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I	  idee	  
	  
Projekt	  sündis	  2008.	  aasta	  lõpus	  –	  2009.	  aasta	  alguses	  soovist	  ja	  vajadusest	  pakkuda	  kurtidele	  
inimestele	  paremal	  tasemel	  viipekeelseid	  uudiseid.	  „Aktuaalset	  kaamerat“	  oli	  viipekeelde	  
tõlgitud	  alates	  1998.	  aastast.	  See	  nägi	  välja	  nii,	  et	  kella	  18-‐ste	  uudiste	  ajal	  oli	  lisaks	  saatejuhile	  
või	  videolugudele	  samaaegselt	  ekraanil	  ka	  tõlk,	  kes	  uudiseid	  viipekeeles	  vahendas.	  See	  oli	  
kurtide	  inimeste	  jaoks	  oluline	  infoaken,	  aga	  ei	  vastanud	  siiski	  väga	  hästi	  nende	  vajadustele	  ega	  
ootustele.	  Tõlk	  oli	  ekraanil	  liiga	  väike,	  teda	  oli	  raske	  jälgida.	  Tõlk	  pidi	  järgima	  eesti	  kõnekeele	  
tempot.	  Lisaks	  tõlgi	  edastavale	  tekstile	  oli	  ekraanil	  samaaegselt	  palju	  muud,	  mida	  jälgida	  –	  
videopilt	  ja	  nime-‐	  ning	  tõlketiitrid.	  Infot	  oli	  korraga	  haaramiseks	  lihtsalt	  liiga	  palju.	  Samuti	  ei	  
kajastatud	  neis	  uudistes	  teemasid,	  mis	  kurtide	  kogukonna	  jaoks	  tähtsad,	  kuuljate	  jaoks	  aga	  
võib-‐olla	  mitte	  nii	  väga.	   	  
	  
Ehk	  siis	  oli	  meil	  ERR-‐s	  ja	  Kurtide	  Liidus	  soov	  teha	  viipekeelsed	  uudised	  enam	  kurtide	  kogukonna	  
vajadustele	  ja	  ootustele	  vastavaks	  ja	  seeläbi	  neid	  enam	  kaasata	  ühiskonda	  ja	  tööturule.	  
	  
Seejuures	  oli	  kohe	  ka	  selge,	  et	  viipekeelseid	  uudiseid,	  mis	  ei	  ole	  enam	  tõlkeuudised	  peavad	  
hakkama	  tegema	  kurdid	  ise.	  Koolitatavad	  ja	  hiljem	  ERR-‐i	  tööle	  kutsutavad	  kuulmispuudega	  
inimesed	  kujunesid	  projekti	  kitsamaks	  sihtgrupiks.	  
	  
	  
II	  projekt	  
	  
Olles	  saanud	  Euroopa	  Sotsiaalfondilt	  toetuse	  oma	  plaanile,	  alustasime	  kevadel	  2009	  konkursiga.	  
Kutsusime	  kuulmispuudega	  inimesi	  osalema	  koolitusel,	  valisime	  nende	  hulgast	  välja	  kuus.	  Terve	  
suve	  kestnud	  koolituse	  järel	  valisime	  omakorda	  nende	  kuue	  seast	  välja	  kaks	  inimest,	  kellele	  ERR	  
pakkus	  püsivat	  tööd.	  Ülejäänud	  neljale	  inimesele	  pakkusime	  kaastööde	  tegemise	  võimalust.	  
	  
Probleeme	  oli	  palju	  ja	  mitmesuguseid.	  Esiteks	  ei	  teadnud	  meil	  siin	  keegi	  täpselt,	  millised	  
peaksid	  viipekeelsed	  uudised	  välja	  nägema	  ja	  kuidas	  neid	  teha.	  Teiseks,	  ei	  teadnud	  me,	  kuidas	  
koolitada	  välja	  kuulmispuudega	  inimesed,	  kes	  neid	  uudiseid	  tegema	  hakkavad.	  Ehk	  et	  valitses	  
määramatus	  nii	  lõpptulemuse	  kui	  protsessi	  suhtes.	  
	  
Lahenduste	  poole	  liikusime	  tihedas	  koostöös.	  Kui	  meil	  ERR-‐s	  oli	  teadmine,	  kuidas	  teha	  uudiseid,	  
siis	  Kurtide	  Liidul	  oli	  teadmine	  kurtide	  kogukonna	  ootustest	  ja	  võimalustest.	  Lisaks	  aitasid	  meid	  
kahte	  maailma	  kokku	  sobitada	  viipekeele	  tõlgid,	  kelle	  panust	  viipekeelsete	  uudiste	  sünnis	  on	  



samuti	  võimatu	  ülehinnata.	  Koostöös	  panime	  kokku	  koolitusprogrammi,	  mis	  koosnes	  
teoreetilisest	  ja	  praktilisest	  ajakirjandusõppest,	  viipekeele	  seminaridest	  ja	  ühelt	  poolt	  
koolitatavatele	  teletoimetuse	  tutvustamisest	  ning	  teiselt	  poolt	  teletöötajatele	  kurtide	  kultuuri	  
tutvustamisest.	  
	  
Teiseks	  lahenduste	  allikaks	  olid	  meile	  näited	  teiste	  riikide	  kogemustest	  ja	  koostöö	  Soome	  YLE	  
viipekeelsete	  uudiste	  toimetusega.	  Sealne	  samuti	  ise	  kuulmispuudega	  uudistetoimetaja	  Mikaela	  
Tillander	  kujunes	  meile	  õpetajaks	  ja	  heaks	  toetajaks-‐sõbraks.	  Veetsime	  oma	  seltskonnaga	  ühe	  
päeva	  YLE-‐s	  Mikaelaga	  ja	  Mikaela	  tuli	  kaheks	  päevaks	  ka	  Eestisse	  meid	  koolitama.	  
	  
Mikaela	  koolitus	  andis	  väga	  palju	  just	  sellepärast,	  et	  Eestis	  päris	  sellist	  kogemust	  ei	  olnud	  
kellelgi.	  Sealt	  saime	  palju	  konkreetseid	  teadmisi	  ja	  nippe,	  innustust-‐julgustust	  ja	  turvatunnet.	  
	  
	  
III	  tulemused	  
	  
Iga	  päev	  on	  eetris	  kuus	  minutit	  viipekeelseid	  uudiseid,	  mis	  varasemast	  enam	  kajastavad	  
kurtidele	  olulisi	  teemasid	  ja	  uudised	  on	  tervikuna	  edastatud	  arusaadavamal	  ja	  haaratavamal	  
moel.	  Uudiseid	  edastab	  kuulmispuudega	  inimene	  ehk	  nö	  oma	  inimene,	  mis	  on	  andnud	  
uudistele	  veenvust	  ja	  tõstnud	  usutavasti	  kogu	  kogukonna	  julgust	  ja	  eneseteadvust	  ühiskonnas	  
ja	  tööturul.	  
	  
Kuuljad	  on	  rohkem	  kurte	  inimesi	  märkama	  hakanud	  -‐	  meie	  kõikidesse	  uudistesaadetesse	  on	  
varasemast	  enam	  jõudnud	  kurtide	  teemasid	  ja	  kurtidest	  ajakirjanikest	  on	  üsna	  palju	  kirjutatud	  
paljudes	  meediaväljaannetes.	  
	  
Konkreetselt	  on	  paar	  inimest	  leidnud	  töö	  ja	  veel	  paar	  inimest	  teevad	  üsna	  sageli	  kaastööd,	  
nende	  ja	  kuuljate	  koostöö	  on	  osutunud	  vastastikku	  arendavaks	  ja	  inspireerivaks.	  
	  
	  
	  


