
1. Loe.           Tööleht 20.4 

Eero Pevkur  
Eero (s. 1968) lõpetas Tartu I Eriinternaatkooli (Hiie Kool). Ta on kurtide vanemate 
laps ja peab ennast kurdiks. Ta õppis Tallinna Erikoolis kodumasinate lukksepa 
erialal ja samal ajal ka Tallinna Kaugõppe-Erikeskkoolis. Kaugõppekooli lõpetas ta 
neljade-viitega. Eero arvab, et tal on olnud elus kerge: ta suutis ära õppida „kuuljate 
keele“ ning saab selle abil osa „kuuljate maailmast“. 

Eero on üks Eesti edukamaid kuulmispuudega sportlasi. Ta on võitnud paljusid 
jooksuvõistlusi. Eero kuulub ka kuuljate jooksjate seas Eesti paremikku. Ta on 
korduvalt olnud Eesti Kurtide Spordiliidu parim sportlane. Kolmel aastal oli ta Eesti 
paraolümpiakomitee parim sportlane.  

Eero Pevkuri suurimad saavutused:  
• kurtide OM Sofias (Bulgaaria) − pronksmedalid 1500 m ja 3000 m takistusjooksus;  

• kurtide OM Kopenhaagenis (Taani) − hõbemedal 3000 m takistusjooksus  
• kurtide EM Ateenas (Kreeka) − pronksmedal 10 000 m jooksus.  

 

Eero pereliikmed on kuulmispuudega. Ka tema 
abikaasa ja tütar tegelevad spordiga. Eero töötab 
Pärnus puidufirmas. Praegu ta tippspordiga enam ei 
tegele, kuid juhib Pärnu Kurtide Spordiseltsi Eero. 
Ta innustab oma kodulinna inimesi liikuma ja 
sellest rõõmu tundma. 

Urmas Haus (s. 1960) sündis kuuljana. Ta kaotas kuulmise 10-kuuselt 
kõrvapõletiku tõttu. Urmas lõpetas Tartu I Eriinternaatkooli (Hiie kool). 
Ta sai tislerikutse ja läks tööle puidutsehhi. Arstid soovitasid tal aga 
valida uue eriala, sest müra kahjustas kuulmist. Urmas lõpetas Jõgeva 
Kaugõppekeskkooli ning õppis edasi. Tallinna 19. Kutsekeskkooli 
lõpetas ta kiitusega müürsepa-pottsepa erialal.  
1995. aastal lõpetas ta eripedagoogina Tartu Ülikooli. Sellest ajast töötab 
Urmas Tartu Hiie Koolis kuulmispuudega laste kasvatajana. Talle 
meeldib vaegkuuljate ja kurtidega töötada, sest nad on tema jaoks „omad inimesed“. Urmas peab oluliseks, 
et saab aidata lastel suulist kõnet omandada. Ta kasutab kuuldeaparaate ning teab oma kogemusest, kui 
vajalik on kõnekeele oskus. Kuulmislanguse tõttu on tema võõrkeeleoskus väike, kuid pedagoogika alal on 
ta end palju täiendanud.  

Nooruses tegeles Urmas ka spordi ja fotograafiaga. Praegu armastab ta vabal ajal lugeda tehnikakirjandust. 
Urmas on kuldsete kätega töömees. Ta oskab teha kõiki ehitustöid. Lisaks kasvataja ametile töötab ta ka 
ehitusfirmas. Urmas on kirjutanud vaegkuuljate 
probleemidest ajalehes Postimees. Tema tööd on 
tunnustatud Tartu maavalitsuse tänukirjaga.  

Urmas elab Tartus. Ta on abielus, peres on tütar ja poeg. 
Urmase pereliikmed on kuuljad.  

2. Otsi internetist lisamaterjali Eero Pevkuri ja Urmas Hausi kohta. Tutvusta seda kaaslastele. 
 

      3. Täida loetud tekstide põhjal e-harjutus nr 20.4.1. 

Urmas arvab, et õppimine ja õige eriala omandamine 
on väga olulised. Kõige tähtsam on ületada hirm 
selle ees, kuidas tulevikus hakkama saada. Julge 
pealehakkamine ja töökus viivad sihile. 

Kuulmispuudega noortele ütleb Eero, et edukas on see, 
kes ise tahab ja püüab midagi saavutada. Edu ja 
kuulsuse aluseks on tahe ja visa töö. Ta peab väga 
tähtsaks oskust pühenduda nii perele kui ka 
ühiskonnale. 


