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Juhtkiri
Armas VENÜ liige,
Te hoiate käes meie laualehe 2013. aasta viimast väljaannet. Võibolla hakkab
Teile lugedes silma, et see erineb veidi oma eelkäijatest nii ülesehituse kui ka
sisu poolest. Paljude viljakate aastate järel pidi senine toimetaja Aino Suviste
halveneva tervise tõttu oma ameti kahjuks maha panema. Seda meie kõigi
kurvastuseks. Ja et järjepidevus, võiks isegi öelda, proua Suviste pensioniaja
elutöö, ei katkeks, võtsin häda sunnil numbri kokkupanemise enda peale. Kõik
need aastad oli lugupeetud Aino Suviste koos oma kaastöötajate ja abilistega
Seeniori hingeks ning on jätnud sügava jälje VENÜ ajalukku. Kogu meie ühingu
pere on talle selle eest südamest tänulik. Kõige suurem kiitus on talle aga tema
aastatepikkune tegu ise, kõik need kümned ja kümned väljaanded. Töö kiidab
tegijat – ütleb ju vanasõna ja peab just käesoleval juhul eriti hästi paika.
Nüüd peame aga edasi minema ja ainult ühingu esimehe peale lootma jääda ei
saa ega oleks õige. Ma usun siiski, et meie peres on sobiv inimene, kellest saab
vääriline Aino Suviste mantlipärija. Olen optimistlik ja arvan isegi, et võibolla
leidub koguni mitu sellist liiget, kellest võiks lausa väikese toimetuse kokku
seada. Ja mida pikemaks ajaks, seda parem.
Vabatahtlikud, palun andke endast võimalikult kiiresti märku, sest uue numbri
koostamine võiks juba hommepäev alata. Teemadest ju meie ühingus pole
kunagi puudu tulnud, ainult kirjutajate leidmine ja veenmine, vahel ka
ärarääkimine on nõudnud suurt vaeva.
Uuel tegijal on vajadusel nõu varnast võtta. Aino Suviste on endiselt meie seas
ega ütle kindlasti oma abist ära. Tema senised pikaajalised ja tublid abilised Eve
Lindre, Vaira Mazur, Velda Raud ja Arma Resev on õnneks valmis ka edaspidi
Seeniori ilmumise eest hea seisma. Juhatuse nimel loodan ma väga, et see kaunis
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ja VENÜ ajaloo seisukohalt ülitähtis ettevõtmine jätkub ning rikastab ka
järgnevatel aastatel meie ühingut.
Oleme vana aastat ära saatmas ja uuele vastu minemas. See on otsekui
teatepulga üleandmine, nii nagu seda on ka Seeniori edasikestmine, kui tahame
paralleele tõmmata. Nagu ikka on meil ka seekord palju head ja huvitavat
mööduvast aastast kaasa võtta, aastalõpp ja jõulud annavad sellele kõigele
omapärase sära, sisendavad meist igaühele usku ja teotahet, mis aitavad uue
aasta tööd ja tegemised taas muuta eriliseks ja kordumatuks.
Meeleolukat aastavahetust Teile,
nautimisoskust ja kohanemisvõimet!

Südamlikult
Teie
Heino Hankewitz

ettevõtlikkust

ja

pealehakkamist,
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Aasta vabatahtliku nominent
Aino Tähemaa
2013. aasta vabatahtliku nominent Aino Tähemaa on MTÜ Vanurite Eneseabija Nõustamisühing (VENÜ) asutajaliige, kuuludes ühingu vabatahtlike
kaastöötajate raudvara hulka.
Endise meditsiinitöötajana on talle eriti südamelähedane tugiisiku tegevus.
Seitsmeteistkümne aasta jooksul on ta olnud usaldusväärseks kaaslaseks
kümnetele inimestele, kes on vajanud eakaaslase lähedust, nõu ja abi, saamaks
üle raskest eluperioodist. Eelkõige hoolitseb pr. Tähemaa hätta sattunud VENÜ
liikmete eest, kes elavad nii Tallinnas kui ka Harjumaal, kuid ta on omainimene
ka VENÜ tugiisikute hoole all olevates Tallinna ja Harjumaa hooldekodudes ja
haiglates. On muutunud iseenesestmõistetavaks, et pr. Tähemaa lööb alati kaasa
uutes algatuses.
Kui VENÜ lülitus projekti "Eakad inimesed aitavad endisi natsismiohvreid" ja
kui VENÜ juures alustas tegevust Eesti esimene ja senini ainuke ambulatoorne
hospiits, oli pr. Tähemaa just nende ettevõtlike hulgas, kes võtsid endale uue
täiendava ülesande. Oma heategevuslikku tööd teeb Aino Tähemaa suure
pühendumuse ja armastusega, ta on võitnud nii oma hoolealuste kui ka
ühingukaaslaste austuse ja lugupidamisega. Täites oma vabatahtlikult võetud
kohustusi on pr. Tähemaa elukestva õppe järgijate esirinnas ja teistele
eakaaslastele suurepäraseks eeskujuks. Ühtlasi jagub Aino Tähemaad täitma
VENÜ päevakeskuse perenaise kohustusi, sest ka selles ametis on hinnatud tema
kohusetundlikkus, hoolivus, tasakaalukus ja
vahetu suhtlemisoskus. Pr.
Tähemaa armastab toimetada tegemata suuri sõnu ja kära ning tahtes jääda ise
sealjuures märkamatuks. See on suur oskus, mis on omane vaid vähestele.
Samas on tema aastatepikkune tegevus hindamatu. Pr. Tähemaa kuulub VENÜ
varasalve, tema vabatahtlik ja heategevuslik panus on ühingu tegevust aastate
jooksul märkimisväärselt rikastanud. VENÜ juhatus on Aino Tähemaa tegevust
ära märkinud mitme tänukirjaga, tema tööd vabatahtlikuna on hinnanud
sotsiaalminister oma tänukirjaga. VENÜ juhatus esitab Aino Tähemaa 2013.
aasta vabatahtliku tunnustuse kandidaadiks.
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Tunne Eestimaad
Erna Kask

Esimene peatus Lilleoru.
Ühel ilusal juunikuu hommikul kell 8.30 alustas bussitäis mõnusaid poskalasi
sõitu eesti ida poole. Oleme tutvunud oma kodumaaga juba päris mitmel korral,
aga ikka on veel meie poolt avastamata ja vägagi uusi kohti.
Esimene peatus oli Lilleorus, mis asub Tallinnast 25 km kaugusel Tartu suunas,
Aruvalla külas Rae vallas. Lilleoru saab tänavu 20aastaseks. Nemad on
juhindunud põhimõttest, et mida peame ise vajalikuks oma eluõpingute teel,
võib olla oluline ja abiks ka teistele. Lilleorus tegeldakse inimese tervislikku
arengut toetavate õpetustega, mis põhinevad erinevatest kultuuridest, kuid nende
tuum on üks – inimese teadlik areng.
Kõige enam on Lilleoru kursuste hulgast huvi pakkunud Ingvar Villido.
Enesemuutmise kunsti kursuste sari, mille on tänaseks läbinud üle 1000 inimese
ja mille õpetus on jõudnud ka välismaale.
Aasta ringi toimuvad muudki huvitavad loengud. Näiteks tutvuti mais metsikute
taimede toiduks tarvitamise ja hoidistamisega.
Babadžikrija jooga õpetaja viib aastaringselt läbi jooga-alaseid loenguid ja
praktikume.
Aeg-ajalt korraldatakse ka “5 tiibeti harjutuse” kursuseid. Seda muistset
rituaalset praktikat peetakse pika nooruse, tervise ja imepärase elujõu
saavutamise võtmeks.
Siinset paika külastavad ka paljud välismaalased. Näiteks 20. juunil leidis
Lilleorus aset indiaaniõpetuse laager. Õpiti tundma indiaanlaste kogukondliku
eluviisi kogemust. Juturingid, higistamistelgid, mitmed tseremooniad ja ühised
tegevused annavad vahetu kogemuse, mille põhjal võib huvi korral omandada
oskuse ise kogukondlikku tseremooniat läbi viia. Juhendajaks on Arizonast pärit
Rupert Encinas, kes on oma rahva pärimuse edasikandja ja tseremooniameister.
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Lilleoru südames asub ainulaadne ühtsel loomismustril põhinev “Elulille park”.
Seal kasvatatakse väga mitmesuguseid maitse- ja ravimtaimi. Seal peetakse veel
ürdiaeda ja valmistatakse kohapeal mitmeid teesegusid, mida on võimalik
kohalikust poest ka kaasa osta.
Lilleorus regulaarselt õppimas käimise juurde kuulub ka koostöö praktilise õppe
näol, st tehakse jooga põhimõttel ühiselt mitmesuguseid töid nii toas, aias, põllul
kui ka metsas. Selleks tullakse kokku vähemalt ühel päeval kuus ning seejuures
on tähtis, et see toimub vabatahtlikkuse alusel.
Uue ettevõtmisena on Lilleoru rahval kavas ehitada endisest Põhuteatri majast
unikaalne tarkuse- ilu-, öko- ja kogukonnakoda Eestis. Suur osa töödest tehakse
talgute korras. Raha ja muude ehituseks vajalike vahendite kokkusaamisel
loodetakse vabatahtlike toele.
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Teine peatus Alatskivi.
Maalilise Alatskivi lossi lasi omal ajal ehitada parun Arved Georg von Nolcken
enda joonistatud plaanide järgi. Seda peetakse üheks kaunimaks uusgooti stiilis
ehitiseks kogu Baltikumis. Lossil on olnud väga kirev ajalugu, kuid tähtis on
see, et hoone on alati olnud kasutusel. Enamasti vettpidav katus ja ruumide
kütmine on taganud lossi säilimise. Praegu juhib lossiga seonduvaid tegemisi
valla poolt asutatud sihtasutus. Loss on avatud turistidele. Lisaks korraldatakse
hoones ja selle ümbruses mitmesuguseid üritusi. Traditsiooniks on kujunenud
augusti algul toimuvad lossi päevad. Lossihoonet kasutatakse kultuuri-, turismija puhkekeskusena. Sooja tundega võib vaadata, kuidas on lossi restaureeritud.
Iga detailiga on püütud säilitada vana. Igas ruumis on isevärvi tapeet nagu
vanastigi. Ühes suuremas saalis näeb seinal tumepunast tapeeti nelgiõitega.
Nelgiõis olevatki olnud lossi sümbol. Vanade fotode järgi on lastud valmistada
suur kroonlühter. Seintel rippuvad maalid, peamiselt portreed. Ühe ukse kohal
on koopia vanast maalist. Peale ilusate ruumide on lossis muudki
vaatamisväärset. Keldrikorrusel, kus paiknesid teenijate töö- ja puhkeruumid, on
välja pandud mõisatöötajate esindajate vahakujud. Eriti jäi meelde pesutriikija.
Majas ringi liikudes kogeb külastaja kõikjal, et loss on kujundatud ja sisustatud
suure hoole ja armastusega. Seda õhkus ka lossiproua Külli vestlusest. Alatskivi
lossi külastus tasub end igati ära.

Kolmas peatus Avinurme.
Avinurmes saime põgusa ülevaate kohalike puidumeistrite töödest ja
tegemistest. Sealses puidukeskuses paistis eriti silma äärmine puhtus. Seda just
eriti teisele korrusele minnes, hele puittrepp nagu oleks oodanud ainult sokkis
pealeastumist.
Oli huvitav vaadata Avinurmes toodetud esemete näitust. Sama põnev oli
külastada avarat müügipunkti kohalike käsitöömeistrite toodanguga. Paljud
reisikaaslased leidsid sealt endale nii mõndagi, mida mälestuseks ja tarbeks
kaasa osta.
Otse puidukeskuse vastas seisis kohalik kirik, mis on suhteliselt uus ehitis, ainult
sadakond aastat vana. Saime kuulda, et puidumeistrite ja koguduserahva vahel
on tihe koostöö. Külmadel talvekuudel kasutab kirik oma tegevuseks puiduaida
suurt saali.
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Ei saa ka mainimata jätta, et sealne söögikoht oma maitsvate toitude ja meeldiva
teenindamisega oli lausa priima.
Kogu pika päeva pidas ilusat ilma. See tõstis igaühe tuju veelgi. Aitäh Ene
Veiperile hästi organiseeritud ja meeldejääva ekskursiooni eest. Sõidame aga
jälle! Eestimaa on ju nii ilus ja põnev.
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Pildimeenutused
ekskursioonilt Harjumaa mõisatesse
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…… ja Hiiumaalt Kärdla kohvikutepäevalt

11
…. ning sügisesest aiapeost.
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Nimed VENÜ kuldraamatus

Käte Tresenreuter
4. veebruar 1924 – 18. veebruar 2013

Harry Tresenreuter
20. detsember 1923 – 31. mai 2013
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Peter Dussmann
5. oktoober 1938 – 26. september 2013
Foto: Jörg Krauthöfer

Lõppeval aastal läksid manalateele mitmed VENÜ liikmed, kes leidsid elujõudu
eneseabist ning andsid oma jõukohase panuse ühingu edasikestmiseks.
Lahkujate hulgas olid ka Käte ja Harry Tresenreuter ning Peter Dussmann. Võib
kindlalt väita, et nende inimeste abita ei oleks seda meile kõigile armast maja
Kadrioru põlispuude all. Just abielupaar Käte ja Harry Tresenreuter olid need
inimesed, kes tahtsid, et ka kaugel Soome lahe kaldal Tallinnas oleks nende
enda poolt rajatud Berliini eakate päevakeskuse sarnane sotsiaalasutus. Juba
pärast esimest Eesti külaskäiku oli neil selge, et ka siinsed vanemad inimesed
oskavad lugu pidada eakate eneseabist ning väärikast vananemisest. Neile tuleb
vaid selleks hea võimalus anda. Õige pea selgus, et ainuüksi Berliini
Sozialwerk`i abist idee elluviimiseks ei piisa. Tallinna päevakeskuse avamiseks
oli vaja kiiresti leida sobiv sponsor, kes oskab hinnata vanemate inimeste panust
ühiskonda ning tahab teha head just Eestimaal. Pingsa töö tulemusena leitigi
lõpuks need õiged firmad ja sihtasutused, kes olid valmis Läänemere teisel
kaldal ettevõtmisele ka oma õla alla panema. Tundub veel praegugi, ligi 20
aastat hiljem, uskumatu, aga Euroopa ühest edukamast ärimehest ja rikkamast
inimesest Peter Dussmannist sai tõepoolest VENÜ peasponsor, kelle eeskuju
järgisid hiljem mitmed teisedki. Paljudele meie liikmetele on ikka veel meeles
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Peter Dussmanni ja tema abikaasa külaskäik Kadriorgu ja külaliste tunnustus
tehtule. Küllap rõõmustaks ta meie tegemiste üle edaspidigi, eriti aga selle üle,
et meid seob tihe koostöö Kursana Merivälja pansionaadiga. Ehk astub Peter
Dussmanni lesk Catherine von Fürstenberg-Dussmann taas kord meie majast
läbi, kui on oma kontserni Eesti-haru külastamas. Sest see pidavat meenutama
talle nii väga
esimest kodumaad Põhja-Ameerikat, nagu ta tookord
vaimustunult ütles.
Käte ja Harry Tresenreuter ei unustanud veel oma elu viimastel päevadel ja
kuudelgi Eestimaad ning tundsid ikka huvi, kuidas ühingul läheb. Äsjavalminud
Sozialwerki voldikus on VENÜ kui seni ainuke Berliini päevakeskuse eeskujul
tegutsev eakate ühendus tunnustavalt ja uhkustundega ära märgitud.
Käte ja Harry Tresenreuter ning Peter Dussmann on hindamatu panusega ühingu
käekäiku mõjutanud ning kirjutanud oma nime igaveseks VENÜ
kuldraamatusse.
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Muigamisi
Eduard Tüür
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Treenime oma mälu
Vasakul oleval pildil on võrreldes parempoolsega 10 erinevust. Millised need
küll on? Võitjate vahel loosime välja 5 tasuta lõunat meie söögitoas. Vastused
laske kuni 18.jaanuarini 2014 garderoobi seinal olevasse kastikesse.
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Poska tänava majast uustulnuka pilguga
Virve Kaal

VENÜ liige veebruarist 2013
Olin üle 10 aasta töötav pensionär, liikusin palju ringi, leidsin seltskondi ja
üritusi, millest tihti osa võtta ja see jätkus ka pärast töölt koju jäämist ning
ähvardav igavus ja tõrjutus mind ei tabanud. Kuid inimene tahaks ikkagi lisaks
kodule ja perekonnale kuhugi veel kuuluda.
Juba mõnda aega otsisin võimalust mõnes võimlemisrühmas kaasa lüüa. Lõpuks
leidsingi Kadriorus Poska tänava majas pr. Ene Vilde rühmas ühe vaba koha.
Olin selles majas ka paar korda varem käinud, näinud kaunist villat seestpoolt,
kogenud siin valitsevat meeldivat õhustikku ja kohanud elurõõmsaid, lahkelt
naeratavaid inimesi väärikalt toimetamas.
Usun, et enamasti kõik teavad, kuidas uude võõrasse keskkonda sisenemine või
lihtsalt mingi uue seltskonnaga liitumine tekitab hinges pisut ärevust: kuidas
mind vastu võetakse, kuidas mul minema hakkab, kas ma sinna ka sobin ja
hakkama saan? Tegelikult on sisseelamine kahepoolne protsess ja endal on ka
võimalik õnnestumise heaks omapoolne panus anda. Tuline õigus on meie
võimlemisrühma kuuluval, juba Poska tänava maja asutamisest alates VENÜ
ühingu liikmel pr. Salme Poolal, keda kuulsin hiljuti ütlemas, et väga tähtis on
uuel liikmel lisaks väljavalitud toimkonnale kiiresti leida endale majas ka sobiv
huviring, millest osa võtta. Ja Poska maja pakub arvukalt mitmesuguseid
huviringe. Need väiksemad seltskonnad, mis ühendavad erinevate hobide ja
tegevuseelistustega inimesi, kujunevad tugevateks sõpruskondadeks ja inimene
ei saa end hetkegi üksikuna tunda.
Mind võeti võimlemisrühma, nagu ka Poska tänava majja üldse, avasüli vastu
ning mingeid kohanemisraskusi mul õigupoolest tunda ei tulnudki. Olen selle
üle rõõmus ja tänulik.
Oma väikeses ringis oleme tõesti tihedalt seotud. Iga võimlemiskorra järel
leiame ikka aega, et veel vähemalt tunnikese koos istuda, kohvi juua ja uudiseid
rääkida või maailma asju arutada.

21
Peame meeles ka üksteise sünnipäevi ja tähistame neid kohvilauas – lilled
kaaslastelt ja suupisted sünnipäevalapse poolt. Isegi suveks ei raatsinud me
täielikult lahku minna, vaid kohtusime üksteise suvemajades või kohvikutes
igal suvekuul korra.
Majas toimuvaga oleme pidevalt kursis, sest igaüks meist kuulub ühte või
mitmesse maja vabatahtlikusse toimkonda, millega ju enamasti kõik VENÜ
liikmed aitavad kaasa maja toimimisele. Igakuised loengud ja kontserdid
pakuvad meeldivat ja huvitavat vaheldust, näitused köidavad tähelepanu ja
meeleolukad ühised peod kaunistavad pidupäevi.
Lisaks soojadele, positiivse ellusuhtumisega inimestele aitasid minu puhul
kiirele koduse tunde tekkimisele kaasa ootamatud ja üllatavad kohtumised.
Esimestel kuudel pea igal teisel majas viibimise päeval kohtasin inimesi oma
möödunud elust: kunagisi koolikaaslasi, töökaaslasi ja muidu tuttavaid, kellega
oli side aastateks katkenud. Lõpuks enam ei üllatanudki hüüatus: „Oi, tere! Kas
see oled tõesti sina?“ Need südantliigutavad kohtumised võimendasid veelgi
tunnet, et olen õiges kohas.
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Jõulukuu retsept

Kõrvitsasai
¼ l piima
50 g pärmi
1tl soola
800g kõrvitsat
150-200 g suhkrut
1 sidruni riivitud koor
1 kg jahu
määrimiseks muna

Leigest piimast, pärmist ja osast jahust tehke vedel eelkergitus. Kõrvitsatükid
hautage vähese veega pehmeks ning tampige pudruks. Eelkergitusele lisage
leige kõrvitsapuder, suhkur, sidrunikoor ja segage hästi läbi, puistake juurde
jahu ning sõtkuge. Sõtkumise ajal lisage poolpehme margariin, või, või muu
rasvaine. Laske taignal soojas kohas, kus ei ole tõmbetuule ohtu, rätiku all
kerkida.
Kui tainas on paisunud, voolige piklikud pätsid, millel laske määritud
küpsetusplaadil veidi aega kerkida. Lõpuks pintseldage saiad munaga ning
küpsetage keskmise kuumusega ahjus 25-30 minutit.
Jahtunud pätsidele puistake tuhksuhkrut.
Kõrvitsasai püsib kauem värske kui harilik sai.
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