
Ligipääsetava	  turismi	  nähtamatud	  takistused	  

	  
Tere,	  kallid	  head	  inimesed,	  kallid	  sõbrad	  ja	  kuulajad!	  
	  
Kohe	  peab	  ette	  ütlema,	  et	  meie	  –	  kurtide	  inimesed	  –	  on	  pealtnäha	  terved	  inimesed,	  kui	  
meie	  ei	  kasuta	  kõigile	  nähtavat	  keelt	  ehk	  viipekeelt...	  Keegi	  ei	  oska	  mitte	  kunagi	  ära	  arvata	  
meie	  erivajadusi	  ega	  kommunikatsioonile	  juurdepääsetavuse	  takistusi	  igapäevaelus,	  
rääkimata	  ligipääsetavast	  turismist.	  
	  
Samuti	  guugeldasin	  märksõnadega	  “Juurdepääsetav	  turism	  kurtidele	  inimestele	  või	  
puuetega	  inimestele”,	  siis	  peab	  kahjuks	  tõdema,	  et	  on	  väga	  palju	  infot	  rohkem	  
liikumispuudega	  inimeste	  juurdepääsetavuse	  kohta,	  teiste	  puuete	  kohta	  on	  väga	  napilt,	  
samuti	  peab	  rõhutama,	  et	  kurtide	  inimeste	  kohta	  käivat	  infot	  pole	  üldse	  olemas.	  Sain	  ka	  
märksõnadega	  “Tourism	  accessible	  for	  deaf	  people”	  natuke	  infot,	  sealt	  sain	  natuke	  
huvitavat	  infot,	  mille	  valguses	  saab	  vaadelda	  ja	  võrrelda	  meie	  kommunikatsiooni	  
juurdepääsetavuse	  aspekte.	  	  
	  
Praegu	  jääme	  rohkem	  Eesti	  keskse	  nn	  “mätta”	  juurde.	  	  Vaatleme	  järgmisi	  juhtumeid	  või	  
situatsioone.	  
	  

1) Lennujaamades	  on	  tablool	  info	  kuvamisega	  põhimõtteliselt	  korras,	  kui	  väljasõidud	  ja	  
saabumised	  toimuvad	  enam-‐vähem	  plaanipäraselt.	  Kui	  plaanipärane	  korraldus	  läheb	  
paigast	  ära,	  siis	  on	  kurdil	  väga	  raske	  orienteeruda	  ja	  hankida	  informatsiooni.	  ....	  
	  
Teiseks	  -‐	  reisi	  ootamatust	  ärajätmisest	  või	  edasilükkamisest	  teatamine	  on	  kurdile	  
inimesele	  väga	  problemaatiline.	  Enamikule	  on	  viipekeel	  esimeseks	  emakeeleks,	  eesti	  
keel	  on	  neile	  võõrkeel.	  ....	  
	  

2) Meid	  häirib	  sügavalt,	  et	  lennufirmades	  on	  kehtestatud	  kurtide	  grupi	  suuruseks	  10	  
inimest,	  siis	  peab	  olema	  üks	  kuulja	  saatja	  juures	  olema.	  (7.	  mail	  uuriti	  minu	  palvel	  
Estonian	  Airilt	  põhjendusi	  piirangute	  kohta,	  saime	  rohkem	  positiivset	  tagasisidet,	  et	  
Estonian	  Airis	  püütakse	  positiivselt	  lahendada,	  olulisemaks	  sõnumiks	  on	  informat-‐
siooni	  aus	  ja	  õigeaegne	  vahetus,	  püütakse	  leida	  mõlemale	  osapoolele	  rahuldavaid	  
lahendusi,	  iseasjaks	  jääb	  erinevate	  lennufirmade	  omad	  turvanõuded,	  mida	  ei	  saa	  
Estonian	  Air	  muuta.)	  

	  
Samuti	  tuleb	  ka	  mõelda,	  et	  kui	  näiteks	  reisija	  sihtpunktiks	  ei	  ole	  lennujaamaga	  sama	  
linn,	  vaid	  tuleb	  kasutada	  teisi	  transpordiliike	  –	  ronge	  või	  busse	  -‐	  ,	  et	  jõuda	  sihtpunkti,	  
siis	  tuleb	  kommunikatsiooni	  probleemid	  väga	  teravalt	  esile.	  Palju	  lihtsam	  on	  meile	  
selline	  kogemus,	  kui	  on	  vaja	  ümber	  istuda	  teisele	  lennukile,	  siis	  pole	  enamikel	  
juhtudel	  probleeme,	  kui	  annad	  lennupileti	  ostmisel	  adekvaatselt	  teada,	  et	  oled	  kurt	  
ja	  vajad	  saatja	  abi	  ümberistumisel.	  ......	  	  	  
	  

3) Kui	  turismifirmad	  organiseerivad	  turismireise,	  siis	  saavad	  reisijad	  kas	  kohapeal	  või	  
reisil	  eestikeelse	  giiditeenuse,	  väiksemad	  grupid	  (näiteks	  5	  inimest)	  ei	  suuda	  



viipekeeletõlki	  tellida	  reisile	  kaasa.	  Siit	  küsimus	  –	  kuidas	  saavad	  turismifirmad	  
kuulmispuudega	  inimestele	  tagada	  viipekeele	  tõlketeenust	  võrdväärselt	  normaalsete	  
inimestega,	  kellele	  on	  juba	  mõeldud	  eestikeelne	  giiditeenus.	  .....	  
	  
Loomulikult	  on	  kurtidel	  inimestel	  olnud	  positiivseid	  kogemusi,	  näiteks	  kui	  võtta	  
turismifirmat	  “Perereisid”,	  kes	  oli	  varasematel	  aastatel	  organiseerinud	  spetsiaalseid	  
reise	  kurtidele	  inimestele,	  siis	  reisifirma	  oli	  alati	  leidnud	  peale	  giidi	  ka	  viipekeeletõlki.	  
Selliseid	  firmasid	  võiks	  rohkem	  olla...	  
	  

4) Minul	  on	  olnud	  paar	  aastat	  tagasi	  Brüsselis	  üks	  meeldiv	  kogemus	  Euroopa	  
Parlamendist,	  kus	  info	  jagamine	  kuulmispuudega	  inimestele	  oli	  hästi	  läbi	  mõeldud.	  
Nimelt	  on	  see,	  et	  infot	  jagati	  viies	  (5)	  viipekeeles:	  flaami,	  prantsuse,	  inglise,	  saksa	  ja	  
rahvusvahelises	  viipekeeles	  läbi	  statsionaarse	  seinaarvuti.	  Oma	  ameti	  tõttu	  olin	  seal	  
kaks	  korda	  viibinud	  ja	  sain	  huvitavat	  ja	  positiivset	  informatsiooni	  selle	  kohta,	  et	  
kuidas	  korraldatakse	  mõne	  riigi	  muuseumides	  info	  kättesaadavust	  kurtidele	  
inimestele,	  kahjuks	  unustasin	  küsida	  täpset	  riiki	  ja	  muuseume.	  Seal	  oli	  süsteem	  
korraldatud	  nii,	  et	  muuseumisse	  sisenedes	  antakse	  oma	  soovist	  teatades	  kurtidele	  
inimestele	  mõeldud	  pihuarvuti,	  seal	  valid	  oma	  viipekeele,	  nüüd	  iga	  stendi	  juurde	  on	  
pandud	  mingi	  number,	  kui	  soovid	  väljapaneku	  kohta	  viipekeeles	  rohkem	  teada	  
saada,	  siis	  valid	  sellesama	  numbri	  järgi	  ja	  vaatad	  viipekeelset	  tõlget.	  

	  
	  Sellist	  süsteemi	  võiks	  ka	  meil	  Eestimaa	  huvitavates	  paikades	  nagu	  näiteks	  
muuseumides	  organiseerida	  pihuarvutite	  näol,	  vähemalt	  kolmes	  (3)	  viipekeeles:	  
eesti,	  vene	  ja	  rahvusvahelises	  viipekeeles.	  Paljudel	  juhtudel	  saavad	  erinevate	  riikide	  
kurdid	  rahvusvahelisest	  viipekeelest	  aru.	  Rahvusvaheline	  viipekeel	  on	  natuke	  
liialdatud	  sõnatermin,	  õigem	  on	  kasutada	  terminit	  rahvusvaheline	  viiplemine...	  
	  

5) Paljud	  kurdid	  on	  märganud	  teisi	  riike	  (sh	  Eestit	  ennast	  ka)	  külastades	  üht	  suurt	  
puudujääki	  infopunktide	  töökorralduses,	  et	  neil	  ei	  ole	  teada	  sihtriigi	  kurtide	  liidu,	  
kohalike	  kurtide	  ühingute	  ja	  viipekeele	  tõlkekeskuste	  kontaktandmed,	  kui	  kurdid	  
soovivad	  teada	  saada	  ja	  seeläbi	  kontakteeruda.	  Samuti	  võiksid	  majutusasutused	  (sh	  
hotellid,	  konverentsikeskused	  jms)	  infoletist	  ka	  sellekohasest	  informatsioonist	  teada	  
anda.	  
	  

6) Mõned	  kurdid	  olid	  ka	  püstitanud	  küsimuse	  viipekeeletõlgi	  vajadusest	  
valuutavahetuspunktides,	  kui	  tekib	  arusaamatusi,	  siis	  oli	  väga	  raske	  erineva	  
kommunikatsiooni	  tõttu	  lahendada,	  õnneks	  seda	  juhtub	  harva.	  ....	  
	  

7) Sellist	  olukorda,	  kui	  kurdist	  turist	  võib	  erakorraliselt	  sattuda	  haiglasse	  või	  
traumapunkti	  ,	  siis	  on	  väga	  raske	  ette	  kujutada,	  et	  kuidas	  saaks	  suhelda	  või	  teha	  
ennast	  arusaadavaks,	  ei	  ole	  vähemalt	  minu	  teada	  juhtunud,	  kui	  välja	  arvata	  
spordivõistkondi,	  sest	  neil	  on	  peaaegu	  alati	  kuuljast	  saatja	  olemas.	  Ka	  sellisele	  
võimalusele	  tasuks	  mõelda.	  
	  
Rahustuseks	  võin	  öelda,	  et	  kurtide	  inimesed	  on	  reisides	  põhijoontes	  väga	  
ettevaatlikud	  ja	  tähelepanelikud	  ning	  vaatavad	  alati	  ette,	  taha	  või	  kõrvale.	  	  

	  



8) Alati	  ei	  saa	  majutuskohtade	  turvalisuse	  nõuetest	  mööda	  ega	  ümber	  vaadata.	  Kui	  
tekib	  näiteks	  hädaolukord,	  siis	  on	  olemas	  kuuljatele	  mõeldud	  häiresüsteem,	  mis	  teeb	  
heliliselt	  kuuldavaks,	  aga	  kuidas	  kurdid	  saavad	  aru,	  kui	  näiteks	  kurdid	  viibivad	  või	  
magavad	  omas	  toas.	  Selleks	  on	  olemas	  kurtidele	  inimestele	  mõeldud	  abivahendid	  –	  
vilkuvad	  või	  vibreerivad	  signaalseadmed,	  mis	  teevad	  meile	  nähtavalt	  või	  läbi	  
vibratsiooni	  teatavaks.	  Sellised	  seadmed	  on	  olemas	  kas	  statsionaarsed	  või	  
raadiosignaaliga.	  ....	  

	  
Mida	  meie	  saame	  kokkuvõttes	  teha?	  
	  
Paljudel	  juhtudel	  on	  lahendused	  väga	  lihtsad	  ja	  odavad,	  kui	  meie	  oskaksime	  pisiasjadele	  
tähelepanu	  pöörata,	  sellepärast	  võib	  lühidalt	  kokku	  võtta	  paari	  lausega:	  nähtamatut	  puuet	  
on	  väga	  raske	  mõista,	  kuid	  katsugem	  nähtamatuid	  takistusi	  ette	  näha.	  
	  
Parim	  soovitus	  meie	  poolt	  on	  ühene:	  ärgem	  kartkem	  meiega	  ühendust	  võtta,	  et	  
konsulteerida,	  kuidas	  saame	  üheskoos	  nähtamatuid	  takistusi	  vähendada.	  
	  
Eesti	  Kurtide	  Liiduga	  saab	  kontakti	  võtta	  ead@ead.ee	  või	  Eesti	  Viipekeeletõlkide	  
Kutseühinguga	  evkty@evkty.ee	  või	  Eesti	  Puuetega	  Inimeste	  Kojaga	  epikoda@epikoda.ee.	  	  
	  
Tiit	  Papp	  
Eesti	  Kurtide	  Liidu	  juhatuse	  esimees	  
	  
	  	  
	  
	  
	  
	  	  	  


