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SEMINARIL SAKSAMAAL
Vanurite Eneseabi ja Nõustamisühingu (VENÜ) koostöö Sozialwerk Berlin e.V. on
kestnud aastaid. Sozialwerk Berlin e.V. eestvedamisel ja Euroopa Liidu rahalisel toel
sai võimalikuks ka VENÜ keskuse avamine 19. aprillil 1996. aastal.
Käte Tresenreuter, Sozialwerk Berlin e.V. eesistuja, oli juba 1970-ndatest
tulihingeline eneseabi liikumise edendaja nii Saksamaal kui ka kogu Euroopas. Käte
Tresenreuter lahkus meie hulgast 18.02.2013. Nüüdseks kannab varasema
hellitusnimega Humboldt´i tänava lossike uut nime – Käte Tresenreuteri Maja.
Nimi omistati Berliini keskusele veel tema eluajal. 2011. aasta detsembris – ühingu
tegevuse 40. aastapäeva üritusel. Nüüdseks jätkab Käte Tresenreuteri elutööd tema
tütar Margit Hankewitz.
Sozialwerk Berlin e.V. on palju aastaid korraldanud eneseabiteemalisi seminare Idaja Kesk-Euroopa maade sotsiaalvaldkonna esindajatele. Seekordne seminar toimus
05.-09. mail 2013 teemal:
Eakate inimeste huvide esindatus muutuvas demograafilises situatsioonis.
Seminaril osalesid ja esinesid Läti, Leedu, Eesti, Poola, Rumeenia, Sloveenia ja
Tšehhi esindajad. Kokku 11 inimest ja sellele lisaks kümmekond aktiivset
vabatahtlikku Sozialwerk Berlin e.V-st. Äsjatoimunud nn Euroopa seminar oli
korraldatud mõttevahetuste, arutelude vormis.

Sozialwerk e.V. seminariruumis käib kibe arutelu
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Seminari avapäeval tutvustas pikemas ülevaates Sozialwerk Berlin e.V. eakate
avategevuse kompetentsikeskuse juht Peter Stawenow nende ettevõtmisi.
Dr Klaus Sack Berliini Liidumaa Eakate Koja esindajana pidas ettekande „Eakate
võimalusi sotsiaalpoliitiliseks häälestatuseks (kaasarääkimiseks)“. Pikem diskussioon
toimus teemal: „Eakate kodanikualgatust on vaja tugevdada“.

Esiplaanil seminarist osavõtjad VENÜ-st Aili Kogerman ja Lea Viires
Järgnevatel päevadel toimusid arutelud eakate poliitika sõlmküsimustes:
 elutingimuste kohandamine eakatele;
 eakad liikluses ja spordis;
 eakate tervis vananedes;
 eakate elukestev õpe;
 eakad ja tarbijakaitse;
 eakad perekonna osana;
 eakate diskrimineerimine;
 sotsiaal-kultuurilised asutused (päevakeskused, kohtumispaigad jms) eakate
elukvaliteedi tagamisel.
Mõttevahetused olid elavad ja huvipakkuvad. Kõik võisid ja said sõna sekka öelda
teemade arutelul. Huvitav oli teada saada, mida ühel või teisel maal eakate heaks
tehakse ja kuidas eaka ise aktiivsetena oma tegevust korraldavad.
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Külastati statsionaarset hooldekodu Õhtupäike ja selle juures tegutsevat eakate
päevahoidu. Tutvuti ka eakate päevakeskuse „Sisukas elu“ tegevusega.
Elamuslikuks kujunes Käte Tresenreuteri – kaasaegse eneseabi edendaja – hauaplatsi
külastamine. Kimp roosasid roose jäi meenutama mälestust temast. Samas võib öelda,
et VENÜ aktiivsed liikmed kannavad edasi Käte Tresenreuteri ideed eneseabi
tähtsusest vanemas eas.

Mälestuskivi Käte Tresenreuterile
Sozialwerk Berlin e.V. on kavas võimaluse korral jätkata ka edaspidi kauakestnud
traditsiooni Euroopa seminaride korraldamisel.

Lea Viires
VENÜ juhatuse liige
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HOIAME JA HOOLIME
Tänavuaasta juunis tähistab Swedbanki annetuskeskkond oma 5. sünnipäeva. Mida
annetuskeskkond endast kujutab ja kuidas meie sellega seotud oleme? Vahest ei olegi
igaüks sellega kursis ja seepärast pole väike tutvustus ja selgitus siinkohal üleliigne.
Niisiis andis tollane Hansapank 5 aastat tagasi kõigile hea tahte inimestele teada, et
Hansapangas on avatud annetuskeskkond, mis võimaldab mittetulundusühingutel
avalikkusele oma heategevuslikke projekte tutvustada ning kõigil soovijatel
heategevuseks annetusi teha. Tegu oli Baltimaades uudse ja esmakordse initsiatiiviga.
Annetuskeskkonna avamisel lähtuti teadmisest, et soov teha head on Eesti inimestel
olemas, ent tihtipeale ei osata otsida selleks võimalusi ning heategevus piirdub
seetõttu sageli vaid jõuluaegsete kampaaniatega. Niisiis on erinevatel
organisatsioonidel võimalus esitada annetuskeskkonnale oma projekt, mis on
suunatud mingi ühiskonna murekoha lahendamisele, žürii valib neist välja 15 – 25
parimat, mis koos lühitutvustusega praegu siis Swedbanki nime kandva panga
annetuskeskkonda „Ma armastan aidata” (www.Swedbank.ee/armastanaidata) üles
seatakse. Sealt võib igaüks välja valida endale meelepärase valdkonna, mida ta oma
annetusega toetada soovib. Annetuskeskkond osutus üle ootuste populaarseks, alles
kolm nädalat avatud olnud keskkonna kaudu oli annetusi teinud juba 500 inimest
ning keskkonnas esitatud 14 organisatsiooni olid kokku kogunud üle 60 000 krooni.
Möödunud aastal, oma 4. sünnipäeval aga võis annetuskeskkond juba raporteerida, et
„Ma armastan aidata” on toetanud 45 organisatsiooni ühtekokku 473 290 euroga.
Praegu on Swedbanki annetuskeskkonnas üleval 24 projekti, mis esindavad nelja
teemat: Laste heaolu, Looduskaitse ja loomad, Toimetulek ja tervis ning Haridus. Oma
heategevusliku projekti on annetuskeskkonda esitanud näiteks SOS Lasteküla, Sa
Dharma, Laste ja Noorte kriisiprogramm, Pelgulinna Sünnitusmaja Toetusfond,
Toidupank, Teeme ära talgupäev, Hoolitsuseta loomad, MTÜ Kasside Turvakodu, Eesti
Vähiliit, Noored kooli jmt. Nende 24 hulgas on annetajatele avatud ka Vanurite
Eneseabi- ja Nõustamisühingu projekt „Orbude toetuseks”, mis on adresseeritud neile
vanaemadele/vanaisadele, kes kasvatavad oma orvuks jäänud või vanemate poolt
hüljatud lapselapsi.
Oleme ju vanavanemate maja ja seepärast on vanavanemate ning lastega seotud
mured meile kõigile mõistetavad ja hingelähedased. Seetõttu
siis valisime
annetuskeskkonda esitamiseks just orbudele ja vanavanematele suunatud projekti.
Hoia ja hooli, laulab meie naiskoor Vanaemad, just hoidma ja hoolima kutsub ka
meie projekt „Orbude toetuseks”. Projekt tahab eriti toetada laste huvitegevust,
arendada neis kultuurihuvi, viia neid teatrisse ja kontserdile, soosida sportimist, viia
neid spaasse, laiendada laste silmaringi, käia nendega ekskursioonil Eestimaa
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ilusates kohtades jms. Kõik see nõuab tänapäeval üsnagi suuri kulutusi, mida
vanavanemate pension ja üliväikesed lapsetoetused mõistagi ei võimalda. Lisaks
oleme korraldanud oma hoolealustele jõulupeo koos jõulukingitustega, vanaemadele
emadepäevapeo jpm. Kõike seda oleme saanud teha tänu heasoovlikele annetajatele.
Meie hoole all on praegu 24 vanaema/vanaisa, lapsi aga on tunduvalt rohkem, sest
mitmetel vanavanematel on kasvatada mitu orvuks jäänud lapselast, ühel vanaemal
näiteks 4 poissi, ühel 3 last, mitmel 2 jne.
Mida siis oleme teinud ja kus oleme käinud? Oleme käinud vaatamas Vanemuise
etendusi „Helisev muusika“, „Mary Poppins“ ja „Kosmonaut Lotte“, Estonia
lavastusi „Pähklipureja“ ning „Pipi Pikksukk“, Nukuteatri etendust „Shrek“ jmt,
oleme külastanud emadepäevakontserte Estonia kontserdisaalis,
jõuluaegseid
kirikukontserte ja käinud vaatamas jõulutsirkust. Ekskursioonibuss on meid viinud
Tartusse Ahhaa-keskusse, Äksi Jääkeskusse, Tembu-Vembumaale, Lahemaale,
Pokumaale, Sassi talu jaanalinnufarmi, Tallinnas oleme käinud
uudistamas
Bastionikäike ja Tähetorni, mitmel koolivaheajal oleme viinud lapsed spaasse jpm.
Niisiis on meie programm olnud tihe ja üsnagi mitmekesine ning seni nii meie
hoolealustelt kui ka Swedbanki annetuskeskkonna organiseerijailt palju
tunnustussõnu pälvinud.

Lapsed jaanalinnufarmis koos vanaisadega
jaanalinnu muna katki puurimas
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Suvi on ees, see tähendab ekskursioonide aega,
kavas on korraldada
vanavanematele ja lastele vähemasti 2 ekskursiooni, esialgsete plaanide kohaselt üks
Põhjarannikule ja teine Pärnumaale. Juunikuu keskel aga korraldab Swedbank oma
töötajatele ning nende pereliikmetele Rocca al Mare Vabaõhumuuseumi territooriumil
suurejoonelise perepäeva, kuhu ka kõik annetuskeskkonnas osalevate projektide
esindajad on kutsutud end tutvustama ja nii endale uusi sõpru – annetajaid leidma.
Oleme ka meie, VENÜt esindavad vanaemad seal koos küpsiste ja kommide ning
lastele mõeldud
meisterdamistoaga kohal, et tutvustada meile kõigile
hingelähedaseks saanud projekti ja kutsuda kokkutulnuid kaasa elama kõikide orbude
saatusele. Päev varem, 15. juunil aga korraldab Swedbank Tallinnas Vabaduse
väljakul suure tänuürituse kõigile annetuskeskkonna heldekäelistele annetajatele.
Ene Veiper
VENÜ juhatuse liige

KUI TORE, ET MEIL SELLINE TEINE KODU ON!
Kuna Kadriorg on kaunis ja igati sobiv paik jalutamiseks, siis on jalad mind tihti
siiakanti kandnud, mistõttu olen meie Poska tänava maja olemasolus juba
paarkümmend aastat teadlik olnud. Ent vast pooltosinat aastat tagasi sain ma teada,
mis majaga õieti tegu on. Ja ka siis vaid ebatäpselt: silt uksel andis ainult ligikaudselt
aimu, millega tolles asutuses tegeldakse. Tunnistan ausalt, et ligitõmbav see esimesel
pilgul ei tundunud olevat. Tekitas pigem midagi haletsusetaolist: siin asub nähtavasti
mingi maja, kus vanurid-vaesekesed üksteisele kaasa tunnevad, teineteist abistavad ja
vastastikku haletsevad. Mingi suurema ühisnutmise maja!
Noh, astusin pika sammuga sellest majast mööda; olin küll parajalt eakas mees,
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seitsmekümnes sünnipäev hingamas kuklasse, kuid v a n u r i k s ei tahtnud ma end
veel tunnistada. Vanur on ju otsesõnu väljaöeldult „rauk“.
Ent õnneks tahtis saatus, et lõpuks pidin ma siiski tõe jälile saama. Ja ma pean teda
selle eest tänama. Kuidas see siis juhtus?
Juhtus nii, et nägin Poska tänava maja õuel oma ammust tuttavat Rein Priid. Rein oli
Kirjanike Liidus olnud midagi majandusjuhi taolist, innukas spordimees ja terve nagu
purikas. Küsisin talt otsemaid, et mis temasuguse mehe siia nukrasse majja tõi...
Tema jälle imestas ja ütles, et ei saavat mu küsimusest aru. Seejärel jäi mõttesse ja
lausus siis:
„Enn, vabalt võib nii olla, et siinne maja sind koguni huvitama hakkab.“
Avaldasin kahtlust, mispeale ta soovitas, et kui tahan asjale pihta saada, siis tulgu ma
homme tema jutule – ta on nimelt ses majas n.ö majanduse peal. Hetkel olevat tal
kiire, aga majaga tutvumine nõudvat omajagu aega. Ütlesin, et vast ehk tulengi, ja
Rein lahkus.
Minus oli siiski mingi huvi ärganud. Pidasin pisut aru ja otsustasin, et lähen ja heidan
kõigepealt kohe praegu pilgu majja. Eks siis saa selgeks, kas mul homme tulla
tasubki.
Stanislavski on öelnud, et teater algavat garderoobist. Selles majas aga algas veelgi
varem. Viisakas valvelaua-proua – mina teda küll vanuriks ei pidanud, sest maakohas,
kust mu juured pärit, nimetatakse temaealisi tihtipeale pigem „noorikuiks“ - tõusis ja
küsis, mis mind siia toob. Kas olen ma huvitatud kontserdist, mis kohe algab, või
nende akvarellinäitusest? Ütlesin, et mõlemad huvitavad mind kindlasti ja lisasin, et
õigupoolest soovitas Rein Prii mul majaga tutvuda.
Minu soovi aktsepteeriti lahkesti. Kuna olevat veel umbes kakskümmend minutit
aega tasuta kontserdi alguseni, siis käigu ma mööda maja pisut ringi. Tutvugu pisut
omal käel ja astugu ka maja teiselt korruselt läbi. Puhvetistki, kui soov on. Tema ise
saadaks mind meelsasti, ent peab parajasti valvet pidama. Tänasin prouat soovituste
eest ja sammusingi uurimiskäigule. Esmalt teisele korrusele.
Trepil tervitas mind säutsuv linnupaar, pisut eemal oli terve sein täis lükitud küllaltki
professionaalselt teostatud lillepilte ja vaikelusid. Avasin vaikselt ka ühe toa ukse ja
taipasin, et seal õpib kümmekond inimest inglise keelt. Sulgesin kähku ukse, ei tohi
ju õppijaid segada, ehkki fakt keelegrupi olemasolust siin majas tekitas tõsist huvi;
minugi kunagiõpitu vajaks – kuidas see nüüd oligi?- ah jaa: „brush up your English!“
Otsustasin, et homme küsin Rein Priilt järele, mis siin majas tunni hind ka on.
Kuuldavasti polevat need kuskil just üleliia odavad.
Siis jõudsin ühte tagumisse ruumi, kus mul oli võimalus suure punase ja priske
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akvaariumikalaga tõtt vaadata ja oma esmamuljeist kokkuvõtteid teha. Need olid
lauspositiivsed: kõik majas on laitmatult puhas, lilled kastetud, puurilinnukesed
toidetud, ringiliikuvad inimesed rõõmsa olekuga, kuigi kõik mitte just esimeses
nooruses. Ühes toas mängisid minuealised mehed malet, teises daamid vist bridži. Ei
tea, kus need hädised küll olid, kes eneseabiga peaksid tegelema, pidasin ma endas
aru – kiri (silt uksel) ju ei tohiks valetada.
Jõudsin puhvetist paar imeodavat pehmet saiakuklit ja tassi kohvi osta, nendega
toime saada ja siis juba libistasin end kontserdikuulajate hulka. Esines
keelpillikvartett konservatooriumist. Kuulasin Mozarti igihaljast muusikat ning
nentisin, et vene vanasõna „Старость не радость!“ on tõde ainult poolenisti. Võib
pigem öelda, et igal vanusel on oma isepärane ilu.
Järgmisel päeval olingi kõpsti! Rein Priil külas, kohtasin veel ka ammust tuttavat
proua Ene Veiperit ning sain kirja pandud terve leheküljetäie informatsiooni siinsete
arvukate ringide, vestlus- ja võimlemis- ja keelegruppide kohta. Ning kõige selle eest
kokku tuli maksta üllatavalt väikest kuumaksu.
Tollest ajast peale olen käinud üsna usinasti inglise keele grupis. Käisin vahepeal ka
gallide keelt õppimas, ent keskmine liikumispuue ei luba mind liialt tihti siin viibida
ja sestap ei suuda ma ammutada kõike seda väärtuslikku, mida meie (jah, nüüd ütlen
„meie“) maja pakub, maja, mida võiks nimetada „kogu elu läbi kestva õppimise
kooliks.“
Kui tore, et meil selline teine kodu on!
Enn Vetemaa
VENÜ liikmeks astunud 2. novembril 2001

KANGAKUDUJATE KEVADNÄITUS
Üle hulga aja on meie maja käsitöötoas ilus ja huvitav näitus. Paljud ei teagi, et
keldrikorrusel, imeväikeses ubrikus töötavad meie andekad telgedel kuduvad naised.
Tavaliselt me nende töid ja tegemisi ju ei näe. Aga need näitusel olevad tööd on
tõesti imeilusad. Mis siis, et all keldris mutiurus tehtud.
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Paistab silma tööde täpsus ning teostuse puhtus. Värvide mäng on rahustav, sest need
on üksteise kõrvale valitud hästi. See on puhas kunst. Au naistele!
Ma ei alahinda käsitööd heegelnõela või varrastega. Aga seda tööd, mille tulemused
sellel näitusel näha, juba niiöelda põlveotsas ei tee. Ei aita muidugi ainult
käärpuudest ja kangastelgedest. Siin tuleb veel suur töö ära teha, enne kui üldse
kuduma saad. Julgen siin sõna võtta, sest olen noorpõlves ka ise veidike telgedel
kudunud.
Ilmet annab ka tööde mitmekesisus. On vaipu, linikuid, rahvarõiva seelikuid ja
kotikesi. Igaüks neist omamoodi kaunis. Ja kes on nende tööde autorid – nobenäpud?
Need tublid naised on:
Viivi Hallik
Helle Kaalep
Silvia Korp
Elve Luhaäär
Katrin Puhkanson
Luule Raudsepp
Virve Saarmann
Evi Viirsalu
Milvi Volmer
Meenub, et mõni aeg tagasi korraldasime väikese moešõu ja ka seal tulid telgedel
kudujad oma huvitavate ideede ja kaunite rõivastega lagedale.
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Tublid olete, jääme ootama teie järgmisi näitusi. Selleks teile palju häid mõtteid ja
jaksu need kõik ellu viia!

Tänu ilusa näituse eest!

Erna Kask
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KANGAKUDUJATE TÖÖDEST

Alustasime kudumist seitseteist aastat tagasi Poska tänava teisel korrusel ühel teljel
targa ja tarmuka Vaike Tarjuse juhtimisel. Hiljem kolisime suuremasse ruumi keldrikorrusele, kuhu olemegi jäänud. Kõik need pikad töörohked talved on meie ringi
liikmed vastu pidanud tänaseni. Meie rühmas töötavad arst Helle Kaalep, medõde
Virve Saarmann, insenerid Milvi Volmer ja Silvia Korp, kohtunik Katrin Puhkason,
kokk Luule Raudsepp jne.
Tekstiilikunstnik Vaike Tarjus läks tervise halvenemisel vanaduspuhkusele ja nüüd
jagab oma teadmisi ja abistab meid Keila linna kolinud Silvia Kalvik. Rühma
tegemisi koordineerib ja päästab varasid korduvatest uputustest Elve Luhaäär.
Kangakudumine on komplitseeritud mitmejärguline tegevus. Kudumisel
tuleb
määrata eelnevalt ära kanga otstarve ja muster ehk kiri, lõime- ja koelõngad, soa
tihedus, kanga mõõtmed (pikkus ja laius) ja kanga seadlus. Vastavalt kanga otstarbele
leitakse lõngade vajalik jämedus ja tehnika, mis annab kangale tiheduse ja paksuse.
Kangakudumise ettevalmistustööde hulka kuulub lõnga hankimine ja
ettevalmistamine. Rahvariiete seelikute kudumisel kasutasime ühekordset maavillast
lõnga. Iga kuduja värvis oma lõngad ise, sest eesti rahvariideseelikud nõuavad
mitmekesist nõudlikku värvide valikut. Lõimelõnga valik lepitakse eelnevalt kokku.
Vahveltekkide kudumisel ostsime villase lõnga turult. Kanga käärimiseks vajalikud
lõngad keritakse väikestesse keradesse. Kuna meil ei ole õigeid käärpuid, kasutame

13

meie oma kuduja lahkust, kangast käärime Virve Saarmanni juures.
Kui kangas on kääritud, ajame mitmekesi kanga palmiku telgedele. See võtab
tavaliselt terve pika päeva ära. Seejärel tuleb kangas niietada ja sukka panna ning
teha sidus, ühendada koelauad ülemiste ja alumiste vaheldajate külge.

Evi Viirsalu tööhoos
Tavaliselt kanga ülespanemise töödest võtavad osa kõik ringi kudujad. Kui kangas on
telgedel korralikult ettevalmistatud hakkavad ringiliikmed kuduma ükshaaval.
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Meie rühma töö eeldab kohusetundlikku suhtumist ja head läbisaamist
omavahel. Oleme kudunud huvitavaid tekstiile, põrandavaipu ja rahvariideid. Meie
kootud värvikaid tekstiile võib näha praegu meie maja näituseruumis teisel korrusel.

Silvia Korp

MEILE KÕIGILE
Kõik minuealised kurdavad nagu ühest suust,
et mälu on kehv – vajaks aju uut.
Midagi keerulisemat ära proovigi meelde jätta,
vaid rahulolevalt mööda skleroosi rada tõtta.
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Selgroog määrab inimese liikuvuse ja rühi hommikul kael ja selg kanged, masseeri või nühi.
Kui röntgenis veel lased pilti teha,
siis ehmatuseks lupja täis on kõhred, lülikehad.

Et mitte alla anda ning olla virge ja sirge,
selleks pidevalt tee kükitusi, kummardusi, ringe.
See vähendab ka stressi ning pinget
ja tunned, kuidas fiskultuura noorendab su hinge.

Ester Valdre

KEVAD
Sa jõudsid taas
ehkki veel on lumevaip maas.
Et ei puhuks tuuled vinged
ja soojust tuleb ka rohkem hinge.

Hommikulgi on juba vara valgem,
tujugi sellest kohe hoopis selgem.
Paistab päikenegi juba silma,
mis teeb rõõmsamaks päeva – ilma.
Ootame vaid pikisilmi kraadi tõusu,
et saaks jälle pikemalt õue – välja
ja soojust külmunud hinge.
Pole mägede taga, kui muru lööb rohetama
ja puudel-põõsastel pungakesed avanevad.
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Iga uus kevad toob ootusärevalt kaasa midagi head
ja rõõmustab nii mõndagi kurba pead.
Toob elujõudu vaestele, haigetele, õnnetuile seega neile ja kõigile meile.
15.03.2013.a
Silvia-Carmen Välling
EPL asutajaliige Merivälja Pansionist

POSKA MAJAST

Kui väravast õuele sõidad või astud,
korras aed ja majad sind võtavad vastu.
Üks nendest on olnud Poska maja villa,
kuhu meil ei ole põhjust täna minna.
Otse meie ees teine ilus kodune majasinna seame sammud, sest nii on vaja.
Südame põksudes avad välisukse,
sisened ja sind halvab hea tukse.
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Kohe näed ja tunned korda siin majas,
tänud neile, kes siia kena pesa rajas.
Siin veeta võid kogu oma vaba aja.
Ei keegi sind tõuka ja ära ei aja.
Maja usinad prouad hoiavad korras.
Kord ja puhtus on siin nagu Norras.
Võid nautida kohvi ja puhata jalga.
Maitsvaid kooke süües isu ära salga.
Lugemisjanu sa kustuta raamatukogus,
rõõmsat tantsulusti naudi tantsuringis.
Tervis tuleb võimeldes toolil või pingil,
veel lihaseid mudi, kui oled kord kodus.
Kui lõuna on käes, sa ei pea enam vastu.
Isuäratav lõhn kutsub: ,,Tule sööma lõunat!“
Siis julgesti söögituppa koos sõbraga astu.
Pea istudki lauas tundes mõnu heast lõunast.
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Nüüd suudad jälle lauluviisi üles võtta,
jutustada daamidega või minna bridžisõtta.
Silmailu loomiseks saad indu maalitubadest
Näputöö oskustele lisa saad käsitöötubadest.
Kui oskusi napib, saad õpet emakeeles.
Kui õpetus kirjas pole koduses keeles
ja meel läheb kurvaks, et kõike ei taipa,
siis meelt ära heida, võõrkeele õpe aitab.
Mis saab siis, kui käes on juubelipäev?
Muret täis on pea ja tööd täis on käed.
Su mured lahendab perenaine hea.
Ilus kontsert on kõrvale kuulda hea.
Kui lilleke pihus, silm särama lööb,
meelest läheb mure ja pikk uneta öö.
Juba juubilare ootab valmis kohvilauake just nagu muinasjutus:,, Kata lauake!“
No mida sa ihkad või veel oodata tahad,
see pole nagu mujal, kus anna vaid raha.
Nüüd tuju on hea ja rõõmuga vaatad
näitust, mis suudab rõõmu sul saata.
Pärast siin veedetud päeva
kõik sõbrad nüüd näevad.
Oled taas rõõmus ja särav,
sulgunud tänaseks murede värav.
Tänan Poska maja suurepäraseid usinaid toimetajaid:
Ene Veiper, Lea Viires, Evi Viirsalu, Virve Lillevars, Linda Miil, Pia Virkus,
Aino Suviste, Toni Aguraiuja, Helju Kukk, Evi Karilaid, Eve Lindre
ja paljusid teisi abilisi.
Mare Pert
Ilusat kevadet!
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OH NEED HAMBAD...

Aastad aina lendavad. Mida vanemaks saad, seda kiiremini. Koos aastatega lendavad
ka hambad. Ning neil, kellel on vedanud elada soliidse eani, on suu lage nagu
rahakott enne pinsipäeva.
Sellise kurva sündmuseni jõudis ka koolivend Mihkel oma kaasaga. Nägin seda, kui
ma neid üle pika aja kohtasin oma sünnilinna Haapsalu peatänaval ja nad mulle
naeratasid. Naeratused olid aga nagu taimetoitlastel kaladel: kaks mustavat auku.
Vastuseks minu küsimusele, miks nad pole endale uusi hambaid muretsenud,
pudistasid nad kooris, et mille eest? Täiskomplekt hambaid ühele maksab ju hulga
rohkem kui nad kahepeale kokku pensioni saavad. Tõsi küll, haigekassa hüvitusest
saab osa raha tagasi (~ 300 eurot inimese kohta üks kord kolme aasta jooksul), aga
siis ei jää elamiseks midagi, sest mõlemad saavad miinimumpensioni. Kuid vähemalt
pudru söömisega ei ole üldse raskusi. Edasi järgnes küsimus nende poolt, et kuidas
minu suu hambaid nii täis on, kas olen mingi looduse ime. Vastasin, et kuna olen juba
üle poole sajandi muu töö kõrvalt pilapilte sehkendanud ja hulga raamatuid välja
andnud, siis probleemi pole olnud. Iga raamatu eest saadud tulu on paar hammast
puuduvate asemele juurde toonud. Sellega meie lühikene vestlus ka lõppes.
Möödus paar aastat ja jällegi olin oma sünnilinna külastamas. Ning justkui
kokkulepitult kohtasin, nagu eelmine kord, Mihklit just samal tänaval. Seekord oli ta
üksi, ilma kaasata. Tunduvalt saledam ja suu säravaid hambaid täis nagu Hollywoodi
filmitähel. Minu imestunud pilgu peale teatas ta rõõmsalt, et olnud paar aastat koos
naisukesega dieedi peal ja korteri vahetanud väiksema vastu. Ja nii need hambad
saadigi. Tõsi küll, üks komplekt kahe peale. Ning nüüd käivad nad kordamööda linna
peal patseerimas. Muidu on kõik OK, aga söögiaeg on poole pikem, sest üks peab
ootama, millal teine söömise lõpetab ja hambad üle annab.

Jutukese moraal: kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab.

Pilapiltnik (hammastega) Eduard Tüür
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