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VABATAHTLIKU TÖÖ AASTA 
 
    Oleme taas jõudnud jõulukuusse ja 
advendiaega. Aasta, mida alustades nimetati 
Euroopas vabatahtliku töö aastaks, on olnud töö 
ja teguderohke. Kui lehitseda Vaegkuuljate Liidu 
kodulehte www.vaegkuuljad.ee , siis võime leida 
pea igal nädalal tegevusi ja üritusi, mida on 
läbiviidud läbi meie vabatahtlikud ühingutes. 
Märkimisväärne oli lõppev aasta veel selle 
poolest, et viis ühingut: Võrumaa-, Läänemaa-, 
Viljandi-, Valga- ja Jõgeva VÜ-d tähistasid oma 
kümneaastast tegevust. 
    Septembris toimus Tallinnas 
visioonikonverents „Abivahendid ja teenused 
täna-homme“. Konverentsil tõdeti, et tehniliste 
abivahendite eraldamise ja riigipoolne 
kompenseerimise süsteem vajab muutmist.  

Traditsiooniliselt olema oktoobrikuus pööranud 
suuremat tähelepanu vaegkuuljate igapäevaelu 
toimetulemisele. Kui kümme aastat tagasi oli 
eesmärgiks seatud „Hoia kuulmist“ ja 
„Väärtustage kuulmist“, siis viimastel aastatel on 
juhtlauseks olnud „kuuldavus kõigile“. Palju on 
räägitud kuulmispuudega inimeste kuuldavusest 
koosolekuruumide ja teatrisaalides. Riigikogu 
liikme Jüri Jaansoni eestvedamisel on Pärnu 
teater „Endla“ oma lavastuse „Imetegija“  
kohandanud vaatamiseks-kuulamiseks  ka 
kurtidele ja vaegkuuljatele. Esimene etendus 

toimus Pärnus, teine Tallinna Draamateatris ja 
kolmas Tartus Vanemuise teatrisaalis. 
Käesolevas Aurises on toodud ka lühihinnang 
toimunud etenduste kuuldavuse-nähtavuse  
kohta. Ka Viru-, Valga-, Saare ja teiste 
maakondade vaegkuuljad sooviksid oma 
maakonna teatris kuulmispuudega inimestele 
kohandatuid etendusi näha! 
 

  
 
   27.novembril toimus Tartus EVL Üldkogu 

tele ja meie 

     KAUNIST JÕULUAEGA!                                            

     EVL JUHATUS 

koosolek. Anti ülevaade Vaegkuuljate Liidu 2011. 
aasta tegevusest ja arutati arengukava aastateks 
2012 ja 2013. Suurt huvi tuntakse Vaegkuuljate 
Liidu rehabilitatsiooniteenuste saamise kohta. 
27. novembril süüdati kõigis Eestimaa paigus  
juba esimene Advendiküünal! Advent ehk 
jõuluootus on paljusid inimesi ühendanud juba 
üle kahetuhande aasta.  Ka puuetega inimesed  
võivad olla rõõmsad, sest Rahvusvahelise 
Puuetega Inimeste päeva tähistamised viiakse 
läbi detsembris - jõuluootuse ajal.  Ka sellel 
jõulukuul on paljudes meie ühingutes ühised 
koosviibimised. See on aeg, millal inimesed 
tunnetavad headust ja üksteise lähedust. 
Jõuluajal mõtleme kindlasti ka nendele eakatele 
vaegkuuljatele, kes elavad üksinda, või 
hoolekandeasutuses.  
    Soovime kõigile ühingute liikme
koostööpartneritele tegusaid kordaminekuid 
lõppeva aasta ülesannete täitmisel ja et 
Jõuluvalgus säraks ka uue aasta päevades! 
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HAPÄEVANE ÕNNELAPS  

  Eesti Vaegkuuljate Liidu asutaja, ENSV 

vasel 
ningapäeval, 6.jaanuaril 1935 aastal 

no lapsepõlv kulges 

kuule hästi, kuid esim

kooli lõpetamist läks Uno 

sekeskharidusest jäi väheks 

tus 

ist tegi 
e

 
  
Kurtide Ühingu aseesimees, Kutsekooli direktor, 
Juuru ja Mahtra elektrifitseerija, Teaduste 
Akadeemia Küberneetika Instituudi 
vaneminsener, Eesti Vabariigi presidendi poolt 
omistatud  teenetemärgi kavaler, Abikaasa, Isa, 
Vanaisa ja Vanavanaisa - kõiki neid auväärseid 
tiitleid kannab Inimene, keda tunneme Uno 
Taimla nime all juba 76 aastat. Uno uhke ei oska 
olla, ta on tänulik, et tal on olnud võimalus teha 
midagi olulist ja seda ka teistega jagada. Ühel 
kenal oktoobrikuu päeval oli Uno meeleldi valmis 
oma eluseiku ka meie lugejatele rääkima.  
    Uno sündis ühel pühapäe
kolmeku
Kuivajõel, Karla külas. Arvatakse, et need 
inimesed, kes on pühapäeval sündinud, on 
õnnelikud. Uno jagab seda arvamust, kinnitades, 
et tema elus on õnne ikka kuhjaga olnud. 
Hoolimata sellest, et ta on pidanud 
vaegkuulmisega rindu pistma, on ta siiski elanud  
edukat ja värvikirevat elu.  

    U
maal, talutöid tehes. Isa 
olevat talle tööriistad 
vastavalt kasvule 
parajaks teinud! Kooli 
läks Uno juba seitsme-
aastaselt - maalapse 
kohta oli see tol ajal väga 
ebatavaline. Juba kooli 
minnes sai ta aru, et ei 
eses pingis istudes ja 

pinginaabri abi kasutades, tuli siiski toime. Ema 
naljatles, et Unoga oli talvel kergem suhelda, 
sest siis sai teda lumepalliga visata ja 
tähelepanu püüda.  
    Peale Kuivajõe 
Tallinna Elektromehhaanika tehnikumi (hilisem 
Tallinna Polütehnikum), kus omandas 1954. 
aastal tehnik-elektriku elukutse. Lõpetamise järel 
suunati ta Juuru MTJ-i (Masin-traktorijaam), kus 
ta pidi tolleaegse kohustusliku korra järgi 
vähemalt 3 aastat töötama. Sel ajal ei olnud  
maal veel igas paigas elektrit. Uno 
eestvedamisel sai Atla mõisa ja  Mahtra piirkond 
elektrifitseeritud. Tollel ajal oli maale suunatud 
palju noori spetsialiste. Sai organiseeritud 
arvukalt kultuuri- ja spordiüritusi. Paar korda 
kuus  tuli kohalikku rahvamajja ka rändkino ja 
peeti tantsuõhtuid.  
    Uno leidis, et kut
ning soovis minna tehnikaülikooli. Peljates, et 
tehnikumist saadud  teadmistest võib jääda 
väheks, läbis ta ühe aasta jooksul töö kõrvalt 

õppides Tallinna Kaugõppekeskkooli ning 
sooritas edukalt küpsuseksamid. Õpingute 
periood oli raske ja ennastsalgav, sest päeval tuli 
käia Juurus tööl, õhtuti aga Tallinnas koolis.  
    TPI vastuvõtul selgus aga, et vajalikuks osu
ainult tehnikumi diplom, keskkooli tunnistus jäi 
aga mälestuseks. Tähtis oli see, et vastuvõtu-
eksamid sai sooritatud.  Edasi siirdus Uno Eesti 
Põllumajandusprojekti projekteerijaks, töö sisuks 
sai  elektriliinide ja alajaamade projekteerimine. 
Seejärel pakuti  tööd Teaduste Akadeemias, 
alguses Energeetika-, seejärel Küberneetika 
Instituudis. Sellel ajal sai lõpetatud ka Tallinna 
Polütehniline Instituut elektriinseneri kutsega.  
Ametiredelil jõudis ta mehhaanikust 
vaneminsenerini välja, samas aga edasist 
karjääritõusu hakkas pidurdama süvenev 
kõrvahaigus ja vaegkuulmine. Teaduste 
Akadeemias töötas Uno 1968 aastani.  
    Arvo Vänikver Sotsiaalministeerium
Unole ettepaneku asuda tööle tolleaegs sse 
Eesti NSV Kurtide Ühingusse. Alguses töötas ta 
Keskjuhatuses tootmisala juhatajana ja juba 
aasta pärast valiti ühingu aseesimeheks. See 
ametikoht oleks pidanud olema parteiline, kuid 
Uno pääses punasest töökohast tänu osavale 
vabandusele - ei ole veel „küps“ olemaks 
kommunistliku partei liige. Lisaks tootmise 
koordineerimisele oli Uno lahendada ka ühingu 
organisatsioonilised küsimused. Kurtidel oli sel 
ajal kolm tootmisettevõtet, mis allusid rangetele 
plaanimajanduse reeglitele. Toodangut tehti 
koopereerimise korras selliste tuntud tehastega 
nagu: Salvo, Estoplast, Norma jt. Puidust mööblit 
valmistati koolidele, raamatukogudele ja 
paljudele ministeeriumidele. Kurtide Ühingus 
töötamine oli Uno jaoks küll pingeline, kuid ikkagi 
huvitav, sest peale riiklike tootmisplaanide 
täitmise tuli korraldada ka kutsemeisterlikkuse-, 
uue tehnika juurutamise- ja ratsionaliseerimis-
alaseid võistlusi. Sotsialistliku võistlusega oli 
haaratud kõik kolm kurtide tootmisettevõtet. 
 

 
Kurtide tootmisettevõtetes töötas sel ajal ca 350 
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kurti, mis moodustas vaid ühe kolmandiku kogu 
vabariigi teistes ettevõtetes  töötavatest 
kurtidest.  Töökaotust ei olnud kellelgi karta, sest 
kuulmispuudega  inimesed olid võetud 
kokkuleppeliselt  ametiühingu hoole alla. 
Tihedad  koostöösidemed  olid Läti ja  Leedu ja 
teiste liiduvabariikide kurtide ühingutega ning 
Eesti Pimedate Ühinguga. Mitteametlikud 
kontaktid olid ka Soome Kurtide Liiduga. 
     Kurtide tootmisettevõtete poolt 
kasumit investeeriti otmise tevõtete 
rekonstrueerimiseks, spordi- ja kultuuritöö 
läbiviimiseks, korterite soetamiseks, 
elamuehituseks jm. Kurtide Ühingul oli  võimalik 
toetada ka Porkuni Kurtide Kooli, Tartu Hiie Kooli  
kuulmisabivahendite soetamisel, spordirajatiste 
ehitamisel, ekskursioonide läbiviimisel jm.  
    Juba kaheksakümnendatel aastatel 
tähelepanu pöörama  ka Eestis elava ele ja 
töötavatele  vaegkuuljatele. Ametiühingute 
Nõukogu juurde moodustati Vabariiklik 
Surdokomisjon, mida juhtis Kaarel Kotsar. 
Koostöös Tartu Riikliku Ülikooliga sai aastatel 
1985-1988  läbiviidud  mahukas uuring 
kuulmispuudega inimeste toimetulekust. Teostati 
statistiline küsitlus 10 000 kuulmispuudega isiku 
kohta.  Tol ajal sai aga selgeks, et kurdid ja 
vaegkuuljad peaksid olema siiski eraldi 
organisatsioonides. Vaegkuuljate ühingu 
loomiseni jõudis Uno Soome kolleegide abil. 
Soome ta ametiasjus sõita ei tohtinud, kuid  
mõnel korral õnnestus aga seal turistina 
poolsalaja Soome vaegkuuljate ühingute 
tegevust piilumas käia! Ühel korral said Uno ja 
Kaarel Kotsar turismigrupi koosseisust  jalga 
lastes osaleda Bulgaarias, Varnas toimunud 
Kurtide Maailmakongressil.  Paraku oli Kurtide 
Ühingu aseesimehe koht valitav ning 20 aasta 
järel otsustati valida sellele positsioonile uus 
inimene. Samas oli kätte jõudnud vabariigis 
iseseisvumisaeg ning puhumas olid uued tuuled.  
    Sotsiaalministeerium suunas Uno Invaliidide 
Kutsekooli direktoriks, mis asus tol ajal Turu 
tänaval. Nelja aasta jooksul koordineeris Uno 
invaliidide kutseõpet, olles esimene koolijuht, kes 
võttis ametiõppele ka kurte. Koolis õpetati 
huvitavaid erialasid nagu õmblemist, 
jalatsiparandust, kodumasinate remonti ja 
käsitööd. Õppejõude oli seal  ka Tallinna 
Pedagoogilisest Instituudist.  
    Uno leiab tagantjärele, et 
jooksul suutma rohkem vaegkuuljate heaks ära 
teha. Kohtudes aga üle vabariigi teiste 
vaegkuuljatega, kes on algusest peale ühingu 
rajamise juures olnud ja kes mõistavad seda 
missiooni, mida täidetakse, on väga liigutav ja 
üllas tunne. Vaegkuuljate Liidu mainet on vaja 
hoida, selleks on vaja teha suuri tegusid. 

Näiteks, kui 1998. aastal viidi läbi suur 
mürakonverents, siis sellest räägiti nii 
televisioonis kui ka raadios. Sündmus oli 
erakorraline seetõttu, et selle suutis 
organiseerida ja läbi viia ühiskondlik 
organisatsioon, Eesti Vaegkuuljate Ühing, 
koostöös paljude ametkondadega.  
    Tulevastest plaanidest on Uno
visioon - 2013 aastal  kui täitub Eesti 
Vaegkuuljate Liidul 20. tegevusaasta, peaks 
seda tähistama „vaegkuuljate aastana“. 
Koostööd peab suurendama rahvusvahelisel 
tasandil nii Soome ja Rootsiga ning ka 
rahvusvahelise vaegkuuljate föderatsiooniga. 
Peab jõudma ükskord niikaugele, et ka riik 
toetaks meie puuetega inimeste organisatsioone. 
Vajalik oleks ka kuulmispuuetega inimeste 
katusorganisatsioon, kuhu kuuluksid 
vaegkuuljad, kurdid ja pimekurdid. Praegu on 
tavaks see, et otsustavatele aruteludele 
kutsutakse pigem kurdid, keda on aga vaid 5 
protsenti kogu kuulmispuuetega inimestest, 
vaegkuuljate arvamust sageli ei küsita. Tulevikus 
peaks see kindlasti muutuma.  
    Terve oma teadliku elu on Un
kõrvaarstide juures, korra isegi ka operatsioonil. 
Praegugi külastab ta kõrvaarsti iga kahe nädala 
järel. Suhtlemisel kuuljatega kasutas Uno suu 
pealt lugemise oskust. Ei olnud vaja paberi ja 
pliiatsi abi. Esimese kuuldeaparaadi sai ta 80-
ndatel aastatel. Kui Tondi Elektroonika hakkas 
töötama välja aparaate, anti neid Unole 
katsetada. Naljakas lugu juhtus Uno tädipojaga, 
kes kasutas tol ajal juhtmetega kõrvaaparaati, 
ühel päeval tänaval kõndides võttis miilits ta 
kinni, arvates, et on spioon! Oli tegu, et aparaat 
tagasi saada ja mees ise vabadusse pääseks.  
    Abikaasa leidis Uno tänu oma õele, kes o
aktiivne suhtleja. Abielu Maiega sõlmiti 1963 
aastal, sündisid lapsed - Peep ja Pille. Mõlemal 
on kahekordne kõrgharidus, lisaks on nad  
musikaalsed. Tore on see, et perekond toetab 
Unot kõiges, abikaasa ja lapsed-lapselapsed 
 

 



 

löövad kaasa ka vaegkuuljate tegemistes. Peres 
on lisaks Unole veel kaks vaegkuuljat - tütar ja 
tütrepoeg. Kokku on Unol 8 lapselast ja 2 
lapselapselast, kellega tegelemiseks kipub aega 
nappima. Palju aega kulub maakodu 
kõpitsemisele, töid on seal palju teha, ehitada ja 
remontida.  

    Uno ütleb intervjuu 
lõpetuseks: „Ma loodan, et kui 
vundament on pandud ja see 
peab, siis tormid-tuuled, mis 
üle käivad, kõike ära ei 
lammuta“.  Ikka tuleb edasi 
minna… 

 aasta septembris toimus Tallinnas 
visioonikonverents  tee
Käsitletavad teemad olid abivahendite saamise 
ja kompenseerimis
olukorra parandam
esinesid OÜ Inv
Riigikontrolli auditijuht Liisi Uder, 
Sotsiaalministeeriumi hoolekandeosakonna 
juhataja Sirlis Sõmer, maavalitsuste esindaja, 
perearstide esinda

  Märgukiri kuulmisabi probleemidest sai 

oolt hüvitatakse peale 
uulmisabivahendite veel liikumisabivahendid, 

 
Intervjueeris Külliki Bode 

 
VISIOONIKONVERENTS ABIVAHENDITEST 
JA TEENUSTEST 
 
    Käesoleva

 abivahenditest ja nustest. 

e hetkeolukord ja mida tuleks 
iseks teha. Ettekannetega 

aru esimees Enn Leinuste, 

jad jt 
  
saadetud ka konverentsile, kuid esitamisele ei 
tulnud! Riigi p
k
ortoosid ja proteesid, põetus- ja hooldusvahendid 
ning nägemisabivahendid. Kuulmisabivahendite 
toetus moodustab ca 15 %  kogu abivahendite 
maksumusest. 2011.  
    Sotsiaalministeeriumi poolt välja toodud 
probleemidest võiks nimetada olulisemateks:  
 

 
 
maakonniti ei ole tagatud teenuste ühtset 
kättesaadavust, puudub ühtne järjekordade 

haldamise süsteem, toetusrahasid kasutatakse 
ebaotstarbekalt, informatsioon abivahenditest, 
hindadest, järjekordadest ei ole üheselt 
kättesaadav ja puudub järelevalve (kas määratud 
abivahend täitis eesmärgi?). 
    Riigikontrolli poolt tuvastatud  probleemidest 
oli nimetatud: puuetega inimeste toetussüsteem 
ei täida oma eesmärke! Abivahendite 
kompenseerimise määrad on  maakondades 
erinevad, erinevus on ka abivahendite liikide 
osas jm. Visioonikonverentsil arutati ka 
esialgseid ettepanekuid, kuidas tagada 
abivahendite ja teenuste ühtlasem 
kättesaadavus, tsentraliseerida rahastamist, 

gada ühtselt jälgitav järjekord jm. Samuti tehti 
ttepanekuid ka abivahendite registri 

Soodustingimustel 

sitlus milline 
utaks  kuu

ta
e
koostamiseks ja abivahendi kaardi muutmiseks 
elektroonseks. Et abivahendid on ikkagi 
suhteliselt kallid, tuleks kehtestada 
abivahenditele piirhinnad. 
    Nimetud probleemidega hakatakse 
Sotsiaalministeeriumis ja teistes ametkodades 
peatselt tegelema. 
müüdavate/renditavate tehniliste abivahendite 
eraldamise regulatsiooni muutmine seisab ees. 
Kindlasti kaasatakse sellesse  ka 
kuulmiskeskuste ja Vaegkuuljate Liidu 
spetsialiste kuulmistehniliste abivahenditega 
seonduvate määruste koostamisel. 
 
Uno Taimla  
Sotsiaalministeeriumi tehniliste abivahendite 
ekspertkomisjoni liige 
 
KUULMISNÕUSTAJAD TARTUS 
 
  Olen sageli võtnud osa meie ühingutes 
läbiviidud üritustest. Olgu  teemakä
tahes,  jõ e lõpuks ikka lmisalaste 
probleemide juurde.  Kes ei ole rahul 
kuulmiskeskusest saadud kuuldeaparaadiga, 
kellel on probleemid  telefoni- või mobiiltelefoni 
 

 
kasutamisega jne. Need on täiesti tavapärased 
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aegkuuljate Liit on juba aastaid  teostanud 
esmatasandil kuulmisabi nõustajate väljaõpet. 
Kevadel toimus Tallinnas õppuse ettevalmistav 
osa ja tutvuti Tallinnas asuvate kuulmiskeskuste 
tööga.13-14. oktoobril kogunesid ühingute 
esindajad Tartu, TÜ Kliinikumi Kõrvaklii- 
niku kuulmise ja kõnestamise osakonda. 
Juhataja dr Reet Tikk tutvustas esmalt 
osakonnas tehtavat  tööd. 
    Osakond alustas tegevust 1994. aastal. 
Statsionaarses osakonnas, milline asub 
Kuperjanovi tn 1, toimub väikelaste kuulmis- ja 
kõnehäirete diagnostika ja rehabilitatsioon, 
kõrvakohinate, äkkkurtuse ja tasakaaluhäiretega 
patsientide ravi. Teenustest on kõige 

ahukamad kuulmisuuringud ja tehniline 

sega patsientidele on 
e

probleemid, millele saaksid lahendusi anda 
ühingutes vajaliku koolituse saanud inimesed. 
V

m
rehabilitatsioon (kuuldeaparaatide valik, 
sobitamine ja kasutamise õpetus jm).  
Kuuldeaparaatidest kasutatakse Tondi 
Elektroonika AS  ca 30 %.  Neid võivad määrata 
ja sobitada ka  Jõgeva-, Võrumaa-, Valga – ja  
Viljandi haigla kõrvaarstid. Siemens, Widex ja  
Phonak  kuuldeaparaadid moodustavad 70 %  
abivahendite koguarvust. Insener Ivan 
Pantšenko ja vanemõde Tiia Johannes 
tutvustasid kuuldeaparaatide häälestamist 
vastavalt audiogrammile. Tugeva 
kuulmislangusega või kurtu
Kõrvakliinikus võimalik teostada e lnevad 
uuringud  sisekõrva implantatsiooni vajavatele 
isikutele. Kellele siirdatakse implantaat ja mis 
toimub pärast implantatsiooni , sellest andis 
ülevaate dr Katrin Kruustük  Käesolevaks on 
Eestis juba ca 110 implantaadikandjat. 
Koolitusest osavõtjate seas oli  Heli Veide, kes 
kasutab ka implantaati. 
 

 
 
    Kuulmislangusega ja hiliskurdistunud  
patsientidele on võimalus saada ka suult 
lugemise õpetust  ja logopeedilist teenust. 

ogopeed Ene Taurafeldt  on käinud mitmetes 

ühingutes suult lugemist õpetamas. See aga 
nõuab järjepidevat tööd! Tinnitusvaeguritele 
võimaldatakse nii ambulatoorset kui ka 
statsionaarset ravi ning õpetatakse 
kõrvakohinatega toimetulemist. Dr Toomas 
Siirde jagas praktilisi nõuandeid tinnitusvaeguse 
leevendamiseks. Toetavatest teenustest 
teostatakse osakonnas veel sotsiaal- ja 
psühholoogilist nõustamist. Kuulmis- ja 
kõnehäiretega inimestele koostatakse ka 
rehabilitatsiooniplaani ja osutatakse teenuseid.  
Koolitusest osavõtjad  kogesid suurt 
heasoovlikkust spetsialistide poolt, kes jagasid 
oma oskusi ja praktilisi kogemusi
uulmisnõustamisalaseks tööks  ühingutes. 

 

dust, 
saks Pärnule veel 31. oktoobril 

ena Tallinna Draamateatris ja 29. 
ovembril Tartu Vanemuise teatris, võime teha 

ingaid 
valdajate hulgas oli enam 

urte, vaegkuuljad olid tagasihoidlikumad! 

itasid>. 
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Uno Taimla 
 
TEATRIETENDUSTEST KURTIDELE JA 
VAEGKUULJATELE 
 
    Septembrikuu Aurises avaldasime teate, et 
sügisel saavad kurdid ja vaegkuuljad vaadata ja 
kuulata teatrietendusi. Riikogu  liikme Jüri 
Jaansoni eestvedamisel kavandas Pärnu teater 
Endla etenduse “Imetegija” vaatamiseks-
kuulamiseks ka kuulmispuudega inimestele. 
Esimesele etendusele 15. septembril tuldi Pärnu 
kokku paljudest Eestimaa paikadest. Huvi 
etenduse vastu oli suur. Juba teema, mis käsitles
kuidas pimekurt Helen Keller suutis pimekurdi 
lapse jaoks avada tee maailma, köitis eranditult 
kõiki teatrikülastajaid. 
    Nüüd, kui on toimunud juba kolm eten
li
külalisetendus
n
teatrikülastajate hinnangute põhjal mõn
järeldusi. Arvamuse a
k
Siinkohal toome mõningad arvamused. 
<Suurepärane, esimest korda selline etendus 
erivajadustega inimestele. Aitähh>. 
<Täit naudingut ei saanud, kohati subtiitrid 
kadusid, olid vaevumärgatavad>. 
<Viipekeele tõlk jäi liiga kaugele, vaja  lava 
keskele, soovitav kaks tõlki, vaheldumisi>. 
<Kuuleaparaat ei võimaldanud kuulata, tekst ei 
olnud nähtav>. 
< Kõrvaklappidest tulid vile ja häired>. 
<Kuuldavus kõrvasise kuuldeaparaadiga jäi 
nõrgaks, kõrvaklapid a
Hinnates viiepalli süsteemis, võib Pärnus 
toimunud etendust hinnata järgmiselt. 
Subtiitrid   3,5 ;     Viipekeele tõlk  3,8  ; 
kuuldavus    3,7. 
Tallinnas toimunud etendust hinnati järgmiselt: 
Subtiitrid 2,5;  Viipekeele tõlk  3,6; kuuldavus 3,0.  



 

Tartu etendus oli kõige etem, subtiitrid olid 
ilusasti nähtavad! 
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Kurdid natuke nurisesid, viipekeele tõlgi peale oli 
vähem valgust, pidi pingutama. Kõrvaklapid olid 
taas erinevad nii Pärnu kui Tallinna omadest, 

endega suurt midagi ei kuulnud,n  paljud panid 
vaheajal need tagasi. Aga subtiitritest piisas 
kõikidele, kes ei kuulnud klappidest ega näinud 
tõlki, vaatasid  subtiitreid.! 
Etenduse lõpus tõusis rahvas püsti ja aplodeeris.  
Vaegkuuljate Liidu esindaja koos Jüri 
Jaansoniga tänasid näitlejaid ja andsid üle lilled 
ja väikese kingituse.  
 NB!  Veel enne Jõulupühi  tahetakse Endla teatri 
juhtkonnaga  arutada  toimunuid etendusi ja 
otsustada: mida võiks edaspidi teha paremini, et 
kurdid ja vaegkuuljad saaksid võrdväärse 
teatrielamuse koos kuuljatega. 
Külliki Bode 
 

ÜHIDALT 
0 AASTAT JÕGEVA VAEGKUULJATE 

L
1
ÜHINGUT 
 
    Ehkki Jõgeva Vaegkuuljate Ühingu asutamine 
leidis aset 2001.aasta 27.veebruaril, toimus 
ühingu kümneaastasele tegevusele pühendatud 
üritus käesoleva aasta 17. novembril Jõgeva  

 

Puuetega Inimeste majas. Vaegkuuljate Ühingu 
asutaja, U
R

no Taimla meenutas, kuidas nad 
ootsi kolleegidega Jõgeval teabepäeva 

juhatuse esinaiseks.  Peale koosolekut olid 
Rootsi külalised koos Uno Taimlaga vastuvõtul 
Jõgeva Linnapea Ants Paju juures.  
    Juba algusaastal sai Vaegkuuljate Ühingu 
toetusega korraldatud Jõgeval ja Põltsamaal 
teabeüritusi. Elavnes koostöö maavalitsuse 
sotsiaal- ja tervishoiuosakonnaga ja Jõgeva 
Puuetega Inimeste Kojaga. Mitmesuguseid 
kohtumis- ja sotsiaalüritusi aitas organiseerida 
Kaire Kaasik-Sardis. Tuli hakata jagama 
informatsiooni kuulmisabi saamise kohta ja 
osutama esmast kuulmisnõustamist ning 
õpetama kuuldeaparaatide kasutamist ning 
hooldamist. Koos Põltsamaa Linnavalitsusega on 

bi viidud  kuulmisabi teabeüritusi, millel on 

korraldasid ja seejärel vaegkuuljatele oma 
ühingu rajasid. Ühingu asutajaliikmeteks olid 
Asta Kuurme Põltsamaalt, Ene Kruus Tormast. ja 
Sirje Aaving-Haavel Jõgevalt, kes valiti ka ühingu 

lä
osalenud Tartu TÜ Kliinikumi Kuulmiskeskuse 
insener Ivan Pantšenko, Tervise ABI OÜ 
müügijuht Diana Legušš ja  MTÜ Jumalaegase 
müügiesindaja Kaarel Saluste. Kuulmispuudega 
inimeste toimetuleku parandamisele on aidanud 

 
kaasa ka vaegkuuljate  ühingute omavahelised 
kontaktid ja kokkusaamised. Jõgeva  
Vaegkuuljate Ühingu enam kui kümneaastast 
tegevust võib lugeda ka infolehes “10 aastat 
Jõgeva Vaegkuuljate Ühingut”. Edasise tegevuse 
oluliseks osaks on koostöö jätkamine teiste 
organisatsioonide ning omavalitsuste 
sotsiaaltöötajatega. Häid soove ja kordamine-
kuid järgnevateks aastakümneteks soovisid 
Jõgeva Puuetega Inimeste Koja tegevjuht Helika 
Sõber ja Tervise ABI OÜ müügijuht Diana 
Legušš. Eesti vaegkuuljate Liidu esimees Andrus 
Helenurm andis EVL TÄNUKIRJA  kauaaegsele 
esinaisele Elina Kabanen ile ja rahalise hüvitise 
(65 EUR) Jõgeva Vaegkuuljate Ühingu 
arendustegevuseks. 
Uno Taimla 



 

 
EVL ÜLDKOGU TARTUS 
 
  Selle aasta Vaegkuuljate Liidu teine Üldkogu 
koosolek viidi läbi Tartus, 27.novembril. Et oli 
esimene Advendipühapäev, siis enne tööga 
alustamist süüdati muusikalise ettekande ajal ka 
advendiküünal. Kuna oldi koos Tartu Hiie Koolis, 

siis esimesena sai 
tervituseks sõna  direktor  
Helgi Klein(pildil), kes 
andis lühiülevaate koolis 
läbiviidavast õppetööst. On 
ju mitmed tänased 
nimekad vaegkuuljad  

 

olnud kooli õpilased, nagu 
Jüri Jaanson, Rein Järve, 
Kristi ja Teet Kallaste, 

Viljar Parm jt . 
Põhiettekandega „EVL 2011. aasta tegevusest“ 
esines Juhatuse esimees Andrus Helenurm. 
Kuna  käesolev aasta oli kuulutatud „Euroopa 
vabatahtliku töö aastaks“, siis tänati ka 
 

 
 
liikmesühingute juhte ja aktiviste kui 
vabatahtlikke töötegijaid. Vaegkuuljate Liidu 

joni tööst andis ülevaate ja 
imustele Külliki Bode.  
misest ning  olulisematest 
vas  läbi viia 2012. ja 2013. 
imla. Täitub ju 2013. aastal 
ganiseeritud tegevuse 
t. Mitmed ühingu juhid oma 
d  jätkuvalt esmakuulmisabi 
aakonna keskustes, samuti 

vajavad juhatuse liikmed koolitusi. EVL juhatuse 
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rehabilitatsioonikomis
vastas arvukatele küs
Arengukavade koosta
üritustest, mida on ka
aastal rääkis Uno Ta
vaegkuuljate or
alustamisest 20 aasta
sõnavõttudes märkisi
andmise vajadust  m

ja täiendada EVL Juhatuse koosseisu. Senise 
kuue liikme asemel on kaheks järgnevaks 

aastaks valitud juhatuses 7 liiget. Uuteks 
juhatuse liikmeteks valiti Hilja Makara , Kaia 
Sillaste ja Viljar Parm.   
 
HÄDAABITEENUSTEST 
  
Häirekeskus on 2012. aastal käivitamas 
vaegkuuljatele ja kurtidele 
suunatud teenust SMS-112, millega antakse 
sihtgrupile võimalus saata 
hädaabiteateid(tulekahju, avarii- ja 
õnnetusjuhtumid, vältimatu abi jm) ka SMS-i teel. 
Uudse teenuse sujuvaks käivitamiseks on Eesti 
Puuetega Inimeste Koda koostöös 

äirekeskusega alustanud koolitusprojekti, 
illega tutvustatakse teenuse kasutamise 

ele, 

imest (kurdid, 
aegkuuljad ja PIK-de 

 tulevikus võimelised 
oma piirkonnas teisi 

a. Kurtidele 

us. 

töö peaks olema „laiema ulatusega“, hõlmates 
organisatsioonide arendust, koostööd 
omavalitsustega ja välissidemeid Soome, Rootsi 
ja ka Läti ja Leedu vaegkuuljatega. Seoses tööde 
mahu suurenemisega, otsustati Üldkogul muuta 

H
m
võimalusi. 
 Häirekeskuse ja Eesti Puuetega Inimeste Koja 
koostööprojekti „SMS-112“ raames  kuulutati 
välja koolitajate koolitus nendele vabatahtlik
kes oleksid võimelised 
omandatut edasi õpetama vaegkuuljatele ja 
kurtidele ning neid vajadusel 
abistama. Selleks otsustati koolitada 25 
vaegkuuljat, 15 kurti ja neile lisaks veel 20 
kohaliku 
puuetega koja poolt leitud sobivat inimest. 
Koolitused on plaanis läbi viia: 
07.12.2011 –  Tallinnas, Erika tn 3;  (Tallinna ja 
Harjumaa koolitus) 
09.12.2011 – Rakvere , Kreutzwaldi 5a,  (Lääne- 
ja Ida Virumaa koolitus) 
12.12.2011  – Tartu , Rahu tn.8,    (Tartu linn  ja 
Lõuna Eesti  Koolitus) 
15.12.2011  – Pärnu Päästekeskuses/komandos 
või Pärnu Linna/Maavalitsuse 
ruumides, sõltub inimeste arvust. 
Kokku koolitatakse 60 in
v
esindajad) üle Eesti, kes on

abivajajaid abistama ja 
juhendam
tagatakse viipekeele 
tõlketeen
Täpsem info: 
 tel: 6616629;mob: 56966326; 
53410113; 
Eha.Leppik1@gmail.com 

 
Andrus Helenurm 
 
NB! Teadmiseks kuulmisabi ja teenuste 
saajale. Seoses Jõulupühadega ja 
aastavahetusega on kuulmiskeskused suletud. 
Täpsemat infot saab kuulmiskeskustest ja 
Vaegkuuljate Liidu kontorist, tel 6616394. 
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KUULDEAPARATIDEST, HINDADEST JA 
RIIKLIKUST KOMPENSATSIOONIST 
 
Kuulmisrehabilitatsioonikeskused väljas

 kuuldeap
tavad 

araadi. vaegkuuljaile aastas üle 3500
Millised  on populaarsemad kuuldeaparaadid ja 
kui palju nad maksavad? Juuresolevaga 
avaldame Kuulmisrehabilitatsioonikeskuselt 
(KRK-lt), TÜK Kõrvakliiniku kuulmise ja 
kõnestamise osakonnalt, AS Ida-Tallinna 
Keskhaigla Kuulmiskeskuse poolt saadud info. 
Kuulmisrehabilitatsioonikeskus (Tallinn, 
Lembitu tn 10 B) 
Lastele: Safari (OTICON) –erinevad 

805 Eur           modifikatsioonid,  hind 436 Eur – 
omaosalus 43,69 – 80,52  Eur 

                                                                  

Tööealistele: Vigo Pro,   hind 613,95 Eur , HIT , 
hind 441,9 Eur, Acto, hind 544,6 Eur 
Pensioniealistele  GO Pro, hind 397 Eur

i SP5, hind 456 Eur 
, Swift, 

hind 316 Eur, Chil
TÜK Kõrvakliiniku kuulmise ja kõnestamise 
osakond (Tartu, Puusepa tn 1A) 
Lastele:  Firma  W  B-2, hind 326,78 
Eur ; Bravo B-12, 
Tööealistele

idex  Bravo
hind 351,64 Eur 

: Vigo Pro, hind 613,95 Eur ,HIT, 
hind 441,9 Eu Eur 

ensioniealised: Lotus Pro, Infiniti Pro, Infiniti 

ärkus: Kuuldeaparaatide valik 
õltub 

t, samuti ka 
n  

mene, 
 

allinna Keskhaigla Kuulmiskeskus (Tallinn, 

araate: 
→ 

ja vanusest, nt. kuue kuune 

t
püsi lapsel oma 

 järjekord 

elanikud, nii tööealised kui ka pen-

mpensatsioon ei ületa 287,60 EUR 
 

 eelarvesse 793 279,67 Eur, (12 milj 

isandub detsembris lisaraha 500 

ilj 

m 

uutuvad ka paljud abivahendite 

AS Ida Tallinna K-N-K keskuses on 
kuulmisabivahendite taotlejate
maakonniti erinev     Raplamaal, Järvamaal ja 
Läänemaal ning Lääne Viru maakonnas 
järjekorda ei ole. Kõige kauem peavad ootama 
Harjumaa 
sioniealised, ca kaks aastat. Tallinna linna töö-
ealised on ootel  ~6 kuud ja pensionieas isikud 
kahjuks peavad kuulmisabivahendit ootama  üle 
aasta. Lapsed saavad väljaspool järjekorda. 
NB! Praegu kehtivad veel  järgmised 
kompensatsiooni piirmäärad: 
Tööealistele vaegkuuljatele kompenseeritakse 
90 %, kuid ko
NB! Pensioniealistele vaegkuuljatele
kompenseeritakse 90 %, kuid kompensatsioon ei 
ületa 223,69 Eur  
NB!  Natuke infot abivahendite rahastamisest 
2011. ja 2012 aastal. 
      2010. aasta lisaeelarvest tuli käesoleva aasta 
abivahendite
410 565 kr) inkotoodete ja kuulmisabivahendite 
tarbeks. 2011a eelarve seaduse muutmise 
seadusega l
000 eurot (7 milj. 823 300 Krooni) järjekordade 
vähendamiseks. Seega peaks  2011 a. Abiva-
hendite  eelarve kogusumma ulatuma  6 m
613 251 Eur ehk 102 milj.226 329  krooni.  See 
peaks tulema viimaste aastate kõige suure
dotatsioon. 
2012 m

r, Acto, hind 544,6 
P
SP,  BV-8 
M
pensioniealistele, tööealistele või lastele s
kuulmislanguse astmest ja tüübis
inimese maksujõust (omaosaluse suurus o
erinev) ning ka sellest, kui aktiivne on ini
mis lisafunktsioone ta aparaadil vajab jne. 

piirhinnad, sealhulgas ka kuulmisabivahenditele 
– loodetavasti tõusu suunas. Täpsem info 
detsembri teises pooles. 
 T

Ravi tn 18) 
Kõige enam müüakse  järgmisi kuuldeap

.       Infiniti Pro (Siemens) → 310,00 EUR 1
meeldib nii tööealistele kui ka pensioniealistele. 
2.       Intuis Dir (Siemens) → 429,00 EUR → 
lapsed, tööealised, pensioniealised. 
3.       Intuis  Life (Siemens) ) → 429,00 EUR → 
tööealised. 
Hinnakirja on võetud ka Phonaki 
kuuldeaparaadid, aga esialgu on neid vähe 
väljastanud. 

 
 
 

2012.a. eelarves on abivahenditele mõeldud 
baassumma: 5 469 972 eurot (85 586 464 EEK) 
NB!  2012. a. andmed on veel mitteametlikud ja 

Lastele kuuldaparaadi valik sõltub 
kuulmislangusest 

saadud enne 2012 aasta Riigieelarve laps kellel on 80-90 db kuulmislangus ei saa 
kasutada  korpuselt suur  ja võimsat 
kuuldeaparaati, ta lihtsalt ei 

vastuvõtmist. 
Uno Taimla 
 
 

HEAD UUT 2012 AASTAT!! 
                             E-post: 

suuruse tõttu kõrvas, oht kuuldeaparaadid 
kaotada. 

 

         Väljaandja: Eesti Vaegkuuljate Liit tel 6 616 394         vaegkuuljad@hot.ee, 
               Kodulehekülg: Toompuiestee 10, 10137 Tallinn                                               http://www.vaegkuuljad.ee 
 Enn Kiiler                                                 Koostaja Uno Taimla,  toimetaja


