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JÕULUKUU  MÕTISKLUS 
 Ja ongi saabunud jõulukuu. Algas see  
Advendiajaga. See on lootuseaeg – Adventus 
Domini – Kristuse tulemine. Linnades ja asulates 
on ülespandud tuledesäras kuused. 
Kontserdisaalides ja kirikutes korraldadakse 
heategevuskontserte abivajajaile. Meie ümber on 
ikka elamas inimesi, kes vajavad abi. Jätkugu 
meilgi ikka midagi anda ja jagada!  
Tallinnas, 3.detsembril, rahvusvahelise puuetega 
inimeste päeva tähistamise konverentsil oli üheks 
sõnumiks: “ootused ja lootused, mured ja rõõmud 
puuetega inimeste elu edendamisel”. See ühtub 
suurepäraselt ka advendiaja suunitlusega.  
Jõulud on aeg, millal inimesed tunnetavad üksteise 
lähedust. Iga küünal, mille me Advendiajal juba 
süütame, vähendab pimedust. Iga hea sõna ja 
tähelepanuavaldus kaasinimesele annab uut jõudu 
ja lootust millegi paremale! 
 

 
 

Ka meie vaegkuuljate organisatsioonides on 
väljakujunemas tava, et detsembrikuu  
omakorraldatud ühisüritused on 
jõulumeeleolulised. Pensioniealised ühingu 
liikmed meenutavad seal sageli oma lapsepõlve 
jõulumälestusi. On hea võimalus jagada  tänu  
ühingu juhtidele ja nende abilistele. Meenub kena 
jõuluüritus Rapla vaegkuuljatega, kus 
seltsiliikmed ise esinesid huvitavate ettekannetega. 
Tartumaa vaegkuuljad on ühises jõululauas koos 
Tartu Linnavalitsuse- ja Puuetega Inimeste Koja 
esindajatega. Märkimisväärne saab olema 
Võrumaa ja Valg

aasta ühine jõuluüritus Võrus. Kindlasti ootavad 
jõulumehe tulekut ka virulased, mulgid, saarlased jt. 
Ajamärkide järgi võib oletada, et Vaegkuuljate Liidu 
Jõuluvana  seekord kõikide oma ühingukaaslaste 
üritustele ei jõua ja kingikottki näib olevat 
tühjavõitu! Seevastu 2006.aasta jõuluaeg võib 
osutada juba edukamaks! 

amaa vaegkuuljate käesoleva 

Jõulupühad ei puuduta mitte ainult kristlasi, vaid 
kõiki inimesi maailmas. Üle kahe aastatuhande aasta 
tagasi kõlas Petlemma väljade kohal inglikooride 
poolt  jõulusõnum: “Vaata, ma kuulutan teile suurt 
rõõmu, mis saab osaks kõigile rahvaile”  See sõnum 
on taas avamas inimeste meeli ja mõtteid ka sellel 
jõuluajal. Jumal sai inimeseks. Ta tuli meie sekka, et 
kuulutada lunastust, tervendada haigeid, trööstida 
kurbi. Ta tuli, et tuua valgus pimeduse keskele, et 
anda jõudu ja lootust neile, kel see  kadunud oli.  
Jõuluaeg aidaku meil seda meeles pidada ja rõõmu 
tunda! 
Soovime, et käesolevad jõuluelamused annavad uut 
jõudu ja lootust ka siis, kui pühad juba möödas on. 
Jõuluöö, su kuldne sära,  

paistab üle ilmamaa, 

tuues meile taevavara, 

taeva-aardeid lõpmata… 
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R Õ Õ M S A I D  J Õ U L E! 



Interneti kodulehekülgedest 
Enn Kiiler 
   Vajalikku infot kuulmisprobleemide ja 
vaegkuuljate tegevuse kohta võib leida Vaegkuuljate 
Liidu kodulehelt www.vaegkuuljad.ee  
Liikmesühingute tegevusest internetis võib näha ka 
Harjumaa VÜ kodulehel  www.hot.ee/harjuva/, 
Pärnumaa VÜ kodulehel www.hot.ee/parnuvku/ ja 
Rapla VS kodulehel www.zone.ee/raplavk/. 

 
    Neist kõige paremini toimib Rapla Vaegkuuljate 
Seltsi koduleht. Vajalikku infot võib saada toimuvate 
ürituste kohta, samuti kajastatakse toimunud üritusi, 
saab nähe pilte ja lugeda infolehte Auris. Vajalikke 
muudatusi tehakse õigeaegselt. Selle kodulehe hea 
olukorra on taganud juhatuse liige Viljar Parm. 
    Pärnumaa VÜ kodulehes on uuendatud sellel 
aastal ainult tegevuskava. Värskendamist vajab 
Harjumaa VÜ koduleht  
01. novembril 2005.a. toimus sihtasutuse Eesti 
Puuetega Inimeste Fond nõukogu istung, millel tehti 
kokkuvõte  puuetega inimestega tegelevate liitude ja 
maakondlike kodade interneti kodulehtede 
2005.aasta konkursist. Kokku osales 42 
organisatsiooni. Maksimaalse punktide arvu 14 
punkti said EPI Koja (www.epikoda.ee) ja EVL 
kodulehed www.vaegkuuljad.ee  Kokkuvõtlik tabel 
on näha nii EPI Koja kui ka EVL kodulehel. 
   Viimaste aastatega on EVL kodulehele pööratud 
suuremat tähelepanu. Maht on 25-elt MB-lt tõusnud 
250-le MB-le. Internetis on lugemiseks saadaval kõik 
EVL poolt väja antud raamatud, brošüürid, voldikud, 
infolehed ja ajakirjad. Praegu on internetist võimalik 
endale arvutisse laadida ka viimaseid ilmunud 
Auriseid PDF formaadis ja võimaluse korral ka välja 
trükkida. 

 
    Juurde on tulnud rubriigid FOORUM, GALERII, 
KUULMISPUUE jne. Foorum annab võimaluse 
võtta  osa vaegkuuljate ühisest vestlusest. Galeriist 

saab fotod omale arvutisse laadida ja soovi korral 
lasta need fototöökojas piltideks teha. 
     Informatsioni  mitmekesisus on suurendanud 
kodulehe külastatavust umbes kaks korda. 
Käesoleval aastal oli keskmiselt kuus 600 – 700 
külastust. Näiteks septembris oli 1159 ja oktoobris 
1278 külastust. Kuu jooksul meie kodulehte 
vaadanud arvutite arv oli septembris 482 ja oktoobris 
466. Seega igast arvutist vaadati meie kodulehte 
keskmiselt 2,5 korda. Külastusi on tulnud Soomest, 
USA-st, Venemaalt, Ukrainast, Saksamaalt jm. 
    Meie organisatsiooni uue nime lühend on EVL. 
Endise nime EVKÜ järgi on otsijaid ikka veel 4%. 
Vähem külastusi on laupäeval ja pühapäeval, Kõige 
enam tuntakse huvi rubriikide vastu nagu: foorum, 
liikmesühingud, galerii, kuulmispuue ja reklaamid. 
    Kes tunneb eeltoodud statistika vastu rohkem huvi 
võib külastada meie kodulehte alljärgnevalt LISAD -
> STATISTIKA -> VAATA STATISTIKAT.  
    Tuleb aga märkida, et kuigi kodulehe uuendamine 
toimub iga nädal ja vahel ka sagedamini, on  selles 
veel ka puuduseid. Liikmesorganisatsioonides 
toimuvate ürituste kohta ei laeku alati infot 
õigeaegselt ja loetav info on ebatäiuslik. Ka ürituste  
kuupäeva unustatakse sageli uuendada jm. Kuidas 
saame  olukorda parandada ja kodulehte edasi 
arendada? 
Kõige tähtsam on luua süsteem, mis tagaks ürituste 
kohta info õigeaegse laekumise EVLi kontorisse. 
Rohkem oleks vaja aktuaalseid artikleid meie 
juhtivatelt kõrvaarstidelt. Kuulmiskeskustes 
saadaolevaid ja uusi kuulmisabivahendeid on vaja  
tutvustada vaegkuuljaile. Vaegkuuljad ise võiksid 
avaldada ka oma aarvamusi ja jagada kogemusi 
abivahendite kasutamisest. Suur töö on veel ära teha 
vaegkuuljate ühingute ajaloo kajastamisel internetis. 
Kõigi nende materjalide ettevalmistamine ja 
internetti viimine on töömahukas, kuid tänuväärne 
arvukale lugejaskonnale. 

 

Auris 5(49)                                                               Detsember 2005 2

http://www.vaegkuuljad.ee/
www.hot.ee/harjuva/
www.hot.ee/parnuvku/
www.zone.ee/raplavk/
http://www.epikoda.ee/
http://www.vaegkuuljad.ee/


Mis tehtud, mis tulekul? 
Esitasime ka seekord kõigile liikmesorganisatsiooni juhtidele 
kaks traditsioonilist küsimust:  
Küsimus 1: Milline oli märkimisväärne tulemus (üritus) 2005. 
aastal teie ühingus? 
Küsimus 2: Mida plaanite 2006.aastal saavutada?  
 
PÄRNUMAA VAEGKUULJATE ÜHING 
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Laine Lehtsalu 
1. Kohtumisüritused puuetega inimestega ja 

sotsiaaltöötajatega valdades: 
Tõstamaal, Kaismal, Surjus.  

2. Kuulmisteabelaste ürituste 
läbiviimisega suurendada ja 
noorendada ühingu liikmeskonda  

VÕRUMAA VAEGKUULJATE ÜHING 
Johannes Siidra 
1. Ühisürituste läbiviimine Põlvamaa-  ja 

Valgamaa Vaegkuuljate Ühingutega. 
Õppekskursioonid  ajaloolistesse ja 
looduslikult kaunitesse kohtadesse.  
Kohtumisüritused kuulmispuudeliste 
inimestega maakonna valdades.  

2. Tahame jätkata kohtumisüritusi teiste 
vaegkuuljate ühingutega ja kuulmisteave 
tutvustamist ülejäänud valdades.  

EVKÜ TARTU ORGANISATSIOON 
Aime Paliale 
1. Õppepäev Põlva Päevakeskuses. Osalesid 

Põlva- ja Tartumaa vaegkuuljad ning Andrus 
Helenurm ja Uno Taimla EVL keskusest. 
Huvipakkuvaks kujunes ekskursioon Mooste 
mõisas ja ravivtaimede tootmistalus 
Süvvahavvas, kohtumisüritus Tartu 
TÜ Kuulmiskeskuse vanemõe Tiia 
Johannesega.  

2. Kuulmisabi õppepäeva läbiviimine 
Jõhvis koos Jõhvi vaegkuuljatega. Tutvumine 
Jõhvi uue kontserdimajaga. 

 
LÄÄNEMAA VAEGKUULJATE ÜHING 
Leida Undo 
1. Õppeekskursioon Ida Virumaale ja õppepäev 

Porkunis. Tervisealaste loengute 
läbiviimine. Kuulmisabivahendite 
õppused ja kohanemistreeningud.  

2. Jätkata tervisealaste loengute sarja 
läbiviimist, kuulmisabivahentide 

tutvustamist ja teisi toimetulkut toetavaid 
üritusi. Õppeekskursioone teistesse vaegkuuljate 
ühingutesse.  

VILJANDIMAA VAEGKUULJATE ÜHING 
Erika Kiviloo  
1.  Oluline sündmus oli külastus ja tutvumine Tartu 
Kõrvakliinikumi ja Kuulmiskeskusega. Seal oli 
äratundmisrõõmu ja väga hästi võeti meid vastu. 
Palju oli rahvast ka oktoobriüritusel, kui külas käis 

kõrvaarst dr.Mare Brin. Kevadel 
käisime Riia loomaaias ja Riia 
vanalinnas. Ühe saatsin novembri lõpul 
ise lisaks Kojaga koostehtule. Teema oli 
rohkem selline lõõgastus ja veekeskus 

Tänuväärt on se, et ühinguga on liitunud mõned 
tublid inimesed. 
2. Oleks tore, kui saaksime raha lisaprojektile. 
Vaegkuuljad vajavad tervise taastamist  ja 
veekeskuse võimaluse kasutamist. Veel tahaks 
suvel organiseerida  ekskursiooni Virumaale.Tore 
oleks veel uusi aktiivseid liikmeid leida,.  
SAAREMAA VAEGKUULJATE ÜHING 
Eda Põld 
1. Kõige rohkem teeb rõõmu teadmine, et meie 
ühingut on vaja. Lliikmete arv on suurenenud 
mitmete toredate inimeste võrra. Igal neljapäeval on 
vaegkuuljatel võimalus Saaremaa Puuetega 
Inimeste Kojas  kuulmisalast nõu saada, patareisid 
osta jm abi selle eest seisab hea meie juhatuse liige 
Helfi Soonik. Ka teabepäevadest on inimesed 
rohkem osa võtma hakanud. Ääretult 
tore ekskursioon oli Läänemaale ning 
kohtumine Haapsalu vaegkuuljatega.  
2. Järgmisel aastal tahame sama joont 
jätkata: korraldada teabepäevi, kutsuda külla 
erinevaid inimesi. Ka suvise ekskursioon  on paika 
pandud: Ida - Virumaa. Tahaksime, et Tallinna 
Kuulmisrehabilitatsiooni Keskuse spetsialistid 
tuleksid vähemalt kaks korda aastas Saaremaale!  

EVKÜ RAPLA SELTS 
Malle Tähe  
1. 2005.a. toredaim sündmus oli 
ekskursioon Kehtnas ja Palukülas. 
Kehtna valla sotsiaalnõunik  Mare Käpp 

rääkis kohalikust sotsiaaltööst. Heik Past tutvustas 
Kehtna ajalugu, vaadati mõisa ja majandus- ja 
tehnoloogiakooli hooneid. Palukülas roniti 
hiiemäele ning kuulati Ene Velbergi ülevaadet 
Palukülast ja hiiemäest läbi mineviku ja tänapäeva. 
Üritus lõppes Lelles, kus  saadi teada inimese ja 
ilma vahelistest seostest. 
2. Kõige olulisem on tagada seltsi tegevuse 
jätkusuutlikkus. Seltsi liikmed on vanad ja haiged. 
Noori, aktiivseid  liikmeid pole õnnestunud leida.  



Aasta algab, aasta lõpeb 
Iga aasta algab lootustega. Tänu sellele, et 
on olnud tublid ja ühtehoidvad 
vaegkuuljad, alati üksteisele nõu ja jõuga 

abiks kui vaja. Ei visanud püssi põõsasse ka EVKÜ 
rajaja ja eestvedaja Uno Taimla, kui ta selle aasta 
märtsikuisel üldkogul esimehe ameti maha pani. 
Tagantjärgi möödunule hinnangut andes pean 
nentima, et ilma temata ja tema väljakujundatud 
toimkonnata ei oleks me nii sujuvalt aastavahetuseni 
jõudnudki. Seetõttu eriline tänu Uno Taimlale, 
Külliki Bodele, Enn Kiilerile ja arvutispetsialistidele 
Viljarile ning Allarile, kellede kogemused ja 
entusiasm aitasid nii mõnestki ebameeldivast 
olukorrast välja tulla. Üldkogul moodustati ka EVL i 
Nõukoda, mille esimeheks valiti Jaak Müürsepp, 
aseesimeheks Teet Kallaste ja juriidiliste 
küsimustega tegelev Anne-Reet Väljataga. Algaval 
aastal loodame alustada juba juriidiliselt EVL 
nimega. 

 
 Abivalmilt ja tegusalt on toiminud piirkondlikud 
ühingud. Olen saanud kohal käia ja osa saanud 
rõõmudest ja muredest järgmistes 
organisatsioonides: Nõmme-, Harjumaa-, Rapla-, 
Läänemaa-, Jõgeva-, Tartu-, Võru- ja Valga 
Vaegkuuljate Ühingus, Jõhvis sain osaleda Jõhvi 
Vaegkuuljate Ühingu loomise juures. Ees ootab 
Saaremaa ja Hiiumaa külastamine. Osaleda sain 
kahel Läänemaa VÜ korraldatud õppeekskursioonil 
Lääne ja Ida Virumaale ning Põhja-Eestis ning Tartu 
korraldatud õppeekskursioonil Lõuna-Eestisse koos 
Põlvamaa vaegkuuljatega. 
Selle aasta oluliseks sündmuseks kujunes kohtumine 
Rootsi Vaegkuuljate Liidu (HRF) presidendi Jan-
Peter Strömgren’ga ja tema kaaskonnaga Eestis. 
Varem oli ühingu koostöö Värmlandi Invaliidide- ja 
Vaegkuuljate Ühingu juhi Stig Björklundiga. 

Kohtumisüritusel osalesid EPIK esinaine Helve Luik 
ja asekatsler Riho Rahuoja.   
Kohalike valimiste eel oli kohtumised kõikide 
suuremate erakondade esindajatega, kus saime 
edastada meid huvitavaid probleeme avalikus elus. 
Tõstatasime subtiitrite probleemi televisioonis, 
Saime lubaduse, et püütakse kaasa aidata ka 
võimendusseadmete paigaldamisele infolettidele 
linna ja omavalitsushoonetesse ning teistesse 
teenindusasutusse. Kohtumisel anti nagu ikka palju 
lootusi ja lubadusi olukorda uurida. Ainult ole ise 
aga aktiivne ja hoia ühendust. Ainult ühenduse 
hoidmiseks puuduvad meil sellised vahendid ja 
võimalused, nagu kõrgetel kohtadel olevad 
ametnikud seda ette kujutavad.  
Meie tee ja asjaajamised ei ole just kergete killast. 
Kuid edu saavutamiseks peab oma eesmärkidesse 
kindlalt uskuma. Oma tegevuses peame olema 
järjekindlad ja visad! Kahjuks oleme veel nõrgad 
majanduslikust küljest. Tegutseme ju HMN poolt 
rahastatavate projektide arvelt, millised ei rahulda 
meie vajadusi. Koostöös kohaliku omavalitsusega on 
mitmed meie ühingud saanud ka sealt väikest 
toetusabi. Seda koostööd tuleb kindlalt jätkata. Palju 
tänu võlgneme kuulmispuudega ja ka 
kuulmiskahjustustega inimesi teenindavatele 
kõrvaarstidele. Ka kuulmiskeskuste spetsialistid ja 
sotsiaaltöötajad on andnud endast parima. Jätkuks 
vaid tahtmist ja kannatust meiega tegeleda ka uuel 
aastal! Oleme siiralt tänulikud EPI Koja ja EPI 
Fondi tegevjuhtidele ning maakondlike 

 
kodade juhtidele, kellede vahendusel sai 
võimalikuks vaegkuuljate ühingute tegevuse 
rahastamine 2005.aastal. Oleme tänulikud kõigile, 
kes on olnud toeks ja abiks meie vaegkuuljate 
probleemide lahendamisel! Peame jätkuvalt olema 
aktiivsed, nagu lõppeval aastal. Peame kasutama 
võimalusi vaegkuuljate probleemide väljatoomiseks 
ja lahendamiseks. Tervist ja jõudu ühiseks koostööks 
algaval 2006. aastal!         Andrus Helenurm 

HEAD  UUT  AASTAT !! 
Väljaandja:       
Eesti Vaegkuuljate Liit   tel./faks 611 5680; E-post: vaegkuuljad@hot.ee,   
Pärnu mnt. 142, 11317 Tallinnn                                                         vaegkuuljad@vaegkuuljad.ee                                         

                                                  kodulehekülg: http://www.vaegkuuljad.ee
                                                                 Andrus Helenurm, Uno Taimla, Enn Kiiler
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