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Astusin Tallinna ja Harjumaa Kurtide Ühingu (tollase Eesti Kurtide Ühingu Tallinna 
Territoriaalosakonna) liikmeks juba väga varakult hr. Urmas Lepiku juhtimise ajal, kuskil 
1982 – 1983.a. vahel. Loomulikult ei võtnud mina tollastest tegemistest aktiivselt osa. 
Pr. Ivi Lepiku ajal valiti mind juhatuse liikmeks, siis vahepeal taandasin end omal soovil 
seoses  ülikooli õppima asumisega, sest töö, pere ja õhtuses vormis õppimise kõrvalt ei 
jäänud mahti ühingu töö tegemiseks. Peale kooli lõpetamist naasesin seekord Piret Uinti 
juhitavasse juhatusesse. 2001. aastal võtsin ühingu juhtimise enda õlule. 

2001. aastal ei olnud olukord kiita nagu praegu selles mõttes, et õppisime projekte alles 
kirjutama, samuti eraldati projektidele vähe raha. Mäletan siiamaani, et esimesele 
projektile saime raha ainult 4000 krooni. Ühingu majandamine, ürituste finantseerimine 
toimus liikmemaksudest, annetustest, muudest tuludest ning vähesel määral Eesti 
Kurtide Liidu toetustest. Meie elasime optimismist, vaprusest ja järjekindlusest. 
Aastatega kasvasid projektide hulk ja maht. Tõusud ja mõõnad käivad alati käsikäes. 

Viimased aastad on olnud sisukamad ja meeldejäävamad tänu projektidele, kuna oleme 
saanud rohkem üritusi pakkuda. Olgu mainitud neid üritusi: tervisespordipäevad, kurtide 
päevad, tähtpäevaüritused, jõulupeod, ekskursioonid, kahjuks on koolitusi vähesel 
määral olnud. Samas ei tohiks unustada kurtide kolmapäevaseid kokkusaamisi klubis, 
kus saame rääkida ning rõõme-muresid jagada. Meie kurdid - nii noored kui ka 
pensionärid -  on siiamaani tublilt raskusi trotsinud. 

Veel tahaksin rääkida ürituste sisukusest. Õnnestunumad üritused on saanud teoks tänu 
projektidele, mille kirjutamine ja ellurakendamine nõudis juba teadmisi, kogemusi, järje-
pidevust ja aega. Töö projektidega andis juurde meeskonnatöö kogemust, uusi inimesi ja 
pälvisime rohkem usaldust. 

Iga aasta toob uusi probleemipüstitusi ja muresid. Viimasel ajal on üks muret tekitav 
probleem teravalt päevakorras. Nimelt ei leia paljud noored pärast kooli lõpetamist tööd 
ning vanemad inimesed tõmbuvad pärast tööelu lõppu aktiivsest seltsielust kõrvale. Meie 
ühing suudab praegu ainult kolmapäeviti pakkuda piiratud ressurssidega igapäevast 
nõustamist, koolitamist, toetamist, kokkusaamist jne. Tallinn pakub päevakeskuste näol 
abivajajatele inimestele mitmesugust abi. Meie leiame, et linn ei suuda siiski kurtidele 
pakkuda pädevat abi, see tähendab, et on vähe spetsialiste, kes suudaksid suhelda 
kurtidega nende emakeeles ja kes mõistaksid neid inimesi, nende kultuuri ja identiteeti. 
Meie leiame, et on majanduslikult otstarbekas rajada päevakeskus Tallinna kurtide majja 
aktiivses koostöös Eesti Kurtide Liiduga, sest juba praegu on olemas kiire juurdepääs 
nõustamiskeskusele, viipekeele tõlkekeskusele jms. Mitmesugused teenused ühest 
kohast. Selle mõtte elluviimiseks on vaja kurtide maja kaasajastada, mis nõuab Eesti 
Kurtide Liidult finantsilist ja majanduslikku ning liidukoosoleku põhjapanevat otsust, mis 
omakorda tähendab pikaajalisi läbirääkimisi Tallinna linnavalitsusega, Sotsiaal-
ministeeriumiga ja Euroopa Liiduga ja projektide kirjutamisi. Selleni jõudmiseks on meil 
pikk tee käia.      

Meie ühingul on oma koduleht, mis on muutunud liikmete hulgas populaarseks ja 
tähtsaks infokanaliks, kust saab kiiresti hankida infot ja pildimaterjali. Vahepealsed 
küsitlused näitavad, et meie kodulehte ei külasta mitte ainult Tallinna liikmed, vaid ka 
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teiste kurtide ühingute liikmed ja ka külalised. On palju ideid ja mõtteid, mida rakendada 
ühingu kodulehel, kuid mida on raske ajapuudusel ellu rakendada. Kurtide maailmas 
kasutatakse kodulehtedel palju viipekeelseid videoklippe. Selline koduleht muutuks 
kurtidele atraktiivsemaks ja arusaadavamaks. Meie otsustasime sama teed minna. 
Loodame, et selline ettevõtmine saab teoks esimest korda novembris meie ühingu 
kodulehel.  

Meie anname endale aru, et koduleht ühe infokandjana omab praegu informatiivset 
väärtust ja muutub tulevikus ajaloolist väärtust omavaks materjaliks, mida uurida ja 
tõlgendada. 

Lõpetuseks tahame öelda, et oleme alati järginud motot „Kõikide ettevõtmiste 
õnnestumine on meie endi kätes”. Tallinna ja Harjumaa Kurtide Ühing püüab olla avatud 
toetavale ja usalduslikule koostööle nii organisatsiooni kui ka üksikindiviidi tasandil. 
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