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SUVELE VASTU 
 
Järjest suurenev konkurents kõikides 
eluvaldkondades sunnib kriitilise pilguga 
ülevaatama ka enda tegemisi. Kas suudame 
võrdsete võimaluste aasta raames piisavalt 
märku anda võrdsete võimaluste vajadustest ka 
meile  –  vaegkuuljaile endile? 
 
Sellel aastal oli võimalus osaleda Harjumaa 
Puuetega Inimeste Nõukoja poolt organiseeritud 
kursusel “Supervisioon läbipõlemise 
ennetamiseks”. Läbiviijaks oli Eesti Moreno 
Koolituskeskus. Kursus toimus ajavahemikus 
veebruarist apprillini, kokku kolm päeva. 
Teemad olid suunatud inimestele, kes seisavad 
silmitsi tõsiasjaga, et enam ei suuda midagi teha! 
Kuna tegu oli praktilise õppusega, siis võib 
õelda, et mingit kasu ka suhteliselt passiivse 
osalemise juures siit ikka sai. Stressi taluvus 
kindlasti tõusis. 
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Teine ja huvitavam kursus, millest võtsid osa ka 
mitmed meie ühingu juhid, oli korraldatud Eesti 
Puuetega Inimeste Koja ja Eesti Ravimitootjate 
Liidu poolt. Kursus, nimetusega “Loodud, et 
aidata”, kestis 7 kuud! Eesmärgiks oli: 
patsiendiorganisatsioonide osakaalu ja mõju 
tugevndamine Eesti ühiskonnas. Mõned 
koolituse teemad nagu: organisatsiooni juhtimine 
ja arendamine, suhtlemine, sotsiaalne 
mõjutamine ja kommunikatsioon jt, oleks vaja 

käsitleda ka vaegkuuljate organisatsioonide 
õppe-koolitustel. Samuti peaksime oma 
organisatsioonide juhtide ja juhatuse liikmetega 
õppima veel suhtlemist meediaga ning julgemalt 
proovima kirjutada artikleid ja kaastöid 
kohalikesse väljaannetesse. Ka EVL Infoleht 
AURIS ootab alati kaastööd.  
 

 
 
Kevad-suvisel perioodil on tavaks saanud 
laatade, messide ja ka õppekoolituste 
läbiviimine. Huvipakkuvaks kujuneb kindlasti 
EPI Koja, Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse ja EV 
Sotsiaalministeeriumi poolt 23. mail Tallinnas 
läbiviidav puudetemaatiline kevadmess. Sellel 
on väljapnekutega esindatud ka Vaegkuuljate 
Liit. 29. - 30. mail  korraldab Nõmme 
Vaegkuuljate Selts oma aktivistidele õppepäevad 
Aegviidus.  8. ja 9. juunil toimub õppekoolitus 
liikmesoorganisatsiooni 
juhtidele ja juhatuse 
liikmetele. Noorte 
vaegkuuljate suvelaager 
on planeeritud läbi viia 10 
- 12 augustil. Peaaegu 
kõigis liimesühingutes 
toimub suveperioodil 
palju huvitavaid 
ühisüritusi ja väljasõite.  
 
Soovin kõgile Vaegkuuljate Liidu 
liikmetele kauneid suviseid elamusi! 
 
Andrus Helenurm 

 



VAJATAKSE KUULMISTEENUSEID  
    Kuulmisrehabiltatsiooni teenuseid osutavad 
kuulmiskeskused., millised asuvad Tallinnas ja 
Tartus. Kaugemates maapiirkondades ja linnades 
elavatel vaegkuuljatel on kuulmisabi saamine 
raskendatud. Kuulmisteenust peaks olema 
võimalik saada inimese elukoha lähedalt. 
Vaegkuuljate Ühing hakkas juba  aastaid tagasi 
läbi viima kuulmisnõustajate koolitust. 
Nõustamistegevus seisneb vaegkuuljate ja nende 
perekonnaliikmete juhendamises isikliku 
kuuldeaparaadi  kasutamisel, hooldamisel, 
patareide ja muude tarvikute korrastamisel ja 
hankimisel. Teenuseid osutatakse individuaalselt  
ja ka rühmas. 

 
    Lähikuulmisteenused on mõeldud kõigile, 
mitte ainult ühingu liikmetele. 
    Järjekordne kuulmisnõustajate täiendkoolitus 
toimus 27. aprillil Tallinnas. Vaatamata 
dramaatilistele ”Pronkssõduri” sündmustele tulid 
osavõtjad kohale isegi Saare- ja Hiiumaalt. 
Tulemata jäi ainult lektor dr Liina Luht AS Ida 
Tallinna Keskhaigla Kuulmiskeskusest. AS 
Tondi Elektroonikas toodetavatest 
kuuldeaparaatidest andis ülevaate arendus ja 
tootmisjuht Ülo Kohv. Kliendid ei ole rahul 
Tondi Ärikeskuses oleva kuuldeaparaatide 
kaupluse vähese lahtiolekuajaga (avatud kl 9 - 
13-ni).   
    Kuulmisrehabilitatsiooni Keskuse direktor 
Arvo Kannel tutvustas firma Oticon 
kuuldeaparaate. Keskuse spetsialistid käivad  
kuulmisabiteenuseid teostamas  Hiiumaal, 
Saaremaal, Ida Virumaal ja Pärnumaal. 
Kuulmisrehabilitatsiooni Keskuse kaudu on 
võimalik saada ka teisi kuulmisabivahendeid: 
eritelefone, häire- ja signaliseerimisvahendeid, 
kommunikaatoreid jm. 
    Koolitusel tutvustas MTÜ Silmalaegase 
esindaja Janar Vaik  kuulmisabivahendite müüki. 
Nimekirjas on enam kui 20 abivahendit 

kuulmispuudega inimestele. Soodustingimusel 
saab abivahendit osta siis, kui Maavalitsuse ja  
MTÜ Silmalaegase vahel on sõlmitud rahalise 
kattega leping  ning  taotletavale isikule on 
väljastatud abivahendi kaart. 
         Koolitusel osalejad said  Vaegkuuljate 
Liidu ja firmade poolt koostatud  infomaterjali ja 
”Kuulmisabi teatmiku”.          Uno Taimla 
 
TERVISE ABI – SINU KUULMISE HEAKS 

Tervise Abi OÜ tegeleb nüüdsest ka 
kuuldeaparaatidega. Teeme koostööd Kõrva-
nina-kurguhaiguste kliinikuga (Paldiski mnt 
68A) ja Põhja-Eesti Regionaalhaiglaga (Sütiste  
tee 19).  
Meie firma müüb 3 erinevat kuuldeaparaati. 
Olen neid ise kõike katsetanud ja meeldiva 
elamuse saanud. 
Kuuldeaparaate on võimalik saada 90% 
soodustusega isikliku abivahendi kaardi 
olemasolul. Oleks hea, kui saaksime 
kuulmisuuringu (audiogrammi), et selle alusel 
õiget aparaati määrata. Kui ostate 
kuuldeaparaadi, antakse Teile kohe kaasa 
kasutusjuhendid. Kasutusjuhendite sees on kõik 
võimalikud abid käes, kui hätta peaksite jääma. 
Pakume kuuldeaparaadi patareisid numbriga 
13A, 312A ja 675A.   
Meie kuuldeaparaate on võimalik saada praeguse 
seisuga ka  SA Pärnu Haiglas ja SA Viljandi 
Haiglas. 
Tulevikuplaanidest rääkida, on meil 
kavas hakata kohapeal valmistama 
individuaalotsikuid. Plaanis on peale 
kuuldeaparaatide ka teisi 
kuulmisabivahendeid soetada. Need on 
siis nt. vibreerivad äratuskellad, kodune 
häirekeskus, silmusevõimendid ja uksekellad jne. 
OÜ Tervise Abi personalil on aastatepikkune 
kogemus, pakume klientidele alati kvaliteetset 
teenust. 
 Olen Harjumaa Vaegkuuljate juhatuse liige ja 
tegelen samuti noortega. Külastan koole, et 
selgitada kuuldeaparaatide vajajaid. Olen 
kasutanud kuuldeaparaate varasest lapseeast. 
Seepärast olen teadlik inimeste vajadustest selles 
valdkonnas. 
Kõigil huvitatutel võtta ühendust 
müügiesindajaga. 
 
Diana Legušs  
tel. 6 737 818, mob. 56 451 045, 
e-post diana@terviseabi.ee, koduleht 
www.terviseabi.ee      
 

mailto:diana@terviseabi.ee
http://www.terviseabi.ee/


KUULMISABI TEABEPÄEV MAAVANEMA 
OSAVÕTUL 

 
4. mail kogunesid Jõgevamaa vaegkuuljad 
Sotsiaalkeskusesse Elukaar, et läbi viia ühingu 
üldkoosolek ja kuulmisabi teabepäev. Elina 
Kabanen tutvustas Jõgeva VÜ 2006. aasta 
tegevusaruannet ja täpsustati 2007. aastal 
läbiviidavate ürituste kava. Seejärel toimus 
kuulmisabi teabepäev. Lektor- konsultantidena 
olid kohale kutsutud Ivan Pantšenko TÜ 
Kliinikumi Kuulmiskeskusest ja Uno Taimla Eesti 
Vaegkuuljate Liidust ning kõrvaarst dr Kaie Heero 
Jõgeva Haiglast. 
 

 
 
Üritusel osalesid ka Jõgeva maavanem Aivar 
Kokk ja  sotsiaal- tervishoiuosakonna juhataja 
Monika Aasa. Jõgevamaal on ca 35 000 elanikku. 
Kui palju on maakonnas kuulmispuudelisi inimesi, 
selle kohta statistika puudub. Viimastel aastatel on 
riikliku toetusega  kuulmisabivahendeid saanud ca 
120 inimest aastas. Siit võib järeldada, et paljud, 
eriti vanemaealised inimesed, ei ole veel taotlenud 
kuulmiabi saamist. Esmased kuulmisuuringud ja 
edsised suunamised teeb dr Heero haigla 
polikliinikus.  
 

 
Neile, kellele sobib AS Tondi Elektroonika 
kuuldeaparaat, võivad selle saada Jõgeval. Parema 

ja kvaliteetsema kuuldeaparaadi saamiseks 
tuleb pöõrduda Tartusse SA TÜ Kliinikumi 
Kuulmiskeskusesse. 
Maavanem Aivar Kokk tundis elavat huvi 
vaegkuuljate toimetuleku, samuti  kuulmist 
kompenenseeritavate abivahendite vajalikkuse 
ning nende hankimise kohta. Igapäevaelus 
vajaminevaid kuulmisabivahendeid oli 
võimalik kohapeal näha ja proovidagi. 
Teabepäevast osavõtjad said EVL brošüüri 
”Kuulmisabi teatmik”. 
Abivahendite kompenseerimiseks taotleb 
maavalitsus vastavalt nõudlusele raha EV 
Sotsiaalministeeriumilt. Inimesed peavad ise 
olema ka nõudlikumad, et  saada vajalik ja 
igapäevaelu toimtulekuks sobiv  
kuulmisabivahend. Tõstati ka kuuldeaparaatide 
remondi ja hooldusega seonduvaid probleeme.  
Käesoleva aasta oktoobris, kui viiakse läbi  
kuulmisnädala üritusi,  lubas Maavanem Aivar 
Kokk kohtuda taas Jõgevamaa vaegkuuljatega. 
Suuremat tähelepanu tuleb pöörata ka 
kuulmiskahjustuste ennetustööle, eriti noorte 
hulgas. 

 
 

 EVL JUHATUSE LIIKMED PÄRNUS 
 
26. aprillil toimus Pärnus, Erivajadustega 
Inimeste Rehabilitatsioonikeskuses, Riia tn 70  
EVL Juhatuse liikmete kohtumisüritus 
Pärnumaa Vaegkuuljate Ühingu liikmetega.  
Juhatuse esimees Andrus Helenurm tutvustas 
Liidu tegevust. EVL tegevuse visiooniks  on 
koordineeriva tegevusega ja koostöös liikmes-
ühingutega vaegkuuljate probleemide 
teadvustamine ning nende lahendamisele 
kaasaaitamine. 

 
Liit koos 17-ne liikmesorganisatsiooniga on 
arvestatav koostööpartner nii riigi kui ka 
kohalike omavalitsuste tasandil. Tegevus 
liikmetega toimub  põhiliselt linnades ja  
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suuremates keskustes.  Nõudlus 
kuulmisabivahendite järgi on endiselt suur. 
Ühingutel tuleb küllaltki palju tegeleda tasuta 
kuulmisabi nõustamise- ja teenuste osutamisega. 
Kauaaegse- ja kohusetruu töö eest 
kuulmispuudega inimestega tegevuse 
edendamisel Pärnu linnas ja maakonnas ning 
seoses 70-nda sünnipäevaga  andis Andrus 
Helenurm Pärnumaa Vaegkuuljate Ühingu 
esinaisele Laine Lehtsalule üle Eesti 
Vaegkuuljate Liidu Tänukirja.  
 

 
 
Juhatuse liige Uno Taimla tutvustas EVL 
tegevust projektide alusel, mille kaudu on 
võimalik läbi viia koolitusi, valmistada ja jagada 
informatsioonilist materjali ja trükiseid. 
Vaegkuuljatest on ca 30% vene- ja teistest 
rahvustest, kelledele tuleb koostada venekeelset 
infomaterjali. Arvutite ja interneti abil on nüüd 
suuremad võimalused ühingutel omavaheliseks 
suhtlemiseks ja ka info saamiseks. Pärnumaa 

Vaegkuuljate Ühingul on internetis ka oma 
kodulehekülg http://www.hot.ee/parnuvku/ . 
EVL juhatuse liige, 
Kuulmisrehabilitatsioonikeskuse juhataja, Arvo 
Kannel rääkis uuematest kuuldeaparaatidest ja 
teistest vaegkuuljaid abistavatest abivahenditest. 
Vähemalt kord kvartalis käiakse brigaadiga 
Pärnus kuulmisabiteenuseid jagamas. Arvo 
Kannelil tuli vastata  arvukatele küsimustele ja 
korrastada mõnel ka individualne kuuldeaparaat! 
 

 
 
Pärnumaa Vaegkuuljate Ühingu esinaine Laine 
Lehtsalu  nimetas antud kohtumisüritust 
vajalikuks ja kasulikuks. Tutvuti ka 
Erivajadustega Inimeste 
Rehabilitatsioonikeskusega ja selles läbiviidava 
tegevusega. On hea, et Pärnumaa vaegkuuljad 
saavad oma üritusi ja tegevust arendada 
kaasaegses keskuses. 
 

 
TEADE: Noorte vaegkuuljate suvepäevad toimuvad 10.-12. augustil Ruhnus. Registreerimine ja info 
Viljar: mob. 53310302, tel. 4898391, e-post viljardoke2@hot.ee ja Külliki mob. 53478422 kylliki@think.ee
 
 
KUULMISABI JA KUULMISTEENUSTE SAAJAILE 
• Kuulmisrehabilitatsioonikeskus Tallinn, Lembitu tn 10b, tel 6 454 046 (suvel töötab). 
• AS Ida-Tallinna Keskhaigla kõrva-, nina- ja kurguhaiguste osakond Tallinn, Ravi tn 18, tel. 
6207916 (ei tööta 4 nädalat jaanipäevast alates). 
• SA TÜ KLIINIKUMI kõrvakliiniku kuulmise ja kõnestamise osakond Tartu Puusepa 1a tel. 
7319100 ei tööta juulis. 
• AS Tondi Elektroonika kauplus Tallinn, Pärnu mnt 142, tel 6115 616 Avatud   kella 9–13 E– R 
(suvel töötab). 
• Eesti Vaegkuuljate Liidu kontoris Tallinnas, Toompuiestee 10, tel. 6 616 394 vastuvõttu ei toimu 2. 
juulist kuni 1. augustini. 
 
Väljaandja: 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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