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SUVISTE MEENUTUSTEGA SÜGISESSE 

 
  Käesolev infoleht jõuab lugejani seekord pika 
vaheaja järele. Vaatamata kuumale suvele on  
tegevus ühingutes olnud küllaltki aktiivne. 
Käesolevas infolehes võime lugeda Saaremaa-, 
Jõhvi-, Võrumaa- ja Lääne Virumaa 
vaegkuuljate suvistest tegemistest. Kui sirvida 
EVL ja ühingute kodulehti internetis ,siis võime 
leida lisainfot koos fotodega ühingute ja teiste 
ürituste läbiviimise kohta. Mais toimunud EVL 
Üldkogu koosolekul käsitleti ühingute eestkoste 
võimekuse tõstmist ja arendustegevust. Vähesed  
eelarverahad ei võimalda ikkagi kõike 
planeeritud teostada. Nii olime sunnitud sellel 
aastal ära jätma juba traditsiooniliseks saanud   
koolitus-seminari ühingute juhtidele ja juhatuse 
liikmetele. Siiski saadi Euroopa projektiraha 

toetusega läbi viia  koolitus teemal: 
„vaegkuuljate sotsiaalsete oskuste arendamine 
tööturule sisenemiseks ja seal püsimiseks“. 
Koolitus oli igati põhjendatud, sest  tööealiste 
vaegkuuljate seas pea iga neljas on töötu. 
Tunnustust tuleb avaldada ühingu juhtidele, et 
vaatamata bürokraatlikule nõudele: esitada  tolli-
ja maksuametile aasta majandusaruanne 
digitaalselt vormistatuna, leidsid sellele ikkagi 
võimalikud lahendused. Oleme nüüd  juba 
harjunud digitelevisiooniga  ja kaugel ei ole 
enam ka eurorahale üleminek! Esialgu  on 
harjumatu seegi, et juba sellel aastal peame 
vormistama  2011 aasta projektide eelarvete 
taotlused eurodes. Vaegkuuljate Liidu juures 
alustas tööd vastloodud 
Rehabilitatsioonikomisjon. Mitmetele soovijatele 
on hakatud koostama rehabilitatsiooniplaane ja 
võimaluse korral organiseerima ka teenuste 
osutamist. Vaegkuuljate Liit on viimastel 
aastatel teinud märkimisväärset tööd kuulmisabi 
olukorra parandamiseks vabariigis. Igas ühingus 
peaks olema atesteeritud kuulmisnõustaja. 
Vajalikku juhendmaterjali on nüüd võimalik 
leida äsjailmunud Külliki Bode poolt  toimetatud  
brošüürist „Kuulmisnõustamine“. Käesoleva 
aastal oktoobris läbiviidavad kuulmisnädala 
üritused peaksid aitama parandada 
kuulamistingimusi igas eluvaldkonnas. Koostöös 
Sotsiaalministeeriumiga toimub septembris  
abivahendite teemaline ümarlaud, milles 
arutatakse ka kuulmisabi vajadusi ja võimalusi. 
1-2 oktoobril toimub Tallinna PIK-s  Invamess, 
kus on esindatud ka kuulmisabivahenditega 
tegelevad firmad. Sügishooaja üritused ühingutes 
on juba alanud: Põlva VÜ-s 13.sept; Võrumaa 
VÜ-s 15.sept jne. 
  EVL Juhatuse nimel soovin ühingu juhtidele ja 
juhatuse liikmetele häid kordaminekuid 

kavandatud ürituste ja tegevuste 
läbiviimisel!  
 
Uno Taimla  
/EVL Juhatuse liige/ 

                                                                    



KUULMISABIVAHENDITE SAAMISEST  
 
Tabelis on toodud andmed kuulmisabi saamise 

kohta  maakonniti 2010. aasta 
esimesel poolaastal. Analüüsi 
teostamiseks on  kõrvutatud 
andmed ka 2009. täisaasta kohta. 
2010. aasta esimesel poolaastal  
said kuulmisabivahendi 1766 
vaegkuuljat. Pensioniealisi oli 
nendest 1364 ehk 77%  Abisaajate 
üldarvust tööealisi oli 276 ehk 15, 
6 %  Tööealistest vaegkuuljatest 
on töötuid (24 % ) Kuuldeaparaadi 
saajate hulgas oli kuni 18 aasta 
vanuseid lapsi 126, neist puudega 
110.  Võrreldes eelmise aasta 
sama perioodiga on mõningane 
vähenemine nii abivahendite arvu 

kui ka kompensatsiooni summa osas. Kui 
Hiiumaal sai 2009. aastal kuulmisabivahendi 47 
vaegkuuljat, siis käesoleval aastal ainult 10 
vaegkuuljat. Vähem on saanud kuulmisabi ka 
Pärnumaa, Viljandimaa, ja Raplamaa 
vaegkuuljad. Suurenenud on nõudlus Järvamaal, 
Põlvamaal ja Võrumaal. Riik on 2010. aasta I 
poolaastal teinud suuremaid kulutusi 
kuulmisabivahendite kompenseerimiseks 

vaegkuuljatele Harjumaal, Põlvamaal, Võrumaal 
ja ka Tallinnas. Riigipoolne toetus 
kuulmisabivahenditele kokku oli 5 miljonit 815 
tuhat 714 krooni.  See moodustab 97 % 
2009.aasta sama perioodi tulemusest. 
Kuulmisrehabilitatsiooniteenuseid on osutanud 
käesoleval aastal endiselt samad 9 firmat ja 
keskust kui 2009. aastal. Teenuste osutamisel ja 
abivahendi kättesaamiseks on tekkinud juba 
pikad ooteajad. Mõnes maakonnas võib  ulatuda 
6 kuni 15 kuud.  Olukord pingestub veelgi, sest 
käesoleval aastal vajavad aegunud 
kõneprotsessori väljavahetamist veel 15 
sisekõrva implantaadi kasutajat, sh 9 last ja 6 
täiskasvanut. Kõneprotsessorite hüvitamiseks 
kulub ca 1,8 milj krooni, mille võrra väheneb 

kuuldeaparaatide ja teiste 
kommunikatsiooni-

abivahendite saamise 
võimalus! Raskemasse ja  

tõrjutumasse olukorda satuvad 
vanaduspensio-närid. Kuna 2010 aasta 

on EÜ-s nimetatud vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse 
aastaks, siis peaksime julgemat nõudma  meie 
igapäevaelu toimetuleku tagamiseks vajalikku 
kuulmisabi ja teenuseid. 
Uno Taimla 
 

Maakonnad 
ja Tallinn 

2009 
Abivahen-dite arv 

2009  
Riigi toetus  kr 

2010 I p/a 
Abivahen-dite arv 

2010 I p/a 
Riigi toetus kr 

Harjumaa 204      726 985  84      496 440 

Hiiumaa 47      139 478 10        37 671 

Ida - Virumaa 529    1 444 765 243       728 544 

Jõgevamaa 136 420 670 61 191 093 

Järvamaa 93 267 916 68 164 725 

Läänemaa 80 374 432 34 96 749 

Lääne-Virumaa 209 816 233 120 305 556 

Põlvamaa 106 389 852 67 249 823 

Pärnumaa 294       868 754 77       240 640 

Raplamaa 118 408 783 44 158 783 

Saaremaa 73 194 136 31 96 551 

Tartumaa 378     1 391 912 198       605 827 

Valgamaa 143 553 220 70  176 731 

Viljandimaa 252 680 547 91 245 524 

Võrumaa 92 266 382 57 146 606 

Tallinn 995 3 481 759 511 1 874 453 
Kokku 3749 12 425 845 1766 5 815 714 
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    SOOME KUULMISLIIDU SUVEPÄEVADEL 
Soome Kuulmisliidu 80-ndale juubelile 
pühendatud suvepäevad toimusid 12-13. juunil 
Lahti lähedal, loodulikult kaunis Pajulahtis. Eesti 
Vaegkuuljate Liitu esindasid KL suvepäevadel  
Uno Taimla ja Elina Kabanen. Osavõtjaid oli üle 
Soome, kokku 350 inimest. Olime ainukesed 
väliskülalised! Palju oli ka ühiseid tuttavaid, 
kellega olime kokkupuutunud  5 -10  aastat 
tagasi. Heameel oli taas kohtuda Virpi 
Koivistoineniga, kes oli suvepäevade 
administraator. Esimesel päeval toimusid 
tegevused töörühmades ja matkad looduses. 
Toimus ka tööalane kohtumine Soome KL  
presidendi Antero Penttineniga. Ühiselt jõuti 
järeldusele, et tuleb uuesti taastada  Soome 
Kuulmisliidu ja Eesti Vaegkuuljate Liidu 
vaheline koostöö ja vastastikune infovahetus. 
Ajakirjas KUULOVIESTI nr 4 ilmusidki Uno 
Taimla ja Sinikka  Pihlamaa artiklid, milledes 
kirjeldatakse Soome ja Eesti vaegkuuljate 
vahelistest kontaktidest juba aastast 1981 ja 
organisatsioonide arendus- ja koostööst alates 
1991.aastast. Kasulikku infot sai vabaõhuteatri 
etendust vaadates-kuulates. Peale 
helivõimenduse ja induktiivvõimenduse oli 
lisaks ka tekstitõlge. Selleks olid esiridades 
kuvarid, millelt sai sünkroonselt jälgida 
näitlejate teksti. Pühapäeval kogunesid  

 
suvepäevalised Nastola kirikusse, kus toimus  
jumalapalvus-missa. Pastori kõne edastati 
sünkroonselt  ekraanile, laulutekstile oli lisatud 
veel ka noodid.  
Suvepäevad lõpetati piduliku aktusega suures 
spordisaalis. Laulukoor kandis esmakordselt 
viipekeeles ette „Juubeli valsi“. Eesti 
Vaegkuuljate Liidu nimel esines tervituskõnega 
Uno Taimla, meenutades ühtlasi ka 
mitmekümneaastaseid sidemeid ja koostööd 
Soome ja Eesti kuulmispuudega inimeste ja 
organisatsioonidega.      Elina Kabanen 

 
          KURDID JA VAEGKUULJAD 
                    PÄÄSTEÕPPUSEL 
25. augustil kogunes rühm Tallinna ja Harjumaa 
vaegkuuljaid ning Harjumaa kurte Vardjale 
(Kose vallas, Harjumaal), et osaleda MTÜ 
Harjumaa Puuetega Inimeste Nõukoja, Põhja 
Eesti Päästekeskuse poolt korraldatud 
päästeõppusel. Alguses toimus loenguline osa 
Kose päästekomando õppeklassis. Kui kurdid 
said kõneleja info kätte viipekeele tõlkide 
vahendusel, siis mõnel vaegkuuljal oli raskusi 
isegi kuuldeaparaadiga kuulamisel. Ruumis 
puudus helivõimendus ja vaegkuuljate jaoks 
silmusvõimendi! Ettekannete ja selgitustega 
esinesid Kairi Kilp, Helen Kuuseoja, Aivar Kilp 
jt. Suurema diskussiooni kutsus esile kurtide 
poolt teostatav hädaabi väljakutse: tulekahi, 
politsei, kiirabi jm hädaabi lühinumbrile 112 

 
Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja 
arenduskeskuse Peaspetsialist Rivo Salong 
tutvustas Häirekeskuse projekti SMS 112. 
Eesmärgiks on, et kuulmis- ja kõnehäirega isikud 
saavad edastada häirekeskusele tasuta, 
viivituseta ja iseseisvalt (ilma vahendajata) 
õnnetusteateid kõigi mobiilside võrkudest, saates 
selleks tekstisõnumi hädaabinumbrile 112. 
Häirekeskus peab saadud tekstisõnumid vastu 
võtma ja menetlema. Praktiline rakendus võib 
teostuda alles 2012. aastal. Praktiliste õppuste 
käigus „lõigati“ autoavariis vigastada saanud 
inimene autost välja! „Vigastatu“ oli kurt 
inimene. Operatsiooni teostas päästekomando 
meeskond. Samuti sai jälgitud päästekomando 
tegutsemist inimeste päästmisel mürgiste 
suitsugaasidega korterist! Osavõtjad said ka ise 
proovida tulekustuti kasutamist tulekolde 
kustutamisel.  Päästekomando liikmed ja 
korraldajad said nendelt õppustelt uusi praktilisi 
kogemusi tegutsemaks eriolukordades 
kuulmispuudega inimestega. Edaspidi on kavas 
saadud informatsiooni edastada ka teistele 
maakondlikele ühingutele.     Uno Taimla  
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  SUVISEID TEGEMISI ÜHINGUTES    
 
                   SAAREMAA  VÜ 
 
  Juunis oli Saaremaal järjekordsel töövisiidil 
Kuulmisrehabilitatsioonikeskus Tallinnast. Kuna 
sellest aastast Kuressaare kõrvaarst enam Tondi 
Elektroonika kuuldeaparaate ei väljasta, siis 
vastavalt Saare Maavalitsuse kokkuleppele,  
tuleb Kuulmiskeskus saarlaste juurde aastas  
mitu korda. Seekord oldi teist korda ja 
kuulmisabi sai üle 25 inimese. 

 
Juulis oli planeeritud ekskursioon mööda 
Saaremaad, et tutvuda tuntumate 
vaatamisväärsustega, vaadata mis on muutunud. 
Reis sai teoks 3. juulil. Giidiks oli  Tiiu Kallas. 
Bussi tellisime „Harjumaa Liinidest“. Ilmataat 
oli ka meie poolt, kogu reisi ajal saatis meid 
päike, sooja oli 27 kraadi. Esimese sissepõike 
tegime Püha kirikusse, kus kohalik kirikuõpetaja 
Anti Toplaan rääkis meile kiriku ajaloost ja 
näitas Saaremaa esimese kurttummade kooli 
asukohta. See kool tegutses Pühas aastatel 1893 
– 1932 ning lõpetas tegevuse majandusraskuste 
tõttu. 
 Edasi sõitsime Kaali järve juurde. Dolomiidist 
ehitised - nii muuseum kui ka trahter olid 
võimsad, ka järve ümbrus koos ligipääsuteedega 
olid kenasti korda tehtud. Angla tuulikute juures 
nägime, et ka seal on toimunud suured 
muudatused: veskid olid korda tehtud. Vilidu 
veskis on võimalik vilja jahvatada. Ehitatud on 
täiesti uus maja -  Pärandkultuurikeskus, kus on 
töötoad ja toimuvad mitmed vahvad 
ettevõtmised. 
Lähedusse jäi Karja kirik, ka selle vaatasime üle. 
Edasi ootas meid Laugu klaasikoda, kus 
klaasikunstnik Peeter Rudaš näitas, kuidas  
sulatada klaasi ja puhuda sellest mitmeid 
vahvaid  esemeid. Küll oli seal kuum! Edasi viis  
buss meid pikka käänulist teed mööda Panga 
pangale, ka see oli kenasti korda tehtud! 

Piilusime üle järsaku, imetlesime Hiiumaa 
rannikut, uurisime päikesekella ning pidasime 
lõunapausi. Kaasavõetud toit maitses imehea! 
Nüüd vuras meie buss Saaremaa sadama poole. 
Sadam oli ilus ja suur, kahjuks tühi, ainult üks 
suur puudeveolaev oli sees. Kuhu küll on jäänud 
need kauaoodatud kruiisilaevad...? Sadamast 
tulles vaatasime üle ka Saaremaa kõige kaunima 
küla – Ninase. See oli tõesti ilus! Rõõm oli 
vaadata, kuidas inimesed on oma aiad 
imetlusväärselt kauniks teinud. Reisipäev lõppes 
seal, kus algas - Kuressaares. Jäime oma reisiga 
väga rahule. Aitäh giid Tiiule ja bussijuht 
Andreile toreda päeva eest! Veendusime, et meie 
kodusaar on kaunis, loodus on võrratu ning 
inimesed hoolivad oma aedadest ja lähimast 
ümbrusest. 
 Augustikuus toimus neljandat korda Nasval  ja 
neljandat korda just 8. kuupäeval lestapidu 
ühingu liikme Vello Ristaini koduõuel. 
Seekordsed lestad olid pärit Kihelkonna vetest! 
Vello oli see mees, kes kalad oma suitsuahjus ära 
suitsutas. Katsime ühiselt laua ja pidu võis alata. 
Kohal oli rahvast terve  bussi jagu. Seekord 
olime ka kaks uut liiget  kaasa haaranud, 
loodame et ka neile meeldis. Vestlesime oma 
tegemistest, muredest ja rõõmudest ning sõime 
suitsulesta. Küll maitsesid head! Vello tegi meile 
pärast veel toreda ekskursiooni Nasva külas. 
Aitäh Vellole, et seda kaunist traditsiooni elus 
hoiad! 
  Septembris plaanime taas jätkata 
teabepäevadega. Oktoobri alguses tuleb taas 
Saaremaale Kuulmiskeskus. Samuti on igal 
neljapäeval kl. 13-15 kuulmisnõustaja vastuvõtt 
Saaremaa Puuetega Inimeste Koja majas. 
Saarlastel on alati palju tegemisi!    
Eda Põld 
 
                 LÄÄNE -VIRUMAA VÜ 
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Lääne -Virumaa Vaegkuuljate Ühingu liikmed 
käisid maikuu viimasel nädalal Tartu 
Kuulmiskeskuses "Suu pealt lugemise" 
koolitusel. TÜ Kliinikumi logopeedi Ene 
Taurafeldti juhendamisel kordasime märtsis  
Rakveres toimunud koolitusel õpitut. Suu pealt 
lugemise oskust on vaegkuuljatele nii vajalik. 
Vanemõde Tiia Johannes tutvustas uuemaid 
kuuldeaparaate ning rääkis Kuulmiskeskuses 
tehtavatest kuulmisuuringutest. Peale 
"koolipäeva" külastasime Tartu Botaanikaaeda, 
kus giidi juhendamisel saime põhjaliku ülevaate 
aias kasvavatest taimedest. Tagasiteel  



külastasime Elistvere Loomaparki ja tegime 
peatuse Emumäel, kus on väga omapärased 
kännumaja ja "Emumemm" ning 
kõrgest  vaatetornist sai imetleda loodust. Reisi 
lõppedes otsustasime sügisel jätkuprojekti 
raames vaegkuuljatele igapäeva-eluks vajalike 
oskuste õpetamiseks lisaraha küsida!  

 
11.juunil toimus kohaliku Puuetega Inimeste 
Koja spordipäev Rakvere Spordihoone juures. 
Osalesime oma ühingu liikmetega sellel üritusel 
pealtvaatajatena, kuna enamuses olid vane-
maealised ja terviseprobleemidega inimesed. 
Juulikuu viimasel esmaspäeval oli meil suvine 
ühingu liikmete kokkusaamine Kersti pool. Kuna 
ilm oli ilus, istusime aias Rääkisime igaüks oma 
suvistest ettevõtmistest ja pidasime ka plaane: 
missuguseid üritusi sügiskuudel korraldada ja 
keda külla kutsuda. 
Kersti Leppik   Juhatuse esinaine  
 
                           JÕHVI VÜ 
Jõhvi Vaegkuuljate Ühingu töö toimub tihedas 
koostöös Jõhvi Pensionäride Ühendusega, Ida-
Virumaa Puuetega Inimeste Kojaga ja Jõhvi 
Seltsimajaga. Tänu neile on olnud meil võimalus 
kasutada vajalikul määral ruume, arvuteid, 
paljundustehnikat. Meie ühingu liikmed võtavad 
osa seltsimajas ja ka pensionäride ühenduse 
poolt korraldatud ettevõtmistest,  üritustest, 
paljud osalevad käsitööringi töös, vestlusklubis 
„Ajaring”, mõned laulavad ka laulukooris. On 
saanud traditsiooniks, korraldada kevad-
sügisesel hooajal tervisepäevi Toila SPA`s, kus 
on võimalik lõõgastuda erinevates saunades ning 
ujuda. Meie ühingu liikmeskond tunneb seal end 
meeldiva personali hooleall juba üsna koduselt. 
Paljud meie liikmed võtsid osa väljasõidust 
Riiga ja Jurmalasse. Riia vanalinn on väga 
muutunud, on restaureeritud palju vanu hooneid, 
kuid ehitusstiil on endine. Oleme tänulikud Jõhvi 
Vallavalitsuse ja Rein Aidmaa abile transpordi 
organiseerimises! Tallinnas tutvusime Riigikogu 

tööga, külastasime Bastione jm. Juulis aga 
osalesime esmakordselt Tallinna merepäevadel. 
See päev kujunes väga tihedaks ning tulevikus, 
osaledes merepäevadel, võtame arvesse tänavusi 
kogemusi ajakava planeerimisel. Koos Jõhvi 
Pensionäride Ühenduse liikmetega toimusid 
väljasõidud Narva, kus tutvusime vanalinnaga, 
käisime Sinimägedes, augustis osalesime 
Kasepää kalalaadal, külastasime teatrietendust 
Vargamäel. Paljud meie liikmed ühinesid Ida-
Virumaa Diabeetikute Seltsi väljasõidu 
ettepanekuga Saaremaale. 
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Mais võtsime osa Jäneda lillepäevade üritustest 
ja tagasiteel külastasime paabulinnutalu 
Harjumaal.  Puhkasime jalga kohvi(tee)lauas, 
kus taluperenaine kostitas meid paabulinnu 
munadest küpsetatud koogiga. Oli organiseeritud 
väljasõit Pärnusse Hansalaadale, kus meid võttis 
vastu kohalik vaegkuuljate ühingu esindus, 
eesotsas esinaise Maie Esperkiga, kelle 
juhendamisel toimus tutvumine Pärnu linnaga ja 
laadaüritustega. Oli võimalus keerutada jalga 
sakslaste telkide juures, jalutasime puhtas ja 
kaunis rannas, kus toimus ka liivaskulptuuride 
võistlus. 
Sügisest jätkub (kaks korda kuus) vaegkuuljate 
abistamine, teabepäevade organiseerimine ja 
tervisekontroll (veresuhkru ja –rõhu mõõtmine). 
Septembris toimub teabepäev ja abistamine koos 
Kuulmisrehabilitatsioonikeskuse spetsialistidega 
Tallinnast.  On võimalik kontrollida kuulmise 
taset, kontrollida, soetada ja tellida 
kuulmisaparaate ja –tarvikuid. Oktoobris 
kohtuvad meie vaegkuuljad MTÜ Jumalalaegas 
esindajaga, kes tutvustab erinevaid abivahendeid 
ning soovi korral,  on võimalik neid tellida. 
Plaanis on kutsuda osteoporoosi kontrolliks 
spetsialistid Tallinnast. Juba mitmendat korda 
eraldas meile oma reservist humanitaarabi MTÜ 
Sillamäe Invaliidide Ühing „Miloserdie” 
(esimees - Nikolai Dežin). Abipakke oleme 
jaganud ja jagamine jätkub sügisel. Ühisüritused, 
teabe- ja tervisepäevad  on aidanud tõsta meie 
ühingu liikmete teadlikkust ning  parandada 
suhtlemist. 
Hilja Makara    JVÜ juhatuse esinaine   



                        VÕRUMAA VÜ 
 
Suvi on ikka reisimiste aeg ja meiegi ühing 
korraldas suvel  oma maakonnast mitmeid 
väljasõite. 8.juunil külastasime Tartu 
Botaanikaaeda ja Ülenurmes asuvat 
Põllumajandusmuuseumi. Botaanikaaed oma 
liigirohkuse ja õiteiluga oli tõeliselt nauditav . 
Põllumajandusmuuseumi eksponaadid pakkusid 
aga nostalgiat  nii vanemale kui nooremale 
põlvkonnale. Oli tore reis. 
17.juunil käisime külas Tartumaa vaegkuuljatel. 
Tänud neile lahke vastuvõtu eest! 
Kõige palavamatel suvepäevadel , neid  jätkus 
sellesse suvesse isegi piinavalt palju, toimus meil 
veel kaks üritust :Varbusel asuva Eesti 
Maanteemuuseumi külastus ning võõrustasime 
ka Viljandimaa Vaegkuuljate Ühingu liikmeid. 
Varbuse on kena koht Põlvamaal , vana Tartu-
Võru maantee ääres, looduskauni Tilleoru 
nõlval. See on koht, mida võiksid kõik kindlasti 
külastada, vaatamist jätkub seal rohkesti ja keha 
kinnitamiseks on samas hea toiduga Varbuse 
Teemaja . Viljandi ühingule tutvustasime oma 
kodulinna ja loodame, et neile Võrumaal 
meeldis. 
Sügishooaja avaüritus toimub 15.septembril kell 
11.00 Võru Polikliiniku majas asuvas Võru 
Pensionäride Päevakeskuse ruumides.   
 
KATRIN LAPINA 
Juhatuse liige 

VALMA SUVELAAGER 2010 * 

30. juulist 1. augustini toimusid Viljandimaal 
Valma puhkekülas Võrtsjärve ääres  Kõku Klubi 
 

 
 
 suvepäevad.  Ilmad olid kuumad ja 
päikesepaistelised. Osavõtjaid oli üle Eesti ca 80 
inimest. Esimesel päeval toimus traditsiooniline 
lipuheiskamine, osalejate majutamine ning  
tutvumine. Pärast sisseseadmist toimusid 

erinevad sissejuhatavad aktsioonid. Laagripaik 
oli mitmekesiste võimalustega. Nii käis esimene 
seltskond ära kalepurjekaretkel Võrtsjärvel, 
seejärel näidati tutvustavat filmi Kõku Klubist. 
Kõku bänd koosseisus: Külliki, Ülle, Kaia, Kaie, 
Janno ja Andri, esitasid Kõku hümni. Julgemad 
said kätt proovida ka karaokes. Prooviti 
erinevaid pallimänge ning vibulaskmist ja palju 
muudki. Alguse sai ka laste joonistusvõistlus. 
Pärast nende omapäraste olümpiamängude 
lõppemist tehti grupipiltki ära….  

         NOORTELAAGER ARBAVERES  *                  

23. – 25. juulil leidis aset esimene laager, mis 
mõeldud noortele vaegkuuljatele. Sedapuhku ei  
 

 
 
jäetud kõrvale ka kuuljaid, sest see andis 
suurepärase võimaluse arutleda mõlemapoolselt 
vaegkuuljate ja kuuljate vahelisi 
suhtlemisprobleeme. Laagrikava oli väga 
mitmekesine: kohapeal oli olemas nii võrk- kui 
ka korvpalliplats, tenniseväljak ja saun. Sellele 
lisandusid veel omaalgatuslikud 
seltskonnamängud. Üheks läbivamaks 
tegevuseks oli osalejatega vestlemine, uute 
suhete loomine. Palju põnevust pakkus väljasõit 
Valgejõele, kus toimus kanuumatk. Stiiliõhtul 
tuli kõigil esitada omaloominguline etteaste. 
Suhtlemises oldi veidi tagasihoidlikud, kuid 
järgneva kahe päeva jooksul olukord muutus. 
Viipekeelt ”kõnelevaid” inimesi oli suhteliselt 
vähe. Korralduse suhtes laabus kõik kenasti. 
Igatahes läks laager esimese korra kohta igati 
korda….. 

*  Pikemalt saab lugeda EVL kodulehelt 
„Foorum“ 
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   ROOTSI JA NORRA VAEGKUULJAD    
                          EESTIS 
 
1.-2. septembrini viibisid ühisel tutvumisreisil 
Eestis Rootsist Karlstadi HRF vaegkuuljate 
delegatsioon, eesotsas hr Stig Björklundiga ja 
Norrast Hedmarki HLF delegatsioon , eesotsas 
hr Trond Solvanguga. Osavõtjad olid valdavalt 
pensionieas inimesed, mõned neist kasutasid ka 
liikumisabivahendeid. Nende kasutuses oli 
mugav autobuss. Giidiks ja ühtlasi ka 
matkakorraldajaks oli bussijuht Peter. Kogu 
teekonnal Tallinnast Haapsallu rääkis ta bussi 
juhtides Eestimaa tähtsamatest ajaloo ja 
 

 
 
kultuurisündmustest ning vaatamisväärsustest. 
Bussis oli vaegkuuljaile tagatud hea kuuldavus 
silmuskontuur- ja helivõimendite abil. Esimesel 
matkapäeval tutvuti Haapsalu lossi ja linna 
vaatamisväärsustega. Ajapuuduse tõttu jäi ära 
kohtumine Haapsalu Sotsiaalmajas Läänemaa 
VÜ liikmetega. Tagasiteel Tallinna jagasid 
Andrus Helenurm ja Uno Taimla informatsiooni 
EVL organisatsioonilisest tegevusest. Tuli 
vastata arvukatele küsimustele. Õhtusel 
koosviibimisel Tallinnas sai arutatud Rootsi-
Norra ja Eesti vaegkuuljate organisatsioonide 
vahelist koostööd. Vaatamata sotsiaal-
majanduslikele erinevustele (oleme ikkagi 
mahajääjad!) on veel probleeme, mida 
vaegkuuljate heaks tuleks ühiselt lahendada. 
Arvati, et 2011.aastal  tuleks läbi viia EVL-, 
HRF- ja HLF  esindajate (töörühma) 
nõupidamine. Kuna käesolev, 2010 aasta on 
nimetatud <vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu 
võitlemise Euroopa aastaks>, siis lubasime 
oktoobri kuus, kuulmisnädala ürituste raames, 
vahendada  vastastikust informatsiooni 
kuulmispuudeliste inimeste probleemide kohta. 
Õhtusel kohtumisüritusel oli lisaks eesti-rootsi 
keele tõlkidele (Inga ja Hilja) abiks ka 

tekstitõlge. Kuuldavuse parandamiseks  oli 
ruumis ülespandud  ka külaliste poolt 
kaasavõetud silmusvõimendi. Meeldiva 
üllatusega esines hr Trond Solvang, kes andis 
Andrus Helenurmele üle Hedmargi HLF liikmete 
rahalise annetuse, et toetada ühist koostööd ja 
EVL arendustööd. Andrus Helenurm avaldas 
siirast T ä n u Hedmargi HLF  ja Karlstadi HRF 
esindajatele ning andis Eesti Vaegkuuljate Liidu 
poolt üle meened ja mälestusesemed. 
 
UNO TAIMLA 
 
INFOKS 
Euroopa Sotsiaalfondi poolt rahastatud projekti 
“Vaegkuuljate sotsiaalsete oskuste arendamine 
 

 
 
 tööturule sisenemiseks ja seal püsimiseks“ 
raames anti välja brošüür 
„KUULMISNÕUSTAMINE“ Brošüüris 
selgitatakse kuulmispuudega kaasnevaid 
probleeme ja antakse teavet kuulmis-ja 
sotsiaalabi saamiseks. Trükises määratletakse 
kuulmisnõustamise tegevuse üldsuunad ja 
antakse juhised vabariikliku kuulmisnõustamise 
teenuse  teostamiseks.  
Vaegkuuljate Liit on viimastel aastatel koostöös 
Soome KL spetsialistidega teinud 
märkimisväärset tööd  esmakuulmisabi 
osutamisel vabariigis.  
Uuenduslik kuulmisrehabilitatsiooniprogramm 
käivitatakse Eesti Vaegkuuljate Liidu poolt veel 
2010. aastal. Brošüür on mõeldud inimestele, kes 
tegelevad kuulmisnõustamisega ja 
kuulmisrehabilitatsiooniga ning 
sotsiaaltöötajaile, kes oma töös puutuvad kokku 
kuulmispuudega inimestega. Brošüüri koostas ja 
toimetas Külliki Bode, kaasautorid olid Eda 
Põld, Katrin Lapina, Kaia Sillaste ja Ene Oga. 
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NÕUANDEID 
 
MITTEVILISTAV KUULDEAPARAAT 
 
Räägin enda kogemusi Oticoni kuuldeaparaadi 
Vigo Pro kasutamisest. Minul on see aparaat 
mõlemas kõrvas. Vilistamine on välistatud 
sellega, et valjuhääldaja ei ole kõrvataguses 
aparaadis, vaid individuaalotsakus. 
Mina kuulan juba mitmed aastad televiisorit läbi 
kõrvaklappide. Need aga kippusid vilistama. 
Nüüd on vilistamine välistatud. Üldiselt hea 
häälega aparaat. Mina olen väga rahul. Juhin 
tähelepanu individuaalotsaku otsas olevale 
filtrile, mis võib ummistuda ja siis tuleb see ise 
ära vahetada. Kui kuulmine kaob ära, siis võib 
olla üks järgmistest põhjustest: 1) filter on 
ummistanud, 2) patarei on tühi, 3) 
individuaalotsak halvasti kõrvas 4) patarei ei 
anna ühendust, 5) kuuldeaparaat on lülitatud T-
asendisse ja 6) rike kuuldeaparaadis. Tuleb 
õppida määrama õige põhjus. Kõige tõsisemalt 
olen hädas olnud sellega, kui patarei ei anna 
ühendust (nr 312 patarei) Võib arvata, et aparaati 
on pääsenud niiskus, vahel on see tööle hakanud 
isegi poole päeva pärast.  Kasutades T-režiimile 
ülemineku lülitit on võimalik määrata kuulmise 
järgi filtri määrdumise astet, kuna 
ümberlülitamise korral annab kuuldeaparaat ühe 
või kaks signaali. Kui kõrv hakkab seest 
sügelema, katke individuaalotsak õhukese 
vaseliinikihiga. 
See aparaat sobib hästi inimesele, kellel on 
tehnilisi kogemusi. Kui puhtad filtrid saavad 
otsa, tuleb nad viia Lembitu tänava 
Kuulmisrehabilitatsiooni Keskusse 
puhastamisele. Seega tuleb arvestada sagedase 
käiguga kuulmiskeskusesse! 
   
TELEFON ERIFONET 600 
 

Vaegkuuljad kasutavad 
tavaliselt telefoniga rääkides, 
pannes kuuleaparaadi T-
asendisse. On aga ka 
võimalus kuulata käed vabad 
süsteemi kaudu, vajutades alla 

nuppu 13. Juhin tähelpanu sellele, et käed vaba 
süsteem töötab ainult siis, kui kuuldetoru on 
hargil.  

Selle telefoni täiendatud juhend on vaegkuuljate 
kodulehel http://www.vaegkuuljad.ee/ , parem-
pooles veerus reklaami „Telli telefon“ all. 
Seda telefoniaparaati müüb Kuulmisrehabi-
litatsiooni Keskus Tallinnas Lembitu tänaval. 
 Enn Kiiler 
   
KUULMISABI JA KUULMISTEENUSTE  
                         SAAJAILE 
 
• Kuulmisrehabilitatsioonikeskus Tallinn, 
Lembitu tn 10b, tel 6 454 046 , E-R  9-15. 
E-post arvo@stillen.ee
 

• AS Ida-Tallinna Keskhaigla kõrva-, nina- ja 
kurguhaiguste keskus Tallinn, Ravi tn 18, tel. 
6207916, 6207061. E-post raili.raadik@itk.ee 
Vastuvõtt: E-R 8.30-15.00 
 

• SA TÜ Kliinikumi kõrvakliiniku kuulmise ja 
kõnestamise osakond Tartu Puusepa 1a tel. 
7319100; 7319470 ja 7319479. 
E-post reet.tikk@kliinikum.ee 
 
SA Kõrva-Nina-Kurguhaiguste Kliinik 
Tallinn, Paldiski mnt 68a. Tel 640 5570. 
E-post oliver.vaide@entc.ee
Koduleht http://www.entc.ee 
 
• AS Tondi Elektroonika kauplus Tallinn, 
Pärnu mnt 142, 5.korrus tel 6115 616  
E-R  8.00–15.00,  vaheaeg 11.00-11.30  
E-post ulo@tondi.ee  
Koduleht http://www.tondi.ee
 
• MTÜ Jumalalaegas Tallinn, Pühavaimu 4, fax 
6096611. Müügijuht Janar Vaik 53 838 129, 
janar@laegas.ee Koduleht http:// www.laegas.ee 
 
• Tervise ABI OÜ Tallinn, Ädala 8 tel 6737 818 
Müügijuht Diana Legušš, mob 56 451 045 
E-post diana@terviseabi.ee  
Koduleht www.terviseabi.ee 
 
• Eesti Vaegkuuljate Liit Tallinn, 
Toompuiestee 10, tel. 6 616 394   
Vastuvõtu päevad teisipäev ja neljapäev  
info telefonil  6 616 394.                                   
E-post vaegkuuljad@hot.ee
 

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

 
                                                Koostaja Uno Taimla,  toimetaja Enn Kiiler 
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