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EESTI JA SAKSA EAKATE KOOSTÖÖ SAI AMETLIKU
KINNITUSE

Lepingute sõlmimine ja kokkulepetele allakirjutamine on alati pidulik ja ajalukku
minev toiming. Nii oli see ka siis, kui VENÜ maja pööningusaalis samalaadne üritus
toimus. VENÜ ja sõprusühingu Volkssolidaritäti Berliini Liidumaa organisatsiooni
esindajad kirjutasid alla koostöökokkuleppele, jäädvustamaks sõprussuhteid ning
kinnitamaks nende jätkusuutlikkust.
Vanurite Eneseabi- ja Nõustamisühingu pere on 15 aasta jooksul võitnud endale palju
sõpru. Häid partnereid, kellega koos eakate eneseabiliikumist edasi arendatakse, on
nii kodu- kui ka välismaal.
Kolm aastat tagasi sai alguse VENÜ koostöö Volkssolidaritäti Berliini Liidumaa
organisatsiooniga.
Volkssolidarität (VS) on ainuke endine SDV-aegne arvestatav kodanikuühendus, mis
on Berliini müüri langemise üle elanud ning on nüüd juba 20 aastat olnud
tõsiseltvõetav tegija Saksamaa sotsiaalmaastikul. Ka VS nagu VENÜgi koondab
valdavalt vanemaid inimesi, kes tahavad olla aktiivsed ning oma tegevusega
ühiskonnaelus silma paista. Lisaks on nad võtnud endale ülesandeks esindada oma
liikmete huve poliitilisel areenil, kaasaarvatud vanema põlvkonna elu kujundavate
otsuste vastuvõtmisel. Peale selle haldab ühendus tervet rida sotsiaalasutusi, alates
lastesõimedest ja -aedadest ning lõpetades vanadekodude ja ambulatoorse hospiitsiga.
Asutuste võrk on niimoodi üles ehitatud, et VSi või tema pere liige saab rahuldada
kõik oma suuremad ja tähtsamad vajadused ühe või teise teenuse järele ühingu sees,
ilma et peaks abi otsima naaberorganisatsioonist. Just see teebki ühingu atraktiivseks
ning kutsub endaga ühinema ja end teostama. Kuigi seoses liikmete järsu
vananemisega on viimastel aastatel liikmeskond veidi vähenenud, on eriti hakanud
juurde tulema nooremaid, kes tunnevad, et nad võivad oma eakaaslaste ja vanema
põlvkonna jaoks ühiskonnas midagi olulist ära teha.
Kui VENÜ on alles päris noor, siis Volkssolidarität on juba üsna eakas
organisatsioon. Oktoobrikuus tähistas ta oma 65. sünnipäeva. VS on esindatud
Saksamaa Liitvabariigi kuuel liidumaal. Kokku kuulub ühingusse pea 300 000
inimest, Berliinis on praegu 26 000 liiget. Kõik nad on ühinenud elukohajärgsetesse
rühmadesse, mille suurus algab paarikümnest ja lõpeb mitmesaja liikmega. Ühingu
liikmed elavad valdavalt endise Ida-Berliini rajoonides. Viimastel aastatel on
järelkasvu tulnud ka mujalt, näiteks Spandaust ja Zehlendorfist. Igas linnarajoonis,
kus rühmad töötavad, on oma büroo, kelle ülesandeks on rühmi koos hoida ja
ühistegevust pakkuda, samuti statistikat koguda, rajooniorganisatsiooni tööd
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koordineerida ja väljaspool esindada. Rühmad käivad oma elukohas asuvates
päevakeskustes koos tavaliselt kord kuus. Korraldatakse loenguid, kohtumisi,
kontserte, väljasõite ja pidusid. Ühtlasi peetakse sünnipäevi ja toetatakse üksteist
hädaolukorras.
Nii nagu VENÜs on ka VSi rühmades kogu tegevus vabatahtlik ja heategevuslik.
Palgatöötajaid jagub vaid sotsiaalasutustesse, kuigi ka neis on tähtis osa vabatahtlikel,
kes pakuvad sealsetele asukatele vaheldust ja seltsi ning annavad oma panuse, et
inimesed end kõikjal turvaliselt tunneksid.
Ka finantsilises mõttes on VSil ja VENÜl palju ühist. Tegevuseks laekub raha
eelkõige liikmemaksudest ja annetustest. Sellele lisanduvad vahendid projektidest.
Riik ja omavalitsus ühingut korrapäraselt ei toeta, küll aga tehakse tihedat koostööd.
Algusest peale, seega nüüd juba kolm aastat on VSi ja VENÜ esindajad käinud
vastastikku Berliinis ja Tallinnas külas ning õppinud tundma üksteise kogemusi.
Kuigi esialgu võib tunduda, et VSi 65-aastase kogemuse kõrval on VENÜl oma 15
aastaga vähe vastu panna, siis nii see siiski ei ole. Vastastikused külaskäigud on olnud
väga rikastavad ja impulsse andvad. Nii on saksa sõpradele avaldanud muljet
tugiisikute tegevus ja Vanavanemate Fondi imeliste vanavanemate konkurss,
eestlastele on meeldinud sotsiaalasutuste kõrge tase ja ambulatoorse hospiitsi ning
eriti seal tegutsevate vabatahtlike panus.
Allkirjastatud leping seab senise koostöö uutele alustele. Eelkõige tähendab see seda,
et nüüd ei jää enam midagi juhuse hoolde, vaid sõprussuhted muutuvad sihipäraseks.
Lisaks iga-aastastele kohtumistele tahetakse vahetada vabatahtlikke, jagada kogemusi
ka neil aladel, mis seni kõrvale jäänud, võetakse osa teineteise suurematest üritustest
ja tähtpäevade tähistamistest. Tähtis osa on tulevasel partnerlusel selleski, et ei
piirduta vaid oma organisatsioonide töö tutvustamisega, vaid minnakse külla ka neile,
kellega kohapeal koostööd tehakse.
VENÜl on teatavasti Berliinis veel teinegi partner. See on ammune
sõsarorganisatsioon Sozialwerk Berlin, tänu kellele tegelikult kõik aastate eest alguse
sai. Sõprusühingu Sozialwerk Berlin asutaja ja esinaine Käte Tresenreuter koos oma
abikaasa Harry ja tütar Margitiga oli ju see inimene, kelle jõupingutuste tulemusel
leiti Saksamaalt usaldusväärsed sponsorid ja teised head toetajad, et Kadrioru
keskuse maja korda seada. Alles see lõi eeldused, et Eesti Heategevusfondist kasvas
välja tänane Vanurite Eneseabi- ja Nõustamisühing. Ühing, mis kaunistab juba aastaid
Eesti sotsiaalmaastikku ning on teenäitajaks teistele kodanikualgatustele.
Allakirjutatud koostööleping lisab nii VENÜ kui ka VSi järgmistele aastatele
värvisära.
Heino Hankewitz,
VENÜ juhatuse esimees
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EESTI VABATAHTLIKE TUNNUSTAMISÜRITUS

Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskus korraldas 5. detsembril 2010 vabatahtlike
tunnustamisürituse. VENÜ kaastöötajatest oli sellele üritusele palutud Helgi Õismets,
et avaldada talle tänu vabatahtliku töö eest Eesti ühiskonna heaks.
Helgi Õismets kuulub eakate eneseabiliikumise eestvedajate hulka. Ta on suurepärane
näide inimesest, kes, olles aktiivne ühiskonna liige, teeb mitmekülgselt tegutsedes
head nii kaasinimestele kui ka endale. Eriti tänuväärne on Helgi Õismetsa panus
olnud viimastel aegadel, kui ühiskond on väga vajanud hakkajaid ja positiivselt
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mõtlevaid ellusuhtujaid, kes on oma ettevõtlikkuse ja abivalmidusega eeskujuks ja
tänu kelle tegutsemisele möödub maad võtnud kriis kiiremini. Just Helgi Õismetsa
nakatav elutahe on aidanud tema paljudel eakaaslastel, aga ka noorematel inimestel
leida uusi väljundeid eneseabiks ja positiivseid lahendusi. Astunud 1996.a esimeste
hulgas mittetulundusühingu Vanurite Eneseabi- ja Nõustamisühingu (VENÜ)
liikmeks, sai temast suurepärane õmblusringi juhendaja ja küpsetaja. Kuni tänaseni
on tema ettevõtmisel saanud loendamatu hulk riideesemeid uue elu, hättajäänud
inimesed on kogenud rõõmu ja lootust ja saanud oma muredele lahenduse. Tänu pr
Õismetsa taolistele inimestele on paljud ühingu liikmed leidnud tee küpsetusahju
juurde, muutnud oma ja teiste toidulaua mitmekesisemaks, tervislikumaks ja
taskukohasemaks. Lisaks sellele oleme me saanud jätkata VENÜ traditsiooni –
pakkuda oma majas ahjusooje küpsetisi. Pr Õismetsa iseloomustab tõsiasi, et
aktiivsus kasvab koos aastatega. Ta on tegev ka tantsuringis, osaleb mitmesuguste
ürituste ettevalmistamisel ja läbiviimisel, aitab oma eakaaslasi tugiisikuna. Helgi
Õismets näitab kõikides ettevõtmistes head eeskuju ning innustab oma teotahte,
leidlikkuse ja optimismiga kõiki kaasa lööma. Ta on VENÜ visiitkaart.
(Heino Hankewitzi esildisest Vabatahtliku Tegevuse Keskusele)

Palume Helgi Õismetsal Eesti Vabatahtlike tunnustamisürituse muljetest meile
jutustada.
2010 aasta 5. detsember läheb minu elulukku kui üks viimaste aastate toredaim ja
meeldejäävaim päev. Sel päeval hinnati minu tegevust vabatahtlikuna meie Poska
majas ülevabariigilise vabatahtliku rinnamärgiga 2010. Pidulik tunnustamisüritus
toimus Tartus Athena Konverentsi- ja Kultuurikeskuses.
Kavas oli Raadio Ööülikooli vestlusring ja salvestus vaba tahte teemadel. Kõnelesid
loodusemees Robert Oetjen ja inimeste juhtimisega tegelev Riina Varts, jutujärge
seadis raadiomees Jaan Tootsen. Tänusõnu aasta vabatahtlikele ütlesid Vabariigi
President Toomas Hendrik Ilves ja Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskuse juht
Tuulike Mänd. Ürituse mõnusat kulgemist aitasid hoida Ly Mikheim ja Huko Laanoja
Maarja külast. Austamisüritus lõppes kuumade jookide ja suupistetega.
Mälestuseks jääb kaunis ühisfoto koos Presidendi ja autasustatutega.
Olen tänulik, aga ka üllatunud, et minu tegemisi meie majas on nii kõrgelt hinnatud.
Enda arvates on see ju minult nii tilluke osa, mis maja aktiivsele elule jõudu annab.
Ühtsuses peitub jõud.
Mulle meenub ammune aeg, mil sain kätte pensioniraamatu. See oli mulle kurb
sündmus, arvasin, et nüüd pole mind enam kellelegi tarvis. Aktiivne elu on elatud.
Aga kõik läks teisiti. Armas Poska maja kutsus tegevust jätkama. Pr Ene Veiper
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kutsus mind õmblusringi juhendama (see ju minu elukutse). Nüüd olen leidnud uusi
tegevusi ja hobisid, mis annavad mulle tahet ja elujõudu. Olen õnnelik, et meil
eakatel on oma kodu kõrval ka vabaajakodu, kus on võimalik nii palju head teha ja
peamine – see, et mind veel vajatakse, annab jõudu elamiseks.
Olen alati rohkem rõõmu tundnud andmisest kui saamisest.
Lõpetuseks annan edasi andeka kirjamehe read:
Minu süda on mul ikka olnud
just nagu lill või maiustus või lelu peos.
Ma aina jagan teda
sõnades ja teos
kogu oma elu.
Nii mõnigi mind
noomib selle eest või naerab koguni
ning möönab põiklusteta
et asjad, mis on
saadud muidu eest
ja ilma küsimata,
need on väärtuseta.
Ma tean, ma tean.
Kuid sedagi ma tean
kui ränk on teiselt
südant saama minna.
Seepärast enda oma
pihus pean ja jagan küsimata
siia -sinna.
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ÜHES KUNINGALINNAS ÜHEL KUNINGAMAAL
Järelnoppeid Hispaaniast

Jaanuarikuu lõpupäevadel pakkis kümmekond krapsakat
VENÜ seenioriprouat kohvri, et lennata Hispaaniasse. Kui
tavaliselt on eestlaste populaarseks sihtpunktiks Päikeserannik,
siis meie reisiseltskond võttis suuna Valladololidi. Just siin,
kunagises kuulsas kuningalinnas, leidis aset Grundtvigi
programmi rahvusvaheline 2-päevane seminar, mis käsitles
aktiivse vananemisega seotud probleeme. Et mitmed VENÜ
liikmed olid oma projektipartneritega Hispaaniast, Itaaliast ja
Saksamaalt juba varem koostööd teinud, oli taaskohtumine soe
ja sõbralik.
Pr Lia Loode, kes Eesti-poolset projekti algusest peale aktiivselt
ja säravalt juhtinud oli, andis põhjaliku ülevaate VENÜ
liikmete tegevusest ning vabatahtlikust tööst. Seminar oli
sisukas ja andis osalejaile kahtlemata rikastava kogemuse. Ja
tunde ning teadmise, et inimesed meie väärika vananemise
akadeemias on valinud edasiliikumiseks õige tee…
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Nagu öeldud, oli seminar väga sisutihe ja lõppes sõpruspuu ehitamisega.

Õnneks olid organisaatorid korraldanud ka meie töövälise aja sisustamise ja andnud
aega kuningalinna jaoks. Nimelt oli Valladolid keskajal Kastiilia kuningate residents.
Siin sõlmiti 1469.a. abieluliit kastiillanna Isabeli ning aragoonlase Fernando vahel ja
selle ühenduse tagajärjel kujunes Hispaaniast üks ühtne riik. Valladolidil on seljataga
1000-aastane ajalugu: linna mainiti esmakordselt mauride ürikutes juba 1074.a.
Vanalinnas jalutades imetleme sajandite vanuseid rikkaliku ornamentikaga hooneid.
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Jaanuari ilm on karge ja päikseline, katedraalid köidavad meie pilku uhkeldavate
portaalidega ja sirutavad pilvisse oma sihvakaid torne. Suursugune ja ilus! Üks
kuningalinna arhitektuuripärlitest on kahtlemata ülikool, asutatud 1346.a ja hoone
koketne fassaad on kunstiteos omaette. Imposantne Raekoda on vana ja väärikas,
siinne plats peaaegu inimtühi. Keset väljaku kiviparketti seisab aga karussell, justkui
vanaaegsest filmist välja lõigatud, seisab ja ootab – küllap kevadet ja sooja ja siis ka
kundesid…
Valladolid on Christopher Kolumbuse kodulinn, siin kuulus meresõitja 1506.a. ka
suri. Raekoja platsil Kolumbuse majamuuseumis eksponeeritakse uhkusega esemeid
ja dokumente, mis maadeavastuse ajastuga seotud. Valladolidis sündis 1547.a. ka
Hispaania kirjanduse au ja uhkus, don Quijote´i looja Cervantes. Niisiis
kultuuriloolist pärandit kuningalinnas juba jätkub.
Peale vanalinnaga tutvumise on meil võimalus külastada ka Hispaania vanamuusika
kontserti. Põnevad instrumendid, pidulik helikeel ja professionaalne esitus - see on
suurepärane, kuningalinnale kohane muusikaline elamus.
Ühe kogemuse võrra õnnestub meil veel rikkamaks saada. Et siinne piirkond on
tuntud viinamarjakasvatuse poolest, külastame ka kohalikku veinikeldrit. Vein
vaatides, vein pudelites, noor vein, tummine vein, punane vein, valge vein, rose… Nii
arvame juba teadvat kogu tõde hispaania veinist, ent erinevaid sorte degusteerides
selgub ikka, et meie teadmised piirduvad vaid ühe mõistega - hea vein…
Kuningalinna hiilgeaeg jäi kahtlemata keskaega ja tänapäeval on Valladolid tuntud
kui provintsilinn Leoni piirkonnas. Viimastel aastakümnetel on ka rahvastiku arv
linnas tasapisi kahanenud, sest maa keskel, ahvatlevast rannapiirkonnast eemal, on
raske tööd leida. Ometi Valladolid elab, ehitab, rajab ja kujuneb. Raskustest
hoolimata. Ja kuningalinna kuninglik väärikus pole kuskile kadunud, seda õhkub
igast tänavakivist, igast hoolikalt restaureeritud hoonest ning igast linnakodanikust.
Madrid jääb Valladolidist paari sõidutunni kaugusele ja peale seminari lõpetamist
vurame kohe pealinna poole. Et kuulsast Euroopa metropolist ülevaadet saada,
loodame Vision-bussiga linnale tiiru peale teha, aga võta näpust. Hispaanlased
puhkepäeval puhkavad, mis küll üks õige asi on, aga meie ringsõidule kriipsu peale
tõmbab. Jalutame siis pühapäeva hommikul kuningalossi juurde, et nii Carlosele oma
lugupidamist avaldada. Lossivärav ongi lahti ja palee külastajaile avatud. Pikemalt
aru pidamata lunastame piletid ja astume sisse. Palacio Real on suurim kuningaloss
Lääne-Euroopas, rajatud XVIII sajandil endise mauri kindluse asukohale
silmapaistvas prantsuse stiilis. Muide, arhitekt on seesama kuulus Bernini, kes osales
Peetri kiriku ja Treri purskkaevude rajamisel Roomas. Palaco Real on olnud
Hispaania kuningate residentsiks Felipe ajast kuni Alfonso pagendamiseni eelmise
sajandi 30ndatel aastatel, siin toimuvad esinduslikud tseremooniad ja riiklikud
vastuvõtud, sest kõik 2000 ruumi on sisustatud kuninglikul moel. Stradivariuse tuba,
söögisaal ning kuninglik troonimissaal on eriti muljetavaldavad. Kõiki tube me läbi
käia muidugi ei jõua ja kuningapaari oma ringkäigul ka ei kohta, imetlusväärset on
aga küllaga.
Almudena katedraal kõrgub otse kuningalossi vastas, moodustades paleega ühtse
terviku. Pühakoja ehitust alustati 1879.a-l, valmis sai see enam kui 100 aastat hiljem,
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alles aastal 1993 ja on sellest ajast Madridi peakirik. Muide, katedraali krüptis on
XVI saj-st pärit Almudena neitsi kuju, kes on Madridi kaitsepühak. Almudenat on
külastanud ka Rooma paavst Johannes Paulus II ja seda visiiti meenutab paavsti kuju
katedraali ees. Meie saame kirikut imetleda vaid väljaspoolt: et turismihooaeg pole
alanud, on pühakoja uksed missavälisel ajal suletud.
Madridi tekkeloo kohta võib lugeda järgmist: roomlased asustasid siinsed alad juba II
sajandil pKr. Mauride sissetungi järel ehitas Mohhamad ben Abd al-Rahman X
sajandil Manzanarese jõe äärde Magerit`i [Madžriti] kindluse. Kuningas Alfonso oli
see valitseja, kes linna mauridelt tagasi võttis, ent Madridi kui pealinna ajalugu algab
aastast 1561, kui valitseja Filip II otsusel metropol riigi keskossa viidi. Linna
arhitektuur kannab endas sajandite jooksul läbitud aegkondade nägu. Nagu luitunud
ja pisut kulunud lapitekk, rullub meie ees lahti nii mauride kui bourbon`ide Madrid,
mida omakorda grupiti ilmestavad kaasaegsed kõrghooned. Tõepoolest, Madrid on ka
Euroopa pilvelõhkujate linn. Siinsed neliktornid olid omal ajal Euroopa kõrgeimad ja
kuigi need ammu pole enam need kõige-kõige, on pilkupüüdvad ometi.
Plaza Mayor – Madridi peaväljak – on XVII sajandi arhitektuuri meistritöö. Siia
teeme viisakusvisiidi juba esimesel õhtul. Munakivisillutisega väljakut ääristavad
laiad kaaristud. Kunagi toimusid siin rongkäigud, härjavõitlused ja avalikud
hukkamised. Väljakut ilmestavad kaks väga vana ja väärikat gildihoonet. Casa de la
Panaderia – pagarite gild – on väljaku üks kuulsamaid hooneid ja seal asub praegu
linnaarhiiv. Eriti põneva väljanägemisega on aga endine lihunike gild Casa de la
Carniceria. Selle ajaloolise hoone fassadile maalitud allegoorilised maalid on
pilkupüüdvad ja teatraalsed. Felipe III, kelle käsul 1617.a-l väljaku rajamist alustati,
silmitseb oma pronkshobuse seljas platsil jalutajaid ja loodan, et ta meilegi korraks
pilku viskab, kui siinsamas jalgu puhkame.
Puerta del Sol on Hispaania maanteesüsteemi 0-kilomeeter ning siit hargnevad linna
10 kesktänavat. Päikeseväljaku serval seisab Madridi sümbol madronòle – Hispaania
vapilt pärit maasikapuule toetuv karu. Plõksame meiegi madronole juures pilte teha ja
anname mõttes au Carlos II-le, kelle väärikas ratsamonument väljakut ilmestab.
Päikeseplats on linna üks populaarsemaid kohtumispaiku. Muide - uusaastaööl
kogunevat siia tuhanded inimesed, kes siis keskööl iga kellalöögi juures ühe
viinamarja neelavad – see väga vana komme tagavat asjaosalistele õnne kõigiks 12ks
kuuks kogu aasta vältel.
Kojulend üle Müncheni vältab tunde ja annab aega mõtiskluseks. Kas tuli Hispaania
nende päevadega meile ligemale? Vaevalt küll, pigem astusime ise sammukese
Hispaaniale lähemale. Ei Valladolidis ega Madridis muutnud meie sealolek midagi,
meis aga küll. Olime kohtunud rõõmsate tegusate inimestega, kogunud kuhjaga uusi
muljeid ja saanud raasukese hingelt rikkamaks. Tunne, nagu oleks üks uks meie
jaoks avatud ja sõbralikult paokile jäetud, leidis kinnitust.
!VIVAT ESPANIA! GRACIAS.

Kai Müürsepp
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KANGAKUDUMINE

1922.a Seitsmevennapäeval (10.07) nägin ilmavalgust Järvamaal Alliku vallas Retla
küla 6-kl algkooli õpetaja Anna ja Alliku valla konstaabli Karl Tarjuse teise tütrena
(1,5 a vanem õde). Ristinimeks pandi Vaike.
Minu kujunemine tekstiilikunstnikuks algas küllap juba algkoolis. Kõigi vihikute
viimased lehed olid täis kritseldatud „mustreid“, eeskujuks 1921.a surnud
emapoolsest
vanaemast
jäänud
tabelid
kangaproovide,
mustrite
ja
rakendusandmetega (+materjali kuluandmed). Vanaema oli lõpetanud Tallinnas
Rebenitzi Kunstkäsitöö- ja kangakudumise kooli, töötas kunstkangruna, kudus
kangaid rikastele kodusisustuseks, rõivakangaid ka müügiks. Pidas ka õpilasi.
Paljudelt näitustelt sai auhindu. Vanaisa, kes oli Käru kohalik koolmeister, tegi
vanaema kudumitest tabelid. See arhiiv oli minu ema käes. Kui läksin 1942.a sügisel
kudumist õppima Tallinna I Naiskutsekooli, andis ta selle mulle kaasa. Paraku hävis
see märtsirünnakus koos koolimaja, Tallinnas olevate kootud esemete ja
kudumismaterjaliga. Hävis ka tädi juures olev eluase, jäin vaid nende riietega, mis
parajasti seljas olid.
Naiskutsekoolist sai Kergetööstuse Tehnikum, mille lõpetasin 1946.a kevadel
diplomiga „Tehnik-tehnoloog kangakudumise alal“. Meie kursuselt võimaldati kahele
lõpetanule edasiõppimine kõrgemas koolis, üks neist olin mina. Ma ei saanud seda
kasutada koduse olukorra tõttu. Isa vangis Omakaitses, vanem vend Eesti Leegionis
olemise tõttu, emal tasuda üha kõrgemaks kruvitavad talumaksud. Joonistusõpetajale,
kellel oli kahju, et ma võimalust ei kasutanud, andsin ausõna: kui elujärg on
paranenud, lähen õppima. Tollal vist kandis too kool nime Kõrgem Tarbekunstikool,
edasi oli ta Tarbekunstiinstituut, edasi, juba minu sealõppimise ajal Eesti Riiklik
Kunstiinstituut, lühidalt ERKI. Nüüd on ta Kunstiakadeemia.
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Valida oli mul veel kaks töökohta. Üks neist kudujaks Kunstikombinaati (edasine
„ARS“). Kuna ei ole kunagi sallinud rutiinset tööd, siis sinna ma ei läinud. Jäi veel
viimane koht. Millegipärast oli meie koolile tulnud soov saada rahvamaja juhataja
Ravila valda Kosele. Nõustusin. Koolist saadud iseloomustuses oli märkus:
„Võimeline töötama juhtival kohal“. Kui olin end tööle vormistanud, algasid kohe
vabariiklikud kultuurialal töötajate kuuajalised kursused. Neist osavõtu tõttu ei
tundnud ma end ka tundmatus kohas vette hüppajana. Kasuks tuli suhtlemine sama
ala töötajatega. Üsna kasinale palgale teenisin lisa kodust toodud kangastelgedel
kududes. Tasuti peamiselt toidukraamiga. 1947.a üldlaulupeol kandsid Kose
naislauljad minu kootud riidest seelikuid.
Joonistusõpetajale antud lubaduse täitsin 1950.a sügisel. Tekstiilierialale oli soovijaid
14, vastu võeti kaks. Sisse sai Tartu Naiskutsekooli kiituskirjaga lõpetanu, teine
pidanuks olema mina kui tekstiilieriala lõpetanu, kuid ei. Kui õppeala juhatajalt aru
pärisin, sain vastuseks, et teise sissesaanu ema on olnud seal kunagi õppejõud.
„Varuväljapääs“ oli mul metallehistöö, kus olingi kolm semestrit. Siis selgus, et
Tartust tulnu lahkus, kuna sai joonistuses „kolme“ ja jäi stipist ilma. Kuigi olin juba
metallehistöös stipile lisagi teeninud hõbeasjade, peamiselt filigraanehete
puhastamisega ja ka uute filigraanasjade (kübaranõelad, kõrvarõngad)
valmistamisega, oli südamelähedane kunstiline tekstiil. Teise kursuse I poolaasta
kompositsiooniülesande tegin mõlemas erialas. Tööd materjalis tekstiilis ei nõutud
minu erialaste oskuste tõttu. Instituudi (tollal 6 a) lõpetasin 1956.a kevadsuvel. Tööle
sain kunstnik-dessinaatorina Tallinnas Pärnu mnt asuvasse vabrikusse „Keila“, kus
tehti poolvillaseid ülikonnariideid. Kuulduse järgi tuli Moskvast korraldus lõpetada
„Keilas“ ülikonnariiete tootmine, kuna Riias oli samalaadse toodanguga vabrik. „Üks
Pribaltika kõik!!“ Kähku sai kujundatud kleidiriiete tootmine, mis jäigi „vene aja“
lõpuni (?) „Keila“ toodanguks. Juba ülikonnariiete ajal soetasin oma tööruumi
laboritarbeid: elektripliidi, analüütilised kaalud jm vajalikku. Varem värviti ainult
täistoonides – kõige tumedam sinine, pruun ja must. „Keilas“ töötasin 5 aastat.
Lasteasjade konkursil kolme mantliriide eest saadud preemiaraha eest ostsin
puitmaterjali Mähel asuvale suvilakrundile ehitatava aiamaja jaoks, mille aitasid
nädalavahetustel ehitada Siberist tagasi tulnud vennad. Nüüd on saanud sellest (juba
väimehe algatusel) kahe juurdeehitusega
korralik elamu, kus elame tütre ja
väimehega kolmekesi. Kolm tütretütart elavad omaette.
Teine instituudijärgne töökoht oli Tartu tekstiilivabrikus „Areng“, kus töötasin üle 30
aasta, s.h 7 aastat pensionärinagi. Endistest tööstuskombinaatidest moodustatud
vabrikul olid osakonnad Tartus (4), Rõuges, Räpinas (silmkude), Elvas ja Otepääl
käsitelgedel tehtavad lauakatted, narmasvaibad ja (tähtsaim) rahvuslikud sõba- ja
naastkirjalised vaibad. Rõugesse tegin (ainsana NLiidu kergetööstuses) täisvillased
vahvelteki- ja zakkardtehnikas kammlõngast pearätikavandid (viimaste muster Eesti
lillkirjas). Said kenad ja nõutavad tooted. Üleliidulistes kunstinõukogudes võeti
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„Arengu“ tootenäidised alati hästi vastu, eriti said kiita rahvuslikul ainestikul tehtud
tooted.
Alates ERKI viimasest kursusest on olnud hobiks (ka sissetulekuks) kaastöö
N.Naisele ja kangakudumisringide juhendamine. Ka Tartu ARS-i osakonnale tegin
tellimustööna kavandeid.
Eluaegne harrastus on olnud laul, peamiselt koorilaul, aga ka ansambli- ja soololaul.
Pikim lauluaeg oli Tartu naiskooris „Cantare“, kus juhatuse liikmena oli minu
hooleks koori rõivastus.

Vaike Tarjus

AASTAD ON LENNANUD...
Aastad on lennanud linnulennul ja märkamatult olen minagi jõudnud kuldsesse
pensioniikka. Kuna jäin olude sunnil aktiivsest tööst kõrvale, hakkasid mu päevad
kuidagi üksluiseks muutuma. Tasapisi hiilis hinge tunne, et tahan elus veel midagi
teha, mis paneks mu silmad tõeliselt särama.
Nii ma asusingi uurima erinevaid võimalusi vaba aja sisustamiseks, kui ühel päeval
pöördus tütar minu poole järgmiste sõnadega: „Ema, kas sa ei tahaks tutvuda Poska
maja eakate klubi vahvate inimeste ja nende tööde-tegemistega?“ Esimese hooga ei
osanud ma midagi sellest ettepanekust arvata, ent paari nädala pärast otsustasin
sammud Kadriorgu seada. Oli kaunis päikesepaisteline aprillikuu päev, kui ma Poska
maja ukse avasin ja juba esimesest hetkest peale tundsin, et see on koht, mis saab
minu teiseks koduks. Olen võlutud äärmiselt kaunist majast, lahketest ja südamlikest
inimestest, kes mind vastu võtsid ja mulle maja tutvustasid.
Nüüdseks olen VENÜ liige olnud natukene vähem kui 2 aastat ja minu sisseelamine
on toimunud üsna pingevabalt, astusin liikmeks vastu suve (kevade lõpul), kui majas
ei olnud enam nii palju inimesi. Hakati juba valmistuma suvehooajaks. Pr Lea Viirese
soovitusel alustasin tööd valvelauas, et nii ühingu liikmetega tuttavaks saada. Olen
terve elu töötanud raamatupidaja ja sotsiaaltöötajana, ning seetõttu osutus
retseptsioonis olemine mulle igati sobivaks ja meelepäraseks tegevuseks. Õige pea
jõudsin arvamusele, et sealse töö paremaks korraldamiseks võiksid liikmekaartidel
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olla ka fotod, et nimed ja näod paremini meelde jääksid.
Lisaks retseptsioonile on minu abistavaid käsi vajatud ka köögis, kohvikus ja
abilisena verekeskuse töös. Tulevikus on mul soov liituda bridžiringiga. Näeksin
ennast hea meelega ka võimlejate ridades, aga kuna võimlemisringi on soovijaid
palju ja ruumi vähe, teeksin ettepaneku: selleks, et kõik soovijad saaksid ennast
natuke liigutada, võiks käia trennis üle korra.
Kuna Poska maja tegevus on mind niivõrd enda lummusesse võtnud, olen
tutvustanud meie tegemisi oma sõpradele-tuttavatele, eelkõige just noorematele
pensionäridele, keda võiks meie sõbralikus peres rohkem olla.
Olen igati rahul meie majas toimuvate ürituste (loengute, kontsertide, pidude)
korraldamisega. Väga meeldejäävad on ühised ekskursioonid. Eriti kauaks jääb
meelde jõulueelne ekskursioon Soome.
Tunnen uhkust selle üle, et minust on saanud elurõõmus ja tegus vanaema tänu eakate
päevakeskusele. Soovin kõikidele praegustele ja tulevastele liikmetele hingesoojust,
üksteisemõistmist. Olge ikka heatujulised üle Poska maja lävepaku astudes.

Igaüks meist vajab kodusoojust,
südamesse päikest, mis ei looju.
Puhtaid mõtteid, millest hing saab valgust,
kaunist uue aasta algust!

Õie Kullerkupp
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ÜKS INIMENE MEIE HULGAST

LINDA LIHO on Siberis sündinud, kasvanud ja mehelegi läinud. See oli 1898. aastal,
mil Linda vanavanemad, kes elasid Tartumaal Rõngu kandis, otsustasid Siberisse
välja rännata. Tolleaegne Vene tsaaririigi seadus lubas ümberasujatele maad.
Eestlastega asustatud Koidula küla Siberis kujunes nende koduks. Töökas eestlane ei
jäänud ka Siberis hätta. Nende põllul kasvasid küla kõige ilusamad kartulid. Aga
muret oli hiljem kolhooside ajal küllaga. Linda oli 13-aastane, kui külla tulid
püssimehed ja viisid mehed minema, nii ka Linda isa. Pärast küll maksti
surmasaanute leskedele raha. Järgnes sõda ja uued kannatused. Tähtis oli kokku hoida
ja üksteist aidata. 1975. aastal otsustati Eestisse sõita. Eestis, Suure-Jaani kandis võeti
ümberasunute järglased väga hästi vastu, pakuti eluaset ja tööd.
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Linda oma poja Mihkliga 10. detsembril 1941

Linda ütleb, et kui elus on üks asi halvasti, siis teised on ju hästi. Hea äratundmine ja
sellele keskendumine on inimese tasakaalu alus. Sõbrad ja tuttavad hindavad 86aastast Linda Lihot kui väärikat, sõbralikku ja abivalmis inimest. Nad imetlevad tema
elujõudu, mis on teda kõigist eluraskustest üle aidanud elada.
Mida arvab Linda tegevusest Virve Roost:
Linda on tõeline tubli ja töökas maanaine. Pärast tõsist tervisehäiret oli ta sunnitud
kümmekond aastat tagasi tulema Tallinnasse tütre perre elama. Venemaa eestlane, kes
vene keelt õieti ei oskagi. Kasvanud Siberi eesti külas ja nagu eestlased enamasti, end
seal koos mehega heale järjele üles töötanud. Peale Eestisse naasmist tegi ta
sedasama Viljandimaal – nii kolhoosis kui koduses majapidamises. Teda ei murdnud
ka rängad saatuselöögid – poja ja mehe surm.

Siberis. Jurjevi küla Koidula külanõukogu, Mariinski rajoon
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Tallinnas ta kidus ja „päästjaks“ (nagu ta ise ei väsi kordamast) sai talle mõne aasta
eest juhuslikult avastatud Poska-klubi. Ja eriti aiatöö. Aiarühma tuli ta ise – ühel
kolmapäevasel aiatööhommikul oli ta lihtsalt seal ja riisus lehti. Ja meie hulka ta jäi –
alati esimesena kohal, alati aktiivne ja heatujuline. Aga ka põhimõttekindel. Kord, kui
me kompostihunnikut nii korralikult ei lõpetanud, nagu tema seda vajalikuks pidas,
sai ta päris kurjaks – tööd ei tohi narrida!
Linda on meie aiarühmas kõige vanem (saab juunis 87) ja tema optimism ning
positiivsus on eeskujuks meile kõigile.

VENÜ UUTE LIIKMETE MULJEID
Olen VENÜ „noorliige“, liitusin ühinguga 2009.a kevadel. Kui jäin täielikult
pensionile, tekkis võimalus tulla jälle laulma Silvia Melliku koori, olin ka varem
laulnud tema käe all. Vanaemade kooris laulsid mitmed mulle tuttavad TPI kooride
endised lauljad. Mulle tutvustati Poska 15 maja, mis jättis kohe esimesel ringkäigul
väga hubase mulje, ei oleks osanud midagi sellist oodata. Kohe alguses sai selgeks, et
kooril on ees konkreetsed plaanid, mille nimel tehti intensiivset tööd. Tore! Mulle nii
sobis! Tundsin lausa naudingut, millise professionaalsuse ja nõudlikkusega Silvia
Mellik kooriga töötab. Kõikidesse esinemistesse suhtutakse täie tõsidusega ja dirigent
oskab koorist välja võluda maksimaalse võimaliku tulemuse. Peale mõnda
järeleaitamistundi saingi juba esineda Vabaõhumuuseumis ja Hiiumaal laulupeotule
saatmisel.

Vanaemade koori lauljad Ene Vilde (vasakul) ja tema õde Aime Trei
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Sügisel jätkus pingeline töö koori 5. aastapäeva kava ettevalmistamiseks.
Juubelikontsert õnnestus. Mustpeade Maja saal oli laulusõpru täis, kõigile ei jätkunud
istekohti. Kontserdi lõpus tõusid pea pooled kuulajatest Silvia Mellikut ja koori
tervitama. Milline elamus! Vääriline tasu nähtud vaeva eest!
Silvia Mellik ja väga toimekas koori juhatus oskavad leida koorile toredaid
esinemisvõimalusi, nii et pidevalt on eesmärk, mille nimel pingutada. Möödunud
jõulude eel oli kooril lausa 6 iseseisvat kontserti! Muidugi on kooril mitmekülgne
seltsielu, kus avanevad koori liikmete mitmesugused talendid. Soovin jätkuvat
energiat ja laululusti meile kõigile, eelkõige muidugi Silvia Mellikule.
Pensionile jäädes tekkis ka soov ennast kehaliselt liigutada. Minu hea saatus viis
mind Salme Poola tarmukasse võimlejate gruppi, „noorem“ võeti kohe sõbralikult
omaks. Hea on olla riietusruumis kohal pool tundi enne tunni algust, sest siis
võetakse ette viimased (seltskonna)uudised või aktuaalsed terviseprobleemid. Kindel
on see, et kunagi ei kalduta virisemisse ega kirumisse, alati ollakse optimistlikud.
Poska maja seob sind märkamatult üha rohkem endaga. Toimkonnad toimivad
pealtnäha kuidagi märkamatult. Iga toimkond vajab aeg-ajalt täiendust ja nii peavad
toimkondade eestvedajad uustulnukatel silma peal, et neid oma toimkonda kaasata.
Nii on minulgi nüüd võimalus igal reedel viirpapagoidele Hansule ja Gretele süüa
anda ja nende toimetamist jälgida. Samuti on mul võimalus naeratajana osa saada nii
mõnestki kontserdist ja loengust. Hiljuti kutsuti mind naisansamblisse Nostalgia.
Kui lugesin VENÜ 15. aastapäevale pühendatud Seeniori numbrit, siis leidsin sealt
väga palju ilusaid sõnu, mis kirjeldavad ka minu mõtteid ja tundeid VENÜga seoses.
Tähendab, et olen sattunud mõttekaaslaste hulka. Tore! Imetlen ikka, millisel hubasel
ja maitsekal moel on maja ja aed kujundatud, millisel kõrgtasemel on korraldatud
maja peod. Suur tänu eestvedajatele, et võime ennast siin majas tunda õnnelikena.
Ene Vilde
endine elektroonikainsener
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UUS INIMENE POSKA MAJAS

Kahe kuu eest sai mulle esimest korda osaks au külastada suurepärast maja, mis asub
Kadriorus maalilises Poska tänavas.
Kui ma esimest korda majja sisenesin, tervitas mind armastusväärselt lugupeetud
proua Evi Karilaid. Pärast mõningate sõbralike lausete vahetamist tegime koos
tutvumisringkäigu majas. Esimesed muljed olid imetoredad: pilku rõõmustasid ilu ja
hubasus, aga südant siin valitsev headuse ja hingesoojuse õhkkond. Kõigest oli tunda
üksmeelt, aktiivsust ja eluarmastust. Mulle tuli kohe mõte, mille ka välja ütlesin, et
tunnen end siin lihtsalt suurepäraselt ja siin on kindlasti väga hea ning võimekas
juhtkond.
Aeg läks. Nüüd on mul juba kahe kuu kestel olnud au ja võimalus üsna aktiivselt
osaleda selle suurepärase kogukonna elus ning üritustes. Sain mitte ainult tutvuda,
vaid ka suhelda toredate inimeste ja oma ala asjatundjate Heino Hankewitzi, Lea
Viirese, Ene Veiperi, Evi Viirsalu, Aino Suviste, Virve Roosti ja teistega, kes rõõmuga
jagavad oma elukogemusi ning õpetavad mulle iga päev palju, mille eest olen neile
väga, väga tänulik. Iga päevaga tutvun aina lähemalt ja rohkem selle ainulaadse maja,
siinse kogukonna tegevuse ja korraga.
Selle ajaga olen mõistnud, et VENÜ on väga hästi ja targalt paika pandud
organisatsioon, kus igaühel on oma ülesanne ja kus ühiste jõupingutustega luuakse
niisugune kaunis koht, kus valitseb eriline heatahtlikkuse meeleolu, mida me kõik
väga vajame.
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Eriti meeldis mulle, et VENÜ korraldab sotsiaalabi programme, mis on tänapäeva
ühiskonnale vajalikud. On teada, et sotsiaaltööks läheb vaja suurt ohvrimeelsust ja
head, avatud südant. Kõike seda nägin ma Poska tänavas asuva maja toredas ja
üksmeelses kollektiivis.
Muusikuna ei saa ma jätta mainimata, et sellel organisatsioonil on ka suurepärane
koor, kes laulab väga kooskõlaliselt, harmooniliselt ja südamlikult. Tahan väljendada
tänu ja tunnustust nii koorijuhile kui koori tegevuse korraldajatele, aga ka igale
lauljale süstemaatilise töö ning püüdlikkuse eest.
Nüüd võin ma veendunult öelda, et see on üks kõige silmapaistvamaid
organisatsioone, mida ma kuskil olen kohanud. Siin töötavad teistele kaasatundvad,
head ja andekad inimesed, luues enda ümber väga sõbraliku, lugupidava ja südamliku
õhkkonna.
Tahan avaldada erilist tänu ühingu esimehele ja asutajale härra Heino Hankewitzile
suurepärase organisatsiooni eest, kus paljudel inimestel on olnud võimalik leida
sõpru, kellega koos veeta aega meeldivalt, aktiivselt ning kasulikult. Peaasi on aga, et
siin osutatakse abi ja toetust ka teistele, tuge vajavatele inimestele – see on hindamatu
töö, mis väärib erilist kiitust, tunnustust ja austust nii igalt inimeselt kui kogu
ühiskonnalt!
Samuti tahan südamest tänada hoole ja tähelepanu eest minu vastu Eve Lindret, Toni
Aguraiujat, Evi Karilaidi, Helju Kukke, Linda Miili ja kõiki teisi, sest just tänu teile
ning teie suurele tähelepanule ja kannatlikkusele tunnen end siin majas teie keskel
väga hästi ja õdusalt. Siin viibitud aeg jääb mulle alatiseks südamesse nagu soe
kevadine päikesekiir.
Loodan väga, et saan ka edaspidi osaleda ja kasulik olla selle organisatsiooni
tegevuses.
Lõpuks tahaksin soovida uuel, alanud 2011. aastal kõigile jõudu, tervist, rõõmu ning
energiat, et sooritada uusi häid tegusid nende inimeste hüvanguks, kes seda vajavad
Petram Šubin

Selliseid noori mehi, kes niimoodi kirjutavad, ei ole kindlasti üleliia. Olles õppinud
Petramit veidi lähemalt tundma, tean, et ta on oma mõtted siiralt kirja pannud ja
need tulevad südamest. Nagu iga uue inimese puhul, ei teadnud me ka Petramit vastu
võttes, kuidas ta meie kogukonda sisse elab ja meid omaks võtab. Nüüd, mõni kuu
hiljem, võime tõdeda, et kõik meie lootused ja ootused on mitmekordselt ületatud.
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Tänu oma avatusele, meeldivale käitumisele, töökusele ja teotahtele on temast
lühikese aja jooksul saanud meie pere täieõiguslik liige, kellest me hakkame kindlasti
puudust tundma. Paraku on nii, et kaheteistkümne kuu möödudes saab tema
asendusteenistuse aeg läbi. Ma ei häbene seda öelda, et Petramit võib seada
eeskujuks mitmetele meie liikmetele, kes sobivad talle vana- ja vanavanaemaks.
Mõista nii lühikese ajaga meie ühingu olemust ja eesmärke on ju suur saavutus ja ka
see räägib üheselt meie noore sõbra kasuks. Mul on hea meel, et Petram on lubanud
ka pärast teenistuse aja lõppu meiega mitte ainult ühendust pidada, vaid ka oma jõu
ja nõuga meile toeks olla. Kirikuinimesena ja inimesena, kellele on meie liikumise
idee ja selle teostus igati südamelähedane, on see eriti rõõmustav. Ja kui temast ei
peakski meile uut liiget kasvama, siis on ta samamoodi väärt meie toetajana ja
abilisena.
Suur tänu, Petram. Asendusteenistuja latt on Teie poolt väga kõrgele seatud.
Sümpaatiaga
Heino Hankewitz
VENÜ juhatuse esimees

Teadmiseks Seeniori lugejale.
Meeskodanikud, kes keelduvad usulistel või kõlbelistel põhjustel kaitseväe
ajateenistusest, on kohustatud läbi tegema asendusteenistuse seaduses ette nähtud
korras. Ajateenistuse asendamise asendusteenistusega otsustab riigikaitseosakonna
juhataja. Asendusteenistuskohustuste täitmine ei tohi vastuollu minna
asendusteenistuslaste usuliste ja kõlbeliste veendumustega. Asendusteenistuslane
saab teenida üksuses, mis tegeleb pääste-, sotsiaalhooldus- või hädaabitöödega.
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HEAD LUGEJAD!
Laualehe 59-s number on ilmunud. Arvamustest võib teha järelduse, et sellist lehte,
kus on juttu ühingu liikmete probleemidest ja muredest, aga ka rõõmudest ja
tegemistest, on vaja.
Leht saab ilmuda siis, kui teie, lugupeetud ühingu liikmed, osalete lehe tegemisel.
Ootame kaastöid teie mõtetest ja probleemidest, ettepanekuid teemade kohta, mida
võiksime käsitleda, huvitavaid lugusid elust enesest, igasugust omaloomingut,
nõuandeid, vesteid ja nalju. Teretulnud on ka ringide juhendajate kirjutised ja
arvamused.
Lehe toimetaja Aino Suviste võtab materjali vastu ja kuulab meelsasti ka suulisi
ettepanekuid igal esmaspäeval kell 13.00 – 14.00 all saalis.
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