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JÕULUVALGUS  KÕIGILE… 
 
  Oleme taas jõudnud jõulukuusse ja 
advendiaega. Aasta on olnud töö ja teguderohke. 
Arvukatele kultuuri- ja spordisündmustele 
lisandusid juba novembris Eesti Vabariigi 90-
nda aastapäeva tähistamise avaüritused. 6. 
detsembril tähistasid meie põhjanaabrid 
soomlased oma vabariigi  90-ndat  
iseseisvuspäeva. 
  Ka meie liikmes-ühingud  on 2007. aastal olnud 
tublid. Sellest võime lugeda ka käesolevas 
infolehes toodud intervjuudest.  

 

 

  Elame väga kiiresti muutuval ajal. Muutumas ei 
ole mitte ainult ühiskond ja poliitiline 
valitsemine, vaid ka inimeste mõttemaailm. Üks 
neid institutsioone, mis pakub tuge ja kindlust, 
on kristlus. Advent ehk jõuluootus on paljusid 
inimesi ühendanud juba üle kahe tuhande aasta. 
Riigid on tõusnud ja varisenud, rahvad on välja 
kujunenud ja ka kadunud, aga kristlus on 
jäänud. Jõuluaeg algab juba neli pühapäeva 
enne jõule, kui süüdatakse küünlad Jõululapse 
tulemise ootuses ja lõpeb küünlapäevaga, mil 
viimane jõuluküünal annab teed kevadvalgusele. 

Jõuluajaga seostub meie mõtetes palju ilusaid 
asju ja mälestusi. Aga jõulud on ka õige aeg 
veidi puhata, vaadata, kuulata ning mõtelda oma 
elu üle. Meie vaegkuuljate organisatsioonides on 
saanud traditsiooniks oma liikmetega 
jõuluürituste korraldamine. Ka sellel jõulukuul  
on  paljudes ühingutes ühised koosistumised.  
See on aeg, millal inimesed tunnetavad headust 
ja üksteise lähedust. Jõuluajal mõtleme kindlasti 
ka nendele eakatele vaegkuuljatele, kes elavad 
üksikutena või hooldeasutustes.  
  Jõulud on rahu aeg. Jõulurahu kuulutatakse 
välja nii linnades kui ka looduses! 
  Peaksime oma elu ja tegemised asetama 
sellesse erilisse valgusesse – jõuluvalgusesse. 
Selles valguses võime näha, millised me oleme, 
milline on meie perekond, meie töö, meie 
ühingukaaslased. On hea aeg üle vaadata oma  
vaimse hoone toad , heita välja kõik rumal ja 
kasutu. Seal võiks olla rohkem ruumi ja valgust, 
et Jõululaps võiks tulla meiegi juurde.  
  Andku siis jõuluaeg meile selgust, et võiksime 
näha imelist valgust kõigil meie päevadel. 
 
ADVENDIKÜÜNAL 
    Stewe Gärdare  
 
Nüüd küünla me süütame taas, 
Et neil, kellel külm on , soojem saaks. 
Nüüd küünla me süütame taas, 
ta helk paitab helgemaks maailma. 
 
Kui sinulgi on külm, kui hirmu tunned sa, 
siis liituda võiksid meiega. 
Kui küünla me süütame taas, nüüd taas, 
nüüd küünla me süütame taas. 
 
 

KAUNEID JÕLUPÜHI JA 
HEAD UUT AASTAT 

 
 Soovib Eesti 
Vaegkuuljate Liit                
 



JÄRELMÕTTEID KONVERENTSIDELT 
 
   Lõppeval aastal on olnud rohkesti kasulikke 
koolitusi ja huvitavaid konverentse.  
Novembrikuu viimasel tööpäeval toimunud 
Sotsiaalfoorumi konverents oli pühendatud 
kokkuvõtete tegemisele Euroopa võrdsete 
võimaluste aastast 2007  Konverentsi avas ja 
tervitas osavõtjaid sotsiaalminister Maret 
Maripuu. Aasta tegevustest esinesid 
ettekannetega  Euroopa Komisjoni esinduse juht 
Toivo Klaar ja Kadi Viik 
Sotsiaalministeeriumist. Euroopa inimõiguste 
kohtunik Rait Maruste käsitles teemat võrdsest 
kohtlemisest. Analüüsiti ka ajakirjanduses 
ilmunud võrdsete võimaluste teemasid. 
Osavõtjad said lisaks kasulikku infot veel ka 
paneelidiskussioonilt.  
  Rahvusvahelisele puuetega inimeste päevale 
pühendatud konverents toimus 2. detsembril 
Radisson SAS hotelli konverentsikeskuses. 
Tähtpäevaürituse põhisõnumiks oli: võrdsed 
võimalused kõigile. Loeti ette sotsiaalminister 
Maret Maripuu tervitus osavõtjaile. Kahjuks 
pidid vaegkuuljad konverentsi esimeses osas läbi 
ajama ilma induktiivvõimenduseta, sest 
kõrgetasemelises konverentsikeskuses ei ole 
sellist seadet, vaatamata sellele, et aasta tagasi 
lubati ka kuulmispuudelistele võrdsed 
kuulamistingimused tagada! Olukord sai 
normaalsemaks alles peale EVL võimendi 
kasutusele võtmist. 
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  Peale Vaegkuuljate Liidu juhatuse liikmete 
Andrus Helenurme ja Uno Taimla võtsid 
konverentsist osa Erika Kiviloo Viljandi VÜ-st, 
Malle Tähe Rapla Vaegkuuljate Seltsist, Laine 
Lehtsalu Pärnumaa VÜ-st, Johannes Siidra 
Võrumaa VÜ-st, Heli Veide ja Helle Sass 
Tartumaa Vaegkuuljate organisatsioonist, Vivi 
Ruth Kaukver ja Tiiu Hermat Nõmme VS-st 
ning Leili Saguri Jõhvi VÜ-st. 

  Puuetega inimeste päeval esinejatest olid 
nimekamad õiguskantsler Allar Jõks ja 
haridusminister Tõnis Lukas. Viimasel oli 
probleeme mikrofoni rääkimisega! Tööturuameti 
peadirektor Tiina Ormisson julgustas puuetega 
inimesi osalema töös ja kasutama riiklikke 
toetusi ümberõppeks ning ka abivahendite 
kasutamist töökohal. Huvitavat infot 
„universaalsest disainist” jagas Norra 
keskkonnaministeeriumi esindaja. 

 
  ELIL juhatuse liige Jüri Järve tutvustas 
mitmeaastast tööd „ligipääsetavuse 
kaardistamisest”. Kuulmispuuetega Laste 
Vanemate Liidu president Toomas Sepp rääkis 
kurtide toimetulekust. Lähiaastatel on vaja 
suurendada subtiitrite kasutamist TV 
programmides ja hakata juurutama ettekandjate 
sõnavõtu tekstikirjutamist. Soomes, Rootsis jm 
kasutatakse seda võimalust juba aastaid. Endiselt 
tuleb rõhku panna abivahendite kättesaadavuse 

tagamisele. 
  Traditsiooniliselt peeti puuetega inimeste 
päeval  meeles ka kõige tublimaid. Sellel aastal 
autasustatute hulgas vaegkuuljate esindajaid ei 
olnud! Loodame, et aasta 2008 on ehk meile 
rõõmustavam! 
 
Uno Taimla 



AASTAVAHETUSE KÜSIMUSED 
 
Ka sellel lõppeval aastal esitasime liikmes-
ühingute juhtidele traditsioonilised  küsimused: 
1. Millist sündmust (saavutust, üritust) peate 
kõige kordaläinumaks (meeldejäävamaks) 
2007. aastal? 
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2. Mida sooviksite (ootate ) 2008. aastalt? 
 

Laine LEHTSALU Pärnumaa VÜ 
 

1. Hea meel on sellest, et ühingusse 
on juurde tulnud uusi liikmeid. 
Pärnumaa PIK majas, Riia mnt 70  
on mugav läbi viia üritusi ja teostada 
kuulmisnõustamist. Maakonnas on 
palju kuulmisabi vajajaid. Üheks 

meeldejäävamaks ürituseks oli ekskursioon Kihnu 
saarele ja kohtumine Viljandi vaegkuuljatega 
Pärnus. Oleme olnud koostöös ka valdade 
sotsiaaltöötajatega.  
 
2. 2008. aastal jätkame oma liikmetele koolituste 
ja teabeürituste läbiviimist, koostööd linnade- ja 
valdade sotsiaaltöötegijatega. Kindlasti saab 
olema huvitav kohtumine Võrumaa 
vaegkuuljatega. Vaegkuuljate Liidult tahaksime 
paremat arvutit! Meeldivat koostööd! 

       
Mall ENOK Jõhvi VÜ Juhatuse liige 

1. Jõhvi Vaegkuuljate Ühingu 
liikmed võivad rahuldustundega 
tagasi vaadata mööduvale aastale. 
Juurde on tulnud uusi liikmeid. On 
läbi viidud arvukalt üritusi, info- ja 
teabepäevi, väljasõite ning 

kohtumisi. Suvekuudel toimusid  väljasõidud: 
Haapsallu, Põltsamaale, Jõgevale, Jänedale jm. 
Kohtuti Haapsalu ja  Tartu vaegkuuljatega. Üks 
meeldejäävam väljasõit oli  juulis Kotka 
merepäevadele. Ühingu liikmetele organiseeriti 
mitmeid tervisepäevi Toila SPA termides. 
Septembris külastasime Tartu Ülikooli 
Botaanikaaeda ja Lillemessi. Sügisel toimus 
projekti „E-kaasatus Ida-Virumaa eakatele 
vaegkuuljatele“ raames arvutiõppe koolitus(vene 
ja eesti grupp) kokku 20 inimest. Koostöö Ida-
Virumaa Puuetega Kojaga on olnud 
konstruktiivne ja kasulik. 2007. aasta tegevust 
meenutame veel ühiselt 20. detsembril toimuval 
jõuluüritusel. Soovime kõigile vaegkuuljate 
ühingutele rahulikke Jõule! 

2. Uuel aastal tahame jätkata alustatuid 
tegevusi, täiendada õpitut, avardada 
suhtlemisvõimalusi ja aidata kaasa kuulmisabi 
kättesaadavusele. Soovime kasulikke kohtumisi 
teiste vaegkuuljate organisatsioonidega. 

Milvi OJAVERE    Põlva VÜ 

1. Põlva Vaegkuuljate Ühingus 
on 2007. a. läbiviidud 18 
üritust. Huvipakkuvad on olnud 
koolitused "Teeme ise". Seal 

valmistasime õnnitluskaarte, geeliküünlaid, 
rätikuid, laastumaale jm. Huvitavad on olnud 
loodustoodete tutvustused. Maakonna 
tervishoiuosakonna juhataja Mare Dreyersdorf 
on rääkinud ravimihindadest ja esinenud 
loenguga "Isiklikust hügieenist vanemas eas".  
Tartu Kuulmiskeskuse insener Ivan Pantsenko, 
on teinud kohapeal ka  kuuldeaparaatide 
pisiremonti.  Pidulikumad koosolekud  on 
olnud naistepäeval ja jõulude ajal. Seto 
Kuningriigi päevade üritusel osales rohkesti 
ühingu liikmeid. Ühingu 82-aastasele liikmele 
Erna-Loreida Kopli sai seal Eesti Vabariigi 
Presidendi käepigistuse. Väga soe ja südamlik 
kohtumine toimus Peri sotsiaalkeskuses Valga 
vaegkuuljatega. Suured tänud Vaikele! Viljandi 
õppeseminar oli väga hea. Aitäh läbiviijaile! 

2. 2008. aastal on plaanis jätkata loengutega 
"Tervis puhtast loodusest". Tutvuda salapärase 
Kirna mõisaga. Tahame kutsuda esinema 
"Õhtulehe" ja ajakirja "Saladused" ajakirjaniku. 
Soovime rohkem teada ajalehest "Eesti Kirik". 
Kindlasti kutsume esinema perearsti ja ka 
mingi eriala-arsti.  Samuti on kavas korraldada 
juba traditsiooniks saanud pidulikke üritusi. 
Ootame kindlasti EVL –i poolt koolitusi , info- 
ja teabepäevi. 

Erika KIVILOO Viljandi VÜ          
 

1. 2007. aasta on olnud ühingu 
liikmetele sündmusterohke. 
Lõppev aasta oli meie ühingu 
jaoks toekas, sest saime lisaraha 
mitmetest projektidest. Seepärast 
saime osaleda väga huvitaval 

naeruteraapia kursusel Võrumaal, viibida 
mitmetel üritustel Pärnus, käia ära Munamäel, 
nautida Põltsamaa roosiaeda ja veine!  Meeldiv 
võimalus oli olla Valitsuse residentsis 
Stenbocki majas. Ühingu liikmed sh ka mehed, 
võtavad meeleldi osa käsitööringidest. 



Kogemusi käidi saamas ka Siimusti 
Keraamikatehases. Lõõgastavad hetked on olnud 
Roosta Puhkekülas ja Pärnu Tervise Paradiisis. 
Mõned päevad enne aastavahetust tahame teha 
veel ühiskülastuse Eesti Kunstimuuseumi. Selline 
tegus koostöö on saanud toimuda tänu sellele, et 
ühingusse kuuluvad  ainult rõõmsad, aktiivsed ja 
üksteisest hoolivad inimesed. Olen nendele väga 
tänulik! 
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 2. Uuel aastal plaanime suurt kohtumisüritust 
mitme maakonna vaegkuuljatega, huvitavaid 
loenguid ja spordipäevi. Ees on ootamas mitu 
kuud vältav uus käsitöökursus.  
Soovin kõikidele vaegkuuljatele kaunist 
Jõuluaega, uueks aastaks tugevat tervist ja 
kordaminekuid. Silmadesse sära, südamesse 
armastust ja kätesse soojust! 
 

Rein JÄRVE  Nõmme VS 
 
1. Nõmme Vaegkuuljate Seltsi 
liikmed osalevad oma üritustel 
Nõmme Päevakeskuses. Selle 
aasta põhiteema on olnud 

„Euroopa aasta 2007 - “Võrdsed võimalused 
kõigile”. Seltsi liikmed osalesid projekti raames 
koolitus- ja tervisepäevadel 29.-30. mail Aegviidu 
Puhkebaasis ja 22.-23. augustil Mustjõe 
Kõrtsitalus Harjumaal. Toimusid praktilised 
loengud “Abivahendid meie teenistuses”. Lektorid 
MTÜ Jumalalaegas kuulmis- ja 
nägemisabivahendite konsultant Põhja-Eestis 
Janar Vaik, Tervise Abi OÜ müügiesindaja Diana 
Leguss, EVL juhatuse esimees Andrus Helenurm, 
MTÜ Kuulmisrehabilitatsiooni Keskuse juhataja 
Arvo Kannel ja vaegkuuljate  eestseisja Uno 
Taimla. Erinevad abivahendid sihtgruppidele 
võimaldavad parema integreerimise ühiskonda. 
Suhtlemise, elukestva õppe, töö ning igapäevaelu 
toimetuleku tagamiseks kasutavad vaegkuuljad 
kuuldeaparaati ning teisi kuulmist 
kompenseerivaid abivahendeid.  
 
2. Meie erinevused on meie tugevus. Euroopa 
kõige väärtuslikum ressurss on tema kodanike 
mitmekülgsus. Ei diskrimineerimisele!  
Organisatsioonide liikmeskonnale edukat 
2008. aastat!  
 

 
 

Eda PÕLD Saaremaa VÜ.                      

1. Mulle teeb rõõmu Saaremaa 
Vaegkuuljate Ühingu 
jätkusuutlikus. Oleme olemas 
ning meid nähakse ja 
kuuldakse. Oleme uhked 

kuulmisnõustamise teenuse üle, mis on hästi 
toimima hakanud. Seda  rahastab Kuressaare 
Linnavalitsus ning selle mahtu 2008 
suurendatakse. Ka ühingu liikmetega on olnud 
meil mitmeid huvitavaid ettevõtmisi: põnev  
Goodkaarma seebivabriku külastus, puuetega 
inimeste suvepäevad Karujärvel, lestapidu 
Nasval, mis on traditsiooniks saamas. Jätkunud 
on Saaremaa SPA-dega tutvumine. Meeldejääv 
oli Hiiumaa ekskursioon. Isiklikult endale 
meeldis väga Itaalia reis koos vaegkuuljatega, 
samuti kohtumine lätlastega.  

2. Soovin kõikidele kaunist jõuluaega ning 
uueks aastaks  jõudu ja visadust oma plaanide 
ellu viimiseks! 

Malle TÄHE Rapla VS 

1. Kõige toredam oli see, et 
saime 2007. aastal tähistada  
tegevuse 10. aastapäeva ja 
tänada kõiki meie toetajaid ja 
aitajaid. 

2. 2008. aastal soovime kõigi ürituste kena 
kordaminekut ja seltsile juurde uusi aktiivseid 
liikmeid 
 
Johannes SIIDRA Võrumaa VÜ 

 
1.2007. aasta parim üritus oli 
Pikajärve Mõisa  külastus. 
Rõõm on see, et oleme saanud 
abistada paljusid  vaegkuuljaid 
kuuldeaparaatide korrastamisel 

ja kuulmisabi osutamisel. 20.detsembril oleme 
liikmetega oma jõuluüritusel. 
2. 2008. aastal tahaksime jätkata  loengute-, 
info- ja teabepäevade läbiviimist ning 
huvitavate väljasõitude  korraldamist ning 
kohtuda teiste vaegkuuljate ühingutega. 

                                    H E A D  U U T  2008 A A S T A T ! 
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