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KATSUMUSTE AASTA 2009 
  Head sõbrad!  
Käesoleva aasta EVL Infolehe esimeses 
väljaandes meenutame veel lühidalt 2008. aasta 
vaegkuuljate olulisemaid tegevusi. Kahtlemata 
oli suursündmuseks meie organisatsiooni 15. 
aastapäevale pühendatud üldkogu koosolek. 
Ühingutele on lisandunud nii uusi liikmeid kui 
ka  juhte: Ülle Kruusma – Järvamaa VÜ, Kersti 
Leppik - Lääne-Virumaa VÜ, Allar Viik - 
Tallinna ja Harjumaa VÜ. Teistes ühingutes 
jätkavad tänuväärset tööd meie endised juhid. 
Pole just kerge tekkinud olukorras leida 
vahendeid ja ressursse  inimeste ühte  liitmiseks 
ja hoidmiseks. 2009.aasta on juubeliaasta 
Saaremaa-, Lääne-Virumaa- ja Järvamaa 
Vaegkuuljate Ühingul ning Nõmme 
Vaegkuuljate Seltsil, nendel täitub 10 aastat 
organisatsioonide asutamisest.  
Projektiga „Kuulmispuudega inimeste 
psühholoogiline nõustamine ning 
suhtlemisoskuste edendamine“ oleme läbi viinud 
koolitusi vaegkuuljatele, et nad igapäevaeluga 
paremini toime tuleksid. Konverentsil: 
“Kuulmispuudega inimesed kuuljate 
keskkonnas“ ja  kuulmiskampaania üritustel 
keskenduti kuulmisrehabilitatsiooni vajadustele 
ja võimalustele. Käesolevas infolehes on pikem 
kirjutis kuulmisabi saamisest 2008. aastal. 
Kasulikuks juhendmaterjaliks on 
kuulmispuudega inimestega tegelevate 
organisatsioonide poolt koostatud  “Kuulmis-
rehabilitatsiooni programm aastateks 2008-
2011”. Koos kohalike vaegkuuljate ühingutega  
viidi läbi mitu kuulmispuudega inimestele 
vajalikku õppepäeva ja koolitust. Vaegkuuljate 
Liidu organiseerimisel viidi läbi esimene EPI 
Koja vabariiklike ühingute ja liitude 
ühisnõupidamine ja koolitus. Viimastel kuudel 

on  toimunud mitmeid  teabeüritusi kurtidele ja 
vaegkuuljatele mõeldud eri-suitsuandurite kohta. 
Head sõbrad ja võitluskaaslased! Ees ootavad 
rasked majandusaastad. Kuidas arendada nendes 
tingimustes organisatsioonilist tegevust, läbi viia 
üritusi, olla võimekas tööturul, saada vajalikke 
kuulmisabivahendeid , vaadata subtiitritega 
telesaateid ? Endiselt ei ole hoonetes, kus 
toimuvad koosolekud, üritused jm, vaegkuuljaile 
vajalikke kuulamistingimusi, 
erivõimendusseadmeid. Juurutamist vajab 
tekstitõlge.  Väga oluline on koostöö 
ametkondadega ja omavalitsustega. Nendest ja 
kindlasti veel ka paljudest teistest ühinguid 
puudutavatest küsimustest, tahame  rääkida  28. 
märtsil Tallinnas läbiviidaval EVL Üldkogu 
koosolekul. 

 
 
Püüame jätkata infolehe „Auris“ väljaandmist, 
jätkame tööd interneti kodulehega ja anname 
välja ka ajakirja „Meie Ise“ Plaanis on läbi viia 
nii kuulmisabi teabepäevi kui kuulmisnõustajate 
koolitusi. Noortele ja tööealistele vaegkuuljatele 
toimub õppelaager Saaremaal. Otsime 
koostöövõimalusi välispartneritega. Rasketel 
aegadel püüavad inimesed olla mõistvamad. 
Tahaks loota, et Puuetega Inimeste Kojad  oma 
liikmesorganisatsioonidega  suudavad üksteist 
toetada, aidata, nõustada. Nii muutume me 
nähtavamaks, arusaadavamaks ja ka paremini 
toimetulevaks! 
Kõigile üksmeelt ja vastupidamist soovides! 
 
Andrus Helenurm      /EVL Juhatuse esimees/ 

                                                                    



                     KUULMISABIVAHENDITE SAAMISEST AASTATEL 2006-2008 
 

2006 2007 2008  
Maakonnad 
ja Tallinn 

 
Arv 

Kompensat-
sioon (kr) 

 
Arv 

Kompensat-
sioon (kr) 

 
Arv 

kogumaksumus/ 
/kompensatsioon (kr) 

Harjumaa 181 725 147 376 940 659    240 1 261 246/878 772 

Hiiumaa 25 61 147 26 82 161 53   215 518/148 707 

Ida - Virumaa 303 723 171 410 891 273 585 1 946 918/1413 462 

Jõgevamaa 100 215 962 106 228 148 119   369 755/270 661 

Järvamaa 53 202 357 94 215 856    114  336 572/251 083 

Läänemaa 48 131 195 63 180 291 73 370 557/274 212 

Lääne-Virumaa 125 395 917 75 444 557 168 563 084/422 313 

Põlvamaa 65 179 207 43 151 402 95 431 704/302 193 

Pärnumaa 147 462 101 184 570 525 255   1 127 574/817 491 

Raplamaa 75 256 536 73 281 351 125 577 876/418 960 

Saaremaa 79 203 372 58 119 920 84 385 438/254 774 

Tartumaa 309 931 082 282 855 571 374 1 756 104/1324 102 

Valgamaa 81 215 083 107 233 518 112 327 665/242 472 

Viljandimaa 104 264 507 95 254 671 200 651 558/457 394 

Võrumaa 60 131 025 56 134 549 104 329 381/238 801 

Tallinn 748 2 351 718 762 2 563 674 985 5 002 804/3 511968 

Kokku 2503 7 449 527 2810 8 148 126 3686 15 653 754/11 223741 

Toodud tabelis, milline iseloomustab kuulmisabivahendite saamist maakonniti aastatel 2006-2008, on 
näha, et kolme viimase aasta jooksul abisaajate arv tõusnud 1,5 kordseks. 
Analüüsides kuulmisabi saamist vabariigis 2008. aastal, võib tulemusi hinnata heaks. 
2008 aastal anti välja 3679 kuulmisabivahendit, mis on 871 võrra enam kui 2007. aastal. 
Suurenemine seega  31 %   Maakondade lõikes on kuulmisabi saamine olnud erinev. 

Kõige suurem tõus võrreldes 2007 aastaga oli Lääne-Virumaal, Hiiumaal, Põlvamaal ja Viljandimaal 
(suurenemine ca kaks korda). 1,5 kordne suurenemine oli Raplamaal, Võrumaal ja Ida Virumaal. 
Võrreldes 2007 aastaga vähenes 2008. aastal kuulmisabi vajadus Harju Maakonnas  (36 %).  Teistes 
maakondades olid muutused väiksemad.  Kuulmisabivahendite kogumaksumus oli 2008. aastal 
15 653 754 krooni. Riiklik kompensatsioonisumma kuulmisabivahenditele oli 11 223 741 krooni,  
 
  FIRMADE POOLT VÄLJASTATUD KUULMISABIVAHENDEID 2007.  ja  2008. aastal 

                     2007.  a.                       2008.  a.   
 
Firma nimetus 

Abivahen-
dite arv 

Kogumak-
sumus (kr)   

Abivahendi 
ühiku mak-
sumus  (kr) 

Abivahen-
dite arv 

Kogumak-
sumus (kr)   

Abivahendi 
ühiku mak-
sumus  (kr) 

AS Ida Tallinna Kesk-
haigla KNK Keskus  

275 1 153 029 4193 291 1 675 650   5758

Kuulmisreha-
bilitatsioonikeskus 

1384 5 634 314 4071 1671 6 917 975   4140

SA TÜK Kõrvakliinik 936 3 825 623 4087 1130 4 962 490   4392
OÜ Gorrigo 89    233 046 2618   214    236 600   1106
Tervise Abi OÜ  45     99 831 2218   220    542 146   2464
SA Kõrva-Nina-
Kurguhaiguste Kliinik 

37    181 435 4904 83    526 530   6343

 MTÜ Jumalalaegas 39     95 780 2455   67    236 600   3531
MTÜ Erivajadustega 
Laste Nõustamiskeskus  

3     27 500 9166    3      40 200 13 400

  Kokku 2808 11 250558 4007 3679 15 653 754   4255
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suurenemine 3 075 615 krooni ehk 37 %. 
Kuulmisabivahendid moodustasid 2008. aastal 
vabariigis realiseeritavate abivahendite 
koguarvust  7,2 %, 2007 a. oli see  näitaja 8,9 %  
Abivahendeid saanud isikutest on endiselt 
pensionieas inimesi 77 %  Kuni 18 a. lapsi oli  
6% Tööealisi inimesi oli 625 ehk 17 %  
Murettekitav on asjaolu, et tööealistest 
kuulmispuudega inimestest, kes said 2008. aastal 
kuuldeaparaadi, oli töötuid 97 inimest ehk 15 %! 
Seoses majanduslangusest tingitud 
koondamistega, muutub olukord lähitulevikus 
veelgi kriitilisemaks.  
Riikliku toetusega väljastasid 
kuulmisabivahendeid kaheksa firmat. Kõige 
suurema tootlikkusega oli 
Kuulmisrehabilitatsioonikeskus (juhataja Arvo 
Kannel) , realiseerides 1671 kuulmisabivahendit, 
kogumaksumusega 6 917 975 kr.  SA TÜK 
Kõrvakliiniku Kuulmiskeskus (juhataja dr. Reet 
Tikk) 1130 kuulmisabivahendit, 
kogumaksumusega 4 962 490 kr. Nende kahe 
kuulmiskeskuse kogutoodang moodustas 76 %  
2008. aastal on suurendanud kuuldeaparaatide 
väljaandmist Tervise Abi OÜ (müügijuht Diana 
Legušš), OÜ Corrigo (Jõhvi Haigla SA) ning SA 
Kõrva-Nina Kurguhaiguste Kliinik  (Lääne 
Tallinna Keskhaigla AS) Tänuväärset tööd on 
teinud MTÜ Jumalalaegas, kelle vahendusel on 
saanud vaegkuuljad kaks korda enam vajalikke 
kommunikatsiooni-abivahendeid. Kui analüüsida 
abivahendite keskmist maksumust firmade 
lõikes, siis kõige kallima kuulmisabivahendi 
saab SA Kõrva-Nina Kurguhaiguste kliinikust 
(6343 kr) Küllaltki kõrge hinnaga realiseerib 
kuuldeaparaate AS Ida Tallinna Keskhaigla 
KNK Keskus (5758 kr)  MTÜ Erivajadustega 
Laste Nõustamiskeskuse poolt välja antud 
abivahendi keskmine maksumus oli 13 400 

krooni!  
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 Lastele, puuetega inimestele ja 
vanuritele soodustingimustel 
tehniliste abivahendite senine 
kord ja tingimused on jäänud 
peaaegu samaks. Täiendatud on 
põetus- ja hooldusvahendite 

toodete nimekirja. Tööealistele isikutele, kellel 
on kuulmislangus alates 30 detsibellist, on riigi 
osalus 90 %, kui kompensatsioon ei ületa 4500 
krooni. Vanaduspensioniealistele isikutele riigi 
osalus on samuti 90 %, kuid kompensatsiooni 
piirmäär ei ületa 3500 krooni. Vaegkuuljate Liit 
ja Kurtide Liit on teinud koostööd 
Sotsiaalministeeriumi ning Tuletõrje ja 

Päästeenistusega, et lahenda   erisignalisatsiooni-
ga suitsuandurite kompenseerimise küsimus. 
Praegu kehtiva määruse kohaselt 
kompenseeritakse hädaohtu teadustavad 
abivahendid 50 % ulatuses. 
 

 
 
   Kuulmisabi kättesaadavust oleks vaja veelgi 
rohkem analüüsida. Kuuldeaparaatide saamiseks 
peavad vaegkuuljad ootama 0,5 kuni üks aasta, 
olenevalt lepingutega kehtestatud rahalistest 
võimalustest maakondades. Käesoleval aastal on 
seoses kriisi olukorraga kehtestatud ka 
kuuajalised piirsummad.  Endiselt kõige raskem 
on kuulmispuudega inimestel Ida Virumaal: 
Narvas, Sillamäel ja teistes kaugemal asuvates 
maakondades. Leevendust on pakkunud 
Kuulmisrehabilitatsiooni Keskuse (juhataja Arvo 
Kannel) spetsialistide väljasõidud Jõhvi, Kohtla-
Järvele, Pärnu, Saaremaale, Hiiumaale jt  
kohtadesse. Kahjuks ei ole suutnud väljasõite 
vajalikul arvul teeninduspiirkondadesse 
korraldada SA TÜK Kõrvakliinik ja AS Ida 
Tallinna Keskhaigla Kuulmiskeskus. Uute 
kuuldeaparaatide väljastamisel vaegkuuljaile on 
jäänud praktiline kasutamise õpetus ning uue 
abivahendiga harjutamine endiselt ebapiisavaks. 
Vaegkuuljate ühingute kuulmisnõustajad 
püüavad küll oma liikmetele seda  korvata, kuid 
paljud vanemaealised jäävad kuuldeaparaatide 
kasutamisel endiselt raskustesse. Ka remondi ja 
hooldusega on probleeme. Sõidud 
kuulmiskeskustesse on kallid ja inimesed 
sattuvad tõrjutud olukorda. 
Vaatamata abivahendite ja teeninduskulude 
kallinemisele (2009 aastal tõusis käibemaksu 
määr 3%) peaks ka  käesoleval aastal kuulmisabi 
saama vähemalt 3500 kuulmispuudega inimest. 
2009. aastaks on abivahendite 
kompenseerimiseks EV Sotsiaalministeeriumi 
eelarves  83 miljonit 240 tuhat krooni. Tahaks 
väga loota, et Vabariigi Valitsus puuetega  
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inimeste toetussummasid ei kärbiks!  Kui palju 
osutub võimalikuks kompenseerida 
kuulmisabivahendite saajaid, sõltub 
kuulmisteenuseid teostavate firmade ja 
maavalitsustega sõlmitud lepingutest. Arvesse 
võttes teiste puudeliikide inimeste üha 
suurenevat nõudlust abivahenditele, peavad  

vaegkuuljad ise oma  igapäevaelu 
toimetuleku tagamiseks survet 
avaldama omavalitsustele ja 
kuulmiskeskustele.  
 
Uno Taimla 

EV Sotsiaalministeeriumi tehniliste abivahendite 
 ja rehabilitatsiooniteenuste ekspertkomisjoni liige 
 
LÜHIINFO ÜHINGUTEST 
 
SAAREMAA 
Saaremaa vaegkuuljad on püüdnud vähemalt 
korra kuus  kokku saada. Talvisel ajal on 
kokkusaamised olnud Saaremaa Puuetega 
Inimeste Koja kaminasaalis, suvisesse aega on 
jäänud ühised ekskursioonid ja väljasõidud. 
2008.aasta huvitavamad üritused  olid 
ekskursioon Ida –Saaremaale, ekskursioon 
Tallinnasse, kus külastasime Eesti Puuetega 
Inimeste Koja maja  ja kohtusime ka Eesti 
Vaegkuuljate Liidu juhatuse liikmetega ning 
käisime Tallinna Botaanikaaias ja loomaaias. Ja 
muidugi juba traditsiooniks kujunenud lestapidu 
maagilisel kuupäeval 08.08.08 Nasval. Tore oli 
kuulda M. Linnu muljeid Hollandi reisist. 
Oodatud oli Kuulmisrehabilitatsiooni Keskuse 
külaskäik Saaremaale. 
2009. aasta on Saaremaa vaegkuuljate jaoks 
juubeliaasta, ühingu asutamisest möödub 10 
aastat. Seda tahaksime piduliku kokkusaamisega  
tähistada septembris. 
Veel plaanime jätkata tutvumist kodusaare 
huvitavate paikadega, seekord  teeme väljasõidu 
Sõrve poolsaarele. Kavatseme sõita ka korra 
saare pealt välja, suuna oleme võtnud 
suvepealinnale, tahame külla minna Pärnu 
vaegkuuljatele, et vahetada kogemusi ja tutvuda 
linna vaatamisväärsustega. Kindlasti toimub ka  
lestapidu, mis seekord oleks juba  neljas. 
Hea meelega ootame ka külalisi sõsarühingutest, 
suvel on ju Saaremaal nii kaunis. 
Rõõmu teeb, et ka sel aastal toetab Kuresaare 
Linnavalitsus kuulmisnõustamise teenust, mis 
tähendab seda, igal neljapäeval kl. 13-15 on 
kojas võimalik kuulmisalast infot saada, osta 

soodushinnaga patareisid ja otsikuid, saata 
kuuldeaparaate remonti,  saada seniks 

vahetusaparaat, samuti on 
võimalik infot saada ühingu 
ürituste kohta. 
Soovime kõikidele 
vaegkuuljatele rahulikku meelt  
majandussurutise üle elamiseks, 

varsti läheb jälle paremaks! 
 
Eda Põld 
 
JÕHVI 
Jõhvi Vaegkuuljate Ühingu juhatuse liikmed 
võivad rahuldustundega tagasi vaadata 
möödunud, tegusale aastale. Töö lihtsustamiseks, 
koostati  ühingu liikmete andmetest kartoteek. 
Eelnevalt kontrolliti Kohtla-Järve ja Ida-Virumaa 
sotsiaalosakondades  andmete õigsust. 
Liikmeskond on täienenud uute liikmetega. 
Tihendati teabepäevade-nõustamiste töögraafikut 
kahele korrale kuus.  Alates aprillist 2008.a 
toimuvad JVÜ liikmetele iga kuu  teisel  
kolmapäeval ja viimasel laupäeval teabepäevad-
nõustamised kuuldeaparaatide kasutamisest, 
hooldusest, edastatakse kuulmistarvikuid, 
levitatakse olemasolevaid teatmikke ning 
infolehte „Auris”, vahendatakse 
kuuldeaparaatide remonditeenust ning 
kohtutakse erinevate spetsialistidega. 
Septembris  hangiti vererõhu ja veresuhkru 
kontrollaparaadid, mida edukalt kasutatakse 
teabepäevadel, õppepäevadel ning teistel 
üritustel. 
 

 
 
Kõik  planeeritud väljasõidud (Jäneda lillelaat, 
Antsutalu straussifarm, Avinurme tünnilaat, 
Lohusuu kalalaat, Jäneda talupäevad, Kirna 
mõis, Setumaal ning  Kotka merepäevad, 
huvireis Poolas) pälvisid  aktiivset osavõttu. 



Toimusid tervisepäevad Toila SPA  ja Narva-
Jõesuu termides ning spordipäev kohalikus 
powlingusaalis. 
Viidi läbi sisuka programmiga (kontsert, 
mängud, jõuluvana) jõuluüritused eraldi eesti ja 
vene keelt kõnelevatele vaegkuuljatele. 
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Tänaseks on koostatud  jätkuplaan käesoleva 
aasta tegevusteks:  spordipäev Pannjärvel, 
teabepäev ravitaimedest Karepas,   huvireis 

Lätti, ekskursioon Tartusse, 
vastuvõtt-kohtumine Kotka 
(Soome) vaegkuuljatega jne. 
Ühisüritused, teabe- ja 
tervisepäevad  on aidanud ning 
aitavad ka edaspidi tõsta meie 

teadlikkust ja on võmaluseks suhtlemisel. 
 
JVÜ juhatuse liige Mall Enok 
 
PÕLVA 
2008.a. toimus meil 17 mitmesugust üritust 
vaegkuuljatele, neist osavõtjaid oli 460 inimest. 
Kuna vaegkuuljad on uudishimulik rahvas, siis 
oli ka üritusi mitmel teemal. Nii oli meil külas 
Õhtulehe töötaja Kaja Roomets, kes esines 
teemal "Igapäevaseid tarkuseteri meie kodus" 
Seadusemuudatustest toetuste andmisel rääkis 
Tartu Pensioniameti juhataja Pirjo Pikkuus. 
Veebruaris käisime Viljandis Kõpu mõisas. Tore 
oli. Maakonnahaiglate hooldusravi võimalustest, 
veest meie tervisele, kuulmisabivahenditest 
käisid rääkimas oma ala spetsialistid. Huvitav oli 
Maalehe astroloogi I. Mangi loeng "Inimese 4 
sündi läbi astroloogilise sümboolika". 
Kuulmisabi õppusel rääkis Uno Taimla 
kuuldeaparaatide õigest kasutamisest ja tutvustas 
uusi suhtlemist hõlbustavaid abivahendeid. Tänu 
meie käsitöökauplusele oli jälle värvusteraapia 
koolitus.  Meie ühingu liikmed on  eriliselt 
huvitatud ekskursioonidest. Käisime Türi- Kirna- 
Paide. Teine, pikem ekskursioon sai tehtud 
Virumaale: Narva linn, Kohtla-Nõmme 
kaevandusmuuseum, Sinimäed. Osavõtjaid oli 
üle viiekümne. Kahjuks igaaastane projektide 
rahastamine muutub üha raskemaks. Hea on, kui 
saad tasuta lektori, siis jääb raha teiste ürituste 
peale. Ka kaks pidulikumat üritust oleme teinud: 
naistepäev ja jõulude tähistamine. 
27. jaanuaris oli juba selle aasta esimene üritus. 
Abivahendite saamisest rääkis Maavalitsuse 
puuetega inimeste spetsialist Helgi Lipasina. 
Järgmine toimub 25.veerbuaril - see on aruande - 
valimiskoosolek, naistepäeva üritus toimub 

arvatavasti 10. või 11. märtsil. 
21.aprillil on psühholoogi loeng. 
Soovin kordaminekuid  töös 
kõigile vaegkuuljate ühingute 
juhtidele! 
 

Milvi Ojavere 
 
 
PÄRNU 
2008. aastal oli 9 infopäeva ja teisi üritusi. 
Arutasime Pärnu PIK esimehega koos 2008 a. 
plaani ja tegevusi. 
EVL-ist tutvustas tulevikuplaane Uno Taimla, 
samuti kuuldeaparaadi õiget kasutamist. Dr. 
Kapak rääkis südamehaigusest ja enda 
hoidmisest vanemas eas. Patsiendikatsest Ivi 
Kallastu rääkis patsiendi õigustest ja abisaamise 
võimalustest.  
Olid sõpruskohtumised teiste ühingutega 
kogemuste saamiseks(Valga, Viljandi, Paide). 
Tähistasime Vabariigi aastapäeva pidulikult 
kohvilaus koos vabadusvõitlejatega. Tähistasime 
PI päeva Kontserdimajas. 
 

                  
Tervistavad üritused olid: Kõpus Vastlapäev 
koos Viljandi, Valga ja Võru vaegkuuljatega. 
Külastasime kaunist Tõstamaa mõisa-kooli ja 
looduskaunist Maria Talu. Ilusal sügisilmal 
käisime Suure-Jaanis, kaunis Olustvere mõisas ja 
Viljandis: veetornis, Vanamuusika aidas ja 
Heimtalis A. Raua muuseumis. 

Võtsime aktiivselt osa EVL 
koolitustest ja Pärnu PIK 
koolitustest, tervistavatest 
üritustest (võimlemine, bassein, 
matk Jõulumäele jne.) 2 inimest 
võttis osa arvutiõppest 

algajatele. Osalejaid üritustes oli 378, liikmeid 
on 73 ja juurde on tulnud 11 liiget. 



Nende tegevuste läbi muutume julgemateks ja 
aktiivsemateks suhtlemisel teistega. Saame 
ühiskonnas paremini hakkama. 
 
Laine Lehtsalu 
 
VALGA 
Planeeritud oli 9 üritust. Elluviidud sai 11. Uusi 
liikmeid tuli juurde 12. 
Toimus pidulik emadepäeva tähistamine. 
Osalesime Viljandi VÜ poolt korraldatud 
sõpruskohtumisel Kõpu mõisas, kus olid  ka 
Valga-, Võru-, Põlva  puuetega inimeste seltside 
liikmed. Kohtusime ka kõrvaarst dr. Aniga. 
Juunis kohtusime sotsiaalminister pr. Maripuuga 
ja Valga Linnavalitsuse töötajatega. Kohtumisel 
sai tõstatatud küsimus, et meie ühingul puudub 
kuulmisvõimendi ning raha selle muretsemiseks 
ei piisa. Valga Linnavalitsuse Sotsiaalabiameti 
rahastamisel sai tellitud 
Kuulmisrehabilitatsioonikeskusest  
silmusvõimendi. Nüüd viime üritusi läbi juba 
oma kuulmisvõimendiga!  Meeldejääv ja vajalik 
üritus  oli Vaegkuuljate Liidu poolt korraldatud 
õppekoolitus Roosta puhkekülas. 
 Nelja päevase õppekoolituse juunikuus 
korraldas Valgamaa Puuetega Inimeste Koda 
oma seltside esimeestele Kablis. Kõik sellised 
üritused lisavad uusi teadmisi tööks ja indu. 
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Juulis toimus sõpruskohtumine Viljandi 
Vaegkuuljate Ühingu liikmetega Valgas ja 
augustis käisime Pärnus kohtumas Pärnu 

Vaegkuuljate Ühingu liikmetega. 
Kohtumised möödusid soojas ja 
sõbralikus õhkkonnas, vahetasime 
töökogemusi, saime juurde uusi 
sõpru. 
Aasta lõpetasime jõulupeoga. 

 
Vaike Visnapuu 
 
JÄRVAMAA 
2008 aasta oli minul esimene tööaasta Järvamaa 
Vaegkuuljate Ühingus. See oli rohkem 
sisseelamine ja kohanemine organisatsioonilise 
tööga. Kasulikku abi ja juhendamist olen saanud  
Järvamaa Puuetega Inimeste Koja juhatajalt Ülo 
Paasilt ja liikmetelt. 
Käesoleva aasta märtsi kuus ootan Paide 
Kuulmisrehabilitatsiooni  Keskuse spetsialiste. 
Mai kuus kohtume  Paides Raplamaa 
vaegkuuljatega ja teeme ekskursiooni Kirna 
mõisa. Suvel tahame ise ära käia Ida Virumaal ja 

kohtuda Jõhvi vaegkuuljatega. Need on sellised 
suuremad tegemised. Püüame korraldada ka 
teabeüritusi, kus saaks tutvuda 
kuulmisabivahenditega ja saada vajalikku 
nõustamist. Ehkki raha ürituste läbiviimiseks on 
sellel aastal vähem kui eelmisel aastal, püüame 

teha nii palju kui võimalik. 
Kindlasti on meile kasulikud 
teiste vaegkuuljate ühingute 
kogemused  ja koostöö. Tähtis 
on see, et oleme olemas ja 
tasapisi tegutseme. 
 

Ülle Kruusmaa 
 
VÕRUMAA 
2008. aasta oli Võrumaa vaegkuuljatele 
tegevusrohke. Aprillis oli tervisepäev, kus kõik 
liikmed said kontrollida veresuhkrut ja 
kolesterooli taset. Ravimtaimi käis tutvustamas 
Liisi Kotkina. Suvel kohtusime Jõgeva 
Vaegkuuljatega ja tutvusime Jõgeva 
ümbruskonnaga. Väga vajalikud üritused olid 
teabepäevad. 
 

 
 
Kuna 2009. aastal tegevuste rahastamine viibib, 
siis alustasime ürituste läbiviimisega  veebruaris. 
Mai kuus on planeeritud  kohtumine Tartumaa  
vaegkuuljatega. Kavas on  sellel aastal külastada 

ka Türi lillelaata.  
Võimaluste piires teostame 
Võrumaa inimestele 
kuulmisabialast nõustamist, 
kuuldeaparaatide otsikute ja 
patareidega varustamist.  

 
Johannes Siidra 



SUTSUANDURITEST KURTIDELE JA 
VAEGKUULJATELE 
 
29. jaanuaril toimus Sotsiaalministeeriumis 
nõupidamine kurtidele ja vaegkuuljatele 
mõeldud lisaseadmetega suitsuandurite 
kasutuselevõtu ja nende maksumuse doteerimise 
küsimustes. Ajendiks oli Vaegkuuljate Liidu ja 
Kurtide Liidu poolt  2008 a. novembris  esitatud 
pöördumine ja suitsuandurite kohustuslik 
kasutamine alates 01.07.2009 vastavalt vabariigi 
valitsuse määrusele.  
Vaegkuuljatele ja kurtidele mõeldud optiline 
suitsuandur BE 1550 on juhtmeteta 
raadiosaatjaga ja 9V patareiga varustatud üks 
võimalikust Bellman Visit 868 seeria toodete 
komplektist. Põlengul tekkinud suitsugaaside 
ilmumisel käivitub 85 dB/3m valjusega 
häiresignaal ja hakkab põlema punane 
signaaltuli. Samal ajal hakkab suitsuanduris 
tööle raadiosaatja, sagedusel 868,3 MHz, mille 
leviulatus on 200 m. Suitsuandurilt saabuva häire 
korral hakkab vastuvõtjal (BE 1450; BE 1440; 
BE 1500) tööle akustiline sireen ning vilkuma 
ere valgus. Vastuvõtjaga saab ühendada ka 
vibreeriva vibropadja. Mobiilne piipar kujutab 
endast taskus või vööl kantavat akutoitel 
vastuvõtjat, millel on vibraator ja valgustabloo. 
On hakatud tootma miniatuurseid  
käekellakujulisi vastuvõtjaid. Tulekahju häire 
saabudes hakkab „kell“ vibreerima. 
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Tehniliselt oleks nagu kõik korras, vajalikud 
lisaseadmetega suitsuandurite komplektid on 
firmade Vallin Baltic AS ja MTÜ Jumalalaegas 
poolt saadavad. Probleemiks puudega inimestele 
on  nende kõrge hind. Ühe optilise suitsuandur-
saatja  kasutamisel (1-3 toaline eluruum) 
komplekti maksumus on ca 3500- 4000 kr, kahe 
optilise suitsuandur-saatja  kasutamisel (elamud) 

komplekti maksumus on ca 5200 - 5500 krooni. 
Kui normkuulmisega inimene saab tuleohutu 
eluruumi  ühe või kahe tavasuitsuanduriga , 
maksumusega  100-200 krooni, siis kurtidel ja 
vaegkuuljatel  läheks  50 % soodustusega  
maksma ca 2000 – 2700 kr.  See on antud 
sihtgrupi inimeste diskrimineerimine! Eesti 
Vaegkuuljate- ja  Kurtide Liidu ettepanek oli: 
- kehtestada erandkorras tulekahju teavitamise 

häiresüsteemi komplekti soodustingimustel 
riigipoolne toetus 90 % , omaosalus 10 %; 

- eraldada maakondadele sh Tallinn, tulekahju 
teavitamise häiresüsteemi komplektide 
kompenseerimiseks lisaraha, vastavalt 
tegelikule vajadusele ( kurdid ja raske 
kuulmispuudega inimesed).  

Nõupidamisel otsustati, et omavalitsused peavad 
välja selgitama konkreetsed abivajajad , mille 
alusel saaks hakata taotlema Valitsuselt raha 
nende kompenseerimiseks ja firmadega hangete 
tegemiseks.  Esmajärjekorras tuleks arvestatakse 
üksikult elavaid kurte ja vaegkuuljaid. Selles 
osas saavad kaasa aidata ka maakondlikud 

kurtide ja 
vaegkuuljate 

ühingud.  
Väga tubli on 
olnud Põlva 

Maavalitsuses 
puuetega inimeste 
spetsialist Helgi 
Lipašina, kes 

koostöös 
omavalitsuste sotsiaal- ja tervishoiuala 
töötajatega  selgitas esmased eri-suitsuandurite 
vajajad. Eelolevatel kuudel viiakse läbi 
Päästeteenistuste ja ka firmade Vallin Baltic AS 
ja MTÜ Jumalalaegas poolt koolitusi ja 
teabeüritusi vaegkuuljatele ja kurtidele mõeldud 
suitsuandurite tutvustamiseks. Lisateavet saab 
internetis: www.vaegkuuljad.ee; www.ead.ee; 
www.vallin.ee
Kui Vabariigi Valitsus on vastu võtnud 
tulekahjusid ennetava ja inimelusid säästva 
seaduse, siis tuleb selle täitmine ka tagada. 
Loodame, et ametisse kinnitatud uus 
sotsiaalminister Hanno Pevkur püstitatud 
probleemid kuulmispuudega inimeste osas ka 
positiivselt lahendab.  
 
Uno Taimla 
EVL Juhatuse liige 
 

http://www.vaegkuuljad.ee/
http://www.ead.ee/
http://www.vallin.ee/


MÜRASUMMUTIGA  
KUULMISAPARAADID 
 
Sain aastavahetuseks Lembitu tänava 
Kuulmisrehabilitatsioonikeskusest proovimiseks 
suhteliselt uut tüüpi kuulmisaparaadi tüüp „Tego 
Pro P“. See aparaat on mürasummutiga, mille 
nimetus on „Tristate Noise Management 
(TNM)“. See summutab väga hästi tänava ja 
tööstusmüra, sealhulgas ka arvuti poolt tekitatud 
müra. Sobib hästi neile, kellel vanemat tüüpi 
kuulmisaparaadiga ei ole võimalik tänaval käia 
liiga tugeva tänavamüra tõttu. Minu ootus oli aga 
teine – lootsin, et paraneb raadio ja televiisori 
kuuldavus. Lootsin, et võtab Vikerraadio 
saadetest maha taustaks saadetava muusika. 
Televiisori osas lootsin, et summutab 
originaalkeelse (inglise või saksa) teksti, millele 
on peale loetud eestikeelne tekst. See 
kuuldeaparaat tausta inimkeelsest tekstist ja 
muusikast ei summuta. Sellel aparaadil on ka 
suundantenn. See töötab küll, kuid minu 
kuuldavus sellest ei paranenud. See aga ei 

tähenda seda, et mõnel teisel 
vaegkuuljal sellest ei võiks olla 
suur kasu. Mina jään ootama 
järgmise põlvkonna 
kuuldeaparaati. On lubadus, et 
see eristab suundantenniga 
valitud isiku kõne ja 

võimendab selle tugevaks. 
 
Enn Kiiler 
 
MUUTUSTEST SOOME 
KUULMISHOOLDE LIIDUS 
 
  2008.aasta oktoobris toimunud Soome 
Kuulmishoolde Liidu Üldkogul tehti mitmeid 
olulisi organisatsioonilisi muudatusi. Võeti vastu 
uus põhikiri, muudeti liidu nimi, valiti uus 9 
liikmeline juhatus ja kinnitati liidu tegevusplaan 
ja majanduseelarve aastateks 2009-2011 ning 
arengukava aastateks 2012 – 2014  Endine 
KUULONHUOLTOLIITTO – sai nüüd uue 
nime  KUULOLIITTO. Elu on täis muutusi ja 
muutused on elu! Sõnaühend kuuloliitto toob 
esile kaks olulist tegevussuunda: kuulmist 
(kommunikatsiooni) ja koostööd. Ka Liidu uus                                       

värviline  logo iseloomustab paremat kuulmist ja 
ühistööd. Sinine värv 
iseloomustab Liidu pikka 
ajalugu ja kollane värv 
uuendusi. Liidu Juhatuse uueks 
esimeheks valitud Antero 
PENTTINEN soovib, et uus 
liidu juhatus ja volikogu ühises 

koostöös soome vaegkuuljate ühingutega ning 
teiste asutustega võiks ellu viia uusi ideid ja 
tegevusi, millised on suunatud kuulmispuudega 
inimeste hüvanguks.  

 
 
 Tahaks loota, et vahepeal soikunud koostöö 
EVL-i ja KHL-i vahel uuesti taastuks! 
 
Lühiinfo ajakirjast „Kuuloviesti” 
 
 
TEATEID 
 
Eesti Vaegkuuljate Liidu Üldkogu koosolek 
toimub 28. märtsil Tallinnas, Toompuiestee 10. 
Täpsem info EV koduleheküljel 
http://www.vaegkuuljad.ee
 
 
KUULMISABI JA KUULMISTEENUSTE 
SAAJAILE 
• Kuulmisrehabilitatsioonikeskus Tallinn, 
Lembitu tn 10b, tel 6 454 046 , 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 E-R  9–13.30  
• Eesti Vaegkuuljate Liit Tallinn, 
Toompuiestee 10, tel. 6 616 394   
Vastuvõtu päevad teisipäev ja neljapäev  
info telefonil  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 
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