Mõne linna külastamine võib
anda tugeva tõuke iseenda
soovidest arusaamisele ehk
“Julgus põigata ühe Kesk-Eeesti
väikelinna Võhma lastekaitsepäeva
raames
korraldatud
perepäevale”
Kui minu väga lähedane ja hea
sõber rääkis mõne aja eest, et tema
vedada on väikelinna Võhma
lastekaitse-päeva raames korraldatav
perepäev ning kas ma oma pisikese
tütrega tahaksin sellel osaleda, ei
osanud ma esialgu mingisugust
põnevat seisukohta võtta. Pigem
teatav tundmatuse moment ja
sisemine hääl keelitamas “no mis seal
ikka nii erilist olla saab ?!”
Kuna minu elutempo pealinna
virrvarris on suhteliselt kiire ja
töökoormus suur, otsustasin siiski, et
vastan kutsele positiivselt ning eks
näis, milliseks päev kujuneb.
Juuni alguse pühapäeva hommik.
Pealinnast kodust sõitma hakates oli
ilm suht sombune. Samuti minu tuju,
kuna viieaastane tütar oli hommikul
võtnud seisukoha, et tema kuskile
minna ei taha ja pisike intsident
lõppes kümneminutilise „aeg-maha“
mõtlemisega “paha lapse pingikesel”
Ühesõnaga algus päevale polnud
paljutõotav.
Ainuke optimist oli sel kurjakuulutaval hommikupoolikul tõepoolest minu armas mees, kes pahura
pesakonna auto peale pani ja „rahuainult-rahu“ olemisega teed alustas.
Hämmastav, kuidas ta suudab selline
olla, mõtlesin endamisi.
Ligikaudu paar tunnikest rahulikku autosõitu ning sihtkohta jõudes
avanes suht armas pilt. Uisuväljaku
angaari uksel tervitasid meid Võhma
küünlavabriku ning ka parafiinist
uisuväljaku omanikud Elke ja Peter.
Kätlesime viisakalt ning esimene
emotsioon oli armas ning sõbralik.
Lihtsad ning ütlemata rõõmsad
inimesed. Tundsin, et olime oodatud.
Kuna kohale jõudsime veidi enne
algusaega, oli perepäeva toimumispaik üsna rahvatühi. Meid see ei
heidutanud ning otsustasime pisikese
tütrega järele proovida uisuväljaku,
millel varasemalt korraks proovi

mõttes käinud olin ja siis õnnetusse
olukorda jäin. Tallinnas jäähallide
pideva külastajana olin kindel, et
parafiinil liuglemine sama kerglusega
tuleb. Võta näpust - uiskudel püsimine siin on vaat et keerulisemgi.
Lapse suhtes jällegi positiivne
moment see, et kui uisuterasid
eelnevalt kuumaks ei lase, on algajal
uisutamine tunduvalt lihtsam. Vastupidine variant teeb selle oskuse aga
veelgi keerulisemaks.
Õige pea hakkasid kogunema ka
perepäevast osavõtjad. Emmed, issid,
vanaemad vanaisad ja loomulikult
võsukesi väiksemaid ja suuremaid.
Käsikäes
ning
rõõmsatujuliselt.
Hommikune tume taevas hakkas
tasapisi taanduma ning ilmgi tõotas
pilve tagant piiluva päikese näol
armuline olla.
Perepäeva juhtimise oli enda
õlule võtnud Võhma abilinnapea
Aare Järvik, kellel see minu arvates
mängleva kergusega välja tuli.
Päevakavasse oli planeeritud
erinevaid mänge, parafiinirajal võistkondade vaheline jäähoki või õigem
oleks seda nimetada parafiini-hokiks.
Lisaks batuut, kus pisemad hüpata
said. Kardiautod suurematele kui ka
pisematele ning mängunurk, mis
päeva kulgedes minu pisikese
printsessi vaieldamatuks lemmikuks
kujunes.

Pidulisi tervitas Peter isiklikult ja
minu üllatuseks vahva värvilise
rongiga! Kergitas vedurist laial
naerataval suul muhedalt mütsi ning
linnarahvas paluti rongiga linna
tutvustavale lõbusõidule. Rong oli
küll rahvast täis, aga ruumi jätkus
kõigile. Tee peal võtsime peale ka
veidi hilisemaid tulijaid. Maha ei
jäetud kedagi ning samuti ei pidanud
rongijuht Peter paljuks masin kinni

pidada ning rõõmsa käeviipega
möödujaid peale kutsuda.

Pildid, mis meile (minule, kui
Võhma linna paaril korral vilksamisi
külastanud kõrvaltvaatajale) linnapanoraamist avanesid, olid ilusad.
Korras aiad, niidetud murulapid,
kraaviääred ja park. Majad enamjaolt
renoveeritud
ning
lehvitavad
inimesed mööduvale lõbusõidurahvale rõõmsaid tervitusi hõikamas.
Eelmainitut märkas ka ilmselt
minu väikene tütar, sest oli esitanud
mulle ootamatu küsimuse: “ Emme,
kas me müüme nüüd Tallinna kodu
maha ja kolime siia elama?” Täna
julgen mõelda, et see lapse
väljaöeldud lause polegi nii paha
mõte.
Tagasi pidukohta jõudes tervitas
meid jällegi Aare Järvik, kes kohe
vahva mänguga algust tegi. Pudeli
läbi suka ajamisega aja peale. Et
inimesed mängu kaasata, võttis
esimese võistlejana ohjad kohe enda
kätte Peter, kes ka meeste kõige
kiirema aja sooritas. Ega minagi aega
raisanud,
ning
esimese
naisvõistlejana kohe Peteri järel õnnestus
minulgi
parim
(nais)tulemus
saavutada. Hea algus!
Järgmisena suundusime halli,
kuhu oli planeeritud nimetame seda
siis parafiini-hoki, milles osalemiseks
oli vaja koostada võistkonnad.
Raskusi see ei valmistanud, sest
soovijaid oli palju. Samuti võtsid osa
Elke ja tema pojad, kellega minul
vastasmees-konnas mängida tuli ja
tunnistan ausalt: vastast meist neile ei
olnudki. Pereemal ja tema poegadele
tuli au anda ning tunnistada, et
“koduväljaku eelised” ning märksõna
”Ei karda!” pidas nende puhul
imehästi paika.

Hokiturniiri võitjateks osutusid
võistkond
Terminaator,
kellega
võistkond Kolm küsimärki suhteliselt
tasavägiselt rinda pistsid. Kaasahaarav vaatepilt. Mängu lõppfinaali
filmides ja kaasa elades hakkas peas
keerlema pisike pinisev idee, et
huvitav, kas linnal on olemas nt oma
naiskond,
kes
parafiinihokit
mängivad? Hiljem Elke käest uurides
selgus, et mitte. Kahju siinkohal, et
ma Võhma linna elanik ei ole paneksin kindlasti taolise tiimi
kokku, sest usute või mitte, aga minul
kui mitmel küll jalgratta- ja
suusamaratonil osalenule, suhteliselt
aktiivsele
spordiinimesele
oli
võistluste käigus suhteliselt raske
võhma hoida. Selg oli märg ja
tugevatega sammu pidada keeruline.
Selle ehtsusest annavad hetkel märku
veel veidi tuikavad reielihased.
Seega, trenn oleks kindlasti tõhus ja
tulemusiandev.
Märgin
siinkohal
ära,
et
ilmselgelt ei ole nii vahvast
parafiinirajast paljud ümbruskaudsete
valdade elanikudki kursis, sest
Facebooki toredast päevast üleslaetud
fotode põhjal tundis huvi Rapla
maavanemgi, kas tegu ehtsa jääga või
parafiinirajaga. Valgustasin teda heal
meelel ning jagasin kogetud elamust.
Meelepärase
tegevuse
olid
leidnud endale kõik perepäeva
külastajad. Kes sõitis kardiautoga,
kes kargas batuudil, kes mängis
lauajalgpalli, kes koroonat ja kes oli
koha sisse võtnud mängunurgas.
Lisaks veidi eemal toimetav hubane
kohvik, kus pidulistele tasuta
pannkooke küpsetati ning mida (nagu
hiljem selgus) külastas rohkem kui
sada
inimest.
Märkimisväärne
number tagasihoidliku ürituse kohta!

Kõrvuti suur ja väike, noor ja
vana. Tegevust jagus kõigile. Saalis
ringi jalutades, inimesi jälgides,
fotosid ja videosalvestisi üles võttes
leidsin end mõttelt, et kindlasti on
minu elu enne ja ka pärast tänast
päeva väga sisutihe, aga tegelikult ei
olnud ma varem leidnud end mõttelt,
et olen end neid tegevusi tehes sageli
ära kaotanuud - ma justkui teen
kõike, aga tegelikult ei tee ka. Mõtlen
siinkohal hingekosutavat. Võhma
perepäev õpetas mulle, et ka
pisikestel üritustel osalemine võib
olla päris tore ning kuidas saab ja on
vaja väärtustada mõningaid hetki
elus. Siis seal saalis ringi jalutades,
pilte klõpsides ma mitte ainult ei
vaadanud, vaid ka nägin seda.
Julgesin naeratada, kui väike laps
sikutab käsivarrest ema ja vana mees
sõidab endast 60 aastat nooremaga
kõrvuti uiskudel. Julgen naeratada ja
mitte ainult sisemiselt! Mul ei ole
vaja
söösta
linnaummikusse,
kiirustada, sest elu on niigi kiire - mul
on olemas need kolm minutit, tundigi
aeg maha võtta ja lihtsalt nautida,
kuidas inimesed mu ümber armsalt
toimetavad.
Tagasiulatuvalt tollele päevale
saan täna öelda, et suudan oma elu
virrvarris koguda iga päev neid
pisikesi hetki, mil kõik justkui tardub,
mu silmad avanevad ja ma vaatan
maailma. Samuti ma kuulan, mitte
lihtsalt ei kuule. Väärtuslik oskus,
mida kõik arvavad oskavat, aga
tegelikult …

Ja siis päeva nael! Saali toodi ilmatu
suur tort, millel ilutses kondiitrimeistrite kätetööna valminud kaunis
parafiiniraja pildiga vapp. Torti jagas

jällegi Elke, kes selgitas, et ühtlasi oli
uisuväljaku asutamise aastapäev. A la
carte
restorani
kokana
tahan
kondiitreid kiita - see oli tõepoolest
maitsev. Kõike parasjagu!
Tõsiselt hinge läks seik, kus keegi
hõikas, et kas sünnipäevalaulu ka
laulame? Mispeale rahva seest hakkas
helisema vaikne lapsehääl: “Kus on
minu
koduke,
koduke
nii
armsake….” Tõepoolest pisike, ent
armsake.
See päev Võhma linnas valgustas
ja kosutas mu südant rohkem kui
tihedalt broneeritud tegemisterohke
päev minu elus. Miks kiirustatakse ja
ei võeta rohkem vaba aega
koosolemiseks? Kui vaba aega viis
minutit tagasi ju oli? Pidev enese eest
võitlemine on ju väsitav ja meile,
väikestele eestlastele, mitte väga
omane. Seega hoiame kokku ja olgu
siis selleks tegevuseks ükskõik mis,
peaasi, et õpime seeläbi iseendaks
saamist. Tõukeks ei ole ju tegelikult
muu kui ühtkuuluvustunne, see miski
meie endi sees, mis aina tugevamalt
pead tõstab? Miski, mis tulevikku
heledalt valgustab ja miks mitte
pretendeerida neid mõtteid edasi
arendades eesti rahva valguspealinnaks? ☺
Ingrid Hurt

