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SAAGIKORISTUSEST JA KÜLVAMISEST 

  Sügis on põhiliselt saagikoristuse aeg. Ka rukis 
külvatakse sügisel, et järgmisel aastal oleks 
lõikust. Nii on see olnud ja küllap saab olema ka 
tulevikus. 
Millist saaki oli korjata aga Vaegkuuljate Liidul? 
Nüüd, kui on käes juba novembrikuu, võime teha 
põgusa tagasivaate suvistele tegemistele ja 
arutada, mida tuleb teha veel käesoleval aastal.  
Meie ühingute juhid on olnud väga tublid 
mitmesuguste huvitavate ürituste korraldamisel ja 
ekskursioonide läbiviimisel. Ühingutevahelised 
vastastikused külaskäigud on olnud väga 
kasulikud. Ekskursioonil Saaremaale osalesid 
kolme ühingu: Võrumaa, Pärnumaa ja Saaremaa 
vaegkuuljad. Valgamaa vaegkuuljad kohtusid 
Jõgeva vaegkuuljatega ja tutvusid Jõgevamaa  
 

 
 

kauni loodusega. Tartu vaegkuuljatel olid 
huvitavad matkad  Valgamaa ajaloolistesse 
paikadesse. Mitmekülgne on olnud läbiviidud 
ürituste temaatika: terviseloengud  ja tervistavad 
üritused (kepikõnnid, veekeskused), abivahendite 
tundma- ja kasutamaõppimised jm Valdav osa 
läbiviidud üritustest on koos fotodega näha ka 
EVL kodulehel internetis www.vaegkuuljad.ee
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Oma tegevusest ei ole ilmutanud teateid  Lääne 
Virumaa ja Hiiumaa Vaegkuuljate Ühingute juhid. 
Eelmistel aastatel sai oktoobrikuus läbiviidud 
mitmeid kuulmisnädala üritusi. Sellel aastal oldi 

tagasihoidlikumad. Ajalehes “Meie maa” ilmus 
artikkel, milles kajastati Saaremaa vaegkuuljate 
tegevust Eda Põllu eestvedamisel. Märkimist 
vääriv oli Vaegkuuljate Liidu-  ja Kurtide Liidu 
organisatsioonides ETV  meediateemalise 
ankeetküsitluse  läbiviimine.  
11-12. novembril arutati Tallinnas Rootsi 
Värmlandi Vaegkuuljate ühingu esindajate Stig 
Björklundi ja Einar Bergmaniga  koostööd Eesti 
Vaegkuuljate Liiduga 2007 aastal.  
Selle aasta töödest võiks  nimetada  projekti “ 
Tööealiste kuulmispuudega inimeste 
ettevalmistamine tööturule sisenemiseks” 
jätkamist ja lõpuleviimist. Toimetamisel on ka 
“Infoteatmik tööandjale” ja  Teatmik 
“Kuulmisabi” Loodame, et lisaks jõulukuu  
Aurisele ilmub ka  noorteajakiri “Meie ise”.  
1.detsembril toimub Tallinnas EVL 
liikmesorganisatsioonide juhtide ja EVL Juhatuse 
ja Nõukoja liikmetega nõupidamine. Põhilisemad 
teemad on: EVL arengukava  2007-2008 aastaks,  
uute liikmekaartide kasutusele võtmisest, ühingute 
jätkusuutlikkusest ja liikmeskonna 
suurendamisest.  
Peaksime eelolevatel aastatel jõudma nii kaugele, 
et suhtleksime operatiivselt ka interneti teel ja 
saaksime teostada nõupidamisi virtuaalruumis. See 
tähendab, et kõikidel liikmesorganisatsioonide 
juhtidel peaks olema arvuti ja vaja on ka 
sidepidamist kompenseerida. Samuti  on vaja 
alustada konstruktiivset koostööd riigi 
Ringhäälingu Nõukoguga saadete muutmiseks 
vaegkuuljatele  ja kurtidele arusaadavamaks 

(subtiitrite küsimus). 
Jätkame koostööd võimul olevate 
erakondade juhtpoliitikutega, et 
nad õpiksid meie  
probleemidesse tõsisemalt 
suhtuma. 
Jätkame koostööd ka omavahel, 

et oleks jõudsam edasi minna! 
  
Andrus Helenurm 

http://www.vaegkuuljad.ee/


KUULMISTEENUSTEST 
 
  Kuulmisseisundi muutumist st. kuulmise 
halvenemist sageli ise ei märgatagi. Sellele 
osutavad esmalt tähelepanu pereliikmed. Sageli 
tullakse nõu küsima ka Vaegkuuljate Liidust. 
Sooviks on teada saada: millist kuuldeaparaati 
osta? Üksikult elavad vanemaealised inimesed 
sageli ei hooli oma elukvaliteedi parandamisest ja 
loobuvad ka informatsiooni puudumisel 
kuulmisabi võimalustest. Kuulmispuudega 
inimestele, sh ka lastele, osutavad kuulmisabi ja 
kuulmis-rehabilitatsiooniteenuseid 
kuulmiskeskused, millised asuvad Tallinnas ja 
Tartus. Vaegkuuljad, kes saavad esmakordselt 
endale kuuldeaparaadi, vajavad uue olukorraga 
harjumist ja kohanemist. Ka  need, kes on juba 
varem kuuldeaparaati kasutanud, vajavad uue 
aparaadiga harjumist. On vaja aidata ja edendada 
igapäevaelus sellega  toimetulemist. Kui elukoht 
on kuulmiskeskustest kaugel, siis võib aparaadi 
õige kasutamine osutuda küsitavaks!  Soomes on 
Kuulmishoolde Liidu poolt juba aastaid 
kuulmisteenust võimalik saada inimese elukoha 
lähemalt. Nimetatud teenus kannab nime 
“lähipalvelu”. Peamine tegevus seisneb 
vaegkuuljate ja nende perekonnaliikmete 
juhendamises isikliku kuuldeaparaadi  
kasutamisel, hooldamisel, patareide ja muude 
tarvikute korrastamisel ja hankimisel. Teenuseid 
osutatakse individuaalselt ja ka rühmas. 
 

 
Eestis Vaegkuuljate Ühing on juba 2000. aastast 
korraldanud  kuulmisabi-nõustajate koolitust. 
Käesoleva aasta  septembris korraldati 
Vaegkuuljate Liidu poolt  järjekordne 
täiendkoolitus TÜ Kliinikumi Kuulmiskeskuse 
teeninduspiirkonnas olevatele vaegkuuljate 
ühingute kuulmisabinõustajatele. Hea juhendaja 
on sama puudekogemusi omav inimene ja eriti 
need, kes on saanud vajaliku väljaõppe. 
Saatusekaaslase aitamine ja toetamine on alati 

kuulunud ühingute ülesannete hulka. 
Ühiskonna muutused ja klientide vajadused 
ning kuulmisabivahendite nomenklatuuri 
muutused on asetanud teenustele uusi 
nõudmisi. Lähikuulmisteenused on mõeldud 
kõigile , mitte ainult ühingu liikmetele. 
  Aastaid on püütud ka 
kuulmisnõustamisteenuse osutamist  rahastada 
nagu teisi sotsiaalteenuseid, sh viipekeele 
tõlketeenust. Saaremaa VÜ esinaine Eda Põld 
suutis esimesena EVL ühingute seas tasulise 
kuulmisnõustamisteenuse juurutada. 
  

 
Kuressaare Linnavalitsus alustab teenuse 
hüvitamist käesolev aasta novembrist. Esialgu 
on see küll ainult 4 tundi kuus, kuid tegevus ja 
selle tulemuslikkus kavandavad edaspidised 
plaanid. 
Suurt tähelepanu tuleb pöörata lähiteenuste 
osutajate koolitusele. Koolituse ülesandeks on 
anda vabatahtlikele oskuseid teenustöös, et 
osata juhendada ja nõustada kuulmispuudelisi 
ja nende lähedasi. Koolituse teemad käsitlevad 
vabatahtliku töö-põhimõtteid, kuulmist ja seda 
mõjutavaid tegureid, sotsiaalhooldust. Oluline 
on koostöö omavalitsuste sotsiaalala 
töötajatega  teenuste korralduse osas. 
Praktilises osas keskendutakse 
kuuldeaparaatidele ja teiste kuulmis-
abivahenditele.  
Kuna klientideks on valdavalt pensionärid, siis 
lähikuulmisteenuste osutamiseks võiks 
kokkuleppe alusel kasutada ka nende 
kooskäimise kohti: vanurite päevakeskus, 
sotsiaalkeskus, kiriku kogudusemaja jt. 
Koostööd tuleks teha ka sotsiaalhoolekande 
osakondade koduhooldusteenuste  töötajatega. 
Väga oluline on sellealase informatsiooni 
omamine ja levitamine.  
 
Uno Taimla 
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KUULMISPUUDEGA INIMESTE  
TELEVAATAMISEST 
  On saanud heaks tavaks: igal aastal oktoobris 
korraldada kuulmsinädala üritusi. Sellel aastal 
leidis aset meediaküsitlus, mis käsitles 
kuulmispuudega inimeste televaatamist. Kuigi 
Eesti Televisioon on aastast aastasse pööranud 
suuremat tähelepanu kuulmispuudega inimestele, 
ei olnud seni arvestatavat ülevaadet sellest, kui 
palju ja milliseid saateid vaegkuuljad ja kurdid 
vaatavad? 
Küsitluse koostas ja teostas analüüsi ETV 
programminõustaja Raivo Suni.  
Ankeedi küsimustik sisaldas järgmisi teemasid: 
1. kui sageli vaatavad kuulmispuudega inimesed 
televiisorit? 
2. kui palju aega keskmiselt pühendavad nad 
päevas telerivaatamisele? 
3. milliseid telekanaleid ja saateid vaadatakse? 
4. kui sageli vaadatakse viipekeelseid uudiseid ja 
subtiitritega varustatud 
“Pealtnägijat”? 
5. kui sageli kasutatakse teleteksti? 
6. milliseid ajalehti, ajakirju loetakse? 
7. ettepanekud. 
Et jõuda võimalikult suurema hulga 
kuulmispuudega inimesteni, kaasati sellesse 
küsitlusse  Vaegkuuljate Liidu organisatsioonid 
Uno Taimla juhendamisel ja Kurtide Liidu 
organisatsioonid  Volli Pärnla juhendamisel. 
Informatsiooni kandjaks kasutati paberankeeti ja 
internetiküsitlust, mille jaoks oli veebis täidetavate 
väljadega ankeedivorm. Samuti oli teade ja  
küsitluse vorm ka EVL kodulehel.  
  Vaeg

- 
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% Kur
-did 

%

Su- 
gu 

Mehed 
Naised 

50 
58 

46 
54 

35
33 

52
48

Va- 
nus 

Kuni 19 
20-34 
35-49 
50-64 
65-74 
75 ja vanemad 
Vastamata 

21 
17 
14 
20 
22 
12 
3 

19 
16 
13 
18 
20 
11 
3 

9 
22
15
11
9 
1 
0 

13
33
22
16
13
2
0 

Ha- 
ri- 
dus 

Alg- või põhiharidus 

Ksekharidus 
Kõrgharidus 

45 
49 
15 

41 
45 
14 

32
27
8 

48
40
12

Elu- 
koht 

Põhja- ja Kirde-Eesti 
Lääne-Eesti ja saared 
Lõuna- ja Kagu-Eesti 
Kesk-Eesti 
Vastamata 

40 
26 
17 
25 
1 

37 
24 
16 
23 
1 

35
4 
24
4 
0 

52
6
36
6
0 

Analüüsiks laekus tagasi 176 ankeeti, neist 96 
internetis ja 80 paberil. 
Vastanutel paluti hinnata ka oma 
kuulmislangust.  22% märkis, et nad kuulevad 
halvasti, 40% kuulevad kuuldeaparaatidega ja 
38% olid kurdid. 
Vaegkuuljatest olid vastajaid igast 
vanuserühmast ja üle Eesti. Kõige enam oli 
vastanuid Põhja ja Kirde Eestist (40 %). 
Televisioon on kõige sagedamini jälgitav 
massimeedium vaegkuuljate hulgas. 
Vaegkuuljatest vaatab televiisorit iga päev 
85%, kurtidest 75%. Kasutussageduselt järgneb 
televisioonile ajaleht, mida loeb iga päev 72% 
vaegkuuljatest ja 68% kurtidest. Raadiot kuulab 
iga päev 46% vaegkuuljatest. Kurdid raadiot 
praktiliselt ei kuula. 
Televaatamisele kulutatav aeg on vaegkuuljate 
ja kurtide hulgas suhteliselt sarnane. Umbes 
60% kõigist vastanutest vaatab televiisorit kuni 
3 tundi, 17% vastanutest vaatab telerit üle 4 
tunni.  

 
Vastajatel paluti märkida ka ankeedis, milliseid 
telekanaleid nad vaatavad tavaliselt iga päev? 
Loetelus olid toodud Eesti üleriigilised kanalid. 
Lisaks pakuti vaatajatele võimalust nimetada 
vabatekstina muid kanaleid, mida vaadatakse. 
Kuulmispuudega inimesed eelistavad vaadata 
pigem erakanaleid. Seejuures, kurdid vaatavad 
ühtlaselt rohkem kõiki Eesti kanaleid. Üks 
selgitusi säärasele vaatamiskäitumisele võib 
olla see, et vaegkuuljad on rohkem kinnistunud 
üksikutele kindlatele kanalitele, kurdid 
seevastu püüavad leida endale sobivat kõigist 
programmidest. 
Vabas vormis vastustest ilmneb, et lisaks Eesti 
telekanalitele vaadatakse ka Soome 
telekanaleid. Mainiti veel MTV-d, Eurosporti, 
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Discoveryt, Historyt, TV1000 ja Vene kanaleid. 
Vaatamata sellele, et kuulmispuudega inimesed 
eelistavad võrreldes Eesti Televisiooniga vaadata 
rohkem erakanaleid, hindavad nad väga olulise 
infoallikana siiski kõrgemalt ETV-d. 60% 
vaegkuuljatest ja 70% kurtidest pidas Eesti 
Televisiooni väga oluliseks info ja teadmiste 
kogumise allikaks, erakanalite vastavad näitajad 
kõikusid 43-67% piires. 

 
Vastustest ilmneb seegi, et kurdid väärtustavad 
enamikke kanaleid olulise infoallikana kõrgemalt 
kui vaegkuuljad. Saadete osas märgiti mõlema 
rühma poolt kõige rohkem Aktuaalset kaamerat, 
Reporterit ja Seitsmeseid uudiseid. Neile järgnesid 
sellised saated nagu Pealtnägija, Õnne13, 
Võsareporter, jt.  
Vastajatel paluti muuhulgas märkida, kui sageli 
nad vaatavad ETV viipekeelseid uudiseid, mis on 
eetris kell 18.00. Neid vaatas iga päev 24% 
vastanutest. Kolmel-neljal päeval nädalas vaatas 
viipekeelseid uudiseid 18%, ühel-kahel päeval 
16%. Vastanutest  20%  üldse ei vaadanud 
viipekeelseid uudiseid. 
Kõige sagedamini vaatavad viipekeelseid uudiseid 
kurdid, kes on ka selle saate konkreetne sihtrühm.  
Subtiitritega varustatud “Pealtnägija” kordust 
laupäeval vaatab 66% vaegkuuljatest ja 76% 
kurtidest. 
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70% vastanutest märkis, et nende teleril on 
teleteksti võimalus. Kurtide hulgas oli neid koguni 
88%, vaegkuuljate hulgas 57%. Kurdid on 
mõnevõrra aktiivsemad teleteksti kasutajad, 46% 
kasutab seda iga päev. Sama teeb 39% 
vaegkuuljatest.  
Ankeedis oli ka üks lahtikirjutamist vajav 
küsimus, kus paluti vastajatel kirjutada lühidalt, 
mis neid häirib Eesti telekanalites? ETV 
programmis? Milliseid soovitusi nad annaksid 
Eesti Televisioonile kuulmispuuetega inimestele 
sobivama programmi kujundamiseks. Oma 
seisukoha esitas 119 inimest ehk 67% vastanutest. 
Üle 90% neist rõhutas täiendavat vajadust 
subtiitrite järele. Tüüpilisemad subtiitritega seotud 
kommentaarid olid järgmised: 
- rohkem Eesti saateid võiks olla varustatud 
subtiitritega; subtiitritega võiksid olla varustatud 

kõik Eesti filmid, samuti õhtused uudistesaated; 
ka hommikutelevisioon võiks olla varustatud 
ribaga, kus jooksevad tiitrina uudiste 
pealkirjad; 
- subtiitrid on liiga väikesed või vahetuvad liiga 
kiiresti, neid on raske jälgida; 
- viipekeelseid uudiseid kell 18.00 soovitatakse 
asendada subtiitritega. Teine võimalus – tuua 
eetrisse täisviipekeelne uudis.  
- loobuda tuleks dokumentaalfilmide 
pealelugemisest ja kasutada selle asemel 
subtiitreid. 
Lisaks spetsiifiliselt kuulmisvaegusega seotud 
tähelepanekutele esitati ka märkusi telekanalite 
kvaliteedi kohta. Eeskätt tauniti reklaamide 
rohkust, vägivaldseid saateid ja filme. Samuti 
heitsid paljud ette kehva keelekasutust ja 
saatejuhtide ning –külaliste ebaselget hääldust, 
mida on raske jälgida.  
Kokkuvõtteks võib öelda, et Televisioon on 
puuetega inimestele jätkuvalt olulisem vahend 
hoidmaks sidet ühiskonnas toimuvaga.  
Seda näitas ka suhteliselt kõrge vaadatavuse 
protsent.  
NB! Julgen väita, et tegelikkuses on vaadatavus 
väiksem, sest eakamate vanuserümadest oli 
vastajaid vähem. Ankeedi küsitluses ei oldud 
välja toodud TV saadete kuuldavuse küsimusi. 
Väga paljud, eriti vanemaealised vaegkuuljad,  
kurdavad kohtumisüritustel ETV sõnaliste 
saadete halba  kuuldavust. Ei saada aru 
diktorite ja esinejate kõnedest. Eriti 
raskendatud on see taustmüra  puhul ja 
mürarikkas keskkonnas tehtud reportaažide 
ajal.  
Siinjuures avaldame EVL Juhatuse nimel             
ETV 

programminõustajale Raivo Suni’le (pildil)    
T Ä N U huvitava ja vajaliku ankeetküsitluse 
koostamise ja selle analüüsi teostamise eest! 
Kuulmispuudega inimesed on sotsiaalselt 
halvemas seisus kohtades, mis nõuavad 
kontakti ja info vahendamist teiste inimestega. 
Sotsiaalset tõrjutust aitab mõningal määral 
vähendada kuulmispuuedega inimestele 
kohandunud massimeedia. Selleni jõudmiseks 
peame veel läbi käima pika võitlustee. 
Uno Taimla 
 



PÄRNU VKÜ TEGEVUSEST 
 
Pärnumaa Vaegkuuljate Ühingu tegevus  
käesoleva aasta  suvel oli  tegus ja huvitav. 
Käisime mai lõpus Tolkuse rabas. Rabas on 
laudtee ja Luitemäe otsas vaatetorn. Ilm oli väga 
ilus ja vaade rabale ilus ning rahustav. Giid rääkis 
mitmekesisest taimestikust ja raba lindudest. 
Vaatetornist oli kaunis vaade, eriti mere poolt. 
Selge ilmaga pidi paistma ka Kihnu saar. 
      Lepanina hotell on väga ilus puhkamiseks 
mõeldud kompleks. Seal on tehtud suur töö  
jaanuari-uputuse purustuste kõrvaldamiseks. 
     Juulikuus külastasime koos Võru VKÜ-ga 
Saaremaad. Meid võttis külalislahkelt vastu Eda 
Põld. Soe ja südamlik vastuvõtt toimus ka  ka 
Saaremaa Puuetega Inimeste Kojas. See on väga 
mitmekesise tegevusega keskus. Tehakse ilusat 
korvmööblit ja  punutisi. Oli meeldiv olla 
kohvilauas, kus jagasime infot ja saime uusi sõpru. 
Tutvusime omal käel Kuressaare linna 
vaatamisväärsustega. Linnas on palju ehitatud, 
mitmed sanatooriumite kompleksid SPA-dega  
     Järgmise päeva hommikul tutvustas Eda meile 
saare vaatamisväärtusi, suvitusranda, Kaali ja 
Karu järve, jaanalinnu kasvandust  Muhus jne. 
Sõidu lõpetasime muuseumi eksponaatide 
vaatamisega. Heade mälestustega sõitsime praami 
peale ja ikka kodu poole. 
  

 
     Väga tore oli uue Pärnumaa Erivajadustega 
Rehabitilitatsiooni Keskuse  pidulik avamine 
sotsiaalministri Jaak Aabi poolt. Osavõtjaile oli 
korraldatud  vastuvõtt ja näidati vastvalminud 
maja ja kaasaegse sisususega ruume. Pärnumaa 
Puuetega Inimeste Koda sai sellesse majja 3 
kabinetti. Neist üks on ühingute jaoks. Majas on 
üks väike (12-14 kohaline) ja üks suur saal(50-le 

inimesele) Neid kasutame tellimisel graafiku 
alusel. All korrusel on jõusaal, mida juba nobedalt 
kasutatakse. Igati ajakohases ja kõikide 
võimalustega majas on kaldteed, liftid, 
riietusruumid, duširuum ja saun.. Kolmandal 
korrusel on 6 tuba toetatud elamiseks. 
     Oleme juba kasutanud väikest saali ja suurt 
saali koosolekute läbiviimiseks. Puuetega inimeste 
rehabilitatsiooni võimalused  on  Pärnus nüüd 
tunduvalt avaramad.  
 
Laine Lehtsalu 

 
VAEGKUULJATE TELEFON  

ERIFONET 600 

 
See on numbrinäiduga ja käed vaba rezhiimiga 
telefon. Telefonis on sisse ehitatud T-silmus, st 
saad kuulata läbi kuuldeaparaadi T-rezhiimi. 
Kuulatava kõne tugevus on reguleeritav. 
Telefoni kutsesignaali tugevus ja toon on 
muudetavad. 
Uudne on see, et telefoni saab soovi korral kuulata 
ka läbi kõrvaklappide. 
Mällu saab salvestada 20 nime ja numbrit. 
Telefonil on ka äratuskell (kutsungist erinev 
signaal). 
Need telefonid on leidnud laialdase kasutuse 
Soome, Rootsi ja teiste maade vaegkuuljate poolt. 
Vaegkuuljatele, kellele on väljastatud isiklik 
abivahendi kaart, võivad saada telefoni (50 %) 
soodustusega. Selleks on vaja esitada kirjalik 
tellimus(avaldus) Kuulmisrehabilitatsiooni-
keskusesse Tallinnas, Lembitu tn 10B. 
Telefoni orienteeruv hind on 600 krooni. 
Täpsem info meie kodulehel www.vaegkuuljad.ee/
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KAS ON LOOTA KA PENSIONITÕUSU? 
 
Maakonnalehtedes ja ajalehes “Videvik” on 
ilmunud mitmeid pensioniteemalisi kirjutusi. 
Majanduse kiire areg, hindade ja teenuste 
kallinemine, inflatsioon, kõik see teeb 
vanemaealiste inimeste toimetuleku murelikuks. 
Riigikogus käib pingeline 2007. aasta eelarve 
lugemine. Kas ja kui palju on pensionäridel ja 
puuetega inimestel loota 2007.aastal pensionilisa? 
Nendele ja paljudele teistele küsimustele tuldi 
vastuseid saama Kristiine Sotsiaalkeskuses 
14.novembril toimunud vaegkuuljate infotunnis. 
Riikogu liige Elmar Truu nimetas tõsiasja, et 
vaatamata Euroopa Liidus olemisele, ei laiene 
meie riigile euroopalik sotsiaalpoliitika. Peame 
leppima sellega, et Euroopa 
sotsiaalkindlustuskoodeksi alusel moodustub meil 
vanaduspensioni miinimum 40 % 30 aastase 
staažiga meeslihttöölise palgast. Mälu 
värskendamiseks tuletati meelde viimaste aastate 
pensionitõuse. Oluline pensionitõus toimus 2002 
aasta talvel. Järgmine suurendamine leidis aset 
2005.aastal. Nüüd jääb vaid loota 2007.aastale. 
Eelarvet kommenteerides nähtub, et pensionide 
väljamakse kogusumma tuleb kahe miljardi krooni 
võrra suurem kui käesoleval aastal. Toimetuleku 
toetus kasvab 750-lt kroonilt 900 kroonini, 
matusetoetus 2600 kroonini. Hambaproteeside 
kompenseerimine kasvab 1000 krooni võrra. 
20.novembril jõustusid ka muudatused 
Pensionikindlustuse seaduses. Rahvapensioni 
saavad inimesed võivad nüüd töötada ja saada ka 
palka. Võimalik on nüüd üleminek rahvapensionilt 
töövõimetuspensionile jt. Täpsemat infot võib 
saada elukohajärgsest pensioniameti 

klienditeenindusest.  

 
  Infotunnis osalenud erukindral Aleksander 
Einseln rääkis osavõtjatele oma tegevusest Eesti 
taasiseseisvusjärgsetel aastatel. Murettekitavaks 
probleemiks on meil õige ja ausa demokraatia 
puudumine ning eakate tööinimeste 
mitteväärtustamine. Hr Einseln kutsus kõiki 
inimesi osalema eelolevatel Riigikogu valimistel 
selliselt, et kõrgemasse võimuorganisse saaksid 
valitud need kandidaadid, kes on pööranud näo 
nõrgemate poole ja hakanud tähtsustama vanemat 
põlvkonda, paljulapselisi perekondi ja puuetega 
inimesi. 
 Ja juba vaatavadki kallitelt reklaamiplakatitelt 
naeratavad näod ja lubavad helget tulevikku! 
Valimiskampaania on alanud. 
 
Uno Taimla  
 
Mõni vananeb noorelt, 
mõni on noorena vana. 
Mõni jääb vananagi nooreks, 
aga harva osatakse vananeda kaunilt! 
                        (Teedy Tüür)

 
TEADMISEKS KUULMISABI JA KUULMISTEENUSTE SAAJAILE 
• Kuulmisrehabilitatsioonikeskus Tallinn, Lembitu tn 10b, tel 6 454 046 
• NB! AS Tondi Elektroonika kauplus Tallinn, Pärnu mnt 142, tel 6115 616 
  On alates 1. Novembrist avatud   kella 9 – 13- ni (E – R) 
• NB! Eesti Vaegkuuljate Liidu kontor asub 1. oktoobrist uues kohas: Tallinnas, Toompuiestee 10 ( Eesti 
Puuetega Inimeste Koja majas). Kontakttelefon  6 616 394. Kohale sõitmiseks Kesklinnast trollibuss nr1, 
autobussid nr 40 ja 22* (peatus “hotell Tallinn”).      * käigus hommikuti ja õhtuti 
Väljaandja: 
Eesti Vaegkuuljate Liit tel/faks 6 616 394                                                            E-post:vaegkuuljad@hot.ee, 
Toompuiestee 10, 10137 Tallinnn                                                                             vaegkuuljad@vaegkuuljad.ee     
Kodulehekülg: http://www.vaegkuuljad.ee

Uno Taimla, Enn Kiiler 
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