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PAREM ELUKVALITEET 
KUULMISPUUDEGA INIMESTELE 
 
  See oli keskne teema 25- 28. juunil Norras toimunud 
rahvusvahelisel vaegkuuljate organisatsiooni IFHOH 
kongressil. Eesti Vaegkuuljate Liit on  paljudele 
maailmariikidele küll veel vähetuntud, kuid meie 
senised tegevused on põhiliselt suunatudki 
kuulmispuudega inimeste toimetuleku ja elukvaliteedi 
parandamisele. Senisest enam peaks sellega kaasnema 
ka riigipoolne toetus ja poliitikute  positiivne 
suhtumine. On ju  Eesti Riigikogu ratifitseerinud 
„ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni“. 
Tegelikkuses on aga olukord kurvem. Juba praegu ei 
ole enam mitmes maakonnas käesolevaks aastaks raha 
kuulmisabivahendite kompenseerimiseks. Pensionärid  
peavad  nüüd juba arvestama mõnel pool kuni aastase 
ooteajaga! Elukvaliteeti  halvendab  eakamate 
puuetega inimeste väikene elatisraha, milline sageli ei 
võimalda osta ravimeid või ka abivahendile tarvikuid. 
 

 
 
  
organisa sioonid  juh  ja liikm d  o  omandan d või 

on omandamas ametialast kõrgharidust. Saaremaa VÜ  
kauaaegne juht Eda Põld  kaitses edukalt Tallinna 
Ülikoolis lõputööd kuulmisrehabilitatsioonialal.  
Kuressaare  Linnavalitsus on seni ainuke omavali

  Hea meel on tõdeda, et mitmed EVL 
t e id e n u

tsus, 

lek ja 

numid Saaremaa-, 

kus  finantseeritakse kuulmisnõustamise teenust. 
Tallinna ja Harjumaa VÜ juhatus on sõlminud juba 
koostöölepped kuulmisnõustamise kolme 
omavalitsusega. OÜ Terviseabi müügijuhi Diana 
Legušši Tallinna Ülikooli lõputöö käsitles noorte 
kuulmispuudega inimeste spordialast tegevust. 
    Peagi on EVL Üldkogu kevadine kooso
koolitus ning suvised üritused juba minevik. On mida 
meenutada ja ka teistelegi jagada! 
Käesolevas infolehes on lühisõ
Läänemaa-,  Lääne-Virumaa ja teiste vaegkuuljate 
suvistest reisidest ja üritustest. Huvipakkuvad olid 
ühingute omavahelised kokkusaamised. Ka noori on 
suvi alati köitnud 

 
 

  Käesoleva aasta noorte kultuuri ja spordilaager 

us ka pensionäride 

ngide tööst osa 

  
toimus kaunis Sokka Puhkekeskuses. EPI Koja 
liikmesorganisatsioonide juhtide suvekoolitus toimus 
augusti kuus Roosta Puhkekülas. 
 Septembris algab aktiivne tegev
päevakeskustes ja sotsiaalkeskustes.  
Julgustan vaegkuuljaidki sealsete ri
võtma. Peame ka nende tegevuses endid rohkem 
nähtavamaks tegema. Kindlasti tasub vaadata aegajalt 
ka EVL kodulehte www.vaegkuuljad.ee  kust võib 
leida infot toimunud  ja ka eelseisvatest üritustest ning 
kuulmisabi saamise võimalustest. 
    Soovin EVL ühingute liikmetele aktiivset 

no Taimla 

osalemist sügishooajal korraldatavatel üritustel! 
 
U
 

                                                                    

http://www.vaegkuuljad.ee/


SUVI ÜHINGUTES 

uvi Põlva Vaegkuuljate Ühingus 
riigi, nii on ka 

 
S
   Nagu kõik vaegkuuljad üle vaba
Põlva omad olnud tegusad. Kevadel oli külas  
"Silmalaegas" oma toodetega. Toimus kaks 
spordipäeva: mängisime bowlingit ja olime ujulas. 
Kuulmisabi konsultatsiooni andis meile insener Ivan 
Pantšenko Tartu Kuulmiskeskusest. Maikuus oli 
nahaarsti dr. A.Volke loeng, mis oli nii huvitav, et 
otsustasime ta uuesti kutsuda sügisel. Maikuu teisel 
koosolekul tähistasime sünnipäevi ja arutasime 
suviseid reisiplaane. Juuni alguses otsustasid liikmed 
minna tutvuma Tallinna uusimate 
vaatamisväärsustega. Käisime teletornis. Osa inimesi 
oli seal juba käinud ja  nemad läksid kõrvalasuvasse 
botaanikaaeda. Edasi suundusime Eesti 
Kunstimuuseumi ja sealt Kadrioru parki. Jaapani 
aiaga sai natuke nalja ka, sest  keegi ei teadnud selle 
aadressi. Palusime abi isegi Vaegkuuljate Liidust! 
Kuid leidsime selle siiski Kadrioru pargist!  
 

Auris 3(80)                                                           September 2012                                                                          2 
 

 
 Meil on juba aastaid tihe koostöö kohaliku 

 
aaremaa Vaegkuuljate Ühing 

pla vaegkuuljad, kes 

e mandril. Tutvusime 

gime värskelt 

  
invaühinguga. Juuli algul toimus. õppereis uuenenud 
Elistvere loomaparki, kus meid tervitas  vana tuttav 
emakaru Karolina ja rõõmus oravapoiss. Veetsime 
loomapargis mitu tundi. Edasi ootas meid vastavatud 
Jääaja keskus Saadjärve kaldal. Tutvumisel oli abiks 
giid - maja perenaine. Kuna keskus on kolmekordne, 
siis olime eksponaatide, eriti mammuti lummuses 

mitu tundi. Oli aga vaatamist ja 
uudistamist. Keskuse 
vastasmajas asub soomepoiste 
tuba koos punkri ja selleaegse 
sisustusega. Plaane on veel 
mitmeid, aga finantse napib! 
Toredaid kohtumisi 
 
 Milvi Ojavere             

S
  Saarlaste suvehooaja avasid  Ra
otsustasid 22. mail teha ühepäevase  reisi Saaremaale. 
Võtsime külalised   vastu Saaremaa Puuetega 
Inimeste Kojas, näitasime  maja, tutvustasime 

erinevaid teenuseid.  Kohvilauas sai mõtteid 
vahetatud ühingute tööst ja siis linna peale – 
Kuressaare suuremad vaatamisväärsused said kõik üle 
vaadatud, samuti  loss. Meile  Rapla rahvas  meeldis, 
ootame juba järgmisi külalisi. 
30. juunil käisid saarlased is
KUMU väljapanekutega giidi saatel, edasi  läksime 
vastavatud teletorni külastama. Küll oli põnev! Veidi 
hirmutav oli üleval kõrgel vaadata läbi ümmarguse 
põrandaklaasi alla maa peale, samas jalutuskäik   ülal 
kõrgel väliplatvormil tuule käes ei olnud pooltki nii 
kõhe. Lippasime läbi ka Tallinna Botaanikaaiast, 
troopiliste taimede maja oli muljetavaldav, samuti 
õitsesid väljas  pojengid. Leppisime kokku, et 
botaanikaaeda peaks veel tulema, aga järgmine kord 
sügisel, siis näeks ka sügisese lilleilu ära. Juulikuus 
võtsime vaatluse alla kodusaare kaks valda: Valjala ja 
Kaarma. Valjala vallas külastasime Jööri 
külamuuseumi, kus lahke peremees rääkis kogutud 
eksponaatidest, tutvustas meiereid, suitsusauna ja 
laululava. Edasi sõitsime vaatama ühe Valjala alevis 
korteris elava naise juurde, kes  oma aiamaal 
igasuguseid huvitavaid eksootilisi taimi kasvatab nagu 
plahvatavad kurgid, madukurgid jne. Nüüdseks on  
proua Heli Kuusk ka toreda raamatu oma taimede 
kohta üllitanud, trükisooje eksemplare oli  Saaremaa 
vaegkuuljatel võimalik kohapeal osta.   
    Valjalast sõitsime Saklasse, kus nä
remonditud   kultuurimaja. Kõigepealt viidi meid 
keldrisse, kus nägime  nõukogude-aegseid raadioid ja 
telereid. Esimesel korrusel  oli välja pandud tore 
näitus vanadest käekottidest ja peakatetest, 
äratundmisrõõmu oli päris palju. Ka kohalik 
muuseum pakkus paljudele huvi, asutati ju Eesti 
esimene kolhoos 1947.aastal just Valjala vallas, 
esimeheks Herman Kuning. 

    
 

dasi viis tee meid Reomäele, kus asub Püha 
elkäija    skiita  nunnaklooster. Kuremäel on vene 

e 
 

    E
E
õigeusu klooster, Saaremaa klooster allub aga ots
Kreekale. Kohapeal elab neli eri vanuses nunna, kes
siis toimetavad seal. Nunnad on pärit Inglismaalt, 
Saksamaalt ja Ameerikast, ainult üks nendest on 
rahvuselt eestlane, teised  alles õpivad eesti keelt.  



Meile näidati kirikut, pakuti kohvi ja tutvustati 
elamise hoonet, samuti sai  kaasa osta kohapeal 
nunnade poolt valmistatud keediseid, ravitoimega 
kreeme, jooke jne. 
Kaarma vallas ootas meid ühingu liige Aili Kirst, kes 
tegeleb hobusekasvatusega. Tema kodu lähedal 
pidasime piknikku ning kuulasime Aili meenutusi 
lapsepõlvest, põnevast elust ajakirjanikuna Moskvas, 
isakodu taastamisest ja armastusest hobuste vastu. 
Saime ka  hobuseid patsutada, neile peopesalt 
söödavat  pakkuda. Aitäh Ailile lahke  vastuvõtu eest! 
Augustikuus on Saaremaa Vaegkuuljate Ühingu 
liikmetel on kena traditsioon  koguneda Nasvale Vello 
Ristaini juurde lestapidu pidama. Seekordne oli siis 
juba kuues lestapidu. Paistab, et kus kala, seal 
saarlane - osalejate arv on iga aastaga suurenenud. 
Sellel aastal oli meid kokku   juba 25 inimest. 
Suitsulest maitses imehea! Kui kõht head ja paremat 
täis ja suuremad jutud räägitud, kutsub peremees 
rahva alati jalutuskäigule küla vahele. Nasva majad ja 
aiad on muinasjutuliselt korras, silm kohe puhkab 
seda ilu vaadates. Aitäh Vellole ja ta abikaasale selle 
toreda pärastlõuna eest, mis juba aastast aastasse meie 
rahvast augustikuus Nasvale tõmmanud on.. 
Septembris jätkuvad ühingu väliüritused. Plaanis on 
muuseumitöötaja Maret Soorski abiga tutvuda 
Kuressaare linna ajalooga ning üle vaadata oma 
silmaga need kohad, kus  kunagi asusid  linna jaoks 
tähtsad paigad nagu mudaravilad jne.  
Alates oktoobrist oleme taas tubased, jätkuvad 
teabepäevad Saaremaa Puuetega Inimeste Koja  
kaminasaalis. Infot  saab kohalikest ajalehtedest ja  
kodulehel (www.saarekoda.ee). 
Rõõmsa taaskohtumiseni! 
 
 Eda Põld 
 
  Lääne Virumaa Vaegkuuljate Ühing 
 
    Suvine kokkusaamine toimus ühingu liikme Ella 
koduaias. Ilm oli ilus ja nautisime kaunist lilleaeda. 
Pikniku tarbeks võtsime igaüks midagi kaasa. Reet oli 
keetnud  kodus suure termose täie kohvi. Saime 
  

 

rääkida igaüks oma suvistest tegemistest. Avaldasime 
oma arvamusi ka sügisel läbiviidavate ürituste kohta. 
Loodame kohtuda huvitavate inimestega. 
                                              
Kersti Leppik 
 
Läänemaa Vaekuuljate Ühing 
 
  Läänemaa vaegkuuljad käisid 18. juulil 
ekskursioonil Raplamaal. Meid võtsid vastu 
Raplamaa vaegkuuljad, eesotsas ühingu esimehe 
Viljariga. Rääkisime vastastikku oma ühingute 
senistest tegemistest. Kohvilauas pakuti suupisteid ja 
kringlit. Kokkusaamine lõpetati kooslaulmisega ja 
ühispildi tegemisega. 
  

 
    Raplast suundusime Juuru, et külastada Mahtra 
Talurahvamuuseumi. Giidi vahendusel saime palju 
teada ajaloolistest sündmustes Mahtras. Lõpuks 
nägime filmi Mahtra sõjast. Edasi viis meie teekond 
Harjumaale, Tuhala nõiakaevule. Kaev küll ei 
„keenud“, kuid saime siiski selle toimimise saladusest 
teada. Saime proovida energiasammaste tervendavat 
toimet. Minule igatahes see mõjus, sest tagasiteel selg 
enam ei valutanud!  Maitsva ja toeka lõunasöögi 
saime Rapla Kultuurikeskuse R. Valgre saalis! 
Põikasime korraks sisse ka Kehtna mõisa. Edasi viis 
teekond Järvakandi. Klaasimuuseumis saime 
põhjaliku ülevaate Järvakandi klaasitööstuse ajaloost. 
Tagasi sõitsime Kivi-Vigala ja Vana-Vigala kaudu. 
Reisi viimaseks sihiks oli meie Läänemaa Palivere U-
stuudio. Ka siin tehakse kauneid klaastaieseid. Samuti 
teevad siin kohalikud naised kauneid portselanimaale. 
Ekskursioonil osales ka pereliikmeid, kokku oli meid 
20 inimest. Meil vedas ka ilmaga, see oli soe ja 
päikesepaisteline. Sügisel koguneme taas, et  oma 
üritusi läbi viia. Oktoobris on kavas 
„nunnukonkurss“, kus  saab näha omakasvatatuid 
aiasaadusi.  
Soovime kõigile tervist ja optimismi ! 
 
   Silvi Kallemets 
Läänemaa VÜ esinaine 
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VAEGKUULJATE MAAILMAKONGRESSIL 

NORRAS 
 
  Vegkuuljate maailmaorganisatsioon IFHOH on oma 
korralisi kongresse pidanud alates 1980. aastast. 
Käesoleval aastal Norras, Bergenis 25 – 28 juunil 
toimunud kongress oli juba üheksas. Euroopa riikides 
asuvaid vaegkuuljate liite koordineerib EFHOH. 
1996. aastast on Eesti Vaegkuuljate Liit  IFHOH ja 
EFHOH organisatsiooni liige. Kuna senini on saadud 
osa võtta  kongresside tööst ainult 2004. aastal 
Helsingis, siis seekord tuli  vaatamata rahalistele 
raskustele, leida osavõtu võimalus. Eelnevalt sai 
lähetatud ka taotlus kongressist osavõtja osalustasu 
vabastamise või vähendamise kohta.  IFHOH 
Orgkomitee, vaadanud läbi esitatud taotlused, otsustas 
EVL Juhatuse esimehe Uno Taimla kongressil 
osalemistasu tasuda  Marcia Dugani Fondist (320 
Eurot)  Hiljem selgus, et peale Eesti  oli rahuldatud 
veel ainult üks toetusesaaja! Kuna kongressi töökeel 
oli inglise keel, siis  tõlgina osales Tallinna- ja 
Harjumaa VÜ liige, EV Sotsiaalministeeriumi 
projektijuht Pille Ruul. 
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    Sõit Norrasse algas Jaanipäeva hommikul lennukil 
Tallinn – Oslo. Peale põgusat tutvumist Oslo linna 
vaatamisväärsustega, jätkus sõit rongiga Bergenisse, 
üle mägede ja orgude. Kõige kõrgem koht rongi 
teekonnal oli 1330 meetrit üle merepinna! Majutus oli 
hostelis Citybox, milline asus kongressipalee 
läheduses. 
    25. juuni hommikul algas Euroopa Vaegkuuljate 
Organisatsiooni (EFHOH) Üldkogu koosolek. 
Koosolekut juhatas EFHOH president  Marcel 
Bobeldijk (Belgia). Arutati läbi 2011 aasta finants-
majandustegevuse aruanne ja audiitori ettekanne. 
Kinnitati 2012. a. ja 2013. a. tähtsamad  
tegevusplaanid.  Olulisemad teemad, mida eeloleval 
perioodil  käsitletakse, on vaegkuuljate 
haridusküsimused, subtiitrid,  ligipääsetavus ja 
toimetulek. Seoses EFHOH  20- aastase tegevusega 
anti välja ajalugu käsitlev brošüür ja uuendati ka 

kodulehekülg www.efhoh.org .Järgmine EFHOH 
Üldkogu toimub 2013. a. Prahas.  
Pärast lõunapausi algas IFHOH liikmete Üldkogu 
koosolek, mida juhatas president Ruth Warick 
(Canada)  Päevakorras oli 15  otsust vajavat küsimust. 
Kõigi kohta langetati häälteenamusega otsused. EVL 
esindajal oli üks hääl, samas aga  Soome KL ja Rootsi 
HRF esindaja omas 7  häält, sest nende maade  
liikmete arv on meist  ca 7 korda suurem! Päevakorras 
oli ka rahvusvahelise vaegkuuljate päeva 
kehtestamine, kuid selle küsimusega töötatakse veel 
edasi. Järgmine IFHOH kongress viiakse läbi Israelis- 
Jeruusalemmas, 2016. aastal. 
    25. juuni õhtul avati  Bergeni linnahallis, Peer 
Cynti nimelises saalis,  pidulikult IFHOH  9. 
kongress.  Saalis oli ca 450 osavõtjat ja  külalist!  
Tehniliselt oli kõik hästi korraldatud. Tekstitõlge oli 
inglise-, norra- ja jaapani keeles. Ettekandeid  võis 
kuulata ka silmuskontuuri abil. Kurtidele edasti info 
viipekeeles. Tervituskõnega esinesid Bergeni linnapea 
ja  Norra Valitsuse liige. Edasi sai tervituseks sõna 
Norra Vaegkuuljate Liidu (HLF) president  Knut M. 
Ellingsen. Norras on ca 700 000 vaegkuuljat sh 700 
implantaadi kasutajat.   
 

   
 

ongressi avakõne peab IFHOH president Ruth 
    
    K
Warik. Käesoleva  kongressi peateema  oli: parem 
elukvaliteet kuulmispuudega inimestele. Maailmas  
 

 

http://www.efhoh.org/
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arvestatakse üle 450 miljoni  vaegkuulja, neist 80 % 
vajavad mitmesugust kuulmisabi. 
    Avatseremooniale järgnes Bergeni linnapea  pidulik 
vastuvõtt kongressist osalejaile. Oli meeldiv kohtuda  
juba tuttavate kolleegidega Soomest, Rootsist, 
Saksamaalt jm ning saada uusi tutvusi Taanist, 
Tšehhist, Kanadast jm.   
    Iga kongressi tööpäev algas ja lõppes 
plenaaristungitega. Vahepeal toimusid 
paneeliistungid, üheaegselt kolmes sektsioonis. Seega 
tuli valida iga kord nendest meie  vaegkuuljate jaoks 
kõige aktuaalsem teema. Aurise lugejatele püüan 
lühidalt kirjeldada olulisemaid teemasid. Mitmed 
lektorid Norrast viitasid ÜRO Puuetega Inimeste 

iguste konventsioonile. Abivahendite vajadus ei 

rras on kehtestatud 

õ
vasta tegelikkusele. Suhtlemisraskused mõjuvad 
tervist, tööd, halvendab heaolu. No
rahvuslikud standardid helikvaliteedile. 
Kuuldeaparaati omavatest inimestest kannab seda 
igapäev ca 80 %. 

 
 
    Üha populaarsemaks muutub implantaatide  
kasutamine. Ca 90 % lapseeas kurtidest 
implanteeritakse. Nüüd on vaja mõjutada poliitikuid, 
et saaks riigi poolt rohkem raha. 
Esa Kasela Soome Kuuloliidust käsitles 
kuulmispuudega inimeste elukvaliteedi parandamise 
küsimusi. Ühiskond ei reageeri alati puuetega 
inimestele. Vaegkuulja vajab tuge töö saamisel ja  ka 
tööl olles. Ka tervisehäireid  on neil rohkem, kui 
tervetel inimestel. Seoses elanikkonna vananemisega 
suureneb juba lähiaastatel kuulmispuudega inimeste 
arv. Tuleb planeerida kursuseid eakamatele 
vaegkuuljatele. Need oleksid  suult lugemise õpetus, 
kuuldeaparaatide ja abivahendite  kasutamine

ohanemisõpetus jm. Kursuseid tuleks

li  huvipakkuv  

, 
 k

finantseeritakse töötukassa või sotsiaalkindlustuse 
poolt! 
    Joan Klindt Johansen, Taani Vaegkuuljate Liidu 
koordinaatori ettekandest o
kuulmispuudega inimeste sotsiaalpsühholoogiliste 
vajaduste väljaselgitamine  ja huvigruppide tegevusest 
lähtuv võrgustiku loomine. Selle tulemusena on nüüd 
Taani Vaegkuuljate Liidus ca 10 000 

 
 
 ühingu liiget. 87 % neist on rahul liikmeks 
olemisega. Aktiivsematest koolitati välja 
vabatahtlikud, kes hakkavad juhendama uusi gruppe. 
Suurt tähelepanu pööratakse ka noortele 
vaegkuuljatele. Noored unistavad palju ja tahavad 
kiiresti saavutada midagi. Tänapäeval on palju 
võimalusi. Noored peavad tegema valikuid. 
Vaegkuuljate jaoks ei ole neid palju. Ainult 

uulmisabivahend üksi ei aita. Oluline on ka 
vöörkeele oskus. 
     NB! Taani kodanikule on kuulmisabi riigi poolt 
tasuta so. kuuldeaparaadi saamisest alates teenused, 
patareid  jm 
    Prof. Björn Hvinden, Norrast, käsitles töö teemat

k

. 
uidas saada tööd?   Kuidas säilitada töökoht? 
uudega inimesed on kõik erinevate võimetega. 

K
P
Eritingimuste nõudmine  ja töökoha kohandamine on 
sageli ebamugav, kuid tuleks seda siiski nõuda! 
Hariduse, sh ka kutseoskuse  osatähtsus suureneb 
aasta-aastalt.  Raha peab rohkem saama tööst, mitte 
toetustest! 
    Praegusel ajal on ka vaegkuuljate jaoks üheks 
oluliseks märksõnaks „ligipääsetavus“.  Selle all me 
mõtleme kuuljatega võrdväärseid kuulamistingimusi 
ja info kättesaadavust.  
    IFHOH kongressil vastuvõetud resolutsioon nõuab 

 jm. peaksid olema kohandatud 

 

ljate maailmakongressi IFHOH direktiivid 

100 % TV saadete varustatust subtiitritega aastaks 
2015. Koosolekute ja nõupidamiste ruumid, 
teatrisaalid 
vaegkuuljatele. Riigid peaksid toetama 
kuulmisabisüsteemide rakendamist.  
    Vaatamata töisele kongressiprogrammile, sai  
tutvutud kauni ja ajaloolise Bergeni linnaga.  
Käesolevasse artiklisse sai  lühike ülevaade IFHOH 
kongressi tööst. Sügis-talvistel ühingute koosolekutel 
ja üritusel saab sellest kuulda juba pikemalt. 
    Vaegkuu
ja ettekannetest  saadud informatsioon võimaldavad 
nüüd senisest aktiivsemalt tegutseda Eestimaa 
kuulmispuudega inimeste  parema  elukvaliteedi 
tagamisel. 
Uno Taimla 
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lähedal Sokka 

KÕKU LAAGER 2012 
 
Seekordne tööealiste suvine kultuuri- ja spordilaager  
toimus 27.-29.juulil Otepää 
puhkekeskuses. Peakorraldajateks olid seekord 
Tartuvaegkuuljad, kogu tegevuse eest vastutas Jane 

 
Kivilo. Tellitud olid kõige soojemad suvepäevad, koht 
oli maaliline, mitme majakese, mäenõlvade, järvede ja 
suitsusaunaga. Rahvast oli kokku tulnud rekordarv, 

 
aar inimest alla saja. Traditsiooniliselt toimusid 

tänud sponsoritele Tallinkile, Apotheka/Magnumile, 
Tele 2-le, Elisale, Anvolile, Eesti Patsientide 
Esindusühingule ja THINK Eestile.  Loositi välja ka 
peaauhind- reis kahele Stockholmi, mille võitis Rolan 
Kolossov. Rolanist kuuleme ka järgmisel aastal, sest 
just tema on 2013 aasta Kõku laagri peakorraldaja. 
Pikemalt saab laagri kohta lugeda Kõku blogist. 
www.vaegkuuljad.ee/blogi

p
laagris spordivõistlused, laste töötoad, 
kultuuriprogramm ja stiiliõhtu. Osalejad olid 
aktiivsed, auhindu sai välja jagada päris palju. Suured 

 
 
Külliki Bode 
 

OORTELAAGER 2012 

uhkekülas Pärnumaal. 
rojektijuht ja laagri peakorraldaja oli Katariina  

n ühtlasi ka Eesti Vaegkuuljate Liidu  

N
    Sel aastal saime taas Euroopa Noorte projekti 
„Muudame elu helgemaks“ kaudu korraldada asjaliku 
suvekogunemise ka noorematele vaegkuuljatele. 
Projekt on suunatud vähemate võimalustega, 
sealhulgas kuulmispuudega noortele vanuses 15-30. 
Projekti eesmärgiks on leida võimalikke lahendusi 
noorte probleemidele, mis kaasnevad tööotsinguga, 
CV koostamisega, tööintervjuudega, ettevõtte 
loomisega, suhtlemisega.  

    10.-12.augustini toimus selle projekti raames 
noortelaager Kastna p
P
Mäekivi, kes o

 
noortejuht. Projekti tiimis oli teisi noori- Hanna 
Reilson, Allar Viik, Martin Varendi ja Eliise Kapp.  
Laagris toimusid mitmed loengud, mille viisid läbi 
karjäärinõustaja Tiina Saar, firmajuht Allar Viik, 
sotsiaalmeedia ekspert Martin Varendi, vabatahtlik 
Hanna Reilson ja projektijuht Katariina Mäekivi. 
Koos projektinõustaja Küllikiga pidi iga osaleja 
läbima ka demo-tööintervjuu. Noortele omaselt oli 
hästi sisustatud ka õhtune programm ja stiilipidu. 
Pühapäeval sai seltskond end proovile panna 
kajakisõiduga merel. Auhindu jäi Kõku laagrist üle, 
seega suur tänu toetajatele ka noorte poolt. 
Šokolaadide ja küpsistega toetas ettevõtmist ka 
kommivabrik Kalev.  

 
 
Projektitegevused ei ole selle laagriga otsa saanud- 
peatselt on oodata veel huvitavaid tegevusi nagu 
näiteks fotokonkurss, detsembri ja märtsikuised 
töötoad ja aktuaalsete teemade arutelud interneti 
vahendusel. Kõik noored, vanuses 15-30, olete 
oodatud meiega liituma. Projekti ja liitumise kohta 
leiate infot nii blogist www.vaegkuuljad.ee/blogi, kui 
ka foorumist www.vaegkuuljad.ee/foorum. Ja otse 
loomulikult oleme ka Facebookist leitavad☺. 
 
Külliki Bode 



ÜLIKOOLI  LÕPUTÖÖDEST…    
 
    Saaremaa        Vaegkuuljate Ühingu kauaaegne 
juht, Eda Põld oli valinud Tallinna Ülikooli 
lõpetamisel magistritöö teemaks: „kuulmispuudega 
inimeste toimetulek: vajadus kuulmisnõustamise 
teenuse järele Saare maakonnas“. Magistritöö  
eesmärgiks  oli selgitada: milliseid ootusi seavad 
kuulmispuudega inimesed kuulmisnõustamisele Saare 
maakonnas, millised on nende vajadused ja 
võimalused  selle teenuse kasutamiseks. Uurimistöös  
antakse ülevaade kuulmispuude põhjustest ja sellega 
kaasnevatest probleemidest, samuti 
kuulmisrehabilitatsioonist. Intervjueeriti Saare 
maakonnas elavaid vaegkuuljaid, kes on kasutanud 
Kuressaare Linnavalitsuse poolt rahastatud 
kuulmisnõustamise teenust.  
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    Uurimistöö  andmete analüüsist selgus, et Saare 
maakonna 

kuulmispuudega 
inimeste peamiseks 
toimetuleku piirajaks on 
suhtlemisraskused, mis 
omakorda toovad kaasa 
abituse, tõrjutuse ja 
madala enesehinnangu. 
Märgiti ära 
kuulmispuudest tingitud 
infonappust. Kõik 
respondendid tõid välja 

kuulmisnõustamise teenuse vajalikkuse. Vaegkuuljad 
soovitasid   suurendada kuulmisnõustamise teenuse 
saamise võimalust ja peeti oluliseks teenuse 
laienemist kõikidele Saare maakonnas elavatele 
kuulmispuudega inimestele. 
    Eda Põllu magistritöö aktuaalsus seisneb 
tähelepanu juhtimises vaegkuuljate paremale 
toimetulekule kaasaaitamisele läbi kuulmisnõustamise 
teenuse. 
    OÜ Terviseabi müügijuhi, Tallinna ja Harjumaa 
Vaegkuuljate Ühingu liikme, Diana Legušši  
bakalaureusetöö Tallinna Ülikooli lõpetamisel 
käsitles Tallinna Heleni kooli ja Tartu Hiie kooli 7.-
10.-klasside kuulmispuudega kooliõpilaste kehalise 
aktiivsuse uurimist ja analüüsi. 
    Tulemustest selgus, et poistele meeldivad kehalise 

kasvatuse tunnid enam 
ning nad osalevad 
kõikides tundides 
märgatavalt sagedamini 
kui tüdrukud. 
Andmete analüüsi 
tulemusena ilmnes, et 
71% poistest osalevad 
mõnel treeningul 
väljaspool õppetööd, 
tüdrukutest 44%.  
Küsitluses osalenud 39-
st õpilastest võttis 

regulaarselt treeningutest osa 23.   
Uurimistulemustest selgus, et enamikul õpilastel 
diagnoositi kuulmislangus sündides. Tervise 
tugevdamise ja aeroobse kehalise võimekuse 
arendamiseks oleks vajalik rakendada 3-5 korda 
nädalas 20-60 minutit aeroobset treeningut. 
Tüdrukud kulutasid nädalas teleka vaatamisele 
rohkem aega kui poisid, arvutile kulutatud aja puhul 
oli olukord vastupidine. 
    Märkimist väärib, et kuulmisaparaati kasutanud 
õpilastest 64%  hindasid end kehaliselt väga 
aktiivseteks. Kokkuvõtlikult võib tõdeda, et osalenud 
kuulmispuudega noored on valdavalt spordilembesed. 
Õpilased Tallinna Heleni koolis ja Tartu Hiie koolis 
osutusid kehaliselt aktiivseteks ning osalevad  
organiseeritud sportlikus tegevuses ka väljaspool 
kooli. 
 
Uno Taimla 
 
PÄRNUMAA VAEGKUULJAD 
VILJANDIMAAL 
  
    Pärnumaa Vaegkuuljate ekskursioon Viljandimaale  
läbis Sindi linna. Ühingu esinaine Endla Moon 
jutustas Sindi linna ajaloost. Toris vaatasime ratsa 
monumenti "Püha  Jüri võitlus lohega“ Eesti  
Sõjameeste modernses mälestuskirikus rääkis kiriku 
perenaine meile kiriku saamislugu ja juhtis tähelepanu  
kiriku sisustusele, kus on veskikividest altar, sepis 
valgustid ja memoriaaltahvlid. Kirik on restaureeritud 
annetusrahadega. Lõpuks laulsime ühiselt  Eesti 
hümni, mis kõlas kenasti! Edasi suundusime Viljandi 
maakonda Kaasiku tallu. Siin nägime kaunilt 
kujundatud lilleaeda. Ühes aidas olid kõik endised 
talu tööriistad, teises naiste käsitööd ja kolmandas oli 
pitsituba. Siin ilusas aias pidasime ka oma pikniku. 
Peagi olime Olustvere mõisas, mis on vaatamisväärne 
kompleks vana restaureeritud mööbliga.  
Restaureeritud kõrvalhoonetes oli klaasikoda, 
keraamikakoda ja sepikoda. Veel oli käsitöö maja- 
lapituba, linnu topised ja põlise põllumehe Voldemar  
 

 
 
Luhte käsitsi tehtud mini-puuhobuste näitus. Veel 



käisime 12.sajandi lõpus rajatud eestlaste vanimas 
Lõhavere Linnamäel. Reis oli huvitav, sisukas ja 
andis meile palju uusi elamusi. Järgmine sõit on 
planeeritud septembris Tallinna. 
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    30. augustil toimus ühingu sügishooaja 
vakoosolek. Õnnitleti suviseid sünnipäevalapsi ja 

E ! 
                   
    Malle Tähe  70          

  
                             31.08 1942 
Eesti Vaegkuuljate Ühingu Rapla Vaegkuuljate   

 kauaaegne 

                                               

ünd 29.09 1932 
Eesti Vaegkuuljate Ühingu ja praeguse Eesti 
Vaegkuuljate Li tsialist alates 

a
täpsustati sügis-talvist tegevuskava. Uno Taimla 
Vaegkuuljate Liidust  jagas nõuandeid 
kuuldeaparaatide kasutamisel. 
 
Valve Mägi 
 
ÕNNITLEM

           
 
 
 
 
 
  

Sünd 

  Seltsi asutaja 1997. aastal ja selle
     esinaine. Eesti Vaegkuuljate Liidu aktivist. 
 

  Enn Kiiler  80  

 
 
 
 
 
S

idu  IT spe
1994.aastast, EVL kodulehe www.vaegkuuljad.ee  
asutaja ja hooldaja, info ehe AURIS toimetaja. 

 
 
K

l

UULMISABI JA TEENUSTE  SAAJAILE 

uulmisrehabilitatsioonikeskus 
, E-

o@stillen.ee

 
• K
Tallinn, Lembitu tn 10b, tel 6 454 046 
R  9-15. 
E-post arv  

AS Ida-Tallinna Keskhaigla kõrva-, nina- ja 

ee

 
• 
kurguhaiguste osakond   Tallinn, Ravi tn 18     
tel 6207061 ; 6207280 
E-post mare.kalvet@itk.  ; 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, Mustamäe tee 55A. Tel 640 5570. 
Marja peatus. E-post oliver.vaide@entc.ee 
Koduleht http://www.entc.ee 
 
• AS Medicum Lasnamäe Tervisekeskus
Tallinn, Punane tn 61    tel 605 0708   

  

 Tallinn, Pärnu 

-11.30  

E-post evi.kohberg@medicum.ee 
 
• AS Tondi Elektroonika kauplus
mnt 142, 5.korrus tel 6115 616  
E-R  8.00–15.00,  vaheaeg 11.00
E-post ulo@tondi.ee  
Koduleht http://www.tondi.ee 

vaimu 4, fax 
 
 MTÜ Jumalalaegas Tallinn, Püha•

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, 
10, tel. 6 616 394   
Vastuvõtu päevad 
telefonil  6 616 394. 
E-post: 

Toompuiestee 

teisipäev ja neljapäev info 

hot.eevaegkuuljad@       

Eesti Tinnituse ja Meniere´i Ühing Tallinn, 
a 

ni.  
com

 
• 
Toompuiestee 10, tel. 6 616 394.  Vastuvõtt tub
208 iga kuu viimasel neljapäeval (v.a. 
detsember) alates kella 18. kuni 19.00-
E-post: Heinar Kudevita heinar380@gmail.

Väljaandja: Eesti Vaegkuuljate Liit tel 6 616 394                   E-post: vaegkuuljad@hot.ee, 
d.eeToompuiestee 10, 10137 Tallinn                                     Kodulehekülg:http://www.vaegkuulja  

 
                                                Koostaja Uno Taimla,  toimetaja Enn Kiiler 
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