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Tere! 
Meie esimeseks 
emakeeleks on 

viipekeel 
ehk 

visuaalne keel! 
 

Kõnelevad käed!!! 



• Kurtide inimesed vs 
terved inimesed 1 

• Nähtav keel - viipekeel 2 

• Kommunikatsioonile 
juurdepääsetavuse 
takistused turismis 

3 

Sissejuhatus  



• Juurdepääsetav turism 
kurtidele inimestele 1 

• Tourism accessible for 
deaf people 2 

• Eesti keskne käsitlus 3 

Google otsing on meie suur sõber  



Lennujaamade situatsioonid 

• Tablool info kuvamine  

• Plaanipärased väljasõidud ja saabumised 

• Reisi ootamatust ärajätmisest või 
edasilükkamisest tekkivad raskused 

• Suhtlus erineva kommunikatsiooni tõttu 
raskendatud 

• ...  



Lennujaamade situatsioonid 

• Grupi suuruse piirangud 

• Estonian Airi positiivne tagasiside 

• Problemaatilised erinevate lennufirmade 
omad turvanõuded 

• Transpordiliikide vahetuses “tühjad kohad” 

• Samas transpordiliigis ümberistumised on 
hästi lahendatud ...   



Turismifirmade ülevaade 

• Tavaline teenindus = eestikeelne giiditeenus 

• Kurtide inimeste väikese grupi mure – kallis 
tellida viipekeeletõlki reisile kaasa ... 

• Turismifirmade panused kurtide inimeste 
kommunikatsiooni juurdepääsetavusse? 

• Positiivsed kogemused turismifirmaga 
“Perereisid”  



Positiivne informatsioon Brüsselist 

• Kurtide inimestele suunatud visuaalne info 
Euroopa Parlamendis läbi statsionaarse 
seinaarvuti  

• Pihuarvuti süsteemi kasutamine 
muuseumides mõnes riigis 

• Sellise süsteemi rakendamise võimalus Eestis 

• Rahvusvahelise viiplemise tähendus ... 



Infopunktide töökorralduse 
puudujäägid 

• Sihtriigi kurtide liidu, kohalike kurtide 
ühingute ja viipekeele tõlkekeskuste 
kontaktandmed  

• Samad probleemid puudutavad ka 
majutusasutuste (sh hotellide, konverentsi-
keskuste jms) infolette  
 



Viipekeele tõlketeenuse vajadused 

• valuutavahetuspunktides 

• haiglates 

• traumapunktides 



Kurtide inimeste 
tähelepanellikus  



Majutuskohtade 
turvalisus 



Majutuskohtade turvalisus 

• Kuuljatele 
mõeldud 
häiresüsteem   

• Ohuolukorrad 

• Vilkuvad või 
vibreerivad 
abivahendid 

• ... 



Mida meie saame kokkuvõttes teha? 

• Väga lihtsad ja odavad 
lahendused 

• Oskus pisiasju tähele 
panna 



Mida meie saame kokkuvõttes teha? 

Nähtamatut puuet 
on väga raske 
mõista, kuid 
katsugem 
nähtamatuid 
takistusi ette näha  



Parimad soovitused 



Parimad soovitused 

 

 

Ärgem kartkem meiega ühendust võtta, et 
konsulteerida, kuidas saame üheskoos 
nähtamatuid takistusi vähendada! 



Kontaktid 

Eesti Kurtide Liit ead@ead.ee  
http://www.ead.ee  

Eesti 
Viipekeeletõlkide 
Kutseühing 

evkty@evkty.ee  
http://www.evkty.ee  

Eesti Puuetega 
Inimeste Koda 

epikoda@epikoda.ee  
http://www.epikoda.ee  
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KÜSIMUSED? 



AITÄH! 


