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         TÄHENDUSRIKAS AASTA 
 

  Sündmusterohke suvi on möödunud kiiresti. 
Augustis tähistati Eesti taasiseseisvumise 20-ndat 
aastapäeva. Aasta on teinud ka eriliseks meie kuus 
ühingut:  Võrumaa VÜ, Tallinna ja Harjumaa VÜ, 
Läänemaa VÜ, Viljandi VÜ ja  Valgamaa VÜ, kes 
tähistasid oma  kümneaastast tegevust. Kõik 
nimetatud ühingud koostasid senise tegevuse kohta 
Infolehe, mida saab lugeda ka EVL kodulehelt. 
Juubeliüritust plaanivad pidada veel Jõgeva VÜ ja 
Hiiumaa VÜ. Sellel aastal sõlmisime koostöölepingu 
AS Tallinkiga soodsamate laevasõitude tarbeks 
vaegkuuljatele. Seda võimalust sai juba ära kasutatud 
EVL esindajate külaskäigul Stockholmi Eesti Majas 
ja Rootsi HRF- tutvumisel ning osalemisel 
nõupidamisel Värmlandis-Stölletis. Seal toimus Norra 
Hedemarki HLF, Karlstadi HRF  ja Eesti 
Vaegkuuljate Liidu esindajate kohtumine ühise 
koostööprojekti koostamiseks. 
  

 
 

  EVL-s läbiviidud koolitustest tuleks nimetada 
kuulmisnõustajate koolitust, mida viisid läbi Kadri 
Hein ja Diana Legušš. Vaegkuuljate hulgas on ka 
neid, kellel ei ole tööd või on probleeme sobiva 
töökoha saamisega. Nendele sai läbi viidud viie-
päevane kohanemiskoolitus. Edukalt jätkab tööd nii 
Vaegkuuljate Liidu koosseisus tegutsev 

Rehabilitatsioonitöö grupp kui ka uustulnukana 
Tinnitus ja Menieri ühing. . Juba  10-ndat korda oli 
sellel aastal osavõturohke KÕKU suvelaagri 
eestvedajaks Külliki Bode. Vaegkuuljate ühingutes 
liikmete arv on püsinud stabiilne, kuigi inimesi tuleb 
juurde, on ka lahkunuid. Mõju on avaldanud ka 
senisest rangem liikmete arvestus. Kuigi  
liikmemaksu kehtestamine on mõjunud ühingutele 
veidi pärssivalt, on siiski ühingute juhid ja liikmed 
olnud mõistvad ja  vaprad sellest olukorrast üle 
saamisel ja jätkavad endise püüdlikkusega tegevust. 
Tallinna ja Harjumaa Vaegkuuljate ühingu- ja  
Riigikogu liikme Jüri Jaansoni algatusel on 
käivitunud idee: varustada suuremad teatrid 
kuulmisabivahenditega, et ka meie ühingute liikmetel 
oleks võimalus teatrietendust vaadates  kuulda ja aru 
saada laval toimuvast. Oktoobrikuus peaks ka sellel 
aastal pöörama läbiviidavatel üritustel suuremat 
tähelepanu kuulmisabi paremale kättesaadavusele ja 
kuulamistingimuste parandamisele ning vaegkuuljate 
tõrjutuse vähendamisele. 20-23. septembrini toimub 
kohanemiskoolituse  teine osa tööealistele ja 
oktoobris täiendkoolitus kuulmisnõustajatele Tartus. 
25. novembril oleme plaaninud läbi viia EVL 
Üldkogu. Arutusele tuleb ka EVL arendustegevus 
aastatel 2012-2013. Täitub ju 2013.aasta märtsis 20 
aastat Eesti Vaegkuuljate Ühingu asutamisest. Kuna 
nüüd saab ümber senise EVL Juhatuse tähtaeg,  tuleks 
liikmetel mõelda ja välja pakkuda kandidaate uude 
EVL Juhatusesse.  25.detsembrist kuni 01.jaanuar 
2012 on KõKu klubi plaaninud korraldada  reisi 
Egiptusesse. Enne ennustatud „maailmalõppu“ tasuks 
veel selles maailma ühes vanemas riigis ära käia!  
Selle aasta rahade eest saame ka veel lubada infolehe 
„Auris“ väljaandmist, kuid kelledel kodus juba arvuti 
ja ka internet, soovitan kindlasti külastada ka KõKu 
blogi ning foorumit. Samuti on alati saadaval  EVL 
kodulehel www.vaegkuuljad.ee info  ühingute 
tegevuse, kuulmisabi saamise ja liikmeks astumise 
jm. kohta. 
Soovin, et alanud sügis  liidaks meid veelgi rohkem 
kokku, looks uusi võimalusi ja et viljad, mida sügisel 

korjame, oleksid veelgi 
maitsvamad. 
Kena sügist kõigile, armsad 
kaasteelised! 
 
Andrus Helenurm 
EVL juhatuse esimees 
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              KUULMISKONVERENTS 

20. mail 2011.a. toimus Tallinnas Radissoni 
hotellis konverents "Kuulmispuudega inimene 
kuuljate keskkonnas". Konverentsil anti ülevaade 
kuulmiskahjustustega inimeste olukorrast ja  
nende toimetulekust, koostööst puuetega inimeste 
organisatsioonidega ja omavalitsustega.  
Konverents oli pühendatud Tallinna ja Harjumaa 
Vaegkuuljate Ühingu kümneaastasele tegevusele. 
Avasõnad lausus Külliki Bode, kes tutvustas ka 
konverentsi päevakava ja esinejaid. Sissejuhatava 
ettekandega esines Harju Maavalitsuse sotsiaalala 
peaspetsialist Kalev Aedma.  Teemal: miks 
inimeste kuulmine halveneb? Kuulmiskahjustuste 
ravist ja profülaktikast rääkis SA Põhja-Eesti 
Regionaalhaigla Kutsehaiguste ja 
Tervishoiukeskuse arst dr. Maie Vahisalu.  

 

Kurtide Liidu president Tiit Papp andis pikema 
ülevaate  kurtide olukorrast tänases Eestis ning 
viipekeele tõlkide tööst ja nende probleemidest. 
Kuidas aga tulevad toime inimesed kes ei kuule 
ega näe? Eestis on sellise puudega sadakond 
inimest Sellest andis ülevaate Eesti Pimekurtide 
Liidu tegevjuht Raissa Keskküla. Eesti 
Kuulmispuuetega Laste Vanemate Liidu 
tegevjuht Piret Põllu oma ettekandes käsitles uut 
koostamisel olevat kuulmisrehabilitatsiooni 
programmi. Eesti Kuulmispuudega Inimeste 
Koostöökoja poolt Kuulmisrehabilitatsiooni 
programmi 2008-2011 koostamisel osales 
tookord 10 organisatsiooni ja asutust.  Käesoleva 
aasta märtsis Eesti Vaegkuuljate Liidu juurde 
asutatud Eesti Tinnituse ja Meniere’i Ühingu 
esimees Heinar Kudevita  andis põgusa ülevaate 
ühingu tegevusest ning  Meniere’i haigusest. 
Nimetatud ühingu loomist on Eestis juba aastaid 
keskusest oodatud! Kuulmislanguse  
korrigeerimise võimalustest rääkis dr.Liina Luht 

Ida Tallinna Keskhaigla kõrva-nina-
kurguhaiguste. Suurt huvi tunti ka sisekõrva  
 

 
 
implantaatide saamise, kasutamisest ja nendega 
toimetulemise kohta. Eestis on käesolevaks juba 
üle saja implantaadi kasutaja. Konverentsi 
põhiteemat: „Kuulmispuudega inimene kuuljate 
keskkonnas" käsitlesid EVL Juhatuse liige Uno 
Taimla ja Riigikogu Sotsiaalkomisjoni liige Jüri  
Jaanson. Kurtidel ja  vaegkuuljatel jäävad 
läbiviidavatel üritustel (koosolekud, 
nõupidamised, teatrietendused jm) edastav info 

sageli saamata! Puuduvad 
vajalikud helivõimendus, 
tekstitõlge ja 

erivõimendusseadmed. 
Kuulmispuudega inimesed 
jäävad  tõrjutud  olukorda 
kuuljate ühiskonnas!  

Allar Viik 

KOHANEMISKOOLITUS TÖÖEALISTELE 
                    VAEGKUULJATELE  
 
      Eesti Vaegkuuljate Liit korraldas juunikuus 
viiepäevase kohanemiskoolituse kuulmispuudega 
tööealistele vaegkuuljatele. Kohanemiskoolituse 
programm oli valminud koostöös Soome 
Kuuloliitoga. Kursus oli mõeldud tööl olevatele, 
tööd otsivatele või õppivatele alla 63-aastastele 
kuulmispuudega isikutele, kelle kuulmine on 
langenud sel määral, et kuulmiskahjustus takistab 
igapäevast elu. Enne koolitust oli tarvis täita 
vastav küsimustik. Koolituse toimumiskohaks oli 
Viimsi Spa, kus oli võimalus nautida veekeskuse 
ja saunade mõnusid! Psühholoog Monika Loit-
Kilgas alustas oma esinemist osavõtjate 
tutvustamisega. Edastava info parema kuuldavuse 
ja arusaamise tagasid induktiivvõimendi ja 
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tekstitõlge. Mõni kasutas ka FM vastuvõtjat ja 
kommunikaatorit.  Monika andis igale osavõtjale 
ülesande:  valmis meisterdada üks kollaaž teemal: 
kuulmine ja mina. See oli omamoodi huvitav 
tegevus. Teisel koolituspäeval tutvustas 
kuulmisuurija Evi Kohberg kuulmiskeskustes 
läbiviidavaid kuulmisuuringuid. Saadi ka teada, 
et alati ei  kompenseeri ka kuuldeaparaat esinevat 
kuulmislangust. Osavõtjatel oli võimalus lasta 
Evil teha oma kuulmisest toonaudiogramm. 
 

 
  

     Logopeed Annika Suurküla juures oli 
võimalik testida ka oma kõnet, saades ühtlasi 
teada hääldusprobleemidest. Samuti sai käia 
konsultatsioonil kõrvaarst dr. Maie Vahisalu 
juures. Seda võimalust kasutati usinasti. Pärast 
õhtusööki valmistas palju elevust basseinis 
vesivõimlemine. Juhendajaks füsioterapeut Inga 
Koger.  
     Kolmas koolituspäev algas loenguga: 
„Vaegkuulmise mõjust suhtlemisele“. Seejärel 
võttis jutujärje üle eripedagoog Eda Põld, kes 
rääkis kuulmisabivahenditest, kutsehariduse 
omandamisest ja töökoha kohandamise 
võimalustest. Tema kogemustest oli nii mõndagi 
õppida. Õhtul oli soovijatel võimalik osaleda 
kepikõnnil Viimsi rannas. 

 
 

     Neljanda koolituspäeva sissejuhatav teema oli: 
„Muutustega kohanemine ja stressi 
tunnistamine“.  Järgnes loeng tervislikust 
toitumisest. Sotsiaaltöötaja Kaia Sillaste käsitles 
tööealiste inimeste sotsiaalseid probleeme ( 
töötud, töökohtade kohandamine jm) Antud 
kohanemiskoolitus oli pilootprojekt, mida 
rahastab Euroopa Sotsiaalfond läbi Astangu 

Kutserehabilitatsioonikeskuse.  
NB! Teine osa koolitusest 
toimub 20.-23. septembril 
Pärnus.  

Katrin Lapina 

       ÜHINGUD TÄHISTASID JUUBELIT 
 
Käesoleval, 2011. aastal täitus kümme 
tegevusaastat kuuel vaegkuuljate ühingul. 
Märtsikuu Aurises oli kirjutis Põlva- ja Võrumaa 
Vaegkuuljate Ühingu juubeliürituste 
läbiviimisest. 
Tallinna- ja Harjumaa Vaegkuuljate Ühingu  
liikmed meenutasid kümneaastast tegevust oma 
korralisel aastakoosolekul Tallinnas, Kaval-Antsu 
talus 30.aprillil. 
 

 
 

Ühingu sihtgrupp on suur, sest selles piirkonnas 
elab ca 40 % vabariigi elanikkonnast. 
Tähtsündmuse puhul anti välja ka infoleht „10 
aastat Tallinna ja Harjumaa Vaegkuuljate Ühingut“. 
Andrus Helenurm andis Ühingu esinaisele Külliki 
Bodele EVL Tänukirja ja Tallinna- ja Harjumaa 
Vaegkuuljate Ühingule rahalise hüvitise (65 EUR)  
Veidi pidulikum tähistamine leidis aset 20. mail, 
peale kuulmiskonverentsi Radissoni hotellis. 
Õnnitluste ja heade soovidega esinesid Kalev 
Aedma Harjumaa Maavalitsusest, Kairi Tozen –
Pütsepp Harjumaa Puuetega Inimeste Nõukojast, 
Tiiu Hermat Tallinna Puuetega Inimeste Kojast jt. 
Kõik pidulikust üritusest osavõtjad said maitsta ka 
juubelitorti! 
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17. mail kogunesid Läänemaa Vaegkuuljate 
Ühingu liikmed Haapsalu Sotsiaalmajja veidi 
pidulikumale üldkoosolekule. Arutati läbi ja  
 

 
 

kinnitati ühingu 2010. aasta majandusaruanne. 
Seejärel hakati ühises kohvilauas meenutama, 
kuidas 17. aprillil aastal 2001 tulid Uno Taimla 
koos Rootsi kolleegide hr Stig Björkjlundi ja 
Tjörbjörn Ranefelliga Haapsallu kuulmisalast 
teabeüritust läbi viima. Sel samal korral sai 
otsustatud Läänemaale oma vaegkuuljate ühing 
moodustada. Kõike seda ja Läänemaa 
Vaegkuuljate Ühingu edasist arenguteed ning 
tegevust on täpsemalt kirjeldatud infolehes „10 
aastat Läänemaa Vaegkuuljate Ühingut“. Kümne 
aasta jooksul on tehtud head koostööd Läänemaa 

Puuetega Inimeste Kojaga. 
Juhataja Jaak Pihlak on ühingu 
tegevust suunanud ja kaasa 
aidanud! Erilist t ä n u väärib 
Helgi Paiso, kes on koos hoidnud 
organisatsioonilist tööd kõigis 

juhatuste koosseisudes, samuti ühingu tegevust 
kajastanud artiklites. Ka tähtpäevaüritusel lauldi 
üheskoos Helgi poolt seatud laule: 
 10 aastat mööda läinud sellest aast, 
kui kehvalt kuuljad tulid kokku Läänemaal. 
Meid siis ette võttis Uno, 
 rääkis palju kauneid sõnu, 
see meid lohutas ja lootust äratas. 
Kõige hea eest me täname Jaaku, 
Tema ongi meie lähim abimees…. 
   Õnnitlusi ja häid soove edaspidiseks tegevuseks 
soovisid Haapsalu Sotsiaalmaja Juhataja pr Kaja 
Rootare, Läänemaa Puuetega Inimeste Koja 
juhataja Jaak Pihlak jt. Uno Taimla  tänas kohale 
tulnud ühingu asutajaliikmeid, endisi ja 
praeguseid juhatuse liikmed ja andis Ühingu 
esimehele Ülo Koemetsale teatise EVL rahalise 

hüvitise (65 EUR) eraldamise kohta Läänemaa 
Vaegkuuljate Ühingule. Tänuks kõlas jällegi laul: 
  Me kodu kauni Läänemaa tuulisel rannal, 
soe päiksekiir ja sõbrad head, see jõudu meil 
annab. 
Me käinud läbi Eestimaa, Narvani välja, 
Kuid kõige armsam on Läänema, meri ja Valge 
Daam. 
Käed andkem sõbrad, sest üheskoos 
me oleme suur perekond. Ahoi!   
 

28.juunil oli Viljandi Pärimusmuusika Aida  saal 
täitunud inimestega lähedalt ja kaugelt, et 
tähistada Viljandi Vaegkuuljate Ühingu 
kümneaastast tegevust. Vaegkuuljate tegevus 
algas küll aastaid varem, kui hakati teabepäevi ja 
muid üritusi läbi viima koos Viljandi Kurtide 
Ühingu liikmetega. See sõpruskond on säilinud 
veel tänaseni. Viljandi Vaegkuuljate ühingu 
loomisele aitasid kaasa Viljandi aselinnapea, 
praegune Riigikogu liige Helmen Kütt, kõrvaarst 
dr Mare Brin ja Viljandimaa Puuetega Inimeste 
Nõukoja juhataja Urve Kimmel. Viljandi 
Vaegkuuljate Ühingu esinaine 
Erika Kiviloo esitas 
lühikokkuvõtte ühingu senisest 
tegevusest ja andis üle t ä n u k i r j 
a d  tublimatele ühingu liikmetele ja 
koostööpartneritele. Kümne aasta jooksul on 
tehtud koostööd veel Viljandi Omavalitsuste 
Liiduga, SA TÜK Kuulmiskeskusega , Viljandi 
Kurtide Ühinguga , Eesti Vaegkuuljate Liiduga ja 
teiste asutuste ja organisatsioonidega. 
Viljandlased võivad siiralt rõõmustada oma 
ühingu üle, sest nad on suutnud luua ühingu, kus 
valitseb sõbralikkus, alati on palju huumorit, mis 
aitab 
  

 
 

 

elus edasi. Erika sooviks oli, et jätkuks koostöö 
teiste maakondade vaegkuuljate ühingutega ja et 
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rohkem noori võtaks osa ühingu tegevusest, vaja 
oleks kasulikke koolitusi ja huvitavaid lektoreid. 
Vaegkuuljate Liidu esimees Andrus Helenurm 
 avaldas t ä n u Viljandi Vaegkuuljate Ühingu 
asutajaile ja töötegijaile ning andis EVL t ä n u - 
k i r j a esinaisele Erika Kiviloole ja  rahalise 
hüvitise (65 EUR)  Viljandi Vaegkuuljate Ühingu 
edasiseks arendustegevuseks. Õnnitlejate seas 
olid ka Põlva-, Võrumaa-, Valga- ja Pärnumaa 
Vaegkuuljate Ühingu esindajad. Juubelijuttu 
jätkati veel õdusas Pärimusmuusika Aida  
kohvikus. 
 
24. augustil olid Valgamaa Puuetega Koja 
vastrenoveeritud majja kogunenud hulgaliselt  
vaegkuuljaid ja külalisi, et ühiselt tähistada 
Valgamaa Vaegkuuljate Ühingu kümneaastast 
tegevust. 
Kuulmispuudega inimestele oma organisatsiooni 
loomise algatus tuli 2001. aasta märtsis  koostöös  
Värmlandi  Vaegkuuljate Ühingu juhtidega. 
Toetav suhtumine tuli ka  Valga linna 
sotsiaalameti juhataja Eda Lepiku ja Valgamaa 
Puuetega Inimeste Koja juhataja Johannes 
Metsari poolt. Vastloodud  ühingu juhatuse 
liikmeteks said valitud Eda Lepik, Toomas ja 
Tiina Visnap. Alates 2005.aasta veebruarist juhib 
Valgamaa Vaegkuuljate Ühingut Vaike 

Visnapuu. Korraldatud ja 
läbiviidud ürituste eesmärgiks on 
olnud vaegkuujate elukvaliteedi 
parandamine. Oluline on 
kuulmisabi kättesaadavuse 
tagamine. Korraldatud on 

huvitavaid ekskursioone ja kohtumisüritusi. 
Ühingu töös osalemine on andnud liikmetele ka  
 

 
 
vaimset ja moraalset tuge. Juubeliüritusel  sai 
suure menu osaliseks vaegkuuljate tantsurühm!  
Möödunud kümne aasta jooksul on tehtud 

tänuväärset koostööd Valga Maavalitsuse- ja 
Valga Linnavalitsusega, Eesti Vaegkuuljate  
Liiduga, Valgamaa Invaühinguga ja teiste 
koostööpartneritega. Meeldivad kohtumised on 
toimunud Viljandi- ja Raplamaa vaegkuuljatega. 
Häid soove ja kordaminekuid ka järgnevateks 
aastakümneteks soovisid  Põlva-, Võrumaa-, ja 
Viljandi Vaegkuuljate Ühingu esindajad. Andrus 
Helenurm ja Uno Taimla andisid Eesti 
Vaegkuuljate Liidu  t ä n u k i r j a  Vaike 
Visnapuule  ja  rahalise hüvitise (65 EUR)  
Valgamaa Vaegkuuljate Ühingu arendustege-
vuseks. Ühisest koosviibimisest  tehti ka ühispilt. 
 
Uno Taimla 
 
VAEGKUULJATE LIIDU ESINDAJAD 
                 STOCKHOLMIS 
 
 Käesoleva aasta 28.märtsil käis 8-liikmeline 
EVL grupp, eesotsas Andrus Helenurmega, 
Stockholmi Eesti Majas, kus külalisi võttis vastu 
pr. Mai Raud-Pähn ja hr. Juhan Mägiste. Jagati 
mõlemapoolseid kogemusi kuuldeaparaatide ja 
muude abivahendite saamise ja nende toimimise 
kohta ning tutvuti Eesti Majaga. Edasi siirduti 
Rootsi Vaegkuuljate Liidu (HRF) keskusesse. 
President Jan-Peter Strömgren ja Rootsi Tinnitus 
ühingu esimees Uno Svensson tutvustasid HRF 
laiahaardelist tööd.  Oma 200 allühingu ja 32 000 
liikmega on Rootsi HRF üks suuremaid 
vaegkuuljate organisatsioone Euroopas. Eestis on 
ainult 17 ühingut ja liikmeid alla tuhande!   HRF 
keskuses on tööl ca 30 palgalist töötajat.  
 

 
 
Koosolekute ja nõupidamiste ruumid on 
varustatud kaasaegse kuuldetehnikaga. HRF 
põhitegevus on suunatud kuulmispuudega 
inimeste identiteedi tugevdamisele ja nende 
moraalsele toetamisele. Toimetatakse ja antakse 
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välja mitmesugust kuulmisabialaseid 
informatsioonilisi materjale ja trükiseid. 
Kasulikku koostööd tehakse ka poliitikute ja 
sotsiaaltöötajatega. Tinnituse probleemidele 
pööratakse Rootsis suurt tähelepanu. Linköpingi 
ülikoolis on tinnituse teadusliku uurimise keskus. 

Nii külalistele kui ka 
vastuvõtjatele oli päev pikk, kuid 
kogemusterikas. Uuenenud 
sõprussidemed annavad lootust 
edasisele koostööle.  
 
Mai Raud-Pähn     

 
          NÕUPIDAMISEL STÖLLETIS           
              
     Stölletis, mis asub Rootsis Värmlandi Lääni 
põhjatipus, toimus 18.-19. mail kohalikus 
Rahvaülikoolis Norra HLF Hedemarki, Rootsi 
HRF Karlstadi ja Eesti EVL esindajate 
koostööprojekti arutelu.  
     Eesti esindajatena osalesid EVL esimees 
Andrus Helenurm ja Jõhvi Vaegkuljate Ühingu 
esinaine  Hilja Makara. Norrat esindasid Trond 
Solvang ja Per Oldertröen, Rootsit Stig 
Björklund, kes oli ka selle koostööprojekti 
algataja. Peale eelnimetatute viibis arutelul ka 
eesti-rootsi keele tõlgina Hilja Tuulik-Larsson  ja 
tekstitõlkideks olid Ramona Henningson ja Ingrid 
Haglund.  
 

 
 

Koostööarutelu eesmärgiks oli ühise projekti 
väljatöötamine, kus oleks välja toodud 
lahendamist vajavad ühised probleemid kui ka 
spetsiifilised, vaid ühte riiki või piirkonda 
haaravad probleemid. Nii näiteks oli küsimuse 
all, kuidas kaasata enim liikmeid 
organisatsioonidesse? Kuidas levitada senisest 
enam informatsiooni vaegkuuljate ühingute ja 

nende tegevuste kohta? Kuidas leida ja teavitada 
tulevasi sponsoreid jm?    

     Koostööprojekti arutelu ja vaba aja 
sisustamine oli Stigi poolt väga hästi korraldatud. 
Nende kolme päeva jooksul saime töö käigus 
paika ühised eesmärgid. Vabal ajal  saime 
tutvuda Hedmarki vaatamisväärsustega: viibisime 
suusamäel, mille kõrgus oli üle 700 meetri! 

Sellelt avanes maaliline vaade 
ümbruskonnale. Tagasiteel 
Karlstadi rääkis Stig huvitavat  
kodu- ja sünnikohast Värmlandist. 
 

Hilja Makkara              
    

  ROOTSI VAEGKUULJAD EKSKURSIOONIL 

                              EESTIS 
 
31. juulist - 2. augustini olid  Eestis ekskursioonil 
Värmlandi Invaühingu ja Karlstadi Vaegkuuljate 
Ühingu liikmed, kokku 37 inimest. Kahjuks ei 
saanud ootamatu haiguse töttu osaleda meie 
ühine tuttav hr Stig Björklund.  Vaegkuuljate 
Liidust olid külalistega  kaasas Andrus 
Helenurm, Uno Taimla ja Hilja Makara. Sihiks 
oli võetud Ida Virumaa vaatamisväärsused. 
Mugav, kahekorruseline autobuss oli varustatud 
silmus- ja helivõimendiga. Pikal teekonnal oli 
võimalus vahetada vastastikust infot vaegkuuljate 
ja puuetega inimeste toimetulekust nii Rootsis 
kui ka Eestis. Esimene pikem peatus sai tehtud 
Kohtla- Nõmmel, kus käidi maaaluses  
 

 
 
põlevkivikaevanduses. Edasi kulges teekond 
Toilasse, kus lõunatati ja edasi juba läbi Sillamäe  
Narva. Paljudele oli selle ajaloolise piirilinna 
nägemine esmakordne. Tundus uskumatuna, et  
teises Maailmasõjas peaaegu täielikult hävinud 
linna on suudetud taastada ja veel uusi 
kaasaegseid ehitisi rajada. 
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Käidi ajaloolises Narva kindluses ja  imetleti 
selle suurust. Tunti huvi ka  maailmas tuntud 
Narva Kreenholmi Manufaktuuri vastu. Kahjuks 
on seal tootmine seiskunud . Veel aastaid tagasi 
töötasid seal  tuhanded inimesed! 
Ööbiti Narva- Jõesuus asuvas Meresuu SPA 
hotellis. Supluseks oli merevesi kahjuks veidi 
külmavõitu! Järgmisel hommikul jätkus 
ekskursioon mööda Narva jõeäärt Narva ja sealt 
juba edasi Pühitsa  kloostrisse Kuremäel. Edasi 
kulges teekond läbi Alutaguse metsade 
Avinurmeni. Seal imetleti puidust valmistatud 
tooteid ja osteti kaasa nii mälestuseks kui ka 
tarbeks. Kuna Rakveres oldi juba eelmine kord 
käidud, siis tagasitee viis otse Tallinna, kus  ootas 
mugav majutuspaik hotell Metropol. 
 

 
 
2. augustil toimus Vaegkuuljate Liidu keskuses 
Tallinnas, Toompuiestee 10 kohtumine Karlstadi 
Vaegkuuljate Ühingu esindajatega, eesotsas 
juhatuse esinaise pr. Carina Ekelundiga Arutati 
vastastikuseid koostöövõimalusi ja infovahetust. 
Oleme väga tänulikud Hilja Tuulik-Lassonile, kes 
aitas nendel päevadel arusaadavaks teha 
rootslastele eestikeelse ja meile rootsikeelse info! 
 
Uno Taimla    
 
SUVISEID ÜRITUSI ÜHINGUTES  
 
Jõgeva VÜ 
  10.juunil toimus Vaiatus  Jõgeva Puuetega 
Inimeste Koja  poolt organiseeritud perepäev 
puuetega inimestele  ja nende pereliikmetele, 
millest võtsid osa ka Jõgevamaa vaegkuu-
ljad. Tervitusega esines Jõgeva maavanem Viktor  
Svjatõšev, endine Riikogu liige Mai Treial ja 
Torma vallavanem  Riina Kull. Huvipakkuv 
oli kohtumine Karepa ravimtaimeaia perenaise 
Katrin Lukega. Vaiatu vallamajas  oli avatud 

ajalootuba, kus oli palju vanu ajalehti ja esemeid 
nii lähiminevikust, kui kaugemast ajast. 
Kohalikud elanikud esinesid oma käsitöönäituse-
ga ja väikese isetegevusliku eeskavaga. 
Elina Kabanen 
 
Lääne-Virumaa VÜ  
  Lääne Virumaa Vaegkuuljate Ühingu liikmed 
osalesid juuni algul kohaliku Puuetega Inimeste 
Koja spordipäeval. Kuna meil on kõik "hakkajad 
tüdrukud", võitsime ka auhinnalisi kohti: Reet sai 
auhinnalise koha nooleviskes, Kersti ularõnga  
keerutamisel, Loore raskuste hoidmisel sirgete 
kätega ja Ella saapaviskes. Spordivõistlus lõppes 
ühise supisöömisega spordihoone 
kohvikus. Juulikuu viimasel esmaspäeval toimus 
meil traditsiooniks muutuv suvine kokkusaamine 
mõne ühingu liikme koduõuel. Seekord olime 
Loore pool Rakveres. Rääkisime oma suvistest 
tegemistest, proovisime kaasa toodud koogikesi-
vorstikesi, uuendasime kuuldeaparaatide 
patareide varusid, imetlesime Loore kaunist 
koduaeda.  
Sellest sügisest, s.t. septembrikuust algavad meie 
üritused (koolitused, teabepäevad) algusega kell 
13.00 varasema 14.00 asemel. Ja ikka iga 
kalendrikuu viimasel esmaspäeval.  
Ilusat suve lõppu soovides, 
Kersti Leppik 
 
VÕRUMAA VY  
     25. mail oli kohtumine Pärnumaa 
vaegkuuljatega. Tutvustasime  külalistele Võru 
linna  vaatamisväärsusi. Ühine kohvilaud oli 
kultuurimajas Kannel. 20. juunil käisime Võru-
maa vaegkuuljatega Taevaskojas nautimas seda 
Lõuna-Eesti ilusat loodust ja sõitsime Ahja jõel 
laevaga  LONNY. 
 

 
 

     19. juulil olime Piusal. Külastasime Piusa 
puhkemaja ja  koopaid. See puhkemaja on küll 
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Võrumaa kõige õnnestunum ilu!  Meile grilliti 
forelli lõunasöögiks ja ilm oli suviselt soe ning 
mõnus. Tahaks märkida ära meie kõige vanemat 
liiget Senta Saidla`t, kellel on aastaid üle 90 ja  
käib ekskursioonidel kaasas ning on alati reibas 
ning rõõmus! 
     27 .08 olime jälle ratastel ja seekord sõitsime 
Jõgevale  küüslaugu festivalile. Osalesime ka 
Viljandi- ja  Valga Vaegkuuljate Ühingute 
juubeliüritustel. 
Johannes Siidra 
 
INFOKS  
 
• Tallinna Puuetega Inimeste Koda koostöös SA 
Õigusteenuste Bürooga pakub puuetega 
inimestele ja nende hooldajatele võimalust saada 
tasuta õigusalast nõustamist Tallinna Puuetega 
Inimeste Tegevuskeskuses, Endla 59. 
Nõustamispäevad  on 7. ja 21. septembril, kella 
10.00 kuni 14.00, arvestusega ühe kliendi kohta 
maksimaalselt 1 tund. 
Eelregistreerimiseks tuleks pöörduda otse SA 
Õigusteenuste Büroosse, telefonil 60 15 122 või 
e-posti teel sekretar@otb.ee. Registreerimisel 
tuleks  nimetada, et  olete Tallinna Puuetega 
Inimeste Kojaga seotud isik.(Nõmme-, Tallinna- 
ja Harjumaa Vaegkuuljate Ühingu liige). 

• Riigikogu sotsiaalkomisjoni 
liige Jüri Jaanson on  suve 
jooksul uurinud, millised on 
Eesti teatrites võimalused 
rakendada abivahendeid, mis 
võimaldaksid vaegkuuljatel ja 

kurtidel etendusi vaadata ja kuulata. Vaegkuuljad 
ei ole seni saanud teatreid külastada, sest lavalt 
tulev kõne või laul pole kuuldav ja mõistetav. 
Sisu jääb arusaamatuks. Vajalik 
võimendustehnika on praegu olemas vaid 
Tallinna Draamateatris. Rahvusooperis Estonia, 
kus ooperietendused on tihti originaalkeeles, saab 
teatrisaalis kasutada eesti- ja inglisekeelsed 
subtiitreid. Jüri Jaanson on Pärnus Endla teatris 
saanud vaegkuuljate muret selgitada ja on 
võimalik, et sellel sügisel katsetatakse juba 
subtiitritega etendust! 
TÄPSEMAT INFOT saab EVL keskusest. 
• Telefoni põhifunktsiooniks on rääkija kõne 
kvaliteetne edasiandminenii. See aga sõltub 
sellest, hui tugevat heli väjastab kuular. 

Vaegkuulja peaks saama teada väljundhääle 
tugevuse detsibellides(dB). Seda aga 
ei müüjad ega telefonide ja mobiilide 
tootjad ei avalda. Vaegkuuljaid 
telefonide ja mobiilide ostmisel 
abistaks ka see, kui teame, millilline 
telefon väljastab tugevma kõne 
milline nõrgema. Ka seda pole 

võimalik teada saada.  
 
KUULMISABI JA TEENUSTE  SAAJAILE 
 
• Kuulmisrehabilitatsioonikeskus Tallinn, Lembitu tn 
10b, tel 6 454 046 , E-R  9-15. 
E-post arvo@stillen.ee 
 
• AS Ida-Tallinna Keskhaigla kõrva-, nina- ja 
kurguhaiguste osakond   Tallinn, Ravi tn 18     
tel 6207061 ; 6207280 
E-post mare.kalvet@itk.ee ; raili.raadik@itk.ee 
 
• SA TÜ Kliinikumi kõrvakliiniku kuulmise ja 
kõnestamise osakond Tartu Puusepa 1a tel. 7319100; 
7319470 ja 7319479. 
E-post 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 Medicum Lasnamäe Tervisekeskus  
Tallinn, Punane tn 61    tel 605 0708   
E-post evi.kohberg@medicum.ee 
 
• AS Tondi Elektroonika kauplus Tallinn, Pärnu mnt 142, 
5.korrus tel 6115 616  
E-R  8.00–15.00,  vaheaeg 11.00-11.30  
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 


