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AURISEL JUUBEL  
Käesolev EVL infoleht AURIS kannab numbrit 
50. Juubelihönguline infoleht  on ilmavalgust 
näinud enam kui  kümme aastat. Esimene 
Vaegkuuljate Ühingu infoleht sai koostatud ja 
ilmus 1995 aasta veebruaris. Lehel ei olnud siis 
veel oma nimegi. Eesmärgiks oli seatud 
informatsiooni avaldamine ühingus toimunud ja 
läbiviidavate ürituste kohta, samuti nõuandeid 
kuulmisabi ja teenuste saamise kohta. Artiklid sai 
algul kirjutatud kirjutusmasinaga.Tiiu Lumberg, 
kes ise on ka vaegkuulja ja omas arvuti kasutamise 
võimaluse, võttis enda peale arvutitöötluse.. Ühing 
oli tegutsenud juba kaks aastat, kuid ei olnud veel 
oma kontoriruumigi. Juriidilisi liikmesühinguid oli 
siis ainult kaks: Vaegkuuljate Ühingu Tartu 
organisatsioon ja Pärnumaa Vaegkuuljate Ühing. 
1995. aastal ilmus kolm infolehe numbrit. Peale 
Uno Taimla oli lehele artikleid kirjutanud ka Ain 
Koppel, Kaarel Kotsar, Arvo Kannel jt.         
Kuues Infolehe number 1996.aaastal hakkab 
kandma juba AURISE nime. Sõna auris ladina 
keelest tõlgituna tähendab kõrva. See valiti välja 
infolehe nimekonkursi tulemusena. Aastaid hiljem 
saime teada, et ka Rootsi Vaegkuuljate Liidu 
ajakiri kannab Aurise nime!  
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Aastatel 1996-1998 oli lehe tehnilisel toimetamisel 
abiks Teet Kallaste. Kaastööd tegi Kristi Luhter-
Kallaste. Selleks ajaks oli lisandusid juurde 
Saaremaa VÜ, Rapla Vaegkuuljate Selts. Suure 
panuse andis aastatel 1997-2002 infolehe 
toimetamisele kaasa Mati Pajo. Lisaks Aurisele sai 
1997 ja 1998 aastal välja antud lisanumbrid INFO 
VAEGKUULJATELE nr 1 – 6, milledes edastati 
kasulikku infot kuulmisabi saamise kohta, 
tutvustati kuuldeaparaatide- ja abivahendite 
kasutamist. Avaldati ka tegevusjuhiseid ühingu 
organisatsioonuidele. Infolehtedes oli infot nii 
toimunud, kui  ka ees olevate ürituste kohta. 
2001.aastast aktiviseerus organisatsiooniline 
tegevus tänu Rootsi kolleegide poolt Eestis 
läbiviidud koolitustele ja uute ühingute loomisele 

Samal aastal hakati  Enn Kiileri poolt EVKÜ infot, 
sealhugas ka Aurist, kajastama ühingu kodulehel 
internetis. 
Lugejaskond muutus suuremaks. Ilmunud infolehe 
tiraaz oli vahendite vähesuse töttu suhteliselt 
tagasihoidlik 300 - 400 eks. Liikmesühingutele sai 
infoleht saadetud põhiliselt posti teel. Kohapeal 
paljundati  seda juurde, et  jätkuks liikmeile ja 
üritustest osavõtjaile. Infolehte said ka 
kuulmiskeskused ja osaliselt ka kõrvaarstid, Ka 
Soome Kuulmishoolde Liidule ja  Rootsi 
Värmlandi koleegidele lähetati Auris.Kahjuks ei 
jõutud  infolehte saata kõigile sotsiaal- ja 
päevakeskustele  ning hooldusasutustele. 
Digi-fotokaamera soetamisega avanes võimlus 
infolehte panna toimunud üritustest ka fotosid. 
Viimastel aastatel on Aurist lähetatud lugejatele ka 
e-postiga Seni ilmunud 50 lehenumbrit saab 
lugeda Rahvusraamatukogus. Koostamisel on  
kogumik “EVKÜ infoleht AURIS 1995 – 2005 
kus on kõik seniilmunud 50 lehenumbrit.  Enam 
kui kümne aasta jooksul on tulnud  ajalehte  teha  
põhiliselt vabatahtliku tööna. Tagasihoidlikud on 
olnud ka  kaastööde kirjutajad organisatsioonidest. 
Tahaksin tänada kõiki, kes on kaasaaidanud, et  
ühingu infolehte on ilmunud 50 numbrit!  Aurise 
Vaegkuuljate hulgas on  ca 35 %  inimesi, kelle 
emakeel on vene keel. Vaja oleks osa Aurise infost  
välja anda ka venekeelsena. Eriti vajavad seda Ida 
Virumaa vaegkuuljad. Seni on infolehte jagatud 
tasuta. Üha kallinevad kulutused trükiste 
valmistamisel seavad ohtu infolehe Aurise 
jätkusuutlikkuse. 

 Tahaks loota, et  EVL 
infoleht AURIS saaks 
senisest suurema 
populaarsuse  ja tänuväärse 
lugejaskonna. Selleks on 
aga vaja suurt tahtejõudu, 
missioonitunnet, toetusabi 
ning rohkem kaastööde 
kirjutajaid. 
        Uno Taimla.  



Pilguheit EVL 2005 aasta tegevusele 
 
2005. aasta tegevuse aluseks oli EVL arengukava 
aastateks 2005 - 2006, EV Invapoliitika 
Üldkontseptsioon. 
Ühingu aastakoosolekul 12. märtsil kavandati 
ühingu strateegia lähiaastateks. Otsustati Eesti 
Vaegkuuljate Ühing ümber nimetada Eesti 
Vaegkuuljate Liiduks ja võeti vastu põhikiri. 
Valiti uus juhatus. Tegevuse põhieesmärgiks sai 
seatud liikmesorganisatsioonide arendamine 
kuulmispuudega inimestele kuulmisabi- ja 
rehabilitatsiooniteenuste kättesaadavuse 
suurendamine ja kuulamistingimuste parandamine 
.EVL tegevuse vastu on huvi tundnud ka 
rahvusvahelised organisatsioonid. 
Septembris toimus Eestis Rootsi Vaegkuuljate 
Liidu (HRF) ja EVKÜ esindajate töökohtumine. 
Kuulmispuudega organisatsioonide ümarlaua 
koostöö tulemusena valmis 
„Kuulmisrehabilitatsiooni programm“, milline anti 
üle ka ministeeriumidele. Riikliku toetusega 
kuulmisabivahendite saamise küsimustes peeti 
mitmeid arupidamist kuulmiskeskuste ja 
maakonna sotsiaalala spetsialistidega.. 
  Aruandeaastal tehti kulutusi ühingu keskuse ja 
organisatsioonide arendustegevuseks  68830 kr,  
Liikmesorganisatsioonid on muutunud rohkem 
nähtavamaks ja on arvestatavateks 
koostööpartneriteks oma piirkonna 
omavalitsustele. Vaegkuuljad muutusid ka ise 
teadlikumaks ja julgemaks oma abivahendite 
nõudmisel ja kuulmisteenuste saamisel. Jõhvis 
moodustati oma vaegkuuljate organisatsioon., 
kokku on EVKÜ-s 17 juriidilist 
liikmesorganisatsiooni. Aruande aastal saadi 
juurde 4 silmusvõimendusseadet  
Ühingu kuulmisrehabilitatsiooniline tegevus 
toimus projektiga “Kuulmisinfo 2005” ja 
“Kuulmisrehabilitatsioonialane õppe- koolitus”.  
Aruandeaastal koostati, toimetati ja anti välja  viis 
numbrit infolehte “AURIS. Koostati ja anti välja 
üks väljaanne noorte ajakiri “Meie ise”. Valmistati 
ette ja viidi läbi  9 infoüritust ja 10 õppepäeva, 
millest võttis osa üle 190 inimese. Osaleti ja aidati 
läbi viia ka teabeüritusi liikmesorganisatsioonides. 
Oktoobris viidi läbi traditsiooniliseks kujunenud 
kuulmisnädala üritused. Vajalikku infot 
kuulmisprobleemide lahendamiseks ja läbiviidud 
tegevuse kohta nii sõnas kui ka pildis, võib leida 
mahukalt EVL kodulehelt internetis: 
www.vaegkuuljad.ee . Internetis on nüüd 
lugemiseks kõik EVKÜ poolt väljaantud trükised.  

Projektiga “Kuulmisinfo 2005” sai 
lahendatud väga oluline vajadus 
kuulmispuudega inimestele info osas.  
 2005.aastal jätkati liikmes ühingute juhtide ja 
juhatuste liikmete koolitamist nõustamis- ja 
kuulmisrehabilitatsioonialases tegevuses. Viidi 
läbi kuulmisabi-nõustaja täiendkoolitus, millest 
võttis osa 14 liikmesorganisatsiooni esindajat. 
Valmistati ette ja viidi läbi 8 õppeseminari 
(põhiliselt kuulmisabivahendite õpetus), millest 
võttis osa 120 inimest. Valmistati ette ja viidi 
läbi õppelaager noortele vaegkuuljatele: 
Võrumaal läbiviidud õppelaagris osales 38 
noort. Osavõtjaid oli ka Soomest ja Taanist. 
Esmakordselt sai EVKÜ poolt läbi viidud 
kuulmisabialane koolitus 
sotsiaalhoolekandeasutuste töötajatele. 
Projektiga “Rehabilitatsioonialane õppe-
koolitus” sai aruandeperioodil tehtud kulutusi 
49 530 kr  
Osavõtjate hinnang läbiviidud õppe-kursuste 
kohta oli valdavalt positiivne. Kuulmispuudega 
inimeste enesehinnang ja usk  toimetulemiseks 
on suurenenud .  
Tegevusega projektidega aruandeaastal teostati 
kulutusi kokku 176528 kr sellest HMN 
rahastamisega 175042 kr EVL 2005.aasta   
tegevusest nähtub, et organisatsioonide 
arendamine ja kuulmispuudega inimeste 
vajaduste rahuldamine nõuab järjepidevat tööd. 
Põhjalikumalt arutatakse Liidu 
finantsmajanduslikku ja organisatsioonilist 
tegevust EVL Üldkogu koosolekul 1. aprillil 
Tallinnas.  
 Liikmesorganisatsioonide tegevuse toetamine 
on hädavajalik, et tagada jätkusuutlikkus ja 
kuulmisabi-ning kuulmisteenuste kättesaadavus 
kohtadel. Need ühingud, kus koostöö kohaliku 
omavalitsuse ja puuetega inimeste kojaga sujub 
normaalselt, on ka edukamad. Elanikkonna 
vananemisega suureneb ka kuulmispuudeliste 
inimeste arv, kes vajavad kuulmisabi, infot 

abivahendite ja 
kuulmisteenuste kohta. 
Püüame ka 2006 aastal 
anda oma parim 
kavandatud ülesannete 
elluviimiseks. 
 
       Andrus Helenurm 
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http://www.vaegkuuljad.ee/


Abivahendite soodustingimustel  
eraldamise tingimused ja kord 2006.a.  

 
Tehniliste abivahendite taotlemise ja 
soodustingimustel eraldamise tingimused ja kord 
oli kehtestatud  sotsiaalministri määrusega nr 79 
14.12.2000.a. Vahepealsetel aastatel on 
muudetud seda määrust  juba kuuel korral! 
Juuresolevaga anname lühiinfo sotsiaalministri 
määrusega nr 7, 12.01.2006 milline jõustus 1. 
Veebruarist 2006 “Tehniliste abivahendite 
taotlemise ja soodustingimustel eraldamise 
tingimuste ja korra” kohta, valdavalt 
kuulmispuudelisi inimesi huvitavates 
küsimustes. Neid, kellel on vaja veel teisi 
puudest tingitud abivahendeid, võivad saada 
täiendavat infot  sotsiaalabiosakonnast või 
abivahendite keskustest. Määrus reguleerib 
tehniliste abivahendite soodustingimustel 
müümise ja laenutamise teenuste osutamist 
lastele, puuetega inimestele ja vanuritele. 
Taotluse võivad esitada: 1) lapsevanemad või 
eestkostja lapsele 2) tööealised isikud, kellel on 
tuvastatud töövõime kaotus alates 40% 
(kuulmispuude puhul kuulmislangusega alates 
30 detsibellist) või on määratud puude raskusaste 
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3) vanaduspensioniealised isikud, kellel 
abivahend võimaldab parandada toimetulekut. 
Tehnilise abivahendi kasutamise vajaduse 
määrab: 
1) tehnilise väikeabivahendi puhul  perearst või 
eriarst; 
2) keerulisema tehnilise abivahendi korral eriarst 
või rehabilitatsiooniasutus (kuulmiskeskus) 
3) Soodustingimustel tehniliste abivahendite ja 
teenuste esmakordseks kompenseerimiseks on 
vajalik pöörduda pere- või eriarsti tõendi alusel     
elukohajärgsesse maavalitsusse (maavanemal on 
õigus delegeerida isikliku abivahendi kaardi 
väljastamine ka  kohalikele omavalitsustele). 
Isikliku abivahendi kaardi saamisel pöördub 
abivajaja juba abivahendeid väljastavasse 
ettevõttesse (kuulmiskeskusesse). 
Elukoha muutmise korral peab isikliku 
abivahendi kaardi omanik pöörduma uue 
elukohajärgse maavalitsuse poole, kus tema 
kaart registreeritakse ümber. 
20000 krooni ja rohkem maksva abivahendi 
kompenseerimise aluseks on lastel ja tööealistel 
isikutel rehabilitatsiooniplaan või eriarsti tõend. 
Vanaduspensionieas olevatel isikutel eriarsti 
tõend või kohaliku ekspertkomisjoni nõudmisel 
rehabilitatsiooniplaan. 
Kui isik vajab uut abivahendit enne eelmise 
kasutusaja möödumist, või nõutavat abivahendit 

ei ole käesoleva määruse lisades 1 ja 2 toodud 
loeteludes, siis esitab isik vabas vormis avalduse 
elukohajärgsele maavalitsusele. 
Erandkorras on lühema kasutusajaga õigus saada 
tehnilist abivahendit isikutel, kellele abivahend 
on muutunud ebasobivaks tervislikel (näit. 
kuulmise halvenemine) või muudel isikust 
mitteolenevatel põhjustel (näit. kasvamine 
lapseeas) põhjustel. 
Isiku omaosalus on abivahendi maksumuse ja 
määruse lisades 1 ja 2  kindlaks –määratud riigi 
osaluse vahe, kuid mitte vähem kui 200 krooni. 
Erandkorras võib kohaliku ekspertkomisjoni 
otsusega abivahendi omaosalust vähendada 5 
protsendini abivahendi kogumaksumusest. 
Teadmiseks! 1.veebruarist 2006 jõustunud 
sotsiaalministri määrusega nr 7, 
kompenseeritakse tööealistele isikutele, kellel on 
kuulmislangus suurem kui 30 db,  
kuulmisabivahendite (kõrvasisesed ja 
kõrvatagused kuuldeaparaadid) maksumusest 
90%. Ülejäänud tööealistele isikutele ja 
vanaduspensioniealistele  isikutele 90 %, kuid 
kompensatsioon ei ületa 3500 krooni. 

 
Kommentaariks: Määruse lisades 1 ja 
2 toodud tehniliste abivahendite 

nimekiri on uuenenud suhteliselt vähesel 
määral. Kuulmisabivahenditele on 

lisandunud  sisekõrva implantaadi 
kõneprotsessor. 

Eestis on käesoleval ajal  on ca 50 implantaadi 
kasutajat. Kõneprotsessori maksumus võib ulatuda 
üle 100000 krooni. 1. jaanuarist 2006 on  AS Tondi 
Elektroonikas valmistatud kuuldeaparaadid 
kallinenud 10-15 %.  Kuuldeaparaatide patareid ja 
akud maksavad AS Tondi Elektroonika kaupluses 
nüüd 13 kr /tk. Ka kõrvaotsik  on kallinenud ühe 
krooni võrra, makstes nüüd 9 kr/tk. AS Ida Tallinna 
Keskhaigla Kuulmiskeskusest saab patareisid veel 11 
kr /tk, teistes kuulmiskeskustes maksavad need 12 kr 
t/k EVL püüab oma liikmetele ka 2006. aastal jätkata  
soodushinnaga kuuldeaparaatide patareide saamist. 
Täpsemat infot saab EVL Keskusest ja kohalikest 
ühingutest. Kuuldeaparaatide remondi korral tuleks 
eelnevalt selgitada võimalik maksumus, sest ka 
tagavaraosad ja teenustasud on kallinenud. Üldise 
elukalliduse juures peavad nüüd vaegkuuljad oma 
igapäevaseks toimetulekuks arvestama senisest 
suuremaid väljaminekuid. Elukvaliteedi nimel tasub 
siiski nii palju pingutada, et  soetada endale kuulmise 
kompenseerimiseks vajalikud ja tehniliselt hästi 
toimivad kuulmisabivahendid. 2006 a. jätkatakse 
kuulamistingimuste parandamist ka üldkasutatavates 
ruumides. Järgmises infolehes käsitleme 
kuulmisabivahendite saamist maakonniti. 
 
Uno Taimla 
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                                                                                 Sotsiaalministri  12. jaanuari 2006 määruse nr 7  lisad 
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                              Lisa nr 1 

Lastele, puuetega inimestele ja vanuritele soodustingimustel eraldatavate  
tehniliste väikeabivahendite loetelu 

Jaotus liikide kaupa  Kasutusaeg 
sõltuvalt 
amortisatsiooni 
astmest  

Müük, 
laenutus 

Piirlimiit 
aastas  

Individuaalne  Riigi 
osaluse %  

KUULMISABIVAHENDID                 
Telefonid ja telefoneerimisabivahendid:  
213621 telefonivõimendid  5-10 a  M/L        50%/60%  
Abivahendid lähisuhtlemiseks:  
214215 häälevõimendid 
isiklikuks kasutuseks  

5-10 a  M/L  1 tk     75%/80%  

214218 
kommunikatsioonivõimendid  

5-10 a  M/L  1 tk     75%/80%  

Kuulmisabivahendid:                 
214503 kuuldeaparaadi 
individuaalne otsak  

   M  2 tk * I  90%  

Signaliseerimise ja osutamise abivahendid:  
214803 uksesignaalid ja neile 
osutajad  

5-10 a  M/L        50%/60%  

214815 helile osutajad  5-10 a  M/L        50%/60%  
Häiresüsteemid:                 
215109 hädaohu avastamise 
abivahendid  

5-10 a  M/L       50%/60%  

                                                                                                                                                               Lisa nr 2        
Lastele, puuetega inimestele ja vanuritele soodustingimustel  

eraldatavate keeruliste tehniliste abivahendite loetelu 

Jaotus liikide kaupa  Kasutusaeg 
sõltuvalt 
amortisatsiooni 
astmest  

Müük, 
laenutus 

Piirlimiit 
aastas  

Individua
alne  

Riigi osaluse %  

KUULMISABIVAHENDID                 
Heli ülekandesüsteemid:  
213924 raadiosagedusega 
ülekandesüsteemid  

  5-10 a    M/L    1 tk       50% / 60%  

213927 IR- süsteemid   5-10 a        L    1 tk                 50%  
Kuulmisabivahendid:                 
214503 kõrvasisesed 
kuulmisabivahendid  

  3 – 8 a    M    1 tk     90% ** 

214506 kõrvatagused 
kuulmisabivahendid 

  3 - 8 a     M    2 tk       90% ** 

214512 kehale kinnitatavad 
kuulmisabivahendid  

  3 - 8 a     M    1 tk       75%  

214518 sisekõrva implantaadi 
kõneprotsessor 

   7 a     M     1 tk     90 % 

     *   Lapsed kuni 7 aastani vastavalt vajadusele 
     ** Tööealistele isikutele, kellel on kuulmislangus alates 30 detsibellist – riigi osalus 90 %;  
         Ülejäänud tööealistele ja vanaduspensioniealistele isikutele – riigi osalus 90 %,  
         kuid kompensatsioon ei ületa 3500   krooni 
 



              Käidud teedel 
                         Käime koos seda teed,  
                                       mis meid ühendab ja rõõmu teeb.. 
Läänemaa Vaegkuuljate Ühingu liikmed võivad 
veel rõõmu ja rahuldustundega 2005 aasta peale 
tagasi vaadata. Ühingusse on tulnud uusi erksaid 
inimesi. Oleme aasta jooksul organiseerinud 
mitmesuguseid üritusi. Palju uusi teadmisi oleme 
saanud perearsti loengutelt ja kuulmisabi 
õppustelt. Toimus õppeekskursioon Virumaale, 
mida toetas Haapsalu Linnavalitsus. Toila, Narva- 
Jõesuu, Kuremäe, Porkuni, Rakvere 
Piiskopilinnuse muuseumi külastustest jäid 
unustamatud muljed! Reisi mitmekülgsuse ja 
põhjalikkuse eest oleme siiralt tänulikud Andrus 
Helenurmele ja Uno Taimlale. 
Tore taaskohtumine oli ka Saaremaa VÜ 
liikmetega Haapsalus. Saime hakkama ka  põneva 
reisiga Tallinna Kuulmisrehabilitatsiooni 
Keskusesse ja Tondi Elektroonikatehase 
kuuldeaparaatide valmistamise tsehhi. Teletornist 
saime põgusa ülevaate Tallinna linnast ja selle 
lähiümbrusest. Vahva elamuse saime Rock al 
Mares hobuveokiga  sõidust ja Glehni lossi 
külastusest. 
Kasulik ja teadmisi täiendav kohtumisüritus 
toimus Läänemaa Maavalitsuses  sotsiaal- ja 
tervishoiutöötajatega. Läänemaa Puuetega 
Inimeste Koja poolt organiseeritud jõulupidu sai 
peetud koos kõigi ühingutega. Saime näha 
populaarset Kojateatri etendust “Kihnu Jõnn”. 
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Õnn, kui su kõrval on sõbrad 
ning neid tuleb juurde. 
Ja meid mahub palju,                                                   
Meie ühingusse suurde…                                           
 
Helju Paiso 
Läänemaa VÜ Juhatuse liige 

 
 

Hei, hea lugeja!                      
Kas panid tähele, et hoiad käes Aurist järjekorra 
numbriga 50. Oled kunagi mõelnud sellele, tänu 
kellele Sa seda äärmiselt vajalikku infolehte 
lugeda saad? Esimesel pilgul tundub see üks lihtne 
ja õhuke infoleht, kuid kui lähemalt uurima 
hakkad, siis võib leida sellest mitmesugust 
informatsiooni. Kõige suuremad tänud selle eest 
saame öelda Uno Taimlale. Muidugi pole ta seda 
üllitist suutnud välja anda ilma abiliste ja 
kaasautoriteta. Siinjuures tahaks erilised tänud 
selle eest avaldada Enn Kiilerile, dr. Jaak 
Müürsepale, Malle Tähele, Külliki Bodele ja 
teistele kaasautoritele, tänu kellele selline vajalik 
abimees vaegkuuljatele on ilmuda saanud ja 
kindlasti veel pikka aega meile heaks sõbraks jääb. 
Sellise infolehe hädavajalikkuses ei saa juba 
praegu keegi kahelda, sest sealt leiame meie eluks 
nii vajalikke õpetussõnu kuuldeaparaatide 
soetamine, hooldamine ja kasutamise kohta.  
Auris aitab meil orienteeruda ka pidevalt 
muutuvas seadusandluses ja invapoliitikas, mis 
pidevalt muutub ja uueneb. Eriti mõnusaks teeb 
Aurise lugemise, et sealt ei puudu niisugused 
rubriigid nagu Naljanurk ja Õnnitlused. Huvitav 
on olnud jälgida väljaande enda väljanägemist. 
Esimesed numbrid, mis ilmusid,  mahtusid ära 
ühele A4 foramaadile. Mida edasi, seda suuremaks 
muutus formaat ja paranes ja väljaande 
trükikvaliteet. Praeguseks oleme jõudnud juba nii 
kaugele, et Aurise mahuks on 4 lehekülge A4 
formaati, ning teda ilmestavad värvilised pildid.  
Tahaks loota, et tagasihoidlikust infolehekesest 
kujuneb edaspidi tõsiselt võetav ajakiri. Usun, et ei 
leidu lugejate ridades kedagi, kes kahtleks Aurise 
kui väljaande vajalikkuses. Olen 
ka ise mõne artikli sinna 
kirjutanud. Kutsun üles ka teisi 
vaegkuuljaid kaastööd tegema. 
Tore oleks näha ka noorte 
tegevust.  
Jõudu ja  jaksu Aurise 
toimetusele veel pikkadeks  aastateks!  
 
Jaan Ruben, kes peab Aurist oma sõbraks 
Harjumaa VÜ juhatuse liige 

 



Punase Risti teenetemärk Unole 
 

     Vabariigi 88 aastapäeva künnisel sai kõrge tunnustuse  osaliseks ka üks meie ühingus hästi 
tuntud inimene. 22. veebruaril pandi Kadriorus hr. Uno Taimlale  rinda Eesti Punase Risti IV 
klassi teenetemärk.  
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     Mille eest otsustas Vabariigi President oma otsusega 6. Veebruarist 2006 anda nii väärikas 
autasu Uno Taimlale? 
     Uno Taimla – vaegkuuljate eestseisja, nii võisime lugeda sadade ordenisaajate 
nimekirjast.  
Tulla, olla ja jääda kuulmispuudega inimeste probleemide  lahendamise eest võitlejaks, nende 
elluviijaks ja vaegkuuljate õiguste kaitsjaks, see on teema, mis vajaks pikemat kirjatükki! 
Harjumaal, Kuivajõe vallas taluperes sündinud poiss sai ise kuulmiskahjustuse juba lapseeas 
raske haiguse tagajärjel. Vaegkuulmine mõjutas tema eluhoiakut kogu edaspidisel eluperioodil. 
     Vaatamata läbi raskuste omandatud kõrgharidusele ja elektriinseneri kutsele asus  Uno 1968 aastal tööle 
Eesti Kurtide Ühingusse. 20-ne tööaasta jooksul tuli ühingu esimehe asetäitjana  kurtide ja vaegkuuljate 
töökeskkonnas  lahendada  tehnilisi, majanduslikke ja sotsiaalseid probleeme. Järgnesid 5 aastat tööd 
direktorina EV Sotsiaalministeeriumi Tallinna Invaliidide Kutsekoolis. Kutsealane väljaõppe võimaldati siis 
ka kurtidele ja vaegkuuljatele. Kuulmispuudega inimesi, kes oma kuulmist  võivad kompenseerida tehniliste 
abivahenditega on ca 8-10 % elanikkonnast. Vaegkuuljatele oma ühingu loomine sai  Uno eestvedamisel 
teoks 1993. aastal. Ühing alustas tööd ühiskondlikel alustel, ilma riikliku toetuseta. Hiljem hakati ühingu 
arendustegevuseks projektide alusel saama toetusraha  Hasartmängu Maksu Nõukogult. Töö tehti 
ühiskondlikel alustel. Väga oluliseks on Uno pidanud koostööd kuulmisrehabilitatsiooniasutustega, 
kuulmispuudeliste inimeste organisatsioonidega, koolidega, kus õpivad vaegkuuljad, 
sotsiaalabiosakondadega linnades ja maakondade kõrvaarstidega jt Üheks olulisemaks  tulemuseks ühingu 
arendustegevuses peab Uno vaegkuuljate ühinemist  oma organisatsioonidesse. Nüüdseks on  Vaegkuuljate 
Liidul  igas maakonnas oma liikmes-ühing. On paranenud  kuulmisabi ja teenuste kättesaamine. 
Kuulmisalase informatsiooni levitamine ühingu arvukate väiketrükiste ja interneti kodulehe kaudu on 
suurendanud ametnike ja üldsuse teadlikkust.  Pikaajaline koostöö on toimunud Soome Kuulmishoolde 
Liiduga, Rootsi Värmlandi Vaegkuuljate Ühinguga. EVL on ka  rahvusvahelise vaegkuuljate organisatsiooni 
IFHOH liige. Kõige olulisemaks peab Uno siiski head  ja kasulikku koostööd Eesti Puuetega Inimeste Koja 
ja Fondiga.  
     Uno on  EV Sotsiaalministeeriumi abivahendite ja rehabilitatsiooniteenuste ekspertkomisjoni liige. 
Siinkohal ei jõuagi nimetada, milliste komisjonide ja juhatuste tööst Uno veel osa võtab! Ta on kord 
maininud, et  tema sotsiaaltöövaldkonnas tegutsetud aja jooksul on ta  pidanud lävima vähemalt 12 
sotsiaalministriga! Kui küsisin Unolt: kas oled kõrge tunnustuse puhul nüüd õnnelik? Uno vastas naeratades: 
Õnne võib tunda kaunist päevast, õnne võib tunda sinisest taevast, õnne võib tunda tööst ja vaevast… 
Soovime siis meiegi Uno Taimlale õnne ja tervist, et lähiaastatel võiks olla ta veel väärikas vaegkuuljate 
eestseisja.     
PALJU ÕNNE!                                                                            EVL Juhatuse esimees   Andrus Helenurm 
 
1. EVL Keskuses Pärnu mnt 142 vastuvõtt: teisipäev 10–15, neljapäev 13-16, nõustamine telefonil 6 115 680 
2. Tondi Elektroonika, Pärnu mnt 142 Kuuldeaparaatide müük, parandus E – R kella 10 –18 tel 6 115 616 
3. Kuulmisrehabilitatsiooni Keskus Lembitu 10b, tel 6 454 046, faks 6 466 565 
4. AS Ida Tallinna Keskhaigla Kuulmiskeskus, Ravi tn 18 tel 6207280; 6207061 
5. SA TÜK Kõrvakliiniku Kuulmiskeskus, Tartu Puusepa  1A tel 7319478 
 Väljaandja: 
Eesti Vaegkuuljate Liit tel/faks 6 115 680                                                            E-post:vaegkuuljad@hot.ee, 
Pärnu mnt. 142, 11317 Tallinnn                                                                                         vaegkuuljad@vaegkuuljad.ee 
kodulehekülg: http://www.vaegkuuljad.ee 

Andrus Helenurm, Uno Taimla, Enn Kiiler 
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