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AKTIIVNE OLLA EI OLE KUNAGI HILJA! 

 
 

       (Dr Renate Heinisch 
       Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 
       liige 
       TransAge projekti koordinaator) 
 
 

Vestlus teemal „TransAge projekt“ 
 
 

Vanurite Eneseabi ja Nõustamisühing osales kaks aastat Grundtvigi elukestva õppe 
TransAge projektis. Kes oli  Grundtvig? 
 
Nikolai Frederik Severin Grundtvigi (1783 – 1872) peetakse Põhjamaade elukestva 
õppe traditsiooni alusepanijaks. Ta oli Taani teoloog ja kirjanik, kelle arvates igal 
ühiskonnaliikmel peaks kogu eluaja vältel olema võimalus enesetäiendamiseks, mis 
peaks hõlmama ka kodanikuvastutust ning isiklikku ja kultuurilist arengut. Äärmiselt 
tähtsaks pidas ta Euroopa rahvaste omavahelist suhtlemist, mille eesmärk oleks luua 
sõprussidemeid mõistmaks paremini Euroopat ja kaasa viia häid ja unustamatuid 
mälestusi. On vajalik tunda teiste maade ajalugu, kultuuri, kombeid ja traditsioone, 
sest piirid teiste maadega ei ole kunagi geograafilised, ütles ta. 
 
Kas TransAge projektis rakendati Grundtvigi põhimõtteid? 
 
Kindlasti. Osavõtvateks maadeks olid Saksamaa, Itaalia, Hispaania ja Eesti.  
Euroopa õpikoostöö projektides osalevad täiskasvanuharidusega seotud asutused 
vähemalt kolmest Euroopa riigist. On soovitav, et suurte riikide kõrval osaleb 
vähemalt üks väiksem riik.  
 
Meie olime kõige väiksema maa esindajad. Kuidas meisse suhtuti? 
 
Saime tunda projektipartnerite lugupidamist ja koostöövalmidust. Öeldakse, et 
päevad pole vennad. Meiega see nii ei olnud, võib tõdeda, et kahe aasta jooksul meie 
päevad olid vennad, isegi liialdamata – sõbralikud vennad. Lõpukoosolekul 
Saksamaal saime kuulda meie sõprade muljeid Tallinnas toimunud VENÜ seminarist: 
need olid kõik positiivsed, unustamatud mälestused algasid vaatega Toompealt  
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merele ja keskaegsetele tornelamutele kuni meie aiapeoni, kus vaatajateks oli umbes 
200 prouat, kõikidel imeilusad kübarad peas, ja esinejateks meie tantsijad, esitamas 
säraval näol nelja seminaril osaleva riigi rahvatantse. Külalistel avanes võimalus näha 
ka meie seeniore valssi keerutamas. 
 
Mis oli TransAge projekti eesmärk? 
 
Eesmärgiks oli aktiviseerida vanureid aktiivse vananemise kontseptsiooni mõttes ja 
teha järeldusi osalejamaade situatsiooni analüüsist, samuti uurida vanurite tegelikku 
osavõttu vabatahtlikust tegevusest Euroopa Liidu maades. Paljud vanemad inimesed 
hindavad osavõttu ühiskondlikust elust kui väljapääsu, leidmaks uut elumõtet. 
Projekti põhihuviks oligi eluperiood pärast pensioniikka jõudmist, eelkõige elukestev 
õpe. 
 
VENÜ liikmed on pensionärid, kas kõik on tundnud ebakindlust üleminekuperioodil 
töötajast pensionäriks? 
 
Raske öelda, paljud kindlasti. Psühholoogid-teadlased ütlevad, et pensionile jäämine 
on teatud mõttes šokk, kriis. Eestis on täheldatud pensionäride hulgas suurt arvu 
inimesi, kes kannatavad depressiooni all üleminekuperioodil, umbes 40% töölt 
lahkunute hulgas. 
Õigustatult arvatakse, et vabatahtlik töö võib olla pensionärile „päästerõngaks“, mis 
ajaga muutub eakate elustiiliks. Inimesed hakkavad tundma suuremat hingerahu, 
rõõmu ja enesekindlust. Seminaril kuulsime, et praegu on Euroopas umbes 94 
miljonit vabatahtlikku (vanus alates 15). Kui nad  moodustaksid ühe riigi – 
Vabatahtlikemaa - , siis oleks see Euroopa Liidu kõige suurem liikmesriik! 
 
Saksamaal ilmus hiljuti raamat „Vananemiseks ei ole aega“. Mulle tundub, et meie 
ühingu  maja inimestega on sama lugu? 
 
Tõepoolest, kõik meie maja inimesed on äärmiselt hõivatud. Pidevaid vabatahtlikke 
on umbes 200. 
 
Vastavalt projekti tööplaanile pidi toimuma tutvumine partnerriikidega Euroopas, 
mille organiseerijateks olid vastava maa partnerorganisatsioonid.  Mis oli 
delegaatide roll välissõitude ajal? 
 
Meie delegaadid, vastavalt projektile „õppurid“, osalesid seminaridel, kus toimus 
nende tutvustamine – nende töö enne pensionilejäämist ja vabatahtlik tegevus ning 
elukestev õpe täna. Delegaadid said kuulda ja pildis näha uusi ettevõtmisi Euroopa 
riikide vabatahtlike töös. Vaheaegadel oli võimalus vestelda kolleegidega isiklikult. 
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Delegaadid said kuulda mitmeid ettekandeid, võib-olla räägiksime lühidalt 
mõningatest. 
 
Esimesel seminaril Itaalias, Bazzanos, mõtestas Saksamaa esindaja psühholoog 
Wilfried Griebel lahti mõiste Transage (üleminekuperiood) ja analüüsis igat perioodi 
eraldi. Põhitähelepanu oli suunatud vanurite aktiivse vananemise kontseptsioonile. 
Eesti delegatsioon tutvustas Heino Hankewitzi raamatut „Eaka vabatahtliku 
käsiraamat“, mis sisaldab nõuandeid, fakte ja soovitusi vabatahtlikuks tööks. Lisaks 
esitati lühiülevaade võõrkeelte õpetamise meetoditest vanuritele VENÜ-s. Tallinnas 
toimunud seminaril andis põhjaliku ülevaate meie maja vabatahtlike tegevuse ja 
õppetöö kohta VENÜ juhatuse liige Ene Veiper. Tundus, et meie huviringide suur arv 
(40!) oli meie partneritele, suurte maade esindajatele  tõeline üllatus. Külaliste 
küsimused puudutasid põhiliselt finantsprobleeme. Seminaril Hispaanias Valladolidis 
oli huvitav kuulata ja näha nö „elupuu kokkuseadmist“, siin oli võimalus läbi viia 
inimloomuste rahvusvahelist võrdlust erinevatel eluperioodidel eri riikides. 
 
Kuidas toimus tutvumine partnermaadega? 
 
Nelja riigi delegaadid kohtusid 2009-2011 a  jooksul üks kord Itaalias, samuti üks 
kord Eestis, Hispaanias ja Saksamaal. Iga projektis osaleja sai külastada üht maad 
(õppurid – learners) ja iga delegatsiooni kaks liiget (töötajad – staff) kolme maad. 
VENÜ esindajatel oli võimalus külastada Bazzano ja Bologna linna Itaalias, 
Valladolidi ja Madridi Hispaanias ning Schöntali, Rothenburgi, Weikersheimi ja 
Stuttgarti Saksamaal. 
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Tutvumine Rothenburgiga 

 

Palun mõni sõna Teie muljetest. 
 
Avamaaks oli Itaalia, peatuspaigaks väikelinn Bazzano. Põhiekskursioon toimus 
Bolognas (Põhja-Itaalia), kus elanikke 472 000, siin asub Euroopa vanim ülikool. 
Üllatavalt mõjusid 12. sajandist pärit viltused tornelamud. San Pietro katedraal (10. 
saj, täiendatud 1605) jääb meelde oma suurte ja värvikate mosaiikmaalide poolest. 
Täiesti ootamatult võib sattuda elavas kaubanduskeskuses rahvuskangelase Giuseppe 
Garibaldi kuju peale, nähtavasti lähtuti põhimõttest – igavesti rahvaga! 
Järgmisel aastal külastati Hispaaniat. Külla oodati meid Valladolidis, Kolumbuse ja 
Cervantese linnas. See iidne linn, mida esmakordselt mainiti mauride kirjalikes 
allikais 1074, üllatab oma õrnhallide  toonide poolest. Ülikool asutati siin juba 1346.a 
ja aastatel 1601-1606 oli see linn Hispaania pealinn. Isegi natuke kahju on siit ära 
sõita, inimesed, ka lapsed, naeratavad võõrastele kergelt. Ees ootab Madrid – 
praegune pealinn – kus 3,4 milj elanikku. Meie külastame siin kuningalossi,  mis 
lõplikult sai valmis 1755.a. See on Euroopa suurim loss, tube on siin 2800! Kõik on 
jalustrabav – mõõtmed, sisustus, värvid. Patt tunnistada – kõik kokku on natuke 
väsitav – lennujaam tundub oaasisena. 
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Schöntali klooster 
 

Kolmas ürituse toimumise  koht Saksamaal oli Schöntali kunagine mungaklooster. 
See looduskaunis ja ajalooline ümbrus oli hästi valitud. Muljeterohked olid 
väljasõidud Weikersheimi, ka siin saime tutvuda imekauni hästisäilinud 
kuningalossiga ning Rothenburgi. See keskaegne väikelinn upub lilledesse, on 
ümbritsetud sõbralikest mägedest ja kus üks muinasjutuline jõulupood on avatud 
aasta ringi. Meie külastuspäeval paistis see linnake turistidest lõhki minevat, loodame 
siiski, et ei lähe! 
 

            
Rothenburgi Raekoja plats 
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Tööd ja ekskursioone oli hulgaliselt, aga ajavarud piiratud. Kas on Teil jutustada 
lugejale midagi lõõgastavatest vahepaladest? 
 
Meie kokkutulekute ajal oli muusika meeldivaks lõõgastuseks. VENÜ aiapeol said 
külalised kuulda meie kerget muusikat, teele saadeti nad lauluga „Vaikne kena 
kohakene“. Hispaanias viidi läbi midagi täiesti ebatavalist; kõik laulsid koos kõikide 
rahvalaule. 
Saksamaal, Weikersheimi lossi juures töötab noorte rahvusvaheline ooperistuudio, 
kuhu olid tulnud noored lauljad Tšiilist, Serbiast, Hiinast, Lõuna-Koreast, Maltalt ja 
Saksamaalt, kontsertmeister oli Peterburist. Meie saime kuulata katkendeid Mozarti 
ooperist „Cosi fan tutte“ („Nii teevad kõik“). Lauljate hääled olid täiesti ebatavalised. 
Schöntali kloostrikirikus kuulsime Berliini barokktrompetiansambli kontserti. See 
vanamuusika ansambel on hästi tuntud kogu Euroopas. Lõpukoosolek Schöntalis ei 
möödunud lauludeta. Meie delegaat laulis Šoti lahkumislaulu, milles tänatakse 
vastuvõtjaid ja kus öeldakse „...siia jääb me süda soe, sest teile kuulub see!“ Viimase 
laulu esitas noor itaallanna - „O sole mio“ sõnadega öeldi meile, et põike jääb alati 
meile paistma. 
 
Projekt laabus hästi, kas midagi jäi ka puudu? 
 
Kõike saab alati veel paremini teha. Kahju, et ajalimiit oli väga piiratud – 
diskussioonideks ei jäänud aega. Elava suhtlemise nimel võime jätkata võõrkeelte 
õppimist. 
 

              
 

Puhkehetk kloostri õues 
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Kas arvate, et lähemas tulevikus saate näha-kuulda mingisuguseid positiivseid 
tulemusi projektist ? 
 
Neid on juba praegu. Üks meie delegaatidest on juba esitanud „elupuu“ ettekande 
oma kolleegidele Loo seenioride klubis „Pihlakobar“. Saksa delegatsiooni 
südamlikkus, selle maa ja linnade ilu panid ühe meie 80-aastase delegaadi tegema 
otsuse, et sügisest hakkab ta õppima saksa keelt. Grundtvig rääkis: õppida ei ole 
kunagi liiga hilja! 
 
Kas sooviksite öelda mõne sõna lõpetuseks? 
 
Jah, kindlasti. Tahan tänada kõiki vabatahtlikke VENÜ-s ja projektipartnerite juures, 
kes tegelesid projekti ettevalmistamise ja läbiviimisega. Euroopa elukestva õppe 
programmis on öeldud, et kui projektipartnerid töötavad ühel meelel, siis lisades 
tessera (tükikese), moodustub mosaiikplaat! 
 
Hr Heino Hankewitz, Teile kui projekti TransAge Eesti projektikoordinaatorile kuulub 
lõppsõna. 
 
See projekt on rikastanud meie Eesti delegatsiooni teadmisi Euroopa vabatahtlike 
tegevuse ja kultuuri kohta, on andnud meile kõigile innustust uuteks ja 
mitmesugusteks ettevõtmisteks meie enda organisatsioonis VENÜ-s ja viljakaks 
koostööks eakaaslastega teistest Euroopa riikidest. 
 
    Projektis osalejaid küsitles Lia Loode 
 

 
MÕELDES VALVELAUA TOIMKONNALE 
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Ju ma olen konservatiivne – nii nagu ma oma kutsetööd tehes olin ühes ja samas 
töökohas üle 30 aasta, nii olen ka VENÜ-s pidanud maja avamisest saadik üht ja 
sama ametit. 
Varieerides tõdemust „teater algab garderoobist“ võib öelda, et meie maja algab 
valvelauast. Valvelaud on teatud mõttes nagu  maja visiitkaart. On ju oluline, et juba 
sisenedes tunnetad tähelepanelikku suhtumist ja sõbralikku õhkkonda, meie kauni 
maja positiivset aurat. 
Minu ülesanne ongi seista hea selle eest, et valvelaua toimkond funktsioneeriks 
laitmatult. Mida see sisuliselt tähendab? Et iga päev kella 9 – 13.30 ja 13.30 – 18 
istuks keegi valvelauas. Ja mitte ainult ei istuks, vaid tunneks end esindusliku 
majaprouana, oleks sõbraliku ja lahke olekuga, tähelepanelik, püüaks lahendada kõiki 
küsimusi, millega tema poole pöördutakse, koguks liikmemaksu ja vahendaks 
telefonikõnesid, registreeriks maja külastajaid, oleks kõigega kursis, mis majas 
toimub jne., jne. Midagi keerulist selles kõiges ei ole, on vaja head tahet, vastutus- ja 
kohusetunnet, olla tähelepanelik, ja kõik laabub, ometi on täiendus meie perre visa 
tulema. Kümmekond toimkonna liiget on seda ametit pidanud ligi 15 aastat, paljud 
ligi kümme. Kokku on meid 40 ümber, üldiselt tore ja tubli seltskond. Mitmel on 
kujunenud oma lemmikpäevad ja -ajad, enamasti ollakse valves kaks korda kuus. 
Kuu valvegraafik valmib umbes eelneva kuu keskel. Probleemseid päevi tuleb ikka 
ette. Kõige raskemad ajad on jõulud, uusaasta, jaanipäev, ega laupäev-pühapäevgi 
väga ihaldatud ole. Õnneks on inimesed vastutulelikud ja mõistvad ning koos saame 
graafiku tehtud. Muret tekitavad igasugused ootamatused – haigused, ärasõidud jne. 
Teinekord tuleb sõna otseses mõttes üleöö asendaja leida. Helistad ühele, teisele, 
kolmandale ja kui ka meie asendamatu asendaja Aili Zõrjanova sel korral aidata ei 
saa, pead ise oma plaanid ära muutma ja valvesse tulema. Vahel õnnestub mõnele 
sõbrannale auk pähe rääkida.  
Probleem on ka see, et kõik me jääme vanemaks, tähelepanu hajub, tervis kipub 
lonkama ja kas tahame seda tunnistada või ei taha (enamasti ei taha!), aga hakkame 
vigu tegema, unustame, tähelepanu hajub... Ja annaks taevas, et ka mina ühel päeval 
enesekriitiliselt ütleksin: aitab, ma ei jaksa enam, nüüd võiks jätkata keegi noorem ja 
tublim! 
Minu sügav lugupidamine ja tänu kuulub kõigile neile, kellega koostööst olen ainult 
rõõmu ja rahuldust tundnud. 
 
 
 
       Helle-Mai Aaremäe 
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ÕPIME SOOME KEELT 
 
 
Soomemaa on olnud paljudele meist raskesti kättesaadavaks ja kaugeks unistuseks. 
Praegu, vabas Eestis on kontakt Soomega nii enesestmõistetav, et teisiti see ei võikski 
olla. Peaaegu kõikidel elualadel on tekkinud Soome ja Eesti vahel tihedad sidemed. 
Paljudel on isiklikud kontaktid. 
 
Soome ja eesti keel on lähedased sugulaskeeled. Seetõttu on soome keele õppimine 
näiliselt suhteliselt lihtne. Kuid kuna soome ja eesti keele grammatikareeglid ja keele 
struktuur on küllaltki erinevad, siis nõuab soome keele õppimine tõsist tööd. 
Tallinna keeltekoolides ei ole vanurite keeleõpet, ei ole ka vanuritele sobivaid 
õppevahendeid. Ometi on teada, et võõrkeele õppimine vanemas eas aitab säilitada 
vaimse töö võimet. Ka on keeltekoolis õppimine kallis ja seetõttu iga pensionär seda 
endale lubada ei saa. 
 

                 
 
 
 
Silvia Piiroja juhendab meie keeleringi vastavalt meie maja headele tavadele 
vabatahtlikuna. Tema juhendatav soome keele õpperühm alustas tööd 1997. a sügisel. 
Esialgu oli rühmas 7-8 õpilast. Alates 2007.a on rühmas 10-12 õpilast, kusjuures 
rühma põhikoosseis on püsinud peaaegu samana. Põhjuseta puudumisi tuleb ette 
harva. Käesoleval õppeaastal on rühmas 13 õpilast. Kahjuks ei ole rühmas enam 
ainsatki  1997. aastal alustanud õpilast. 
Kuni 2008. aastani juhendas pr Piiroja kahte rühma: algajaid ja edasijõudnuid. 
Algajate rühmas võeti läbi grammatika põhialused, hääldusreeglid ning omandati  
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soome keele lugemisoskus. Edasijõudnud olid võimelised lugema veidi raskemat 
teksti ning jutustama. Praegu töötab ainult edasijõudnute rühm. Kuigi õpilaste 
keeleoskuse tase on mõneti erinev, tunnevad kõik grammatika põhitõdesid ning on 
võimelised end soome keeles väljendama. Meie õpetajat kurvastab alati see, kui keegi 
eksib hääldusreeglite vastu. Kui me püüame oma mõtteid soome keeles väljendada, 
tunneb Silvia selle üle siirast rõõmu. 
 
Parima tulemuse annab keeleõpe sobivas keskkonnas. Silvia soome keele tunnid on 
sundimatud ja sõbralikud. Ta on välja töötanud oma süsteemi. Tuletame meelde 
grammatikat, lihvime lugemisoskust, jutustame, kuulame Soome muusikat jne. Kõik 
see toimub nii sujuvalt, et aeg möödub märkamatult. Me ei tunne end selliste 
vanuritena, kes ei ole võimelised elukestvaks õppeks. 
 
Mitmel korral on meie tunde külastanud VENÜ-s praktikal viibinud sotsiaalala 
üliõpilased Soomest. Nad on meile tutvustanud oma õpinguid,  sotsiaaltöö olukorda 
Soomes ning rääkinud paljudest igapäevaelu probleemidest. 
 
Neljal viimasel aastal on õppeaasta lõppenud mõnepäevase ekskursiooniga Soome. 
Reiside organiseerimise on õpetaja võtnud enda kanda. Mõni nädal enne õppeaasta 
lõppu on Silvial reisikava valmis ning algab tutvumine külastatavate paikadega. 
Põhiliselt tunneme huvi ajaloo ja kultuuri vastu. 
 
 

                     
 

Ekskursioonil Louhisaarel Mannerheimi mõisa ees 
 

2007.a käisime Turus, külastasime marssal Mannerheimi mõisat Louhisaaris, Porvoot 
ja Naantalit. Järgmised reisid viisid Helsingisse, kus 2008.a külastasime Toomkirikut, 
Talveaeda ja Linnamuuseumi, 2009.a Uspenski kirikut, Templikirikut ja tutvusime 
Sibeliuse mälestusmärgiga. 2010.a võttis meie ekskursioonigrupi Helsingis vastu  
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meie tuttav Soome üliõpilane Fiinu oma emaga. Nende heasoovlikud nõuanded olid 
meile igati kasuks. Käisime Rahvusteatris, Soome kindluses ja Kampi pensionäride 
päevakodus. 
 

                   
 

Mannerheimi mõisa pargis 
 

Vahetult enne reisi on Silvia välja selgitanud transpordi ning ööbimisvõimalused jm 
reisiga seotud üksikasjad. Reisi ajal on Silvia olnud meie oskuslikuks giidiks. Kui 
meeldiv on külastada välisriiki, kui sa saad aru kohalikust keelest! Isegi passiivne 
keeleoskus teeb välisreisi tunduvalt meeldivamaks. 
 
Täname Silvia Piiroja tehtud töö eest ning soovime talle tervist ja palju jõudu soome 
keele edasisel õpetamisel. 
 
 
 
       Maret Veske  
 
 
 
 

MOEŠOU  ÜLLATAS 
 
 

Kui varakevadel levis teade, et meie  käsitööderingid valmistavad ette oma töödest 
moešou, rändas mõte ajas tagasi, VENÜ tegevuse algusaegadesse, kui huviringid oma 
tööd alles alustasid. Võtsin sel ajal minagi osa õmblusringist. Meenub, et ka siis 
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tekkis mõte tehtud töid teistelegi näidata. Mõeldud-tehtud ja asi sai teoks. Kardan, et 
neid, kes seda veel mäletavad, on meie hulgas tänaseks üsna vähe järele jäänud, aga 
moedemonstratsioon toimus. See oli 9. mail 1997. aastal. Meenub  elevus, mida see 
ettevõtmine endaga kaasa tõi.  Mäletan, kuidas me kõik püüdsime oma töödega 
võimalikult hästi toime tulla. Sattusid need ju arvustavate pilkude alla. Tookordne 
moešou nii efektset muljet ei jätnud, kui seekordne, sest toolide vahele jäetud kitsuke 
rada ei võimaldanud eksponeeritavaid mudeleid kogu pikkuses vaadelda. 
 
Seekordne moešou, mis toimus 20. mail k.a, oli märgatavalt õnnestunum. Korraldajad 
olid ruumiküsimuse põhjalikult läbi mõelnud, mistõttu esitlust oli väga hea jälgida ja 
nautida. Moešou teema oli „Vanast uus“. On ju vana tõde, et vanast uut teha on palju 
raskem, kui  teha midagi uuest materjalist. Meie meistrid olid palju vaeva näinud ja 
tulemus oli suurepärane. Nii palju nutikust, loomingulist fantaasiat ja maitsekust ei 
osanud oodata. Nähtu üllatas. Oli kasutatud palju ilusaid materjale, oli huvitavaid 
värvilahendusi. Silma torkas ka tööde korrektsus ja puhas viimistlus. Moešou lõpetas 
pr Helju Kukk, kes demonstreeris oma ahhetamapanevat, suurt liblikat meenutavat 
väga ilusat suvist peokleiti. 
Peale kleitide ja kostüümide saime imetleda ka ilusaid telgedel kootud pleede ja 
vaibakesi. Samuti oli suur väljapanek maalitud siidsallidest. Ka see oli väga huvitav. 
Pärast moešoud kuulasime pr Virve Abeni loengut teemal „Mood ja riietumine“.  
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Alguses andis lektor huvitava ülevaate moe ajaloost ja moe muutumisest aegade 
jooksul. Eriti rõhutas ta, et mood ja riietumine ei ole üks ja seesama. Riietumisel 
tuleb silmas pidada oma isikupära. Mood annab ainult peajoone riietumiseks. 
Riietumine peab aitama parandada siluetti, mitte välja tooma iluvigu. Seekordne 
moešou oli huvitav ja meeleolukas. Aitäh vaevanägijatele tehtud töö eest. Loodame, 
et käsitööringid edaspidigi oma loomingut vaka all ei hoia. 
 
 
 
       Marta Aunapuu 
 
 
 
 

ÜLLATUSED 
 
 

20. mail oli meie saalis väljakuulutatud nn „moešou“. Mõeldes sellele tagantjärele, 
tundub, et see üritus oli täis üllatusi. Kava kohaselt  oli välja kuulutatud küll ainult 
üks üllatus, aga tegelikult oli neid päris mitu. 
 

                               
 
Kõige esimene oli see, et rahvast oli tulnud kohale üllatavalt palju, see tähendab, et 
me ei konuta toanurgas ja ei käi kuulamas ainult meil toimuvaid loenguid ja 
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kontserte, vaid tunneme huvi ka selle vastu, mida meie teised eakaaslased teevad. 
Tore! 
Teine üllatus oli see, et omavalmistatud rõivaste hulk oli suurem, kui me esialgu ette 
nägime. Seda jutustamise osa oli sellepärast alguses võib-olla liiga palju. Võtame 
arvesse. 
 
Algul kardeti oma töödega välja tulla. Aga me lohutasime ja õhutasime, et kõik on ju 
omad, kes pealtvaatajate ridades istuvad. Niisiis omadelt omadele  on ju üks kodune 
olemine. Ja tore – tegijad lasid nõeltel käia ja meie mõlemad õmblusringid oma 
tublide õpetajate ja tragide õpilastega teenisid ära vaatajate tänuliku aplausi.   
 
 
Ja veel üks imetore üllatus. Olen käinud vahetevahel seal all „mutiurus“ ja olen siis 
ka näinud nende naiste töid seal kangaspuude peal. See aga on ju alles algus või õieti 
tööde-tegemiste nn keskpaik. Tean, kui palju on enne tööd, et kuduma saab. Aga nagu 
nägite, on neil olnud ka tahtmist, jaksu ja ilumeelt, et selliseid ilusaid asju valmistada. 
Suur aitäh teile, olete tublid! 
Kõik see näitab, et vähe on sellest, kui meie naiste käsitöödest on vahete-vahel  
mõned nädalad näitused väljas. Kõik ei saagi neid näha enda vähese pealehakkamise 
tõttu. 
Arvan, et peaksime valmistöödega korraldama veel mõne omavahelise temaatilise 
kokkutuleku. Mõtteid on. Saaksime näha kaaslaste näputööd ja vast kuulda ka mõned 
õpetussõnad sinna juurde. 
 
Seekord aga veelkord suur tänu nõelameistritele ja kangakudujatele ning nende 
juhendajatele. 
Indu edaspidiseks! 
 
        Erna Kask 
 

 
KUIDAS EESTI PENSIONÄRID INGLISE KAARDIMÄNGU 

MÄNGIVAD 
 

Bridž on kaardimäng neljale mängijale, kus omavahel võistleb kaks paari. Mäng 
sarnaneb teistele tihivõtmise mängudele – tihid võetakse kaartidega ja trumpidega. 
Partnerluse element eristab bridži teistest tuntud mõttemängudest nagu male, kabe, 
pokker. Mängu sotsiaalne iseloom aitab luua palju sõprussuhteid. Meie laudkond 
tähistab ka ühiselt liikmete sünnipäevi ja muid tähtpäevi. 
Bridži võlu on selles, et siin ei ole mängijatele mingeid piiranguid – on tippmängijad, 
kes on alustanud juba 10-aastaselt ning neid, kes mängivad veel 90-aastaselt. 
Mängida saavad kõik – oled sa lihttööline või teaduste doktor, mees- või naissoost. 
Sa võid mängida seltskondlikku bridži oma sõpradega, nagu meil siin Poskas, või siis  
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mõnel tõsisemal tasemel. Peetakse ka rahvusvahelisi võistlusi. 
 

                        
 
Bridž arendab partnerlust, tiimitöö oskusi, tugevdab mälu ja arendab mõttetegevust. 
Bridži on kõrgtasemel mänginud ka paljud kuulsused, nagu USA president 
Eisenhower, tennisist Navratilova ja paljud teised, ka meie suurmeistrid. 
 
Meil siin Poskas on tänu juhatusele loodud bridžimänguks suurepärased tingimused. 
On olemas mängude ruum - omaette tuba, mida me võime kolm korda nädalas 
kasutada. Pidevalt käib mängimas 3-4 laudkonda. On naiste laudkond, meeste 
laudkond ja segalaudkond. Mul on olnud võimalus olla asendaja kõigis laudkondades 
ja kõik on äärmiselt meeldivad ja sõbralikud partnerid. Ainuke asi, mis meele kurvaks 
teeb, on see, et selle 12 aasta jooksul, mi.s mina siin bridži olen mänginud, on paljud 
mängijad lahkunud igaviku teele.  
Soovin kõigile mängijatele mänguedu ja aktiivsemat osavõttu ka maja muudest 
tegemistest. 
 
 
 
       Andres Odamus 
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RÕÕMSALT RINGIS 
 
 

VENÜ Poska-maja seeniortantsurühm Rõõmus Ring lõpetas sel kevadel oma 
tantsujalgel  kulgenud seitsmenda hooaja. See aasta oli rühmale nii tegus ja 
rõõmurohke, kui ka raske ja pingutusi nõudev. Nagu teada, käivad hädad ja haigused 
ikka mööda inimesi ja pole tantsijadki nende eest päriselt kaitstud. Nii tekkis meie 
tantsusõõri äkitselt auk ja võttis omajagu aega, enne kui see jälle nö täis tantsitud sai. 
 
Tantsukuude sisse mahtusid mitmed kontserdid ja toredad kohtumised. Esineti 
Seenioride Festivalil ja Maaema Messil, käidi külas vanadel sõpradel Merivälja 
pansionaadis ja viidi tantsulist külakosti villa Benita elanikele. Südamlik kohtumine 
toimus Puuetega Inimeste Kojas, kus anti jõulukontsert koos Loo seenioride 
ansambliga Pihlakobar. Oma panuse andsid Rõõmsa Ringi tantsijad ka Poska maja 
traditsioonilisel karnevalil, mille raamesse mahtus terve plejaad värvikaid nõukogude 
naisi. Väärikas punkt sai aastale pandud esinemisega vanalinna päevadel, kus astuti 
üles koos Tallinna teiste seeniortantsijatega. 
 

             
 
 
Suur suvi on käes. Hääd seeniorid, laskem suvepäikesel põski paitada ja tuulekesel 
pead silitada. Et oleks jaksu, tervist ja tahtmist sügisel taas otsast alata. Leida ise 
rõõmu liikumisest ja teadmisest, et veel suudad ja jaksad ning kinkida seda teistelegi. 
 
 
 
       Kai Müürsepp 
       Rõõmsa Ringi juhendaja 
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