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    Taas oleme 
saabunud 

jõulukuusse ja 
advendiaega. See 
on ootuse - ja 
lootuse aeg. 

Tallinnas, 
rahvusvahelise 

puuetega inimeste 
päeva tähistamise 
konverentsil oli 
üheks sõnumiks: 
“ootused ja 
lootused, mured ja 
rõõmud puuetega 

inimeste elu edendamisel”. See ühtub 
suurepäraselt ka advendi mõttega.  
    Iga hea sõna, heategu ja 
tähelepanuavaldus kaasinimesele annab uut 
jõudu ja lootust millegi paremale. 
Kontserdisaalides ja kirikutes korraldadakse 
heategevuskontserte. Populaarseks on 
saanud “Õnnevaka” soovisaade. 
    Tänapäeva elurütmi märksõnaks on 
kujunenud k i i r u s. Mida lähemale aasta 
lõpule, seda kiiremini aeg ruttab. Lisaks 
paljudele tegemata töödele, tuleb jõuda veel  
ette valmistada ja läbi viia jõuluüritusi, 
muretseda jõulukingid  ning  olla koos oma 
pereliikmetega. Ka meie vaegkuuljate 
organisatsioonides on saanud traditsiooniks 
oma liikmetega jõuluürituste korraldamine. 
Meenub meeleolukas jõuluüritus Saaremaa 
vaegkuuljatega möödunud aastal. Ka 
Tartumaa vaegkuuljad  on käesoleval  aastal  
ühises jõululauas. Kindlasti saab huvitav 
olema Viljandi ja Võrumaa vaegkuuljate ühine  
jõuluüritus Võrus. Jõhvis organiseeritakse 
vene keelt kõnelevatele vaegkuuljatele veel 
oma jõuluüritus.  

    Jõulud on aeg, millal inimesed tunnetavad 
üksteise lähedust. Jõulud on headuse aeg. 
Jõulud on rahuaeg. Jõulurahu ei kuulutata 
välja mitte ainult linnades, alevites, vaid ka 
looduses – metsades. See on aeg millal 
inimesed ja loomad saavad nautida vaikust 
looduses! 
    Soovime, et saabuvate jõulude ajal oleks 
aega üksteise jaoks, oleks aega olla koos 
pereliikmetega. Jätkugu meil aega ka iseenda 
jaoks. Olgu meis ja meie ümber pisut vaba 
ruumi ja  aega  ühele  väikesele  jõuluimele – 
j õ u l u l a p se l e ! 
    Jõulupühad ei puuduta mitte ainult kristlasi, 
vaid kõiki inimesi maailmas. Eestlased on 
traditsiooniliselt ühendanud oma jõuluaegse 
käitumise ja kombestiku kirikuga.  Juba 
kakstuhat  aasta tagasi kõlas Petlemma 
väljade kohal inglikooride  jõulusõnum: 
“Vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis 
saab osaks kõigile rahvaile”  See sõnum on 
taas avamas inimeste meeli ja mõtteid ka 
sellel jõuluajal.  
    Jõuluaeg aidaku meil sellest rõõmu tunda!                
                                         EVL JUHATUS 
 
  Aasta kauneimal õhtul 
mõte käib kaugeid kaotatud teid, 
peatudes kõigel ja lapseeast nähtul: 
täna see jälle kui aardeleid. 
 
  Vaadates pühale puule, 
otsin palvuses neid, 
keda keegi ei kuule, 
neid keda keegi ei näe. 
 
Neile ma läidan küünalde leegi, 
Neile ma ulatan käe.. 
 
(Marie Under) 
 
 
RR  ÕÕ  ÕÕ  MM  SS  AA  II  DD    JJ  ÕÕ  UU  LL  EE!!  



 PUUETEGA INIMESTE KONVERENTS 
 
2. detsembril viidi Eesti Puuetega Inimeste Koja 
poolt Tallinnas läbi konverents, mis oli 
pühendatud rahvusvahelise puuetega inimeste 
päevale. Konverentsi sõnumiteks olid:   
-     lubadused ja saavutused puuetega inimeste 
õiguste tagamisel; 
-    ootused ja lootused, mured ja rõõmud puuetega 
inimeste elu edendamisel. 
 

 
Sotsiaalminister Jaak Aab oma ettekandes andis 
ülevaate reformidest sotsiaalhoolekandes. 
Puuetega inimesi on 8,4 % rahvastikust. 2007. 
aastal suurenevad rehabilitatsiooniteenuste 
saamise võimalusd. Samas pidi minister 
tunnistama, et ebapiisavate  rahaliste vahendite 
tõttu  võivad alles 2008. aastast  suureneda 
puuetega inimestele makstavad sotsiaaltoetused. 
Euroopa Liidus on 2007.  aasta  nimetatud 
“võrdsete võimaluste aastaks”. Haridus- ja 
teadusminister Mailis Reps rõhutas kvaliteetse 
hariduse omandamise vajadust ka puuetega 
inimestel, et  konkureerida avatud tööturul. Esmalt 
tuleks rakendada kõik tugiabinõud tavakoolides 
õppimiseks. Õppimisvõimalused  on muutunud 
paremaks kutsekoolides ja rakenduslikes 
kõrgkoolides.  
 

 

Asekantsler Riho Rahuoja tõstis esile puuetega 
inimeste ühenduste kaasamist nii 
sotsiaalhoolekande kui ka sotsiaaltoetuste 
kontseptsioonide väljatöötamisel. Riiklik toetus 
abivahenditele 2007. aastaks, võrreldes 2006. 
aastaga  oluliselt ei suurene, kuid suurenevad 
valikuvõimalused. Hannes Danilovi ettekanne 
puudutas Haigekassa rolli ja meditsiiniteenuste 
kättesaadavust. Probleemsemaks teemaks on 

ravimid. Inimeste omaosalus 
ravimite väljaostul on ca 54%  
Kahjuks jäävad  ravimite hinnad 
kõrgeks ka lähitulevikus. 
Puuetega inimeste toimetuleku 

tagamiseks, nende nõudmiste ja vajaduste 
rahuldamiseks tehtavast  Koostöökogu  tööst 
rääkis Kalev Märtens. Riigikogu saadikute  ja 
poliitikute poolt antud lubadused puuetega 
inimeste elu edendamisel on paljuski täitmata. 
Seepärast on  kavandatud 13. detsembril 
Toompeal läbi viia puuetega inimeste  
meeleavaldus. EPI Koja liikmeks on 47 
puudeühendust,  millede tegevusesega on 
haaratud 19 000 inimest.  Yrjo Ojasaar rõhutas 
oma emotsionaalses ettekandes, et 
puudeühenduste üks tähtsamaid ülesandeid on  
informeerimine ja järelevalve.  Konverentsi 
lõpus anti üle EPI Koja tänukiri ja mälestusese 
tublimatele. Autasustajate hulgas  olid  ka 
sotsiaalminister Jaak AAB ja EPI Koja 
kauaaegne esinaine Helve LUIK. 
 

 
Repliik! Vaatamata sellele, et konverents viidi 
läbi Radisson SAS hotellis, kus hiljuti viibis ka 
USA president George W. Bush, ei olnud 
konverentsisaalis ikkagi vaegkuuljatele 
kuulamiseks vajalikku induktsioonsilmust! 
Pidime hakkama saama  oma  kaasavõetud 
võimendusseadmega.       
 
Uno Taimla 
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EVL LIIKMETE NÕUPIDAMISELT 
 

Novembrikuu viimasel tööpäeval olid 
Tallinnas nõu pidamas vaegkuuljate 
ühenduste juhid  ja nende esindajad. 
Enne tegevusaasta lõpetamist oli vaja 

veel aru pidada  tegemata jäänud töödest ja läbi 
arutada 2007. aasta tegevusplaanid. EVL esimees 
Andrus Helenurm rääkis vajadusest, et igal ühingu 
juhil peaks olema arvuti. See võimaldaks mistahes 
küsimusi lahendada interneti teel. Lahendamist 
vajab sidepidamisega seotud kulude 
kompenseerimine. Otsustati 2007. aastal 
kasutusele võtta uued EVL ühenduste liimete 
liikmekaardid. Vaadati läbi ja kiideti 
heaks Vaegkuuljate Liidu arengukava aastateks 
2007-2008. EVL visiooniks eelolevatel aastatel 
 on: koordineeriva tegevusega ja koostöös 
liikmesühendustega vaegkuuljate probleemide  
 

 
teadvustamine ning nende lahendamisele 
kaasaaitamine. Ühenduste jätkusuutlikkuse 
toetamiseks on vaja rahalisi vahendeid. Seni on 
raha saadud põhiliselt HMN  kaudu. 2007. aasta 
 

 
 projektide  rahataotlused tulevad esitamisele juba 
lähinädalatel.  
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Pingelise nõupidamispäeva  lõpus jõuti veel käia 
ekskursioonil KUMUS.  
EVL ühenduste esindajate poolt avaldati tänu ja 

tunnustust vaegkuuljate kauaegsele eestseisjale 
Uno Taimlale ja praegusele EVL juhile Andrus 
Helenurmele. 

 
VEEL  TELEFONIST ERIFONET 600 

 
Enne kui ühendate telefoni, lugege läbi 
Kasutusjuhend. Kui juhendis jääb midagi 
arusaamatuks, siis meie kodulehel 
www.vaegkuuljad.ee/ on sama juhend Enn 
Kiileri poolt koostatud kommentaaridega. See 
juhend on internetis niisugusel kujul, et igaüks 
saab seda väja printida/trükkida. Teie 
esimeseks ülesandeks on otsustada millise 
keele valite. „Keel“ määrab millises keeles 
tuuakse tabloole menüüd ja teated. Praktiliselt 
saate valida soome ja inglise keele vahel. 
Muidugi on võimalik ka valida saksa keelt. 
Eesti keel valikus puudub.          Enn Kiiler 
 

AASTAVAHETUSE KÜSIMUSED... 
 

Ka sellel lõppeval aastal esitasime 
liikmesühenduste juhtidele traditsioonilised 
küsimused: 
1. Millist sündmust (saavutust, üritust) peate 
kõige kordaläinumaks (meeldejäävamaks) 
2006. aastal? 
2. Mida sooviksite (ootate) 2007. aastalt? 
 
•     Eda PÕLD –Saaremaa  VÜ 

1. Tegime väikese küsitluse oma liikmete 
hulgas. Kolm kõige rohkem 
äramärkimist leidnud üritust 
olid: ekskursioon Ida -
Virumaale, lestapidu Nasval ja 
ühised tervisepäevad, kus 
harjutasime kepikõndi ning 
külastasime Rüütli veekeskust. 

Ka kohtumised teiste ühingute liikmetega on 
toredada olnud.  Hästi on sujunud koostöö 
Kuressaare linnavalitsusega, kes on toetanud 
mitmeid meie ühingu projekte ning alates selle 
aasta novembrist rahastab 
kuulmisnõustamisteenust. 
2. Aastalt 2007 ootame mitmesuguseid 
huvitavaid kohtumisi, ekskursiooni Hiiumaale, 
tervisepäevade jätkumist. Sooviksime, et 
Tallinna Kuulmisrehabilitatsioonikeskuse 
spetsialistid leiavad võimaluse saarlastest 
abivajajaid koha peal ühe korra asemel kahel 
korral aastas teenindada. Rahulikke jõule ning 
tegusat uut aastat kõikidele vaegkuuljatele! 

www.vaegkuuljad.ee/


• Malle TÄHE Rapla VS 
1. Rapla Seltsi 2006. aasta parimaks 
ürituseks tunnistati kohtumisüritus 
Viljandi ja Võrumaa Vaegkuuljate 
Ühingute liikmetega looduskaunis 
ja põnevas Kivi turismitalus Ramsil. 
Huvitavate ja kasulike 

ettekannetega esinesid dr Mare Brin, Helmen Kütt 
Viljandi Linnavalitsusest ja Gert Elmaste 
Maavalitsusest.  Turismitalu peremees Vidrik Kivi 
korraldas huvitava ekskursiooni talu territooriumil.  
2. 2007. aastalt soovime, et seltsi tuleks uusi 
aktiivseid liikmed ja kõikide plaanitud ürituste 
kena kordaminekut! 
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•     Rein JÄRVE Nõmme VS 
1. Nõmme Vaegkuuljate Seltsi 
liikmed on osalenud ja läbi viinud 
üritusi Nõmme Päevakeskuses, 
Nõmme Kultuurikeskuses, Nõmme 
Spordikeskuses, Kristiine 
Sotsiaalkeskuses, Tallinna 

Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses, 
Kunstimuuseumis ja “Tallinn liigub” 
terviseüritustel ning reisidel kaunil Eestimaal. 
Üritustelt on iga liige saanud kaasa uusi mõtteid 
ning hea tunde ja kuidas olla aktiivne ühiskonna 
liige.  
2. 2007. aasta kannab Euroopas “Võrdsete 
võimaluste aasta” nime. Soovime parandada 
kuulmispuuetega inimeste iseseisvat toimetulekut 
ning suurendada kaasatust ühiskonda.   
Rahulikku advendiaega!  Kaunist jõuluaega! 
Võrdsete võimaluste aastat meile kõigile uuel 
algaval 2007. aastal! 

 

•  Laine LEHTSALU Pärnumaa VÜ 

1. Üheks meeldejäävamaks ürituseks 
oli kohtumine Saaremaa 
vaegkuuljatega ja tutvumine Saare- 
ja Muhumaa vaatamisväärsustega. 
Pärnumaa Puuetega Inimeste Koda 
kolis uutesse ruumidesse Riia mnt 

70. Seal hakkavad nüüd koos käima ka Pärnumaa 
vaegkuuljad. 

2. 2007. aastal sooviksime kuulmisnõustamis-
teenuste rahastamist ja ühingu jätkusuutlikkuse 
tagamist ning huvitavaid kohtumisüritusi 
kolleegidega teistest ühingutest.  

• Elina KABANEN Jõgeva VÜ  
1. Kohtumine ja ühise ürituse 
läbiviimine Valgamaa vaegkuuljatega 
Jõgeval. Kasulikud on olnud 
osavõtud Jõgeva Puuetega Inimeste 
Koja poolt läbiviidud perepäevadest. 

2. 2007 aastal soovime teha kohtumisürituse 
vähemalt ühe vaegkuuljate ühinguga, samuti osa 
võtta Puuetega inimeste Koja  üritustest ja 
koolitustest.  

• Vaike VISNAPUU Valgamaa VÜ 
 1. Huvitavamatest sündmustest 
nimetaksin Valgamaa vaegkuuljate 
külaskäiku Jõgevamaale ja kohtumist 
Jõgeva vaegkuuljatega. Võtsime 
Valgas vastu Põlva vaegkuuljaid, 
tutvustasime Valgamaa 

vaatamisväärsusi. 

2. 2007.aastal tahame peale teabeürituste ja 
loengute korraldada üritust Mooste mõisas, kus 
kohtuksime Põlva vaegkuuljatega.

 AUTASU HILJA MAKARALE 
 10. detsembril tähistati rahvusvahelist vabatahtlike päeva ja  kuulutati välja 2006. aasta 
vabatahtlikud. Eesti vabatahtlike tunnustamisürituse patroon on president Toomas Hendrik 
Ilves. Viiekümne tunnustuse pälvinute seas oli ka Jõhvi Vaegkuuljate Ühingu esinaine Hilja 
Makara.  Hilja juhib Jõhvi Pensionäride Ühingu erirahvuste osakonda, korraldab 
vaegkuuljatele kuulmisabi saamist. Tema eestvedamisel korraldatakse teabepäevi, 
suhtlusüritusi , ekskursioone jm. 
ÕNNITLEME!     

 

              MEELDIVAT AASTAVAHETUST!         HEAD UUT 2007 AASTAT!         
Eesti Vaegkuuljate Liit tel/faks 6 616 394                                                            E-post:vaegkuuljad@hot.ee, 
Toompuiestee 10, 10137 Tallinn                                                                             vaegkuuljad@vaegkuuljad.ee     
Kodulehekülg: http://www.vaegkuuljad.ee                                                                  Uno Taimla, Enn Kiiler 
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