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ASTUME ÜHESKOOS UUDE HOOAEGA

On Poska tänaval üks kaunis maja,
mis ühte seob meid,
kellel tuge vaja
(Kersti Sirbi luuleread)

Nüüd juba üksteist aastat olen käinud siin Poska tänava kaunis majas, mille tragid
pensionärid on üheskoos üles ehitanud. Selleks on ühing saanud palju annetusi oma
liikmetelt, mida võib ilma üle tähtsustamata sõna otseses mõttes kuldkroonideks
nimetada.
Kuldseks teeb need kroonid eelkõige annetajate südamesoojus, millega inimesed, kel
endal raha kindlasti kunagi liialt palju pole, on seda teinud. Suurel osal meie
liikmetest on eelmisel aastal valminud piirdeaias oma isiklik aialipp, paljudel isegi
mitu. Sümboolselt on igal lipil kuldsete tähtedega kirjas annetaja nimi. Kuldkroone
laekus ka mööbliostuks pärast katusekorruse väljaehitamist.
Igakuised liikmemaksudki on suur annetus ühingu ja päevakeskuse ülalpidamiseks.
Teatavasti ei kata Tallinna linnalt saadav iga-aastane toetus kaugeltki kõiki
kommunaalkulusid. Liikmemaksude toel suudame oma maja hoida hubasena ja
soojana aastaringselt, eriti aga talvisel ajal.
Tänu riigipoolsele toetusele remontisime ja värvisime eelmisel suvel maja
välisfassaadi. Tänavuseks eraldatud summa eest teeme aga veelgi kaunimaks ja
hubasemaks siseruumid. Siis tunneme me end omas majas algaval hooajal veelgi
paremini.
Tänan kõiki maja liikmeid, kes on olnud jõudumööda abiks töödes ja toetanud
rahaliselt, et meie maja Kadrioru põlispuude all oleks ikka kaunis ja nähtav juba
kaugele!
„Paljud suudavad arvutada kulusid, vaid vähesed tulusid!“ on keegi tabavalt öelnud.

Virve Lillevars
VENÜ juhatuse liige
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TUGIISIKUD KUI HOOLDEKODUDE HEAD HALDJAD

Paunküla hooldekodu tugiisikute grupp alustas oma tegevust 1998.aastal pr Saima
Kuldma eestvedamisel. 7-liikmeline grupp tegutseb aktiivselt tänapäevani. Kahjuks
on aja jooksul Saima ja mõned teisedki liikmed meie hulgast juba lahkunud, kuid
nende asemele on tulnud uusi inimesi.
Paunkülas oleme alati väga oodatud. Meid võtavad vastu reipad hoolealused.
Kallistustele ei taha lõppu tulla. Paunküla hooldekodu direktor Valter Koppel võtab
meid alati sõbralikult vastu ja annab ülevaate hoolealuste tervisest.
Vesteldes oma hoolealusega saan ma teada tema noorusest, muredest ja elust
Paunkülas. Püüan teda igati aidata. Hoolealusele teeb rõõmu iga pisiasi: kas ulatad
veeklaasi, annad kommi, silitad pead, hoiad kätt või kohendad tekki. 14 aastat oli
minu hoolealuseks Hilda. Ajapikku said meist väga head sõbrad. Hoolimata oma
raskest haigusest oli ta minu külaskäigu ajal väga elurõõmus. Kahjuks läks ta sel
kevadel manalateele. Tema viimased sõnad mulle olid: hoia oma tervist!

Renate Pukk, Jaanis Jõgi, Silvi Liivanurm, Hilda Pärni ja Malle Saar
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Hr Koppel on korraldanud meile ühised kohvijoomised, kus oleme laulnud vanu
tuntud laule hr Leo Kelle juhtimisel.
Hoolealused, kes suudavad, saadavad meid lahkumisel alati bussini. Ja kallistustel ei
taha lõppu tulla!
Silvi Liivanurm

*

*

*

2011. aasta sügisel tehti mulle ettepanek minna tugiisikuks Paunküla hooldekodusse.
Sõitsime sinna 27. septembril Poska maja mikrobussiga, mida juhtis hr Kelle.
Paunkülla saabudes võtsid meid vastu sealsed elanikud Jaanis ja Margus. Tutvustasin
ennast ja sain kohe vastutasuks hoolealuse.

Margus Laul, Malle Saar ja Jaanis Jõgi

Minu hoolealuseks määrati pr Hedvig Leik. Hedvigil on omaette tuba kena vaatega
parki. Akna all kasvab suur puu, mille okstel istusid linnud kas paarilisega või üksi.
Hedvig ütles, et neid on väga huvitav jälgida. Tegime seda siis koos ja see oli tõesti
huvitav ja lõbus tegevus. Esialgu tutvusime omavahel ja leidsime palju ühist.
Rääkisin talle, et olen sündinud Räpinas Sillapää lossis ja esimene töökohtki oli
Räpinas. Hedvig sai rõõmsaks, sest Räpina on talle tuntud koht. Ise on ta sündinud
Mehikoormas. Mehikoorma on mullegi Räpina ajast tuttav, sest käisime seal
esinemas. Hedvig elas varem Elvas. See on mullegi tuttav koht, sest minu vend
puhkab Elva kalmistul. Hedvig on minust kümme aastat vanem ning väga tubli. Ta
teeb iga päev üksinda kepikõndi, lahendab ristsõnu jne.
Meie esimene kohtumine Hedvigiga oli tore.Nii palju oli rääkida ja ei märganudki,
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kuidas aeg lendas. Mind tuli otsima Silvi Liivanurm, sest tagasisõiduaeg oli käes.
Paunkülas käime kord kuus ja meil on Hedvigiga alati palju rääkida. Meie teisel
kohtumisel andis ta mulle oma Elva kodu aadressi, et ma saaksin sinna külla minna ja
seal tema pool ööbida. Järgmine kord kartsin, et kas ta ikka on veel Paunkülas. Ta
ütleb, et Paunkülas on hea olla, aga süda igatseb Elvasse. Mul on temast kahju, aga
rõõm on, kui ta ikka Paunkülas elab. On ju tore, kui saame saabudes ja lahkudes
kallistada ja juttu puhuda. Arvan, et nii saan ka Hedvigi aega vähegi sisustada ja
loodan siiralt, et nii see tõesti on.
Augusti lõpus on meie suvelõpu aiapidu. Loodetavasti saab Paunküla rahvas tulla ja
ka Hedvig on nende seas.

Luule Kulgver

SEENIORTANTSIJAD MEEMELIS
Augusti esimesel nädalavahetusel oli Leedu linn Klaipeda pidurüüs – tähistati
suurejooneliselt traditsioonilisi merepäevi ning linna 760ndat aastapäeva. Ja ennäe!
Värvikas piduliste spaleeris vilksatas meiegi sinimustvalgeid trikoloore, sest
külalisesinejate hulka olid kutsutud ka seeniortantsijad Eestist.
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Lugu sai alguse paari aasta eest, kui MTÜ Puruvanakesed esinaine Aili Kogerman
ühel väliskonverentsil meie eakate hulgas levinud seeniortantsust nii värvikalt
kõneles, et leedulanna Irena Tolyšene sellest kohe tuld võttis. Leedukad kutsusid
juhendajaks Läti tunnustatud tantsujuhi Ilvars Pauninši ning alustasid usinasti tööd.
Et 2011. aasta kevadisel kultuuripealinna üritusel saaksid esineda ka seeniortantsijad,
selle eest seisis hea Tallinna teenekas tantsuõpetaja Kersti Sirp. Ja nii astus koos
Soome, Läti ja Eesti tantsijatega linnaväljakul üles ka Leedu värske
seeniortantsurühm Zunda. Sõprussidemed tantsurühmade vahel said sõlmitud. Uueks
tärminiks sai suvi 2012 ja kohtumispaigaks Leedu vanim linn Klaipeda. Niisiis – Aili
eestvõtmisel, Irena kutsel, Ilvarsi toel ja Kersti organiseerimisel said meie
seeniortantsijad taas kokku ja Meemeli suurpeost osa.
Aga pidu oli tõesti võimas! Tantsijad astusid üles mitmel kontserdil ja arvuka
pealtvaatajaskonna ees nii mereäärsel väljakul kui Meemeli kesklinna pargis.
Ekskursioonil, mille sealne linnavalitsus oma külalistele võimaldas, saime ka põgusa
ülevaate Leedu vanima linna ajaloost. Et korraldajad olid võtnud enda kanda külaliste
lõuna- ja majutusmured, jäi meil, tantsijail, üle vaid tantsida ja rõõmu tunda.
Juhendajad, kes said lõpuüritusel leedulaste poolt vääriliselt pärjatud, võisid tõesti
oma tantsijate üle uhked olla – Eve Jänes, Tallinna rühm Reverance, Maria
Drenkhan, Kanepi rühm Päripidi ja Kai Müürsepp, Tallinna VENÜ rühm Rõõmus
Ring.

Need olid päikesekuumad ja unustamatud suvepäevad, Klaipeda rahvas pidutses ja
lustis, meie nendega koos! Ent ükski suurem ettevõtmine ei sünni niisama, ilma
abiliste ja toetajateta. Tallinna Linnavalitsus, Eesti Rahvaste Ühendus, MTÜ
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Puruvanakesed, Tallinna VENÜ – oleme tänulikud kõigile, kes seenioride tantsureisi
korraldamisele kaasa aitasid. Uute tantsudeni!
Kai Müürsepp

KUIDAS ELATAKSE POSKA VILLAS

Poska Villa on 20. sajandi alguse puithoone, mis ehitati 1909. aastal peamaja
aianurka abihooneks. Tänapäeval on sellest pärast põhjalikku renoveerimist saanud
VENÜ külalistemaja, mis avati 4. detsembril 1998. Alates 2004. aastast on maja
juhataja-peaperenaine Linda Miil, kellega ajas sissejuhatavalt juttu Aino Suviste.

Külaliste jaoks on Poska Villas 8 tuba – kolm ühe- ja viis kahekohalist. Toad on
sisustatud kodumaise täispuidust mööbliga. Kokku on tubades 13 voodikohta, kuid
on võimalik veel paar lisakohta juurde panna. Pakutakse hommikueinet, tõusta tuleb
vara, et kella 8-ks oleksid lauad kaetud. Külalistel on võimalus muul ajal ka ise kohvi
või teed teha. Selleks on kõik vajalik olemas.
Villas on üks põhikohaga töötaja - juhataja-peaperenaine, kelle ülesandeks on
külalistemaja majandamise korraldamine ja kes vastutab kogu töö eest. Kuid see ei
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tähenda seda, et ta majas igapäevaseid töid-toimetusi tegema ei pea. Vabatahtlikke
abilisi oli alguses rohkem, praegu töötavad majas veel Ülle Veri ja Virve Karo.
Vajadusel on saadud abitööjõudu asendamisteks ja hädaolukordadeks VENÜ
liikmete seast. Tööpäevad on pikad ja tempokad, aga kui külalised on rahul, siis on
rõõmu kõigil.

Külastajaid on kõige rohkem olnud Saksamaalt, ka Inglismaalt, Rootsist, Kanadast.
Huvitavamatest maadest võiks nimetada Indoneesiat, Monakot, Hiinat. Külaline
Hiinast osales ka meie eelmisel aiapeol. Tihedad sidemed on Tallinna Ülikooliga, kes
saadab meile oma külalisõppejõude. Mitmesuguste maade kunstnikke on saatnud
Villasse ka KUMU. Siin on peatunud ka hr Richard Koch, kelle isa töötas enne 1940.
aastat Poska majas asunud sanatooriumis arstina. Villal on oma püsikliendid, kes
tulevad siia juba mitmendat korda. Sellest kõigest räägib ka külalisteraamat.
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Jätkame ühe kauaaegse Villa külalise muljetega.

Poska Villa külalistemaja – minu Tallinna kodu

Umbes üksteist aastat tagasi, ühe kolleegi soovitusel, kes oma tööülesannete tõttu oli
külastanud Vanurite Eneseabi- ja Nõustamisühingut Tallinnas, sattusid ma esimest
korda Poska Villa külalistemajja. Töötan koolitaja ja konsultandina juba viisteist
aastat ning üpris sageli ootab mind kahepäevane töö Tallinnas, seetõttu peatusin tihti
erinevates hotellides. Sellest päevast alates, kui esimest korda ööbisin Poska Villas,
pole ma enam muid ööbimispaiku otsinud ja pean ennast Poska Villa suureks
patrioodiks. Kutsun seda paika oma Tallinna koduks ja sellel on mitmeid põhjusi,
miks ma nii kindlalt valin just selle koha ööbimis- ja peatuspaigaks.
Mõeldes neile põhjustele tahaksin ma välja tuua kolm märksõna, mis kirjeldavad mu
valikut.
Esiteks – need on Poska Villas töötavad inimesed. Millises hotellis tuntakse sind
hääle järgi ära? Mina võin väita, et mind küll tunnevad Poska Villa perenaised hääle
ja eesnime järgi ära. Telefonitorust kostab vastuseks alati rõõmus ja isiklik „Tere
tulemast! Oi, kui tore, et tulete jälle meie juurde!“ Kuna tavaliselt saabun
külalistemajja hilisõhtul, siis avavad mulle maja uksed abivalmis valvurid, kes on
jätnud ka auto jaoks hoolitsevalt väravad lahti, et saaksin mugavalt sisse sõita.
Hommikusöögil kohtan armsaid perenaisi, kelle energia ja rõõmsameelsus teevad ka
tööhommiku väga toredaks. Hommikusööki peetakse hotellides üheks peamiseks
näitajaks, mille järgi külastajad teevad oma otsuse, kas tulla järgmisel korral tagasi.
Võin kindlalt väita, et Poska Villa perenaiste valmistatud kodune ja maitsev
hommikusöök ei jäta kedagi ükskõikseks.
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Mulle tohutult meeldib, et hommikusöögi kõrvale saan ka pisut juttu vesta või nalja
visata, mis teeb alati meele rõõmsaks. Mis siin salata, tänu perenaistele olen saanud
targemaks toiduvalmistamise osas ja hakanud ka oma perele tegema mitmesuguseid
putrusid, mida sain esimest korda maitsta just Villas. See on eriline tunne, kui tead,
kes sind hommikul vastu võtab, tervitab, sinu eest hoolitseb ja heade sõnadega tööle
saadab. Sellist kogemust ei saa üheski ka kõige ilusamas või kallimas suures hotellis.
Teine põhjus – keskkond. Kui minu käest küsivad mu kliendid või kolleegid, kus ma
Tallinnas peatun, siis vastan: Kadriorus, Poska Villa külalistemajas. Sõna „Kadriorg“
saadavad alati mõistvad noogutused: jaa, suurepärane koht, kus olla Tallinnas
lähetuse ajal õhtul. Minu jaoks aga seostubki Kadriorg eelkõige Poska Villa armsa
hooviga. Loomulikult ka Kadrioru enda miljöö ja tänavad hubased, rohelised ja
vaiksed. Kuid eelkõige võlub mind külalistemaja ise ja ka selle ümbrus: kevadel ja
suvel rõõmustavad silma hoolitsetud aed ja õitsvad lilled, sügisel korrastatud ja puhas
hoov ning talvel lumest puhtaks roogitud teerajad ja jõulutuledes maja. Ka toad ise on
alati laitmatult puhtad ja minu jaoks on see äärmiselt oluline, et mu Tallinna kodu
oleks hubane ja puhas.
Kolmas põhjus või õigemini põhjused – mugavused. On mitmeid asju, võiks pigem
öelda – pisiasju, mis teevad olemise Poska Villas mõnusaks. Ma ise usun, et elu
koosnebki pisiasjadest ja just väikestesse mugavustesse me kiindumegi väga ruttu
ning peame neid eriti olulisteks ja armsateks. Näiteks sellised väikesed asjad:
võimalusel ootab mind alati just see tuba, millega olen harjunud. Hommikusöögi aega
saan sättida enda töögraafiku alusel ja perenaised on alati vastu tulnud ja võimaluse
korral ka väga varasel ajal kõik valmis pannud. Pole harv ka perenaiste küsimus:
„Jana, mida sa hommikusöögiks soovid?“. Sellist asja pole ma kogenud üheski
hotellis. Tore on võimalus õhtul endale ise teed keeta ja mõnusa ilma korral seda aias
istudes nautida. Väga mugav on parkimisvõimalus ja ma ei pea kunagi muretsema,
kas parkimiskohti ikka jagub.
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Olen toonud Poska Villasse ööbima ka kogu oma perekonna meie puhkusereisidel
Tallinna. Ka minu abikaasa on „nakatunud“ minu armastusest selle koha vastu ja
püüab samuti võimalusel minna Tallinnas just sinna ööbima. Küsisin tema käest,
miks ta seda teeb ja tema vastus oli järgmine: „Poska Villa asub minu jaoks väga
mugavas kohas ehk siis väga lähedal Tallinna olulistele sihtkohtadele. Samuti on siin
mõnus naabruskond, vaikne ja kodune. Siin on tore personal – alati sõbralik ja lahke.
Sellel majal on hing, see pole mõni tüüphotell, kus kõik toad on ühesugused, vaid tal
on oma iseloom“.
Paistab, et need põhjused, miks valida Tallinnas peatuspaigaks Poska Villa, on meil
väga sarnased ja põhinevad meie tegelikel kogemustel. Kindlasti on nende meie
toredate kogemuste taga paljude inimeste töö ja hool ning me soovime kogu
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südamest kõigile, kes on seotud Poska Villa külalistemajaga palju jõudu,
pealehakkamist ja rõõmu, et see peatuspaik oleks veel paljudele armsaks kohaks,
mida mäletada ja kuhu ikka ja jälle tagasi tulla.
Tänumeeles Jana Tamm

HANS JA GRETE
Sissejuhatuseks:
Hans ja Grete on meie maja viirpapagoid. Viirpapagoi (ladina keeles Melopsittacus
undulatus) kuulub papagoilaste sugukonda, Eesti lindudest on tema lähim sugulane
kägu. Papagoid on troopikametsade linnud, kelle levilaks on Aafrika Sahara kõrbest
lõuna pool, troopiline Austraalia, Aasia ja Ameerika. Neid on umbes 315 liiki.
Papagoid on 7-90 cm pikkused suure tugeva nokaga linnud, mida kasutavad
oksastikus liikumisel abivahendina ning seemnekestade purustamiseks. Nad elavad
parvedena, pesitsevad peamiselt puuõõnes, aga ka maapinna sees. Ümarad munad on
valged, kurnas on 2-5 muna. Kireva sulestiku ja pika eluea tõttu (mõned liigid elavad
isegi kuni 50-80-aastaseks) on nad populaarsed puurilinnud. Paljud liigid matkivad
hästi helisid ja ka inimkõnet. Viirpapagoid inimkeelt kõnelema ei õpi, kuid on
linnukeeles väga jutukad. Nende pikkus sabaotsast pealaeni on kuni 18 cm.

Edasi jutustab esimeste lindude saabumisest peale linnutalitaja tööd teinud perenaine
Evi Karilaid.
Esimesed linnud toodi majja ligi 15aastat tagasi. Koos Margit ja Heino Hankewitziga
sain nende ristiemaks, nimeks pandi Hans ja Grete. Lindude esimene asupaik oli
mängude tuba. Mängijad katsid puuri male- ja kaardimängude ajaks riidega kinni, et
linnud oma sädistamisega mõtlemist ei segaks. See tuba oli lindude asupaigaks kõige
kauem. Siis toodi puur II korruse trepiotsa väikesele lauale. Seal olid linnud kõigile
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näha ja tervitasid majja tulnud inimesi rõõmsa sädinaga. Aga koht ei olnud hea, sest
pidevalt tekkis seal tuuletõmbus, mille tagajärjel linnud haigestusid ja surid. Esimene
Grete suri 2005, teine 2009.a suvel, Hans I 2012 talvel. Praegu on majas Hans II ja
Grete III. Lindudemaale tagasi läinud Hans ja kaks Gretet puhkavad meie aias
sirelipõõsa taga. Kõige õnnelikum paar oli kõige esimene. Osa linde ei saanudki
omavahel sõpradeks, eriti Hans I oli võrdlemisi paha iseloomuga ja mõnikord
paarilisega lausa kuri, ta oli ka Grete III-st liiga palju vanem. Praegune paar on koos
kevadest saadik ja paistab, et nad on teineteisega nüüd harjunud ja juba päris head
sõbrad, kuigi alguses tegi Grete uuele Hansule ka natuke liiga. Linnupuur asub juba
kolmandas kohas – toas, kus tegeldakse nõustamisega ja käib koos daamide jututuba.
Aga ka see koht ei ole kõige parem, sest linnukesed segavad selles toas tegutsevaid
inimesi. Nüüd ongi mõtlemise koht kõigile – kus oleks lindudele majas kõige
sobivam paik? Niisugune, kus neil oleks hea olla, nad ei segaks kedagi ja neid
saaksid ka kõik majas viibijad näha. Muidu mõni ehk ei teagi, et meil on ühes toas
niisugused toredad majaelanikud.

Esimesed linnutalitajad olimegi mina ja Valentina Vallner. Olen jäänud seda tööd
tegema tänini.
Aja jooksul on hooldajaid olnud kokku 12. Osa varasematest talitajatest on loobunud
tervise tõttu ja kaks on surnud. Kaua aega hoolitses lindude eest Marta Aunapuu.
Praegu tegeleb lindudega 6 inimest: Virve Viirlaid, Eve Viitpom, Raissa Linguran,
Lidia Lätt, Ene Vilde ja Evi Karilaid.
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Oleme jaotanud seltskonna nädalapäevadele ära, kuna ühele läheb tüütavaks iga päev
kohal käia ja alati ei pruugi tulla saada. Loomulikum oleks ehk muidugi, kui nendega
tegeleb ainult üks kindel inimene, kuid linnud ei tee sellest suurt vahet. Algul
võõrastavad küll, kuid peagi võtavad omaks. Otse käe peale lind istuma ei tule, aga
sõrme tuleb vaikselt toksima ja lugusid jutustama. Sõnakuulelikum on Grete, Hansul
võtab harjumine veel aega. Toiduks on põhiliselt terad ja maiustuspulgad, ajaviiteks
näksivad porgandit ja salatilehti, sest värsket peab ka saama. Suplemiseks on väike
vann. Õue lendama nad ei ole pääsenud, aga majas on ringi lennanud küll. Puuriuks
oli lahti ja nad tulid ise sinna tagasi. Ja iga päev laseme neil ka toas natuke lennata.
Kohe on nad kardinapuu peal teineteise kõrval.
Pesa teinud ja munenud nad ei ole, selleks peaks olema rohkem vabadust ja
elutingimused looduslähedasemad .
Loodame, et nad rõõmustavad meid veel kaua.

Evi Karilaid
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TSBK TEGEMISTEST 2012. aasta SUVE SEISUGA

Kuidagi märkamatult on möödunud sügis, talv ja kevadki. Uksele koputab suvi, mis
bridžimängijatele tähendab teatud kohustusi maakodu ja pere suhtes ja jätab
klubiliseks tegevuseks vähem aega. Oleme selle aja jooksul korraldanud 3 sarja
turniire ja neljas on poole peal. Sari tähendab üheksat osavõistlust (nädalas üks),
millest läheb arvesse 7 paremat tulemust. Peale selle võimaldas VENÜ meile ruumid
17. märtsil Eesti seenioride meistrivõistluste läbiviimiseks. Sellest osa võttes ei
olnud TSBK liikmete tulemused halvad – saime 1., 2., 5. ja 9. koha. Kokku osales 23
paari üle Eesti. Ka Eesti spordiveteranide meistrivõistlustel esinesime hästi. Sõitsime
Pajusile kahe mikrobussiga. Tulemuseks olid võistkondlikult 1. ja 2. koht ning ka
paariturniiril hõivasime tabeli ülemised read.
Klubi üritustel käib meil keskmiselt 10-12 paari, erinevaid mängijaid on olnud üle 40.
Kuulume Eesti Turniiribridži Liidu (ETBL) alla ja maksame iga ürituse eest
lauamaksu, mis tähendab, et vastutasuks riputatakse meie ürituse tulemused ETBL
kodulehele. ETBL arvestab ka meie ürituste puhul nn master point`e (MP), mis
reastavad mängijad tugevuse järgi reitingutabelisse. Osa meie liikmetest on kõrgema
reitinguga mängijad, kuid on ka päris järguta mängijaid. Oma sarjade lõppedes
autasustame paremaid diplomiga, millel on klubi logo. Kui klubi alles alustas, siis sai
iga liige mälestusmedali klubi asutamise kohta. Ka mänguvahendite
miinimumkomplekt on meil oma vahendite eest soetatud.
Edaspidi tahaksime korraldada ka klubisisesed meistrivõistlused paaridele.
Nõrgemate mängijate jaoks võiks aeg-ajalt toimuda koolitus, et neid paremale
tasemele aidata, mis lõppkokkuvõttes teeb meie üritused sisukamaks ja
võistluslikumaks.
Meile meeldib väga VENÜ juhatuse vastutulek meie soovidele ja omalt poolt tahame
õigustada meile antud usaldust. Enamus meist on astunud ka VENÜ liikmeks, mis
omakorda sunnib väärikalt käituma ühingu varaga. Et suurem osa meist on
meessoost, siis ei pelga me ka vahel käiseid üles käärida ja meestele sobivaid
ülesandeid täita.
TSBK juhatuse nimel
Maks Abram
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REIS TURU SAARESTIKKU 06.08 – 08.08. 2012

Koguneme hommikul kell 6.30 sadamas. Meie seltskonda asub juhtima lugupeetud
Henn Käiss ja roolikeerajaks on tore noormees Jevgeni. Hommik on ilus! Saabume
Helsingisse ja tõdeme, et Helsingi linn peab 2012. aastal oma 200. juubelit. Samuti
on linn ka Euroopa Disaini pealinn. Senati väljakul Toomkiriku ees vaatasime disaini
tutvustavat näitust.
Edasi sõidame Turu poole. Ilm on ikka ilus. Selgub, et meie seltskonnas on ka
Johannes Tõrs. Ta on sõjaajaloolane ja marssal C.G.Mannerheimi suur austaja. Temalt
saame teada palju Soome ajaloost ja mehisest võitlusest iseseisvuse eest. Teel teeme
kõrvalepõikeid kiirteelt ja peatume Meurulas, kus on suurepärane suveniirikauplus.

Turu Toomkirik

Turusse jõudnud leiame kõigepealt üles oma hotelli Sokos L Hotels, kus oleme kaks
ööd. Mugav asukoht!
Käime 700 aastases Turu Toomkirikus, mis on tohutu suur. See on ka arusaadav, sest
kuni 1812. aastani oli Turu Soome pealinn. Ajalugu vaatab siin vastu igast nurgast.
Tuntuim monument on kuningas Erik XIV abikaasa Katariina Mannutütre sarkofaag.
Katariina maeti kirikusse 1613. aastal. Kirik pole muuseum, vaid tegutseb kui Soome
luteriusu peakirik.
Käime ära sadamas, kus on palju ilusaid laevu. Seal on ka Soome kauneimaks
purjelaevaks peetav „Suomen Joutsen“ ja seda ta on tõesti.
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Tahame külastada veel ka Turu linnust, aga kuna esmaspäev on linnuses puhkepäev,
siis see ei õnnestu. Pole hullu, oleme kohal järgmisel päeval. Siis avab linnus meile
oma uksed. Saab näha palju põnevat ja ajaloolist. On võimalus vaadata, kuidas
kunstiüliõpilane harjutab kätt ja silma ning teeb koopiat vanast maalist. Linnus
meenutab Kuressaare lossi, kuid mastaabid on suuremad.
Ja siis algab kauaoodatud reis Saarestiku Ringtee alumises osas. Peatume huvitavates
kohtades. Ilm on ikka päikseline ja soe. Bussiaknast möödub ääretult ilus maastik –
saared. Algul on ülesõidud saartele sildade kaudu, mida kaugemale jõuame, seda
rohkem praamiga. Lõunapoolse Ringtee kaugemas osas külastame Püha Miikaeli
kirikut Korpposaarel. Algselt, 1200. aastal oli selles kohas puukirik. 1440. aastal
alustati seal praeguse kiriku ehitamist. Kiriku peamine väärtus on puuskulptuurid
„Madonna ja laps“, „Püha Katariina“,“Püha Olav“, „Püha Jüri“ jt. Soome vanimaks
puuskulptuuriks peetakse 1225.a Reinimaal valmistatud „Korppon Madonnat“. See
asub praegu Helsingi Rahvusmuuseumis. Kirikupingid pärinevad aastatest 16001700. Pinkide uksed on nummerdatud. Laemaalingud tuletavad meelde Saaremaal
Karja kirikus olevaid. Ja see polegi ime, sest ajastu on ju sama. Kiriku kalmistul oli
samuti palju huvitavat vaadata.

Sel saarel käime veel majaka juures, kuhu saab üles minna ja ümbritsevat loodust
vaadata. Mina isiklikult sain sealses metsas veel sinikaid süüa. Tuli meelde lapsepõlv
Padise kandis.
Kolmandal päeval saab lahenduse suur huvi Naantali vastu. Osa seltskonnast kibeles
juba mitu päeva selle linna pärast. Hennu aruka tegutsemise järel sõidame jälle
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saarestiku kõige kaugemasse otsa ja tuleme sõitu nautides tagasi. Ja lõpuks veedame
vaba aega Naantalis. Siis tahame külastada Soome presidendi suveresidentsi
Kultarantas, kuid aeg ei sobi. Ees ootab meid reisi üks põnevamaid punkte –
Louhisaare härrastemaja. Seal tutvume C.G. Mannerheimi sünnipaigaga.
Noor giidineiu oli selgitava materjali tõesti nauditavalt ette valmistanud. Majas olid
eriti hinnalised originaalsed laemaalingud.
Ilm on ikka ilus. Saabume tagasi Helsingi ja teeme tiiru linnas. Vaatame Sibeliuse
mälestussammast, mis kujutab endast terasest orelivilesid. Selle valmistas
naisskulptor E. Hilttunen aastal 1967. Siis külastame veel Temppeliaukio kirikut ja
kuulame seal orelimängu.
Ja siis lõpuks päeva põnevaim osa. Hietaniemi kalmistul külastame hr Johannes
Tõrsi eestvedamisel marssal C.G. Mannerheimi hauda ja teistele sõjasangareile
pühendatud kalmistuosa. Kalmistul on ka endiste kultuuri- ja poliitikategelaste
viimased puhkepaigad.
Lõpuks oleme jälle sadamas ja peagi koduteel. Laevatekil vaatame veel 2,5 tundi
olümpiamänge ja olemegi õnnelikult kodus.
Suur tänu Hennule, Jevgenile ja loomulikult ka Liiliale.

Tiia Pukk
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JÕHVIKA LAUL

Ma samblasüles sirgusin,
ma olen jõhvikas.
Mul naabriks pohlaemand on
ja lilla mustikas.
Ma mahlane ja hapukas,
mul sood ja rabad koduks,
mul nimeks ikka jõhvikas,
ükskõik kus ka ei asuks.
Mind kuremarjaks kutsutaks,
eks nemadki mind maitse.
Ma marjakorvi potsatan,
kui sammal mind ei kaitse.
Soo laukavetes supelda
on mulle minu hobi.
Virk korjaja peab vaatama,
et auku ta ei kobiks.

Ilme Kristelstein
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KATA KÄIS ARSTI JUURES

Ma käisi arsti juures. Vaat see põlv ei annud rahu – magada ei lasknu ja käia oli ka
vilets. Muudkui valu löi sisse.
Arst lasi röntgeni aparaadiga pildi teha. Ta ju muidu sinna põlve sisse ei näe ja ega
seda vanainimese juttu ju ka kõike uskuda ei või. Äkki veel simuleerib.
Pildi tegemine käis omamoodi – ühele öeldi „laske õhk välja, ärge hingake, võite
hingata!“. Teisele jälle „Tõmmake õhku sisse“ ja siis jälle „Hingake!“ Ma mõtlesi, et
ei tea, mispidi mina pean tegema – kas enne sisse või välja hingama. Aga ei, mulle
öeldi „Pange põlv vastu aparaati ja laske jalg konksu ja teine jalg sirgelt taha. Ärge
nüüd liigutage!“! Seisin kui üks keerukuju laste mängudes. Konksus haige jala
poolne käsi hoidis aparaadist kinni, muidu oleks võinud valu pärast põrandale
prantsatada. Ja teine käsi tuli hoida sirgelt selle sirutatud jala poole. No ja siis veel
selle suure sättimisega ajasid pildi peal mo jalad sassi – pidid kirjutama „vasak“, aga
panid kirja „parem“. Palusid siis, et ma ise seletaks arstile, kumb jalg mul haige on.
No imelikud küll, ega ma tervet ikka tohtrile näitama hakkaks.
No arst siis vaatas mo pilti ja ütles, et luud on ilusad, aga heitke korraks seal
protseduuride toas pikali. Mõtlesi, et no on ikka vilets mees, ei anna kõverasse
küürutama, et mo haiget põlve ihusilmaga näha. Vaevalt sain lavatsile pikali, kui õde
vajutas nupule ja lavats tõusis nii kõrgele, et arst võis nüüd püsti seistes mo haiget
põlve uurida. Aga tal tal vist oli kiire, ei vaadanudki põlve. Tuli kohe suure süstlaga,
nagu medel maal lehmadele kasutati, võttis hoogu ja torkas nõela mo jala sisemusse.
Mõtlesi, et mis ta sinna nüüd süstib. Aga tema hakkas hoopis minu ihust vedelikku
välja tõmbama. Oh sa poiss kui palju ta seda kraami sai – vist pea teeklaasi täie. Siis
seepärast mo põlv nii jäme oligi.
Luges siis järjepannu ette, mis ma kõik veel tegema pidin – ikka sisse võtma ja peale
panema jne jne. Muist öösel ja muist päeval. Arsti ukse taga panin kõik ilusasti kirja –
ega see vanainimese pea ju enam kõike kinni pea.
Läksi siis apteeki raha näpu vahel veeretama. Apteeker andis valida – kas viina või
kampri kompress. No ma võtsi ikka kamprit, see tuleb odavam, sest ühest pudelist
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saab mitu korda kompressi teha, aga viinast jätkub ainult üheks korraks, sest kui
vanamees näeb, et mul oo pudel, siis kummutab selle ju kohe õhtusöögi alla tühjaks.
Ütleb ainult veel, et „teeme lõpu peale, muidu luhtub ää“. Kampri pudel seisab aga
ilusti kummuti peal peegli kõrval ja ootab ainult mind.
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