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AURIS

Vaegkuuljate oma leht alates aastast 1995
Tibusid loeme sügisel!
Sellist põnevat aega nagu praegu ei ole
meil varem ette tulnud, tegemisi on
tunduvalt rohkem, kui me neid teha
jõuame! Käesoleval aastal on Eesti
Vaegkuuljate Liidul olnud palju tegemisi
rahvusvahelisel tasandil. 8.-12. mail toimus
Euroopa Parlamendi Külalisteenistuse toel
silmaringi avardav õppereis Brüsselisse,
milles osales 30 spetsialisti meie
maakondlikest organisatsioonidest.
K ü l a s t a s i m e E u r o o p a Pa r l a m e n t i ,
kohtusime saadiku Kaja Kallase ja kurdi parlamendiliikme Helga Stevensiga ning Euroopa
Puuetega Inimeste Foorumi inimestega. Põhjamaade vaegkuuljatel on eraldi
hiliskurdistunute grupid, kes on aktiivsed ja ühistegevustega seotud. 16.-18. aprillil olid siin
Põhjamaade hiliskurdistunute ühenduse juhid, kes viisid läbi oma iga-aastast konverentsi ja
koosolekut. 23. mail olid Toompuiestee majas Soome hiliskurdistunud (ca 40 inimest), kes
kohtusid ka meie vaegkuuljatega. Meie vaegkuuljate organisatsioonidel üle Eesti on ka sel
aastal käed-jalad tegemisi täis. Sel aastal on tähtsad päevad olnud Pärnu ja Jõhvi
vaegkuuljatel. Juubilarist Pärnu Vaegkuuljate Ühing sai 3. juunil juba 20-aastaseks pidustustega kaasnevast on kirjutanud Uno Taimla käesolevas Aurise numbris. Jõhvi
vaegkuuljad tähistasid 21. märtsil oma kümnendat tegevusaastat. Kultuurisõprade jaoks oli
oluline 7.-9. augustil toimuv Kõku laager Saaremaal Kipi-Koovi puhkekeskuses.
Eestis on toimumas olulised protsessid, oleme kaasatud töövõimereformi raames tehtavate
muudatuste väljatöötamisse. Järgmisel aastal muutub
abivahendite saamise kord ning ka rehabilitatsiooni
saab uutel alustel. Edaspidi hakatakse töövõimetuse
asemel määrama töövõimet. Meie jaoks on käivitumas
väga olulise kaaluga tekstitõlketeenus. Sellel sügisel
alustasid Soomes õpinguid neli tekstitõlki, kellest kaks
on seni töötanud viipekeeletõlkidena. Kevadeks on neil
tekstitõlgi tunnistus olemas ning kuulmispuudega
inimestel on võimalik saada tasemel tekstitõlke teenust.
Juba praegu on küsitud, kust seda teenust tellida saaks.
Septembrikuisel Töömessil olid meie tekstitõlkidest
praktikandid vabatahtlikuna ametit proovimas.
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Mida põnevat võime veel sügiselt oodata? Septembrikuus toimub kuulmisnõustajate koolitus
Pärnus. 8. oktoobril toimub kuulmiskeskuste ümarlaud, kus koos kuuldeaparaate
väljastavate firmadega arutletakse, kuidas parendada keskuste teeninduskvaliteeti,
aparaatide sobitamist, kättesaadavust jms. Ümarlaual on oluliseks teemaks ka abivahendite
määruse muudatused ja selle rakendamise kitsaskohad. Oktoobris läheb Kopenhaagenisse
rahvusvahelisi inimõigusi ja puuetega inimeste
konventsiooni õppima meie hiliskurdistunute komitee
liige Pille Ruul. Põlva vaegkuuljad peavad oktoobri lõpus
15. sünnipäeva. Novembris lähevad meie noored Mallori
Lemsalu ja Henri Ruul Portugali õppima, kuidas läbi viia
erinevaid spordiüritusi. Aasta lõpus viime läbi suu pealt
lugemise võistluse ning valime juba kolmandat korda
„Selgeima kõneleja“. Sel aastal valime selge kõneleja
lisaks tele- ja saatejuhtidele ka teatrinäitlejate seast.
Soovin kaunist ja värviküllast sügist! KÜLLIKI BODE

20 aastat Pärnumaa
Vaegkuuljate Ühingut
Pärnu linnas ja maakonnas
elavad kuulmispuudega inimesed
olid esimesed, kes asutasid Eestis
esimese piirkondliku ühingu 24.
aprillil 1994. aastal. Juhatuse
esinaiseks valiti Ilse Pärnsalu,
kes oli olnud kauaaegne Pärnu
Kurtide Õppetootmise Ettevõtte
direktor. Juba algaastatest
korraldati loenguid, info- ja
teabepäevi, milles lektoritena
osalesid kõrvaarstid, kuulmisrehabilitatsiooni spetsialistid,
Pärnumaa sotsiaaltöötajad.
Toimus mitmeid huvitavaid
kohtumisi Soome vaegkuuljatega, erilist tähelepanu pöörati kuulmisabivahendite saamisele
ja nendega toimetulekule. Pärnumaa Vaegkuuljate Ühingu kui Vaegkuuljate Liidu ühe
tegusama organisatsiooni väljakujundamisele on andnud panuse ühingu juhid: Heljo Seiler,
Karin Talviste, Levin Rist, Laine Lehtsalu, Maie Esperk ja Endla Moon. Aastatel
2001-2010 ühingut juhtinud Laine Lehtsalu arendas koostööd Kuulmisrehabilitatsioonikeskuse ja Pärnu Maavalitsuse ning Pärnu Haigla kõrvaarstidega. Anti välja infovoldikuid,
juurutati ühingu koduleht internetis ja organiseeriti kohtumisüritusi teiste vaegkuuljate
ühingutega. Pärnumaa VÜ esinaine Endla Moon on organisatsiooni tegevust järjepidevalt
edasi arendanud. Viimase 6 aasta jooksul on Pärnu linnas ja maakonnas saanud riikliku
toetusega kuulmisabivahendi 1600 vaegkuuljat. Ühinguga on liitunud juba 70
kuulmispuudega inimest. 3. juunil tähistas Pärnumaa VÜ piduliku konverentsiga ühingu
moodustamise 20. aastapäeva. Ettekandega ühingu arengust ja tähtsamatest tegevustest
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esines EVL auesimees Uno Taimla. Pärnu Haigla kõrvaarst dr Guido Ratnik käsitles oma
ettekandes noorte kuulmiskahjustusi. Tervitussõnavõttudega esinesid Riigikogu liige Jüri
Jaanson, Eesti Vaegkuuljate Liidu esimees Külliki Bode, Pärnu Maavalitsuse
sotsiaalhoolekande peaspetsialist Kaja Rebane, Pärnu PIK juhataja Toomas Mihkelson, Pärnu
Linna puuetega inimeste hoolekande peaspetsialist Katrin Tsuiman ja teised. Pärnumaa VÜ
juhatuse esinaine Endla Moon tänas ja andis üle tänukirjad asutajaliikmetele, endistele
ühingu juhtidele ning koostööpartneritele. Erilise tänu osaliseks sai Pärnu Soome Selts, kes
on ühingut palju toetanud. Koosviibimine jätkus kohvikumiljöös huvitavat kontserti kuulates.
UNO TAIMLA

10 aastat Jõhvi Vaegkuuljate Ühingut
Käesoleva aasta kõige tähtsam ja meeldejäävam üritus oli märtsis, mil tähistasime pidulikult
Jõhvi Vaegkuuljate Ühingu 10. aastapäeva. Ühingu liikmeid ja külalisi oli kokku tulnud ligi
60 inimest. Koosviibimine algas kontserdiga. Eriti tänulikud oleme oma koostööpartneritele:
Jõhvi Vallavalitsusele, Kohtla Järve Sotsiaalosakonnale, Virumaa Puuetega Inimeste Kojale,
Tallinna Kuulmisrehabilitatsiooni Keskusele ja teistele sõpradele. Eesti Vaegkuuljate Liidust
olid Jõhvi Vaegkuuljate Ühingule tänu avaldamas Külliki Bode ja Uno Taimla. Kohvilaua ajal
jätkus laste- ja vanurite kontsert. Akordioni saatel tantsisid nii vanad kui ka noored!
Selleks aastaks planeerisime 7
ekskursiooni. Käisime giidiga
külastamas Sigulda lilleparaadi
ning viibisime 4 päeva Poolas.
Olin tänulik võimaluse eest käia
Prantsusmaal, mis oli Virumaa
Turismifirma tänu meie pikaajalise
koostöö eest. Kodumaal uudistasime Viljandi Hansapäevi,
käisime traditsioonilisel Avinurme
pütilaadal ja Jäneda talupäevadel,
esmakordselt külastasime Piirissaare sibulalaata ning NarvaJõesuu silmulaata. Detsembris
soovime külastada Toila terme ja
korraldada vahva jõuluürituse.
Igapäevaselt teostame ikka tavapäraseid tegevusi - kuulmispuudega inimestele kuulmisabi
nõustamist, oleme müünud kuuldeaparaadi patareisid ja tarvikud. Kord kvartalis jagame IdaVirumaal kuulmisabi Kuulmisrehabilitatsiooni Keskuse brigaadiga Arvo Kanneli juhtimisel.
Aasta viimases kvartalis võib jälle tekkida probleem, et ei jätku riiklikku toetusraha
kuulmisabivahendite soetamiseks. Oktoobris on kokku lepitud vaegkuuljate kohtumine Jõhvi
kiirabiarstiga ja novembris kohtume Töötukassa esindajaga puuetega inimeste tööhõive
küsimustes. Peagi on käes aeg järgmise - 2016. aasta tegevusplaani ja eelarve koostamiseks.
HILJA MAKARA
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Lääne-Virumaa vaegkuuljate
kevadsuvised muljed
Kevadise hooaja lõpetasime traditsioonilise ekskursiooniga Tallinna.
Seekord käisime Kadriorus Jaapani
aeda uudistamas, kus giid tegi meile
huvitava ringkäigu kogu pargis.
Nautisime kaunist vaadet Tallinna
lahele ja oma ringkäigu lõpetasime
jalutuskäiguga Metsakalmistul.
Suvised kokkusaamised meeldivad
eriti neile, kes elavad kortermajades,
kuna on põhjust külastada sõprade kauneid koduaedasid. Juulikuu viimasel esmaspäeval
saime ühingu liikmetega kokku minu koduaias Rakveres. Nautisime kaunist suveilma ja
rääkisime oma suvistest tegemistest ja kus keegi oli ekskursioonil käinud. Saime lahendada
ka mõne liikme kuulmisabi küsimuse ja nautida venekeelset südamlikku laulukest Emma
esituses. Nüüd on aeg teha algust mõnevõrra tubasema sügishooajaga. KERSTI LEPPIK

Viljandlased Lätimaal
Augustikuu varahommikul tõttasid Viljandimaa vaegkuuljad bussile, et veeta päev Lätimaal.
Reisiseltskond oli suur, oma 40 huvilist olid kohale tulnud. Väljasõidu eesmärgiks oli ühine
reis vanavanematele ja lastelastele. Seetõttu oli meie seltskonnas palju lapsi, noorim alles
kolmeaastane. Esimene peatus sai tehtud Vidzemes, Dunte mõisas, kus meid ootasid
legendaarne parun Karl Friedrich Hieronymus von Münchhausen koos abikaasa Jacobinega.
Tegemist oli väga põneva muuseumiga, mis pakub elamust igale eale. Piilusime paruni ja
tema proua tubadesse, nägime väga suurt õllekannude kollektsiooni, vahakujusid tuntud
lätlastest ja naerutasime end kõverpeegli ees. Palju elevust tekitas film, mis rääkis
Münchauseni seiklustest. Hiljem leidis nii mõnigi meist mõne naljaka asja suveniiriletist.
Edasi sõitsime Riia loomaaeda, mis on väga armas oma roheluses. Territoorium on läbitav
mõnusa jalutustempoga, tehes vahepeatusi, nautides jäätist ja karastusjooke. Lastel oli
loomaaias tõeliselt huvitav, sest ilm oli ilus ja loomad olid puuridest väljas. Nägime ära kõik
kaelkirjakud, krokodillid, karud, maod. Kui me lõpuks jälle
bussi istusime, oli päev juba õhtusse jõudnud ja kõhud
tühjad. Võtsime veel ühe teekonna ette, et minna Lidosse
keha kinnitama. Sealne toiduvalik võttis silme eest kirjuks.
Meil läks hästi - keegi leti taha ära ei nõrkenud ja kõik said
kõhud kenasti täis. Lapsed nautisid lisaks veel muid
lõbustusi. Pikk päev oli lapsed ja vanavanemad korralikult
ära väsitanud ja oligi viimane aeg alustada kojusõitu.
Toredad elamused sellest päevast jäävad meid saatma veel
pikka aega. ERIKA KIVILOO
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Kevadest sügiseni Võrumaa Vaegkuuljate Ühingus
Üks meeldejäävamaid üritusi oli meil
maikuus, kui käisime Peipsi ääres
Varnjas, kus elavad vanausulised.
Kohalik giid võttis meid lahkelt vastu ja
tutvustas vanausuliste kirikut. Varnjast
sõitsime Kolkjasse, kus külastasime
vanausuliste muuseumi. Juunis olime
Tsiistres, Nopri talus, kus talu peremees
Tiit Niilo rääkis oma talu tegemistest.
Saime maitsta ahjust välja võetud
ternespiima. Nopri talu lähedal oli
linamuuseum. Sinna elama tulnud
perenaine tutvustas meile kõike, mis on
seotud linakasvatamisega ja lõpetades
kanga tegemisega. Juulis käisime Pikajärve mõisas, Cantervilla lossis. Mõisa perenaine ja
peremees rääkisid huvitavaid lugusid mõisa ajaloost. 2. augustil olime Seto Kuningriigi
päevade, kus valiti uus ülemsootska ja oli suur seto laat. 15. oktoobril ootame loengut
pidama Heinar Kudevita Eesti Tinnituse ja Meniere’i Ühingust. JOHANNES SIIDRA
Töötades postkontoris olen harjunud tegelema tujukate klientidega.
Sellel korral tormas minu juurde üks ärritunud naisklient ja küsisin temalt sõbralikult:
“Kuidas saan Teid aidata?” “Ma läksin hommikul tööle, aga koju saabudes ootas mind
kiri postiljonilt, kes oli üritanud päeval pakki kätte toimetada, kuid kedagi polnud
kodus. Võtke teadmiseks, et minu abikaasa oli kodus tegelikult terve hommiku!”
Vabandasin ja tõin talle tagaruumist paki. “Oo, tore, olen seda juba kaua oodanud!”
“Mis see siis on?” küsisin uudishimulikult. “Minu abikaasa kuuldeaparaat!”
Väärt idee: tasub minna eakate festivalile! 30. septembril ja 1. oktoobril toimub Tallinnas, Salme
Kultuurikeskuses juba kuues eakate festival. Festivali eesmärk on väärtustada eakate inimeste rolli ühiskonnas,
näidata aktiivse ja tervisliku eluviisi võimalusi ja pakkuda kohtumis- ja suhtlemisvõimalusi. Toimuvad
terviseloengud, tooteesitlused, kontserdid. Põnev festivaliprogramm on olemas kodulehel www.eakatefestival.ee.

Kuulmisabist
Eelseisvast abivahendite reformist on küll põgusalt räägitud, kuid juba septembris ja
oktoobris toimuvad mitmed informeerivad koosolekud, kus selgitatakse täpsemalt
Sotsiaalkindlustuse Ameti (SKA) poolt kompenseeritavate kuulmisabivahendite saamise
tingimusi, piirhindasid ja kompenseerimise piirmäärasid. Uue abivahendite määruse
ettevalmistamist on teostanud Astangu puudealase teabe- ja abivahendite keskuse
spetsialistid Tiina Kaleviku juhtimisel. Toimunud on mitmeid seminare, kuhu on kaasatud
spetsialiste abivahendite keskustest. 21. septembril toimus infopäev abivahendite firmadele.
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26.-27. septembril toimub Pärnus Vaegkuuljate Liidu korraldatud koolitus, mille raames
tutvustab dr Liina Luht AS Ida Tallina Kuulmiskeskusest uuenevaid tingimusi
kuulmisabivahendite saamiseks ja nende riiklikuks kompenseerimiseks, andes praktilisi
juhiseid kuuldeaparaatide hoolduse ja õige kasutamise kohta. 8. oktoobril toimub
Vaegkuuljate Liidu ja kuulmiskeskuste esindajate nõupidamine, kus käsitletakse lisaks
abivahendite reformile ka kuulmisabi kättesaadavuse ja teenuste kvaliteedi parandamist,
vastavalt 2014. aastal läbiviidud ankeetküsitluste tulemustele.
Üldistest tendentsidest rääkides on kõrvaarstid viimastel aastatel täheldanud
kuulmiskahjustustega noorte arvu suurenemist. Ida Tallinna Keskhaigla Kuulmiskeskuse
juhataja dr Liina Luht nimetab 4. septembri „Linnalehes“, et kuulmiskahjustuste all kannatab
arenenud riikides 16% elanikest. Ka Pärnu Haigla kõrvaarst dr Guido Rutnik kõneles
Pärnumaa Vaegkuuljate Ühingu 20. aastapäeva konverentsil müra mõjust noortele,
rõhutades, et kuulmist kahjustavad nii kõrvaklappidest valju muusika kuulamine kui ka
diskomuusika liigsed detsibellid ööklubides.
Paraku on riiklikud vahendid kuulmisabivahendite kompenseerimiseks on olnud viimastel
aastatel ebapiisavad. Ka sellel aastal on tekkinud juba mõnes maakonnas ja linnas pikad
ooteajad, eriti pensioniealistele vaegkuuljaile. Kõige rohkem - üle 400 kuulmispuudega
inimese on ootejärjekorras Tallinnas, sellele järgnevad Harjumaa ja Ida-Virumaa. SA TÜK
Kõrvakliiniku kuulmiskeskuse andmetel peavad pensonieas olevad vaegkuuljad ootama
kuuldeaparaadi saamist isegi 8-9 kuud. Vaegkuuljate Liit teeb omapoolse pöördumise
Sotsiaalministeeriumile lisaraha taotlemiseks, sest lähtuvalt Puuetega Inimeste Õiguste
Konventsioonist peab riiklikult olema tagatud kuulmispuudega inimestele abivahendite
kättesaadavus! UNO TAIMLA

Kuulmisabi teenuste saajaile
Asutus

Kontakt

Aadress

Lahtiolekuajad

Kuulmisrehabilitatsioonikeskus

645 4046
arvo@stillen.ee

Lembitu 10b,
Tallinn

E-R 9.00-15.00

AS Ida-Tallinna Keskhaigla kõrva-,
nina- ja kurguhaigustekeskus

620 7916
mare.kalvet@itk.ee

Ravi 18, Tallinn

SA TÜ Kliinikumi Kõrvakliiniku
kuulmise ja kõnestamise osakond

731 9100, 731 9476
tiia.johannes@kliinikum.ee

Puusepa 1a, Tartu

SA Kõrva-Nina-Kurguhaiguste
Kliinik

640 5570
oliver.vaide@entc.ee

Mustamäe tee 55a,
Tallinn

Tervise Abi OÜ

673 7818, 5645 1045
diana@terviseabi.ee

Ädala 8, Tallinn

MTÜ Jumalalaegas

5383 8129
janar@laegas.ee

Pühavaimu 4,
Tallinn

Eesti Vaegkuuljate Liit

661 6394
info@vaegkuuljad.ee

Toompuiestee 10,
Tallinn

Eesti Vaegkuuljate Liit

Koostajad: Külliki Bode ja Uno Taimla

T 10.00-15.00
N 10.00-17.00

Küljendaja: Lisanna Elm

