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 MUUTUMISEST JA UUENEMISEST 
 
Kuigi paljude mõtted  on seotud peatselt 
saabuva suvega, anname käesoleva infolehe 
veergudel veel infot selle poolaasta  tegemistest. 
Enamusel EVL ühingute   üldkoosolekutel on 
juba 2011. aasta finants-majandusaruanded 
läbiarutatud ja ka kinnitatud. Vaegkuuljate Liidu 
Üldkogu ja koolitusseminar toimub 25-26. mail 
Pärnus. Olulisemad teemad, mida koolitusel 
käsitletakse on ühingute võimekuse 
arendamisest, kuulmisnõustamise teenuste 
osutamisest ja puuetega inimeste õiguste 

 
konventsioonist. Külalislektoritena esinevad Eesti 
Liikumispuuetega Inimeste Liidu tegevdirektor 
Auli Lõoke ja Riigikogu Sotsiaalkomisjoni liige 
Jüri Jaanson. Kasulikke nõuandeid võime kuulda 
ka Virpi Koivistoinenilt. Tutvustatakse  
Kuulmispuuetega Inimeste Koostöökoja  poolt 
äsjavalminud  „kuulmisrehabilitatsiooni 
programmi aastateks 2012 – 2015 „  Käesoleval 
aastal  hakatakse Sotsiaalministeeriumis ette 
valmistama  riikliku toetusega abivahendite 
reformi, millega korrigeeritakse tehniliste 
abivahendite soodustingimustel eraldamise 
tingimusi ja kompenseerimise piirmäärasid.  
Muutusi võib oodata ka EPI Koja 

liikmesorganisatsioonide rahastamisel. 
Konkreetsemaks ja nähtavamaks peavad 
muutuma püstitatud eesmärgid, tegevused ja 
nende täimine. Kõik see vajalik lahti kirjutada 
arengukavades ja täimise aruannetes 
Bürokraatlik asjaajamine tungib vägisi ka 
puuetega inimeste tegevusvaldkonda! Selle 
aasta üheks märksõnaks on 
põlvkondadevaheline solidaarsus. Tallinnas 
toimunud konverentsil vastuvõetud avalikus 
pöördumises märgitakse, et tuleb soodustada 
eakate inimeste suhtlemist interaktiivses e-
maailmas! Aktiivsena vananemise üks tähtis osa 
on olla igapäevaelus toimetulev. Igal aastal 
lisandub arvukalt neid vaegkuuljaid, kes vajavad 
kuuldeaparaate või teisi 
kommunikatsioonivahendeid. Kahjuks jääb 
riigipoolne toetus selles osas väheseks. 2011. 
aastal käivitus Euroopa Sotsiaalfondi toetusega 
projekt, mille raames THINKi poolt korraldatakse 
igas maakonnas karjääriõppepäevad.  

 
1. juunil, rahvusvahelisel lastekaitsepäeval, 
tähistab Eesti Kurtide Liit konverentsiga oma  
tegevuse 90 aastapäeva. Veel mõnikümmend 
aastat tagasi olid kurtide  organisatsioonides ka 
veel tänaseid vaegkuuljate ühingu liikmeid.                       
    Suvel korraldatakse mitmesuguseid huvitavaid 
üritusi. Raplamaa vaegkuuljad on juba ära 
käinud Saaremaal, Võrumaa vaegkuuljad 
naudivad juuni alguses Valgamaa 
vaatamisväärsusi. Jõhvi vaegkuuljad võtavad 
ette järjekordse reisi Soome jne.   
             Kauneid suviseid elamusi ja 
huvitavaid kohtumisi!     
                                                                                           

Uno Taimla    EVL Juhatuse esimees 

                                                                    



 
TEGEVUSVÕIMEKUSEST 
 
26. aprillil toimus Tallinnas EPI Koja poolt 
organiseerituna konverents, mille põhiteemaks 
oli katusorganisatsiooni ja tema 
liikmesorganisatsioonide tegevusvõimekuse 
suurendamine. Ettekannetega esinesid  
Kodanikuühiskonna Sihtkapitali juhataja Agu 
Laius ja Eesti Mittetulundusühingute ja 
Sihtasutuste Liidu juhataja Urmo Kübar. Oluline 
on olla oma tegevuspiirkonnas tugev ja 
arvestatav koostööpartner. Sellest sõltub 
koostöö edukus. Eeskujuks Eestis on mitmeid 
kodanikeühendusi kui ka puuetega inimeste 
organisatsioone. Projekti „Koostöö jõud“ 
tulemustest andis ülevaate EPI Koja juhatuse 
esimees Monika Haukanõmm. Tugeva 
organisatsiooni aluseks on pidev 
arendustegevus, milline tagab jätkusuutlikkuse. 
 

 
 
A
Liidu, kui katusorganisatsiooni tegevuse SWOT   
analüüs.  Uurimistöö käigus sai eraldi välja 
toodud organisatsiooni tugevused  ja  nõrkused, 
arendamise võimalused ja nendega kaasnevad 
ohud. Enam kui pooltel vaegkuuljate ühingute 
juhtidel on pikaajalised eestkoste-alase töö 
kogemused. Ühingute  võimekused on 
regionaalselt erinevad . Nüüd, kus kõikidel 
ühingutel on  olemas pikemaajalised 
arengukavad, jätkuvad juhtide ja juhatuse 
liikmete koolitused, samuti  noorte kaasamine, 
võime loota eesmärkidele lähemale jõudmist! 
Muutumisprotsessis on üheks komponendiks 
liikmed. Millised on kuulmispuudega inimeste 
vajadused? Kuidas me suudame nende 
probleeme aidata, lahendada?  Informatsiooni 
jagamine, nõustamine ja   abivahendite 
kättesaadavusele kaasaitamine  ühingu 
liikmetele ja ka mitteliikmetele on küllaltki  oluline 
tööorganisatsiooni tegevuses. Selle 
teostamiseks on aga vaja ka rahalisi vahendeid. 

24. mail oli EPI Kojas koos maakondlike kodade 
ja vabariiklike liitude esindajad, et läbi arutada 
eelseisvaid muudatusettepanekuid 
organisatsioonide rahastamisel. Olulisemateks 
näitajateks jäävad endiselt liikmete arv, tegevuse 
aktiivsus ja lisaraha taotlemine. Muutused võivad 
jõustuda alles 2013. aastal. 
 

astapäevad tagasi sai teostatud Vaegkuuljate 

no Taimla   

ESTI KUULMISREHABILITATSIOONI 

Kuulmisrehabilitatsiooni programm aastateks 

U
 
 
E
PROGRAMM 2012 – 2015 
 
  
2012 – 2015 on koostatud kuulmispuudega 
inimeste organisatsioonide esindajate poolt. 
Töös osalesid ka spetsialistid 
Sotsiaalministeeriumist, Tallinna Heleni ja Tartu 
Hiie Koolist ning TÜK kõrvakliiniku kuulmise ja 
kõnestamise osakonnast. Uue programmi 
vajaduse tingis järjest suurenev 
kuulmispuudeliste inimeste arv. Programmi 
koostajad on arvestanud  neid 15-20 % 
elanikkonnast ehk  200 000 - 260 000 
kuulmisvaegusega inimest? 
Sotsiaalkindlustusameti andmetel on aga Eestis 
ainult 1964 puudegrupiga vaegkuuljat sealhulgas 
ka kurdid! Eestis on 110 sisekõrva implantaadi  
kasutajat, neist 89 last. 
 

 
 

le poole programmi mahust on pühendatud Ü
üldhariduse, kutse- ja kõrghariduse ning 
viipekeele probleemidele. Oluliseks on peetud 
tekstitõlke väljaarendamist. Soomes ja Rootsis 
on tekstitõlge vaegkuuljatele kasutusel juba üle 
10 aasta. Omaette teemana on käsitletud 
rehabilitatsiooniteenuseid pimekurtidele. Iga 
aastaga suureneb kuulmisabivahendite vajadus. 
Riigipoolne rahaline toetus ei rahulda abivajajaid 
ja tekivad pikad ooteajad. Kuulmisabivahendite 
parema kasutamise ja nendega toimetuleku 
tagamiseks tuleb enam  tähelepanu pöörata  
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nende kasutamise õpetusele. Kurtide ja 
vaegkuuljate hulgas on ka töötuid. Tööle 
saamiseks vajatakse mitmekülgset nõustamist ja 
abi. Mitmed on leidnud tööd ka välismaal. 
Programmis on välja toodud probleemid, 

 
TÜ THINK KARJÄÄRIÕPPEPÄEVAD 

Elu on näidanud, et kõkudel ehk kõvakuuljatel on 

2011.-2012. sai käivitatud Euroopa 

ettepanekud nende realiseerimiseks ka 
lahendajad. Ühiseks eesmärgiks on luua 
kuulmispuudega inimestele ühiskonnas võrdsed 
võimalused ja parandada nende elukvaliteeti. 

M
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imeline komme paljuneda. Täpsemalt ses 
mõttes, et kus paikneb üks vaegkuulja, seal saab 
neid õige pea olema palju. Sama saatus näikse 
olevat tabanud ka MTÜ THINKi. Algselt 
Tehnikaülikoolist oma nime ja skeleti saanud 
seltsing, mis loodud mitmesuguste 
erivajadustega inimeste kodunt välja kooli ning 
tööle meelitamise mõttega, on praeguseks 
kujunenud pooleldi lausa uueks vaegkuuljate 
ühinguks. Või mismoodi seda siis veel nimetada, 
kui THINKi tegijate viisikust tervelt kolmel on 
kõrvas kuuldeaparaat? Loomulikult jätab THINKi 
kolmiku kuuldeaparaadindus THINKi tegevusele 
oma jälje ning üritusi korraldades oleme alati 
katsunud silmas pidada ka kuulmispuudega 
osalejaid.  
   Aastatel 
Sotsiaalfondi toetusega projekt, mille raames 
korraldatakse igas Eesti maakonnas üks 
karjääriõppepäev, kokku tuleb neid kolmteist. 
Projekt on ühekordne, st tõenäoliselt selliseid 
karjääripäevi järgmisel aastal enam ei ole. 
    Karjääripäevadel esinevad Töötukassa ning 
karjäärikeskuste spetsialistid, kes aitavad 
inimestel endas selgusele jõuda, lisaks osalevad 
olenevalt paikkonnast mitmesuguste koolide 
(kutsekoolid, täiskasvanute gümnaasiumid,  
 

 
 
k

e
õppimistingimusi ning kellega saab ühendust 
võtta kas kohapeal või pärast mõtlemisaega.   
Karjääripäevad on alles esimene pääsuke 
üksteise tundmaõppimise ning koostöö pikal ja 
põneval teekonnal. Korraldajad –  vaegkuuljad 
Külliki Bode ning Kristi Kallaste –  on valmis 
töötama klientidega pikema ajaperioodi vältel. 
Tegemist on kõikidele osapooltele palju pakkuva 
ettevõtmisega. Kohati tundus isegi üllatuslikult, et 
mitte n.ö terved inimesed (koolide esindajad, 
sotsiaaltöötajad jt) ei tutvusta ennast puuetega 
inimestele, vaid vastupidi – hoopiski 
erivajadustega huvilised annavad esimestele 
infot. Karjääripäevadel on sageli raske pidada 
kinni ettekannete kellaaegadest põhjusel, et 
inimesed hakkavad küsima, esineja omakorda 
aga tunneb huvi erivajaduse temaatika vastu, 
lastes ennast meelsasti valgustada. Mis seal ikka 
– ju siis ongi see osa meie missioonist.  

Kristi Kallaste 

õrgkoolid, autokool, võõrkeeltekeskus vms) 

sindajad, kes tutvustavad oma asutuse 

MTÜ THINK koolitusjuht 

ILJA MAKARA  IDA-VIRUMAA  
EMBUMEMM 

el on traditsiooniks saanud Ida 
Virumaa memme valimine. 

vam

võistlustules viie 

gejate 
poolt! 

 
 
H
V

     Emadepäeva e

Tammiku rah ajja oli 
kogunenud üle saja 
pealtvaataja.  2008. aastal sai 
selle austava tiitli omanikuks 
Jõhvi Vaegkuuljate Ühingu 
esinaine Hilja Makara. 
Käesoleva aastal olid 
varasema aasta võitjad ja välja 

tuli selgitada  supermemm 2012. Ühes 
võistlusvoorus oli huvitav stseen: arsti juurde tuli 
patsient, kes kaebas kõrvavalu üle. Arst oli aga 
kehva kuulmisega  ja hakkas uurima põlvevalu!  
Hilja pidi oma osas läbima „kirurgilise 
operatsiooni“, sest ta oli allaneelanud  suure 
nööbi! Sekeldusi  ja nalja oli Hiljaga palju!  
Kokkuvõtted tehti kolme vooru tulemuste põhjal. 
Publik hääletas maakonna supermemmeks 
Zinaida Pikhoffi Tudulinnast. Hilja Makara 
pärjati maakonna vembumemme tiitliga.  

Palju õnne Hiljale ka AURISE lu
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  Eesti kurtide tegevuse ajalugu on 
põhjalikult käsitletud J. K. Kotsari 
poolt koostatud „Eesti Kurtide Elu 
ajaraamatu“ kolmes köites. 
Üksikasjalikult kirjeldatud 
kurttummade ja kurtide elu ja 
organisatsiooniline tegevust alates 

1866. aastast kuni 1948. aastani. Eesti Kurtide 
Liidu alguseks loetakse Eesti Kurttummade 
Seltsi asutamist 1922. aastal.  Esimene üle-
eestimaaline kurttummade kongress toimus 
Tallinnas 1933. aastal. ENSV  
Rahvakomissariaadi otsusega 1945. aastal pandi 
alus Kurttummade Keskuse loomiseks ja 
õppetootmis-töökodade tekkele ja nende 
edasisele arengule. Sõjajärgsetel aastatel sai 
vabariigis arvele võetud  peaaegu kõik kurdid  
Asusin Kurtide Ühingusse tööle 1968. aastal ja  

õige varsti valiti mind aseesimeheks. Sellel 
ametikohal olin kuni  1989 aastani, ca 20 aastat! 
Põhitegevuseks kujunes isemajandus- ja 
tootmistegevuse väljaarendamine Tartu-, Pärnu- 
ja Tallinna Õppetootmise Ettevõtetes. Eestis oli 
juba 1980-ndatel aastatel  kõik tööealised kurdid 
hõivatud tööga. Üle 70% töötas riigi ettevõtetes 
või põllumajanduse, ülejäänud olid tööl Kurtide 
Ühingu ettevõtetes, kus olid neile kohandatud 
väljaõppe ja töökohad. Kurtide tootmisettevõtete 
tööst saadavast tulust (riigile maksti 25 %) 
renoveeriti ja ehitati uusi tootmis- ja klubihooneid 
, soetati tootmisvahendeid, finantseeriti kultuuri- 
ja spordiüritusi ning anti dotatsioone veel kurtide- 
ja kuulmishäiretega laste erikoolidele. Ühingu 
liikmetele võimaldati tasuta osa võtta 
ekskursioonidest ja turismireisidest väljapoole 
vabariiki. Ühingu vahendite eest soetati ka 
elamispinda  ja kortereid. Toimusid regulaarsed 
tööalased kogemuste vahetused liiduvabariikide 
kurtide ühingutega.  
Eesti taasiseseisvumisega „lagunes“ Kurtide 

Liidu majandustegevus. Vaatamata muutustele 
tegutseb EVL vapralt edasi ja 1. juunil 
tähistatakse konverentsiga pidulikult 
90.sünnipäeva.   
Uno Taimla 
 
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, Mustamäe tee 55A. Tel 640 5570. 
Marja peatus. 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      
 
• Eesti Tinnituse ja Meniere´i Ühing Tallinn, 
Toompuiestee 10, tel. 6 616 394.  Vastuvõtt tuba 
208 iga kuu viimasel neljapäeval (v.a. 
detsember) alates kella 18. kuni 19.00-ni.  
E-post: Heinar Kudevita heinar380@gmail.com

  

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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