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Minult ja teistelt juha
tuse liikmetelt on tihti 
uuritud, millal siis taas 
info lehte lugeda saab.

Kõigi rõõmuks on saa
bunud pika le oota mi se le 
lõpp. Sel le infolehe tee
ma on kui „Rääkimata lugu“, sest leht 
koosneb vanadest lugu dest, mis jäävad 
eel mi sse ja üleeelmisse aastasse. Pa
jatame vanad lood ära, siis tulevad uued.

Antud infolehe olen toimetanud mina 
kui algaja; see on mu esimene vasikas, 
mis loodetavasti pole päris aia taha läi
nud. Lehe kokkupanek ei olnudki nii kii
re, kui ma lootsin: lugude kättesaamine 
viibis ja vahel jäi ka enda järjekindlusest 
vajaka. Lehte tehes avastasin, et detaili
dega töötamises  ma kuigi tugev ei ole 
ja sain tihti Küllilt vigadele tähelepanu 
juhtivaid kirju, mis olid suureks abiks. 

Juhatuses olles on nii mõnigi juhatuse 
liige mõistnud, kui keeruline on leida töö 
ja aktiiv se eraelu kõrvalt aega tegele
da ühingu juhtimisega. Tore on näha, 
et oleme suutnud jõululõuna tava hoi
da ja see jätkub ka tulevikus. Jõululõu
na kor raldamisele peab keskenduma ai
nult paariks nädalaks ja selle rõõme saab 
nautida ühe päeva, seejärel on aeg taas 
oma igapäeva toimetuste juurde naasta. 
Kuid ühingu edukas juhtimine nõuab jär
jepidevat tööd iga päev. ELS on hetkel 
veidras olukorras, kus meil on oskusi ja 
raha, kuid kahjuks valitseb aja ja töökäte 
puudus.

Kevadel on tulemas aastakoosolek, 
kus seekord tuleb taas valida uus juha
tus. Praegused juhatuse liikmed on näi
nud raskusi töö ja seltsielu korraldamise 
ühitamisel. Samas soovivad nii juhatus 
kui liikmed, et jätkuksid traditsioo ni lised 

tegevused: toimuks aastakoosolek ja su
velaager, ilmuks infoleht, kogu netaks 
jõuluürituseks. Kuigi selles lehes aasta
koosoleku kutset ei ole, tasuks kõigil 
juba varakult kujundada oma arvamus, 
et mis peaks seltsist saama. 

Igal liikmel palume mõelda omapool
seid ettepanekuid, kuidas tagada seltsi 
töö jätkumine oodatud moel või mingil 
muul moel, ning viise, kuidas ise omalt 
poolt panustada. Kindlasti tasuks mõelda 
ka juhatuse liikmeks kandideerimisele. 
Seltsi vedamine on oma jagu väljakutse 
ja nõuab energiat, mistõttu peaks ini me
sed neil juhtivail kohtadel vahetuma – 
et mitte astuda kõrvale seetõttu, et jaks 
lõppeb, vaid selleks, et hinge tõmmata.

Annan endast parima ja usun, et järg
mist infolehte ei pea ootama kaks aastat.

Jüri Lehtmets

Üle pika aja uus infoleht ja heietused tulevikust
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Oktoobris 2009 Saksamaal
AndreA Vesmes

Kirjutan siinkohal üle
vaate noor soovahetus
pro    jek tist, mida sattusin 
juh  ti ma ot se kohe, kui 
ELS i as  tu  sin. Tõtt öeldes 
pol nud ma seni puudega inimestega 
üldse kok  ku puutunud, veelgi vähem 
os ka sin et te ku  ju ta da elektri ratas too li 
ka su  ta va  te ini mes te reisi mis või ol
me prob lee  me. Siis ki käisime 10 liik
melise rüh ma ga Sak sa maal ära. Grup
pi kuulu sid li saks mi nu le Eret Pank, 
Alina Pok lad ema ga, Marat Džu ka
jev, Jüri Leht mets ja Karl Nei linn 
koos vendadest abis taja te ga.

Jü ri reisihommik algas juba vara kult, 
nimelt pidi ta vend Madis bussi ära vii
ma ja ühistranspordiga tagasi tu le ma. 

Jüri istus tavatooliga liikumatult len
nu  jaa mas ja kuulas muusikat vist juba 
kel la poole kuuest hommikul. Reis 
siht  pai ka oli pikk, lennuk väljus Tallin
nast 8.50, Riias tegime vahepeatuse ja 
Ber liini jõudsime kohaliku aja järgi 
14.05. Ber lii ni pearongijaama pidime 
sõit ma kahes jaos, kuna lennu jaama
bus sid ma hu tasid korraga kaks või 
kolm ra tas tooli. Võrreldes Tallinnaga 
olid bus si juhid palju äkilisema sõi du 
stii li ga ja järsud pidurdused olid sõi du 
pä  ris   osa. Tur va lisu seks oli ratastoolile 
ka vöö pea le pan dud. Väi ke närv oli 
sees, aga sai me ilusti hak ka ma. 

Ron gi jaa   mas läk sid meie inimesed 
söö  ma sa mal ajal, kui mina käisin 
meile pi le teid han ki mas. Rämpstoidu 
vihkajad Jüri ja Karl veeti vendade juh
ti mi sel McDo naldsisse, tavatool oli 
nad ot sustamisest praktiliselt va bas

tanud. Nägime ebaviisakat saks lannat, 
kes ilmsetele vih je tele vaatamata meile 
kohta ei vabastanudja nautis friikar
tuleid mõnuledes, silmi kinni hoides. 
Pärast seda vaatepilti oli Karli ja Jüri 
ühine otsus sinna mitte kunagi naasta. 

Oleksime pea ae gu vale rongi peale 
roninud, aga õnneks oli Jüri vend Ma
dis piisavalt tähelepanelik. Tihti oli 
just Madis see, kes kriitilistel hetkedel 
juh timise üle võttis. Läksime Rostocki 
rongile, mis oli igati mõnus ja mugav, 
invavagunis oli ka WC ratas tooli kasu
ta  ja te le. Sõit oli mee le tult pikk, ligi 
kolm tundi. Aknast nägi me palju la
gunenud majasid, mis  IdaSaksamaale 
omased. Poistele aval das muljet Ber
liini pearongi jaa ma mas siiv sus, kust 
väljuvad rongid nel jal eri korrusel, ja 
kiir rong, millega nad oleksid kanges ti 
tahtnud sõita.
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Rostocki jõudsime kusagil kuue ajal 
õhtul, kus meil oldi minibussidega vas
tas. Meid laeti peale ja viidi ööbimis
kohta Kühlungsborni, kus ööbi si  me 
terve nädala korraldajate organi sat

si oo nile „Ohne Barrieren„ kuulu vas 
hos  te  lis. Tube nähes tabas meid ülla
tus: need olid nõuka aeg sed, hele sini
sed seinad, kõrged laed, ka hes sei nas 
narivoodid, mööbel oli ajast ja arust – 

see oli väike šokk isegi minu jaoks, kes 
ma juunis seal käisin. Siis olin ööbi
nud ilusas remonditud toas, aga nüüd 
pandi meid neljakesi (mina, Eret, Ali
na ja Anna) ühte tuppa, kus oli väga 
vähe ruumi ratastoolile. Laudki toas 
oli nii väike, et sinna mahtus kor raga 
kaks inimest istuma. Marat ja Ruslan 
said samasuguse toa, kuigi veidi pa
rema. Terve koridori peale, kus oli 
um bes kaheksa tuba, oli kokku ainult 
kaks WCga vannituba, üks poistele 
ja teine tüdrukutele. Karl ja Jüri said 
ven da  dega maja kõige uhkemad toad, 
neil oli kummalgi oma vannituba toas 
ja euroremont tehtud ning taga tipuks 
olid nad kahekesi terve koridori peale, 
kus oli veel lisaks kaks WCd dušiga. 

Hommikuti ja õhtuti saime keha 
kin ni tada hosteli buffetlauas, kus oli 
pal ju erinevaid salateid, sinke, hom
mi ku helbed, juuste, köögivilju jne. 
Esi mesed kaks päeva oli see vinge ja 

Hurmav vanaaegne tuulik Küstenmühles, meie tegutsemispaigas
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hea, aga siis juba muutus ühekülgseks 
ja igavaks. Ainuke vaheldus oli meil 
õhtu söökide osas, aga seegi ei olnud 
midagi erilist. Rohkemat pakkus toi
mumiskohas Küstenmühles pakutav 
lõunasöök, sest seda valmistasid ikka
gi kohaliku restorani kokad. 

Töötube oli kokku kaheksa – tants, 
bänd, õmblemine, video tegemine, 
puu töö, keraamika, maal ja teater. 
Meile öeldi esimesel päeval, et kõik 
peavad valima ühe töötoa ja selles 
nädal aega osalema, jäi mulje, et tei
si proovida ei tohigi. Nii hull muidu
gi asi ei olnud. Mis kurvaks tegi, oli 
see, et suhtluskeeleks ei olnud mitte 
inglise keel, nagu me arvasime, vaid 
hoopis vene ja saksa keel. Keele tõttu 
ei saanud mina ja Eret proovida maali
mist, kuna selle läbiviija oli venelane ja 
tema muid keeli ei rääkinud. Imestas, 
et kuidas eestlane ei oska vene keelt 
ja põhimõtteliselt eiras meid ülejää

nud aja. Laagri suurimaks elamuseks 
oli neljapäeval toimunud vana auruve
duri  Molly sõit. Vagunisse saime pik
kade rauast relsside abil. 

Nii me veetsime esimesed neli päe
va, ise otsisime endale tegevust, kee
gi meid väga suunama ei kippunud 
seal, mistõttu oli meil väga palju vaba 
aega ja see ei meeldinud meile ning 
ka soomlastele. Tegime ettepanekuid 
aja sisustamise osas organiseerijatele 
ja kauplesime endale välja linnaeks
kursiooni Rostockis. Reedel viidigi 
meid linna peale, anti kaart kätte, näi
dati, kus on kohtumispaik ja läksime 
kõik omapead liikvele. Veetsime aega 
peamiselt linna vaadates ja poodeldes. 
Karl ja Jüri panid tä hele, et võrreldes 
Eestiga on ratastoolis inimesed siin 
nii tavaline nähtus, et kiputi lausa otsa 
koperdama. See, kes vähegi keh vasti 
käis, kasutas liikumiseks ratastooli.

Vahepeal läksime oma kohtumispai
ka keha kinnitama; igale riigile anti 
kindel aeg söömiseks. Meie kõigi pet
tumuseks jagati meile paagiautoga ko
hale veetud suppi. Pärast seda läksime 
kõik koos tsirkusesse. Eretile oli see 
esimene sellelaadne kogemus üldse. 
Väga andekad ja osavad artistid esi
nesid meile nii Saksamaalt kui Vene
maalt, ka loomad tegid meile etteas
teid. Nägime erinevaid Aafrika asukaid 
nagu kaamlid, elevandid, jõehobu, ni
nasarvik, kaelkirjak. Hobused tegid 
pä ris võimsa tantsuetteaste. Poiste
le ei meeldinud see, et loomi kasutati 
tsirkuses, nad leidsid, et see on loo ma
de pii namine. Meie arvamused siin  ko
hal läksid lahku – mina arvan, et mis 
tsirkus see ilma loomadeta on, see on 
ae ga de algusest nii olnud ja milleks 
ikka tra dit sioone muuta. Vaheajal ja 
lõpus sai lasta end elevandiga pildista
da; see käis nii, et ronisid vandile sel
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ga, üks töötaja tegi sinust pilti ja pärast 
ostsid kahe euro eest pildi välja. Üks 
pime poiss käis vapralt isegi elevandi 
seljas ära. 

Pärast tsirkust läksime tagasi Küh
lungs borni, sõime õhtust ja siis oli na
tukene vaba aega enne diskot. Pidu oli 
tore, meie igapäeva lõunalauad kaeti 

ilusate linade ja küünaldega, erine
vaid alkohoolseid ja mittealkohoolseid 
jooke oli samuti. Algas üritus kõikide 
tänamisega, soomlaste lauluga ja ühis
pildi tegemisega. Ja siis läks jämmi
miseks, vaimupuudega noored läksid 
ko he tantsupõrandale ja nautisid endid 
täi el rinnal, meie män gisime kaarte, 
teised aga läksid linna peale jalutama 
või hoopis magama.

Tavaõhtutel käisime seltskonnaga 
lin naga tutvumas, poodidesse ei pää
senud, sest need pandi juba viiest kin
ni, toidupoed olid ainsana lahti. Mere 
ääres oli suur vaateratas, keegi selle 
peal meie omadest ei käinud aga õh
tupimeduses oli seda kihvt vaadata, 
see oli üleni tuledesäras. Jüri, Karl ja 
nende vennad käisid ühel õhtul itaalia 
restoranis. Eriti mõnus oli olla terassil, 
kuna seal olid sooja andvad later
nad. Alina ja Marat käisid aga hiina 
restoranis teravaid maitseid nautimas.Eesti grupp Rostockis enne tsirkusse minekut
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Pärast sööki oli meil alati natuke 
vaba aega, mille jooksul moodus tusid 
grupid laudade ümber, aga me ei osa
nud arvata, et need ongi jututoad. Jüri 
ja Karli headeks vestluspartneriteks 
olid nende vana tuttav Olli Nordeberg 
ja tema sõber, elektriratastoolis Turu 
linna arhitekt Heikki Haulisto. Karl ja 
Jüri tutvustasid neile ka nende ettevõt
mist Party On Wheels, mis avaldas ka
hele soomlasele muljet ja nemad käisid 
välja idee, et midagi sarnast võiks ka 
Turus teha.

 Algsete plaanide kohaselt pidime 
meie läbi viima tantsutuba, aga ko
hapeal selgus, et seal juba on juhendaja 
ja nii ei osalenud me ka selles ettevõt
mises. Tuleb tunnistada, et me olime 
suhteliselt passiivsed seal, ma küll üri
tasin Karli ja Jürit tagant utsitada, et 
nad midagi teeks, sest teised oli me vei
di rohkem aktiivsemad. Nii ma sundi
sin neid lõpuks puutööd tegema. Sel

gus, et nad suudavad ja oskavad väga 
hästi joonistada ja pilte puidule põleta
da. Meie Eretiga tegime ka veidi savi 
kõrvalt puutööd, põletasime kõi gile 
meie osalejatele kaela riputamiseks 
väikesed puuplaadikesed „Ohne Bar
rieren“ sümboli kajakaga ühel pool ja 
majakaga teisel pool. 

Laupäeval oli meil lõpetamine, kus 
bänd tegi muusikat ja üks pime ru
meenlane laulis kauni häälega. Saime 
teada, et tal on oma muusikakollek tiiv 
kodumaal. Bulgaaria mustlaslapsed 
tantsisid meile oma rahvatantsu, ka 
seda oli tore jälgida, palju emotsioo
ni oli nende tantsus. Rostocki koha

Paljud osalejad olid kunsti vallas imetlusväärselt andekad
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lik tele visioon oli kohal ja filmis meie 
lõpeta mist. Kõikide riikide esin dajad 
said korra laval käia ja rääkida, kust 
pärit ollakse ja mis organisatsioonist, 
mil lest seni osa on võetud. 

Lõpetuseks võin öelda, et hoolima
ta erinevatest möödalaskmistest jäin 
mina kogu üritusega rahule. Seal sai 
palju nalja, suhelda teiste rahvuste
ga ja lõbutseda. Eriti meeldis mulle 
Kühlungsborn, mis on Läänemereäär
ne kuurortlinn. Rannapromenaad olid 
vä ga pikk ja ilus oma muuli ja lai ne
murd jatega. Ilmad soosisid meie seal
viibimist, eriti viimasel päeval, mil 
ter mo meeter näitas 28 kraadi sooja. 
Esi mes tena lahkusid sellel kuumal 
suve päe val Andrea, Alina, Alina ema, 
Jüri ja Madis. Kuna meil oli lennuki
ni aega, siis mängisime raudteejaama 
ees välikohvikus kaarte. Kahju, et me 
kõik ei saanud sealt esmaspäeval koos 
ära tulla – teised pidid ootama oma lah

kumist meie ööbimiskohas järgmisel 
päeval. Soomlased olid eriti pahased 
oma rühmajuhi peale, kes lahkus eel
nenud päeval ja jättis nad teadmatus
se, kuid üheskoos suudeti olukord la
hendada  ja pääseti ilusti koju. Üldiselt  

häiris meid liigne vaba aeg ja tegevuse
tult olemine, paarile toidugurmaa ni le 
aga valmistas pettumust meile paku tud 
lihtne toit ja see, et meile anti vabad 
käed otsustamaks, mida oma vaba aja
ga peale hakata.

Eret ja Andrea Rostockis suppi ootamas
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DisNet kohtumine Tallinnas
Triin nAAdel

Varasemates infolehte
des on ilmunud paar ar
tiklit projektist DiSNet, 
mille raames meie seltsi 
liikmed käisid Kreekas 
ja Inglismaal. Käesolevas infolehes 
on ka Alina poolt kirjapandud jutustus 
DiSNeti viimasest kohtumisest Prant
susmaal Bordeauxis aprillis 2010.  
Mina aga teen lähemalt juttu aasta ta
gasi (oktoobi lõpp, 2009) ELSi korral
datud projektikohtumisest Tallinnas.

Seltsi jaoks oli see esimene kord kor
raldada niivõrd rahvusvahelist koh
tumist – osalejad Inglismaalt, Kreekast 
ja Prantsusmaalt (kokku 21 inimest). 
Asja tegi keerulisemaks see, et mina 
(pro jektijuht) elan Tartus ja üritus tu

li korraldada Tallinnas. Seetõttu sead
sime sisse kaugjuhtimismeeskon na, 
mis koosnes minust, Margitist ja tema 
õest Pirgitist ning olgu mainitud, et me 
kõik kolmekesi käime täiskohaga tööl 
ning kogu ettevalmistustöö sai tehtud 
nädalavahetuste ja uneaja arvelt. Kor
raldamisesse panustasid veel Laura 
ema Maia (pirukate küpsetamisega), 
Jüri, Karl ja Kristjan (hokitunni kor
raldamise ja läbiviimisega) ning Alina 
(tutvumisõhtu mängu väljamõtlemise
ga). Meeskond töötas meil kui õlita tult 
ning kaaslaste närvidega käidi kenasti 
ümber. 

Kõige rohkem peavalu valmistas 
mei le ööbimis ning söögikohtade leid 
mine. Kuna algselt oli tulemas ligikau
du kuus ratastoolikasutajat, pidi me 
leidma hotelli, kus oleks vähemalt 6 
invatuba, kuid enamuses meie hotel

lides on vaid 12 ratastoolikasutajale 
sobilikku ruumi. Kappasime Margitiga 
läbi mitmeidmitmeid hotelle, enne kui 
leidsime Meriton Grand Confe rence 
& Spa Hotel, mis täitis meie ootused 

Kreeka isa koos tütrega vaatetorni ronimas
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nii tubade kui teeninduse koha pealt. 
Söögikohtade otsimine nägi välja sa
mamoodi – kõigis käisime ise kohal, et 
veenduda pääsetavuses, piisava ruumi 
ning invatualeti olemasolus. 

Üllatusena tuli minule see, et ka 
tänapäeval tuleb ette suhtumist “ratas
toolis inimesed peaks olema peidus”. 
Näiteks üks vanalinna tunnustatud res
toran avaldas arvamust, et ratastooli 
linetantsijad võivad olla teistele kü
lalistele ebameeldivad ning pakkusid 
välja, et kogu meie seltskond võiks is
tuda eraldi ruumis ning mitte tavakü
lalistega kokku puutuda. Milline suh
tumine!! Aga ärge muretsege, andsin 
neile julgelt teada, mida ma sellisest 
mõtlemisest arvan! Üldiselt aga oli 
tee nindavate asutuste suhtumine väga 
meeldiv ning vastuvõtt igati soe ja 
abivalmis.  

DiSNeti projekti eesmärk on part ne
ritele näidata erinevaid tegevusi, mi

da puudega inimesed oma kodumaal/
koduseltsis teha saavad, kuid mis pole 
partnerorganisatsioonides veel kasu
tusele võetud. Nii tutvustasime meie 
kolme päeva jooksul oma külalistele 

ratastooli saalihokit, grossingut, line
tantsu ning käisime kogu seltskonna
ga Mukri rabas. Tagasiside oli ülimalt 
positiivne. Üks prantslane oli pime 
ning tema pidavat siiamaani rääkima 

Prantslased ja eestlased seiklemas Mukri rabas Raplamaal
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sellest, kuidas me rabas käisime. Ta 
ütles, et raba vetruv pinnas oli väga 
mõnus ja põnev tema jaoks ning et 
õhk oli ka täiesti teistsugune. Teisme
line Nathan Prantsusmaalt oli vaimus
tuses hokist ning ka grossingust. Pärast 
Tallinna kohtumist oli tal kindel plaan 
teha kodus oma hokimeeskond.

Kreekast tulid meile külla perekon
nad, kus lapsed oli nägemispuu de ga, 
pluss veel teised füüsilised ning vaim
sed puuded. Need lapsed suht le sid 
vaid läbi puudutuste ning emotsi oone 
näitasid välja pahameele või rõõ mu
hõisetega. Enamus Eestisse tulnud va
ne mate jaoks oli see esimene kord koos 
oma lapsega reisida, kuna varem nad 
lihtsalt ei julgenud seda teha. Näiteks 
Inglismaa kohtumisel ei nõustunud 
neist ükski osalema, kuid pärast seda 
kui projektikohtumine toimus Kree kas 
ning nad nägid, et mitte keegi ei suh tu 
nendesse ning lastesse halvasti, taht sid 

nad innukalt osaleda. Kreeka pool sed 
projektijuhid olid üllatunud, kui palju 
nende osalejad projekti jooksul muu
tusid ning ütlesid, et nad pole neid ku
nagi nii muretute ja rõõmsameel se te
na näinud.

 Kogu kohtumine kukkus välja suu
repäraselt. Ainuke apsakas oli see, et 
rabalõunale unustasime kaasa võtta 
taimetoitlase eritoidu (ühele inimese
le), aga õnneks oli ta mõistev ja sõi liht
salt rohkem Maia imelist kooki. Samu
ti jäid kõik külalised kohtumisega 
rahule ning kiitsid meie kaugjuhtimis
meeskonna organiseerimistööd. 

Mina õppisin samuti tohutult ja sain 
kogemuse võrra rikkamaks. Lisaks 
sain teada, et heade sõpradega koos 
or ganiseerimine tuleb suurepäraselt 
väl ja vaatamata sellele, kui palju ki lo
meetreid meid lahutab. Aitäh kõi gile 
abi listele! 

Inglismaa meeskond keset raba kuuma 
suppi nautimas
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Jüri lehTmeTs

Tõstukiga bussi vaja
lik kusest linnadevahe
lis tel liinidel on räägi
tud juba aastaid. Varem 
oli sületeenus ainuke
seks või ma luseks Tallinna ra tas too
likasutajatel kaugliinibussi kasutada. 
See tähendas, et bussijaamas oli turva
mees, kes sind süles bussi tassis. 

Varem peeti peamiseks takistu seks 
ratastoolis liikujate tõttu raisku mi ne
vaid istekohti. Tõepoolest, ühe ratas
tooli koha tekitamiseks tuleb loo
buda neljast istekohast. Riigi poolt 
pole hetkel mingit kompenseerimist 
ettenähtud, kuid loodame, et see pea
gi tekib. Teadlikumad teavad rääki
da, et enamus bussifirmasid kipuvad 
välismaalt ostetavatelt linnaliini bus

sidelt tõstukeid eemaldama. Aga nen
dele asjaoludele vaatamata läks sel sü
gisel käiku SEBE ekspressbuss, mis 
sõidab liinil VõruTartuTallinn. Va
jalik on sõiduks eelregistreerimine.  
Ratastoolibuss tähendab tavapäraste 
mu ga vustega kaugliinibussi, milles 
saab sõita ka ratastoolis reisija. Bussis 
on igapäevaselt olemas koht ühele ra
tas toolile, samas on olemas võimalus 
transportida ka mitut ratastoolis reisi
jat. Eks väljasõitudeks tellimine tuleb 
SEBEga läbi rääkida. 

Ratastoolibussi kasutamise tingi
mustest loe lähemalt veebiaadressil  
www.sebe.ee/ratastoolibuss.

 
Sõiduplaan
Ratastoolibuss sõidab iga päev lii

nil 86 Tallinn  Tartu  Võru. Võrust 
väljub buss hommikul kell 7:00, Tar

tusse jõuab kell 8:15 ja Tallinnasse 
kell 10:45. Tallinnast väljub buss kell 
16:15, Tartusse jõuab 19:00 ja Võrru 
kell 20:15. 

  Buss teeb nõudepeatuse Tallinna len
nujaamas ja sõidab edasi bussijaama. 
Kui mina aga bussi proovisin, väljusin 
lennujaamas ning istusin 10:55 välju
vale madalapõhjalisele bus  si le nr.15, 
mis viib Viru peatusesse. Linnas saab 
veeta umbes 5 tundi, kui on soov minna 
tagasi kell 16:15 on väljuva sama bus
siga Tartu või Võru suunal. Samas võib 
Tallinnas olla kas või mitmeid päevi, 
kui leidub ööbimiskoht. Aga kahjuks 
Tallinnast Tartusse või Võrru mineja
tel valikut pole ja tuleb leida ööbimis
koht ning veeta LõunaEestis päev või 
enam, sest buss jõuab sinna õhtul ning 
ei sõida tagasi enne hommikut..

SEBE ratastoolibuss
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Pilet
Ratastoolis reisijal peab olema pi

let. Tasuta reisivad puudega lapsed 
ning sügava puudega 16aastased ja 
vanemad isikud. Tasuta sõidu õigust 
tõendab vastav dokument (pensioni
tunnistus). Abistajale kehtib tavaline 
pilet.

Koolitatud bussijuhid
Ratastoolibussi bussijuhid on läbi

nud liikumispuudega inimeste abista
mise ning ratastooli tõstuki käsit le
mi se koolituse. Septembris ELILi 
esin  dajate poolt korraldatud kooli tu
se läbisid SEBE töötajad ja antud lii
nil sõitvad neli bussijuhti. Eriti kes
kenduti kinnitamisele, teenindamisele 
ja valehirmude vähendamisele. Nii et 
ei tasu karta halva teeninduse hirmus 
ratastoolibussi proovida ja pealegi teeb 
pidev praktika bussijuhid veelgi pare
maks teeninduse osutajaks.

Eelbroneering
Ratastoolikoht on vajalik ette bro

neerida hiljemalt 48 tundi enne soo
vitud reisi väljumisaega. Broneerimi
seks on vajalik teatada reisija nimi, 
kontakt telefon, ratastooli tüüp, vajadus 
tavabussiistme järele, saatja olemas
olu ning reisi algpeatus ja lõpppeatus. 
Broneeringuid võtavad vastu ja kinni
tavad Võru liikluskorraldajad telefonil 
786 8721 mob: 525 0070 või epostil 
dispetser-voru@sebe.ee.

Algul tundub nii pikk etteteatamine 
veidi ebaõiglane, aga see on kõik 
ratastoolis reisijate huvides. Nii on 
bus sijuhid ja bussid paremini etteval
mistatud ja rohkem ratastoolis ini mesi 
saavad reisida, kuna teatakse varakult 
juba istmed välja tõsta. Olgem mõist
vad ja rahul SEBE julgusega pakkuda 
ka ratastoolikasutajatele võimalust sõi
ta bussiga.

Tõstuki kasutamine
Tõstuk asub bussi keskmise ukse ju

ures. Reisija pealeaitamiseks avab bus
sijuht ukse, seab tõstuki valmis ning 
tõstab reisija õigele kõrgusele. Edasi 
liigutatakse ratastool sobivasse kohta 
ning fikseeritakse kinnitusrihmadega 
bussi põranda külge kahest või neljast 
kohast. Reisija koos ratastooliga kin
nitatakse lisaks ka turvavööga. Soovi 
korral võib istuda ka ukse kõrval asu
val tavaistmel.

Selleks, et ratastoolibusside vajalik
kust tõestada, julgustan kõiki ratastoo
lis liiklejaid bussi proovima. Kui on 
näha suurt vajadust, siis on ka lootust 
saada ratastoolibussid ka teistele

liinidele nagu näiteks TallinnPärnu
ViljandiValga.

ELS ootab kogemusi ja kommen
taare neilt, kes on seda ratastoolibussi 
juba kasutanud.
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Marsruut Lelle-Tallinn-Lelle
Bussijaama viijal kulub 2h
Kokku on 5h sõitu
4h on aega linnas toimetamiseks 
(koosolek, kino, söömine, esinemine nt.)

SINNA 2h
Autoga Mäose 8:55
Mäo peatus 9:35
Tallinna Lennujaam 10:45
Järvevana peatuses 10:50
Buss 15 Viruse väljub E-R, P 10:55 ja L 
10:47
Kesklinnas 11:10

Linnas võimalik olla 4h ehk 11:10- 15:00

TAGASI 3h
Buss 15 Virust E-R 15:18, L 14:54, P 
15:08
Järvevana peatuses E-R 15:30, L 15:05,  
P 15:18
Lennujaamas tagasi E-R 15:35, L 15:10,  
P 15:23
Bussi vaja oodata E-R 30 min, L 1h, P 
47 min
Buss väljub lennujaamast 16:15
Mäo 17:25
Autoga koju 18:00.
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Jüri lehTmeTs

Kuidas ma Noorte 
Rii gikokku sattusin?

Jaanuri lõpupäevil sa
das minu postkasti kut
se kandideerida Noorte 
Rii gikokku. Kuna mul on tekkinud 
soov minna ülikooli õppima avalik
ku haldust, siis tundus antud ettepanek  
mulle suu repärase võimalusena testi
da sel le eriala sobivust. Teiseks soo
viks oli kohata enda sarnaseid noori, 
ke da hu vi tab poliitika ning maailma 
asja de üle arutamine. Nendest soo vi
dest kannus tatuna paningi sooviaval
duse teele. Kaks nädalat enne üritust 
sain teada, et olen valitud Noorte Rii
gi kogu põhiseaduskomisjoni, mille 
üles   andeks on aidata inimesi, kellel on 
ras ku si laenu tagasimaksmisega. Juba 

enne sündmust asusime meie juhenda
ja Chirag Mody poolt ettesöödetud 
materjale läbi töötama ja arutama teis te 
komisjoni liikmetega. Nagu päris Rii
gikogus, nii on ka Noorte Riigikogus 
11 komisjoni. 

1. päev Noorte Riigikogus
Selleks, et päris igav ei hakkaks, 

läk sin Noorte Riigikokku koos hea sõ
bra Sveniga, kes kasutab lii ku mi seks 
samuti ratastooli. Noorte Rii gi ko gu 
avamine toimus Eesti Rah vus raa ma
tu kogu saa lis. Enne ametlikku algust 
sai tutvutud ka põhiseaduskomisjoni 
nõustaja Chiragi ja paljude teiste osa
listega. Avasõnad lausus Noorte Rii
gi kogu juhataja Martin Saar, kelle 
sõnad juhatasid sisse õiguskantsler 
Ind rek Tederi, kes õhutas noori julge
malt mõtlema erinevatele lahenduste

le Ees ti ühiskonna arendamiseks, sest 
just noorte seast tulevad julged muu
tused. Pärast neid innustavaid sõnu oli 
aeg tutvuda korraldusmeeskonnaga. 
Üritusel oli ka meedia meeskond,  kes 
asus tegema igaks õhtuks tõsist ajaleh
te antud sündmuse kajas tamiseks. 

Üritus jätkus edasi Viimsis, kuhu mi
ne kuks kasutasime TAKi ma da la põh
jalisi busse. Tee peal vastasin kohali
ku ajakirjaniku küsimustele. Kohale 
jõudes tabas meid halb üllatus, nimelt 
oli enne äärekivile pääse mist vaja läbi
da paks lumepuder. Antud takistuse 
ületamiseks kasutasime relsse, mille 
asetasime pehmele lumepudrule ja nii 
pääsesingi kõvemale pinnasele. Viim
si koolis ootasid meid kaks toredat 
TENi vabatahtlikku, kes meile lahkelt 
abi pak kusid. Otsisin üles põhisea
duskomisjoni ruumid. 

Poliitikute tööst aimu saamas
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Meie hulka kuulusid 20aastased õi
gus teadust õppivad Kärt ja Katrin, het
kel Rootsis elav 20aastane Liis, Eu
roo pa parlamendis sarnasel üritusel 
osalenud Janet, Dagmar ja meie ju hen
daja õigusteadust õppiv Chirag Mody. 
Kui tutvumisring ja ka edasised reeg
lid suhtlemiseks paika pandud, oli aeg 
asu da eelnõu  kallale. Uurisime, mida 
keegi antud valdkonnast teab ja mil
listele lahendustele on keegi mõel
nud. Kiiresti saabus lõuna. Vahepeal 
oli selgunud, et hotellis veidi järsuks 
nimetatud kaldteest on täiesti võima
tu üles saada. Fotokast pilti silmitsedes 
oli imestus suur, kuna kaldtee nurk oli 
45 kraadi ning see oli kahe meetri pik
kune ja siledate plaatidega. 

Veidi ka Viimsi koolist, kus kogu 
komisjoni töö aset leidis. Kool on iga
ti avar ja valgusküllane ning ühes sei
nas on koguni langeva veega koske 
meenutav sein. Igal algklassil on oma 

WC ja garderoob. Toitlustuse eest vas
tutas minu hea tuttav Kaarel, kes oli 
isegi kohvipausid teinud temaatiliseks. 
Näiteks Eesti teemalise kohvipausi pu
hul pandi selga koguni rahvariided. 
Lõuna ja õhtusöögiks oli klassika li ne 
koolisöökla toit. 

Komisjoni töös kip pu sime ikka ja 
jäl le õiguskomisjo ni tööpõllule, kes 
käsitleb mak se raskustesse sattumise 
enne tamist. Meie pidime aga hoo
pis mõtlema lahendusi neile, kes on 
juba hätta sattunud. Juhendaja Chi
rag suunas meid õigele rajale tagasi. 

Noorte Riigikogu ööbimiskoha Hotell Athena ekstreemkaldtee
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Meie lahendusteks olid pankroti liht
sustamine, laenu abil uue laenu kinni 
maksmise vältimiseks süs tee mi sisse
viimine, kus laenuand ja näeb kliendi 
rahaga arveldamise kõiki asjaolusid, 
samuti iseseisev finantsnõustaja, kel
leni juhatab sotsiaaltöötaja. Tekkis ka 
idee, et laenuvõtjad peaks tegema testi 
näitamaks, kuidas ta on lepingust aru 
saanud. Nende ideedega läksime koh
tuma meie kahe sõsarkomisjoniga. 
Nendeks olid õiguskomisjon ja majan
duskomisjon. Teistelgi komisjonidel 
olid tekkinud sarnased ideed. Majan
duskomisjonis oli üks eriti asjalik tüüp, 
kes tundus jagavat majanduses toimu
vat imehästi. Asjade seletamisel kasu
tas väga palju kehakeelt. Tema kohta 
võiks öelda, et nägu plakatile ja otse 
riigikokku. 

Kui asjad arutatud, oli aeg minna 
Viimsi Scotland Yardi pidutsema. Peo 
koht asus kaubanduskeskuse II korru

sel, kuhu sai liftiga. Hooletult liftist 
välja tagurdades oleks võinud trepist 
alla sõita.  Istusime koos teiste komis
joni liikmetega ühes lauas. Oli me peo 
lõpuni ja seejärel läksime bussiga At
heena hotelli, kus tegime tutvust kald
seinaga (järsu nurgaga kaldtee). Egas 
midagi, kõigepealt Sven oma tooliga 
trepist üles ja oma tuppa. Siis oli aeg 
laenata Sveni ratastool ja mind sinna 
sisse tõsta. Isa hoidis selja tagant ja 
kaks poissi võtsid jalatugedest. 

 II päev: eelnõud valmis ja esimene 
lugemine Viimsi koolis

Teise päeva hommik algas eksper
tidega kohtumistega. Üheks neist oli 
fi nants inspektsiooni töötaja Kilvar 
Kess ler, kes esitas väga häid suunavaid 
küsimusi ja näiteid. Tasakaalustavaks 
jõuks oli teine komisjoni ekspert Kat
rin Tallihärm, kes selgitas Kilvari vei di 
provotseerivate küsimuste tagamaid. 

Meie komisjon oli seisukohal, et iga 
inimene on riigile oluline ja vajab abi. 

Tehti selgeks riigi valitsemise suu
rim keerukus. Riigikogulased pea
vad nägema riiki kui ühtset tervikut 
ja suut ma näha, kuidas mõjutab iga 
tehtav otsus tervikut. Nimelt võib üks 
vale otsus viia kogu riigi uppi ja eri
nevate vigade vältimiseks ongi seadus
tel mitu lugemist. Protsess võtab kaua 
aega, tark ei torma. Kuna enamus rah
vast näeb asja ainult oma vaatenur
gast, siis nurisetaksegi riigikogulaste 
otsuste üle, kuna pole suudetud näha 
tervikpilti ehk kogu läbilõiget Eesti 
ühiskonnast. 

Omandatud teadmistega vaatasi
me ka üle oma valmiva eelnõu. Siis 
läks ki be kiireks eelnõu kokku kirjuta
miseks, et olla valmis kohtumiseks 
sõ sar ko mis jonidega. Meie kolme ko
mis jo ni põ hi küsi museks oli: „ Kuidas 
peaks riik kaitsma inimesi finantsot

Kojujääjatele kripelduseks
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Jüri Lehtmets ja isa Rein Toompeal Noorte Riigikogu eelnõude üle arutamas ja hääletamas

suste tegemisel?“. Kirjutamise tuhinas 
avas tasime järsku, et kell on saanud 
kolm ja aeg on minna sõsarkomisjo
nidega kohtuma, et anda viimane lihv 
ühiseelnõule. Meie ühine nägemus ja 

soov oli, et finantsteenuse pakkujad 
oleksid läbipaistvamad ja hooliva mad 
klientide suhtes. Kindlasti peaks ole
ma välistatud laenude kinni maksmine 
teise laenurahaga ehk  laenuring. Sel

liste mõtetega sai mindud Viimsi koo
li suurde saali, kuhu olid kogunenud 
kõik Noorte Riigikogu osalised. Enne 
kui eelnõude juurde asusime, pidas 
meile kõne Viimsi vallavanem. Kõik 
komisjonid tutvustasid oma eelnõusid. 
Esimesel lugemisel tohib küsida ai
nult eelnõu sisu täpsustavaid küsimusi, 
kuid tihti ei suudetud ennast ta litseda 
ja hakati uurima arvamusi erinevates 
eelnõudes kirjutatu kohta. Noorte Rii
gikogu esimees pidi tihti ini mesi ko r
rale kutsuma. 

 Kell 21:00 liikusime mööda lu
miseid teid Viimsi peokeskusesse. 
Tihti vedas tool ennast viltu, kui oli 
vaja mäest üles sõita. Kuna järgmisel 
päeval oli eelnõude hääletamine ja 
võimalik ka parandusettepanekuid te
ha, siis käis kõva lobby töö tege mi ne. 
Tutvustati oma komisjoni eelnõu sid ja 
arutati ka erinevates komisjo ni des üles 
kerkinud teemade üle, alates energee

Kojujääjatele kripelduseks
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Sven Kõllamets ja Jüri Lehtmets Riigikogu kohvikus Marek Strandbergiga

tikast kuni vanematoetuste ni välja. 
Arvamused teemade kohta olid väga 
erinevaid. Meenub arutelu va ne ma
hüvitiste teemadel. Minu arvamus oli, 
et vanemahüvitis tuleks anda võrd setel 
alustel, mitte sissetulekute jär gi. Kuid 
minu vestluspartner arvas, et kõrge 
sissetulekuga inimesed ei tohi kao ta
da oma kättevõidetud  elatustaset, kuna 
on võtnud endale erinevaid ra ha li si ko
hustusi, mida ei suudaks elatustaseme 
langusega enam täita. Õhtu edenedes 
tekkis meel div vestlusring komisjoni
liikmete vahel, kus sai juba räägitud 
maast ja ilmast ning oma iga päevastest 
tegemistest. 

Viimane päev Riigikoguhoones:  
täiskogu istung

Oligi kätte jõudnud Noorte Riigiko
gu viimane ja tähtsaim päev ehk siis 
täiskogu istung. Selleks puhuks sai sel
ga aetud ka ülikond. Sveni ratastoolis  

suundusin hommikusöögilauda. Kuna 
kolme komisjoni juhendajad puudu
sid, siis asendas neid Eric Katskows
ki. Nõupidamise lõppedes suundusime 
kõik üheskoos bussidesse. Meie Sveni
ga sise nesime Riigikogusse sisehoo
vis olevat kaldteed kasutades, mis oli 
vineerplaatidega parandatud. Edasi 

lif tiga üles ja Riigikogu saali. Ainuke 
laud, kuhu ma istuda sain, oli saali ta
gu mi ses reas. 

Enne algust pidas kõne Peeter 
Kreiz  berg. Täiskoguistungi päeva
kord nägi välja järgmine: kõigepealt 
oli parandatud eelnõude tutvustamine 
viieminutilise kaitsekõnega. Järgneva 

Kojujääjatele kripelduseks
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viie mi nu ti jooksul pärast kaitsekõnet 
said teiste komisjonide liikmed esitada 
ründekõnesid. Seejärel toimus 30mi
nu tiline debatt, kus võis esitada küsi
musi ja vaielda erinevate eelnõus pa
kutud lahenduste üle.

Iga eelnõu puhul käis väga elav arut
elu, esitati väga asjalikke küsimusi ja 
kaheldi lausa arvandmetes. Ühesõnaga 
tõsine tulevärk. Kui päris Riigikogus 
ka nii kõva andmine käiks, siis oleks 
Riigikogu infotundi lausa lust vaadata.  

Juhul, kui komisjon on ta ga si lükanud 
teise komisjoni liikme pa  ran  dus  ette
paneku, võib see liige teha täiskogule 
ettepaneku pa ran  dus  ette pane ku üle 
hääletada. Kui debatt on lõp pe nud ja 
hää  le tus toimunud, siis toi  mub kok ku
võt lik kõ ne eelnõud  kaits va komisjo
ni poolt. Lõ puks vii ak se läbi eelnõu 
lõpp hää letus 10 mi nu  ti jooksul, mis
järel Noorte Rii gi kogu juhatus teatab 
hääletustule mused ja kuulutab eel

nõu vastuvõe tuks või tagasi lükatuks, 
sõltuvalt liht  häälte  enamusest. Olgu 
öeldud, et  kõik eelnõud võeti vastu, 
peale eelnõu, mis käsitles hariduslikku 
kihistu mist. Kogu selle tegevuse vahel 
oli ka lõu na ja kohvipaus. Kuna lõuna 
oli Riigikogus sööklas, kuhu ratastoo
liga ligi ei pääsenud, siis pidime meie 
Sveniga sööma Riigikogu kohvikus.  
Seal kohtasime Marek Strandbergi, 
kes oli jälginud oma kabinetis ole
valt ekraanilt meie kuumi arutelusid 
Riigikogu saalis. Otse loomulikult ei 
saanud me ei üle ega ümber energeeti
kaga seotud teemadest. Kas rajada tuu
majaam või mitte?

Nentisin, et minusuguste saatuseks 
on tänapäeva Eestis elamine vanema
tega või hooldekodus. Pakkusin välja 
idee luua õppeasutuste juurde Tallin
nas ja Tartus noortekodud.  Idee tundus 
ka Strandbergile meeldivat. Muideks 
on meie komisjonis arutluses olevad 

lahendused ja ideed ka päevakorral 
Rii gikogu komisjonides. 

Kokkuvõtteks
Noorte Riigikogu vastas täiesti minu 

ootustele. Tore oli näha, et on veel noo
ri, kes tunnevad huvi Eesti ühiskonnas 
toimuva vastu ja on võimelised arutle
ma väga erinevatel tee madel. Töö eel
nõudega oli väga töö mahukas ja nõudis 
palju kaasamõt le mist ja andis suu
repärase pildi saadiku te tööst komis
jonides. Vastupidiselt ül di sele ar va
musele leian mina, et riigikogulaste töö 
ei ole su gu gi lihtne, kuna nõuab väga 
head seos te loomisoskust ja tugevat 
mõt te  tööd. Soovitan kindlasti ka teis
tel Eesti ühiskonnast huvitatud noortel 
kan dideerida 2011 aasta Noorte Rii gi
kokku, kuna see annab võimaluse tut
vuda teis te aktiivsete noortega ja aren
dada oma kõne ja väitlusoskusi ning on 
üleüldse silmaringi avardav kogemus.

Kojujääjatele kripelduseks
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AlinA PoklAd

Millest mõtlete, kui 
kuulete sõna Prantsus
maa? Esimesed asjad, 
mis mul varem pähe tu
lid, olid Pariis, vein ja 
juust. Nüüd aga, meenub mulle esime
sena vaimustav Bordeaux linn ja ini
me sed, kellega ma seal kohtusin. 

Kohale jõudes võttis meid vas
tu rõõm sameelne Benedicte, kellega 
suheldes algul tekkis keelebarjäär – te
ma ei osanud eriti inglise keelt ja meie 
ei osanud prantsuse keelt. Esimesest 
ehmatusest saime aga peagi üle ning 
järgmiseks päevaks oli see sootuks 
ununenud. Samas sai selgeks ka tõ
siasi, et kehakeel on kõige parem keel 
– vajaduse korral on vestluspartnerile 
kõike võimalik selgitada kätega.

Elasime väikeses hotellis Bordeaux 
kesklinnas. Kõik oli väga mugav, kuid 
hommikusöögid oleks võinud väheke 
suuremad olla. Esimesel päeval, kui 

kõikide riikide osalejad kohale jõud
sid läksime ühe pubisse sööma, kus 
me üksteistega tutvusime. Olin kuul
nud sellest, et prantslased joovad iga 

DisNet Prantsusmaal – viimane kohtumine

Eesti grupi esimene tutvumine prantslastega ööbimiskoha lähedasel väljakul

Kojujääjatele kripelduseks



23

söögi juurde veini, kuid minu jaoks oli 
ikkagi väga imelik see, et nad on alati 
kained. Ime!

Järgmisel päeval, reedel, oli meil 
päris tihe programm. Keskpäeval oli 
meil ühes väga huvitavas, paati mee
nutavas kohas veinidegustatsioon. Pa
kuti valget, punast ja roosat vei ni ning 
suupisteid. Pärast seda käisi me lin na
valitsuses, kus meid võtsid vas tu lin
naisad. Meile räägiti sel lest, mida on 
nende linnas puudega ini mes te jaoks 
juba tehtud ja mida veel plaanitakse.

Mis mulle väga meeldis, oli see, et 
linnavalitsuse maja suurele platsile 
(mis oli kui meie raekoda), oli teh
tud spetsiaalne tee, kus kivid olid lao
tud nõnda, et nende peal oli võima
lik sõita ka ratastooliga. Üleüldse on 
Bordeaux väga ratastoolisõbralik linn. 
Ühistransport, täpsemalt trammid, on 
hästi ligipääsetavad ning sõidavad nii 
rahulikult, et isegi rihma ei ole vaja. 

Kusjuures, Bordeaux olid kasutusel 
uued trammid, mis saavad elektrit ai
nult rööbastest ning sõidavad ka läbi 
vanalinna, mis mind alguses päris ül

latas. Kui ma ei eksi, avas need tram
miliinid Charles de Gaulle. 

Ka olid kõik tänavad ratastooliga 
liiklemiseks piisavalt laiad ning igal 

Bordeaux’ tramm kaugusest lähenemas

Kojujääjatele kripelduseks



24

Ekskursioonil suure katedraali ees

pool oli olemas ka kaldteed. Lõuna
tasime poole grupiga (st nendega, kes 
ei olnud väsinud) ühes vanas kohvi
kus ning läksime pärast linna ekskur

sioonile.  Kõike, mida seal räägiti, ma 
muidugi ei mäleta, kuid paar asja siis
ki meenuvad. Näiteks on vanalinnas 
keelatud autoga sõita, sest neist levi

vad heitgaasid määrivad majade seinu. 
Nägime ka ise paari sellist musta maja, 
mis olid nii mustad, et tundus nagu neist 
oleks tuli üle käinud. Enamus maju oli 
siiski ilusti ära puhastatud. Kuid nagu 
varem mainitud, saab Bordeaux vana
linnas liigelda trammiga, millega meie 
ka õhtul oma hotelli juurde läksime. 
Muidugi ei liitunud meiega seikluste
otsijad Margit ja Triin, kes selle asemel 
liiklesid jala läbi öise linna.

Laupäeval sõitsime me piltilusasse 
rannalinna Arcachoni, mis meenutas 
mulle meie Pärnut. Sõit sinna oli üsna 
pikk – umbes 2.5 tundi sinna ja taga
si. Seal me lihtsalt jalutasime ning Be
ne dicte näitas meile ühte mäge, mil
lelt avanes linnale suurepärane vaade. 
Tegelikult oli see mägi ka ligipääsetav, 
sest selle sisse oli ehitatud lift.

Viimase õhtu veetsime me puuetega 
inimeste keskuses. Võrreldes meiega 

Kojujääjatele kripelduseks



25

Margit ja Jüri Bordeaux’ jõe ääres asuvas purskaevus rattaid vette kastmas

on prantslased sammu või paari võr
ra ees. Neil on olemas tegevuskeskus 
ning selle kõrval on palju väikeseid 
majakesi, kus need puuetega ini mesed, 
kes tulevad toime igapäevase eluga, 
iseseisvalt elada võivad. Kusjuu res 
olid need majad ka täiesti kohanda
tud. Samuti oli seal ka veidi ühisela
mut meenutav maja neile, kes vajavad 
ööpäevaringset abistamist. Õhtu lõpus 
esines meile Bordeaux tantsugrupp 
oma etteastega, millel oli täiesti fantas
tiline lõpp. Sellele järgnesid lõppsõnad 
ja kokkuvõte tervest Disneti projektist. 

Võibolla ei näe me neid inimesi 
teist korda enam kunagi, aga ma olen 
kindel, et nad jäävad meie südame tes
se iga veseks koos nende kolme suu
repärase päevaga, mis nad meile kinki
sid. Mul väga vedas, et sain osaleda 
Disneti projektis. Suursuur aitäh Trii
nule ja teistele selle võimaluse eest!

Kojujääjatele kripelduseks
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Ülikoolide ligipääsetavus Tallinnas
AlinA PoklAd

See kõik oli juba üsna 
ammu minu elus. Uuri
sin kõiki õppimise või
malusi, aga see oli neli 
aastat tagasi ja sel ajal 
ei osanud ma veel piisavalt eesti keelt, 
olin tagasihoidlikum ja üldiselt on 
paljud asjad sellest ajast muutunud. 
Nii et tuli jälle uurida ja küsida, mis 
õppimisvõimalused on Tallinnas puu
dega inimesel.

Kahjuks ei saa ma rääkida kõikidest 
võimalustest, kuid jutustan sellest, 
mida mina otsisin ja mida ma leidsin. 
Tänavu sain kätte oma bakalauru
sediplomi ja uurisin magistriõppe 
kohta. Kohe võin öelda, et praegustel 
sisseastujatel on palju lihtsam, sest nii 
Tallinna Tehnikaülikoolis kui ka Tal

linna Ülikoolis on olemas kontaktisi
kud, kes jagavad informatsiooni ja 
tegelevad puudega inimestega. Nad 
teavad, millised hooned on kohanda
tud puudega inimeste jaoks ja millised 
mitte,  mis soodustingimused on ole
mas jne. Samuti on nüüd olemas spet
siaalsed tasuta õppekohad puuetega 
inimeste jaoks, kuigi neile saamiseks 
tuleb kirjutada avaldus ja näiteks TTÜ
s on need kohad olemas ainult bakalau
ruseprogrammis, TLÜs seevastu ka 
magistriõppes.

Kuna ma töötan, siis on minu  jaoks 
väga oluline, et õpe oleks kas õhtuti või 
nädalavahetusel ehk kaugõpe. Tegeli
kult polnud mul palju variante, sest 
neid kursuseid on tõesti vähe ja minu 
bakalaureuseharidus pidi olema seotud 
sellega, mida hakkan õppima praegu. 

Minu bakalauruse eriala oli ITteh
noloogia ja seega vaatasin ma kõige
pealt järele, mida pakuvad TTÜ ja TLÜ 
minu alal. 

Kahjuks pidin Tallinna Ülikoolist 
kohe keelduma, sest eriala „Infotehno
loogia juhtimine“ õpetatakse ainult va
nas hoones, kuhu ratastooliga pääse
mine ei ole võimalik ilma kõrvalise 
abita. See tähendab, et keegi peaks 
sind tõstma üles ja alla. Kuna see on 
kaugõpe ja toimub ainult reedeti ja 
laupäeviti õhtul, mil ülikoolis ei ole 
eri ti palju üliõpilasi, siis palusin kon
takisikul uurida, kas on võimalik va
hetada eriala ruume nii, et need olek
sid uues hoones. Kahjuks ei pidanud 
dekanaat seda võimalikuks, argumen
teerides, et arvutiklasse ei ole nii lihtne 
vahetada, mistõttu loobusin üritamast 
sellele erialale õppima asuda. 

Haridus
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Ma ei saa siiamaani aru, miks uues 
hoones, millest palju räägiti ja mis on 
kohandatud liikumispuudega inimeste 
jaoks, ei õpetata erialasid, mida puu
delised võivad oma karjääri alusta
miseks kasutada. Näiteks on IT ide
aalne variant ratastoolikasutajale, aga 
selle eriala tunnid toimuvad siiani va
nas hoones. 

Oli veel paar huvitavat eriala, mille 
kohta vastava dekanaadi töötajad lu
basid, et vahetavad minu jaoks vanad 
auditooriumid ligipääsetavate vastu, 
kuid need alad ei sobinud mulle tun
niplaani tõttu. Kuigi see oli kaugõpe, 
toimusid tunnid  neljapäeval enne kel
la 17.00 – aga tööaeg lõppeb üldiselt 
alles kell viis.

Lõpuks otsustasin õppida samas 
ülikoolis, kus varemgi, ehk TTÜs. 
Tunniplaan sobis mulle ideaalselt ja 
hooned kus toimusid tunnid, olid ko
handatud. Kui ma astusin TTÜsse neli 

aastat tagasi, ei olnud seal tehtud mitte 
midagi. Olid mõned liftid, kuid ilma 
abita, ilma poisteta, kes mind tõstsid, 
ei saanud ma hakkama. Nüüd on tänu 
Sven Kõllametsale (ta on ise puudega 
üliõpilane) ja TTÜ juhtkonnale ena
mus hooneid kohandatud, aga kui kel
lelgi on tunnid ligipääsmatus majas, 
siis seda tuleb semestri alguses öelda 
kontaktisikule  ja ruumid vahetatakse.

Kokkuvõtteks võin öelda, et tegeli
kult on õppimise võimalused olemas, 
aga enne sisseastumist minekut tuleb 
väga hoolikalt kõik välja uurida, sest 
see protsess võtab piisavalt aega ja pa
rem on, kui sa tead kohe, mida tahad 
õppida.

Tartu Ülikooli ligipääsetavusest

Tartu Ülikooli hooned on suuremas osas 
vanad ning mõned neist ka ajaloolise 
väärtuse tõttu kaitse all. 

Tartu Ülikooli kodulehel on kirjas: 
2009. aasta suve jooksul kaardistas 
Ees ti pädevaimate spetsialistide grupp 
Tartu Ülikooli õppehooned ratastoo
liga liikuja seisukohast ning tegi ka 
ettepanekud puuduste vähendamiseks 
või kõrvaldamiseks. Kaardistustulemus
tega on võimalik tutvuda aadressil 
http://liikumisvabadus.invainfo.ee.

Kahjuks ei ole märke sellest, et ülikool 
oleks ettepanekuid praktiliselt rakenda-
nud. Ülikooli peahoone on ligipääsma-
tu nii hoone väljas kui sees asetsevate 
treppide tõttu. Ülejäänud õppehoonetest 
on ligipääsetavad matemaatika-infor-
maatikateaduskonna ning sotsiaaltea-
duskonna majad. 
Niisiis tuleks Tartu Ülikooli astumisest 
huvitatud ratastoolikasutajal valida eri ala 
nende kahe teaduskonna alt, kuigi ka 
siis võib juhtuda, et mõned ained toimu-
vad ligipääsmatutes hoonetes.

Haridus
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ELS Pärnu osakonna väljasõit
UrVe Viksi

Meie seltsi Pärnu osa
konna liikmed otsusta
sid 2009. aasta oktoob
ris korraldada väikse 
ühis ürituse, milleks oli 
matk Pärnust piki mereäärt Hääde
meeste valda. Pärnumaalasena ja palju 
aastaid Kablis suvilas olnuna olin me
re ääre mitmeid kordi läbi sõitnud ja 
suu ri avastusretki ei arvanud ees oota
vat. Tahtsin lihtsalt olla koos oma selt
siga, sest Olga eestvedamisel on kõik 
üritused olnud huvitavad. Aga oh ül
latust, juba Pärnust välja sõites pööras 
bussijuht paremale ja ees avanes su
vilateelamute linnak, millest polnud 
mul aimugi. Tõelised kodud kõige kau
ni ja kalliga, mis andsid teada sisukate 
ja tarkade inimeste elust.

Sõitsime läbi Uulust ja nägime silti 
Silkini puhkekodust, kus me kogu selt
s iga laagrit pidasime ja meenutasi me 
seda toredat koosveedetud aega.

Jõudsime Võistesse, kus võlus värske 
suitsukala ja rooside lõhn. Kiviviske 
kaugusel oli ääretu meri. Ega ilmaas
jata ei rajatud siiakanti nõukogude ajal 
kosmonautide suvilat, kus puhkasid 
Valentina Tereškova ja teised. Ena
mik maju puhkebaasis lagunesid peale 
Vzmor je puhkebaasi omanike lahku
mist ja müüdi erakätesse. Nüüd on mõ
ned majad korda tehtud ja suur osa hal
jastuse ilust taastatud.

Olime jõudnud Häädemeeste valda. 
Häädemeeste alevikust algaski meie 
ekskursiooni põhiline osa. Tutvu si
me Häädemeeste kirikuga, millel on 

oma aura, võlub arhitektuuriga ja tun
de ga pühast paigast. Suuremaks ülla
tuseks oli Häädemeeste muuseum, 
mis oma vanuselt hakkab saama ainult 

Kaunis Häädemeeste kirik

Teated suvepealinnast



29

20aastaseks, kuid annab hea ülevaate 
kunagi kuulsatest kaptenite külast ja 
HÄÄDEST MEESTEST, kelle järgi 
ongi see koht saanud oma nime. Siin 
oli antud võimalus elada isegi leepra
haigetel, aidati õnnetuid ning merehä
dalisi ja tehti hääd tööd, ehitades Eesti 
esimesed kaugsõidupurjekad. 

Nüüdki tundsime, et oleme tulnud 
külla häädele inimestele, sest muuse
umi juhataja Tiiu Pukk seletas lahti 
siin se elu nii põhjalikul moel, et tundsi
me ära haruldase suhtumise ümbrit se
vatesse inimestesse, kokkuhoid mis se 
ja armastuse kodupaiga vastu. Kui das 
siis muidu kaunistaksid seinu maa

lid, milles tunned selgelt ära kaluri
küla, eri ti Ott Kallase maalil. Kunst
nik lahkus 1946.a. Ameerikasse, kuid 
tal ei katkenud side selle paigaga.

Häädemeeste kihelkonna vanasõnad 
räägivad enda eest:

* Metsas piab ikka kõveraid puid 
ka olema, kust sa muidu ära tunned, 
meuk sed need sirged on.

* Mõni kala ojub igas vees.
* Iga lind kannab seuksi sulgi ia iga 

mees seukest kuube, mis ta väärt on.
Edasi sõitsime Kablisse. Esimeseks 

kohaks oli Kabli looduskeskus, mis 
kannatab ekspositsioonide kujunduse 
kui kui teeninduse vastuvõtu poo lest 
väl ja võrdluse maailma parimate loo
dus kes kuste ga. Imetlesime seal see 
ne näitust, kui lahke juhataja Malle 
Ala nurm tuli meiega ja tegi meile 
3,5 tun  nise ekskursiooni mööda Kab
lit. Oh, mida me siin nägime ja kuulKabli looduskeskus

Teated suvepealinnast
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sime! Kõike ei jõuagi ära märkida. 
Kabli linnujaamas jälgitakse lindude 
rännet ja rõngastatakse kuni 20 000 
lindu. Meile räägiti ja näidati rõngas
tamist, tutvusime pisima linnupäka
pikuga. Käbedamad meist võtsid ette 
käigu mere äärde. Saime reisil teada, et 
suurtormi ajal hakkas Kabli jõgi tagur
pidi voolama, moodustades kaugemal 
tammi. 

Kablis on oma värv ja lõhn. Siin on 
vintske rahvas, kes elab üle tormid ja 
masud. Rahvaarv siin ei kahane ja va
jadusel tulevad kõik appi. Nii juhtus 
ka purjeehitajate mälestusmärgi (kaks 
võimast paadikujulist kivi vasta  mi si) 
kaitsmisega. Nimelt jäi mälestus märk 
uusomaniku maale, see aga esitas ul
timaatumi, et kui kolme päeva jook
sul mälestusmärki sealt ära ei koris
tata, siis teeb traktor puhta töö. Rah vas 
tuli kohale ja mälestusmärk toodi au
väärsesse kohta. Uusmaaomaniku maa 

kasvab aga võsasse ning seal pole elu 
 edasi läinud. 

Lõpetasime oma reisi kuulsas Kab
li pagaris pirukate ja saiade söömise
ga, mis olid alles ahjusoojad, pehmed 
ja maitsvad. Ostsime pagari õues seis
valt kalaautolt kala kaasa ja sõitsime 
Lepanina hotelli, mis on oma ajast ilm
selt pool sajandit ees. Paik müüb, kau

nis hoone ja hea teenindus müüvad. 
 Tegime meiegi mõned tiirud, imetle
si me ja vaatasime, kuidas merelained 
maanduvad vastu hotelli seina.

Kui õhtu hakkas kätte jõudma, 
leidsime, et on aeg koju sõita. Laeku
nud muljeid oli kuhjaga ja positiivne 
elamus andis kõigi osalejate hingele ja 
elule midagi juurde.

Vaade Kabli rannale
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Meie suur õnn – meie väike Nastja
AlinA PoklAd

Ma kohtusin Liina Vis
napuuga kaks aastat ta
gasi, enne Villa Benitas 
toimunud suvelaagrisse 
sõitmist. Mäletan väga 
hästi kuidas majast väljus noor elekt
riratastoolis naine, kelle kõrval kõndis 
kena noormees. Liina tutvustas end ja 
oma kaaslast ning kuni bussi saabu
miseni vestlesime veidi ilmast, laa
grist, seltsist ja muust.

Sõidu alguses oli mul peas ainult 
üks mõte – “kas see oli Liina abi
kaasa või ei?”. Ma tahtsin seda küsi
da, kuid kartsin eksida ning tekitada 
ebamugavat olukorda. Villa Benitasse 
kohale jõudes, olin ma juba kõigest 
aru saanud. Vaid üksteist siiralt ar
mastavad inimesed suudavad näidata 

teineteise suhtes üles nii palju hellust, 
hoolitsust, austust ja armastust. Just
kui tõendiks sellele armastusele sündis 
siia maailma 2009. aasta suvel väike 
ime – Nastjake. Minu arvates väärib 
tähelepanu ja lugupidamist, et Liina sai 
emaks vaatamata tema haigusele, hir
mule, masule ja eelarvamustele.

Lapse sünd on väga eriline sünd
mus ja seda ei juhtu mitte väga tihti 
meie liikmete peredes ning ma usun, et 
kõik meie liikmed (eriti noored neiud, 
kes on ratastoolis nagu Liinagi ja kes 
mõtlevad tulevikus emaks või abikaa
saks saamisele) tahaksid teada natuke
ne rohkem, kuidas see kõik võimali
kuks sai.

Kõik ootasid Liinat perega jõulupe
ole, kuid kahjuks ei saanud nad tulla. 
Muidugi ootame neid mõnele teise

le üritusele, et ise ilmaimet kaeda ja 
pärida. Kuid seniks otsustasin Liinat 
intervjueerida.

Liina koos armsa Nastajakesega

Saame tuttavaks
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Liina, kui kaua te olete juba Sas
ha  ga koos olnud? Kuidas te tutvu
si te?

Aleksandriga oleme koos juba üle 
seitsme aasta. Tutvusime 2002. aas
ta suvel sõprade kaudu. Kohtusime ja 
hakkasime varsti ka koos elama.

Kas te mõtlesite lapse saamisele? 
Rääkisite te arstidega? Mida nad 
ütlesid?

Muidugi me mõtlesime ja rääkisime 
lastest, aga kuna olime nii kaua kahe
kesi olnud, harjusime sellega. Arstid 
ei rääkinud midagi konkreetset – nad 
suhtusid minu soovi last saada pessi
mistlikult.

Milline oli Sasha reaktsioon, kui 
ta sai teada, et saab varsti isaks?

Ta oli väga õnnelik. Tema reaktsioon 
oli väärt tõelisele mehele ja isale.

Millal said teada, et ootad last?
Sellest, et ma olen rase, sain teada, 

kui olin juba kiirabiautos. Mind viidi 

neerukrampide kahtlusega haiglasse, 
kui autojuht ütles: „Ta karjub nagu 
sünnitav naine. Ainult nemad karjuvad 
nii,“ ning sõitis hoopis sünnitusmajja. 
Ta päästis sellega minu elu.

Kas sa ei kahtlustanud, et rase 
oled? Ei olnud iiveldust või muid 
sümptomeid?

Peale kaalutõusu midagi muud ei ol
nudki. Olin väga rahulik.

Ma tean, et enamik lihaseproblee
midega naisi sünnitavad keisri lõi
ke ga. Kas ka sina?

Ei, oli liiga hilja ja ma pidin ise sün
nitama. Sünnitus kestis kaks tundi ning 
kõik läks väga hästi. Kui mu tütar kell 
kaks öösel sündis, kogesin ma sellist 
õnne, mida ma ei ole tundnud kunagi 
varem oma elus.

Millal täpselt Nastjake sündis?
Meie tütreke sündis 22.06.2009 kell 

kaks öösel.
Kuidas te talle nime valisite?

Me mõtlesime enne nimepanekut 
kaua. Kui leidsime nime, siis me mõist
sime, et see on väga õige nimi. Anasta
sia tähendab kreeka keeles taaselusta
jat ja see sobib talle väga hästi. Ta on 
meie elu suurim stii mul.

Kelle moodi ta on?
Rohkem isa moodi! Seda ütlevad 

kõik esimesest päevast saati. Samas 
on tal ka olemas minu tunnuseid väli
muses ja iseloomus.

Kuidas ta areneb? Kas ta on terve?
Ta areneb täiesti normaalselt, nagu 

teised lapsedki. Ta on sündinud enne
aegsena ning on sellepärast veidi nõrk, 
kuid arenes väga kiiresti oma vanuse
le järgi. Arstide sõnul on temaga kõik 
korras.

Räägi mulle oma tunnetest. Kui
das on olla ema? Kas te veedate 
koos aega, kes teid aitab?

Millised on raskused, kui ema on 
ratastoolis? Kas riik või linn aitab?

Saame tuttavaks
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Emadus on kõige suurem õnn elus. 
Ma sain sellest aru, kui mu laps esimest 
korda nuttis ning see tunne jääb minu
ga elu lõpuni. Tahtsin talle anda kogu 
oma südame – seda armastust ei saa 
võrrelda mitte millegagi. Me veedame 
kogu aja koos oma tütrega – toidame 
ja peseme teda, mängime ja jalutame 
temaga. Tegemist on piisavalt. 

Elame praegu minu vanemate juures. 
Minu ema aitab meid, sest Nastjake on 
veel väike. Olla ratastoolis ja ema on 
väga raske – on vähe asju, mida saad 
ise teha. Ma ei saa tema juurde öösel 
minna, teda üksi toita ja pesta. Isegi 
kallistamine on ilma isa või vanaema 
abita võimatu. Jääb üle ainult vaadata 
ja tegevust juhtida. Aga kui peres on 
kõik korras – on olemas armastus ja 
arusaamine – on kõik kergem. Nii on 
ka meie peres. 

Riik maksab mulle emapalga miini
mumi – sellest piisab lapse toitmiseks, 

mähkmete ostmiseks ning ka mõne 
muu väiksema asja ostmiseks tütrele. 
Linn maksis meile 5000 krooni sün
nitoetust. Me ei kaeba, meil on kõik, 
mis vaja.

Kuidas reageerisid sugulased uu
disele?

Kõik olid alguses šokis nagu meiegi. 
Heas mõttes šokis siiski. Kõik on õnne
likud ja jumaldavad Nastjakest.

Kas sa toitsid last rinnaga?
Kahjuks ei. Piima oli vähe ning sel

lest piisas ainult üheks kuuks. Esimesel 
kuul oli Nastja vanaemaga Mustamäe 
haiglas, sest oli enneaegne. Pidime 
talle piima pudelisse panema ja takso
ga haiglasse saatma.

Kuidas beebi öösel magab? Mil
line ta iseloom on?

Ta magab väga hästi. Tal on väga 
kannatlik ja taktitundeline iseloom. 
Ta on väga tähelepanelik – ta vaatleb 
kõike, näiteks jooniseid pluusidel, täh

ti, numbreid ja muud. Talle meeldib, 
kui ma talle laulan.

Kas sa unistasid emaks saami sest 
või arvasid, et see pole sinu  jaoks?

Olen alati tahtnud emaks saada, kui
gi see tundus ebareaalne. Praegu on 
see juba tõelisus, jääb üle ainult rõõ
mustada.

Kas oled mõelnud kinkida Nast
jale venna või õe?

Praegu ei ole plaanis, aga mis elus 
edasi toimub, seda veel ei tea. Tahak
sin lapsele rohkem anda. Kõigepealt 
on vaja kasvatada üles üks laps, pärast 
näeme, kuidas läheb.

Enda ja juhatuse nimel soovin Liina
le ja tema perele õnne ning et ta tütar 
kasvaks terveks ja tubliks ning rõõ
mustaks oma vanemaid. Usun, et ta 
saab juba ise emale sülle minna, teda 
kallistada ja talle öelda: „Ema, ma ar
mastan sind!“

Saame tuttavaks
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Paar sõna pärilikkusest

Kui emaks või isaks saada soovijal on 
retsessiivne pärilik haigus (kahest hai-
gusega seotud geeni alleelist on ainult 
üks defektiga), siis on lapsel võimalik 
haigus pärida ainult juhul, kui mõlemad 
vanemad kannavad defektiga geeni. 
See positiivne väljavaade kehtib üldiselt 
spinaalse lihas atroofia (SMA) korral. 

Dominantse haiguse puhul on aga lap-
sel 50% tõenäosus haigus pärida. Nii on 
lugu näiteks kõige sagedamini esineva, 
facioscapulohumeral (FSHD) ehk Lan
dou zyDejerine lihasdüstroofiaga. 

Kui sellises olukorras olevad vanemad 
soovivad tingimata tervet last saada, 
on neil ELSi andmetel järgnevad või-
malused:
- Rasestuda ning lasta loodet testida, 
kui on võimalik süstlaga võetud proovi 
abil haigust tuvastada (FSHD puhul u. 
12. rasedusnädalal). Meditsiinilisel näi-
dustusel on seejärel võimalik rasedust 
katkestada 20. nädalani.
- Kunstlik viljastamine ehk lasta muna-
rakke testida ja viljastada ainult terved 
rakud. Haigekassa rahastab in vitro 

viljastamise teenust me dit siiniliste näi-
dustuste korral. Meetodi efektiivsus on 
umbes 15%, seega tuleb ena masti läbida 
mitu ravitsüklit, mis sisaldavad ka hor-
moonravi.

Meeles tuleks pidada, et ema või isa hai-
guse tõsidus ei määra tingimata lapse 
haiguse tõsidust. See tähendab, et lapsel 
võib haigus avalduda leebemal kujul – 
aga ka rängemalt.

Mõnede haiguste korral võib rasedus 
mõjuda ema füüsisele negatiivselt. Ühe 
38 naist ja nende 105 rasedust hõlma-
va uuringu kohaselt raporteerisid 24% 
fa cio  scapulohumeral lihasdüstroofiaga 
emadest, et raseduse tagajärjel süvenes 
neil haiguslik seisukord ning ei taastu-
nud ka pärast sünnitust. Teisalt väidavad 
mõned neuro loogid, et rasedus ei tohiks 
selle haiguse puhul erilist rolli mängida.

Täpsemat infot tuleks küsida geneetikult 
ning neuroloogilt. Kui aga arst võimalu-
si selgitamata üritab Teilt lapsesaamise 
mõtet peast pühkida – nagu väheinfor-
meeritud inimesed eelarvamuste tõttu 
vahel kipuvad tegema – siis otsige teine 
spetsialist.

Abivahendeid ratastoolis vanemale

Esemed saadaval Taani firmast Kayser-
Betten, koduleht www.kayserbetten.dk, 
e-mail info@kayserbetten.dk.

Ülesalla liigutatav lapsevoodi, mille alla 
saab ratastooliga mugavalt sõita

Madrats lapse süleshoidmiseks, kinnita
takse ratastoolis vanema põlvedele




