
Jüri Jaanson           Tööleht 20.6 

1. Loe.     
Jüri Jaanson (s. 1965) on vaegkuulja. Ta alustas kooliteed Tartu Hiie koolis ja 
lõpetas keskkooli Viljandis. 45-aastasena asus ta TÜ Pärnu Kolledžis majandust 
õppima. Jüri kasutab pidevalt kahte kuuldeaparaati. 

Jüri Jaanson on endine sõudja. Ta on üks Eesti tuntumaid sportlasi. Jaanson on 
osalenud kokku 6 olümpial (Sŏul, Barcelona, Atlanta, Sidney, Ateena, Peking). 
Ateena ja Pekingi olümpiamängudel võitis ta hõbemedalid. Viiel korral on ta 
saanud medaleid maailmameistrivõistlustel (kolm pronksi, üks hõbe-, üks 

kuldmedal). Kolmel korral on ta võitnud maailmakarika.  

Jüri Jaanson on saanud ka riiklikke autasusid:  
• Eesti Punase Risti II klassi teenetemärk (2005). 
• Venemaa presidendi aukiri sportliku koostöö 

arendamise eest (2010).  
 

Jüri Jaanson on aasta kodanik 2004. Ta on valitud kolmel 
korral aasta meessportlaseks. Atlanta olümpiamängudel 
kandis Jüri Jaanson Eesti lippu.  
Jüri on abielus, tema peres kasvab kaks tütart. Jüri Jaansoni abikaasa on sõudmistreener. 
 

Praegu tegeleb Jüri Jaanson poliitikaga. Ta on Riigikogu liige ja teeb seal sama kõvasti 
tööd kui spordis. Talle on lähedased sotsiaalvaldkond, puuetega inimeste probleemid, 
hariduse ja spordi teemad. Jüri teab, et kurtidel ja vaegkuuljatel on raske aru saada 
teatrietendustest ja televisioonisaadetest. 2011. aastal algatas ta projekti „Vaegkuuljad ja 
kurdid teatrisse“. Tänu Jürile on mitmes teatris olnud etendusi, kus on viipekeelne tõlge, 
subtiitrid ja lisavõimendid. Tema arvates peavad puuetega inimestel olema võrdsed 
võimalused ühiskonnas toime tulla.   
 

Jüri Jaanson on öelnud, et talle ei meeldi alustatut pooleli jätta. Iga töö tuleb lõpule viia. 
Jüri Jaansoni elust ja spordisaavutustest on kirjutatud raamat „Sauruse tee“ (G. Press, 2011). 
 

2. Vasta küsimustele.  
 

1. Mis koolides on Jüri Jaanson õppinud? 
2. Mis ala sportlane ta oli? 
3. Millistelt suurvõistlustelt on Jüri Jaanson 

saanud medaleid?  
4. Missuguseid riiklikke autasusid ta on 

saanud? 

5. Millega tegeleb Jüri Jaanson riigikogus? 
6. Mis projekti ta 2011. aastal algatas? 
7. Miks tegeleb Jüri Jaanson puuetega 

inimeste probleemidega? 
8. Kust saab Jaansoni elust täpsemalt lugeda?

*Mis on puuetega inimeste probleemid? *Mille lahendamisele võiks Jüri Jaanson kaasa aidata?  
 

3. Vaata videost ja loe Jüri Jaansoni tervitust vaegkuuljatele.  

Tere. Minu nimi on Jüri Jaanson ja ma olen vaegkuulja. Minu kuulmisjääk on kõnesagedustel 5%. Aga see ei ole 
seganud mind elus hakkama saamast. Ma olen õppinud Tartus, Hiie koolis (varasemas Tartu I Eriinternaatkoolis) ja 
sealt liikusin edasi tavakooli. Hiljem olin pikka aega tippsportlane, praegu olen Riigikogu saadik. Meie, vaegkuuljad, 
ei ole mitte millegi poolest halvemad kui need inimesed, kellel kuulmisprobleemi ei ole. Üks oluline asi, mis meil 
kindlasti olema peab, on hea ja tugev eneseusk. Just eneseusk on see, mis kannab meid elus edasi ja mis avardab meie 
maailma, ning samuti aitab täita meie unistusi, meie soove. Eneseusk on meid kandev jõud ja meil peab seda olema.  

 4. Soorita e-harjutus nr 20.6.1. 


