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EKLVL otsib
uut tegevdirektorit

Alates 1. novembrist 2005 kuulutab EKLVL välja  kon-
kursi uue tegevdirektori leidmiseks.

Uue töötaja leidmiseni võtab tegevjuhi kohusetäitja-
na ameti üle Airi Püss.

1. novembril möödub täpselt aasta päevast, mil asusin sel-
lele ametikohale. Olen tänulik, et mulle anti võimalus en-
nast proovile panna ja end teostada. Kohanemisperiood
kestis umbes 7�8 kuud, mil hakkasin tegelikult aru saa-
ma, mida tähendab olla sellise suure organisatsiooni juht.
Eelkõige tähendab see pühendumist.

Lisaks EKLVL tegevjuhi ametile olen käesoleval het-
kel seotud veel paljude muude tegemistega: Tallinna Peda-
googilises Seminaris õpin sotsiaaltöö eriala IV kursusel,
mis tähendab valmistumist kooli lõpetamiseks; mul on
lepinguline tõlketöö Astangu Kutserehabilitatsiooni Kes-
kuses; õpin keskastme viipekeele kursustel; olen Tallinna
I Internaatkooli hoolekogu liige ning pean hoolt kandma
minu jaoks kõige tähtsama � perekonna eest.

Tundsin, et nii killustatuna ei saa jätkata, kuna selle
all kannatavad nii põhitöö, lisatöö kui ka mu õpingud ning
isiklik elu.

Lähtuvalt sellest, et EKLVL vajab püsimajäämiseks
pühendunud juhti, loobun tegevjuhi ametikohast. Jätkan
lepingulist tõlketööd Astngul ning osalemist EKLVL pro-
jektides.

Anneli Tamme

SILLAD –
EKLVL uus noorteprojekt

Esitasime septembris Mitte-eestlaste integratsiooni siht-
asutuse (MEIS) programmile �Noorte õppekavaväline eesti
keele õpe 2005. aasta sügisel� projekti, mille nimeks sai
SILLAD � venekeelsete kurtide noorte eesti keele oskus-
te parandamine ja sotsiaalsete oskuste arendamine.
Projekti sisulisi tegevusi on neli: kahe noorterühma kol-
mepäevane koolitus Rummusaares; talvine keelelaager
Rummusaares ning infolehe number 2006. aasta alguses.

Noorterühmade koolitusi viivad läbi needsamad õp-
pejõud, kes õpetasid KUNO raames kevadel sotsiaalseid
oskusi � Erle Nõmm ja Reet Valgmaa õppekeskusest Tõru.
Ka seekord õpetatakse noortele, kuidas end arusaadavalt
väljendada, kuidas oma seisukohti kaitsta, kuidas teistega
arvestada ja ise otsustustes osaleda. Seekordsete koolitus-
te eripäraks on aga kõrgendatud tähelepanu õppuste eesti-
keelse suhtlemisoskuste parandamisele. Vastavalt MEISI
programmi statuudile peavad ka pooled koolitustes osale-
jad olema muukeelsetest peredest pärit.

Koolitustel lubas noortega individuaalset tööd teha ka
Regina Toom, Tartu Ülikooli eripedagoogika osakonna
õppejõud, viipekeeletõlk ja psühholoog.

Talvisesse keelelaagrisse Rummusaares 26.�30. det-
sembrini ootame 30 last ja noort.

Vaadake ka täiendavat reklaami lk 1.
Epp Müil

EKLVL kuulutab välja konkursi
tegevdirektori ametikohale

Sobiv kandidaat on:
� kõrgharidusega (soovitavalt eripedagoogika- või

sotsiaalalane);
� projektikirjutamis- ja juhtimiskogemustega või tead-

mistega;
� omab kokkupuuteid ja kogemusi puuetega inimes-

tega töötamisel, soovitavalt kogemused kuulmis-
puudest;

� süsteemse ja majandusliku mõtlemisega;
� oskab näha tervikut ning planeerida ette;
� omab B-kategooria juhiluba;
EKLVL pakub:
� põhikohaga kuupalgalist tööd;
� ametiautot;
� mitmekülgset ja vaheldusrikast tööd;
� eneseteostus- ja arenguvõimalusi.

Hea oleks, kui tulevasel tegevdirektoril oleks isiklik
kokkupuude kuulmispuudega inimestega. Pöördume ka
meie lastevanemate poole � kaaluge sellele ametikoha-
le asumist!

Kontakt ja info: e-mail: eklvl@eklvl.ee või tel
52 0 1 428. Meiega võid tutvuda ka kodulehel www.eklvl.ee

Talvine keelelaager 2005

Ka sellel aastal toimub Rummusaares talvine keele-
laager, seekord 5päevane: 26.�30. detsembrini. Kuna
on talvel ei saa magamiskohtadena arvestada sauna-
maja II korrust, on osalejate arv piiratud 30ga.

Toimumisaeg: 26.�30. detsember
Osalejate arv: 30 last;
Osavõtumaks: 360.� lapse kohta.

Laagris osalemiseks saada SMS 52 10 428 või e-post:
eklvl@eklvl.ee järgmise infoga:

1) lapse ees- ja perekonnanimi;
2) lapse sünniaeg;
3) lapsevanema kontaktandmed (elukoha aadress,

telefoni number või e-maili aadress).
Võtame kõikidega eraldi ühendust, kes on osalemi-
seks vastava info sms-le või e-mailile saatnud.

Anneli Tamme

Implantaadilaste Seltsi kolmandad
suvepäevad

Implantaadilaste pered said taas kokku Rummusaares, nagu
juba traditsiooniks saamas, juuli kolmandal nädalavahetusel.

Seekord olid peaesinejateks Tartu Hiie Kooli õpetajad
Ulvi Raidla, Anu Kolk ja Maire Anijalg. Õpetajad tutvus-
tasid spetsiaalseid kõnekasutust edendavaid arvutiprogram-
me, andsid nõu logopeedi ja lapsevanemate koostöö osas,
rääkisid muusikaõpetuse võimalustest kuulmispuudega las-
tel ning vastasid arvukatele küsimustele.

Hiie Kooli esimeses klassis alustas septembris õppe-
tööd tervelt 15 last, neist viis kasutavad ka implantaati.

Uut rehabilitatsiooniteenuste osutamise korda ning puu-
de raskusastme taotlemise uut süsteemi tutvustas Virumaa
pensioniameti juhataja kohusetäitja Niina Mihhejeva. Niinas
on tänuväärselt ühendatud nii spetsialist kui rehabilitat-
siooniteenust kasutava kuulmispuudelise poisi vanaema,
sestap on tema ülevaated seadusandlusest alati sisukad.

Suvepäevade teine päev oli traditsiooniliselt meelela-
hutuslik. Seekord käisime Järvamaa Tuletõrje Seltsi muu-
seumis, lapsed said klaasikojas klaasigi puhuda ning vana-
de autode varjupaigas möödunud aegade autosid uudista-
da. Filmitoas vaatasime aastakümnetetagust hitti �Oota sa!�,
mis pakkus äratundmisrõõmu täiskasvanutele ja lusti las-
tele. Kogu tuletõrjemuuseumi programm osutus niivõrd
menukaks, et kaalume võimalust mõned autod koos vahu-
etendusega järgmisel suvel Rummusaarde kohale kutsuda.

Suvepäevadel osales 56 inimest, neist 20 last.
Epp Müil, seltsi esimees

Viipekeele kursustest
Vastavalt EKLVL ning Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti
vahel sõlmitud lepingule toimuvad alates septembri lõpust
kuni detsembri keskpaigani taas viipekeele kursused. Li-
saks toetab kursuste läbiviimist EPIF.

Viipekeeleõpe on mõeldud eelkõige Tallinna elanike
registris olevatele lastevanematele ning spetsialistidele, kes
oma igapäevatöös puutuvad kokku kuulmispuudega. Huvi
oli suur � sooviavaldusi viipekeele õppeks laekus rohkem,
kui käesoleval hetkel oli võimalik õppekohti pakkuda.

Tööd alustas kokku kuus 36tuunise koolitusega viipe-
keele õppegruppi, neist neli Tallinna Heleni Kooli ruumi-
des ja kaks Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses. Vii-
pekeelt õpetavad Lilli Pärn, Maret Õun, ursula Hani ja Rii-
na Kuusk.

Teadmiseks kõigile neile, kes seekord viipekeelekur-
sustele ei jõudnud või ei pääsenud � viipekeeleõpe toimub
ka aastal 2006. Käesoleval hetkel ei ole veel teada, kas tule-
vased kursused toimuvad järgmise aasta esimesel või teisel
poolel. Jälgige reklaami EKLVL kodulehelt www.eklvl.ee.

Anneli Tamme

Traditsiooniline keelelaager
1.�12. augustini toimus Rummusaares eesti ja vene kuul-
mispuudega lastele ja noortele keelelaager. Osalejaid oli
43 last, kelle tegemistel hoidsid silma peal 8 kasvatajat.
Keelelaagri otseseks eesmärgiks oli arendada muukeelsete
kooliealiste noorte praktilist eesti keele oskust.

Laagri jooksul korraldati kokku neli väljasõitu. Lap-
sed käisid Imavere Piimandusmuuseumis, Jäneda mõisas
ja hobusekasvanduses, kus sai ka  ratsutada ning hobuvank-
riga sõita. Lisaks käidi veel ekskursioonil Rakvere linnu-
ses, kus giidi juhendamisel ja viipekeeletõlgi vahendusel
saadi uusi teadmisi Eesti ajaloost. Veespordipäeval toimus
väljasõit Paunküla veehoidlasse, kus lapsed said kasvata-
jate juhendamisel harjutada aerutamist. Lisaks käidi vee-
hoidla ümbruses matkamas ning ujumas.

Tegevust jätkus aga ka Rummusaarde: toimusid laagri
olümpiamängud, valmistati puidust aiamööblit,  kujundati
aianurk ja tehti palju muud põnevat ning kasulikku. Lõpu-
õhtuks valmistati kasvatajate juhendamisel küpsisetorti ja
grilliti õues lõkkel vorstikesi.

Tähtis oli ka üks  tõsine tööpäev, mille käigus koristati
Rummusaare puhkemaja territooriumi. Aitäh! � õu sai puh-
taks ja kauniks!

Laagri korraldamist aitasid finantseerida MEIS, Tal-
linna Spordi- ja Noorsooamet, Tallinna Sotsiaal- ja Tervis-
hoiuamet ning PHARE.                                     Anneli Tamme

Rummusaare uudiseid
Sel aastal on Rummusaares tehtud järgmised tööd:
� peamaja II korruse puidust rõdu, rõdu piirded ning trepp

on välja vahetatud uue vastu. Samas sai tehtud ka pisi-
remonttöid � parandatud maja katust ning väiksed
santehnilised sisetööd;

� õue telliti kolm komplekti laudu ja pinke;
� lõpule on viidud sauna juures oleva basseini ehitus; bas-

seinile katte ja redeli ostmine lükkub edasi järgmise
aasta kevadesse; saunamajas on tehtud pisiremonttöid;

� laste mänguväljakul olevad ronimisredelid on üle vär-
vitud. Valminud on uus võrkpalliplats ning üles sai pan-
dud ka uued korvpallipostid.

Kõik ülalpool mainitud tööd said võimalikuks tänu meie
toetajatele. Siinkohal edastame siirad tänud firmale Rand
& Tuulberg, Tiit Sepa Notaribüroole, Vello Enniste ehitus-
firmale, Kristiine Lions� Klubile. Kütteks vajalike puuklot-
side eest tänud Arvi Pervile.

Kes vähegi igatseb puhast õhku ja vaikust linnamü-
rast � minge ja vaadake, kuidas meie Rummusaare puhke-
kodul läheb. Ka Rummusaares on hetkel kuldne sügis ning
puhkekodu rõõmustaks kindlasti teie tuleku üle, pakkudes
teile nii vaikset kui ka aktiivset puhkust �  teie valite!

Vt ka Rummusaare puhkekodu veebileht: rummu-
saare.eklvl.ee.                                                Anneli Tamme
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EKLVL
Ehte 7, Tallinn 10318

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

www.eklvl.ee
arveldusarve Hansapangas 22 100 111 5854

Infoleht
Toimetus: Anneli Tamme, Epp Müil Toetab

Euroopa Liit

EKLVL 14. perelaager

Sel aastal toimus perelaager 8.�10. juulini Metsavenna
talus Võrumaal. Osalejaid oli kokku 60.

Selle aasta perelaager oli harjumuspärasest erinev. Esi-
teks tundsime puudust perekond Sepast, teisalt oli korral-
dustöö uuele tegevdirektorile esmaseks analoogseks ko-
gemuseks.

Metsavenna talu asub Lõuna-Eestis � maalilise kup-
pelmaastiku keskel, otse jõe ääres  Vastse-Roosa külas.
Läti piirini vaid poolteist kilomeetrit. Asukoht on eriline
ka oma ajaloolise tausta poolest, kus peale II maailmasõ-
da palju mehed olid sunnitud elama metsades. Perelaagris
osalejad said peremees Meelis Mõttuse eestvedamisel osa-
leda metsavenna retkel, käia uudistamas maa-aluseid punk-
reid ning maitsta samas ka tollal peamist maksevahendit
� puskarit. Metsaretke käigus külastati ka metsavenna tü-
tart, tädi Eha, kes jutustas oma kogemustest metsavenda-
dega ning suhetest selle aja avalike võimudega.
Perelaagris osalejatele tuli üllatusena ekskursioon Paga-
namaale. Giidi juhendamisel läbisid kõik, kes olid huvita-
tud, Vanapagana maavaldused. Vanapagana valdustes va-
litses sõbralik õhkkond ning vanapaganad ise olid väga
tervislike eluviisidega. Suur ja südamliku olemisega va-
napagana-eit keetis ka meile maitsvat nõgesesuppi.

Lisaks oli perelaagris osalejatel võimalus paadiga jõel
aerutada, nii mõnigi käis sel moel Läti piiril ära. Õhtuti
grilliti ning nauditi saunamõnusid. Suurematele lastele
toimus laupäeval öökino.

Lisaks meelelahutuslikule poolele toimusid ka info-
tunnid: seaduste muudatustest rääkis Niina Mihhejeva, Tal-
linna Heleni Kooli (endise Tallinna Kurtide Kooli) uuen-
dustest rääkis Airi Püss ning ülevaate EKLVL tegemistest
andis Anneli Tamme.

Perelaagri lõpetamisel kinkis Eha-tädi meile omakir-
jutatud laulusõnad �Üks lihtne koduküla viis�, sellest all-
järgnevalt väike katkend:

On Eesti lõunapiiril väike küla �
see meie oma lapsepõlvemaa.
See paik on meie kaunis Vastse-Roosa,
Mis kunagi ei meelest minna saa.
On õhtul Veskijärve pind nii vaikne
Ja järve keskel uinub väike saar.
Seal kõrkjais peidus pardiperel pesa
Ja sõnajalg seal õitseb jaaniööl...

(laul on kirjutatud 2000. aasta märtsis)

Anneli Tamme

EKLVL uus veebileht
www.eklvl.ee

PHARE Access 2002 projekti KUNO sisse planeerisime
ka vahendid EKLVL kodulehe arendamiseks ja uuenda-
miseks. Veebilehe muudatustega tegime algust juuli lõpus,
kui ostsime adminiliidesega paketi, mis võimaldab kiirelt
ja otse ise kodulehel olevat infot muuta või uusi materjale
juurde lisada. Varem tegeles vabatahtlikuna kodulehe info
uuendamisega Tartust meie lapsevanem Allan Tooming �
palju tänu talle! Kuid vahendaja kaudu oli info muutmine
aeglasem ja töömahukam.

Uue kujunduse on saanud Implantaadilaste seltsi ja
Rummusaare puhkekodu leheküljed.

Alates augustikuu lõpust on üllatavalt palju uuritud Rum-
musaare puhkemaja kasutusvõimalusi, seega �koduleht
infovahendajana toimib hästi.

Koduleht on infokandjana pidevas uuendamises ega
saa niiviisi kunagi valmis. Tahame lähemal ajal lisada ala-
peatükid abivahendite ja seadusandluse kohta. Ka kujun-
dus vajab volikogu hinnangul lihvimist: otsustati kodule-
he päisesse panna mõne meie oma lapse pilt ning praegu-
ne siilipoiss maha võtta. Kui kellelgi on sellekohaseid et-
tepanekuid või sobiv piltki olemas, andke sellest teada kas
Tiit Papile, Aire Murdile või Riina Kuusele.

Uue ideena on veebilehel avatud foorum. Seal on või-
malik erinevate küsimuste üle arutleda � nõu saada, nõu
anda jm. Kutsume kõiki kasutama EKLVL foorumit!

Veebilehe pildigalerii on hetkel veel koostamisel. Ole-
me planeerinud veebilehe lõpliku valmimise selle aasta
lõpuks. Kui kellelgi on ettepanekuid kodulehekülje osas,
andke julgesti teada: eklvl@eklvl.ee  � ootame!

Veebilehe kujundus ja tehniline teostus on FIE Marek
Paate esindajalt Kristjanilt.

Anneli Tamme

Äratuskellad on saabumas

Tänu Kristiine Lions’ Klubi toetusele saime tellida
20 vibreerivat äratuskella. Kõigil, kes on äratuskellade
järjekorras, palume pärast 1. novembrit võtta ühendust

kellade väljaostmiseks (e-post:
eklvl@eklvl.ee või tel 52 01 428).

Äratuskella hind EKLVL liikmele on 195 krooni,
mitteliikmele maksab kell 705 krooni.

PHARE Access 2002 EKLVL projekt KUNO
KONVERENTS

Ootame Teid osalema
Eesti Kuulmispuuetega Laste Vanemate Liidu

korraldataval konverentsil
„Kuulmispuudega inimesed tööotsingul.

Valikud ja võimalused Eestis”
22. novembril kell 10�16 Tallinna Heleni Koolis

Ehte 7, Tallinn

Kava
9.30 Registreerimine.
10.00 � Avasõnad. Toomas Sepp, EKLVL president,

Tallinna linnasekretär
� Riiklikud tööturuteenused puudega inimese

rakendamisel Anu Kippar, Tööturuameti kon-
sultant-juhtumikorraldaja

� Erivajadusega õpilase kaasamine kutseõppes-
se Kai Kukk, Haridus- ja Teadusministeeriu-
mi hariduslike erivajaduste nõunik

� Kool tulevase töövõtja suunajana
Airi Püss, Tallinna Heleni Kooli direktor

11.20�11.50 vaheaeg. Kohv
11.50 � Viipekeele osast kurdi inimese suhtlemisel ja

vahendamisel Regina Toom, Tartu ülikooli
õppejõud

� Tallinna kuulmispuudega inimeste tööhõivest,
diplomitöö Birgit Liesment, magistrant

� Lääne-Harjumaa puudega inimeste tööalane ja
sotsiaalne rehabilitatsioon Arge Lärm, projekti-
juht

13.10�14.00 Lõunapaus
14.00 � Tööandja kogemused. Seadusandlikud võima-

lused tööandja vaatenurgast Mare Enniste,
ettevõtja, Seve Ehituse AS; Jaan Latik, EKL
osaühingu �Lasur� direktor

� Kuidas ma tööd otsisin Katrin Kuusk, töövõtja
� Küsimused-vastused. Kokkuvõte

Konverents toimub eesti keeles, sünkroontõlge eesti viipe-
keelde ja vene keelde.

Palume registreerida kuni 15. novembrini eelistatult
e-posti aadressil konverents@eklvl.ee või telefonil 520
1428. Osavõtumaks 125 krooni palume kanda 15. no-
vembriks EKLVL arvele 22 100 111 5854  Hansapangas.
Ülekande selgitusse kirjutage märgusõna �konverents� ja
oma nimi. Kui vajate asutuse kaudu tasumiseks arvet, tea-
tage sellest registreerimisel. Kohapeal tasudes on osa-
võtumaks 175 krooni. Osavõtumaks sisaldab konverentsi
materjale, kohvi- ja lõunapausi ning sünkroontõlget vene
keelde.

Täiendav info: Epp Müil, epp.muil@neti.ee

10�12. novembrini ja 1.�3. detsembrini ootavad teid
Rummusaares taas põnevad koolituspäevad � kasutage
võimalust ja tulge kaasa mõtlema ja ennast täiendama!

Oodatud on nii eesti- kui venekeelsetest peredest pärit
kuulmispuudega õppivad noored. Koolituse eesmärgiks
on täiendada teadmisi eesti keelest ning saada kasulike
suhtlemisnõuandeid.

Õppepäevad annavad õpetajate suunamisel vastused
järgmistele küsimustele:
� Millisena näen ma teisi ja kuidas näevad teised mind?
� Milles me sarnaneme ja milles erineme?
� Miks on oluline teadvustada oma kultuurijuuri?
� Kuidas mõista oma suhtluspartnerit paremini ning olla

ka ise mõistetavam?

� Kuidas saada julgemaks?
� Mida arvestada eneseesitluse juures töövestlusel?
� Kuidas leida oma seisukohtadele põhjendusi ning miks

on oluline oma seisukohta väljendada?
� Kuidas analüüsida võimalikke konflikte ja neid edukalt

lahendada? Mis teeb minust hea meeskonnamängija?
� Kuidas töötada kollektiivis kui meeskonnas ja mida

selle juures arvestada?

Koolituspäevade ajal on kohal ka Regina Toom, kes on
valmis soovijaid individuaalselt nõustama.

Osavõtumaks on 120 krooni, see sisaldab õpetust ja
õppematerjale, toitlustamist, transporti. Soovijatel palu-
me kiiresti võtta ühendust EKLVL kontoriga
(eklvl@eklvl.ee, 520 1428, 600 8552). Kohtade arv piiratud!

Õpihimulistele noortele!


