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Ühel küünlakuu kolmapäe-
val võtavad 15 prouat, kel 
eluaastaid üle keskea, 
Orissaare lasteaia suure-
ma tagatoa laua ääres 
kohad sisse. Neist proua-
dest on saamas seltsidaa-
mid.

Aare Laine
aare.laine@saartehaal.ee

Eakate seltsidaamide välja-
koolitamise algataja on kuus 
aastat tagasi loodud MTÜ 
Orissaare Tugikeskus. Täna-
vu jaanuaris kirjutas tugikes-
kuse eestvedaja Maaja Vab-
rit uuest ettevõtmisest valla-
lehes ning seltsidaamideks 
ihkajaid ei tulnud tikutulega 
otsida.

Kohe pärast artikli ilmu-
mist andsid aktiivsed naised 
nii Orissaarest kui ka mujalt 
aleviku lähiümbrusest osale-
missoovist teada.

Kes on seltsidaamid? Koo-
litusel sai selgeks, et seltsidaa-
miks sobivad avala hingega, 
sõbralikud ja empaatiavõime-
ga inimesed, kes üksikuid va-
nainimesi külastades suudavad 

ja oskavad sisustada nende 
aega huvitava tegevusega, loe-
vad ette ajalehti või ajakirju, 
saadavad vanureid jalutus- või 
poekäikudel.

Mõtteid vaja vahetada

Tähtis on ka vanainimese kuu-
lamine, sest üksinda elaval me-
hel või naisel tekib tahes-taht-
mata vajadus kellegagi mõtteid 
vahetada, kasvõi kellelegi oma 
eluteest pajatada.

“Meie vallas on eakad ini-
mesed üksteist aidanud juba 
aastaid ja kõike seda tehakse 
vabatahtlikult. Ka seltsidaa-
mid osutavad vabatahtlikku 
teenust,” selgitab Maaja Vab-
rit. Tema sõnul leidsid nad, et 
võib-olla tulevad täiendavad 
teadmised inimestele, kes 
väetimaid aitavad, kasuks. 
Seepärast projektiga alusta-
tigi. 

Sissejuhatavas koolitun-
nis tutvuvad naised omava-
hel. Huvitav-huvitav! Kuigi 
daamid elavad ühes piirkon-
nas, ei ole nad kõik omavahel 
tuttavad. 

Põnevusega kuulatakse, 
mida räägivad oma elust Ulvi, 
Anja, Milvi, Elvira, Laivi, Hel-
le, Silva, Ene, Helju, Kati, Mal-
le, Arjadena või Janne. 

Igaühel neist on seljataga 
aastakümnete pikkune tööpõ-
li. Paljudel erinevates kohta-
des, sealjuures mandrimaa 
asutustes ja majandites. Kellel 
kui palju lapsi, lapselapsi ja 
lapselapselapsi? Kes läinud 
mehest lahku, kelle abikaasa 
kõnnib taevastel radadel? Kõik 
saab selgeks.

Seltsidaamid saavad teada, 
et Ulvi oskab imekena käsitööd 
teha, Ene on oma pere ja elu 
kohta palju kirja pannud. Kati 
peab arvutit heaks sõbraks, 
Anja on nii mandril kui ka Saa-
remaal pannud end proovile 
väga erinevates rollides.      

Mõni neist, nagu Kati Nõu, 
pajatab sekka anekdoodi. Kuu-
lajad naeravad ja sedagi on 
vaja. Kohvipausi ajal ei saa 
seltskond vaikides ergutavat 
jooki maitsta, pajatused jätku-
vad. 

Kas naised oskavad ka pil-
le mängida või õmblusmasinat 

käsitseda? Muidugi, kuis siis 
teisiti. Kati on esimene, kelle 
harmooniumi juurde meelita-
me. Ja mis selgub – see pill häält 
ei teegi.

Pildi tegemiseks võtab elu-
töö ühismajandis zootehniku-
na teinud proua Nõu aga selli-
se poosi, nagu ei olekski ta elus 
muud teinud kui orelist, har-
mooniumist või klaverist heli-
sid välja võlunud. 

Laivi Laanet, Kati kolleeg 
kolhoosiajast, sätib end õmb-
lusmasina taha. “Siin on nii 
lõbus! Maaja on üks vahva 
naine, kes oskab seltskonna 
kokku kutsuda ja seda koos 
hoida. Tulin siia Tagaverelt ja 
tõtt öelda on meil natuke tui-
mem rahvas,” on Laivi ava-
meelne. 

Milvi Rand Laimjala valla 
Nõmme külast ei kahetse raa-
sugi, et seltsidaamidega liitus. 
Kuigi ettevõtlikul taidlejal, kes 

osaleb nii tantsuringis kui ka 
lauluansamblis, on Laimjala 
mail muudki teha, leiab ta ikka 
aega naabervalda koolitusele 
sõita. Eks siin saadud tarkuse-
terad kuluvad kodumail mar-
jaks ära. 

Silva Kiir ütleb, et endiste 
töökaaslastega saavad nad 
ikka kokku, peamiselt sünni-
päevadel. Paari päeva pärast 
lähebki ta kunagise kolleegi 
juurde. “Ta ostis endale uue 
mobiiltelefoni, mida veel ka-
sutada ei oska. Usun, et kahe 
peale saame asja selgeks,” 
arutleb ta.

Eks selliseid käike tuleb 
ikka ette. “Kui inimene abi va-
jab ja ma saan aidata, siis ikka 
lähen ja aitan,” lausub seltsi-
daam Silva.      

Võtame asja rahulikult 

See pole niisugune koolitus, 
kus teadmisi peale surutakse. 
“Me ei torma, võtame asja ra-
hulikult,” kinnitab Vabrit. Iga-
üks saab oma arvamuse välja 
öelda, oma kogemusi eakate 
inimestega suhtlemisest edasi 
anda.

“Oma Orissaare eakate selt-
singu liikmetega oleme vane-
mate inimeste aitamisega juba 
pikka aega tegelenud. Siin saa-
me juurde teadmisi ja kogemu-

Seltsidaamid 
teavad,
kelle juurde
sisse astuda

KOLLEEGILE KÜLLA: “Aeg-ajalt käin endistel töökaaslastel külas. Meil on, millest rääkida,” 
toonitab Silva Kiir. 

DIALOOG: Elvira Ella ja Maaja Vabrit on leidnud tõsise teema, mille üle aru pidada. 

KOOLITUSE KORRALDAJAD: Õpetajalaua taga on MTÜ Orissaare Tugikeskus raamatupidaja Saima Kütt (vasakul), koolitaja 
Silja Kruuser ja kogu asja eestvedaja Maaja Vabrit.

Ta ostis endale uue mobiiltelefoni, 
mida veel kasutada ei oska.
SILVIA KIIR
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si, kuidas erinevates situatsioo-
nides tegutseda,” räägib ta. 

Esimene koolipäev kedagi 
ära ei hirmuta. Otse vastupidi. 
Naised tulid koolitusele opti-
mistliku meelega ja rõõmsatu-
julistena võtavad nad ka kodu-
tee pärastlõunal jalge alla. Kõik 
on kenasti korda läinud. 

“Ootame juba järgmisi koo-
lituspäevi. Siis tuleb põhjaliku-
malt juttu suhtlemisest ja em-
paatiast ning kõigest sellest, 
mis seltsidaamidele vajalik,” 
lausub Vabrit. 

Koolituse eestvedaja sõnul 
võtab perearst kaasa nuku ja 
näitab õppuritele elustamisvõt-
teid ning muid oskusi, mida es-
maabi andmisel vaja läheb. 

Kõige tähtsamaks peavad 
seltsidaamid suhtlemisoskust. 
Elu näinud naistena oskavad 
nad suhelda igas olukorras. Aga 
ikkagi, ega küll küllale liiga tee. 
Lektorite räägitust on alati mi-
dagi kõrva taha panna. 

“Oleme juba niisuguses va-
nuses, et paljusid asju, mis õpi-
tud, tuleb meelde tuletada. Loo-
mulikult õpime ka midagi uut 
juurde – elukestev õpe,” võtab 
Maaja koolituse teema kokku. 

Kuidas aga seltsidaamid 
seltsiteenust osutavad, millega 
ringi liiguvad? Maaja ütleb, et 
ikka oma autodega. Keegi neile 
selle eest ei maksa, kui tahab, 
siis annab natuke bensiiniraha. 

Ainus järeldus – vabataht-
likena seda missiooni täites ei 
küsi seltsidaamid oma teenu-
se eest kunagi mitte midagi. 
“Kui keegi tahab toetada, siis 
on see teine asi. Mingisugust 
kohustust kellelgi ei ole, meie 
eesmärk on leevendada vana-
de inimeste üksindust ja suht-
lemisvaegust,” selgitab Vabrit. 

Veel ütleb Maaja Vabrit, et 
isegi hooldekodudes viibivad 
vanurid vajavad vahel rohkem 
seltsi. Nad tahavad uudiseid 
kuulda just oma kodukohast, 
kodukülast ja lähedastest ini-
mestest.

Ta toob näite Muhu hool-
dekodust, kus on päris palju 
Orissaare valla inimesi. “Kui 
saame kokkuleppele, siis on 
võimalus ju sinnagi minna, et 
koduvalla inimestega kohtuda 
ja nendega juttu rääkida. Täh-

tis on märgata, mida inimene 
vajab,” rõhutab vabatahtlik 
Vabrit. 

Oluline on, et seltsidaami-
de liikumise kaudu saab enne-
tada üksindust ja vähesest 
suhtlemisest põhjustatud hin-
gehaavu.

Naised, kes on Orissaares 
õpinguid alustanud, tunnevad 
endas jõudu ja energiat teisi 
motiveerida, olla neile toeks. 

Kiiduväärt algatus

Eestis on seltsidaamid juba 
mõnda aega tegutsenud Tallin-
nas ja Viljandis. Saare maakon-
nas on MTÜ Orissaare Tugikes-
kus esimene ja siiani ainus selt-
sidaamindusele tähelepanu 
pööranud ühendus. 

Avapäeval sissejuhatava 
loengu pidanud koolitaja Silja 
Kruuser, kes rääkis seltsidaami-
dele suhtlemis- ja koostööos-
kustest ning tugiisikute õigus-
test ja kohustustest, kiidab Oris-
saare daamide algatust. 

“Väga vahvad naised tulid 
kokku, kõigil on ju pikk eluko-
gemus olemas. Nad on rõõm-
sad ja aktiivsed, optimistliku 
meelega ja teotahtega, kellega 
mõnus koos vajalikke asju aru-
tada,” nendib Kruuser. 

Elurõõmu, empaatiavõimet 
ja teotahet peavad seltsidaamid 
ka ise põhiliseks, mis neid seob. 

Mis annab seltsidaamidele 
elujõudu ja energiat kaasini-

meste aitamiseks? Ühest vas-
tust sellele küsimusele pole. 
“Seda ei saagi nimetada teenu-
se osutamiseks sõna otseses 
mõttes. Kui sisetunne ütleb, et 
ta peab üht või teist inimest ai-
tama, siis ta seda ka teeb,” mär-
gib Kruuser. 

Esimesel koolipäeval ütleb 
nii mõnigi loengule tulnud selt-
sidaam, et teiste inimeste aita-
mine on meeldiv tegevus. Ja kui 
aitaja näeb vanainimese silmis 
tänulikkust, siis ta tunneb, et 

on millegi vajalikuga hakkama 
saanud. 

“Seltsidaam ei ootagi vana- 
inimeselt mingit vastuteenet, 
abistajad ise tunnevad, et nad 
on vajalikud. Mujal maailmas 
on see liikumine juba ammu 
teada-tuntud –mul just üks tut-
tav käis Ameerika Ühendriiki-
des ja tagasi tulles rääkis, et 
sealgi tegutsevad seltsidaa-
mid,” toob koolitaja näite. 

Seltsidaamid istuvad Oris-
saares koolipinki veel märtsis 
ja aprillis. Tarkusi jagatakse 
neile terviseteemadel, arvuti 
kasutamise osas, suhtlemisos-
kuste kujundamisest ja millest 
kõigest veel.

Koolitus lõpeb aprillis vest-
lusringiga. “Eakaid inimesi, 
keda külastada, on nii Orissaa-
res kui ka külades. Seltsidaa-
mid teavad, kelle juurde sisse 
astuda,” kinnitab Maaja Vabrit. 

Tõtt- öelda on meil natuke tuimem 
rahvas.
LAIVI LAANET

ÕMBLEJA: Laivi Laanet Tagaverelt kasutab vahetundi ratsionaalselt, istudes õmblustööd te-
gema. 

MITMEKÜLGNE KATI: “Tegelikult ei oska ma seda pilli mängida,” annab Kati Nõu teada.

PÕNEVUST JAGUB: Seltsidaamideks on saamas (vasakult) Helle Vohu, Ulvi Aer, Ene Tappel ja 
Helju Metsniit.

KOHVIPAUS: Milvi Rand Laimjalast ja Malle Tarvis Orissaarest on mõlemad naerusuised entusiastlikud naised. 
7X MAANUS MASING

Seltsidaam ei ootagi vanainimeselt 
mingit vastuteenet.
SILJA KRUUSER


