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                KEVADEST SUVESSE 
   Eesti Vaegkuuljate Liidu  20-ndale 
tegevusaastale pühendatud konverents 
Tartus, 9. mail Vanemuise teatrimajas on 
tänaseks juba ajalugu, kuid mõtteid ja 
järelkaja sellest jätkub veel lähikuudelgi.  
Arvukalt on tulnud tänusõnu  Vaegkuuljate 
Liidu laiaulatuslikule organisatsioonilise töö 
kohta nii oma ühingute esindajatelt kui ka 
koostööpartneritelt. Ka EVL Üldkogu jõudis 
Tartus sellel päeval pidada  oma korralise 
üldkoosoleku, et läbi arutada ja kinnitada 
2012. majandusaasta aruanne! 
  Oleme usutlenud vaegkuuljad, kuidas ja 
kas jäädi rahule Vanemuise teatrisaali 
paigaldatud silmusvõimendi abil 
kuulamisega? Osa inimesi on oma arvamuse 
juba väljendanud. Üldiselt jäädi rahule, kuid 
oli ka neid , kes kuuldeaparaadi või mõnel 
muul põhjusel ei saanud  vajalikku ja 
loodetud paremat kuulmist!.  

 
Silmusvõimendi kasutamisest on käesolevas 
infolehes ka selgitav artikkel. Viimastel 
kuudel on EV Sotsiaalministeerium ja EPI 
Koda korraldanud mitmeid 
töövõimetuskindlustuse (TVK) reformiga 
seonduvaid seminare.  Töövõimetusega 
inimeste arv kasvab iga aastaga, samuti 
sellega seonduvad kulud. See on kõrge 
prioriteediga tegevus ja sellega tegelemine 
eeldab koostööd ka puuetega inimeste 
organisatsioonidega. 
 SA EPI Fondi Nõukogu rahastas neid 
organisatsioonide poolt esitatud  
projektitaotlusi, millised olid seotud TVK 

reformiga, kaasates sinna kohalikke 
tööandjaid, töötukassat ja töötuid puudega 
inimesi. 
7. ja 8. juunil toimub Tallinna lauluväljakul  
koguperepidu    "Puude taga on inimene", 
mille eesmärk ja ülesanne on vähendada 
ühiskonnas avalduvat suhtluslõhet puudeta 
ja puudega inimeste vahel. Ühtlasi on seal 
hea võimalus ka vaegkuuljate  ühingute 
liikmetel kohtuda teiste puudevaldkonna 
esindajatega. Sissepääs on kõigile 
osavõtjaile tasuta! Täpsemat infot kultuuri-, 
filmi- ja spordiprogrammist ja teistest 
läbiviidavatest üritustest on võimalik teada 
saada  kodulehelt  
www.puudetagaoninimene.ee    
Jõhvi Vaegkuuljate Ühingu Juhatuse liikmed 
jätkavad ka suvel koolitusseminare, et 
suurendada kuulmisnõustamise, kui teenuse 
osa Jõhvi valla ja Kohtla-Järve linna 
elanikele.   
 Suvel on mitmed vaegkuuljate ühingud 
korraldamas ekskursioone Tallinna ja 
teistesse Eestimaa paikadesse. 
Kõvakuulmisega inimeste Klubi   (KÕKU) 
suvine suurüritus toimub 26 - 28. juulil 
Pärnumaal, Pärlselja Puhkekeskuses. 
Suvelaagrisse on oodata ka vaegkuuljaid 
Soomest. 
  EVL ühingute juhtidele ja juhatuse 
liikmetele on kavas 14-15 augustil 
Viljandimaal Kivi Turismitalus läbi viia EVL 
Üldkogu koosolek ja koolitus, et arutada ja 
kavandada  Liidu ja liikmesühingute 
arendustegevust  järgnevatel aastatel.  

    Siiras T ä n u  ühingu 
juhtidele ja juhatuste 
liikmetele ning kõigile 
koostööpartneritele, kes on 
andnud oma panuse  
kuulmispuudega inimeste 
heaks  tehtavas töös! 

KAUNEID SUVISEID  ELAMUSI ! 
Uno Taimla   
EVL Juhatuse esimees 

                                                                    

http://puudetagaoninimene.ee/
http://www.puudetagaoninimene.ee/


 

EVL   20.   TEGEVUSAASTALE 
PÜHENDATUD   KONVERENTSIST 

 
  Eesti Vaegkuuljate Liidu üheks 
tegevusvaldkonnaks on ka kuulmispuudega 
inimestele kuuldavuse tagamine teatri- ja 
kultuuriasutustes. Selleks on aga vaja surdo- 
ja helitehnilisi seadmeid, spetsialistide ja 
audioloogide koostööd.  Teater Vanemuine 
juhtkonnaga saavutati kokkulepe 
vaegkuuljaile vajaliku helisagedusliku 
induktsioon-silmussüsteemi paigaldamiseks 
teatrisaali. Vaegkuuljate Liidu poolt taotletud 
projekti toetas rahaliselt 
Sotsiaalministeerium ja Kultuuriministeerium 
läbi Hasartmängumaksu Nõukogu. 
Paigaldus ja helitehnilised lahendused 
teostas firma Telegrupp AS (juhatataja 
Kaarel Jänes) Et laiemale avalikkuele sellest 
eksperimendist teada anda, otsustas 
Vaegkuuljate Liidu Juhatus läbi viia 9. mail 
Tartus, Vanemuise teatrisaalis  vabariiklik 
konverents, mille põhiteemadeks olid 
kuulmispuudega inimeste ligipääsetavusest 
sotsiaalsele ja kultuurilisele keskkonnale ja 
vaegkuuljate kahekümneaastasest 
organisatsioonilisest tegevusest Eestis. 
Osavõtjaid oli saabunud kõikidest 
vaegkuuljate organisatsioonidest üle Eesti.   
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Soome Kuuloliitto ry –st olid esindatud 
Antero Penttinen, Kalle Tervaskari ja Sari 
Skrabö ning Orimattila ry esimees Keijo 
Lehtinen.  Sotsiaalministeeriumi asekantsler 

Aleksander Ljudvig ei 
saanud kahjuks riiklikult 
tähtsa nõupidamise tõttu 
konverentsil osaleda! 
Konverentsi moderaatoriks 
oli Tartu Puuetega Inimeste 
Koja juhataja Senta 

Michelson. 
Avasõnad lausus ja tervitas kõiki 
konverentsist osavõtjaid EVL Juhatuse 
esimees Uno Taimla.  Külalistest sai 
esimesena sõna tervituseks teater 
Vanemuine direktor Toomas Peterson. 
Vanemuise teatrile on suur au omada 
esimesena Eestima teatritest sellist 
erilaadset võimendussüsteemi, millega 
vaegkuuljad saavad paremini kuulata-
vaadata teatris toimuvat. Olen tänulik Eesti 
Vaegkuuljate Liidule, et selline projekt teoks 
sai  firma Telegrupp AS vahendusel. 
Kindlasti saab järgmisi lahendusi teha võib 
olla pareminigi. Lähiajal toimub vabariiklik 
teatrijuhtide nõupidamine, kus ma saan 
rääkida sellest tehnilisest uuendusest. 
Soovin Vaegkuuljate Liidule edaspidiseks 
jätkuvaid kordaminekuid! 
Jüri Kõre, Tartu aselinnapea. 
Koostöö Tartu linna ja Tartumaa 
Vaegkuuljate Ühingu vahel on sujunud 
meeldivalt. Vaegkuuljaile on 
kuulmisabivahendite soetamisel võimaluse 
korral antud ka sotsiaaltoetusi. Vanemuise 
teatrisaali kohandamine vaegkuuljaile teeb 
au ka Tartu linnale! Nüüd saavad 
kuulmispuudega inimesed Tartus rohkem 
käia teatrietendustel. Tartu linnas on veel 
teisigi teatri- ja kultuurimaju, millised tuleks 
edaspidi ka  varustada vaegkuuljaile vajaliku 
võimendussüsteemiga.   

Monika Haukanõmm, 
Eesti Puuetega Inimeste 
Koja juhatuse esimees 
nimetas käesolevat 2013. 
aastat eriliseks puuetega 
inimeste organisatsiooni-
dele! 28. veebruaril 
tähistas EPI Koda oma 

tegevuse 20. aastapäeva. Mitmetel  
ühingutel ja liitudel täitub 20 tegevusaastat.  
Heameel on osaleda Vaegkuuljate Liidu 
aastapäeva konverentsil siin Tartus, kuhu on 
kokku tulnud vaegkuuljate esindajad ja 
koostööpartnerid üle Eesti. Tahaksin esile 
tõsta just vaegkuuljate liikmesühingute 
aktiivset tegutsemist kõikides  maakondades 
ja linnades kuulmisabi ja teenuste saamisel. 
Jagatakse infot, nõustatakse ja 
korraldatakse teabepäevi ja koolitusi. 
Vanemuise teatrisaal on vaegkuuljaile 
tänasest rohkem ligipääsetavam 
informatsioonile, kui oli seda varem!  



Tänusõnad Uno Taimlale, kes on võtnud 
oma südameasjaks seista kuulmispuudega 
inimeste eest kogu Eestimaal. Soovin  
kordaminekuid Vaegkuuljate Liidule ka 
järgnevatel aastakümnetel! 
Antero Penttinen, Soome Kuuloliitto 
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 president. Minul on 
heameel, et Soome 
Kuulmishoolde Liidu 
esindajad on olnud  
nõuandjateks ja 
toetajateks Eesti 
Vaegkuuljate Ühingu 
moodustamisel. Soome 

Kuuloliitto ry tähistas 2011. aastal oma 
tegevuse 80. aastapäeva.  Meie esindajad 
Kalle Tervaskari ja  Sari Hirvonennn-Skrabö 
, kes täna on ka siin saalis, võtsid osa Eesti 
Vaegkuuljate Ühingu rajamisest  juba 1992. 
aastal. Vastastikused läbikäimised ja 
kontaktid on kestnud  üle paarikümne aasta! 
Mitmed meie kolleegid on käinud Eesis läbi 
viimas loenguid, seminare. Virpi Koivistoinen 
on rea  aastate joosul koolitanud 
kuulmisnõustajaid jm. Soovin Eesti 
Vaegkuuljate Liidu liikmetele jätkuvaid 
kordaminekuid oma tegevustes. 
 Pikema ettekandega „vaegkuuljate 
organisatsioonilisest tegevusest Eestis“, 
esines EVL Juhatuse esimees Uno Taimla. 
Märkimist väärib asjaolu, et vaegkuuljate 
probleemidega hakati Eestis tedlikumalt 
tegelema juba 1980. aastatel, kui Tartu 
Riikliku Ülikooli teadlastel valmis koostöös 
Kurtide Ühinguga uurimistöö 
„Kuulmispuudega inimesed ja nende 
probleemid Eestis“ Vaegkuuljate kuulmisabi- 
ja  rehabilitatsiooni väljaarendamisele andsid 
omapoolse panuse Saksamaa IBAF-i 
Instituudi, Soome KHL ja Tondi 
Elektroonikatehase spetsialistid. Eesti 
Vaegkuuljate Ühingu (EVKÜ) asutamine 
leidis aset Tallinnas, 6. märtsil 1993. a.  
Edasist tegevust hakkas koordineerima 11-
liikmeline juhatus esimehe Uno Taimla 
juhatusel. Ühingu asutajaliige Ants Siimer, 
kes omas suuri kogemusi töös kurtidega ja 
pimedatega, oli suureks abiks ka 
vaegkuuljate organisatsioonilise tegevuse 
edendamisel. Vaegkuuljad said vahetu 
suhtlemisega ise hakkama, kurdid pidid 
kasutama kõrvalabi viipekeele tõlkide näol. 
Suuremat tähelepanu hakati pöörama 
ühingu liikmete haridustaseme tõstmisele. 

 EVKÜ arendustegevusele on palju kaasa 
aidanud Soome KHL ja Rootsi HRF 
spetsialistid. 2005. aastast  on nimetus – 
Eesti Vaegkuuljate Liit. Nüüd on kõikides 
maakondades vaegkuuljatel oma 
organisatsioon, kuhu on liitunud üle  tuhande 
kuulmispuudega inimese.  
NB! Pikemalt saab Uno Taimla ettekandega 
tutvuda EVL kodulehel www.vaegkuuljad.ee 
Mari Reilson TÜ Kliinikumi Kõrvakliinikust, 

oma ettekandes rääkis 
kuulmisreha-bilitatsiooni 

võimalustest ja 
vajadustest. Kuulmiskes-
kused võivad teenindada 
rohkem abivajajaid, kuid 
riigipoolne toetus on 
kahjuks ebapiisav. 

Pensioniealised inimesed peavad  
kuuldeaparaadi saamist ootama isegi üle 6 
kuu. Kasutusele tuleb järjest uuemaid 
digitaalseid kuulmisabivahendeid. Eestis on 
juba üle 120 sisekõrvaimplantaadi kandja, 
neist enamus on lapsed ja noored. 
Huviga oodati Tartu Ülikooli Viljandi 
Kultuuriakadeemia õppejõu Piret Ausi 

ettekannet. Oli ju 
läbiviidava konverentsi 
põhiteema: kuulmispuude-
ga inimeste ligipääsetavu-
sest sotsiaalsele ja 
kultuurilisele keskkonnale. 
Ettekandes esitleti mitmeid 
uuringuid, mida teostati 

kurtide külastuste kohta Viljandi teatris 
Ugala. Kahjuks ei ole taolisi uuringuid tehtud 
vabariigi teistes kultuuriasutustes ! Piret Aus, 
kes on koguperepeo „Puude taga on 
inimene“ programmijuht,  tutvustas lähemalt 
selle suurürituse läbiviimist ja kutsus kõiki ka 
sellel osalema. 

 

http://www.vaegkuuljad.ee/


Külliki Bode ja Allar Viik tutvustasid 
Vaegkuuljate Liidu poolt läbiviidud uuringut 
subtiitritega TV saadete vaadatavusest ja 
diktoritest, kes kõige selgemini räägivad ja 
kellede kõnest on kõige parem aru saada.  
Küsitlusele andsid oma hinnangu enam kui 
sada  kuulmispuudega inimest! Kõige enam 
vaadatumaks saateks osutus „Pealtnägija“ ja 
kõige selgema häälega diktoriks ETV 
saatejuht Mihkel Kärmas. Tööülesannete 
täimise tõttu ei saanud Mihkel Kärmas 
Tartusse sõita, et vastu võtta Eesti 
Vaegkuuljate Liidu autasu ja tunnustust!  
Videopildis avaldas Mihkel Kärmas TÄNU 
temale osutatud tähelepanu eest! 

Suure ja kauakestva aplausi osaliseks sai 
KÕKU tantsutrupi esinemine! 
NB! Ka 7-8 juunil Tallinna lauluväljakul toimuval 
koguperepeol saab taas nautida KÕKU 
tantsugrupi esinemist. 
Sellele järgnes EVL Juhatuse liikmete 
pidulik vastuvõtt konverentsist osavõtjaile 
ja külalistele. 
 

Suurt tähelepanu  pakkus Eesti 
Vaegkuuljate Liidu Juhatuse TÄNU ja 
TUNNUSTUSE jagamine ühingute 
kauaegsetele juhtidele ja 
koostööpartneritele.  
Kõige  rõõmsam hetk oli  Vaegkuuljate 
Liidule ÕNNITLUSTE ja TÄNUAVALDUSTE 
vastuvõtmine ühingutelt ja 
koostööpartneritelt ning külalistelt!  

  
Muusikalise vahepaladega esines Tartu 
Puuetega Inimeste Koja segaansambel 
„Lauluviis“. 

 

 
EVL 20.aastapäeva üritusest osavõtjail oli 
võimalus osaleda ka  teatrietendusel 
„Kalendritüdrukud“, milline oli samuti 
kuulatav teatrisaali paigaldatud induktsioon-
silmussüsteemi vahendusel ja jättis kõigile 
meeldiva elamuse. 
 

 
 
V
TÄNU kõigile, kes EVL juubeliaastale 
pühendatud konverentsist osa võtsid ja 
selle heale kordaminekule kaasa aitasid! 
 

Raplamaa-, Saaremaa-, Tallinna ja  
Harjumaa Vaegkuuljate Ühingud olid lasknud 
Eesti Vaegkuuljate Liidule  valmistada oma 
lipu!  
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aegkuuljate Liidu Juhatus avaldab 

 



VAEGKUULJAD TUNNUSTASID MIHKEL 
KÄRMAST AUHINNAGA 

Eesti Vaegkuuljate Liit andis ETV saate 
"Pealtnägija" saatejuhile Mihkel Kärmasele 22. 
mail üle auhinna, millega tunnistati Kärmas kõige 
selgema diktsiooniga ja populaarsemaks 
teletegijaks. Auhinna andsid üle EVL esimees 
Uno Taimla ja juhatuse liige Külliki Bode.  

 
Mõned kuud tagasi tehti üle-eestilise küsitlus: 
kuidas ollakse rahul telesaadetega vaadatavuse ja 
kuulatavusega. Sealt selgus, et inimesed, kes ei 
kuule või kuulevad halvasti, peavad väga lugu 
telesaate diktorist, kelle kõnest on kergem aru 
saada. Nii suu pealt lugemisega, kui ka häälega 
kuulamisega. Me mõtlesime, et selline 
stimuleerimine paneks mõtlema ka teisi telesaate 
tegijaid," ütles Taimla auhinda üle andes.  
Mihkel Kärmas ütles ERR-i uudisteportaalile, et 
selline tunnustus tuli temale üsna ootamatult. 
"Ma pean pattu tunnistama, et ma ei teadnud 
üldse, et selline hääletus või konkurss toimub ja 
siis kui mulle sellest teada anti, et mind on 
valitud selliseks kõige selgemaks kõnelejaks, siis 
tuli see tõesti nagu välk selgest taevast," rääkis 
Kärmas.  
Selge diktsiooniga teletegijat on Vaegkuuljate 
Liidul plaanis tunnustada ka järgmisel aastal.  

 
LISAINFOT KUULDEAPRAADI 

KASUTAJAILE 
 

 9. mail Tartus Vanemuise Teatris toimunud 
konverentsil ja ka teatrietendusel, kus oli 
kasutusel uudse lahendusega helisageduslik 
indutsioonsilmussüsteem (ISS), oli paljudel 
vaegkuuljail, kes kasutasid kuuldeaparaati, 
probleeme kuulmisega.  Paigaldatud süsteem 
koosneb kolmest põhiosast: 1. induktsioonsilmus 
(kontuur) , milline katab kogu teatrisaali. 2. 
Indutsioonvõimendid. 3. Helivõimendussüsteem.  
Antud  indutsioonsilmussüsteemi teeb 
keeruliseks asjaolu, et seade peab olema 
universaalne ja kohaldatav teatris olemasoleva 
helitehnikaga. Küsitluse tulemusena ilmnes, et 

mitmetel kuuldeaparaadi kasutajatel ei olnudki 
võimalust silmusvõimendi kaudu kuulda! 
Kuuldeaparaadil puudus induktsioonvälja 
vastuvõtu võimalus!  Oli ka neid, kes ei teadnud 
või ei osanud oma kuuldeapraati ümber lülitada  
silmusvõimendi töörežiimile! Teatrisaali 
keskosas oli piirkondi, kus kuuldeapraati tuli 
sisse häireid!   
Et antud probleemile selgust juurde tuua, sai 
tehtud kuulmiskeskuste spetsialistidelt 
järelpärimine kuuldeaparaatide kasutamisest 
silmuskontuuriga.  
Tartu Ülikooli Kliinikumi Kõrvakliiniku 
kuulmise ja kõnestamise osakonnast (Puusepa tn 
1A) anti teada, et Widexi firma kuuldeaparaatidel 
on T-asend kohe sisse seadistatud. Siemensi ja 
Phonaki aparaatidele saab kuulmise ja 
kõnestamise osakonnas seadistada 
silmusvõimendi kasutamise võimaluse. Selleks 
tuleb eelnevalt kokku leppida vastuvõtu aeg 
telefonil  7 319 478.     
Tallinna Kuulmisrehabilitatsiooni Keskuses  
(Lembitu tn 10 b) väljastatavate firma Oticoni 
kuuldeaparaatidel Swift 70 ; Swift 90; Swift 100   
ei ole silmusvõimendi kasutamise võimalust.  
Oticoni kuuldeaparaatidel Swift 70+ ; Swift 90+; 
Swift 100+   on silmusvõimendi kasutamise 
võimalus.  Samuti on silmusvõimendi kasutamise 
võimalus Oticon Chili tüüpi aparaatidel. 
Ida – Tallinna Keskhaigla KNK keskuses 
müüdavatele kõikidele programmeeritavatele 
kuuldeaparaatidele saab juurde programmeerida 
silmusvõimendi kasutamise võimaluse. Kui seda 
soovitakse, siis peab kuuldeaparaadi saanud 
inimene broneerima vastuvõtuks aja  telefonil: 
6 207 061 või 1900 
Märkus. 1. Kuuldeapraadi kasutaja või saaja 
peab endale teavitama silmusvõimendi 
kasutamise vajaduse. Lisaseadega 
kuuldeaparaadid on ka kallimad! 
Programmeeritavatele kuuldeaparaatidele  
silmusvõimendi programmi lisamine ja selle 
häälestamine lisakulu ei tekita!. 
       2. Kuuldeaparaadi kasutajad peavad aga 
oskama oma aparaadil programme kasutada! 
Selleks tuleb tutvuda kuuldeaparaadi 
kasutusjuhendiga, kus on  programmide 
järjekorra numbrid ja nende funktsioonid. Eriti 
tähtis on teada programmide tunnused       
(„piiksud“)   Ka kuuldeapraadi  tööle 
rakendamisel on oma tunnus. Uue 
silmusvõimendi programmi lisamine peab saama 
ka järjekorra numbri! 
   Järelduseks tuleb nimetada asjaolu, et ka 
esmatasandil kuulmisnõustajad peavad rohkem 
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tähelepanu pöörama oma töös eelpooltoodu  
selgitamisel  vaegkuuljaile.  
Uno Taimla 
 
EAKAD PROTESTISID… 
 
  22.mail toimus Tallinnas Toompea Patkuli 
trepijalamil pensionäride meeleavaldus, et juhtida 
Valitsuse tähelepanu Eestis kehtivatele 
madalatele pensionidele. Võrreldes teiste 
Euroopa riikidega on Eestis eakatele ja puuetega 
inimestele makstav pension mitmeid kordi 
väiksem.  Tuntud riigikogulaste Marika Tuus-
Laul ja Viktor Vassiljevi  järel sai avalikuks 
esinemiseks sõna ka  Vaegkuuljate Liidu esimees 
Uno Taimla, kes juhtis tähelepanu pensionieas 
olevate kuulmispuudega inimestele abivahendite 
saamise ja igapäevaelu toimetuleku 
probleemidele. Väikesest pensionist tuleb katta 
ka kuuldeaparaadi saamise ja selle korrasolekuga 
seotud kulutused. Vaatamata vihmasele ilmale, 
oli osavõtjate seas näha ka mitmeid 
kuulmispuudega inimesi.  Osavõtjate poolt võeti 
vastu avalik pöördumine Peaministrile!  
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NB! Mõned päevad hiljem ilmusid tänavatele 
Reformierakonna plakatid „UHKE Eesti üle!!“ 
      See on nagu vastuseks mitte toimetulevatele 
eakatele, puuetega inimestele ja alatoitluses 
olevatele tuhandetele lastele! 
 

KAITSTI  MAGISTRITÖÖ 
 
28. mail kaitses Külliki 
Bode Tallinna Ülikoolis 
edukalt magistritöö, teemal: 
Füüsilise puudega 
täiskasvanute õppimise 
dispositsioonid. Tänapäeval 
on täiskasvanute elukestev 
õppimine muutunud 

igapäevaseks tegevuseks, kuid puudega inimesed 
osalevad selles vähem, sest neil on madalam 
haridustase. Magistritöö eesmärgiks oli anda 
analüüsiv ülevaade puudega täiskasvanute 
õppimist toetavatest dispositsioonidest. 
Ülesanneteks oli luua ülevaade õppimise 
dispositsioonide käsitlusest teaduskirjanduses, 
koguda andmeid  õppimise dispositsioonide 
kohta füüsilise puudega täiskasvanutel, 
analüüsida kogutud andmeid lähtuvalt 

teoreetilistest ja empiirilistest seisukohtadest ning 
tõlgendada saadud tulemusi. Magistritöö andmete 
kogumiseks viidi läbi ka 7 intervjuud füüsilise 
puudega täiskasvanutega. Uurimuse tulemusena 
selgus, et füüsilise puudega täiskasvanute 
õppimist mõjutavad nii toetavad kui ka takistavad 
õppimise dispositsioonid, mida teades ja 
märgates on võimalik aidata ja toetada puudega 
inimesi õppimisel. 
Kuigi Külliki Bodele Tallinna Ülikooli 
lõputunnistuse pidulik kätteandmine seisab  alles 
ees, võime tunda  heameelt selle üle, et  Eesti 
Vaegkuuljate Liit, Tallinna ja Harjumaa 
Vaegkuuljate Ühing ning THINK on saanud 
tugevamaks ühe tubli kõrgharidusega töötegijaga!  
 
Õ N N I T L E M E!              EVL JUHATUS                 
 
REPLIIK 
   Viimastel kuudel ilmusid  Tallinnas nähtavale 
huvipakkuvad reklaamplakatid. Koguperepidu 
PUUDE TAGA ON INIMENE  Tallinna 
Lauluväljakul 7 - 8 juuni  Miks inimene peab olema 
puude taga?    Kolleg Soomest tundis huvi nimetatud 
ürituse vastu ja tõlkis oma kolleegidele : „Puisto 
tagana on ihminen“! Kui sai selgitatud ürituse 
tegelikku sisu, siis oli üllatus suur! Tegemist on 
üritusega, milles osalevad inimesed, kelledel on 
füüsilised või vaimsed puuded (liikumispuue, 
kuulmispuue, nägemispuue jm) Nimetatud puuded ei 
ole inimese ees ega taga, vaid on koos nendega.  

KUULMISABI JA TEENUSTE  SAAJAILE 

Seoses eelseisva suveperioodiga on kuulmisabi 
osutavad keskused ja firmad korralisel suvepuhkusel. 
 Seepärast tuleks eelnevalt varuda endale vajalik 
kogus kuuldeaparaadi patareisid ja muid tarvikuid. 
Kuuldeaparaadi  või abivahendi rikete  korral püüdke 
kontakti saada teie piirkonna  kuulmiskeskuse 
spetsialistiga. Kontaktandmed leiate eelmistest 
AURIS-test. või EVL kodulehelt 
www.vaegkuuljad.ee 
 
NB! AS Tondi Elektroonika kauplus, Pärnu mnt 142 
(5. korrusel) on ka suvekuudel lahti E-R kl  8 -15. 
 Vaegkuuljate Liidu kontoris, Toompuiestee 10,  
korralist vastuvõttu ajavahemikul 20 juuni, kuni 15 
august ei toimu. Erilisel vajadusel võib helistada , või 
saata sõnum mob 5341 0113 (Andrus);    mob 533 
05 884 (Uno) ja 5347 8422 (Kylliki). Saame anda 
vajalikke nõuandeid! 

 

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