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JUUBELIAASTA MÕTTEID 
 
    Käesolev aasta on rikas märkimisväärsete 
tähtpäevade poolest. 24. veebruaril tähistasime 
Eesti Vabariigi 95. aastapäeva. Mõned päevad 
hiljem, 28. veebruaril olid Tallinnas koos 
puuetega inimeste liitude-, ühingute ja 
maakondlike kodade esindajad , et tähistada  
Eesti Puuetega Inimeste Koja  tegevuse 
alustamist  ja tööd kahekümne aasta vältel.  
    Ka kuulmispuudega inimestele pühendatud 
tegevusest võime välja tuua mitu väärikat  
sündmust!  Kolmkümmend aastat tagasi hakati 
ellu viima  Vabariikliku Surdokomisjoni poolt 
koostatud ja Ametiühingute Nõukogus heaks 
kiidetud „Kuulmispuudega inimeste (kurtide ja 
vaegkuuljate) sotsiaalse, kultuurilise ja tööalase 
integratsiooni kompleksprogrammi“.  Tartu 
Riikliku Ülikooli teadlased analüüsisid selle 
programmi täitmisega seonduvaid küsimusi ja 
andsid 1988. aastal välja kogumiku 
„Kuulmispuudega inimesed ja nende probleemid 
Eestis“.  Kuna inimeste arv, kes vajasid 
kuulmisabivahendeid, oli kümneid kordi suurem,  

 
kui kurtide arv, tekkis vajadus luua vaegkuuljaile 
oma organisatsioon.  Soomes, Rootsis ja Norras 
oli vaegkuuljaile loodud ühingud juba 
aastakümneid varem. 6. märtsil 1993. aastal 
toimuski Tallinnas Eesti Vaegkuuljate Ühingu 
asutamiskoosolek. Ühest organisatsioonist on  
kahekümne aasta jooksul välja kasvanud 17  

iseseisvat juriidilist ühingut. Praeguse Eesti 
Vaegkuuljate Liidu juures tegutseb veel Nõukoda , 
Kultuuri- ja spordiosakond „Kõku“ ja noorte 
sektsioon.  Organisatsioonide tegevusega on haaratud 
üle tuhande kuulmispuudega inimese üle eesti. 
Raskem osa on tehtud, kuid suurem töö seisab alles 
ees!  Arvesse võttes käesoleva aasta olukorda, et 
puuetega inimeste organisatsioonide projektipõhist 
rahastamist vähendati  ca 25 % ,  peame leppima ka 
tagasihoidlikumate vaegkuuljate juubeliaasta 
üritustega. Kohalikes ühingutes läbiviidavatel 
üritustel on kavandatud tutvustada  
kuulmispuudega inimeste integratsiooniga 
seonduvat   ja  tunnustada  ühingute vabatahtlikke 
töötegijaid. 9. mail on kavandatud Tartus läbi 
viia vabariiklik konverents „Kakskümmend 
aastat vaegkuuljate organisatsioonilist tegevust 
Eestis“  Läbiviimise kohaks on valitud 
Vanemuise teatrisaal, milline saab  selleks ajaks 
tehniliselt kohandatud vaegkuuljaile 
teatrietenduste vaatamiseks-kuulamiseks. 
Käesoleval aastal on  mitmed rahvusvahelised 
organisatsioonid sh. Rahvusvaheline 
Tervishoiuorganisatsioon WHO  saatnud  
märgukirju vabariigi ametkondadele, millised 
käsitlevad kuulmisprobleeme ja  tahetakse teavet 
kuulmisabi osutamise ja kuulmiskahjustuste 
ennetustöö kohta Eestis. Euroopa Elektritehniliste 
Standardite Komitee piiras personaalsetel 
muusikapleieritel sh ka mobiiltelefonidel 
hääletugevuse piirmäära. Need standardid on 
otsustava tähtsusega, ennetamaks noortel valju 
muusika kuulamisest tingitud kuulmiskahjustusi! 
Käesoleval aastal on puuetega inimesed suurema 
tähelepanu all. Eesti Töötukassa, 
Sotsiaalministeerium ja Eesti Puuetega Inimeste 

Koda  on korraldanud juba 
käesoleval aastal mitmeid, väga 
olulise tähtsusega seminare, 
nõupidamisi,  et aidata puuetega 
inimestel senisest paremini 
osaleda kõigis eluvaldkondades.   
                         Uno Taimla 

                    EVL Juhatuse esimees 
 

                                                                    



 

 
HELITUGEVUSE PIIRANGUTEST 
     Euroopa vaegkuuljate organisatsioon 
(EFHOH) pöördus Eesti Vaegkuuljate Liidu 
poole, et saada informatsiooni selle kohta, kuidas 
on Eestis müüdavate personaalsete 
muusikapleierite hääletugevuse vastavus uutele 
standarditele ning milliseid meetmeid on 
rakendatud selleks, et noored ei rikuks oma 
kuulmist valju muusikat kuulates. 
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     Euroopa Elektrotehnilise Standardite Komitee 
(CENELEC) tegi muudatuse personaalsete 
muusikapleierite turvalisuse standardites. Kõik 
muusikapleierid, millised müüakse peale 11 
veebruari 2013, peab olema helitugevus 
piiratud kuni 85 dB! 
     Märkus: Juhul, kui kasutaja ületab lubatud 
helitugevuse piiri, tuleb teda hoiatada võimalike 
ohtude eest. Valju muusika kuulamisest tingitud 
kuulmiskahjustustel on  märkimisväärsed pikaajalised  
sotsiaalsed ja majanduslikud tagajärjed.   
     Eelpooltoodud pöördumine sai lähetatud Eesti 
Terviseametile ja Tarbijakaitse Ametile. 
NB! Firma Elektronic kaupluses müügil oleval 

muusikapleieril GoGEAR 
(Philips) oli maksimaalne  
helitugevus 84 dB.  
Kasutusjuhendis on eraldi 
toodud  <Kuulamisohutus >  „ 
kuulake mõistliku 
helitugevusega“  Lisatud on 
veel hoiatused: kõrvaklappide 
kasutamisel kõrgel 
helitugevusel võib kahjustada 

Teie kuulmist. Heli võib olla petlik, aja 
möödudes kuulmise mugavustsoon kohaneb 
valjema helitugevusega. Pikaajaline heli 
kuulamine, isegi tavalisel ohutul tasemel, võib 
samuti põhjustada kuulmise kahjustamist. 
Kuulata tuleb mõistlikul tugevusel mõistliku aja 
jooksul. 
Samas müügil oleva 
Muusikapleieril 
Intenso Musik 
Walker  helisignaali 
maksimaalne 
tugevus on 90 dB!. 
Ettevaatusabinõude 
hulgas viimasel 
kohal on märgitud: kuularite või kõrvaklappide 
kasutamine suurel helitugevusel võib põhjustada 
püsivaid kuulmishäireid!  CENELEC standardi  
muudatusest:  piirata helitugevust  kuni 85 dB , ei 
olnud veel  mingit märget! 
 
  

                                                  
RAHVUSVAHELISE KÕRVA KUULMISE 
PÄEVAST… 

3. märtsil avati 
Tallinnas 

Vabaduse väljaku 
tunnelgaleriis   

rahvusvahelise 
kõrva ja kuulmise 

päev tähistamiseks fotonäitus "The Sound Of(f)". 
12 liikmeline noorte grupp, kuhu kuulusid nii kuuljad, 
kurdid kui vaegkuuljad noored, võtsid ette 
fotoekspeditsiooni, et koos leida Tallinna linna 
tänavatelt varjatud helide maailma. Meie elukeskkond 
muutub järjest mürarikkamaks, mis on tõsiseks ohuks 
kuulmisele. "Kõrva ja kuulmise päev „ on mõeldud 
selleks, et inimesed mõistaksid kuulmise kaotanud 
inimeste olukorda ning mõtleksid ka enda kuulmise 
hoidmisele," lausus MTÜ Erinoorsootöö Ühingu 
projektijuht Kai Raku. Näitus sai teoks tänu SA 
Archimedes Euroopa Noored Eesti Büroo ning 
regionaal-ministri valitsemisala ja Kodaniku-
ühiskonna Sihtkapitali toele. "The Sound Of(f)" 
on osa teavitusürituste seeriast Invert to Alert, 
mis on Euroopa Vabatahtliku Teenistuse raames 
Eestis viibiva portugallase Rute Barbedo 
initsiatiivil algatatud aktsioon. Tegevust 
koordineeris Eesti Erinoorsootöö Ühing  ja 
millest võttis osa ka Eesti Kurtide Liit.  
Fotonäitus  jääb Vabaduse väljaku tunnelgaleriis 
külastajatele avatuks 29. märtsini. 
NB!  Eelpoolnimetatud Rahvusvaheline Kõrva ja 
Kuulmise päev   ei ole Euroopas aktsepteeritud 
Rahvusvahelise Vaegkuuljate Organisatsiooni 
IFHOH ega ka EFHOH poolt. 2012.aasta IFHOH 
maailmakongressil Bergenis oli päevakorras 
Rahvusvahelise vaegkuuljate päeva 
kehtestamine, kuid see lükati edasi järgmise 
kongressini. MTÜ Erinoorsootöö Ühingu 
projektijuhi Kai Raku tegevus  
kuulmiskahjustuste  ennetustöös on tänuväärne  
ettevõtmine  ja  seda sõnumit oleks vaja lähetada 
ka teistesse Eestimaa  paikadesse 
  Uno Taimla 

 
 
NB! 1. märtsil tähistatakse viipekeele päeva ! 
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KUULMISABI SAAMISEST 2011 - 2012. aastal                                                                                                   
 
2012.aastal müüdi ja laenutati rehabilitatsiooniasutuste ja firmade kaudu 57 196 abivahendit, 
kogumaksumusega 9 133 347,3 Euro. Riik kompenseeris sellest 6 414 424 Euro. 
Kuulmiskeskuste ja firmade  poolt  anti välja 3 544 kuulmisabivahendit, mis oli  881 võrra 
vähem kui möödunud 2011. aastal! 2011 aastat võime nüüd  nimetada rekordaastaks.  
Kuulmisabivahendite  kogumaksumus 2012. aastal oli 1 153 964,76 Eurot , millest maksis riik 
860 709,53 Eurot.  
 Kogu  müüdavate abivahendite kompensatsioonisummast moodustasid  kuulmisabivahendid 
12,6 %,  2011. aastal oli see näitaja 18 % . Kuulmisabivahendite  osakaal, võrreldes ülejäänud 
abivahenditega on langenud.   Selle on põhjustanud  kallihinnalised liikumisabivahendid, 
proteesid, ortoosid ja  suurte koguste põetus- ja hooldusabivahendite kompenseerimine. Eesti 
Vaegkuuljate Liidu poolt on kuulmisabi saamist vabariigis analüüsitud juba üle 10 aasta. Sellest 
on tehtud ka vajalikud järeldused. Ettepanekuid on tehtud kuulmisrehabilitatsiooni asutustele, 
Maavalitsustele ja ka Sotsiaalministeeriumile.  
Tabelis on toodud võrdlusandmed kuulmisabivahendite saamisest maakondades ja Tallinna 
linnas, aastatel 2010 - 2012   
 
KUULMISABIVAHENDITE SAAMISEST AASTATEL 2010-2012 
 

 Maakonnad  
ja Tallinn  

2010  
arv  

2010  
Riigi 
toetus 
Euro  

2011  
arv  

2011  
Riigi toetus 
Eurodes 

2012 
arv 

2012            Toetus            
Riigi              ühele  
toetus 
EURO           abivahendile                                    
                        EURO 

Harjumaa     232     69 560,8  255 97 628,61 190  61 175,32         321,9 

Hiiumaa      23  4 956,2  27 8 084,50 24 5 360,82            223,3 

Ida - 
Virumaa  

   461    82 935,3  531 142 585,56 504 93 226,33          185 

Jõgevamaa     114  20 011,4  119 26 476,41 124 34 223,78           275,9 

Järvamaa     121  27 437,1  172 35 254,09 93 24 159,86          259,7 

Läänemaa      63  12 001,5  72 19 416,57 52 10 708,07          205,9 

Lääne-
Virumaa  

   211  34 615,6  195 54 192,37 171 34 802,94         203,5 

Põlvamaa      83  20 388,6  86 26 861,48 74 16 841,99         227,5 

Pärnumaa    160     45 986,4  417    83 507,13 182 49 183,25         270,2 

Raplamaa     79  17 540,2  83 33 391,97 85 34 030,28          400,3 

Saaremaa     55  10 016,9  112 42 727,19 94 27 955,03          297,4 

Tartumaa    366   102 471,0  438 165 505,05 438 117 498,66       268,3 

Valgamaa     99  16 565,2  112 32 001,75 105 16 934,12          161,3 

Viljandimaa    206  47 336,3  293 92 808,39 163 42 749,19          262,2 

Võrumaa      87  13 792,9  87 41 985,95 76 15 317,50          201,5 

Tallinn  1006   246 438,0  1 433 490 889,77 1 169 276 542,39        236,6 

Kokku  3366 772 052,8  4 432  1 393 316,8 3 544 860 709,53      242,8 

 
Võrreldes 2011. aastaga on Pärnu Maakonnas saadud  2012. aastal kuulmisabivahendeid üle kahe 
korra vähem, Viljandimaal  1,8  korda vähem. Väikene suurenemine  on toimunud Jõgeva- ja 
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Rapla maakonnas. Tabelis on toodud  ka kuulmisabivahendite keskmine maksumus maakonniti. 
Valga- , Võru-, Ida Viru- ja Lääne Maakonnas on see näitaja väiksem ja erineb kõige kallimast - 
Rapla Maakonnast ca 2 korda!  Ilmselt oli nende seas kallihinnalisemaid  abivahendeid, nagu 
implantaadi kõneprotsessorid ja FM komplektid.  
Aruandeaastal vahetati välja 14 kohleaarimplantaadi kõneprotsessorit, millede riigipoolne toetus 
oli 1 198 291 Euro.  Nende kompenseerimist otsustas üleriigiline abivahendite ekspertkomisjon.                         
Kuulmisabi saanud isikute koguarvust on endiselt valdavas ülekaalus pensionieas inimesed ,76 %   
Suurenenud on kuulmispuudega lastele ja õpilastele eraldatav abivahendite toetussumma.  2012. 
aastal said abivahendi 268 kuni 18 aasta vanust noort, kes moodustavad ca 8 % kuulmisabisaajate 
koguarvust. Tööealisi kuulmispuudega inimesi  oli  459, neist töötuid 112   Võrreldes eelmise 
perioodiga on nende arv vähenenud, tänu läbiviidud koolitustele ja kuulmisabialasele 
nõustamisele. Riikliku toetusega väljastasid 2012. a. kuulmisabivahendeid 10  rehabilitatsiooni 
asutust ja firmat  

REHABILITATSIOONI  ASUTUSTE POOLT VÄLJASTATUD 
KUULMISABIVAHENDID  2010 , 2011 ja  2012 aastal 

 
Firma  nimetus 2010 a  

abiva-
hendite 
arv 

2010 a 
Kogu-
maksumus  
Eur   

2011 a 
abivahen-
dite arv 

2011 a  
Kogu- 
maksumus 
Eur 

2012 a 
abivahen-
dite arv 

2012  a 
Kogu 
maksumus     
Eur 

AS Ida Tallinna 
Keskhaigla KNK Keskus  

292 101 508,3 368 136 356,4 327 128 068 

Kuulmisreha-
bilitatsioonikeskus 

1440 373 428,5 1885 502 547,6 1299 394 356 

SA TÜK Kõrvakliinik 993 378 956,6 1098 520 088,3 970 417 715 
SA Viljandi Haigla 54 15 423,5 162 48 591,5 70 21 992 
SA Kõrva-Nina-
Kurguhaiguste Kliinik 

90 36 485,9 168 56 719,0 156 58 051 

SA Ida-Viru Keskhaigla - - 99 17 384,1 167 33 248 
OÜ Gorrigo 135 23 790,5 107 26 932,0 111 23 525 
Tervise Abi  
OÜ 

202 31 744,3 284 39 971.9 274 44 065 

MTÜ Jumalalaegas 155 38 429,3 249 42 189,9 162 32 227 

 iShop 24 - - 1 609,0 - - 
MTÜ Inimeselt inimesele  5 2 163,4 4 1 927,0 2     718 

  Kokku 3366 1 001 930 4425 1 393 316,7 3 538 1 153 965 
 
 Tabelist saame võrdlusandmed  abivahendite arvu kui ka kogumaksumuse  muutuste kohta. 
Riiklik  rahaline toetus abivahenditele 2012. aastaks vähenes, mis mõjutas ka oluliselt 
rehabilitatsiooniasutuste tööd. Vaatamata  eeltoodule, oli peaaegu kahekordne suurenemine SA 
Ida-Viru Keskhaigla poolt osutatud kuulmisabi teenuste osas. Kõige rohkem, 1299 
kuulmisabivahendit, andis 2012. aastal välja Kuulmisrehabilitatsioonikeskus. Märkimisväärne oli 
Kuulmisrehabilitatsioonikeskuse spetsialistide poolt teenuste osutamine väljaspool pealinna: 
Kuressaares, Jõhvis,  Narvas, Kärdlas, Rakveres jm  SA TÜK Kõrvakliiniku Kuulmiskeskuse  
poolt  anti  970  kuulmisabivahendit. Kolmandal kohal abivahendite arvu kui ka kompensatsiooni 
summat arvestades oli  AS Ida Tallinna  Keskhaigla Kõrva-Nina-Kurguhaiguste Kliinik.  Aastatel 
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2011 ja 2012 on stabiilset tööd kuulmisabi  teenuste osutamisel  näidanud Tervise Abi OÜ , SA 
Kõrva-Nina Kurguhaiguste Kliinik  ja  OÜ Corrigo  
  Eelmistel aastatel oleme võrrelnud väljastatud kuulmisabivahendite keskmist maksumust ka 
firmade lõikes.  Kõige hinnalisemad kuulmisabivahendid  olid SA TÜK Kõrvakliiniku 
Kuulmiskeskuses, ületades ca 1,4 kordselt Kuulmisrehabilitatsioonikeskuse poolt väljastatud 
abivahendite maksumuse. Selle on põhjustanud  kohleaarimplantaatide kõneprotsessorite 
väljavahetamine. Endiselt  on kallihinnalised kuulmisabivahendid  ka AS Ida Tallinna Keskhaigla 
KNK Keskuses.  MTÜ Jumalaegase, müügijuht Janar Vaik, vahendusel on paljud vaegkuuljad 
saanud vajalikke kommunikatsiooni abivahendeid.  Soodustusega  kuuldeaparaatide saamise 
tingimused  pensionäridele ja tööealistele isikutele on ka 2013. aastal jäänud ikka veel samaks: 
pensioniealiste inimestele kuuldeaparaatide kompenseerimise piirsumma 223 Euro ja tööealistele 
288 Euro .  Sotsiaalministeeriumis on ettevalmistamisel määrus, milles on ette nähtud kõikidele  
kallihinnalistele abivahenditele  riigipoolse kompenseerimise piirsumma kehtestamine!    

Käesolevaks 2013 aastaks on abivahendite 
kompenseerimiseks EV Sotsiaalministeeriumi      
eelarves  ette nähtud  5 839 689  Eurot,  millest  
10 % on jäetud reservi.  tagamaks kallite 
abivahendite hüvitamist ja maakondades 
tekkinud järjekordade vähendamiseks. Olukord 
2013. aastal muutub kindlasti veelgi 
pingelisemaks, sest abivahendite doteerimine on 
vähenenud,  võrreldes 2012. aastaga  ca 10 %!  
Käesoleva aasta 19. veebruaril toimus 
Sotsiaalministeeriumis üleriigilise tehniliste 
abivahendite ja rehabilitatsiooniteenuste 
ekspertkomisjoni istung, kus vaadati läbi üle 

viiekümne taotluse kallite abivahendite 
kompenseerimiseks kogusummas  ca 16o  000 
Eurot. Igal aastal  tuleb  kasutusele uuemaid ja 
paremaid , kuid  samaselt ka kallihinnalisemaid 
kuuldeaparaate ja teisi abivahendeid. Nendega 
toimetulemine ja käsitlemine jääb sageli  
vanemaealistel inimestel ebapiisavaks.  
 Eesti Vaegkuuljate Liit  oma ühingute 
ühiskondlike kuulmisnõustajatega püüavad anda 
abi. Seda osutatakse Saaremaa-, Jõhvi- ja 
Tallinna-Harjumaa ja teistes Vaegkuuljate 
Ühingutes.  Kuulmisabi kohta käiakse teavet 
saamas ka EVL Keskuses. Infot jagatakse EVL 
kodulehel www.vaegkuuljad.ee , samuti 
perioodiliselt ilmuva infolehe AURIS vahendusel. Alati on oodatud kuulmisabi 
TEABEÜRITUSED maakondades.   Lähtudes Puuetega Inimeste Õiguste Konventsioonist, tuleb 
eelolevatel aastatel riiklikult tagada  kuulmispuudega inimestele abivahendite kättesaadavus. 
Vaegkuuljate Liit, koostöös kuulmisrehabilitatsiooniasutustega, peavad tagama 
kuulmisabivahendite kasutamise efektiivsuse ja vaegkuuljate igapäevaelu toimetuleku.  
                                                                                                                                                          
Uno Taimla  
Üleriigilise tehniliste abivahendite ja rehabilitatsiooniteenuste ekspertkomisjoni liige 
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   28. veebruaril tähistati piduliku vastuvõtuga Meriton 
hotelli konverentsikeskuses Eesti Puuetega Inimeste Koja 
kahekümnendat aastapäeva. Algusaastatel oli EPI Koda 
Sotsiaalministeeriumi juures tegutsev nõuandev organ, mis 
koosnes erinevate puudeliikide esindajatest. Tollel ajal oli 

kojal 20 liiget ja esimene 
president oli Hagi Šein. 
     Hiljem sai EPI Kojast 
iseseisev MTÜ, milline koondas 
puuetega inimeste ühinguid ja 
liite üle Eesti. 2012. aastal oli 
kokku 30  vabariiklikku liitu ja 
16 maakondlikku koda, liikmete 
koguarvuga ca 21 000. Puuetega 
inimeste arv Eestis pidevalt 
kasvab, ulatudes  
ca 134 tuhandeni.  Siinkohal 
tuleks  nimetada, et 
kuulmispuudega inimesi, kellel 
ei ole määratud puude raskusastet, on veel lisaks kümneid tuhandeid! Invaspordi ajaloost, milline 
algas juba 1980-ndatel aastatel, rääkis puuetega inimeste liikumise eestvedaja Mihkel Aitsam. 
Südamliku kõnega esines EPI Koja kauaaegne esinaine Helve Luik. Erilise tänuavalduse 
osaliseks said EPI Koja asutajad  ja  aktiivsemad juhatuste liikmed. 

  EPI Koja praegune juhatuse esinaise 
Monika Haukanõmme juubelipäeva 
ettekandes oli märgitud, et puuetega 
inimeste olukord ja koht ühiskonnas 
on viimase 20 aastaga oluliselt 
muutunud, nende nähtavus, kaasatus ja 
osalemine ühiskonnaelus on jõudnud 
uuele tasandile. Oluline on puuetega 
inimestele ligipääsetavuse ja võrdsete 
võimaluste tagamine koos teiste 
ühiskonna liikmetega. Juba lähiajal 
leiavad aset  arutelud , kuidas 
praktiliselt  hakata ellu viima ÜRO 
puuetega inimeste õiguste 
konventsiooni artikleid. 
EPI Koja majas, Toompuiestee 10, 

olid eksponeeritud mitmed aastapäeva väljapanekud ja Mella maalinäitus „Värviline maailm“  
 Uno Taimla 
 
 



 

 
 
 
WHO (World Health Organization) VAJAB 
TEAVET… 
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  Käesoleva aasta jaanuaris saatis Euroopa 
Vaegkuuljate organisatsioon (EFHOH) 
Rahvusvahelise Tervishoiuorganisatsiooni  
(WHO) kirja Eesti Vaegkuuljate Liidule. Kiri 
sisaldas  terve rida küsimusi, milles  taheti teada, 
mida on tehtud riigis kuulmiskahjustuste 
ennetamiseks ja kuulmisabi kättesaadavuse 
tagamiseks. Eraldi küsimused puudutasid 
kuulmislanguse uuringute teostamist elanikkonna 
hulgas, kuulmisabi osutamist ja selle olukorra  
hindamist riigi elanikkonna hulgas ning kas on 
olemas valitsuse poolt algatatud programm 
kuulmispuude preventsiooniks?  Veel tahetakse 
teada: kui palju  on kõrva- ja kuulmisabi 
osutamiseks spetsialiste (LOR arste, audiolooge, 
logopeede ja teisi kuulmisrehabilitatsiooniala 
spetsialiste) ning millises õppeasutuses toimub 
nende väljaõpe ja kvalifikatsiooni tõstmine?  
Eelpooltoodud kiri sai edastatud lahendamiseks 
Sotsiaalministeeriumile. WHO hinnangu järgi 
peaks vabariigis  olema kuulmisprobleemide 
ennetamise riiklik koordinaator või inimene, 
kellel on sarnased õigused ja teadmised 
kuulmispuude preventsiooni ja kuulmisabi kohta 
riiklikul tasemel. 
Uno Taimla 

PENSIONID TÕUSEVAD 1. APRILLIST … 

    „Eesti majandus on kosunud ning tänu sellele on 
võimalik tõsta pensione keskmiselt viie protsendi 
võrra,“ ütles sotsiaalminister Taavi Rõivas 
ministeeriumi pressiteates. Kuna  „masuaastatel“ 
pensione ei vähendatud, siis tuleb nüüd seadusest 
tulenevalt teha viie aasta jooksul tasaarveldus. 
Järgmisel 2014. aastal pensionid kasvavad rohkem! 
Pensionitõus peaks tulema suurem kui hinnatõus. 
Eelmisel aastal tõusis pension keskmiselt 4,4% ja 
keskmine vanaduspension oli 318,9 eurot. Sel aastal 
on rahvapensioni määr pärast indekseerimist 140,81 
eurot, pensioni baasosa 126,8183 eurot ja aastahinne 
4,718 eurot. 30-aastase staažiga inimesel  peaks olema 
pension 268,36 eurot, 40-aastase staažiga inimesel 
315,55 eurot ning 44-aastase staažiga inimesel 334,42 
eurot.  Pensionitõusuks on 2013. aastal ette nähtud ca 
51 miljonit eurot. 1. jaanuari seisuga elas Eestis      
407 347 pensionäri. 

 Täpsemat informatsiooni saab 
Sotsiaalkindlustusametist www.ensib.ee 

 

                                                                                     
PÄRNUMAA VÜ SAI SILMUSVÕIMENDI 
  31. jaanuaril oli Pärnumaa vaegkuuljatele  
teabeüritus Riia maanteel asuvas 
Rehabilitatsioonikeskuses tavalisest 
osavõturohkem. Põhjuse andis selleks Pärnu 
Soome Seltsi liikmed Erkki Asiala, Ritva 
Uusitalo ja Virpi Koivistoinen, kes andsid 
Pärnumaa Vaegkuuljate Ühingule üle uue 
kommunikatsiooniabivahendi, millega inimesed, 
kes kasutavad kuuldeaparaati, saavad 
koosolekuruumis kuulata  esineja kõnet 

müravabalt. Virpi Koivistoinen, kes on Eestis 
palju kordi viinud läbi kuulmis-nõustamis alaseid 
koolitusi, pani tähele, et Pärnu vaegkuuljatel oli 
koosolekutel esinejast kõnest arusaamine 
raskendatud. Tema algatusel hakkasid Pärnu 
Soome Seltsi  liikmed koguma raha 
eelpoolnimetatud kommunikatsioonivõimendi 
soetamiseks. Virpit ajendas seda tegema ka veel 
asjaolu, et ta on ise Pärnumaa VÜ liige ja  on 
rajanud koos abikaasaga suvekodu Tahkurannas!  

Teabeüritusel esinesid Pärnu Maavalitsuse 
sotsiaalala peaspetsialist Kaja Rebane, EVL 
Juhatuse esimees Uno Taimla jt. Tänusõnad 
Pärnu Soome Seltsi esindajatele lausus Pärnumaa 
VÜ esinaine Endla Moon. Päevasündmus leidis 

http://www.ensib.ee/
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kajastust ka ajalehes „Pärnu Postimees“. Sellist 
tehnilist lahendust saab kasutada näiteks 
teatrietenduste või televiisori vaatamisel, samuti 
koosolekutel ja nõupidamistel. 
 
 VAJAME TEAVET TV SAADETE 
VAATAMISE KOHTA 
 
   Euroopa Liidu direktiivid näevad ette, et riigi 
televisiooni uudiste, poliitika, kultuuri jt saated 
peavad aastaks 2015 olema varustatud 100 %  
subtiitritega. Eestis on subtiitrite rakendus alla  
25 % ja needki põhiliselt kordussaadetel. 
   Selleks, et Rahvusringhäälingu juhtkond saaks 
edaspidi efektiivsemalt teostada ETV 
saadetele subtiitrite lisamist, on Vaegkuuljate 
Liidu poolt koostatud küsimustik, millele 
oodatakse vastuseid ja  ka omapoolseid 
ettepanekuid ja arvamusi. Oma arvamusi ja 
hinnanguid tahetakse ka raadiosaadete, põhiliselt 
Vikerraadio saadete kuulatavuse kohta. 
Küsimused on saadetud ja saadetakse veel 
nendele, kellel on e-posti aadress.  Küsitlus on 
anonüümne. Küsitlusleht on üleval ka EVL 
kodulehel www.vaegkuuljad.ee 
Subtiitritega saadete kohta võib leida infot ETV 
kodulehelt - http://etv.err.ee/?0566619 
Lisainfo:  Allar Viik  allar@viik.ee 
 
LÜHIDALT 
     Euroopa Parlament toetab automüra 
piirnormi vähendamist 74 dB –lt  68 dB –ni. 
Pidev liiklusmüra häirib linnades ca 50 % 
elanikkonda! Peale kuulmiskahjustuste põhjustab 
suur müratase veel ka südame-veresoonkonna 
haigusi 
 IFHOH otsib vabatahtlikku inimõiguste 
eestseisjat..  
Töö eest raha ei saa, kuid kompenseeritakse 
reisikulud ja koolituskulud ! 
Tööks on jälgida, kuidas ÜRO puuetega inimeste 
õiguste konventsiooni eri riikides ellu viiakse 
ning seisma vaegkuuljate õiguste ja huvide eest 
rahvusvaelisel tasandil. 
Nõutav väga hea inglise keele oskus. Kasuks 
tuleb ka  prantsuse ja või hispaania keele 
valdamine, kogemused inimõiguste alal ja  hea 
suhtlemisoskus. 
 EVL Juhatuse laiendatud koosolek toimub 26. 
märtsil Tallinnas, kus meenutatakse Eesti 

Vaegkuuljate Ühingu asutamist 20 aastat tagasi, 
selle tegevust algusaastail ja ka tulevikuplaane. 
                                                                
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; 7319479  kairi.nool@kliinikum.ee 
 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  
 
• 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.  
E-post: vaegkuuljad@hot.ee      
 
• Eesti Tinnituse ja Meniere´i Ühing Tallinn, 
Toompuiestee 10, tel. 6 616 394.  vastuvõtt kuu 
viimasel neljapäeval  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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