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SUVEST SÜGISESSE

  Oleme jõudnud Vaegkuuljate Liidu juubeliaasta 
viimasesse veerandisse. Suvi on olnud nagu ikka, 
liiga lühike. Oleksime ju tahtnud veel  paljudest 
üritustest  osa  võtta,  kuid  meenutada  on  nii 
mõndagi. Häid muljeid  ja huvipakkuvaid mõtteid 
said  need,  kes  külastasid  7.-  8.  juunil  Tallinna 
Lauluväljakul  toimunud  koguperepidu  „Puude 
taga on inimene“. Üritus oli  eriline kultuurikava 
koostamisel,  ligipääsude  rajamisel  ja  erinevaid 
tõlkeid  kasutusele  võttes.  Mõeldud  oli  see 
kõigile, puudest ja selle puudumisest hoolimata. 
Hea meel on tõdeda, et nooremad vaegkuuljad on 
jätkuvalt  aktiivsed.  Mais  lõppes  noorteprojekt: 
„Muudame  elu  helgemaks“.  Kõku  Klubi 
traditsiooniline  suvelaager  toimus  26.-28.  juulil 
Pärnumaal  Pärlseljal.  Aina  rohkem  on  asutusi, 
kes  soovivad  kaasata  puuetega  inimesi  enda 
tegevustesse.  Sel  suvel  testiti  Tallinna  viies 
muuseumis  vaegkuuljate  ja  kurtide  poolt,  kui 
ligipääsetavad on muuseumid kuulmispuudega 

inimestele.  5.-6.  augustil  toimus  EVL  üldkogu 
koosolek  ja  koolitus.  Sotsiaalministeeriumi 
spetsialistid  tutvustasid  töövõimereformi 
hetkeseisu,  koostati  EVL  arengukava  2014  – 
2015,  muudeti  ja  täiendati  EVL põhikirja  ning 
valiti  uus  juhatus.  Järgnevaks  neljaks  aastaks 
usaldati Vaegkuuljate Liidu tegevuse juhtimine ja 

arendamine   viieliikmelisele  juhatusele.  Uues 

juhatuse  koosseisus  on  Katrin  Lapina,  Andrus 
Helenurm,  Viljar  Parm,  Rein  Järve  ja 
siinkirjutaja.  Miks  Eestimaa  vaegkuuljate 
organisatsioonide  asutaja  Uno  Taimla  taandus, 
saab  lugeda käesolevast infolehest. 
 Oktoober  on  kuu,  mil  oleme  pühendanud 
suuremat  tähelepanu  kuulmisprobleemidele. 
Aasta-aastalt  on  suurenenud  kuuldeaparaadi 
saajate  arv.  Paljud  vajavad  abi  nendega 
toimetulemiseks.  Muutusi  on  tulemas  riikliku 
toetusega abivahendite saamisel.  Käesoleva aasta 
6.-7.  oktoobril  toimus  Inglismaal  juba  kolmas 
rahvusvaheline  silmusvõimendi  konverents.  Ka 
Eestis  tegeletakse  tasapisi  silmusvõimendite 
paigaldamisega.  26.  augustil  anti  Vaegkuuljate 
Liidu  poolt  ametlikult  Vanemuise  teatrile  üle 
silmusvõimendi, mille paigaldajaks oli Telegrupp 
AS.  Inimesed,  kellel  on  kuuldeaparaadis 
silmusvõimendi  ehk T-asendi  programm, minge 
julgelt teatrisse! Ka renoveeritavas Tartu Pauluse 
kirikus  on  võetud  kasutusele  silmusvõimendi. 
Lähiajal  püüame kaardistada   kohad,  kus  saaks 
silmusvõimendi abil paremini kuulda. 
Ühingutes  toimuvatel  kuulmisabi  teabeüritustel 
antakse  vajalikke  nõuandeid  kuuldeaparaadi 
kasutamisel,   jagatakse  informatsiooni  ja 
tutvustakse uusi abivahendeid.
Käesoleva  aasta  oktoobrikuu  keskne  teema  on 
valimised!   Paljudes  ühingutes  toimuvad 
kohtumised  kandidaatidega,  kes  pürgivad 
kohalikesse võimuorganitesse.  Soovitakse teada, 
kuidas plaanivad kandidaadid kogukonna eakate 
ja  puudega  inimeste  elujärge  parandada? 

Loodame,  et  ka meie 
ühingute liikmed: Jüri 
Jaanson,  Rein  Järve, 
Viljar  Parm ja  Janno 
Kuus pääsevad 
volikogudesse  ja 
saavad  oma  oskuseid 
ja teadmisi rakendada 
kuulmispuudega 
inimeste hüvanguks.

Külliki Bode 
 EVL  juhatuse esimees

                                                                   



TEGEVUSEST ÜHINGUTES
JÕHVI VÜ...

  Tänavune kevad-suvi on möödunud tihedas töös 
KÜSK-i  projektiga,   IDA  13-27 
„Kuulmisnõustamine  Jõhvis”.  Selleks  viidi  läbi 
kaks  koolitust,  valmis  koduleht,  levitati 
küsitluslehti ja voldikuid nii eesti kui vene keeles. 
Mais  toimus  kolmepäevane  väljasõit  Rootsi  ja 
juunis  meie  ühingu  liikmed  käisid  tutvumas 
Valgevene  pealinna  vaatamis-väärsustega. 
Külastasime  Jäneda  aia-  ja  lillepäevade  laata. 
Septembri  lõpus  käisime  Narva-Jõesuu 
silmufestivalil.  Valmis  infoleht,  mis  ilmub  ka 
vene  keeles.  Projekti  „Kuulmisnõustamine 
Jõhvis”  töösse  oli  kaasatud  ka  EVL esindajad, 
tänu  kellele  sai  palju  asju  lahendatud.  Projekti 
lõpparuande  arutelu  peaks 

toimuma  oktoobris.   Hiljuti  tehti  küsitlusest 
kokkuvõte,  kus  selgitati  ka  kuulmiskahjustuse 
põhjuseid.  Varajasest  lapseeast  oli  seitsmel, 
põhjuseks  -  põetud  haigused.  Kahjustusi  tööst 
mürakeskkonnas  märgiti  8.  korral,  seoses 
vanadusega  7  korral.  Enamusel  oli  põhjuseks 
põetud haigused (60 %). Esmast  informatsiooni 
JVÜ  olemasolust  saadi   põhiliselt  sõpradelt  - 
vaegkuuljatelt  (39%),   kõrvaarstilt  (31%)  ja 
kohalikust  ajalehest  (16%) ning  vähesel  määral 
veel  ka  sotsiaaltöötajatelt  ja  ühisüritustelt. 
Kõrvaarsti  teenusega  olid  rahul  41%,  ei  olnud 
rahul 27%. Omavalitsuste sotsiaalabiga olid rahul 
58%, kuulmiskeskuste teenustega olid rahul 52%; 
Rehabilitatsiooniteenustega olid rahul vaid 18%,! 
Kokkuvõte  küsitlusest  otsustati  jagada 
kõrvaarstide  esindajale  ja  omavalitsuste 
sotsiaalosakondadele.   Oktoobris  –  novembris 

viib  Sola  Integra  koolituskeskus 
läbi  tasuta  eesti  keele  kursused 
vaegkuuljatele,  kuhu  on  juba 
registreerunud üle kümne soovija. 
Ees on veel tervisepäev Toila SPA 
termides.  Ja  muidugi  –  aastale 
paneb punkti ühine jõuluüritus.

  Mall Enok      

VÕRUMAA VÜ …
  22.  mail  toimus  väljasõit  Lätimaale,  käisime 
Aluksnes. See on meie Võrule sarnane väikelinn, 
kuid paljud polnud seal aastaid käinud ja seega 
oli  taas tore näha,  mis on vahepeal  muutunud. 
Külastasime  ka  sealset  loodusmuuseumi.  Juuni 
algul oli meil rõõm käia Tallinnas Lennusadamas 

ja  Kadrioru  pargi  Jaapani  aias.  17.  juulil 
külastasime  Rõuge  vallas  asuvat  Arossa  Villa 
turismitalu,  kus  lisaks  ilusa  ümbruse 
uudistamisele  ootas  meid  väga  maitsev 
lõunasöök.  15.  augustil  käisime Pühajärve SPA 
Veekeskuses saunatamas ja ujumas. Kõik suvised 

üritused on olnud toredad, sest 
oleme  saanud  omavahel 
kohtuda  ning  suhelda.  Lisaks 
muidugi  ilusad  paigad,  mida 
hiljem  hea  meenutada. 
Oktoobris  ja  novembris  viime 
läbi  veel  teabeüritused.

Katrin Lapina

LÄÄNE - VIRUMAA VÜ...
 Meie ühingus toimub iga kalendrikuu viimasel 
esmaspäeval  teabepäev-koolitus-kokkusaamine. 
Septembris  toimus  teabepäev  kohalikus 
Päästeametis. Töötajad tutvustasid meile asutuse 
ruume ning demonstreerisid päästetehnikat. Igale 
osavõtjale anti võimalus ise  proovida vahtkustuti 
kasutamist. Enamus ei olnud seda varem  teinud 
ja  nüüd  kujunes see lausa päeva naelaks. Samuti 
oli  meil  võimalus  mööda  toru  teiselt  korruselt 
esimesele libiseda, aga seda varianti ei söandanud 
meie  inimesed  proovida!  Üks töötaja 
 demonstreeris päästja täisvarustust, kellega ühes 

ka  grupipildi  tegime.
Päeva  lõpetasime  teatrimaja 
vastremonditud  kohvikus  teed 
juues  ja  suve  sünnipäevalapsi 
meeles  pidades.  Järgmine 
teabepäev  toimub oktoobrikuu 
viimasel  esmaspäeval.
 Kersti Leppik

                                                                   



45  AASTAT KUULMISPUUDEGA 
INIMESTEGA

Intervjuu Uno Taimlaga
   Eesti Vaegkuuljate Liit tähistas käesoleva aasta 
mais  oma  tegevuse  20-dat  aastapäeva.  Olid ju 
Sina   Eesti  Vaegkuuljate  Ühingute  ja  ka  kõigi 
maakondlike  ühingute  asutaja  ja  15  augustil 
toimunud EVL Üldkogul esitasid avalduse enda 
vabastamiseks Vaegkuuljate Liidu Juhatusest. 
Mis tingis sellise ootamatu otsuse?
Vaegkuuljate  Ühingute  asutamised,  nende 
tegevuste  arendamised  ja   vaegkuuljatele 
kuulmisabi osutamisele kaasaitaminene on olnud 
tõesti  minu  viimase  kahekümne  aasta  peamisi 
tegevusi.  Tegelikult  olen  kuulmispuudega 
inimeste  keskkonnas  tegutsenud  juba  üle  45 
aasta!  Olin  jäänud   sellele  tegevusvaldkonnale 
liiga kauaks. Viimane aeg oli  teha lõplik otsus! 
Tervisle  ja  perekonnaelule  tuleb hakata  rohkem 
tähelepanu  osutama.
Kas  kavatsed  vaegkuuljate  tegevusest  nüüd 
kõrvale jääda? 
Lubasin  uuele  EVL  Juhatusele  veel  vajaduse 
korral nõuandjaks olla ja ka selle aasta  infolehte 
Aurist toimetada. Nende aastakümnete tegevusest 
on kogunenud palju informatsioonilist  materjali, 
mis  vajab  läbivaatamist  ja  ettevalmistamist 
väljaantava  kogumikule.  Olen  edasi  ka  veel 
Tallinna  ja  Harjumaa  Vaegkuuljate  Ühingu 
juhatuse  liige.  Osalen  veel  ka 
Sotsiaalministeeriumi  tehniliste  abivahendite 
ekspertkomisjoni töös.
Sinu  vastusest  võib  järeldada,  et  tööpuudust 
karta ei ole! 
Minu  iseloom  on  tõesti  selline,  et  ei  saa  ilma 
tegevuseta  olla!  Ega mulle  selline  kontori  -   ja 
arvutitöö  päriselt  ei  meeldigi.  Tahan  vahetult 
suhelda inimestega. Igal tegevusel peab olema ka 
tulemus!   Kohtumistel  vaegkuuljatega    tunnen 
rahuldust,  eriti  veel  siis,  kui  saan  kedagi 
kuulmisabi  osas abistada.   Kui  vähegi  aega üle 
jääb, siis kiirustan oma  maakodusse Harjumaal.
Mis  ajendas  Sind  juba  45  aastat  tagasi 
pühenduma kuulmispuudega inimestele?
Põdesin  lapsena  raskelt  keskkõrvapõletikku. 
Sõjajärgsetel  aastatel  jäi  ravimine  kehvaks  ja 
tagajärg  oligi  käes!  Juba  algkoolis  käies  pidin 
istuma  esimeses  pingis,  et  õpetajat  kuuleksin! 
Muidugi pidin kasutama ka pinginaabri abi. Edasi 
jätkasin  õpinguid  Tallinna  Elektromehaanika 
Tehnikumis  ja  sain  tehnik-elektriku  diplomi. 
Vaegkuulmise  töttu  sõjaväeteenistusse  mind  ei 
võetud.  Edasi  järgnesid  töö  Juuru  Masina-
traktorijaamas,  Eesti  Maaehitusprojektis  ja  TA 

Küberneetika  Instituudis.  Tõõ  kõrvalt  õppides, 
lõpetasin  1965.  aastal  Tallinna  Polütehnilise 
Instuudi elektriinseneri kutsega. 1968. aastal  tuli 
ühelt Sotsiaalministeeriumi ametnikult ettepanek 
tulla  tööle  Kurtide  Ühingusse,  juhtima 
tootmisettevõtete tegevust vabariigis.  Minule oli 
see  täiesti  uus  töökeskkond,  kus  ca  75  % 
töötajatest  olid  kurdid  ja  invaliidid.  Juba  aasta 
pärast  valiti  mind  juba  Eesti  Kurtide  Ühingu 
aseesimeheks.  

Mida olulist  tahaksid   nimetada tööst   Eesti 
NSV Kurtide Ühingus. (EKÜ)
Eestis  sai  arvele  võetud  ca  1500  kurti  ja 
kuulmispuudega  inimest.  EKÜ  kolmes  õppe-
tootmisettevõttes: Tallinnas, Tartus ja Pärnus oli 
tööl üle 350 kurdi. Neis teostati  ka tootmisalane 
väljaõppe.  Põhiliseks  toodnguks  olid 
õmblustooted,  tellimuste  järgi  valmistatav 
mööbel,  nahgalanteriitooted,  plastmasstooted  jm 
Osa  toodangust  läks  ka  ekspoordiks. 
Tootmistegevus   toimus  isemajandava  töö 
põhimõttel.  Saadavast  tulust  maksti   töötajatele 
töötasud, osteti materjalid ja seadmed, ehitati uusi 
tootmis- ja klubihooneid, samuti ka elamuid oma 
töötajaile.  25  %  tulust  maksti  veel  riigile! 
Järelejäävast  tulust  toetati  ka  kurtide-  ja 
kuulmishäiretega  laste  koole!  Kõik  kurtide 
spordivõistlused  ja kultuuriüritused  finantseeriti 
EKÜ  vahenditest.  Ka  tulevase  Invaühingu 
asutamine Mihkel Aitsami algatusel sai rahalise 
toetuse  Eesti  Kurtide  Ühingult.  Ühingu  poolt 
soetati ka koolis õppivatele vaegkuuljatele Tondi 
Elektroonikas  valmistatud   kuuldeaparaate. 
Osalesin  ka ise  mitmete  uute kuuldeaparaatide 
testimisel. 
Sellel ajajärgu kõige olulisemaks peaksin seda, et 
valdavalt  kõik töövõimelised kurdid ja pimedad 
olid  rakendatud  tööga! Eesti  taasiseseisvumise 
järel  lõppes  Kurtide  Ühingus  aktiivne 
tootmistegevus  ja  ärastati  ka  aastakümnetega 
kurtide  ja  invaliidide  tööga  rajatud 
tootmishooned  ja  seadmed!Ametiühingute 
organisatsioonide  kaasabiga   sai 
kaheksakümnendatel  aastatel  hakatud    arvele 
võtma  ka  vaegkuuljaid.  Termin  „vaegkuulja“ 
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võeti  ametlikult  kasutusele  alles  1985.  aastal. 
Edasi  jätkus  aktiivne  tegevus 
kuulmirehabilitatsiooni  väljaarendamiseks 
vabariigis. See sai võimalikuks tänu  Saksamaa ja 
Soome vastava ala spetsialistide abi ja toetusega.
Oled olnud ka Tallinna Invaliidide Kutsekooli 
direktor.  Kas  olid  siis  parteilane?
Minu  eelmine  töökoht  ENSV  Kurtide  Ühingus 
oli  ka  siis  juba  nomenklatuurne.  Tööle  võttes 
loodeti mind mõjutada astumaks partei liikmeks, 
kuid  ma  väitsin  alati,  kui  mind  „vestlusele“ 
kutsuti, et ma ei ole veel piisavalt  „küps“!  Alles 
hiljem sain teada, et  sotsiaalministri asetäitja oli 
mind võtnud  enda vastutusele!  Seega jäi minu 
ankeet  parteilisuse  suhtes  puhtaks!  Peale  21 
aastat  tööd  Kurtide  Ühingus,  suunati  mind 
Sotsiaalministeeriumi  poolt  Tallinna  Invaliidide 
Kutsekooli juhtima. Hea meel oli sellest, et sain 
ametiõppele võtta ka kurte ja vaegkuuljaid.
Millal  tekkis  vaegkuuljatele  oma 
organisatsiooni loomise mõte?
Kooli  juhtimise  ja  õppetöö  kõrval  hakkasin 
tegema ettevalmistusi vaegkuuljatele oma ühingu 
loomiseks.  Praktiline  vajadus  ilmnes  juba  siis, 
kui  Eestis  hakati  tootma  kuuldeaparaate. 
Inimesed, eriti vanemaealised vajasid nõustamist 
ja  abi  nendega  toimetulekuks.  Soomes  oli 
vaegkuuljatele  oma  organisatsioon  loodud  juba 
ca 60 aastat tagasi. Eestis sai see teoks 6. märtsil 
1993.aastal.  Eesti  Vaegkuuljate  Ühingut, 
hiljem  Vaegkuuljate  Liitu  juhtides  ja 
arendades oled olnud rohkem andja kui saaja. 
Mille üle tunned rõõmu ja rahuldust ?
Hea  meel  on  sellest,  et  vaegkuuljate 
organisatsioonid  Eestis  tegutsevad, arenevad ja 
liikmeskond kasvab. Oleme tänulikud Soome KL 
ja  Rootsi,  Värmlandi  HRF abile,  et  saime läbi 
viia  koolitusi   ja  seminare.  EVL 
arendustegevusesse on kaasatud ka omavalitsuste 
sotsiaaltöötegijaid.   Hea  koostöö  on 
kõrvaarstidega  ja  kuulmiskeskuste 
spetsialistidega.  Vaegkuuljate  Liidu  ja 
liikmesühingute  arendustegevus  on  tihedalt 
seotud  Puuetega Inimeste Koja võrgustikuga. Iga 
läbiviidud   kohtumis-  või  teabeüritus  ühingutes 
on  meeldejääv  ja  ka  tänuväärne.  Olen  tänulik 
ühingute  asutajaliikmetele  ja  kauaaegsetele 
juhatuste  esimeestele  ning  juhatuste  liikmetele. 
Peame olema ka tänulikud Sotsiaalministeeriumi 
ja Maavalitsuste  ametnikele,  kellede vahendusel 
on  olnud  võimalik  saada  riikliku  toetusega 
kuuldeaparaate  ja  teisi  kuulmisabivahendeid. 
Kuulmisabi saajate arv on viimase kümne aastaga 
suurenenud ca kaks korda!

Oled väga tänumeelne inimene. Kas ka keegi 
Sinule on tänu avaldanud?
Asutusi, kes minule Tänu ja  Aukirju   45.  töö-
ja tegevusaasta jooksul on omistanud, on  olnud 
päris  palju.  Nimetaksin  neist  olulisemateks 
Sotsiaalministeerium,  Ametiühingute  Nõukogu, 
Kurtide  Ühing,  Eesti  Puuetega  Inimeste  Koda, 
Eesti  Vaegkuuljate  Liit  jt   Kõige  olulisemaks 
pean  siiski  Vabariigi  Presidendi poolt  minule 
2006.  aastal  Eesti  Punase  Risti  IV  klassi 
teenetemärgi omistamist. 

Kõigi nende tunnustuste  saavutamine on seotud 
paljude  tublide  inimeste  ja 
organisatsioonide  koostööga.  Hea 
inimese  südamlik  käepigistus  või 
kallistus  on  alati  olnud   kõige 
tänuväärsem!
Intervjuueeris Andrus Helenurm

VALGA VAEGKUULJATE ÜHINGUS
  Üks kaugemaid  väljasõite  sai  tehtud maikuus 
Narva. Suuremaks vaatamisväärsuseks oli Narva 
Kindlusmuuseum.  Jõhvis  oli  organiseeritud 
kohtumine  vaegkuuljatega.  Ühises  kohvilauas 
rääkis esinaine Hilja Makara  kütkestavalt Jõhvi 
Vaegkuuljate Ühingu tööst. Septembris sõitsime 
Põltsamaale.  Huvitavad  elamused saime  giidi  –
Mare Torni vahendusel. Põltsamaa linnas on 18 
silda.  Tutvsime  Põltsamaa  lossi  ja  kirikuga, 
samuti  kultuurimaja  ja  savikojaga.  Eriti 
huvipakkuv  oli  Põltsamaa  roosiaed,  kust  sai 

kaasa osta ka istikuid ja lillesibulaid. Septembris 
oli  meil  kohtumine tervendaja Erviniga Tartust. 
Oktoobris  koosviibimisega.  külastame  Lindoru 
sügislaata.  Selle  aasta  üritused  lõpetame 
detsembris toimuva ühise koosviibimisega.
Vaike Visnapuu 
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KÕKU  KLUBI SUVEPÄEVADEL

  Nagu meil traditsiooniks on olnud, kord  aastas 
toimub  massiline  üritus  -  Kõku  Klubi 
suvepäevad. Nii nagu see on toimunud mullu ja 
varasematel  aastatel,  toimus  tänavugi  kaunil 
suvekuul  armsal  Eestimaa  kodupinnal. 
Suvepäevade  eesmärgiks  on  kohtuda  teiste 
vaegkuuljate  ja  nende  peredega  ning  läbi 
kultuuriliste ja sportlike tegevuste  saada jõudu ja 
energiat kogu järgmiseks aastaks. Sündmus leidis 
aset  26.-28.  juulil  Pärnumaal,  Pärlselja 
puhkekeskuses,  mille  teostamisele  aitas  kaasa 
Eesti  Vaegkuuljate  Liit.  Tänavu  sai  oma 
tähelendu  näidata  Pärnumaa  vaegkuuljate 
esindus, ning seda au ja hiilgust hakkas kaitsma 
meie  tuntud  naljamees  Rolan  Kolossov  oma 
tiimiliikmetega,  kes  määrati  eelmisel  aastal 
rändpäkapiku  kättesaamisega  väepealikuks.  
 

Mõnusal  südasuvel  leidsid 93 huvilist  üles tee, 
mis  tõi  meid  kokku  avarasse  Pärlselja 
puhkekompleksi, et üheskoos veeta kolm vahvat 

päeva.  Neil  päevil  sai  kogeda  erinevaid 
sportmänge  nii  murul  kui  ka  liival.  Toimusid 
meeskondlikud  spordivõistlused,  julgemad  said 
oma talendiandekust näidata etteastega. Et rahvas 
saaks oma fantaasiat rakendada, selleks puhuks 
oli  ka  midagi  erilist:  nimelt  stiilipidu,  kus  tuli 
ennast  esitleda  mereröövlina.  Mõistagi  ei 
puudunud  programmist  tagasivaatega  lahe  film 
eelmisest  laagrisündmustest  Sokkas.  Lustilisust 
jätkus nii karaoke, kui tantsu näol  ning  aktiivne 

päev  lõpetati  hüva  leili  ja  lõõgastust  pakkuvas 
saunas. 
Janek Kivilo

TEATER OOTAB 
VAEGKUULJAID…
  Paljud  vaegkuuljad,  kes  osalesid  EVL  20 
aastapäeva  üritusel  Tartus,  said  Vanemuise 
teatrisaalis  kuulata  silmusvõimendi  vahendusel. 
Telegrupp  AS  spetsialistid  eesotsas  Kaarel 
Jänesega,  häälestasid  ja  täiendasid  järgnevatel 
kuudel  helitehnikat,  et  kuuldavust  vaegkuuljate 
jaoks  parandada.  26.  augustil  toimus  veel 
testimine ja seejärel anti Vaegkuuljate Liidu poolt 
helisageduslik  induktsoonsilmusvõimendi
 

Univox  P-Loop  2.0  komplekt  ametlikult  üle 
teatrile.  Üleandmise  –  vastuvõtu  aktile  andsid 
oma allkirjad teater Vanemuine direktor Toomas 

Peterson, Telegrupp AS Juhataja Kaarel Jänes ja 
EVL  Juhatuse  esimees  Külliki  Bode. 
Tähelepanuväärsel sündmusel osalesid veel teater 
Vanemuine direktori asetäitja Erik Makarov, Teet 
Kallaste  ja  Uno  Taimla  Vaegkuuljate  Liidust. 
Alanud teatrihooajal oodatakse vaegkuuljaid juba 
teatrietendusi  vaatama-kuulama.  Nüüd  ei  pea 
enam lunastama kallist  piletit  esiridadesse,  vaid 
võib  saada  rahuldava  kuuldavuse 
kuuldeaparaadiga  ka  teatrisaali  tagaridades  või 
rõdul. Tähtis on, et kuuldeaparaat oleks korras ja 
induktsioonanduriga varustatud.

Uno Taimla
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TULEKUL TEHNILISTE ABIVAHENDITE 
REGULATSIOON …

   Sotsiaalministeeriumi poolt on alustatud  senise 
soodustingimustel  müüdavate  renditavate 
tehniliste  abivahendite  eraldamise  regulatsiooni 
muutmist.  Eesmärgiks on  seatud abivahendite  
kättesaadavuse ja valikuvabaduse suurendamine, 
abivahendite  taotlemise  menetlemise 
lihtsustamine,  rahaliste  vahendite  efektiivsem 
kasutamine  ning  inimeste  teadlikkuse  tõstmine. 
Seni  on  üle  Eesti  olukord  abivahendite 
kättesaadavuse  osas  erinev,  kuna  eelarve 
jaotatakse  maakondade  lõikes  elanike,  mitte 
abivajavate  arvu  järgi.  Samuti   puudub  ühtne 
abivahendi  taotluste  järjekordade  haldamise 

süsteem. Missugused oleksid 
esialgsed  võimalikud 
lahendused?   Väljatoodud 
probleemide  lahendustele 
tuleb läheneda komplektselt. 
On välja  pakutud  järgmised 
muudatused:

- abivahendite  taotluste  menetlemis-
skeemide muutmine

- tehnilistele  abivahenditele  piirhindade 
kehtestamine,  st.  riik  rahastaks  kõige 
optimaalsemat  toodet  (nii  hinna  kui  ka 
kvaliteedi osas )

- tsentraalne  rahastamine,  raha  liiguks 
inimesega kaasas

- ühtse  üleriigilise  abivajate  järjekorra 
loomine ja haldamine

- abivahendite  registri  loomine 
(informatsiooni  koondamine  Eestis-
müüdavates tehnilistest abvahenditest)

Eelpooltoodud  tehniliste  abivahendite 
regulatsiooni  muudatustega  töötavad  edasi  veel 
Sotsiaalministeeriumi  ametnikud  ja  Astangu 
Puudealase  Teabe  ja  Abivahendite  Keskuse 
spetsialistid.  Kavas  on  korraldada   ka 
koostöönõupidamine  kuulmiskeskuste 
esindajatega.  Menetlemist  vajab  ka  2014.a. 

abivahendite  riiklik  eelarve,  mis 
on  540  000  Euro  võrra  väiksem, 
kui 2013. a.

Uno Taimla 
Üleriigilise  tehniliste  abivahendite  ja 
rehabilitatsiooniteenuste ekspertkomisjoni liige

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 tiia.johannes@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  
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 
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. 
E-post: vaegkuuljad@hot.ee     

• Eesti Tinnituse ja Meniere´i Ühing Tallinn, 
Toompuiestee 10, tel. 6 616 394.  Vastuvõtt tuba 
208 iga kuu viimasel neljapäeval (v.a. detsember) 
alates kella 18. kuni 19.00-ni. 
E-post: Heinar Kudevita heinar380@gmail.com
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