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MÕTETEGA JÕULUKUUS 
 
...Aastad ja ajastud seda ei muuda,                                                       
mis inimhinge nii sügavalt läinud.                                                  
Vaid taevane jõud seda muudab,                                                  
et kristlik tõde nii kindlana käinud… 

                                                                                         
                                                                                               

                                                                                        

Aasta lõpukuul on tavaks saanud  heita pilk 
tehtule. Tore on see, et Vaegkuuljate Liit on 
suutnud oma liikmes-ühingutega hõlmata 
teadlikuma osa vabariigi kuulmispuudega ini-
mestest. Vaegkuuljate Liidu eesmärk on olnud  
juba organisatsiooni asutamisest peale vaeg-
kuuljaile kuulmisabi ja kuulmishoolde teenuste 
kättesaadavuse tagamisele kaasa aitamine. 15 
aastat tagasi oli tolleaegses Vaegkuuljate 
Ühingus ainult  kaks  organisatsiooni, Tartu VÜ 
ja Pärnu VÜ.  Nüüdseks korraldatakse meie 
seitsmeteistkümnes ühingus aastas  kokku üle 
kahesaja ürituse. Esile tahaks tuua ka noorte 
vaegkuuljate tegevuse kultuuri ja  

  

 

 
spordiosakonna „Kõku“ vahendusel. Lõppeval 
aastal on toimunud mitmed tööalased 
kohtumised kohalike omavalitsuste ja 
maakondade juhtiv- ja sotsiaaltöötajatega. 
Vastastikune koostöö on toimunud 
kuulmiskeskuste spetsialistidega, Eesti Puuetega 

Inimeste Koja ja maakondlike kodade 
juhtivtöötajatega, samuti paljude kõrvaarstidega. 
Meie üritustel on osalenud mitmed Riigikogu 
liikmed. Vaegkuuljate maailmakongressi IFHOH 
 tööst osavõtt Norras, andis tegutsemisjõudu ja 
avardas sidemeid teiste vaegkuuljate 
organisatsioonidega. Kuigi meie töös on ka 
vajakajäämisi, oleme ikkagi t ä n u l i k u d kõigile 
meie koostööpartneritele aga eriti meie ühingute 
juhtidele ja juhatuse liikmetele ning kõigile, kes 
on olnud  toeks meie vaegkuuljatele abi 
osutamisel ja nende probleemide lahendamisel! 
Enne suuri pühasid toimuvad paljudes meie 
ühingutes jõuluüritused, kus avaldatakse tänu ja 
lugupidamist aktiivsematele vabatahtlikele 
töötegijaile.       

            
        Jõuluaeg on imeline aeg. Jõulusõnum ja 
jõululaulud suunavad meie mõtted taevalikele 
asjadele. Jõuluajal võime kogeda armastuse 
suurt mõju. Armastus on see, mida inimesed 
kõige rohkem vajavad . Oleme siis mitte ainult 
jõuluajal, vaid ka edaspidigi armastusväärsed nii 
iseenda kui ka teiste kaasinimeste vastu.  Iga 
küünal, mille meie advendi- ja jõuluajal süütame, 

annab valgust ja soojendab 
meie südameid. Iga hea sõna 
ja väikene tähelepanuavaldus 
kaasinimesele, annab uut jõudu 
ja lootust ka siis, kui Jõulud 
juba möödas!  Rõõmsaid 
Jõuluelamusi ja teguderohket 
uut aastat! 

Uno Taimla 
EVL Juhatuse esimees 
 

RAHULIKKE  JÕULE ! 

                                                                    



 

 
EVL ÜLDKOGU TALLINNAS 
 
    Eesti Vaegkuuljate Liit pidas selle aasta 
viimase koosoleku 21. novembril Tallinnas. 
Tervituskõnega esines EPI Koja juhataja Monika 
Haukanõmm. Vaegkuuljate piirkondlikud 
organisatsioonid on olnud head koostööpartnerid 
maakondade puuetega inimeste kodadele. 
Vaegkuuljate Liit saab kindlasti osalema „aktiivse 
vananemise strateegia 2013 – 2020 “ ja  
puuetega inimeste õiguste kontseptsiooni 
elluviimisel. 

 
    Juhatuse esimees Uno Taimla oma 
ettekandes peatus olulisematel tegevustel ja ka 
vajakajäämistel. Üheks prioriteetsemaks 
tegevuseks on olnud kuulmisabi kättesaadavuse 
ja abivahenditega toimetuleku tagamine 
vaegkuuljatele Oktoobri- ja novembrikuus sai läbi 
viidud arvukalt kuulmisabi teabeüritusi ja jagatud 
vajalikku informatsiooni. Koostöös 
Sotsiaalministeeriumiga õnnestus saada veel 
aasta viimaseks kuuks Riigi lisaeelarve raha 
abivahendite saajate järjekordade 
vähendamiseks. Ka ühingutes on toimunud 
plaanipärane tegevus, vaatamata piiratud 
rahalistele võimalustele. Need, kes on juba 
ühingu liikmeks hakanud, võtavad üritustest 
aktiivselt osa. Tahetakse kuulata huvitavaid 
loenguid ja võtta osa ekskursioonidest. Kuigi 
mõnes ühingus on juurde tulnud uusi liikmeid 
(Saaremaa VÜ, Tartumaa VÜ jt) on 
organisatsioonide liikmete koguarv siiski 
vähenenud. Elanikkond vananeb ja ka 
vanemaealised ühingu liikmed jäävad aktiivsest 
tegevusest eemale. EVL Nõukoja esimees Teet 
Kallaste oma esinemises tõi välja rida võimalusi, 
kuidas muuta kohalike ühingute tegevus 
nähtavamaks ja huvitamaks, et kuulmispuudega 
inimene tahaks seal toimuvatest üritustest osa 
võtta. Mõned aastad on tegutsenud  ka Tinnitus- 
ja Menieri Ühing. Juhatuse esimees Heinar 
Kudevita andis ülevaate seni tehtust.                                                       
Vaegkuuljate Liit on juba aastaid tagasi 
pöördunud Ringhäälingu Nõukogu poole TV 
saadete subtiitritega varustamise küsimuses. 
Euroopa Liidus on vastu võetud „meediateenuste 
seadus“, milline kohustab riikide TV saateid 

varustama  100 % subtiitritega aastaks 2016.  
Eesti Televisioon on käesolevaks suudetud täita 
vaid 15-20 %   EVL Üldkogul esines  selle 
teemaga ja vastas paljudele küsimustele 
Rahvusringhäälingu Nõukogu esimees Margus 
Allikmaa. Selle eesmärgi saavutamiseks tuleb 
teha suuri kulutusi, mida peaks tagama riik. 
Riigikogu liige Jüri Jaanson lubas omalt poolt 
aidata kaasa  subtiitrite probleemi 
lahendamisele. Seda  nõuavad ka  sajad 
vaegkuuljad, kes andsid selleks oma allkirja. 
Osavõtjad tundsid huvi ka teatrites 2011. aastal 
alustatud etenduste jätkamist, millised on  
varustatud tekstiga. Jüri Jaanson andis lootust, 
et praegu tegeldakse sellega ja antakse 

järjekordsetest võima-
lustest teada. Eelpool-
toodud probleemide 
lahendamisele aitab 
kindlasti positiivselt kaasa 
ka  käesoleva aasta mais 
Riigikogus ratifitseeritud 
ÜRO puuetega inimeste 
õiguste konventsioon. EVL 
Juhatuse liige Külliki Bode 
andis ühingu juhtidele 

juhiseid projektide kirjutamiseks ja  rahataotluste 
esitamiseks. Peagi tuleb hakata koostama 2013. 
aasta tegevusprojekte. Valdav osa  projektide 
taotlustest  esitatakse Hasartmängumaksu 
Nõukogule, nende tingimustega ollakse  juba 
harjunud. Uno Taimla tutvustas lühidalt ka 
Vaegkuuljate Liidu 2013. aasta  tegevuskava. 
See vajab veel täpsustamist ja täiendamist, mille 
vaatab veel üle EVL Juhatus.  Saabuv 2013. 
aasta on ka juubelite aasta. Kakskümmend 
aastat täitub Eesti Puuetega Inimeste Koja 
asutamisest (26. veebruaril) ja  Eesti Vaegkuul-
jate Ühingu asutamisest (6. märtsil) Tähele-
panuvääriv on meenutada veel ühte olulist 
tegevust, mille alustamisest möödub 30 aastat. 
See on „Vaegkuuljate integratsiooni programm 
Eestis“, milline kinnitati ka Ametiühingute 
Nõukogu poolt. Selle programmi alusel on hiljem  

 
koostatud kuulmispuudega inimeste organi-
satsioonide poolt mitmeid kuulmisrehabili-
tatsiooni programme. 
 
Andrus  Helenurm                        
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PUUETEGA INIMESTE PÄEVALE 
PÜHENDATUD KONVERENTSIST 
 
3. detsembril toimus rahvusvahelisele puuetega 
inimeste päevale pühendatud konverents 
Swissoteli konverentsikeskuses. Konverentsi 
läbiv temaatika oli „Puudega inimesed – 20 
aastat muutuste tuules“ Konverentsi moderaator 
oli Hagi Shein, endine EPI Koja president 
aastatel 1993-1998.ja praegu Tallinna Ülikooli 
meediaosakonna juhataja. Tervitussõnavõttu-
dega esinesid sotsiaalminister (alates 10. 
detsembrist justiitsminister) Hanno Pevkur ja 

Riigikogu sotsiaalkomis-
joni esimees Margus 
Tsahkna. Videopildis 
esitati EPI Koja asutaja, 
Tartu Ülikooli professori 
Marju Lauristini 
ettekanne. Kuidas on 
puuetega inimesi ja 
nende probleeme 

käsitletud meedias, rääkis  teleajakirjanik Urmas 
Vaino. Info on kandunud internetti. Ajakirjanikud 
ei näe puuetega inimeste probleeme, tuleb ise 
olla aktiivsem. Ka pressiteateid  

 
puuetega inimeste üritustest võiks olla rohkem, 
samuti ühisavaldusi.  Huviga kuulati ka endise 
Sotsiaalministeeriumi kantsleri ja praeguse Hiiu 
Maavanema Riho Rahuoja  esinemist. 
Märksõnadeks olid: koostöö, usaldus ja oskus 
mõista puuetega inimesi ja nende probleeme.  
Helve Luik, kes oli EPI Koja president aastatel 
1998 – 2010, rääkis puuetega inimeste 
organisatsioonide võrgustiku väljaarendamisest. 
Sellel perioodil  lisandus palju uusi ühinguid ja 
rehabilitatsiooniasutusi.  Eesti Demograafia 
Instituudi direktor Luule Sakkeus oma 
ettekandes analüüsis erivajadustega inimeste 
olukorda Eestis. Puuetega inimeste arv kasvab 
ja ulatub juba ca 133 000 inimeseni. Nende seas 
on arvestatud ainult ca 2000 kuulmispuudega 
inimest (kurti ja vaegkuuljat) Tegelikult on Eestis 
üle viiekümne tuhande vaegkuulja, kes peavad 
oma igapäevaseks toimetulekuks kasutama 

kuulmisabivahendeid! Vahemärkusena olgu 
nimetatud, et 15 aastat 
tagasi oli Eestis ainult 
57 000 puudega inimest! 
Üks oluline faktor on 
inimeste järjest halvenev 
tervis ja lisaks palju 
traumasid ja õnnetusi. 
Tänastel probleemidel ja 
kuidas puuetega 
inimeste toimetulekut ja 

tööhõivet saaks edaspidi parandada, sai teada 
EPI Koja juhatuse esimehe Monika 
Haukanõmme ettekandest. Traditsiooniliselt 
toimus ka sellel üritusel  tunnustuse ja tänu 
avaldamine inimestele , kes olid andnud oma 
parima puuetega inimeste toimetuleku ja heaolu 
tagamisel. EVL inimestest eelpoolnimetatud 
nominentide hulgas ei olnud, küll aga jagati EPI 
Koja Tänukiri Uno Taimla le ja Külliki Bode le, 
panuse eest puudega inimeste heaolu 
arendamisel ning puudega inimeste 
organisatsioonide tegevuse toetamisel. 
Konverentsi lõpus esines tantsupaar 
tantsuteatrist „Tee Kuubis“. 

Repliik:    Swissoteli konverentsikeskuses oli 
sealse helivõimenduse abil kuuldavus 
vaegkuuljaile üldiselt rahuldav, kuid kaasavõetud 
EVL silmusvõimendi abil oli kuuldavus tunduvalt 
parem!  Seega tuleb hakata  ÜRO puuetega 
inimeste õiguste konventsiooni nõudeid täima 
isegi kõige uuemas konverentsikeskuses! 
Uno Taimla 
 
KUULMISABIST VAEGKUULJATELE 
Pärnumaa Vaegkuuljate Ühingu esinaine Endla 
Moon tundis juba mõnda aega muret oma 
liikmete pärast, kellel oli probleeme 
kuuldeaparaadi kasutamisega ja  kuulmisega 
üritustel ning inimestega suhtlemisel. Paljudele 
meie ühingu inimestele juba tuttav Virpi 
Koivistoinen Soome Kuuloliidust, võttis oma 
südameasjaks: viia läbi kuulmisnõustamise alane 
õppus Pärnumaa vaegkuuljatele. 29. novembril 
kogunes Pärnumaa Puuetega Inimeste 
Rehabilitatsioonikeskusesse arvukalt vaegkuul-
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jaid. Kõige esmalt seadistati töökorda isiklikud 
kuuldeaparaadid. Võimalus oli kasutada ka 
helivõimendeid (Mino, Maxi)  Ka silmusvõimendi 
kasutamine tuli õppuse alguses selgeks teha. 

Mõni ei olnud sellist mugavat kuulamisvõimalust 
osanud ennem kasutatagi!  Õpetust oli võimalus 
jälgida ka teksti vahendusel. Jõgeva Vaegkuul-
jate Ühingu esinaine Elina Kabanen tegi soome 
keeles esitatud info kõigile eestikeelsena 
arusaadavaks. Väga kasulik oli ka Soome 
Kuuloliidus valmistatud kuulmisnõustamise video 
vaatamine.  Uno Taimla jagas kasulikke 
nõuandeid kuulmispuudega toimetulemiseks ka 
siis, kui abivahendid enam ei aita!   Vastastikust 
mõttevahetust kuulmisabi kohta jätkus ka veel 
peale.õppust.

  
Tallinna- ja Harjumaa Vaegkuuljate Ühingu 
esinaise Külliki Bode eestvedamisel sai teoks 
kuulmisnõustamisalane üritus 27. novembril 
Keila Sotsiaalkeskuses. Eelnevalt oli sellest 
teada antud ka kohalikus ajalehes. Paljud 
vanemaealised inimesed, kellel on raskusi 
kuulmiskeskustesse sõitmisega, olid tulnud abi 
saama. Kuna tulemas on jõulupühad ja uus 
aasta, siis varuti ka kuuldeaparaadi patareisid ja 
muud tarvilikku. Sotsiaalkeskuse juhataja Riina 
Sippoli soovil tuleks ka uuel aastal jätkata 
taoliste ürituste läbiviimist. 
27.novenbril olid Lasnamäe Sotsiaalkeskusesse 
kokku tulnud põhiliselt vene keelt kõnelevad 
vaegkuuljad. Tallinnas on kuulmisteenuste 
saajate hulgas mitteeestlasi ca 35 %. Aastaid 
tagasi toimus Tallinnas regulaarselt kord kuus 

üritused vene keelt kõnelevatele 

kuulmispuudega inimestele. On väljaantud 
ka venekeelset  infolehte Auris. Kuna 
venekeelset kuulmisabi informatsiooni on 
suhteliselt vähe, on vajadus kuulmisnõustamise 
teenuste järgi suur. Järgmine üritus toimub 
Lasnamäe Sotsiaalkeskusesse juba 16, jaanuaril 
2013.a. 
 
Riigi 2012.aasta lisaeelarve  kinnitamine 
võimaldas anda maakondadele ja Tallinnale 
rahasid ka kuulmisabivahendite ja teenuste 
kompenseerimiseks. Esmajoones anti toetusraha 
sinna, kus olid  kuuldeaparaatide ootejärjekorrad 
pikemad. Tallinna Kuulmisrehabilitatsioonikeskus 
käis juba täiendavat kuulmisabi jagama 
Kuressaares, Viljandis ja Ida Virumaal (Jõhvi, 
Sillamäe jm) Ka Tartu Ülikooli Kliinikumi 
Kõrvakliiniku Kuulmiskeskus sai veel osaliselt 
rahuldada kuuldeaparaadi saajaid Tartu - ja 
Viljandi Maakonnas. Kuulmisabi teenusteks sai 
lisaraha ka SA Kõrva-Nina-Kurguhaiguste Kliinik  
ja Ida Tallinna Keskhaigla Kuulmiskeskus. 
Täpsemat infot järjekorra kohta saab ikkagi 
kuulmiskeskustest. 
 
NB! Kuulmisabi ja teenuste saajaile 
Kui soovite saada kuulmisabi ja 
teenuseid Jõulupühade järgsel nädalal 
so. 27. või 28. detsembril, siis helistage 
eelnevalt kuulmiskeskustesse: 
 Tallinnas, Kuulmisrehabilitatsioonikeskus tel 6454046 
SA Kõrva-Nina-Kurguhaiguste Kliinik   tel  640 55 70 
Ida Tallinna Keskhaigla Kuulmiskeskus  tel  620 7916 
Tartus, TÜ Kliinikumi Kõrvakliiniku Kuulmiskeskus tel 
7391 478  
Huumorit 

ab aknast välja ja lausub:“ Lund 

4                   E-post: vaegkuuljad@hot.ee

Naine vaat
tuleb!“   „Ütle talle, et mind pole kodus“, 
vastab mees ja jätkab ajalehe lugemist! 
 

 HEAD UUT AASTAT!
Väljaandja: Eesti Vaegkuuljate Liit tel 6 616 39 , 

d.eeToompuiestee 10, 10137 Tallinn                                     Kodulehekülg:http://www.vaegkuulja  

 
                                                Koostaja Uno Taimla,  toimetaja Enn Kiiler 

mailto:vaegkuuljad@hot.ee

