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       AASTA 2011 – VABATAHTLIKU TÖÖ  
                                   AASTA 
   Mööduv lumerohke ja pakaseline talv annab 
teed juba peatselt algavale kevadele. Kahjuks 
jäävad mällu ka rohked traagilised 
liiklusõnnetused ja ohvriterohke tuleõnnetus 
Haapsalu väikelastekodus. Kas me suudame 
halbade olukordade vältimiseks või 
ennetamiseks ka midagi ette võtta?  On ju meiegi 
liikmeskonna hulgas liitpuudega vaegkuuljaid, 
kellede turvalisuse tagamiseks peame rakendama 
vajalikke meetmeid. 
    Head saatusekaaslased, elu seab meile 
pidevalt uusi küsimusi ja probleeme. Meie ei tea, 
kas päikese aktiivsuse jõuline muutumine 
mõjutab lähiajal meie telefoni- ja internetisidet 
nii, et me ei saa enam omavahel suhelda! 
 

 
 
    Möödunud aasta 12. detsembril Tallinnas 
toimunud Vaegkuuljate Liidu Üldkogul olid 
arutusel 2010. aasta tegevus ja 2011. aasta 
tegevusplaan. Esmakordsel selgitati komisjoni 
poolt välja Eesti Vaegkuuljate Liidu parim ühing 
2010. aastal. Selleks osutus Rapla Vaegkuuljate 

Ühing. Üldkogul kinnitati ka EVL Arengukava 
aastateks 2011-2013. Uuendusena kehtestati 
linna- ja maakondlikele ühingutele  osalise 
liikmemaksu, 50 Eurosenti liikme kohta, 
ülekandmise EVL arvele. Vajaduse tingis 
asjaolu, et  HMN poolt rahastatavatele  
projektidel peab olema 20 % omaosalusraha.  
    Aasta 2011 on kuulutatud Euroopas 
„Vabatahtliku töö aastaks“. Meie ühingute 
juhatuse  liikmed on olnud kogu aeg 
vabatahtlikult tööl!  Seda kõike 
organisatsioonilise tegevuse läbiviimisel ja 
kuulmispuudega inimestele kuulmis-nõustamis 
teenuseid osutades. Loodame, et saame aasta 
lõpul kokkuvõtteid tehes ühingute vabatahtlikke 
ka väärikalt tänada! 
    Aastaid on räägitud tinnituse all kannatavate 
inimeste oma organisatsiooni vajadusest. 
Möödunud aasta novembris tinnitusalasel 
teabepäeval võeti vastu otsus ühingu 
moodustamiseks. Algatusrühm koostas põhikirja 
ja vajalikud asutamise dokumendid. Nüüd on 
Eesti Tinnituse ja Meniere`i  Ühing ametlikult 
registreeritud. Juhatusse kuuluvad Allar Viik, 
Heinar Kudeviita ja Äli Roodemäe. Eesti 
Vaegkuuljate Liit on täienenud ühe liikme võrra! 
    Palju on räägitud noorte järelkasvu vajadusest.  
Nüüd on leitud noortele oma juht Tartust,  
Katariina Mäekivi. Plaanis on korraldada 
noortelaagreid. ja muid  üritusi.Eesti 
Vaegkuuljate Liidu juures tegutseb juba aasta  
rehabilitatsiooniasutus, mille sisulist tööd juhib     
EVL juhatuse liige Külliki Bode. 
    Rapla VÜ juht Viljar Parm on leidnud ühingu 
töö aktiviseerimiseks  koostöö AS Tallinkiga, 
korraldades maikuu algul kruiisireisi 
Stockholmi. Sellest on kutsutud osa võtma  
vaegkuuljaid ka teistest ühingutest.  
    Jõhvi VÜ juht Hilja Makara on jätkuvalt 
aktiivne Jõhvi ja selle lähiümbruse vaegkuuljate 
kuulmisabi küsimuste lahendamisel ja  on 
organiseerinud liikmetele arvukalt ekskursioone.  

                                                                    



    Lääne–Virumaa VÜ juht Kersti Leppik on 
suutnud ellu äratada varjusurmas olnud ühingu 
aktiivselt tegutsevaks töögrupiks. 
   Põlva Vaegkuuljate Ühingu esinaine Milvi 
Ojavere otsustas peale 10. aastast ühingu 
juhtimist anda teatepulga edasi oma nooremale 
ja samuti tublile kolleegile Kaia Sillastele.  
Ka teised ühingute juhid on suutnud oma 
organisatsioonides tegevust arendada. 
Vaegkuuljate Liidu ja liikmesühingute 
tegevusest ja üritustest saab täpsemalt lugeda 
kodulehelt http://www.vaegkuuljad.ee 
Kuulmispuuetega inimeste probleemidega on 
hakanud tegelema virtuaalmeedia Gossip, kus 
kuulmispuuetega inimeste artikleid saab lugeda 
aadressil: http://www.gossip.ee/. 
 

 
 
   Mitmetel meie ühingu juhtidel ei ole veel 
arvuteid. Tallinna- ja Harjumaa VÜ uus liige 
Jüri Jaanson, kes kandideeris ka Riigikokku, 
lubas hankida kasutatud arvuteid. 2011. aastal 
jätkub ka EVL infolehe AURIS väljaandmine. 
Uno Taimla toimetamisel on plaanis välja anda 
neli numbrit eestikeelset ja kaks venekeelset 
infolehte. Käesolev infoleht kannab 
juubelihõngulist numbrit 75! EVL Üldkogu 
koosolekud on plaanis läbi viia  6. mail  ja 25. 
novembril. Sellel aastal täitub 10-s 
tegutsemisaasta Jõgeva-, Võru-, Valga-, 
Tallinna-ja Harjumaa-, Viljandi-, Läänemaa ning 
Hiiumaa vaegkuuljate ühingutel. Traditsiooniline 
KõKu laager toimub 5-7 augustini.  
Soovin head tegutsemistahet kõikidele ühingu 

juhtidele ja juhatuse 
liikmetele.Ühtlasi avaldan Tänu 
meie ühingute tegevuse 
toetajatele ja koostöö partneritele.  
Hoidkem kokku ja jagagem 
üksteisega õnne ning rõõmu !. 

 
Andrus Helenurm                
EVL juhatuse esimees  
            

                     VÕRUMAA VÜ 10  
1. märtsil 2001. aastal olid asutamiskoosolekule 
tulnud 10 vaegkuuljat, kes panid aluse Võrumaa 
Vaegkuuljate Ühingu loomisele. Kinnitati 
põhikiri ja koostati asutamisdokumendid. 
Tegevuse juhtimiseks valiti kolmeliikmeline 
juhatus: Kalle Arumäe, Johannes Siidra ja Tõnis 
Ületee. Kümne aastaga on ühingu liikmete arv 
suurenenud 43 liikmeni. Nende seas on ka 
tublisid noori: Hele-Mall Pruus, Aivi Saliste, 
Katrin Lapina, Janno Kuus jt.  

 
On läbiviidud kuulmisabi- ja tervise teemalisi 
loenguid, õpitud kuuldeaparaatide kasutamist jm. 
Igal aastal on maakonnas saanud uue 
kuuldeaparaadi 75-80 vaegkuuljat. Hea koostöö 
on olnud Võru Linna ja Maavalitsusega ning 
haigla kõrvaarstidega. Ühingu esimees Johannes 
Siidra on lahendanud ka kuuldeaparaatide 
hoolduse ja remondi-küsimusi koostöös Tartu 
TÜK Kuulmiskeskusega. Liikmetele on kõige 
meeldejäävamad olnud ekskursioonid Eestimaa 
kaunimatesse paikadesse, näituste ja 
muuseumide külastused ning suvelaagrid 
turismitaludes. Kasulikud on olnud ühisüritused 
Põlva-, Viljandi- ja Valga Vaegkuuljate 
Ühinguga. On välja antud oma ühingut 
tutvustatavaid voldikuid. Vajalikku infot saab ka 
Janno Kuuse poolt toimetatud kodulehelt 
http://www.vorumaavk.ee  Aastapäeva ürituseks, 
mis toimub 16. märtsil, ilmub ka  ühingu infoleht 
„10 aastat Võrumaa Vaegkuuljate Ühingut“ 
Ühingu tegevuste läbiviimine on saanud 
võimalikuks tänu ühingu juhatuse liikmete ja 
kümme aastat ühingut juhtinud Johannes Siidra 
vabatahtlikule tööle, samuti ka Võrumaa 
Puuetega Inimeste Koja ja Eesti Vaegkuuljate 
Liidu mõistvale koostööle.  
EVL Juhatuse otsusega on omistatud Võrumaa 
Vaegkuuljate Ühingule EVL TÄNUKIRI ja 
rahaline toetus seoses kuulmispuudega inimeste 
heaks tehtava töö eest Võrumaal aastatel 2001-
2011 Soovime tegusaid ettevõtmisi ka 
järgnevateks aastakümneteks!  
EVL JUHATUS  
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KUULMISABIST 2010 
 
  Eesti Vaegkuuljate Liidu poolt on kuulmisabi 
saamist vabariigis analüüsitud juba üle 10 aasta. 
Iga kord oleme teinud ka vajalikke järeldusi. 
Ettepanekuid on tehtud kuulmisrehabilitatsiooni 
asutustele ja ka Sotsiaalministeeriumile. Vaata-
mata riigi majandusraskustele, olid  2009. aastal 
tulemused ikkagi paremad kui 2010 aastal! 
    2010. aastal anti välja  kuulmiskeskuste ja 
rehabilitatsiooni asutuste poolt 3366 

kuulmisabivahendit, mis on 383 võrra vähem 
kui 2009. aastal.  Kuulmisabivahendite  
kogumaksumus 2010. aastal oli 15 676 805 kr , 
millest maksis riik 12 080 002 krooni.  
Vähenemine 2009. aastaga on 345 843  krooni. 
Aruandeaastal vahetati välja 16  
kohleaarimplantaadi kõneprotsessorit, millede 
riigipoolne toetussumma oli  ca 1,6 milj krooni. 
Võrreldes 2009.aastaga, riigipoolne toetus  
kuulmisabivahenditele vähenes,  moodustades 
14,5 %  kõikide abivahendite toetussummast. 

                     KUULMISABIVAHENDITE SAAMISEST AASTATEL 2008-2010 
 

 Maakonnad  
ja Tallinn  

 
2008  
arv  

2008  
Riigi toetus 

kr  

 
2009  
arv  

2009  
Riigi toetus 

kr  

 
2010 
arv 

2010 
Riigi 

toetus  
Harjumaa     240     878 772  204    726 985  232 1 088 390 
Hiiumaa  53  148 707  47    139 478  23 77 547 
Ida-Virumaa  585  1 413 462  529  1 444 765  461 1 297 656 
Jõgevamaa  119  270 661  136  420 670  114 313 110 
Järvamaa     114  251 083  93  267 916  121 429 298 
Läänemaa  73  274 212  80  374 432  63 187 782 
Lääne-Virumaa  168  422 313  209  816 233  211 541 617 
Põlvamaa  95  302 193  106  389 852  83 319 012 
Pärnumaa  255     817 491  294      868 754  160    719 535 
Raplamaa  125  418 960  118  408 783  79 274 445 
Saaremaa  84  254 774  73  194 136  55 156 730 
Tartumaa  374   1 324102  378   1 391 912  366 1 603 308 
Valgamaa  112  242 472  143  553 220  99 259 189 
Viljandimaa  200  457 394  252  680 547  206 740 653 
Võrumaa  104  238 801  92  266 382  87 215 813 
Tallinn  985   3 511968  995    3 481 759  1006  3 855 917 
Kokku  3686  11 223 741  3749  12 425 845  3366 12 080 002 

Tabelis on toodud välja võrdlusandmed 
kuulmisabivahendite saamisest maakondades ja 
Tallinna linnas, aastatel 2008-2010.  Rahalised  

 
andmed on esitaud kroonides. Maakondade 
lõikes on kuulmisabi saamine 2010. aastal olnud 
erinev. Järvamaal anti abivahendeid  võrreldes 

2009. aastaga 30% enam , Harjumaal oli 
suurenemine 14%.Teistes maakondades oli 
tagasiminek! Hiiumaal anti abivahendeid kaks 
korda vähem, Pärnumaal 45%, Raplamaal 33%, 
Saaremaal ja Valgamaal 30% vähem kui 2009. 
aastal. Abivahendeid saanud isikute koguarvust 
on endiselt valdavas ülekaalus pensionieas 
inimesed (77,5%), suurenemine 1,5%.  Lapsi ja 
õpilasi (kuni 18 a.) oli 220 , ehk 6,5%  Tööealisi 
kuulmispuudega inimesi oli 765  ehk 16,5% . 
Endiselt suur on nende hulgas töötute arv (35%).  
Riikliku toetusega väljastasid 2010. aastal 
kuulmisabivahendeid juba 9 firmat. 
Kuulmisrehabilitatsioonikeskus (juhataja Arvo 
Kannel), realiseeris 1440 kuulmisabivahendit, 
maksumusega 5 842 887 krooni. SA TÜK 
Kõrvakliiniku Kuulmiskeskus (juhataja dr. Reet 
Tikk) 993 kuulmisabivahendit,  maksumusega 
5 929 383 kr. AS Ida Tallinna  Keskhaigla 
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Kõrva-Nina-Kurguhaiguste Kliiniku (juhataja dr 
Mare Kalvet) poolt väljastati 292  
kuulmisabivahendit maksumusega 1 588 260 
krooni. Tervise Abi OÜ (müügijuht Diana 
Legušš) andis 202 kuuldeaparaati 
kogumaksumusega 496 690 krooni. OÜ Corrigo 
(Jõhvi Haigla SA) poolt anti välja Ida Virumaa 
vaegkuuljatele 135 kuuldeaparaati, 
maksumusega  372 240 krooni. SA Kõrva-Nina 
Kurguhaiguste Kliinik (dr Oliver Vaide) on 
väljastanud 90 kuuldeaparaati  570 881 krooni 
eest. Tänuväärset tööd on teinud MTÜ 
Jumalalaegas (müügijuhid Janar Vaik ja Kaarel  
 

 
 

Saluste), kellede vahendusel on vaegkuuljad 
saanud vajalikke kommunikatsiooni 
abivahendeid 601 288 krooni eest. 2010. aastal 
väljastas ka SA Viljandi Haigla 54 
kuuldeaparaati, maksumusega 241 326 krooni. 
MTÜ „Inimeselt  inimesele“ on andnud 5 
abivahendit  33 850 krooni eest. Ühing osutab 
teenuseid ja kommunikatsiooni abivahendeid 
erivajadustega lastele.  
    Eelmistel aastatel oleme võrrelnud väljastatud 
kuulmisabivahendite keskmist maksumust ka 
firmade lõikes. Suhteliselt kalli 
kuulmisabivahendi saab SA Kõrva-Nina 
Kurguhaiguste Kliinikust, (Paldiski mnt 68a), 
abivahendi keskmine maksumus on üle kuue 
tuhande krooni. Kallihinnalised on ka 
kuuldeaparaadid AS Ida Tallinna Keskhaigla 
KNK Keskuses. SA TÜK Kõrvakliiniku 
kuulmise ja kõnestamise osakonna poolt 
väljastatavate kuulmisabivahendite keskmine 
maksumus oli 2010 aastal suurenenud. Tervise 
Abi OÜ  on suutnud hoida kuuldeapa-raatide 
hinna 2500 krooni piirides.  Soodustusega 
abivahendite saamise tingimused on 2011. aastal 
jäänud veel samaks. Vaegkuuljate Liit esitas EV 
Sotsiaalministeeriumile ettepaneku: tõsta 
pensioniealistele ja tööealistele inimestele 

kuuldeaparaatide kompenseerimise piirsumma 
4500 kroonini ehk 288 EUR.  Ettepanekut arutati 
sotsiaalministri Hanno Pevkuri osavõtul, kuid 
otsus jäi veel langetamata! Probleemiks on 
ikkagi abivahendite kompenseerimisraha 
vähesus ja pikad ooteajad. Käesolevaks 2011 
aastaks on abivahenditele Sotsiaalministeeriumi 
eelarves 5 319 972 EUR (83,24 miljonit  krooni) 
millele peaks lisanduma lisaraha 793 278 EUR 
(12,4 milj krooni). Tuleb aga arvestada, et 2011 
aastal  tuleb plaani järgi 23. kohleaarimplantaadi 
kasutajal välja vahetada kõneprotsessorid, 
milledele kulub ca  176 410 EUR (2,76 milj. 
krooni)! Taotlused kallitele abivahenditele 
vaatab läbi ja langetab otsuse 
Sotsiaalministeeriumi tehniliste abivahendite ja 
rehabilitatsiooniteenuste ekspertkomisjon. 
Endiselt on kuulmisabivahendite kättesaadavus 
ning valikuvõimalus väiksem kaugemates  
maakondades. Kuulmisrehabilitatsiooni Keskuse 
spetsialistid on laiendanud kuulmisabi osutamist, 
tehes plaanilisi väljasõite vabariigi 
maakondadesse ja linnadesse. Igal aastal 
lisandub abivahendite nimekirja uuemaid ja 
paremaid, kuid samas ka kallihinnalisemaid 
kuulmisabivahendeid. Nendega toimetulemine ja 
käsitlemine jääb sageli ebapiisavaks. Hakatakse 
otsima ja  ka ostma täiendavaid kuulmislangust 
kompenseerivaid abivahendeid. Vaegkuuljate 
ühingute kuulmisnõustajad püüavad küll oma 
liikmeid aidata, kuid paljud vanemaealised, kes 
ei ole  ühingu liikmed, jäävad kuuldeaparaatide 
kasutamisel raskustesse. Ka remondi ja 
hooldusega on probleeme. Sõidud kuulmiskes-
kustesse on kallid ja inimesed satuvad tõrjutud 
olukorda. Kõike eeltoodud arvestades  on  
Vaegkuuljate Liit  plaaninud 26-27 aprillil läbi 
viia kuulmisnõustajate täiendkoolituse. 2011 
aasta tuleb taas pingeline, sest vajadus abivahen-
dite saamiseks on suurem, kui riiklik toetusraha 
seda võimaldab.  Kõige raskem on olukord 
Tartu-, Viljandi-, Pärnu- ja veel paljudes teistes 
maakondades. Olukorra parandamist võime loota 
alles siis kui Vabariigi Valitsuse liikmed ja 
Riigikogusse valitud saadikud hakkavad valijaile 

antud lubadusi täide viima! 
 
Uno Taimla  
Sotsiaalministeeriumi tehniliste 
abivahendite ja 
rehabilitatsiooni teenuste 
ekspertkomisjoni liige 
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                     KOHTUMISTEST 
           SAADIKUKANDIDAATIDEGA 

     10. veebruaril toimus Kristiine Sotsiaalkesku-
ses Tallinna ja Harjumaa Vaegkuuljate Ühingu 
liikmetega kohtumisüritus Riigikogusse pürgi-
vate saadikukandidaatidega. Ühisest vestlusrin-
gist võtsid osa  Ivar Raig, Mai Treial ja Priit 
Kõrve - Eestimaa Rahvaliidust, Taavi Rõivas – 
Reformierakonnast ja Aleksander Laane - 
Erakonnast Eestimaa Rohelised. Väitlust juhtisid 
Andrus Helenurm ja Uno Taimla. Saadikukandi-
daadid tutvustasid oma erakonna programme.     
  

  
 
    Murettekitavamatest ja lahendamist vajavatest 
probleemidest toodi esile üldist hindade tõusu, 
elanike suuri kulutusi ravimitele ja  
kommunaalteenustele. Vaegkuuljad peavad 
tegema lisakulutusi kuuldeaparaatide ja teiste 
kuulmisabivahendite soetamisele, nende  
töökorras hoidmisele (toitepatareid, tarvikud, 
remont). Riiklik toetus abivahenditele on  ikka 
veel ebapiisav. Loodame, et saadikukandidaati-
dele said nüüd arusaadavamaks ka kuulmispuu-
dega inimeste erivajadused ja et vaegkuuljaile 
oleks tagatud   igapäevaelus vajalik toimetulek. 
Nüüd, kui valimised on möödas, peame jälle 
tõdema, et mitmed head ja vajalikud lubadused, 
eriti sotsiaalvaldkonnas, jäävad täitmata, sest 
kõik ei pääsenud ju Riigikogusse! 
      22. veebruaril olid Rapla Vaegkuuljate 
Ühingu liikmete üldkoosolek, kus tehti 
kokkuvõtteid möödunud aasta tegevusest. 
Tunnustavalt tuleb märkida, et Rapla Vaeg-
kuuljate Ühing   tunnistati 2010. aastal 
Vaegkuuljate Liidu ühingute vahelises  
konkurentsis parimaks. Meeldiva üllatuse oma 
osavõtuga Rapla vaegkuuljate koosolekust, 
valmistas tuntud sõudesportlane, mitmete 
olümpiamängude- ja maailmavõistluste medalite 

võitja  Jüri Jaanson. Tema, kui Riigikogu 
saadikukandidaat Harju- ja Rapla Maakonnas, 
tutvustas ennast ja Reformierakonna  programmi 
eelolevateks aastateks. 

 
 
     Jüri Jaanson on  Tallinna ja Harjumaa 
Vaegkuuljate Ühingu liige. Kogu oma teadliku 
elu on ta pidanud hakkama saama raskelt 
kuulmispuudelise inimesena. Ta on õppinud 
Tartu Hiie Koolis ja lõpetanud Viljandi IV 
Keskkooli. Tugeva kuulmislanguse kompen-
seerimiseks kasutab kahte kuuldeaparaati. Ainult 
suurt tahtejõudu omav inimene, nagu on Jüri 
Jaanson, võib saavutada maailma kuuljate 
paremikega võisteldes ülikõrgeid tulemusi! 
Tema elumotoks oli mitte ainult osavõtt, vaid ka 
tulemus! Lõpetanud  2010. aastal tippsportlase 
tegevuse, on ta lubanud valituna Riigikogusse 
pühenduda sotsiaalvaldkonna, sealhulgas 
puuetega inimeste probleemide lahendamisele. 
Juba käesoleva aasta jaanuaris 
Sotsiaalministeeriumis toimunud nõupidamisel, 
kus arutati kuulmisabivahendite kompensee-
rimise küsimusi, osales sellel arutelul aktiivselt 
ka Jüri Jaanson. Kuulmispuudega inimeste, eriti 
noorte ja tööealiste toimetulek õppetöös ja 
töökohtades ning abivahenditega kindlustamise 

on võtnud Jüri oma 
südameasjaks. 6. märtsil 
toimunud valimiste tulemuste 
põhjal osutus Jüri Jaanson 
valituks Reformi-erakonna 
saadikuna Riigikogusse!      
 
           ÕNNITLEME  JÜRI  

JAANSONI RIIGIKOGUSSE VALIMISE PUHUL 
JA SOOVIME HÄID TULEMUSI SAADIKUNA! 
 
EVL JUHATUS 

Auris 1(75)                                                  Märts 2011                                                              5 



      KUULDEAPARAATIDE PATAREIDE 
                           HINDADEST 
 
Vaegkuuljad, kes kasutavad individuaalset 
kuuldeaparaati, on viimastel aastatel hakanud 
toitepatareisid valima rohkem hinna järgi. Raha 
napib ju kõigil, eriti kuulmispuudega inimestel, 
kes peavad peale kuuldeaparaadi maksumuse 
tegema kulutusi  aparaadi hooldusele, patareidele 
ja tarvikutele. Euroraha kasutusele võtuga 
1.jaanuarist 2011, on kuuldeaparaadi patareide 
uued hinnad veel harjumatud. Õnneks 
hinnatõusu veel ei ole täheldatud. Hinnad 
kuulmiskeskustes, kauplustes ja firmades on 
siiski erinevad. Valdavalt on patareide suuruste 
(nr 13, nr 312, nr 675 ) hinnad ühesugused, 
väljaarvatud Tallinna Kaubamaja ja mõned 
Elektroonika kauplused. Ühe patarei hind 1 Euro 
 ja  ühe komplekti (6 tk) 6 Euro on   AS Tondi 
Elektroonika kaupluses ja  KNK Kliinikus 
Paldiski mnt  68 a ;  ITK  KNK Keskus Ravi tn 
18 müüb 0,72 Eurot üks patarei ja  kmpl (6 tk) 
4,32 Euro; TÜK Kliinikumi Kõrvakliiniku KK 
osakonnas ühe patarei maksumus 0,77 Euro ja  
kmpl (6 tk) 4,60 Euro  Mitmed firmad, näiteks  
KRK (Lembitu tn) teevad hinnasoodustusi, kui 
ostetakse patareisid rohkem kui 1 komplekt. Ühe 
patarei hind on 0,80 Euro, kmpl. 6 tk 4,80 Euro . 
Eesti Vaegkuuljate Liit väljastab ühingu 
liikmetele hinnaga 0,65 Euro üks patarei ja 6 tk 
3,85 Euro. Hindade erinevused tunduvad esialgu 
küll väikesed, kuid pikemaajalise kasutamise 
korral on kokkuhoid märgatav, eriti siis, kui 
kasutatakse kahte kuuldeaparaati. 
    Kes kasutavad kuuldeaparaadi toiteks akusid, 
siis neid saab AS Tondi Elektroonika kauplusest 
hinnaga 1 Euro/tk. Individuaal-otsaku saab 
kuulmiskeskustest abivahendi kaardiga 6,39 
Euro eest. 
Uno Taimla 
 
INFOKS  
Paljud vaegkuuljad, kes ei ole rahul või ei tule 
toime individuaalse kuuldeaparaadi 
kasutamisega, soovivad omada teisi 
kuulmisabivahendeid, millised aitavad paremini 
kuulda koosolekutel, loengutel või ka kodus 
televiisorit vaadates. MTÜ Jumalalaegas pakub 
kaasaegseid digitaalseid  aparaate nagu MAXI, 
MINO, DOMINO Classic jt.  

Neid saab ka riikliku soodustusega, kui on 
olemas Abivahendi kaart. Nende abivahenditega 
on nüüd võimalik tutvuda ka Eesti 
Vaegkuuljate Liidu kontoris, Toompuiestee 
10 (Eesti Puuetega Inimeste Koja maja II 
korrusel tuba 208).  Müügiesindaja Kaarel 
Saluste on kohal igal teisipäeval 11:00-14:00. 
Info telefon 6 616 394, mob. 51 15 340 
Kohale sõitmiseks kesklinnast trollibuss nr 1, autobussid 
nr 40 (peatus “hotell Tallinn”). 
 
KUULMISABI JA TEENUSTE  SAAJAILE 
 
• Kuulmisrehabilitatsioonikeskus Tallinn, Lembitu 
tn 10b, tel 6 454 046 , E-R  9-15. 
E-post arvo@stillen.ee
 
• AS Ida-Tallinna Keskhaigla kõrva-, nina- ja 
kurguhaiguste osakond   Tallinn, Ravi tn 18     
tel 6207061 ; 6207280 
E-post mare.kalvet@itk.ee ; raili.raadik@itk.ee
 
• SA TÜ Kliinikumi kõrvakliiniku kuulmise ja 
kõnestamise osakond Tartu Puusepa 1a tel. 
7319100; 7319470 ja 7319479. 
E-post reet.tikk@kliinikum.ee 
 
• SA Kõrva-Nina-Kurguhaiguste Kliinik 
Tallinn, Paldiski mnt 68a. Tel 640 5570. 
E-post oliver.vaide@entc.ee
Koduleht http://www.entc.ee 
 
• AS Medicum Lasnamäe Tervisekeskus  
Tallinn, Punane tn 61    tel 605 0708   
E-post evi.kohberg@medicum.ee 
 
• AS Tondi Elektroonika kauplus Tallinn, Pärnu 
mnt 142, 5.korrus tel 6115 616  
E-R  8.00–15.00,  vaheaeg 11.00-11.30  
E-post ulo@tondi.ee  
Koduleht http://www.tondi.ee
 
• MTÜ Jumalalaegas Tallinn, Pühavaimu 4, fax 
6096611. Müügijuht Janar Vaik 53 838 129, 
janar@laegas.ee Koduleht http:// www.laegas.ee 
 
• Tervise ABI OÜ Tallinn, Ädala 8 tel 6737 818 
Müügijuht Diana Legušš, mob 56 451 045 
E-post diana@terviseabi.ee  
Koduleht www.terviseabi.ee 
 

• Eesti Vaegkuuljate Liit Tallinn, Toompuiestee 10, 
tel. 6 616 394   
Vastuvõtu päevad teisipäev ja neljapäev  
info telefonil  6 616 394. 
E-post: vaegkuuljad@hot.ee

Väljaandja: Eesti Vaegkuuljate Liit tel 6 616 394                                               E-post: vaegkuuljad@hot.ee, 
Toompuiestee 10, 10137 Tallinn                                                              Kodulehekülg: http://www.vaegkuuljad.ee
                                                Koostaja Uno Taimla,  toimetaja Enn Kiiler 
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	     10. veebruaril toimus Kristiine Sotsiaalkesku-ses Tallinna ja Harjumaa Vaegkuuljate Ühingu liikmetega kohtumisüritus Riigikogusse pürgi-vate saadikukandidaatidega. Ühisest vestlusrin-gist võtsid osa  Ivar Raig, Mai Treial ja Priit Kõrve - Eestimaa Rahvaliidust, Taavi Rõivas – Reformierakonnast ja Aleksander Laane - Erakonnast Eestimaa Rohelised. Väitlust juhtisid Andrus Helenurm ja Uno Taimla. Saadikukandi-daadid tutvustasid oma erakonna programme.               Murettekitavamatest ja lahendamist vajavatest probleemidest toodi esile üldist hindade tõusu, elanike suuri kulutusi ravimitele ja  kommunaalteenustele. Vaegkuuljad peavad tegema lisakulutusi kuuldeaparaatide ja teiste kuulmisabivahendite soetamisele, nende  töökorras hoidmisele (toitepatareid, tarvikud, remont). Riiklik toetus abivahenditele on  ikka veel ebapiisav. Loodame, et saadikukandidaati-dele said nüüd arusaadavamaks ka kuulmispuu-dega inimeste erivajadused ja et vaegkuuljaile oleks tagatud   igapäevaelus vajalik toimetulek. Nüüd, kui valimised on möödas, peame jälle tõdema, et mitmed head ja vajalikud lubadused, eriti sotsiaalvaldkonnas, jäävad täitmata, sest kõik ei pääsenud ju Riigikogusse!       22. veebruaril olid Rapla Vaegkuuljate Ühingu liikmete üldkoosolek, kus tehti kokkuvõtteid möödunud aasta tegevusest. Tunnustavalt tuleb märkida, et Rapla Vaeg-kuuljate Ühing   tunnistati 2010. aastal Vaegkuuljate Liidu ühingute vahelises  konkurentsis parimaks. Meeldiva üllatuse oma osavõtuga Rapla vaegkuuljate koosolekust, valmistas tuntud sõudesportlane, mitmete olümpiamängude- ja maailmavõistluste medalite võitja  Jüri Jaanson. Tema, kui Riigikogu saadikukandidaat Harju- ja Rapla Maakonnas, tutvustas ennast ja Reformierakonna  programmi eelolevateks aastateks. 
	        Jüri Jaanson on  Tallinna ja Harjumaa Vaegkuuljate Ühingu liige. Kogu oma teadliku elu on ta pidanud hakkama saama raskelt kuulmispuudelise inimesena. Ta on õppinud Tartu Hiie Koolis ja lõpetanud Viljandi IV Keskkooli. Tugeva kuulmislanguse kompen-seerimiseks kasutab kahte kuuldeaparaati. Ainult suurt tahtejõudu omav inimene, nagu on Jüri Jaanson, võib saavutada maailma kuuljate paremikega võisteldes ülikõrgeid tulemusi! Tema elumotoks oli mitte ainult osavõtt, vaid ka tulemus! Lõpetanud  2010. aastal tippsportlase tegevuse, on ta lubanud valituna Riigikogusse pühenduda sotsiaalvaldkonna, sealhulgas puuetega inimeste probleemide lahendamisele. Juba käesoleva aasta jaanuaris Sotsiaalministeeriumis toimunud nõupidamisel, kus arutati kuulmisabivahendite kompensee-rimise küsimusi, osales sellel arutelul aktiivselt ka Jüri Jaanson. Kuulmispuudega inimeste, eriti noorte ja tööealiste toimetulek õppetöös ja töökohtades ning abivahenditega kindlustamise on võtnud Jüri oma südameasjaks. 6. märtsil toimunud valimiste tulemuste põhjal osutus Jüri Jaanson valituks Reformi-erakonna saadikuna Riigikogusse!                  ÕNNITLEME  JÜRI  JAANSONI RIIGIKOGUSSE VALIMISE PUHUL JA SOOVIME HÄID TULEMUSI SAADIKUNA!  EVL JUHATUS 
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