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EILE, TÄNA, EDASPIDI 

Eile 
Vaatamata valdavalt vihmasele ja 
paduvihmadega pikitud suvele leidis meie 
vaegkuuljate rahvas ikkagi võimalust nii puhata, 
marjul-seenil käia, kui nii kodu ja ka Eesti 
Vaegkuuljate Liidu heaks mõtteid liigutada ning 
tegevust harrastada. Muidugi hoidsid meeli 
ärevil nii sündmused Gruusias, kui ka 
majanduslikud probleemid meie oma riigis, mis 
riivamisi kippus mõjutama ka meie tegemisi. 
Kuid käsi rüppe ei lasknud meist keegi. 
Mõnigi kasutas võimalusi, mida pakkus 
rehabilitatsiooniplaaniga teenuste saamine, et 
sügiseks energiat koguda ja siis energilisemalt 
meie igapäeva elu edendada. 
Heites pilku ühingute kodulehtedele, on meeldiv 
neid vaadata ja vajalikku infot hankida. Näha - et 
aastaplaanid on paigas ja internetti üles pannud 
nii Rapla kui Pärnu vaegkuuljad, suveüritusi on 
läbi viinud Rapla, Viljandi, Valgamaa ühingud ja 
teisedki maakonnad mis EVL kodulehel kui ka 
ühingute kodulehtedel veel ei kajastu. 
Kodulehed on Külliki Bode poolt läbiviidud 
uuringute põhjal  Pärnu, Rapla, Läänemaa, 
Tallinn-Harjumaa VÜ-del ja tegemisel Põlva 
ning Jõgeva VÜ-s 
Juulikuus toimusid Pärnumaal EVL kultuuri- ja 
spordiosakonna eestvedamisel üha laienevat 
populaarsust koguvad KÕKU (KÕvaKUuljad) 
terviseteadlikkuse tõstmisele orienteeritud 
suvepäevad, kus huvilisi-osalejaid oli ka 
Soomest. 

 

 
Sellel aastal moodustati Tallinna ja Harjumaa 
Ühing, mille etteotsa valiti Allar Viik, samuti 
toimus muutus Järvamaal, kus Järvamaa 
Vaegkuuljate Ühingu juhiks sai Ülle Kruusma. 
 
 Täna 
Orkaanid räsivad Ameerika mandrit, põldude 
saak jääb Eestis vihma tõttu kesiseks ja Eesti 
majanduse halb käekäik kipub ruineerima ka 
puuetega inimeste elu-olu. Kuid samas on 
üleminekul digi-televisioonile lootust ka 
vaegkuuljate ja  kurtide igiammuse unistuse 
täitumisele subtiitrite osas. Loodame, et meie 
riigiisadel ja ka rahvusringhäälingu otsustajatel 
jätkub vaimuandi mõelda ka abivajavatele 
rahvuskaaslastele eestikeelsete subtiitrite osas, 
mitte ainult  erutuda venekeelsete subtiitrite 
mõttest. 
Sellel aastal on kaks ühingut saanud endale uued 
juhid. 
Tänasesse päeva mahub ka ettevalmistus 
septembris läbiviidavale üle-eestiliseks puuetega 
inimeste liitude, ühingute, seltside seminar-
nõupidamiseks, mille mõtte algatajaks ja 
eestvedajaks Uno Taimla.  
Täna peaksime mõtlema – kuidas ja milliste 
jõududega läbi viia üle-eestilist kuulmisnädalat 
20 - 25 oktoobril. Samuti ootab meid ees EVL 
üldkogu töökoosolek novembris. 
 
Edaspidi. 
Loodame, et vihmasele suvele järgneb kuldne 
sügis. Kuldne sügis nii looduses, majanduses, 
rahvusvahelises olukorras, kui ka solidaarsuses 
ja puuetega inimeste vajaduste suuremas 
aktsepteerimises Ja kui see nii koheselt ei lähe, 
siis ei lase me sellest heidutada, sest ükskord me 
saavutame meie vajaduste aktsepteerimise 
võrdsete võimaluste loomiseks nagu-nii! 
 
Head ja tegusat sügise algust kõigile lugejaile. 
 
Andrus Helenurm      
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ÕPPE-KOOLITUS ÜHINGUTE 
JUHTIDELE 
 
 13. ja 14. juunil toimus Roosta  
Puhkekülas, Läänemaal, õppe-koolitus 
EVL ühingute juhtidele. Kohal olid ka 
külalislektorid Rootsist ja Norrast. 
Põhiteemana arutati koolitusel 
organisatsioonide arendustegevust, infor-
matsiooni vahendamist ja  ühingute 
jätkusuutlikkust.  
Rühmatöödes käsitleti probleemsemaid 
küsimusi, millised on veel takistuseks 
ühingute põhikirjaliste eesmärkide 
täitmisel. Paljudel ühingutel olid nendeks: 
kuidas saada juurde uusi liikmeid, 
koostada arengukavasid ja rahataotlemise 
projekte. Arutati ka raamatupidamise tööd, 
informatsiooni vahendamist EVL 
kodulehel. Ettepanekuid tehti ka  infolehe 
AURIS ja noorteajakirja MEIE ISE 
koostajatele. Vaegkuulja toimetulekut 
parandavad kuulmis-abivahendite näidised 
võiksid olla igal maakonna ühingul.  
Oluline on koostöö arendamine nii 
kohalike puuetega inimeste kodadega, kui 
ka vaegkuuljate ühingutega omavahel. 
Ühingute juhid ja juhatuse liikmed vajavad 
senisest enam juhendavaid nõupidamisi ja 
koolitusi. 

 
Pikaajalisest koostööst Vaegkuuljate Liidu 
ja Värmlandi HRF-i vahel rääkis hr Stig 
Björklund. Norras asuva Hedmargi 
Vaegkuuljate Ühingu juht hr Trond 
Solvang julgustas koostööd tegema ka 
põhjamaade vaegkuuljate organisatsiooni-
dega. Vajalik projekt rahataotlemiseks on 
esitatud ja ootab lahendamist. 
Taoline vastastikune töökogemuste 
vahetamine oli osavõtjaile väga vajalik 

ning kasulik. Sellele andis positiivse 
laengu  mõnus koolituspaik looduslikult 
kaunis Roosta puhkekülas ja päikeseline 
suveilm. 
 
Uno Taimla 
 

RAPLAMAA VAEGKUULJATE 
ÜHING 

   Teises kvartalis toimus kaks huvitavat 
kohtumisüritust.  27.ndal mail tutvusime 
koos Tartumaa vaegkuuljatega Kaiu 
vallaga. Osavõtjaid oli 42 inimest. Giidiks 
valla spordinõunik Aivo Sildvee. 
Külastasime Kaiu vallamaja, kooli, 
staadioni, lasketiiru ja lasteaeda. Nägime ja 
kuulsime palju huvitavat. Edasi läks sõit 
Karitsa puhkebaasi kus nautisime ilusat 
loodust. Üritus jätkus matkaga Kuimetsa 
karstialal. Karstiala oma urgetega on 
ainulaadne Eestis. Vaegkuuljate oma-
vaheline suhtlemine ja kogemuste 
vahetamine toimus kenas Kuimetsa 
Rahvamajas. Rahvamaja töid  ja tegemisi 
tutvustas juhataja Külliki Evisalu. 
Kohtumisüritus lõppes ühise lõunasöögiga 
Kuimetsa Algkooli sööklas. Kaiu vallas 
veedetud ilusa päevaga jäid kõik rahule. 
 Ringsõidul  bussiga aitas tutvustada  Kaiu 
valla vaatamisväärsusi neid hästi tundev 
juhatuse liige Milvi Kangur. 
17.ndal juunil toimus kohtumisüritus- 
teabepäev Eidaperes ja Järvakandis. 
Osavõtjaid  oli 23 inimest. Eidaperes 
külastasime Toomekase talu. Peremees 
Margus Maripuu tutvustas oma imeilusat 
koduaeda. Üritus jätkus matkaga Mukri 
rabas. Kes imetles vaatetornist raba, kellele 
meeldis rabajärv vesiroosidega. Järva-
kandis toimus väga huvitav  giidiga 
ekskursioon Järvakandi Klaasimuuseumis. 
Saime teada klaasitööstuse arengust Eestis, 
vaatasime avatud näitust ja 
püsiväljapanekut. Tutvusime klaasi-
kunstniku tööga ja oli võimalik kaasa osta 
meeneid. Pärast lõunasööki tutvusime 
Järvakandi Rahvamajaga. Raplamaa 
Kutsehaigete Ühingu esinaine Ivi 
Ahtijainen rääkis meile  Järvakandi 
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kultuurielust ja kutsehaigete tegevusest 
Raplamaal. Malle Tähe tutvustas Raplamaa 
Vaegkuuljate Ühingu tööd. Rõõmsate ja 
rahulolevatena sõitsime tagasi Raplasse. 
Järgmised üritused toimuvad Rapla kiriku 
pastoraadis 23.septembril ja 21.oktoobril 
algusega kell 10.30. 
 
Malle Tähe                        
 
 
JÕHVI VAEGKUULJATE SUVI 

  Juhatus tegi juba varakult ettevalmistusi 
mitme ühisürituse ja ekskursiooni 
läbiviimiseks, millised olid kavandatud 
aasta alguses vastuvõetud tööplaaniga. 
Koostöös Jõhvi Pensionäride Ühenduse ja 
Jõhvi Vallavalitsusega sai suve hakul 
läbiviidud kuldpulmapaaride austamine. 
Esmakordsel üritusel osales ka 5 
abielupaari, kelledel oli kuulmispuue. 
Sündmust kajastati ka ajalehes „Jõhvi 
teataja“  

 

Maikuus tegime ekskursiooni Poolasse. 
Toimusid väljasõidud mitmetesse 
kaunitesse paikadesse Eestis: võtsime osa 
Jäneda lillelaada üritustest, külastasime 
Antsutalu straussifarmi, osalesime 
Avinurme tünnilaadal, Lohusuu kalalaadal. 
Vastavalt võimalustele sai kaasa ostetud ka 
kodumaist kaupa. Juba mitmel aastal 
oleme võtnud osa Jäneda talupäevade 
üritustest, kus toimus tõuloomade näitus, 
võistlused ratsutamises, mitmete artistide 
esinemised. Kohtusime Järvamaa 
vaegkuuljatega, mille eesotsas on noor, 
lahke ja tegus Ülle Kruusma. Kohtumisel 
vahetasime töökogemusi, külastasime 
Kirna mõisa ja parki. 

 Möödunud aastal käisime Kotka 
merepäevadel, kus kohtusime ka sealsete 
vaegkuuljatega. Kuna paljude sooviks oli 
Soome sõitu korrata, osalesime ka selle 
aasta Kotka merepäevade avaüritustel. 
Tutvusime Soome merepealinna kauni ja 
omapärase loodusega ja parkidega. 
Augustis toimus väljasõit Setumaale, 
Värskasse. Oli suur kontsertprogramm, 
valiti ka Setumaa kuningas. Kohalik rahvas 
kõneles setu murrakus. Maitsesime setu 
rahvusroogasid. Tagasiteel käisime Piusa 
liivakoobastes.  
Kõikides üritustes kokku osales ligikaudu 
120 vaegkuuljat. Osavõtjate arv 
ühisüritustest ja huvi iga aastaga kasvab, 
sest see on võimalus suhtlemiseks ning 
Eesti erinevate kaunite paikade ja looduse 
nautimiseks. JVÜ juhatuse töö eesmärk on 
suurendada vaegkuuljate suhtlemisvõima-
lusi, et meie liikmeskond ei tunneks end 
igapäevases elus eraldatuna tavakuuljatest. 
 
Hilja Makara 
 
 
TARTU VAEGKUULJATE SUVI 
 
 Maikuus käisime Tartumaa eakate 
vaegkuuljatega Raplamaal, kus kohtusime 
saatusekaaslastega, et rääkida oma muresid 
ja rõõme. Ära sai Käidud ka Kaiu 
vallamajas, Kuimetsa Kultuurimajas, 
Karitsa jahi- ja puhkebaasis. Suured tänud 
Rapla VÜ liikmetele ja esinaisele Malle 
Tähele, kes võtsid meid soojalt vastu. Väga 
vahva ja vajalik reis oli. Ütlemata tore 
üritus oli noortelaager Pärnumaal. 
Viimane pisireis oli Luke mõisaparki, kus 
saime jalutada ja nautida iidses 
pärnametsas. Külastasime tordi ja lilledega 
ühingu kauaaegset juhti Aime Paliale`t. Ta 
oli väga õnnelik, et me teda juubeli puhul 
meeles pidasime. 
Ehki suvi oli suhteliselt vihmane, eriti veel 
augustikuu paduvihm Tartus, tegutseb 
meie ühing vaikselt edasi Juba 23. 
septembril tuleme taas kokku Tartu 
Puuetega Inimeste Koja majas, et läbi viia 
sügishooaja avaüritus. 
  
Heli Veide       
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SAAREMAA VAEGKUULJATE 
SUVISTEST TEGEMISTEST 
 
7. juuni hommikul kogunesime Kuressaare 
postkontori juurde, et sõita firma OÜ 
Tehtali bussiga tutvuma Ida- Saaremaa 
vaatamisväärsustega. 
 Kõigepealt sõitsime  Veere külla ja 
võtsime teejuhiks kaasa meie ühingu 
staažika liikme pr. Amanda. Tema 
tutvustas meile oma lapsepõlvemaid, viis 
meid M. Ranna dendraariumisse, Oti 
mõisa. Vaatasime Pöide kalmistut ja 
kabelit, käisime ka Tika  turismitalus. 
Viibisime  Maasi maalinnusel, Orissaare 
alevis, kõige lõpus aga ronisime veel 
Kahutsi maalinnusele. Küll oli ilus vaade! 
Vahepeal sõitsime tagasi Amanda 
suvekodusse, kus kinnitasime keha ning 
saime maitsta perenaise tehtud  ülihead 
koduveini. Täname Amandat toreda päeva 
eest! 
3.juulil korraldasime ekskursiooni 
Tallinna. Külastasime Eesti Puuetega 
Inimeste Koja maja Toompuiesteel. 
Vaegkuuljate Liidu esimees Andrus rääkis 
väga huvitavalt maja ajaloost.  
 

 
 
Edasi ruttasime Tallinna Botaanikaaeda, 
kus giid tutvustas põnevaid taimi. Eriti 
meeldis mimoos. See oli selline taim, mis 
puudutades tõmbas end justkui solvunult 
kössi ja umbes 10 min. pärast taastus 
esialgne asend. Vihmaga võideldes 
saabusime Tallinna Loomaaeda. Küll oli 
see on ikka suur ja kui palju erinevaid 
loomi, linde ja teisi elusolendeid mahtus 
ühele maa-alale. 
Maagilisel kuupäeval 08.08.08 kogunesid 
Saaremaa vaegkuuljad Nasvale, ühingu 

liikme Vello juurde lestapidu pidama. See 
oli juba kolmas kord. Aitäh Heinole, kes 
käis just spetsiaalselt vaegkuuljatele merest 
lesta püüdmas ja pole seni ilma kalata 
tagasi tulnud!  
 

 
 
Samuti täname Vellot kalade suitsutamise 
ja toreda kokkusaamise koha eest! Kas te 
teate kui hea on  suitsulest, ….keele viib 
alla! Järgmisel aastal kohtume taas! 
 
Eda Põld 
 
 
VÕRUMAA VÜ TEGEMISTEST 
 
Võrumaa vaegkuuljad külastasid 
varakevadel Kaani talu. Igaüks võis 
proovida kaanide mõju oma kehale! 
Huvipakkuv oli aga Värska SPA külastus 
29. mail. Veekeskus oli just äsja valminud 
ja pakkus mõnusaid tervistavaid 
veeelamusi koos saunadega. 
Ühingu suvepäeva viisime läbi 19. juunil 
Suure Munamäe lähedal Vaskna 
turismitalus.  
Kohtumine Jõgeva Vaegkuuljate Ühinguga  
leidis aset 25.juulil Jõgeval. Nautisime 
kaunist Vooremaad. Vastastikused 
mõttevahetused on väga kasulikud ja 
annavad uut jõudu edasiseks 
tegutsemiseks! 
 18.augustil külastasime Tallinnas 
loomaaeda ja Ajaloomuuseumi. 
Sügisene avaüritus toimub 24. septembril 
Võrumaa Puuetega Inimeste majas. 
 
 Johannes Siidra 
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SUVI VILJANDI VAEGKUULJATE 
ÜHINGUS 
 
Viljandlased on ühed väga aktiivsed ja 
tegusad inimesed. Mõnes kuus saadi suisa 
kaks korda kokku. Tegemisi ja jutte jätkus 
alati. 
Juunis toimus meil väljasõit ühe meie tubli 
liikme Raiki Jago majapidamisse , kes elab 
Viiratsi vallas. Raiki oli meie tulekuks 
teinud suuri ettevalmistusi. Alustasime 
oma päeva esmalt ekskursiooniga Jaan 
Tõnissoni sünnitallu. Giidiks oli Raiki ise 
ja seepärast saime me palju huvitavat 
teada. Raiki kodus aga üllatused ei 
lõppenud, sest seal olid meie teised tublid 
liikmed Helmi Luppe ja Maimu Ganson 
meid kostitamas värskete pannkookidega! 
Suure elamuse aga saime ühe vihmasabina 
ajal, mil varjusime kilesauna. Enamus 
meist ei olnud sellise ehitisega varem 
kokku puutunud. Vihmavarjus olles tekkis 
mõnus vestlusring ja nii me siis arutasime 
ja lahendasime endi ja maailma muresid. 
Kavandatud sai ka uusi üritusi.  
 
Juulis tegime väikese koolituse Valgamaal. 
Koolitusel esines meile psühholoog pr Ülle 
Suur Tallinnast. Esimesel päeval rääkisime 
suhtlemisest, mõjutamisest, hoiakutest ja 
teisel päeval vägivallast meie peredes, 
meie ümber, ühiskonnas. Kuigi meie 
liikmed on eakad ja võinuks arvata, et kõik 
ei jõua selle tempoga sammu pidada, ei 
olnud mitte kedagi, kes oleks kõrvale 
jäänud või end väsinuna tundnud. Meie 
majutuskoht oli väga omapärane ja pakkus 
tõelist elamust. Et ka ilm oli väga hea, siis 
kõik kokku andis palju energiat ja 
meeldivaid emotsioone. 
 
 Külastasime  ka Valga vaegkuuljaid. 
Nemad olid juba valmistunud meie 
tulekuks: tantsutrupp ootas meid trepil ja 
perenaised toimetasid köögis.. Meid oli 
tervitama tulnud ka Valgamaa Puuetega 
Inimeste Koja esimees Johannes Metsar, 
kes kohtus ka Viljandi Nõukoja tegevjuhi 
pr Urve Kimmeliga. Oli väga meeldiv ja 
soe kohtumine! 

Enne kojusõitu tutvusime Barclay de Tolli 
mausoleumiga. Sealne töötaja oli väga tore 
ja hea suhtleja ning rääkis meile huvitavaid 
fakte väejuhi elust ja seiklustest. Veel 
põikasime sisse Taagepera lossi. 
Jalutasime lossi aias ja tutvusime maja 
endaga. Kaks päeva möödusid kiirelt ja 
sisukalt. Nähti uusi ja huvitavaid paiku, 
saadi juurde teadmisi ja tunti rõõmu 
üksteisega olemisest.  
 
Augustikuus osalesid meie ühingu liikmed 
aktiivselt Viljandi Nõukoja perelaagris. 
Kõige enam oligi osavõtjaid vaegkuuljate 
ühingust. Löödi kaasa võistlustel, kuulati 
arsti infotundi, matkati ja käidi meres end 
karastamas. Ilmad olid päikesepaistelised 
ja inimesed laadisid oma „energia-
patareisid“. 
 
Sügis-talviseid plaane meil veel tehtud ei 
ole. Neid asume tegema septembris, kus 
toimub meie esimene korraline 
kokkusaamine ja seal me siis arutame, 
mida me teeme ja kuhu me läheksime. 
 

 
 
Tahaks loota, et meie tublide liikmete jõud 
ja teotahe ei rauge ning me naudime veel 
palju kauneid hetki üksteise seltsis. Ühised 
ettevõtmised ja koosolemised annavad 
energiat, aitavad lahendada muresid ja 
toovad argiellu vaheldust. Taanduv 
kuulmine ei ole veel kõige lõpp, rõõmu 
saab tunda ka sellest mis olemas. Kõigile 
Eestimaal vaegkuuljaile parimat soovides! 
 
Erika Kiviloo 
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LÄÄNEMAA VAEGKUULJATE SUVI  
 
   Kõik päikesesooja ihkavad 

   ja märga ilma vihkavad, 

   kui ei oleks vihmakest, 

   kes tunneks rõõmu päikesest? 

 
Peale jaanikuist puhkust jätkasime ühingu 
selle aasta tegemisi. Saare mõisas sai 
üheaegselt maakonna pensionäridega 
läbiviidud „loovteraapia päev“. Rahva 
võttis vastu ja oli giidiks Noarootsi 
vallavanem Ülo Kalm. Käisime Noarootsi 
gümnaasiumis, kirikus ja kabelis. Jälgisime 
suurt ja sisukat kontserti  ning pidasime 
pikniku. Üritust soosis ilus suveilm. 
17. juulil sõitsime tutvuma Kirna mõisa 
tervisepargiga, Palju reklaamitud paik ei 
vastanud ootustele! Päev oli vihmane ja 
seetõttu Paide ordulinnust nägime 
peamiselt läbi bussiakna.  
Tallinnas külastasime Vanurite Eneseabi ja 
Nõustamiskeskust. Meid võttis vastu 
keskuse psühholoog, kes pidas väikese 
loengu, tutvustas meid keskuse tegevusega  
ja näitas maja. Hästi mõjus sealne miljöö 
paljude lillede, maalide, suure akvaariumi 
ja kanaari lindude lauluga. Vihmast 
hoolimata sõitsime Glehni parki, 
 

 
mis võlub igal aastaajal oma looduse, 
kujude ja endise rosaariumimajaga. Suure 
elamuse saime Saue antiigikaupluses 
väljapandud vanaaegse, restaureeritud 
lukssisustuse näituselt.  
13. augustil sõitsime kohtuma Noarootsi 
vallavanemaga. Vastuvõtt toimus kaunilt 
kujundatud koduaias, kus on ka üle saja 
ploomipuuga tarbeaed. Läänemaa ja 
Läänemeri kuuluvad kokku: sõitsime edasi 
Dirhami sadamasse, sealt paistab 
Osmussaar. Edasi suundusime Peraküla 

Looduskeskusesse. Perenaine näitas 
muuseumi ja  rääkis ajaloost. Nõva sööklas 
ootas meid lõuna. Meile saabunud kirjade 
alusel pidasime ära ka oma infotunni. 
Odavamate abivahendite saamise 
võimalusest rääkis Viivi Einmann. 
Tagasiteel külastasime Padise kloostrit ja 
kunstnik Ants Laikmaa majamuuseumi. 
Septembris on plaanis külastada Tervisabi 
OÜ-d, kindral Laidoneri mõisa Viimsis, 
Pirita kloostrit ja muud. Kuupäev oleneb 
ilmadest ja kokkulepete saamisest. 
 
Helju Paiso 
 
 
TERVISEPÄEVAD NELIJÄRVEL 
 
Harjumaa Puuetega Inimeste Nõukoja 
poolt 20. augustil Nelijärve Puhkekeskuses 
korraldatud tervisepäeval osales ka grupp 
Tallinna ja Harjumaa Vaegkuuljate Ühingu 
liikmeid. Peale avatseremooniat algas 
taidluskava, kus ka vaegkuuljad osalesid. 
Külliki Bode juhendamisel õpiti selgeks 
„kantritants“ ja peagi ühinesid sellega ka 
ülejäänud osavõtjad! Mängiti palli, loobiti 
lendavaid taldrikuid. Oma võimeid prooviti 
ka lauatennises. Kõik soovijad võisid teha 
paadiga või vesirattaga tiiru looduskaunil 
järvel. Lõputseremoonial anti üle auhinnad 
taidluskavade esitamise eest. Kõik 
osavõtjad said HPIN meened. 
 

 
 
Palju Tänu Kairile ja tema abilistele 
meeldiva ja vajaliku ürituse läbiviimise 
eest!  
 
Allar Viik 
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VASTUKAJA VENEKEELSETELE 
SUBTIITRITELE 
 
Tore oli lugeda (PM, 2.09), et meie 
muukeelsete kaasmaalaste eest 
hoolitsetakse ja et neile ehk juba uuest 
aastast ETV teisel kanalil venekeelsed 
subtiitrid saadavaks tehakse.  
Kuidas jääb aga eestikeelsete tiitritega, 
mida vaegkuuljad ja kurdid on juba aastaid 
oodanud? Eesti Vaegkuuljate Liit (varem 
Eesti Vaegkuuljate Ühing) on juba rohkem 
kui kümme aastat korduvalt saatnud nii 
Eesti Televisiooni juhtkonnale kui ka 
riigiasutustele selleteemalisi märgukirju ja 
palveid. Vastused on alati olnud mõistvad 
ja paljulubavad, kuid lõppenud siiski 
viitega rahapuudusele.  
Kas siis nüüd, kui kultuuriministeerium on 
lubanud venekeelsete subtiitrite tarbeks 
raha, on ka ligi sajal tuhandel vaegkuuljal 
ja kurdil võimalus osa saada ETV 
programmist? Ilma eestikeelsete 
subtiitriteta ei jõua vaegkuuljateni ei ETV 
uudised ega ka muu riigikeelne 
omaprogramm. Ühest viipekeelsest 
uudistesaatest ei piisa. Muide, vaegkuuljal 
pole võimalik kuuljaks saada. Isegi mitte 
kõige suurema tahtmise ega ka ülimoodsa 
kuuldeaparaadi juures. Küll on aga 
kuuljatel, näiteks muukeelsel elanikkonnal 
võimalik (ja kohustus) riigikeel selgeks 
õppida, et siis mõista ETV originaalsaadete 
sisu.  
Kuna digitelevisioon pakub ERRi juhi 
Margus Allikmaa sõnul võimalust 
subtiitrid ühe nupule vajutusega ekraanile 
tekitada ning et ETV-l on plaanis seda 
võimalust kasutada, siis loodavad kõik 
vaegkuuljad, et esmajärjekorras saavad 
seda nn tiitri nuppu vajutama hakata just 
vaegkuuljad ja kurdid.  
Tegelikult on ETV saadete tiitritega 
«kuuldavaks» tegemine üks riigi 
televisiooni kohustustest. Kui mitte just 
uuest aastast, siis kohe kui Euroopa Liidu 
parlamendis ettevalmistamisel olev 
subtitreerimist puudutav seaduse muudatus 
valmib. Selle uue juhendiga kavatseb ELi 
parlament kohustada kõiki ELi riikide 
avalik-õiguslikke telekanaleid võimaldama 

riigikeelsete subtiitrite lisamist kogu 
programmile. 
 
Andrus Helenurm 
Vastuseks 2.09.08 Postimehe artiklile 

“ETV hakkab venekeelseid vaatajaid 

püüdma”, vastukaja ilmus 5.09.08 

 

 
KÕKU  SUVESEMINAR 
 
Eesti Vaegkuuljate Liidu kultuuri ja 
spordiosakonna KÕKU (kõvakuuljad) 
selleaastane suveseminar toimus 25.-
27.juulil Pärnu maakonnas, Tori vallas, 
Klaara-Manni puhkemajas. Osalejaid oli 
46, nii palju inimesi pole kunagi varem 
veel olnud. Sel aastal oli põhirõhk pandud 
turvaliste sportimisvõimaluste 
tutvustamisele ning võrdsete võimaluste 
edendamisele kultuurivallas.  
 

 
Vaegkuuljad said ennast proovile panna 
kanuuga sõites, sportlikke mänge mängides 
ja matkates Soomaa rabas. Muuhulgas 
tutvuti kohaliku eluga, külastades Tori 
põrgut ja hobusekasvandust.   
Sel aastal tehti algust vaegkuuljate 
karaokelaulmisega ning õpetati line tantsu. 
Laager oli taas rahvusvaheline, sest 
osalejate seas oli kolm Soome KHL 
esindajat: Outi, Salla ja Sanni.  
Kõikide osalejate arvates tuleks selliseid 
üritusi korraldada tihedamini kui kord 
aastas, sest vaegkuulmisest tingitud 
probleemid leiavad ühisel jõul ja nõul 
kergemini lahendusi. Lisaks on 
omasugustega suhtlemine parim 
psühholoogiline rehabilitatsioon, mis 
annab positiivsust ja jõudu pikaks ajaks. 
 
Külliki Bode 
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INFO JA NÕUANDED 
 
Nõuanded kuuldeaparaatide kasutajale 
 
Kui olete omandanud uue kuuldeaparaadi, 
on selle kasutamisel väga oluline sobiva 
kõrvaotsaku valik, kasutamisoskus ja 
profülaktika. Klassikaline individuaalne 
kõrvaotsak valmistatakse pehmest või 
kõvast materialist, mille kaudu juhitakse 
kuuldeaparaadist võimendatud heli 
kõrvakilele.  
 
Viimastel aastatel on välja töötatud uued 
kuuldeaparaadid, millel võimendatud heli 
ei jõua kõrva mööda helijuhtetoru, vaid 
elektrilise signaalina läbi peenikese traadi. 
Elektriline signaal muudetakse kõrvaga 

 kuuldavaks 
heliks otse kõrvaotsakusse paigutatud 
imeväikeses valjuhääldis.  
Selle tehnoloogia eelis on, et vaegkuuljat 
praktiliselt kunagi ei saada ebameeldiv 
„vile”, (kuuldeaparaat genereerib), mis 
saavutatakse sellega, et kuuldeaparaadi 
mikrofon ja valjuhääldi on viidud 
teineteisest kaugemale. Kui kuuldeaparaadi 
kasutajat saadab „vile”, on viga 
kõrvaotsakus. See võib olla tingitud otsaku 
ebaõigest asetusest kõrva, helitorust või 
muust.  
 
                                                                     

 
Teadmiseks internetikasutajatele 
 
Paljud võib olla ei teagi, et Vaegkuuljate 
Liidu kodulehel, aadressiga 
www.vaegkuuljad.ee  on pealehe menüüs 
otselink Foorum  Selles on mitmeid uusi 
teemasid, millised ootavad vastukajasid 
(arutelu) Huvipakkuvamateks on:  

- suhtlemine  
- rehabilitatsioon  
- sportimine 
 

Head lugemist, kaasmõtlemist ja 
kirjutamist! 
 
 
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 Liit Tallinn, 

Toompuiestee 10, tel. 6 616 394

Arvo Kannel                                                                                  
Kuulmisrehabilitatsiooni keskus 
 
 
 
 
Väljaandja: 
Eesti Vaegkuuljate Liit tel/faks 6 616 394                                        E -post: vaegkuuljad@hot.ee 
Toompuiestee 10, 10137 Tallinnn                                 Kodulehekülg:  http://www.vaegkuuljad.ee 
Toimetajad: Uno Taimla, Külliki Bode 
 


