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Pärnus peeti tänavu juba kaheksandat korda seenioride lauluvõistlust  

"Üllatus oli väga suur. Suur lootus oli pääseda finaali, kuid võitu ei osanud isegi 

oodata," rõõmustavad laupäeval Pärnu Tervise kultuurikeskuses harrastussolistide 

võistulaulmise "Seeniorlaul 2014" võitjad Jelena (56) ja Vello (74). 

Juba kaheksandat korda peetava seenioride lauluvõistluse erilisus peitub seal valitsevas 

atmosfääris. Vaadates korraldajate, esinejate ja publiku heldimusest säravaid silmi, on selge 

– jõudu andva sädeme saavad siit kõik. 

"Muusika teeb meele rõõmsaks, aitab üle olla raskustest ja pikendab eluiga," ütlevad 

seeniorid veendunult. 

2007. aastast korraldatud isetegevuslike laulusolistide võistlusest võivad osa võtta kõik 

asjaarmastajad-isetegevuslikud laulusolistid alates 50. eluaastast. Ehkki Pärnusse oli oodatud 

22 osalejat, tuli kohale 18. 

"Elu teeb omad korrektuurid ja kahjuks ei saa kõik siin täna meiega olla. Kellel veab tervis 

alt, kellel on mured transpordiga ja kellel lihtsalt tuli midagi ootamatut vahele," teatab 

"Seeniorlaulu" projekti juht Ülle Jaeger. 

Iga laul on isemoodi 

Enne finaali korraldati võistluse teine voor ja kava nägi ette, et iga teise vooru pääsenu peab 

esitama Arne Oidi kirjutatud laulu ja teise laulu vabal valikul. 

http://www.ohtuleht.ee/577566/kommentaarid


Arne Oidi loomingust kõlasid näiteks "Unustuste jõel", "Jamaika hällilaul" ja "Kui ootab 

sadam", kõige populaarsemaks muusikapalaks osutus "Siin on see laul", mis kõlas suisa viiel 

korral. 

Igaüks oli valinud esitamiseks just talle meelepärase viisi ja oli näha, et ideedest seenioridel 

puudust ei tule. 

Nii saigi kuulda lihtsatest lugudest tehtud kaunilt kõlavaid operette, armastusest nõretavaid 

pühendusi oma kaaslastele ja hoogsaid, suisa tantsule haaravaid meloodiaid. 

Lauljate siiras esinemine pani mõnelgi korral heldima nii publiku kui ka žürii. 

"Te mitte lihtsalt ei esita neid lugusid vaid iga teie lihas on sellest haaratud," kõlasid žüriisse 

kuulunud organisti ja helilooja Jaanus Torrimi kiidusõnad. 

Lauldes läbi elu 

Kõik osalenud solistid on laulnud ajast, kui end mäletatakse. Ent elu on läinud omasoodu 

ning kui nooruspõlves muusika nii mõnelgi juhul teiste toimetuste varju jäi, leidsid lõpuks 

kõik tee selle juurde tagasi – suurem osa laulab veel tänagi kooris. Mõni osaleja oli aga juba 

päris pisikesena hinnatud esineja. 

"Auhinnaks olid suhkrutükid!" meenutab oma esimest esinemist seenior Aarne, olles toona 

kõigest 2,5aastane. 

Kuigi korraldajad leiavad, et "Seeniorlaulul" ei ole kõige tähtsam võit, vaid ikkagi järjepidev 

muusikaharrastus, esinemislust ja sellest osa saamine, ei tulnud võistlejad niisama mütsiga 

lööma, vaid läksid kindla peale välja. 

Ja kel ka laval miskit nihu läks, ei heitnud meelt, vaid algas jälle otsast peale. Kel sõnad 

meeles ei tahtnud püsida, võtsid need ilma häbenemata endaga ühes lavale. Kavalamad aga 

kirjutasid kergesti ununevad reakesed peopessa. 

Nii võis konkursi kõige eakama osaleja, 85aastase proua Aleksandra peopesast leida 

kirjaread "möödunu silmi veel", mis pärinesid Arne Oidi palast "Unustuste jõel". 

Vaheaegadel, kui žürii otsuseid tegi, võis esinejad leida kohvikust – kes ajas kohvitassi taga 

juttu, kes võttis julgestuseks paar pitsi kangemat. 

"Võtab pinget maha. Palun veel üks väike viin," kõlab reibas hüüe teenindajale. 



Teisest voorust finaali pidi esialgu jõudma kümme solisti, kuid žürii üksmeelsel häälel jõudis 

lõppvooru koguni 12 seeniori, kellest igaüks sai võimaluse veel kord lavale astuda ja esitada 

veel ühe vabalt valitud loo. 

Tulemuste ootamine venis ja võib arvata, et see tekitab pingeid igaühes. Ometi ei näidanud 

ükski osaleja seda välja – naerdi, räägiti juttu ning lahutati vaba mikrofoni kasutades publiku 

meelt aina uute ja huvitavamate esinemistega. 

Võitja oli igaüks 

Võitjad kuulutati välja kahes vanusekategoorias: 50+ ja 65+. 

Noorema vanusegrupi parimaks kuulutas žürii konkursist kolmandat korda osa võtnud 

56aastase Jelena. Pimedana sündinud naine oli ootamatust tulemusest rabatud. 

"Mul tuli mõte, et prooviks – äkki mina ka saan hakkama sellega, aga võitu ei oleks ma iial 

oodanud. Laulmisega olen tegelenud hästi ammu, aga ajast, kui olen laulnud Lõuna-Eesti 

Pimedate Ühingu estraadiansamblis Fööniks, on läinud järjest paremini, sest minu ümber on 

väga head muusikud, kes annavad head nõu ja arvestavad ka minu soovidega," ütleb Jelena. 

Vanema vanusekategooria võitjaks valiti 74aastane Vello, kes on laulmisega tegelenud üle 

30 aasta. 

"Ma hakkasin laulma, kui häälemurre sai läbi. Aga solistina ei ole ma iial leiba lauale 

toonud," ütleb Vello. 

Selleks konkursiks tegi ta ülepäeviti omaette proovi, töötas läbi fraase ja kohti, proove koos 

saatjaga tegi neljal korral. Vello osales "Seeniorlaulul" teist korda ja plaanib osa võtta ka 

tuleval aastal. 

Žüriisse kuulusid Rahvusooperi Estonia peakoormeister Elmo Tiisvald, opereti- ja ooperisolist 

Margit Saulep, Pärnu kontserdimaja direktor Marika Pärk, helilooja ja organist Jaanus Torrim. 

Žürii esimees oli laulja ja kirjanik Toomas Kuter, kes ütles, et hoolimata jagatud kohtadest 

olid võitjad kõik: 

"Aitäh, et te võtsite vaevaks tulla siia, täita meie ja enda südamed muusika ja ilusate 

emotsioonidega." 

 


