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Kallis sõber!
Päikeses
särav
võililleaas seostub minu
jaoks muretu lapsepõlvega,
mil kõik on lihtne, helge ja
aus. Vahel tahaks kohe
väga aega tagasi keerata,
vahel soovin, et inimesed
oleksid
õnnelikud
ja
rõõmsad
lihtsalt
koosolemisest ja üksteisele
hea tegemisest…
Tegelikult pole minu soov sugugi ilmvõimatu – kui me kõik sedasama
igatseme ja igaüks vastavalt ka tegutseme, ongi ju meil kõik hästi!
Seega, kallis Sõber, naudime koos suve, mis lõpuks kätte on jõudnud.
Ja veel – peame meeles,
kui tähtis on hoida oma
sõpru!
Nad on meile
rõõmuks rõõmupäevadel ja
toeks, kui mure maadligi
surub.
Mõtleme
koos
sõpradega midagi toredat
välja, et tunneksime iga
keharakuga, kui väga me
üksteisest hoolime!
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☺ Oleme õnnelikud ja
tänulikud!
MTÜ Saaremaa Puuetega Inimeste Koda
tänab Kuressaare linnavalitsust, sotsiaal- ja
tervishoiuosakonda eesotsas Argo Kirsiga,
kelle aktiivsel eestvedamisel käivitus alates 1.
juunist bussiühendus Koja peatusega Pikk 39
ees. Saare maavalitsuse poolt aitasid igati
kaasa bussiühenduse loomisele maavanem
Toomas Kasemaa, ühistranspordi nõunik Taavi
Kurisoo ja ühistranspordi peaspetsialist Merike Sõrm.
Tuhat tänu kõikidele, kes aitasid kaasa meie liikumisvõimaluste
parandamisele Kuressaare linnas!
Täpsem info meie kodulehel rubriigi all SAAREMAA PUUETEGA
INIMESTE KODA  ASUKOHT
 BUSSILIIKLUS



Maakondlik spordimälumäng
Saaremaa Puuetega Inimeste Kojas toimus maikuu
kahel teisipäeval kahevooruline võistkondlik mälumäng „60
küsimust spordist”
kõigile
spordihuvilistele.
Mälumängu
korraldamise
eesmärgiks oli muuhulgas
tutvustada
puuetega
inimeste
spordisaavutusi,
seega kummaski voorus
esitati 3 vastava sisuga
küsimust. See oli teine kord,
mil selline võistlus korraldati.
Eelmisel, 2010. aastal, oli
analoogiline
mälumäng
neljavooruline kokku 100
küsimusega ja siis tuli võitjaks Võhma Kultuuri- ja Spordiseltsi võistkond.
Sel aastal tuli Võhma meestel alla vanduda 2010. aastal teiseks tulnud
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võistkonnale Tuul , kes oli tänavu võidukas mõlemas voorus. Mullu napilt
neljandaks jäänud võistkond KOPT oli tänavu kolmas.
Tulemused:
1. Tuul (Jaan Truu, Alver Kivi, Gunnar Usin, Ahti Lepp) 78 p. (47 + 31)
2. Võhma (Raul Melsas, Väino Vaikmaa, Rein Kallas, Gabriel Sepp) 68 p. (44

+ 24)

3. KOPT (Mati Kiiker, Margus Olo, Kristjan Part, Ivar Tamm) 64 p. (36 + 28)
4. Kodukant Kärla (Peep Lango, Jüri Tõru, Tõnu Toon, Urmo Talistu) 60 p. (36

+ 24)

5. Sarma (Tarvo Pihlas, Innar Sepp, Kaupo Laanes, Kaur Sirel) 59 p. (44 + 15)
6. Taurus (Endel Maripuu, Helmut Taurus , Ants Jõgi) 48 p. (21 + 27)
2010. aastal osales 12 võistkonda, sel aastal 7 võistkonda +
üksikvõistleja. Võistkondade arvu vähenemine sel aastal oli mingil määral
tingitud
esimese
vooru
toimumisaja
kokkulangemisest
linna
mälumänguga. Kohaletulnud võistkonnad üllatasid teadmiste kõrge
tasemega, mistõttu küsimuste koostajal tuli pärast esimest vooru pead
murda küsimuste raskemaks muutmisega.
Saaremaa Puuetega Inimeste Koda tänab kõiki osalejaid.
Mälumängu on mõlemal aastal toetanud Eesti Kultuurkapital.
Avo Levisto, mälumängu peakorraldaja



Abivahendid ja heliraamatud aitavad
Tutvustasime
koos
MTÜ
Jumalalaegas
abivahendikeskuse
Silmalaegas esindajate Janar Vaigu ja Kaarel Salustega 17. mail SPIK-s
nägemis- ja kuulmisabivahendeid ning heliraamatuid.
Kui silmad on pärast tavalise luubiga ühe artikli läbilugemist väsinud,
võiks olla abi digiluubist või lugemistelerist. Kui nõrgenenud nägemine ei
võimalda kella numbrilaualt õiget aega vaadata, oleks abiks rääkiv või
kombatavate osutitega kell. Kui nõrgenenud kuulmine tekitab probleeme,
aitaks ehk vaegkuuljate kuulamisseade.
Nägemis- ja kuulmisabivahendeid on aga märksa enam. Inimesed,
kellel on isikliku abivahendi kaart, saavad neid tellida ja soodushinnaga
osta MTÜ Jumalalaegas abivahendikeskusest Silmalaegas. Info kodulehel
www.silmalaegas.ee või telefonil 53 838 129.
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Enamnõutuim nägemispuudega inimeste tehniline abivahend on
DAISY-pleier – pimedate ja vaegnägijate eripära arvestades loodud seade
CD-del heliraamatute kuulamiseks. Sel on hästi tuntavad suured nupud ja
neile vajutamist saadab hääljuhendamine.
Nägemispuudega või mõne teise tavakirjas teksti lugemist takistava
puude, häire või haigusega inimestel on heliraamatuid võimalik laenata
Eesti Pimedate Raamatukogust. Tellitud heliraamatud jõuavad viiekaupa
ümbrises iga kahe nädala tagant lugejate postkastidesse. Raamatuplaate
ei ole vaja tagastada. Teenus on lugejatele tasuta ja postikulud kannab
Pimedate Raamatukogu. Valikus on üle 1400 nimetuse heliraamatuid. Info
kodulehel www.epr.ee või laenutustelefonil 6 748 212.
Priit Kasepalu,
Eesti Pimedate Raamatukogu teabejuht



SPIK teabepäev
Tornimäe
kultuurimajas
30.
mail
projekti
Tugev
organisatsioon
–
võrdväärne
koostööpartner
raames
toimus
teabepäev
Pöide
valla
sotsiaalkomisjoni
liikmetele
ja
puuetega inimestele. Saaremaa PIK

organisatsioonide juhid tutvustasid
oma ühinguid ja võimalusi, mida
ühingute
tegevuses
osalemine
inimestele pakub. Arutelu käigus
selgusid
Pöide
valla
inimeste
põhilised probleemid. Teabepäeval
osales 35 inimest.
Projekti rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital

-5-

NB! Eelinfo

kõikidele Suvekooli huvilistele
„SPIK SUVEKOOL 2011”
Kallemäe Koolis.
SPIK Suvekool toimub 30. ja 31. juulil äsja renoveeritud Kallemäe
koolis. Suvekool algab 30. juulil kell 14.00 ja lõpeb 31. juulil kell 13.00. Kuna
kooli juures on ilus staadion ja suur spordisaal, on kindlasti plaanis palju
sportlikke tegevusi.
Osamaks täiskasvanutele on 8 eur, lastele vanuses 7-16 4 eur ja
eelkooliealistele lastele tasuta. Transport jääb igal ühingul enda
korraldada. Kallemäele on võimalik sõita ka liinibussiga, kool asub
bussipeatuse juures. Raha ja nimekirjad palume ühingutel SPIK-i ära tuua
kindlasti 18. juuliks – SEE ON VIIMANE TÄHTAEG! Nimekirjade tabelid
saab SPIK-st, võite ka ise koostada. Meile on vajalik teada, kas inimene
vajab kindlasti voodikohta või saab magada ka telgis või magamisalusega
põrandal. Majutuskohti koolimajas on piiratud arv (25) ning seepärast on
voodikohad just neile, kelle tervislik seisund ei võimalda telgis või
põrandal magamist. Palume endal kaasa võtta kindlasti magamiskott ja
magamisalus. Oluline on ka info, mitu inimest on
ratastooliga.
Nimekirjad
võib
saata
ka
elektrooniliselt.
Info: 45 55 697 – SPIK
e-mail: Saarekoda@hot.ee
Paneme info üles ka meie koduleheküljele
www.saarekoda.ee
Jääme ilusat suve ootama!

TÄHELEPANU!!!
Saaremaa PIK on puhkusel 13.juuni -30.juuni
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 Koja Kalender
Mis tulekul
09.05 toimus Saaremaa Puuetega
Inimeste Kojas Pikk 39 SPIK
organisatsioonijuhtide koolitus.
Teemaks oli „Organisatsiooni
toimimine”. Koolitaja Epp Veski
OÜ Hebe teenused. Koolitusel
osales 21 inimest erinevatest
puuetega
inimeste
organisatsioonidest.
Projekti rahastab
Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Kuulmisnõustaja vastuvõtt SPIK
ruumes AINULT neljapäeviti
kell 13 – 15
07.06 kell 10-16 Kuulmiskeskuse
vastuvõtt eelregistreerimisega
11.06 SPIK ansambel Viu osaleb
Vabariiklikul Puuetega Inimeste
Kultuurifestivalil
13.06
kell
18
Vähiühingu
kokkusaamine
17.-18.06 toimuval rahvusvahelisel
nägemispuuetega
inimeste
kergemuusika festivalil Balti
Laine
esindab
Eestit
14.05 esines SPIK ansambel „Viu“
delegatsioon SPIK-ist.
Tallinnas EPL kevadkontserdil
Nõmme Kultuurikeskuses.
17.05 oli SPÜ üldkoosolek.
17.05 oli spordimälumängu II voor.

3 .06 Helga Voltri
Õnnitleme
juubeli puhul!

16.
16.06 Lia Hanso
Õnnitleme
juubeli puhul!

4.06
.06 Monika Lember
Õnnitleme
sünnipäeva puhul!

21.
21.06 Mati Peling
Õnnitleme
juubeli puhul!

6.06 Meida Kukk
Õnnitleme
sünnipäeva puhul!

28.
28.06 Anne Tiitson
Õnnitleme
Õnnitle me
sünnipäeva puhul!

