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Tere, hea lugeja! 

 
Sa hoiad käes ilmselt 

kõigi aegade kõige 

mahukamat Eestimaa 

vaegkuuljate ajakirja. 

Viimane Meie Auris 

ilmus 2019 aasta talvel ja 

vahepeal on ju toimunud 

nii palju põnevat! 

Lugemist jagub Sul nüüd 

kohe pikemaks ajaks.  

Varakevadel alanud 

pandeemia on minu ja 

küllap ka paljude lugejate 

jaoks mõjunud ühtepidi 

hirmutavalt, teistpidi aga 

silmiavavalt.      Vaeg-

kuuljate olukord muutus 

kohati halvemaks, kuna 

meditsiinitöötajad ja 

paljud teenindajad 

hakkasid kandma maske 

ning enam ei olnud võimalik 

toetuda suu pealt lugemisele. Info ei olnud enam 

piisavalt kättesaadav ka teleülekannetes, kus 

maskistatud suuga esinesid isegi tähtsad 

riigitegelased. Ühtäkki selgus, et väga vähesed 

inimesed oskavad vaegkuuljatega suhelda ja teisalt 

– ega ka kuulmislangusega inimene ise oska teisi 

õpetada, mida nood ära saaksid teha, et 

kommunikatsioon toimiks. Selge on see, et peame 

rohkem rääkima ja selgitama, kasvõi näitama 

liikmekaardil olevat teksti ning seisma ise selle 

eest, et me info kätte saaksime. Oled minuga nõus? 

Enamik üritusi jäi sel kevadsuvel ära, siia alla 

kuuluvad nii ühingute üldkoosolekud, koolitused 

kui ka suvelaagrid. Kõige rohkem on kahju 

kuulsast traditsioonilisest Kõku laagrist, mille 

pidime samuti tühistama.  Aga valitsuse poolt oli 

antud meile selge korraldus – majutusse võib 

lubada ainult 50% laagrilistest ja kahemeetrist 

vahet tuleb hoida ka söögilauas. Nii ei lähe ju kohe 

mitte, sellistel tingimustel ei olegi mõtet üritust 

teha. Järgmisel suvel toimub teine katse, loodame 

väga, et selleks ajaks on kogu eriolukord läbi.   

Positiivne oli aga selle juures 

asjaolu, et tänu eriolukorrale 

tekkis ootamatult nii palju vaba 

aega! Mina kasutasin seda aega 

oma maakodus Laitses mässa-

miseks või perega ajaveetmi-

seks. Tore oli näha, et väljamaa-

reiside asemel puhkasid 

inimesed Eestis, avastades 

imelisi paiku. Igas halvas peitub 

ju alati ka midagi head! 

Meie Aurise juurde tagasi 

tulles – kroonikat meenutavas 

ajakirjas on juttu Nõmme, 

Saaremaa ja Lääne-Virumaa 

Ühingutest, kes pidasid hiljuti 

ümmargusi juubeleid. Kingime 

juubilaridele kullast hoiu-

põrsaid, kuhu on sisse poetatud 

veidi raha ja palju häid soove 

vähemalt järgmiste juubeliteni. 

Peatoimetaja Kristi Kallaste on 

kirja pannud väga huvitavad persoonilood Evelyn 

Glennie'st ning Robert Mandarast, kellega tal oli au 

ka kohtuda. Saame lugeda, kes on Piret Aus ja 

millega ta teenis ära Punase Risti IV klassi 

teenetemärgi. Anname ülevaate kuulmis-

abivahendite statistikast, ligipääsetavusest ja 

olulistest uudistest. Põnevaid lugusid on terve 

ajakirjatäis – ole lahke ja veendu selles ise! 

Soovime seda suurepärast ajakirja Sinu jaoks 

veelgi paremaks teha. Oleme teinud väikese 

küsitluse, mille abil tahame teada, millised lood 

Sulle meie ajakirjas kõige enam meeldivad ja 

millest Sa tahaksid  järgmistes ajakirjades kindlasti 

lugeda. Küsitluse leiad Eesti Vaegkuuljate Liidu 

kodulehelt ja Facebookist. Sinu arvamus on väga 

oluline, oleksime väga tänulikud, kui pühendad 

mõned minutid tagasiside andmiseks.  

Seniks aga kaunist ja rahulikku kuldset sügist!  

 

Teie Külliki Bode, Eesti Vaegkuuljate Liidu juht 
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Mask – uus normaalsus? Mida teha?! 
TEKST: Külliki Bode, Eesti Vaegkuuljate Liidu juhatuse esimees FOTOD: Külliki Bode, Ashley Lawrence 

 

Miks selline hüüatus, mis lahti? Aga kas olete mõelnud, kuidas saavad meie praegusaja pikaajalise eriolukorra 

poolt tekitatud “maskiballil” hakkama kuulmislangusega inimesed? Maskis inimestel on varjatud kõige 

tähtsam suhtlemisvahend – suu, mille pealt loevad nii vaegkuuljad kui ka kurdid. Oleme olnud seni 

kannatlikud ning proovinud kuidagimoodi hakkama saada, aga kui see olukord pikemalt jätkub, siis on tõesti 

aeg sõna sekka öelda. 

Kuulmispuudega inimesed on hätta jäänud nii koroonatesti tehes kui ka röntgenis käies, samuti suheldes 

apteekrite, teenindajate, politseinike või teiste inimestega. Maskis inimese kõnest ei ole enamasti võimalik aru 

saada, kui ei näe suud. Jah, kergema kuulmislangusega inimesed, kes kasutavad kuuldeaparaate, saavad 

toetuda ka oma kuulmisjäägile, kui räägitakse piisavalt selgelt ja natuke aeglasemalt. Aga raskema 

kuulmislangusega rahval ja kurtidel on arusaamine nullilähedane. 

Kui me vastaskõnelejast aru ei saa, siis 

mõistagi ütleme kohe, et me ei kuule ning 

palume, et ehk oleks võimalik rääkida 

selgemini, aeglasemalt, kõvemini või kirjutada 

kasvõi paberile. Aitäh neile, kes lausa õhust 

tabavad, mida teha. Enamasti aga juhised ei 

mõju, nendest ei saada aru või ei tahetagi aru 

saada. Üha rohkem tuleb signaale, et arst või 

õde on saanud lausa kurjaks, kui kuulmis-

puudega inimene ei tee seda, mis temalt 

oodatakse. Riigikogu istungitel on nüüd pea 

kõikidel kõnelejatel maskid ees. Neid 

ülekandeid ei ole meil üldse mõtetki vaadata – 

nagunii midagi aru ei saa. 

       Nagu maskis inimestest veel vähe oleks, 

peavad kuulmispuudega inimesed koroona-

ajastul tulema toime ka helistamisega. Viimasel ajal saab arstide või infoliinidega suhelda peamiselt telefoni 

teel. Ja need helilised teavitused! Politsei sõidab mööda linna, autost kostub miski, mis meenutab rääkimist – 

ilmselt kõlavad sealt mingid olulised teadaanded. Kauplustes on helilised teavitused, aga mida täpsemalt 

öeldigi? Terita oma kuulmist palju tahad, aru ikka ei saa. Kuna keegi kauplusest välja ei jookse, ju siis polnud 

vähemalt pommiähvardus...? 

Kas mõistate, et ma räägin igast kuuendast–seitsmendast inimesest siin Eestis, kes on vähemal või 

rohkemal määral hädas? Just nii palju on meedikute sõnutsi kuulmislangusega inimesi, kes ei saa auditiivset 

infot samal viisil kätte nagu normkuuljad. 

Millised oleksid siis lahendused, mis meid  aitaksid? Maskide osas saame väga hästi aru, et meditsiinilised 

maskid peavadki olema turvalised ning 

nende osas on keeruline midagi muud välja 

mõelda.  Läbipaistvad maskid (pildil) on 

meie jaoks samuti head variandid, aga 

kardetavasti ei kaitse need kandjat piisaval 

määral.   

Kõige olulisem on aga siiski mõistev 

suhtumine ja suhtlemine. Ei ole mõtet 

pahandada ja karjuda vaegkuuljast inimese 

peale, sellest ei ole vähimalgi määral kasu 

kummalegi osapoolele. Mida paremini 

rahvas teab, kuidas kuulmislangusega 

inimestega suhelda, seda vähem probleeme 

https://1.bp.blogspot.com/-K6GnMG3WaUg/Xp3WxpSz5-I/AAAAAAAAKPQ/ddXUrd_7MgIlzrX4__YyxjewTz6VVwgQwCLcBGAsYHQ/s1600/riigikogu.jpg
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tekib. Nagu ka Eesti Vaegkuuljate Liidu liikmekaart osutab, 

on tegelikult väga vähe vaja, et elementaarne info pärale 

jõuaks.  

Eesti viipekeelt emakeelena kõnelevate inimeste jaoks 

oleks ideaalne maailm selline, kus kõik meditsiinitöötajad, 

politseinikud, päästjad ja klienditeenindajad oskaksid 

elementaarsel tasemel eesti viipekeelt. Kui ei oska, kaeva 

välja paber ja pliiats või kirjuta nutiseadmesse või arvutisse. 

Nii lihtne see ongi! 

 

 
 

Vabariigi aastapäeva teleülekanne sai 

ligipääsetavaks puuetega inimestele 

 
PRESSITEADE 04.02.2020: EESTI PUUETEGA INIMESTE KODA 

 

Eesti Vabariigi 102. aastapäeva kontsertetenduse 

teleülekanne saab ligipääsetavaks nägemispuudega 

televaatajatele läbi kirjeldustõlke. Samuti saavad 

eesti viipekeele tõlke ning subtiitrite toel presiden-

di kõnest osa kuulmispuudega televaatajad. 

Kirjeldustõlkega kontsertetendus jõuab eetrisse 

esmakordselt. 

       “Möödunud aasta ligipääsetavuse edulooks sai 

XXVII üldlaulu- ja XX tantsupidu “Minu arm”, 

mis jõudis ajaloos esimest korda ka puuetega 

inimesteni. Nüüd teeme sama 24. veebruari 

teleülekandega, et seda saaksid oma kodudes 

nautida ka nägemis- ja kuulmispuudega inimesed. 

Tegemist on ühekordse projektiga, kuid soovime, 

et säärased lahendused saaksid lahutamatuks osaks 

igast suursündmusest, mis kogu Eestile mõeldud,” 

ütles Eesti Puuetega Inimeste Koja juhatuse liige ja 

Eesti Pimedate Liidu juht Jakob Rosin. 

        24. veebruari kontsertetendust Ugala teatris 

saab Eesti Televisioonist jälgida kirjeldustõlkega. 

Kirjeldustõlk on etenduse proove ning stsenaariu-

mit jälgides ette valmistanud laval toimuvat kirjel-

dava teksti, mida etendusega sünkroonis tele-eetris 

ette kantakse. Kirjeldustõlke autorid Krista Fatkin 

ja Kai Kunder on pikaajalise filmide ja teatrilavas-

tuste kirjeldamise kogemusega. Samuti oli Krista 

tegev suvise tantsupeo kirjeldustõlke meeskonnas. 

        Lisaks on ETV2 kanalilt võimalik jälgida 

presidendi kõnet nii subtiitritega kui ka eesti 

viipekeelde tõlgituna.  

       „Eesti elu tähtsad sündmused peaksid andma 

kaasaelamise ja nautimise rõõmu kõigile. On 

suurepärane, et tänavu Vabariigi aastapäeval 

astume taas sammu õiges suunas,“ ütles 

õiguskantsleri puuetega inimeste õiguste 

valdkonna juht Juta Saarevet. 

       Kirjeldustõlke saab aktiveerida televaataja, 

käivitades oma digiboksis nägemispuudega ini-

mestele mõeldud Eesti Televisiooni alternatiivse 

audiokanali. Viipekeelset ning subtiitritega presi-

dendi kõnet näeb ETV2 kanalilt. 

 Teleülekannet aitab ligipääsetavaks muuta 

Eesti Puuetega Inimeste Koda koostöös Eesti 

Pimedate Liidu, Vabariigi Presidendi Kantselei, 

Eesti Rahvusringhäälingu ja Õiguskantsleri Kant-

seleiga. Eesti Puuetega Inimeste Koda on sõltuma-

tu ja professionaalne puudevaldkonna poliitika ja 

ühiskonna arvamuse kujundaja. EPIKoda ühendab 

48 puuetega inimeste ja krooniliste haigete 

organisatsiooni. Lisainfo: www.epikoda.ee  

 Eesti Pimedate Liit on üle-eestiline nägemis-

puudega inimeste ühingute katusorganisatsioon. 

Liit kaitseb ning esindab nägemispuudega inimeste 

huve riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil. Lisainfo: 

Jakob Rosin, Eesti Puuetega Inimeste Koja 

juhatuse liige ja Eesti Pimedate Liidu juht, telefon: 

+372 5232 932, meil: jakob@pimedateliit.ee . 

http://www.epikoda.ee/
mailto:jakob@pimedateliit.ee
https://1.bp.blogspot.com/--SUa6VYRyXM/Xp3KXFKQ_pI/AAAAAAAAKOw/J7F-Ugl3PJw0_avstzyE0LZX7QpsHs8ZACLcBGAsYHQ/s1600/tagak%25C3%25BClg.jpg
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Saaremaa Vaegkuuljate Ühing 20 
TEKST: Külliki Bode     FOTOD: Külliki Bode 

 

Jagan teiega, armsad lugejad, oma muljeid 

Saaremaa VÜ juubelist, mis toimus 14. septembril 

2019 Saaremaa Puuetega Inimeste Kojas. Oli väga 

mõnus ja pidulik üritus, esinejaid oli mitu, nt 

audioloog Sandra Vill Tartu Ülikooli kliinikumist 

rääkis audioloogiast, Annika Elmend SKAst 

erimenetlustest, Ulvi Saks Viipekeeletõlkide OÜst 

kirjutustõlkidest. 

Avasõnad ütles 

Saaremaa abivallavanem Marili Niits. Külliki 

Bode rääkis, kuidas rohujuure tasandil saab 

mõjutada suuri asju ja Ene Oga näitas 

tasakaaluharjutusi. Mõistagi võttis sõna ka Eda 

Põld, kes andis ülevaate Saaremaa VÜ ajaloost. 

EVL poolt kingiti Saare ühingule kuldne 

hoiupõrsas koos 100 euroga. Juubeliüritust 

modereeris ja ohjas 

Maret Soorsk. 
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Haapsalu tundelised hetked 
Kõku tantsutrupi ajakava on eriti aastavahetuseti 

alati tihe olnud: lisaks iga-aastasele esinemisele 

Tallinna Raekoja platsi jõuluturul on kerge 

tantsujalaga kõvakuuljad oodatud mitmetesse 

teistessegi paikadesse. Allpool on väike 

fotomeenutus ühest esinemisest – Haapsalus, 

Läänemaa Puuetega Inimeste Koja jõulupeol 14. 

detsembril 2019. Vastuvõtjad olid sõbralikud ja 

tantsijad rõõmsameelsed. Kokkuvõttes tore 

mälestus ühest päevast koos toreda rahvaga! 

Piltidel Kõku trupi tantsijad, mustas ülikonnas 

stiilne härra on Kalle-Kusta Tõnisma, Läänemaa 

Puuetega Inimeste Koja juhatuse ning ka kohaliku 

vaegkuuljate ühingu juhatuse liige. 
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Lääne-Virumaa Vaegkuuljate Ühing sai 

20-aastaseks. Palju õnne! 
 

Käesoleva aasta haku 27. jaanuaril oli kõvakuuljail 

taas põhjust koguneda Rakvere Linnavalitsuse 

kenasti korda tehtud esinduslikku hoonesse. 

Piduliku üritusega tähistati Lääne-Virumaa 

Vaegkuuljate Ühingu 20 aasta juubelit. 

Et ühing üsna populaarne on, seda näitas ka 

juubilari õnnitlema tulnute hulk – 27 rõõmsameel-

set kõrvamasina kandjat, suurem osa neist 

nooruslikud pensionärid. Ligipääsetavuse tagasid 

kirjutustõlgid Liivi Liiholm ja Gaila Järvsalu.  

Pealehakkamisest pakatavad õed Kersti 

Leppik ja Reet Põld, kes pikka aega Lääne-

Virumaa Vaegkuuljate Ühingut vedanud olid, said 

tänavu esmakordselt hinge tõmmata, ehk siis 

osaleda peol ühingu tavaliikmetena – nimelt oli 

teatepulk möödunud aasta 25. novembril antud üle 

Merike Freienthalile. Merike on liitunud 

kõvakuuljate seltskonnaga suhteliselt hiljuti, kuid 

saanud lühikese ajaga hästi tuttavaks ilmselt pea 

kõigiga. Seega ei tulnud tema valimine juhatajaks 

mitte juhuslikult, vaid pigem loogilise asjade 

arenguna.  

Hakatuseks tutvustas Merike Freienthal 

rahvale Pillet, ühingu uut liiget, paludes tal seejärel 

end veidi tutvustada. Pille Kalde astuski areldi ette 

ning rääkis mõne sõna oma elust ja tööst ning 

sellest, kuidas tal avastati kuulmislangus. „Nii ma 

siis õppisin kasutama kuuldeaparaati, ent samas 

tundsin end natuke üksikuna,“ ütles proua, 

meenutas hetke ning jätkas: „... kuni kohtusin 

Merikesega. See juhtus kolm-neli aastat tagasi – 

astusin siin Rakveres sisse ühte kauplusse, mille 

uksel ilutses silt: „Teid teenindab vaegkuulja.“ 

Minu jaoks oli see vahva lugu, et vaegkuulja julgeb 

olla teenindaja. Lisaks oli seal kenasti üleval ka 

lisateave, et kui aru ei saa, siis rääkige julgemalt. 

Nüüd olen ise ka poes teenindaja – Merikese samm 

oli mulle julgustuseks.“ Aplausi saatel siirdub 

kõneleja tagasi oma kohale.  

*** 

Pärast enesetutvustuse ringi oli järg käes 

olmeteemadel ja Merike tutvustas puudega 

inimestele tasuta õigusabi saamise võimalusi. 

Edasi võeti ette tulevad üritused. „Ugala teatris on 

30. jaanuaril kirjeldustõlke ja subtiitritega 

etendus,“ teadustab Merike. „Tüki pealkirjaks on 

„Kui me nüüd ei sure, ei sure me kunagi!“ Viimane 

lause paneb mõned eakad härrad-prouad omavahel 

ülemeelikult naeru kihistama. „See on komöödia, 

nii et nalja saab!“ kiidab Merike itsitajatele 

sõbralikult takka.  

„Edasi tuleb Eestimaa vaegkuuljate suvelaager 

31.07–2.08, see on Paunküla heaolukeskuses ja 

riidekood on retro. Mis puutub meie enda 

üritustesse, siis järgmine on 17. veebruaril, seal 

räägitakse põiepidamatusega seotud hooldusest ja 

vastavatest abivahenditest. 30. märtsil kell 14.00 

tuleb meile külla kuulmisabivahendite spetsialist 

Madis Pruler, kes tutvustab kuuldeaparaate.“ 

Seejärel astus ette Helmi Urbalu, Puuetega 

Inimeste Koja juht, kes andis üle õnnitlused. 

Ühtlasi tutvustas ta lähemal ajal plaanitud üritusi ja 

kutsus sinna lahkelt kõiki. „Peagi tähistame meie 

Puuetega Inimeste Koja 25. sünnipäeva. Tahame 

sel puhul korraldada konverentsi, kus oleks 

erinevatel teemadel rääkivad lektorid; 

moderaatoriametit peab aga Jakob Rosin pimedate 

ühingust. Ürituse lööklauseks on: „Kui pime aitab 

lombakat, saavad mõlemad edasi.““  

Õnnesoovid Eesti Vaegkuuljate Liidu poolt 

edastas Tallinnast tulnud Kristi Kallaste, kinkides 

ühingule kuldse säästupõrsa sajalisega koos 

sõnadega: „Raha ei tee õnnelikuks, kuid aitab 

saavutada oma eesmärke, ja eesmärkide 

saavutamine annab võimaluse tunda ennast 

õnnelikuna.“ 
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Seejärel jätkas Merike 

pilguheiduga minevikku, 

jutustades, kuidas Lääne-

Virumaa Vaegkuuljate 

Ühing 27. novembril 1999. 

aastal asutati. Esimesse ju-

hatusse kuulusid Piret Lan-

dsov, Liivi Lubi ja Signe 

Aitsar. Juhatuse esimees oli 

kõrvaarst ja tegi kuulmis-

uuringuid. 2009. aastal võt-

sid Kersti Leppik, Reet Põld 

ja Loreida Lauri ühingu 

vedamise enda peale.   

Sõna sai Kersti Lep-

pik, kes omakorda muljetas: 

„Igal elus meiega juhtunud 

asjal on oma hea külg. Meid 

tõi siia kokku see, et peame 

kasutama kuuldeaparaate. 

Kui meil poleks olnud 

Merike Freienthal ja Kersti Leppik võtavad vastu Helmi Urbalu õnnitlusi.           probleeme kuulmisega, siis 

ei oleks me ju sedasi kohtunud ega leidnud ka nii            bussiliiklus võimaldavad. Igal aastal on paar ini-

palju häid sõpru! Koos käime korra kuus.              mest läinud ära vikerkaare taha, kuid samal ajal

Kuulmispuudega inimese jaoks on koduväline 

suhtlus oluline: tihtipeale teised inimesed arvavad, 

et me oleme uhked, ei taha suhelda, aga me ju liht-

salt ei kuule... Omal ajal alustasime kahekümne-

neljakesi, nüüd peaks meid olema üle kuuekümne. 

Kõik on eakamad, käime koos nii nagu tervis ja 

tuleb ikka juurde ka ning ühingu liikmete arv on 

kasvanud.  

Igal aastal käime Rakvere teatris – kaugemale 

pole pääsenud, kuna transport on kallis. Olen 

rahvast vahel õhtuti oma autoga koju viinud, et 

kellelgi teatritükk nägemata ei jääks. 

Külliki Bode, Reet Põld, Merike Freienthal, Kersti Leppik ja Loreida Lauri 2019. a lõpul. 
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Kui lähen kassast pileteid ostma, siis peab 

küsima ikka esimestesse ridadesse, sest muidu ju ei 

kuule. Igal aastal oleme käinud veel 

ekskursioonidel: oleme ühinguga külastanud 

Tallinna loomaaeda, Tartu botaanikaaeda, ERMi ja 

Lennusadamat; samuti on ära nähtud Jaapani aed, 

Avinurme puiduaed, Kuremäe nunnaklooster ning 

Maanteemuuseum.“  

Pärast lühikest vaikust loetleb Kersti Leppik 

külastatud paiku vapralt edasi: „Valaste juga, Arvo 

Pärdi muuseum, Kukruse polaarmõis, kitse-

kasvandus... Lätis Jurmalas olime ka, aga seal oli 

meid rühmas vähe. Palju meid Petrogradis oligi? 

Mida toredat veel on juhtunud? Muidugi – igal 

aastal oleme jõulupidu pidanud. Jõuluüritus peab 

olema ikka nii nagu peab – on jõuluvana ja salmi 

lugemine, lisaks väike kingitus ja soe söök ka! 

Sellised meie kokkusaamised ja tegemist on olnud 

nende üheteistkümne aasta jooksul, ja 

need ongi meid ühendanud ja koos 

hoidnud. Mina unistan harivatest huvitava 

sisuga loengutest, aga kahjuks on 

lektorite kutsumine keeruline, sest nende 

esinemistasud on kõrged. Võib-olla meie 

noor hakkaja Merike mõtleb siin imenipi 

välja? Veel on meil sünnipäevad ja päeva-

kohased tähistamised. Loore on meie 

elav sünnipäevade meelespea, tema 

mäletab alati kõikide omi! Tihtipeale 

tähistame neid üksteise kodus. Sünni-

päevade ühine tähistamine on meid 

lähendanud. Kui meie ühingu vanim liige 

Elsa jaanuaris 95-aastaseks sai, käisime 

teda kodus õnnitlemas. Kahjuks kolis ta 

Harjumaale elama. Ja eks ta ise ka põlise 

Rakvere inimesena igatseb taga endist 

kodukohta. Nii me siin elame. Mõtteid on palju ja 

ilusaid. Osa neist oleme õnneks saanud ka täide 

viia,“ lõpetab Kersti Leppik oma sõnavõtu endise 

pikaajalise juhina. 

Sõnajärje võtab taas üle Merike. On aeg 

õnnitleda jaanuarikuu hällilapsi. 

Ringi käima lastakse fotoalbum. Vaadatakse 

pilte, vesteldakse, meenutatakse. 

Merike jätkab ühiseid mõtisklusi: „Mina 

unistan, et saaksime rohkem käia üritustel ja 

ekskursioonidel. Pakun välja näiteks Jaanioja 

käsitöötalu külastuse – nad tikivad seal mantleid, 

teevad igasugu käsitööd – vahva talu! Või näiteks 

mõisa külastus. Muuseumiöö. Samuti soovitan 

avatud talude päeva. Kui kõikjale ei jõua, siis 

vähemalt ühesse võiksime ikka retke teha, nad kõik 

asuvad suhteliselt ligidal.“  

Edasi uurib Merike, kuidas rahval nutioskustega 

lood on, ja kuuldes, et igamehel nutikat polegi, 

pakub välja mõtte kutsuda mõne tehnikainimese 

selles vallas eakaid ühinguliikmeid harima. 

„Jõgevamaa vaegkuuljate esimehe Urmas 

Vasemäega on idee, et teeks kokkusaamise või 

ühise ürituse kahe ühinguga,“ arutleb Merike. „Ja 

siis mõtlesin, et suvel võiks teha käsitööürituse. 

Meil siin on Loovuskoda, peaks uurima, mida nad 

pakuvad, neil on erinevaid üritusi ja õppepäevi.“ 

Merike kiidab Ugala teatrit, kes viimasel ajal 

organiseerinud päris palju vaegkuuljatele 

ligipääsetavaid etendusi, kust ei puudu silmus-

võimendi ega kirjutustõlge. „Võiks äkki mingi 

projekti teha, võtan õige ise kätte ja küsin, millal on 

plaanis järgmine etendus, et saaksime pikemalt ette 

planeerida. Praegu tuli see info ligipääsetava 

teatritüki kohta nii äkki, et me ei jõudnud rahvaga 

Väärikad prouad torti ja seltsi nautimas. 

 

Ugalasse sõidu üle nõu pidada. Transporditeemast 

ei saa üle ega ümber – oleks lihtsalt suurepärane, 

kui õnnestuks saada transporditoetust. Muidugi 

saaks ka ise kõige eest maksta, aga see läheks päris 

kulukaks – umbes 20 eurot inimene, kui saame 

bussi täis. Praegu siin, magusa tordi man unistame 

küll, et võiks teha seda ja teist, aga elu teeb ikka 

omad korrektiivid.“  

Enam ei viitsinud keegi pikka kõnet pidada – 

selle asemel paluti rahvas tordiga maiustama. „Tee- 

ja kohvilaud on seal,“ juhendab Merike, ise 

pidulistele torti taldrikutele tõstes. Ja tort maitses 

hea!  
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Visade nõmmekate ümmargune tähtpäev 
Kui juubeleid juba tulema hakkab, siis riburadapidi 

kohe mitu korraga. Oma 20. sünnipäeva tähistas 

27.11.2019. a ka väike, aga tubli Nõmme 

Vaegkuuljate Selts. Eesti Vaegkuuljate Liidu 

esindajana austas üritust oma kohalolekuga EVL 

juhatuse liige Allar Viik, kes saatis Meie Aurise 

ajakirjale sündmusest ülevaate koos fotoga.  

„Jõudsin platsi natuke liiga vara, pidu polnud 

veel alanud – ainult mõned inimesed olid kohal.  

Nõmme Vaegkuuljate Ühingu 20 aasta juubeli tähistamine. 

 

Tasapisi tuli rahvast juurde ja elu läks käima. 

Külalised olid kaasa toonud oma toite, osa keetis 

kohvi, teised aitasid valmistada võileibu. Kiiret ei 

olnud, talitati targu. Ürituse algus nihkus veerand 

tundi plaanitust hilisemaks, kuni kõik olid kohal ja 

pidulaud valmis. Juubeli tähistamise avas Rein 

Järve, kes on Nõmme Vaegkuuljate Ühingu 

esimees. Ligipääsetavuse eest hoolitsesid 

kirjutustõlgid-nobenäpud.  

Traditsiooniliselt kandis härra Rein 

kohaletulnud läbi Nõmme vaegkuuljate 

seltsitegevuse ajaloo ning pärast pilguheitu 

minevikku oli aeg keskenduda olevikule. Oma 

õnnitlussõnad Nõmme ühingule andsid edasi 

Haigekassa esindaja ning Allar Viik.“ 

 

Päeva kirjeldamise võtab üle nõmmekate 

esiregi Rein Järve isiklikult: 

„Pidulikule üritusele olid kutsutud peale Allari 

teisedki koostöö edendajad: Nõmme Linnaosa 

vanem Grete Šillis, Eesti Haigekassa usaldusarst 

dr Malle Vahtra ja Tallinna Puuetega Inimeste 

Koja juhatuse esimees Tiiu Hermat. Pärast 

meenete üleandmist ja südamlikke sõnavõtte algas 

sajast pildist koosnev slaidiseanss, mis andis 

pidulistele võimaluse kaeda fotomeenutust 

kahepäevasest Naissaare-reisist. Ühiselt veedetud 

kvaliteetaja eest tänasime tegusaid liikmeid, 

toetajaid ja partnereid.“ 
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Nõmme VÜ teabepäevad ja tegevused 2019. aastal ehk 20. tegevushooajal 
  

     30.01.2019   Kuulmisabivahendid – lektor Kaarel Saluste; 

     27.02.2019   Riigikogu valimised – lektorid Andres Ergma, Tiia Sihver, Tiit Papp; 

                          (viipekeele tõlk Liivi Liiholm); 

     27.03.2019   Minu Doc – lektor Tarmo Pihl; 

     24.04.2019   Aastakoosolek – lektor Rein Järve; 

     22.05.2019   Lauamängud – lektor Rein Järve; 

     24.07.2019   Vaateratas SkyWheel of Tallinn – audiogiid; 

     21.08.2019   Viimsi Vabaõhumuuseum – audiogiid; 

     25.09.2019   Eesti Haigekassa – lektor dr Malle Vahtra; 

     30.10.2019   Toidulisandid – Natural Pharmaceuticals; (kirjutustõlgid Gaila Järvsalu, Liivi Liiholm); 

     27.11.2019   Nõmme Vaegkuuljate Seltsi 20 tegevusaastat: dr Malle Vahtra (Eesti Haigekassa    

     usaldusarst), Allar Viik (Eesti Vaegkuuljate Liit), Rein Järve (Nõmme VÜ) 

                           (kirjutustõlgid: Liivi Liiholm ja Liina Janson); 

    18.12.2019    Erilised inimesed – lektorid Mari Levo (Tallinna PIK tegevjuht), Mare Lillemäe ja Edgar        

     Roditšenko (Inglise Kolledži õpetajad) ja TIK laulukoor 17 õpilasega. 
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Tallinna ja Harjumaa ühing on Eestis üks 

suuremaid 
TEKST: Mallori Lemsalu, Tallinna ja Harjumaa VÜ esimees 

 

Meie ühingus veereb elu tasapisi. Koosolekuid 

teeme vastavalt vajadusele, siis, kui on midagi 

olulist vaja arutada. Aasta jooksul toimusid 

teabepäevad nii Tallinnas Kristiines kui ka 

Harjumaal Sauel. Teabepäevad on muutunud 

populaarseks, kuna need annavad mugava võima-

luse, et kuulmispuudega inimene saaks esmase info 

kätte kodule lähedalt. Meie meeskonnas on 

kuuldeaparaadi ja kuulmisimplantaadi kandjaid, 

rehabilitatsioonispetsialist, kogemusnõustajad ning 

kuulmisabivahendite maaletooja. Oleme meelsasti 

valmis andma teabepäevadel inimestele tulusat 

infot selle kohta, mida kuulmispuue endast kujutab, 

mis kergendaks sellega toimetulekut, millised 

abivahendid on saadaval ja palju muud. Kõikjal, 

kus käisime, oodati meid. Oleks vaja tublisti 

rohkem ringi käia ja inimestega suhelda, eriti 

väikestes maakohtades, kust vaegkuuljal on 

keeruline pääseda linna arsti juurde, paraku aga 

teevad meie ühingu liikmed seda tööd 

vabatahtlikult ja oma isiklikust tööajast ning see 

seab võimalustele oma piirid.  

Üldkoosolek toimub iga aasta kevadel ja kuna 

seal käib töö ning lõbu käsikäes, siis on tegu 

liikmete jaoks palavalt oodatud sündmusega.  

       Rääkides veel traditsioonidest: iga aasta 

aprillis leiab aset Harjumaa Puuetega Inimeste 

Nõukoja poolt korraldatav spordipäev Keilas, kus 

on tavaliselt esindatud ka meie vaegkuuljate ühin-

gu liikmed. Seejärel näitab kalender suve, mille 

keskpaik on reserveeritud jällegi toredale üritusele 

– suur üleriigiline vaegkuuljate suvelaager, kus 

osavõtjaid on ligi sada inimest. See on perekeskne 

ja alati tihedalt tegevustega täidetud üritus, mille 

ettevalmistamine algab tegelikult juba siis, kui 

eelmine sarnane suvelaager lõpeb. Viimane vaeg-

kuuljate liidu suvelaager leidis aset Alujoa puhke-

keskuses. Tallinna ja Harjumaa Vaegkuuljate ühin-

gust osales seal igas vanuses vaegkuuljaid ja ka 

kuuljaid. Mõnikord satuvad meie suvepäevadele ka 

kurdid ning siis oleme püüdnud neile lisaks enda 

kirjutustõlkele organiseerida ka viipekeeletõlget.  

Kui suvi otsa saab, ootavad ühingu liikmes-

konda juba sügisesed üritused. Neid on tavaliselt 

rohkemgi kui aasta algupoole omi. Ilmade jahene-

des võtavad pealinna kandi kõvakuuljad kätte ja 

lähevad sporti tegema: sõidetakse karti, lastakse 

püssi või vibu, mängitakse keeglit ja ujutakse 

basseinis.  

Külmadel õhtutel pakuvad kõvakuuljatele aeg-

ajalt vaheldust hubased filmiõhtud koos kohvi- ja 

näksilauaga. Suurel ekraanil näidatakse Eesti filme, 

millele on õnnestunud saada subtiitrid. Viimane 

näidatavatest filmidest oli 2016. aastal valminud 

krimilugu „Ema“. Jälgige infot – järgmised 

filmiõhtud on juba plaani võetud! 

EVL korraldas Mäetaguse villas liikmesühin-

gute juhtidele seminari – ise ma sinna kahjuks ei 

jõudnud, aga Kristi Kallaste meie juhatusest oli 

seal ühingut esindamas. Tegusa aasta lõpetas jõulu-

pidu Meremuuseumis. Seal saime uurida ekspo-

naate ning samas muuseumi kohvikus toimus 

kolmekäiguline jõululõunasöök, lisaks külastas 

rahvast, kes kogu aasta olid kõik head lapsed olnud, 

ka päkapikk. 

 

 

Kõkutamisnurk 
 

- Eile ütlesin viinale ei! 

- Ja siis? 

- See pudel oli vaegkuulja. Tegi näo, nagu ei kuulekski... 

 
  



MEIE AURIS 6 (2020) 

15 

 

 

26.11.2019 kohtusid Eesti Vaegkuuljate Liidust Külliki Bode ja Teet Kallaste, Kurtide Liidust Tiit Papp 

ja Gretel Murd, EKNOst Kerttu Taggo ja Katrin Põldsamm ning Riigikogust Jüri Jaanson. Töisel 

kohtumisel arutati võimalikult rohkematele saadetele ja filmidele subtiitrite ja/või eesti viipekeeletõlke 

lisamist ning plaaniti järgmisi tegevusi, et parandada ligipääsetavust meediakanalites.  

 

 

 

 

Kõrvaloleval pildil 

tervitab meid Eesti 

Vaegkuuljate Liidu 

aktiivrakuke 2020. 

aasta suvel: vasakult 

Allar Viik, Teet 

Kallaste (nõukoja 

liige), Siiri Inno, 

Katrin Lapina, Külliki 

Bode (esimees), Pille 

Ruul, Viljar Parm ja 

Ene Oga. 
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Jõgevamaa kõvakuuljad kogusid tulusat 

teavet 

Käesoleva aasta septembrikuu 17. päeval kogunes 

kohalike kõvakuuljate aktiivsem seltskond taas 

roosade seintega Jõgevamaa Puuetega Inimeste 

Koja ruumi. Algas vaegkuuljate teabepäev. 

Ürituse avas Urmas Vasemägi, kelle õlul on  

Jõgevamaa kuulmismuredega inimeste heaolu eest 

seismine. Pärast tervitussõnu jagas Kaarel Saluste 

OÜ Kadrimardist teavet mitmesuguste abivahen-

dite kohta. Tema kaudu saab osta näiteks vibree-

rivat äratuskella ja palju muudki vaegkuuljale 

vajalikku. Tehnoloogia on astunud vahepeal suure 

sammu edasi ja heliliste häireseadmete kõrvale on 

ilmunud ka nende vibreerivad või valguse abil 

hoiatavad alternatiivid. 

Järgmiseks astus 

kuulajate ette Pille Ruul 

Eesti Vaegkuuljate 

Liidu juhatusest ning 

rääkis kuulmisbussi 

soetamise plaanidest. 

Ühtlasi andis spetsialist 

hüva nõu endale sobiva 

kuuldeaparaadi 

valimisel. Suurele 

ekraanile kuvati 

Eestimaal asuvad 

kuulmiskeskused 

koos neid puudutava 

olulisema infoga.  

Pille Ruuli juttu 

täiendas Mallori 

Lemsalu,  Tallinna ja 

Harjumaa Vaegkuul-

jate Ühingu juhatuse 

esimees. Mallori võt-

tis teemaks sellised 

proosalised seigad 

nagu kuuldeaparaadi 

otsikud, mida on 

väga erinevat tüüpi ja 

erinevast materjalist; 

ühtlasi tõi ta esile 

kõrvade puhasta-

misega seotud 

aspekte. 

Kuuldeaparaate kandma harjunud kõrvadesse 

koguneb tihtipeale vaiku, ent levinud lahendus – 

vatitikuga puhastamine – ei pruugi olla parim. Ni-

melt ärritab pidev tikuga torkimine kõrva õrna 

kuulmekäiku, mille tulemusel tekib vaiku veelgi 

rohkem. Ka selliseid nüansse peavad kõvakuuljad 

teadma.  

Kohaletulnutele olid suureks abiks tublid 

kirjutustõlgid, kes oma nobedate näppudega kogu 

räägitava jutu ekraanile võlusid. Tänu neile ei 

läinud kõvakuuljatest osalejatel loengute sisust 

midagi kaotsi. Rahvas kuulas, mõtles kaasa ja pani 

taas üht-teist head kõrva taha. 

 
  



MEIE AURIS 6 (2020) 

17 

 

Kirjutustõlkidest nobenäppe lisandub üha... 
Kui viipekeeletõlge on enamikule inimestest juba vähemalt nime poolest tuttav, siis vaegkuuljate ja 

hiliskurdistunute üks lemmikumaid suhtlusviise ehk 

kirjutustõlge on Eestimaal alles suhteliselt uus nähtus. 

Sellegipoolest liigub meiegi areng tasapisi ka selles 

valdkonnas tasapisi edasi. Aastal 2016 korraldas Eesti 

Vaegkuuljate Liit esmakordselt konkursi, valides 

soovijate seast välja neli kandidaati, kes läkitati õppima 

Soome Humaki ametikõrgkooli. Peagi nad ka lõpetasid 

ning kolm on praeguseni igati ontlikud nobenäpud. 

Rahva teadlikkuse kasvuga suurenes ka nõudlus teenuse 

järele ja nii koolitati 2018. aastal juba kümme uut 

kirjutustõlki. Need tublid noored inimesed on saanud 

oma sõrmeristsed kätte mitmesugustel vaegkuuljate 

üritustel, suvelaagrites ja ka eraviisilistel asjaajamistel.  

Ent ikkagi on tõlke ülivähe ja nii alustas 2019. aasta 

Tegijal ikka juhtub – lõbus apsakas „sotstüütaja“.    sügisel oma õpinguid uus sats kirjutustõlke. 

Kirjutustõlkide koolitusprogramm koosneb mitmesugustest õppeainetest ja esinema kutsutakse ka kurte ning 

vaegkuuljaid lektoreid.  

30. novembril esinesid kirjutustõlgiks pürgijatele Eesti Vaegkuuljate Liidu esinaine Külliki Bode ja 

Reino Poolmaa. Külliki tutvustas kuulajatele vaegkuuljate organisatsiooni ning üheskoos Reinoga räägiti ka, 

mis tunne on olla lapsest saadik kuulmislangusega. Teisel päeval pidas lektoriametit Kristi Kallaste, kes 

tutvustas ennast ja lisaks oma tööd kirjastamise vallas ning jagas kirjutustõlkide teenusega seotud kogemusi 

kliendi vaatevinklist. 
 

Külliki Bode ja Reino Poolmaa kirjutustõlgihakatisi koolitamas. 
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Kuulmisabivahendite statistika 

Kuulmisabivahendid 
2019 I 
poolaasta Nimetus ISO   

  

Kõrvasisesed 
kuulmisabivahendid 22.06.12   

  

Kõrvatagused 
kuulmisabivahendid 22.06.15   

      

 Müüdud kogused 

  

kõrvasise-
sed 
kuulmisabi-
vahendid - 
aktiivsus-
grupp I 

kõrvasise-
sed 
kuulmisabi-
vahendid - 
aktiivsus-
grupp II 

kõrvatagu-
sed 
kuulmisabi-
vahendid - 
aktiivsus-
grupp I 

kõrvatagused 
kuulmisabi-
vahendid - 
aktiivsusgrupp 
II 

KOKKU 
Keskmine 
kogumak-

sumus 

Ettevõte/Asutus 
22.06.12.0
1 22.06.12.02 

22.06.15.0
1 22.06.15.02 

Audiomed OÜ 2 28 91 123 244 666,1 € 

Ida-Tallinna Keskhaigla AS 8 15 260 87 370 572,9 € 

Ida-Viru Keskhaigla SA      101 14 115 264,8 € 

Kuuldeaparaadid OÜ 39 31 875 223 1168 525,5 € 

Kuulmisrehabilitatsiooni Keskus 
MTÜ  22 67 481 193 763 567,6 € 

Kõrva-Nina-Kurguhaiguste Kliinik SA     66 44 110 525,6 € 

Narva Haigla SA     58 16 74 292,0 € 

Tartu Ülikooli Kliinikum      533 184 717 612,5 € 

Tervise Abi OÜ     10   10 248,1 € 

Unitas Pharma OÜ 10 8 113 50 181 693,5 € 

       

Alused:       

AVE andmed 2019 I pa kohta       

Erimenetlused I pa kohta       

6 kuuga erimenetluse taotluseid 88

Mitte rahuldada 9

Osaliselt rahuldada 9

Rahuldada 70  

Erimenetluse alusel ostetud kogused 

ettevõtete kaupa

Audiomed OÜ 13

Ida-Tallinna Keskhaigla AS 16

Kuuldeaparaadid OÜ 33

Kuulmisrehabilitatsiooni Keskus MTÜ 15

Kõrva-Nina-Kurguhaiguste Kliinik SA 6

Narva Haigla SA 2

Tartu Ülikooli Kliinikum 3

Tervise Abi OÜ 2

Unitas Pharma OÜ 6  
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Maakond 

Isikute arv, kes 4 
aasta jooksul 
kuulmisabivahendi 
saanud, praegune 
elukoht 

Harju maakond 6910 

Hiiu maakond 143 

Ida-Viru maakond 2364 

Jõgeva maakond 485 

Järva maakond 503 

Lääne maakond 252 

Lääne-Viru 
maakond 934 

Põlva maakond 382 

Pärnu maakond 1507 

Rapla maakond 450 

Tartu maakond 2341 

Saare maakond 541 

Valga maakond 531 

Viljandi maakond 785 

Võru maakond 503 

Välismaa 21 

tühi 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isikud, kes on vahendi saanud (mitte kogused) 

ISO  2016 2017 2018 2019 

22.06.12.01 277 268 136 145 

22.06.12.02 245 260 204 173 

22.06.15.01 3422 4398 3755 3828 

22.06.15.02 851 1176 1055 1130 

 

 

4 aasta peale ostetud kogused        Inimeste arv 

inimesel   

1     13808 

2     6083 

3     102 

4     35 

5     1 

6     1 

 

 

4 aasta jooksul isikuid kokku ühekordselt: 20 030 

Nüüdseks surnud: 1360 

Praeguseks kokku: 18 670 

 
 

Allikas: Tõnu Jõks (Sotsiaalkindlustusameti analüütik) 

 

Kõkutamisnurk
*** 

Külastaja: „Kuulge, kelner, supi sees on 

kuuldeaparaat!“ 

Kelner: „Vabandage, kas te ütlesite midagi?“ 

*** 

Pärast maist elu seisavad sada meest taevaväravas 

ja ootavad sisselaskmist.  

„Kes on kordki oma naist petnud, astugu ette!“ 

käsib Peetrus. 

99 meest astuvad sammu ette, aga üks mees jääb 

paigale. 

„Minu järel sammu marss,“ käsutab Peetrus, „ja 

võtke see vaegkuulja ka kaasa!“ 

*** 

Õpetaja kurjustab klassiga: „Ärge te arvake, et ma 

kurt olen – ma näen kõike!“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Allikas: Andres 

Varustin, Õhtuleht  

20.07.2020 
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Konverents „20 aastat implantatsioone 

Eestis“ 
FOTOD: Diana Unt 

Audiere, Eesti Audioloogia Seltsi ja Implantaadilaste Seltsi 

koostöös toimus maailma kuulmispäeval (World Hearing Day), 

3. märtsil 2020. aastal, konverents, mille raames tähistati ühiselt 

20. aasta möödumist esimestest kahest sisekõrva 

implanteerimisest Eestis. Aset leidis suurüritus Nordic Hotel 

Forumis ning oodatud olid ka kuulmislangusega inimesed ise. 

Viimaste jaoks oli olemas kirjutustõlge, mis kahjuks küll 

ingliskeelseid esinejaid ei katnud. 

 Põhiettekandjatest üks oli dr Sue Archbold 

Nottinghamist (Ear Foundation), kes tutvustas kaasaegseid eri 

vanuses implantaadikasutajatele mõeldud teenuseid ja 

võrgustikke ning jagas teavet Spend to Save kampaaniast. 

Suurbritanniast oli pärit teinegi esineja, Sir Malcolm Bruce, kes 

rääkis isiklikust kogemusest ja proovikividest vaegkuuljana. 

 Oma sõna ütlesid sekka ka meie poliitikakujundajad – 

sotsiaalkaitseminister Tanel Kiik ja endine minister Helmen 

Kütt. Haridus- ja poliitikakujunduspaneelides lahati neid 

probleeme, mis nähtamatu kuulmislanguse ja audioloogide 

määramatu staatuse tõttu varjus. Mõtlemisainet ja inspiratsiooni 

jagus, seadusloojatelt oodatakse tegusid. 

 

 

 

 

 

 

 

 Tanel Kiik, sotsiaalkaitseminister 

 Vasakul kõnepuldis:  Katrin Kruustük (ülal) 

             Sir Malcolm Bruce (all) 
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Understanding Accessibility 

Konverentsil Zagrebis 4.–6. aprillil 2019 
 

TEKST: Külliki Bode    FOTOD: Külliki Bode 

 

Zagrebis leidis aset Euroopa Vaegkuuljate Liidu 

(EFHOH) konverents “Understanding Accessi-

bility”, kus osales ka Eesti Vaegkuuljate Liidu 

juhatuse esinaine Külliki Bode. 

Konverentsi töökeeleks oli horvaadi keel, 

selles keeles peeti ka ettekandeid. Ekraanilt võis 

lugeda ingliskeelset kirjutustõlget ning Eesti 

esindaja jaoks toodi lauale ka tahvelarvuti, milles 

kuvati Google´i abil kohmakavõitu eestikeelne 

tõlge. 

Konverentsi avas mrs. Jadranka Kristic, 

Horvaatia vaegkuuljate ja kurtide liidu president. 

Jadranka on viipekeelne kurt, kes juhib 

organisatsiooni, mis esindab 12 000 

kuulmispuudega inimest. 

Lühikesed tervitussõnavõtud pärinesid 

tervishoiuministrilt dr Plazonicult ja demograafia-

ministrilt pr Bogdanovicilt. Horvaatias tehakse 

pingutusi, leidmaks igale lapsele viipekeeletõlk, et 

nad saaksid õppida koolis koos teiste õpilastega. 

Soe tervitus kõlas ka EFHOH presidendilt 

Marcel Bobeldijkilt, kes tänas soomlasi, et nad tõid 

kohale silmusvõimendussüsteemi. Marcel sõnas, et 

kui eelmisel aastal sai ligipääsetavuse auhinna 

Ljubljana, siis seekord võitis selle auväärse tiitli 

Hollandi linn Breda. Hollandis on tubli kurtide 

ühing, kes seisis selle eest, et kurdid saaksid 

valimistel osaleda võrdväärselt teistega. Marcel 

mainis, et väga oluline on subtiitrite kvaliteet. Kui 

kasutatakse ebakvaliteetseid ja vigadega 

subtiitreid, siis inimesed lihtsalt vahetavad 

telekanalit. 

Mr Mher Hakobyan Euroopa Puuetega 

Inimeste Foorumist rääkis EDFst ja puuetega 

inimeste õiguste konventsioonist. Ta julgustas 

inimesi pöörduma juhatuse ja spetsialistide poole, 

kes aitavad erinevate küsimuste puhul hea meelega. 

Töömeeleolu Zagrebis konverentsil. Lektorid on kirjutustõlke ekraanide ees, rahvas süvenenud kuulamisse. 
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Mr Tomislav Benja kõneles Horvaatia puuetega 

inimeste registrist, kus on 510 250 inimest. Registri 

järgi on  12% horvaatia elanikest puudega ja 

nendest 13 000 inimesel on kuulmispuue, kusjuures 

60% on mehed.  Horvaatias kehtib seadus, mis 

sätestab, et asutus, kus töötab vähemalt 20 töötajat, 

peab võtma tööle kaks puudega inimest. Siinjuures 

väärib mainimist, et kuulmispuudega inimestel, 

juhul kui nad kriteeriumitele vastavad, on eelised 

teiste kandidaatide ees. Nimetatud seadus on 

aidanud praegu juba umbes 11 000 puudega 

inimest. Lisaks on rahvatervise instituut alustanud 

üle 50aastaste inimeste elukvaliteedi uuringuga, 

mille raames tehakse koostööd ka horvaatia kurtide 

ja vaegkuuljatega. 

Hr Masahito Kawamori rahvusvahelisest 

telekommunikatsiooniliidust demonstreeris videot 

isa ja tütre vahelisest telefonikõnest. Kurt isa 

vestles telefonis tütrega, ise tema kõnet kuulmata – 

tütre jutt oli isale nähtav teksti kujul. Nimetatud 

programmiga telefonid on USAs juba kasutusel, 

kuid mujal maailmas veel eriti mitte, kuna see 

sõltub teenusepakkuja võimekusest. 

Pr Amelie Rossignol-Farjon Euroopa ring-

häälinguliidust rääkis, et nende liidul on 73 liiget – 

46 Euroopa riigist ja 34 Aasiast, Ameerikast ja 

Aafrikast; Eestigi on selle liidu liige. Liikmed 

kasutavad ca 2000 kanalit. 2016. aastal viidi läbi 

üleeuroopaline ligipääsetavuse uuring. Uuringus 

kaardistati subtiitrite kättesaadavust, kusjuures 

Eesti osa oli märgitud halliks, kuna andmed ei 

olevat olnud kättesaadavad (2016 Access services 

survey-subtitling:   

https://www.google.com/search?q=2016+access+s

ervices+survey+subtitling&oq=2016+access+serv

ices+survey+subtitling&aqs=chrome..69i57.4368j

0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8).  

Subtiitrite edastamiseks kasutatakse kahte 

moodust – kirjutustõlget ja automaatset tekst-kõne 

programmi. Probleem on paraku sünkroonimises ja 

kvaliteedis. Kindlasti on vaja tõhustada 

kirjutustõlkide koolitusi. 

Pr Suzana Ivancic Horvaatia rahvustelevi-

sioonist mainis, et nende juures lisatakse subtiitreid 

automaatselt. Samas pole subtiitritega saateid kuigi 

palju; kord nädalas on viipekeelne  saade, aga iga 

Külliki Bode (EVL) ja Soome Kuuloliitto tegevjuht Sanna Kaijanen õhtusöögil. 

https://www.google.com/search?q=2016+access+services+survey+subtitling&oq=2016+access+services+survey+subtitling&aqs=chrome..69i57.4368j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=2016+access+services+survey+subtitling&oq=2016+access+services+survey+subtitling&aqs=chrome..69i57.4368j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=2016+access+services+survey+subtitling&oq=2016+access+services+survey+subtitling&aqs=chrome..69i57.4368j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=2016+access+services+survey+subtitling&oq=2016+access+services+survey+subtitling&aqs=chrome..69i57.4368j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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päev edastatakse ka viipekeelseid uudiseid ja 

viipekeelde on tõlgitud ühtlasi parlamendi istungid. 

Horvaatia rahvustelevisioonil on kohustus tõlkida 

saateid viipekeelde, ent subtiitrite osas sellist 

kohustust pole. On võetud eesmärgiks, et igal aastal 

valmiks viipekeelse tõlkega saateid 30 minuti võrra 

rohkem. 

Hr Mark Laureyns Euroopa kuuldeaparaatide 

ühendusest AEA avaldas muret, et inimesed kuula-

vad muusikat liiga valjult ning see kahjustab kuul-

mist. Kuuldeaparaatide tootjad panevad tarbijatele 

südamele, et nad kannaksid kuulde-

aparaate pidevalt – ainult nii on võimalik 

saada abivahendist maksimaalset kasu. 

Kuuldeaparaatide häälestajad saavad 

kontrollida kuuldeaparaatide tegelikku 

kasutamist oma arvutite abil – iga aparaadi 

info, mitu tundi päevas ta töötab ja mis 

programme tarvitatakse, salvestub 

aparaadis olevasse logisse ja on 

häälestama minnes spetsialisti arvutis 

kohe näha. Ehkki inimesed väidavad, et 

kasutavad kuuldeaparaate iga päev, selgub 

vahel, et kas ei kasutata üldse või on 

kasutust tihtilugu napilt vaid tunnike 

päevas. 

Edasi sai sõna Julie Ligeti Cochlea 

firmast, mille missiooniks on toetada 

inimeste kuulmist. Ettevõte sponsoreerib 

ka EFHOH ja IFHOH ühendusi. Cochlea 

sõnutsi võiks hinnanguliselt lausa 15 

miljonit inimest saada kasu kuulmis-

implantaadist. 

Juha Nikula QLU OY, Transistor AB 

ettevõttest  rääkis induktsioonsilmusest. 

Ettevõtte esindajad käivad Soomes 

asutustes mõõtmas, kas silmus töötab õigesti või 

mitte, ning kogutud andmed lisatakse veebilehele. 

Niisugune töö võtvat aega vaid 15 minu-

tit.  Konverentsi ruumis oli ka silmusvõimenduse 

indikaator, mis normaalse valjusega rääkides näitas 

rohelist tuld, aga kui keegi liiga kõvasti kõneles, 

muutus punaseks. Saalist kostus üksvahe 

humoorikas ettepanek, et indikaatorit võiks edasi 

arendada selliselt, et kui keegi räägib liiga kiiresti, 

siis võiks mikrofon end üldse välja lülitada. 

Hr Darijo Jurišic ombudsmani büroost andis 

teada, et Horvaatias on hoopiski ombudswoman, 

kes tegeleb puuetega inimestega ja on ka ise 

puudega. Kuulajad said aimu mõningatest 

muredest – näiteks toodi välja ebaõiglane olukord 

selles, et Horvaatia kurtide ja vaegkuuljate 

spordiühingud ei saa sama toetust võrreldes teiste 

ühingutega. Tasuta kuuldeaparaadi saab abivajaja 

vaid lapseeas ehk kuni 18-aastaseks saamiseni, 

sealt edasi tuleb kogu lõbu endal kinni maksta. 

Patareid, mida kuuldeaparaadi kandjal kulub nagu 

leiba, peaksid olema tasuta ja neid tuleks jagada 

kõigile võrdselt. Tehnoloogia iseenesest on 

tänapäeval odav ja nii võiks selle võimalusi 

kasutada rohkemgi: eriti suur puudus on 

elektroonilistest infotabloodest lennujaamades, 

bussijaamades ning mujalgi. Infotablool võiks 

kirjalikul kujul joosta olulisem info, mida saaks 

vajadusel kiiresti uuendada või vahetada.  

Luka Bonetti tutvustas kuuldeaparaatide 

rahulolu küsitlust, kust selgus, et suurim probleem 

on müra. Need, kellel oli kaks kuuldeaparaati – üks 

kummaski kõrvas – olid õnnelikumad kui need, kes 

kasutasid vaid ühte aparaati. Iva Hrastinski rõhutas 

enesehinnangu ja eluga rahulolu tähtsust ning mai-

nis, et enesehinnang oli madalam neil, kellel pol-

nud seost kurtide kultuuri ja puuetega inimestega. 

Enim puudutas rahulolematus hiliskurdistunuid. 

Kõlama jäi mõte, et oluline pole mitte pelgalt 

tehnilise abivahendi olemasolu, vaid eelkõige 

inimese enda enesehinnang ja vaimne tervis. 

Maailmas löövad hetkel laineid kirjutustõlke 

Text on Top ja Text on Tap programmid. 
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Pr Caro Münchenist tutvustas LTA projekti, 

mille raames õpetatakse, kuidas subtiitreid 

automaatselt lisada. Kirjutustõlk räägib ümber 

kogu kõneldava jutu ning tekst ilmub automaatselt 

ekraanile, nii et tõlgile jääb ainult väiksemate 

vigade parandamine. Selle projektiga on veel 

võimalik liituda. 

Järgmisel päeval, 6. aprillil, toimus EFHOH 

üldkoosolek, kus võeti vastu majandusaasta 

aruanne. EFHOH on saanud sponsoritelt 7500 

eurot, peamiselt aga saadakse raha liikme-

maksudest (mida on umbes 6800 eurot), 

kogueelarve on 15 820 eurot. Vastu võeti uus 

liikmesühing Gruusiast, samas on välja astunud üks 

Poola ja üks Hollandi organisatsioon. Liikmemak-

su tõsteti, alates järgmisest aastast tuleb Eesti 

Vaegkuuljate Liidul tasuda Euroopa Vaegkuuljate 

Liitu kuulumise eest 181,50 eurot. 

Kõige arvukam on Norra vaegkuuljate 

organisatsioon oma 67 000 liikmega. Norra 

organisatsioon viib juba 20 aastat läbi uuringuid, 

millele vastajate hulk ulatub 120 000 inimeseni. 

Kokku on Norras vaegkuuljaid ühe miljoni ringis. 

EFHOH juurde on moodustatud ka tinnituse 

töögrupp ning kui keegi soovib sellega liituda, siis 

tuleb võtta ühendust Marcel Bobeldijkiga. 

Järgmise konverentsi ajaks plaaniti 25.–30. 

mai 2020. aastal asukohaga Budapestis. 

Konverentsi kohta leiab informatsiooni ja 

lisamaterjale siit: http://www.hsgn.hr/efhoh-

conferenceagm-2019/ 

 

Konverentsil osalemist toetas Kodanikuühenduse 

Sihtkapital. 

  

Neli tankisti ja koer maandusid Brüsselis 
 

TEKST: Kristi Kallaste      FOTOD: Kristi Kallaste 

 

Eelmise aasta hilissügisel sai 

Piret Aus Europarlamendi 

saadikult Marina Kaljurannalt 

kutse ilmuda Brüsselisse talle 

külla. Et aga üksi on väheke 

nagu igav minna, krabas kutsutu 

seltsiks kaasa veel kolm naist ja 

koera ning paika pandi külastuse 

kuupäev, milleks oli 14.–15. 

november 2019. 

Tiimi nimeks sai Neli tan-

kisti ja koer. Tiimi esiliige, 

kuldsest retriiverist Janet, juhtis 

kogu seltskonda stoilise rahuga 

mööda kõigist Euroopa Parla-

mendi karidest ehk metallist ja 

kivist postidest, tõstmata nende 

pihta kordagi jalga. Kai Kuusk 

(Kunder) kihutas esiliikmest 

juhituna edasi, tema käevangus 

oleva Pireti poolt kostmas lakkamatu jutuvada:    Neli tankisti ja koer Euroopa parlamendi ees: vasakult Agda 

„Otse meie ees on suur väljak, selle ääres       Graf, Piret Aus, Kai Kuusk (Kunder), Janet ja Kristi Kallaste.   

seisavad kivimajad. Majad on mitmekorruselised, 

kõige lähem on roosa ja tal on sellised ilusad 

kivikujud fassaadi juures trepi peal, nüüd tuleb  

 

meile vastu seltskond noori inimesi, nad kannavad 

matkakotte, ilmselt on turistid nagu meiegi...“ 

http://www.hsgn.hr/efhoh-conferenceagm-2019/
http://www.hsgn.hr/efhoh-conferenceagm-2019/
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Kristi Kallaste, kes antud näitemängus etendas 

kõvakuuljat, hoidis oma pilgu hoolega Janeti 

vänderdaval tagumikul ja üritas suurlinna melus 

mitte kaduma minna.  

Agda Graf, Pireti kolleegist õppejõud Viljandi 

Kultuuriakadeemiast, leidis end sellest kirevast 

seltskonnast otsekui Alice 

Imedemaalt. Nagu ta hiljem 

mainis, oli tema jaoks tegu 

tõelise avastusretkega mitte 

ainult Brüsselis, vaid ka 

erivajadustega rahva tsipake 

teistsuguses maailmas.  

Marina Kaljurand (kõr-

valoleval pildil koos loo auto-

riga) võõrustas oma külalisi 

nagu elukutseline peoperenai-

ne, jätmata kedagi tähelepa-

nuta. Kohal oli uudistamas 

Kanal 2 „Reporteri“ võtte-

grupp, kes sündmusest 8-

minutilise saatelõigu filmis.  

Kai juhtkoer, malbe 

olekuga Janet, muutus kiiresti 

seltskonna lemmikuks. Üks 

töötajatest mainis, et Janet 

olla üldse esimene juhtkoer, 

kel on olnud au külastada Euroopa Parlamenti. 

Sellele vaidles vastu Indrek Tarand, teatades, et 

juhtkoerad olla Euroopa Parlamenti külastanud 

juba alates 2009. aastast. Võta siis kinni, kummal 

poliitikul rohkem õigus on! 
*** 

Marina Kaljurand suhtus oma võõrustaja-

ametisse imetlusväärse pühendumusega ning oli 

pannud koos tütrega kokku kena programmi. Esi-

mene päev kulus Euroopa Parlamendiga tutvumi-

sele ning õhtu veedeti kohalikus hubases restoranis, 

kus seltskond laulugi lahti lõi. Järgmine päev oli 

mõeldud omal käel Brüsseliga tutvumiseks.   

Tõsi, sekka sattus ka väheke ehmatavaid 

situatsioone. Näiteks visati pime välja postkonto-

rist põhjendusega, et too olla seal teistel ees. Kuid 

ehmatusest toibuti ruttu, kinnitati endale, et issanda 

loomaaed on tõesti kirju, rebiti paar krõbedat kildu 

ning jätkati seiklemist endise lustiga. 

„Me ei mahu siia ära – mina ja minu Ego!“ 

torises Piret itaalia söögikoha kitsukeses taga-

ruumis, kuhu tankistid koeraga omaniku poolt 

viisakalt suunatud olid. „See sinu Ego meid kõiki 

siia linna tõigi, nii et ole parem kuss,“ soovitas talle 

seepeale Kristi. Mispeale Piret vajus vaguralt 

istmele, õngitsedes resigneerunud ilmel oma 

taskust välja kommipoest hiigelostu eest 

kingituseks saadud pakikese šokolaadikujukestega. 

Viimased kujutasid endast Brüsseli kuulsat 

sümbolit – Pissivat poissi, aga kuna tegemist oli 

kingitusega (ja kingitud hobuse suhu ei vaadata), 

siis olid kõik maitsvad poisid ilma peadeta ja 

mõned ka ära kohitsetud. Mis nende maitsvust 

loomulikult ei vähendanud. 
*** 

Õhtul proovis Agda hotellituppa sisse saada ja 

koputas uksele. Ent toanaabrist Kristi, kelle 

kuulmisimplantaadis koputamine remondihäältena 

kostis, ei reageerinud kuigi innukalt ja vaene 

õppejõud pidi oma delikaatsele intelligendi-

loomusele paremini sobiva õrna koputamise 

asemel rusikatele toorest jõudu juurde lisama – 

mille peale aga sees olnud Kristi seda kindlamini 

veendus, et tegu on ilmselt tõepoolest 

remondihäältega; homo sapiens ju säherdust 

põrgulärmi lüüa ometigi ei saa? Järgmise päeva 

hilisõhtul lennukis kusagil Valgevene kohal 

õhuauku sattudes uuris uinakust ärganud Piret 

ehmunult: „Mulle tundub, nagu keegi koputaks 

seinale?“, mille peale arvutisse süvenenud Kristi 

rahumeeli pakkus: „Remonditakse, noh.“ Kõigil 

osapooltel kulus dialoogi seedimiseks ivake aega, 

millele järgnes ühine naerupahvak. Juhtkoerast 

staar Janet ei arvanud sellest kõigest midagi, tema 

põõnas oma reisiväsimust perenaise istme all ja 

arvas vist, et on Viljandist Kilingi-Nõmmele 

sõitvas bussis, mis Kanaküla silla ületamisel pisut 

rappub.  
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„See, et kaotasin kuulmise, tegi mind 

paremaks kuulajaks“ 

Intervjuu Evelyn Glennie, kurdi muusikuga 

KÜSIMUSED: Eesti Vaegkuuljate Liidu esindajad, Liisa Sammalpenger (Soome) 

FOTOD: Philipp Rathmer, Külliki Bode, Kristi Kallaste 
 

Kontserdi teises pooles kõlas kõigepealt barokne Vivaldi Kontsert C-duur Evelyn Glennie enda 

arranzeeringus vibrafonile ja orkestrile. Solisti lähedalt jälgides jääb tema kui kurdi interpreedi fenomen 

täiesti mõistatuslikuks. Lisaks sellele, et ta esineb alati paljasjalgsena, et selgemini tajuda helide vibratsioone, 

tundus lähemalt vaadates veel, et ta haarab muusikat kuidagi oma kulmudega, otsaesisega.  

See kontakt, mis oli dirigendi, orkestri ja solisti vahel, väljendus solisti miimikas. Jääb ikka arusaamatuks, 

kuidas sellistel asjaoludel seos helide ja interpretatsioonikunsti vahel toimib, see on suisa metafüüsiline 

protsess.  
 

Nii kirjutas Eesti Päe-

valehe kultuurilisas 

muusikanautlejast 

ajakirjanik Miriam 

Tally 14. detsembril 

2004. aastal. Evelyn 

Glennie on legendaar-

ne löökpillimängija, 

20. sajandi esimene 

soolokarjääriga 

löökpillivirtuoos. 

Talle on omistatud 

100 autasu, nende 

seas kaks Grammyt ja 

Polar Music Prize. Ta 

on esinenud olümpia-

mängude avamisel 

(2012), musitseerinud 

koos kuulsaimate 

orkestrite ja dirigenti-

dega, ansamblipart-

neritega Björkist Fred 

Frithini, andnud välja 

üle 30 CD-plaadi.  

Evelyn Glennie on 

Eestit korduvalt kü-

lastanud ja siin kont-

serte andnud. Alljärg-

nev intervjuu  on teh-

tud tema viimasel 

külastuskorral 

Eestisse.  

*** 

On 13. veeb-

ruari hommik 

Kadriorus asuva 

Gustav Ernesaksa 

nimelise väike-

hotelli hubases 

köögis. Siia on 

maailmakuulsa 

kurdi muusikuga 

tulnud kohtuma 

Eesti Vaegkuuljate 

Liidu delegatsioon. 

Perenaine keedab 

kõigile teed ning 

lükkab istujate 

poole küpsise-

purgi. Kahjuks ei 

õnnestunud tellida 

kohale kirjutus-

tõlki, kuna kirju-

tustõlk ei tõlgi ing-

lise keelest (isegi 

siis mitte, kui ta 

seda oskab) – nii 

sätestab tema töö-

leping. Seetõttu 

muretsevad mõned 

EVL liikmed pisut, 

kui hästi nad 

kuulsa külalise 

jutust aru saavad.  
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Peagi Evelyn tulebki. Ta on energiline, vahetu 

ja sõbralik. Kohmetus ununeb peagi ja Pille Ruul, 

kes seltskonnast ilmselt kõige paremini inglise 

keelt oskab ning seda ka kuuleb, ei ole kade 

maarjamaalastest kamraadidele tõlgiks hakkama.  

 
Kõikjal räägitakse Teist kui kurdist muusikust, 

aga kui ”kurt” Te siis ikkagi olete? 

Mul on kuulmislangus 90% paremas kõrvas ja 70% 

vasakus kõrvas. Elektroonilisi abivahendeid ehk 

kuuldeaparaate ma enam ei kasuta. Noorena, jah, 

olid mul kuulmisaparaadid. Ent kui täiskasvanuks 

saades hakkasin muusikaga sügavuti tegelema, 

kasutades erinevaid löökpille, tajusin, et tohutult 

palju on erinevaid sagedusi, helide maailm on 

tegelikult väga rikkalik. Kuuldeaparaadid 

lihtlabaselt võimendasid kõiki helisid, mitte ei 

muutnud neid selgemaks. Mu kõrvad võivad küll 

olla töötamast peaaegu lakanud, ent mulle on 

jäetud mu keha! Kõik sagedused, vibratsioonid on 

tunnetatavad läbi keha. Pigem kuulan kõrvadega 

vähem ja kehaga sellevõrra rohkem. Seetõttu 

mängingi pille paljajalu, et vibratsioonide läbi 

muusikat paremini tajuda.  

 

Kas räägiksite oma elust vaegkuuljana meile 

lähemalt? 

Olen sündinud ja kasvanud Aberdeenshire´is 

Methlickis. Kuulmislangus diagnoositi ametlikult 

siis, kui olin 11-aastane, kuid juba 8-aastasena 

tundsin jalgrattaga sõites, et külm tuul tekitas 

kõrvades valu. Käisin väikeses maakoolis, mis asus 

Kirde-Šotimaal, Aberdeenist põhja pool. Koolis oli 

kokku 37 õpilast, õpetajaid oli kooli peale kokku 

vaid kaks. Igal aastal pidid kõik lapsed tegema 

kuulmistesti. Nii märgati aegsasti, kui lapse 

kuulmisega esines mingeid probleeme. Selles 

koolis oli muusika tugeval järjel. Igal reedel 

toimusid koolis muusikatunnid ja need olid nii heal 

tasemel, et kõik selle kooli lapsed oskasid kooli 

lõpetades nooti suurepäraselt lugeda. 

Pärast kuulmislanguse diagnoosi saamist 

taheti mind panna kurtide kooli. Kuid seal seevastu 

ei olnud mingit võimalust õppida muusikat, samuti 

seal ei räägitud ega tegeletudki eriti laste kõne 

arendamisega. Kurtide koolis kasutati viipekeelt, 

mida mina ei osanud ega oska praegugi. See oli 

põhjus, miks ma ei tahtnud minna kurtide kooli. 

Jätkasin hoopis tavakoolis ja mulle meeldis seal 

väga. Sobisin sinna ja sain hakkama. 

Too kool oli üks esimesi koole, kes oli lahkelt 

avanud oma uksed kõikidele erivajadustega lastele. 

Ratastoolide jaoks olid kaldteed, koridorides olid 

erksate värvidega äramärgitud käigujooned 

vaegnägijatele, ja üks tuba oli eraldi tehtud 

kuulmiskahjustustega lastele. Korra nädalas käis 

spetsialist tegelemas kuulmiskahjustustega lastega, 

ühtlasi küsitles ta neid, et saada aru, kas neil on 

mingeid küsimusi või probleeme. Lastele oli 

olemas mitmekülgne tugi. Õpetajatel oli selline 

tehniline vidin, mida me nimetasime foneetiliseks 

kõrvaks – see oli mikrofon, mida nad kasutasid 

klassis rääkides. Selle abil oli võimalik kuulda ka 

õpetaja nägu nägemata ja too vidin toimis nagu 

silmussüsteem. Lisaks kasutasin tollal 

kuuldeaparaati, millest täiskasvanuks saades 

loobusin.  

Hiljuti tegi Suurbitannia valitsus otsuse, et 

Inglismaal on viipekeel üks keeltest, mida on 

võimalik igas Inglismaa tavakoolis endale valida. 

Lapse teise keele valikuteks koolis on hiina keel, 

viipekeel, prantsuse keel jt. Seda muudatust on 

pikka aega oodatud ja planeeritud ning nüüd sai see 

lõpuks ka seadusliku jõu. See kehtib küll ainult 

Inglismaa osas, mitte kogu Suurbritannias. Samas, 

kui viipekeelt soovib õppida vaid üks laps kooli 

peale, siis ma täpselt ei tea, kas või kuidas seda 

korraldatakse. 

 

Kuidas avastasite enda jaoks Eesti? 

Olen Eestis käinud mitmeid kordi, siin esinenud 

ning eestlastega palju koostööd teinud ka 

väljaspool Eestit, maailma eri paigus. Olen 

salvestanud siin Erkki-Sven Tüüri muusikat, 

töötanud koos Neeme Järvi ning tema dirigentidest 

poegade Kristjan ja Paavo Järviga nii USAs, 

Suurbritannias, Saksamaal kui mujalgi.  

Põhjus, miks mul on Eestiga suhteliselt tihedad 

sidemed, on loogiline: mulle meeldib Eestis väga. 

Eesti publik  on kuidagi kompaktne, võib-olla 

seepärast, et te olete väikeriik. Teil on kuulajad 

keskendunud, oskavad kuulata ka keerulist 

muusikat. Kasvõi näiteks praegused kontserdid 

trioga – need on keerulised, tõeline väljakutse ka 

publikule. Samas on siinne kuulajaskond avatud 

meelega. Eile oli kontsert Pärnus, täna Tallinnas, 

homme Tartus, edasi läheme Peterburi. Enne Eesti 

tuuri oli mul kontsert Stockholmis.  
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Muusik Evelyn Glennie Kadriorus EVL esindajatega vestlemas. Jutust saab staar aru kaaslase suud  

tähelepanelikult jälgides. 

Milles seisneb Teie jaoks muusika võlu? 

See on nii ilus küsimus! Igaühele ei meeldi 

muusika – me oleme nii erinevad ja meile 

meeldivad ka muusika juures erinevad asjad. 

Tajudes konkreetse muusikapala vibratsioone, 

võtame vastu ikkagi erinevat informatsiooni. Minu 

töö eesmärk on õpetada meid maailma kuulama. 

Kuidas seda eesmärki täita? Selleks on erinevad 

viisid. Üks võimalus on lihtsalt musitseerida, teine 

võimalus on õpetada. Ma korraldan noortele 

töötubasid, kus õpetan neid eeskätt kuulama, 

kuulama seda heli, mis tänu sinu tegevusele on 

tekkinud. Tähtis ei ole see trummilöök ise, vaid see, 

kuidas sa seda teed ja tunnetad, mis su sees sel ajal 

toimub – et sa õpiksid kuulama vastuseid enda 

seest. Et see viiks sind lõpuks sinu enese 

kuulamiseni.  

Kuulama õppimine on oluline kõikjal meie 

elus – kodus, tööl, koolis ja mujal. Probleemid 

saavad tihti alguse sellest, et me ei kuula – me 

kuuleme sõnu, kuid ei taju, mis on selle sõnum. 

Kõige tähtsam on kuulata resonantsi, 

helipeegeldust, mis sellega kaasneb, ning seejärel 

kuulata oma tundeid ja tajusid, mida see on 

tekitanud.  

Minu unistuseks on luua selline keskus, kus 

saaks õppida kuulamist. Sümboolselt oleks keskus 

justkui selline tugisammas, pillikeel, kust sa 

saaksid vaimses plaanis otsekui kinni haarata ja 

millele võiksid vaimselt toetuda. Näiteks võiksid 

sealt abi saada nii jalkatreener oma meeskonna 

kuulamiseks kui ka inimene, kes on 20 aastaks 

vangi pandud, et temagi saaks õppida kuulama, 

kuidas pillikeel vastu võngub; miks mitte ka 

näiteks lapseootel ema, kes keskuses käinuna õpiks 

kuulama oma loodet – ja nii edasi. Praegu on mu 

põhisihtgrupiks noored, eriti teismelised ja ma 

naudin nendega töötamist väga. 

Evelyn Glennie on välja andnud ka raamatu 

”Listen world!” (2019). Eesti keelde seda tõlgitud 

pole, seega peavad lugejad oskama inglise keelt. 

”See raamat on mõeldud eeskätt noortele,” mainib 

Evelyn, ”aga loodan, et siit leiavad lugemist ka 

teised.” 
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Kas Teil on kokkupuuteid või teete koostööd ka 

vaegkuuljate organisatsioonidega?  

Suurbritannias on väga palju erinevaid kuulmisega 

seotud organisatsioone. Üks ühendus, kellega ma 

koostööd teen, on Elisabethi fond. Seal pakutakse 

tuge peredele, kelle väikelastel on avastatud 

kuulmiskahjustus. Suurbritannias saab tuvastada 

võimalikku kuulmiskahjustust juba lootel. Pärast 

sellise lapse sündimist tuleb Elisabethi fond 

vanematele appi ja toetab perekonda. 

Suurbritannias saavad 99% kurtidest lastest 

implantaadi. Implantaadi saamisele järgneb 

korralik abi ja tugi, tänu millele saavad enamik 

neist lastest minna tavakooli.  

Teine organisatsioon, millega mul on samuti 

tihe koostöö, on Action on Hearing Loss. Nemad 

tegelevad tööhõive, hariduse ja ligipääsetavuse 

probleemidega. Selles ühenduses ei viibi ma alati 

füüsiliselt kohal, vastupidiselt Elisabethi fondile, 

mille üritusi külastan isiklikult. 

 

Kuidas oled õppinud, harjutanud, treeninud oma 

keha välja? 

Kui olin väike, siis näitas telekas pühapäeva-

hommikuti saadet, kus õpetati huultelt lugemist. 

Vaatasime seda koos emaga. Kui saade lõppes, siis 

läksime peegli ette ja tegime kahekesi selle saate 

ise läbi. See oli väga kasulik treening: alguses oli 

mul suu pealt väga raske aru saada, aga ajapikku 

läks palju kergemaks.  

Mu ema ja isa olid farmerid. Isa mängis 

akordioni maatantsuansamblis, mis esines 

pulmades ja külapidudel. Isa ei olnud muusikat 

õppinud, aga oskas mängida küll, nagu ka teised 

pereliikmed. Olime musikaalne pere. 1976. aastal 

sai minust Cultsi löökpilliansambli liige, selle 

asutajaks oli kohalik muusikapedagoog Ron 

Forbes. Härra Forbes oli imeline õpetaja, ta suunas 

mind kuulama kehaga ja õpetas arendama teisi 

meeli. „Meie tunnid käisid nii, et ta saatis mu 

ruumist välja ja ma panin peopesad vastu seina. Siis 

ta mängis klassis kahel trummil kaht nooti ja küsis 

minult, kumb on kõrgem. Selgus, et ma vastasin 

õigesti ja ta küsis, kuidas ma seda tean. Aga ma 

tundsin ühe heli puhul vibreerimist oma käe 

ülemises osas, sõrmedes, ja teise tooni puhul 

allpool, randmes. Samamoodi tundsin, kuidas 

põrand vibreerib telefoni helina peale. Mida enam 

ma avastasin oma võimet, seda enam  hakkasin 

kogu kehaga tunnetama helikõrgusi. Otsustasin 15-

aastaselt, et tahan saada sooloartistiks. Ega ma ei 

teadnud, et sellist eriala nagu solist-

löökpillimängija pole olemas.   

 

Olen lugenud, et Teile meeldib sageli tunnetada 

muusikat jalataldadega? Kui peate siiski 

jalanõusid kandma, siis missugused jalanõud 

sobivad muusika tajumiseks kõige paremini? 

See vastab tõele, et eelistan tegeleda muusikaga 

tõepoolest paljajalu ning paljajalu olen ka 

kontsertidel esinedes. Juhul kui mu jalad on 

kängitsetud jalatsitesse, peavad need olema 

madalad, hästi õhukese pehme tallaga: vibratsiooni 

tajumiseks peab materjal olema igal juhul õhuke. 

 

 

Missugused on Teie kui kurdi muusiku nõuded 

lavale? Kas muusikat ja selle vibratsiooni juhib 

paremini puitlava või mõni muu materjal peale 

puidu? Samuti mind huvitab, kui palju mõjutab 

Teie muusika kvaliteeti lava akustika, samuti 

kontserdimaja või muu kontserdi toimumiskoht 

üldiselt – eesmärgiks siis muusika tajumine 

täpselt nii, nagu Teil vaja?  

Kõige parem lavamaterjal on puu. Vaip ei sobi. 

Õnneks enamus lavasid ongi puust. 

 

Kas erinevast puidust muusikainstrumentidel on 

vahet? Näiteks vaher, kirss, kadakas, saar, mänd? 

Erisused on alati olemas. Isegi kui sul on kümme 

erinevat roosipuust löökpilli, kõlavad needki kõik  

erinevalt. Roosipuu on hea materjal, seda saadakse 

Honduurasest ja sellest valmistatud kõlakast on 

suurepärane. Samuti on roosipuust valmistatud 

marimba, üks mu lemmikpille. Marimba on puidust 

plaatidega ksülofon. Hoolimata samast materjalist 

ei anna ükski marimba sama resonantsi ega sama 

helitugevust – nad kõik on erinevad. 

Ükskõik, kuidas sa lööd pilli – iga kord on 

erinev heli! Ma eelistan kuulda pigem vähem, aga 

see-eest kvaliteetselt, läbi kogu oma keha. 

Tunnetan läbi oma keha muusikat paremini kui läbi 

tehisliku masina. Kuulen paremini kõrgemaid 

helisid, aga eelistan madalamaid toone.  

On kaks totaalselt erinevat muusika tajumist 

sõltuvalt sellest, kas sa viibid loojana laval või 

kuulajana saalis. Seda teavad ja selle pärast 

muretsevad kõik muusikud, kuulmispuudest 

olenemata. Seepärast on kombeks proovide ajal 

saata saali istuma paar inimest – nende ülesandeks 

on kuulata, mismoodi kostab laval tehtav muusika 

saali. 
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Teet Kallaste, Külliki Bode, Evelyn Glennie, Pille Ruul ja Kristi Kallaste. 

 

Kuidas Te kodus muusikat kuulate? Kas teil on 

olemas näiteks vibrotaktiilne voodi, 

füsioakustiline tugitool või Humu vibreeriv 

helipadi? 

Kodus ma muusikat ei kuula. Mis puutub Humusse, 

siis selles vallas on tohutult palju erinevaid 

sellekohaseid seadmeid, mis võimaldavad kurdil 

vibratsiooni abil muusikat tajuda. Mõni näeb välja 

nagu T-särk, teine nagu jahimehe vest – ja need 

vibreerivad, edastades muusikavõnkeid. Teen 

praegu koostööd ühe naisega, kelle nimi on 

Lorenza. Ta treenib hobuseid tantsima, see on nagu 

hobuste ballett. Me valmistume Tokyo 

olümpiamängudeks. Lorenza ei kuule ja tal on veel 

sellele lisaks muidki terviseprobleeme. Hobuste 

balletis peab ratsanik juhtima hobuse liigutusi 

täpselt muusikasse. See on aga Lorenza jaoks väga 

raske, kuna ta on ju kurt. Õnneks on hobuste 

balletis lubatud kasutada selliseid Humu-tüüpi 

vibreerivaid veste, mis edastavad ratsanikule õiget 

rütmi ja vibratsiooni, et ta saaks hobust juhtida 

täpselt muusikas tantsima. Kõige raskem on tabada 

muusika algust: täpsest alustamisest sõltub kõik 

edasine. Selleks ongi see vest ülioluline. Samuti 

tuleb välja peilida ja uuringuid teha, kuidas see 

vest, mis on inimese seljas, mõjutab omakorda 

hobust. Hobused on ülitundlikud ja tajuvad kohe, 

kui inimese seljas on vibreeriv vest. Praegu teeb 

Lorenza koostööd Saksamaa ekspertidega, et 

testida selle vesti vibratsioonide mõju hobustele. 

Olen väga põnevil ja loodan, et tulemus saab 

vägev! 

 

Suur tänu Teile intervjuu eest! Täna õhtul 

tulevad Estonia kontserdisaali Teie kontserti 

kuulama ka eesti ja soome vaegkuuljad. Hoiame 

Teile õhtuseks esinemiseks pöialt! 

Ka minul oli väga meeldiv teie kõigiga kohtuda. 

Kindlasti ei jää mu nüüdne Eesti külastus 

viimaseks. Aitäh! 
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Intervjuu Meie Aurisele andis Euroopa Implantaadikasutajate Liidu Euro-

CIU viitsepresident Robert Mandara 

 
 

TEKST: Svetlana Oper ja Kati Esna      FOTOD: erakogu, Kristi Kallaste  

 

Küsimused koostasid Kristi Kallaste ja Kati Esna. 

Ingliskeelse intervjuu tõlkisid Svetlana Oper ja Kati Esna.  

 

EURO-CIU (Euroopa Implantaadikasutajate Assotsiatsioon) on 1995. aastal rajatud katusorganisatsioon, 

mille missiooniks on toetada kurte, kes on otsustanud ravida oma kuulmist sisekõrvaimplantaadi hankimise 

teel. Ühendus levitab implantaate puudutavat teavet ja viib läbi mitmesuguseid uurimustöid, saamaks 

kasutajatelt tagasisidet. Praegu kuulub organisatsiooni 31 liikmesühendust 23 Euroopa riigist 

(http://www.eurociu.eu/). 2019. aastal valiti EURO-CIU uus juhatus ning asepresidendiks nimetati Robert 

Mandara, kes oli lahkesti nõus meiega jagama oma nägemust ja kogemusi. Robert Mandara palub lugejatel 

arvestada sellega, et käesolevas intervjuus avaldab ta ainult oma isiklikke seisukohti, mis ei pruugi ühtida 

EURO-CIU vaadetega. 

  

http://www.eurociu.eu/
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Robert Mandara, olete EURO-CIU esimene 

viitsepresident. Palun kirjeldage lühidalt, mis 

Teid selles töös enim köidab? 

Mind valiti ametisse 2019. aasta aprillis. Tunnen, 

et olen selles rollis ikka veel uus ja olen osalenud 

seni ainult ühel juhatuse koosolekul Barcelonas. 

Mulle meeldib, et saan näha laiemalt rahvus-

vahelist olukorda, üldpilti. Meie liikmesriigid 

saavad üksteiselt palju õppida, mis on pikemas 

perspektiivis meile kõigile kasulik. EURO-CIU 

toetusel toimunud Euroopa Sõprusnädala laagris 

(European Frendship Weeks) leidsin ma palju uusi 

sõpru. Olen loonud endale suurepärase kontaktide 

võrgustiku kogu Euroopas. Olen praegu ainus 

juhatuse liige, kes kannab sisekõrvaimplantaati 

(edaspidi SI). Soovin, et SI kandjad oleksid EURO-

CIU tegevuse tähelepanu keskmes, kuna tegemist 

on ju ikkagi implantaadikandjate endi ühendusega. 

 

Miks peaks Teie arvates implantaadikandjad 

astuma EURO-CIU liikmeks? Kas Euroopa SI 

kandjate ühendused on huvitatud EURO-CIU 

liikmeks astumisest ja selles aktiivsest 

osalemisest? 

EURO-CIU on Euroopas asuvate liikmesühenduste 

katusorganisatsioon. EURO-CIU liikmeks saavad 

end registreerida juriidilised isikud ning tasuda 

tuleb liitumistasu. Eraisikuna SI kandja liikmeks 

astuda ei saa, ta on esindatud läbi oma 

organisatsiooni. Mitmetes riikides on eraldi 

ühendused lastele ja täiskasvanutele. Kokku 

esindab EURO-CIU praegu umbes 220 000 SI 

kandjat kogu Euroopas. Meie viimasel sümpoo-

sionil Poolas Wroclawis oli üle 200 osaleja 31 

riigist. Selle põhjal võib öelda, et liikmesühen-

dused on EURO-CIU suhtes entusiastlikud. 

Liikmesühenduste liikmetest SI kandjad osalevad 

meelsasti Ühendkuningriigis toimuval iga-aastasel 

Euroopa Sõprusnädalal (European Friendship 

Week – EFW), mida toetab EURO-CIU.  

 

Kas on tehtud uuringuid selle kohta, kuidas SI 

kandjad Euroopas end üldiselt määratlevad? Kas 

nad peavad end (identiteedi alusel) kuuljateks, 

kurtideks, vaegkuuljateks või hilis-

kurdistunuteks? 

Selliseid uuringuid minu teada läbi viidud ei ole ja 

ma arvan, et SI kandjad vaevalt selles küsimuses 

üksmeelel oleksid. Mina pole kunagi soovinud 

sildistamist ega lahterdamist. Näen ennast ja kõiki 

teisi SI kandjaid isiksustena. Minu jaoks on 

mõistete „kuulmispuue”, „osaline kuulmine” ja 

„vaegkuulmine” kasutamine suhteliselt uus ja 

ebamugav viis, kuidas püütakse ära hoida 

solvamist. Kui ma pean mingit terminit kasutama, 

siis kasutan lihtsalt sõna „kurt” – inglise keeles 

väikse algustähega. Ma pean ennast pigem mingit 

laadi erivõimet omavaks kui puudega inimeseks. 

Ilma protsessoriteta olen 100% kurt. Kandes kõrvas 

oma abivahendeid, tunnen end enamasti kuulja 

inimesena. Kui mõnda terminit ei kasutata just 

tahtlikult solvamiseks, ei ole ma terminoloogia 

suhtes tundlik. 

 

Mida Teie arvate, kas SI kandjad peaksid saama 

töövõimetus- või invaliidsushüvitisi, -pensione 

jms? Või tulekski neid igas mõttes täielikult 

kuuljateks inimesteks pidada? 

See sõltub iga riigi sotsiaalsüsteemist. Minu jaoks 

on kõige olulisem see, et reegleid kohaldataks 

õiglaselt ja järjepidevalt. Soomes, kus praegu elan, 

seda kahjuks pole. Mõni kasutaja saab täisulatuses 

puudetoetust, teine osalist ja mõni – sealhulgas 

mina – ei saa üldse midagi. Ei tundu küll, et need, 

kes saavad toetusi, tõepoolest vajaksid abi rohkem 

neist, kes toetusi ei saa. Palju sõltub sellest, kus 

inimene elab ja kui pädevad on spetsialistid, kes 

teda juhendavad. 

SI ei muuda kasutajaid täiskuuljateks. Paljud 

inimesed, kes on saanud oma SI hilisemas eas, 

kuulevad nüüd tõepoolest oluliselt rohkem kui 

enne, kuid nende kurtuse ajalugu mõjutab ikkagi 

nende enesetunnet ja omavahelist suhtlust. SI 

kandjad vajavad riigipoolset tuge kogu elu vältel, 

näiteks protsessorite ja implantaatide hooldamisel, 

abiseadmete soetamisel ja võimalik, et ka suulise 

tõlkimise saamisel. Need teenused võivad olla väga 

kulukad. Kui SI kandjad peaksid selle kõige eest ise 

tasuma, siis oleks ju igati normaalne võimaldada 

neile toetusi.  

Mulle näib, et paljud noored SI kandjad 

peavad end kuuljateks. Olen kindel, et enamus neist 

suudabki leida endale hea töökoha ja elada 

stabiilset elu. Arvan, et niikaua, kuni riik abistab 

implantaatidega seotud kulude katmisel, ei vaja ega 

otsi paljud implantistid täiendavaid puudetoetusi.  

 

Robert, Te ei ole olnud implantaadi kasutaja 

lapseeast, vaid saanud selle üsna hiljuti. Palun 

kirjeldage, kuidas ja mis asjaoludel sai teist 

implantaadi kasutaja.  

Mulle pakuti implantaati esmakordselt 1996. aastal  

ja kui oleksin selle vastu võtnud, siis oleksin olnud 

Soomes ilmselt  esimeste seas, kes selle said.
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Olin aga tollal täielikult implantaadi vastu, seda 

peamiselt operatsiooni kartuse ja negatiivsete 

meediaartiklite tõttu, ning ka hirmust tundmatu ees. 

Lisaks ma ei oleks viitsinud mitu korda päevas 

patareisid vahetada. Ühtlasi ei meeldinud mulle 

tunne, et mind survestatakse uue tehnoloogia nimel 

merisea või laboriroti rolli asuma. Oma võimsate 

kuuldeaparaatidega sain hakkama üsna hästi. 

Paraku oli kuulmislangus progresseeruv – 

kuulmine vähenes järk-järgult ja ka tinnitus 

kõrvades aina süvenes. Lõpuks oli mul mõistus 

otsas, olin vihane ja pettunud; minu töö- ja pereelu 

kannatasid tõsiselt. Olin silmitsi valikuga – kas 

liituda kurtide viipekeelse kogukonnaga või 

hankida implantaat. Aga ma pole kunagi kurtide 

kogukonda kuulunud, viipekeelt ei oska ja 

võimalikult hea kuulmine on minu jaoks alati olnud 

väga oluline. Siiski kõhklesin. Alles pärast seda, 

kui olin kohtunud ja rääkinud paljude implantaadi 

kandjatega, muutsin lõpuks oma meelt. Kaotada 

polnud ju enam midagi. Sain oma esimese 

implantaadi 2014. aastal ja teise 2016. aastal, seega 

on need endiselt suhteliselt uued. 

 

Kuidas on kulgenud Teie ajaline teekond helide 

maailmas? Kui kaua olite kuuldeaparaadi 

kasutaja?  

Sündisin vaegkuuljana. Paljud minu pereliikmed 

olid või on kurdid. Esimese rinnal kantava 

kuuldeaparaadi sain nelja-aastaselt, kõrva taga 

kantavad kuuldeaparaadid sain siis, kui olin umbes 

seitsmeaastane. Kokku kandsin kuuldeaparaate üle 

40 aasta. 

SI kuulmise õppimine on olnud põnev 

teekond! Vahetult pärast aktiveerimist ei saanud 

ma absoluutselt mitte millestki aru! Teel haiglast 

koju, kui märkasin, et kuulen kahisevaid helisid, 

hakkasin käituma nagu laps – nuuskisin meelega 

valjusti ninaga ja tekitasin muid helisid, et lihtsalt 

uut ja huvitavat tunnet nautida.  

Päevade ja nädalate edenedes hakkasin tasapisi 

helidest aru saama, kuid väsisin kiiresti. Näiteks 

lugesin raamatuid, kuulates samasugust teksti CD-

lt. Teksti jälgimise ajal oli jutt täitsa selge, ent 

niipea, kui raamatu kõrvale panin, ei saanud ma 

enam midagi aru.  

Kui inimesed saavad implantaadi, siis räägivad 

nad, kuidas kuulamist õpivad, mina aga tahan 

rääkida helide eirama õppimisest. Kui implantaat 

on sisse lülitatud, kuuleb inimene tõesti kõike. 

Maailm pole kaugeltki vaikne ja see on täidetud 

igasuguste helidega. Nõudepesumasin võib 

töötada, puulatvades tuul puhuda, koer ust või 

ennast kraapida, kellad tiksuda, riided sahiseda, 

vesi ringelda torudes jne. SI kasutajad peavad 

õppima neid taustahelisid ignoreerima. Kui suudad 

taustamüra tähelepanuta jätta, on palju lihtsam 

olulistele asjadele keskenduda – näiteks jutust aru 

saada.  

Olete kogenud maailma helisid kahel erineval 

viisil – kuuldeaparaadiga ja implantaadiga. 

Täiskasvanuna oskate neid helisid rohkem 

märgata, neid kirjeldada ja kogeda. Mis on 

suurimad erinevused? Mis helid jäävad 

kättesaamatuks või mis kõlab teisiti, võrreldes 

kuuldeaparaati ja implantaati? 

Minu arvates on kuuldeaparaatide ja 

implantaatide vahel suurimad erinevused 

järgmised: 

Tundlikkus. Kuulen nüüd väga vaikseid 

helisid. Näiteks on meie koduakendel kolmekordne 

klaas, kuid ma kuulen, kuidas inimesed kruusa peal 

õues kõnnivad, kuulen linnulaulu ja lähenevaid 

autosid. Saan perega rääkida ilma, et nad viibiksid 

samas toas. Mu naisele meeldib väga, et nüüd ta 

saab mind õhtusöögile lihtsalt hõigata ega pea minu 

juurde tulema ning mu õlale koputama. 

Taustasumin puudub. Ma saan reguleerida 

helitugevust nii, nagu mul seda vaja on ilma, et 

mingid lisanduvad vilinad-suminad tekiksid. 

Kõne ja laulusõnade mõistmine. Nüüd on 

inimestega lihtne rääkida isegi mürarikkas 

keskkonnas, nagu näiteks rahvarohked restoranid. 

Muusika osas kuulen laulude sõnu paremini kui 

kunagi varem. Kuulen ka sõnade intonatsiooni, 

mida ma kunagi varem ei kuulnud. 

Miinus on see, et vähemalt minu masinal on 

madala sageduse jõudlus nõrk. See mõjutab minu 

muusika tunnetust ja meloodiad on kaotanud oma 

soojuse. Lisaks on klaveri nootide vahel palju 

raskem vahet teha. Kuuldeaparaadi kandmise ajal, 

kui oskasin mingit viisi, leidsin ka noodid üles. 

Implantaatidega ei saa ma üldse usaldusväärselt 

viisi mängida. Kui ma kogemata kõrgemat või 

madalamat klahvi vajutan, siis ma lihtsalt ei märka 

heli erinevust. See on kõrgtehnoloogilise 

digitaalmaailma miinus. 

Mis pani Teid otsustama implantaadi kasuks? 

Mida implanteerimine Teile tähendab ning mida 

on see juurde andnud?  

Kõige tähtsamaks hetkeks, mis pani mind 

implantaadi kasuks otsustama, oli SI kandjate 

eneseväljenduse nägemine. Olen kogenud, et 

kuuldeaparaatide kandjad püüavad koosviibimistel 

olla sageli märkamatud, nad istuvad vaikuses ja 

väldivad suhtlemist ümbritsevate inimestega.
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Osalesin suurel SI kandjate koosviibimisel ja 

märkasin nende käitumisest kohe, et nad tunnevad 

end vabalt ja suhtlevad omavahel meelsasti. 

Tundsin ennast siis äärmiselt ebamugavalt, olin 

omaette ja halvas tujus. Igaüks, kes kaalub SI 

kandmist, peaks kohtuma võimalikult paljude SI 

kandjatega näost näkku. Internet võib küll vastata 

paljudele küsimustele, kuid see ei saa asendada 

tõelist inimlikku kontakti. 

Viis aastat tagasi olin ma täiesti teine inimene. 

Olin kurnatud, stressis, eraldatud ja väga tõre. 

Minu töö- ja pereelu 

kannatasid kohutavalt. 

Nüüd, kui mul on SI, on 

mul palju rohkem 

energiat, olen õnnelik ja 

olen avatud maailma 

inimene. Varem tundsin 

end täitsa vana mehena, 

kuid nüüd tunnen, et olen 

nii umbes 20 aastat 

noorem. Uskuge, ükski 

rahasumma ei lahutaks 

mind enam implan-

taatidest.  

 

Mis suunas on liikumas 

kuuldeaparaatide ja 

implantaatide tehnoloo-

gilised uuendused? Mil-

lised on tänased tootjate 

prioriteedid? Kas pigem 

soovitakse vähendada 

seadmete mõõtmeid, 

täiustada helide töötle-

mist, tehes neid mugava-

maks, arendada erine-

vaid liidestusi teiste teh-

noloogiliste seadmete-

ga? Või on veel midagi?  

Ma ei ole selle ala ekspert ja saan edasi anda ainult 

oma isiklikud soovid. 

Helikvaliteedi ja aku jõudluse parandamine oleks 

minu soovide nimekirja tipus. Väiksem suurus pole 

minu jaoks kriitiline, kuna tänapäeva seadmed on 

juba niigi piisavalt kerged ja mugavad. Tootjad 

töötavad pühendunult implantaadi protsessoriga 

liidestatavate seadmete kallal, kuid ma pole 

sellistest seadmelisadest eriti vaimustatud. Meil on 

juba niigi hulgaliselt funktsioone, mis võivad 

muuta kuulja inimese kadedusest roheliseks: 

näiteks saame suunata telefonikõned otse 

implantaadi protsessorisse. Ma usun, et just SI 

kandjad on esimesed, kes saavad nautima Douglas 

Adams'i muinasjutulise paabelkala (Babel Fish*) 

oskust, ehk automaatset tõlget ühest keelest teise. 

Isiklikult soovin, et kasutaja kätte antaks 

rohkem kontrolli oma protsessori seadistamise ehk 

sätete üle. Tänapäeva põlvkond on tehnoloogiliselt 

edasijõudnud, kuid neid ei usaldata ja neil ei lubata 

iseseisvalt midagi kohandada. Implantaadi 

seadistamist teostab spetsialist, selle asemel et 

võimaldada implantistidel ise seda teha. 

Spetsialistidel on protsessorite reguleerimiseks 

vaid piiratud aeg ehk see tunnike, mil implantist 

viibib tema vastuvõtul, samas kui kasutajate 

käsutuses on aega piiramatult. 

Tänapäeval on SI tootjatel kasutajate suhtes 

eluaegne monopol.   Pikas perspektiivis pole see ei 

õiglane ega hea.  Laps, kes on implanteeritud täna, 

võib elada üle  100 aasta.  Mitmeid tootjaid ei pruu-

gi siis enam olemaski olla. Mis juhtub sel juhul 

nende patsientidega? Sooviksin väga, et tootjad 

lepiksid omavahel kokku  ühtse standardi implan-
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taatide liidestuse osas, mis võimaldaks mistahes 

protsessoril töötada mistahes implantaadiga ilma, 

et firma vahetamiseks peaks inimene uuesti 

operatsioonile minema. 

Tootjad ei tohiks karta ühist platvormi või 

liidestust. Hirm, et inimene heast peast vahetab 

firmat, on alusetu. Senikaua, kuni nad hoiavad oma 

kliente õnnelike ja rahulolevatena, valiksid 

kaubamärkide vahetamise vaid vähesed inimesed. 

Kui aga jätkame praegust lahknevat teed, jõuame 

lõpuks olukorda, kus tootjad pidevalt omaette 

täiustavad oma tooteid ja loovad oma toodetele 

lõpmatuseni juurde aina erinevaid udupeeneid 

lisafunktsioone ja vidinaid – lõppkokkuvõttes aga 

hakkavad need pigem takistama SI kasutajatel head 

kuulmist, mida nad muidu saada võiksid. 

Võib-olla tulevikus saab võimalikuks kõikide 

konkureerivate ettevõtete rakenduste installee-

rimine erinevatesse protsessoritesse ja nii saaksid 

kurdid kasutada kõiki soovitud funktsioone. 

Milliseid uuendusi, lisaseadmeid julgustaksite SI 

kandjaid kasutama, et saada osa rohkemast meid 

ümbritsevast helide maailmast?  

Minu jaoks on siiani kõige olulisemateks helideks 

kõne ja muusika. Kõneta oleme inimestest 

isoleeritud. Muusikata jääme aga ilma seletamatust 

rõõmust, mis minu arvates aitab kaasa heale 

vaimsele tervisele. Paljud kuulmispuudega 

inimesed kannatavad hilisemas elus dementsuse 

all. Huvitav on see, et kui dementsuse all 

kannatajad ei suuda isegi oma lapsi ära tunda, 

mäletavad nad ja naudivad laule, mida nad oma elu 

ajal teadsid. Kui me pole kunagi muusikat või laulu 

kuulnud, siis milline elu ootab meid siis, kui oleme 

vanad ja seniilsed? Sellised ümbritsevad helid nagu 

linnulaul, lainekohin, tuul lehtedes jms on küll 

toredad, kuid vähemalt mina ei pea neid õnnelik 

olemises nii oluliseks. 

Seade, milleta ei saaks ma elada, on minu TV 

striimer ehk TV heli edastusseade. See võimaldab 

mul telerit stereos taustamürata kuulata. Muidu 

aga meeldib mulle kasutada abiseadmeid 

minimaalselt.  

 

Kui teil oleks võimalik sisustada unelmate 

klassiruum või õpikeskkond koolis, kus õpib 

vaegkuulja (kas kuuldeaparaatide või implan-

taadiga), siis milline see oleks? Milliste 

seadmetega selle sisustaksite? Kas Inglismaal või 

Soomes on sellise sisustusega õppeklasse olemas? 

Milline imeline küsimus! Samas sellele pole nii 

lihtne vastata. Eelistaksin keskenduda koolile 

üldiselt, mitte ainuüksi klassiruumile. Ma käisin 

tavakoolides, kolledžites ja ülikoolis Inglismaal, 

kus olin klassis tavaliselt ainus kurt õpilane. Juhtus 

nii, et 11–16aastaselt käisin ka sellises koolis, kus 

oli teisigi kurte. Teoreetiliselt oleks just see kool 

pidanud kurtide laste õpetamisega paremini kursis 

olema kui nn tavakoolid, kuid tegelikkuses 

polnudki see nii! Üldiselt ma loodan ja eeldan, et 

enamik SI kandjaid käivad tavakoolides, kus 

vajaduse korral oleks neil saadaval lisatugi.  

Ideaalses klassiruumis on hea akustika: vaip 

põrandal, akustilised plaadid laes ja pehme 

sisustus. Projektorid ja tahvlid on kõigile selgelt 

nähtavad. Valgustus võimaldab õpilastel õpetajat 

kogu aeg hästi näha. FM-süsteem või raadioside 

mikrofonide olemasolul on alati sisse lülitatud, 

neid testitakse iga päev ja iga õpetaja oskab neid 

korrektselt kasutada. 

Kuulmispuudega laps ei tohiks end kunagi 

ebamugavalt tunda. Minu vaegkuuljast pojale anti 

koolis pöördtool, et ta saaks ringi keerata ja lugeda 

kõikide rääkijate huultelt. See oli iseenesest hea 

idee, välja arvatud see, et tegemist oli ilmselgelt 

„tema“ tooliga ja ka kõigile teistele meeldis sellega 

mängida ja seda näppida. Kui igal õpilasel oleks 

olnud oma pöördtool, oleksid kõik lapsed olnud 

kenasti võrdsed. Kui kurtidel õpilastel on vaja 

üksteist jälgida, siis neile sobib hästi istuda kas 

ringis või hobuserauakujuliselt. 

Kuulmispuudega lapsel peaks olema võimalus 

valida, kus ta istub, et ta saaks võimalikult hea 

visuaalse kontakti õpetaja ja teiste õpilastega. 

Samuti oleks hea, kui ta kõrval istub sõber. Mina 

oma kuulmispuudega pidin enamasti klassi ees 

istuma, kuid see ei meeldinud mulle eriti. Kord pani 

õpetaja mind istuma väga suure klassiruumi 

tagumisse ritta – ühe tüdruku kõrvale, kes mulle 

meeldis. Mulle anti valida: kas istuda tüdruku 

kõrval või liikuda ettepoole, kus ma kuuleksin 

õpetajat palju paremini – kahte head asja korraga 

paraku ei saanud. Tegin otsuse ja jäin istuma sinna, 

kus olin. Ma ei kahetse oma otsust, sest tüdruk oli 

palju huvitavam kui õpetaja. Mu mõte on see, et 

päris elu on hoopis keerulisem, kui õpetajad ja 

asjatundjad tihtipeale arvavad... 

Minu õpingute ajal polnud ei koolis ega 

ülikoolis veel võimalik kasutada kolmanda osa-

poole abi: ei olnud sellist tugiisikut, kes näiteks 

kirjutaks loengu ajal kurdile lapsele vajalikke jutte 

üles, ametlikust kirjutustõlgist polnud tollal veel 

keegi kuulnudki. Kuulmispuudega lapsed pidid 

olema täiesti iseseisvad, suure vaevaga saime 
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õpetaja jutust aru. Õpetaja kirjutas oma laused 

tahvlile ja me kõik kribasime need usinalt ümber 

oma vihikutesse; kõigele lisaks tuli mõnikord 

dešifreerida ka õpetaja poolt tahvlile kirjutatut. 

Minu õpingud ülikoolis olid tõeline katsumus. 

Loodan, et asjad on edasi liikunud nii, et 

kuulmispuudega lastele või noortele antakse teave 

edasi nagu teistelegi – kohe ja vahetult, ilma lõputu 

mõttetu ümberkirjutamiseta. 

Teave tuleks esitada võimalikult visuaalselt. 

Olen kindel, et paljud kurdid, nagu minagi, õpivad 

kergemini silmade, mitte kõrvadega. Kuulmis-

puudega inimese aju on kohanenud paremini 

töötlema visuaalset infot: pilte, tekste. 

Vaegkuuljatel on reeglina väga väsitav kuulata 

monotoonset ja igavat õpetaja juttu. 

Kuulmispuudega laps kipub kohe tukastama, kui 

peab liiga palju kuulamisele keskenduma. Sel 

põhjusel peaksid tunnid olema lühikesed ja 

kaasahaaravad ning klassid väikesed (10–15 

inimest). Kuulmisprobleemiga laps tahab õppida ja 

ta on võimeline õppima ükskõik mida, kuid tal peab 

olema hea õpetaja. Kui õpetaja kiidab õpilast, siis 

peab olema selge, et „hästi tehtud!" tähendabki just 

seda, mida öeldi, mitte aga "puudelise kohta hästi 

tehtud“... 

 

Palju on räägitud probleemist, et tavaõpilane 

teeb tunnis põhitöö ning koju jäävad vaid mõned 

kodused õppetükid, seevastu kuulmispuudega 

laps istub tunnis, kuuldes vaid poolt õpetaja 

jutust, pärast tundi laenab ta sõbralt konspekti, et 

igal õhtul kirjutada kodus maha kõikide ainete 

konspekte. Lisaks jäävad talle loomulikult ka 

tavapärased kodused õppetükid.  

Nii ei peaks asjad käima. Minu veendumus on, 

et õppimine peab toimuma klassiruumis, mitte 

kodus koormava lisakodutöö tulemusena. Pärast 

seda, kui vaegkuulja laps on ennast koolis rakenda-

nud, vajab temagi päeva lõpuks aega lõõgastu-

miseks, et värske ja puhanuna olla valmis järgmi-

seks koolipäevaks. Õpihimulised ja õnnelikud õpi-

lased õpivad palju rohkem kui unised ja ärritunud 

ning see kehtib ka vaegkuuljatest laste kohta.  

Koolid keskenduvad õpilaste akadeemilistele 

tulemustele ja eksamite sooritamisele. Õpilased 

saavad tundides mitmekesist õpituge, näiteks jutu 

üleskirjutajate abi ja raadiomikrofonid. Kuid kool 

on ka eluks vajalike sotsiaalsete oskuste õppimise 

koht. Väljaspool klassiruumi on kurtidel õpilasel 

tavaliselt raskusi suhtlemisel ja sõprussuhete 

loomisel. Kool on see koht, kus nad saaksid 

suhtlemist õppida, kui neid selles pisut rohkem 

aidata. Elus edukatel inimestel on alati 

suurepärased sotsiaalsed oskused. Akadeemiline 

kvalifikatsioon on tähtis, aga veelgi tähtsamad on 

sotsiaalsed oskused. 

Minu arvates ei tunnista enamik koole ikka 

veel kiusamise olemasolu: pannakse silmad kinni 

ning ei tegeleta selle probleemiga piisavalt tõsiselt. 

Suuremal määral on kiusamine vaimne, mitte 

füüsiline. Inimesed saavad kiusatavat vaikselt 

vältida ja tahtlikult teda mängudest, pidudest ja 

sõprade võrgustikust välja jätta, tegemata samas 

otseselt midagi sellist, mida peetakse karistatavaks 

kiusamiseks. Kõik jõupingutused peaksid koolides 

olema suunatud kaasamisele. Mulle on jäänud 

mulje, et tänapäeva implantaadinoortel on palju 

"normaalsem" kuulmine kui see, mis oli 

vaegkuuljatest noortel minu nooruspäevil, seega 

peaks neil praegu igal juhul olema puhtfüüsiliselt 

õnneks palju lihtsam sulanduda ja integreeruda. 

 

Teil on imearmas ja hooliv sõber – koer. Tegemist 

ei ole päris tavalise koeraga. Mis rolli on koer Teie 

elus täitnud ning mis olukordades on ta olnud 

hädavajalik?  

Mul oli kuulmisjuhtkoer Roope juba enne 

sisekõrvaimplantaadi saamist. Ma ei kuulnud siis 

nii hästi kui praegu ja tollal oli kuulmiskoer mulle 

eluliselt vajalik. Roope aitab mind igapäevaste 

helidega. Näiteks äratuskell, tulekahjusigna-

lisatsioonid, uksekellad ja mobiiltelefonid. Nüüd, 

mil mul on kõrva taga implantaat, mis aitab helisid 

kuulda, on kuulmiskoerast saanud pigem hea sõber. 

Sellegipoolest tuleb endiselt ette olukordi, mil 

Roope teeb oma tööd: näiteks on ta kõige 

kasulikum öösel või muul ajal, mil mu 

implantaadid on välja lülitatud. Ükskord andis 

Roope mulle teada tulekahjuhäirest tööl, mida ma 

isegi oma sisselülitatud implantaatidega ei 

kuulnud, nii et potentsiaalselt päästis ta sel päeval 

mu elu. Lisaks helide kuulda aitamisele sunnib 

Roope mind välja minema ja sporti tegema toas 

mõttetu edasi-tagasi sõelumise asemel. Ta aitab 

mul võõrastega vestelda. Kurtidel võib olla väga 

raske alustada suhtlust võõraga, kuid Roope teeb 

seda minu eest. 

Üks oluline seik: enne, kui soovite kuulmis-

koera silitada, peate alati selleks omanikult luba 

küsima – paljud omanikud ei armasta seda, et nen-

de koeri silitatakse. Olen erand, sest esiteks ma 

tean, et mul pole mingit võimalust peatada minu 

koerale lähenevaid inimesi – ta on selleks liiga 

armas ja sõbralik –  ja teiseks ma tean sedagi, et ta 

sulatab minu jaoks jää, tekitab sooja ja usaldava
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õhkkonna. Kuulmiskoer on juriidiliselt samaväärne 

pimedate juhtkoeraga ja teda lubatakse kaasa igale 

poole, kuhu omanik minna soovib. Nii käib minu 

koer koos minuga tööl, poes, restoranis, meditsii-

niasutustes ja üritustel. Pean oluliseks, et kuulmis-

koera oleks avalikult näha – nii saavad inimesed 

teada, et sellised koerad eksisteerivad ja neil on 

õigused. Vahel tekib mul keerulisi olukordi, mil 

teda ei taheta lubada minuga kaasa. Siis olen 

sunnitud rahulikult selgitama, mis koeraga tegu ja 

mis õigused tal on. Iga kord, kui see juhtub, saab 

keegi jälle targemaks ja tee on silutud järgmisele 

kurdile, kellel on oma saatjakoer. 

Milline on nende juhtkoerte koolitamise ja 

kasutamise tava erinevates riikides? 

Erinevates riikides kasutatakse väga erinevaid 

koeri ja erinevaid koolitusmeetodeid. Lõppkokku-

võttes on eesmärgid samad: koer peab omanikule 

märku andma teatud helidest. Lisaks peab ta avali-

kus ruumis väga hästi käituma ja olema salliv. 

Kuulmiskoerad on Suurbritannias ja USA-s täiesti 

tavalised, kuid enamikus teistes riikides on nad üs-

na uus nähtus. Reisides Euroopas, isegi EURO-

CIU üritustel, kohtan paljusid inimesi, kes pole 

kunagi varem kuulmiskoertest kuulnud. Ehkki pal-

judes riikides neid endiselt pole, on vanade reeglite 

vaidlustamiseks ja kuulmiskoerte tutvustamiseks 

vaja vaid väikest rühma sihikindlaid inimesi. Olen 

nüüd Roopega lennanud üle 40 korra ja kuigi see 

peaks olema juba lihtne, on ikkagi keeruline talle 

lende broneerida ja lennujaamades temaga liikuda. 

Lennureiside ajal magab ta minu jalgade ees maas. 

Asjalik nõuanne: kui plaanite endale kuulmiskoera 

ja tahate temaga lennata, siis hankige kindlasti 

väike koer! (Robert vaatab heldinult naeratades 

oma karvast hiiglast.) 

 

Millised on tänapäevased tehnoloogilised lahen-

dused, mida soovitaksite kasutada tuletõrje-

alarmi, äratuskella jms korral ajal, mil 

implantaati või kuuldeaparaati parasjagu ei 

kasutata (nt öösel magades)?  

Ma ei armasta eriti lisaseadmeid kasutada, eelistan 

võimalikult lihtsat elu. Kodus on mul Bellman 

Visiti süsteem, mis ühendab uksekella, 

suitsuandurit ja äratuskella vibreeriva padja, piipari 

ja vilkuvate tuledega. Süsteem ei ole uus, kuid 

töötab endiselt väga hästi. Reisides kasutan tavalist 

äratuskella ja Roope äratab mind. Ma pean 

usaldama, et ta äratab mind tulekahjualarmi ajal, 

kuid muidugi ei kõla kõik tuletõrjealarmid 

sarnaselt. Olen öösel täiskurt, aga ma ei ole hirmul 

ega tunne, et oleksin kaitsetu. Hirm on hirmus asi, 

sest hirmus elatud elu on poolikult elatud elu!  

 

Aitäh, Robert, et oma mõtteid ja kogemusi meiega 

jagasite! 

Tänan, et intervjueerisite mind! Vastan hea 

meelega küsimustele, kui keegi lugejatest soovib 

minuga ühendust võtta. 
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* Kord hüpanud paabelkala, muinasjutuline elukas kirjanik Douglas Adamsi kuulsast triloogiast „Pöidlaküüdi reisijuht galaktikast“ 

(„The Hitchhiker's Guide to The Galaxy“) kellegi kõrva. Pärast seda oskas ta tõlkida kõikide galaktikas elavate mõistusega olendite 

keeli selle inimese keelde. 

 

Robert Mandara kuulmiskoer, kuldne retriiver Roope on 

8aastane. Tal on õigus käia peremehega kaasas kõikjal, kuhu 

tollel on vaja minna. Roope on suur, sõbralik ja rahulik ning naudib oma seiklusrikast elu täiel rinnal. Targa 

abistaja karv on imepehme – teda silitades tundub, nagu oleks käe all villane kampsun. 

 

Kuulmiskoeral on mitmesuguseid ülesandeid, 

tavalisim töö on anda kurdile omanikule teavet 

ümbruses esinevate helide kohta. Selliste helide 

allikateks on enamasti uksekell, tuletõrjealarm, 

telefon, veekeetja, mahakukkunud võtmed, kurdile 

inimesele selja tagant läheneja, äratuskell jne. 

Vajadusel aitavad nad otsida mahakukkunud või 

lihtsalt kadunud kuuldeapaaraati või implantaadi 

välisosa. Boonusena tegutsevad sellised koerad 

sotsiaalse jäämurdjana, muutes soojemaks 

inimestevahelise õhkkonna olukorras, kus kuulja 

pelgab vaegkuuljaga suhelda. Muheda olemisega 

kutsu võtab pingeid maha ja saab enda olemasoluga 

sageli vestluse alustajaks, kust siis soovi korral 

võib edasi liikuda. Kuulmiskoeral on üldiselt 

samad õigused nagu pimedate juhtkoeralgi: neid 

võib kaasa võtta nii poodi, tervisekeskustesse, 

restorani, tööle kui ka näiteks lennukile.  

Kuulmiskoerad on levinud Suurbritannias, Soomes 

ja USA-s. Teised riigid töötavad tasapisi välja 

endale sobilikke praktikaid. 

Soomes on kuulmiskoerte ühendus, mis 

vastutab kuulmiskoerte koolitamise ja treenimise 

eest ning tegeleb ka ettetulevate muredega:  

http://www.koiratukena.fi/koirat-

tukena/kuulokoira/   

 

Eestis on korraldatud abi- ja teraapialoomade 

seminare, kus jagatakse vastavat infot. Teemaga on 

sügavuti tegelenud nägemispuudega Kai Kunder, 

kes oma retriiver Janetiga on pühendunud inimeste 

teadlikkuse tõstmisele, samuti pidi Eestis 

kuulmiskoerte väljakoolitamisega tegelema 

Raplamaal elav Hollandi päritolu Teus Tijsseling, 

kellelt saab vajadusel nõu küsida inglise keeles. 

 

http://www.koiratukena.fi/koirat-tukena/kuulokoira/
http://www.koiratukena.fi/koirat-tukena/kuulokoira/
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TEKST: Kristi Kallaste     FOTOD: Piret Aus, Kristi Kallaste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kui 2019. aastal leidis aset laulupidu „Minu 

arm“, mis tõi Lasnamäe nõlvale kokku rekordilise 

rahvahulga, toimus sealsamas veel üks märgiline 

sündmus: nimelt oli laulupidu – esmakordselt Eesti 

ajaloos – muudetud peaaegu täiesti ligipääsetavaks. 

Näiteks oli pimedatele olemas kirjeldustõlge, mis 

kirjeldas kõike kohapeal toimuvat ning kurtide 

jaoks panid oma käed nobedalt käima ühtekokku 

kaheksa viipekeeletõlki. Igaüks neist oli õppinud 

ära oma viibeldavate laulude sõnad, laule koos 

instrumentaalpaladega oli aga 42 tükki. Telepurgist 

hilisemal järelvaatamisel jooksid ekraani allosas 

vaegkuuljatele sobivad subtiitrid – laula või kaasa, 

kui soovid. Ehk saab järgmisel korral ka 

kirjutustõlke neile, kes viipekeelt ei oska. Omaette 

rõõm oli seegi detail, et seekord olid erivajadustega 

rahvale kaubeldud välja ühed parimad kohad – 

sektoris 7A, mis asus tuletorni kõrval otse 

laulukaare ees. Seegi piirkond oli jaotatud osadeks: 

oma koht oli ratastoolikutele, siis tulid pimedad, ja 

nn kuulmispuudliala asus kõige servas, puude all 

(vältimaks seda, et püsti seisev ja kätega vehklev 

viipekeeletõlk kedagi segaks).  

Tantsupidugi oli ligipääsetav, ent kuna 

kuulmispuudega rahvale on tantsunumbrid silmade 

kaudu niigi kenasti jälgitavad, puudutas tantsupeo 

ligipääsetavuse korralduslik pool eeskätt 

pimedatele mõeldud kirjeldustõlget, millega 

ligipääsetavuse A-rühm kuulu järgi hiilgavalt 

toime olla tulnud – viimast tänu kahe kirjeldustõlgi 

ja kahe konsultandi panusele, keda koordineeris 

projektijuht Piret Aus. Kõik oli peensusteni läbi 

mõeldud, suur hulk inimesi oli tegutsenud 

üheskoos ühise eesmärgi nimel, milleks oli soov 

muuta laulu- ja tantsupeo nautimine võimalikuks 

ka neile, kellele see seni võimalikuks ei olnud 

osutunud.  

Lõpuks ometi sai viipekeelsest kurdist 

kultuurihuviline, kes seni oli saanud pidu nautida 

vaid kusagilt tagareast, nägemata lauljate suud ja 

mõistmata ainsatki sõna ning saades kogu elamuse 

kätte ainuüksi lauljate riietuse ja pärgade 

vaatlemisest, nüüd tunda end sarnaselt teistega igas 

mõttes kohalolevana. Siinkirjutaja tütar – sügava 

kuulmispuudega vanemate kuulja laps – osales 

koolirühmas järjekordselt nii tantsu- kui laulupeol, 
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aga esmakordselt ei pidanud ta vanematele kodus 

laule ette laulma (nagu eelmistel kordadel, et ka 

vanemad teaksid, mismoodi need laulud kõlavad), 

vaid võis rahumeeli pühenduda oma harjutamistele 

ja esinemiseks valmistumisele, ema ja isa said kogu 

repertuaari kätte tänu viipekeeletõlkidele.  

Väga palju on puuetega rahva ringkondades 

juhitud tähelepanu näilisele ligipääsetavusele, kus 

näiteks ratastoolirada asub kusagil maja 

tagaosas, kuhu pääsemiseks tuleb veereda 

normaalsete inimeste kasutuses olevast 

fassaadiuksest ikka oluliselt kaugemale, läbida 

mõni hämar kangialune ja lõpuks jõuda 

koliseva raudtrellidest ratastooliteeni, mis 

asub kuskil siseõuel prügikastide veeres. Jah, 

paberil võivad selle maja ametnikud küll 

uhkelt näidata, „Me oleme ligipääsetavad, me 

hoolime!“, ent mida räägib selline lahendus 

tegelikust suhtumisest?! Tänu niisugustele 

kogemustele muutub ilmselt igati arusaa-

davaks puuetega inimeste vaimustus selle üle, 

et neid ei üritatud seekord suruda kusagile 

tagaäärele „eriliste“ nurka, vaid nad said pidu 

nautida otse rahva keskel, hea vaatega 

sektoris. Üks asi on tehniline teostus, teine 

teema suhtumine, ja mõlema poole 

ideaalilähedane teostus – vaat see juba on 

midagi! 

Kelle jõupingutuste tulemusena kogu see 

toredus siis ka teoks sai? Projekti kirjutas Eesti 

Puuetega Inimeste Koda, täpsemalt Helen Kask. 

Projektijuhiks ja ettevõtmise veduriks oli Piret 

Aus, Viljandi Kultuuriakadeemia kultuurikorral-

duse õppejõud ja puuetega inimeste eestkõneleja. 

Nagu näha – õiged inimesed õigel kohal. Suur aitäh 

teile ja teie tiimile! Saagu 2019. aasta laulu- ja 

tantsupeo ligipääsetavusest traditsioon! 

 

Pildil: 

Ene Papp, 

Helen 

Kask, 

Mari-Liis 

Ungerson, 

Külli 

Terras-

Masing, 

Piret Aus, 

Lilli Pärn, 

Birgit 

Eström-

Andreas, 

Keiti 

Huik. 
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TEKST: Kristi Kallaste       FOTOD: Madis Sinivee, Gunnar Teas, erakogu 

 

Siinkirjutaja esimene kohtumine Piretiga toimus, 

oot ... lauluväljakul? Ei, vast ikka Kõku tantsutrupi 

sünnipäevapeol Pärnu kuursaalis? Või pigem 

Viljandi Kultuuriakadeemia loengusaalis? Või 

libises tema nimi silme ette hoopis pressiteates, kus 

edastati vaegnägijaid ja -kuuljaid siirast rõõmust 

õide puhkema panev uudis, et järjekordne 

kultuuriüritus on saanud ligipääsetavaks ka 

pimedatele ning kurtidele.  

Nagu näitab elu, võivad kõige lihtsamad 

küsimused osutuda kõige raskemateks. Sest Piret 

Aus figureerib ilmselt kõikjal, kus vähegi tegemist 

kahe märksõnaga: kultuur ning ligipääsetavus. Ja 

enamasti on ta seal veduri rollis. 

 

Kes Sa oled ja millega tegeled? 

„Olen kasvanud kurtide vanemate paljulapselises 

peres, meid oli kuus last ja mina olin pesamuna! 

Lapsed olid kõik kuuljad, aga vanemad ei kuulnud. 

Isa oli kaotanud kuulmise kolmeaastasena põetud 

kõrvapõletiku tagajärjel. Ta sai hariduse Porkuni 

koolis, oskas viipekeelt ja kasvas kurtide seltsis. 

Ema kurdistus sõja-ajal pommirünnaku tagajärjel. 

Tema lõpetas seitse klassi, laulis, tantsis ja mängis 

mandoliini ning oleks tahtnud edasi õppima minna 

– paraku tollal tõusis puudega inimeste ees edasine 

haridustee sageli püsti. Nii tuli ema Viljandi 

linavabrikusse tööle, kohalik kurtide kogukond 

võttis ta oma hoole alla. Nad õpetasid talle 

viipekeelt, aga ta ei õppinud seda kunagi päris 

selgeks. Suhtlemine käis tehases nii, et tolmuste 

masinate peale kirjutati üksikuid sõnu. Noored 

kohtusid Pärnus võrkpallivõistlustel ning rajasid 

peagi Pärnumaale Tootsi ühise kodu. 

Nii on minu jaoks erivajaduste teema 

normaalsus, tavaline osa elust. Meie peres ei 

suheldud n-ö klassikalises viipekeeles, vaid meil 

kujunes välja oma viipekeeledialekt – meil olid 

omaleiutatud viiped. Sõrmenditega oli sama lugu, 

sõrmendasime kahe käega nagu inglased!“  

*** 

Edasi jutustab Piret oma plaanidest pärast 

kooli lõppu. „Mind huvitas muusika, tahtsin saada 

koorijuhtimisse,“ teatab särtsakas proua. Selle 

asemel lõpetas Piret 1994. aastal hoopiski toonase 

nimega Viljandi Kultuurikolledži rahvamuusika 

eriala esimese lennu. Tolle lennu seltskonda on 

peetud legendaarseks ning nemad panid aluse 

Viljandi pärimusmuusika festivalile.  

Peale nimetet festivali on Piretil käpp sees 

olnud veel paljudel teistelgi suurtel kultuuriüri-

tustel, millest suurimateks on meie laulu- ja tantsu-

peod. Piret Aus on seal tegutsenud ligipääsetavuse 

meeskonna juhina. Ta enda sõnutsi on sellistel 

suurüritustel ligipääsetavuse tagamine olnud üpris 

mastaapseks proovikiviks ja oma meelest saaks 

alati midagi teha grammike paremini.  

Kuidas teha tantsupidu nähtavaks  

nägemispuudega inimestele? Selleks trükiti 

pimedate kirjas raamat, kus igast tantsupeo tantsust
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oli võetud üks sellele 

tantsule oluline muster, mis 

oli pimedale kombatav 

paberile prindituna. Lisaks 

sai kõrvaklappidest kuulata, 

kuidas kirjeldustõlk 

väljakul toimuvat kirjeldas. 

„Aga see kõik peaks 

olema ju loomulik!“ teatab 

Piret. „Nad on meie 

inimesed, maksumaksjad, 

aga nad on jäänud kõrvale, 

nad ei tule meie peole, mis 

on osa meie rahvuslikust 

identiteedist, sest nad ei saa 

aru, mis seal toimub. Nüüd 

saavad nad olla peol nagu teisedki inimesed, nad 

saavad aru sõnadest ja emotsioonist,“ rõõmustab 

ettevõtmise eestvedajast Piret. 

Oma igapäevatöös Tartu Ülikooli Viljandi 

Kultuuriakadeemia õppejõuna on Piret kultuurikor-

ralduse aluste ainesse sisse viinud teema „Igaühe 

õigus kultuurile“. Ta kutsub regulaarselt erivaja-

dustega inimesi endid loenguid pidama ja oma eri-

vajadust tutvustama. Need on olnud avatud ja 

rõõmsa meelega läbi viidud  tunnid – nii üliõpi-

lastele kui ka lektorile. Neis loengutes saavad 

üliõpilased ülevaate kuulmis-, nägemis- ja liiku-

mispuudega inimeste erisustest ning infot selle 

kohta, kuidas ja mida teha, et kultuurisündmused 

oleksid kättesaadavad ka nendele. Selle 

põhimõttelise muutuse elluviimisest on saanud 

Pireti missioon. 

Lisaks puuderahva elu elamisväärse-

maks muutmisele juhatab Piret Viljandi 

väärikate ülikooli, mis toimub kord kuus 

Viljandi kandi eakatele inimestele ja on 

paari aastaga saanud ülipopulaarseks. 

Presidendi vastuvõtust said 2020. aastal 

osa ka nägemispuudega inimesed, kuna 

esimest korda sai vastuvõtu teleülekannet 

kuulata kirjeldustõlkega.  

Kas me juba mainisime seda üliloogi-

list tõsiasja, et käesoleval aastal pälvis 

Punase Risti IV klassi teenetemärgi ka Piret 

Aus, ja seda erivajadustega inimeste 

pühendunud abistaja ning kultuuri-

korraldaja rollis? Midagi veel loo-

mulikumat on raske ette kujutada – on ju 

Piret tõusnud avaliku elu tegelaseks, kes 

teinud ühiskonna mõttemallide muutumisel ära 

ilmselt oluliselt rohkem, kui mõni minister või 

uhke nimega spetsialist.  

Oma Facebooki seinal ütleb 

Piret: 

Ma olen tänulik – mul on 

jalad ja käed – ma liigun ja 

toimetan. 

Mul on silmad – ma näen. 

Mul on kõrvad – ma kuulen. 

Ma mängin pilli, laulan ja 

tantsin ka. 

Ma olen siiralt tänulik ja 

õnnelik. Aitäh! 

 

Postluudium ehk järel-

mäng 

Aeg: 18. veebruar 2020. 

Koht: Terevisiooni saate grimmituba. 

Tegelased: Jakob Rosin ja Piret Aus. 

Tegevuspaik: Terevisiooni grimmitoa laual on uh-

ke täänipalett ja õhus lendleb odööri. Grimeerija 

küsib: „Erisoove?“ Jakob: „Jah, pandakaru, palun.“ 

Piret: „Kui mulle Elsa patsi teete, on päev 

päästetud.“ 

... Siseneme etteasteruumi. Kohvimasina tagant 

kostub: „Näe, Maša ja Karu tulevad.“ 

     Jakob: „Kelle tekst see oli? Kust see hääl tuli?“ 

     Piret (hakkab kirjeldama): “Ruudukujulise 

ruumi vasakpoolses nurgas on must külmik, mille 

kõrval on peegel...” 

     Tuleb assistent: “Nii, Aus ja Rosin, eetrisse, 

palun!” 

 

Vt samal teemal: Villu Päärt „Kuidas pimedad 

näeksid teatrit ja kurdid kuuleks laulupidu“. 

(Postimees 15.02.2020)
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TEKST: Kristi Kallaste      FOTOD: Villu Urban  

 

20. novembril 2019 said Paksu Margareeta 

meremuuseumi väärikad kotermannid ilmselt 

kreepsu, nähes kohale voorimas kummalisevõitu 

rahvast: üks vehkis kätega nagu ajaks kärbseid 

minema (ehkki suvi oli ammugi läbi), teine astus 

ettevaatlikult, kiigutades käes pikka peenikest 

valget keppi, mis ilmselgelt mitte keha toetamiseks 

polnud mõeldud, kolmas veeres kohale ratastega 

toolis ja ülejäänud rahvas vahtis-kuulas huviga, 

mida nood kolm seal siis ka korda saatsid. Müstika 

täiega! 

Kuid elavate jaoks polnud selles kõiges midagi 

imelikku: toimus erivajadusi tutvustav 

koolituspäev muuseumi töötajatele. Äsja oli Paks 

Margareeta läbinud põhjaliku uuenduskuuri 

koonust sabaotsani ja hunnitu hoone kaas-

ajastamine hõlmas ka ligipääsetavust. Otsa tegi 

lahti Kristi Kallaste, kes laskis kuulajate seas ringi 

käima kuuldeaparaadi ja kõrvaimplantaadi välisosa 

ning õpetas oma kätega selgeks ka mõned viiped. 

Järgmisena võttis koolitatavad oma haardesse 

Jakob Rosin, sarmikas pime noormees, näidates 

rahvale, kuidas oleks kõige parem valgekepilist 

külastajat juhendada, et too muuseumist 

maksimaalse elamuse kätte saaks. Liikumispuude 

teemal haaras ohjad Villu Urban. 

Triin Adamson, Eesti Meremuuseumi ja 

Paksu Margareeta konsultant: meie muuseum on 

ligi 90% ulatuses ligipääsetav ratastoolile, tegemist 

on esimese vanalinna hoonega, kuhu lubati 

paigaldada lift. Vaegkuuljate tarbeks on olemas 

kuuldeaparaadiga ühilduv helivõimendusega 

induktsioonsilmus, pimedatel aitab eksimist vältida 

kombatav juhtliin, samuti on neile valmistatud 

laevamudelitest käegakombitavad koopiad. Pime-

daid ootab kirjeldustõlkega audiotuur ja komba-

tavad korrusteplaanid, kurtide tarbeks on ekraanid 

viipekeelse videotõlkega. Meie muuseumipoes 

müüakse ka erivajadusega inimestele mõeldud 

tarbeesemeid, mis on loodud Daniel Kotsjuba 

poolt. 

Kai Kuusk (Kunder): Tööd on siin tehtud 

tublisti. Minu ülesandeks oli kirjeldustõlge, üldse 

töötasid pimedate valdkonna kallal kolm tõlki ja 

kolm konsultanti. Tegime selle tuuri vormis. Päris 

nii ei ole, et pime inimene astub muuseumi sisse ja 

muudkui avastab ise kõiki nurgataguseid. Suure 

hoone puhul päris nii ei saa, siin peab ikkagi 

järgima mingisugust loogikat – et oleks algus- ja 

lõpp-punkt ja nõnda edasi. Jagasime korrused 

meeskondade peale ära. Minu ja minu 

kirjeldustõlgi kanda jäid kolmas ja neljas ehk auru- 

ja mootorlaevade korrused. 

Kristi Kallaste: Üldmulje oli suurepärane. 

Ühes kohas oli küll natuke keeruline – seina kattis 

kena suur ekraan (kus alumises nurgas jooksis ka 

viipekeelne tõlge), aga ekraani ees ei olnud vaba 

ruumi seista ja vaadata, kuna seal asus klaasvitriin. 

Aga tegelikult ei tohiks ju norida pisiasjade pärast 

– olulisim on näha, et muuseumitöötajad hoolivad 

ja mõtlevad selle peale, et erinevatel inimrühmadel 

oleks nende juures mõnus ja tore olla. Tegelikult ei 
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saa me antud juhul rääkida mitte lihtlabasest 

mugavusest, vaid sellest, et mõnel inimesel üldse 

oleks võimalik muuseumis liikuda. Ega see hoone, 

milles nad üritasid vormida ligipääsetavat ümbrust, 

eriti koostööaldis ei olnud – tegemist on ju iidse 

ehitisega, ühega pealinna sümbolitest, kus kehtivad 

muinsuskaitse ja teab-mis-nõuded veel. Ilmselgelt 

olid nad andnud oma parima. Samuti andsid nad 

oma suhtumisega meeldiva signaali, et Mere-

muuseumi on oodatud kõik külastajad, hoolimata 

sellest, kas nad kõnnivad ise või veerevad, räägivad 

või viiplevad. See oli väga lahe ja tekitas minus hea 

tunde! Kindlasti tulen siia varsti tagasi, kas koos 

oma laste, ema või sõpradega. 

Jakob Rosin: Meremuuseumi ligipääsetav 

hoone ja näitus on väärt külastamist juba oma 

läbimõelduse poolest. Samas jutustab see ka 

imelise loo meie laevanduse ajaloost. 

Villu Urban: Liikumispuudeliste osas on lood 

päris hästi, seda niivõrd keerulise hoone kohta. 

Igale poole saab, ratastoolis liikumine on hästi 

tagatud. Mõnes kohas on kalded küll järsud, ent 

seal lihtsalt polnudki ehituslikult muud moodi 

võimalik. Neis kohtades abistavad vajadusel 

saalitöötajad. Mina ja Jüri Järve käisime koos 

ehitajate ning muuseumitöötajatega maja läbi, 

tegime mõned ettepanekud lisakohanduste tarbeks: 

lävedele tasandusplekid, kontrastsed tähistused 

treppidele, mõned lisakäsipuud. Hoones on nüüd 

palju klaasi, aga need on tugevad klaasid ega tohiks 

niisama puruneda. Lisaks lubati klaasi kontrastsus 

tagada graafikaga, et keegi kogemata neisse sisse ei 

jookseks või ei veereks. Aga üldmulje mulle 

meeldib. Sageli arvatakse, et ligipääsetavus tuleb 

iseenesest – tegelikult on see pikaajalise 

planeerimise, mõtlemise ja suure töö vili. Kuid 

tulemus on ka seda väärt. Pääsesin ratastooliga 

isegi katusele ja sain imetleda vaadet Tallinna 

vanalinnale. Jüri Järve töötas välja süsteemi, et ka 

invanõudeid kontrollitaks – muidu ei saa nad Jürilt 

kooskõlastustki. Kõige põnevam vaatamisväärsus 

on aga Eestis ainulaadne hüdraulikaga lift.  

Ja see kõik kokku on üks äge muuseum! 

Hüdraulikaga lift Meremuuseumis. 

 

 
Pildikesi elust enesest 

Kord juhtus meie kodus selline lugu: sügav öö, kell 

on umbes ühe-kahe vahel, kõik magavad. Korraga 

kõlab uksekell. Koer hakkab lärmama. Meie, 

vaegkuuljad, magame ega kuule midagi. Minu 

eakas ema ronib ülakorruselt alla, öösärgis ja 

hirmust poolsurnud. Tuleb meie tuppa, sikutab mu 

abikaasat jalast, äratab minugi üles: „Appi, tulge 

ruttu! Ukse taga on keegi!“ Läheme siis kõik 

esikusse, mu mees kui kõige julgem avab ukse. 

Trepil seisavad kaks tunkedes vene meest. 

Tervitavad viisakalt ja küsivad, et kas nad tohiksid 

naabermajas siseviimistlust teha – nemad olla 

töömehed ja jäänud tööga hilja peale, tähtaeg 

kukub ja kole kiire on! Loa nad said, kusjuures 

tapeetimise hääli polnud üldse kuulda, aga tervel 

perel oli uni pea hommikuni läinud. 

*** 

Oleme emaga kaubanduskeskuses. Ostud tehtud, 

ainult kassi ravim veel ootab veterinaarapteegis. 

Ütlen emale suhteliselt kuuldavalt: "Ja nüüd oleks 

ussirohtu ka veel vaja, siis ongi kõik!" Hetke pärast 

tõkestab meie tee pineva pilguga turvamees. "Meie 

poes ei müüda püssirohtu!" teatas too. Ka turvade 

kõrvakuulmine võib vahel vempe mängida...  
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Õppefilmide seeria „Ah soo!“ vaeg-

kuuljatest lastele sobivate subtiitritega 
 

TEKST: Laura Oro, kommunikatsioonispetsialist    FOTOD: Marko Kohv  

SA Eestimaa Looduse Fond        

 

Eestimaa Looduse Fondi (ELF) 2017. aasta sügisel 

avaldatud üheksast õppefilmist koosnevat seeriat 

„Ah soo!" saab nüüd vaadata ka eesti-, inglise- ja 

venekeelsete subtiitritega. Sellise toreda täienduse 

üle rõõmustavad kindlasti kuulmislangusega 

lapsed ja nende õpetajad. Filmid tutvustavad 

mängulises võtmes soo eri tahke. Tegemist on 

eelkõige koolidele mõeldud materjaliga, millega 

saab õppetööd toetada ning mis sobib vaatamiseks 

nii koolitundides kui ka kodutööna. Möödunud 

aastal pälvis seeria Eesti Teadusagentuuri 

peapreemia teaduse ja tehnoloogia popula-

riseerimise eest.  

Filmid leiab Eestimaa Looduse Fondi 

kodulehelt, kuhu on lisatud ka juhend, kuidas 

subtiitreid filmidele lisada. 

       Koos soosõber Siimuga astutakse läbi 

kaamerasilma mitmesse Eesti sohu, uuritakse 

turvast nii geoloogi, bioloogi kui ka arheoloogi 

pilguga, selgitatakse, miks on soos olev vesi tume, 

milliseid taimi võib soos kohata, kust tulevad 

soohirmud ning miks on tarvis soid hoida ja 

taastada. Ühtlasi tehakse puust ja punaseks, mis 

üldse on soo ning millised on erinevad soo tüübid. 

       Filmid on loodud õppetööd toetavaks 

materjaliks, kuid sobivad vaatamiseks teistelegi 

soohuvilistele. Iseäranis hästi sobivad filmid 

vaatamiseks alates viiendast klassist, mil soid 

käsitletakse õppekavas kõige põhjalikumalt. 

Filmide ülesehitus on õpetlik-arutlev, klippide 

pikkus jääb 4–15 minuti vahele ning kõik filmid 

lõppevad paari kinnistava lausega.
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Seeriasse kuuluvad järgmised filmid: 
            1. Mis on soo ja kuidas ta tekib? (5,59 min) 

2. Käime läbi sootüübid (14,01 min) 

3. Turvas (8,17 min) 

4. Soode taastamine ja taastumine (5,22 min) 

5. Vesi ja veekogud soos (7,12 min) 

6. Sooarheoloogia (8,39 min) 

7. Soohirmud soolugudes (5,23 min) 

8. Inimeste jäljed soos (9,18 min) 

9. Kuidas hoida ja kaitsta soid? (3,58 min) 

  

Kõik õppefilmid on huvilistele kasutamiseks-

vaatamiseks üleval ELFi soode kodulehel 

https://soo.elfond.ee/filmid/. Samalt aadressilt 

leiab ka nippe, kuidas neid filme võiks kasutada 

koolitöös ja juhised, kuidas YouTube´i keskkonnas 

saab aktiveerida subtiitreid. 

        Õppefilmide seeria pälvis 2018. aastal Eesti 

Teadusagentuuri peapreemia teaduse ja tehnoloo-

gia populariseerimise eest audio-visuaalse ja elekt-

roonilise meedia abil. 

       Õppefilmide põhimeeskonda kuuluvad Piret 

Pungas-Kohv (stsenarist ja eestvedaja), Indrek 

Kangro (operaator, režissöör, monteerija, graafiline 

disainer), Mart Kessel-Otsa ja Antti Mäss 

(helioperaatorid), Marko Kohv (droonikaadrite 

tegija), Siim Angerpikk (soosõber), Jüri-Ott Salm 

(assistent) ja paljud teised. Eestimaa Looduse Fond 

tänab kõiki abilisi! 

       Õppefilmid on valminud projekti „Soode 

kaitse ja taastamine" (LIFE 14 NAT/EE/000126) 

käigus, mida toetavad Euroopa Liidu LIFE-

programm ja Keskkonnainvesteeringute Keskus. 

Projekti partnerid on Tartu Ülikool ja MTÜ 

Arheovisioon. Tänu subtiitritele on õppefilmid 

nüüd kättesaadavad ka kuulmispuudega lastele – 

loodetavasti leiavad sellised materjalid tee igasse 

kooliklassi.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Tudusoo. Autor: Marko Kohv   

https://soo.elfond.ee/filmid/
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Eesti Vaegkuuljate Liit seisab endiselt 

ilusa ja selge eestikeelse väljenduse eest 
PRESSITEADE: Külliki Bode, Eesti Vaegkuuljate Liidu esimees    FOTOD: Kristi Kallaste 

 

Taas oli aastaring täis saanud ja saabunud aeg 

koolitatud suuvärgiga meediategelased püünele 

paluda. 16. jaanuaril 2020 tunnustas Eesti 

Vaegkuuljate Liit järjekordseid Selge Kõneleja 

auhinna nominande. Selge Kõneleja auhinnaga 

pärjati telesaatejuht Sander Rebane (TV3, „Su 

nägu kõlab varsti tuttavalt“), Kaja Kärner 

(Vikerraadio, „Reporteritund“) ning teatrinäitleja 

Ita Ever (Draamateater). 

Selge kõneleja valimise käivitas Eesti 

Vaegkuuljate Liit seitse aastat tagasi. Valimisel 

osalesid nii vaeg- kui ka tavakuuljad – ilusat ja 

puhast keelekasutust väärtustame ju tegelikult 

kõik, kuulmisteravusest hoolimata! Ettevõtmise 

eesmärgiks on pöörata suuremat tähelepanu kenale 

suulisele eestikeelsele väljendusele. Algselt valiti 

selge diktsiooniga kõneleja telesaatejuhtide seast, 

hiljem lisandusid ka raadiosaatejuhtide ja 

teatrinäitlejate kategooriad. 

       Kuulmislangusega inimesi on umbes 20% 

elanikkonnast ja see näitab kasvutrendi. Seepärast 

on väga oluline, et teleri või raadio kaudu edastatav 

info oleks arusaadav kõigile. Ka teatris, kus alati 

pole subtiitreid, on näitleja selge hääl ja hea 

diktsioon võtmetähtsusega. 

       Hääletamine oli Eesti Vaegkuuljate Liidu 

kodulehel detsembrikuus avalikult kättesaadav 

ning tulemused kohe nähtavad.  

 

Eelmiste aastate kuldsuud: 
2013 Mihkel Kärmas; 

2014 Marko Reikop ja Owe Petersell; 

2015 Anu Välba, Märt Treier ja Helgi Sallo; 

2016 Urmas Vaino, Pille Minev, Märt Avandi; 

2017 Margus Saar, Allan Roosileht, Luule 

Komissarov: 

2018 Joonas Hellerma, Neeme Raud, Ülle 

Lichtfeldt. 

Eesti Vaegkuuljate Liidu juhatuse esinaine Külliki Bode intervjueerimas auhinna üleandmise üritusel Kaja 

Kärnerit ja Sander Rebast. 
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Põhjamaade hiliskurdistunute suvenädal      

Haapsalu Kutsehariduskeskuses    

  27. juuli – 3. august 2019 
 

TEKST: Kristi Kallaste  FOTOD: EVL omad joped       Üritust toetas Kodanikuühiskonna Sihtkapital 

Pildil: Kalle-Kusta Tõnisma ja Külliki Bode. 

Lõpuks ometi leidis aset kauaplaanitud uhke 

sündmus: Põhjamaade hiliskurdistunute ühenduse 

(rootsikeelse originaalnimetusega Vuxendövas 

Nordiska Råd ehk VDNR) suvelaager, mis toimus 

meie oma koduses Haapsalus. Kuumadel 

suvepäevadel, mil asfalt sulas linnas, nagu 

öeldakse kunagises hittlaulus, täitusid merelinna 

tänavad Põhjamaade implantaadikandjatega. 

Osalejateks olid peale eestlaste ka soomlased, 

rootslased, norrakad ja taanlased. Kokku oli rah-

vast 70 ringis; kõige enam oli soomlasi (26 ini-

mest), neile järgnesid taanlased, keda oli umbes 13, 

ning rootslasi oli 10. Hiliskurdistunutest on Meie 

Aurise ajakirja eelmistes numbrites juba pikemalt 

juttu olnud; lühidalt öeldes on tegu inimestega, kes 

on kaotanud kuulmise mitte lapseeas, vaid täiskas-

vanuna. Põhjamaade hiliskurdistunute organisat-

siooni traditsiooniks on korraldada üle aasta suviti 

nädalane laager, mis toimub iga kord eri paigas. 

Eelmine laager leidis aset Rootsis Leksandis ja 

eestlastest külastas toda laagrit Meie Aurise toime-

taja Kristi Kallaste, kes muljeid ajakirja 

vahendusel ka eesti vaegkuuljatega jagas. 

Eesti osalejatest enamik kasutas kuuldeapa-

raati, väliskülaliste kõrvataguseid ehtisid aga val-

davalt implantaadid. Kuna hiliskurdistunud 
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Vormsi saarel mängitakse talharpat – põlist viikingipilli, mis tuntud ka hiiu kandlena. Laulab Maimu Selge.  

viipekeelt tavaliselt väga lobedalt ei valda, olid 

abiks kirjutustõlgid. Viimased tõlkisid 

hommikupoolikul toimuvatel loengutel ning 

siirdusid seejärel rahvaga koos linna peale, 

tõlkerakmed kaelas, tõlkides linnatänaval kõndides 

edasi – ikka suulist juttu kirjalikku vormi. Lisaks 

neile olid tööl ka n-ö suulised tõlgid, kes sosistasid 

tõlgitud juttu kirjutustõlkidele kõrva sisse. 

Ühtekokku oli suvenädalal 14 mitmesugust tõlki. 

Kommunikatsioon ennekõike! 

 Sisuka programmi oli kokku pannud Kalle-

Kusta Tõnisma, Läänemaa Vaegkuuljate Ühingu 

juhatuse liige. Peab ütlema, organiseerimisvõimest 

härra Kalle-Kustal küll puudu ei tule: etteruttavalt 

võib öelda, et nädal möödus igati mõnusalt, tegude-

rohkelt, heas sünergias ja üksmeeles. Sai nalja, 

vaatamisväärsustega tutvuda, keelteoskust harjuta-

da, linna peal ära eksida, eksinud inimesi taga 

otsida, pidu pidada ja veel palju-palju muudki. 

 Majutus ja seminariruumid asusid Haapsalu 

Kutsehariduskeskuses. Kuna kõikidel osavõtjatel 

polnud võimalik tervet nädalat laagris viibida, oli 

soovijatele antud korraldajate poolt voli tulla 

laagerduma ka osalise ajaga. 

 Laupäeval tuldi kohale ja seati end sisse, 

pühapäeval tugevdati tutvussidemeid nii omavahel 

kui ka külalislahke merelinnaga.  

 Pühapäeval viidi rahvas pärast üksteisega 

tutvumist Peetrikese rongiga sõitma. Päeva lõpetas 

soomlaste kultuuriõhtu, kus põdrarahvas esitas 

vaatajatele lõbusaid sketše, peategelasena Jänkuks 

moondunud Liisa Sammalpenger. 

 Esmaspäeva hommik leidis põhjalased loengu-

saalis tutvumas Eesti Vaegkuuljate Liidu seltskon-

na ja tegevustega ning pärast lõunaeinet sõideti tä-

histama Eesti päeva. Rahvas viidi tellitud bussiga 

Puise nina puhketallu, mis paiknes 26 kilomeetrit 

Haapsalust eemal. Puise nina puhketalu pole ilusast
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asukohast hoolimata jää-

nud mitte loorberitele 

puhkama, vaid on panus-

tanud erinevatesse tege-

vustesse: pärast ajalugu 

tutvustavat jalutuskäiku 

saab kuulata lõõtspilli-

muusikat ning osaleda 

töötubades, maalides 

seal kive, valmistades 

vildiseepi (kõrvaloleval 

pildil) või kleepides 

reljeefseid kaarte. Soovi-

jad said minna lappajaga 

(nii nimetatakse kohalik-

ke paate) meresõidule. 

Teisipäev algas 

mudatutvusega. Jah, 

lugesite õigesti: jutt on 

mitte mudamaadlusest, 

vaid mudatutvusest. 

Haapsalu mudaravila 

töötajad tutvustasid kuulajatele muda õige 

põhjalikult, hakates pihta iidsetest kriidi ja permi 

aegadest miljoneid aastaid tagasi, mil nüüdse 

Haapsalu aladel olid sadestunud õigesse pinnasesse 

just need õiged taimed, moodustades lagunemisel 

ja pinnasega reageerimisel just õige Muda. Saal oli 

rahvast tulvil ning ruumi lavaseinas kõrgusid maast 

laeni arvukad kirjutustõlke-ekraanid, mis kogu 

räägitavat juttu erinevates keeltes reaalajas 

edastasid. Seejärel tekkis saali keskele massaaži-

laud, millel juba lamas daam. Viimane oli puha 

riieteta, vaid nimmeosa katmas saunarätik. Selts-

kond kogunes uudishimulikult tema ümber ning 

piidles, kuidas mudaravila töötaja purgist käega 

muda koukis ning lamaja keha kokku määrima 

hakkas. Proua lamas täiesti liikumatult. Isegi nii 

liikumatult, et üks pensionärist taani härra 

murelikult endamisi, aga siiski kuuldavalt küsis: 

„Kas ta on ikka elus?“ Paraku kuulis seda lähedal 

seisnud kirjutustõlk, kes kohusetundlikult 

näppudel käia lasi. Tema tekstist võtsid šnitti ka 

kõikide teiste keelte tõlgid – ning mõne hetkega 

kõrgus saali seinal kõikides suvepäeval 

kasutatavates keeltes mureliku kodaniku küsimus. 

Hetke valitses selline hauavaikus, et oletatav laip 

üllatunult pea laualt üles tõstis ja oma sõbralikku 

nägu näitas. Seepeale asendus vaikus üleüldise 

naerupahvakuga. Lõpp hea, kõik hea ja pärast napis 

rõivas proua Haapsalu imettegeva muda abil 

elluäratamist võis kogu seltskond siirduda 

ekskursioonile Haapsalu Neuroloogilisse 

Rehabilitatsioonikeskusesse (all pildil). 
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Kolmapäevane 

kava nägi ette Ranna-

rootsi muuseumi külas-

tuse koos piknikuga 

muuseumiõuel. Pärast 

vanaaegsete püügiriis-

tade uurimist ning 

jaalasõitu maitses 

värske kala otse õue-

peal asuvast suitsuah-

just jumalikult. „Eks 

ma algul pidin  

suitsutamist ikka õppi-

ma ka – esimene kord 

sain suitsukala asemel 

hoopis keedukala,“ 

meenutas muheda 

olekuga võõrustaja. 

„Aga siis sain aru, et 

suitsutamise algupoolel 

tuleb ahju ust tund aega 

paokil hoida – siis pää-

Ülal: Kalle Tervaskari Haapsalu pargis trennis. 

Parempoolsel pildil hetk lõpuõhtust.  

seb aurutamisel eralduv liigne vedelik välja.“ 

Neljapäev möödus Vormsi saart uudistades, 

õhtut juhtisid seekord taanlased. Reedel lasti 

rahvas linna peale lahti ja pärast piiskopilinnuse 

külastust võis ostelda, istuda tänavakohvikus 

või jalutada niisama ringi. Viimane õhtu veedeti 

tavapärasest tublisti pidulikumas rütmis, tänati 

korraldajate tiimi eesotsas Kalle-Kusta Tõnis-

maga, samuti tõlke ja nende nobedaid näppe, 

jagati kingitusi ja lauldi. Esinema oli kutsutud 

Kõku tantsutrupp, kes pärast etteastet rahvalegi 

tantse õpetama asus.  

Laupäeva hommikul veeresid Haapsalu 

Kutsehariduskeskuse õue peale ratastega 

kohvrid. Hüvastijätukallistused ei tahtnud 

lõppeda; nii mõnigi, kes ühe kalliringi juba ära 

oli teinud, hakkas taas otsast peale.  

Tundub, et sellest sai Põhjamaade mastaabis 

laager, mida veel tükk aega heas mõttes 

mäletatakse – vähemalt niisugune mulje jäi 

tagasiside ankeetide põhjal. Eriliselt kiideti 

eestlaste head omavahelist koostööd ja 

tegutsemislusti. Kes see oligi, kes ütles, et heal 

tiimil on ka head vedurid?
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Oskus lähtuda neist võimalustest, mis 

meile antud 
Vahur Utno „Tartu Hiie Kooli kolm koolimaja 2“ 

TEKST: Kristi Kallaste     FOTOD: Kristi Kallaste, Tartu Hiie Kooli arhiiv 

Vt ka: „Mälestused kui suvine klassikokkutulek lõkke ääres.“ Meie Auris nr 3 (Sügis 2017)  

 

Alles see oli, kui Meie 

Auris võis rõõmu ja uhku-

sega esitleda oma kaante 

vahel raamatut, mida 

mõnes mõttes on oodatud 

juba aastakümneid: teost, 

mille tegevus toimuks Tar-

tu Hiie Kooli seinte vahel.  

On ju tegemist kooliga, mis 

olnud sisuliselt lapsepõlvekoduks paljudele Eesti-

maa lastele, kel mureks kas kehv kuulmine või 

kõnepuue. See pole kool tavapärases mõttes, nagu 

enamik inimesi teda tunneb – ehk paik, kust umbes 

lõuna ajal või õhtupoolikul, kui tunnid lõppesid, 

võisid lapsed tavaliselt 

minna oma päriskoju, oma 

vanemate juurde.  

Et mõista Hiie kooli 

fenomeni, tasub teada, et 

sinna viidi lapsed oma vane-

mate käekõrval esimesel 

septembril, ning 12 aasta 

pärast lahkus sealt noor 

täiskasvanu. Vahepealsel ajal käidi kodus enamasti 

vaid koolivaheaegadel ja nädalalõppudel. Seega oli 

Hiie kooli näol paljudele tegemist mitte ainult 

kooliga, vaid mõnes mõttes justkui teise perekonna 

ja koduga. See asjaolu võib meeldida või mitte, 

kuid nii on. 

2019. aastal ilmus Tallinna Raamatutrükikojas 

Vahur Utno „Tartu Hiie Kooli kolm koolimaja“ 

teine osa. Kui esimeses jaos olid vaatluse all 

põhiliselt õpilased ja nende igapäevaelu, siis teine 

keskendub eeskätt töötajaskonnale ning ajaloole. 

Autor on osanud oskuslikult siduda kooli ajaloo 

seda ümbritseva Tartu linna omaga. Raamatut 

avades torkavad silma esimesed pildid: Tartu 

Kivisild, mis oli Katariina II kingitus linnale, 

ehitatud 1770, hävinud sõja ajal. Järgmine pilt 

kujutab Emajõe Ateena kaubanduskeskust – uhket 

turuhoonet, mis oli teeninud linnarahvast üle saja 

aasta – sõjale jalgu jäi seegi. Järgnevad fotod 
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sõjajärgsest Tartust – purustatud majad, tänaseks 

linnapildist kadunud ehitised. 

Tasapisi hakkab 

selle kõige taustal 

lahti rulluma noore 

kooli elu, kirjeldatuna 

samamoodi noorte, 

tollal alles ise lapse-

ohtu õpetajate silme 

läbi. Siinkohal suur 

tänu Maret Usarile 

(vasakul pildil), nüüd-

seks väärikalt pensio-

nipõlve veetvale endi-

sele kõneravi õpetaja-

le, kelle ehedad märk-

med on andnud teosele juurde tõeliselt palju! On 

mõnus lugeda, kuis verinoor pedagoogilise kooli 

vilistlane ei teadnudki, millal koolis töö õieti algab, 

mistõttu ta jõudis Türi kandist rongiga 

kohale mitu nädalat varem ja pidi seetõttu 

koju tagasi sõitma, või kuidas ta õppetöö 

alates oli kasutanud esialgu tükk aega hoopis 

õpilaste garderoobi, kuna polnud pedagoogi 

seisusega veel kuidagi ära harjunud.  

Ajad olid keerulised: punane ideoloogia 

oli tihedalt põimunud koolieluga ja hea juht 

oli see, kes oskas oma asutusele vajalikke 

asju „välja ajada“ – olgu jutt siis jahukotist, 

küttepuudest või uuest koolimajast.  

Autor on osanud meisterlikult siduda 

ladusaks tervikuks inimesed ja ajastu, milles 

esimestel tuli tegutseda parimal võimalikul 

moel. Omaette väärtuseks on tohutu hulk 

rariteetseid fotosid. Nii autoril kui ka minul 

toimetaja rollis oli neile kõigile selgitavate 

allkirjade leidmine korralik proovikivi: kes küll on 

see kena moeka soenguga blond õpetaja ühe foto 

paremas nurgas? Autor ei mäletanud ja toimetaja 

ei teadnud – hoolimata sellest, et mõlemad on Hiie 

kooli vilistlased. Ka ühenduse võtmine kooliga ei 

pruukinud aidata – sealgi on pedagoogid vahetunud 

ja uued tulijad tahaksid hoopis ise teada. Taoline 

segadus näitab, mida tähendab ajaloo talletamine. 

Teadlaste sõnutsi kestab meie mälu kuni kolm 

inimpõlve. Meist paljud on veetnud Hiie koolis – 

päeval klassiruumis, õhtul õpilaskodus – ligi 

kaksteist aastat oma elust. Kuid me ei pruugi teada 

selle kooli ajalugu ja koos sellega puuduvad meie 

mälus kogemused, mida omandasid sõjajärgse aja 

inimesed – nii pedagoogid kui ka õpilased. Ilma 

raamatut lugemata võime vaid kujutleda, mida nad 

mõtlesid ja arvasid siis, kui nad linna poolt neile 

eraldatud puruks pommitatud hoonest kiviprügi 

suurte puukärudega välja vedasid.  

 Linda Purru ja meditsiiniõde Mõru 

üheskoos laulmas (1971). 

Muusikaõpetaja Hans Murrand, huvijuht Kaja 

Raid ja vene keele õpetaja Vladimir Leiman 

(1995). 

Vahur Utno raamatud on kirjutatud sooja süda-

mega, ilma hinnanguid andmata. Need räägivad 

tavalise inimese – krutskeid täis koolipoisi või 

noore kõneraviõpetaja – argipäevast olukorras, kus 

nad leiavad endid keset sõjajärgse Tartu varemeid, 

keset uut riigikorda. Nad ei ole kangelased, neid ei 

mäletata kõlavate sõnadega. Neil polnud kõrval 

psühholooge ega terapeute. Nad lihtsalt hakkasid 

otsast pihta – ilma üle mõtlemata, lähtudes oludest 

ja võimalustest, mis neile just sellel ajahetkel antud 

olid. Vaimustavalt värskendav lugemine. 

Huvilised saavad raamatut osta otse autorilt: 

tel 5526 930 või meilitsi: urveutno@gmail.com

  

mailto:urveutno@gmail.com
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Omasoodu kulgev Tiit Tirmann alias 

Timmu Tuks 
TEKST: Kristi Kallaste      FOTO: Tiit Tirmann 

 

Tiit Tirmann alias Timmu Tuks on vaegkuulja, 

kes elab Tartus. Luuletusi on  ta kirjutanud sahtlisse 

juba pikemat aega. Avaldamine laskis ennast tükk 

aega oodata, ent kui hakatus tehtud, on mehelt 

luulekogud kui paisu tagant valla pääsenud, 

ilmudes juba vaat et loetud kuude tagant. 

Esimese luulekogu andis välja kirjastus 

„Paljasjalg“ – 2018. aastal ilmunud teos kandis 

pealkirja „Sind oodates“.  

Selles alustas Tiit  noormeheliku lembe-

luulega, mis tulvil romantilisi tundeid: 

Ma vaevlen vaevas 

mis täis on tundeid 

kuid seesinane tähistaevas 

ei iial saa leevendada mu tundeid 

 

 Sind vaadeldes mul näib 

             justkui tõuseks taevasse ilmapäike 

              mis mööda taevakaart käib  

       Järgmine luulekogu oli kahejaoline ja selle               aga mulle on see vist väike 

koondnimigi pisut pikem: “Mina ja minu inimesed”. 

Tolle väljaande mõlemad osad jõudsid ilmuda 2019.    Su naeratus laugele toob mul muige – 

aastanumbri sees. Neljas teos näeb trükivalgust    see ongi vist see õige 

2020. aasta kevadel, nimeks on tal                   mis tundmus on mu sees 

„Mõtteid ja mõtisklusi“.                   nagu sipleks ma keevas vees 

       Tiit tunneb hästi lihtsate inimeste elu, eks ta   (Read pärinevad kogust „Sind oodates“) 

endagi elukäik ole olnud keskmisest mõnevõrra 

keerulisem. Majahoidja ametipostil olles tuli sõita 

igasuguse ilmaga objektile – talviti ootasid ees 

lumevaalud, sügisel kuldsed lehed. 

Lehti palju, 

Kirju ka 

Ajakirju mitut sorti 

Vahel keegi ehk pakub torti 

 

Kott ja käru 

Peidetud kuskil paberossipläru 

Kõik on raske 

Ei, ei vea vaske. 

 

Praegusaja loomingus meeldib Tiit 

Tirmannile kirjeldada erinevaid seisundeid ja 

olukordi, millesse inimene satub, ja ka neid 

omapäraseid kahejalgseid, kellega elu teda ajas ja 

ruumis otsapidi kokku viinud. Luuletused on hea 

rütmiga, sõnad aga satuvad kohati ootamatusse 

konteksti, tekitades muigvele ajavaid 

assotsiatsioone. 
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Tervis käest on läinud 

Keegi teda pole näinud 

Kord on hea, kord on paha 

Ei ta jäta kedagi maha 

 

Üks hobi on mehel peale luuletamise veel – see on 

jalgrattasõit. Liiklusvahendiks kolmerattaline 

punane velosipeed, väntab Tiit sellega kõikjale, 

kuhu vaja. Aprillikuu viimastel päevadel küttis 

poeet oma kuulsa rattaga Tartust Põltsamaa 

lähedale Annikverre ja tagasi – kokku 120 

kilomeetrit. Nooruses on mehel olnud küll 

kaherattaline „Saljut“, ent oma südame kinkis Tiit 

lõpuks siiski kolmekale. Minu avaldades arvamust, 

et kahesega saab vast kiiremini edasi, poetab Tiit 

muheledes vastuseks: „Jah, kahene ratas hoidis 

ühtlasemat tempot küll, aga kuhu mul kiire on, 

miks ma peaks kihutama?“ 

*** 

Tiit Tirmann kuulub ühinguse MTÜ TM Loovus, 

samuti on ta loonud Facebookis Tiidu luulelugejate 

grupi, kus avaldab oma uusimat loomingut. 

Suuremat sorti ettevõtmisena plaanib mees 2021. 

aasta suvel korraldada luulelaagri. Kaua otsis ta 

agaralt sobilikku laagriplatsi, vändates kohapeale 

olusid kaema loomulikult oma kolmerattalise 

ustava sõbra sadulas. Visasid otsinguid kroonis edu 

– 18. juunil 2021 algava suvelaagri asupaigaks sai 

Maria turismitalu Kõpus Pärnumaal. 

*** 

Kellele Tiidu looming huvi pakub, võib võtta 

temaga ühendust meili teel: tiit28@hotmail.com 

või telefonitsi: 53 61 88 70.  

 

Suur ja lai       Mööduvad Kuu ja Linnutee ajapikku 

Suur ja lai        Ka öö kaob viimaks ajalukku 

On maailm mu ümber      mööda mustendavat taevavõlvi 

Ja suur ja lai        kuhugi kaotamas oleme elatud hingi. 

On taevas mu kohal       

Suur ja lai 

On kodumaa       Transa Aaron Frantz 

Ja suur ja lai       tirib ja tõmbab 

On koduvärav       vahel mõnda neiut embab 

        Suits on suus 

Suur ja lai        auto tuleb jälle uus 

On isekas inimene      

Ja suur ja lai       vii sinna, too seda 

Ta ilmatu suu       muudkui jookseb edasi-tagasi 

        Tal kaste palju 

Võim ja vägi       ise teeb vahvaid nalju 

Kui mul oleks võim 

Tulemata jääks siis sõim     on noor ja tragi 

Kuskil sugulashõim      ümber naistevägi 

Lasteaias lastesõim      on tugev nagu härg 

        Tihti selg on märg 

Kui mul oleks vägi 

Nihutatud saaks iga mägi     Aiki 

Naine seda nägi      istub kassas 

Uuris seda ka mu tädi      ja klõbistab klahve 

        Aeg-ajalt miski piiksub 

Istu!        See ju koodilugeja 

Öeldakse: „Istu!“      iga ost läheb arvesse 

Koerale ja loomale      vahel saad ka hinnalangetust 

Ka inimesele       tervitab sind naerulsui 

Õige vanale       ise nagu turteltui 
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Kõrvu – üks või kaks? 
TEKST: Kristi Kallaste 

 

On olemas selline ütlemine: pimedaksjäämine 

lahutab sind asjadest, ent kuulmise kaotus teistest 

inimestest. Halb kuulmine on meie maailmas eel-

kõige sotsiaalne puue – see takistab inimesel teiste-

ga kommunikeerumast. Kuulmismuredega inime-

sed peavad nägema palju vaeva, et üritada kaas-

vestleja suu pealt lugeda, mida ta ütleb, või püüda 

oma streikivate kõrvadega kinni vajalikke hääli-

kuid ja neist aru saada. Jah, viipekeel ehk suhtlemi-

ne viipekeelse kurtide kogukonnaga ning viipekee-

letõlkide kasutamine on küll üheks lahenduseks, 

kuid kõik vaegkuuljad ja hiliskurdistunud ju 

viipekeelt ei oska ja isegi kui nad selle kursusel ära 

õpivad, jääks see neile siiski alatiseks võõrkeeleks, 

milles suheldes nad ei tunne end vabalt.  

   *** 

Sisekõrvaimplantaadid, mida kõnekeeles ka 

kuulmisimplantaatideks kutsutakse, on kuulde-

aparaatidega võrreldes suhteliselt uued leiutised. 

Need koosnevad kahest osast: sisemisest, mis 

paigaldatakse operatsiooni käigus kõrva taha naha 

alla, ning välisosast ehk kõneprotsessorist. 

Välisosa võimaldab seadet häälestada ning 

patareisid vahetada. Kui kuuldeaparaat on oma 

tööpõhimõttelt valjuhääldi (st ta kasutab ära 

olemasolevat kuulmisjääki, valjendades seda), siis 

implantaat on arvuti. See tähendab, et implantaate 

võib panna täiskurdile inimesele, kel puudub 

igasugune oma kuulmisjääk. Implantaadid ongi 

ette nähtud mitte vaegkuuljatele, vaid kurtidele või 

sügava kuulmislangusega vaegkuuljatele, keda 

tavalised kuuldeaparaadid enam ei aita. 

Varem oli kombeks kanda kuuldeaparaati vaid 

ühes kõrvas. Mõni aeg hiljem avastati, et inimesel 

on ju kaks kõrva, nii nagu kaks silmagi, ja õhku 

visati intrigeeriv küsimus, et miks ei tule kellelgi 

pähe parandada kehva nägemist üheainsa prilli-

klaasiga, kui samas kuulmist parandatakse küll 

ainult ühe kuuldeaparaadiga. Nõnda hakkas levima 

aparaatide kandmine mõlemas kõrvas. Kahtlemata 

parandas mõlemapoolne kuuldeaparaadistamine 

kuulmist, ühtlasi aitas see endisest tunduvalt 

paremini määrata heliallika suunda. 

Praegu toimub samalaadne revolutsioon kuul-

misimplantaatide osas: kui veel mõni aeg tagasi 

peeti tavaliseks implanteerida vaid üks kõrv, siis 

nüüdisajal võidab üha enam populaarsust variant, 

kus inimese mõlemas kõrvas paikneb implantaat. 

Kasutegur on siin olemas – kuulmisabivahendi 

kandmine ühes kõrvas tähendab, et see inimene 

kuulebki vaid ühe kõrvaga, teine kõrv on „surnud“ 

– mõistlik oleks ju too teinegi ellu äratada ning 

kuulmistööle rakendada. 

Piiludes naabrite poole, siis ega Soomeski 

polnud veel viis aastat tagasi täiskasvanute 

mõlemapoolne implantatsioon kuigi levinud. 

Erand tehti vaid mingi ebatavalise olukorra puhul, 

milleks oli näiteks pimekurtus. Nüüd on olukord 

selles osas paranenud – 2019. aasta seisuga on 

implantaat mõlemas kõrvas 45 täiskasvanud 

soomlasel ning tasapisi saavad kahepoolseid 
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implantaate isegi vanaduspensionil olijad. 

Ühtekokku oli Soomes 2019. aasta seisuga 

kuulmisimplantaat 664 täiskasvanul. 

Eestis on praegu umbes 200 implantaadi-

kandjat. Lastest suurel osal on mõlemad kõrvad 

implanteeritud ja täisealiseks saades jäävad neile 

mõlemad implantaadid loomulikult alles, ent neid, 

kes täiskasvanuna oleksid esmakordselt saanud 

kaks masinat, meil seni veel ei ole. Piret Zimmer, 

SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Kõrvakliiniku 

implantaatide programmeerija, ütleb, et 

põhimõtteliselt on neil valmisolek opereerida 

implantaate ka täiskasvanutele teise kõrva. Selleks 

oodatakse soovijate endi ühendusevõttu. 

Haigekassale tuleb esitada vastav taotlus ning jääda 

ootama positiivset otsust. Implantaadid on küll 

kallid, ent samas on nad andnud väga häid tulemusi 

ja ega kurtide eluaegne viipekeeletõlgiga varus-

tamine samuti odav lõbu pole. Implantaat mõlemas 

kõrvas parandab kuulmist veelgi ning võimaldab 

inimesele suuremat vabadust ameti valikul, aitab 

lihtsamini suhelda oma kuuljate laste ja 

vanematega ning hõlbustab asjaajamist 

ametiasutustes. 

 

 

 

Kokkuvõtlikult Mäetaguse motivatsiooniseminarist 

TEKST: Kristi Kallaste 

 

Eesti Vaegkuuljate Liidul on saanud traditsiooniks 

korraldada sügiseti väike nn tibudelugemine ehk 

kohtuda oma liikmesühingute esindajatega mõnes 

meeldivas paigas Eestimaal. Igast ühingust osale-

vad mõned liikmed, tavaliselt juhid, kes on valmis 

tegema ka pisut tööd – andma aru oma ühingu 

tegevusest ning panema kõrva taga seminaril  

FOTOD: Kalle-Kusta Tõnisma, Kristi Kallaste 

 

kuuldud ideid, et neid oma ühingu heaoluks ja 

tuluks ära tarvitada. Tasuks töö eest ootab 

seminariste võimalus pärast vaimupingutusi 

lõõgastuda basseinis või saunas. Seekord oli 

kohtumispaigaks valitud Ida-Virumaal Alutaguse 

vallas paiknev Mäetaguse renoveeritud mõisa-

kompleks ning ajaks 26.–27. oktoober 2019.  
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Ülevaade liidu tegevusest 

Avaõhtu pühitseti sisse „Aktuaalse kaamera“ 

uudistesaate stiilis. Saatejuhtideks olid Katrin 

Lapina ning Teet Kallaste, kes rahvale 

vaegkuuljate tegemiste kobedamaid uudiseid 

vahendasid. 

Üks olulisemaid teemasid puudutas kuulmis-

bussi hankimist. Nagu asjaga kursisolijad juba 

teavad, soovib Eesti Vaegkuuljate Liit hankida bus-

si, mis oleks sisustatud kuulmiskabinetiks koos 

audiogrammi tegemise võimalusega. Buss sõidaks 

ringi mööda Eestimaad, peatudes ka asulatest kau-

gel olevates paikades, et võimaldada kuulmisalast 

nõu ja abi tõepoolest kõigile inimestele, elukohast 

sõltumata. Kuulmisbussi idee eest seisab hea Pille 

Ruul, kelle kadunud isa, Eesti Vaegkuuljate Liidu 

legendaarsest loojast Uno Taimla mälestuseks 

kogu ettevõtmine alguse saigi.  

Swedbanki poolt pakutavas hääletuskeskkon-

nas (Tervise alaosa), on esindatud ka Eesti Vaeg-

kuuljate Liit nimetuse all: „Eesti Vaegkuuljate Liit: 

toeta kuulmisbussi aparatuuri soetamist.“ Siin-

kohal võttis sõna Allar Viik, pakkudes, et vaja 

oleks leida kõikidele juhatuse liikmetele sobiv aeg, 

et üheskoos minna bussifirmadesse maad kuulama. 

Teet Kallaste mainis seepeale: „Käisin hiljaaegu 

Sauel ja seal naised saunas rääkisid, et mõningased 

arupidamised autofirmadega on juba tehtud. 

Millised need on, Katrin, kui saladus pole?“  

Küsitu ei teinud teist nägugi selle peale, et üks 

keskealine meesterahvas Sauel naistesaunas käib, 

ega jäänud vastust võlgu: „Jah, meil on kuulmis-

bussi soetamiseks välja vaadatud kaks firmat, üks 

on Veho ja teine Ford. Eriti Fordi firma tundub 

vähemalt kirjavahetuse põhjal olema üpris 

paljulubav. Meil on väga entusiastlik meeskond, 

ilma bussita meie projekt küll ei jää!“  

Kõnejärje võttis taas üle Teet: „Järgmine 

suurepärane uudis on, et äsja lõppes uuele kirjutus-

tõlkide koolitusele inimeste otsimine. Euroopa 

sotsiaalfondi toetusel korraldati hange, mille see-

kord võitis Eesti Kirjutustõlkide Ühing. Koolitus 

inimestele, kes soovivad õppida kirjutustõlgiks, on 

mahuga 780 akadeemilist tundi. Auditoorne osa on 

198 tundi, praktiline osa 24 ja iseseisev 552 tundi. 

Koolitusele pääseb 10 soovijat, avaldusi aga laekus 

rekordiline arv – tervelt 23 tükki. Tänu sellele on 

tekkinud konkurss ja saame osalejaid valida. 

Eelmisel koolitusel kasutati Eesti Vaegkuuljate 

Liidu liikmete abi, Kristi Kallaste tegi õppuritele 

ühe loengupäeva teooriast ning Rein Järve viis 

läbi praktilise osa. Plaanis on koostööd jätkata.“ 

Sooja sõnaga meenutati ka Põhjamaade hilis-

kurdistunute ühingu (VDNR) suvenädalat Haap-

salus. Kalle-Kusta Tõnisma, kohaliku ühingu juhi 

poolt kokku pandud tegevusrohke programm on 

pälvinud ohtralt kiidusõnu ning osavõtjate praktili-

selt maksimaalse rahulolu. Tagasisideküsitluses oli 

paljude laagriliste poolt märgitud meeldiva seigana 
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sedagi, et osalejad olid saanud ise valida, millal 

tulla ja kaua olla. 

  

Kobedad tehnikauudised masinkõrvadele 

Edasi muljetas Teet Nürnbergis 16.–18. oktoobril 

toimunud Euroopa audioloogide rahvusvahelisest 

konverentsist. Seekord oli konverentsi põhitee-

maks olnud tehisintellekt, lisaks tulnud juttu 

muudestki vaegkuuljatele tavapärastest probleemi-

dest: näiteks sellest, kuidas õpetada kuuldeaparaate 

paremini müra välja selekteerima. Esindatud oli 

150 äriettevõtet, osavõtjate hulk küündis 8000 

asjasthuvitatuni.  

Keda huvitab tehnoloogia, sellel soovitame 

hankida teavet järgnevalt lehelt: www.hear.com  . 

Seal leidub tublisti infot ja artikleid kuulde-

aparaatidest ning paljud küsimused saavad 

ammendavad vastused. Tehnoloogia kuum teema 

on striimimine otse kuuldeaparaatidesse. Striimer, 

milles on bluetooth´i ühendus, paikneb nüüd otse 

kuuldeaparaatide sees, vaheseade on ära võetud. 

Näiteks Oticoni firmal on sellised mudelid juba 

olemas. Teine tehnoloogia, mille arendamisega 

viimasel ajal innukalt tegeletakse, on kuulde-

aparaadi mitmekesine ühendus nutitelefoniga: 

küsimus ei puuduta mitte ainult telefonisuhtluse 

kvaliteetset kuuldavust, vaid mobiiltelefoni kaudu 

saab häälestada isegi oma kuuldeaparaadi 

parameetreid. Firma Phonak on toonud turule 

kõnetuvastusäpi „My call to text“ – kui vaegkuulja 

telefonis kõneldavat juttu ei kuule, siis aitab too 

äpp kirjutada kõne reaalajas tekstiks. See ei ole küll 

eesti keele oma, aga teadmiseks, et niisugne 

lahendus on juba olemas, ja ka salvestusvõimalus 

on sel olemas. Ta võib tõlkida küll viltu, aga 

üldjoontes on võimalik jutust siiski aru saada.  

 

Traditsiooniliselt oodatakse kuuldeaparaatidelt 

võimalikult pisikest korpust ja õhukest disaini, kuid 

see on kahe otsaga asi. Miniatuursed aparaadid 

võivad kergemini kaduda, puruneda. Väikestesse 

aparaatidesse ei saa puhtfüüsilistel põhjustel panna 

sisse pooli, millega saaks silmusvõimendi mõju 

tugevdada. Samuti ei mahu sinna suured patareid – 

patareid number 13 ei sobi. Õnneks on viimasel ajal 

erinevate laadimisvõimaluste hulk kasvanud. Eriti 

suurepärane on, et patareide kõrval on üle hulga aja 

taas hakatud kasutama laetavaid akusid, mis aitab 

patareide ostmise pealt kokku hoida. Ka on tulnud 

turule uudsed kuuldeaparaadid, millel patareide või 

aku jaoks sahtel hoopiski puudub – aku on juba 

http://www.hear.com/
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kuuldeaparaadi sisse ehitatud ja kui aku tühjeneb, 

siis tuleb laadima panna terve kuulde-aparaat. 

Praegune tehnoloogia võimaldab aparaadil töötada 

ilma laadimata 19 tundi ühe aku-laadimisega, ühte 

laadijasse mahub korraga kaks aparaati. Paraku on 

siin see probleem, et mida rohkem laed, seda 

lühemaks tööaeg kahaneb. Seetõttu näib patareide 

kasutamise võimalus kuuldeaparaadi puhul olevat 

parem kui sisse-ehitatud aku, kuna see annab 

vaegkuuljale kind-luse, et kui tagavarapatarei või 

tagavaraaku on karbiga taskus kaasas, siis ei juhtu 

minuga midagi: ei pruugi karta, et kui sisseehitatud 

akuga kuuldeaparaat lakkab töötamast äkitselt, 

keset tähtsat koosolekut, siis ei jää kohe kurdiks – 

tuleb lihtsalt tagavarapatarei või -aku kasutusele 

võtta. Sisseehitatud akuga kuuldeaparaatide disain 

on küll kerge ja ilus, aga praktilise poolega on nii 

ja naa – eks millegi arvelt tuleb ikka lõivu maksta. 

Tehisintellektist veel – tänapäeval on mobiili-

äpid peaaegu kõikvõimsad: kõnetuvastus-

programmid muutuvad üha tõhusamaks, mobiili 

abil saab jälgida oma kehalist aktiivsust, lugeda 

samme ja teha palju muudki. Hääl saalist küsib 

naljatades: „Kas on võimalik, et kui sihuke vidin on 

kuuldeaparaadi sees, siis see võimaldab ka pulssi 

mõõta?“ Tehnikamees Teet arvab sellele vastuseks, 

et põhimõtteliselt miks ka mitte – keha küljes ta 

juba nagunii on ja seega tehniliselt ei tohiks see 

võimatu olla.  

Firma Phonak on toonud turule äpi, mis 

muudab kõne tekstiks, Starkey`l on jällegi selline 

uuendus, et kui näiteks inglane helistab sakslasele, 

siis see kõne tõlgitakse automaatselt ära juba 

telefonis, tänu millele sakslane kuuleb ingliskeelset 

kõnet saksa keeles ja vastupidi. Praegu on 

niisugune automaatse tõlke programm olemas 

suuremates keeltes, ent tootearendajad liiguvad 

selles suunas, et tulevikus saaks seda kasutada ka 

väiksemate keelte puhul.  

Vanasti istusid vaegkuuljad kodus või liikusid 

vaid kooli, töökoha ja kodu vahet, kuid tänapäeva 

vaegkuuljad elavad igati mitmekesist ja aktiivset 

elu: nad külastavad jõusaale, käivad kõiksugu 

üritustel, sealhulgas teatris ja kontsertidel, reisivad 

– ühesõnaga, nad liiguvad väga erinevates 

keskkondades. See tähendab, et ka nende 

kuulmisabivahendid ehk kuuldeaparaadid ja 

implantaadid peavad ajaga kaasas käima, sobituma 

erinevatesse kuulmissituatsioonidesse. Tootearen-

dajad üritavad siin parimat, leiutades erinevaid 

programme kontserdi ning metsajooksu tarbeks. 

Samas on kasutajate poolt tulnud liigse 

programmirohkuse tõttu ka kriitikat: osa inimesi 

väidab, et nad tahaksid hommikul lihtsalt oma 

kõrvamasina sisse lülitada ja õhtul ära võtta – pidev 

programmide kruttimine on neile tüütu. Ka 

tavakuuljatel on ju ometi vaid üks kuulmine. 

Mis puutub kuulmisuuringutesse, siis toodi 

esile veel üks huvitav leiutis, millega saab teha 

automaatset audiogrammi. Peenike juhe viiakse 

kõrva kuulmekäiku, kuni kuulmekileni jääb 5 

millimeetrit, ja seejärel koostab tark masin 

audiogrammi automaatselt. Selline seade oleks ka 

ostetava kuulmisbussi sisustuses väga vajalik. 

Leiutatud on sellinegi võimalus, et kui 

kuuldeaparaat kukub maha, siis ta annab endast ise 

märku. Sellisele aparaadile on paigaldatud kukku-

missensorid. Säherdune lahendus eeldab ühendust 

nutitelefoniga, vähemalt senikaua, kuni kuulde-

aparaati pole veel õpitud sisestama sim-kaarti. Küll 

aga on juba olemas kuuldeaparaadid, mida saab 

ühendada wi-fi võrkudega ja selle kaudu on 

võimalik panna kuuldeaparaat selle kandjaga 

suhtlema, muuhulgas ka enda kadumisest või 

mahakukkumisest teatama.  

Kui vanasti eeldati, et inimene peaks kuulma 

ainuüksi otse enda ees seisvat heliallikat, siis nüüd 

on suund sinnapoole, et kuulmismasin peaks 

suutma kinni püüda helisid 360 kraadi raadiuses. 

Nürnbergi kongressil rõhutati sedagi, et alati ei saa 

kuuldeaparaadist saadavas väheses kasuteguris 

süüdistada ainult selle kandjat – ka kõrvaarst, 

häälestaja ja teisedki spetsialistide tiimi liikmed 

kannavad vastutust hea töö eest. Kui inimesel on 

kuuldeaparaat kõrvas juba pool aastat, aga ta pole 

sellega endiselt ära harjunud ning kurdab 

peavalusid ja halba enesetunnet, pole enam õige 

öelda talle õpetavalt: „Tee tööd, harjuta, kohane!“ 

Vaid selle asemel peavad spetsialistid olukorrale 

otsa vaatama ja mõtlema, kus viga peitub. Ka 

kuuldeaparaadi otsik peab hästi sobituma, ta ei tohi 

kuulmekäiku veriseks hõõruda. Ettevõtlikumad 

firmad kasutavad kuuldeaparaatide otsikute 

valmistamisel 3D skanneerimist.  

 

Ligipääsetavuse foorum kaardistas 

Eestimaad 

MTÜ Ligipääsetavuse foorum võitis Sotsiaal-

ministeeriumi hanke „Transpordi ja tehiskesk-

konna ligipääsetavuse analüüs“. Selle käigus 

kaardistati ja analüüsiti 108 erineva meditsiini- ja 

rehabilitatsiooniasutuse juurdepääsuteid ühistrans-

pordipeatustest, ühistranspordipeatusi endid, bussi- 

ja raudteejaamu ning sadamaid ja lennujaamu. 

Kokku kaardistati ja hinnati 767 erinevat 
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transpordiobjekti. Hinnati nende ligipääsetavust 

erinevatele ühiskonnagruppidele: pimedatele, 

vaegkuuljatele, ratastoolis olijatele ja vaimu-

puudega inimestele. Uuringu tulemusena tehti 

ettepanekud ligipääsetavuse parandamiseks ja 

avaldati hinnang paranduste maksumuse osas, 

üldistatuna tervele Eestile. Eesti Vaegkuuljate 

Liidust osales selles uuringus hindajana ja vaeg-

kuuljate ning kurtide ligipääsetavuse eksperdina 

Teet Kallaste, kes jagas seminaril oma kogemusi 

allpool. 

      Kaardistusel kasutati ligipääsetavuse hinda-

misel professionaalset tarkvara iAuditor, millele 

koostasime eestikeelsed küsimustikud erinevate 

objektide kohta (ühistranspordipeatus, ülekäik, 

jaamahoone, invaparkimine, juurdepääsutee jms). 

Vaegkuuljate ja kurtide seisukohast oli põhiline 

info edastamise ja selle olemasolu kontrollimine. 

Peatustes peab olema infotahvel või parimal juhul 

elektroonne infoekraan ühistranspordi sõiduaega-

dega, ja see info peab olema ajakohane. Peab olema 

üheselt selge, millisest peatusest sõiduk väljub (kui 

on tegemist mitme peatusega jaamahoonetega). 

Ühistranspordi peatus peab olema hõlpsasti leitav. 

Jaamahoonetes, kus toimub piletite müük kassades, 

peab vaegkuuljate jaoks olema ka silmusvõimendi. 

NB! Me ei hinnanud antud uuringus veeremit – 

seda ei olnud nõutud. 

      Peab nentima, et pilt oli väga varieeruv: kohati 

oli raske bussijaama üles leida (Kohtla-Järve 

linnadevaheline bussijaam), kohati oli peatuse nimi 

ainult ühel pool peatuse plekktahvlit (Narva), 

kohati oli väiksemates peatustes sõiduplaan väga 

väikese šriftiga või ilmastiku käes kannatada 

saanud. Kohati ei olnud peatused valgustatud (ei 

näe sõiduplaani lugeda). Aga samas oli juba 

mitmeid kohti, kus oli üles seatud elektrooniline 

sõiduplaan, mis näitas ka saabumisi või hilinemisi 

(osa suuremaid raudteejaamu, Tallinna, Tartu ja 

Pärnu suuremad bussipeatused). Ehk siis püsib 

lootus, et elu läheb tasapisi lihtsamaks. 

       Peatselt on valmimas ligipääsetavuse infot 

edastav Tallinna Ligipääsetavuse infoportaal LIPS. 

Seal on võimalik kuulmislangusega inimestel 

otsida objekte või teenuseid, kus kasutatakse 

silmusvõimendit või viipekeelt. Objektide juures 

on graafilised piktogrammid silmusvõimendile, 

subtiitritele (SUB) – näiteks Estonia teatris saab 

lugeda etenduse ajal subtiitreid – ja viipekeelele.  

       Riigikantselei juurde on moodustatud ligipää-

setavuse rakkerühm. Nüüd on otsustatud hakata 

tegelema selle teemaga riigi tasandil juba laiemalt. 

Kuidas see täpselt olema hakkab, veel ei tea, aga 

2021. aasta sügiseks peab rakkerühm esitama 

valitsusele ettepanekud poliitikameetmeteks.  

       Eesti Jalgpalli Liit on hakanud pöörama 

tähelepanu ligipääsetavusele mängudel, seda 

ennekõike tänu UEFA eeskujule. Staadionitel ei ole 

kuulda räägitavat ümberringi toimuva melu tõttu, 

tablool näeb ainult mängu seisu. Pimedatele on 

Premiumi liiga mängudel nüüdseks olemas 

kirjeldustõlge. Vaegkuuljate peale esialgu väga 

mõeldud ei ole, pealegi ei oleks silmuse 

installeerimine staadionile viimase suuruse tõttu 

rahaliselt mõttekas. Pigem tasuks orienteeruda 

mingitele laenutatavatele vastuvõtjatele, millel 

oleks individuaalne silmus ja  mille kaudu saaks 

kuulda spordikommentaatorite räägitavat juttu.  

 

Rein Järve: Rootsis, Stockholmis oli 

bussipeatuses olemas väike nupp pimekirjaga ja 

tabloo, kuidas bussid liiguvad. Selline meede võiks 

olla ka meil, et antakse märku, mis buss tuleb ja 

pimedatele loetakse sõiduplaan ette. Tallinnas ja 

Tartus peaks sellised asjad juba olemas olema.  

Külliki: ma proovisin seda uut asja Tartu 

rongijaamas ja bussipeatuses, vajutasin nupule ja 

siis ta muudkui rääkis ja rääkis ja rääkis… 

Teet: Juhul kui on tegemist väikese kasutamis-

sagedusega bussipeatusega, siis võiks kasutada kas 

teavitust SMS abil, mis aga kahjuks on minevikku 

vajuv tehnoloogia, või siis peatusest leitavat QR 

koodi nutitelefoni sisse skaneerides (kasutusel 

Tartus). Emb-kumb võimalusest peaks tooma 

telefoni info lähimatest sellest peatusest 

ühistranspordi väljumise aegadest. 

 

Kogemusnõustamine – uus teenus, mis 

vajaks enam tutvustamist 

Teet: viimasel ajal on palju juttu olnud 

abivahendite määrusest. On avaldatud arvamust, et 

puude määramine peaks alles jääma. Mõned jällegi 

leiavad, et puue peaks säilima ainult lastel, 

täiskasvanutele ja pensionäridele polegi üldse 

puuet vaja, neile peaks jääma ainult teenused.   

Vaegkuuljatele ja kurtidele pakutavate teenuste 

sekka on viimastel aastatel tõusnud uue ja olulise 

tulijana kogemusnõustamise valdkond. Paljude 

jaoks on siin tegemist vastse nähtusega, sisse 

töötamata on see, kuidas klienti ja kogemus-

nõustajat kokku viia. Kogemusnõustamise 

valdkonnaga tegeleb Eesti Vaegkuuljate Liidus 

Katrin Lapina. Palun, Katrin, kas saaksid anda 

ülevaate, mis seisus meie kogemusnõustamine 

hetkel on? 
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Katrin: Meil on olemas kogemusnõustajate tiim, 

kes on vajadusel valmis abi osutama. Probleeme on 

valmistanud hanke tingimused – näiteks nõutakse 

seal nõustajalt kõrghariduse olemasolu, aga meil on 

osa nõustajaid keskharidusega. Samuti peab nõus-

taja ise olema sama puudega, mille esindajatega ta 

töötab, aga meil on kaks kuulmislanguse koge-

musnõustajat ise kuuljad (vaegkuulja pereliikmed) 

ja seega nad ei vasta hanke tingimustele.  

 Praegu tegutsevad meil kuulmise kogemus-

nõustajatena Ene Oga, kes oskab ka vene keelt, 

Kristi Kallaste, kes oskab eesti keelt ja viipekeelt 

ning nõustab ka implantaadioperatsioonile mine-

jaid, veel on tiimis Tiiu Hermat, Rein Järve ja 

Riina Kuusk. Tartus on üks juhtumikorraldaja, kes 

on ise küll kuulja, ent kurtide vanemate laps ja 

tunneb teemat tänu sellele suurepäraselt. Ta saab ka 

nõustamisega hakkama, ilmselt selle pärast pole 

meilt Tartusse nõustamist tellitud. Töötukassa on 

tellinud kuulmise kogemusnõustajaid väga aktiiv-

selt Rakverre – seal on esimese hanke tunnid ära 

kasutatud ning käsil juba teine hange. Sügisest            

on hakatud tellima nõustajaid ka Jõhvi. Pärnus oli  

meil üks klient, aga ta loobus teenusest ise.  

 Aktiivsed linnad, kuhu kuulmisnõustajaid 

palju tellitakse, on ka Tallinn, Valga ja Viljandi. 

Põhiliselt saadab kliente meile Töötukassa.  

 Tegemist on väga vajaliku teenusega. 

Kuulmisnõustamise peamine sihtgrupp on hiljuti 

kuulmise kaotanud inimesed. Nad ei tea tavaliselt 

suurt midagi kuulmisabivahenditest ega sellest, 

kust neid saab ja kuidas nende kandmist treenida, 

nad ei oska hinnata oma võimeid ja võimalusi elus 

kuulmislanguse kontekstis, vajavad nõustamist, 

kuidas leida tööd ja kohandada töökohta oma 

erivajadusele sobilikuks. Vajadusel läheb kuulmis-

nõustaja kliendiga koos ka töövestlusele või 

korraldab tema töökohas kolleegidele koolituse.  

Heli Veide: Olen samuti kogemusnõustaja, 

töötasin Elvas, aga kliente oli vähe: kolme aastaga 

pöördus vaid kaks inimest. Võtsin ühendust 

Postimehe toimetusega, palvega, et kas nad saaksid 

uut teenust tutvustada. Artikkel avaldatigi, aga 

peale artiklit ikka keegi ei tulnud. Seega saaks 

kogemusnõustaja tööd teha ainult põhitöö kõrvalt.  

Urmas Vasemägi: Mina olen kogemus-

nõustaja Jõgevamaal ja ka meil ei näikse kuulmis-

puudega inimesi kuigi palju olevat, vähemalt neid  

Külliki Bode muljetamas organisatsiooni tööst. 
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mitte, kes kohanemisel abi vajaksid.  

Katrin Lapina: Tegelikult oleks soovijaid 

küllaga, lihtsalt inimesed pole teadlikud uuest 

teenusest ja ka ametiasutused ei oska kliente sellise 

võimaluse olemasolust teavitada. Väga palju 

oleneb näiteks Töötukassa konsultantide teadlik-

kusest – nemad näevad enda poole pöördunud 

tööotsija puhul ära, kas tal võiks olla abi 

kuulmisnõustajast, ja oskavad vajadusel teda meile 

teenusele suunata.  

Silvi Kallemets: Mina olen Läänemaalt, meil 

on kohaliku kõrvaarstiga väga tõhus koostöö. Oma 

ühingu liikmetele teatan kuupäeva, millal spetsia-

listid neid nõustama tulevad. Inimeste teadlikkuses 

valitsevad suured käärid – minul endal on kogemus 

olemas ja tean, kuidas toimida äkilise kuulmiskao 

korral, aga tavainimene n-ö tänavalt lihtsalt ei tea 

seda. Paljud kannatavadki nii aastaid, probleem 

süveneb, ehkki õigel ajal tegutsedes oleks võinud 

saada paremini abi.  

 

Kuulmiskeskused ja kuuldeaparaadid 

Külliki Bode: Eestis on praeguseks juba hulgaliselt 

kuulmiskeskusi, kus peaksid tööl olema ka pädevad 

spetsialistid. Lisaks kuulmiskeskustele on veel 

mitmeid firmasid, kust saab hankida abivahendeid, 

isegi kuuldeaparaate. Näiteks Terviseabi on selline, 

ta väljastab analoogkuuldeaparaate. Terviseabi 

pakub Microsoni ja Aurica firma toodangut. Need 

on soodsama hinnaklassi masinad, lihtsamad 

kasutada, miinuseks jällegi nende tehniliste 

võimaluste vähesus. Terviseabi töötaja Diana 

Legušs on ka ise vaegkuulja ning Harjumaa 

vaegkuuljate ühingu liige, oskab soovitada.  

Heli Veide: Minul on Terviseabiga väga meeldiv 

kogemus, korraldasime teabepäeva neljakümnele 

osavõtjale ja Diana käis kohal rääkimas ning Jenile 

alarmtooteid tutvustamas.  

Urmas Vasemägi: ka meil on Terviseabiga 

postiivne kogemus: tellisime neilt gaasianduri ja 

tegime läbi erimenetlusprotsessi. Selleks on vaja 

esitada Sotsiaalkindlustusametile kaks hinnapak-

kumist ja Terviseabi pakkumine võitis. Nii saime 

Sotsiaalkindlustusameti kaudu hankida soodushin-

naga anduri. Taotlemine oli tüütu protsess, aga 

tasub ära. See gaasiandur töötab akuga, akut peab 

iga kuu laadima. Tal on kaasas ka vibrapadi, mis 

hakkab vibreerima ja siis kuubik vilgub, andes 

vaegkuuljale sel moel märku.  

Allar Viik: Microsoni aparaate valmistatakse 

Hispaanias, reklaamjutt on neil paljulubav – et 

kvaliteetne ja igati hea... 

Teet Kallaste: Nad valmistavad Microsoni ja 

Auricat küll, aga sisu poolest on need teiste tootjate 

tehtud. Tootearenduse kui sellisega nad eriti ei 

tegele – ehk teisisõnu öeldes: teevad teised, aga 

nemad panevad oma nime peale.  

Viljar Parm: Eestis on viimasel ajal levinud ka 

ReSound firma kuuldeaparaadid, mille otsikud 

valmistatakse Inglismaal. Samuti pakuvad nad 

erinevaid kulutarvikuid nagu näiteks puhastus-

vahendid ja otsikukreem. ReSound kõige 

uuenduslikum lahendus on LiNX Quattro, mille 

puhul on tegu komplektina müüdava kahe 

kuuldeaparaadiga, mida saab laadida koos.  

Lea Laansalu: Mina kasutan kuuldeaparaate juba 

vene ajast peale, kõik need U1, U2 ja U3 masinad 

on minul olemas ja kõrvas olnud! Olin üks esimesi 

Nõukogude Liidus, kelle peal neid kuuldeaparaate 

katsetati, sain katsejänese rollis kenasti hakkama. 

Olen Tartu Kuperjanovi tänava kuulmiskeskuse 

pikaajaline klient, kiidan väga seda kohta. Seal on 

tore õde Tiia Johannes, kel kogemustest ja 

oskustest puudu ei tule. Praegusel Signia, endise 

nimega Siemensi aparaadil on tervelt kaks 

mikrofoni – üks ees ja teine taga – kui keegi 

sõimab, nii kohe kuulen! Käin haiglas tööl ja 

kontsertidel ja igal pool, kõik kuulen ära. Aga uusi 

tundmatuid firmasid ma ei usalda.   

Külliki Bode: Endal olid Ida-Tallinna Keskhaigla 

kuulmiskeskusega kunagi kehvad kogemused, 

teenindajad ei olnud eriti sõbralikud. Kasutan 

Signia kuuldeaparaati.  

Teet Kallaste: Oticonil on uus OPN tehnoloogia ja 

kiire protsessor. Samas, protsessori kiirus pole 

ainus parameeter, mis kvaliteedi loob. Loeb ka 

tarkvara, mis signaale ümber töötleb. Ka see 

tarkvara peab olema kvaliteetne, ainuüksi 

protsessori kiirusest ei piisa.  

Allar Viik: Esitasime mõningaid küsimusi 

kaheksale kuulmiskeskusele ja vastasid neist viis. 

Tartu Ülikooli Kliinikumist öeldi, et Signia Rexton 

ja ReSoundi CROS süsteem on neile, kellel üks 

kõrv ei kuule, teine aga on terve. Neil on olemas ka 

uus huvitav lahendus, kus kuuldeaparaat pannakse 

ühte kõrva, aga tekib 360-kraadine kuulmine. TÜK 

personal on üsna aktiivsed vaegkuuljaid abistama, 

nad käivad ka meie üritustel inimesi koolitamas.  

Teet Kallaste: Kui käisin Berliinis kuulmis-

abivahendite konverentsil, siis öeldi seal välja, et 

kuulmiskeskus on tõsiseltvõetav siis, kui nende 

ruumid on vaegkuuljatele ligipääsetavad, eeskätt 

peaks neis olema silmusvõimendi. Niisugune 

standard võiks olla ka Eestis. 
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Aino Raudvassar, Võrumaa VÜ juhatuse liige oma 

ühingu tegemisi tutvustamas. 

 

Endla Moon: Mina olen Pärnumaa ühingu juht ja 

tahaksin kurta patareide lühikese säilivusaja üle. 

Karbil seisab küll kirjas, et selles olevad patareid 

säilivad veel pool aastat, kuid see pole nii. Ühingu 

liikmed on mitmel korral patareisid tagastanud. 

Teiseks kurdetakse, et patarei ei tühjene ühtlaselt. 

See oleneb ka aparaadi võimsusest, osa „sööb“ 

patarei kiirelt ära. Oticoni kuuldeaparaatide müügi-

ga tegeleb Arvo Kannel, kes on ühtlasi Eesti Vaeg-

kuuljate Liidu aktiivne liige ja ta käib kord aastas 

ka ühingu koosolekutel. Kannel teeb väljasõite üle 

Eesti, samas kui paljud teised kuulmiskeskused 

seda ei tee – tema käib kohapeal häälestamas ja 

nõustamas. Rääkides Pärnumaa ühingust, siis 

probleemiks on raamatupidamine, meie ise siin 

matemaatikat ei jaga. Teiseks on liikmete 

vanus: meie noorterakuke on 50 pluss, 

ülejäänud rahvas on veelgi vanemad.  

Helle Harjakas Pärnust: Noortest rääkides – 

sain Haapsalu suvelaagrist mõned noored 

ühingusse kaasa haaratud. Meil on ka üks noor, 

kes ei ole vaegkuulja, aga tema ema on, ta teeb 

meile kodulehte ja aitab Facebookiga. Üritusi 

tuleb korraldada inimeste bussiaegade järgi, 

samas on ka maja suurema osa ajast kinni ning 

argipäevadel lahti ka ainult kella neljani. Üritu-

sed teatame kuu aega ette, et inimesed oskaksid 

arvestada. Organiseerime kõik ühistegevused, 

tellime bussid ja toitlustuse. Muidu mulle täitsa 

meeldib siin ennast proovile panna, ainult 

arvestada tuleb inimeste erinevate võima-

lustega. Pidime osalejate puudusel jätma ära 

väljasõidu Tallinna loomaaeda, sest bussid ei liigu 

hästi ja rahaprobleemid on mitmetel ka. Kuidas 

ühingusse sattusin – algul ma ei teadnudki 

vaegkuuljate ühingu olemasolust, aga siin aitas 

kõikvõimas dr Google: leidsin sealt ühingu 

koordinaadid ja tulin kohale. Mõtlesin, et kui selles 

ühingus kaasalöömine annab mulle põhjuse aeg-  

    

Katrin Lapina on kuulamisse süvenenud.  

 

ajalt kodust väljuda, kas või korra kuus, siis on see 

teie ühing asja ette läinud! Läbiv teema on ühingu 

liikmete kooskäimiseks sobilike aegade leidmine. 

Siin tuleb saavutada kompromisse inimeste elurüt-

mi ja kohtumisteks võimaldatud hoone lahtioleku-

aegade vahel. Tihtipeale kirjutavad ühingute juhid 

ise projekte.  

 Elin Põdra Eesti Tinnituse ja Meniere´i Ühingust. 
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Elin Põdra Eesti Tinnituse ja Meniere´i 

Ühingust: Meil on ainult 16 liiget ja me ei kohtu 

eriti isegi reaalajas. Kui me kohtume kodulehel ja 

seal mõtteid vahetame, on seegi juba suur asi.  

Külliki: Mida teha, et üritusi paremini läbi 

viia? Sa ütlesid, et inimesed ei tule kohale ja nad on 

pigem veebis, aga mida võiks teha selleks, et 

inimesed reaalselt kohale tuleksid?  

Elin: Ma arvan, et piisab, kui paar korda aastas 

kokku tulla. Siis on näha, mis inimesi vaevab, ja 

saab probleemidest rääkida.  

Maret Soorsk Saaremaalt: Meil on umbes 

sama seis nagu teistelgi siin. Aktiivseid liikmeid on 

30–40 inimest. Aeg-ajalt käime koos ja tunneme 

end hästi, sellestki on abi. 

Külliki: Kuulasin teie mõtteid ja aruandeid, aitäh 

kõigile! Läbiv teema ühingutel oli liikmete 

kooskäimiseks sobilike aegade leidmine, kus on 

vaja saavutada kompromisse inimeste elurütmi ja 

busside transpordi ning hoone lahtiolekuaegade 

vahel. Mõningast abi ürituste läbiviimisel on 

saadud ka projektidest, mida tihtipeale kirjutavad 

ühingute juhid ise. Väga tähtis osa mitte-

tulundusühingute tegevusest rajaneb vabatahtlike 

tööjõul. Samas saab vabatahtlikuna tegutseda 

ainult siis, kui sul on pere toetus. Kui pere ei toeta, 

siis seda tööd teha eriti ei saa: tekivad konfliktid, 

öeldakse, et miks tegeled sellise mõttetusega, mis 

raha sisse ei too? Kui aga pere suhtub pooldavalt ja 

osaleb samuti üritustel, suvelaagrites ja mujalgi, 

siis on suhtumine hoopis teine. Pensionäride 

potentsiaal on tegelikult väga suur, võiks neid 

rohkem kaasata. Mina ise sattusin vaegkuuljate 

ühingu tegevuse juurde nii, et töötasin massöörina 

ja seal tuli üks vanadaam Adeele, kes ütles, et ta ei 

kuule, mispeale ma vastasin, et minagi ei kuule. 

Vanadaam tutvustas mulle vaegkuuljate ühingut ja 

nii see läks. Kuidas teised siia sattusid? Endla 

Moon näiteks ei olnud üldsegi vaegkuulja, tema 

sattus meie juurde, kuna vaegkuuljatele pakuti hea 

hinnaga inglise keele kursuseid ja need hakkasid ka 

teda huvitama. Läks natuke aega mööda ja Endlal 

avastati juba kuulmislangus. Silvi Kallemets 

Läänemaa ühingust on puhta kuulja, Erika Kiviloo 

kuuleb samuti, temal on kurt poeg. Kusjuures Erika 

lugu on eriti tore – tema läks lihtsalt ühingu 

infopäevale ja tuli sealt tagasi juhatuse liikmena. 

Kadunud Uno Taimla oli ideaalne juht, kellest 

tänini ei saa keegi üle ega ümber. Ta oskas inimesi 

kaasata, panna kõiki tundma end väärtuslikuna, 

oskas delegeerida ülesandeid neile, kel olemas 

suutlikkus konkreetset ülesannet täita. 

 

*** 

Vana mõisahoone on õhtuselt vaikne. Pimeda-

te akende taga ladistab vihm. Kõik põnevamad 

uudised on ära räägitud, kellelgi ei ole enam midagi 

lisada. Tasapisi veetakse end laua tagant üles ning 

kogunetakse saali, kus võetakse kena ühispilt. 

Edasi jätkub õhtu mõisakompleksi spaa-osas. 

 
 

Ühispilt Mäetaguse motivatsiooniseminarilt, taustaks ajaloolise mõisahoone interjöör. 
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“Püüa mind!“ 

Näitusekülastus viipekeele- ja kirjutustõlgiga 

TEKST: Kristi Kallaste    FOTO: Kristi Kallaste 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hetk näituselt: paremal näituse kuraator Toomas Järvet, vasakul viipekeeletõlk tema juttu tõlkimas. 

 

Porikuu esimese päeva õhtul, mil Telliskivi loome-

linnaku tagahoovide asfaldis olevad augud vihma-

veest üle ajasid, ootas Dokfoto keskus külla rah-

vast, kellele pakkus huvi erivajaduste temaatika 

valamine kunstilisse vormi. Sees oli valge ja soe, 

sisseastujatele pakuti kohvi, küpsiseid ja õunu. 

Kohal olid ka viipekeele- ja kirjutustõlgid. 

 Näitust tutvustas kuraator Toomas Järvet. 

Seintel rippusid suurendatud fotod, mis pärit Jyri 

Pitkäneni ja Eveliina Talvitie projektist „Erilai-

set“ („Erinevad“). Pitkänen on Soome fotograaf, 

Talvitie aga toimetaja ja kirjanik. Nagu võisime 

lugeda näituse kodulehelt: „Fotod ja tekstid viivad 

meid erinevatesse riikidesse külla puuetega laste 

kodudesse, näidates nende igapäevaelu sellisena, 

nagu see on. Lugude ja piltide põnev põiming toob 

välja nii erinevusi kui ka ühisjooni, esitades samas 

rea küsimusi. Kas normist erinev peaks kohanema 

ühiskonnaga või peaks pigem ühiskond kohanema 

erinevustega? Kas erinevusi austav arusaam 

inimväärikusest võiks olla midagi universaalset, 

hoolimata erinevatest kultuuridest ja uskumus-

test?“ Meeldis näituse laiahaardelisus – kajastatud 

oli puudega lapsi ja nende perekondi maailma eri 

paigus, harjumuspärases keskkonnas. Väike Downi 

sündroomiga poiss sõjast räsitud maastiku taustal, 

segamini tuba, kus isa kurdi tütrega mürab...  

Kohal olid ka kõik neli MTÜ THINK Eesti 

viipekeelerühma, kes parasjagu viipekeeleõpingu-

tega tegelesid, lisaks teisigi huvilisi. Pärast foto-

näitusega tutvumist kogunesid külastajad kuulama 

vestlusringi „Elu vaikses helidega maailmas“, mida 

juhtisid Külliki Bode, Kristi Kallaste ning Sirle 

Papp. Külliki ja Kristi kuuluvad Eesti Vaegkuul-

jate Liitu, esimesel on kuuldeaparaat, teisel 

kuulmisimplantaat, Sirle aga esindab Eesti Kurtide 

Liitu ja kasutab suhtlemiseks eesti viipekeelt. Sellel 

kohtumisel ei olnud tabuteemasid, küsida võis 

kõike ning publikum kasutas võimalust agaralt. 

Kohtumist kajastati ka televisioonis.  
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Kuidas elus inimene lilla karu vastu välja 

vahetati ehk Üks kogemus koolitajana 

TEKST: Kristi Kallaste 

 

Teen koolitusjuhi ning lektori rollis olles koostööd mitmete ettevõtetega, kes tellivad endale aeg-ajalt 

erivajadustega inimesi tutvustavaid koolitusi. Kord saatis mulle meili keegi lapsevanem, kelle laps käib ühes 

Pärnu lasteaias. Lapsevanem uuris, kas saaks korraldada lasteaia rühmale üht niisugust harivat tundi. Ta leidis, 

et kindlasti oleks lastel huvitav ja selle kõrval saaksid nad ka uusi teadmisi ega pelgaks enam näiteks kurte ja 

viipekeelt. Mullegi tundus selline idee sümpaatne: kujutlesin juba, mida kõike vahvat ja samas eakohast 

selliste rüblikutega teha annaks – laseksin näpuga katsuda kuuldeaparaati ja implantaadi välisosa, siis 

mängiksime kurtide laste telefonimängu ja kõige lõpuks laseksin neil õppida oma nime sõrmendama. Niisiis 

vastasingi lapsevanemale, et olen valmis võtma päeva vabaks, sõitma Tallinnast Pärnusse lastele tundi tegema 

ega küsi seekord oma koolituse eest sentigi töötasu – oleks vaid kena, kui bussipilet välja tehtaks.  

Paari päeva pärast saabus lapsevanemalt vastus. Vastuse sisu oli säherdune: „Tere! Rääkisin meie rühma 

õpetajatega sellest ideest. Aga nemad ütlesid, et praegu on nende lasteaias KiVa programm käsil, see on, kus 

lillade karukeste abil õpetatakse lastele sallivust ja tolerantsust teistsuguste inimeste vastu ja räägitakse, et 

kiusata ei tohi kedagi. Nii et praegu ei sobi. Võib-olla ehk kunagi sügisel võite tulla. Väga vabandan! 

Tervitades ...“ 

Ei teadnud pärast kirja lugemist, kas naerma hakata või kurvastada. Mul on endalgi sahtlipõhjas olemas 

lasteaiaõpetaja diplom ja sestap tunnen nende metoodikaid ja õppekavu piisavalt hästi. Ise oleksin õpetaja 

rollis olles säherduse süllekukkunud võimaluse asendada üheks tunniks lilla mänguasi päris elusa inimesega 

igatahes kahel käel vastu võtnud, kuid eks inimesed ole erinevad – ja pedagoogid vist samuti ... 

 

/Ka mäng peab ligipääsetav olema... 

Haapsalu ratastoolipargist ja mänguväljakust 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEKST: Kristi Kallaste          FOTOD: SA Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus 
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Maikuisest „Lääne Elu“ ajalehest 2018. aastal 

võisime lugeda järgmist: „Keskpäevaks kogunes 

Haapsalus staadionile 280 kollases särgis koolilast, 

et võtta osa heategevusjooksust Haapsalu 

taastusravihaigla ratastoolilaste mänguväljaku 

toetuseks. Üle Eesti oli jooksjaid üle kümne 

tuhande. Teatejooksul osalemisega kutsuvad 

lapsed üles helistama annetustelefonile, millega 

toetatakse Haapsalusse ratastoolikasutajatele 

kohandatud mängu- ja treeningpargi rajamist.“ 

Nüüdseks on tolles uudisnupukeses kirjeldatud 

sündmused muutunud ajalooks ning tulem – 

invaspordi park – saanud igapäevaseks tegelikku-

seks. Haapsalu Neuroloogilise Taastusravikeskuse 

(HNRK) kõrval olevas pargis avati juba 2018. aasta 

augustis ligipääsetav mänguväljak.   

HNRK mänguväljakul ootavad külastajaid 

linnak, kus saab ronida-turnida ja harjutada kätt 

erinevate mängudega, kaks liivakasti, millest ühes 

saab mängida mõnusalt äärel kõhutades ja teises 

hoopis seistes või ratastoolis istudes, ning vahva 

punane krabi, kelle otsas või juures mürgeldada.  

„Selline tore mänguväljak on Baltikumis ja 

isegi Euroopas esimene ja ainukene,“ mainib 

uhkusega hääles Riina Mõim, taastusravikeskuse 

füsioterapeut. „Ühtlasi on meil siin maailma ainus 

ratastoolitestimise rada. Talvel harjutavad patsien-

did sees saalis, seal on robotid, mis aitavad ratas-

toolilapsel liikuma hakata, aga loomulikult peaks 

lõplike oskuste saavutamiseks toimuma treening 

ikkagi pärisoludes ehk väljas,“ muljetab Haapsalu 

Neuroloogilise Taastusravikeskuse töötaja. 

Mänguväljaku põhiidee on toetada koosmän-

gimise võimalusi, et mitte keegi ei peaks olema 

mängimisest kõrvalejäetud, kuna tema keha on 

teiste omast ehk mõnevõrra erinev. Oluline on, et 

erivajadusega lapsed saaksid tegutseda väljakul 

koos tavalastega. Mänguväljak on avatud kõigile ja 

taastusravikeskuse töötajad loodavad, et mängijad 

suhtuvad nende rõõmuks ja kasuks rajatusse 

heaperemehelikult. 

        Tõmbenumbriteks on ratastoolilastele mõel-

dud kiik ja karussell. Isegi liivakast on disainitud, 

mõeldes ka ratastoolilastele. „Me ei aja mänguväl-

jakult kedagi ära, see on avatud kõigile – nii 

patsientidele kui ka kohalikele, ja on tihedas kasu-

tuses,“ ütleb Riina Mõim. „Mõned atraktsioonid, 

nagu näiteks ratastoolikiik, on küll mõeldud 

spetsiaalselt ratastoolilastele, aga selle üle pole vaja 

kadedust tunda, kui mõelda, et enamus maailma 

kiikesid on neile ju täiesti ligipääsmatud.“  

  Pargis saab mängida ka korvpalli, tennist ja 

lauatennist, samuti sõita jalgrattaga. Välijõusaalis 

leidub kuus masinat ja need on mõeldud vähemalt 

140 sentimeetri pikkustele sportlastele. Siin saab 

teha eriti palju harjutusi ülakehale. 

„Ehituse ajal testisime ligipääsetavat 

mänguväljakut nii, et ka töötajad ise olid ratastoolis 

– peame ju teadma, kuidas rajatise kasutajad 
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reaalselt ennast seal tunnevad, ja oskama 

juhendada. 

Siin on kuus tsooni,“ jätkab Riina Mõim. 

„Suurim on 150 meetri pikkune teerada, mis moo-

dustab ringi ja kus on ratastoolidele kuus 

takistuskohta ratastooliga sõitmise harjutamiseks. 

Hädavajalik on säherdune trenn neile, kes alles äsja 

nimetet sõidukiga tutvust tegema asunud. Alguses 

on päris lihtne vurada, aga siis hakkab tulema 

tõeline takistusrada, maastik on siin erineva 

kaldega. Nende juures peab juhendama 

tegevusterapeut. Üks raskematest kohtadest on 15-

sentimeetrine äärekivi, mis on siia spetsiaalselt 

harjutamiseks pandud: heade oskuste olemasolu 

korral on isegi sellisest hiiglasest võimalik 

ratastooliga üle pääseda. Suurimat oskust nõudev 

koht on aga seal, kus tuleb tõusta tagumistele 

ratastele. Mul endal õnnestus sellest takistusest üle 

pääseda kümnest katsest kahel-kolmel. Ent just 

sellise kõrgusega meie tänavatel need tavalised 

äärekivid paraku just ongi... 

 

Tallinnas Harju tänaval on sõrmendeid ja 

viipekeelt tutvustav mänguväljak 
Tallinna vanalinnas, Harju tänava uisuplatsi juures, 

on pisematele linnakodanikele mõeldud  

mänguatraktsioone uuendatud. Huvitava nüansina 

aitavad need põnnidel õppida ka viipekeelt.  

Kahjuks ei ole atraktsioonil kujutatud mitte 

Eesti viipeid, vaid sealsed märgid kuuluvad eesti 

kurtide hinnangul Ameerika viipekeelde (ASL). 

Ilmselt pole mänguatraktsioonide näol tegu Eesti 

tootega. Eesti kurtidele lastele too mänguväljak 

muidu meeldib ja kõik oleks eriti kena, kui vaid 

sõrmendid ja viipekeel ka ikka kodumaine oleks. 

Ehk tuleks teha mänguväljaku haldajale ettepanek 

panna atraktsiooni juurde infotahvlike teatega, et 

tegemist on ameerika sõrmenditega? Muidu võib 

veel tekkida segadus, kui mõni lapsevanem koos 

oma lapsega on seal mänguväljakul püüdlikult 

sõrmendid selgeks õppinud, ning siis kodulinna 

tänaval mõne kurdiga kohtudes selgub, et eesti kurt 

ei saagi midagi aru... Aga idee viipekeele kui 

niisuguse tutvustajana on kahtlemata suurepärane! 
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Uuring Eesti laste kuulmisest 
 

Artiklis on kasutatud materjale Novaatoris ilmunud artiklist „Teadlased uurivad, kuidas on kõrvaklapiheli 

mõjutanud Eesti laste kuulmist“; Marju Himma, 13.11.2019 

 

Viimaste aastakümnete jooksul on audioloogid ja 

kõrvaarstid täheldanud, et noorte kuulmisteravus 

näitab langustendentsi. Teistes riikides tehtud 

uuringutest ilmneb, et kuulmislangust esineb 

kümnendikul noortest. Eestis seni vastavaid 

andmeid kogutud ei ole, mistõttu uurivadki 

Tallinna Ülikooli teadlased Eesti õpilasi, et 

selgitada välja, kuidas kuulevad lapsed erinevaid 

helisagedusi. 

Tallinna Ülikool teeb uuringu raames 

koostööd Tartu Ülikooli kliinikumi kõrva-

kliinikuga, MTÜga Audiere ja Eesti Audioloogia 

Seltsiga. Audiomeetrilise sõeluuringu käigus 

kogutakse andmeid kuulmisteravuse kohta 

ühtekokku tuhandelt õpilaselt. Esimesena osalesid 

uuringus Keila kooli 9. klassi noored. 

Ühtlasi on Tallinna Ülikooli teadlased 

töötanud välja ka veebipõhise testi, mille abil saab 

oma kuulmisteravust hinnata ise. Test on soovijale 

netiotsinguga leitav.  

Kui mõnel õpilasel avastatakse kuulmislangus 

(üle 30 detsibelli), siis teavitatakse lapsevanemaid. 

Avo-Rein Tereping, kes on Tallinna Ülikooli 

eksperimentaalpsühholoogia labori projektijuht, 

lausus, et välismaiste uuringutulemuste põhjal 

suureneb jääva kuulmislanguse risk oluliselt siis, 

kui inimene kuulab kõrvaklappidega muusikat 

keskmiselt üle kolme tunni päevas. Muutused ei 

pruugi olla märgatavad kohe – liigsest mürast 

tingitud probleemid algavad tavaliselt kõrvus 

kostva kohina või vilena, samuti esineb ajutist 

kuulmise nõrgenemist, mis ajapikku võib muutuda 

püsivaks. 

„Üheks kuulmist kahjustavaks teguriks on 

saanud muusika kuulamine väga suure valjusega,“ 

hoiatab Tereping. „Kontsertidel, eriti rokkmuusika 

puhul, samuti diskoteekides ulatub helitase sageli 

95–110 detsibellini. Niisugune valulävele lähedase 

helitasemega muusika võib tekitada kuulmis-

languse juba 15–30-minutilisel kuulamisel.“  

Seetõttu tutvustatakse koolilastele uudseid, ent 

tähtsaid mõisteid nagu mürasaaste ja 

kuulmishügieen. Lisaks hammaste pesule ja 

puhastele riietele peame õppima hoidma ka oma 

kõrvad võimalust mööda puhtad tarbetust 

pikaajalisest lärmist. Põhjendamatu on 

kaubanduskeskustes kogu lahtiolekuaja mängiv 

vali tempokas muusika, samuti peaks 

kodumasinatel ja teistel tehnikavidinatel olema 

võimalus teavituspiikse vaigistada. Lisaks 

kuulmise töntsimaks muutmisele viib pidev 

mürasaaste mõtted kõrvale, hajutab tähelepanu ja 

segab keskendumist. Kaubanduskeskuste 

omanikele on muusika lakkamatu kõrvatampimine 

ostja aju juhmistamise eesmärgil muidugi kasulik, 

ent kuuldeaparaate nemad ju kellelegi välja ei 

maksa. 

Kokkuvõttes võib öelda – kuulmishoid ning 

mõttetu mürasaaste võimaluste piires vältimine on 

iga inimese kohus. Elu ei pea sellest seisma jääma, 

tuleb vaid õppida tegema arukaid valikuid. 

Kõrvaklappe pole vaja karta – jutt pole nende 

täielikust ärakeelamisest, vaid oskuses kuulata 

mõistliku aja vältel mõistliku valjusega muusikat. 

Millegagi liialdamine pole kunagi kasulik olnud ja 

kuulmisega on samuti. Kord kaotatud kuulmist 

enam tagasi ei saa. Mõnikord võivad tundlikud 

kuulmisrakud küll taastuda, aga kui ikka kahjustus 

juba on tekkinud, siis nii ka jääb. 

 

 
K õ k u t a m i s n u r k  
Murelik kiri televisioonile: 

„Kas oleks ehk võimalik, et lõpetaksite AK uudiste ajal ekraani all jooksva teksti näitamise. Ämm arvab, et 

tegu on karaokega ja ma ei kuule uudiseid“. 

*** 

USA lennujaamas lasid 2000 inimest ning 300 politseinikku endal püksid täis, kui üks eestlane hõikas oma 

sõpra nähes: „TERE, RISTO!“ 

https://www.google.ee/imgres?imgurl=https://cdn.pixabay.com/photo/2017/01/29/21/38/ornament-2019452_960_720.png&imgrefurl=https://pixabay.com/en/ornament-heading-paradise-riflebird-2019452/&docid=efDCWvuIn9je-M&tbnid=DrwRF22GDOF_zM:&vet=10ahUKEwiOnpbs4qDXAhUEmrQKHVVNCks4yAEQMwhFKEMwQw..i&w=960&h=480&bih=472&biw=1004&q=ornament&ved=0ahUKEwiOnpbs4qDXAhUEmrQKHVVNCks4yAEQMwhFKEMwQw&iact=mrc&uact=8
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Palju õnne, Kõku 10! 
„Postipoisi“ stiilis tantsupidu Pärnu Kuursaalis 

Kõrvalolev pilt kajastab 

meenutust 11. augustil 2019. 

aastal Pärnu Kuursaalis toi-

munud tantsulisest sünni-

päevapeost. Vaegkuuljate 

tantsutrupp Kõku (lühend 

sõnast kõvakuuljad) sai 

kümneaastaseks. Esitamise-

le tuli nii vana kui ka uuem 

repertuaar, sisu hoidis 

mõnusal moel koos „Posti-

poisi“ laululugu. 
Pisut ajalugu 

Ammu see oli, kui kokku 

tulid kergema jalaga kõva-

kuuljad, kel kange soov iga-

vaks kiskuvast töö- ja pere-

elu rutiinist end aeg-ajalt 

vabaks keerutada. Kokku-

tulnuid hakkas juhendama 

Kaie Seger, kelle töökoge-

mus on igati muljetavaldav – 

nimelt on ta suutnud panna 

isegi jalutud tantsima, mida 

tõendavad Pärnu Silver 

Wheels´i ratastoolitantsu-

klubi tulemused. Asi siis kurtidegagi sama temp ära 

teha! 

Kaugustesse ulatuvad kohtumised ajas ja 

ruumis 

Põhirühm koosneb umbes kümnest liikmest, 

kes elavad Eestimaa erinevates paikades. Üks tant-

sijatest on sõitnud trenni kohale Muhumaalt, teine 

aga alustab trennimineku-teekonda kogunisti Soo-

mest. Alguses püüti aususe ja võrdsuse taotluses 

korraldada trenne vaheldumisi erinevates Eestimaa 

paikades – kord Tallinnas, siis Pärnus ja kolman-

daks Tartus ning nõnda edasi, kuid lõpuks jäädi 

siiski pealinnakeskseks. Hetkel renditakse 

trenniruume Tallinna Puuetega Inimeste Koja 

majast. Kuna osa tantsijaid saabuvad kaugelt, 

kestavad trennid ebaregulaarselt ja siis terve õhtu 

korraga. 

Kümnesse aastasse on mahtunud palju. Mõned 

liikmed on lahkunud, teised tulnud asemele. Kõik 

tantsijad on kuulmisprobleemidega, mõned neist 

on isegi täiskurdid – viimastele tõlgitakse trennides 

räägitav jutt viipekeelde, nii 

et kõrvale ei jää keegi. 

Truppi kuuluvad asjalikud 

ja rõõmsameelsed eri vanu-

ses töö- ja pereinimesed, 

kes naudivad üheskoos 

tantsude harjutamist ega 

pelga ka liblikaid kõhus, 

mis püünel ülesastumisest 

tekivad.  

Kõiki esinemisi siinko-

hal üles lugema hakata lä-

heks liiga pikale. Iga-aasta-

seks traditsiooniks on saa-

nud Kõku trupi esinemine 

Tallinna Raekoja platsi jõu-

luturul, lisaks sellele on kõ-

ku naiste satsilisi seelikuid 

ja meeste kauboikaabusid 

näinud nii Kochi ait, 

Viljandi Pärimusmuusika 

Ait, Tartu Vanemuise teater 

kui paljud-paljud teisedki 

auväärsed või muidu 

mõnusad paigad. 

 

Vahva järelkasv 

Omaette tore nähtus on kõkude lapsed. Viimased 

on aastaid vanemate trennides algusest peale 

kaasas käinud, alguses trennisaali seina ääres, 

mõnel luttki veel suus, omavahel nukkude ja 

kaisukatega mängides, ent ajapikku ikka rohkem 

koos ema-isaga tantsupõrandal kaasa keksimas. 

Kui mõni põnn ära väsis, siis puhkas natuke ning 

sättis end taas vapralt rivisse ema ja isa kõrvale. 

Sedasi on kõkude lastele vanemate kõrval 

märkamatult tantsud nõnda selgeks saanud, et nad 

mitmel esinemisel täieõiguslike trupiliikmetena 

laval koos vanematega üles on astunud. Nii sündis 

igati loogilise jätkuna idee anda vaegkuuljate 

vanemate lastele Kõku juubelipeol täitsa iseseisev 

tantsunumber. Harjutama hakati juba poolest 

talvest saadik ja ikka vanemate kõrval, ainult et 

nüüd oli sein vahel – ema-isa tegid trenni 

kõrvalasuvas suures ruumis, väike saal oli aga 

hakkaja järelkasvu päralt. Tulemus oli suurepärane 

– nii suurtel kui ka väikestel!
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TEKST: Kristi Kallaste FOTOD: EVL Facebooki leht, Kristi Kallaste, Tiit Tirmann 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaieldamatult tuleb siinses kõvakuuljate selts-

konna kroonikaajakirjas ära märkida, et 2019. aasta 

suvelaager toimus 19.–21. juulil Virumaal, Alujoa 

puhkekeskuses, ning selle korraldajateks olid Mati 

Liim ja Hedvig Rass. Muljed: looduslikult ilus 

koht mugavate puhkemajakestega, rahvarohke, lõ-

bus ja parajalt lärmakas, tegevus- ja mängude-roh-

ke. Et inimesi oli igas vanuses, nii eesti- kui viipe-

keelseid ja igasuguste huvidega, leidis sellest suu-

rest kambast ilmselt igaüks endale mõttekaaslasi. 

Laagri stiiliks olid tulnukad ja Kreeka jumalad (ke-

da oletatakse samuti pärinevat teistelt planeetidelt). 

Reede õhtu kulus vanade tuttavate tervitamisele, 

siis seati end majakestes sisse ja rutati peagi taas 

õue, et laagrimelust midagi kaotsi ei läheks.   

 

Laupäeva hommiku sisustasid mitmesugused 

töötoad, kus võis vastavalt soovile teha kunsti või 

kuulata inseneri poolt loengut silmusvõimenditest. 

Kokkutuleku haripunktiks sai laupäeva õhtu, mil 

laval ülesastujatel ei paistnud lõppu tulevat. Kes 

laulis, kes tantsis, kes esitasid näidendi, kes esitles 

oma uut raamatut. Elu kees ja tegevustega täidetud 

hetked lendasid linnutiivul. Pühapäeva hommikul 

jõudis taas kätte aeg, mil pärast arvukaid 

autasustamisi ja liigutatud lõpusõnavõtte anda üle 

rändpäkapikk – järgmise aasta laagrikorraldaja 

sümbol. Ei osanud sel imelisel 2019. aasta 

juulipäeval keegi ette näha koroona-aja tulekut, mil 

sellised rahvarohked üritused lausa ärakeelatud on.  

Pingeline võistlusmäng nõuab nuputamist. 

Laagrilapsed kohukestega maiustamas. 



MEIE AURIS 6 (2020) 

73 

 

  

Me käime piki rännuradu... 
TEKST: Kristi Kallaste     FOTOD: Mallori Lemsalu, Kristi Kallaste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et kuri koroona oma eriolukorraga 2020. aastal 

igasuvisele kuulsale Kõku laagrile pidurit tõmbas, 

tuli nupp nokkima panna ja selle asemel midagi 

muud vinget välja mõelda. Nii sündis idee 

korraldada ühepäevane militaarstiilis luureretk. 

Mõeldud-tehtud! 

„Kui otsida kohta, kuhu saab rongiga igast 

ilmakaarest tulla, siis on see Tapa. Kui tahate, et 

matkarada algaks võimalikult ruttu, siis on see 

Tapa. Imeilus, puutumata loodus on linnast vaid 

kilomeetri kaugusel – Rutkaste matkarada!“ Nõnda 

teavitas osalejaid rõõmsameelne Merili, üks 

Luureretkede korraldajatest.   Pilvise hommikutae-

va all seisis matkaseltskond, enamus otse rongilt 

maha astunud, piieldes kõhkleval pilgul ülespoole: 

ilmateade oli ennustanud metsikut tormi kallava 

vihma ning lõõtsuva tuulega. Ometi oli 49 regist-

reerunust julgenud platseeruda lausa 44, mis oli 

karmi ilmaennustust arvestades lihtsalt suurepära-

ne tulemus. Ja näitas selgelt, et kõkud ei alistu! 

Kõkusid ootas ees Rutkaste–Tapa-Ohepalu 

matkarada ja seitse kilomeetrit astumist. Enne aga 

nõudis Luureretkede sõdurist eestvedaja Margus, et 

matkajad endale proviandikoti kaasa krabaks. 

Kõnealune ese asetses Tapa rongijaama ees 

„mineeritud“ väljal ning see tuli kätte saada ilma 

ümbritsevat maapinda puudutamata. Ühisel nõul ja 
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jõul saigi ülesanne peagi täidetud ning moonakoti 

kaasavõtmine tagas muretu meele vähemalt ses 

osas, et nälg seiklejaid ei ähvarda. 

Nagu Merili lubanud oli, algaski matkarada 

juba üsna Tapa külje alt. Tasapisi valgus rahvas 

pika soolikana künkast alla metsavahele, jälgides 

hoolega jalge ette, et vesisematest kohtadest kitse 

kombel nobedalt üle hüpata. Pikaajalised 

vihmasajud olid tekitanud rajale hulganisti lompe, 

millesse kogemata uppus nii mõnegi lobisemis-

himulise matkaselli valge toss. Kellegi botasel tuli 

aga tald hoopistükkis lahti. 

 
Aeg-ajalt tehti peatusi. Et aga jalapuhkus ei 

välista ajutöö sooritamist, sisustati puhkepausid 

vaimse pingutusega. Margus õpetas metsas tule 

tegemist vähemalt viiel erineval moel, näitas, 

kuidas saab plekkpurgist ja küünlajupist valmistada 

tõhusalt suunatud valgusega lampi ning õpetas 

õnnetusjuhtumi korral kannatanul jala lahasesse 

panekut (pildil) ja ta metsast välja transportimist. 

Sekka mahtus ka kunsti- ja söögipeatus. 

Pärast matkaraja edukat läbimist ootas taas 

näljaseks muutunud rahvast linnaservas asuval 

jõeäärsel avaral spordiplatsil priske sõdurilõuna 

sooja supi, grillitud kanakoibade ja vorstikestega. 

Kooki sai ka. Tõeliseks üllatuseks oli sõdurisaun – 

tavaline telk, mille keskel asuv plekkahi oli ägedalt 

kuumaks köetud. Et selleks ajaks oli vihm 

matkajad lõpuks ikkagi kätte saanud, käisid pea 

kõik kõkud kordamööda oma vettinud konte 

saunatelgis soojendamas. 

Enne matka algust oli Külliki Bode rahvale 

teada andnud, et kõige suurem viriseja saab 

eriauhinna. Kahjuks aga selgus matkapäeva lõpul 

kurb uudis – eriauhind jäi välja andmata sel 

põhjusel, et virisejaid ei leidunudki! Küll lõid nii 

mõnegi auväärsema passieaga matkasellil jalad 

tuld, ent sellegipoolest oli temagi teistega vapralt 

sammu pidanud ja kasutanud oma suud üksnes 

korraldajate poolt peatuspaigas pakutud Turistieine 

nahka pistmiseks.
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25 FAKTI KUULMISE JA KUULDEAPARAADI PATAREIDE KOHTA 
1. Müra on primaarne kuulmislanguse tekitaja ja seda juba alates 85 detsibellist. 140 dB juures on tõenäoline kahjustada 

kuulmisnärvi. 

2. 110 dB rokk-kontserdil võime ilma kaitsevahendeid kandmata oma kuulmist kahjustamata viibida kõigest poolteist 

minutit.  

3. Naiste kuulmine on veidi parem kui meestel, eriti 1000 Hz sageduse juures.  

4. Meestel halveneb kuulmine kiiremini kui naistel. 

5. Kõrvaklappidest muusika kuulamisel kehtib kuldreegel: kuula muusikat maksimaalselt 60% helitugevusega ja kuni 60 

minutit päevas. 

6. Aastal 2015 oli maailmas umbes 360 miljonit olulise kuulmislangusega inimest. 2050. aastaks prognoositakse arvuks 

1.95 miljardit.  

7. Inimese kõrvas on umbes 15 000 karvarakku, mis edastavad helilaineid sisekõrva. Väga mürarikkas keskkonnas liiga 

kaua viibimine hävitab neid rakke jäädavalt.  

8. Tublisti alla poole kuulmiskahjustustega inimestest kannavad kuuldeaparaati. 

9. Keskmiselt kantakse kuuldeaparaati päevas 8,1 tundi. 

10. Keskmine aeg esimeste probleemide ilmnemisest kuni abi otsimiseni on 10 aastat! 

11. Moodsad kuuldeaparaadid on juba mobiilirakenduse või Bluetoothi abil kontrollitavad – nii saad ka näiteks muusikat 

kuulata. 

12. 83% kasutajatest väidavad, et kuuldeaparaat on nende elukvaliteeti tunduvalt parandanud. 

13. Esimesed tsink-õhk tehnoloogiaga kuuldeaparaadi patareid toodeti Rayovac’i poolt 1977. aastal. Tänaseks on nad kõige 

populaarsemad kuuldeaparaatides kasutatavad patareid. 

14. Tsink-õhk patareid kestavad kaua ja tagavad väga hea helikvaliteedi.  

15. Tsink-õhk patareide aktiivne koostisosa on välisõhk.  

16. Kui tsink-õhk patareilt eemaldada kate, aktiveerub patarei ning pinge 

hakkab tõusma, kuniks see on kasutusvalmis. 

17. Eemalda kaitsekate alati vahetult enne patarei paigaldamist, mitte 

varem. 

18. Pärast katte eemaldamist tuleb patareil „lasta hingata“ umbes 1–2 

minutit. 

19. Kõik tootjad kasutavad patareide märgistamiseks vaid konkreetseid, 

suurust märkivaid värve. Näiteks populaarseim, 312 suuruses patarei 

pakend on alati pruuni värvi. 

20. Patarei eluiga mõjutavad mitmed faktorid: kuulmislanguse ulatus, 

temperatuur, kõrgus maapinnast, õhuniiskus, keskkonna mürarikkus 

(vaikses raamatukogus istudes kestab patarei kauem kui kontserdil), patareide värskus jm. 

21. Et patareid kauem kestaksid, soovitavad Rayovac brändi ametliku esindaja, Patareid.ee spetsialistid hoiustada neid 

normaalsel temperatuuril (vältida kuuma ja külma – sh külmkappi) ja tootja pakendis. Ära lase patareidel kokku puutuda 

teiste metallist esemetega.   

22. Enne patarei vahetamist tuleks alati käed pesta – patarei mustade kätega paigaldamine võib tema eluiga lühendada või 

lausa lühise tekitada. 

23. Kui kuuldeaparaati ei kasutata, tuleks see patarei säästmiseks välja lülitada. 

24. Lisaks võib peale väljalülitamist avada patareikaane (ainult kuivas keskkonnas), et patarei saaks õhu käes olla. 

25. Väga oluline on kasutada kvaliteetseid ja värskeid patareisid – vastasel juhul võib kallis kuuldeaparaat rikutud saada või 

patareide aastane kulu olla oluliselt suurem. 

Patareid.ee veebipood pakub Meie Aurise lugejatele Rayovaci kuuldeaparaadi patareidele kuni 28. veebruarini soodustust -20%. 

Kasuta www.patareid.ee veebipoes sooduskoodi „AURIS“ või astu läbi Peterburi tee 2F esindusest Tallinnas.  

Vaata ka siia: https://patareid.ee/est/patareid/kuuldeaparaadi-patareid  

              

http://www.patareid.ee/
https://patareid.ee/est/patareid/kuuldeaparaadi-patareid
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Kuulmispuudega inimene taksojuhiks? 
 

Eesti Päevalehes (4.02.2020) ilmus Laura Saksalt artikkel, mis käsitles takistusi kuulmispuudega inimeste 

tööhõives. Kurdi taksojuhi Albina Kalviku sõnul on tema teenetest seni keeldunud üks klient. Kirjutise autor 

tõdes: „Teenindajakaartide väljastajad probleemi ei näe, ametnikud küll.“ 

 Artiklis kirjutati veel, et Albina Kalvik olevat oma ametiga väga rahul. Ta sõidab taksot Boltis – kusjuures 

kurtidel ongi valida ainult kas Uber või Bolt, teistesse firmadesse neid tööle ei võeta. Eestis ei saa kurt olla 

veoki- ega kaubikujuht, kui ta kuulmine kuuldeaparaati kasutamata või seda kasutades ei ole – nagu seadus 

ette näeb – normaalne. Taksojuhtidele see nõue ei kehti. Või peaks taksojuht siiski kuulma, kasutama 

kuuldeaparaati?  

 Tavainimese jaoks on igasugune kuulmislangus ja sellega elavad inimesed tihtipeale „ühed kurdid kõik“. 

Tegelikult on ka siin suured vahed sees – enamikul on siiski olemas mingi kuulmisjääk, mõni kurt kasutab 

implantaati ja kuuleb sellega üpris tõhusalt, ning lõpuks on suur osa sünnipärastest täiskurtidest arendanud 

oma nägemismeele nõnda osavaks, et suudavad selle abil kompenseerida kuulmise puudumist. Et pilti veelgi 

keerulisemaks ajada, tasub mainida, et kuuldeaparaatidest saadav kasu on samuti väga individuaalne ja mõnda 

ei aita kõrvamasin üldse. Seega võib mõni kurt kuuldeaparaadita töötaja olla oma ametis hoopis paremini 

hakkama saav kui teine, kel kuuldeaparaat ilusti kõrvas. 

 Artikkel tekitas elavat vastukaja nii kuuljate, vaegkuuljate kui ka kurtide seas. Kuna kuuljate 

kommentaare võis ajalehest juba lugeda, toome allpool ära ka mõned kuulmispuudega inimestel endil 

tekkinud mõttekäigud. 

● Delfi kommentaarides on mõnel ikka väga veidrad fantaasiad, miks ei tohi kurt olla taksojuht: näiteks, et 

taksojuht peab päästma kliendi elu, koukides kliendi enda taskust rohud välja ning ulatades need kliendile, 

aga kurt ju ei kuule sureva kliendi palvet, et võtku taksojuht tema taskust need ravimid ja andku tema kätte, 

ja niimoodi ju vaene klient sureb veel maha! Tegelikult enamik taksojuhte ei vaata üldsegi taha või on 

umbkeelsed, aga nende sõitmist ei takista ometi keegi? 

● Inimesed ei tea, neil pole infot kurtide kohta – see ongi niisuguse suhtumise põhjus. Meie ise oleme süüdi, 

sest oleme väga vähe andnud infot, kes me, kurdid, sellised oleme, me peaksime kogu Eestile ja kas või 

maailmale näitama rohkem, kes me oleme ja mida suudame. Nad alles avastavad meid. Keegi võiks korraldada 

mingi hea tutvustava reklaamürituse, midagi sellist, mida kuuljad märkaksid. Imestan, miks Tallinna 

linnapildis eriti kurte näha pole. Kus nad on, kas istuvad kodus? 

● Sellest on tehtud tohutu probleem, et kurt ei saa aru, mis kuulja räägib. Aga vastupidi on ju ka! Kuidas küll 

ometi kiirabi saab aidata surevat kurti inimest, kui ta ei saa aru, mida kurt viipekeeles räägib ja seletab? 

● Just – vähe sellest – kiirabi katsub sureva kurdi viiplemist vaigistada, et mis ta vehib! Isiklik kogemus: mu 

mees oli insuldiga haiglas, ta viiplemine muutus raskelt arusaadavaks – näis, nagu vehiks sihitult. Kuuljal ju 

kõne muutub insuldi järel lalinaks, kurdil sama viiplemisega. Medõde tahtis mehe käed teki alla suruda, pidin 

õele selgitustööd tegema, et kurdi puhul ei tohi nii teha. Teine juhus oli vaimse tervise keskuses, kus õde pidas 

minu ja poja vahelist viipekeelset vestlust agressiivsuseks – ole lahke! 

● Natuke teemast mööda, aga proovides elu kõverpeeglist vaadata, võib isegi öelda, et kurdid vanemad ei 

tohiks ju lapsigi sünnitada, sest nad ei kuule, millal beebid või lapsed nutavad või kisavad. See võib neile 

eluohtlik situatsioon olla? Ometi me oleme siin kõigega hakkama saanud, leidnud lahendused. Meil on olemas 

beebinutualarmid ja muud vahendid. 

● Arendan eelmise vastaja teemat edasi: kui hakkasime kaugõppe-erikeskkooli lõpetama, siis õpetaja küsis 

meie klassilt, kelleks tahame saada. Mina vastasin, et tahaksin töötada raamatute toimetajana, ja võib-olla 

kirjutada ise ka raamatu. Selle peale teatas pedagoog väga enesekindlalt: "Ei, inimene, kes ei kuule, ei saa 

raamatut kirjutada!" Küsisin vastu, et miks ei saa? Selle peale õpetaja mõtles hetke ja vastas, ikka sama 

enesekindlalt: "Aga pärast raamatu kirjutamist tuleb ju raamatu esitlus, ja sa ei saa lugejate küsimustele 

vastata, kui sa ei kuule!" Õpsil jäi õigust veel ülegi, ta oli endas väga kindel. Muide, minust sai ikkagi filoloog 

– toimetan raamatuid, mul on oma kirjastus ja olen ise ka kirjutanud. Esitlustel pole kunagi probleeme olnud. 
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KUULMISABIVAHENDITE SPETSIALIST
Diana Legušs
tel 673 7818

diana@terviseabi.ee

Suitsuandur 
DDF14

Vingugaasiandur
DDG14

HÄIRE SAATJAD

Magnetlüliti 
uksele/aknale

DOF13

Veetaseme andur 
põrandale 

DEl19

LISASEADMED

Äratuskell 
RL19

Kutsunginupp
raadius 500m

TLC14

SAATJAD

Beebimonitor
DBC13

Uksekell 
SP14

Vibrapadi 
CoV15

USB adapter 
CHGSCT2

VASTUVÕTJAD

Vilkur kuubik 
CBM19

Tasku vibratsiooniseade
VP15

Fikseeritud seade 
pistikusse 

FP16

Fikseeritud 8 tulega
vilkurseade

FF8l14

SOODUSTUSE SAAMISEKS ON VAJALIK: 
isikliku abivahendi kaart;   

kehtiv perearsti/eriarsti tõend või rehabilitatsiooniplaan.

KUULMISABIVAHENDID 
JA HÄIRESÜSTEEMID

Komplekti saab moodustada vastavalt vajadustele. 
Komplektis peab kindlasti olema üks VASTUVÕTJA!



Esitleme: Signia Xperience

Helista juba täna ja tule aparaate proovima! 533 11 099 

Audiomed kuulmiskeskus
533 11 099
parema@kuulmiseni.ee
kuulmiseni.ee

Signia Pure 312 X

Naudi vestlust igast suunast, isegi mürarikkas keskkonnas.

Striimi oma lemmikmuusikat, telefonikõnesid ja TV’d Bluetooth’i kaudu.

Ole päev otsa aktiivne, kasutades kauakestvaid laetavaid akusid.

KUULE OMA KAASLASI.
KA LIIKUMISES OLLES.

45695.indd   1 24.09.19   14:06

Kuula pingutuseta, ka liikumise ajal.

Teatud tingimustes saavad kuulmislangusega 
inimesed kõnest hästi aru, kuid on olukordi mis 
põhjustavad raskusi. Signia Xperience ei lase olu- 
listel helidel kaotsi minna.
Esimest korda on võimalik kuulda samaaegselt nii 
seda, mis on otse sinu ees, kui ka seda, mis 
toimub sinu ümber.  Tänu akustilistele ja liikumis-
sensoritele võetakse arvesse ka sinu liikumine. 
Nii, et kuuled kõnet igast suunast ja igas olukor-
ras.
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