindajad. Põhilise
uudisena, mis tegelikult oli küll juba vana uudis,
esitleti
kuuldeaparaadi
programmeerimist
spetsiaalse mobiiliäpi abil, mis kasutab
kuuldeaparaatidega suhtlemiseks Bluetooth sidet.
Kuulmiskeskuse spetsialist saab n.ö käigupealt
inimese aparaadi ümber häälestada, ilma et
inimene peaks minema kuulmiskeskusesse.
Samas päris mitmele see võimalus ei
meeldinud esiteks tekkinud sideprobleemide
pärast, mis halvavad ümberprogrammeerimise ja
teiseks kardeti olukorda, et kui kuulmine on
muutunud, siis ei suudeta kohe tagasi
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juhtmevaba ühendusega. Samuti käsitleti päris
programmeerida, kuna inimene ei saa muutunud
põhjalikult
mikrofonide
teemat:
millised
kuulmise tõttu kuulmiskeskuse esindajaga
mikrofonid peaksid olema sriimeritel ja millised
helistamise teel võib-olla suhelda.
näiteks ruumis, kui on vaja heli kuuldeaparaati
Püsti tõusis üks misjoniringkondade esindaja
püüda (eraldiseisev Bluetooth mikrofon Roger).
ja tõreles, et teie siin räägite nutitelefonidest, mille
Ja lõpuks igavene teema – miks peavad
abil saab oma kuuldeaparaadiga suhelda. Samas
kuuldeaparaadid olema kobakad? Mainiti suurt
maksab üks kuuldeaparaat 1000€ ja mobiilgi on
survet kuuldeaparaatide tootjatele mõõtmete
kallis lõbu, mistõttu vaesem rahvas kasutab meie
vähendamise osas, ent kokkuvõttes leidsid
mõistes nuputelefone. Selliseid toimetulekuosalejad, et see on vale tee. Hea küll, pool võtab
raskustes inimesi pidi olema Saksamaal oi-kuiruumi, patareid võtavad ruumi jne, aga kui minna
palju. Sakslaste endi reaktsioon tõrelejale oli
üle näiteks wifi tehnoloogiale – ka siis võtavad
selline, et võta rahulikult – praegu käivad
wifi antennid jms endiselt ruumi. Tasub arvestada,
eelarveläbirääkimised ja küllap mõeldakse ka
et soovides aina väiksemaid aparaate, peame
madalama sissetulekuga inimeste peale.
kaasas kandma sellevõrra rohkem lisaseadmeid
Minu jaoks oli huvitav Phonaki tootearendaja
või siis leppima halvema ligipääsetavusega
inforuumile. Cochleari implantaadi välist osa, mis
praegu eestlastelgi kasutusel, on saadaval kaks eri
mudelit: suurem ja väiksem. Suuremale
kõneprotsessorile saab vajadusel liita juurde
erinevaid lisasid (nt FM-süsteem jt), ent väiksem
mudel mingeid lisasid ei võimalda.

Silmusvõimendid
Tänapäevases mõistes on tegu iidse
tehnoloogiaga, mis pärineb eelmise sajandi
kolmekümnendatest. Valitsev seisukoht oli, et
enne viitteist aastat ei juhtu midagi.
Turul on juba wifi-tehnoloogial (vt. pilt 4)
põhinevad silmusvõimendussüsteemid. Erinevus
tavasilmusvõimendusega seisneb eelkõige signaali
edastamise viisis – wifi puhul õhu teel, tavajuhul
kaabli kaudu. Bluetooth-võimendussüsteeme veel
turul ei ole.
Põhiprobleem wifi puhul on, et see nõuab
eraldi vastuvõtjat, mille haldamine teenusepakkujale (näiteks teater) on tülikam kui näiteks
enda isikliku mobiiltelefoni kasutamine läbi
spetsiaalse äpi. Samas kujutame nüüd endale ette
olukorda teatris, kus palutakse kõigil telefonid
välja lülitada, ent teatud seltskond (vaegkuuljad)
võib jätta need rahumeeli sisse. Samuti ei tööta
ühendus läbi mobiili juhul, kui mobiil on pandud
lennurežiimi peale. Samuti ei ole wifi ja Bluetooth
nii standardiseeritud kui tavalised silmusvõimendid. Põhjused peituvad siin eri maade
erinevates regulatsioonides. Näiteks Kanadas ja
USA’s on lubatud tugevam signaal kui Euroopas,
samuti on probleem erinevate kanalitega (sagedustega). Olgugi, et osa tootjatest seda eitasid,
võib kanali vahetamine põhjustada kuuldava
infovoo hetkelist katkemist.

loeng teemal – kuidas võiks ehk peaks
kuuldeaparaadi pool (vt. ülalolevat pilti), mis
võimaldab aparaadil T- asendis olles signaale
vastu võtta – kuuldeaparaati
paigaldatud
olema: kas horisontaalselt, vertikaalselt
või diagonaalselt. Nagu selgus, on paigaldusviisil päris oluline
osa helide kättesaamisel. Näiteks ruumis
asuva silmusvõimendi
puhul on parem vertikaalselt paigaldatud pool.
Telefoniga rääkimiseks (kus on ka silmus) sobib
paremini hoopis horisontaalselt paigaldatud pool.
Tavaliselt panevad kuuldeaparaatide tootjad pooli
aparaati mingi nurga all, saavutamaks kompromissi. Sellest tulenevalt võibki ilmneda, et oma
pead liigutades kuulete T-asendiga heli paremini.
Palju juttu oli ka striimeritest (vt. ülalolevat pilti)
– seadmetest, milles samuti paikneb väike silmus
ja mis on kasulikud juhul, kui kuuldeaparaatides ei
ole pooli või kui vaegkuulja tahab rääkida
mobiiltelefoniga
või
kuulata
televiisorit
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Päris palju oli juttu sellest, et ei teata, kus
silmusvõimendid olemas on. Nii näiteks on
hakanud Google kaardistama kohti, kuhu on
installeeritud silmusvõimendi. Sedapuhku küll
Ameerika Ühendriikides, aga olen kindel, et see
levib ka mujale.
Kokkuvõttes
tuleb
nentida,
et
silmusvõimendid ei kao veel kuhugi, küll aga
mitmekesistub nende andmeedastuse tehnoloogia;
muutub võimalikuks kuulata ka stereofoonilist
heli ja samuti muutuvad nad distantsilt
hallatavateks, mistõttu on võimalik neid seadmeid
Siin seisab suur töö ees standardiseerimisel ja
ka kaugelt häälestada.
tehnoloogiate ühtlustamisel. Praegusel hetkel ei
paku wifi ja Bluetooth-tehnoloogial pakutavad
seadmed seda universaalsust, mida tavaline
juhtmega silmusvõimendi.
Väga põnev oli jälgida esinemisi teemal,
kuidas installeeritud silmusvõimenditega rahul
ollakse. Pisut üllatav oli tõdeda, et keskeltläbi
ainult 25-33% installeeritud süsteemidest vastab
standarditele ja on kasutatavad. Nii väike number
tuleneb sellest, et väga suur hulk paigaldusi on
tehtud omaenese tarkusest: kaasatud ei ole
vaegkuuljaid, samuti pole arvestatud ümbritsevat
keskkonda. Pealekauba on suur hulk süsteeme
paigaldatud ja seejärel „unustatud“ – neile ei ole
Paar tootjat olid välja tulnud kõnetuvastustehtud perioodilisi ülevaatusi. Sedavõrd suur hulk
süsteemidega, mis muutsid kõne tekstiks. Kahjuks
ebaõnnestunud paigaldusi on aga viinud
baseerusid need ainult inglise keelel ja olid
lahendusteni, mis sunnivad paigalduse korda
kasutusmugavuse poolest üpris lapsekingades.
uuesti üle vaatama. Alltoodud piltidel on näha
Süsteem nägi välja selline, et tahvelarvutis või
vasakul pool roheliselt helendav kõrvamärk
mobiilis oli käivitatud spetsiaalne äpp, lisaks oli
firmalt AB Transistor Rootsist. See on indikaator,
vaja juhtmega ühendatud välist mikrofoni, mida
kas ja kuidas paigaldatud silmusvõimendi töötab.
hoiti rääkides suu lähedal. Minu küsimise peale, et
See paigaldatakse silmusvõimendi magnetvälja.
mis siis juhtub, kui mikrofon panna keset lauda,
Kui silmusvõimendi töötab, siis hakkab märgutuli
vastati, et kahjuks siis muutub kõnetuvastus
helendama. Kui signaal on normaalse tugevusega,
keerulisemaks, kuna liiga palju müra tuleb sisse –
helendab kõrvamärk roheliselt; kui aga mitte, siis
seega niimoodi see süsteem enam ei tööta. Inglise
punaselt.
Seadet
saab
kasutada
ka
keelt suutsid need seadmed siiski suhteliselt
multifunktsionaalselt informeerijana silmusvõiperfektselt tuvastada, aga see olenes muidugi
mendi olemasolust. Selle on loonud selline mees
rääkijast.
nagu Johan Hammarström, kellest ka meie ajakirja
Täheldasin, et inglise keele kirjutustõlgid juba
veergudel juba ennem juttu on olnud (vaegkuulja,
kasutasidki kõnetuvastust, korrigeerides teksti
kes lendas lennukiga ümber maailma).
ekraanil juhul, kui kõnetuvastus puusse pani.
Konverentsi kokkuvõtteks võeti konverentsi
Kõrvalveerus oleva teatrisaali joonis on
korraldajate IFHOH ja DSB poolt vastu deklaSoome firmalt QLU Oy Oulust. Nimelt käivad
ratsioon, milles nõuti vaegkuuljate tarbeks ligipäänad testimas juba paigaldatud silmusvõimendeid
setavust ka suurtes kohtades – massidele mõeldud
ja visualiseerivad nende töötamist joonistel,
auditooriumid, saalid, vabaõhulavastused jms.
kasutades nutikaid testsignaaligeneraatoreid.
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Pilt 5. Deklaratsiooni allakirjutamisel, vasakult Dr. Harald Seidler (DSB), Dr. Ruth Warick (IFHOH) and
Marcel Bobeldijk (EFHOH)
Berliinis käis ja muljeid jagas Teet Kallaste

Rootsis spioneerimas
Põhjamaade hiliskurdistunute suvelaager Leksandis
16.–22. juulil 2017
Eelmises Meie Aurise numbris tutvustasime
oma lugejatele hiliskurdistunute teemat ning
viimaste
jaoks
loodud
ühinguid.
Kuna
Põhjamaade
hiliskurdistunute
seltskonnaga
Vuxendöva Nordiska Råd on eestlastel tekkinud
viimasel ajal juba üpris viljakas koostöö, oli nende
poolt korraldatavas suvelaagris osalemine igati
loogiline samm. Algul pidi minejaid olema mitu,
kuid kuna Pille Ruuli tabas just sel nädalal
rodupidi mitmeid sündmusi, üks rõõmsam kui
teine – ehk siis õnnestus ühel ja samal päeval
pidada ühe lapse pulmi ning teise poolt saada
uhkeks vanaemaks, jäi Pillel too reis seekord
vahele. Ka ülejäänud kandidaatidel olid muud
plaanid ja nõnda seilas pärast pikki arutlusi
Rootsimaa pinnale lõpuks vaid üks eestlane –
vaegkuuljate leheneeger Kristi Kallaste. Kaasa
anti talle ülesanne lisaks sündmuste kajastamisele

kohapeal spioneerida, ehk siis panna kõrva taha,
missugune too Põhjamaade suvelaager õige on ja
mis sorti rahvas seal käib.
Oli 1990ndate keskpaik,
mil toonased Tallinna Kaugõppe-Erikeskkooli
vaegkuuljate osakonna edukad lõpetajad Kristi ja
Tiia preemiareisile Rootsimaale noortelaagrisse
läkitati. Raudne eesriie oli värskelt avanenud,
meie noortel puudus keeleoskus ja maailmas
rändamise kogemused. Siiani on meeles ehmatus
ja vaat et surmahirm olukorras, kus Stockholmi
sadamas polnud lubatud vastutulijatest kippu ega
kõppu. Äärepealt pidid kaks piigat otsa ringi
keerama ning vanale armsale, Nõukogude Liidu
alt äsjavabanenud kodumaale tagasi purjetama.
Pärast kolmetunnist sadamasaalis ootamist ja
närveldamist sai julgus kokku võetud ning
sõidetud
bussiga
Stockholmi
kesklinna.
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Seal juhtusime silmama viipekeeles jutlevaid
noormehi, kes meid kurtide ühingusse peitu viisid.
kasutajad ega pea viimaste solidaarsuses
Seejärel aitasid rootsi kurdid meid rongi peale,
omasuguste suhtes sugugi pettuma. Laagris võttis
tänu millele maabusime õhtuks õnnelikult
noored neiukesed vastu sõbralik soome-rootsi
paarisaja
kilomeetri
kaugusel
asuvasse
päritolu Niklas Wenman, kes oma suurepärase
laagripaika. Kuuljad otsivad väljamaal hätta
keeleoskusega asendamatuks abiliseks sai. Õnneks
sattudes üles oma maa konsulaadi, ent
oskasid nii eesti neiud kui ka Niklas soome keelt,
kuulmispuudlite teravad silmad leiavad suurlinna
tänu millele võõral maal keelebarjääri ei tekkinud
rahvamassi seest välgukiirusel üles viipekeele
ja kaks laagrinädalat lendasid kui linnutiivul.

Loengupäev Leksandis: praktikumi teeb rootslasest lektor Lennart R. Svensson, kes on endine näitleja,
nüüd aga töötab kehakeele eksperdina. Pange tähele suurt hulka kirjutustõlke ekraane: vasakul asub taani-,
keskel rootsikeelne ning paremal kaks soomekeelse tõlke pildiruutu.
Tagasi 2017. aastasse
Seekordses laagris õnnestus kohata päris
mitmeid endisaegadest pärinevaid tuttavaid.
Näiteks Niklas Wenman – tüdrukuid hullutavast
noormehest on vahepeal saanud kolme tütre isa
ning Euroopa vaegkuuljate ühenduse IFHOH
(International Hard of Hearing) juhtivliikmeid.
Leiba teenib polüglotist Niklas kirjaliku tõlke
tegemisega, progresseeruva kuulmislanguse tõttu
sai
ta
endale
mõned
aastad
tagasi
kõrvaimplantaadi.
Osalejad olid, nagu nimigi ütleb, pärit
Põhjamaade eri riikidest: lisaks Rootsile oli
kohaletulnuid Taanist, Soomest, Norrast, kokku
ligi 35 inimese ringis. Lisaks liikusid rahva seas

ringi 12 tõlki, valmis oma näpud nobedalt käiku
laskma kas viibeldes või arvutiklaviatuuril.
Laagripaigaks oli Leksandi kutsekool.
Viimane on käsitöö kallakuga õppeasutus, mis
annab ettevalmistuse kutsetööks, ent soovi korral
ka astumiseks ülikooli. Majas õpetatakse vanu
traditsioonilisi
käsitööliste
ameteid.
Raamatuköitmist õpitakse kolm aastat, samuti on
seal võimalik tegeleda keraamikaga ja vaskehete
valmistamisega. Au sees hoitakse iidseid
kadumahakkavaid ameteid: koolis saab õppida
muuhulgas isegi sadulsepaks. Õppetöö ülesehitus
on paindlik: huviline võib kokkuleppel minna
kusagile mujale meistri juurde õpipoisiks ning
käia koolis vastamas vaid üldaineid.
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Leksand ise asub maalilises Dalarna maakonnas,
mis on tuntud heal järjel hobusekasvatuse poolest.
Hobune on ka maakonna vapil ning peamiseks
suveniiriks kõikides poodides on käsitsi nikerdatud
puuhobused. Puuhobuste põhivärv on oranžikaspunane
ning suuruselt peaks see mahtuma lapse pihku, ent
tänapäeval leidub neid kõikmõeldavates toonides ja
mõõtudes.
Rootslased tähistavad jaanipäeva niisamuti kui
eestlasedki, ent jaanilõkke asemel tantsitakse ümber
meiupuu. Viimane (majstang) kujutab endast
hiiglasuurt telefoniposti moodi asjandust, mis ehitakse
lillede, vanikute ja riideribadega ning mille
püstitamisest kujuneb jaaniõhtu kõrghetk. Kaunistustel
on sümboolsed tähendused, posti ennast on aga peetud
iidse viljakusriituse rudimendiks. Seda kõike saime
teada muhedalt habemikult rootsi härralt, kes
laagrilistele mitme päeva vältel giidiks oli. Eriti pikki ja
keerukaid loenguid laagri programm ei sisaldanud.
Tegemist oli ju ikkagi suvelaagriga ning teiseks oli
laagriliste enamuse vanus juba üpris kõrge. Viis
inimest kasutasid liikumiseks rulaatorit ja ülejäänutest
kõndisid mitmed kepiga. Kui Eestis on mõnedel
lapsevankritel peal numbrimärk lapse nime ning
sünniajaga, siis Leksandis võis näha rulaatorit, millel Trine Lindhardt Gaarsdahl Taanist, Põhjamaade
paiknes vahva numbrimärk omaniku samade
hiliskurdistunute liidu juhatuse esinaine.
andmetega.
Osalejate vanus seadis retkede pikkusele
rahulikult sõitvatele autodele, teine sild ainult
omad piirid. Päevasel ajal toimusid loengud,
rongidele ning kolmas oli kiirtee. Leksandi näol
pärastlõunal mindi kas üksi või mitmekesi
on tegemist õdusa väikese kohakesega, kus
Leksandiga tutvuma. Linnast voolas läbi jõgi,
meelelahutusvõimalusi just parasjagu: külastada
millel oli kolm silda: üks sild jalakäijatele ning
võis muuseume, mida oli ühtekokku kuus, muljet
avaldas suur kirik, kuhu mahub
2300 inimest.
Saarterohkes Rootsis oli
vanasti kombeks sõita kirikusse
jõgepidi
sõudes.
Selleks
kasutati suuri kirikupaate,
milles toodi rahvast kohale
külade kaupa.

Pildil: Tänavamuusikat viljelev
bänd nimega Django Rats õhtul
laagrilistele esinemas.
27

Meie Auris 3
Mediteerida võis Jaapani aias ning ostelda
kopsakas kauss ärasöömatus koguses krevettidega.
laadal. Meeldejääv oli laevakruiis õhtusel Silja
Õhtuti toimusid laagrilistele mitmesugused
järvel. Lõbusõidulaeval nimega Gustav Vaasa oli
meelelahutusüritused: mängis bänd või õpetati
luksuslik restoran ning igasse lauda toodi
nabatantsu.

Õhtusöök Gustav Vaasa pardal Silja järve kruiisil.
Text on Top – üks asjalik leiutis!
Siinkirjutajal õnnestus trehvata Rootsis üht
vinget leiutist, mis kannab nime Text on Top.
Ilmselt ei vaja Meie Aurise lugejatele pikalt
selgitamist, mida kujutab endast kirjutustõlge.
Kirjutustõlge on mõeldud neile kõvakuuljatele,
kes viipekeelt piisaval tasemel ei valda – ja
tegelikult on viimaseid enamik. Siin toimub tõlge

keelesiseselt, ehk siis kõneldud eesti keel
tõlgitakse ümber kirjutatud eesti keelde.
Kirjutustõlgi töövahend on sülearvuti, kuhu ta
tipib kogu räägitava jutu. Tekst kuvatakse kas
tõlgi ekraanile või suurematel üritustel kinolinale.
Oluline on, et tõlget tarbiv kõvakuulja ekraani
näeks.
Text on Top on aga niisugune leiutis,
kus kogu kirjutet tekst saadetakse iga kõvakuulja
enese isiklikku tehnilisse vahendisse – kas
arvutisse, lapakasse, iPadi või nutitelefoni.
Niisugune lahendus on eriti kasulik kõiksugu
ekskursioonidel: siis ei pea inimesed istuma bussis
nii, et nad tõlke-ekraani näeksid. Tihtipeale
puudub bussides ekraan sootuks või näitavad kõik
bussis olevad pildiruudud ainult ühte programmi.
Ent rahvusvaheliste ekskursioonide puhul on
kasutusel ju mitu keelt, seega ühte tõlget näitav
ekraan ei ole rahuldav variant.
Niisiis
kamandati
ekskursioonipäeval
hiliskõvakuuljate kamp kahekorruselisse ekskursioonibussi, kus igaüks võis valida endale istekoha
sinna, kuhu ise soovis. Kõik sättisid oma istme
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juures olevatele lauakestele valmis tahvlid,
mugavamalt istuma ning hakkasid sõrmedega
lapakad või nutitelefonid. Seejärel jalutasid tõlgid
nende seljale trummeldama. Esmapilgul tundus
bussi mõlemad korrused läbi, jagades laiali Text
trummeldus juhuslikku laadi, pikemalt jälgides
on Top vastuvõtjapulgad. Vastav äpp oli kõigil
aga hakkasin aduma kindlat süsteemi. Vastavalt
eelnevalt oma nutiseadmes juba olemas. Ühendus
muusika valjusele, tempole ja kõrgeteleloodud, valiti endale sobiva keelega kanal ja sõit
madalatele toonidele vudisid ka tõlgi käed
koos rohke jutustamisega läkski lahti. Giid, oma
hiliskurdistunu seljas. Uurisin ühelt muditavalt
ametisse lahedalt sobiliku olekuga vanahärra,
ketserlikult, et kas on ka hea massaaž ning sain
tutvustas rootsi keeles Dalarna maakonna ajalugu,
vastu lõbusa irvituse. Loomulikult polnud tegu
kombeid ja huvitavamaid paiku. Tema jutt tõlgiti
massaaži, vaid tõlkega.
ühekorraga nii taani, norra kui ka soome keelde ja
Hapteertõlge on kasutusel eeskätt pimekurtõlked ilmusid reaalajas ekraanidele üle kogu
tidel või neil, kes mitte mingi abivahendiga üldse
bussi – täpselt sellel keelekanalil, mille keegi
ei kuule. Neile joonistatakse märke selga, käsivarendale valinud oli.
rele või teistele kokkulepitud kehaosadele,
Ehkki enamikul olid kõrvaimplantaadid,
vastakuti istumisel enamasti põlvedele. Sedasi
olnuks bussimüra sees üpris raske kõiki sõnu
näppe teise kehal liigutades kirjeldatakse talle
eristada, hullem veel, kui sellele lisandunuks
ruumi, kus viibitakse ja inimeste tegevusi nagu
kogu
see
keeltepaabel.
Kui
rahvas
naer; samuti antakse teada, kui keegi ruumist
vaatamisväärsuste juures bussist välja valgus,
lahkub või sinna saabub. Sama süsteemi saab
rippusid tõlkidel klaviatuurid rakmetega kaelas ja
kohandada ka kurtidele ja kurdistunutele, keda
näpud töötasid hoogsalt edasi. Igaüks võis seista
abivahendid ei aita, ning abi on sellest ka muusika
või jalutada lähiümbruses omatahtsi ringi, polnud
tuntavaks tegemisel – selle sõna otseses mõttes.
vaja kleepuda tõlgi manu, et üle ta õla ekraani
piiluda. Samuti nägin Text on Top´i kasutatavat
Spionaaži eesmärk
2019. aastal plaanitakse samasugust laagrit
enam-vähem igal pool mujalgi – saalis, kui teiste
korraldada Maarjamaa pinnal, õnneks lubasid
pead varjasid ära suure ekraani, sööklas ja isegi
soomlased siin oma õla alla panna. Eks see oligi
saunas. Seega, igati asjalik leiutis.
meie poolt üks Leksandi laagri külastamise
Text on Top töötab ilma internetita,
eesmärke – uurida, missuguseid tingimusi see
raadioühenduse abil sarnaselt beebimonitorile. Ka
seltskond vajab, millised üritused neile huvi
tegevusraadius on umbes sama. Internetti on vaja
pakuvad ja millised on sellise laagri traditsioonid.
ainult äpi allalaadimiseks; minul sai see liigutus
Käik läks igati asja ette ning infot said eestlased
juba Eestis ära tehtud, nimelt saatsid abivalmis
piisavalt.
soomlased äpi meili teel.
Kuna rege tuleb rautada suvel ja laagrit otsida
enne talve, on vastavad ettevalmistused juba täies
Hapteer- ehk puutetõlge
Veel ühte omapärast tõlkeliiki õnnestus
hoos. Kindlasti on sellisesse laagrisse oodatud ka
siinkirjutajal kaeda. Oli mõnus peoõhtu
eestlastest osavõtjad, eriti need, kes on oma
muusikaga. Kaks kobedat kutti bändist Django
kuulmise kaotanud
mitte lapsena,
vaid
Rats tinistasid kitarri ja laulsid hingeminevaid
täiskasvanueas. Selliseidki inimesi leidub, ja on
armastuslaule. Sihuke hubane tänavamuusika, mis
tore kui neilgi avaneb võimalus liituda
vedas rulaatoritega vanaprouad publiku esiritta
omasugustega ning üheskoos muljeid vahetada
heldima. Kitarrimängu alates seadsid mõned
ning miks mitte üheskoos ka pidutseda!
tõlgid endid ühe või teise kuulaja selja taha
Rootsis käis spioneerimas Kristi Kallaste
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Hello England! Implantaadinoored Inglismaal

Meie noored implantistid Inglismaal seiklemas.
suhtlemisoskust, leida sõpru ja muidugi –
arendada silmaringi. Laager täitis oma eesmärgi
igati. Õhkkond laagris oli erakordselt soe, sõbralik
ja turvaline. Üritused olid hästi läbi mõeldud ja
põhjalikult ettevalmistatud.
Laagrit juhtis The Ear Foundation´i
Pereprogrammi koordinaator Clare Allen oma
meeskonnaga, kes suutis kasvatajate tiimi ja
lapsed uskumatult kiiresti, juba teiseks
laagripäevaks, ühtseks pereks muuta.
Meie lapsed jäid laagriga väga rahule ja
oleksid valmis juba järgmisel aastal sinna tagasi
minema. Loodetavasti saamegi järgmisel aastal
saata Inglismaale juba uued soovijad. Laager
annab igale implantaadilapsele hindamatu
kogemuse. Südamest suur tänu kõikidele, kes
aitasid kaasa sellele, et meie lapsed EFW 2017
laagrist osa said võtta!

Tänavu aasta 23.–29. juulil oli minul Eesti
Implantaadilaste Seltsi toetusel suur õnn ja au
grupijuhina osaleda koos implantaadilaste Riin
Kalme, Kaarl R. Tamme ja Uku Maru Undiga
Inglismaal noortelaagris. Seitsmendat korda
toimus European Friendship Week (EFW) e.
Kuulmispuudega noorte Euroopa sõpruse nädala
laager. Peale Eesti laste, kes osalesid üritusel
esmakordselt, oli kohale tulnud veel 40 last ja 20
kasvatajat 7 riigist – Hispaaniast, Itaaliast,
Soomest, Saksamaalt, Rumeeniast, Taanist ja
korraldajariigist Inglismaalt. Laagrit veab algusest
peale The Ear Foundation (Kõrva Fond)
Nottinghamis ja suurtoetaja on EURO-CIU (The
European Association of Cochlear Implant users).
Iga-aastase rahvusvahelise implantaati või
kuulmisaparaati kandvate laste sõprusnädala
eesmärgiks on anda lastele võimalus saada
kindlustunnet,
usku
endasse,
arendada

Lastega käis Inglismaal ning muljeid jagas Svetlana Oper, Uku Maru vanaema
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Tegevused laagris: lisaks põnevatele meisterdamistele jäi lastel aega ka harivaid loenguid kuulata.
Vasakpoolsel pildil Eesti implantaadinoored Riin Kalme, Uku Maru Unt ning Kaarl Rudolf Tamm.
Implantaadilapse ema hinnang laste suvelaagrile:
Diana Unt: Mina kuulsin, et lapsed pole valmis sõitma tagasi mitte järgmisel aastal, vaid kohe homme!
KUI vaid saaks... Nii väga meeldis see laager! Aitäh vanaema Svetlanale "super vanaema" olemise eest
kõigile kolmele lapsele korraga! Ja ilmselgelt ka Epp Müilile, kes lastele nii laheda laagri ja võimaluse sinna
reisida leidis ning nendele fantastilistele inimestele, kes olid korraldajateks! Minu südametänu ja
kummardus teile!

Inglismaa laagriliste grupipilt.
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Inglismaal laagris osalenud Eesti noorte väike tutvustus
Riin Kalme: Olen 15- aastane ja õpin Oskar Lutsu Palamuse
Gümnaasiumi 9. klassis. Laager oli väga lahe, kõige rohkem
meeldis mulle uusi sõpru leida ja nendega koos olla. Me
suhtleme omavahel siiamaani.
Tere, minu nimi on Kaarl Rudolf Tamm. Olen kuusteist aastat
vana ja käin Tartus Miina Härma Gümnaasiumis, alustasin
kümnendas klassis.
Inglismaa-reisi juures oli kõige vahvam kohtuda
kellel olid samuti olemas implantaadid. Sain
millest mul polnud enne üldsegi aimu.
Minu jaoks oli kõige meeldejäävam esimene
end ebamugavalt, sest muretsesin, et kuidas ma
suudan kenasti inglise keelt rääkida ja nii edasi.
sugugi ainus, kes niiviisi mõtles. Sain tuttavaks
riikidest pärit lastega ja nende liidritega.
jõudmine, tuli tutvumine ning mäng, mis oli väga
mulle meeldis esimene päev väga. See päev oli kindlasti

teistest maadest pärit inimestega,
teada nende kohta paljugi asju,
päev. Sellel päeval tundsin
hakkama saan, kas ikka
Tuli aga välja, et ma polnud
vabatahtlikega ja teistest
Esimesel päeval oli kohale
lõbus. Kõik läks väga mõnusalt,
kõige meeldejäävam minule.

Uku Maru Unt oma 12 eluaastaga oli üks noorimaid osalejaid; peale tema olid
laagri „pesamunadeks“ veel üks hispaania tüdruk ning rumeenia poiss. Uku Maru
õpib Vanalinna Hariduskolleegiumi kuuendas klassis. Laager oli talle unustamatu
kogemus, mis arendas palju ning laiendas silmaringi.

Mälestused kui suvine klassikokkutulek lõkke ääres.
Vahur Utno värskest raamatust „Tartu Hiie Kooli kolm
koolimaja“
Mees teab, mis mees teeb!
Kui Vahur mulle mälupulgal käsikirja tõi,
olin üllatunud ja põnevil. Ei juhtu just iga päev, et
kooli vilistlane võtab vaevaks möödunud
kooliaastad ka päriselt kaante vahele jäädvustada.
Õigemini – sellisest ideest räägivad väga paljud,
ent tegudeni jõuavad vähesed. Ning mis puutub
Tartu Hiie Kooli, siis senise info põhjal seda

polegi varem tehtud. Ehkki kuulu järgi pidavat
muidugi paljudel sahtlis „midagi“ pooleli olema...
Vahur Utno on Saue Vabakoguduse pastor ja
see on tema esimene raamat. Kui mulle pakuti
niivõrd vastutusrikka teose toimetamist, haaras
mind põnevuse kõrval ühtlasi kerge kõhedus –
ikkagi suure kooli esimene ajalooraamat ja puha!
Ent mu ees seisev turd vuntsiline härra
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oli hakkamist täis ega lasknud end hirmutada
ulakusi. See kõik lähendas neid lapsi, sidus nad
absoluutselt mitte millestki. Tema teadis, mis
kokku ühtseks pereks, kes ellu astudes võtsid
teeb!
väärtusliku pagasina kaasa ühised elukogemused
ja mälestused.
Teose kirjutajal oli privileeg õppida antud
Lühike sisututvustus
Raamat
koolis ajaperioodil, mis hõlmas õppetööd
„Tartu Hiie Kooli
ühtekokku kolmes praegusele Hiie koolile
kolm koolimaja“
kuulunud
majas.
Autori
väljenduslaadi
keskendub tänaiseloomustab soojus ja südamlikkus, millega ta on
päevase
Tartu
kirja pannud Tartus asuva vaegkuuljate ning
Hiie Kooli alguskõnepuudega laste õppeasutuse vastava ajajärgu
aegadele
ehk
lood, põimituna omaenda ning kaasteeliste
perioodile 1964 –
mälestuskildudega. Neisse kooliaastatesse on
1974.
mahtunud nii muresid kui rõõme, sekka pikituna
Tartu
Hiie
mõni lõbus koolipoisikoeruski. Teos on kõvade
Koolil on olnud
kaantega ja näinud ilmavalgust igati väärikas
palju
nimesid.
sünnikohas – Tallinna Raamatutrükikojas.
Algselt
1944.
aastal
Tartu
Esmamuljed raamatust
KuulmishäireteOn hästi sümpaatne, kui inimesed kirjutavad
ga Laste Koolelust, mida nad ise läbi ja lõhki tunnevad. Ka
Internaadina alustanud (muide, ka sõja-ajast on
kõne- ja kuulmispuudega laste koolist peaksid
ikka kirjutama kes siis veel, kui mitte selle
raamatus mitmeid meenutusi), nüüdne Tartu Hiie
õpilased-vilistlased ise! Tundub, et neil kukub
Kool on internaatkool ehk moodsamalt öeldes
taolise elulaadi kirjeldamine välja võrreldes
kool, mille juures on õpilaskodu. Siia õppima
kõrvalseisjatega kuidagi teisiti – loomulikumalt,
toodi pisikesed juntsud vanema käekõrval üle
rõõmsameelsemalt.
Eestimaa. Kui tavakoolis lahkuvad lapsed pärast
Sageli annavad kooliteemalisi raamatuid välja
tunde koolimajast, siis kõnealuses koolis see nii ei
naised. See siis kajastub sisuski – rohkem on
ole. Nagu raamatust lugeda võime, siis Hiie kooli
tähelepanu pööratud rõivastusele, moodidele,
lapsed õppisid koos, sõid koos, magasid koos;
koos veedeti vaba aega, koos pidutseti, koos tehti

Raamatu autor Vahur Utno oma kodus.
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Mälestused kui klassikokkutulek lõkke ääres
Suvine aeg kusagil turismitalus või kellegi
maakodus, kus juba auväärses eas härrad ja
daamid
tähistavad järjekordset klassikokkutulekut. On hiline öö, ent keegi ei raatsi veel
põhku pugeda. Istutakse lõkke ümber, tuntakse
rõõmu üksteisest ja meenutatakse. Üks heidab
sooja sädemetest tiinesse ööõhku killu: „Kas
mäletate, millega see meie Jaak-poiss neljandas
klassis hakkama sai... aga egas õpetaja polnud kah
suu peale kukkunud!“, millele teine sekundeerib:
„Kuule, see oli hoopis meie kasvataja, see valge
peaga, kes kandis alati sihukest naljakat triibulist
seelikut...“ Kolmas täiendab lugu omalt poolt.
Hetkeks löövad näod meenutuste valguses särama,
suud kisuvad muigvele ja siit-sealt kostab
itsitamistki. Ning juba hetke pärast lennutatakse
üles uus mälestuskild. Mälestused on nagu suvise
lõkke sädemed, mis öötaeva hetkeks valgeks
löövad ja silmad särama panevad. Tore on klassikokkutulekul. Neid inimesi seovad ühised mälestused, ühine aastakümnetetagune elukogemus.

inimsuhetele. Seevastu Vahuri raamatus tuleb
värskendaval moel esile justament mehelik
vaatenurk – sellest annavad tunnistust juba rohked tolleaegsete autode, rongi ning busside pildid.
Pesueht poisikeste-värk, seda sõna parimas
mõttes!
Vahuri raamatus on palju surma. Surm tuleb
sisse kohe esimeses peatükis ning seda talle
omasel konkreetsel moel: „Paraku kujunes
kooliaja algus meie klassile kurvapoolseks. /.../
Ehk teisisõnu öeldes: neli õpilast meie klassist
jäidki igavesti oma lapsepõlve ega kasvanud
kunagi suureks“. Juttu on õpilaste suremisest
kooliajal, samuti mainitakse üle, kui mõnda
tegelast ei ole tänase seisuga enam meie seas:
„Mati Marki maise teekonna buss lõpetas sõitmise
oma juhi 68. aasta vanuses, 2016. aastal“ Sellest
hoolimata läbib kogu raamatut elujaatav noot.
Surm on elu loomulik osa – lapse surm ühel leheküljel ei välista sugugi koeruste kirjeldamist järgmises peatükis. See näitabki, et elu läheb edasi.
Unnesuikuva raamatu äratamine
Tegemist ei ole ajalooõpikuga, vaid mälestusraamatuga. Mälestustega on reeglina ikka nõnda,
et üks „mäletab“ pisut nii ja teine natuke naa. See
on tavapärane, kuulub asja juurde. Minu kätte on
sattunud käsikirju, mille autor teatab kohe üpriski
resoluutsel toonil: „Ah, tõin sulle niisama
lugemiseks!“ Ta ei soovi seda avaldada, vähemalt

mitte enne, kui poolsajand möödas – sest osa
tegelastest võib äkki veel elus olla ja tema ei viitsi
nendega vaielda, et kuidas kõik siis ka „päriselt
oli“. Et tema mäletab nii ja nii ongi. Kui palju
imehäid käsikirju on sedasi teenimatult mattunud
sahtlipõhja või arvuti kõvaketta sügavustesse!
Kirjandusteoorias on käibel säherdune mõte, et
tekst on senikaua vaid unnesuikuv toormaterjal,
otsekui loode, kuni teda pole lugejate kätte antud.
Ehk teisisõnu – raamat saab päris õigeks raamatuks alles siis, kui seda levitatakse ja loetakse ja
tema üle arutletakse. Seda enam tuleb au anda
neile visadele, kes mälestuste üleskirjutamisest
tõelise trükiteoseni välja on jõudnud. Mitte
vähetähtis pole ka lähedaste toetus – kuna Vahur
vanakooli mehena arvutiga väga sinasõber ei ole,
sai teos algselt paberile pandud tõelise käsikirjana;
arvutisse ümber tippis teose tema armastav
abikaasa Urve Utno.
Raamat „Tartu Hiie Kooli kolm koolimaja“
valmis 8. juuliks, Vahur Utno sünnipäevaks.

Teose ülesäratamine: raamatu esitlus Tallinna Heleni
Koolis. Pilti oma õest näitab õpetaja Reet Adama.
Kristi Kallaste, raamatu toimetaja ning kujundaja
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Euro-CIU Helsingis 20.– 21.4 2017
Muljeid rahvusvaheliselt implantistide
sümpoosionilt.

Pildil: Kanso, uus implantaadi välise osa ehk kõneprotsessori mudel, mis peaks juba sel või järgmisel
aastal jõudma ka Eestisse.
Käesoleva aasta 20.–21. aprillil toimus
Helsingis Euro-CIU sümpoosion Living with the
Cochlear
Implant
(tõlkes:
Elu
koos
sisekõrvaimplantaadiga). Suurejooneline üritus tõi
kokku implantaadindusega seotud rahva nii
Soomest kui ka välismaalt. Kaugeim osalejariik
oli Austraalia; kokkutulnuid viibis saalis 210
inimese ringis, lisaks tehniline meeskond.
Kuulmisimplantaadiga seotud ühenduste Euroopa
katusorganisatsioon
EURO-CIU
korraldab
niisuguse kokkutuleku igal aastal, Soomes toimus
see esmakordselt. Kaks päeva kestev sümpoosion
on mõeldud eeskätt implantaadikasutajatele,
implantaadilaste vanematele ja vastava ala
spetsialistidele.
EURO-CIU (The European Associatsion of
Cochlear Implant Users) loodi 1995. aastal
Luxemburgis ning praeguseks on ühendusel 21
liikmesriiki. Ühes riigis võib tegutseda ka mitu
kuulmisimplantaatidega seotud organisatsiooni,
näiteks Soomest oli neid esindatud kaks: LapCI ry
(implantaadilaste vanemate ühendus) ja CiTo
(Kuulmisliidu
täiskasvanud
implantistide
organisatsioon). Mõlemad olid ühtlasi selleaastase
kokkutuleku peakorraldajateks.

Eestis on seniajani aktiivselt tegutsenud
Implantaadilaste Selts. Juba mitu aastat on olnud
loomisel ühtlasi täiskasvanute rakuke, peetud isegi
selle
asutamiskoosolekuid
ning
üritatud
implantiste siduda hiliskurdistunute kambaga, ent
seni pole veel päris ametliku möllimiseni jõutud.
Soomes esindas Eesti Implantaadilaste Seltsi Epp
Müil, kes on Eestis implantaadi-idee maaletooja.
Täiskasvanute poole pealt oli Eestist kuulama
saabunud Kristi Kallaste, ajakirjanik ning Eesti
esimene täiskasvanu, kellele samal päeval 17
aastat tagasi koos Epp Müili tütre Elleniga
implantaat paigaldati.
Sümpoosioni koduleheküljel oli lubatud
kõrgetasemelist
programmi
lektoritelt
üle
maailma. Käsitlemisele tulid implantaaditeemalised uudised erinevatest aspektidest,
milleks olid tervishoid, majandus, muusika ning
kognitiivne areng, kogemusnõustamine ja
rehabilitatsioon, aga ka ligipääsetavus haridusele,
eluaegne õpe ning paljukeelsus.
Sümpoosioni avasõnad lausus Pirkko
Mattila, Soome sotsiaal- ja tervishoiuminister. Ta
rõhutas, et kuulmisimplantaadid kujutavad endast
uut arenevat tehnoloogiat ja tema näeb selles suurt
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sammu
endisest
tõhusama
interaktiivse
kommunikatsiooni poole. On ju üks asi kurdi
lapse kõnelema õpetamine, ent kuni see laps ise
vastust ei kuule, jääb kommunikatsioon ilma tõlgi
abita poolikuks. Implantaat võimaldab kurdil
iseseisvalt
suhtlema
hakata
ja
seda
mõlemapoolselt, mitte ainuüksi ise rääkides.
Ministri sõnutsi on tema huviorbiidis puuetega
inimeste ligipääsetavus, kuna see on tähtis ka
poliitika tasandil. Implantaate näeb ta kurtide
ligipääsetavuse tagamise ühe olulise vahendina.
Kui enne implantaatide leiutamist oli kurdina
sündinud lapse sisuliselt ainus võimalus
normaalselt, st interaktiivselt suhelda kasvades
viipekeelses keskkonnas, siis nüüd on vanematel
valikuvõimalus soovi korral paigaldada lapsele
implantaat.
Implantaadilaps
võib
õppida
viipekeelt, aga sama hästi võib ta minna kuuljate
lasteaeda ja sealt edasi tavakooli. Minister rõhutas,
et kuulmine ei ole ainult rääkimine ja teise jutu
kuulamine, vaid see on palju enamat –
loodushääled, ümbruse helid, muusika... Suuline
kommunikatsioon
moodustab
kuulmise
koguolemusest vaid väikese osa.

vähetähtsad ka rahalist poolt puudutavad arutelud.
Nõus oldi seigaga, et üksikisiku jaoks on ravi
kindlasti tasuv, ent arvamused läksid esialgu lahku
selles, mis puudutas tasuvust ühiskonnale. Pärast
põhjalikku analüüsi tõdeti sellegipoolest, et
pikemas perspektiivis ületab implantaadist saadav
kasu tehtud kulutused. Põhjamaades on viimasel
ajal hoogustunud kahepoolne implantatsioon, mis
võimaldab kuulda mõlema kõrvaga, mitte vaid
ühega nagu seni. Kindlasti on vaja korralikku
rehabilitatsiooni, mille meeskonda kuuluksid
kõrvaarstid, programmeerijad, logopeedid ja
kogemusnõustajad.
Üha rohkem populaarsust on Euroopas
hakanud koguma kogemusnõustamine. Esiteks
oskab samasugust kogemust omav inimene
rääkida seiku, mida arst alati ei tea või ei pea
vajalikuks mainida. Teiseks on arstiga suhtlemine
teatud mõttes ebavõrdne: eeldatakse, et arst teab
alati rohkem ja paremini ning seda kõike isegi siis,
kui üle laua istuv patsient on eluaeg isiklikult selle
teema sees elanud, otsinud ning leidnud lahendusi
pea kõigile antud tervisemurega ettetulevatele
seikadele ning lugenud enda harimiseks juurde
mäekõrgused virnad kirjandust. Selline suhtumine
ei rahulda enam patsiente. Pärast implantaadi
saamist ning aktiveerimist sooviksid nad otsida
ning omakorda jagada kogemusi kaasvestlejaga
võrdsetena. Selline ootuste ja suhtumise muutus

Soome kuulmisliidu esimees ning kõrvaarst
Pekka Lapinleimu tõdes, et kuulmine on
langenud igal kuuendal inimesel elanikkonnast.
Kuna implantaadid on kallid, siis polnud
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on tinginud kogemusnõustamise järjest suureneva
aga sõnatestid kehvasti – põhjus selles, et sõnu
populaarsuse.
loeti ette soome keeles, mida tema tollal veel hästi
ei osanud. Kumba siis arsti juures tegelikult uuriti
– kas patsiendi kuulmist või hoopiski tema soome
Mitmekeelsus – kas rong või prisma?
keele oskust?
Huvitava ettekande pidas Rootsist pärit
Mitmekeelsust käsitlevasse uuringusse kaasati
professor Åsa Palviainen, kes töötab Jyväskylä
2000 kuuljat mitmekeelset last vanuses 3 – 10
Ülikoolis. Tema keskendus implantaadilaste
aastat. Tulemusi analüüsides tundub, et
võõrkeelteõppele
mitmekeelsuse
aspektist
mitmekeelsed lapsed on head probleemide
vaadelduna. Traditsiooniline võõrkeelte õppimise
lahendamises, oskavad läheneda ülesandele
metoodika käsitleb olukorda rongina: emakeel on
paindlikumalt kui nende ükskeelsed eakaaslased.
justkui vedur, millele aegamööda liidetakse juurde
Räägitakse kogunisti, et mitmekeelsus aitavat
vaguneid ehk erinevaid võõrkeeli. Emakeel on
Alžeimeri tõbe umbes viie aasta võrra edasi
esimene keel, mida tita kodus õpib ja milles ta
lükata.
mõtleb ning unenägusid näeb. Emakeelne baas
Kõrvalmõjudest tasub mainimist, et uuritavate
peab olema suur ja tugev, siis suudab laps ehitada
puhul oli nende sõnavara kõikides keeltes
sellele üles teisi keeli.
tavalisest väiksem; siiski mahtus suurem osa veel
Tänapäeval
on
normaalse sõnavarahulga piiridesse. Teiste
niisuguse traditsioonikõrvalmõjudena märgiti ära näiteks seda, et
lise käsituse järgimine
mitmekeelsetel lastel oli raskem leida õiget sõna,
muutunud üha raskerohkem jäädi mõtlema ja oma peast sobivat
maks. Inimesed reisiväljendit otsima, ka piltide järgi jutustamine võttis
vad palju, sageli sõlneil kauem aega.
mitakse liite eri rahTasub meeles pidada, et kaks ei ole siin sama
vusest partnerite vamis 1+1. Kakskeelne ei ole kahe eraldi keele
hel ning nende laps
summa. Åsa poeg ei ole mitte rootslane ega ka
sünnib juba mitmesoomlane, vaid keeleliselt ainulaadne inimene.
keelsesse perre. NäiKui näiteks soome koolilaps mängib oma
teks selline olukord:
rootslasest naabripoisiga Growtopia´t, siis
türgi mees ning saksa
kasutavad nad omavahel suheldes soome, rootsi
Pildil: Åsa Palviainen naine armuvad. Nad
abielluvad ning kolivad elama Hollandisse. Neil
ning inglise keelt ja see käib neil automaatselt,
sünnib kurt laps, kes saab implantaadi, kuid
mõtlemata.
ühtlasi kasutavad vanemad temaga suheldes ka
Niisugusesse keeleliselt rikkasse olukorda ei
abistavaid viipeid. Ja ongi meil tekkinud hea
sobitu kujutlus inimese keelteoskusest kui rongist
küsimus: milline on selle lapse emakeel, baaskeel?
kohe mitte kuidagi. Juba sümpoosion ise oma
Väga tõenäoliselt taipab see laps peagi, et isaga
suure hulga erinevate tõlkidega on vägev näide
tuleb suhelda ühes keeles, emaga teises,
meie paljukeelsest maailmast. Lisaks rongile ja
koolikaaslastega kolmandas ning sellele kõigele
prismale toodi keelteoskuse võrdluspildiks
lisandub veel ka viipekeel. Telerist vaatab laps
lillepeenar: mõned lilled on suured ja õitsvad,
sageli ingliskeelseid multikaid ning arvutis
teised kiratsevad, nende vahele mahub enammängib ingliskeelseid mänge. Kokku on sel lapsel
vähem keskmisi taimi.
varasest east peale neli-viis keelt, mida ta pidevalt
Oma kogemust mitmekeelsuse teemal
kasutab.
Sellises
peres
kasvava
lapse
kirjeldas eestlastelegi hästi tuntud Soome
keelekasutust nimetatakse dünaamiliseks.
vaegkuuljate liidu aktivist Sari HirvonenNiisugused juhtumid pole enam haruldased,
Skarbö. Tema mees on norrakas, pere elab
vaid pigem igapäevased. Sellise tänapäeva taustal
Soomes. Esiklaps sündis kuulmispuudega ning
on üha enam teadlasi hakanud uudse lähenemisena
läks õppima soomekeelsesse kooli. Seejärel
vaatlema inimese keeleoskust mitte rongi, vaid
sündisid peresse kuuljad kaksikud, kes pandi
prismana.
õppima rootsikeelsesse haridusasutusse. Sari
Åsa Palviainen kirjeldas, kuidas ta oli äsja
tõdes, et kuulmispuudega lapsele kooli valimine
Soome elama kolinuna taotlenud endale
on alati suur probleem, kuna oma puude tõttu on
kuuldeaparaati. Kuulmisuuringute käigus läksid
tal raske õppida üheaegselt mitmeid keeli ning
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isegi viipekeelse õpetusega kurtide kooli panek
sahtlit sahinal lahti... Selle kõige kestel õpivad
tähendab, et laps peab igal juhul saama
tema kõrvad ja aju tegema koostööd ning
kakskeelseks – lisaks viipekeelele tuleb nagunii ju
täiustavad teineteist pidevalt.
omandada ka suuline keel.
Mis puutub kõnesse, siis laps peab õppima
Arutelu käigus tõdeti, et on kurb, kui
eristama sõnu üldisest helidevoost, mis tema
vanemad loobuvad oma emakeelest ning
kõrvu jõuab. Esmapilgul tundub see kerge
panevadki lapse kohalikku kooli, nii et laps õpib
ülesandena, kuid tegelikult pole sõnade vahel
ära ainult kolimisriigi keele, ent ei tunne oma
pause. Emakeele kõnelejad seda ei teadvusta, küll
vanemate keeli pea üldse. Pole vaja karta, et
aga saab probleem selgeks, kuulates võõrkeelset
lapsele emakeeles suhtlemine raske on – laste aju
juttu. Kui edukalt te suudaksite võõrkeelsest
on paindlik ning nad suudavad seda!
kõnest sõnu eristada? Tolle ülesandega hakkama
saamiseks peab teie ajus olema valmis tolle keele
häälikute ja sõnade kaart. Normaalkuulmisega
Kurtus ja muusika – kas kokkusobimatu?
Teadustaja Ritva Torppa kutsus kõnepulti
lapselt nõuab selle kaardi selgekssaamine aega
Minna Huotilaineni. Viimase näol on tegemist
umbes aasta. Üheaastasel on juba olemas
tunnustatud aju-uurijaga, kes on kognitiivteaduste
emakeele kaart, mis võimaldab tal sõnu ära tunda.
dotsent ja saanud J.V.Snellmani preemia. Tema on
Soome keeles on sõnade alguseid päris kerge ära
oma töödes keskendunud kuulmise, mälu ning
tunda, kuna sõna rõhk on alati esisilbil.
õppimise mehhanismidele, eriti põhjalikult on ta
Mõistmisel on oluline ka lauserõhk ning hääletoon
uurinud, kuidas arendab muusikaga tegelemine
omakorda kannab endas sotsiaalset koodi. Nii
laste aju.
võib öelda, et keele kuulamine ning mõistmine on
Minna Huotilainen kirjeldas kuulmise ja aju
keerukas terviklik protsess ja mida nooremana
seoseid nõnda: evolutsiooni käigus on välja
laps selle omandab, seda parem.
kujunenud, et kuulmise üks ülesanne on olla
Kurdina sündinud implantaadilastel on see
justkui valvekoer. Meie kuulmismeel ootab, et
kõik nihkunud hilisemaks ja sellevõrra ka raskem
taustal toimuks mingeid akustilisi muutusi.
omandada. Kuidas aitaks muusika kurdina
Näiteks võime lugeda rahulikult raamatut, ent
sündinud ning hiljem kuulda võimaldavate
telefonihelinat kuuleme sellest hoolimata ikkagi.
abivahenditega varustatud lapsel kõnet paremini
Tavalise kuulmisega terve inimese aju suudab
välja arendada ja mõistma õppida?
hetkel vajalikke helisid edukalt välja selekteerida:
ta kuuleb küll ka taustahelisid, ent need ei häiri
teda. Samas ei ole hea ka teine äärmus, kus me
üldse taustahelisid tähele ei pane. Loomuliku
kuulmise korral õpib beebi selekteerima helisid ja
eristama taustamüra juba kahekuusena. Ajus on
palju protsesse, mille ülesandeks on taustahelide
märkamine ning neile reageerimine. Loomuliku
kuulmise korral kasvavad protsessid ajusse
automaatselt, kuna kuuleme hääli nii lootena,
beebina kui ka väikelapsena.
Omaette põnev teema on see, kuidas
kuulmisprotsessid ajusse kasvavad. Meie ajus on
olemas mallid, mismoodi peab kostma vanaaegse
kapikella tiksumine, paisunud raamidega akna
avamise ragin jne. Aju loob meile helidest pildi,
tänu millele saame ka ilma ringi vaatamata aru,
mis meie ümber toimub. Kõik need helide ajusse
kasvamise protsessid toimuvad väikelapse-eas.
Põnne huvitab, kust hääl kostab ja mis seda
tekitab: laps kopsib lusikat vastu põrandat ja
kuulatab, taob potikaasi kolinal kokku, tõmbab

Pildil: Minna Huotilainen.
Siin võibki palju abi olla muusikast. Viimane
koosneb rütmist, erinevatest helikõrgustest,
pausidest ja taktidest. Põhimõtteliselt meenutab
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väikelapse arengu peamine võti. Paraku ei tule
see kõnet, kuid on lihtsamini eristatav. Muusikas
inimesed millegi nii lihtsa peale: ikka otsitakse
on rõhkude leidmine kergem kui kõnes, eriti
kalleid pileteid ja üritatakse lapsele arvutist jutteselgelt aitavad palas õigeid rõhke üles leida
laule lasta, selmet seda ka ise teha.
trummilöögid. Muusika on aju poolt vaadatuna
justnagu
kergemat
sorti
kõne.
Kui
Muusikal on keskne roll kõikide rahvaste
implantaadilapse jaoks on kõne mõistmine algselt
kultuurides. Sümpoosionil rõhutati, et igal lapsel,
liiga keeruline, siis aitab just muusika kuulamine
ka kuulmispuudega lapsel, on õigus kultuurija ise tekitamine luua talle jõukohase baasi, kust ta
elamustele, sealhulgas muusikale; seda ei tohi
saaks tasapisi edasi liikuda juba keerulisemate
temalt keelata ettekäändega, et „aga ta ju ei
heliliste nähtuste, sh suulise kõne mõistmise
kuule“. Kuuleb küll! Mingil arusaamatul põhjusel
suunas. Lisaks pakub muusika kuulamine
on seniajani olnud valdavaks eelarvamus, et
naudingut, ning positiivsed emotsioonid on
muusika on ainult üliteravate kõrvadega eriliste
õppetöös ülimalt tähtis motivaator. Kui laps õpib
persoonide privileeg. Üldiselt arvatakse, et
muusikas eristama erinevaid instrumente, siis
muusikasse pole asja neil, kes ei kuule väga hästi.
suudab ta päriselus selekteerida välja taustamürast
Nüüdseks on sellised müüdid õnneks hoogsalt
talle vajalikke helisid (näiteks bussisõidu ajal
lagunema hakanud. Murenema peab eelarvamus,
mobiili helinat). Eriti edukalt areneb kõrva ning
nagu ei oleks kuuldeaparaati või implantaati
aju koostöö tuttavate laulude ja viiside
kandva lapse koht muusikakoolis või -klassis.
äratundmisel. Praktiliselt kõikide viimasel ajal
Vaja on suhtumise muutumist – muusika peab
oma uuringute tulemusi avaldanud teadlaste
olema kättesaadav kõigile! Muusikaõpetajat tuleb
üksmeelne arvamus on selline, et muusikaga
teavitada, et tema juurde tuleb õppima
tegelemine aitab vaegkuuljal, eriti lapsel, oma
kuulmisabivahendiga laps.
kuulmist märkimisväärsel määral treenida,
arendab aju kuulmiskeskust ning selle kaudu
Spetsialist rõhutas oma ettekandes sedagi, et
teisigi keskuseid, aidates ühtlasi kaasa inimkõne
igasugune muusika ei pruugi olla kasulik. Eriti
mõistmisele. Seega ei tohiks ühtegi last, kel
puudutab see taustamuusikat ja üldse taustahelisid.
vähegi olemas mingigi kuulmisjääk või kes
Teadlase sõnul on isegi ohtlik niisugune olukord,
kannab kõrvas implantaati, jätta kontsertidest ja
kus mingi tümps kogu aeg kõrvus tambib, aga
teistest muusikaüritustest eemale põhjendusega, et
keegi seda tegelikult ei kuulagi. Eriti halb variant,
ta ei kuule „mitte küllalt hästi“.
kui sellises olukorras üritavad inimesed omavahel
Vanematele, kes kasvatavad kuulmislansuhelda; ja halvim variant siin on püüe samal ajal
gusega last, pandi korduvalt südamele, et nad ei
kommunikeeruda kuulmisabivahendit kasutava
takistaks lapse ligipääsu muusika juurde: kodus
inimesega. Kuuljad enamasti on õppinud
peaksid olema lastele eakohased muusikariistad,
taustamüra elimineerima ning suudavad suhelda
nagu näiteks plokkflööt, laste trumm, kõlapulgad,
ka tümpsu taustal, ent vaegkuuljad sellise tööga
marakad, helihark, süntesaator. Kuuldeaparaati
tihtipeale toime ei tule. Lisaks väsitab taustalärm
või implantaati kandvaid lapsi tuleks julgelt viia
aju ja röövib energiat, mida oleks vaja säästa
kontsertidele ning osta neile lastelaulude või
kaasvestleja kõnest mõtte leidmisele ja saadud
meeldiva muusikaga cd-plaate.
kasuliku teabe analüüsimisele.
Üheks kõige olulisemaks, ent samal ajal
Kui laps on hiljuti saanud kuuldeaparaadi või
miskipärast teenimatult vähest kasutust leidvaks
implantaadi ning vajab kuulmise treeningut, tuleks
õppevahendiks peavad teadlased lapsevanema
alustada
lihtsama
muusika
kuulamisest.
häält. Kõik kontserdid ja etendused maksavad
Helimaailma uustulnukale on ideaalsed niisugused
palju raha ja muusikariistad võivad väikestes kätes
lindistused, kus mängib korraga vaid üks pill.
kogemata puruneda, samuti on näiteks klaverit
Tasapisi võib pille juurde lisanduda. Samuti
pisut keeruline metsajalutuskäigule kaasa tassida.
sobivad alustamiseks lindistused, kus on peal
Ent see, millega ei juhtu tavaliselt midagi, mis on
ainult puhas laul; kahjuks on selliseid raske leida,
käes täiesti tasuta ja mida võib tarvitada ükskõik
tuleb palju otsida, kas või ise sisse laulda või
mis ajal ja ükskõik kus kohas, on lapsega koos
kellegi pillimängu lindistada. Kui kodus on
oleva vanema, enamasti siis ema, hääl. Ema saab
klaver, siis hoidke selle kaas kutsuvalt lahti, et
oma lapsega lobiseda, talle laulda, rütmi lugeda –
lapsel tekiks huvi ise helide tekitamist proovida.
kõike teha. Võib julgelt väita, et ema hääl on
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Riitta Lahtinen Soome pimekurtide ühingust
tekitatud muusikahelid – selged ja puhtad. Need
uuris, kas kirjeldatud meetodit saaks kasutada ka
lapsed mängisid ise, ei olnud nende kõrval mingit
pimekurtidel lastel, kellele on paigaldatud
juhendajat kätt mööda klahve juhtimas. Kõik need
kuulmisimplantaat. Esineja vastas, et kindlasti
lapsed olid sündinud täiskurtidena, loodus (või ei
saaks – pimekurtidel on ajus rohkem ressursse kui
– lihtsalt saatus?) oli neile ette näinud elamise
meil, nägijatel.
vaikuses. Kuid seal nad nüüd olid ning tegid
Üks küsija saalist tundis huvi kurtide inimeste
digiklaveri, trummide ja muude instrumentide taga
poolt tekitatud muusika kvaliteedi osas. Minna
seda, mida tegema pidid. Mis tegi just tolle
Huotilainen vastas, et muusikaline andekus ei
muusika sedavõrd eriliselt nauditavaks? Kas
eelda tingimata teravat kuulmist. Räägitakse, et
väikesed armsad lapsed, või teadmine et need
Helsingis olla saates Lauluavain (Lauluvõti)
lapsed poleks pidanud helidest õigupoolest mitte
viisipidamatutel kogunisti oma laulukoor. Kes
midagi teadma, või kontserdi tõepoolest kõrge
laulda mõistab, see sealt välja visatakse, koos
kvaliteet, või kõik need asjad kokku? Veel ühe
sooja soovitusega minna laulma kusagile mujale.
seletuse pakuksin siin omalt poolt välja:
implantaat kui tehiskõrv võib helisid tõlgendada
pisut erineval moel loomuliku kuulmisega
Väikesed kurdid muusikud laval
Sümpoosioni lõpetuseks astus lavale Soome
võrreldes. Mistõttu võib juhtuda, et implantist ei
implantaadilaste
ühenduse
LapCI
noorte
naudi tavakontserti nii nagu tavakuulja, sest ta
muusikute bänd. Mitmed esinejad tundusid päris
võib mõningaid helisid kuulda teistsugustena.
väikesed, alla kümneaastased. Sumin saalis
Näiteks
viiulihelid
pidid
paljudele
lakkas, kui lapsed kohad sisse võtsid.
implantaadikandjatele
tunduma
küllaltki
Kirjutustõlgid kohendasid põlvedel olevaid
ebameeldivatena.
klaviatuure ning tegid kätevõimlemist, et need
Need lapsed olid implantaadikandjad ja seda
oleksid valmis tippima laulusõnu maast laeni
oli ka suurem osa publikust saalis. Ilmselgelt olid
ulatuvatele ekraanidele. Ja siis see algas. Meloodia
esitamiseks valitud muusikapalad ja kogu esitus
oli mahe ja mitte liialt tempokas. Lapsed
üles ehitatud just nimelt implantisti kuulmismusitseerisid tõsiselt ja süvenenult. Märkasin end
naudingut silmas pidades. Kuulmisaisting ei
olevat kummardunud ettepoole, et mitte ainuski
pruugi olla üks ja ainus „õige“, vaid neid võib olla
viisijupp kõrvast mööda ei libiseks. Sama tegi
ka mitu, sõltuvalt inimese vanusest, soost,
kogu publik saalis. Ühegi habemiku professori
individuaalsetest omadustest ja muuseas ka sellest,
loeng noil päevil polnud suutnud Valge Maja
kas tegu on loomuliku, kuuldeaparaadistatud või
saalis tekitada säherdust hingematvat vaikust,
implantaadikõrvaga. Taas üks põnev tähelepanek
millesse tungisid vaid väikeste laste poolt
meie üha rohkem mitmekesistuvast maailmast.

Euro-CIU sümpoosionil käis uudistamas Kristi Kallaste
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Liisa Sammalpenger – kurdistunute
eestvõitleja Põhjamaades
Kui kunagi aegade alguses ehk 2000. aasta
aprillis üsna ootamatult ühena kahest esimesest
eestlasest sisekõrvaimplantaadi omanikuks sain,
tabas mind kõigepealt laviinina suur teadmatus.
Arstidki ei andnud mulle infot, vaid vastupidi –
hoopis nemad ise küsitlesid mind, et kuidas selle
implantaadiga siis ka kuulda on. Üle Eestimaa
paisati
järsku
õhku
võõras
sõna
„sisekõrvaimplantaat“ ja ajalehed pasundasid
kurtide kuuljaks tegemisest, kuigi ühelgi eestlasel
tegelikult selles vallas mingeid kogemusi polnud.
Nii leidsingi end peagi soomlastega lävimas.
Põdrarahvaga suheldes õnnestus saada vastu
võetud soome implantistide ühingu liikmeks ja
aastaid olin nende meililistides pühendunud
lugeja-kirjutaja. Tollest pundist jäi eriliselt meelde
Liisa. Liisa aktiivsus oli hämmastav: ta oli alati
olemas, alati valmis kaasa mõtlema, arutlema,
kogemusi jagama. Eales ei juhtunud, et ta
kellelegi oleks vastanud üleolevalt või ükskõikse
lühidusega. Kulus aastaid, enne kui päriselus
kohtusime ja veel omakorda aastaid, kuni
sõpradeks saime. Algul ei saa vedama, pärast ei
saa pidama – nagu öeldakse.
Liisa
Sammalpenger
on
Põhjamaa
vaegkuuljate kambas ülihästi tuntud nimi.
Eelmises Meie Aurise numbris oli persoonilugu
Lea Laansalust, kes kurdistus noore täiskasvanuna
kasvaja tagajärjel. Liisa ja Lea elukäigus leidub
palju ühist: mõlemad kurdistusid enam-vähem
samas vanuses ning mõlemal juhtus see kasvaja
tagajärjel. Mõlema noorusaeg langes ligilähedaselt
samale ajaperioodile ehk umbes möödunud
sajandi seitsmekümnendatele aastatele. Mõlemad
on üdini positiivsed ja särtsakad. Ainuke suur
erinevus nende kahe proua vahel on riik, kus nad
sündisid ja elasid. Lugejal võib olla päris huvitav
minna ajas tagasi, ent seekord Soomemaale.
Kuidas oli kaotada kuulmine küll samal ajal, ent
mitte Nõukogude Liidus, vaid vabas Soomes?

sünnipäeva peab Põhjamaade hiliskurdistunute
liikumise üks aktiviste ja vaegkuuljate õiguste eest
võitlejaid Ameerika iseseisvuspäeval – 4. juulil
1952.
Kooliteed alustas tüdruk Toivonlinna
ühiskoolis. 13-aastasena siirdus Liisa õppima
Piikkiö adventistide kooli. Tegemist oli kristliku
kallakuga õppeasutusega, mida pidas ülal advendi
kirik. Liisa elas õpilaskodus, mille hoonestuse
moodustasid mitu vanemat puumaja ning üks
peahoone. Sealset seltskonda ja üldse tollast
eluperioodi on adventistide kooli kasvandik
kirjeldanud lõbusa ning meeldivana. Õppimine
vaimuliku kallakuga koolis andis eluks kaasa
kristlikud väärtused, millest Liisa tänini kinni
peab. Pärast kooli lõpetamist tegi 18-aastane neiu
kannapöörde ning maandus Helsingi Ülikooli,
õppima matemaatika-loodusteaduskonda. Viimaks
täide oma tollast unistust biokeemiku karjäärist,
tuli esimesel aastal kuulata keemia üldloenguid
ning teise aasta suvel konkureerida biokeemia
erialale. Kuna aga noorus nõudis oma, jäid
õpingud elumere lainetel surfates vahepeal pisut
unarusse. Seetõttu langes Liisa konkursist välja.
Õnneks ei tekitanud see kuigi suurt kurvastust –
nimelt oli selleks ajaks tekkinud huvi juba hoopis
geoloogia ning mineraloogia vastu. Ülikoolis
kuulas Liisa loenguid pooleteise aasta vältel:
senikaua, kuni lektori kuulamine isegi esimeses
reas istudes muutus võimatuks. Kuulmise
kahjustumine oli paraku alanud. Liisa kurdistus
pärast kaks aastat kestnud ülikooliõpinguid.
Kuulmise kaotus tõmbas edasistele õpingutele
kriipsu peale. Tol ajal polnud Soomeski
võimalusi, et ka kurt saaks ülikoolis õppida. Nii
sai Liisast poole kohaga kaheks aastaks advendi
kiriku noorsooajalehe Nuori Usko toimetuse
sekretär. Lisaks luges ta raamatute korrektuure, oli
ajalehes Nykyaika toimetuse sekretäri asetäitja
ning tegutses fotograafina. Liisa sukeldus oma
töödesse ja tegemistesse noorusliku energia ning
avatud uudishimuga. Tasapisi kadus viimanegi
kuulmisjääk. Nüüd juba neiu kivikurt olles ja
rehabilitatsiooni teenustega seotud uuringutele
sattudes leiti tal lõpuks üles ka kuulmise kao
põhjus – pahalaseks oli kõrvanärvi kasvaja.

Liisa nooruspõlv ja vaimulik alusharidus
Liisa sünnipaigaks on Lappeenranta. Soomes
on kombeks panna lapsele mitu nime ja nii on ka
Liisa eesnimedeks täiskujul Ruut Liisa Mariitta.
Sünnipärase perenime Pöllänen vahetas Liisa
läänivalitsuse loaga ringi 1999. aastal. Oma
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Loomulikult oli Liisa juba ennegi arstide uksi
Kui Liisa Helsingisse kolis ja sealse
kulutanud, paraku ei avastanud kõrvaarstid
advendikoguduse üritustel käimist alustas,
põhjust. Visati vaid: „Muidugi geenid!“ Nimelt oli
hakkasid koguduse noored hoolega viipekeelt
nii Liisa vanaemal kui ka emal samuti
tudeerima. Õpetajaks oli Liisa ise ja tunnid
kõrvakuulmine alanenud. Lõpuks saadeti noor
toimusid korra nädalas. Tundides osales meelsasti
kurdistunu röntgenisse, kus selgus tegelik
ka Liisa õde, kes oli tollal kahe väikese lapsega
diagnoos ja sealt edasi oli juba kiire tee
kodune. Nii koolitas Liisa ise endale välja piisava
operatsioonilauale. Saadud materjali hiljem
hulga tõlke, kes kõik talle kirikus vaheldumisi
lähemalt uurides selgus, et vähemalt on tegemist
tõlkisid. Jumalateenistusel puges Liisa kellelegi
healoomulise kasvajaga.
külje alla ja tõlget ta ka sai. „Mul oli seal neid
Paraku olid lõikuse käigus eemaldatud ka
kirjutajaid kohe terve ports!“ naerab ta.
kõik kuulmisnärvid. Sellel ajal ei osatud veel
„Oi, kas eesti keeles on viittomakieli
säästvalt lõigata, hilisemal ajal on püütud
viipekeel? See on nii lahe sõna!“ vaimustub Liisa.
kuulmisnärve võimalust mööda säilitada ning
„Kas teil seal Helsingi adventistide koguduses
seeläbi säästa kuulmisest kas või osagi.
veel kurdistunuid leidus?“ uurin.
„Nüüdisajal kasutatakse USAs ja Inglismaal sellist
„Ei, mina olin ainuke,“ vastab Liisa. „Mujal
ravimit nagu Avastin – see on keemia rohi,
Soomes paar tükki oli veel, aga Helsingis mitte.“
vähendab kasvajat ning alles pärast seda
opereeritakse. Aga Soomes ei kasutata Avastini
kõikide kasvajate puhul, vaid üksnes päris vähi
ravimiseks,“ selgitab Liisa.
Täiesti „tühjaks“ tehtud kõrva ei saa
paigaldada ka tavalist sisekõrvaimplantaati. Nii on
Liisal ajutüveimplantaat. Viimane ei ole enamasti
niisama tõhus kui sisekõrva oma: ajutüveimplantaat aitab tal pisut tajuda ümbritseva
maailma helisid, ent suulist kõnet ta ei mõista ning
ka muusika kuulamiseks kasutab pigem puutetõlki
ehk muid vahendeid.
Kuulmise kaotusest Soomes 1970ndatel
1970ndatel polnud Soomes ametlikku viipekeeletõlketeenust veel olemas. Õnneks ei jäänud
noor kurdistunud neiu omadega mitte üksi:
sõbrad-tuttavad asusid usinalt õppima sõrmendeid,
enamkasutatavaid viipeid ja muid värske kurdiga
suhtlemiseks vajalikke nippe. „Eriti palju aitas
mind Sinikka, kes oli pärit minuga samast
adventistide koolist. Mu endised klassikaaslased
Erja ja Kirsi õppisid sõrmendid selgeks, samuti
Harri, kes oli tollal gümnaasiumi viimases klassis.
Nad kõik tulid ja aitasid mind, kui olin
operatsioonist toibumas – see oli neist tohutult
armas!“
Sõbrad vaimulikust koolist ei hüljanud Liisat
ka edaspidi. Nende kaudu sai neiu osa
kõikvõimalikest üritustest: näiteks tõlkis Kirsi
talle ühe klassikaaslase matusel kogu talituse aja.
Vahepeal viis elu koolikaaslased lahku. Kui aga
kahekümne viie aasta möödudes Liisa Kirsiga
kohtumiseks Rootsi sõitis, olid rongijaama vastu
tulnud Kirsil pea kõik sõrmendid endiselt meeles!

Kirjutustõlke algusajad: Liisa Sammalpenger
(tollase nimega Liisa Pöllänen-Kauppinen) teleri
külge liidetud tekstitelefoniga, mida hellitavalt
Mustaks Maijaks kutsuti, aasta on 1983.
Ametliku tõlketeenuse tekkeajaks Soomes
võib lugeda aastat 1979, mil jõustus invaliidide
hoolduse seadus. Viimasesse lisati kohustus
võimaldada raske kuulmispuudega inimesele
tõlketeenust. Kurdid said seda kuni 120 tundi,
pimekurdid kuni 240 tundi kalendriaastas.
Hiliskurdistunute peale esialgu ei mõeldud, st
tõlketeenuse kasutamine eeldas igal juhul
viipekeele oskust. Kuna Liisa kaotas kuulmise
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täiskasvanueas, on tema emakeeleks soome keel ja
viipekeel on hiljem juurde õpitud. Nii on talle kui
Googeldades leiab kunstkassi kohta infot nii
suulist keelt valdavale soomlasele kõige
rootsi, inglise kui ka soome keeles. Tegemist on
südamelähedasem kirjutustõlge ja üsnagi ilmselt
vahendiga, mis mõeldud kuulmispuudega
on Liisa üks neist pioneeridest, tänu kellele Soome
inimestele, kuulamaks muusikat naha kaudu.
riigis kirjutustõlketeenus korralikult välja arendati.
Taktiilseid abivahendeid on arendanud mees
Aga viimasest on plaanis kirjutada lähemalt juba
nimega
Gustaf
Söderlund.
Humu
järgmises Meie Aurise numbris.
väljaarendamises osalesid Liisa Sammalpenger
ning rootslane Stieg Vennström, keda võis kohata
ka Leksandi suvelaagris.
Liisa ja tema kunst- ning päriskiisud
Liisa on Soomes ja üldse Põhjamaades üks
Esimene sellelaadne toode kandis nime
neist,
kes
kuulmisabivahendite
tootjatega
Taikofon. Liisal on olemas veel üks Humu
meelsasti koostööd teeb ja neid lahkelt
eelkäijatest – Tactaid7. Viimast hoitakse
tagasisidega varustab. Samuti on ta uljas pioneer
rinnaplaadil ning kui kaasvestleja kõnelemist
kõiksugu uute ja huvitavate leiutiste omal nahal
alustab, hakkab Tactaid vibreerima. Vibratsioon
katsetamises, tutvustamises ning kasutusse
varieerub, olles pisut erinev konsonantide ja
juurutamises. Leksandi suvelaagris demonstreeris
täishäälikute koha pealt. Kunagi, 1990ndate paiku,
ta kuulajatele pealtnäha tavalist musta kotti. Kui
peeti
vibreerivaid
abivahendeid
lausa
aga keegi julges tolle koti oma põlvedele lasta
revolutsiooniks, mis kurtidele naha kaudu
panna, pistis too sülle sattudes nurruma. Nii koti
kuulmise tagasi andvat. Meie Aurise toimetaja sai
värvus, mõõtmed kui ka seest tajutava vibratsiooni
Liisa kodus noid vahendeid sõna otseses mõttes
kombinatsioon
meenutas
äravahetamiseni
omal nahal järele proovida: Tactaidiga naha kaudu
magavat kassi, kes sügavalt hingab ja ilmse
„kuulamine“ oli tõtt öeldes jube, jättes mulje
naudinguga nurru lööb. „Selle nimi on Humu, see
hambaarsti töötavast puurist. Vaesed kurdid, keda
on muusikapedagoogiline leiutis!“ lükkas Liisa
üksvahe üritati uskuma panna, et helide maailma
muiates ümber kassiallergikute hirme.
tunne sarnaneb hambaarsti puurimisele!

Liisa käte abil kuulamas tänavamuusiku käsitrumme.
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Õnneks on taktiilsete abivahendite vallas
toimunud
märgatavaid
edasiminekuid
ja
tänapäevase musta koti Humu sõbralik nurrumine
küll endisaegseid hambapuuritaolisi signaale
edastavaid kõledaid metallkarpe ei meenuta.
„Olen kasutanud Humu filmide vaatamiseks – see
on tõesti mõnus!“ kiidab Liisa. Humu saab
proovida ka mobiilist muusika kuulamiseks,
ühendades telefoni Bluetoothiga. Muusika
kuulamine taktiilselt ehk naha kaudu on ajaga
tublisti edasi arenenud ning ehkki see ilmselgelt
kurti kuuljaks ei tee (nagu 1990ndatel arvati),
annab see sügava kuulmispuudega inimesele
muusikaelamuse hankimisel palju juurde. Eriti
soovitatakse abivahendit kurtidele lastele. Kui
eestlastel soovi on, siis on võimalik tellida meilegi
Humu esitlust.
Lisaks kunstkassile on Liisat kodus ootamas
ka kaks päriskiisut. Mõlemad on pärit
varjupaigast; üks on oma loomult uudishimulik ja
julge, teine arakene. Alguses elas korteris vaid üks
hiirekuningas, ent kuna ülimalt aktiivse eluviisiga

Liisal polnud aega temaga piisavalt tegelda,
otsustas ta võtta kiisule seltsiks teise liigikaaslase.
Nii jagab Liisa oma Helsingis asuvat korterit kahe
kassiga ning kasvatab taimi; mulda taimede
tarbeks valmistab ta ökoeluviisi tulise pooldajana
oma köögis kompostmaterjalist ise.
Liisa korter on täis reisidelt kaasa toodud
suveniire ja muid mälestusi. Juba mõni aeg pärast
Rootsi suvelaagrit postitas ta Facebooki pilte oma
äsjasest Londoni reisist – ega naljalt ei kujuta
ette, et Liisa koos oma tõlkidega mõnelt
kurdistunute ürituselt puuduks. Huvitav on
spekuleerida, missugune elu oodanuks seda
praegugi tütarlapseliku olekuga väiksekasvulist
prouat ees siis, kui ta ei oleks kuulmist kaotanud?
Kas ta sel juhul oleks veetnud terve oma elu
kontoriametnikuna, liikudes põhiliselt vaid kodu –
kontori trajektooril? Vastust sellele muidugi ei
ole, ent mõne inimese puhul tekib ometi tunne –
kas ei olnud tema puhul millegi kaotus tegelikult
teatud mõttes hoopiski võit?
Liisa Sammalpengeriga kohtus Kristi Kallaste

Vietnam – kontrastid ja seiklused
Jõgeva Vaegkuuljate Liidu juhatuse liige Sirje Haavel käis koos poja Lauriga Vietnamis omal käel
seljakotireisil. Siinses numbris algavast järjejutust võime lugeda, mida põnevat ta seal nägi ja koges.
Meie reis langes sügisesele ajale. Vietnamis
hakkab siis vihmaperiood lõppema, kohalike
sõnul on parasjagu kõige külmem aastaaeg –
meie reisi kestel tuli päeval 26 – 38 kraadi
sooja, öösel enam-vähem sama. Lõuna-Hiina
meres oli vesi 30 kraadi.
Vietnami Sotsialistlikus Vabariigis elab 86
miljonit inimest ning rahaühikuks on Vietnami
dong. 1 euro võrdub 25 000 dongiga. Pangaautomaadi juures oli alati uhke tunne, kui oma
kaks või kolm miljonit dongi korraga välja võtsime. Kõik rahad muide on paber- või kilerahad,
metallraha pole; sealjuures kannavad kõik
kupüürid isakese Ho pilti. Mäletate veel Lenini
pildiga rublasid?

Seiklus algab Pariisist, kus peame kahe lennu
vahelised 22 tundi üle elama. Tuleb tõdeda, et
Pariis on kaheksa aasta taguse külastuse järel
üksjagu muutunud – migrante on hulgaliselt,
mistõttu hilisõhtune jalutuskäik tekitab veidike
kõhedustki. Julgustav, ehkki samas võõrastav on
näha
paarikaupa
liikuvaid
relvastatud
politseipatrulle.
Öine lend Pariisist Ho Chi Minchi kestab 13
tundi. Et tegemist on Prantsuse lennufirmaga, siis
loomulikult pakutakse lennukis süüa-juua,
šampust ja veine, mis paraku küll uinuda ei aita.
Saabume sihtkohta hommikul, üsnagi magamata
ja pikast lennust uimastena.
Vietnami esimene päev möödub Ho Chi
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päeval kartsime jalakäijatena, et jäämegi kuhugi
Minchis
ehk
endises
Lõuna-Vietnami
tänava äärde seisma, sest punane tuli ei tähenda
pealinnas, mida suupärasemalt endise nime
seal mitte kui midagi. Valgusfoor tervikuna ei
järgi Saigoniks kutsuma hakkame.
Esimene ehmatus – ilm on ülipalav! Valitseb
tähenda ülepea midagi, nii et sul ei jää üle muud,
päikeseline, niiske ja tuuletu ilm. Liinibussis on
kui naelutada oma pilk teisele poole teed ja lihtsalt
kaks tähtsat tegelast: bussijuht ja reisisaatja. Pileti
astuda julmalt sellesse metsikusse motorollerite
ostame reisisaatjalt, kes kasseerib raha ka kottide
voogu, mis ei peatu mitte sekundikski. See on
eest, iga ühik 5000 dongi. Järgnevatel päevadel
otsekui Niiluse ületamine krokodilliparve keskelt.
avastame, et kui osta pilet otse bussijuhilt, siis
Rollerid sõidavad ka kõnniteedel, keeravad sulle
kottide eest maksma ei pea.
ette jumal-teab-millisest suunast, liiklusmärke ega
Teise šoki saime Vietnami tänavaliiklusest.
viitasid tänavatel pole, sebra ei tähenda mitte
Kogesime lärmi ja tohutut mopeedide tulva.
midagi – vahel lõpeb see sõiduradasid eraldava
Kõnniteedel oli võimatu liikuda, sest sinna olid
haljasala vastas, nii et tänava ületamiseks tuleb üle
kaupmehed oma poed üles sättinud, sõiduteel tuli
kõrge äärekivi eraldusribale ronida, muru tallata ja
autode ja mopeedide eest teeserva hoida. Esimesel
vahel ka üle põõsaste hüpata.

Vietnami ime: vöötrada lõppeb vastu kõrget äärekivi, selle järel algab muruplats ilma mingi kõnniteeta.
Sellised need linnatänavad
ongi: kõnniteed on rollerite ja
kohalike söögikohtade päralt,
kõigis madalad lauakesed ja
plastist
lastetoolid.
Süüa
tehakse, nõusid pestakse ja
kaupa müüakse tänavaserval
kükitades. Kõik kõnniteede
äärekivid
on
laugjad,
võimaldamaks mootorratastega
ükskõik kust kõnniteele sõita.
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Kõrvalpildil: Kohalikud
õllenaudid. Pöörake
tähelepanu toolide-laudade
minisuurusele! Raha
kasseerimisel loeb müüja laua
alla jäetud pudelid üle.
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Rolleritega sõidavad kõik
– nii noored kui vanad, nii
mehed kui naised. Sadulas on
terved pered – väikelapsed
ema süles või isa külge
seotud, vahel troonib sadulas
lausa viieliikmelisi peresid.
Lapsed viiakse kooli ja
lasteaeda,
kaup
veetakse
turule, mööblipoest tuuakse
madratseid,
tehnikapoest
telereid – kõik rolleritega! Ehitusmehed veavad
kaenlas pikki armatuurraua latte ning juhtimine
käib ühe käega. Saigonis olevat kaheksa miljoni

elaniku kohta kuus miljonit rollerit. Autod,
enamuses uhked džiibid või siis taksod, on selges
vähemuses.
Ühistransport on peaaegu olematu. Ja kuna
kõik sõidavad rolleritega, siis jalakäijaid peale
turistide ja mõne kohaliku vanuri eriti polegi.
Kogu liikluse virr-varr käib meeletu
signaalitamise saatel. Signaalinupp tundub olevat
peamine kommunikatsioonivahend. Hierarhia on
selline: mida suurem sõiduk, seda suurem
eesõigus. Enim tuututavad bussid ja taksod, sekka
kostab mõni harv veokiröögatus.
Elustiil tingib riietuse: naised kannavad
enamasti meie mõistes pidžaamat (kirju pluus,
kirjud püksid), mehed pikki pükse ja T-särki.
Jalanõudeks on peaaegu eranditult plätud. Naistel
on jalas varbavaheplätudega kohandatud ihukarva
sokid, paljudel on lisaks kindad ja näomaskid.
Kohalikud päikest ei võta ning ei pidavat ka ujuda
oskama.
Näomaskide eesmärk on selge – tohutu
sõidukitetulva ja katkematu majadereaga tänavate
tõttu on õhusaaste sudu lausa käegakatsutav. Ei
pea olema hiromant taipamaks, miks paljudel
lastel ja noorukitel on kõrvad peaga risti: käivad ju
maskide paelad kõrvade taga ja pidev maski
kandmine liigutab kõrvad ettepoole. Vihmaga
tõmmatakse ülle keebid: kogu motoseltskond
paigutatakse keebi alla, vaate võimalus on vaid
juhil. Esimene päev kulub linnas uidates; jõuame
ära vaadata kaks olulist vaatamisväärsust: katoliku
kiriku ja postkontori ning loomulikult ka linna
keskuses oleva pargi. Pargi serval on tasuta WC.

Pildil: Esimene Vietnami söök – loomalihasupp
nuudlite ja rohke rohelisega.
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Sisenedes tuleb oma jalatsid ukse taha jätta ja
riiulist parajad plätud valida. Aga ruumid on väga
puhtad, käi või paljajalu! Ja muide, avalikes
Tho (1,2 miljonit elanikku), eesmärk on käia ära
tualettruumides on alati olemas seinal nööri küljes
Mekongi deltas, mis, nagu tundub, on turistidele
või ka suvalises topsikus paar-kolm kammi.
lausa kohustuslik.
Vietnamis on eriti meeste puhul sätitud soeng
Bussi sisenemisel ulatatakse kõigile kilekott,
hästi oluline.
kuhu peame oma jalatsid panema. Bussis ollakse
Tänavatel pole lapsevankreid, koerajalutajaid,
paljajalu, kõik on puhas ja kena. Buss on
ratastoole, lapsi, vanureid, kasse ega tuvisid. Isegi
sisustatud
lamamisnaridega,
mis
on
koerad sõidavad rolleritega, väiksemad kas süles
kahekorruselised, nii et sõit tõotab väga mugav
või ees jalgevahel, suuremad peremehe või -naise
tulla. Tasuta veepudeleid jagatakse – milline
taga sadulas.
luksus! Kohalikud muide vett ei joo, nemad
Reisi teisel päeval plaanisime sõita lõuna
tarbivad kaasaostetud Colat, limonaade ja
poole. Järgmiseks sihtkohaks on linn nimega Can
energiajooke.

Propagandaplakatid Saigoni tänaval.
hind 8-tunnise ekskursiooni eest on 30, meile
Lamamisbussi ülemisel naril
pakutakse 20 dollariga. Lubatakse privaatset paati:
Kohati üsna kehvad teed ja hullumeelne
ainult meie ja paadimees. Lööme käed.
liiklus tähendab paraku seda, et ligikaudu 200
Õhtu veedame linna peal: jõe ääres on
kilomeetrit pikk reis kujuneb seitsmetunniseks.
üüratute mõõtmetega park, isakese Ho kullatud
Söögikohaga vahepeatuses tõstetakse bussiukse
kuju, lähitänavatel nädalalõpuks üles seatud
ette kast plätudega, kust endale siis sinised
kauba- ja toiduturg. Kohalikud toidud on
vahetusjalatsid haarame. Bussiaknast avanevad
superhead: naudime mereande ja kohapeal
vaated vesistele riisipõldudele. Keset põldusid on
pressitavat suhkruroojooki. Pargis leiab õhtul aset
näha
mahajäetud
välimusega
perekonnalaulu- ja tantsuetendus, vilguvad värvilised tuled
kalmistuid. Sealsamas patseerivad pühvlid ja
ja mängib muusika. Kogu värk meenutab kangesti
pardid.
80ndate Musta mere kuurorte. Palju on punaseid
Enne Can Thosse jõudmist ületame Aasia
lippe ja propagandaplakateid. Jõel seilavad suured
pikima rippsilla, mis viib üle selle maailmajao
ja uhked heledasti valgustatud lõbusõidulaevad.
pikima jõe Mekongi. Hotellis pakutakse delta
trippi, mis tundub kuidagi eriti soodne: ametlik
Vietnamis käis seiklemas: Sirje Haavel
Jätkub järgmises numbris
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Tallinna ja Harjumaa kõvakuuljad
maailmalõppu ei karda!
Kristlaste ühe ennustuse
kohaselt pidi 23. septembril
2017 saabuma maailmalõpp
ning
meie
Tallinna
ja
Harjumaa vaegkuuljad sattusid
selle huvitava asjaolu üle
omavahel Facebooki lehel
mõtteid
veeretama.
Üsna
üksmeelselt
jõuti
peagi
seisukohale, et kui too lõpp
juba niikuinii saabumas on,
mis hea pärast peaks see siis
seiklusjanulisi
kõvakuuljaid
koduses
voodis
tabama.
Kuidagi iseenesest küpses idee
tähistada toda suhteliselt olulist
päeva saare peal, täpsemalt
Naissaarel. Nõnda reis broneeritud ja teostatud saigi.
Ilusa looduse ja põneva ajalooga saar Tallinna külje all oli kunagi omal ajal päris tiheda asustusega
ning Tallinna rahvale eelistatud väljasõidukoht. Nüüdsel ajal katab kogu saart tihe männik ja alusmetsa
moodustab mustikapuhmaste vaip. Kunagi oli Naissaarel koguni kitsarööpmeline raudtee ning mälestuseks
saare militaarsest minevikust võib tänini metsa alt leida roostetanud miinikestasid.
Ekskursioon toimus sõjaväe veoautodega, mis olid
katusega, kuid külgedelt lahtised. Kui juht pisut suurema
hoo sisse võttis, kostis üle puujuurte rallivast veokist
lõbusat ja õnneks mitte eriti hirmunud kisa.
Pärast retke muljeid vahetades oli Allari arvates
autoekskursioon natuke lühike, aga jalutada sai see-eest
palju. „Oleks pikem olnud, poleks me Katriniga
kirikusse jõudnud!“ lohutas teda Merike ja lisas:
„Jalutada oli seal igati tore tegelikult.“ Siret on enda
sõnutsi päevaga igati rahul ja teatab näljaselt: „Seened
läksid juba pannile!“
Osa rahvast oleks soovinud ka majaka juurde minna,
kuid pilgeni täis seenemets ja ekskursantide gurmaansed
huvid kaalusid kultuurilised vaatamisväärsused paraku
üles. Päris mitmel ühingu (meessoost) liikmel tekkis
ühise keskustelu käigus mõte võtta niisugune tripp
kordamisele ja siis juba ööbimisega, et saaks hämaralt
mererannalt juukseid kammivaid näkineide otsida.
Arvamused lahknesid vaid selles osas, kas korraldada
järgmise suvine saareüritus Naissaarel või kusagil mujal.
Ilmselt muutis ka Emake Maa meie kõvakuuljaid
Naissaarel seenel nähes meelt, jättes oma lõpu täitsa
saabumata.
Naissaare fotod tegi Merike Freienthal.
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Miinikestad Naissaarel.
Ent millega Tallinna- Harjumaa kõvakuuljad veel tegelevad?
“Spordikvartal on meil mõnus tihe ees,” teadustab ühingu juht Mallori Lemsalu ning meenutab 22.
septembril toimunud kardisõitu. Triobeti kardirajale Laagris oli saabunud kamp Harjumaa kõvakuuljaid, kes
kibelesid veres peituvat kihutamispisikut legaalsel teel maandama. „Üldiselt me, vaegkuuljad, sõidame rada
ikka üsnagi rahulikult ja arvestame teistega rohkemgi kui peaks,“ rahustab Mallori. „Kes varem kardirajal
oma võimeid proovile pannud pole, siis meiega on ideaalne seda teha – saame rahulikult kulgeda ja rajaga
tutvuda; ka autosõidukauged inimesed saavad tunnetuse kätte ja kindlasti annab see sõit mõnusa
adrenaliinilaksu.“

Tallinna ja Harjumaa kõvakuuljad kardirajal.
Allpool toome ära unistuste spordialad, mida Tallinna-Harjumaa vaegkuuljad küsitluse alusel harrastada
ihkavad ja mis parasjagu tegevuste järjekorras ootamas on. Sukka kuduvad vanaemad, värisege!
Siin ongi loetelu: Kart, bowling, suusatamine, lumelauasõit, tulel kõndimine, seikluspark, püssist
laskmine, ujumine, ratsutamine maastikul, jäähoki, vibu, jääkeegel, jooga, rahvastepall, uisutamine, MMA
ehk sportlik vabavõitlus, poks, allveesport, võrkpall.
Juba 4. novembril on vaprad harjumaakad valmis sööstma vägede ülemjuhatajast Mallori Lemsalu käe
all ennastsalgavalt paintball´i lahingusse. Kõvakuuljatest sõdureid on Õismäe polügoonil ootamas kolm
tuhat värvikuuli, kakssada iga nina peale. Kus tärisevad relvad, seal vahetatakse kuuldeaparaadil patareisid!
Kristi Kallaste
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Marti jooksmas
Hilissügisene päev hakkas hämarusse kalduma. Juba lõunast varjutasid taevast aastaajale iseloomulikud
tumehallid pilved. Tõtt öelda ilm mind ei huvitanud – mina olin ju soojas toas ning ilmaga polnud mul
vähimatki pistmist. Arvutiekraan helendas – oli ühe paksemat sorti raamatu korrektuuri ärasaatmise viimane
päev. Kirusin oma harjumust jätta töö viimasele minutile ning jätkasin. Varsti saabuvad lapsed koolist koju.
”Emmeeeeeeeeeeeeeeeee!!!” Noorem tütretirts seisis elutoa uksel, ranits seljas, huilates justkui auriku
hädapasun. Kogenud emana toimis suhtlus telepaatiliselt ja juba liigutas end kuskil kuklasagaras teadmine:
kas ei näidanud kalender mitte 10. novembrit? Eee... mardi...?
”Emmeee!” huilgas piiga uuesti, valjult ja nõudlikult nagu udusireen. ”Jaa, kallis?” küsin, ehkki juba
haistan vägagi-võimalikku probleemi.
”Emme, Agnete kutsus meid jooksma!!!” kisas piiga ühe hingetõmbega. Ning taipas lisada alles siis:
”Täna on mardipäev.”
Täpselt. Just seda kartsingi. Ent tirts on nüüd jutu lahti saanud ja laseb edasi. ”Me saame Agnetega kooli
väravas kokku! Mina, Olivia, Olivia õde Sofia ja Agnete.”
Kui neid nõnda palju on, miks siis mitte? Koos on turvalisem. ”No olgu, kui te kogu aja ikka ilusti koos
püsite,” arvan. Juba enne, kui laps jõuab järgmise lause öelda, tean mida ta ütlema hakkab ning piilun
nõutult magamistoa riidekapi poole. ”Meil on vaja mardikostüüme!” Tuligi ära. Kust ma selle kostüümi
nüüd hoobilt välja võlun? Oh, oleks mul Harry Potteri võlukepike, et ainult tõmban sellega korra õhku, ja
ripuvadki mul siin stangel kenasti kaks ülivinget mardikostüümi. Eee... kaks?! Jep, neid on ju kaks – lapsi
siis, ja nagunii teine tahab ka. Kui ta koju tuleb. Üks küsimus kerkib kahtlustavana ajusopist esile.
”Mis kell te kokku saate?” uurin. ”Kell seitse!” Tõmban kulmu kortsu. ”See on hilja, homme on
koolipäev ja te lähete tavaliselt kell kaheksa juba pesema,” laidan aega. ”Aga Agnete ei saa varem, tal on
trenn!” Lapse silmad hakkavad ohtlikult veekalkvel pilkuma – eks temagi tajub telepaatiliselt, kui ema
kavatseb keelduda. Seisan ega tea, mida teha. ”Aga ma ei saa ju Agnetet alt vedada, ma ju lu-ba-sin!”
pahvatab laps välja selle viimase, kõige kangema argumendi. ”Helista talle ja ütle, et ei saa tulla, kell seitse
on liiga hilja,” teatan. ”Aga mul ei ole Agnete mobiilinumbrit!” Kes on öelnud, et elu peab lihtne olema?
Asun ohates riidekapis arheoloogilisi väljakaevamisi teostama. Kas tõesti on vaja leida KAKS
kostüümi? Äkki õnnestub neil mõlemal pugeda kuidagi ühe kostüümi sisse, nad ei ole ju nii väga suured...
Variant, et teine äkki ei tahagi, ei tule mulle mitte pähegi. Tunnen oma tüdrukuid. Õnneks meenub, et vanem
piiga käib rahvatantsuringis. Tänu sellele on tal kapis olemas korralik rahvariiete komplekt. Sellest on
kindlasti abi, loodetavasti ei saa paks pikk seelik poriseks.
Kui teine piiga koju jõuab ja nooremalt õelt Tähtsa Ettevõtmise infot kuuleb, on mul tema jaoks
kostüüm juba valmis pandud. Ma ei viitsi tema automaatsele ”tahankaale” enam noogutadagi, käsin vaid
kiirelt õppima kerida.
Õues on ilm vahepeal muutunud kottpimedaks. Sajab kõledat uduvihma. ”Hullud peast!” kahetsen
südamest kogu seda olukorda. Jõuan otsusele. ”Tüdrukud, teeme õige nii, et mina tulen teiega kaasa, sobib?”
”Jaaaa!” röögitakse kahest kõrist. Tuleb meelde, et esimese ja teise klassi lapsed on veel selles toredas eas,
kus emme kaasatulekusse ülipositiivselt suhtutakse.
Peagi laekuvad esikusse Olivia ning Sofia. Neil on väga kenad kostüümid seljas, põsed erkpunase
huulepulgaga ära värvitud: kõik on neil paigas ja stiilipuhas – hoolimata tõigast, et tegemist on soome
perega. Õue astudes liituvad meiega veel kõrvaltänava poisid-vennad. Võtan lapsed ringi ning pean neile
lühikese õppetunni, kontrollides teadmisi mardisandiks käimisest. Selgub, et lastel on koolist saadud üpris
kiiduväärne infopagas. Aitäh, kool! Aedlinna tänavatel liiguvad rätikutes kogud, näpu otsas
kommikorjamise nõud. Viimaseks on mis iganes asi, alates pisikesest käekotist ja lõpetades rannamärsi ehk
kogunisti matkaseljakotiga. Maiasmokad sihukesed...
Kooli juurde jõudes pole seal peaorganisaatorist Agnetest mitte varjugi. Lapsed uduvihma käes
hingeldavad kiirest jooksust. Kaalutlen endamisi, kui palju neil veel võhma jätkub, sest ilmselt tuleb meil
veel mõnda aega kondimootorit kulutada.
Lapsed vaidlevad omavahel. Keegi hõikab: ”Läheme Saara juurde!” Teine avaldab arvamust, et võiks
Mikule marti jooksma minna. Mõtisklen nõutuna, et mis siis, kui Saara elab paari kilomeetri kaugusel, Mikk
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aga siinsamas? Saan aru, et neil juntsudel ei ole marsruudi ökonoomsest planeerimisest halli aimugi ning ma
pean ohjad oma kätte haarama. ”Nii, lapsed!” hüüan ning kogun kamba kokku. ”Meil pole mõtet poolt
Tallinna linna läbi jooksma hakata, eks ole? Läheme kõigepealt sinna, kes elavad kõige lähemal.” Ettepanek
võetakse nõusoleva üminaga vastu. Kõndides piidlen tee ääres olevaid maju. Üks tundub eriliselt kutsuv –
uus ja kena, koera pole, värava asemel on aia sisse ehitatud otse majauks. Ja mis peaasi – akendes kumab
kutsuv valgus. Vajutame uksekella ja jääme ootama. Aeg kulub, midagi ei juhtu. Astun ligi ning vajutan ise
uuesti. Ei midagi. Piilun aknast sisse. Elutoas istuvad inimesed ja vaatavad televiisorit. Kas on uksekell
katki või ei kuule nad seda telekahäälte sees üldse. Laste pilgud on otsekui naelutatud helendavale ekraanile.
Ilus maja küll, aga ilmselt pole meil siit midagi otsida. Aiman juba ette, mitme ooteminuti pärast laste suud
kõveraks tõmbuda võivad ning kamandan nad sekundi murdosa enne kriitilist hetke tagasi tänavale.
Tänaval mööduvad meist võõrad, sutike suuremad mardisandid. ”Näe, minge sinna majja, seal on
toredad inimesed!” hõigatakse rõõmsameelselt ja vihmasesse öhe nad kadunud ongi. Ei jõua neid lahke
soovituse eest tänadagi. Siirdumegi väikese hubaseilmelise puumajakese suunas. Jutt pidas neil paika –
juhatatud majas on tõesti meeldiv pererahvas. Laste laulud-salmid kuulatakse kenasti ära, mõistatustest
osatakse pooltele vastata ja kaasa pakutakse mandariine. Armas maja.
Ühe pereemaga jään pikemalt juttu puhuma, lapsed samal ajal leiavad endale perelaste näol uued sõbrad
ja ennastunustav mäng läheb lahti. Pereema kurdab, et temale ei taha mardid kuidagi tulla, ehkki nii pere
suured kui väiksed on neid igal aastal pikisilmi oodanud. Nagu Murphy seadus, et kes marte nimelt ootavad,
neile ei tule keegi ja need, kes martidest väga huvitet pole, näevad neid õhtu läbi voorimas. Ameerikas on
halloween´i ajal kombeks, et külalisteootel maja ette pannakse märguandeks põleva küünlaga kõrvits.
Temaatiliselt ärakaunistatud värav või uks annab teada, et sinna majja võivad kostüümides lapsed minna. Ka
meil võiks ju panna maja või värava ette mingi temaatilise kaunistuse, mis annaks märku, et sinna majja on
mardisandid oodatud. Et aiavärav pole sellel õhtul lukus ja inimesed viibivad kodus, mitte teleris.

Mardisantide kogemusi lapsevanema pilgu läbi jagas Kristi Kallaste
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Telia hakkas Eesti filmidele vaegkuuljate
subtiitreid lisama
18. augustil 2017 edastati pressiteade, et Telia hakkas Eesti
filmidele vaegkuuljate subtiitreid lisama. Esimeses järjekorras
lisandusid subtiitrid filmidele „Sangarid“ ning „Luuraja ja
luuletaja“ (The Spy and The Poet). Õige pea laieneb see tugi
veel umbes kümnele populaarsele filmile, mis on Eestis viimase
3-4 aasta jooksul toodetud. Ka kõik uued kodumaised filmid
ilmuvad laenutusse juba subtiitritega varustatuna.
Telia Eesti meelelahutuse ja multimeedia valdkonna
hankejuhi Karlo Funki sõnul on algatuse eesmärk tuua
kodumaine meelelahutus ka vaegkuuljateni. „Kui seni olid need
subtiitrid lisatud ainult värskemate Eesti filmide DVD-le, siis
nüüd on uued kinoelamused ainult puldinupu vajutuse
kaugusel.“
Vaegkuuljate subtiitrid saavad kõik Eesti Filmi Instituudi (EFI) tootmistoetust saanud mängufilmid. EFI
toel on saanud vaegkuuljatele ja -nägijatele kättesaadavaks ka mitmed Eesti filmiklassikasse kuuluvad
filmid.
Eestikeelsete vaegkuuljate subtiitritega varustatud filmid on edaspidi Telia Videolaenutuses märgistatud
tähisega „QHI“ ning valiku saab teha vastavast subtiitrite menüüst.
Lisainfo:
Raigo Neudorf
meediasuhete juht/media relations manager
Telia Eesti AS
mob: +372 51 69 747
raigo.neudorf@telia.ee
Uus eestikeelne mängufilm „Luuraja ja luuletaja“, mis peaks
olema subtiitritega.

Nalja kah!
Viis kirurgi on teinud kohvipausi ja vestlevad.
Esimene kirurg räägib: "Kõige parem on opereerida raamatupidajaid. Nagu sa nad lahti lõikad, nii sees on
kõik ära nummerdatud."
Teine kirurg väidab: "Ei, sekretärid on parimad, nende sees on kõik tähestikulises järjekorras."
Kolmas vaidleb vastu: "Proovi geolooge, nende sees on kõik märgitud värvikoodiga!"
Sekkub neljas kirurg: "Mulle meeldivad insenerid... nad saavad alati aru, kui mõned osad pärast üle jäävad."
Selle peale ütleb viies kirurg, kes seni on vaikselt kuulanud: “Te kõik eksite. Parimad on juristid. Nad on
maotud, südametud, selgroota ning nende pea ja tagumik on äravahetatavad.”
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KÕKU TANTSUTRUPP KUTSUB TANTSIMA!
Eesti Vaegkuuljate Liidu juures tegutsev Kõkude (kõvakuuljate) tantsurühm ootab oma
ridadesse uusi rõõmsameelseid jalakeerutajaid!
Ehkki viimasel ajal on enamus trenne toimunud Tallinnas, kuulub meie truppi kõkusid üle terve
Eestimaa ja Tallinna, keskpõrandale kokku, sõidetakse nii Tartust, Pärnust kui ka Muhumaalt. Seetõttu pole
meil kindlaid iganädalaseid trenniaegu. Harjutame mõnel korral kuus ja siis pikemalt; samuti tantsime
rohkem enne esinemisi. Tantsustiiliks on valdavalt kantritants, aga tantsime vahelduseks ka line- ja
rahvatantsu.
Uutelt tulijatel me varasemat tantsukogemust ei oota: tähtsaim on soov tantsida ja mõnusas seltskonnas
aega veeta. Korraldame ka mitmepäevaseid tantsulaagreid, traditsiooniks on kohtuda talvel, aasta alguses
ning kogu aastavahetuse liigsöömise tulemused paari päeva jooksul maha tantsida.
Meie tantsutrupis on kurdid ja vaegkuuljad üle Eesti, isegi Soomest tullakse kohale. Meie motoks on:
„Muusika meid ei sega!“ Alates 2012. aastast on meie juhendajaks Kaie Seger, kellel on pikaajalised
kogemused ka ratastoolitantsijatega.
Oleme esinenud mitmetel ägedatel üritustel, näiteks festivalil “Puude taga on inimene”, Harku Kantril,
Eesti Linetantsu Festivalil, Raekoja platsi jõuluturul, Haapsalus Valge Daami päevadel, Lindi „Meie küla
peol“, Luunja kantril, Grillfestil, Kochi Aidas, Kuldse Notsu Kõrtsis, Vanemuise teatris, Linnateatris ning
mitmetel suvepäevadel, jaanipäevadel, jõuluüritustel, aastakoosolekutel jne. Väike reklaamvideo ka:
https://www.youtube.com/watch?v=5MMhjwnsbUo&t=1264s
Oleme alati valmis esinema toredatele inimestele, kutsuge aga julgelt!
Lisainfo:
Külliki Bode
tel 53 478 422
e-mail: kylliki@vaegkuuljad.ee
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Rivisammu marss!
KÕKU Võhandu väljaõppelaager piltides
Traditsiooniline suvelaager toimus 14. – 16. juulil Võhandu puhkekeskuses, mis asus „Eesti pikima jõe,
162-kilomeetrise Võhandu kaldal looduskaunis ja ajaloolises Kääpa külas Kirsi talu maadel,“ nagu lubas
internetis reisiteatmik.
Ent mis seal tegelikult toimus?! Et polstrit koguvaid tugitoolitegelinskeid üles raputada, otsustas
selleaastane korraldustoimkonna staap kutsuda rahva kokku militaarsete jõuvõtete vaimus. Sõnad on liigsed,
nagu (allpool) isegi näete...

Pioneer Ene Oga: „Tõotan pühalikult
oma seltsimeeste ja –naiste ees...“

„Joondu valvel, rivitult ja marss sööma!“

Seltsimehed noorsõdurid, kalasoomused on mitte uhhaa, vaid
habemeajamise jaoks!
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Siiri ja Külliki kortsu tõmbamas.
Viljar on transis.
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Romantika ristkülik.

Daam koerakesega. Šokeeritud Urmas: Appi, mis siin küll toimub?!

Kõku sõjaväeorkester sumedal suvisel ööl sõdurilaule laulmas ja head seltskonda nautimas.
Suured tänud fotode eest, Merike Freienthal, Üllar Maikalo, Janek Kivilo!
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KÕKU suvepäevade 2017. aasta toetajad:
Suursponsorid:
GKR Trade OÜ, Santa Maria ja E-Mil Trading OÜ.
Lisaks panid oma õla abivalmilt alla:
Cinamon
käsitsi valmistatud
Jungle Elamusgolf
aroomiteraapia küünlad
Lohesaba Seikluslinnak
Magnum
Pähklinäpp
Anvol OÜ
Tartu Seikluspark
Tervix
Estover Piimatööstus
Pühajärve SPA ja
Brain Games
puhkekeskus
Nopri Talumeierei OÜ
Vudila – kogu pere
mängumaa
Kaitseliit
Tartu Mänguasjamuuseum
Sportland Eesti AS
Addimex OÜ
Kubija Hotell-Loodusspaa
Vitamin Well
Estonia Resort Hotel & Spa
Militaarmatkaja
Medical Spa & Hotel
Santa Maria
Taastusravi & hotell – Wasa
Viiking spa-hotell
Nonna – mahetooted
Freshdeli Eesti – naturaalsed
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Subtiitrid – kas siis ikkagi on või ei ole...?
Vestlus Facebookis
Eelmises Meie Aurise numbris tegime pikemalt juttu filmide ja saadete alla lisatavatest subtiitritest, mis
hõlbustaksid kõvakuuljate kultuuritarbimist priskelt olulisel määral. Et saada aimu, mis seis valitseb valdkonnas
praegu, toome lugejateni keskustelul Facebookis.

Merike: Telia on äriettevõte, tema tahab muidugi kasumit teenida. Minu meelest on positiivne, et ta on
sellise asja nagu subtiitrite lisamine, üldse ette võtnud.
Allar: Luiseriin, kindlasti saab EVL Teliale survet avaldada ja pinda käia Pealtnägija subtiitrite teemal, aga
siis oleks vaja detailsemat ja täpsemat probleemi kirjeldust...
Luiseriin: Muhvigi ei saa Teliale survet avaldada. Kirjutasime juba kuid tagasi sellest Jannoga ja vastus tuli,
et kahjuks tehniline probleem ja asjaga tegeletakse (1,5a varsti!!!). Videolaenutus on tasuline. Filmiriiulile
ei raatsinud panna filmidele subtiitreid. Millal ükskord "tehniline probleem" lahendatud saab ja Telia õhu
kaudu ühendusega telekast subtiitreid näeb Eesti filmidel ja saadetel, nagu saatekavas lubatud?
Allar: Peaks ikka filmiriiulil ka olema, aga kahjuks Telia ise ei tee subtiitreid vaid filmide tegijad peaks neid
tegema. EVL püüab ka tegijatele seda meelde tuletada, aga olukord on nagu on. Tehniliselt on subtiitrite
näitamine võimalik; iseasi, kas kõik oskavad puldist või seadmest endale subtiitreid valida...
Luiseriin: Nonii. Võtsin mina ette ja valisin oma Telia juhtmevabast levist videolaenutusest filmi "Sangarid".
SAI ILUSTI KA VALITUD ALT FILMI SEADETEST "EESTI SUBTIITRID". Võta näpust- supakad on all vaid ainult
siis, kui räägitakse väljamaa keeles. Eesti keeles rääkides pole subtiitreid! Arvasin, et tegin midagi valesti,
panin filmi pausile ja valisin uuesti "eesti subtiitrid"- tulemust pole. Telia teeb poolikut tööd. Miks pean
filmi eest täishinda maksma, kui aru saan vaid poolest filmist?
Merike: Ma mõni aeg tagasi tahtsin salvestama panna subtiitritega saateid, aga ei õnnestunud - salvestas ilma
subtiitriteta. Mul pole ka alati aega ja meeleski, millal need saated on ja jäävadki vaatamata.
Allar: Luiseriin, artiklis ju kirjas... "Eestikeelsete vaegkuuljate subtiitritega filmid on edaspidi Telia videolaenutuses
märgistatud tähisega «QHI» ning valiku saab teha vastavast subtiitrite menüüst."
Ära vali EST vaid QHI!
Üllar: Kena keik, aga mis asi eesti keeles see QHI. Kas loogilisem poleks miski maakeelsem variant?
Allar: Maakeeles EST on ainult osalised subtiitrid kuuljatele võõrkeele jaoks.
Niisugused on meie vaegkuuljate kogemused-arvamused. Ehk siis – tundub, et tööd antud valdkonnas veel jagub.
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Üks pilt ütleb rohkem kui tuhat sõna...

KÕKU suvelaager Võhandul. Kortsu tõmbavad ja sõdurilaule laulavad Külliki ja Siiri.

Kõku meisterdusi.

Olete kindlad, et te vennad pole?!
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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.
Asukoht: Tallinn, Toompuiestee 10, 2. korruse õppeklassis.
Maht: 40 tundi a´ 45 min. Hind: 249 eur. Lõpetanud saavad tunnistuse.
Koolituse eest saab tulumaksu tagasi. Töötaval erivajadusega inimesel on võimalik õppida tasuta; täpsem
info: http://www.ensib.ee/sotsiaaltoetused-puuetega-inimestele/
Helista või saada meil ja küsi uue kursuse algamisaega!
E-post kristi@think.ee (Kristi Kallaste)
Telefon 5347 8422 (Külliki Bode).

Koduleht: www.think.ee

PÕNEVATE KOHTUMISTENI VIIPEKEELE TUNNIS!

Info ja vastuvõtule registreerimine
parema@kuulmiseni.ee

533 11 099 (tööpäevadel 10.00-14.00)

kuulmiseni.ee

Teie parema teenindamise huvides palume enne vastuvõtule tulekut kindlasti aeg
kokku leppida

Tallinn
Uus-Tatari 12-1

Viljandi
Turu 10, Viljandi Tervisekeskus,
kabinet 304

