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EESSÕNA

Armsad ühingukaaslased,
koos uue kevadega näeb trükivalgust ka meie laualehe järjekordne number, selle aasta
esimene. Ja nagu kõik need aastad, koguneme ka tänavusel varakevadel oma olulisele
koosviibimisele, heitmaks pilgu möödunule ning tegemaks plaane eelseisvateks
kuudeks.
Mullusest aastast on meil taas palju head kaasa võtta. Kõige üldisemalt seda, et
püsisime tänu oma eeskuju näitavale tegevusele kindlalt Eesti sotsiaalmaastikul ja
väärisime oma nime – Väärika Vananemise Akadeemiat. Meie tegevuse mõjujõud on
endiselt tunduvale suurem, kui oskame ise arvata ja hinnata. Seda nii pealinnas kui
kogu Eestimaal. See, mida igaüks meist teeb iseenda ja oma kaaslaste, ka nooremate
põlvkondade heaks, ei ole küll rahas ega milleski muus mõõdetav, on aga ülitähtis
kogu meie ühiskonna jaoks. See ongi meie tugevus ja meie edu pant. Ja mida rohkem
me endale järgijaid ja mõttekaaslasi leiame, seda parem kõigile.
Kestev aasta on Euroopas aktiivse vananemise ja põlvkondadevahelise solidaarsuse
aasta. Ausalt öeldes ei ole meie ühingu jaoks selles midagi uut, sest oleme ju algusest
peale olnud aktiivsed ja haaranud oma tegevusse nooremaid, meie laste, lastelaste ja
isegi lastelastelaste ealisi. See aga ei tähenda, et meil ei oleks kasvuruumi ja et
oleksime omalt poolt juba kõik ära teinud. Peame eelkõige ringi vaatama oma
liikmete hulgas. Ei ole ju meil sugugi igaüks jõukohaselt rakendatud, muidu oleks
meil viissada kaastöötajat ja mitte poole vähem nagu praegu. Meie tutvusringkonnas
ja lähedaste seas on kindlasti inimesi, kes sobiksid ühingu elu edendama, aga me ei
ole suutnud neid veel mingil põhjusel kaasa haarata. Oleme küll olnud tegusad nii
oma majas kui ka paljudes ettevõtmistes väljaspool, kuid meie hääl on jäänud
nõrgaks, kui oleksime end pidanud vahele segama kogu ühiskonna valupunktidest,
eriti aga eakate muredest rääkimisel. Kes siis veel, kui mitte meie, kel on nii rikkalik
elukogemus. Suurem osa meie liikmetest on elanud kogu oma elu erakordselt
aktiivselt – lapseeast vanadusaastateni välja. Ja mis eriti tänuväärt – teevad
noorematele silmad ette veel nüüdki – vanuigi. Nende teadmiste ja oskuste järele on
igal ühiskonnal suur vajadus ja kui neid ei osata küsida, siis on meie kohus neid ise
pakkuda.
Lõpetuseks kutsun teid üles meie laualehele kaastööd tegema. Seenior on sama vana
kui meie VENÜ. Ta on otsekui peegelpilt. Just niisugune, nagu meie ühing laualehte
lugedes tundub, on ta ka tegelikult. Me ju tahame, et meist oleks kõigepealt iseendal
tõene ettekujutus, aga loomulikult ka kõigil teistel, meie toetajatel ja sõpradel ning
koostööpartneritel. Selle eest peame me aga ka selles asjas ise hea seisma ja oma

2
panuse andma. Niisiis – palun asugem kirjutama kõigest, millega seostub Väärika
Vananemise Akadeemia ja tema argipäev. Siis võime olla kindlad, et Aino Suviste
toimetab veel kaua meie olulist lugemis- ja raudvara ja me aitame tal seda teha sama
suure armastusega kui seni.
Meeleolukat kevadet ja südamesoojust soovides
Teie
Heino Hankewitz

*

*

*

JUUBELIÕNNITLUS

Frau Käte Tresenreuter
Vorstandsvorsitzende
Sozialwerk Berlin E.V.
Humboldstraβe 12
140193 Berlin

Tallinn, November-Dezember 2011
Sehr geehrte, liebe Frau Tresenreuter,
Sehr geehrte Mitglieder des Vorstandes, liebe ehrenamtlichen Mitarbeiter und
Mitglieder des Sozialwerkes Berlin e.V.Meine Damen und Herren!

Man sagt in Estland, ein Mensch, der wenigstens einen Baum während seines Lebens
gepflanzt hat, hat sein Lebenswerk geschafft. Das Sozialwerk Berlin ist in der Tat wie
ein starker, unerschütterlicher und vielverzweigtrwe Baum, der nun schon seit 40
Jahren als Leuchtturm in der deutschen Soziallandschaft fest verwurzelt in der erde
steht.
Die Lebensweise, die Sie, liebe Frau Tresenreuter, zusammen mit ihren
Familienangehörigen und mit vielen anderen Mitstreitern durch das Sozialwerk
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gestaltet haben und zu der sich so viele Hunderte Menschen bekannt haben, ist
lebensbejahend und andauernd. Deshalb fiel vor siebzehn Jahren der Samen der
Selbsthilfebewegung der älteren Menschen auch am Finnischen Meerbusen in den
fruchtbaren Boden, als das Sozialwerk mit Ihnen an der Spitze in Tallinn
uneigennützlichen seine Hand gereiht hat, um die estnischen Senioren bald nach der
Wiederunabhängikeit in der Seniorenarbeit auf die richtige Spur zuleiten. Nun
können sowohl Sie als auch wir ohne zu zögern zugeben – das heutige Ergebnis hat
alle Erwartungen von damals mehrfach übertroffen.
Genau wie im Schlösschen in Berlin gescheht jeden Tag ein Wunder, so kennzeichnet
auch den Alltag in estnischer Poska Villa einzigartige Atmosphäre. Das Leben vieler
älteren Menschen in Estland ist schon lange ohne das Patenkind des Sozialwerkes,
des Altenselbsthilfe- und Beraungsvereins kaum noch vorstellbar. Da unser
Altenselbsthilfezentrum dank der Risikobereitschaft, der Tollkühnheit, der
Nächstenliebe und Groβmütigkeit geboren ist, haben diese Charakterzüge in Estland
alle Jahre weitergelebt. Sie erfüllen die Tage der dankbaren Betroffenen in ihrer
dritten Lebensphase, mit besonderem Inhalt und schenken ihnen Lebensmut und freude und bereichen die ganze Gesellschaft. Ihre Altersgenossen in Estland
versuchen Gute Schüler zu sein, deshalb gehören sie mit Leidenschaft und Stolz der
Akademie des würdigen Alterns an und beweisen alltäglich sowohl sich selbst alc
auch der Gesellschaft, wofür die ältere Generation fähig ist und dass auf sie immer
noch Verlass ist.
Wir freuen uns sehr über die soziale Brücke zwischen unseren Ländern und sind
besonders dankbar Ihrer Tochter Margit, die sich von Anfang an als Vorstandmitglied
in unserem Verein unermüdlich engagiert hat. Im Laufe der Jahre hat sie unter
unseren Mitgliedern und Partnern, in vielen sozialen Einrichtungen im ganzen Land
als Botschafterin des Sozialwerkes ausgesprochen groβe Beliebtheit gewonnen und
Einiges dazu beigetragen, dass unser gemeinsamer Traum ein dem Berlin ähnliches
Schlösschen zu treiben, nicht nur verwirklicht hat, sondern unser Altenselbsthilfeund Beratungsverein eine wesentliche und führende Rolle in der estnischen offenen
Altenarbeit eingenommen hat. Wir hoffen sehr, dass die Frau Margit auch weiterhin –
nun auch zusätzlich als Vorstandsmitglied des Sozialwerkes – das wichtige
Verbindungsglied in der Zusammenarbeit unserer Organisationen bleibt, sich auch
weiterhin in Estland in besonderer Weise verwirklicht und die jahrelange sich
bewehrte Freundschaft auch künftig im Wohle der älteren Menschen beider Staaten
neue reife Früchte tragen wird.
Der Lebensbaum der Frau Tresenräuter ist nicht nur gut eingewurzelt, sondern auch
aus der Wurzel in viele Richtungen, darunter auch nach Estland, ausgeschlagen. Alle
unsere Mitglieder und Förderer, viele estnische Politiker und Sozialbeamten sind an
den Tagen in ihren Gedanken bei Ihnen in Berlin im Humboldtschlösschen. Wir
gratulieren Ihnen, liebe Frau Tresenreuter, Ihnen, lieber Herr Tresenreuter, unserer
lieben Margit, dem Vorstand und der ganzen zahlreichen Sozialwerk-Familie zum 40
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Jahrestag. Wir sind sehr stolz darauf, dass auch wir uns in Estland zu dieser
richtungsweisenden Arbeit mit und für ältere menschen, die das Sozialwerk so
beispielhaft vorzuweisen hat, mitzählen dürfen.
Wir haben uns lange überlegt, was könnte das angemessene Geschenk zu solchem
ausserordentlichen Anlass sein. Was könnte aber in Ihnen noch mehr Freude, Glück
und Zufrieden ausdrücken als ein gesunder und kräftiger Baum, der aus einem
Samen, den Sie und das Sozialwerk vor Jahren in Estland gesäet haben, geworden ist.
Also schenken wir Ihnen mit groβer Dankbarkeit und Zuneigung den Baum, der Ihr
Lebenswerk ist und der durch die wunderbaren Taten ihrer Tochter Margit bestimmt
noch jahrzehnte weiterleben wird. Ebenso laden wir Sie, Herrn Tresenreuter, ihre
Tochter Margit, aber auch alle anderen Freunde unseres Vereins herzlich zu einer
Nachfeiern in Tallinn ein.
Das Sozialwerk Berlin e.V. - es lebe hoch!
Im Namen des Vorstandes und aller Mitglieder und Mitarbeiter
des Altenselbsthilfe- und Beratungsvereins in Tallinn/Estland

Heino Hankewitz,
Vorstandsvorsitzender

*

*

*

Proua Käte Tresenreuter
Juhatuse esinaine
Sozialwerk Berlin e-.V.
Humboldstraβe 12
140193 Berlin

Tallinnas novembris-detsembris 2011
Väga austatud kallis proua Tresenreuter!
Lugupeetud juhatuse liikmed, armsad vabatahtlikud kaastöötajad ja ühingu
Sozialwerk Berlin liikmed!
Minu daamid ja härrad!
Eestimaal öeldakse, et inimene, kes oma elu jooksul on istutanud vähemalt ühe puu,
ei ole elanud asjata. Berliini Sozialwerki võib tõepoolest võrrelda võimsa,
tugevatüvelise ja paljuharalise puuga, mis nüüd juba 40 aastat on kindlalt juurdununa
seisnud otsekui tuletorn saksa sotsiaalmaastikul.
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Elustiil, mille Teie, armas proua Tresenreuter, olete koos oma pereliikmete ning
paljude teiste mõttekaaslastega Sozialwerki näol kujundanud ning mille on mitmed
sajad inimesed omaks võtnud, on tõeliselt positiivne ja kauakestev. Küllap just
eelkõige sellepärast hakkas eakate inimeste eneseabiliikumise seeme
seitsmeteistkümne aasta eest Soome lahe kalda viljakas pinnases nii hästi idanema,
kui Berliini Sozialwerk Teie juhtimisel omakasupüüdmatult käe ulatas, et eesti eakad
varsti pärast nende riigi taasiseseisvumist avahoolduses õigele teele suunata. Nüüd
võivad mõlemad osapooled, nii Teie kui ka meie, ilma kõhkluseta tunnistada – tänane
tulemus on ületanud mitmekordselt tollased ootused.
Samalaadselt Berliini “lossikesega“, kus sünnib iga päev väiksemaid ja suuremaid
imesid, valitseb ka Eesti Poska Villas eriline õhustik. Paljude vanemate inimeste elu
Eestimaal ei ole enam ammu ilma Sozialwerki ristilapse, Vanurite Eneseabi- ja
Nõustamsühinguta, mõeldav. Meie päevakeskus on teatavasti sündinud tänu
riskivalmidusele ja hulljulgusele, ligimesearmastusele ja heatahtlikkusele. Need
omadused on Eestimaal oma elu jõudsalt edasi elanud. Need täidavad tänulike
asjaosaliste igapäevaelu erilise sisuga ning kingivad neile elujulgust ja -rõõmu,
rikastades niimoodi kogu ühiskonda. Teie Eestimaal elavad eakaaslased püüavad olla
head õpilased, osaledes kire ja uhkusega Väärika Vananemise Akadeemia tegevuses
ning tõestavad iga päev nii iseendale kui ühiskonnale, milleks on vanem põlvkond
võimeline ja et tema peale võib endiselt loota ja kindel olla.
Meil on väga hea meel meie maade vahelise sotsiaalse silla üle ning oleme eriti
tänulikud Teie tütrele Margitile, kes on algusest peale juhatuse liikmena meie ühingu
heaks palju ära teinud. Aastate jooksul on ta meie liikmete hulgas, meie partnerite
juures ja paljudes sotsiaalasutustes üle kogu maa muutunud Sozialwerki saadikuna
omainimeseks ning andnud omalt poolt olulise panuse, et meie ühine unistus –
Berliini lossikese taoline keskus Tallinnas – mitte ainult pole teoks saanud, vaid et
meie Vanurite Eneseabi- ja Nõustamisühing on võtnud sisse olulise ja juhtiva koha
eakate eluolus Eestimaal. Me loodame väga, et proua Margit jääb ka edaspidi – nüüd
lisaks ka Sozialwerki juhatuse liikmeks olles – tähtsaks lüliks meie organisatsioonide
koostöös, et ta teostab end erilisel moel Eestimaal ja hoolitseb selle eest, et kahe riigi
aastatepikkune eakate inimeste vaheline end igati õigustanud sõprus ka tulevikus uusi
küpseid vilju annaks.
Proua Tresenreuteri elutöö ei ole läinud mitte ainult sügavuti, see on jõudnud ka
igasse ilmakaarde, sealhulgas ka Eestimaale. Kõik meie liikmed ja toetajad, paljud
eesti poliitikud ja sotsiaalametnikud on neil päevil oma mõtetes Teie juures Berliinis.
Õnnitleme Teid, kallis proua ja härra Tresenreuter, meie armsat Margitit, juhatust ja
kogu Sozialwerki arvukat peret 40. aastapäeva puhul. Oleme uhked selle üle, et ka
meie Eestimaal oleme osa sellest eduloost, mis jutustab Sozialwerki suunaandvast
tegevusest eakate eneseabiliikumises.
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Mõtlesime kaua, mis võiks olla sobiv kingitus sellise erilise tähtpäeva puhul.
Jõudsime üksmeelele, et mis võiks Teile veelgi suuremat rõõmu valmistada, õnne ja
rahulolu väljendada kui üks terve ja tugev puu, mis on võrsunud seemnest, mille Teie
ja Sozialwerk aastate eest Eestimaa pinnasesse külvasite. Niisiis kingime Teile suure
tänutunde ja sümpaatiaga sümboolse puu, mis on osa Teie elutööst ja mis Teie tütre
Margiti toel veel aastakümneid kestab ja veel elujõulisemaks muutub. Ühtlasi
kutsume Teid, härra Tresenreuterit ja Teie tütar Margitit, aga samuti kõiki teisigi meie
ühingu sõpru Sozialwerki 40. aastapäeva järelpidustustele Tallinna.
Elagu Sozialwerk Berlin e.V.!
Vanurite Eneseabi- ja Nõustamisühingu
juhatuse, kõigi liikmete ja kaastöötajate nimel
Heino Hankewitz
VENÜ juhatuse esimees

Lühendatud tõlge saksa keelest eesti keelde H.Hankewitz

Meie sõsarorganisatsiooni juhatus otsustas anda tänutäheks tehtu
eest oma päevakeskusele ühingu rajaja Käte Tresenreuteri nime.
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Tähtpäeva puhul olid oma tervitused saatnud Saksamaa Liitvabariigi tookordne
President Christian Wulff ning liidukantsler Angela Merkel.
Pärast majaperenaise Käte Tresenreuteri avasõnu luges abikaasa Harry ette
liidupresidendi ja tütar Margit liidukantsleri pöördumise.
Saalis olid külaliste hulgas ühingu kauaaegsed liikmed ja toetajad, kaks Berliini
endist linnapead, mitmed poliitikud ja ametnikud, paljude koostööpartnerite
esindajad.

Pidulaua ehteks oli päevakeskuse kujutisega martsipanitort,
mis maitses kõigile väga hästi.
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AINO SUVISTE – EESTI SILMAPAISTVAIM VABATAHTLIK
2011. AASTAL

Tartus asuv Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskus hoiab juba seitse aastat alal Eesti
vabatahtlike tunnustamise traditsiooni, mille patrooniks on Vabariigi President.
Võime uhkusega märkida, et mitmed meie ühingu liikmed on juba pälvinud
silmapaistva vabatahtliku tiitli.
Ka möödunud aastal, mis oli kuulutatud Euroopa vabatahtliku tegevuse aastaks, peeti
rahvusvahelise vabatahtlike päeva puhul meeles inimesi, kes on end pühendanud
vabatahtlikule eneseteostusele.
President Toomas Hendrik Ilves kutsus pühapäeval, 4. detsembril 2011 Kadriorgu
kümme vabatahtlikku, kaks vabatahtlike juhti ning kahe töötajate vabatahtlikkust
eriliselt soodustava organisatsiooni esindajat. Teiste hulgas oli ka meie ühingu
lugupeetud liige Aino Suviste.
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Aino Suviste on endine koolidirektor ning eesti keele ja kirjanduse õpetaja.
Ettevõtliku ja ennast teostava inimesena võttis ta kohe 1996. aastal, kui ta astus
VENÜ liikmeks, oma hoole alla kirjandusringi loomise ja selle juhendamise. Samuti
sai temast meie laualehe "Seenior" toimetaja. Mõlemat ülesannet on Aino Suviste
pidanud oma südameasjaks, täitnud neid suure kutsumuse ja armastusega. Kuigi ta on
vahepeal tahtnud oma kaheksakümne kolme eluaasta peale mõeldes ameteid maha
panna, on see jäänud seni õnneks siiski toimumata. Teame ju hästi, et Aino Suvistel
on eriline oskus oma eakaaslasi motiveerida, kaasa tegema kutsuda ning neid oma
panuse eest tunnustada. Lisaks oleme tänu talle saanud endale ühe noore sõbra – tema
pojapoja Uku, kes omal ajal aitas ajakirja internetti panna ning kelle esinemised on
alati oodatud ning kuuluvad kahtlemata meie kullafondi. Juba täna võime rõõmuga
tõdeda, et Aino Suviste on jätnud sügava jälje ühingu ellu ning on ära teeninud
eakaaslastest liikmete tunnustuse ja lugupidamise. Meie kõigi poolt südamlikud
õnnesoovid tunnustuse puhul ning teotahet ikka edasi tegutseda.

Vabatahtlike tunnustamiseks esitati mullu kokku 73 ettepanekut. Nende seast valis
laureaadid välja komisjon, kuhu kuulusid lisaks Vabatahtliku Tegevuse
Arenduskeskuse nõukojale 2010. aastal tunnustatud vabatahtlik Riina Varts ning
ministeeriumite ja Vabariigi Presidendi Kantselei esindajad.
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Tunnustamiskomisjoni liige Jon Ender kommenteeris tänavust tunnustamisüritust
järgnevalt: "Mõned meist on vabatahtlikud kord aastas, teised aga tegutsevad
pidevalt. Kui vabatahtlik pakub koolis või tööl lihvitud teadmisi ja oskusi, millest
seni organisatsioon puudust tundis, tõstab see ühenduse kompetentsi ja viib tegevuse
uuele tasemele. Sel aastal soovime tunnustada just professionaalidest vabatahtlikke ja
tööandjat, kes töötajate väärtuslikku kompetentsi nende tööajast pakub," sõnas
Ender.
Vabatahtlike
haldusalas.

tänamist

toetab

Kodanikuühiskonna

Sihtkapital regionaalministri

Heino Hankewitz

VENÜ liikmed – aasta vabatahtlikud
2005
2006
2007
2008
2010
2011

-

Virve Roost, Aime Põlendik, Saima Kuldma
Evi Karilaid, Helvi Sigrid Telliskivi
Lia Loode
Helju Kukk
Helgi Õismets
Aino Suviste

Oleme uhked teie üle !
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ELU LÕPUSIRGEL...
Hospiitsi mõiste kasutamine ulatub ammusesse keskaega – siis nimetati hospiitsideks
palveränduritele ja teelolijatele loodud puhkepaiku.
Alates 19. sajandi lõpust kujunesid hospiitsid aga surijate viimase hoolduse
kohtadeks, seda nii Prantsusmaal kui ka Iiri- ja Inglismaal.
1967. aastal alustas Londonis tööd kaasaegne St Cristophers Hospice Dame Cicely
Saundersi eestvedamisel. Nüüdseks on sellest välja kasvanud ülemaailmne
hospiitsiliikumine. Ka on muutunud ühiskonna suhtumine suremisse ja surma.
Esimene statsionaarne hospiits Eestis avati 2002.a. SA EELK Diakooniahaiglas.
Praeguseks töötavad lisaks sellele hospiitsiosakonnad SA Tartu Ülikooli Kliinikumis
ja AS Ida-Tallinna Keskhaigla hooldusravikliinikus. Ka on võimalik hospiitsteenuse
osutamine mittestatsionaarselt (avahooldusena). Siit arenes mõte VENÜ uueks
tegevussuunaks.
Kuna Vanurite Eneseabi- ja Nõustamisühingul on rikkalik kogemus mitmete
sotsiaalprojektide elluviimisel (nt eakate eneseabiliikumise edendamine, leskede ja
orbusid ning vanemliku hoolitsuseta jäänud laste vanavanemate toetamine, endiste
NS-ohvrite abistamine jms), siis alates möödunud aasta aprillist asuti ellu viima uut
projekti „Eakate hospiits – vabatahtlikud toeks elu lõpusirgel“.
Vabatahtlikud tugiisikud VENÜ-s omavad kauaaegseid rikkalikke kogemusi Tallinna
ja Harjumaa hooldusasutuste asukate toetamisel. VENÜ nn mittestatsionaarse
hospiitsi teenust osutavateks liikmeteks on valdavalt endised meditsiinitöötajad.
Projekti sihtrühmaks on VENÜ endised liikmed (kodus, hooldekodus), kelle haigus ei
ole enam ravitav ja kes vajavad elu lõpusirgel erilist tähelepanu, hoolitsust, inimlikku
mõistmist ja lähedust. Ka toetatakse üksikuid elu lõputeed sammujaid Tallinna ja
Harjumaa hooldusasutustes.
Tegevuse aluseks on Volkssolidarität Berlin e.V. ambulatoorse hospiitsi kogemused.
2.-6. aprillini 2011 toimus VENÜ-s koolitusseminar hospiitsiteenuse toimimisest
Saksamaal, millest võtsid osa ka mitmed Eesti selle ala spetsialistid.
Samuti toimusid koolitused VENÜ 20-le tugiisikule teemadel:
 hospiitsi arengusuunad (mais)
 vabatahtlikud toeks elu lõpusirgel (juunis)
 hingehoid hospiitsis (juulis)
 hospiitsi vabatahtlikud koostöövõrgustikus (augustis).
Esinejateks olid hospiitsi valdkonna asjatundjad Naatan Haamer (SA Tartu
Kliinikum), Katrin Raamat (SA EELK Diakooniahaigla), Jüri Ennet ja Miina Piir
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(Ida-Tallinna Keskhaigla Järve Hoolduskliinik) ning Aire Parts (EELK Kolga-Jaani
kogudus).
Hospiitsitöö kogemusi oleme levitanud ka Eesti maakondades.
Teema on raske, kuid samas ka huvipakkuv – suhtumine surma avaldub inimeste
juures väga erineval kombel. Iga visiit, lähedalolu surijale, tema moraalne toetamine
mõjub abiosutajale emotsionaalselt, kuid alati meenuvad Sogyal Rinpoche „Tiibeti
raamatus elust ja surmast“ lausutud sõnad „Ei ole suuremat heategu, kui aidata teisel
inimesel hästi surra“.

Lea Viires
projekti tegevjuht

MÕTISKLUS

Kell mu laual tiksub sekundeid minutiteks..., tundideks...., päevadeks..., aastateks. Nii
on kell täis tiksunud 75 eluaastat. Kui tore!
Võib ju küsida, mis selles toredat on? Vana, pensionär, lesestunud, üksi elav, st kõik
parem peaks olema möödanikku jäänud? Aga ei! Arvan, et meie kõigi elu on
ainulaadne ja kordumatu ja et on võimalik iga päeva täita täisväärtusliku sisuga. Ka
vanemas eas.
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Minule avanes pärast kodumaale naasmist elus taas aktiivselt kaasalöömise imeline
võimalus 7 aastat tagasi. Pr Silvia Mellik pidas nn Poska majas läbirääkimisi töö
alustamiseks kooriga. Sain siis teada, mida endast kujutab MTÜ Vanurite Eneseabija Nõustamisühing. Lauljat minust ei saanud. Võtsin vastu pakkumise hakata
meditsiinialaseks nõuandjaks – vererõhu mõõtjaks kord nädalas. Olin arstina end
täiendanud geriaatria ja dementsi küsimustes ning miks mitte rakendada oma
teadmisi ja kogemusi. Nii see algas.
Nõustamist terviseküsimustes on olnud väga laias valdkonnas. Kõige tähtsamaks
pean inimeste julgustamist, lausa sundimist pöördumiseks perearsti poole, et võtta
saatekiri eriarsti konsultatsioonile minekuks või vajalike uuringute tegemiseks. Meie
eas on sagedane kõrgvererõhutõbi, seda ka VENÜ liikmete hulgas. Kahjuks pean
tõdema, et paljud vererõhuhaiged ei võta asja tõsiselt. Teavad küll, et vererõhu
näitajad on üle normi kõrged, kuid ravi saamiseks perearsti poole ei pöördu. Nad
põhjendavad seda asjaoluga, et nad ei tunne end halvasti. Teised jälle ei ole ravimite
võtmisel järjepidevad. Tulemuseks võib olla infarkt või insult.
Püüan teha selgitustööd nii vererõhuhaiguse kui ka teiste krooniliste haiguste kohta:
kuidas ravida, millist eluviisi harrastada, mida vältida ja mida endale lubada, kuidas
tervisele ohtlikest karidest mööda triivida.
Vahetevahel on vajalik sisendada inimestesse usku iseendasse, oma väärtustesse,
vajadusse elada täna ja praegu ning veenda, et elu täiuslikkuse ja õnne tundmise
määrab meie mõtteviis – kas negatiivne, eitav või positiivne, jaatav. On loomulik, et
meil tekib hingeliselt raskeid olukordi, mis näivad lõputu langemisena tumedasse
auku. Niisugusel juhul aitabki asjaosalise ärakuulamine ja siis teisele mõttetasandile,
väljapääsu poole suunamine. Loodan, et olen suutnud inimestele sellistel juhtudel
väikeseks toeks olla.
Edasi tuli liitumine tugiisikute grupi tööga Meriväljal asuvas Kursana Pansionis.
Pansionis elab üle 100 hoolealuse, kes ühel või teisel põhjusel ei saaks iseseisvalt
elades hakkama. Meie vabatahtlike tugiisikute grupis on olnud 5-6 inimest.
Külastame pansioni kord kuus. Mõnel meie liikmel on personaalsed hoolealused,
keda nad külastavad ka väljaspool grupikülastust. Nende hulka kuuluvad ka
hospiitsiteenust vajavad hoolealused.
Traditsiooniliselt võetakse meid vastu suures saalis (algusaastail väikeses korruse
söögitoas) kohvilauaga. Meie viime külakostiks maiustusi. Vestlusringis anname sõna
kõigile kohaletulnutele. Temaatika on seotud kas päevakohaste pühade või
tähtpäevadega, meenutustega lapsepõlvest, lemmikloomadest, elu tähtsündmustest,
reisidest jne jne. Kolm korda aastas on Kursana elanikud käinud külas meie majas:
jõulupeol ning aiapidudel kevadel ja sügisel. Oleme saanud suurteks sõpradeks. Meie
tunneme rõõmu, et saame sisustada nende päevi pansionaadis. Nendepoolsetest
peegeldustest võime järeldada, et oleme seal oodatud, et soe inimlik kohtumisrõõm
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on vastastikune. Nii saame aidata vanureid teistes oludes ja saame abi ka endale,
tundes rõõmu kaasinimeste aitamisest ja koostööst.
Öeldakse, et meie aeg on piiratud. Tõepoolest. Ja igal indiviidil on see erisugune,
mahtudes ära sünni- ja surmamomendi vahele. Võimalus oma ajaressurssi
rikkalikumalt kasutada, elades aktiivset, sisukat ja mõtestatud elu on meil kõigil
olemas. Seda tõestab minu VENÜ-s tegutsemise kogemus. Ja VENÜ on tegutsenud
juba 1995 aastast alates. Sügav austus ja tänu asutajatele, ringide ja toimkondade
juhendajatele/juhtidele ning kõigile lihtliikmetele juba tehtud ja ka tulevikus tehtava
töö ja tegevuse eest! Sisenedes Poska tänaval majja nr 15 saad välja tavapärasest
kodurutiinist. Alati on teoksil midagi huvitavat. Majas valitseb koostegemise
stimuleeriv, loominguline õhkkond. Siin unustad haigusedki ning mured murenevad.
On meeldiv, et 2012. aasta on rahvusvaheliselt kuulutatud aktiivse vananemise
aastaks. Hea, et vanurite väärikus ühiskonnaliikmena on taastumas ja meie panusest
kodanikuühiskonnas saadakse aru. VENÜ on minu arvates andnud selleks tõhusa
panuse mitte ainult oma liikmete osas, vaid kogu Eestis.
Jõudu ja tervist kõigile VENÜlastele enda aitamiseks, elu rikastamiseks ja rõõmu
tundmiseks igast päevast!

Tiiu Vaasna

UNETU ÖÖ
Akna taga on öö on tuhanded kuldsed tähed,
kuu punub hõbedast vöö.
Sinna mõte rändama läheb.

Meenub möödunud aegade noorus
ja kallima õrnad pilgud.
Tema embuses ununeb voorus...
Nüüd vaid täheke kauguses vilgub.

2012

Malle
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OLEME TEATRISÕBRAD

Terje Luige pool külas, 2004.a

1993. aastal asutatud Eesti Teatrisõprade Selts tegutses pikka aega MTÜ-na, kuni
meist mitteolenevatel põhjustel jäime bürokraatia hammasrataste vahele ning pidime
oma tegevuse ajutiselt katkestama. Varsti paistis tunneli lõpus valguskiir. Meie
juhatuse liikme Helju Kuke abiga saime oma tegevust jätkata Poska maja kaitsva
tiiva all, muutes oma nime Seltsist - ringiks.
Meie tegemistest on kroonikakirjutaja koostanud kolm paksu köidet, neist kaks on üle
antud Teatri- ja Muusikamuuseumile kui väärt lisa Eesti kultuuriajalukku. Seltsi
tegevus ei ole olnud pelgalt meelelahutuslik, vaid pigem enesetäienduslik. Eestimaal
on alati midagi avastada, olgu siis kultuurivallas või looduses. Teatrietenduste kõrval
kõigis Eestimaa teatrites oleme käinud kunstinäitustel ja muuseumides. Aastate
jooksul on kohtutud 45 tuntud näitlejaga ja ligikaudu 30 kultuuritegelasega. Oleme
külastanud pea kõiki välisriikide saatkondi. Kõikvõimalikele ekskursioonidele Eesti
piires lisanduvad sõidud Riiga, Peterburi ja isegi Austriasse „Heliseva muusika“
radadele.
Meie sõpruskonna hingeks ja eestvedajaks on kõigi 18 aasta jooksul olnud päikseline
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naine Hedvig Saarne. Tema juhtimisel oleme saanud nautida palju ilusat, saades osa
meie väikese rahva vaimurikkusest.
Ei meid aita loitsimine
Tartus ega Tarvastus.
Hoiab koos me väikest riiki
ainult kaine arvestus.
A. Ehin
Dies diem docet!
Kroonik V. Labi

ARVAMUS

REHEPAPP KIRJANDUSRINGIS

Eesti kirjandustaevasse on otse meteoorina kerkinud sõna „rehepapp“. Ilmus sellise
pealkirjaga romaan, kohe kadus müügilettidelt. Kiiresti uus trükk ja kadus kähku
seegi. Raamatukogudes aga lugejate järjekorrad. Algavad kriitikute sõnavõtud,
teatrites lavastused. Koguni romaanivõistluse aastapreemia! Sõna „rehepapp“ veikleb
kirjandusest rääkivatel kirjaridadel nagu Figaro teatrilaval – juba siin, juba seal. Ja
tegelikult ongi „Rehepapp“ teatrilavale jõudnud.
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Mis imevägi või koguni võlujõud selle uue sõnaga kaasneb? Ei, sõna mõiste ei ole
vanemate eestlaste teadvuses sugugi uus, oleme rehepappidega tutvust teinud juba
Kreutzwaldi ennemuistsetes juttudes. Ei siis osanud selles midagi erilist leida, vanal
ajal tegutsesid ju rehepapid ja kratid.
Miks on kirjanik Kivirähk selle kuju eesti mütoloogiast välja otsinud ja millega üle
võidnud, et see nii ülipopulaarseks on muutunud? Selle üle murdsime pead ka meie
siin oma Poska maja kirjandusringis. Oli kuuldus, et romaanis tarvitatakse palju
selliseid sõnu, mida meie-ealised küll lugeda ei taha. Ikka kasvanud ja koolis käinud
ajal, kui eriti rõhutati ilusat keelepruuki. Oli eestlaste teadvusesse nagu süüvinud
mõte, et eesti keel võib olla väga ilus keel ja kuulujutud pajatasid koguni, et olevat
teiste keeltega võisteldes saavutanud oma kauni kõla tõttu koguni esimese või teise
koha. „Hobu sõidab tasa üle silla“ kõlab ju tõepoolest kaunilt! Seda keelt ei tohtinud
risustada nn prostade sõnadega, mida, jah, võib-olla lihtrahvas oma igapäeva
keelepruugis tarvitas. Kirjandusrahva üldarvamus kaldus selle poole, et ei taha
raamatut lugeda, pealegi mõnel juba tuttavad käinud teatris vaatamas ja tahtnud sealt
lausa poole pealt ära minna. Ei taha sellist ropendamist kuulda ega ilgeid stseene
vaadata. Ennem olgu kodus telerist tulevad ilusad „seebikad“.
Kuid kirjandushuvilisi vaevab asi edasi. Miks siis kriitikud ülistavad? Kes kiidab
folkloorset koloriiti, kes peab lausa kultusteoseks. Kirjaridadelt kostavad hääled, et
Rehepapp hakkab rinda pistma isegi Vargamäe kangete meestega. See aga on lausa
rünnak Tammsaare pihta! Kross langeb rivis hoopis tahapoole.
Milles „Rehepapi“ võlu ja tõmme? Küsimus ringleb koosistumisest teise. Ja siis
viimaks üks kena kirjandusdaam otsustab raamatu käsile võtta. Oma silm on
kuningas, teiste ütlemised pendeldavad üles-alla. Raamat käes, järgneb lugemine ja
põhjalik analüüs, mille tulemusi teisedki ammendavas ettekandes kuulevad.
Lõpptulemus – pole asi sootuks nii hull. See ju ikka vanaaegne eesti värk ja asi, mida
kirjanik põhjalikult uurinud ja milles me kõik oleme juurdunud. Ju see ikka annab
tolleaegse ajapildi ja samuti koondkuju meist kõigist, kuigi, jah, ennemuistses kuues.
Kuidas siis ikka jääb nende sobimatute sõnadega? Ootamatu lahendus tuleb
kirjandusringis külas olevatelt üliõpilasneidudelt. Kui neilt küsitakse arvamust nende
rumalate p- ja s-tähtedega sõnade kohta, siis on vastus lausa jahmatav. Need pidid
olema päris tavalised sõnad üliõpilaste igapäevases keelepruugis. Nende kõrval pidi
kasutatama ohtralt veel palju inetumaid ja rumalamaid väljendeid.
Säh sulle siis! Pidime tunnistama oma mahajäämust Mida siis teha, et mitte päris
aegunutena näida? Ega jää muud üle, kui tuleb hakata ülistama seda eestlaste
koondkuju, praegu on käsil kibekiire eesti märgi otsimine, pakume välja oma
rehepapi. Kellele arhailine ja folkloorne, kellele lausa kultuslik. Milleks loopida
miljoneid välismaalastele, kui meil endil üliandekaid kujuloojaid? Tulgu teadjad
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inimesed appi, upitagu rehepapi kõrvale päris ehtne kratt ka, küll siis jookseb kogu
maailm seda ilmaimet vaatama ja nendega koos libisevad miljonid ei mitte Eestimaalt
ära, vaid hoopis siiapoole. Sooviksin kallitele kaasmaalastele indu ja pealehakkamist,
küll asi välja tuleb.

Hilja Unt

TEEME TUTVUST TALLINNA SEENIORIDE BRIDŽIKLUBIGA
(TSBK)
Tõenäoliselt oleme Eesti kõige noorem sportliku bridži mängijate ühendus
(asutamisaeg oli 12. oktoober 2011), ehkki vanuseline koosseis on risti vastupidine –
noorim liige on 61 ja vanim 81. Keskmine vanus on seega veidi üle 70 aasta. Ja kuigi
bridžikarjääri kõrghetked on meil möödas, naudime seda kaunist mängu nüüd juba
eriti, sest vaba aega on meil hoopis rohkem kui eelmises nooruses. Just ajanappus
oligi üks põhjus, miks enne pensionile jäämist saime vähem oma lemmikspordialaga
tegeleda.
Hetkel on klubis juba üle 40 mängija, iganädalasel üritusel – seda nimetame
paaristurniiriks - käib keskmiselt 24 mängijat. Kuna nii suur hulk mängijaid eeldab ka
sobiva ruumi olemasolu, siis oligi see esialgu üheks põhimureks. Ja siinkohal
avaldame VENÜ juhtkonnale siirast tänu, et ta meid oma tiiva alla võttis. Teine suur
mure oli seotud varustusega – mängukaardid, pakkumiskaardid, liikumisskeemid,
arvutusprogramm, kuid ka see sai ühisel jõul osaliselt ületatud. Oleme Eesti
Turniiribridži Liidu liikmed, klubil on oma põhikiri, logo, paremate autasustamiseks
lasime valmistada diplomi maketi. Võistluste kalenderplaan sisaldab 4-5
paaristurniiride sarja, misjärel autasustame parimaid. Soov on korraldada ka Tallinna
seenioride lahtised esivõistlused, mis toimuksid enne tänavu mais aset leidvaid Eesti
seenioride MV-d. Umbes pooled klubi liikmetest on ka nooremas eas tegelenud
võistlusbridžiga, meie hulgas on tituleeritud mängijaid – nii omaaegseid Eesti
meistreid kui ka endise Nõukogude Liidu MV-l kõrgeid kohti saavutanuid. Umbes
kahekümnel on kõrge spordijärk. Praegused kooskäimised toimuvad sõbralikus
õhkkonnas, ehkki ka siin võivad emotsioonid teinekord lõkkele lüüa, kusjuures
unustatakse vanus hoopis. Meie eesmärk ongi pakkuda inimestele võimalust koos
käia, tegeleda ainulaadse spordialaga, kus vanusel ei ole peaaegu mingit tähtsust. Ja
et bridžimängu juures on põhiliseks „relvaks“ mängija mõtlemisvõime, siis selline
ajule koormuse andmine pikendab meie noorust veelgi aastateks.
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Olgu lõpetuseks lisatud, et bridžis korraldatakse nii Eesti, Euroopa kui ka maailma
meistrivõistlusi, bridžiolümpia on bridžimaailma suursündmus, kuhu pääsevad vaid
valitud (Eestil pole kahjuks sinna veel asja olnud).
Eesti Turniiribridži Liidul on internetis oma kodulehekülg (www.bridge.ee), kust leiab
infot nii mängu õppimise, tulemuste kui ka enesetäiendamise võimaluste kohta. Ka
TSBK korraldatud ürituste tulemused on seal kenasti olemas.

Kui aga kellelgi peaks tekkima huvi meie üritustest osa saada, siis ootame teid
rõõmuga. Partneri puudumine ei ole takistuseks, sest alati on vabu mängijaid. Käime
koos teisipäeviti kella 11-17 Poska 15 maja mansardkorrusel (III korrus), osavõtutasu
on 1 euro. Kontakttelefonid 53922155 või 5231880 ja e-post maxab@smail.ee või
seira@hot.ee.
TSBK juhatus
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