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2018 aasta tegevuste ülevaade
Eesti Vaegkuuljate Liit (EVL) on katusorganisatsioon 17-le liikmesorganisatsioonile. Hetkel
on liikmesorganisatsioonides füüsilisi liikmeid kokku 1204. EVL kuulub ise mitmesse
organisatsiooni: Maailma Vaegkuuljate Assotsiatsioon (IFHOH), Euroopa Vaegkuuljate
Ühendus (EFHOH), Põhjamaade hiliskurdistunute ühendus (VDNR), Eesti
Rehabilitatsiooniasutuste Liitu ja Eesti Puuetega Inimeste Kotta.
Eesti Vaegkuuljate Liidu juhatuse ja nõukoja tegemised
Juhatuse koosolekud
Juhatuse koosolekud toimusid 2018 aastal 4 korral: 21.märtsil, 12.mail, 15.juunil ja
4.november.
Osaletud on järgmistel koosolekutel ja ümarlaudadel
5.01 Selge Kõneleja 2017 auhindade üleandmine Toompuiesteel (Külliki, Pille, Allar,
Katrin, Viljar)
26.01 Pärnumaa ühingu teabepäev (Katrin, Üllar)
02.02 Eesti Töötukassa ja vähenenud töövõimega inimeste töövõimereformi seminar Sokos
Hotell Viru konverentsikeskuses (Katrin)
21.02 Kuulmisbussi koosolek (Külliki, Pille, Allar, Teet, Janno, Üllar, Helen, Mallori,
Janno- skypes)
28.02 Nõmme ühingu teabepäevTallinna Puuetega Inimeste Kojas (Katrin)
2.03 EPIKoja juubeliüritus Swissotelis (Külliki, Siiri).
7.03 Viljandi Vaegkuuljate Ühingu teabepäev (Külliki)
20.03 audioloogidega kohtumine, Kuulmisbussi meeskonna ettevalmistamine (Külliki. Liina
Luht, Maret Lepplaan, Maris Kruusmaa)
4.04 Kuulmisbussi koosolek Toompuiesteel (Külliki, Pille, Üllar, Teet, Mallori)
14.04 Eesti Tinnituse ja Meniere`i Ühingu üldkoosolek (Külliki)
27.04 EPIKoja üldkoosolek (Külliki)
12.05 THVK üldkoosolek Tallinna Puuetega Inimeste Kojas (Külliki,
24.05 Koostööseminaril „Kogemusnõustamise hetkeseis ja tulevikuplaanid“ Tallinn
Swissôtel (Katrin, Külliki)
24.05 Kohtumine SEB panga ja EPIKoja meeskonnaga veebilehe ligipääsetavuse osas (Allar)
31.05 Pärnumaa ühingu teabepäev (Katrin)
31.05-2.06 Helsingis VDNR üldkoosolek (Pille ja Janno)
5.06 Saaremaa ühingu muuseumikülastus (Külliki)
15.-16.08 EPIKoja suveseminar Haapsalus (Külliki)
21.-22.08 Eesti Rehabilitatsiooniasutuste suveseminar Pärnus (Külliki ja Ene)
24.-26.08 Kõku suvepäevad Udu talus Jõgevamaal
30.08 Jõulutunneli koosolek koos audioloogide ja Jõulutunneli saatemeeskonnaga (Külliki,
Allar, Pille)
19.09 Riigikaitse seminar Riigikogus (Külliki, Allar)
26.09 Jõgeva ühingu teabepäeval Põltsamaa Päevakeskuses (Katrin)
15.11 „ Stressi ja läbipõlemise koolitus“ EPI Kojas (Katrin)
15.11 Kohtumine EPIKoja, Sotsiaalministeeriumi ja Sotsiaalkindlustusameti spetsialistidega
abivahendite määruse teemadel (Allar)
23.11 Eesti Töötukassa, Koostööseminar tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutajatele
Meritonis (Katrin)
24.11 Kirjutustõlkide lõpupidu (Külliki, Allar, Kristi, Teet)
28.11 EPIKoja seminar, puuetega inimeste päeva tähistamine (Külliki, Siiri)
3.12 THVK jõulupidu (Külliki, Siiri, Allar, Katrin)

4.12 Kohtumine SKA peaspetsialistidega kuuldeaparaatide erimenetluse teemadel (Külliki,
Ene, Teet)
10.12 Infopäev EPIKojas (Külliki)
12.12 kohtumine ERR-is Külli Suurevälja ja Sirje Jõesaarega (Külliki)
19.12 Jõgeva ühingu teabepäev (Külliki)
Iganädalased vastuvõtupäevad
Igal teisipäeval toimub Toompuiesteel vastuvõtt. Sotsiaaltöötaja ja kuulmisnõustaja Ene Oga
on kella 11-19-ni kõikidele soovijatele nõu andmas. Kohapeal saab osta soodushinnaga
kuuldeaparaadi patareisid.
Üldkoosolek ja 25 juubelikonverents Viljandis
18.mail toimus nii üldkoosolek kui ka Eesti Vaegkuuljate 25.juubeli tähistamine Viljandi
Pärimusmuusika Aidas. Osalesid vaegkuuljad üle vabariigi, koostööpartnerid Eestist ja
Soomest.
Konverentsi avas sotsiaalkaitseminister Kaia Iva, avaldades tunnustust Eesti Vaegkuuljate
Liidu aastatepikkusele tublile tegevusele.
Järgneva ettekandega esines EVL juhatuse esinaine Külliki Bode, kes rääkis Eesti
Vaegkuuljate Liidu loomisest, algusaastatest ja tänapäeva tegevustest.
Riigikogu liige Jüri Jaanson rääkis oma ettekandes eestikeelsete subtiitrite vajalikkusest
kuulmispuudega inimestele. Silmusvõimendussüsteemid teatrites ja muudes asutustes oli EVL
nõukoja juhi Teet Kallaste, kes on ühtlasi ka ligipääsetavuse ekspert, esitluse teemaks.
Kirjutustõlketeenust kajastas sõnavõtuga Riigikogu liige Helmen Kütt. Helmen Kütt oli oma
sotsiaalministriks olemise ametiajal kirjutustõlketeenuse projekti käivitaja.
Juhatuse liige Pille Ruul meenutas oma isa, Eesti Vaegkuuljate Liidu asutaja ja tulihingelise
eestvedaja Uno Taimla elutööd. Eesti Vaegkuuljate Liit on moodustanud Uno Taimla
nimelise fondi, mille eesmärgiks on vaegkuuljate toetamine ja organisatsioonilise koostöö
arendamine. Fondi laekunud annetuste abil on tulevikuväljavaateks osta kuulmisbuss, mis
tooks kuulmise mõõtmise, abivahendid, kuulmisega seotud teenused ja info igasse Eestimaa
külasse ja iga abivajajani.
Konverentsi modereeris Piret Aus Viljandi Kultuuriakadeemiast.
Muusikaliseks vahepalaks oli vaegkuuljatest akordionistide etteaste ning Kõku tantsutrupi
esinemine.
Esimest korda anti välja Eesti Vaegkuuljate Liidu teenetemärk, mis on ühtlasi kõrgeim autasu
ning tunnustus aastatepikkuse silmapaistva tegevuse eest, lisaks tunnustati tublisid kaasteelisi
tänukirjadega ning tänati ka koostööpartnereid. Teenetemärgiga kaasnes ka eluaegse
liikmekaardi omaniku staatus.
Teenetemärgid pälvisid:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Andrus Helenurm
Silvi Kallemets
Mall Enok
Sirje Haavel
Helfi Soonik
Ülle Mihkelsoo
Heli Veide
Heinar Kudevita
Ene Oga
Kristi Kallaste

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eda Põld
Rein Järve
Elina Kabanen
Teet Kallaste
Arvo Kannel
Andres Andra
Liina Luht
Erika Kiviloo
Aime Soosalu
Kersti Lepik

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Johannes Siidra
Milvi Ojavere
Vaike Visnapuu
Laine Lehtsalu
Enn Kiiler
Jaak Müürsepp
Virpi Koivistoinen
Kalle Tervaskari
Sari Hirvonen-Skärbo
Viljar Parm

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stig Björklund
Viivi Einmann
Keijo Lehtinen
Katrin Kruustük
Kaia Sillaste
Hilja Veskimets
Endla Moon
Külliki Bode
Uno Taimla (postuumselt)
Malle Tähe (postuumselt)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Helju Vimb
Mare Kelder
Angelica-Marion Mäses
Virve Veerits
Aili Kulla
Loreida Lauri
Outi Liuska
Liisa Sammalpenger
Pille Ruul
Siiri Inno
Katrin Lapina
Allar Viik
Ants Siimer
Heljo Paiso
Levin Rist
Kaljo Johansoo
Perti Köyste

•
•
•
•
•
•
•

Marge Järvi
Meelis Luks
Kaie Seger
Anastassia Varlõgina
Ugala teater
Pärimusmuusika Ait
Eesti Liikumispuuetega Inimeste
Liit
Eesti Pimedate Liit
Ida-Tallinna Keskhaigla
Eesti Rehaasutuste liit
Eesti Puuetega Inimeste Fond
Ligipääsetavuse foorum
Eesti Rahvusringhääling
Eesti Filmi Instituut

Tänukirjad pälvisid:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Urmas Haus
Janno Kuus
Annika Kokk
Tiiu Hermat
Jüri Jaanson
Katariina Mäekivi
Reet Põld
Helle Harjakas
Kaire Kaasik
Liidia Nau
Hele Teras
Liivi Neemsalu
Aili-Eha Hark
Urve Kittunen
Milvi Kangur
Alli Kruus
Milvi Talv
Maimu Roots

Koostööpartnerite tänukirjad said:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sotsiaalministeerium
Helmen Kütt
Eesti Puuetega Inimeste Koda
Eesti Kurtide Liit
Eesti Kurtide Noorte
Organisatsioon
Eesti Psoriaasiliit
Kuuloliitto
Helsingin Kuuloyhdistus
Evi Kohberg
Eesti Audioloogia Selts
Audiomed OÜ
Kuulmisrehabilitats. keskus
Kadrimardi
Senta Michelson

•
•
•
•
•
•
•

•

Tervise Abi

Suur tänu Katrinile ja Allarile, kes tegelesid teenetemärkide ja tänukirjade nominentidega,
komisjoni kokkukutsumise ja märgi valmistamisega. Tänan ka teisi juhatuse liikmeid, kes aitasid
Viljandi konverentsi ette valmistada ja läbi viia. Oleme koos suurepärane meeskond!
Pildimaterjal on siin: http://vaegkuuljad.ee/galerii/
Osalemine seadusloomes
Meie jaoks kõige suurem saavutuseks oli MKM määruse: Puudega inimeste erivajadustest
tulenevad nõuded ehitisele kinnitamine ja jõustumine 3. juunist 2018. Sellesse määrusesse sai
Teet Kallaste eestvedamisel üsna palju ettepanekuid esitatud, mis kuulmispuudega inimeste elu
edaspidi hõlbustavad.
Määrus on siin: https://www.riigiteataja.ee/akt/131052018055
Määruse seletuskiri: http://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/c233fa57-bfb3-45db-86fae24977fe1893?activity=1#GrTlKcf9
Olime kaasatud töövõime hindamise ja puude taotlemise protsesside arendustesse, tegime
ettepanekuid abivahendite määruse muutmiseks, arutlesime abivahendite eritaotluste korra üle.
Olime abiks tõlketeenuste juhise väljatöötamisel. Sel aastal oleme kirjutanud märgukirja
Tarbijakaitseametisse, et juhtida tähelepanu tarbijaid eksitava reklaami osas, mis lubab kuulmist
taastada imeõli kasutades.
Ligipääsetavus
Teet Kallaste andis Ligipääsetavuse Foorumi vaegkuuljate esindajana hinnangud Arvo Pärdi
Keskusele, Arsenali keskusele, 8-le Tallinna linna hoonele (Haabersti LOV, Lasnamäe LOV,
Pirita Sotsiaalkeskus, Kristiine LOV, Mustamäe Päevakeskus, Nõmme Sotsiaalmaja, PõhjaTallinna Sotsiaalkeskus ja Hopneri maja). Hindamise ja nõustamise tulemusena ning Tallinna
Sotsiaal- ja Tervishoiuameti toel telliti vaegkuuljatele mõeldud süsteemid kuuele hinnatud
objektile Lasnamäe LOV’le, Pirita Sotsiaalkeskusele, Kristiine LOV’le, Mustamäe Avatud
Noortekeskusele, Nõmme Sotsiaalmajale ja Põhja-Tallinna Sotsiaalkeskusele. See on tegelikult
väga hea tulemus – kaheksast kuuele.
Samuti hinnati vaegkuulmise aspektist Võrdõigusvoliniku büroo poolt tellitud auditis 28 erinevat
objekti, mis on saanud eurorahastuse kas siis EAS või muul toel. Hinnatavad objektid olid kas
väljakud, teed või keskused. Kokkuvõttes pidime kurbusega tõdema, et hoolimata miljonite
eurode kulutamisest ei ole suvatsetud linnaruumi isegi korralikku viidaposti üles panna, mis
annaks aimu linna tähtsamate objektide asumise suundadest. Hinnatud tegevuskeskustest mis
valminud/valmimas oli ainult Paksus Margareetas mõeldud vaegkuuljate peale. Kuigi ka seal
mööndustega. Silmusvõimendi tuleb esialgu ainult kassasse ja poodi. Ekspositsiooni
kohandamisest vaegkuuljatele pole enam juttu johtuvalt rahapuudusest. Võib-öelda, et
eurorahade kasutamisel puuetega inimestega mittearvestamine pälvis auditi esitamisel
Rahandusministeeriumi esindaja terava tähelepanu ja anti lubadus, et edaspidi hakatakse toetuste
jagamise tingimustes rohkem arvestama ka puuetega inimestega.

Arsenali keskuses toimunud hindamisel demonstreeriti, kuidas kaubanduskeskuses mängiv
muusika takistab normaalsest kõnest arusaamist, ulatudes kohati 60dBni. Tõdeti, et
kaubanduskeskustes mängiv muusika ei sega mitte ainult vaegkuuljaid vaid ka kuuljaid.
Silmusvõimendid
Silmusvõimendid on olemas / tulemas (tellimus ametlikult vormistatud)
Tallinn
 Linnateater, Lai 23 – Põrgulava;
 Eesti Draamateater, Pärnu mnt 5, IR lahendus koos individuaalsete vastuvõtjatega
Väikeses saalis;
 Ülemiste Kaubanduskeskus, Suur-Sõjamäe 4, Infolaud
 Tallinna Sotsiaal- ja Tervihoiuamet, Paldiski mnt 48a – koosolekute saal I korrusel;
 Nõmme Sotsiaalmaja, Pihlaka 12 – portatiivne silmusvõimendi ja administraatori laua
silmusvõimendi;
 Pirita Sotsiaalkeskus, Metsavahi tee 4 – silmusvõimendi saalis ja administraatori lauas;
 Kristiine LOV, Tulika tn 33b, silmusvõimendid administraatorite laudades mõlema
sissekäigu juures;
 Mustamäe Avatud Noortekeskus, Ehitajate tee 82, II korruse tegevusala; (Valmimas)
 Põhja-Tallinna Sotsiaalkeskus, Sõle 61a – IR lahendus koos individuaalsete
vastuvõtjatega I korruse saal ja silmusvõimendi administraatori ruumis; (Valmimas)
 Lasnamäe LOV, Pallasti 54 – I k saal ja administraatori laud; (Valmimas);
 Ministeeriumide Ühishoone, Suur-Ameerika tn 1 – Hetkel puudub info, millisesse saali
see lõpuks läheb (esmalt valitud saal ei sobinud vaegkuuljatele tehnilistel põhjustel);
 Eesti Puuetega Inimeste Koda, Toompuiestee 10 – portatiivne silmusvõimendi
Tartu
 Teater Vanemuine, Vanemuise 6 – Suur saal;
 Pauluse kirik, Riia 27, Alumine osa ja rõdud;
Viljandi
 Ugala teater, Vaksali 7 – Suur saal;
Kuressaare
 Kuressaare Linnateater, Tallinna tn. 20 – silmusvõimendi ainult parteri osas;
 Saaremaa Puuetega Inimeste Koda, Pikk 39; Suures saalis
Võru
 Võrumaa Vaegkuuljate Ühing, Lembitu 2 – portatiivne silmusvõimendi;
Rehabilitatsioon ja kogemusnõustamine
Kokku on meil olnud sel aastal 12 Töötukassa klienti (4 meest ja 8 naist).
Teenuste osakaal- 50 t psühholoogi ind. nõustamist, 6 t kogemusnõustamist, 1 t füsioteraapiat ja
1 t sotsiaaltöötaja nõustamist. Nendest viiel inimestel on tegevuskava lõppenud, ülejäänud
jätkavad teenuste saamist aastal 2019.
Sel aastal rehabilitatsiooniprogramme läbi ei viidud, aga 2019 aastal püüame neid taas
korraldada.
Võitsime töötukassa poolt korraldatava kogemusnõustamise hanke. Hanke raames ostetakse
kogemusnõustamise teenust Tallinnas, Tartus, Narvas, Rakveres ja Hiiumaal.

4.jaanuaril 2019 koguneme rehabilitatsiooni- ja kogemusnõustajate meeskonnaga arutelupäevale,
et mõelda koos järgmise aasta tegevuste hoogustamise peale. Kindlasti on plaanis läbi viia paar
rehabilitatsiooniprogrammi, nii tööealistele kui ka pensionäridele.
Kuulmisbuss
Eelmisel aastal kandideerisime Kuulmisbussi ideega Jõulutunnelisse, aga jäime siis teisele
kohale. Ka sel aastal kaaluti kuulmisbussi teemat Jõulutunneli saatesse võtta, aga paraku
taaskord see ei õnnestunud. Meie aga oleme aina rohkem veendunud, et Kuulmisbussi on Eestile
vaja ning lubame, et viime selle projekti siiski ellu. Suured tänud annetajatele, teie abiga oleme
kokku saanud praeguseks 2845,73 eurot.
Subtiitrid
Sel aastal on subtitreeritud Eesti Filmi Instituudi (EFI) poolt „Viimne reliikvia“, peagi valmib ka
„Suvi“ ja „Hukkunud alpinisti hotell“. EFI lubas, et nende poolt saab igal aastal 2-3 filmi
subtitreeritud. Järgmisel aastal saavad subtiitrid „Malev“, „Kevade“ ja „Sügis“.
ERR on samuti lubanud eesti filmidele subtiitrite valmistamise oma südameasjasks. Sel aastal on
subtitreeritud juba kuus filmi: Kolme katku vahel (1970), Laanetaguse suvi (1979), Lõppematu
päev (1971), Need vanad armastuskirjad (1992), Näitleja Joller (1960), Pisuhänd (1981).
Tegeleme sellega, et subtiitrid oleksid ka teleteenuste pakkujatel (Telia, Elisa, Viasat, STV)
olemas. Praegu on kohati kurb nentida, et ehkki paljudele eesti filmidele tehakse subtiitreid, siis
vaatajateni need alati ei jõua. Erakanalid ei ole eestikeelsete filmide subtiitrite ostmisest
huvitatud, teenusepakkujatel pole ka kõikide filmide subtiitreid ning on selgunud, et teleteenuse
pakkujad, kelle signaal jõuab kodudesse õhu kaudu, nendel ei ole samuti võimalik näidata
subtiitreid.
ERR subtiitritega saated ja filmid on nähtavad siin: https://etv.err.ee/l/saated_vaegkuuljatele
Oleme kohtunud sel aastal nii ERR kui ka Eesti Filmi Instituudi (EFI) kontaktisikutega ning
arutanud koostöövõimalusi ning subtiitrite valmistamisi järgmistele filmidele. Meil on väga hea
meel, et need filmid, mis saavad Eesti Filmi Instituudi kaudu levitoetust, peavad filmidele ka
subtiitrid ja kirjeldustõlke lisama.
Ka teatrid on subtiitrite vajalikkust märganud. 11.mail etendas Endla teater kuulmislangusega
inimestele viipekeeletõlke, subtiitritega ja kõrvaklappidega ning vaegnägijatele kirjeldustõlkega
etenduse "Et sa kaotaksid kõik". Estonia teatris on enamik etendusi samuti subtiitritega. Ugala
teatris on 2019 aastal kaks etendust subtiitritega- 8.märtsil “Mäng on alanud” ja 15.mail
“Meistrite liiga”.
Kirjutustõlge
Astangu Kutserehabilitatsioonikeskuse kaudu piloteeriti 2018 aastal kirjutustõlketeenuse projekti
„Kuulmispuudega inimestele suunatud tõlketeenuste arendamine ja pakkumine“., mida rahastati
Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.
Tasuta tõlketeenus oli mõeldud tööealistele kuulmislangusega (vaegkuuljad ja kurdid)
inimestele, kelle on määratud vähenenud töövõime (vana süsteemi järgi töövõimetus).

Projekt kestis maikuust aasta lõpuni, hetkel on meil andmed olemas novembri lõpu seisuga, mil
kirjutustõlketeenuse kasutajaks oli registreerunud 32 inimest, kes kasutasid kokku 204 tundi
teenust. Tagasiside on seni olnud väga positiivne ning kasutajate sõnutsi on teenus vajalik.
Järgmisel aastal peaks tasuta teenust taaskord saama kasutada alates veebruarist-märtsist.
Kindlasti saadame välja vastavasisulise teate.
Lisaks praegusele pilootprojektile on kirjutustõlketeenust rahastatud ka kohalike omavalitsuste
kaudu. Julgustame kõiki kuulmislangusega inimesi teenust kasutama, mida rohkem seda
tellitakse, seda rohkem tegeletakse ka teenuse arendamisega.
Katsetasime sel aastal kirjutustõlketeenust Tallinna Linnateatris, kus kahel külastajal olid käes
tahvelarvutid, kuhu ilmus kõneldav tekst. Väga super lahendus, märkasime, ekraanide poole
piilusid ka teisedki inimesed.
Sel aastal lõpetasid 9 kirjutustõlki koolituse. Nüüd on teenuse kättesaadavus senisest palju
parem, tõlkide puudus hetkel ei peaks kimbutama.
Uued tõlgid, kes läbisid koolituse: Aksel Lõbu, Kerstin Holland, Kristel Ainsalu, Liina Janson ,
Getter Kreen, Keiti Huik, Kärt Lauriin Vaiknemets, Kai Yallop ja Õnneli Pärn. Suured tänud
nende juhendajatele Gaila Järvsalule, Liivi Liiholmile ja Raili Loitile.
Selge kõneleja
5.jaanuaril andsime üle auhinnad Selgetele kõnelejatele. 2017 aastal pälvis Selge Kõneleja
austava tiitli telesaatejuhtide seast Margus Saar, raadiosaatejuhtidest auhinnatuks sai Allan
Roosileht ning teatrinäitlejatest osutus rahva lemmikuks Luule Komissarov.
Eelmised võitjad:
2013 Mihkel Kärmas
2014 Marko Reikop ja Owe Petersell
2015 Anu Välba, Märt Treier ja Helgi Sallo
2016 Urmas Vaino, Pille Minev, Märt Avandi
2018 aasta Selgeteks kõnelejateks osutusid Joonas Hellerma, Neeme Raud ja Ülle Lichtfeldt.
Loodame, et Selge Kõneleja valimine ja tunnustamine motiveerib ka teisi inimesi kõnelema
puhta ja selge diktsiooniga. Mida ilusamini suudab inimene oma emakeeles kõneleda, seda
paremini mõistavad teda kuulajad, kellele need mõtted mõeldud olid.
Koostööpartnerid
Eesti Vaegkuuljate Liidul on aastaid olnud toredaid koostööpartnereid, kelle toel oleme saanud
oma tegevusi ellu viia. Teeme koostööd Eesti Puuetega Inimeste Koja võrgustikuga, Eesti
Kurtide Liiduga, Ligipääsetavuse Foorumiga jt.
Meie tegemisi on 2018 aastal toetanud Tallink, Vikingline, Elron, Paulig, Allium (Magnum),
Viru hotell, Pähklinäpp, E-Piim, Anvol, Wasa, Tanker, Siimusti keraamika, Jõgeva vallavalitsus
ja Salvest.
Rahvusvahelised suhted
31.05-2.06 toimus Helsingis Põhjamaade hiliskurdistunute ühenduse VDNR üldkoosolek, kus
osalesid meie poolt Pille Ruul ja Janno Kuus. Eesti on seni selles ühenduses olnud

toetajaliikmena, aga alates järgmisest aastast oleme täisliikmed. Ühendus kaasab sel aastal oma
võrgustikku ka teised Balti riigid.
Eesti Vaegkuuljate Liit on korraldamas järgmisena traditsioonilist VDNR suvenädalat, mis
toimub 27.07.-3.08.2019 Haapsalus. Suvenädala programmijuht on Läänemaa Vaegkuuljate
Ühingu juhatuse liige Kalle-Kusta Tõnisma.
Suvenädala kohta võib lugeda siit: http://vdnr.org/information-about-program-of-the-vdnrsummer-week-in-estonia/
Registreerimine on alanud. Väga ootame sellele üritusele ka eestlasi. Tulge kasvõi mõneks
päevaks, sest programm on väga vahva.
Kõku klubi
Kõku tantsutrupp esines sel aastal
18.mail Eesti Vaegkuuljate Liidu juubelikonverentsil.
2.juunil Pärnus linetantsu festivalil
18.augustil Viljandimaal Urissaare kantril
29.septembril Tallinna ja Harjumaa Kurtide Ühingu sünnipäevapeol
14.detsembril Raekoja platsi Jõuluturul (juba neljandat aastat)
Akordioniklubi esines sel aastal Kõku suvepäevadel.
24.-26.augustil toimus Jõgevamaal Udu talus Kõku laager. Laagri peakorraldaja oli Piret Liim,
keda abistas kogenud tiim, kõige suuremad abilised olid Jõgeva Vaegkuuljate Ühingu juhatuse
liikmed Sirje ja Urmas. Laagri peateema oli „Kalevite kange rahvas“, nii rõivad kui ka
tegevused olid seotud Eesti rahva kangelastega. Nagu ikka, reedel avati laager piduliku
lipuheiskamisega, seejärel näidati eelmise aasta laagrist vahvat mängufilmi, õhtul toimus saun ja
mängulusti jätkus poole ööni. Laupäevad on meil alati sisustatud sportlike mängudega, nõnda ka
seekord. Sporti tehti nii laagriplatsil kui ka lähedalasuvas Kassinurme linnuse territooriumil.
Õhtust aega sisustas vahva ühemehebänd. Pühapäeval toimusid veel mõned võistlusmängud,
seejärel jagati parimatele kuhjaga auhindasid ning lubati järgmisel aastal jälle kokku saada.
Ootame põnevusega, mida 2019 aasta laagri peakorraldaja Mati Liim meie jaoks välja nuputab.
Koduleht, ajakiri
Vaegkuuljate Liit annab välja ajakirja Meie Auris, mis 2018 aastal ilmus ühel korral.
Ajakirja saab lugeda ka elektroonselt siit: http://vaegkuuljad.ee/auris/
Kodulehte uuendasime regulaarselt. 2019 aastal loome uue kodulehe, mis saab olema lihtsam ja
arusaadavam. Viisime läbi kodulehe osas ka küsimustiku, millest selgus, et kõige enam otsitakse
kodulehelt infot ürituste kohta. Järgmisena soovitakse, et lehelt oleks kergem leida infot teenuste
kohta. Mitmed vastajad mainisid, et kodulehel on info uuendamata või ei ole jõutud piisavalt
kiiresti uuendada. Püüame end järgmisel aastal selles osas kindlasti parandada.
Kasutame ka erinevaid keskkondasid- Merit Aktiva raamatupidamisprogramm ja reha.ee
rehabilitatsioonitarkvara. Lisaks on meil Facebook ja blogi.

Finantseerimine
Eesti Vaegkuuljate Liidu peamised rahastusallikad on projektid. Saame iga-aastast
tegevustoetust Hasartmängumaksunõukogult läbi Eesti Puuetega Inimeste Fondi. Alates 2019
aastast taotleme tegevustoetust otse Fondilt, sest enam Hasartmängumaksu Nõukogu ei tegutse.
Lisaks oleme kirjutanud projekte Kultuurkapitalile Kõku tantsutrupi ja akordioniringi toetuseks
ning juubelikonverentsi lisaraha taotlesime Hasartmängumaksu Nõukogult.
Rehabilitatsiooniteenust osutame Eesti Töötukassa klientidele. Liikmesorganisatsioonid tasuvad
liikmemaksu, mis on 50 senti ühe liikme pealt.
Ühingute tegevused
Juubeleid sel aastal meie liikmesorganisatsioonidel ei olnud. Järgmisel aastal saavad 20aastaseks Lääne-Virumaa, Saaremaa, Nõmme ja Järvamaa ühingud.
Eesti Vaegkuuljate Liidu juhatus külastas 2018 aastal järgmisi ühinguid:
26.01. Pärnumaa ühingu teabepäeval käisid Katrin Lapina ja Üllar Maikalo
28.02- Nõmme ühingu teabepäeval Tallinna Puuetega Inimeste Kojas käis Katrin Lapina
7.03 Viljandi Vaegkuuljate Ühingu teabepäeval osales Külliki Bode
14.04 Eest Tinnituse ja Meniere`i Ühingu üldkoosolekul osales Külliki Bode
31.05 Pärnumaa ühingu teabepäeval käis Katrin Lapina
5.06 Saaremaa ühingu muuseumikülastuse päeval osales Külliki Bode
26.09 Jõgeva ühingu teabepäeval Põltsamaa Päevakeskuses käis Katrin Lapina
19.12 Jõgeva ühingu teabepäeval Jõgeval käis Külliki Bode
Eesti Tinnituse ja Meniere`i Ühing
Ühingu üldkoosolek, millest võttis osa 8 ühingu liiget, toimus 14.04.18. Uueks juhatuseks valiti
peaaegu pooled ühingu liikmetest (liikmete koguarv 18, uus juhatus 8)
2018.aastal viidi läbi järgnevad üritused:
Loengud:
1. Loeng Hüüru külaseltsis 06.04. Teemaks tinnitus. Kuulamas oli 16 inimest
2. Loeng Viljandis 02.05. Teemaks tinnitus ja kuulmisrehabilitatsioon. Kuulamas 25 inimest
3. Loeng Sauel 22.05. Teemaks tinnitus ja kuulmisrehabilitatsioon. Kuulamas 20 inimest
4. Loeng Põlvas 29.11. Teemaks Meniere`i haigus, võimlemine ja kuulmisrehabilitatsioon.
Kuulamas 25 inimest
Koolitused:
1. Tampere 17,-18.01. Teemaks Meniere`i haigus. Läbiviijaks kohalik Meniere`i ühing.
2. Helsingi 17.-18.03. Teemaks Meniere`i haigus. Läbiviijaks Soome Meniere`i Liidu tugirühm
3. Helsingi 10.10. Tinnituse teabepäev. Läbiviijaks Soome Tinnitusühing
Kirjandus:
1. Ajakiri Meniere Kevad 2018
2. Ajakiri Meniere Suvi 2018
3. Ajakiri Meniere Sügis 2018
4. Ajakiri Ajakiri Talv 2018-2019
5. Aastaajakiri 2018, mis on kavas välja anda trükitud kujul.

Regulaarsed vastuvõtupäevad iga kuu teisel ja neljandal teisipäeval Toompuiestee 10.
Eraviisilised nõustamised muul ajal
Meelelahutus:
Loomaaia külastus 28.09.
Kontaktide loomine uute rahvusvaheliste Meniere`i foorumitega
Saadud ettepanek Soomest Kuusankoski Vaegkuuljate ühingu ja Soome Tinnitusühinguga
koostööks. (planeeritud kohtumine 2019. aasta märtsis)
Tervitades ja tänades toetuse eest
Heinar Kudevita
Saaremaa Vaegkuuljate Ühing
Kuidas elavad saarlased- tagasivaade aastale 2018.
Ühingus on 139 liiget. Aastaringselt käiakse koos 2-3 korda kvartalis, põhiliselt SPIKoja saalis.
*Pakume vähemalt 16 tundi kuus kuulmisnõustaja teenust, rahastab Saaremaa vald. Praegu käsil
lepingu sõlmimine 2019 aastaks, loodame väga et saame jätkata samas mahus.
*Kuressaare Linnateatri saalis on induktsioonsilmus, info on ka teatri kodulehel üleval. Meeldib
see, et lihtsalt ostad pileti saali ja sätid ise oma aparaadi T-asendisse, kellegile midagi ütlema ei
pea, ei mingit sildistamist. Testime praegu, kas kogu saal on hästi kuuldav või mitte. Ole meheks,
Teet Kallaste, et selle suure töö ära tegid!
*Teeme koostööd Tallinna Kuulmisrehabilitatsiooni Keskusega, kes on sel aastal lausa 4 korda
saarel käinud, abi on saanud üle 100 inimese.
*Suvekuudel oleme püüdnud organiseerida oma liikmetele harivaid õppereise ja kokkusaamisi
väljaspool koja ruume.
5. juunil külastasime keskaja elamuskeskust Archebaldi Kuressaares, kuhu õnnestus kaasa
meelitada ka Külliki Bode EVL-st
16. juuni oli meil pealinnapäev- külastasime Eesti Tervishoiumuuseumi ja Tallinna Loomaaeda.
8. juulil imetlesime Saaremaa avatud aedu. Läbi sai käidud 7 aeda, üks ilusam kui teine. Isegi
telepurki sattusime, Kanal 2 näitas Reporteris saare vaegkuuljaid Kaheksas aed oli Muhus
Nautse külas Matsi talus, kus lahke peremees pakkus kaasatoodud kringli kõrvale kohvi ja näitas
oma koduaeda. Aitäh meie ühingu liikmele Raivo Mägile
29. juulil kogunesime Kellamäele, kus veetsime grillides mõnusalt aega ja nautisime kena
suveilma. Tänusõnad kahele toredale õele, lahketele kutsujatele Liidia Naule ja Maret Soorskile!
25.augustil tegime väikese tiiru kodusaarel. Külastasime Reomäe nunnakloostrit, võtsime osa
talulaadast Suure Tõllu puhkekülas, uudistasime Andruse talu loomi ja valmistasime igaüks endale
isikliku seebi GoodKaarma taluperenaise juhatusel.
*Oleme läbi viinud 6 teabepäeva koos külalistega, aprillis oli üldkoosolek. 15.dets. on ühingu
jõulupidu.

Ja nii need saare vaegkuuljad toimetavad, tasa ja targu- meretagune värk ju
Jõulutervitustega Eda Põld
Põlvamaa Vaegkuuljate Ühing
2018. on olnud meie ühingus kokkusaamisi 11 korral /viimane toimub 18.dets./
oleme kuulanud Põlva PIK-i juhataja loengut sellest, mida PIK teeb täna ja homme.
Tähistasime ka naistepäeva, külas olid lasteaia "Lepatriinu" lapsed. On toimunud 2 koolitust
teemal "Siidisall" ja "Puust tünnike", mais rääkis Põlva Haigla peaarst
Margit Rikka teemal "Gripiga või gripita". Saime teada väga huvitavaid asju.
Suvel toimusid kaks väljasõitu Aglonasse ja Vastseliina linnusesse ning roosiaeda.
Septembris oli meil külas Tartu Kliinikumi Kuulmiskeskusest Tiia Johannes ja nov. Tallinnast
Ene Oga ning H.Kudevita. Loengud olid huvitavad ja harivad. Detsembris istume ühise laua
taga.
Rahvale meeldivad ühised väljasõidud.
Niipikk või lühike sai minu jutt.
Ilusat jõuluaega ja rahulikku aastavahetust!
Soovib Milvi
Pärnumaa Vaegkuuljate Ühing
Meie selle aasta 3 parimat üritust olid:
1. 92 aastane Enno Sepp Elu pikaealisena.
2. VKL juubelikonverents Viljandis
3. Rapla vaegkuuljate külaskäik Pärnusse.
Tervitades
Endla
Võrumaa Vaegkuuljate Ühing
Jaanuarikuu algas meil Kuulmisabivahendite alase loenguga, veebruaris tegi Maanteeamet meie
ühingule loengu teemal kuidas endast liikluses nähtavamaks muuta, märtsis tegi Päästeamet
meile ekskursiooni kohalikus Päästeametis ja peeti loeng tuleohutusest. Märtsi alguses tegime
jalutuskäigu kodulinnas Võrus, kus ühingu liikmed rääkisid oma meenutustest läbi aja. Märtsi
lõpus toimus meil üldkoosolek, kus arutasime ühingu asju. Aprillis käis meil loengut pidamas
Tiia Johannes Tartu Kuulmiskeskusest. Aprillis osales juhatus täiskooseisus EVL20 aastapäeval
Viljandis. Juulis käisime ekskursioonil Riias, kus külastasime Turaida lossi, Riia Motomuuseumi
ja muidugi ka Riia loomaeda. Juuli lõpus käis meil Võrus külas Läänemaa Vaegkuuljate Ühing.
Juuli alguses käisime Viljandis, külastasime Heimtali muusuemi, Viljandi Linnamuuseumi ja
jalutasime Viljandi Lossimägedes. Juuli lõpus külastasime Alatskivi lossi, Juhan Liivi
muuseumi, käisime Peisirannikul mere ääres ja vanausuliste külas sibulaid ostmas. Augusti
alguses oli ühingu traditsioonilised suvepäevad, seekord Võrumaal Kaugu Veski
külalistemajas. Novembri lõpus tegime ühingusisese kinolõuna, vaatasime filmi "Sm. Laps" mis
meeldis paljudele, kinoga üritame jätkata ka edaspidi. Samuti leidis aset novembri lõpus ühingu
tervisepäev, kus lõõgastusime ühiselt kohalikus tervisekeskuses. Detsembri alguses tähistasime
koos Võrumaa Puuetega Inimeste Kojaga Rahvusvahelist Puuetega Inimeste Päeva, seekord
kutsusime kohale ka kirjeldustõlgid, kes meile nii kohapeal räägitu kui ka lauldu seinale

edastasid, millest oli tagasiside põhjal abi ka mitte vaegkuuljatele. Aasta viimaseks ürituseks
20.detsembril 2018 leiab aset traditsiooniline ühingu aastalõpu koosviibimine. Meie tegevusel
saab silma peale hoida veebilehel: www.vaegkuuljad.eu
Parimate tervitustega
Janno Kuus
Võrumaa Vaegkuuljate Ühing MTÜ
Valga Vaegkuuljate Ühing
Aasta algas EV 100 juubeli meeleoluka tähistamisega 26 veebruaril.26 märtsil oli loeng
igapäeva maagiast.30 aprillil rääkisime kohvi valmistamisest ja joomisest. Külas oli Kaarel
Saluste Kadrimardi OÜ- vaegkuuljate ja abivahendite keskusest. 28 mail jagas Vaike Visnapuu
muljeid Vaegkuuljate Liidu 25.a. üritusest Viljandis. 19 juulil käisime ekskursioonil Põlvamaal
Maanteemuuseumis ja imeilusas Taevaskojas. Sõitsime jõelaevaga mööda kaunist Ahja jõge,
väga tore ja ilus reis oli. Soovitame kõigile! Ühingu kokkusaamised toimuvad meil
traditsiooniliselt iga kuu viimasel esmaspäeval. Lisaks osaleme Valga PIK poolt korraldatavatel
seminaridel, infopäevadel jm üritustel. Väga huvitav ja kasulik oli näiteks Valga PIK poolt
korraldatud Valga valla eakate terviseminister 3 oktoobril. Samuti tore ja meeleolukas puuetega
inimeste päeva tähistamine 3.detsembril. Aastale tõmbame joone alla jõulupeoga 18
detsembril.
Ilusat advendiaja jätku!
Ruth
Läänemaa Vaegkuuljate Ühing
Läänemaa Vaegkuuljate Ühingu 2018. aasta on olnud toimekas ja tegevusrohke. Jaanuaris 2018
toimus Läänemaa Vaegkuuljate ühingu üldkoosolek, millel anti eelneva 2017. aasta tegevusele
hinnang. Üldkoosolekul osales 24 ühingu liiget. 19. Veebruaril tähistas ühing Eesti Vabariigi
100-ndat sünniaastapäeva piduliku kontserdiga, millel esinesid Haapsalu Muusikakooli õpilased.
Aprillis tähistasime Läänemaa Vaegkuuljate Ühingu sünniaastapäeva piduliku kontserdiga ja
lõunaga. Maikuus toimus „Öökuninganna” etenduse ühiskülastus. 07. juunil külastasid
Läänemaa Vaegkuuljate Ühingut Pärnumaa Vaegkuuljate Ühenduse liikmed. Läänemaa
Vaegkuuljate Ühingu liikmed külastasid omakorda Võrumaa vaegkuuljaid. Augusti kuus toimus
tervisepäev Palivere Turismi- ja Tervisespordikeskuse, millel käigus mängisime discgolfi.
Palivere discgolfi park pakkus põnevaid elamusi golfiketast lennutades ja raja läbimisel polnud
takistuseks raskused kõndimisega golfiraja nõlvadel. Osalejaid oli 20-ne ringis. Septembri kuus
toimus loeng ühingu liikmetele Eestis leiduvatest maavaradest, millest rääkis Eesti
Geoloogiateenistuse asedirektor Kalev Kallemets. Aprillis ja oktoobris võttis kuulmispuudega
elanikke Haapsalus vastu Tallinna Rehabilitatsiooni Keskuse spetsialistid. Jätkuvad Läänemaa
Vaegkuuljate Ühingu traditsioonilised jõulupeod detsembrikuus.
Läänemaa Vaegkuuljate Ühingu Juhatuse liige Silvi Kallemets 14.12.2018
Viljandi Vaegkuuljate Ühing

Viljandimaa vaegkuuljate kogukonda on alates selle loomise hetkest kuulunud toredad, soojad ja
suure südamega inimesed. Ühised ettevõtmised on alati oodatud, osalejad heatujulised ja
naerusuised.
2018.aasta möödus meie ühingus täis tegemisi ja kohtumisi. Kord kuus on kindel kohtumispaik
Viljandis puuetega inimeste majas. Seal siis ajame kõik tähtsamad jutud, sõlmime olulisemad
kokkulepped, kallistame oma sünnipäevalapsi ning jagame kaaslastega rõõme ja muresid.
Aktiivselt osaleme kohaliku koja üritustel – perelaagris, spordipäeval, puuetega inimeste päeva
tähistamisel jne.
Silmaringi avardamiseks võtame ette pikemaid reise ja ka sel aastal olime väljasõidul. Sedakorda
siis Lääne-Virumaal. Meie sihtkohaks oli Moe viinavabrik, kus ei pääsenud ka toodangu
degusteerimisest. Enne maitsmist räägiti meile viinatootmise ja tarbimise ajaloost, vaatasime
endisaegseid tootmishooneid ja saime teada, kes siis tõid Eestimaale „viinakultuuri“.
Aasta viimasel kuul vaatasime üle kuidas näeb välja jõulutuledes Riia. Päev oli tihe, sest eks
sõidule kulus omajagu tunde. Vaatasime üle missugust kaupa pakub äsja avatud IKEA.
Jõulutoitude varusid täiendasime Riia turul. Päeva lõpetasime populaarses söögikohas nimega
LIDO. Oli see alles tuledesäras ja kaunis.
Täpselt selline oli ka meie aasta siin Viljandis. Loodetavasti tulevad järgmised sama head või
veel paremad. Et kõigil oleks tervis hea, meel rõõmus ja hinges rahu.
Erika Kiviloo
Tartumaa Vaegkuuljate Ühing
Mida Tartumaa vaegkuuljad tegid? Saime oma plaanid edukalt täidetud. Teabepäevad olid viis
korda aastas. Teabepäevadel olid vaegkuuljatele väga olulised teemad nt:
rehabilitatsiooniteenused, kuulmis- ja nägemisabivahendite toodete tutvustused ja
nõustamised, samuti saavad vaegkuuljad abi ja nõustamist kuulmisala kogemusnõustajalt. Eriti
meeldejäävad ja mõnusad päevad olid aktiiv-õppereisid Vanausuliste elu ja töö Peipsiveerel,
Võrumaal ja Setumaa Kuningriigipäeval. Kõige pühalikum ja pidulikum oli jõuluüritus.
Lõpetuseks soovime ja loodame veel paremaid aegu, jätkame seni samas vaimus edasi. Olgem
terved!
Heli Veide
Lääne-Virumaa Vaegkuuljate Ühing
Jaanauaris pr Helmi Urbalu rääkis oma Gruusia-reisi muljetest.
Veebruaris kohtusime uue aselinnapeaga, pr Triin Varekuga.
Märtsis pr Maie Tamm rääkis võimlemise vajalikkusest hea tervise säilitamisel ning tegi ka
virgutusvõimlemist.
Märtsis käisime ka Rakvere Teatris.
Aprillis kohalik kirikuõpetaja hr Tauno Toompuu rääkis heategevusest.
Mais käisime ekskursioonil Kukruse Polaarmõisas, Kuremäe kloostris ja Valaste joal.
Septembris Astangu keskuse esindajad tutvustasid kirjutustõlketeenust.
Oktoobris pr Milvi Kompus Päästeametist rääkis koduohutusest.
Novembris pr Diana Legušs Tervise Abi OÜ-st tutvustas uusi prantsuse firma
kuulmisabivahendeid.

Detsembris tähistasime Targas Majas puuetega inimeste päeva.
Detsembris oli ühingul ka veidi pidulikum üritus, tegime aastast kokkuvõtteid ja plaane uueks
aastaks.
Kersti
Nõmme Vaegkuuljate Selts
Ülevaade 2018 aastal toimunud kohtumised ning päevateemad:
31.01.2018
"Nõmme - roheline linn". Lektorid: Grete Šillis; Kristjan Kuusik; Einar Tamm
28.02.2018
"Puutepunktid". Lektorid: Ene Veskaru; Katrin Lapina
28.03.2018
"Kodu tuleohutuks". Lektor: Anne Hein
25.04.2018
"CareMate". Lektor: Marion Teder
30.05.2018
"Aastakoosolek". Lektorid: Rein Järve; Angelica Marion Mäses
25.07.2018
"Ajalooline Paldiski". Lektor: Rein Järve
29.08.2018
"Tallinna Loomaaed". Lektor: Audiogiid
26.09.2018
"Nahrin - tervisetooted". Lektorid: Mele Viil; Mihkel Hõbejõgi. Kirjutustõlgid: Liivi Liiholm;
Gaila Järvsalu
30.10.2018
"Eesti Haigekassa". Lektor: Dr. Malle Vahtra. Kirjutustõlgid: Raili Loit; Liina Janson
28.11.2018.
"Tamrex". Lektorid: Diana Karmo; Mati Lättekivi
18.12.2018
"Märka vabatahtlikku 2018". Lektor: Mihkel Tõkke
Tallinna ja Harjumaa Vaegkuuljate Ühing
Tegevuste osas võib öelda, et 2018. aasta oli meil isegi päris tegus.
Jõudsime kõikidesse planeeritud kohtadesse. Spordiprojektidest võiks ära mainida uisutamise,
bowling´u, kardisõidu, ujumise ning vibulaskmise.
Lisaks Tallinnas toimuvatele infopäevadele, mida korraldab Svetlana Maide, jõudsime ka
Harjumaale. Koostöös Eesti Tinnituse ja Meniere'i ühinguga, mida esindas Ene Oga,

külastasime Kehrat ja Aegviitu. Oleme nois paigus varemgi käinud, aga suure huvi tõttu tegime
seda taas. Nende üritustega seoses saime hulgaliselt suurepäraseid mõtteid, ühtlasi kutsuti meid
teistessegi kohtadesse Harjumaal.
Suvel sai tutvusi uuendatud Kõvakuuljate laagris, mis toimus Udu talus. Tegemist oli majutust
pakkuva turismitaluga, mis paiknes Kuremaa järve külje all ning sobis suvepäevade pidamiseks
kui rusikas silmaauku. Kõku laagris kohtas igat sorti rahvast: enamus olid laagri nimega
sobilikult vaegkuuljad, ent sekka kuulusid ja igati oodatud olid ka kuuljad ning kurdid. Laagri
korraldas Liimide pere, kes on ka Tallinna ja Harjumaa Vaegkuuljate ühingu kauaaegsed
liikmed. Laagri korraldamise au aastaks 2019 anti üle perepoeg Mati Liimile. Temagi on meie
ühingus juba aastaid liige olnud.
Veel väärib mainimist, et katsetatud on ka robootika ringi korraldamist nii ühingu ruumides kui
ka suvelaagris – nutimaailm tõmbab nii lapsi kui täiskasvanuidki. Lahkuvale aastale panime
väärika punkti ühingu jõulupeol, mis toimus seekord laeval nimega Monica.
Lisaks kõigele muule külastame usinasti Tallinna Puuetega Inimeste Koja üritusi ning oleme
aktiivsed ka Harjumaa Puuetega Inimeste Nõukoja ettevõtmistel. Sel aastal sai näidatud TPIK
majas koostöös Eesti Vaegkuuljate Liiduga Tallinna ja Harjumaa puuetega inimestele filme.
Filmid olid varustatud spetsiaalsete, vaegkuuljatele mõeldud subtiitritega. Kõigepealt näitasime
filmi "Seltsimees laps" ning kuu hiljem linastus ka "Viimne reliikvia". Praegu käib usin töö
lõppenud aasta projektide lõpetamise ja uute alustamisega. Võib veel mainida, et KõKu
tansutrupp tegutseb endiselt, sel aastal käiakse koos Teet Kallaste juhtimisel. Meie aktiivliikmed
Külliki ning Siiri tegelevad innukalt akordioni õppimisega – teiegi võite kutsuda neid
pilli mängima ja Kõku tantsutruppi enda pidudele tantsima! Kindlasti ootame järgmisel aastal
uusi ja olemasolevaid liikmeid osa võtma mitmesugustest põnevatest üritustest!
Mallori Lemsalu
Jõgeva Vaegkuuljate Ühing
2018 esimesel poolaastal oli Jõgeva vaegkuuljate Ühingu Üldkoosolek. Valiti uus juhatus ja
kinnitati majandusaasta aruanne. Toimus ka juhatuse koosolek kus valiti ja kinnitati juhatuse
esimees.
Teisel poolaastal: Juhatuse koosolek: arutati Kõku suvelaagrist osavõttu.
Võeti osa Jõgevamaa Puuetega Inimeste koja korraldatud perepäevast Kuremaa lossis.
Septembris korraldati Põltsamaal koos Diabeedikute seltsiga teabepäev.
Ühing osales suve jooksul korraldatud Jõgeva Puuetega inimeste
koja tutvumispäevadel Mustvee, Jõgeva ja Põltsamaa valla sotsiaalosakondade inimestega,
külastati maakonna hooldekodusid ja päevakeskuseid.
Oktoobris Korraldasime Mustvees koos Diabeedikute seltsiga teabepäeva, kus tutvustasime
vaegkuuljatele mõeldud häiresüsteemide abivahendeid.
Detsembris oli teabepäev Jõgeval. Tutvustasime vaegkuuljatele mõeldud häiresüsteemide
abivahendeid. Samuti tutvusime kirjutustõlkide tööga. Samas arutasime Riigikogu külastamist
ning Riigikogu sotsiaalkomisjoni aseesimeheMonika Haukanõmmega kohtumist.
Urmas Vasemägi

Järvamaa Vaegkuuljate Ühing
Järvakad lasevad aastal kulgeda omasoodu. Nagu me kõik ei saa aasta esimestel kuudel midagi
ette võtta, kuna ootame rahastust, nii ka järvakad. Projekt projektiks, aga siiski. Kevadeti käib
meil külas juba mitu aastat Arvo Kannel oma tiimiga. Selleks päevaks on tema juurde soovijaid
jagunud läbi aastate. Siin jään mina nagu taha plaanile. Samas soovitan ma igale oma liikmele, et
kui teised ühingud korraldavad loenguid on kõigil neil sinna juurde pääs vaba. Aasta lõpus ärkan
ma taas ja teeme koos jõuluistumise. Seekordselt liitus meiega kolm uut liiget. Seda on alati
rõõm kogeda, kui meiega ühinetakse. Vestluse käigus tuli uusi ideid uueks aastaks. Sooviti
tutvuda Jõgevaga. Seega Jõgeva, hoida alt, järvakad eksivad aasta jooksul korra kindlasti
Jõgevale ära. Kindlasti luban olla veidi rohkem aktiivsem, kui seni..ja kui juba lubaduse maha
mainin, siis seda tuleb ka täita. Kuid siiski, meile kõigile tegusat ja kohtumiste rohket uut aastat!
Ülle Mihkelsoo
Eelinfot ka Eesti Vaegkuuljate Liidu 2019 aastast
4.jaanuaril - rehabilitatsiooni ja kogemusnõustamise teemapäev. Eesti Vaegkuuljate Liidu
rehabilitatsioonispetsialistid arutavad 2019 aasta tegevusplaanide teemadel.
7.jaanuaril- kuulmislangusega inimeste organisatsioonide ümarlaud, mis toimub Tallinna
Puuetega Inimeste Kojas. Osalevad lisaks EVL-ile ka Eesti Kurtide Liit, Eesti Kuulmispuudega
Laste Vanemate Liit, Eesti Implantaadilaste Selts, Eesti Pimekurtide Tugiliit ja EKNO.
14.jaanuaril- EVL juhatuse ja Sotsiaalministeeriumi spetsialistide kohtumine puudega inimeste
poliitika kujundamise teemadel.
Jaanuaris- Selge Kõneleja auhindade üleandmine, suvelaagri korraldajate õppeseminar, Kõku
tantsutrupi treeninglaager. Uute projektide kirjutamine ja käivitamine.
Veebruaris- juhatuse koosolek, uue arengukava koostamine.
Mai- Euroopa ja maailma vaegkuuljate organisatsioonide üldkoosolek Horvaatias
Juulis- Kõku laager
27.07.-3.08.2019- Haapsalus VDNR suvenädal
Oktoobris- kuulmisnõustajate õppeseminar
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2018

31.12.2017

9 175

5 857

527

597

9 702

6 454

9 702

6 454

Võlad ja ettemaksed

2 130

2 225

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

2 553

1 092

Kokku lühiajalised kohustised

4 683

3 317

4 683

3 317

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

3 137

2 275

Aruandeaasta tulem

1 882

862

Kokku netovara

5 019

3 137

9 702

6 454

Varad
Käibevarad
Raha
Nõuded ja ettemaksed
Kokku käibevarad
Kokku varad
Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised

Kokku kohustised
Netovara

Kokku kohustised ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2018

2017

Liikmetelt saadud tasud

4 029

4 861

Annetused ja toetused

27 548

35 384

3 871

2 347

35 448

42 592

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

-21 857

-23 108

Tööjõukulud

-11 709

-18 622

Kokku kulud

-33 566

-41 730

Põhitegevuse tulem

1 882

862

Aruandeaasta tulem

1 882

862

Tulud

Muud tulud
Kokku tulud
Kulud
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2018

2017

5 253

4 126

30 195

35 384

0

2 347

Väljamaksed annetusteks ja toetusteks

-21 857

-23 108

Väljamaksed töötajatele

-11 709

-18 622

Muud rahavood põhitegevusest

1 436

820

Kokku rahavood põhitegevusest

3 318

947

Kokku rahavood

3 318

947

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

5 857

4 910

Raha ja raha ekvivalentide muutus

3 318

947

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

9 175

5 857

Rahavood põhitegevusest
Liikmetelt laekunud tasud
Laekunud annetused ja toetused
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2016

2 275

2 275

862

862

31.12.2017

3 137

3 137

Aruandeaasta tulem

1 882

1 882

31.12.2018

5 019

5 019

Aruandeaasta tulem
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Eesti Vaegkuuljate Liit raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ning Eesti
heast raamatupidamistavast.
Majandusaasta algas 1. jaanuar 2018 ja lõppes 31. detsember 2018.
Raha
Varade, vahendite ja võlgnevuste korralised inventuurid viiakse läbi järgmistel tähtaegadel:
1. kassa inventuur - kaks korda aastas juuni kuu ja detsembri kuu jooksul;
2. nõuete ja kohustuste inventuur - üks kord aastas seisuga 31. detsember;
3. varade inventuur (põhivara, varud, bilansivälised varad) - üks kord aastas seisuga 31. detsember;
4. panga ja maksuameti saldode võrdlus seisuga 31. detsember.
Nõuded ja ettemaksed
Nõuete ja kohustuste inventuuri viib läbi nõuetega tegelev raamatupidaja, kes koostab ning saadab deebitoridele ja kreeditoridele
saldoteatised alates 32 eurost. Saldoteatistest jääb mittetulundusühingutele koopia. Saldoteatised saadetakse enamuses e-mailiga,
e-maili puudumisel - postiga.
Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad
Materiaalseks põhivaraks on vara, mida kasutatakse enda majandustegevuses pikema ajavahemiku jooksul kui 1 aasta ja mille
soetusmaksumus on üle 959 (üheksasada viiskümmend üheksa) eurot ühiku kohta. Materiaalne põhivara võetakse arvele
soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, mittetagastatavatest maksudest ja otseselt soetamisega seotud kulutustest.
Kinnisvara võetakse arvele soetusmaksumuses.
Põhivara arvelevõtmine toimub põhivara eest vastutava isiku poolt allkirjastatud algdokumendi alusel.
Omatarbeks valmistatud põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis on võrdne tootmisomahinnaga.
Immateriaalse põhivara hulka kuuluvad kaubamärgid, patendid, litsensid, asutusõigused, tarkvara mida ühing kasutab toodete tootmisel,
teenuste osutamisel või halduseesmärkidel ja kavatseb kasutada pikema perioodi jooksul kui üks aasta.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir

959

Lisa 2 Raha
(eurodes)

Raha kontodel
Sularaha kassas
Kokku raha

31.12.2018

31.12.2017

9 032

5 764

143

93

9 175

5 857
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Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2018

12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu

375

375

375

375

Ettemaksed tarnijatele

152

152

Kokku nõuded ja
ettemaksed

527

527

Ostjatelt laekumata
arved

31.12.2017

12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu
Ostjatelt laekumata
arved
Ettemaksed tarnijatele
Kokku nõuded ja
ettemaksed

552

552

552

552

45

45

597

597

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2018

31.12.2017

Maksuvõlg

Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks

500

328

Sotsiaalmaks

316

423

Kohustuslik kogumispension

40

41

Töötuskindlustusmaksed

57

52

913

844

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2018

12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele

599

599

Võlad töövõtjatele

618

618

Maksuvõlad
Kokku võlad ja ettemaksed

913

913

2 130

2 130

31.12.2017
Võlad tarnijatele
Võlad töövõtjatele
Maksuvõlad
Kokku võlad ja ettemaksed

12 kuu jooksul
370

370

1 011

1 011

844

844

2 225

2 225
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Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

2018

2017

498

553

3 531

4 308

4 029

4 861

2018

2017

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

20 865

20 659

Muude projektide sihtfinantseerimine

6 683

14 725

27 548

35 384

2018

2017

Palgakulu

9 988

15 259

Sotsiaalmaksud

1 721

3 363

11 709

18 622

4

4

31.12.2018

31.12.2017

17

17

2018

2017

4 964

6 175

Mittesihtotstarbelised tasud
Liikmemaksud
Projektide omaosalused liikmetelt
Kokku liikmetelt saadud tasud

Lisa 7 Annetused ja toetused
(eurodes)

Kokku annetused ja toetused

Lisa 8 Tööjõukulud
(eurodes)

Kokku tööjõukulud
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Lisa 9 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Juriidilisest isikust liikmete arv

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu

MTÜ loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole majandusotsustele.
Seotud osapooled on:
- MTÜ tegevjuhtkond ja juhatus. Lisaks on seotud osapoolteks eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nende poolt kontrollitavad või nende
olulise mõju all olevad ettevõtted.
MTÜ tegevjuhi bruto töötasu moodustas 2018 a kokku 4964 eurot, koos puhkuste tasudega.
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Tasusid juhatuse liikmetele nende ülesannete täitmise eest ei ole makstud.
2018 aastal sai üks juhatuse liiget bruto töötasu 200 eurot, seoses projektiläbiviimisega.
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Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 13.04.2019
Eesti Vaegkuuljate Liit (registrikood: 80029006) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt
kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

KÜLLIKI BODE

Juhatuse liige

30.04.2019

KATRIN LAPINA

Juhatuse liige

01.05.2019

SIIRI INNO

Juhatuse liige

01.05.2019

VILJAR PARM

Juhatuse liige

01.05.2019

ALLAR VIIK

Juhatuse liige

01.05.2019

PILLE RUUL

Juhatuse liige

15.05.2019

Tegevusalad
Tegevusala

EMTAK kood

Põhitegevusala

Tervisehäiretega isikute ühendused ja nende liidud;
puuetega inimeste ühendused ja nende liidud,
erivajadustega inimeste kaitseühendused

94997

Jah

Sidevahendid
Liik

Sisu

E-posti aadress

info@vaegkuuljad.ee

Veebilehe aadress

www.vaegkuuljad.ee

