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PHARE toetus EKLVL noorteprojektile KUNO
Veebruaris esitasime projektitaotluse PHARE programmile
Access 2002, mis rahastab konkursi korras projekte seekord kahes suures valdkonnas: riskigruppide kaasamine
ühiskonda ja ühiskonna sotsiaal-majanduslik areng.
Augustis saime rahandusministeeriumilt teate, et meie
projekt KUNO on saanud hindamiskomisjonilt positiivse
hinnangu ja PHARE rahastamise. See on EKLVL jaoks
esimene kord eurorahadest osa saada ning mõistagi oleme
rõõmsad, et projekti koostamise ja kirjutamise vaev on
end ära tasunud. Põhiline aga  aastapikkuse tegevuskava
elluviimine  seisab alles ees.

Mida KUNO endast kujutab?
KUNO (Kurtide noorte integreerimine tööjõuturule) on
suunatud peamiselt neile kuulmispuudelistele teismelistele ja noortele, kel ees elukutsevalik ja tööleasumine. Aga
projektist saavad osa ka väiksemad lapsed ning kuulmispuudega laste ja noorte pered.
Oleme lastevanemate liidus mitmeid aastaid juurelnud
vajaduse üle sisulisemalt läheneda noorte kurtide tööalasele ettevalmistamisele. Küsimus ei ole mitte ainult sobi-

Konverents

Kuulmispuudega laps tavakoolis
26. oktoobril Tartus Haridusja Teadusministeeriumi saalis Munga 18.
Konverentsi ettekanded algavad kell 10,
registreerimine 9.30.
Vaata konverentsi kohta ka eraldi reklaami. See on Eestis esimene kord, kus nii laiaulatuslikult tavakoolides
käivate kuulmispuudega laste haridustemaatikaga
tegeldakse. Loodame, et Tartusse tuleksid just õpetajad ning koolijuhid, samuti omavalitsuste haridustegelased. Loomulikult ootame ka lapsevanemaid.
NB! Sünkroontõlge vene keelde. Seega  palume
kutset aktiivselt levitada, seda enam, et õpetajatelgi
on koolivaheaeg. Registreerimine 20. oktoobrini!

vate ametite väljaselgitamises, edasiõppimisvõimaluste ja
töökohtade leidmises, vaid ka noorte konkurentsivõime
tõstmises. Viimase all peame silmas kurtide noorte sotsiaalsete oskuste parandamist.

Mis projekti kavas on?
Plaanis on ühelt poolt meie traditsioonilised ettevõtmised:
lastelaagrid, perelaager, noortelaager, keelelaager. Kõigis
neis kavatseme kõne alla võtta noorte tööalase ettevalmistusega seonduvat: lastelaagrites tutvustame lastele erinevaid elukutseid ja püüame neid suunata mitmesuguste
huvialade juurde; noorte- ja perelaagris tutvustatakse muuhulgas erinevaid seadusi ning arutletakse kutsenõustamise üle.
Teiselt poolt saame KUNO kaudu teha täiesti uudseid
koolitusi: sotsiaalsete oskuste koolitused kahele noorterühmale ja EKLVL volikogule. Usume, et need õppepäevad kujunevad hästi populaarseks. Koolitused toimuvad
2005. aasta alguses Rummusaares. Täpsemat infot sisu ja
osalemistingimuste kohta loe eraldi reklaamist.
KUNO kokkuvõttena on 2005. aasta oktoobris plaanis
konverents Kurt noor tööotsingul. Haridus. Vajadused ja
võimalused.

Noorte kurtide oma tugirühm?
Aeg on küps, et aktiivsed noored oma organisatsiooni
koonduksid. EKLVL pakub alustuseks tuge ning loodame, et KUNO koolitustest saavad noored indu ühiseks tegutsemiseks. Ootame initsiatiivi!
Epp Müil
Otsime tegevdirektorit! Kiire!
EKLVL pikaaegne kontoriperenaine Airi Püss võttis
vastu uue väljakutse ning juhib nüüdsest Tallinna
Kurtide Kooli. Töö lastevanemate liidus aga tahab endiselt tegemist. Sestap on välja kuulutatud tööpakkumine uue tegevdirektori leidmiseks. Vt täpsemalt
www.eklvl.ee
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Lastelaagrid

Signa Europa III

Lasteleaagreid korraldasime sel aastal kaks, mõlemad toimusid Rummusaares ning kokku said laagrirõõme nautida 79 last. Et laagrid on meil olnud ikka populaarsed ja
paistab, et paljud lapsed ei raatsi neist ühelgi suvel loobuda, oli ka sel aastal enamus lapsi selliseid, kes Rummusaares juba vanad kalad. Kasvatajateks olid inimesed, kes
talvel töötavad Tallinna Kurtide Koolis, Tartu Hiie Koolis
või on alles üliõpilased. Koostöö oli, nagu ikka, meeldiv.
Laagri lõppedes lubati uuesti kohtuda selle aasta lõpus
jõululaagris. Ja ikka Rummusaares!
Tegelikult on sellest tõeliselt suur rõõm, et Rummusaare Puhkekodu pakub meie lastele jätkuvalt põnevust
ja huvi, seda tervelt kümneaastase laagritraditsiooni
jooksul.

12.20. juulini toimus Pärnus rahvusvaheline noortelaager SignaEuropa III, mille rahastamist toetas liikumise
Euroopa Noored Eesti büroo. Osalejamaadeks olid kahest
eelmisest aastast tuttavad Itaalia, Hispaania ja Bulgaaria
ning uue riigina Soome.
Eesti noorte seast oli laagrisse soovijaid nii palju, et tuli
teha konkurss. Eks meie noored ole kahel eelmise aastal
tulnud Signa laagritest tagasi, kott kuhjaga positiivseid
elamusi täis  siit ka seekordne tung.
Selle aasta laagri läbivaks teemaks oli kuulmispuudega
noorte kutseõpe ja tööhõive. Teemat käsitleti arutelude ja
diskussioonide ning oma riigi olukorra tutvustamise kaudu.
Vabal ajal korraldasid noored mänge, esinesid isetegevuskavadega, samuti tutvustati Saaremaa, Pärnu ja Tallinna vaatamisväärsusi.
Huvitav mälestus Saaremaa eksursioonist on asjaolu,
et hispaanlased üllatusid väga, kui avastasid, et on olemas
metsikult, vabas looduses kasvavad maasikad.
Erinevust maade kommete ja traditsioonide vahel näitas
ka see, et paljudele teiste maade noortele oli esmakordseks kogemuseks proovida ära saunamõnud.
Sellistes laagrites on alati tore olla  on mida teistelt
õppida ning saab ka oma maad tutvustada ja kontakte luua.
Järgmine, järjekorras neljas SignaEuropa laager toimub
Bulgaarias. Laagri populaarsus on säilinud siiani  juba
on liidu kontorisse saadetud e-kirju küsimustega järgmise
laagri kohta.
Rahvusvahelise laagri korraldamine oli EKLVL-le esmakordseks kogemuseks. Kogu ettevalmistav töö, läbiviimine ning aruandlus  see kõik on küllaltki keerukas ja
aeganõudev. Laagris osalenud noorte nägudest saime aga
välja lugeda siirast rahulolu, seega tasus kogu vaev end
ära.
Külli Terras

Perelaager
Perelaager toimus 2.4. juulil Lääne-Virumaal Karepal,
osales 110 inimest. Laagripaik oli kompaktne, andis hea
ülevaate kõigist ja kõigest. Kuigi ilmataat saatis meile laupäeval kaela põhjaliku saju, pääsesime ometigi pühapäevasest piksest ja rajust, mis mõllas laagripaigas vahetult
pärast meie lahkumist. Saime lustida, puhata ja arutleda
ka tõsisematel teemadel (sotsiaaltagatised, haridusprobleemid, implantatsioon). Tore oli!
Otsime kohta, kus 2005. a suvel taas kokku tulla. Kõik
ettepanekud on oodatud!

Implantaadilaste suvepäevad
Implantaadilaste seltsi suvepäevad pidasime maha samuti Rummusaares 24. ja 25. juulil. Kohal oli 39 täiskasvanut ja 28 last, neist 11 implantaadiga. Nii nagu möödunud
aastal, oli laagrikava üpris vaheldusrikas: sai osaleda vestlusringides ja kuulata suviseid loenguid  implantaadilaste
haridusküsimustest, lugemaõpetusest. Täiskasvanud
implantist, äsja ülikooli lõpetanud Äli Roodemäe jagas
kuldaväärt infot oma kuulamiskogemustest ning demonstreeris internetis leiduvaid demosid, mis annavad ülevaate
erinevate implantaaditüüpide heli kuuldavusest. Igatahes
pani mõtlema. Dr Maris Suurna, kes on nüüdseks Tartu
Kõrvakliinikus juba arvukaid implantaadilõikusi teinud,
näitas operatsiooni kohta videot ning lisas pildimaterjali
juurde põhjalike seletusi. Kõiksugu mänge korraldas ammendamatu energiaga Toomas Visnap, eriti suurt lustimist leidsid vilditeatejooks ning traditsiooniline laste kärutrall.
Teisel päeval käis kogu seltskond Vargamäel Tammsaare muuseumis ning väikesedki laagrilised tegid kaasa
meeleoluka rabamatka.
Epp Müil

I

Implantaadilaste laagris. Dr Maris Suurna,
Äli Roodemäe ja lapsed tohtri koerale pai tegemas.
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FEPEDA uudiseid
FEPEDA on üle-euroopaline kuulmispuuetega laste vanemate liitude assotsiatsioon.
FEPEDA järjekordne perekokkutulek peeti 26.07
1.08.2004 Rootsis Örebro linna lähistel Annaboda puhkekeskuses. Samas viidi läbi ka FEPEDA aastakoosolek ja
2 Täitevkogu koosolekut. Neil FEPEDA üritustel osales
Eestist EKLVL president Toomas Sepp perega.
Alljärgnevalt vahendamegi Toomas Sepa märkmeid
mõningatest FEPEDA täitevkogu ettekannetest.
FEPEDA küsitlusest rääkis Lena Fernström, FEPEDA
president.
2000. a viidi läbi liikmesorganisatsioonides uuring valdkondadest, millega FEPEDA peaks organisatsioonina tegelema. (Kahjuks ei öeldud tookord Eestile, et kokkuvõtetes arvestatakse ainult EL kuuluvate riikide arvamusi ja
seepärast läks luhta Marika Sepa poolt tehtud kokkuvõte.)
Olulisemateks teemadeks peetakse haridus, varajast diagnoosimist, abivahendite kättesaadavust, juurdepääsu infole. Praegu on väljatöötamisel uued tegevussuunad, eesmärgiga võrdsete võimaluste loomine kuulmispuuetega lastele ja nende peredele.
Rootsi Haridusalaste Erivajaduste Instituut (Swedish
institute for Special Needs Education)  Jan Nylen ja
Lena Otterstad, õpetajad. Keskuses läbi viidud uuringu
põhjal saab inimene suheldes 60% infot kehakeele, 30 %
artikuleerimise, väljenduste jne kaudu ja üksnes 10% keele abil. Instituudi tegevuse juhtmõtteks on Kool kõigile
(School for all). Eraldi asutus on loodud kurtide koolide
tegevuse koordineerimiseks  SPM, mis tegeleb 6 regionaalse kurtide kooliga. Instituudi ülesandeks on erinevate
programmide ja õppekavade väljatöötamine, õppevahendite koostamine, uuringute läbiviimine, õpetajate ja omavalitsuste abistamine. Erivajadustega laste koolitamine on
riigi ülesanne. Spetsiaalne keskus (The Speech and language Resource Center) on õpetajate koolitamiseks, mille
tegevust finantseerib riik.
Saalis tekkis diskussioon teemal, kes on täiskurt, kes
on kurt ja kes kuulmispuudega inimene, kuna näiteks mõnes riigis liigitatakse kõik kurtuse alla, Rootsis jälle tehakse vahet, kuigi selgeid kriteeriume pole. Pigem sõltub
see inimese enda tunnetusest ja kasvukeskkonnast.
FIAPASe (Hispaania lastevanemate organisatsioon
www.fiapas.es) tutvustus  Luz Sanz-Escudero, president. Ettekande põhisisuks oli varajane sekkumine kui
kõige alus.
2003 käivitati riiklik vastsündinute kuulmissõeluuringute programm, Hispaanias sünnib ca 2000 kuulmispuudega last aastas.
Lisaks riigile toetavad seda ka erinevad ettevõtted. Algatatud on mitmeid programme (erivajadustega laste haridusvõrgustik, tööalase väljaõppe toetusprogrammid).

Viimastel aastatel diagnoositud lapsed on mitmeski
mõttes erinevad varasematest, seda tänu õigeaegsele diagnoosimisele, ideaalis enne kolmekuuseks saamist. Kuigi
lapsega tegeleb mitmeid spetsialiste (pediaater, kõrvaarst,
audioloog-proteesija, vanemate organisatsiooni esindaja,
sotsiaaltöötaja, õpetaja, logopeed, psühholoogilis-pedagoogiline meeskond), on esimene ja tähtsaim mõjutaja
lapse arengus on ikkagi perekond. Väga vajalik on ka perede omavaheline suhtlemine, info jagamine, vanemate
koolitused, samuti koostöö omavalitsustega.
Fiapas on tugev organisatsioon, kes ise osutab teenuseid. Keskuses on 12 täiskohaga töötajat, lisaks regioonides oma organisatsioonid 212 töötajaga. Viipekeelega
ei tegelda, kuigi riigis on ka kakskeelsusele suunatud ühinguid. Nende väiteil pole aga selle suuna esindajad märkimisväärseid tulemusi saavutanud.
Rootsi kommunikatsiooniklassidest
Linköpingis alustati kommunikatsiooniklassidega
1993. aastal tavakoolide õppekava järgi.
Põhiprobleemid ja tähelepanekud kuulmispuudega laste
osas on järgmised:
1. Raskused lugemisel ja kirjutamisel
2. Emakeele ja ka võõrkeelte õppimisel raskused väljendusega, grammatikaga ja hääldusega
3. Matemaatikas keeruline eriterminoloogia, raskused
tekstülesannete mõistmine ja abstraktsete ülesannete
mõistmisel
4. Loodusteaduses keeruline mõista seoseid
5. kehalises kasvatuses on mõnikord raskusi ülesandest
arusaamise ja omaenese võimete hindamisega
6. kokkuvõtlikult öeldes on raske abstraktsete ülesannete lahendamine ja laiemalt ülesannetest arusaamisega.
Väiksemad võimalused arusaamisel slängist ja üldse
keerulisematest keelelistest väljendustest
Lapse arengus on vajalik arendada erinevaid komponente
paralleelselt: mängu, sotsiaalseid oskusi, keelt, tähestikku,
matemaatikat, viipekeelt, lugemist-kirjutamist jne, andes
nii tuge viipekeeles kui muid visuaalseid vahendeid.
Välismaal õppimise võimalustest ja kogemustest  Therese Rollven (Rootsi Kurtide Noorte Rahvuslikust Assotsiatsioonist). Rääkis oma kogemustest õppimise kohta USAs Gallaudet Ülikoolis (http://www.gallaudet.edu),
mis on spetsiaalne kõrgkool kuulmispuudega inimestele.
Õppemaks ca 20000 USD semestris, mis sisaldab söögi,
majutuse ja õpingud, õpikute eest tuleb ise tasuda.
Rootsi kurtide noorteorganisatsioon (vanus 730) asub
kurtide liidu majas, aga on iseseisev MTÜ, korraldab vestlusõhtuid, huviringe, laagreid. Neil on 2 palgalist töötajat
ja allorganisatsioonid piirkondades. Järgmise aasta suurprojektiks on 817. juulini toimuv rahvusvahelise kurtide
noortelaagri Lekslandis (Västanviki Rahvaülikoolis) 13
17aastastele noortele. Vt täpsemalt: www.sdrf.se, www.sdu.se
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Kakskeelsest haridusest rootsi kurtidele ja kuulmispuudega õpilastele, Greger Baath, SPMi peadirektor.
Eelmisel õppeaastal õppis 6 erikoolis kokku 606 õpilast.
Riik toetab erikoole ja nende õpilasi igati, näiteks makstakse transporditoetust, mida võib kasutada 17 nädalavahetusel koju sõitmiseks.
Õppetöös tuleb arvestada sellega, et umbes 40 % kurtidest lastest on lisaks mingi teine puue, samas asub üha
rohkem implantaadiga kurte õppima tavakoolidesse. Igal
juhul tuleb erikoolidel ajaga kaasa käia, pidevalt muutusi
järgida ja nendega kohaneda. Vanemate jaoks on see aga
tähtis valikuvõimalus.
Erikoolid on kakskeelsuse põhimõttel ja riigi ülalpidamisel, 9 aasta põhikooli asemel on 10 aastat, lisa-aasta
kulub valdavalt viipekeele õpetamisele, muus osas on õppekava sama teiste koolide omaga. Erikoolide ülesandeks
on anda õpilastele viipekeelne haridus, aga ka rootsi kirjakeele ning inglise keele oskus. Erikoolide eesmärgiks on
valmistada ette kakskeelseid suhtlejaid, kes tuleksid toime
nii kurtide kui kuuljate hulgas. Erilist tähelepanu pööratakse keeleoskusele, nii kirjalikule kui ka suulisele kõnele.
Kultuur ja haridus on omavahel tihedalt seotud. 80%
õpilastest on esmaseks õppekeeleks viipekeel, teistel kõnekeel. Siiski ka õppeainete lõikes on võimalikud erinevused, eesmärgiks jääb ikkagi aine mõistmine.
SPM tegutseb alates 2000. aastast, allub otse valitsusele.
Erikoolide võrgustikku peab ülal riik. Oluline on käia kaasas tehnoloogia arenguga: arvutid, videokaamerad, kuulmisabivahendid. 8090% esimesse klassi tulijatest on
implanteeritud, lisaks on veel väiksema kuulmislangusega lapsed  nemad käivad oma kodukoolis, aga vajavad
kindlasti tugiteenuseid, s.h viipekeele õpet.
Rootsi Instituut Erivajadustega inimestele (SIT,
www.sit.se), Anders Nordin, piirkonnajuht.
SIT on rahvuslik agentuur, mis koordineerib erivajadustega õpilaste, noorte ja täiskasvanute õpetust. Nõukokku kuuluvad valitsuse, maavalitsuste ja omavalitsuste
esindajad. Keskus tegutseb kolmandat aastat, peakontor

Rummusaare
lastelaager juunis.
Võistlushoos.

on Härnosandis, lisaks 5 piirkondlikku kontorit ja 4 uurimiskeskust, sh kuulmispuude ja kõnehäirete temaatikaga
tegelemiseks. Juhtmõtteks on taas Kool kõigile  iga õpilane on erinev, igaühe võimete ja vajadustega tuleb arvestada. Instituudi eesmärkideks on:
1. info jagamine
2. individuaalne abi õpilastele ja õpetajatele, õpilastele
ajutiste kohtade leidmine
3. pädevuskoolitus
4. aidata kaasa erivajadustega inimeste haridussüsteemi
arengule
5. uuringute läbiviimine, olemasoleva materjali kogumine ja selle jaotamine
6. õppematerjalide tootmine
Erinevad on tegevusvaldkonnad ka erikoole haldava
asutusega (SIT tegeleb rohkem sisulise poolega  õppekavad, konsultatsioonid, uuringud jne, SPM aga enamalt
erikoolide majandamisega.
Rootsi implantaadilaste ühingu (Barnplantorna, www.
barnplantorna.o.se) tegevusest, tulevikuplaanidest ja koostööst DHB-ga, Ann-Charlotte Gyllenram, Rootsi esimese
implantaadilapse (1991) ema. Maailmas on kokku umbes
80 000 implantisti, Rootsis ca 600, neist ligi pooled lapsed. Ühing teeb oma infolehte kaks korda aastas, organiseerib perekursusi, korraldab kohalike ühingute tegevust,
peab üle aasta perelaagerit, teeb koostööd DHB jt, kuulmispuuetega inimeste organisatsioonidega, näit kurtide
liiduga, pimekurtidega jne. Head kontaktid on meilegi tuntud Nottinghami Pediaatrilise implantatsioonikeskuse ja
selle juhi Sue Archboldiga. Oluliseks peavad:
1. Varajane diagnoosimine  eesmärgiks rahvusliku vastsündinute kuulmissõeluuringu programmi käivitamine  selle puuduminst peavad Rootsile häbiks.
2. Suurendada valikuid lasteaedade ja koolide osas
3. Anda samasugust abi nagu erikoolides ka tavakoolides õppivatele lastele. Praegu läheb suur osa tugisüsteemidest ainult erikoolide lastele.
4. Võrdsed rehabilitatsioonivõimalused üle kogu riigi.
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Palume Teid osaleda Eesti Haridus- ja Teadusministeriumi, Eesti
Kuulmispuuetega Laste Vanemate Liidu (EKLVL), SA TÜK Kõrvakliiniku kuulmise ja kõnestamise osakonna ning TÜ eripedagoogika osakonna poolt korraldataval konverentsil

Kuulmispuudega laps tavakoolis
26. oktoobril 2004 kell 10.00 Tartus
Haridus- ja Teadusministeeriumi saalis, Munga 18

Ettekannete teemad:
 Kuulmispuude olemus (põhjused, esinemissagedus, astmed,
tüübid jm)  Dr Katrin Kruustük, SA TÜK Kõrvakliiniku kuulmise ja kõnestamise osak arst-õppejõud
 Kuulmispuue isiksusliku arengu mõjutajana  Äli Roodemäe,
TÜ psühholoogia osakonna lõpetanu
 Tehnilised abivahendid kuulmispuudega lapsele (kuuldeaparaadid, sisekõrva implantaat, FM-süsteem)  Dr Liina Luht,
OÜ Audiomed
 Kuulmispuudega lapse haridustee tänases Eestis (ülevaade, sh alus- alg-, põhi- ja keskharidus; pere valikuvõimalused)  Airi Püss, EKLVL tegevdirektor
 Kuulmispuudega laps tavakoolis (õpitingimused, näpunäiteid
õpetajale)  Mari Reilson, SA TÜK Kõrvakliiniku kuulmise ja
kõnestamise osak sotsiaaltöötaja
 Kuulmispuudega laps tavalasteaias  Epp Müil, lapsevanem
 Kuulmispuudega gümnaasiumiõpilase isiklik kogemus  Kadi
Särgava, Saue Gümnaasiumi õpilane
 Kooli vaatenurk (õpetaja tähelepanekud)  Eve-Mall Kirt, Virve Simisalu, Valga Gümnaasiumi õpetajad
 Hariduskorralduslikud võimalused  Tiina Kivirand, Kai Kukk,
Haridusministeerium
Konverents toimub eesti keeles, sünkroontõlge vene keelde.

Tule põnevale koolitusele!

Kuulmispuudega noorte koolituspäevad 
sotsiaalsed oskused
Mis on sotsiaalsed oskused? Kõige üldisemalt tähendavad need oskust erinevates suhtlussituatsioonides toime
tulla, konfliktide puhul suuta neid lahendada, end vastaspoolele arusaadavaks teha, oma seisukohti põhjendada ja
teiste omadega arvestada, suuta teha koostööd.
Tegemist on põnevate koolitustega, mida viivad läbi
suurte kogemustega juhendajad õppekeskusest Tõru. Juhendajatel on omad nipid, kuidas seltskonda avada ja kaasa mõtlema panna, kasutatakse erinevaid rühmatöid ja teste, mängitakse rollimänge, filmitakse videolõike ja analüüsitakse neid.
Õppepäevad toimuvad kahele rühmale, kummaski
15 osalejat: 7.9. jaanuar  viiplevad noored, 21.23. jaanuar  suhtlemisel kõnekeelt kasutavad kuulmispuudega
noored. Osalejad peavad olema vähemalt 16aastased.
Koolituspäevade tasu on 120 krooni, see sisaldab seitset söögikorda, transporti Rummusaarde ja tagasi ning koolitust. Kohtade arv on piiratud, nii et kel huvi, registreeruge nobedalt! E-post eklvl@eklvl.ee, tel ja faks 6008552.
Osalemistasu 120 krooni kanda EKLVL pangaarvele
221001115854 hiljemalt 15. detsembril.

Palume registreerida kuni 20. oktoobrini eelistatult e-posti
aadressil mari.reilson@kliinikum.ee (Mari Reilson) või telefonil
731 9474 (neljapäeviti ja reedeti).
Osavõtumaks 125 krooni palume kanda 20. oktoobriks EKLVL
arvele 221020627572 Hansapangas. Ülekande selgitusse kirjutage märgusõna konverents ja oma nimi. Kui vajate asutuse
kaudu tasumiseks arvet, teatage sellest registreerimisel.
Kohapeal tasudes on osavõtumaks 175 krooni.
Osavõtumaks sisaldab konverentsi materjale, kohvipause ja
sünkroontõlget vene keelde.
Täiendav info:
dr Katrin Kruustük, Katrin.Kruustyk@kliinikum.ee, 533 19474
Epp Müil, epp.muil@neti.ee, 564 93041

Tallinna Kurtide Koolis
10 aastat Tallinna Kurtide Kooli juhtinud Ave Paat lahkus
1. augustil ametist teisele tööle.
Kuidas edasi minna? Sellele peab vastused andma uus
koostatav Tallinna Kurtide Kooli arengukava 20052008.
Tooksin teieni siinkohal vaid mõned mõtted.
 Kool peaks hakkama laienema õpilaskontingendi osas,
kuna igapäevast erikoolis õpetust vajavaid kurte jääb
oluliselt vähemaks  suur osa kurtidest väikelastest
saavad sisekõrva implantaadid ja eduka rehabilitatsiooni ning pere kaasabil peaksid suutma õppida tavakoolis.
 Koolimaja ruumide ja tehnika paremaks kasutamiseks
võiks koolimajast kujuneda kurtide huvitegevuse,
sotsiaal-, nõustamiskeskus. Pärast erikooli lõppu on
noored tihti elu tõmbetuultes ega oska kusagilt abi ja
tuge leida.
Mõtteid on palju, heade mõtete realiseerimiseks on vaja
vaid aega, raha ja head pealehakkamist. Loodan, et meil
jätkub neid kõiki!
Airi Püss
Tallinna Kurtide Kooli direktor
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Toimunud üritused
See aasta on olnud rikas põnevate ettevõtmiste poolest.
Toome siinkohal ära ürituste loetelu kevadest sügiseni.
27. märts
8. aprill
24. aprill
1.2. mai
15.16. mai
6.12. juuni
12.19. juuni
2.4. juuli
12.19. juuli
24.-25.juuli
29. juuli3. august
30. juuli1. august
31. juuli6. august
2.13.august
6.8. august
26. oktoober
25.31. detsember

EKLVL aastakoosolek
Tallinna Kurtide Koolis Ehte 7
Seminar Kurtus ja geneetika Tartus
Koolitus Lapsed lugema!
Tallinnas Ehte 7
EKLVL talgud Rummusaares
LC Tallinn Kristiine talgud
Rummusaares
Noortelaager Soomes Pieksemäel
Lastelaager Rummusaares
perelaager Karepal
rahvusvaheline noortelaager
SignaEuropa III Pärnus
Implantaadilaste Seltsi suvepäevad
Rummusaares
Fepeda perelaager ja täitevkogu
koosolekud Rootsis
Soome KLVL perelaager Piispalas
Soome Punase Risti laager Moro
Camp Tamperes
keelelaager Rummusaares
Leedu KLVL perelaager
Konverents Tartus Munga 18
Jõululaager Rummusaares

Vajadus viipekeeletõlkide koolitamiseks
Eesti Kurtide Liit, Eesti Viipekeele Tõlkide Ühing ja
Eesti Kuulmispuuetega Laste Vanemate Liit tegid ühispöördumise Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Sotsiaalministeeriumi poole, mille sisuks on ettepanek korraldada viipekeeletõlkide koolitust Eestis. Vastavad ettevalmistused õppekavade osas on teinud ära Tartu Ülikooli eripedagoogika osakond. Loodame probleemile
positiivset lahendust.
Viipekeele kursused peredele
Oktoobrist detsembrini 2004 toimuvad Tallinna Kurtide Koolis viipekeele kursused peredele. Õppimine on
õhtustel aegadel, soovi korral ka laupäeviti.
Õpetus tasuta. Kes on huvitatud, palun võtke ühendust Tallinna Kurtide Kooliga, Ehte 7, tel 6055490, faks
6055491, välkpost r.adama@kurt.tln.edu.ee Kasutage
soodsat võimalust!

Kutse kadritalgutele!
Tulge peredega 27.28. novembril
Rummusaarde kadritalgutele!

Eesti Kuulmispuuetega Laste Vanemate Liit kutsub appi heakorratöödele õues ja toas, nagu ikka  Järvamaale Albu valda Rummusaare Puhkekodusse
Kohale võib sõita ka juba reede õhtul, et laupäeval varem
töödega alustada jõuaks.
Talgutööde loetelu:
 Küttepuud: saagimine, lõhkumine, riita ladumine, varju
alla paigutamine, vedamine
 Tubade korrastamine
 Toidu valmistamine talgulistele
Talgutele tulles võta kaasa:
 Mootorsaag, kirves, töökindad
 Toiduained, voodipesu
 Hea tuju, jõujook
Pakume omalt poolt:
 Head seltskonda, värsket õhku, kuuma sauna,
lõunasuppi

Sponsorlepingutest
Mittetulundusühingul on oma jõududega väga raske
toime tulla, liiatigi nii aktiivset tegevust pakkuval organisatsioonil nagu seda on EKLVL. Seepärast pöördume ikka ja jälle heade abiliste poole, kellest mitmed on meie tegeust toetanud juba aastaid. Märgime
siinkohal ära EMT, Lions klubi Tallinn-Kristiine,
Olympic Casino, Kanada Suursaatkond Eestis, Tartu
Linnavalitsus ning Kommest Auto. Sponsorite abiga
suudame korraldada erinevaid lasteüritusi, pakkuda
mitmekülgsemaid koolitusi vanematele, uuendada oma
tehnikat, anda välja infolehte ja korrastada kodulehekülge. Palju tänu kõigile!

Jõululaager Rummusaares
25.31. detsembril
Möödunudaastased talvepäevad osutusid üllatavalt mõnusateks, nii otsustasime selgi aastal korraldada laste ja
noorte talvelaagri. Registreerida saab kuni 10. detsembrini. Osavõtumaks on 285 krooni. Täpsem info EKLVL
kontorist.

EKLVL
Ehte 7, Tallinn 10318

www.eklvl.ee
arveldusarve Hansapangas 22 100 111 5854

tel/faks 600 8 552
GSM 520 1428
e-post: eklvl@eklvl.ee

Infoleht
Toimetus: Airi Püss, Külli Terras, Epp Müil
Tõlge: Maarika Varres

