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Kristel Laansoo 

Kristel (s. 1983) lõpetas Tartu Hiie Kooli. Edasi õppis ta Kehtna 
Majanduskoolis infotehnoloogiat. Kristel lõpetas selle kooli edukalt, kuid 
sobivat tööd ei leidnud. Kristel on õppinud ka toitlustamiskursustel. 
Perekonna ning sõprade toel läks ta õppima ajakirjanduse ja teletöö 
kursustele.  Praegu töötab Kristel ERR-is toimetaja ja saatejuhina. ETV2 
viipekeelsetes uudistes võib teda teleriekraanil näha peaaegu igal õhtul.  

Tänu oma tööle on Kristel palju uut õppinud. Ta on kohtunud huvitavate inimestega ning on kursis maailma 
sündmustega. Ta ütleb, et teletöö nõuab suurt eneseületamist ja vastutust. Kristel arvab, et on saanud juurde 
julgust ja enesekindlust. Kristel on vallaline, tal ei ole lapsi. Ta on pärit Viljandist, aga praegu elab 
Tallinnas. Kristel kasutab kuuldeaparaate ja suhtleb nii viipe- kui ka kõnekeele abil. 

Spordiga tegeles Kristel juba kooliajal ja teeb seda ka praegu. Kõige rohkem meeldib talle rannavõrkpall. 
Kristel ütleb, et sport arendab tahtejõudu, annab hea enesetunde ning hoiab vormis. Kristel on käinud ka 
Kurtide Olümpiamängudel Taipeis. Tal on palju medaleid ja karikaid. Kristel on olnud Eesti kurtide parim 
naissportlane ja Baltimaade parim korvpallimängija (2002), Eesti kurtide parim korvpallimängija (2002–
2007) ning Eesti kurtide parim võrkpallimängija (2003, 2005). Ta on osalenud rannavõrkpalli võistlustel 
paljudes riikides (Tsehhi, Ahvenamaa, Taiwan, Ungari, Hispaania). 

Kristi Kallaste  
 
Kristi (s. 1974) sündis kuuljana. Tema kuulmine halvenes 6-aastaselt. Kristi alustas 
kooliteed Merivälja Algkoolis. Hiljem (juba kurdina) õppis ta Tartu Hiie Koolis. 
Keskhariduse omandas ta kaugõppe teel. Kristi lõpetas Tallinna Pedagoogilise Seminari 
ning sai lasteaiakasvataja ja algklasside õpetaja kutse. Seejärel asus ta Tartu Ülikoolis 
eesti keelt õppima. Lisaerialaks valis ta soome keele. Viipekeeletõlgi ning sõprade abiga 
lõpetas Kristi ülikooli. Viimasel kursusel õppides sai ta sisekõrvaimplantaadi. Kristi on 
implantaadiga väga rahul. Ta arvab, et sellest on tema elus palju abi. Kristi on kogunud 

vajalikud ainepunktid ka magistriõppes. Puuduliku inglise keele oskuse tõttu on aga magistritöö tegemata. 
Kristi oskab hästi soome keelt. Ta on töötanud Sotsiaalkindlustusameti välissuhete osakonnas ning 
toimetanud vaegkuuljate ajakirja Meie Ise!. Praegu on ta koolitusjuht puuetega inimeste töö- ja 
koolituskeskuses THINK. Kristi peab oma tööd väga tähtsaks. Ta saab aidata erivajadustega inimestel toime 
tulla. Lisaks töötab ta soome keele tõlkijana ning toimetab raamatuid. 
Kristi elab Tallinnas. Tema abikaasa on vaegkuulja. Peres kasvab kaks tütart. 

2. Otsi internetist lisamaterjali Kristel Laansoo ja Kristi Kallaste kohta. Tutvusta seda kaaslastele. 

3. Täida loetud tekstide põhjal e-harjutus nr 20.3.1. 

Kristi sõnum noortele: kõige tähtsam on sisemine tasakaal. Tuleb tegeleda sellega, mis endale huvi pakub. Oluline 
on leida sobiv elukutse. Et olla tulevikus oma eluga rahul, tuleb väga palju õppida. Tänapäeval on võimalusi väga 
palju, aga kõige aluseks on hea kooliharidus. 

Noortele kuulmispuudega inimestele soovitab Kristel julget ja optimistlikku ellusuhtumist. Ta ütleb, et enese 
proovilepanek pole kerge,  kuid ainult nii saab hakkama paljude asjadega. Pole vaja karta, et kui ei kuule, siis ei 
tule toime. Kui olla püüdlik ja pingutada, siis saab kõigega hakkama. Tähtis on õppida ja saada hea haridus. 


