
Vabatahtlikuks vaegkuuljaks?

www.vaegkuuljad.ee

www.thvk.ee

Vaegkuulja on päris tore olla. 

Väidan seda tõsimeeli, sest poleks ma vaegkuulja, siis ei oleks ma 

ilmselt kunagi saanud kogeda seda, mida praeguseks olen kogenud. 

Küsite, mida ma siis kogenud olen? 

Olen vabatahtlik vaegkuuljate organisatsiooni sehkendaja. Nimetan 

end sehkendajaks, sest milleks veel saab kutsuda inimest, kes teeb 

igasuguseid erinevaid asju- kirjutab projekte, viib neid ellu, koostab 

aruandeid, kutsub inimesi kokku, pakub neile tegevusi kriisinõusta-

misest meelelahutuseni ning vajadusel täidab ka autojuhi ja 

koristaja ülesandeid. 

Ma teen seda täiesti ilma töötasuta. 

Muidugi, aeg-ajalt kirjutan mõne projekti, mille abil saab niipalju 

raha, et maksta sõidukulude ja materjalide eest, vahel on võimalik 

isegi projektijuhi tasu saada. Aga niipea, kui projekt ära lõpeb, 

toimetan samamoodi edasi, ilma rahata. Miks ma seda teen?

Teen seda inimeste ja ühiskonna heaks. 

Tunnen, et see, mida ma teen, on vajalik ja kasulik. Ma ei ole oma 

muredega üksi, sest meie ühingus on kõik teised samade prob- 

leemidega, me mõistame üksteist. Olles juba aastatepikkuse 

kogemusega sotsiaalvaldkonna vabatahtlik, saan oma teadmis-

tepagasiga aidata teisi ning tunda siirast rõõmu, kui midagi 

õnnestub. 

Meil on selline vahva organisatsioon.

Tulles tagasi selle juurde, miks on hea olla just vaegkuulja - 

sellepärast, et meil on selline vahva organisatsioon, kust mitte 

kuidagi enam lahkuda ei raatsi. Aastaid tagasi siia sattudes ei 

osanud ma aimatagi, et ühe organisatsiooni liige olemine annab 

nii palju tegevust ja võimaldab sihtgrupi eest seismist.

Me ei nõua ühiskonnalt erikohtlemist. 

Meil on vaja üsna palju ära teha, et tagada kuulmispuudega 

inimesele parem toimetulek. Kuulmispuuetega inimeste arv on 

iga aastaga suurenenud, praeguseks arvatakse neid olevat juba 

ligi 20 protsenti kogu rahvastikust. Organisatsiooni kuulub neid 

käputäis, sest vaegkuulja on juba kord selline - häbeneb oma 

puuet. Enamik vaegkuuljaid on kohanud negatiivset suhtumust, 

sest domineerib arvamus - kõrvust kurt, peast soe. 

Aga meil on koos tore! 

Võime rääkida nii kõvasti kui vaja - keegi ei pane pahaks. Võime 

laulda oma üritustel karaoket - keegi ei loodagi, et me peaksime 

viisi pidama. Saame kasutada oma suu pealt lugemise oskust ning 

oleme niiviisi informeeritud rohkemgi kui teised inimesed. Paljud 

meist on omandanud ka viipekeele - saame suhelda selle abil väga 

mürarikkas keskkonnas. Muide, enamik vaegkuuljaid siiski viiplemist 

ei valda - see fakt on paljudele tavakuuljatele üllatuseks, kuna arva- 

takse, et kurt ja vaegkuulja on sama tähendusega sõnad. Tegelikult 

see nii ei ole - kurt on ikka see inimene, kes üldse ei kuule, vaeg- 

kuuljal on aga alles piisavalt kuulmisjääki, et suhelda kõnekeeles. 

Meie ühingus on nii noori kui vanu - 

leiame kõikidele tegevust. Noorematele pakume spordiüritusi, 

suvelaagreid, koolitusi, meelelahutust, vanematele infopäevi, 

ekskursioone, kultuurisündmustel osalemist. Meil on rehabilitat-

sioonimeeskond - kõrvaarst, psühholoog, logopeed, eripedagoog, 

sotsiaaltöötaja, füsioterapeut, viime läbi erinevaid programme. 

Meie juures saavad ühingu liikmeid soodushinnaga kuulde- 

aparaatide patareisid, infomaterjale, testida oma kuulmist, 

proovida erinevaid kuulmisabivahendeid ning mis peamine- 

leida lahendusi erinevatele probleemidele. Teeme koostööd 

teiste ühingutega- kurtide, pimedate, liikumispuuetega 

inimeste organisatsioonidega, samuti kuulmiskeskuste ning 

kohalike omavalitsustega. 

Me ei ole üldse kadedad! 

Ootame heameelega teisigi vaegkuuljaid kampa. Meie ühinguid 

on üle Eesti, igas maakonnas on oma vaegkuuljate organisat-

sioon. Kui üksi nukrutsemisest või kool-kodu-töö rutiinist saab 

villand - tulge aga meile, leiame tegevust ja rakendust. 

Vabatahtlikuks vaegkuuljaks hakkamisel on selged eelised!

LISAINFO: Külliki Bode, Eesti Vaegkuuljate Liit, Tallinna ja

Harjumaa Vaegkuuljate Ühing,Toompuiestee 10, Tallinn

vaegkuuljad@hot.ee, info@thvk.ee, telefon 53 478 422, 661 6394


