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Meie seltsi liikmetele on meeldivaks kohtumispaigaks saanud Tartu Puuetega
Inimeste Koja roosa saal Rahu 8. Vestlusringis arutatakse aktuaalseid probleeme ja
tähistatakse tähtpäevi. Puuetega Inimeste Koda korraldab ka avalikke üritusi –
loenguid ja kohtumisi igale vanuseastmele, millest teavitab “Tartu Postimees”
kuulutuste rubriigis või infotahvel Rahu 8 fuajees.
Eelmisel aastal jaanipäeva eel avati täiendavalt vastvalminud ruumides RopkaKarlova puuetega inimeste ja vanurite päevakeskus, mis on avatud igal tööpäeval kell
9 - 16. Päevakeskuse koordinaatoriteks on Puuetega Inimeste Koja tegevjuhid Senta
Michelson ja Sirje Tihhanov. Päevakeskuses saab käia duši all (ette teatades
minimaalse tasu eest), lugeda ajalehti ja surfata internetis, kolmapäeviti kell 11 – 13
käia raamatukogus (raamatuid saab ka koju tellida), osaleda võimlemisringis
(tasuline), lauluansamblis, käsitöö- ja kirjandusringis.
Kõigisse neisse ringidesse ja päevakeskuse üritustele võivad tulla ka puudega
inimesed. Siin ei vaadata seltsilisele kuuluvusele. Info toimuva kohta on
teadetetahvlil.
Olen juhendanud kirjandusringi ja huvi selle ringi vastu on olnud elav. Ring on
saanud tunnustust vabariiklikul konkursil. Soovitaksin huvilistel osa võtta ringi tööst.
Me koguneme iga kuu 1. ja 3. teisipäeval kell 14 Rahu 8 saalis. Möödunud kevadel
saime väga kiitva hinnangu oma sõnalis-muusikalise põimiku “Minu kodu – meel ja
keel” eest Viljandis puuetega inimeste isetegevuse ülevaatusel. See andis julgust edasi
tegutseda. Sama kava kandsime ette emakeelepäeval, 14. märtsil. Laulud ja luule
sobivas kooskõlas tõid nii mõnegi kuulaja silmi pisara.
Meie vanemad inimesed elavad kaasajas. Huvitutakse uuemast eesti kirjandusest.
Sügisel oligi kurtmist, et ei saa raamatukogudest kätte neid uuemaid ja paremaid
raamatuid, on ka raskusi lugemisega. Toredad ja huvidega inimesed on meie
kirjandusringi püsikülalised. On tekkinud sõpruskond, kellele meeldivad
raamatututvustused, meeldib luulet kuulata ja ise lugeda. Lühemaid jutustusi ja
novelle on ka tervikuna ette loetud. Viimati lugesime Mehis Heinsaare novelli “Ilus
Armin” (Tuglase novellipreemia). Muidugi järgnes arutelu. Inimesi huvitab, mida
kirjanik tahab meile öelda. Arvamused võttis kokku Ester, kirjutades meie
kroonikaraamatusse: “Ise poleks ma seda lugemiseks otsida osanud… Kas Heinsaar
annab märku, et keskpärased, rohujuure tasandil olevad inimolevused saavad
valitsevaks rassiks? Hävitada kõik ilus, vaimne, eriline, kas see ongi visioon…?”
Kirjandusring on korraldanud iga kuu ühe avaliku ürituse, osalejaid ikka üle 30. Meil
on külas käinud udmurdi üliõpilaste ansambel ja Miina Härma Gümnaasiumi
luuletrupp. Oskar Lutsu juubelit tähistasime tema kodumajas.
Mõned huvipakkuvamad teemad sellel kevadel on näiteks emadepäeva eel mais
Helmi Mäela mälestusteraamat “Talutütar” ja 21. mail Pedro Krusten 105, triloogia
mõisaaedniku perest. Lisaks toimub veel tähtpäevadega seotud avalikke üritusi. Neist
teatab ajaleht. Päevakeskuses toimuva kohta võib infot küsida ka telefonil 366 762.

