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KONTAKTINFO: 
Eesti Vaegkuuljate Liit: Toompuiestee 10, Tallinn 
 
Meie Ise ajakirja netiversioon paikneb 
Vaegkuuljatel on internetis oma koduleht, 
kaasa! http://www.vaegkuuljad.ee/
http://www.vaegkuuljad.ee/blogi/
Meid leiab ka Facebookist.  
Arvamusi ja ettepanekuid ajakirja osas 
e-mail: kristi@think.ee  
 

  
Väljaandja: Eesti Vaegkuuljate Liit
Koostaja, toimetaja ning kujundaja: Kristi Kallaste
Ajakirjas on kasutatud Kuulmisabi jt internetisaitidelt pärinevaid kirjutisi ning
Suured tänud kaasautoritele!
Meie Auris ilmub 4 korda aastas.
Trükikoda: Grano 
Tallinn 2016 

ürituselt Puude taga on inimene (autor: Kalev Lilleorg)

Eesti Vaegkuuljate Liit: Toompuiestee 10, Tallinn  

Meie Ise ajakirja netiversioon paikneb vaegkuuljate liidu kodulehel „Trükiste“ alaosas.
Vaegkuuljatel on internetis oma koduleht, foorum ja Kõku blogi; tulge, kiigake ja lööge 

http://www.vaegkuuljad.ee/ 
http://www.vaegkuuljad.ee/blogi/ 

Arvamusi ja ettepanekuid ajakirja osas ootame toimetajale: Kristi Kallaste, 

Väljaandja: Eesti Vaegkuuljate Liit 
imetaja ning kujundaja: Kristi Kallaste 

Ajakirjas on kasutatud Kuulmisabi jt internetisaitidelt pärinevaid kirjutisi ning
Suured tänud kaasautoritele! 

4 korda aastas. 

 
Puude taga on inimene (autor: Kalev Lilleorg) 

vaegkuuljate liidu kodulehel „Trükiste“ alaosas. 
kiigake ja lööge 

Kristi Kallaste,  

Ajakirjas on kasutatud Kuulmisabi jt internetisaitidelt pärinevaid kirjutisi ning fotosid.  
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Meil on rõõm 

tervitada teid keset 
sügavat suve värske 
ajakirjaga, mida saab 
suurepäraselt tarbida 
näiteks päikeselise 
hommikusöögi ajal, 
võrkkiiges kiikudes, 
rannas päevitades või 
mujal toredas kohas. 
Suvi on nautimise aeg 
ning nautigem seda siis  
koos ühe mõnusa 
ajakirjaga.  

Panime koos teiega 
ajakirjale uue ja parema 
nime – Meie Auris. 
Ladina keeles tähendab 
Auris kõrva ja see ajakiri 
ongi ju meile kõrvade 
eest. Teatavasti on meie 
endi kõrvad natuke vähem töökorras kui 
nad olla võiksid. Toome teile selle 
väljaande abil otse koju kätte sündmusi 
kodumaalt ja välismaalt, persoonilugusid, 
uudiseid ja muud põnevat.  

Juunikuus toimus juba teistkordselt 
koguperefestival „Puude taga on inimene“. 
Selle toreda päeva korraldasid puudega 
inimesed ise, ka meie kui Eesti 
Vaegkuuljate Liidu inimesed osalesime nii 
korraldajatena, esinejatena, vabatahtlikena 
kui ka külastajatena.  

Sel aastal oli kaheksal vaegkuuljate 
liidu liikmesorganisatsioonil sünnipäev. 
Käesolevas numbris kirjeldame, kuidas 
tähistas oma 15-ndat sünnipäeva Tallinna 
ja Harjumaa Vaegkuuljate Ühing. 
Loodame, et ka teised organisatsioonid 
järgmistes numbrites meie ajakirja lugejaid 
oma tegemistega kursis hoiavad.  

Juunis lõpetasid 
meie korraldatud 
kursuse 15 kogemus-
nõustajat, kes on 
nüüdsest valmis olema 
nõu ja jõuga abiks 
töötukassa, kuulmis-
keskuste või rehabili-
tatsiooniasutuste kuul-
mispuudega klien-
tidele. Tore on seegi, et 
Eestis on nüüd olemas 
neli diplomeeritud 
kirjutustõlki, kes 
saavad teenust osutada 
üle Eesti kõikidele 

kuulmispuudega 
inimestele. Olgem vaid 
julged ja telligem! 

Ajakirjast saab 
lugeda, kuidas näeb 

välja tavaline kuulmiskeskuse argipäev. 
Kuulmisuurija Margit Seppu ja tema 
klientide jälgimine oli artikli autorile 
põnev ning läbi muheda jutustuse saame 
meiegi lugejatena sellest osa. 
Kogemusnõustaja Ene on kirjutanud oma 
taastumise teekonnast. Loodetavasti aitab 
see lugu nii mõnelgi inimesel mõista, et ta 
ei ole oma murega üksi, meiesuguseid on 
palju. Lugusid on ajakirjas veel mitu-mitu, 
kõiki lihtsalt ei mahu siinkohal ära 
kirjeldama. Jätkem ikka avastamisrõõmu 
ka! 
       Ilusat suve jätku ja ärge unustage 
puhata, päikest võtta ja õues viibida – iga 
ilmaga! 
 

Teie Külliki 
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Getter Jaani esinemas ürituse pealaval 
 Tänavune suvi algas puuderahvale 

paljutõotavalt: 11. juuni oli päev, mis tõi 
taas kokku suurema hulga säherdust 
lahedat seltskonda, keda ametlikus keeles 
erivajadustega inimesteks tituleeritakse. 
Tänapäevase eesrindlikumat sorti 
mõtlemise kohaselt ei seisa too kamp enam 
ühiskonnast kuidagi eraldi, vaid on 
ammugi viimasesse täiel hool 
integreeritud. Nii on Puudetagustest saanud 
pigem lõbus kogupere pidu, kus tegevust 
leiab endale igaüks, kel vaid kael ja jalad 
kannavad (või siis mitte).  

Ametlikult öeldes lõid MTÜ Puude 
taga on inimene (PTOI) ettevõtlikud 
eestimaalased, kes võtsid oma eesmärgiks 
ühiskonnas suhtluslõhe vähendamise 
puudega ja puudeta inimeste vahel. Antud 
MTÜ tegeleb ühtlasi puudega inimestele 
oluliste teemadega, nagu näiteks liikumine 
linnaruumis, ligipääs kultuurisündmustele 
ja kõikide ühiskondlikku ellu kaasatus.  

Kui esimene PTOI-üritus toimus 
Tallinna Lauluväljakul, siis tänavunegi  

hoidis endiselt mere poole – seekord jõuti 
otsaga Stroomi randa.  

Juba hommikuse avamise aegu vooris 
rahvast telkide vahet, uudistamas ühinguid 
tutvustavaid väljapanekuid. Tulid lapsed, 
eakad ja noored, hulgaliselt kohtas 
lapsekäru lükkavaid vanemaid; mõnel 
rõõmsailmelisel proual oli käe otsas kolm 
last, mees ja koer. Jäätisel, limpsil ja 
kukekommidel oli vinge minek.  

Ja päevakangelased ise? Kes veeres, 
kes viiples, kes hüppas, kes rallis 
elektriratastoolis; küllaga liikus ringi 
neidki, kelle erilisust ei paistnud 
esmapilgul ühegi kandi pealt, kui välja 
arvata kõrva tagant piiluv kuuldeaparaat 
või pluusikraest väljaturritavad võõraste 
patust uudishimu kütvad juhtmed. 
Õhkkond oli hubane ja meeleolu mitte puu 
taga, vaid rohkem pilvedes. Seega polnud 
pealava ümbruses lisasoojendust enam 
vajagi, kui seal astus üles Metsatöll. 
Metsatöllu laulud tõlgiti sealsamas 
viipekeelde. Ühtlasi astusid sellise-
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   Liikudes praktiline pool tervislikuga tasakaalus.
                                                                       

             Kaasahaarav hetk Metsatöllu kontserdilt, mida tõlgib viipekeelde Ulvi Saks
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mastaapsel üritusel esmakordselt üles meie 
kirjutustõlgid, kelle kribatud teksti 
lugemine ekraanilt hõlbustas peomelus 
sõnadest arusaamist kuuljatelgi. 

Tuntud kõrvavõlujatena
teiste seas ka Justament ning Getter Jaani. 
Kui aga Justamendi saatel astus 
vaegkuuljatest koosnev Kõku tantsutrupp, 
polnud mingit tõlget 
kärtspunastes pluusides ja lehvivates 
seelikutes esitatud tempokas 
tükk paitas meelalt ka kõige kurdima 
kurdi muusikasilma. 

Festivali üheks tõmbenumbriks sai
pimekohvik, kus külastajad 
siseneda kottpimedasse ruumi ning tellida
seal endale jooke-toite, mida nad kunagi 
näha ei saanud (küll aga maitsta).
kellelgi laps kaotsi läks, leidis mu
mamma ta varem või hiljem 
kus demonstreeriti kirjeldustõlkega filme. 

Vaegnägijate teemat käsitles Tera
teatri tükk „Pime päev“, kus näidati mõt
lemapanevalt valusnaljakaid situatsioone, 
kuhu pime inimene võib sattuda 
siis juhuslikult või ümbritsevate tähelepa
nematuse tõttu. Lastealal õpiti jalaga 
maalimist, esmaabi ning tule
ohutust, samuti toimus 

Liikudes praktiline pool tervislikuga tasakaalus.  
                                         

etk Metsatöllu kontserdilt, mida tõlgib viipekeelde Ulvi Saks

taapsel üritusel esmakordselt üles meie 
kirjutustõlgid, kelle kribatud teksti 
lugemine ekraanilt hõlbustas peomelus 
sõnadest arusaamist kuuljatelgi. 

Tuntud kõrvavõlujatena esinesid 
teiste seas ka Justament ning Getter Jaani. 

aga Justamendi saatel astus üles 
vaegkuuljatest koosnev Kõku tantsutrupp, 
polnud mingit tõlget enam vajagi – 
kärtspunastes pluusides ja lehvivates 

tempokas Parve-Peetri 
ka kõige kurdima 

estivali üheks tõmbenumbriks sai 
pimekohvik, kus külastajad võisid 

se ruumi ning tellida 
toite, mida nad kunagi 

näha ei saanud (küll aga maitsta). Kui 
läks, leidis murelik 

mamma ta varem või hiljem kinotelgist, 
kus demonstreeriti kirjeldustõlkega filme.  

Vaegnägijate teemat käsitles Tera-
teatri tükk „Pime päev“, kus näidati mõt-
lemapanevalt valusnaljakaid situatsioone, 
kuhu pime inimene võib sattuda – olgu 
siis juhuslikult või ümbritsevate tähelepa-
nematuse tõttu. Lastealal õpiti jalaga 

ning tule- ja liiklus-
 viipekeele õpituba. 

etk Metsatöllu kontserdilt, mida tõlgib viipekeelde Ulvi Saks 
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 Spordiala oli pimelaskmise, ratastoolis vehklemise, pimelauatennise ning ratastooli korvpalli 
turniiri päralt. 

 
 
Kunstitelgis võis tutvuda ulatusliku kunstinäitusega, mille programmi aitas koostada 

varvaskunstnik Meelis Luks ehk Mella. Traditsiooniliselt ei puudunud ka erivajadustega 
inimeste käsitööletid ning POMP ehk Pane Oma Meeled Proovile. Tahaks täitsa huviga näha 
inimest, kellele Puudetaguste peol kohe üldse mingit tegevust ei leidunud!  
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Nõnda valvati Puudetagustel laste järele... 

 
Lapsesuu: Vanaema helistas hommikul lapselapsele ja küsis: „Kas olete täna kodus või 

lähete ka kusagile?“ Aurelia pöördus ema poole: „Emme, kuhu me täna minema pidimegi?“ 
Ema vastas: „Läheme Stroomi randa üritusele „Puude taga on inimene.“ Aurelia kilkas 
telefoni: „Vanaema! Me läheme Stroomi randa, seal puu taga ootab meid üks inimene!“ 

 
Kristi Kallaste 

 
 

TT[[lllliinnnn[[  jj[[  HH[[rrjjuumm[[[[  VV[[__ggkkuuuulljj[[tt__  
ÜÜhhiinngguu  tt__gg__vvuuss__sstt    

 
Tallinna ja Harjumaa Vaegkuuljate Ühingu (THVKÜ) käesoleva aasta tegevuse eesmärk 

on tõhusa teavitus- ja ühistegevustöö abil muuta paremaks kuulmispuudega inimeste 
toimetulekut Harjumaal. Projektide raames osutati esmatasandil kuulmisnõustamisteenust 
Toompuiestee kontoris, viidi läbi teabepäevi, spordi- ja infoüritusi, vastati küsimustele, 
hooldati kodulehte ning korraldati ühistegevusi. Lisaks tehti koostööd omavalitsustega, et 
tagada kuulmispuudega inimestele parem teenindus ja toimetulek. 2015. aasta projektid 
„Kuulmisabi 2015 Harjumaal“ ja „Kuulmisabi 2015 Tallinnas“ hõlmasid Harjumaal ja 
Tallinnas elavaid kuulmispuudega inimesi ja nende igapäevast toimetulekut. Projektide 
raames korraldati eraldi üritusi vanematele ja noorematele kuulmispuudega inimestele, et 
motiveerida neid olema aktiivsed ning tervislike eluviisidega. Peaaegu iga kuu toimusid 
pensionäridele teabepäevad Kristiine Sotsiaalkeskuses. Projektide raames uuendati kodulehte, 
infot jagati ka listi kaudu ning posti teel. All pakume lugejale ülevaadet THVKÜ möödunud 
aasta tegemistest. 
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TTaalllliinnnn--HHaarrjjuummaaaa  VVÜÜ  22001155..  aaaassttaa  tteeggeevvuusseedd  kkuuuuddee  llõõiikkeess::  
  

• Jaanuar  
13.01 kell 15.00 teabepäev Kristiine Sotsiaalkeskuses  
20.01 kell 18.00 juhatuse koosolek Toompuiesteel  

• Veebruar  
10.02 kell 15.00 teabepäevKristiine Sotsiaalkeskuses, kohtumisürituse Riigikogusse 
valitavate saadikukandidaatidega.  
11.02 kell 12.00 teabepäev Lasnamäe Sotsiaalkeskuses, kohtumisürituse Riigikogusse 
valitavate saadikukandidaatidega.  
14.02 kell 16.00 uisutamine Harju tänava uisuplatsil, osavõtt kõikidele Tallinna ja 
Harjumaa Vaegkuuljate Ühingu liikmetele tasuta  
14.02 kell 18.30 tants Toompuiesteel  
17.02 kell 18.00 juhatuse koosolek Toompuiesteel  

• Märts  
10.03 teabepäev Kristiine Sotsiaalkeskuses  
12.03 kell 11.00 infopäev Kuusalus ja kell 13.00 Kehras (Uno, Mallori, Külliki, Ene)  
24.03 kell 18.00 Juhatuse koosolek Toompuiesteel  
30.03 kell 11.00 Aegviidu – kuulmisnõustamine Harjumaal (Uno, Siret, Külliki, Ene)  

• Aprill  
04.04 kell 14.00-16.00 üldkoosolek Toompuiesteel  
07.04 kell 14.00 teabepäev Kristiine sotsiaalkeskuses  
08.04 kell 11.00 Alavere / kell 13.00 Aruküla – kuulmisnõustamine Harjumaal (Uno, 
Siret, Ene)  
20.04 kell 16.00 Al Mare Bowling  
19.04 kell 11 – HPIN Kevadine tervisepäev – Keila tervisekeskuses   

• Mai  
12.mai teabepäev Kristiine sotsiaalkeskuses  
13. mai kell 11 – 13 Kohtumine Raplamaa vaegkuuljate Ühinguga, Tallinnas 
Toompuiestee 10  
20. mai Bowling Al Mare bowlingus  

• August  
2.08 Oxforellis HPIN suvine tervisepäev  
07-09.08 Kõku suvepäevad Saaremaal  

• September  
8.09 – juhatuse koosolek  
8.09 – Teabeüritus Kristiine sotsiaalkeskuses  
10.09 – Teabeüritus Lasnamäe Sotsiaalkeskuses (eesti- ja venekeelne) avaüritus, algus 
kell 12.00  
20.09 – kell 14.00 kardisõit Laagri kardikeskuses  

• Oktoober  
13.10 – Teabeüritus Kristiine sotsiaalkeskuses algusega kl 15.00  
14.10 – Teabeüritus Lasnamäe Sotsiaalkeskuses (eesti- ja venekeelne), algus kl 12.00  
14.10 – juhatuse koosolek  
10.10 – Kart FK keskuse kardirajal kell 18.00 
13.10 Minigolf Vabaduse väljaljaku City Jungle Elamusgolfi rajal  
22.10 – Kuulmisabi teabepäev Keila Sotsiaalkeskuses  

• November  
10.11 – Teabeüritus Kristiine sotsiaalkeskuses kell 15.  
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12.11 – Teabeüritus Lasnamäe Sotsiaalkeskuses (eesti- ja venekeelne)  
18.11 – Bowling Krabibowlingus. 

•  Detsember  
01.12 – Juhatuse koosolek  
02.12 - Jääkeegel Tondiraba jäähallis.  
14.12 – kell 17.00 – 20.00 jõuluüritus  

  16.12 Ujumine Kalev Spas kell 18.00. 
 

        
Spordipäev Tallinna Puuetega Inimeste Kojas 

 
Et meie ühing on sotsiaalmeedias aktiivne, osutus kõige mugavamaks jagada infot 

Facebookis. Samuti saadame oma tegevustest liikmetele e-kirju. THVKÜ koduleht on lihtsa 
kujundusega ja informatiivne. Meile helistatakse tihti, et küsida nõu. Korraldame regulaarseid 
infoüritusi Tallinnas ja Harjumaal. Teeme koostööd erinevate organisatsioonidega ning oleme 
ühtlasi kõige kiiremini kasvav vaegkuuljate ühing Eestis. Tegutseme ka rahvusvahelisel 
tasandil. Oleme Teie jaoks alati kättesaadavad! 

 
Mallori Lemsalu 
THVKÜ esimees  
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Tallinna – Harjumaa 
Vaegkuuljate Ühingu 
üldkoosolek koos  juubeliüritu-
sega toimus 14. mail 
Toompuiestee 10 maja saalis. 
Ühingu tegevusaruande esitas 
juhatuse esimees Mallori 
Lemsalu ning finantsilisest 
poolest rääkis  raamatupidaja 
Annika Kokk. 

Edasi järgnes vaegkuuljate 
ajakirja toimetaja Kristi Kallaste 

pilguheit ühingu perioodika-
väljaannetele. 
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Slaididelt võis näha sellekohast 
ajalugu alates kadunud Uno Taimla poolt 
välja antud esmaväljaandest Infoleht, mis 
peagi nimevahetuse teel Aurise ajaleheks 
sai ja mida alates aastast 1995 ilmus 
ühtekokku tervelt 91 numbrit. 1999. a 
sügisel väisasid Eesti Vaegkuuljate Ühingu 
aktivistid Prantsusmaal Strasbourgis noorte 
vaegkuuljate seminari, tuues sealt 
külakostiks kaasa noorteajakirja idee.  

Esimene noorte vaegkuuljate ajakirja 
Meie Ise number ilmus 2000. aastal ning 
ühtekokku nägi too üllitis trükivalgust 13 
korda. Ajakirja tegija ning toimetaja oli 
Kristi Kallaste. Meie Ise ajakiri oli küll 
suunatud peamiselt noortele, ent tegelikult 
leidus seal lugemist igale eale ja maitsele. 
Meie Ise ja Auris ilmusid sõbralikult 
paralleelsena pikki aastaid, kuni Uno 
Taimlal tekkis asjalik idee need kaks 
väljaannet kokku liita. Toimetajaks pidi 
saama Kristi Kallaste. Paraku Uno esimest 
liitväljaannet enam ei näinud... 

Üleminekunumber ehk Auris+Meie 
Ise ilmus käesoleva aasta kevadel. Har-
jumaa VÜ koosolekul toimunud nime-
valiku arutelu tulemuseks hääletati 
üksmeelselt  

Meie Auris ja selle nimega vaegkuuljate 
ajakiri nüüdseks ka jääb. Tegemist on 
poliitiliselt korrektse nimega, mis ei eelista 
kumbagi ning lisaks kõlab ka igati hästi! 
 Teet Kallaste tutvustas 
induktsioonvõimendeid, mis praegusajal 
kiiresti populaarsust koguvad ja mida 
paigaldatakse mitte enam ainult 
vaegkuuljate ettevõtetesse, vaid üha 
rohkematesse tavaasutustesse. Ilmselt ei 
vaja silmusvõimendite tähendus meie 
ajakirja lugejate jaoks pikemat selgitamist. 
 Nüüd oli järg Külliki Bode käes,  
tutvustamaks uut abivahendite korda, 
töövõime hindamist ning puudetoetusi. 
Töötukassa teenusteosakonna peaspet-
sialisti ametis olevale esileedile ei valmista 
need keerukad teemad loomulikult mingeid 
raskusi. 
 Veel peatus tehniliste abivahendite 
teemal Kadrimardi infominutite raames 
Kaarel Saluste. Järgnes väike vahva 
ajalootund ehk Mallori Lemsalu pilguheit 
Tallinna ja Harjumaa Vaegkuuljate ühingu 
tegevustele alates ühingu moodustamisest 
16. aprillil 2001. aastal Uno Taimla 
eestvedamisel. 
 

 
THVKÜ ajaloo loeng. Lektor: Mallori Lemsalu 
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 Hakatuseks ristiti too rakuke 
Harjumaa Vaegkuuljate Ühinguks. Noores 
ühingus pühenduti esimestel aastatel 
kõigepealt juhtimisvõimelise juhatuse 
koolitamisele, kuid sekka mahtus ka 
kohtumisi Nõmme ja Rapla vaegkuuljatega 
ning osalemisi mitmetel teabepäevadel ja 

üritustel.      Järgnevad aastad kujunesid 
üpris töörohketeks. Kuna enne ametlikku 
registreerimist oli Ääsmäel tegutsenud 
väike tubli vaegkuuljate seltskond, siis 
toimus algul hulgaliselt ettevõtmisi 
sealsele aktiivsete huviliste grupile. 

 

  
Siret Linde tänab Eesti Vaegkuuljate Liitu sünnipäevakingituse eest 

 
 Mitmeid teabepäevi ja üritusi toimus 
ka Keila sotsiaalkeskuses, Magdaleena 
polikliinikus, Saue päevakeskuses ja 
Tallinna puuetega inimeste päevakeskuses. 
Ühingu liikmed käisid vabatahtlikena 
tutvustamas kuulmispuuet ja abivahendeid, 
julgustasid probleemide korral kõrvaarsti 
poole pöörduma, müüsid kuuldeaparaatide 
patareisid, kutsusid inimesi „kapist välja 
tulema“ ning tegid palju muud hüva. 
 Aktiivselt on osaletud Harjumaa 
Puuetega Inimeste Nõukoja poolt 
korraldatud talvistel ja suvistel 
spordipäevadel, Rootsi vaegkuuljate poolt 
korraldatud koolitustel, noorte 
suvepäevadel ja paljudel teistelgi harivatel 
ettevõtmistel. Väljasõidud on viinud meid 
nii Kuusalusse kui ka Hispaaniasse. Kuna 
Harjumaa seltskonnaga liitus järjest 

rohkem Tallinnast pärit vaegkuuljaid, tuli 
nimes teha väike muudatus. Alates 30. 
augustist 2008 on kasutusel nimi Tallinna 
ja Harjumaa Vaegkuuljate Ühing. Põnevad 
tegevused aga jätkuvad ja kes viimases 
veel kahelda julgeb, see kiigaku näitena 
möödunud aasta tihedat ürituste kava 
eelmisest artiklist lk 9-10. 
 Liikmeteks on oodatud nii 
vaegkuuljad, kurdid kui ka kuuljad – kõik, 
kellele teema huvi pakub ja kes omalt 
pooltki tahaksid ühingule midagi anda. 
2013. aastal pälvis THVK Parima 
organisatsiooni tiitli. „Iga ühing on oma 
liikmete nägu, seega on tähtsaimad meie 
liikmed,“ rõhutas ühingu esimees Mallori 
Lemsalu. „Ilma liikmeteta ei saaks ükski 
ühing toimida!“  
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Tagareas olid kõige teravkõrvsemad kuulajad. 

 
 Et pika ja inforohke programmi 
vältimatuks kõrvalmõjuks olid kõigi ligi 
kolmekümne osavõtja nurisevad kõhud, oli 
aeg rahvas lauda juhatada. Söögitoa poolel 
ootasid kehakinnitajaid praad, shampus 
ning tort, mis oli ühtviisi nii kaunis kui ka 
maitsev. Palju õnne 15. juubeli puhul, 

Tallinna ja Harjumaa Vaegkuuljate Ühing! 
Jätkugu Sinu etteotsa aktiivseid ja ideedest 
pakatavaid juhte ning liikmeteks 
rõõmsameelseid ja teotahtelisi naisi ning 
mehi, noori, vanu ja keskmikke!  
 

Kristi Kallaste 
 

                  KKKKKKKKüüüüüüüüssssssssiiiiiiiimmmmmmmmuuuuuuuussssssss        ––––––––        vvvvvvvv[[[[[[[[ssssssssttttttttuuuuuuuussssssss                
          

Küsimus Töötukassale kliendilt:  
Kui Sotsiaalkindlustusamet väljas-

tas varem töövõimetule Pensioni-
tunnistuse, siis mis dokumendi väljastab 
nüüd inimesele Töötukassa?  
 
     Vastus küsimusele Töötukassast: 
     Osalise ja puuduva töövõimega 
inimesel ei ole uue süsteemi järgi pensio-
näri staatust ja seega ei anta enam ka pen-
sionitunnistust. Osalise ja puuduva 
töövõime korral väljastab töötukassa ini-
mesele TÖÖVÕIME KAARDI, mis kehtib 
koos isikutunnistusega. Puuduva või 
osalise töövõimega inimestele ei kehti 

automaatselt samad soodustused, mis 
töövõimetuspensionäridele, sest muutub 
ametlik staatus. Riiklikult pakutavate 
soodustuste korral kehtivad reeglina 
vähenenud töövõimega inimestele samad 
soodustused, mis töövõimetuspensio-
näridele, kuid erateenusepakkujad on oma 
hinnapoliitikas iseseisvad. Töövõimetus-
pensionäride pensionitunnistused kehtivad 
kuni töövõime hindamisega saadud uue 
otsuseni.  

 
Nansi Kartanas  

avalike suhete osakonna infospetsialist  
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Päikest täis maikuisel nädalavahetusel 

kogunesid neliteist õpihimulist Tallinna 
Puuetega inimeste Maja hoovimajja. Kohal 
olid ka usinad viipekeele- ning 
kirjutustõlgid. Istuti, pilgus millegi uudse 
ootus ja uudishimu kõikidel – nii õppuritel 
kui ka korraldajatel. Algas kogemus-
nõustajate koolitus kuulmispuudega 
inimestele ja nende pereliikmetele – Eestis 
esimene omalaadne.  

Koolitajad Külliki Bode ning Natalja 
Krassilnikova olid ette valmistanud 
programmi, mille abil muuta kogenud 

vaegkuuljad kogenud kogemus-
nõustajateks. Suhteliselt sügavuti tutvuti 
psühholoogia köögipoolega ning tulevased 
nõustajad viidi meenutustes tagasi 
minevikku, aega, mil nad ise olid värskelt 
kuulmise kaotanud. Lisaks loengutele 
pandi õppureid proovile rollimängudes, et 
pärastises töös ettetulevaid situatsioone 
läbi mängida. Pisut küll peljati mängude 
ajal nõustaja rolli sattumist: kõik kibelesid 
kangesti olema patsiendid või äärmisel 
juhul nõustaja abilised. 

 

 
Rollimängus klientidena Katrin Lapina ja Riina Põderson, kogemusnõustajana Tiiu 

Hermat, abistajana Riina Kuusk. Paremal viipekeeletõlk. 
 
Kuid mida kogemusnõustamine 

üldsegi tähendab? Ja milleks on sihukest 
ametit veel vaja? 

Töötukassa teenusejuhendis on öeldud 
sedasi: „Kogemusnõustamine on mõeldud 

eelkõige inimestele, kes vajavad oma 
probleemide lahendamiseks teise sarnase 
puude või tervisehäirega inimese toetust.“ 

Sotsiaalministeeriumi definitsioon on 
selline: ,,Kogemusnõustamine on sarnase 
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kogemusega inimeste vahel toimuv 
teadmiste- ja kogemustevahetus ja/või 
nõustamine, mille käigus pakutakse 
kogemuslikku emotsionaalset sotsiaalset 
ja/ või praktilist tuge.“  

Kogemusnõustaja on isik, kelle 
tunnusjooneks on asjaolu, et kas tema ise 
või tema lähedane on minevikus läbi 
elanud mõne enda jaoks olulise muut
Teiseks on tähtis, et ta oleks
muutusega nüüdseks ise kenasti kohanenud 
ja kolmandaks: et ta sooviks
inimesi, kellega on hiljuti
samalaadne sündmus. 

Kogemusnõustaja on elanud mingi 
temaga juhtunud sündmusega (milleks 
antud juhul on kuulmise kaotus)
aastaid, ent teise osapoolega on see 
toimunud alles hiljuti. Kogemusnõus
ülesanne on aidata äsja kuulmise kaotanud 
inimesel saada üle šokist, teda toetada ning 
õpetada elu taas positiivselt nägema.
ning aidatava tasandid on võrdsed 
kumbki osapool ei ole selles protsessis 
ekspert. Ühel on lihtsalt olemas kogemus, 
mida ta on valmis saatusekaaslasega 
jagama. 

Siin me oleme – Eesti esimesed 
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kogemusega inimeste vahel toimuv 
ja kogemustevahetus ja/või 

käigus pakutakse 
kogemuslikku emotsionaalset sotsiaalset 

taja on isik, kelle 
jooneks on asjaolu, et kas tema ise 

või tema lähedane on minevikus läbi 
elanud mõne enda jaoks olulise muutuse. 

a oleks tolle 
kenasti kohanenud 

ja kolmandaks: et ta sooviks aidata teisi 
kellega on hiljuti juhtunud 

on elanud mingi 
sündmusega (milleks 

antud juhul on kuulmise kaotus) juba palju 
, ent teise osapoolega on see 

Kogemusnõustaja 
kuulmise kaotanud 

inimesel saada üle šokist, teda toetada ning 
õpetada elu taas positiivselt nägema. Aitaja 
ning aidatava tasandid on võrdsed – 
kumbki osapool ei ole selles protsessis 
ekspert. Ühel on lihtsalt olemas kogemus, 
mida ta on valmis saatusekaaslasega 

Kogemusnõustamine on aastast 2014 
Eestis ametlikult tunnustatud aitamistöö 
viis. Aastast 2016 soovivad seda 
,,inimeselt-inimesele''-tasandit ühe 
lisavõimalusena kasutada nii 
Sotsiaalkindlustusamet kui 

Arenenud sotsiaalsüsteemi
riikides on kogemusnõustamine olnud 
populaarne ja iseenesestmõistetav 
juba aastakümneid. Eestis korraldatakse 
kogemusnõustaja koolituse hankeid
Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse 
poolt ning järjest läbivad neid erinevate 
puuderühmade liikmed. Lisaks 
võitnud Vaegkuuljate Liidu korraldatud 
koolituse raames lõpetanutele omandas 
Tartus kogemusnõustamise programmi kuu 
aega varem ka vaegkuuljast 
spetsialiseerumisega psüühikahäiretega 
inimeste nõustamisele. Nagu näha, 
kogemusnõustamise näol tegu 
huvipakkuva teemavaldkonnaga, mida 
väga tõenäoliselt ootab ees paljulubav 
tulevik.  

Kristi Kallaste, kogemusnõustaja

Eesti esimesed kogemusnõustajad kuulmispuudega inimestele.

Kogemusnõustamine on aastast 2014 
Eestis ametlikult tunnustatud aitamistöö 

Aastast 2016 soovivad seda 
tasandit ühe 

lisavõimalusena kasutada nii 
Sotsiaalkindlustusamet kui ka Töötukassa. 

süsteemiga Euroopa 
riikides on kogemusnõustamine olnud 
populaarne ja iseenesestmõistetav teenus 

Eestis korraldatakse 
koolituse hankeid 

Kutserehabilitatsiooni Keskuse 
poolt ning järjest läbivad neid erinevate 
puuderühmade liikmed. Lisaks hanke 

Vaegkuuljate Liidu korraldatud 
koolituse raames lõpetanutele omandas 
Tartus kogemusnõustamise programmi kuu 

vaegkuuljast Heli Veide, 
tsialiseerumisega psüühikahäiretega 

. Nagu näha, on 
kogemusnõustamise näol tegu 
huvipakkuva teemavaldkonnaga, mida 
väga tõenäoliselt ootab ees paljulubav 

 
Kristi Kallaste, kogemusnõustaja 

kuulmispuudega inimestele. 
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TT@@RRTTUU  HHIIIIEE  KKOOOOLL  7755  

 

Reedesel päeval, 15. aprillil, tähistas Hiie kool oma 75. aastapäeva. Kohale oli tulnud 
hulgaliselt vilistlasi ning teisi külalisi. Üritus algas ringkäiguga koolimajas. Vilistlased said 
taas kohtuda tuttavate õpetajate ning paikadega. Hoolimata hulga aastate möödumisest 
tundsid selle kooliga seotud inimesed üksteist endiselt ära ning muljetamisel ei tulnud lõppu. 
Järgnes aastapäeva aktus aulas. Õpilaste poolt oli ette valmistatud põhjalik esinemiskava. 
Palju õnne, Hiie kool, palju jõudu ning häid lapsi järgnevateks aastateks! 

                                    Hiie kooli õpilased aastapäeva aktusel esinemas 
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Kuulmisrehabilitatsiooni Keskuse 
audiometristi kabinetti astub sisse eakas 
proua tütrega. Naine on vaikne, istub 
püüdlikult nagu koolitüdruk, käed süles ja 
pilk maas. Keskealine tütar uurib oma 
kohalt uudishimulikult laual olevaid 
kuuldeaparaadi-juppe.  

Arst tuvastas naisel vanusest tingitud 
kuulmislanguse. Naine on juba jõudnud 
kuulmiskeskusse ning siin on audiogramm 
ja muud kuuldeaparaadi saamiseks 
vajalikud ettevalmistused ära tehtud. 
Jäänud on viimane etapp ehk 
kuuldeaparaadi andmine. 

Audiometrist Margit Seppu 
demonstreerib esiteks näidiskuulde-
aparaati. Asetab selle oma peopesale, avab 
patareiluugi, sisestab patarei. Ise räägib 
rahustava häälega teemakohast juttu 
juurde. Kui Margit on kuuldeaparaadi 
esmatutvustusega ühele poole saanud, 
torkab ta masina endale kõrva ning 
naeratab. Proua istub endiselt kangelt, käed 
süles, peopesad allapoole. Tema tütre 
pilgus peegeldub põnevus. Margit 
eemaldab kõrvast kuuldeaparaadi ning 
paneb selle ära. Kätte on jõudnud patsiendi 
jaoks ajalooline hetk: elu esimene tutvus 
kuuldeaparaadiga. Margit võtab välja 
musta pappkarbikese. See on ilus karp. 
Proua pilk on  vajunud veelgi madalamale. 
Mõtlen endamisi, et kui inimene ei kuule, 
siis ta peaks just vaatama kõnelejale ometi 
kogu aeg näkku, mitte aga maha või 
kusagile mujale... Aga mismoodi sa sellist 
asja inimesele ütled? 

Margit on vahepeal pappkarbi avanud. 
Selle sees on omakorda must karbike – 
nagu  matrjoshka. Margiti hääl muutub 
nüüd eriliselt rõõmsameelseks, ta naeratab 
kohkunud prouale sõbralikult. 
Arvutiekraanil paikneb audiogramm. 
Margit ühendab kuuldeaparaadi arvutiga. 
Peenike juhe jookseb arvutist 
kuuldeaparaati, kandes sinna 
informatsiooni selle tulevase kandja 
kuulmise kohta. Aparaat häälestub õigeks. 

Juhe endiselt aparaadil taga, passitab 
Margit  masina proua kõrva taha. Proua on 
liikumatu ja kange. Margit sätib 
delikaatselt uut vidinat. Proua laseb endaga 
kõike teha, põrnitseb vaid põrandat. Erilise 
hoolega  sätib programmeerija hääle 
valjust. „Ilmselt paneb ta selle vaiksema 
peale, muidu inimene ju ehmatab,“ mõtlen 
endamisi. 

Margit lülitab masina tööle ning astub 
sammukese eemale. Toas on tunda 
ootusärevat pinget. „Ainult väga rumal 
inimene karjuks praeguses seisundis kõva 
häälega kõrva sisse, et noh, kas kuuled 
vä!“ läbib aju taas mõttepoeg. Margit ei ole 
rumal inimene. Ta küsib väga vaikselt ja 
mahedalt: „No nii, ja kuidas see nüüd siis 
ka tundub?“ 

Äkitselt tõstab proua lõua üles. Ta 
silmad sädelevad. „Väga hästi!“ 

Proua ei põrnitsegi enam maha. 
Imelik, just nimelt siis, kui ta ei kuulnud, 
oleks ta pidanud rohkem  inimestele otsa 
vaatama, tema aga vaatab otsa hoopis 
nüüd, mil ta kuuleb niikuinii, mõtisklen 
taas endamisi. Aga nii need inimesed kord 
juba on – ei allu loogikale. 

Margit jalutab mööda kabinetti ringi, 
ise räägib. Igatmoodi – kord seisab ta 
proua poole näoga, kord seljaga. Seisab 
paremal, siis vasakul ja lõpuks otse ees. 
Proua ei vaata enam maha, vaid osaleb 
vestluses. „Ma kuulen väga hästi!“ võtab ta 
olukorra kokku.  

Nüüd istub Margit taas laua taha ning 
õpetab näidisaparaadi toel hooldamist ja 
puhastamist. „Näete, siin karbi sees on 
lapp. Igal õhtul puhastate aparaadi 
väliskesta selle lapiga ära. Kesta peale 
koguneb niiskust ja rasu, see tuleb maha 
hõõruda. Seejärel panete aparaadi karpi. 
Kuid karp võiks jääda lahti – nii saab 
aparaat rohkem õhku ja kuivab paremini. 
Patarei luuk võiks öösiti avatud olla, jällegi 
kuivamise mõttes,“ õpetab Margit prouat. 
Tütar on püsti tõusnud ning samuti laua 
juurde astunud, et paremini näha. 
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Järgnevad bürokraatlikud üksikasjad 
nagu abivahendi kaart ning taotlus. 
Vajalikud avaldused-kaardid täidetud, 
saadab Margit proua ukseni. 
Hüvastijätmisel annab Margit kaasa veel 
viimase, väga olulise soovituse: „Kandke 
aparaati kogu päeva, muidu pole kasu!“ 

„Inimesed ei tea alati, et abivahendi 
kaart on vajalik ja et seda saab linnaosa 
sotsiaalhoolekande osakonnast,“ mainib 
Margit. „Tulevadki meie juurde ilma 
kaardita. Ega me inimest sedasi minema 
muidugi ei saada. Aparaati anda me talle 

küll ei saa, kuid proovida-sobitada ja infot 
jagada saame ikka.“  

„Kui kaua kulub inimesel diagnoosiga 
kohanemiseks? Ehk siis, arsti pandud 
kuulmislanguse diagnoosist alates, millal ta 
ka reaalselt kuulmiskeskusesse jõuab?“ 
      „See aeg on väga, väga erinev,“ vastab 
Margit. „Kolmest kuust kuue kuuni, aga 
mõni ei kohanegi elu lõpuni. Ikka arvab, et 
ta on kuulja, lihtsalt teised on hakanud 
ebaselgelt rääkima. Eks omajagu mängivad 
rolli ka pikad ooteajad. Juba see ooteaeg 
ise annab inimesele vahepuhvri, võimaluse 
diagnoosiga esmakohanemiseks.“  

 
Audiometrist Margit Seppu oma kabinetis  

 
Kogenud vaegkuuljad oskavad oma 

kuulmist jälgida kullipilgul. Kohe 
tunnetavad ära, kui kuulmisega on täna 
midagi teisiti. Samuti annavad neile ausat 
tagasisidet pereliikmed ja lähedased. 

Vaegkuuljad põevad kohati liigagi 
palju oma kuulmise pärast, arvab Margit. 
Tegelikkuses ei pruugi kuuljadki alati 
kaugeltki kõike kuulda, või lihtsalt ei 
kuulata üksteist. Mõni vaegkuulja oskab 

tunduvalt paremini teist inimest kuulata kui 
normaalkuulja. 

„Mõnikord on inimesel kummaski 
kõrvas erinev kuulmislangus – ühes kõrvas 
on kuulmisjääk natuke suurem, teises 
väiksem. Me soovitame panna 
kuuldeaparaadi suurema kuulmisjäägiga 
kõrva, kuna see kõrv on harjunud rohkem 
tööd tegema, rohkem kuulmisega 
tegelema. Ent inimene leiab, et ta ei taha
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aparaati „tervesse“ kõrva, vaid ikka 
sellesse, mis on rohkem „haige“.   

Aparaati tuleb kanda kogu päeva, 
muidu pole kasu,“ rõhutab Margit. „Paljud 
inimesed saavad meilt aparaadi, ent jätavad 
selle sahtlipõhja. Ütlevad, et sellest pole ju 
kasu, ma ei kuule sellega. Samas näitab 
audiogramm küllaltki head kuulmisjääki. 
Seega, nad peaksid kuulma küll! Asi on 
lihtsalt selles, et kuuldeaparaadiga kuulma 
õppimine nõuab harjutamist.“ Seda võib 
võrrelda peaaegu et võõrkeele õppimisega: 
tuleb selgeks õppida, missugusena 
kostavad helid kuuldeaparaadiga kuulates. 
Levinud on eksiarvamus, et kuuldeaparaati 
tasub kanda ainuüksi teiste inimestega 
rääkimise eesmärgil. Samas on päris suur 
kontingent üksi elavad eakad, kellel pole 
päeval tihtipeale rääkida eriti kellegagi 
peale kassi. „Ja tegelikult,“ mainib Margit, 
„on ju aju jaoks tähtsad kõik meie maailma 
helid!“ Aju ei tohi ära unustada, 
missugustena kostavad näiteks liha 
praadimise või supi podisemise helid, 
kapist välja võetavate taldrikute klirin, mis 
häält teeb aken või uks, kui ta avatakse, 
mis asjad on loodushääled. Kõik see hoiab 
aju kuulmiskeskust töös ning valmistab 
ette baasi, mis aitab mõista ka inimkõnet. 
Kes aga oma aparaadi sahtlipõhja peidab ja 
vaid tähtsate külaliste saabumisel kõrva 
paneb, ei pea paraku ka imestama, kui ta 
siis aparaadiga eriti ei kuule ja juttudest aru 
ei saa. 

„On inimesi, kes tulevad meie juurde 
alles viie aasta pärast, arvates arsti juures 
diagnoosi saamisest. Nad on kuulnud juba 
nii pikka aega halvasti, nende kuulmismälu 
on alla käinud, kõrvanärvid kärbunud. 
Oleks nad tulnud kohe, olnuks tulemused 
ilmselt hoopiski teised,“ kahetseb Margit.  

Uusimatel kuuldeaparaatidel on lausa 
olemas selline nõks, et alguses on heli 
vaiksem, et värsket kasutajat mitte ära 
ehmatada, ent kõrva harjumist mööda heli 
valjus tasapisi kasvab, kuni arvutis seatud 
piirini.  

Uutel kõrgtehnoloogilistel kuulde-
aparaatidel, samuti implantaatidel, on 

ülikeerulised programmid, mis „mõtlevad 
ise“. Nad oskavad valje helisid vaigistada 
ning vaikseid helisid võimendada. Oskavad 
„lõigata maha“ teravaid ja kriipivaid hääli 
ning muuta kuulmisaistingu meeldivaks. 
Samas on juba tekkinud vaidlusi sel 
teemal, kui kaugele maksab digiteh-
noloogiaga üldse minna. Mainin, et kõik 
kasutajad pole rahul olukorraga, kus masin 
üritab nende eest mõtelda. Näiteks kõnnib 
inimene tänaval, tema selja taga tuleb auto. 
Kuuldeaparaati jõuab küll automüra, ent 
aparaat tõlgendab selle mõttetuks lärmiks 
ning vaigistab ära. Tulemus – inimene 
kuuleb automüra summutatult, masin jätab 
talle väära mulje, justnagu kostaks see 
kusagilt ohutust kaugusest. Või kontserdil, 
kus aparaadile tuleb äkitselt pähe, et 
trompetihääl on ebavajalik müra, ning ta 
lihtsalt eemaldab kõik trompetihelid. 
Näiteks mind isiklikult pisut isegi ärritab 
see, kui masin üritab minu eest toimetada, 
minust targem olla. Tahaksin oma 
kuulmise üle ise rohkem otsustada.  

Järgmine abivajaja on keskealine 
daam. Ta on venelane, räägib selgelt, on 
üsna rahulik ja enesekindel. Mõistatan 
endamisi, kui kaua on ta olnud vaegkuulja. 
Hiljuti kuulmise kaotanu shokeeritud 
olekut ei paista kusagilt, samas on kõne 
hästi säilinud. „Temal on kuuldeaparaat 
juba paarkümmend aastat,“ valgustab mind 
Margit. „Ta tuli uue järele.“ Margit 
soovitab daamile kuuldeaparaati ka teise 
kõrva. Ta tutvustab kahe aparaadi 
kandmisel tekkivaid eeliseid. Daam mõtleb 
ja kaalub, lõpuks keeldub. Ta saavat ka ühe 
aparaadiga hakkama küll. Igaks juhuks 
teeb Margit uue audiogrammi, veendumaks 
et kuulmine ei ole vahepeal oluliselt 
muutunud. 

Kolmas on taas eakas valgepäine 
proua, silmnähtavalt närvis. Temalgi on 
eelnevad uuringud-asjaajamised juba 
tehtud ja ta tuli nüüd oma elu esimese 
aparaadi perra. Kõik kordub samuti kui 
esimesegi patsiendi puhul. Ka tolle proua 
näos on pärast aparaadi sisselülitamist 
märgata elavnemist, põnevust, uudishimu.  
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„Kui inimene tuleb esmakordselt meie 
juurde, siis on ta sageli krampis. Aga 
krampis olek tõstab vererõhku, see 
omakorda mõjub kuulmisele. Nii jääb 
mulje, et arstikabinetis ei kuule see 
inimene üldse. Samas lähedased 
kinnitavad, et oma kodus kuuleb ta küll ja 
saab hakkama. Seetõttu ongi väga oluline 
inimene kõigepealt maha rahustada, luua 
positiivne foon. Siis võib teha 
audiogrammi ning saame teada, milline on 
ta kuulmine tegelikult,“ mõtiskleb Margit.  
„Paljud inimesed pelgavad arste,“ arutleb 
Margit edasi. „Seepärast pean kõigepealt 
neil arstihirmu maha võtma. Näitan neile, 
et siin pole mitte midagi, millega neile 
kuidagi valu saaks teha. Mul on siin mõned 
süstlad, hästi suured. Tegelikult ei ole neil 
nõelagi otsas – neid süstlaid kasutatakse 
kõrva vaigust puhtaksloputamiseks, samuti 
on meil süstlad selleks, et 
individuaalotsaku valmistamiseks kõrva 
sisse segu lasta. Nahka me küll läbi ei 
torka.“ 

Margit tegutseb kiiresti ja 
professionaalselt. Kes tuleb vastuvõtule 

päris esmakordselt, sellele tehakse 
audiogramm ning lastakse kõrva helesinist 
segu individuaalotsiku valmistamiseks. 
Segul lastakse kõrvas taheneda ning 
seejärel viib Margit selle teise kabinetti 
Kristale, kes helesinisest kumjast plönnist 
ilusa läbipaistva kuulmekäigu sõbra välja 
võlub. Kes tulevad juba aparaadile järele, 
need selle ka saavad – koos hooldusjuhiste 
ja kõige muu vajalikuga. 

Inimesed on peaasjalikult vaiksed. Ei 
paista kusagilt küsimustelaviini. Vaatavad, 
kuulavad. Kes nende sisse näeb? Ilmselt 
lähevad nad nüüd koju, kuuldeaparaat 
kõrvas, ja hakkavad oma verivärske uue 
kehaosaga kohanema.    

„Ärge unustage, et aparaati tuleb 
kanda iga päev. Nii kui hommikul ärkate, 
pange kõrva! Ja õhtul magama minnes 
võtke ära,“ saadab Margit järjekordse 
värske aparaadikandja soovitustega teele.  

 
Päeva Kuulmiskeskuses veetis 

Kristi Kallaste 
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0 dB SPL (Sound Pressure Level) 

tähendab kokkuleppeliselt helirõhku, 
millest alates on kõrv võimeline heli 
tajuma. See aga ei tähenda, et vaiksemat 
heli poleks “olemas”. Vaikseim “tuba” 
maailmas asub USAs Minneapolises. 
Väidetavalt on seal taustaheli tugevus -9 
dB SPL sama skaala järgi. Piisab selles 
toas umbes pooletunnisest viibimisest, kui 
inimesel hakkavad tekkima 
hallutsinatsioonid ja tasakaaluhäired. Kõrv 
nimelt kohaneb heli tugevusega ning 
vaikuses muutuvad kõik keha tekitatud 

helid ajapikku talumatult valjuks.  
       Tavamaailmas on aga õnneks 
praktiliselt võimatu leida 10 dB-st (SPL) 
vaiksemat kohta. Näiteks vaikses 
magamistoas oleva taustaheli tugevus on 
umbes 20–25 dB. Mõnes Tallinna 
bussipeatuses, näiteks Mustamäel, on 
üleval helitugevuse indikaatorid, mis 
näitavad tavaliselt 68–74 dB. Töötava 
reaktiivmootori kõrval aga ulatub 
helinivoo 140 dB kanti. Helinivoo üle 100 
dB pole enam inimese kõrvakuulmisele 
pehmelt öeldes tervislik. 
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Nobenäppude paraad ehk Eesti neli esimest kirjutustõlki: Raili Loit, Kadri Siilivask, Liivi 

Liiholm ja Gaila Järvsalu. 
 
Kui juba häid uudiseid kord tulema 

hakkab, siis tuleb neid nagu Vändrast 
saelaudu. Ja kui keegi kirjutaks 
vaegkuuljate kroonikat, siis oleks tal 
põhjust lisada sinna suurelt ja punaselt: 
„28. juunil 2016 toimus taas tähtis 
sündmus – tunnistuse said neli esimest 
kirjutustõlki.“           Kirjutustõlkest oleme 
pikemalt kirjutanud Meie Ise ajakirja 2015. 
aasta numbris.    Meenutuseks: kirjutus-
tõlge on mõeldud eeskätt neile vaeg-
kuuljatele ning kurtidele, kes ei valda 
viipekeelt või soovivad seekord kasutada 
nimelt kirjutustõlgi abi. Ei maksa siinkohal 
unustada, et enamus kuulmispuudega 
inimestest viipekeelt ei oskagi. Esiteks on 
suur osa vaegkuuljatest ning isegi kurtidest 
omandanud hariduse mitte kuulmis-

puudega laste viipekeelse keskkonnaga 
koolis, vaid koduses piirkonnakoolis, 
mistõttu on nad eestikeelse taustaga. 
Samuti leidub kirjutustõlke vajajate seas 
hulgaliselt hiliskurdistunuid, kes oma 
vanuse tõttu ei suuda enam omandada uut 
võõrkeelt ehk viipekeelt. Kirjutustõlke 
eeliseks viipekeele ees ongi asjaolu, et siin 
toimub tõlge keelesiseselt, mitte kahe 
erineva keele vahel: eesti keele suuline 
väljund tõlgitakse kirjalikku. Seega piisab 
kõikide osapoolte jaoks vaid ühe keele 
oskamisest. 

Kirjutustõlk omab sülearvutit või 
mujal asuva ekraaniga ühilduvat 
klaviatuuri; lisaks on talle vaja teravat 
kuulmist ja väledaid sõrmi. Tema 
ülesandeks on seada suuliselt kõneldud 
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jutud ekraanile. Hea kirjutustõlk suudab 
tippida 300-500 tähemärki minutis. Kuna 
aga kõnelemise kiirus ületab sageli 
paratamatult kirjutamise oma, on lubatud 
teksti mõnevõrra lühendada, jätta ära 
suulises kõnes levinud sõnakordused ja 
muu mõistmise seisukohalt vähemtähtis. 
Küll aga on äärmiselt oluline edastada 
vestluse või loengu sisu ilma kadudeta. 
Samuti on soovitatav märkida remarkidena 
sulgudesse kõneleja hääletoon ja 
taustahelid. Näiteks, kui lektori taskus 
heliseb mobiil, tuleks kirjutustõlgil ka see 
info ekraanile kirja panna.  

Kirjutustõlgil, nii nagu viipekeele-
tõlgilgi, on oma eetikakoodeks. Selle järgi 
on tõlk töösituatsioonis erapooletu ning 
seotud vaikimisvandega. 

Arenenud Euroopa riikides on 
kirjutustõlge juba aastakümneid laialt 
levinud ning soovijaile vabalt kättesaadav. 

Nüüd on Eestigi selles osas kenasti järjele 
jõudnud. Möödunud sügisel Soome 
Humaki ametikõrgkooli õppima saadetud 
kandidaadid on oma õpingutega lõpule 
jõudnud ning tunnistatud Eesti esimesteks 
ametlikeks kirjutustõlkideks. Need neli 
teerajajat on Liivi Liiholm, Raili Loit, 
Kadri Siilivask ja Gaila Järvsalu. Palju 
õnne teile kõigile ja pika ning väljakutsete- 
rohke karjääri algust! 

Kirjutustõlget saab tellida Eesti 
Vaegkuuljate Liidust meilil 
info@vaegkuuljad.ee või helistades: 
Külliki Bode 5347 8422. Gaila ning Kadri 
on n.ö puhtad kirjutustõlgid. Liivi ja Raili 
on pikaajalise kogemusega viipekeele-
tõlgid, kes õppisid kirjutustõlke lisaks 
juurde. Meie tõlgid on tublid ja ausad 
nobenäpud. Ärgem laskem neil ilma tööta 
passida, vaid võtke julgelt ühendust ja 
tellige kirjutustõlk sinna, kuhu vaja! 

 
 

Kirjutustõlge Sotsiaalkindlustusameti korraldatud töövõimereformi-teemalisel loengul 
30.06.2016. Vasakut kätt asub kirjutustõlke ekraan. 
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Mõeldes tagasi päris algusesse...  
2001. aastal põdesin korralikult grippi. 

Nii poole kuni ühe aasta pärast avastasin, 
et ei kuule vasaku kõrvaga käekella 
tiksumist. Gripi tagajärjel oli olnud 
vasakus kõrvas lisaks mädane põletik. 
Pärast väikest vaidlust perearstiga, kes ei 
tahtnud uskuda, et ma ei kuule, sain 
saatekirja kõrvaarstile. Esimene visiit 
LOR-tohtri juurde kohalikus polikliinikus 
ei andnud mingit tulemust, kuna arstil 
polnud võimalik teha audiogrammi. 
Järgnes kutse tulla visiidile Tallinna.  

See oli minu elu esimene audiogrammi 
tegemine. Selle tulemusena selgus, et jah, 
kuulmine on langenud ja tuleb 
kuuldeaparaati kandma hakata. Lisaks tegi 
arst mulle selgeks, et mul on ka tinnitus. 
Ise ma seda ei olnud tähele pannud – 
küllap oligi minu igapäevane olek selline. 
Seega ei tea ma ka, mis ajast mul tinnitus 
on tekkinud. Sain saatekirja Ida-Tallinna 
Keskhaiglasse (ITK). Seal tehti uus 
audiogramm, kõneaudiogramm ning 
sosinkõne kontroll, millele järgnes kohe ka 
aparaadi proovimine.  

Mis edasi järgnes, oli minu jaoks šokk 
– mind saadeti sotsiaaltöötaja juurde. Miks, 
jäi minule täiesti arusaamata: mina, narr, 
arvasin, et selgituste saamiseks, kuna olin 
alles kuulmise kaotanud ja pidin hakkama 
kuuldeaparaati kasutama. Tegelikult käis 
minu mõjutamine, et ma ikka just selle 
aparaadi ostaksin. Olin segaduses ning, 
maavalitsuse tarbeks paber taskus, lahkusin 
kuulmiskeskusest. Minuga oli kaasas ka 
mu tütar ning tema poolt lohutuseks öeldud 
lause: „Mamps, sellest pole midagi! 
Selleks ongi olemas abivahendid, et sa 
kuuleksid!“ – see lause rahustas kõige 
rohkem. Edasi järgnes käik maavalitsusse, 
saamaks teada, kas nad eraldavad 
riigipoolset toetust ITK-le, kuna leping oli 
sõlmitud Lembitu tänaval asuva 
Kuulmisrehabilitatsiooni keskusega. See 
käik aga tekitas veelgi rohkem segadust, 
kuna öeldi, et ITK on palju kallim ja on ka 

odavamaid kohti. Niisiis paluti pisut 
mõelda ja mitte kiirustada. Seega võtsingi 
aja maha ja seda koguni kolmeks aastaks. 

2003. aasta jõulude paiku tekkis mul 
järsku väga kummaline pearinglus. Olin 
pikali kuus-seitse tundi, ärevus oli sees 
teadmatusest, mis see on ja väga paha oli 
olla. Kuid probleem läks mööda ja ma 
unustasin selle. 2004. aastal esines korra 
äkk-kurtust. Panin selle nohu arvele ning 
kuulmine minu arvates taastus. Paraku 
tekkis 2004. aasta sügisel uus pearingluse 
hoog. Seekord lasin end viia 
perearstikeskusesse, et abi otsida. Sealt 
saadeti haiglasse ja pandi tilgutite alla. 
Kuna EKG oli korras, siis tuli mind 
vaatama valves olnud peaarst ja ütles, et on 
mõningad variandid, mis võivad tekitada 
sellist pearinglust ja tasakaaluhäiret. Kahte 
neist mäletan – üheks oli kasvaja peas ja 
teiseks Ménière`i sündroom. 

Edasi hakkasin käima arstide vahet, 
kuni MRT tegi kindlaks, et mul on 
Ménière´i tõbi. LOR arst selgitas lühidalt 
haiguse olemust. Ise otsisin samal ajal 
kuulmislanguse kohta võimalikult palju 
infot.  

Käisin ka koolitustel-kursustel ja juba 
seal ei kuulnud ma vasaku kõrvaga naabri 
salajuttu. Leidsin, et sellest pole ju midagi 
ja ehk polegi üldse kuulda vaja, kuid selles 
seltskonnas hakkasin teistest kõrvale 
hoidma.  

Samal ajal olid peres stressirohked 
ajad ja üpris suured pinged. Ning ühel 
hommikul ärgates leidsin ennast taas 
vaikuses – tegemist oli järgmise äkk-
kurtuse hooga. See ehmatas küll väga ära 
ja minu esimene käik oli telefoni juurde, 
kus panin aja kinni kuulmiskeskusesse. 
Kuu aja pärast oli mul juba esimene 
aparaat kõrvas – vasakus. Ei läinud palju 
aega mööda, kui tundsin ka paremas 
kõrvas endisest tugevamat tinnitust. Uus 
käik kõrvaarsti manu, kus audiogramm 
näitaski, et kuulmine on langenud ning ka 
see kõrv vajab abi... Tulemuseks oli 
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Ene Oga – üks kogemusnõustajate koolituse lõpetajatest 

 
aparaat ka paremasse kõrva. Olin 
suhteliselt lühikese aja jooksul saanud 
mõlemasse kõrva aparaadid.  

Samal ajal hakkasin käima ka 
psühholoogi juures; küll mitte enda, vaid 
oma noorema poja pärast. Temal oli 
mõõdukas depressioon ja poiss keeldus ise 
psühholoogi juures käimast. See oli stres-
sirohke aeg ja ei olnud väga mahti mõelda 
oma kuulmisprobleemile. Kuid hakkasin 
märkama, et abikaasa ei taha minuga enam 
eriti kuhugi koos minna, ühtlasi sagenesid 
näägutamised minu kuulmislanguse üle. 
Järjest enam kuulsin, et minuga ei saa ju 
rääkida, ma ei kuule, olen kurttumm jne.  

Lahe seik oli see, kui mina tulin 
psühholoogi vastuvõtult ja poeg läks sinna. 
Õues kohtusime, mina räägin temaga ja 
tema ütleb mulle: „Räägi valjemini! Sina 
kuuled, aga mina ju ei kuule...“ See oli 
sisuliselt teine selline väga positiivne ja 
toetav lause.  

Kuna mulle tundus, et abikaasa 
häbeneb mind ja tuttavad ütlesid, et ma 
kujutan seda endale ette, otsustasin teha 
katse. Kui mees arvuti taga mängis, läksin 
ootamatult ta juurde ning uurisin otse, et 

kas sa häbened mind, kuna ma ei kuule... 
Sellele küsimusele järgnes meespoole 
ehmatus ja mingi pobin, et mis jutt see on, 
edasi kõle vaikus. Seega oli minu sisetunne 
olnud õige. Kuna poeg oli tõsine ja raske 
puberteetik, siis otsustasin järele uurida, et 
kuidas suhtub ta emasse tolle 
kuuldeaparaatide pärast. Küsisin 
samamoodi, ette hoiatamata, et kas sa 
häbened mind, et ma ei kuule. Vastuseks 
kõlas üllatunult: „Aga miks peaks? Keegi 
ei näegi üldse, et sul aparaadid kõrvas on!“ 
Ka oli poeg see, kes alati küsis, et kas mul 
on aparaadid kõrvas, tema tahab mulle 
lasta muusikat kuulamiseks. Selline 
positiivne tugi laste ja naabri poolt ning ka 
psühhoteraapia andsid palju jõudu 
tekkinud olukorraga leppimiseks.  

Olukord muutus minu jaoks palju, kui 
leidsin üles teised vaegkuuljad ning 
julgesin nende sekka minna. Oi, kuidas ma 
ikka alul kartsin! Ent selgus, et hirmud olid 
alusetud – mind võeti sõbralikult vastu, 
suheldi sõbralikult. Hakkasin käima Eesti 
Vaegkuuljate Liidu poolt korraldatud 
koolitustel. Vahel hotellis pugesin oma 
tuppa ja tahtsin uskuda, et magan; kuid 
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enne tõeliselt magama jäämist tuli pähe 
mõte, et kui ma sedasi teistest eemale 
hoian, siis ühel hetkel mind enam kaasa ei 
kutsutagi. Tõusin üles ja läksin teiste 
sekka. See oli muide igati õige tegu, nagu 
hiljem olen mõistnud. 

Sain kohe alguses kõrvaarstilt teada, et 
Ménière on kahjuks progresseeruva kuluga 
ravita haigus ja võib lõppeda kurtusega. 
Nii panustas arst kohe sellele, kuidas saaks 
võimalikult kaua kuulmist säilitada. Antud 
ravi meetod on praeguseks ennast 
õigustanud: kõne osas kuulmine siiani 
langenud pole, küll aga hakkavad teised 
helid tasapisi langema.  

Kas olen endale teadvustanud oma 
kuulmislangust? Ei oska öelda, ent suhte-
liselt kiiresti ehk pärast kolme aastat koha-
nemist olin sellega leppinud ja taibanud – 
abivahendid on selleks, et toime tulla.  

Keerulisem on Ménière´iga. Jah, olen 
temaga leppinud, kuid see ei tähenda, nagu 
ei üllataks ta mind pidevalt äkiliste 
tasakaalukaotustega. Pean olema valmis 
välja tulema olukordadest, mis võivad 
tekkida välgukiirusel. Olen õppinud 
keskenduma antud hetkele, hingama 
rahulikult, taastamaks tasakaalu. Ühel 
suvel hakkasin selili kukkuma. Selgus, et 
väike puudutus vastu jalga võtab ära 
tasakaalu. Kui saan kellestki kinni haarata, 
jään kohe natukeseks ajaks sellesse 
asendisse. Kui tunnen, et pea enam ei käi 
ringi, siis hingan sügavalt sisse-välja ja 
lähen edasi. Väga tähtis on, et sel 
momendil see objekt, millest kinni haaran, 
oleks stabiilne. Sõpradega koos on hea, 
rahulik ja turvaline, nemad juba oskavad 
mind jälgida. Näiteks, kui kaldun kangesti 
vasakule, siis haaratakse minust kinni ega 
lasta kraavi või põõsasse minna. Samuti on 
nad osavad jälgima, kas mul on paha 
olla… seega täiesti turvaline.  

Olen õppinud ennast tundma ja 
aduma, mis võib järgmisel hetkel juhtuda, 
ent samas ei jäta ma sellepärast ühtegi 
tegevust tegemata. Enne kui ma pole järele 
proovinud, kas saan hakkama, ma alla ei 

anna ning kaaslased juba teavad, et võtan 
alati üritustest osa. Kui selgub, et ei saa 
mõnda asja teha, siis lihtsalt vaatan eemalt 
pealt ja elan teiste tegemistele kaasa. 

Tänaval turvalisemaks liikumiseks 
olen valinud võimalikult kaugema raja 
sõiduteest, üritan jälgida, et vähemalt ühel 
pool poleks kiiret objektide liikumist.  
Silmad suunan endast paar meetrit 
ettepoole, ringi ei vahi ja liigun otsesuunas, 
vahel küll tuikudes. Väldin võimalusel 
keerdtreppe ning lahtiseid treppe. Kohe, 
kui tunnetan, et tasakaal on paigast ära, 
seisatan ja ootan, et tasakaal taastuks. 
Võimalusel väldin eri tasapindasid, püüan 
silmad kinnitada millelegi püsivale, mis ei 
liigu. 

Paaril korral on atakk tabanud 
koolitusel olles. Siis ei jää muud üle, kui 
lülitan ennast ümbritsevast välja, vaatan 
ainult enda ette ja keskendun enesele, 
hingan sügavalt ja rahulikult, hoidun 
igasugustest liigutustest ja küsin külma 
jooki, kui võimalik. Kitsas läbikäigus 
püüan toetuda vastu seina või haarata 
kaaslase kindlast käest, toetada pea tema 
käsivarrele. 

See, et ma tuigun, mind ennast ei häiri, 
küll aga võin viimast täheldada kaas-
liiklejate reageeringust. Loomulikult ehma-
tan, kui ei ole kuulnud tulemas jalgratast ja 
rattur  annab kella minu kõrval – see aga 
tähendab automaatselt, et kaotan tasakaalu. 
Eks loomulikult saan vahel sõimata ka, aga 
sellest ma ennast häirida ei lase. 

 

 
Ene Oga  

kogemusnõustaja 
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Valus asi 
Eesti Päevalehte kirjutas ajakirjanik 

hiljuti artikli, mis kandis pealkirja: 
„Põhikooli keeleeksam oli Tartu Hiie kooli 
õppealajuhataja sõnul õpilastele väga 
valus.“ 

Edasi jätkas ajakirjanik nõnda: „Tartu 
Hiie kool on riigikool, kus õpib kuulmis- ja 
kõnepuudega õpilasi kogu Eestist. Tänavu 
tabas neid ehmatus, sest käesoleva aasta 
lõpueksamil tuli kirjutada 200-sõnaline 
kirjand „Muusika minu elus“. Mida 
kirjutada sellest, millega sul ei ole kunagi 
kokkupuudet olnud, kui muud teemat ka 
valida ei saa? Põhikooli lõpuaktusel 
väljendas oma nördimust ka kooli direktor 
Helgi Klein. Kooli õppealajuhataja Hene 
Binsoli sõnul olid õpilased esimese hooga 
nõutud.“  

Siinkohal tuleks toda ajakirjanikku 
küll pisut parandada, sest tegelikult kõlas 
teema hoopiski „Muusika noorte elus“, 
mitte aga „Muusika minu elus“. Siin on 
olemas teatav tähenduserinevus. Mida aga 
arvata Hiie kooli õpilaste ning muusika 
teema kokkusobivusest üleüldse? 

 
Meenutuseks, mis kooliga täpsemalt 

tegu... 
Hiie koolis on teatavasti kaks 

osakonda: A- ja B-osakond. B-osakonnas 
õpivad normaalkuuljatest lapsed, A-
osakonnas aga vaegkuuljad, kes saavad 
põhihariduse 12 kooliaastaga. Ning mis 
puutub A-osakonna kontingenti, siis siin 
on Hiie kool selle asutamisest saadik 
tuntud pigem kuulmisjäägiga vaegkuuljate, 
mitte täiskurtide laste õppekohana. 
Viimasel ajal õpib tolles koolis kuulu järgi 
küll ka kurte lapsi, ent pärast Porkuni 
kurtide kooli likvideerimist saab 
täiskurtidest lastest enamik haridust siiski 
Tallinnas Heleni Koolis. Hiie kool on kogu 
oma tegutsemisaja vältel rõhunud pigem 

kuulmise ja suulise kõne arendamisele, 
kuuldeaparaatide ning sisekõrva-
implantaatide kandmisele. Seega ei saa 
väita, nagu elaksid tolle kooli lapsed 
täielikus vaikuses. 

 
Makid-raadiod õpilaskodu tubades 
Hiie kooli vilistlasena tean hästi, et 

meie koolis armastavad lapsed tegelikult 
muusikat niisamuti nagu kuuljate 
koolideski. Meie kooli lastel olid muusika 
kuulamiseks olemas pleierid, kõrvaklapid, 
makid, raadiod ja kõik muugi nagu 
tavalistelgi lastel. Koolis korraldati 
diskosid ja kontserte, lapsi viidi sageli 
Vanemuise teatrisse. Ei mäleta, et sellest 
oleks probleemi tehtud. Oma kehv 
kuulmine toodi argumendiks ikka selle 
lapse poolt, kes ei olnud huvitatud 
kultuuriüritusele minekust. Mine tea, äkki 
ongi siia kohta ka nüüd koer maetud – 
võib-olla lootsid mõned eksamit teinud 
õpilased sel moel eksami tegemisest 
pääseda? Ei saa väita, et kuuldeaparaadiga 
inimene ei teadvat muusikast mitte midagi 
– teavad küll. Paraku ei olnud Hiie Koolis 
vähemalt minu ajal muusikatunde ja sellest 
on kahju. Ei ole ju vaja täpselt noodi järgi 
laulda (seda ei suuda ka paljud kuuljad 
lapsed), küll aga oleks muusikaline 
üldharidus (muusika ajalugu, voolud-
suunad-liigid-instrumentide tutvustus) elus 
vägagi marjaks ära kulunud. Kui 
vaegkuuljatest Hiie kooli vilistlased mõnel 
saunapeol kokku satuvad, siis meeleolu 
tõustes lastakse ikka laul lahti ja popid 
tegijad on need, kes laulusõnu teavad. Oma 
lapsed käivad kuuljate koolis ja nüüd on 
mul lõpuks avanenud võimalus omandada 
ka muusikaline haridus, küll vaid oma laste 
kaudu, st nendega koos õppides. 
       Tänapäevane tehnika võimaldab 
kuulda päris hästi ka raske kuulmis-
puudega inimestel, kuni täieliku kurtuseni 



M E I E  @ U R I S  1 /  2 0 1 6  

28 
 

välja. On olemas kuuldeaparaadid, sise-
kõrvaimplantaadid ja teised tõhusad 
abivahendid. Ning isegi ilma nendeta 
võivad kurdid nautida muusikat – nad 
kuulevad seda nahaga, vibratsiooni abil. 

 
Muusikalembesed vilistlased 
Hiie kooli seltskonna armastust 

muusika vastu näitab seegi, et tolle kooli 
vilistlastel on olemas isegi tantsurühm 
Kõkud, kus tantsitakse muusika saatel 
üpris keerukaid tantse ning käiakse 
esinemas paljudes paikades. Hinnaalandust 

selles trupis ei tehta. Ka sellesuviste 
esinemiste nimekiri on aukartustäratavalt 
pikk, hõlmates näiteks Lindi Oma Küla 
Peol pealava ning Luunja kantrit. Alles 
hiljuti oli idee tasandil põhiliselt Hiie 
Kooli vilistlastest koosneva muusikabändi 
loomine, mis paraku küll takerdus 
juhendaja leidmise taha. Seega jääb minule 
kui Hiie kooli vilistlasele ja praegugi 
endiste Hiie kooli õpilastega tihedas 
kontaktis olevale inimesele tolle kooli 
väidetav täielik muusikakaugus ja vaikuse 
maailm mõnevõrra arusaamatuks. 

 

  
Vaegkuuljate tantsutrupp „Kõkud“ esinemas 

 
Totrad kirjanditeemad? 
Kirjanditeemad pärinevad sihtasutuselt 

Innove, nemad omakorda saavad ideid 
kooliõpetajatelt. Innove välishindamise 
valdkonnajuht Regina Multram ütles, et 
nad ootavad pidevalt eksamite kohta 
tagasisidet just selliste olukordade 
vältimiseks. „Põhikooli kirjandile rohkem 
teemasid sisse panna on meil kaalumisel 
olnud juba varem, kuna kuulmispuudega 
noored pole ainsad, kelles tekitab raskusi 
ainult ühe eksamiteema olemasolu,” 
märkis ta. 

 
Valus elu –  suhtumise küsimus? 
Kas kiilakas peaks laulma: „Tuul sasib 

mu juustes“ või jalutu: „Mingem üles 
mägedele?“ Mida arvata ideest panna 
kätetud inimesed maalima või uurida 
pimeda käest, millisena ta oma tulevikku 
näeb? Siinkohal võiks kontakteeruda 
kunstnike ühenduse „Kunst ilma käteta“ 
mõne liikmega, näiteks varbakunstnik 
Meelis Luksiga ja küsida tema arvamust. 
Oma kooliajast mäletan, et kõige 
sagedasemad kirjanditeemad olid  
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säherdused nagu: „Minu pere“, „Minu 
ema/isa“, „Minu kodu“, „Minu kool“. 
Arusaadav kah – hea mugav ju lapsel 
harjutada kirjutamise-arutlemise osas kätt 
endale võimalikult lähedal olevate 
teemadega. Kahtlasem olnuks anda 3. 
klassi tütarlapsele kirjanditeemaks: 
„Kuidas ma autot putitan“ või: „Kas ma 
pean tulevikus armukest“. Lihtsad asjad – 
kodu, vanemad, sõbrad, kool on teemad, 
millest ka kitsama silmaringiga laps peaks 
oma kogemuste põhjal midagigi teadma; 
see on isegi riiklikus õppekavas sees.  

Paraku tekitavad kirjanditeemad 
alailma paksu pahandust. Näiteks on tihti 
küsitud, et  mida peaks oma perest või 
kodust kirjutama lastekodulaps? Kooli-
teema jällegi võib olla valus kooli-
kiusatule. Või kirjandi pealkiri „Minu isa“ 
õpilase puhul, kelle papaks on n.ö 
tundmatu sõdur? Niisiis – lepime kokku, et 
me ei anna kirjandi jaoks teemasid, mis 
puudutavad kodu, peret, sõpru, kooli, 
olemist kas kiilakas, kuulmispuudega, 
nägemispuudega, liikumispuudega jne.  

Mis jääb siis järele? Tühi valge paber. 
Auhind sellele, kes suudab välja pakkuda 
teema, mis tõesti vähemalt teoorias mitte 
kedagi neist tuhandetest kirjandit 
kirjutavatest noorest kuidagi ei riiva! 

Mis oleks lahenduseks? Kõige 
kindlam oleks loomulikult anda valida 
mitu teemat, nii nagu vanasti. Kui teemasid 
on ca viis tükki, siis peaks iga noor nende 
hulgast oma pegasuse vast siiski leidma ja 
kõik oleks korras nagu Norras. Vist... 

 
Ent mündil on ka teine külg.  
Mis üldse on kooli ja kirjandi-

kirjutamise eesmärk? Kool peaks 
valmistama noore inimese ette päriseluks. 
Päriselu ei ole poliitiliselt korrektne. Seal 
ei ole sul kunagi tahvli peal mugavalt reas 
viit teemat, mille seast valida endale 
meeldivaimat. Selle asemel pead suutma 
oma mõtted paberile panna põhimõtteliselt 
mis tahes eluvaldkonna kohta ja ükskõik 
millal. See on keeruline, ent äärmiselt 
kasulik oskus. Ükskõik, kas astub töö 
juures ühel kenal hommikul ülemus 

kabinetti jutuga, et kõik töötajad peavad 
lõunaks kirja panema oma arvamused, 
kuidas tööviljakust paremini tõsta, või 
satud avarii tagajärjel ehk kuritöö 
pealtnägijana politseisse ja pead 
seletuskirja kirjutama, või on su 
elukaaslane jalga lasknud ning keeldub 
sinuga rääkimast, mistõttu pead talle 
kirjutama kirja, kus annad teada oma elu 
edasistest plaanidest. Teisisõnu – päriselus 
tuleb ette mingi probleem ehk teema, mille 
osas tuleb oma arvamust avaldada ning 
loogiliselt argumenteerida ja siis ei jää üle 
muud, kui seda ka teha. Keegi ei oota, et 
sul oleks seletuskirja kirjutama asudes 
eeltööna pähe tuubitud kõik karistus-
registri seadused, keegi ei eelda, et sa 
avariile eelneval päeval istuksid kogu 
päeva kodus ja valmistaksid vastavasisulist 
kirja ette. Kui sündmus on juhtunud ja 
kirjutada sellest tuleb, nii istud maha ja 
kirjutadki, nii palju kui tead. See on 
päriselu. 

 
Üheks lahenduseks – äkki prooviks 

läheneda loovalt? 
Sellel, et Hiie koolis õppimine ei 

võrdu loomuldasa vaikuses elamisega, me 
juba peatusime. Kuidas aga võiks teemat 
käsitleda kaheksateistkümneaastane noor, 
kes võib-olla tõepoolest ei ole kunagi 
muusikat ei kuulnud ega kuulanud? Kes ei 
ole mitte kunagi tantsinud isegi kurtidele 
mõeldud vibrapõrandal ega laulnud 
viipekeeles? Kes ei oska nimetada mitte 
ühtki heliloojat ega laulu? Raske uskuda, et 
niisugust noort meie kultuuriruumis leidub. 
Aga teoretiseerida ju võib.  

Kui endal konkreetsed teadmised 
teemast puuduvad, võib tuua elus kohatud 
näiteid ja arutleda nende piires. Inimene, 
kel puuduvad isiklikud kokkupuuted 
arvutiga, võib siiski kirjutada suurepärase 
kirjatöö sellest, kuidas ta on näinud noori, 
kes päevade ja ööde kaupa arvutis istuvad, 
ning mis mõju see neile avaldanud on. Ka 
noor, kel puuduvad isiklikud kogemused 
muusikaga (kas siis seepärast, et ta on 
täiskurt, või lihtsalt muusika-alase huvi 
puudumisest), võiks kirjeldada näiteks 
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popkontserdi rahvamassi (kui ta ka ise pole 
seda kunagi näinud, siis telerist on ta seda 
oma 18-aastase elu jooksul vähemalt korra 
ju ikka vaadanud), sekka torgata oma 
kirjandisse seiga tänaval kohatud 
teismelisest, kes kõrvaklappidest kostva 
muusika kuulamisse sedavõrd süvenenud 
oli, et oleks äärepealt auto alla jäänud. Siin 
oleks hea koht arutleda ka mürasaaste üle 
ja tõestatud seostest liigvalju muusika 
kuulamise ning võimalike kuulmis-
kahjustuste vahel. Aga võib-olla tekitavad 
kurdis muusikasarnast aistingut imekaunid 
loodusvaated? Kui maalida saab ilma 
käteta, kasutades jalgu, miks siis ei saa 
muusikat tajuda kõrvade asemel 
silmadega? Jne. Seda kõike saab teha 
inimene, kes võib kuulda või mitte kuulda, 
ent kes on elanud ja kasvanud meie 
kultuuriruumis. Ta kõnnib tänaval ja näeb 
muusikat kuulavaid inimesi, vaatab telerit, 
võib-olla on ta jälginud tõlke, kes laule 
viipekeelde tõlgivad, või oskab ta ka ise 
laulda viipekeeles. Miks ei võiks ta sellest 
kõigest oma kirjandis kirjutada?  

Sellise suhtumisega asjale lähenedes 
oleks võinud sündida pikk ja vahva 
lõpukirjand, millega olnuks huvitav 
tutvuda ka eksamikomisjoni kuuljatest 
liikmetel. Mis sest, et too kirjand poleks 
sisaldanud võib-olla mitte ainsatki 
muusikateaduslikku fakti, ei ühegi 
helilooja ega muusikategelase nime ega 
hinnangut mitte ainsalegi laulule. Lõppeks 
oli ju tolle kirjandi eesmärk mitte sooritada 
muusikateooria eksamit, vaid hinnata 
lisaks eesti keele grammatika tundmisele 
noore täiskasvanu oskust oma mõtteid ja 
kogemusi analüüsida ning kirjalikku vormi 
valada. 

Loomulikult on kirjutamine raske. 
Eriti tänapäeva lastele. Eriti vaeg-
kuuljatele. Sestap palun ülalolevat võtta 
mitte kui kellegi peale näpuganäitamist või 
õpetamist, vaid kui teoreetilist arutlus-
käiku, üht võimalikku vaatenurka 
paljudest. 

 
Kristi Kallaste, Hiie kooli vilistlane  

   
 
 

HHHHHHHHääääääää^̂̂̂̂̂̂̂[[[[[[[[        õõõõõõõõpppppppp________tttttttt[[[[[[[[\\\\\\\\        kkkkkkkk[[[[[[[[        rrrrrrrrooooooookkkkkkkkkkkkkkkkmmmmmmmmuuuuuuuuuuuuuuuussssssssiiiiiiiikkkkkkkkuuuuuuuuiiiiiiii ^̂̂̂̂̂̂̂........ ................        
        

Ansambel AC/DC jagab oma kontsertidel kuulajatele kõrvatroppe, et pakkuda kaitset 
kuulmiskahjustuste eest. Aktsioon sai alguse sellest, et Brian Johnson pidi mõnda aega 
kuulmiskahjustuste pärast bändist ja muusikast loobuma. Kas seda eeskuju ei võiks  järgida 
teisedki? Kust üldsegi tuleb eksiarvamus, nagu oleks muusika tähtsaim omadus mitte 
meeldivus või kvaliteet, vaid hoopiski selle valjus? 
 

 =  
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Kuuldeaparaat on vaegkuuljale pea asendamatu abivahend. Audiometrist soovitab 

kuulmisnärvide tööshoidmiseks ja treenimiseks hoida aparaati kõrvas kogu ärkveloleku aja. 
Kuuldeaparaat kõrva taga kandjat enamasti ei häirigi, küll aga võib muresid tekitada aparaadi 
kõrva sees asuv otsik.  

Mõnel inimesel tekitab otsik allergilisi reaktsioone. Kõrv hakkab sügelema, muutub 
vesiseks, täpiliseks või punetavaks, mistõttu kuuldeaparaadi kandmine võib olla valulik. 
Hullemal juhul võib tekkida isegi veritsus. Mõnikord on vaevused tingitud hallitusseenest 
kõrvas. Paikneb ju otsik tihedalt vastu kõrva kuulmekäiku ja seda üldjuhul kogu päeva. 
Kuulmekäik on inimesele loodud lahtisena, järelikult tahab ta õhku saada. Mis siis imestada, 
et teda pikkadeks päevadeks tihedalt kinni kattes võib kõrv sellise kohtlemise peale 
pahandama hakata. Inimeste taluvuslävi on erinev. Paljudele ei valmista otsik mitte mingeid 
vaevusi. Mõnel on aeg-ajalt pisut ebameeldiv tunne. Kolmas rühm kandjatest on aga 
vastureaktsioonidega tõsiselt hädas.   

Soovituseks oleks pöörduda oma kõrvaarsti poole. Kõrvaarst peaks tegema uuringud, 
selgitamaks välja, millega täpsemalt tegu: kas see on allergia, seen või midagi muud. 
Allergiakahtluse korral tuleks kõigepealt uurida, kas otsik on paras; äkki polegi tegemist 
allergiaga, vaid ebaõige kujuga otsik hõõrub kuulmekäigu lihtsalt katki? Sel juhul tuleb 
pöörduda oma kuulmiskeskusse ning sealne töötaja lihvib vajadusel otsiku parajaks. 

Otsikule allergiline vaegkuulja saab valida teisest materjalist otsiku. Eestis valmistatakse 
otsikuid silikoonist ja plastmassist (akrüül). Silikoonotsik on pehmem ja katab kuulmekäigu 
tihedamalt. Samas eelistab osa kandjaid jäika plastmassi ja väidab, viimased olla 
vastupidavamad ning kergemini puhastatavad. Akrüülotsik võib maha kukkudes minna katki 
või saada sisse mikropraod, silikooniga ei juhtu enamasti midagi. 

Siinkirjutaja oli üks nendest, kelle kõrva kuulmekäik otsikuid halvasti talus. „Parematel“ 
päevadel voolas vedelik lausa kõrvast välja ning nirises mööda kaela pluusikraele. Arstidel 
puudusid tollal kogemused ja teadmised, mis ulatunuks kuuldeaparaadi väljakirjutamisest ja 
kõrva panekust kaugemale. Kuulmispuude kogemusnõustajatest polnud keegi kuulnudki. Nii 
oligi enda lapsepõlve tavaliseks saatjaks väliskõrvapõletik. Alles dr. Jaak Müürsepp kuulas 
mure osavõtliku huviga ära ning toimetas minuni pisikese pudelikese tumeda vedelikuga. 
Ehkki vedelik nägi välja üsnagi eemaletõukav, meenutades tökatit, sai sellest mu päästeingel 
– pikapeale hakkas kõrv paranema ning kui kõrvavaik taas vesiseks muutus, leidsin kodusest 
rohukapist jälle „tökatipudeli“ üles.  

Tänapäeval on apteekides salvide-kreemide-tilkade valik kirju. Samas peab siin jälgima, 
et allergiaravimi mõni komponent juhtumisi konkreetsel kasutajal omakorda allergiat esile ei 
kutsu. Lisaks tasuks teada sedagi, et arstid igapäevaselt ravimeid kasutada ei soovita. Isegi 
looduslikest komponentidest valmistatud kreeme-tilku ei soovitata kasutada liiga pikka aega, 
vaid vahele tuleks jätta pause. Samuti on oluline, et kõrv saaks vähemalt öisel ajal 
kuuldeaparaadi kandmisest puhata ning kuulmekäigule oleks sel ajal tagatud õhu juurdepääs. 
Osal vaegkuuljatest on harjumuseks puhastada õhtuti oma kõrvu vatitikuga ning kanda öösiti 
kõrvas vatitroppi. Siin valitseb risk, et mida rohkem kõrvu tikkudega torkida ning vatikorgiga 
sulgeda, seda enam on häiritud normaalne mikrofloora ja niiskuse ning vaigukoguse tasakaal, 
mis omakorda tekitab rohkem vedelat vaiku, tekitades nõiaringi. 

Muuseas, ise sain abi sisekõrvaimplantaadist. Viimasel nimelt otsik puudub. Implantaadi 
puhul toimub kuulmine mitte kõrva kuulmekäigu, vaid hoopis kõrvataguse magnetosa abil. 
Mõned implantaadikasutajad (eriti lapsed) kannavad ka oma aparaadi küljes otsikut, ent sel 
pole muud ülesannet kui vältida abivahendi mahapudenemist.   
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Tiiu: Teate, mina kuulsin huvitavat asja – 
vaegkuulja ei peagi lennujaamas turvakaare 
alt läbi minema, kui oma kuuldeaparaadi 
passi letti lööb. Läheb kõrvalt! 
Aili: Südamestimulaatoritega inimestel on 
sama lugu. 
Kadi, Ene ja Üllar ei ole kuuldeaparaati 
kandes lennujaamas kunagi seetõttu 
mingeid probleeme kogenud ja neile tuleb 
selline jutt üllatusena. 
Mallori: Eks see oleneb ilmselt aparaadist 
ka. Aga kuuldeaparaadi passi tahaks küll 
näha! 
Tiiu: Siemensil on olemas spetsiaalne 
kaart... 
Liivi: Aga miks siis ei tohi turvakaarest läbi 
minna? 
Mallori: Ilmselt mõned kuuldeaparaadid 
võivad anda signaali metallidetektorile. 
Esiteks on ju neil patareid sees, mis on 
metallist. Ilmselt võetakse siis värava 
kõrvale ja kontrollitakse käsiskänneriga. 
Tiiu: Asi on ilmselt selles, et lennujaama 
turvakaar tõmbab kuuldeaparaadi patarei 
tühjaks – nii mulle Ida-Tallinna Kuulmis-
keskuses öeldi. Piiksuma paneb ka, see on 
fakt. 
Kaupo: Kui seda terroristid loevad...! Olen 
ise mitu korda turvakaarest läbi läinud ja 
mõistus veel toimib. 
Sirje: Kui ma Londonisse läksin, siis küll 
patarei ei tühjenenud. Isegi kõrvu ei löönud 
lukku, natuke ebameeldiv tunne oli küll, aga 
see läks üle. 
Siret: Mul tõmbab lennukisõit küll alati 
patarei tühjaks. Pärast maandumist on 
kõrvad lukus ja patarei tühi – tükk aega ei 
kuule midagi...  
Külliki: Mul tõmbab ka lennukisõit 
kuulmisrakud täitsa tühjaks ning olen tükk 

aega täitsa kurt :) Maa külgetõmbejõud 
õnneks toob kuulmisenergia mõne päeva 
pärast kõrvadesse tagasi. Aga lennujaama 
turvaväravates pole kuuldeaparaadi 
patareidega küll midagi juhtunud. Lennanud 
olen väga tihti, nii Oticonide kui ka 
Siemensitega.  
Kristi: See jutt on pärit 
implantaadikasutajatelt. Kui ise veel 
kuuldeaparaati kandsin, siis pidin selle 
lennujaama turvakontrollis kõrvast välja 
võtma ning koos vöörihma jm selliste 
asjadega laekasse asetama. Kui sain 
implantaadi, siis öeldi, et lennujaama 
turvakaarest ei maksa läbi minna põhjusel, 
et selles olev magnet on implantaadile 
vastunäidustatud (võib programmid segi 
lüüa vm jama korraldada). Anti kaasa ka 
spetsiaalne tõend esitamiseks. Nii ei olegi 
ma pärast implantaadi saamist enam 
lennujaama turvakaart läbinud, vaid läinud 
kõrvalt ja saanud turvatöötaja poolt alati 
mõnusa ülekeha-massaazhi osaliseks ☺  
Samas, minu andmed on 16 aasta tagused. 
Väga võimalik, et uuemate implantaatidega 
tohib küll turvakaarest läbi minna.  
Teet: Minul ei juhtu midagi, ainult lukku 
lööb kõrvad vahel. Turvakontrollis panen 
kuuldeaparaadi laekasse ja lähen ilma 
selleta kaarest läbi. Kuuldeaparaadil ju ei 
ole mingeid kehasiseseid osi nagu 
implantaadil. Implantaadikandjad piiksuvad 
turvakontrollis nagunii alati, isegi kui nad 
peaksid seal jumala alasti olema. Sel 
põhjusel puudub turvakaarel nende puhul 
mõte. Üldiselt, igasuguste kehasiseste 
metallosade omamise korral peaks 
lennukiga sõites vastav tõend ehk n.ö pass 
ikka ligi olema – nii on lihtsalt kindlam.  

Allikas: Facebook
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Teadlased töötavad uue viisi kallal, 
kus kuulmisimplantaati paigaldatavad 
imepisikesed LED-valgustid muuda-
vad helid selgemaks. 

Juba praegu kasutavad paljud 
inimesed paremini kuulmiseks kõrva 
paigaldatavaid imepisikesi kuulmis-
implantaate, kirjutas ajakiri New Scientist. 
Masinavärk töötab nii, et implantaadi 
kaudu kõrva asetatud elektroodid 
stimuleerivad kõrvas asuvaid närve, tänu 
millele hakkab inimene paremini kuulma. 

Sellest hoolimata pole kuuldavad helid 
nii täpsed kui tervete inimeste kuuldud 
hääled, sest isegi implantaatidega ei erista 
kõrv piisavalt hästi erinevaid helisagedusi 
ning kuuldud helid kõlavad moondatult ja 
summutatult. Kui normaalse kuulmisega 
inimene suudab vahet teha ligi 2000 helil, 
siis praeguste implantaatidega kuuleb 

kuulmispuudega inimene pelgalt tosinat 
heli ning needki kõlavad moonutatult.  

Rohkemate sagedustega implantaatide 
loomine on aga keeruline, sest iga järgmise 
sageduse äratundmiseks peaks implan-
taatide «kanalid» suutma kuulmisnärve 
erineva koha pealt stimuleerida ning nii 
peaks «kanaleid» olema piisavalt palju. Et 
aga elekter suudab eluskoest läbi murda, 
võivad üksteisele lähedal olevad kanalid 
«kokku sulada». 

Nüüd töötab aga Saksamaal asuva 
Göttingeni ülikooli teadlane Tobias Moser 
uue tehnika kallal, kus implantaati 
paigaldadaks umbes sada mikro-LED 
valgusteid sisaldavat kanalit. «Valgus ei 
lähe eluskoest läbi ning valgust on 
mugavam koondada kui voolu,» põhjendas 
ta. 

Moser kasutab oma tehnikas 
optogeneetikat, mis tähendab geeni-
teraapiat, kus närvid muudetakse ohutut 
viirust kasutades valgusele tundlikuks. 

Ühe «kanaliga» LED-valgusel 
põhinevad implantaadid on hiirte puhul 
juba töötanud ning sel nädalal teatas 
Moser, et kümne «kanaliga» LED-
implantaadid olid edukad ka rottide juures. 
Inimeste peal katsetamisega Moser praegu 
veel ei kiirusta, sest esmalt tuleb 
implantaadid muuta võimalikult 
vastupidavaks. 
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 Nõukogude ajal...  
 ... pidid kõik tööl käima, sest Darwini 
jutu järgi tegi töö ahvist inimese. Õige 
kommunismiehitaja koht oli kolhoosipõllul 
või tehase tootmistsehhis. Kodus olijaid 
põlastati. Neid peeti muidusööjateks – 
isegi siis, kui mõne nn koduse proua 
„ainuvalitsuse“ all oli suur talu koos 
lastekarja, hulga loomade ja 
peedipeenardega. 

Ehkki ka tänapäeval käib suurem osa 
töötavast elanikkonnast tööl selle sõna 
otseses mõttes, on meie lapsepõlve aegsed 
arusaamad hakanud murenema. Põhjuseid 
selleks on mitmeid, kuid kõiki neid siin 
üles loetleda läheks pikale, sestap peatume 
vaid mõnel olulisemal. 

Seoses interneti võidukäiguga on 
viimasel ajal kasvanud kodukontoris 
töötavate inimeste hulk. Tegelen ka ise 
juba aastaid muu töö kõrvalt soomekeelse 
andmesisestusega. Töö saabub koju 
ankeete täis kastide näol. Minu ülesanne ei 
ole ristikestega tegeleda. Pean arvutisse 
kirjutama need asjad, mis soome inimesed 
mingi teema kohta on mõtelnud ja arvanud. 
See on tegelikult päris huvitav ja soome 
filoloogina naudin võimalust lugeda ehedat 
tänapäevast soome keelt. Samuti meeldib 
lugeda inimeste arvamusi ja tihtipeale 
trehvab väga lahedate mõttearenduste otsa. 
Ankeete on täiesti seinast seina, teemad on 
väga erinevad. Mõnes ankeedis uuritakse, 
mida inimesed arvavad mingist ajakirjast 
või ametiasutusest. Hästi palju on Helsingi 
ühistranspordi-teemalisi ankeete. Huvita-
vamad on olnud uuringud, milles küsiti 
inimeste arvamusi näiteks Soome 
tervishoiusüsteemi või teismeliste 
telerivaatamise teemadel. Kirjutan kõik 
need arvamused arvutisse ümber. Selleks 
on vaja tunda väga hästi soome keelt, ka 
slängisõnu, ning osata käekirja lugeda. 
Paljud on samuti proovinud, ent loobunud: 

nad ei saa seda tööd teha, kuna ei loe mõne 
vastaja varesejalgu välja.  
  

„Süüdlasteks“ põngerjad 
Lisaks töötan kirjastusele, toimetan 

raamatuid, kirjutan artikleid, kujundan 
trükiseid ning teen korrektuuri. 
Tööpuudust ei ole. Enne kaugtööle asumist 
töötasin riigiametnikuna. Kuid pärast kaht 
järjestikust last tekkis tunne, et endine 
eluviis ei istu enam. Elu, kus väikseid 
tegelasi nägin vaid pimedas, ehk siis 
hommikul neid lasteaeda viimiseks 
ahvikiirusel auto tagaistmele visates ning 
õhtul samamoodi koju vedades, ei 
rahuldanud kokkuvõttes mitte ühtki 
osapoolt. Nii tekkiski otsus jääda tööle 
kodukontorisse, et lapsed saaksid käia 
lasteaias poole päevaga ning ma ei näeks 
neid vaid pimedas. Hommikupoole saab 
ema töötada, lõunast algab aeg koos 
lastega ja õhtul tegeleb lastega vajadusel 
isa, sellal kui ema jälle tööd teeb.  

Tore, et pole kindlat tööaega, lisaks 
jäävad ära kulutused transpordile, 
töölõunatele, meigile, riietele. Selle aja 
jooksul, mis kulub Tallinna kesklinnast 
äärelinnas asuvasse koju sõitmisele ja 
ummikutes passimisele, jõuab rahulikult 
perele õhtusöögi valmistada. Miinuseks on 
see, et pereemad kipuvad koristama ja süüa 
tegema tööajal. Siin aitab enesedistsipliin. 
Ideaalne, kui õnnestuks rutiin sisse viia, et 
sel kellaajal tingimata töötan ja sel ajal 
jällegi tegelen lastega. Allpool mõned 
teiste kodustöötajate kogemused: 

 
 „Sa ju kodune, hoia minu last ka!“ 
 Marit jutustab endast: „Minagi töötan 
kodukontoris. Enesedistsipliin võiks 
tugevam olla, püüan töötada nii, et pidevalt 
ei jookse kuhugi midagi tegema (koera 
aeda laskma, lihatükki sulama võtma või 
pesu kuivama riputama). Samas ma just 
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seepärast loobusingi omal ajal laste kõrvalt 
täistööpäevaga töötamisest, et tahtsin nii 
palga- kui ka koduseid töid teha mitte kella 
järgi, vaid pigem vajadust mööda ja vältida 
koduste majapidamistööde kuhjumist. Meil 
suur majapidamine ka ning keegi peaks 
kodus päeval ahju küdema panema, et 
õhtul pere koju saabudes poleks maja külm 
nagu hundilaut. Mõned ümberkaudsed 
emad arvasid, et kui ma kodus töötan ja 
saan omi lapsi lasteaiast seetõttu poole 
päeva pealt koju tuua või neile vabu päevi 
võimaldada, miks ma ei võiks siis 
igapäiselt ka nende lapsi hoida (tasuta ja 
tänuta loomulikult). Lapsi toodi isegi 
nädalavahetustel meile kogu päevaks 
“mängima” ja emme siis kurtis, kui hirmus 
väsinud ta on ja vajab puhkust (justnagu 
mina ei vajaks!). Aga kui olen päev otsa 
suuremat lasteseltskonda kantseldanud, siis 
ootab mind ees karm töö-öö...“ 

 
Sugupoolte erinevus koduseinte 

vahel? 
Berit jagab lahkelt oma kogemusi: 

„Töötan ka kodus juba viis aastat. Enne 
seda töötasin kaks aastat nii, et pool aega 
kontoris, pool aega kodus. See oli 
tegelikult veel parem variant, sai rohkem 
inimesi näha. 
        Kodus töötamine hoiab tohutult aega 
kokku. Mul on loomult mittepidev töö – 
vahel võivad olla päris pikad pausid, pool 
tundi ja lausa terve tund. Kontoris 
surfaksin selle aja lihtsalt netis maha või 
kohvitaks kolleegidega niisama. Seevastu 
kodus saan sel ajal teha kodutöid, pesu 
pesta, aias peenart rohida, suppi keeta. 
Teiseks puhtalt see aeg, mis sa kulutad 
tööle minekule ja sealt tulekule. Pluss veel 
naisterahva puhul enese mõningane 
üleslöömine. Vahel, kui nüüd satun 
tipptunnil koju sõitma kusagilt, siis mul on 
alati õudselt hea meel, et ma enam tööl ei 
käi ega pea iga päev kell 9 ja kell 17 seal 
hullumeelses liikluses närve ja bensiini 
kulutama.  

Minu meelest on kodukontoris 
töötamine meestel lihtsam kui naistel. Sest 
kui mees kodus arvutis näiteks mingit 

hoonet projekteerib, siis saavad kõik aru, et 
ta teeb ju tööd. Ent kui naine sedasama 
teeb, siis eeldatakse justkui automaatselt, et 
kodus olev naine teeb “nagunii” ära ühtlasi 
kõik majapidamistööd; samuti tegeleb 
lastega, annab neile süüa, viib-toob trenni 
ja huviringi ja sünnipäevadele, lisaks kodu 
särab ja läigib, kuna naine “on ju kogu aeg 
kodus”. Kas kujutate ette olukorda, kus 
kodukontoris päev otsa tööd teinud naise 
pere tuleb õhtul koju ja selgub, et õhtusöök 
ei olegi valmis? Samas, linnas asuvas 
kontoris tööl käiva naise puhul ei imesta 
selle üle ometi keegi.  

Parim kodustöötamisel on minu 
meelest aja ökonoomsem kasutamine. Kui 
on tõesti väga ilus ilm, eriti need kevadised 
esimesed päikesepaistelised ilmad, siis 
võtan rahus terrassil paar tundi päikest. 
Talvel, kui valget aega on vähe, sätin oma 
päevaplaani sedasi, et keskpäeva paiku 
teen pika jalutuskäigu. Suvel töötan 
hommikupoole ja siis veel õhtul vajadusel, 
aga päeva veedan rannas.“ 
 

Aeg on raha 
Piia töö on teist laadi: „Minu töö ei ole 

lihtsalt kohal istumine, vaid mul on 
tükitöö. Nii palju kui teen, nii palju saan ka 
palka. Seetõttu ei saa ma töötegemise 
asemel lõputult muid asju ka teha. Kui 
päeval töötamise asemel tolmu pühin või 
aias lilli istutan, siis pean oma palgatööd 
lihtsalt öösel tegema. Kaks korda teen 
öösel, aga kolmas kord juba jätan lilled 
istutamata ja teen selle asemel töö ära.“ 
 

Rohkem suhtlemist 
Kui võiks arvata, et kaugtöötajal on 

vähem suhtlemist kui töölkäijal, siis 
omadest kogemustest julgen väita 
vastupidist. Eks töökohad ja kollektiivid 
ole erinevad, aga vähemalt ise saan kodus 
töötades inimestega isegi rohkem suhelda 
kui varem. Meie riigiasutuse kontoriruumis 
oli kord karm, inimesed ei paistnud 
toimikuhunnikute tagant väljagi. Vaiku-
sesse lõikus ühtlase terava suminana vaid 
mitmehäälne kaheksatunnine arvutiklah-
vide klõbin, mis katkes vaid selleks, et 
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kiirelt lõunal ära käia. Seevastu kodus saab 
harva üksi olla, kogu aeg on seltskond 
ümber ja elu keeb. Lapsed on õnneks 
tublid ja mõistlikud, saavad aru, kui emal 
on vaja töötada.  

Tundub, et tänu infotehnoloogia 
kättesaadavusele kuulub kaugtööle tulevik, 
seda nii tervete kui ka erivajadustega 
inimeste jaoks. Üha enam tekib töökohti, 
kus pole otsest tarvidust füüsiliselt iga 
päev kohal olla. Internet võimaldab töötada 
ka kodus, mis võib asuda töökohast eemal, 
kas või riigi teises otsas.  

Missugused tööd võimaldavad 
tänapäeval sooritust distantsilt? Sellele on 
raske vastata. Nende tööde nimistu muutub 
sõltuvalt tekkivatest võimalustest. 
Mõningane valik sobivatest elukutsetest: 
IT-insener, ajakirjanik, toimetaja, tõlkija, 
korrektor, raamatupidaja, andmesisestaja, 
kunstnik, kirjanik, käsitöömeister, tisler... 
Enamus töötab kodus n.ö poolenisti. 
Tavaliselt on kusagil siiski olemas koht, 
kuhu valmis töö ära viia. Osal 
kodukontoris töötajatel on olemas ka 
ametlik tööpost koos kabinetis asuva laua-
tooliga. Kellel võimalik, see viib 
hommikul lapse kooli ning lõunal, mil laps 
koolist naaseb, pakib ta oma lapaka 
seljakotti ning sõidab koos lapsega bussiga 
koju. Kodus hakkab laps õppima, ema või 
isa aga töötab edasi.  

 
Kaugtöö takistusrada 
Ilmselgelt ei sobi kaugtöö kõigile ja 

ega peagi. Paljud ei tahagi pidevalt kodus 
viibida. Mõni inimene lihtsalt peab sealt 
välja saama, kontorisse, „rahva sekka“, et 
tal tekiks töömotivatsioon. Teadmine, et 
töötamine ei pruugi automaatselt tähen-
dada tööl käimist, vajab omajagu harju-
mist. Kodus pole ülemuse pilku peal. 

Oluline on enesedistsipliin ja endale kindla 
päevarežiimi kehtestamine – et teen sellest 
kellast selle kellani tööd, tulgu või taevast 
pussnuge. Lisaks võivad kodus töötades 
eriti loominguliste tööde puhul olla 
sissetulekud väga ebaühtlased: kui tuleb 
suurem tellimus, saab isegi normaalse 
palga, seevastu järgmisel kuul võib 
majanduslik seis olla üpris niru.  

Kodukontorisse tööle saada on 
keeruline ja nõudlus ületab pakkumist. Ka 
ei pruugi kodus olla töötamiseks sobivat 
varustust ega vahendeid – tehase sisustust 
oma elutuppa ju ei tassi. Kolleeg riigi-
asutusest soovis omal ajal kodus töötada, 
põhjuseks erihoolt vajav puudega laps. 
Seda talle siiski ei võimaldatud, põhjuseks 
andmekaitse seadus – nimelt eeldas tema 
tööpost tegelemist inimeste nimede ja 
aadressidega, mida aga seaduse järgi kodus 
teha ei tohi. Ta oleks vajanud toimikute 
hoidmiseks lukustatavat tööruumi, seife 
ning spetsiaalset varjava ekraaniga arvutit, 
millele uudishimulikud pereliikmed ligi ei 
pääseks. Tema puhul jõuti tööandjaga 
kokkuleppele nelja päeva pikkuse 
töönädala suhtes, võimaldamaks tal 
lapsega teraapiates käia. 

 
Aiakiigekontor 
Artikkel, mida just lugesite, sai 

kirjutatud päikeselisel juulikuisel 
pärastlõunal aiakiiges pikutades, lapakas 
põlvedel. Üks silm oli kirjutataval, teisega 
sai jälgitud, kuidas lapsed koerale palli 
loopisid. Mingi hetk oli muru peal vaid üks 
nii paljastest kui ka karvastest jalgadest 
koosnev kilkav-haukuv-rähklev summ. 
Toas pliidil podises laisalt lõunane supp. 
Idüll (või hoopis multitasking) missugune!  

 
Kristi Kallaste 
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2016 aasta Kõku laager toimub Valgamaal, Annimatsil, 22. -24. juulil. 
Annimatsi asub Otepää vallas, Sihva külas.  

       
         22.- 24. juulini toimuvad Annimatsil, ilusas looduses Valgamaal järjekordsed KÕKU 
suvepäevad. Olete kõik teretulnud, et veeta üheskoos üks kena nädalavahetus puhates, 
sportides ning kultuuri nautides. Tänavuste suvepäevade teemaks on Eesti muinasjuttude 
metsategelased ja kõik osalejad on oodatud vastavate riiete või isegi kostüümidega. 
Suvelaager toimub üldjoontes tavapärase ajakava järgi. Peamiseks erinevuseks on see, et 
laupäeva õhtul enne õhtusööki saame nautida ka üllatuskava, mis jääb saladuseks alguseni. 
Tule ja vaata! 

Laagris ootavad meid ee loetud majutuskohad ja mustmiljon telgiplatsi.  
Suvepäevade korraldajate nimel 
Jüri Jaanson  
KÕKU 2016 suvelaagri peakorraldaja 
 

 
Kõku suvelaagriliste stiilikood  

 
Laagri ajakava: 
Reede, 22. juuli 
17.00-19.00 saabumine 
19.00-20.00 õhtusöök 
20.00-21.00 laagri avamine, lipuheiskamine 
21.00 kinoõhtu- esilinastub film- Kõku 2015 
21.30 saun, karaoke, mängud 
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Laupäev, 23.juuli 
08.30-09.00 Hommikuvõimlemine 
09.00-10.00 hommikusöök 
10.00-10.30 kärajate koosolek 
11.00-13.00 sportlikud mängud, muu teema 
13.30-14.30 lõuna 
15.00-17.00 sportlikud mängud 
17.15-18.15 üllatuskava 
18.30- 19.30 õhtusöök 
20.00 – Kultuuriprogramm- Kõku show-kava, teised eeskavad. 
 
Pühapäev, 24.juuli 
08.30-09.00 Hommikuvõimlemine 
09.00-10.00 hommikusöök 
10.00-13.00 vaba aeg, laagri lõpetamine, auhindade jagamine 
13.00 lõunasöök 
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UUuuss  OOttiiccoonn  OOppnn™™  
BBrraaiinnHHeeaarriinngg™™  tteehhnnoollooooggiiaall  ppõõhhiinneevv  
kkuuuullddeeaappaarraaaatt  

 

SSaaaaddaavvaall  OOttiiccoonnii  kkõõiiggee  uuuueemm  jjaa  vvõõiimmeekkaamm  mmuuddeell!!  
● Saadaval ainult miniRITE 85  
● võimendab kuni 10kHz 
● 16 häälestuse riba 
● 64 töötluskanalit – ülikiire platvorm analüüsib ümbritsevat keskkonda üle 100 korra 
sekundis 
● Võrreldes eelmise tipptasemel aparaadiga (Alta2 Pro) on uuringud näidanud, et Oticon  
OPN´i kasutajatel on vähenenud kuulmiseks suunatud pingutamine 20%  
● 20% parem informatsiooni meeldejätmine 
● 30% parem kõnest arusaamine isegi mürarikkas keskkonnas. 
● tuulevilina vähendaja 
● otse ühildatav mobiilirakenduse kaudu 
● helilised tõukesõnumid 
● IP68 
 
Aadress: Tallinn, Pärnu mnt. 106, I korrus (sissepääs maja kesklinna poolsest uksest). 
Telefon: +372 645 4046 
E-post: info@heakuulmine.ee 
Koduleht: www.heakuulmine.ee 

OOoottaammee  TTeeiidd!!  



 

VV ii ii pp ee kk ee ee ll ee   
kkuurrssuusseedd  aa ll gg aa jj aa tt ee ll ee   jj aa   ee dd aa ss ii --

jj õõ uu dd nn uu tt ee ll ee ::   kk uu uu ll jj aa tt ee ll ee ,,   
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Kas oled kurdi inimese lähedane või on Sinu sõber kuulmispuudega? Ehk töötad asutuses, kus 
tuleb ette suhtlemist kurtidega või eeldab Sinu töö suhtlemist distantsilt silmside abil? Või 
äkki soovid omandada hoopis uut keelt ning õppida tundma ülipõnevat ja omapärast kurtide 
inimeste kultuuri ja maailma?   
 

Kui jah, siis oled oodatud õppima viipekeelt! 
 
Viipekeel on kantud maailmas ametlikult tunnustatud keelte nimestikku. See ei ole mitte 
suvaline „kätega vehkimine“, vaid täisväärtuslik keel nagu kõik teisedki!  
 
Algajate kursus on mõeldud neile, kellel puuduvad eelnevad teadmised kurtuse ning 
viipekeele kohta. Võtame vastu nii kuuljaid, vaegkuuljaid kui ka kurte keelehuvilisi. 
Edasijõudnutesse ootame ka vaegkuuljaid ning kurte, kes sooviksid oma senist 
viipekeeleoskust täiendada ning kaasajastada. 
 
Algajate rühm: teisipäeviti kl 17.30-19.00.  
Edasijõudnute rühm: neljapäeviti kl 17.30-19.00  
Asukoht: Tallinn, Toompuiestee 10, 2. korruse õppeklassis. 
Maht: 40 tundi a´ 45 min. Hind: 229 eur. Lõpetanud saavad tunnistuse. 

Koolituse eest saab tulumaksu tagasi. Töötaval erivajadusega inimesel on võimalik õppida 
tasuta; täpsem info: http://www.ensib.ee/sotsiaaltoetused-puuetega-inimestele/   

Helista või saada meil ja küsi uue kursuse algamisaega!  
E-post kristi@think.ee (Kristi Kallaste)  
Telefon 5347 8422 (Külliki Bode).                                            Koduleht: www.think.ee  

PÕNEVATE KOHTUMISTENI VIIPEKEELE TUNNIS! 

 




