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                TAGASIVAADE TEHTULE 
 
  Käesolev 2008. aasta on juubeliaasta. Eesti 
Vabariigi sünnist möödus  24. veebruaril 90 
aastat. 6. märtsil   täitus  15 aastat Eesti 
Vaegkuuljate Ühingu loomisest. Kolm viimast 
aastat oleme tegutsenud Eesti Vaegkuuljate 
Liidu nimetusega.  
18. aprillil Tallinnas läbiviidaval EVL Üldkogul 
tehakse kokkuvõtted 2007. aasta tegevusest ja 
arutatakse 2008. aasta tegevusplaani elluviimist. 
Vaegkuuljate Liidu tegevus on toimunud 
põhiliselt projektide alusel.   Põhiülesandeks oli 
liikmes-ühingute arendustegevusele kaasa-
aitamine. Lahendati ka uute liikmepiletide 
valmistamine. Samuti jätkasime ühingu 
juhatustele mõeldud arvutite ja printeritega 
varustamist. Arvutialast konsultatsiooni ja abi 
andsid ka Allar Viik, Teet Kallaste ja Viljar 
Parm. Projektiga “Kuulmisinfo 2007” toimetati 
ja anti välja  7 numbrit infolehte “AURIS”  
Lisaks anti kaks ajalehenumbrit välja 
venekeelsena.  Valmistati ette ja viidi läbi üle 
kümne maakondliku info- ja teabeürituse. Lisaks 
nimetatuile sai aidatud läbi viia abivahendite 
koolitusi liikmesorganisatsioonides.  
Tartus sai läbiviidud nõupidamine 
kuulmiskeskuste  spetsialistide, kõrvaarstide  ja 
EVL esindajate osavõtul  
 Märkimist väärib Malle Tähe organiseerimisel 
läbiviidud Rapla Seltsi 10. aastapäeva 
tähistamine  25 septembril 2007. Anti välja ka 
oma infoleht ”Rapla Selts 10”. 
  Oluline on, et organisatsioonide juhid ja 
juhatuste liikmed täiendaksid oma teadmisi.  
  Vajalik õppus toimus Viljandi lähedal Uusnal 
8.-9. juunil. Vestlusringis osalesid ka Viiratsi 
vallavanem Aivar Kokk ja Riigikogu 
sotsiaalkomisjoni liige Marika Tuus. 
  Täiendõpet said ka kuulmisnõustamise- ja 
kuulmisabiga tegelevad vaegkuuljate ühingute 
inimesed. 

 

  Noorte tegevuse raames  toimus 2007 aastal 
õppe-koolitus Lätimaal Jurmalas. Koolituse 
läbiviijateks olid Külliki Bode ja Viljar Parm. 
Kaasatud oli ka viipekeele tõlk Eda Põld.   
 

 

 
 
  Jätkuvalt oli aruandeaastal pööratud 
tähelepanu ka arvutiõppele. Jõhvi VÜ esinaise 
Hilja Makara eestvedamisel ja EVL juhatuse 
liikme Uno Taimla juhendamisel osaleti 
tulemuslikult projektikonkursil “ E-kaasatus Ida- 
Virumaa eakatele vaegkuuljatele“.  Tööealiste ja 
noorte vaegkuuljate tegevuses toimus 15.-16. 
detsembril 2007. a. piloot-koolitusena 
kuulmisalane nõustamine ja psühholoogiline 
suhtlemistreening Kiidjärvel. 
  EVL veebileht internetis www.vaegkuuljad.ee 
on tänu Enn Kiilerile täiustunud ja võimaldab 
saada vajalikku kuulmisalast informatsiooni. 
Kodulehte tuleb pidevalt arendada ja täiendada. 
2008. aastal jätkub koos kuulmispuudega 
inimeste organisatsioonidega „Kuulmis-
rehabilitatsiooni programmi 2008-2013” 
koostamine. 
Toimusid ka kohtumised Rootsi Värmlandi 
Vaegkuuljate Ühingu ja  Soome Kuulmishoolde 
Liidu esindajatega põhjamaade koostööprojekti 
küsimustes. 
  Meeldiva tunnustuse osaliseks möödunud aastal 
said  Malle Tähe Rapla Vaegkuuljate Seltsist ja 
Hilja Makara Jõhvi Vaegkuuljate Ühingust, kes 
olid kutsutud Rahvusvahelise eakate päeva puhul 
sotsiaalministri Maret Maripuu vastuvõtule. 
  Tunnustus ja Tänu kõigile meie ühingute 

juhtidele ja juhatuste 
liikmetele!  Tegusat koostööd 
käesoleval juubeliaastal! 
 
Andrus Helenurm 
EVL Juhatuse esimees 
 

http://www.vaegkuuljad.ee/


KUI SIND POLE INTERNETIS SIIS POLE 
                    SIND OLEMAS 
  Lähtudes eeltoodud tõdemusest peaksid kõik 
vaegkuuljate organisatsioonid looma omale 
interneti kodulehed. See ei saa juhtuda mõne 
kuuga. Põhiküsimus on: leida igas 
organisatsioonis vähemalt üks inimene kes 
soovib hakata internetiga tegelemist õppima. 
Muidugi oleks tore, kui neid inimesi oleks 
rohkem. Kõige lihtsam on leida neid inimesi 
noorte hulgast. Kui olete niisuguse inimese 
leidnud, siis teatage selle inimese nimi ja 
koordinaadid ka EVL juhatusele. Siis on neil, kui 
inimesi koguneb rohkem, võimalik organiseerida 
nende väljaõpe.  
  Korraks põhiteemast kõrvale kaldudes pean 
tõdema, et meie ühingute koosseis on suhteliselt 
vana. Liiga vähe tegeldakse noorte värbamisega 
vaegkuuljate organisatsiooni. 
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  Ka vanemad inimesed on suutelised interneti 
kodulehtede loomise ja hooldamise kaasa aitama. 
Aga neid, kes kardavad arvutit, ärge  sundige 
kodulehte tegema.  
  Kodulehe loomisel on kaks võimalust: luua 
koduleht ise või tellida kodulehe tegemine mõne 
firma käest.  
Rapla Vaegkuuljate Ühingul on omatehtud 
koduleht ja ka hooldust teostavad nad ise. 
  Pärnu vaegkuuljate kodulehe tellis ühing ühelt 
erategijalt. Viimased aastad olen hooldust 
teostanud mina. Midagi head selle koostöö kohta 
öelda ei ole.  
  Praegu on tekkinud võimalus tellida koduleht 
Elitec Group käest. Nad on nõus tegema 
kodulehe tasuta ja andma ka serveri ruumi tasuta. 
Vastutasuks koormavad nad teie kodulehe 
mõningate reklaamidega. Selle firma koduleht 
asub aadressil   http://www.elitec.ee/.  
  Selle töö alustamiseks koostage kõigepealt 
nimekiri lehekülgedest (Põhikiri, Tööplaan, 
Pildid jne) milliseid soovite oma kodulehele. Siis 
üritage koostada tekstid, leia pildid ja koostada 
nende allkirjad jne.  
Tavaliselt tuleb veel teatada juriidilise isiku: 
nimi, registrikood, aadress, telefon. Siis veel 
kontaktisiku: eesnimi, perekonnanimi, isikukood, 
telefon, e-posti aadress. Võtke ühendus Elitec 
Group’iga ja nad teatavad teile mida neil veel on 
vaja töö alustamiseks. See on ainulaadne 
võimalus saada tasuta omale koduleht. Kui te 
praegu seda võimalust ei kasuta, siis pole teada 
kas seda võimalust veel kunagi tuleb. 
  Kui te tellite praegu omale kodulehe, siis on 
Rapla vaegkuulja Viljar Parm nõus võtma 

igapäevaste täienduste ja muudatuste viimise 
kodulehte enda peale. Muudatused ja täiendused 
peate koostama muidugi teie ise ja saatma 
interneti teel Viljarile. 
 

 
  Samuti võite pöörduda 
Viljari poole aadressil 
viljar@vaegkuuljad.ee või 
telefonil 53090773 ja paluda 
teda ära teie tellimine ja 
kodulehe algvariant. Tema on 
andnud nõusoleku teha need 
tööd ära kõigile vaegkuuljate 

allorganisatsioonidele.  
Enn Kiiler 
 
        1. MÄRTSIL  „VIIPEKEELE PÄEV“ 
  Eesti Kurtide Liit, koos teiste kuulmispuudega 
inimeste organisatsioonidega taotlesid mitmeid  
aastaid viipekeele seadustamist. 2007.aasta 1. 
märtsil hakkas kehtima keeleseaduse parandus,  
kus tunnustatakse eesti viipekeelt iseseisva 
keelena.  

  1.märtsil 2008 kogunesid 
Kurtide Liidu ja Heleni 
Kooli aktiivsemad kurdid 
Tallinna Puuetega Inimeste 
Koja majja, et tähistada 

esimest viipekeele päeva. Üritusel selgitati 
viipekeele olemust, osutatavaid viipekeele 
teenuseid ja selgitati, mille poolest erineb eesti 
viipekeel rahvusvahelisest viipekeelest. 
Päevakohaseid tervitusi tõi osavõtjaile Uno 
Taimla Eesti Vaegkuuljate Liidust, kes rääkis 
oma esimesi kokkupuuteid kurtidega ja 
viipekeelega 40 aastat tagasi, 1.märtsil 1968, kui 
asus tööle tolleaegsesse  Eesti NSV Kurtide 
Ühingusse. Tootmisosakonna juhatajana tuli 
hakata organiseerima õppe-tootmisettevõtete 
tegevust vabariigis. Kurtide Ühingu aseesimehe 
ametikohal töötas Uno Taimla enam kui 20 
aastat.  

http://www.elitec.ee/
http://www.zone.ee/raplavk/viljar@vaegkuuljad.ee
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                                                        KKUUUULLMMIISSAABBIIVVAAHHEENNDDIITTEE  SSAAAAMMIISSEESSTT  AAAASSTTAATTEELL  22000055  --  22000077  
                                            

 
Maakonnad 
ja Tallinn 

 
2005. a. 

2005. a. 
kompen-

satsioon (kr) 

 
2006. a. 

2006. a. 
kompensat-
sioon (kr) 

 
2007. a. 

2007. a. 
kompen-

satsioon (kr) 
Harjumaa  255 751 653 181 725 147 376 940 659
Hiiumaa  31 76383 25 61 147 26 82 161
Ida - Virumaa  299 604  639 303 723 171 410 891 273
Jõgevamaa  137 214 523 100 215 962 106 228 148
Järvamaa  95 240 611 53 202 357 94 215 856
Läänemaa  53 112 105 48 131 195 63 180 291
Lääne-Virumaa  176 462 871 125 395 917 75 444 557
Põlvamaa  74 145 000 65 179 207 43 151 402
Pärnumaa  214 509 949 147 462 101 184 570 525
Raplamaa  93 308 917 75 256 536 73 281 351
Saaremaa  80 147 543 79 203 372 58 119 920
Tartumaa  423 880 000 309 931 082 282 855 571
Valgamaa  84 171 000 81 215 083 107 233 518
Viljandimaa  124 210 000 104 264 507 95 254 671
Võrumaa  80 130 000 60 131 025 56 134 549
Tallinn  885 2 342 331 748 2 351 718 762 2 563 674
Kokku  3103 7 303 524 2503 7 449 527 2810 8 148 126

 
  Juuresolevaga anname lühiülevaate kuulmisabi 
saamisest 2007. aastal. Tabelis on toodud 
võrdlusandmed kolme viimase aasta kohta. 
Kuulmisrehabilitatsiooni teenuseid  on  osutanud 

põhiliselt kolm  
kuulmiskeskust:  
  SA TÜK Kõrvakliiniku 
Kuulmiskeskus, AS Ida 
Tallinna Keskhaigla 
Kuulmiskeskus ja 

Kuulmisrehabilitatsioo-
nikeskus ning nende teenindusalas olevate 
haigla-polikliinikute kõrvaarstid. Kuulmis-
abivahendeid on 2007. aastal väljastanud veel 
mitmed firmad, nagu: Tervise Abi OÜ 45 
(kuuldeaparaati), MTÜ Jumalalaegas 39 
(kuulmisabivahendit), OÜ Corrigo (Jõhvi 
Taastusravi Keskus) 89 kuuldeaparaati, SA 
Kõrva-Nina Kurguhaiguste kliinik 37 
kuuldeaparaati (Meremeeste Haigla) ja  
Erivajadustega Laste Nõustamiskeskus 3 
abivahendit. Kokku anti välja 2007. aastal 2810 
kuulmisabivahendit kogumaksumusega 
11 250 558 kr. Sellest kompenseeris riik 
8148126  krooni. Võrreldes 2006 aastaga 
suurenes kopenseeritav osa 9 % 
Kuulmisabivahendid moodustasid väljaantud 
abivahendite koguarvust ainult 9 % Võrreldes 

2006.aastaga on abivahendite saajate arv 
suurenenud 307 inimese võrra, ehk 12 %  
  Nende näitajate järgi oleks kuulmisabi 
saamisega nagu kõik korras!  Tegelikult on aga 
ikka veel kuulmisabivahendite saamisel 
aastapikkused järjekorrad. 2007. aasta lõpus oli 
abivahendit ootamas üle 1700 inimese!  
Ainuüksi SA TÜK kõrvakliiniku kuulmise ja 
kõnestamise osakonnas oli 2007 aasta lõpus 
kuulmisabivahendite saamise järjekorras 773 
inimest. Nendest oli lapsi 36, tööealisi 110 ja 
pensioniealisi 631 inimest. Registreeritud on 
põhiliselt kuuldeaparaatide vajajad. Teisi 
vaegkuuljate toimetulekut toetavad abvahendeid 
vajavaid isikuid rahade vähesuse tõttu ei ole 
järjekorda registreeritud. 
  Ka maakondade lõikes on kuulmisabi saamine 
2007. aastal olnud erinev. Kõige suurem tõus 
võrreldes 2006 aastaga oli Harjumaal , ca 102 %, 
Järvamaal 77 %, Ida Virumaal 35 %, Pärnumaal  
25 %  2007. aastal vähenes kuulmisabivahendite 
väljaandmine Põlvamaal, Lääne Virumaal, 
Saaremaal. Ülejäänud maakondades olid 
muutused väiksemad.  
  Pensioniealistele inimestele kuuldeaparaatide 
kompenseerimise piirsumma on  2008. aastal 
endiselt veel 3500 krooni. Tehniliste 
abivahendite taotlemise ja soodustingimustel 



eraldamise tingimused ja kord on 
Sotsiaalministeerimis veel läbivaatamisel. 
Vaegkuuljate Liidu poolt on tehtud ettepanek 
tõsta see piirmäär 4500 kroonini või kaotada 
üldse! Tööealistele kuulmispuudega inimestele 
kehtestatakse kuuldeaparaatide kompensatsiooni 
piirsummaks 4500 krooni (seni oli toetus 90 % 
kuuldeaparaadi maksumusest). 
  Kui analüüsida kuulmisabi kättesaadavust, siis 
endiselt on kõige raskem kuulmispuudega 
inimestel Kuulmiskeskustest kaugemates 
piirkondades nagu: Ida Virumaal, Valgamaal, 
Saaremaal, Võrumaal , Hiiumaal. Leevendust on 
pakkunud Kuulmisrehabilitatsiooni Keskuse 
(juhataja Arvo Kannel) spetsialistide väljasõidud  
Kohtla-Järvele, Pärnu, Kuressaarde, Kärdlasse jt 
kohtadesse. Kahjuks ei ole suutnud väljasõite 
oma teeninduspiirkondadesse korraldada SA 
TÜK Kõrvakllinik ja AS Ida Tallinna Keskhaigla 
Kuulmiskeskus. Tervise Abi OÜ müügiesindaja 
Diana Leguss, kes ise on ka vaegkuulja, on 
tutvustanud firma kuuldeaparaate ja tarvikuid 
mitmetel vaegkuuljate ühingute poolt 
korraldatud teabepäevadel.  
 

 
 
MTÜ Jumalaegase nomenklatuuris on mitmeid 
kasulikke abivahendeid vaegkuuljaile. 
Eelpoolnimetatud firmad müüvad neid ka 
võimaluse korral riikliku soodustusega. 
Kui inimene on saanud uue kuuldeaparaadi, siis 
selle praktilise kasutamise õpetus on jäänud  
sageli ebapiisavaks. Vaegkuuljate ühingud oma 
kuulmisnõustajatega püüavad oma  liikmetele 
seda  korvata, kuid paljud vanemaealised jäävad 
abivahendi kasutamisel ikka raskustesse. Sõidud 
kuulmiskeskustesse on kallid ja inimesed 
sattuvad tõrjutud olukorda! 
  Vaatamata teeninduskulude kallinemisele  ei 
ole kuulmisabivahendi keskmine maksumus 
oluliselt suurenenud. 2007. astal oli see 4004 

krooni ühe abivahendi kohta. Soodustingimustel 
müüdavate abivahendite nimekirja on lisandunud 
ka  abivahendid sisekõrva implantaadi 
kasutajatele. Eestis on juba 72 implantaadi 
kasutajat, neist 58 last. Vaegkuuljate ja Kurtide 
Liit koostöös Päästeametiga selgitavad välja 
kurtidele ja vaegkuuljaile mõeldud turvatehnikat 
ja tulekahju avastamisseadmeid. 
  Kuulmisrehabilitatsiooni edasise arendamise ja 
kuulmisabivahendite ning teenuste 
kättesaadavuse küsimustes on kavas läbi viia ka 
käesoleval aastal nõupidamine kuulmiskeskuste  
spetsialistidega ja kuuldeaparaate ja 
abivahendeid müüvate firmadega. 
  

 
 
  Kuulmispuudega inimeste organisatsioonide 
”Koostöökoja” (Vaegkuuljate Liit, Kurtide Liit, 
Kuulmispuuetega Laste Vanemate Liit, 
Pimekurtide Tugiliit) poolt väljatöötamisel olev 
”Kuulmisrehabilitatsiooni programm a 2008-
2013” on aluseks kuulmirehabilitatsioonialase 
tegevuse edasiseks arendamiseks.  
  2008 aastaks  on riik eraldanud abivahendite 
kompenseerimiseks 78  miljonit  krooni. Kui 
palju sellest   rahast osutub võimalikuks toetada 
kuulmisabivahendite saajaid, sõltub 
kuulmisteenuseid teostavate firmade poolt 
maavalitsustega sõlmitud lepingutest. Arvesse 
võttes teiste puudeliikide inimeste üha 
suurenevat nõudlust abivahendite saamiseks, 
peavad piirkondlikud vaegkuuljate ühingud 
avaldama senisest suuremat survet 
omavalitsustele, et tagada kuulmispuudega 
inimeste toimetulek. 
 
Uno Taimla 
Sotsiaalministeeriumi Tehniliste Abivahendite ja 
Rehabilitatsiooniteenuste Ekspertkomisjoni liige
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                            LÜHIDALT 
 
Aastakoosolekud ühingutes   
 
  22. jaanuaril kogunesid Rapla vaegkuuljad uue 
aasta esimesele koosolekule, et teha 
kokkuvõtteid 2007. aasta tegevusest, kinnitada 
finantsaruanne ja käesoleva aasta ürituste plaan. 
Üldkoosoleku kõige olulisem küsimus oli Seltsi 
nime muutmine ja põhikirja uuendamine. 
Esinaine Malle Tähe oli teinud Vaegkuuljate 
Liidu Nõukoja juristi Anne Väljataga’ga suure 
töö põhikirja korrastamisel.  
  Uno Taimla Vaegkuuljate Liidust, märkis, et 
Rapla Vaegkuuljate Ühing  kõlab nüüd küll 
tähtsamalt ja soovis, et Malle Tähele tuleks abiks 
uusi tegusaid liikmeid!  
 

 
 
  Kauaaegset ja aktiivset liiget, Ilse Rahkemaad 
õnnitleti tema 85. Sünnipäeval. 
  Järjekordne Teabepäev Rapla Vaegkuuljate 
Ühingu liikmetele toimus 26. veebruaril. 
 
Teabeüritus Põltsamaal 
 
  7. veebruaril korraldas Jõgeva Vaegkuuljate 
Ühing kuulmisabi teabepäeva Põltsamaal.  Kuna 
üritus viidi läbi Põltsamaa kiriku kogudusemajas, 
ütles avasõnad õpetaja Markus Haamer. 
Põltsamaa linnas ja selle ümbruskonna valdades 
on palju vanemaealisi inimesi, kellel on 
probleeme kuulmisega. Ka Põltsamaa  kirikus on 
kavas parandada kuulamistingimusi. Sotsiaalabi 
võimalustest rääkis pikemalt  Kaire Bubnis 
Põltsamaa linnavalitsusest. Kuuldeaparaatide 
kasutamisest ja teistest kuulmisabivahenditest 
andsid juhiseid ja praktilisi õpetusi Diana Leguss 
Tervise Abi OÜ –st ja Uno Taimla Vaegkuuljate 
Liidust. Jõgeva VÜ juhatuse esinaine Elina 

Kabanen tegi ettepaneku moodustada 
vaegkuuljate  tugigrupp, et hõlbustada esmase 
kuulmisabi osutamist  Põltsamaa ja selle 
lähikonna kuulmispuudega inimestele.  
 
Jõhvis  
 
  Käesoleva aasta  9. märtsil täitus   kolmas 
tegevusaasta Jõhvi Vaegkuuljate Ühingul. 
Peaaegu kahesaja liikmelise ühingu järjekordne 
aastakoosolek toimus 19. märtsil Jõhvi 
Seltsimajas. Töökorralduse seisukohalt viiakse 
üritused läbi eraldi eesti- ja venekeelt 
kõnelevatele vaegkuuljatele. Paljud tulevad 
kohale juba varem, et saada abi kuuldeparaadi 
korrastamiseks (patareide ostmiseks), 
liikmemaksude tasumiseks ja muu 
konsultatsiooni saamiseks. Ainuüksi sellel 
üritusel esitati 12 liikmeksastumise avaldust! 
Vaatamata sellele, et iga kuu korralisel 
vastuvõtuajal nõustatakse ja antakse esmast  
 

 
 
kuulmisabi, on vajadus kuulmisabi järgi ikkagi 
suur, eriti kuuldeaparaatide korrastamise- ja 
remondi osas. Kuuldeaparaatide saamiseks on 
aastapikkune järjekord! 
  2007. aasta oli Jõhvi vaegkuuljatele huvitav ja 
teguderohke. Arvukalt korraldati ekskurssioone 
ja tervistavaid üritusi. Kohtuti Lääne- ja 
Tartumaa vaegkuuljatega.  Toimus projekti “E-
kaasatus Ida-Virumaa eakatele vaegkuuljatele“ 
alusel arvutiõppe koolitus 20-le vaegkuuljale. 
  Liikmete üksmeelne otsus oli: tunnistada Jõhvi 
Vaegkuuljate Ühingu Juhatuse (Hilja Makara, 
Mall Enok, Galina Berova) töö 2007. 
tegevusaastal „heaks“. Juubeliaasta vääriline 
saab olema Jõhvi VÜ tegevus ka 2008. aastal.  
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  Läänemaa vaegkuuljad  tulid 25. veebruaril 
Haapsalu Sotsiaalmajja, et Vabariigi 90. 
aastapäeva ürituse raames viia läbi ka Läänemaa 
Vaegkuuljate Ühingu aastakoosolek. 
Koosolekust võtsid osa Vaegkuuljate Liidu 
esimees Andrus Helenurm ja Läänemaa 
Puuetega Inimeste Koja esimees Jaak Pihlakas. 
2007. aasta tegevus oli üritusterohke Vaadati läbi 
ja täpsustati ka 2008. a. tegevuskava. Kohvilauas 
tänati tublimaid aktiviste ja õnnitleti  
sünnipäevalapsi.  
 Leonita Viik  luges ette omatehtud päevakohase 
luuletuse, millest siinkohal katkend sellest: 
…Igavene austus kuulub teile, 
kes elu andsite kodumaa eest. 
Mõistke noored  Eesti mehed 
ja kaitske kodu kallikest… 

 
 

 
 IN MEMORIAM 
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Sirje Sarik          07. 11. 1954 – 12.02. 2008                             
  Meie hulgast on lahkunud  Järvamaa Vaegkuuljate Ühingu  kauaaegne esinaine Sirje 
Sarik. Sirje oli Eesti Vaegkuuljate Ühingu liige juba enne Järvamaa Vaegkuuljate ühingu 
moodustamist 17. novembril 1999. aastal. Ta osales aktiivselt Järvamaa Puuetega 
Inimeste Koja töös, aidates läbi viia info- ja teabeüritusi, samuti kohtumisi teiste 
vaegkuuljate ühingutega. Vaatamata raskele haigusele, võttis Sirje osa EVL juhtide ja 

juhatuse liikmete õppekoolitusest 2007. aasta suvel Viljandimaal. Läinud aasta novembris läbiviidud 
kuulmisalane õppe- ja teabepäev ja  jõuluüritus jäid Sirjele viimaseks panuseks ühingukaaslastele.    
Järvamaa Vaegkuuljate Ühing 

Eesti Vaegkuuljate Liit 
 

12. aprillil, algusega kell 12, toimub Tallinnas, Toompuiestee 10 
Harjumaa Vaegkuuljate Ühingu üldkoosolek - infopäev 
Kavas: 1) Harju VÜ  tegevuse arutelu, ühendorganisatsiooni moodustamisest; 
            2) noorte vaegkuuljate tegevusest, kuulmisnõustamine, infomaterjali jagamine, abivahendite 
tutvustamine, külalisesineja! 
Oodatud on kõik kuulmispuudega inimesed Harjumaalt ja Tallinnast (ka need, kes olid  registreeritud 
endise Eesti Vaegkuuljate Ühingu liikmeks) 
        

18 -19. aprillil, toimub Tallinnas Endla tn 59  
(Tallinna Puuetega Inimeste Majas, algusega kell  13 ) 
Konverents „Kuulmispuudega inimesed kuuljate keskkonnas“ 
Konverentsiga tähistatakse Eesti Vaegkuuljate Liidu  asutamise 15.aastapäeva  
Konverentsil osalevad kuulmisala spetsialistid, Eestist, Soomest, Rootsist. 
Info: Eesti Vaegkuuljate Liit, Toompuiestee 10. Tel 661 63 94     www.vaegkuuljad.ee
 

KUULMISABI JA KUULMISTEENUSTE SAAJAILE 
• Kuulmisrehabilitatsioonikeskus Tallinn, Lembitu tn 10b, tel 6 454 046 , avatud E-R 9-15. 
• AS Ida-Tallinna Keskhaigla kõrva-, nina- ja kurguhaiguste osakond Tallinn, Ravi tn 18, tel. 
6207916, 6207061. 
• SA TÜ Kliinikumi kõrvakliiniku kuulmise ja kõnestamise osakond Tartu Puusepa 1a tel. 7319100. 
• AS Tondi Elektroonika kauplus Tallinn, Pärnu mnt 142, tel 6115 616 Avatud   kella 9–13 E– R.  
• Eesti Vaegkuuljate Liidu kontoris Tallinnas, Toompuiestee 10, tel. 6 616 394. 
 

Väljaandja: Eesti Vaegkuuljate Liit tel 6 616 394                                               E-post: vaegkuuljad@hot.ee, 
Toompuiestee 10, 10137 Tallinn                                                              Kodulehekülg: http://www.vaegkuuljad.ee
                                                                          Uno Taimla, Enn Kiiler 
 

http://www.vaegkuuljad.ee/
mailto:vaegkuuljad@hot.ee
http://www.vaegkuuljad.ee/
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