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Meie ja meie ajastu lugu 
 

Teatri ja multimeediaprojekt „Olen kuuekümneviie aastane“ 
Meie põlvkond mäletab 1980ndatel Klooga rannas ja hiljem 
Noorsooteatris etendatud Merle Karusoo lavastust "Olen 
kolmeteistkümne aastane“. See oli kokku pandud 13-aastaste õpilaste 
kirjandite põhjal, kus paluti neil kirjutada, mida nad arvavad endist, 
koolielust ja suhetest omaealiste ning täiskasvanutega. Näidendi tekst 
valmis esmalavastuse proovide käigus. Lavastus esietendus 26. 
juulil 1980. 
Selles teatritükis oli kolme peategelast, Andrus, Guido ja Toomas, keda 
mängisid Andrus Vaarik, Guido Kangur ja Toomas Lõhmuste. Truppi 
kuulusid veel Rein Oja, Villu Kangur ja Katrin Saukas. Hiljem on Merle 
Karusoo näidendit lavastatud kooliteatrites. 
Nüüd oleks aeg teha kordusetendus uute lugudega, sest neljakümne 
aastaga on meie ühiskond täielikult muutunud ning seda on kõige parem 
jälgida konkreetsete inimeste elude kaudu.  
Tänapäeval on võimalusi koostada inimeste elulugudest põnevaid 
üldistusi ja vaatemängulisi programme palju rohkem, kui aastaid tagasi. 
Tänapäevased multimeediakeskkondadest traditsiooniliste lavastuste ja 
„stand-up“-etendusteni välja.  
Vajame selleks lugusid. Ootame kõiki eesti inimesi, kelle vanust juba üle 
60 ning kes on valmis oma lugu kirja panema ja/või videos rääkima. Samuti 
ootame huvilisi, kes on valmis selle suure projekti teostamisel kaasa 
aitama.  
Meedia kaudu tuntud tegelasi me teame, kuid põnevaid lugusid oma elust 
on rääkida veel tuhandetel Eesti inimestel, kelle kaudu joonistub välja ka 
meie ühine Eesti lugu.  
Palun andke oma huvist märku Aimar Altosaarele e-kirjaga:  
altosaar.aimar@gmail.com  
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Harjumaa omavalitsuste ja vanemaealiste esindajate koosolek  

18. jaanuaril toimus Harjumaa omavalitsuste ja vanemaealiste esindajate 

esimene omataoline koosolek, kus ühist arutelu peeti eakate/vanema-

ealiste kogude loomise üle omavalitsustes ja maakonnas.  

NOVA projekti kutsele vastasid ja koosolekul osalesid esindajad Keila ja 

Maardu linnast, ning Kuusalu, Lääne-Harju, Rae, Saku, Viimisi vallast. 

Samuti Harjumaa Omavalitsuste Liidust ja Harjumaa Ettevõtlus ja 

Arenduskeskusest. Koosolekul osales ka Norra Kuningriigi 

Suursaatkonnast Piret Marvet, kes tutvus nende poolt rahastatud Kuldse 

Liiga koolitusprogrammi edenemisega. 

Agu Laius tutvustas MTÜ Kuldne Liiga  sotsiaalministeeriumile 

strateegiliseks partneriks olemise projekti "Noored-vanad võrgustuvad 

koos (NOVA)“ ja selle senist elluviimise käiku. Samuti ka Aktiivsete 

Kodanike Fondi ja Norra Kuningriigi toetatud projekti „Vanemaealised ja 

KOV on partnerid“ eesmärke ja tegevusi. 

 

Foto: Toomas Volmer 

Kuna omavalitsustes on vanemaealiste nõukogude loomine ja käivitamine 

väga erinevas ajajärgus, siis andsidki omavalitssute esindajad kõigepealt 

teada mis nende juures selles osas on tehtud ja mida plaanitakse teha. 



Meid võttis vastu Keila linnavalitsuses, kus linnavalitsuse juures töötab ka 

eakate nõukogu. Kõigepealt andiski Keila linnapea Enno Fels ülevaate, 

kuidas Keilas eakate nõukogu asutati ja tööle rakendati ning kuidas sellest 

on kasu tõusnud nii linnavalitsusele kui ka eakatele nende probleemide 

lahendamisel. 

Ka Viimsi vallas on olemas seenioride nõukoda, mis töötab vallavolikogu 
juures. Viimsi esindaja tutvustas, et nõukoda töötab juba 2019. aastast j a 
see valitakse Viimsi Pensionäride Ühenduse üldkoosolekul millele 
volikogu lisab vallavolikogu ja vallavalitsuse esindaja.  

Rae vallas asutati vanemaealiste nõukogu oktoobris 2022, on pidanud 
juba 2 koosolekut. Esimesel valiti nõukogule juhid ning kaardistati teemad 
ja probleemid, millega hakatakse tegelema. Teisel koosolekul arutati koos 
vallavalitsuse esindajatega, kuidas parandada vallas ühistranspordi 
teenust. Jõuti mitme pikaaegse probleemi lahenduseni. 

Saku vallas on eakate nõukogu küll loodud, aga hetkel on varjusurmas ja 
vajab äratamist. Tahtmine on see uuendada ja nõukogu käima panna. 

Kuusalu vallas on ideed arutatud ning vallavanem suhtub sellesse väga 
positiivselt, sama soovivad ka valla sotsiaalametnikud. Esimesed sammud 
nõukogu loomisel on tehtud ja veebruaris toimub põhjalikum 
arutelukoosolek koos eakate esindajatega. Vallas on kogule välja mõeldud 
ka ilus nimi – Elukogemuse Akadeemia. 

Kiili valla esindaja ütles, et neil eakate osas probleeme ei ole ning hetkel 
nad sellise nõukogu loomise vajadust ka ei taju. 

Lääne-Harju vallas on teemat mitut puhku arutatud ja leitud, et nad 
vajavad vanemaealiste teemasid käsitlevat nõukogu vallas. Praegu 
arutatakse, kuidas see võiks olla loodud või peaks see oleme juba töötava 
kogukonnakomisjoni tööülesandeks. 

Maardu linna esindaja ütles, et kuigi neil sellist nõukogu linnas ei ole 
asutatud, siis vajadus selle järele on suur. Linnas on 6000 pensionäri, neist 
1300 elavad üksi. Mõtlevad asutamise peale. 

Esimene vanemaealiste teemal omavalitsute ja vanemaealiste esindajate 

piirkondlik koosolek järeldas, et selliseid kokkusaamisi on vaja jätkata, see 

on oluline ja võimestab meid vastastikku ning saame kogemusi vahetada.   

Järgmine koosolek otsustati korraldada juba märtsis. Sinna on oodatud ka 

teiste Harjumaa omavalitsuste esindjad. 

Agu Laius, Kuldse Liiga huvikaitsejuht 

 
 



Koolitusprogramm  „Vanemaealised ja KOV on partnerid“ 

Kuldne Liiga on Aktiivsete Kodanike Fondi toetusel koostanud 
koolitusprogrammi „Vanemaealised ja KOV on partnerid“. 

Koolituse eesmärgiks on vanusesõbralikud omavalitsused. Koolitus toetab 
omavalitsusi ja vanemaealiste esindajaid kus ollakse huvitatud ja valmis 
edendama koostööd muutmaks omavalitsuse vanusesõbralikuks. 
Koolituse sihtgrupiks on omavalitsuste vanemaealistega töötavad 
sotsiaalvaldkonna ametnikud ja töötajad ning vanemaealiste esindajad ja 
vanemaealiste ühenduste esindajad. Koolituseks on kavandatud 3 
koolituspäeva. 

Koolitustel arutame vanemaealsite õiguste ja võimaluste üle, kuidas teha 
koostööd kohalikes omavalitsustes, arutame kaasamise praktikas 
kasutamise üle, tutvume, milline on vanusesõbralik ühiskond Soomes ja 
Jaapanis ja kuidas Eesti liigub vanusesõbraliku ühiskonna suunas. Kolmas 
koolituspäev on kogemusõppe päev ühes vanusesõbralikkusega silma 
paistnud omavalitsuses. 

Koolitajateks on oma valdkonna parimad asjatundjad: Pipi-Liis Siemann, 
Kaia Iva, Kadri Tillemann, Eha Paas ning vanusesõbralikku ühiskonda 
uurinud Tartu Ülikooli RAKE teadlased. 

Põhjalikumalt vt Programm ja  
Rohkem infot koolituste kohta: Agu Laius, projektijuht, tel 5082997, e-
kiri: agu.laius@gmail.com 
 

 
  

Ajakiri 60+ 
 

Jätkuvalt soovitame lugeda ajakirja 60+.  
60+ 2023.aasta jaanuarinumbrist leiame mitmeid olulisi artikleid: 
- peatoimetaja Eve Rohtla juhtkirja „Hoia süda soe ja pea selge! 
- keskmisest pensionist ja hooldekodu kohamaksust. 
Samuti on ajakirjas mitmeid teadmisi avardavaid ja meelelahutuslikke 
artikleid. 

 
 

Toeta, palun, Kuldse Liiga tegevust ja tee annetus MTÜ Kuldne Liiga pangakontole 

EE697700771000924787, selgituseks: Annetus. 

MTÜ Kuldne Liiga on kantud Vabariigi Valitsuse tulumaksusoodustusega 

mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja ning ühingule 

tehtavad annetused on tulumaksuvabad. 

https://acf.ee/
https://liiga.ee/wp-content/uploads/2023/01/KOOLITUSPROGRAMM-Vanemaealised-ja-KOV-on-partnerid-1.pdf
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 MTÜ Kuldne Liiga uudiskiri. Rohkem infot: www.liiga.ee 
Antud postiloend töötab vaid uudiskirja edastamiseks. 

Uudiskirja sisule reageerimiseks  saada kiri: info@liiga.ee  
Postiloendiga liitumiseks või lahkumiseks saada kiri: nova@liiga.ee 
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