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Kuna õues päikest enam ei näidata ja tuul 
on nii vali, et puhub mõnest kohast isegi 
elektri minema, otsustasime võtta aega, et 
valmis kirjutada järjekordse ajakirja. 
Viimasest ju pool aastakest juba möödas ja 
kaua sa ikka inimestel üht ja sama ajakirja 
lugeda käsid. Aga oh häda! Küll on raske 
kirjutada, kui akna taga lehepuhurid oma 
serenaadi ümisevad. Üks ühes hoovi 
nurgas, teine teises. Keskel asuv 
naabrimees on endale elektrilise masina 
soetanud, see undab veidi kõrgematel 
tuuridel. Justkui tenor ses lõputus 
lehepuhurite ühendkooris. Jaa-ah, 
ühendkooris. Pole just palju aega möödas 
sellest ajast, kui siinsamas päriselt 
ühendkoorid ümisesid. Küll mesipuud, küll 
põhjamaad, sekka ka uuemaid teoseid. 
Toimus ju laulu- ja tantsupidude suur juubel 
ja ega seda saa ju tähistamata jätta.

Tähistasime ka meie. Võtsime kätte ja 
muutsime nii tantsu- kui ka laulupeo täiesti 
ligipääsetavaks. Kui ma Kalevi staadionil 
ühel juulikuu neljapäeval maha istusin, et 
asuda esimest korda elus tantsupidu 
kuulamise asemel vaatama, oli ootusärevus 
suur. Kirjeldati ju tantsupidu nii suurelt alles 
teist korda. Debüüt kaks aastat tagasi 
toimunud laste ja noorte tantsupeol tõi soovi 
midagi veel suuremat ära teha. Olgu tõe 
huvides mainitud, et teadsin täpselt, mis 
juhtuma hakkab. Sest olin kirjeldustõlke 
loomisega juba kuid ametis olnud. Aga 
ärevus oli ikkagi. Kas kõik läheb hästi? Kas 
tõlgid Krista ja Zoja Triin tunnevad end 
mugavalt? Mis siis saab, kui tehnika ei 
tööta? Aga kui vihma sadama hakkab?

Lõpuks rahunesin nii palju maha, et sain 
aru, et pidu oli juba pihta hakanud ja 
kirjeldajad hoos. Pean ausalt tunnistama, et 
enne tantsupeo kirjeldustõlke loomist olin 
tantsupeosse suhtunud veidi loiu huviga. Et 
loomulikult on tore, aga mis täpselt, sellest 
aru ei saa.

Nüüd kuulsin, kuidas tantsijatest 
moodustub platsile küll Eesti kaart, küll 
marjakobar. Küll madu, küll armunult tantsiv 
noorpaar. Iga liigutus, väikese sõrme 
lehvitusest kuni tuhandetest tantsijatest 
moodustuva mustrini, tuli ära kirjeldada. Ja 
kui staadionil oli see veel tehtav (olime ju 
nädal otsa nende samade tantsude 
harjutamist samal platsil jälginud), läks 
tõeline omalooming lahti alles järgmisel 
päeval, kuna tantsupeo viimast etendust 
kirjeldati ka Eesti Televisiooni otse-eetris. 
Tele-otse-eetri võlu ja valu seisnebki ju 
selles, et väga hästi ei tea, mis kohe 
juhtuma hakkab. Kas millisekundi pärast on 
kaadris liigutuspisarat pühkiv bändi trummar 
või droonikaader vihmavarjude meres 
Kalevi staadionist. Istusin stuudios ja, noh, 
olin jälle närvis. Aga jälle läks kõik 
suurepäraselt, võib isegi öelda, et hiilgavalt.

Ehkki aasta pole veel läbi, on tantsu- ja 
laulupeo ligipääsetavaks muutmises 
osalemine kindlasti minu 2019. aasta 
kõrghetk. Loodan, et selle nautimine jõudis 
ka sinu puhul vähemalt aasta kümne 
kõrghetke hulka.

Ja näe, lehepuhuridki jäid selle mõttevoo 
peale vait. Saab rahus hakata ajakirja 
lugema!

Mõtisklusi 
lehepuhuritest ja 
suvisest tantsupeost
Jakob Rosin, EPLi esimees
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Eesti Pimedate Liit tunnustas 
ligipääsetavuse edendajaid

Juba kaheksandat aastat tunnustas 
Eesti Pimedate Liit neid inimesi ja 
organisatsioone, kes on eelnenud 

aasta jooksul aidanud nägemispuudega 
inimeste elukvaliteeti parandada. 
Tänavu pälvisid tunnustuse „Aasta 

Oskar Mihhailov ja Kermo Aruoja (Studio ALU OÜ) Vabamu programmijuht 
Aive Peil

Fotod: Janek Tischler
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tegu 2019“ okupatsioonide ja vabaduse 
muuseum Vabamu, Piret Aus ning 
ettevõtted Studio Alu ja E Vision.

Okupatsioonide ja vabaduse muuseum 
Vabamu on süsteemselt tegelenud 
ligipääsetavuse teemaga ning korraldanud 
nägemispuudega inimestele kirjeldustõlkega 
näitusekülastusi. Tänu sellele on paljud 
kultuurihuvilised inimesed kogenud seni 
kättesaamatut muuseumielamust.

Piret Aus oli üks suvise laulu- ja tantsupeo 
ligipääsetavuse tagamise eestvedajatest. 
Tänu tema hindamatule kaasabile jõudis 
kirjeldustõlkega tantsupidu väga paljude 
nägemispuudega inimesteni üle Eesti.

Ettevõte Studio Alu koosneb kolmest 
Eesti Kunstiakadeemia taustaga 
noormehest, kes võtsid südameasjaks 
luua uudne lauamäng ALU. See on 
ainulaadne kaasava disaini printsiipidega 
arvestav lauamäng, mida saavad 
mängida nägijad ja nägemispuudega 
inimesed võrdsete vastastena.

Ettevõte E Vision toetas kontaktläätsede 
veebipoe pupilo.ee kaudu Eesti esimese 
pimedate noodikirja aabitsa loomist. 
Iga augustis 2019 tehtud tellimuse 
pealt anti 1 euro aabitsa toetuseks.

„Selle aasta heategijad võiks kõik 
panna ühe kultuuri ja meelelahutust 
tähistava poodiumi peale. Oleme 
mitme elamuse võrra rikkamad. Suvel 
saime osa nägemispuudega inimestele 
ligipääsetavast tantsupeost. Oleme 
saanud võimaluse mängida nägijatele 
ja nägemispuudega inimestele võrdselt 
põnevat lauamängu. Samuti oleme 
saanud käia muuseumis, tajudes sealset 
maailma kõigi meelte abil, mitte vaid 
nägemismeele abil. Ka on punktkirja 
noodiõpik sammu võrra valmimisele 
lähemale jõudnud,” ütles Eesti Pimedate 
Liidu juhatuse esimees Jakob Rosin.

Oskar Mihhailov ja Kermo Aruoja (Studio ALU OÜ)

Margus Piik (E Vision OÜ)

Piret Aus

Vabamu programmijuht 
Aive Peil
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Sammhaaval ligipääsetavaks 
muuseumiks Vabamu näitel
Aive Peil, Vabamu programmijuht

Okupatsioonide ja vabaduse muuseumi 
Vabamu püsinäitus „Vabadusel ei 
ole piire“ kõneleb meie keerulisest, 
aga tarmukust täis lähiminevikust, 

pannes olulist rõhku inimõigustele ning 
inimlikkusele laiemalt. Näitust koostades 
seadis muuseum eesmärgiks jõuda 
võimalikult paljude inimesteni, sõltumata 

Nägemispuudega noormees Vabamuga tutvumas.
Foto: Raul Mee
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nende vanusest, soost, rahvusest, 
poliitilistest eelistustest ja füüsilisest 
eripärast, julgustamaks inimesi seisma 
vabaduse ja inimõiguste eest täna ja 
tulevikus. Rohkemate ühiskonnagruppide 
kaasamine võimaldab meil tekitada 
ühiskonda ühendavaid arutelusid.

Kõnekas lugu ekspositsioonis

Vabamu üks väärtustest on meie 

vanemate ja vanavanemate liigutavad 
lood. Jutustame näitusel eestimaalaste 
lugusid, millest osa saades kogeb 
külastaja inimlikku rõõmu ja kurbust. 
Aitame igaühel vaadata enda sisse, 
märgata olulist ja võtta vastutus, et luua 
uus positiivne peatükk vabaduse loos.

Üks neist on perekond Ainsaare lugu. 
Isa Jüri, ema Miina ja tütar Maimu 
küüditati Siberisse 1949. aastal. 
Peamine põhjus oli perepoeg Jaani 
tegevus Saksa okupatsiooni ajal. Jaan 
vangistati juba 1945. aastal süüdistatuna 
Omakaitsesse kuulumises. Karistuseks 
määrati 15+5 aastat vangilaagris.

1955. aastal saavad Novosibirski 
oblastisse küüditatud pere liikmed loa 
pöörduda koju tagasi, kuid perepea Jüri 
seda enam näha ei jõua. Raske aasta 
on ka vangistuses viibival poeg Jaanil. 
Tema silmanägemine on kadumas ning 
vaimne tervis hägustumas. Kirju Miinale 
ja Maimule saadavad Jaani eest tema 
eestlastest kaasvangid. Jaan vabaneb 
vangistusest 1957. aastal. Ka Jaani, 
nagu sadade teiste arreteeritute tervise 
hävitasid vangilaagri ebainimlikud 
tingimused. Riigil polnud Jaani enam vaja 
ja ei nähtud põhjust teda toetada. Nõnda 
jäi Jaani saatus tema lähedaste kätesse.

Vabamu esimesed sammud 
ligipääsetavuse suunas

Okupatsioonide ja vabaduse muuseum 
Vabamu avas esmakordselt külastajatele 
uksed 2003. aastal. 15 aastat hiljem 
oli nii maja kui ka näitus oma aja ära 
elanud. Muuseumi uuendamist alustati 
juba 2015. aastal. Muuseum suleti 
jaanuaris 2018 renoveerimiseks ning pool 
aastat hiljem avati uuenenud muuseum 
Vabamu külastajatele. Näituse pinda 
oli kahekordistatud ja näituse teemasid 
käsitletakse avaramalt. Tehti ka esimesed 
sammud, et näitus ligipääsetavaks muuta. 
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Kõigepealt parendati muuseumi väliala. 
Eelnevalt pääses muuseumisse vaid üle 
munakivisillutise, mida oli raske ületada 
nii lapsevankri ja ratastooliga külastajatel 
kui ka paljudel teistel, kelle liikumine 
on raskendatud. Uuenduste käigus 
rajati Toompea tänavalt kuni muuseumi 
ukseni plaatidega kaetud teerada.

Suurim ligipääsetavust parandav 
muutus maja sees on kogu näitust läbiv 
juhttee, mis suunab nii nägijat kui ka 
nägemispuudega inimest ekspositsioonis 
liikuma. Järgmise etapina valmisid 
Vabamu näituse kirjeldused, mis 
võimaldasid pakkuda kirjeldustõlkega 
ekskursioone. MTÜ Kakora eestvedamisel 
valmisid ka Vabamu taktiilsed 
kaasaskantavad plaanid. Seejärel loodi 
taktiilsed plaanid ja kirjeldustõlked KGB 
vangikongidele, mis on Vabamu filiaal. 
Koos plaanidega sai teoks ka esimene 
3D prinditud museaal. Mõlema muuseumi 
plaanide ja näituse kirjeldustõlgete 
valmimist toetas Kultuurkapital.

Ligipääsetavad sündmused

Muuseumi arengukava järgi võiks 
tulevikus ka publikuprogrammid (näiteks 
riiklike tähtpäevade tähistamine või 
mälestusõhtud) ligipääsetavamad olla 
ning need võiks regulaarsemaks muutuda. 
Seni on Vabamu pakkunud vabariigi 
aastapäeva eel tasuta kirjeldus- ja 
viipekeele tõlkega ekskursioone. Suure 
huvi osaliseks sai märtsiküüditamise 
75. aastapäevale pühendatud filmi- 
ja vestlusõhtu, mis oli kättesaadav 
nii kuulmis- kui ka nägemispuudega 
inimestele. Filmile eelnenud David 
Vseviovi ja Leelo Tungla vestlust oli 
võimalik jälgida ka viipekeeles. Vestlusele 
järgnenud film „Seltsimees laps“ linastus 
kahes ruumis – ühes eestikeelsete 
subtiitritega ja teises kirjeldustõlkega. 
Juuniküüditamise aastapäeva eel ja 
järel oli Põhja-Eesti Pimedate Ühingu 

liikmete eestvedamisel võimalik osa 
saada kirjeldustõlkega ekskursioonidest 
KGB vangikongides. Kolme nimetatud 
ürituse korraldamine on näidanud, et 
niisuguste ürituste vastu on suur huvi. 
See kogemus julgustab muuseumit üha 
rohkem ka puudega inimesi kaasama.

Igapäevane muuseumikülastus

Igapäevaselt on võimalik tellida nii 
Vabamus kui ka KGB vangikongides 
kirjeldustõlkega ekskursioone. Samuti on 
võimalik külastada muuseume iseseisvalt, 
olles eelnevalt tutvunud muuseumi ja 
ekspositsiooni kirjeldustega muuseumi 
veebilehel. Iseseisva külastuse korral 
küsige julgelt piletikassas näituse 
taktiilset plaani. Vabamus on iga külastaja 
saatjaks e-giid, mis käivitub igas ruumis 
automaatselt. E-giid suunab külastaja 
liikumist muuseumis ning kutsub 
kaasa mõtlema ajaloo, inimlikkuse, 
vabaduse, headuse ja kurjuse üle.

Millest unistame?

Meie üks suur ligipääsetavuse 
parandamise eesmärk on koostada 
Vabamu ja KGB kongide kirjeldustõlgete 
audiofailid (tuurid) ning teha need 
külastajale kättesaadavaks nii veebilehel 
kui ka muuseumit külastades. Teine siht 
on kasutada ära tehnoloogiavõimalusi 
ning luua kõnekaimatest klaasitagustest 
ja kogudes olevatest museaalidest 
kombatavad esemed. Tulevikus soovime 
suurendada ka muuseumide koostööd 
ligipääsetavate ja kaasavate ürituste 
korraldamisel. Suurelt unistades ja 
unistuste nimel tööd tehes suudame 
need täita. Loodame, et järgmise 
aasta rahvusvahelise valge kepi päeva 
puhul on muuseumil juba võimalik 
nägemispuudega inimestele mõnd 
nimetatud lahendust tutvustada.
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Piret Aus –    
ligipääsetavuse looja
Priit Kasepalu

Piret Aus töötab Viljandi 
kultuuriakadeemias kultuurikorralduse 
eriala lektorina. Ta on nägemis- 
ja kuulmispuudega inimestele 
kultuurisündmuste ligipääsetavuse 
loomise eestvedaja. Samuti on 
ta nende inimeste probleemide 
ühiskonnale tutvustaja ja lahenduste 
leidmisele kaasaaitaja.

Juba kümme aastat on Piret Aus 
tegelnud kultuuri erivajadustega 
inimestele ligipääsetavaks muutmisega. 
Ta korraldas 2010. aastal teatris Ugala 
Eesti esimese kirjeldustõlkega etenduse, 
oli 2013. aastal üks Tallinna lauluväljakul 
toimunud koguperefestivali „Puude 
taga on inimene“ ning mitme Viljandis 
toimunud erivajadustega inimeste 
laulu- ja tantsupeo korraldajatest.

Piret Ausi eestvedamisel tõlgiti XXVII 
laulupeo „Minu arm“ kontsert kurtide tarvis 
viipekeelde ja see on praegu huvilistele ka 
järelvaadatav. XX tantsupeo pimedatele 
ja vaegnägijatele ligipääsetavaks 

muutmiseks valmistati tantsude taktiilsete 
põhijoonistega teatmikud. Samuti 
tehti peaproovis Kalevi keskstaadionil 
kõrvaklappidest kuulatav ja etenduse 
ülekandes Eesti TV heliliste subtiitrite 
kanalil üle Eesti edastatud kirjeldustõlge. 
Oma Facebooki-postitustes tutvustas Piret 
Aus laulu- ja tantsupeo ligipääsetavaks 
muutmist ning kampaania „Ava meeli“ 
raames tele- ja raadiosaadetes 
viipekeelt ning kirjeldustõlget.

Paljud kurdid, vaegkuulmisega, 
pimedad ja vaegnägemisega inimesed 
said tänu Piretile laulu- ning tantsupeost 
elamuse, mida neil ei ole olnud varem 
võimalik kogeda. Erivajadustega inimeste 
kaasamine ja neile sobivate lahenduste 
loomine on üks suund hoolivasse 
kodanikuühiskonda pürgimisel. Laulu- 
ja tantsupeol tehtu eeskujul kasvas ka 
teiste kultuurikorraldajate teadlikkus 
kultuurisündmuste puuetega inimestele 
ligipääsetavaks muutmisest ning süvenes 
paljude ühiskonnaliikmete mõistmine.

Nägemispuudega inimesed tantsupidu jälgimas.
Foto: Janek Tischler
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Pupilo on 
Eesti suurim 
kontaktläätsede 
kaubamaja
Margus Piik, ettevõtte tegevjuht

Ettevõte E Vision pälvis sel aastal Eesti 
Pimedate Liidu aasta teo tunnustuse. 
Ettevõte toetas kontaktläätsede 
veebipoe pupilo.ee kaudu Eesti esimese 
pimedate noodikirja aabitsa loomist.

Pupilo.ee on Eesti külastatuim ja 
suurima valikuga läätsepood. Ettevõte 
paneb rõhku väga heale teenindusele 
ning kiirele kohaletoimetamisele. 
Ettevõtte üks eesmärke on inimesi ka 
silmatervise valdkonnas harida. Ettevõtte 
tegevjuht Margus Piik on tunnustuse eest 
tänulik. „2019. aastal sai Pupilol täis 10 
tegutsemisaastat. Sel puhul tahtsime omalt 
poolt ühiskonnale midagi tagasi anda.“ 
Kuna Margus Piik tegeleb ka ise muusikaga, 
siis tundus ainuõige toetada projekti, mille 
puhul on ühendatud nägemisprobleemid 
ja muusika. „Loodetavasti on valmivast 
õpikust palju kasu ning see aitab 
tulevikus nägemispuudega inimestel luua 
muusikat, mis kõigile rõõmu teeb.“

Foto: Pixabay.com
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Kuidas Eesti Pimedate Liidul 
läheb?

Kevadel 2019 sai 24-aastasest 
Jakob Rosinast Eesti Pimedate Liidu 
juhatuse esimees. Jakob õppis Tallinna 
Vanalinna Hariduskolleegiumis ning 
sama kooli juures asuvas muusikakoolis 
klaverit. Jakob on lõpetanud Tallinna 
Ülikooli ajakirjanduse erialal. Ta 
on töötanud arvamusfestivali 
kommunikatsioonimeeskonnas, 
tehnoloogiaportaalis geenius.ee ning 
juhtinud Raadio2-s hommikuprogrammi. 
Praegu toimetab ja juhib Jakob 
Vikerraadios igal reedel eetrisse minevat 
tehnoloogiasaadet Huvitaja ning juhib 
Eesti Pimedate Liidu tegevust. Ta on ka 
Eesti Puuetega Inimeste Koja juhatuse 
liige. Peale muu tegutseb Jakob idufirmas 
Voxmate, mis loob mobiilirakendust, 
mis aitab nägemispuudega inimestel 
lihtsamini ning mugavamalt 
nutitelefoni kasutada. Järgmistele 
küsimustele vastab Jakob Rosin.

Mis on Eesti Pimedate Liidu 
tähtsaimad ülesanded?

Eesti Pimedate Liidu esimees olla on 
suur au. Mulle antud usaldus tähendab 
mulle väga palju ja teen oma parima, et 
seda usaldust mitte petta. Pean esimehe 
töös tähtsaimateks kahte ülesannet. 
Esiteks esindusfunktsiooni: nt presidendi 
roosiaias Eesti taasiseseisvumist 
tähistamas, kandes laulu- ja 
tantsupeo ligipääsetavaks muutmisel 
tuhandeid töötunde teinud kümnete 
inimeste rasket tööd oma õlgadel, või 
Terevisiooni stuudios, andes aru, miks 
nägemispuudega inimesed ei ole rahul 
kasutamatu ID-kaardi tarkvaraga. Teiseks 

huvikaitse. Tegeleme ju igapäevaselt 
nägemispuudega inimeste elukvaliteedi 
tõstmisega mitme nurga alt. See võib 
olla juba mainitud katkise ID-kaardi 
tarkvara suhtes riigi nõustamine, 
mõnele muuseumile selgitamine, 
kuhu peaks paigaldama juhttee, või 
Sotsiaalministeeriumis järgmiste aastate 
organisatsiooni rahastuse eest kostmine. 
Esimene pool aastat Eesti Pimedate Liidu 
juhina on läinud tormiliselt. Avastasin 
septembri alguses, et puhkusele sel 
suvel ei jõudnudki. Tõime koostöös 
Eesti Puuetega Inimeste Kojaga 
esimest korda tantsupeo üle Eesti kõigi 
nägemispuudega inimesteni, pakkudes 
ETV otseülekandes kirjeldustõlget platsil 
toimuvast. Oleme aidanud korraldada 
koolitusi ja nõustanud organisatsioone, 
muuseume ja hoonete projekteerijaid.

Kuidas saavutada organisatsiooni 
juhtimisel edu?

Mul on hea tunne, sest tean, et ei tee 
seda kõike üksi. Tahan kiita oma kolleege 
ja meeskonda. Ma leian, et hea juhtimise 
vundament on koostöö, oskus küsida 
nõu, olla heatahtlik teiste suhtes ning 
säilitada meeskonna positiivset vaimu. 
Mulle meeldib väga suhelda ja leian, et 
selles töös on ülitähtis meie ühiskonna 
alustalasid moodustavate valdkondade 
esindajatega avatult suhelda. Ma ei salli 
konflikte. Püüan enda suhtlemisoskust, 
aina laienevat silmaringi ning üldiselt 
kvaliteetseks tunnistatud huumorimeelt 
ära kasutades Eesti Pimedate Liidu 
tegevust arendada. Kõigest hoolimata ei 
jõua me lahendada iga murevaldkonda, 
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mis täna Eestis on, kohe ja korraga. 
Iga teemavaldkond nõuab süvenemist, 
arutamist, seisukoha kujundamist ja 
selle teatavaks tegemist. See kõik võtab 
aega. Ma tahan, et Eesti Pimedate Liit 
oleks hea partner Eesti riigile, Eesti 
Puuetega Inimeste Kojale ja eelkõige 
meie liikmetele, neile üle kogu Eesti 
asuvatele organisatsioonidele, kes 
nägemispuudega inimeste elukvaliteedi 
eest igapäevaselt hoolitsevad.

Millised on Eesti Pimedate 
Liidu tulevikuplaanid?

Tulevikus tahaksime leida võimalusi 
tutvustada nägemispuudega inimeste 
elu asutustele, kes sageli inimestega 
kokku puutuvad. Soov on leida võimalus 
nägemispuudega inimestele nutitelefoni 
kasutamist õpetada. Hiljuti toimunud 
pilootkoolitused näitasid, et inimeste huvi 
nutiseadmete vastu on tohutult suur. Ja 
kindlasti ei jäänud tantsupidu viimaseks 
ürituseks, mida nägemispuudega 

inimesed ligipääsetavana nautida saavad.

Milles sa ise kõrvalabi vajad?

Nägemise puudumise korral pole 
alati nii lihtne päris iseseisvalt ja 
kõrvalise abita hakkama saada. Mind 
on õnnistatud suhteliselt hea arvuti ja 
nutiseadmete käsitsemise oskustega, 
mida ma igapäevatöös ka väga palju 
kasutan. Samas ei saa eitada suurt 
probleemi liikumisega. Pealinna liiklus on 
nii kaootiline, et siin tuleb hirm peale ka 
nägijatel. Rääkimata siis orienteerumisest 
võõras linnas. Sestap vajan sageli kedagi 
enda kõrvale, kes aitaks leida õige hoone, 
lugeda mõnd seinale trükitud silti.

Artikkel on koostatud Mirja Räpi tehtud 
intervjuu põhjal. Intervjuu pikk versioon 
on varem ilmunud Põhja-Eesti Pimedate 
Ühingu oktoobrikuu väljaandes Kuukiir.

Pildil (vasakult) EPLi esimees Jakob Rosin, auesimees Ago Kivilo ja 
tegevjuht Mari Sepp.
Foto: Janek Tischler
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Paks Margareeta sünnib 
uuesti ja ligipääsetavamana 
kui kunagi varem
Õnne Mets, Eesti Meremuuseumi kommunikatsioonispetsialist

Eesti Meremuuseum loodi 1935. 
aastal. Pärast mitut kolimist avas 
muuseum 1981. aastal püsiekspositsiooni 
Tallinna vanalinna serval asuvas Paksu 
Margareeta suurtükitornis. Muuseum 
püsis suuremalt jaolt muutumatuna 
2018. aastani, mil õnnestus Euroopa 
Regionaalarengu Fondi toel alustada 
suuremahulist rekonstrueerimist. Selleks 
andis tõuke 2015. aastal Kadriorus 
maapõuest leitud keskaegse kaubalaeva 
koge vrakk. Alates 29. novembrist 2019 on 
muuseum taas kõikidele huvilistele avatud.

Eksponeeritavat koge vrakki võib 
pidada muuseumi tähteksponaadiks. 

Laev on Euroopas ainulaadne, kuna 
varem ei ole leitud nii hästi säilinud 
vrakki koos ligi 700 leiuga. Et aga 
laevavrakil oli pikkust 18 meetrit, siis 
tuli uues muuseumis näitusesaalina 
kasutusele võtta ka senine sisehoov.

Ekspositsioon jutustab merekaubanduse, 
laevade ja meeskondade loo. See 
lugu viib külastajad läbi purje-, auru- ja 
mootorlaevade ajastu. Lisaks sisehoovile 
on nüüd näitusealana külastatavad ka 
hoovimaja ning Suure Rannavärava 
kangipealne ja nurgatorn, mis olid varem 
administratiivkasutuses. Kuidas aga teha 
keerukas keskaegne hoonekompleks 

Meremuuseum
Foto: Olev Mihkelmaa
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ning detailirohke, suurest laevast ja 
paljudest laevamudelitest koosnev näitus 
ligipääsetavaks kõikidele huvilistele?

Võrdsete võimaluste loomiseks on 
uues muuseumis kasutusele võetud 
lift ja kaldteed. Need muudavad 
muinsuskaitsealuse ehitise ratastoolis 
külastajale ligipääsetavaks ligi 90 
protsendi ulatuses. Kuulmispuudega 
külastajat aitavad kuulmisaparaadiga 
ühilduv helisüsteem ning viipekeelsed 
videotõlked. Keerulisi nähtusi selgitavad 
nii vaimupuudega külastajale kui ka 
lastele lihtsad praktiliselt kasutatavad 
lahendused. Nägemispuudega inimesi 
saadavad muuseumis juhtteed, 
kombatavad korruseplaanid ja 
kirjeldustõlkega audiotuur. Igat laevatüüpi 
aitab mõista kombatav mudel.

Eestis esmakordset nii kompleksset 
erilahendust toetasid Kodanikuühiskonna 
Sihtkapital ja EV100. Appi võeti 
rahvusvahelisest projektist TANDEM 
kogutud teadmised ja meie oma 
erivajadustega inimeste kogukonnad. 
Ühe konsultandi, Jakob Rosinaga 
järgnevalt juttu teemegi.

Kuidas koostöö meremuuseumiga 
alguse sai?

Eesti Pimedate Liiduga on aja jooksul 
ühendust võtnud paljud ettevõtted ja 
organisatsioonid. Mõni aasta tagasi tegime 
projekteerijatele ja arhitektidele mõeldud 
ligipääsetava keskkonna loomise juhendi, 
mis annab üldsuunised ligipääsetavuse 
põhivõtetest. Kuid muuseumid on 
teistsugused kui tavahooned, sest need 
on kogemuspõhised. Iga muuseumi 
puhul tuleb hakata pilti vaatama 
individuaalselt. Ma ise ei ole saanud 
eraldi koolitust ligipääsetavusest, kuid 
saan rääkida kasutaja seisukohast, mis 
on minu arvates suurimad probleemid.

Millistest probleemidest alustasite?

Alustada tuleb alati sellest, kuidas 
pime inimene füüsilises keskkonnas ringi 
liigub. Ei ole mõtet rajada superlahendust 
muuseumis sees, kui inimene selleni 
ei jõuagi. Siinkohal on väga oluline 
ka ühistranspordi ja muu linnaruumi 
ligipääsetavus. Vanalinnas on üldiselt 
keeruline liikuda ja tähistamata astmeid 
on palju. Juhttee rajamine juba õuealale 
ning kõnni- ja rattatee eraldamine reljeefse 
ribaga teevad raja turvaliseks. Juhtliini 
põhjal on hoones sees lihtne luua ka 
audioteekond. Edasijõudnud tehnoloogia 
tunneb juba ära, kus ruumis inimene 
on. Inimestel on erinev ruumitunnetus 
ja ruumi akustika aitab samuti ruumi 
tajuda. Edasi tegelesime sellega, kuidas 
näidata eksponaate pimedatele ja 
vaegnägijatele. Jõudsime 3D-prinditud 
laevamakettideni. See on tehnoloogia, mis 
lubab hästi lihtsasti teha ligipääsetavaks 
ühe olulise osa meremuuseumi näitusest. 
Kombatavad laevamaketid on hästi 
vastupidavad ning neid saavad katsuda nii 
pimedad inimesed kui ka näiteks lapsed. 
Muul juhul võivad peened mastid lihtsalt 
ära murduda. Näiteks purjelaeva Tormilind 
puhul tuli leida hea tasakaalukoht, et 
tulemus ei oleks liiga robustne ja laeva 
proportsioon jääks õigeks. Mõned detailid 
tuleb maketi puhul seetõttu välja jätta, et 
taktiilne pilt ei oleks ülekoormatud. Ühtset 
standardit siin ei ole, tuleb katsetada.

Kuivõrd hästi su nõuandeid mõisteti?

Koostöö meremuuseumiga oli väga 
positiivne kogemus – inimesed olid 
avatud ja soovisid ise ekspositsiooni 
ligipääsetavaks muuta. Soovitan alati, et 
nullist luues mõelge ligipääsetavusele 
juba kohe alguses. Siis ei pea loodud 
kontseptsiooni hiljem lõhkuma. Näiteks 
valgustuse puhul võivad vaegnägijatel 
olla teised soovid ning see võib 
sisekujundusega mängima hakata. Paksus 
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Margareetas midagi ümber tegema ei 
pidanud. Näiteks oli iga uue 3D-maketi 
loomisel eelnevalt tehtut arvesse võetud. 
Tuli mõelda igasugustele detailidele, 
näiteks laeva teki põrandalaudadele. See 
oli huvitav, et sai kujundada uusi pindasid, 
et kõrvale ei oleks vaja legendi. Alati võib 
mõelda suuremalt ja detailsemalt ning ka 
laeva makett saab olla suurem. Aga arvan, 
et Paksu Margareeta uue ekspositsiooni 
puhul on tulemus piisavalt hea. Järgmine 
samm veelgi parema ligipääsetavuse 
poole võiks olla see, et luuakse 
kirjeldustõlkega audiogiid eesti keelt 
mitte valdavatele pimedatele turistidele, 
kes tulevad erireisidega või saatjatega.

Milline on su lemmikeksponaat 
uues muuseumis?

Võibolla 3D-prinditud laevamaketid, 
aga võibolla midagi ägedamat. Uus 
muuseum on hästi terviklik. Terve lugu. 
Uued asjad on loogilised, narratiiviga, tänu 

sellele on kogu tervikut lihtsam hoomata. 
Uues muuseumis on hea õhkkond.

Mida koostöökogemus 
meremuuseumiga sulle pakkus 
ja mida teised muuseumid 
siit kaasa võiksid võtta?

Mul on hea meel, et ligipääsetavuse 
vastu järjest rohkem huvi tuntakse ja 
muuseumide sihtrühm laieneb. Rõõmu 
teeb, et viitsitakse pingutada ja mõelda 
välja uusi lahendusi, kuigi standardit 
ju ei ole. Kõige tähtsam ongi see, et 
ligipääsetavuse peale mõeldakse. 
See on suur edasiminek. On hea, et 
võetakse ühendust ja tehakse koostööd. 
Ligipääsetavusele mõtlevad juba 
paljud kultuuriasutused, vähem veel 
kaubanduskeskused. Aga õnneks liigume 
järjepidevalt suurema kaasatuse ja 
ligipääsetavuse poole. Ja meremuuseum 
on selles vallas hea eeskuju!

Koge
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Nägemispuudega inimesed 
soovivad ligipääsetavat 
ühistransporti
Kristiina Peetsalu, Põhja-Eesti Pimedate Ühingu esimees

15. oktoobril tähistati rahvusvahelist 
valge kepi päeva. Sel puhul korraldas 
Põhja-Eesti Pimedate Ühing aktsiooni 
„Bussinumbrid nähtavaks ja kuuldavaks!“. 
Koguneti Teatri väljakul Estonia 
bussipeatuse juurde ning suunati 
tähelepanu sellele, kuivõrd keeruline on 
pimedal ja vaegnägeval inimesel praegu 
Tallinnas ühistransporti kasutada.

Nägemispuudega inimestel on 
linnaruumis liikumisel suuri takistusi. 
Erijuhtudel on toeks invatransport, 
iseseisval liikumisel on suureks 
abiks valge kepp ja helisignaaliga 

valgusfoorid. Ka juhtkoer. Inimesed 
arvavad juhtkoertest sageli imeasju. 
Et nad tunnevad fooritulesid ja 
bussinumbreid. Kuid nii see kahjuks pole.

Ühistranspordi kasutamine on 
nägemispuudega inimeste jaoks läinud 
ajapikku paremaks. Enamasti töötab 
peatuste automaatteavitamine ning 
sõidukid püsivad paremini graafikus. 
Sellest on siiski vähe kasu, kui inimene ei 
tea, mis number buss või troll peatusesse 
saabus. Liininumbrid asuvad kord siin, 
kord seal, mõnikord vaid sõiduki eesosas. 
Päikesepaistelise ilmaga võib vahel vaja 

Põhja-Eesti Pimedate Ühingu esimees Kristiina Peetsalu aktsioonil 
intervjuud andmas. 
Fotod: Kerli Tennosaar
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olla tõelist kotkapilku, et aru saada, kas 
buss läheb Õis- või Rahumäele. Säti end 
peatuses seisma, kuhu tahad, ja puuri 
pilguga bussi küljel, millist kohta soovid. 
Trammidega on seis veidi parem.

Põhja-Eesti Pimedate Ühing on juba 
aastaid juhtinud Tallinna linnavõimu 
tähelepanu sellele, et Tallinna 
ühistransport ei ole nägemispuudega 
inimeste jaoks ligipääsetav. Vaegnägijale 
on oluline, et liininumber on selgelt 
nähtav, üheselt arusaadav ja kindlas, 
hõlpsalt leitavas kohas. Pime inimene 
saab praegu liininumbri teada vaid siis, 
kui keegi talle selle ütleb. Või peab ta kas 
peatuses või bussiuste vahel vaarudes 
tühjusesse hõigates ja ebamugavust 
tundes bussinumbrit küsima.

Tänapäeval saab reaalajas 
ühistranspordiinfot vaadata ka 
nutitelefonist. Ometi polegi mistahes 
ilmaga pimedast peast mööda siledat 
klaasi vehkides bussi aegu taga ajada 
nii lihtne ja reaalaja info täpsus on 
minut või rohkem. Vähegi elavama 
liiklusega peatuses võib selle ajaga 
saabuda mitu sõidukit. Ehku peale 
bussi astununa võib väljudes end 

leida täiesti valest kohast. Pimedate 
jaoks lahendaks selle probleemi kõige 
paremini ühistranspordi välisküljel olev 
kõlar, mille kaudu teatatakse peatusse 
saabunud ühissõiduki liini number.

Nägemispuudega inimesed paluvad 
lihtsalt võimalust liikuda tavalise 
ühistranspordiga võrdselt kõigi teistega. 
Kuuldavatest ja hästi nähtavatest 
liininumbritest võidavad väga paljud. 
Ligikaudu 10% elanikest on halvenenud 
nägemisega. Tallinna suuruse linna 
puhul on see arv hinnanguliselt 
45 000 inimest. Ja Tallinn on ju ka 
nägemispuudega inimeste linn!

Vaegnägijatele, ning tegelikult kõigile 
tavaliiklejatele on oluline, et bussinumbrid 
oleks hästi nähtavad. Kui aga pime 
inimene seisab ühistranspordipeatuses, 
tuleb tal vaid loota, et ta pole seal 
üksinda, et ta leiab kellegi, kes talle 
liininumbri ütleb. Siiski soovivad kõik, 
sealhulgas nägemispuudega inimesed, 
saada iseseisvalt hakkama, nagu 
ühiskond meilt ju eeldab. Praegu on 
see võimatu. Ühistransport peab oma 
nime õigustama ning ka pimedatele ja 
vaegnägijatele ligipääsetavaks saama.

Nägemispuudega inimesed 15. oktoobril 2019 peetud aktsioonil.
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Punktkirja saab printida igale 
materjalile
Paavo Pedmanson

Kümne aasta pärast möödub kaks 
sajandit punktkirja kasutuselevõtust. 
Suurem pidu on ees, aga juba 
praegu teame, et see Louis Braille’ 
geniaalne leiutis on tohutult avardanud 
nägemispuudega inimeste võimalusi osa 
saada igapäevaelust ja ka nõudlikumast 
kirjakultuurist. Ühtviisi loetavaks on 
muutunud nii uksesildid, ravimipakendid 
kui ka luule. Samas on see protsess 
olemuslikult palju intiimsem tegevus, 
kuna kogu teksti laseb inimene n-ö läbi 
sõrmede, olles loetava sisuga taktiilses 
kontaktis. See aga tähendab, et seal, 
kus nägijad räägivad visuaalse fondi 
stiilist ja loetavusest, on pimeda inimese 

jaoks niisama olulised reljeefse punktkirja 
materjali emotsioon, sõrmesõbralikkus 
jmt. Aja jooksul on koos kõige muuga 
arenenud ka punktkirja tootmise 
võimalused. Laialt levinud mehaanilise 
paberimulgustamise kõrvale tõuseb 
üha enam reljeefne värvitrükk. Ja 
siingi kehtib kuldne reegel: mida 
parem printer, seda loetavam jälg.

Reklaamikompanii on printimisega 
tegelenud üle 15 aasta. Trükitehnoloogia 
vaatevinklist on see olnud tormilise 
arengu aeg. Ja rõõmu teeb see, et 
nüüd on meilgi vahendid ja võimalus 
reljeefkirja väga erinevatele materjalidele 
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trükkida. Seda tänu nüüdisaegsele UV-
printerile Agfa Anapurna M2050. See 
printer suudab mitmekihiliselt värviga 
katta paberit ja kilet, plastikut ja puitu, 
kummi ja klaasi, kivi ja metalli. Sisuliselt 
kõike, mis tahke püsib. Ja mis kõige 
olulisem: see printer suudab printida ka 
valget värvi sama katvusega nagu kõiki 
teisi toone. Tavaprinterid jäävad näiteks 
valget kirja mustale pinnale printides 
hätta, aga Agfa spetsiaalne tehnoloogia 
saab sellega hakkama. Seetõttu on valge 
meie jaoks värv nagu iga teinegi, mitte 
üksnes foon, millelt teised toonid välja 
paistaks. See nüanss muutub määravaks 
seal, kus mingil põhjusel teksti värv on 
oluline. Enam pole punktkirja pärast 
stiilikompromisse vaja teha. Aga just 
see tehnoloogiline eripära juhatab meid 
punktkirja trükkimise võimaluse juurde. 
Nimelt on valge tindi värvipigment muude 

tintide omast oluliselt paksem. See laseb 
ennast nii-öelda hunnikusse laduda ja 
just nõnda meie printeris punktkirjatekst 
sünnibki. Niisiis saab igasugusele 
alusmaterjalile punktkirja trükkida. 
Ning see valdkond laieneb pidevalt.

Loomulikult kujundatakse ja 
prinditakse Reklaamikompaniis ka 
palju muud. Toodame valguskastidest 
ja autokleebistest lehereklaami ja 
firmakingitusteni. Ja mis peamine, me 
üksnes ei täida tellimust, vaid oskame 
ka kaasa mõelda. Põlvkonnapikkune 
kogemus on selle tõestuseks. 
Samuti ei anna me katteta lubadusi 
ning peame tähtaegadest kinni. 
Kui vajate printimisteenust, oleme 
olemas nii sõrmede kui ka silmade 
jaoks. Reklaamikompanii tegutseb 
Tartus aadressil Tervishoiu 2a.

Foto: Paavo Pedmanson



VALGUSE KAJA        20

Muusikafestival Balti Laine sai 
alguse juba 1959. aastal
Vello Vart

Septembri lõpus toimus järjekordne 
Balti riikide nägemispuudega inimeste 
muusikafestival Balti Laine. See toimub 
üle aasta järjest igas Balti riigis. Seekord 
oli käes Leedu kord festivali korraldada 
ning see toimus 20. ja 21. septembril 
Kaunases. Eestit esindasid Jakob 
Rosin Tallinnast, Jelena Kudrjašova ja 
Marlene Leopard Tartust ning ansambel 
Viis Kuressaarest. Kuna see festival 
on pika ajalooga, siis palusin oma 
mälestustest eredaimad killud meelde 
tuletada teenekal muusikul Vello Vardil.

Baltimaade pimedate esimene ühine 
muusikaüritus toimus Kaunases aastal 
1959. See oli nõndanimetatud Balti 
liiduvabariikide pimedate ühingute 

isetegevusülevaatus. Sel ülevaatusel 
esinesid ka kaks levimuusikaansamblit 
ehk nagu sel ajal öeldi – estraadiansamblit 
–, üks Riiast ning teine Tartust. 
Eesti Pimedate Ühingu Tartu Õppe-
Tootmiskombinaadi ansamblit juhatas 
sel ajal tuntud džässmuusik Paul Kroon. 
Hiljem sai ansambel endale nimeks 
Fööniks. Tartu pimedate ansamblil 
sel ajal võimendust veel ei olnud. Riia 
ansamblil võimendus küll oli, kuid see 
ei hakanud õigel ajal tööle ja seetõttu 
lätlaste esinemine ebaõnnestus.

Hiljem hakati isetegevusülevaatuste 
asemel korraldama sõpruskontserte. 
Baltimaade pimedate levimuusikaüritused 
hakkasid toimuma teistest 
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taidluskollektiividest eraldi. Millal 
võeti kasutusele nimetus „Balti 
Laine“, seda ma enam ei mäleta.

Riias tegutsesid pimedate ansamblid 
Rondo ja Epsilon, Eestis Fööniks Tartus ja 
Tungal Tallinnas. Neist neljast ansamblist 
on praeguseks alles ainult Epsilon.

Baltimaade pimedate ühingute 
estraadiansamblitest olid eriti sõbralikud 
suhted 1970-ndatel aastatel ansamblite 
Rondo ja Tungal vahel. Aastal 1976 
toimus Baltikumi pimedate ühingute 
estraadiansamblite festival Haapsalus. 
Tallinna pimedate kombinaadi 
ansambel Tungal ööbis siis Jursul. 
Õhtul tuli meile külla Riia ansambel 
Rondo, et koos sõpruspidu pidada. 
Neil oli kaasas ka Riia Palsamit.

Järgmisel aastal kutsus Rondo 
Tungla oma sünnipäevapeole. Pidu 
oli suurejooneline. Koos andsime 
ka kontserdi. Kontsert toimus päris 
südaööl. Kui me sealt koolimajja, oma 
ööbimiskohta saabusime, tabas meid 
ebameeldiv üllatus. Nimelt olid meie 
ööbimispaigas käinud vargad. Vargad 
olid kaasa võtnud väärtuslikumad asjad, 
näiteks teksamaterjalist riideesemed, 
mis sel ajal oli kõrgelt hinnatud defitsiit.

Eesti, Läti ja Leedu pimedate 
muusikute ühiskontserte oli sel ajal päris 
palju. Neil esinesid koorid, orkestrid, 
ansamblid, solistid. Nägemispuudega 
inimesed said kultuurielus aktiivselt 
osaleda. On, mida meenutada!

Fotol on sügisel 2019 toimunud festivali naisõhtujuht ning Läti, Leedu ja Eesti 
pimedate organisatsioonide juhid.



VALGUSE KAJA        22

Arvamus: pimesus, haridus ja 
haritus
Jaanus Riimets, Põhja-Eesti Pimedate Ühingu juhatuse liige

Kord kõnelesin ühe sugulasega, kes 
oli tänu kõrgharidusele ja teadmistele 
saanud hästi tasustatud töökoha. 
Kaebasin talle kurvalt, et ehk oleksin 
minagi midagi saavutanud, aga vaat 
haridust ja seda tõendavat dokumenti 
pole! Siis ta lohutas mind ja ütles, et 
haritus on olulisem kui diplom. Tõesti, nii 
see on. Ka pimedate inimeste puhul.

On ilmselge, et pimeda inimese harimine 
on kulukam kui nägija harimine. Riik 
on aegade jooksul pimedate inimeste 
haridusele kulutanud küllalt suuri 
summasid ning kahtlemata tuleb selle eest 
tänulik olla. Paraku on nägemispuudega 
inimesel ka kõrghariduse läbimise 
järel raske erialast tööd leida. See on 
väga tõsine probleem. On ju hariduse 
mõte ikkagi end omandatud erialal 
realiseerida, teenida võimalikult head 
töötasu, teha karjääri. Seda on kahjuks 
saavutanud väga üksikud meist. 
Lahendus ei oleks ka kaitstud töö, vaid 
tööandjaid tuleks veel rohkem koolitada 
ja suunata. Samuti tuleks juba hariduse 

omandamise ajal erilahendusi leida, 
et inimene saaks oma ülesannetega 
iseseisvalt või väikese abiga hakkama. 
Tänapäeva tehnika võimaldab pimedal 
arvutitööd teha juba pea samal tasemel 
kui nägijal. Ka kutseõppes on praegu 
nägemispuudega inimeste jaoks vähe 
sobivaid õpivalikuid. Nii palju haridusest.

Nüüd veel haritusest. Nägemispuudega 
inimestel on paljudele infoallikatele olnud 
üsna raske ligi pääseda, eriti varasematel 
aegadel. Sellegipoolest on meie hulgas 
alati olnud palju elutarku ja iseõppinud 
inimesi, kes teisi aidanud. Need teadmised 
on omandatud heliraamatutest, harivatest 
raadio- või telesaadetest. Tänapäeval 
saab infot veebist, pimedatel endil on 
võimalus raamatuid skaneerida. Paljudel 
on hea mälu ja analüüsivõime. Käiakse 
teatris, kinos, kontsertidel, näitustel, 
kirikus. See aitab inimesel eneseväärikust 
säilitada ja isegi kasvatada. Ta võib 
julgelt öelda: ma pole rumalam kui 
teised, ehkki ma ei näe. Üks probleem 
on ka see, et nägemispuudega inimestel 
on vähe suhtlusvõimalusi. Telefon ja 
internet on siin muidugi suureks abiks.

Pildil Jaanus Riisalu Muhumaal Juhan Smuuli monumendi juures.
Foto: Kerli Tennosaar
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EPLi 
liikmesühingud 

MTÜ Eesti Nägemispuuetega Laste 
Vanemate Liit
Lootuse pst 90, 11619 Tallinn
Tel: 5346 6135
E-post: enlvl.liit@mail.ee
www.enlvl.ee
 

MTÜ Eesti Pimemassööride Ühing
Tondi 8a, 11313 Tallinn
Tel: 5561 6818
E-post: info@pimemassoorid.ee
www.pimemassoorid.ee
 

MTÜ Ida-Eesti Pimedate Ühing
Jõesuu 27, 20609 Narva
Tel: 359 4542, 5836 2831
E-post: idapim@mail.ru
 

SA Juht- ja Abikoerte Kool
Taara pst 12–1, 51005 Tartu
Tel: 529 9193
E-post: mati@juhtkoer.ee
www.juhtkoer.ee
 

MTÜ Jumalalaegas 
Tallinna mnt 8, 75203 Raasiku, Harjumaa
Tel: 5383 8129
E-post: laegas@laegas.ee
www.silmalaegas.ee
Skype: jumalalaegas 

MTÜ Järvamaa Pimedate Ühing
Lai 33, 72720 Paide
Tel 5341 0184
E-post: jarvakoda@gmail.com

MTÜ Lõuna-Eesti Pimedate Ühing
Ringtee 1, 51013 Tartu
Tel: 736 2349, 5380 1390
E-post: lepymty@gmail.com
lepy.kuusit.ee

MTÜ Läänemaa Nägemisvaegurite 
Ühing 
Kastani 7, 90508 Haapsalu
Tel: 5850 3765 
E-post: lnyhing@gmail.com
 

MTÜ Lääne-Viru Pimedate Ühing
Lille 8, 44311 Rakvere
Tel: 5198 6965
 

MTÜ Nägemispuudega Inimeste 
Rehabiliteerimiskeskus
Tondi 8a, 11313 Tallinn
Tel: 512 4022
E-post: info@nirkkeskus.ee
www.nirkkeskus.ee
 

MTÜ Nägemispuuetega Inimeste 
Kohtla-Järve Ühing
Tel: 332 2577, 5386 3818
E-post: natalja.smirnova2009@gmail.com

MTÜ Pimedate Infoühing Helikiri
Jüri 54, 65604 Võru
Tel: 504 0841
E-post: guido@helikiri.ee
www.helikiri.ee

MTÜ Põhja-Eesti Pimedate Ühing
Tondi 8a, 11313 Tallinn
Tel: 674 8945, 557 5310
E-post: ppy@ppy.ee
www.ppy.ee
 

MTÜ Pärnu Pimedate Ühing
Riia mnt 15, 80019 Pärnu
Tel: 443 3664
E-post: parnupimedad@gmail.com
 

MTÜ Saaremaa Pimedate Ühing
Pikk 39, 93812 Kuressaare
Tel: 5693 7084
E-post: anneuus18@hot.ee
 

MTÜ Viljandimaa Pimedate Ühing
Posti 20, 71004 Viljandi
Tel: 5665 5688
E-post: arvus@hot.ee
Skype: arvusarv


