11. lugu
Kerda Keevend : „...vaimustavad inimesed!“
...õpib Tartu Ülikoolis 3. aastat keemiat
...liitus SA TÜK Lastefondiga 2011. aasta veebruaris
...on hetkel SA TÜK Lastefondis koolitusjuht
...oskab SA TÜK Lastefondi väärikalt esindada ka konverentsidel
...on ilmselt müünud kõige rohkem Like-märke üldse
...kartis enne SA TÜK Lastefondiga liitumist lapsi

Mis on Lastefond?
Lastefond on koht, kus on koos palju eripalgelisi inimesi, keda kõiki ühendab üks soov – teha
head. Lastefond on kogukond, mis järk-järgult kasvab ja areneb. Praegu oleme minu arust
jõudnud koolieelikute ikka – käime koos, teeme nalja, teeme asjalikke tegusid, vahel
pahandame, vahel väsime, kui lõunauinakut pole tehtud.
Kust kuulsid Lastefondi olemasolu ja tegevuste kohta?
2011. aastal saatis minu hea sõbranna mulle edasi Lastefondi värbamiskutse, mis tema e-maili
listi tuli. Otsustasime vaatama minna, esimesel värbamiskoosolekul ma osaleda ei saanud,
läksin teisele (ausalt öeldes ei saanud ma mitte midagi aru, millest nad räägivad ). Siis edasi
juba vabatahtlike koosolekule ning sealt tulid esimesed üritused. Ma olin ennegi Lastefondist
kuulnud, kuid ma ei seostanud vabatahtlikke selle sama Lastefondiga, kelle plakateid ma
linnapildis näinud olin.
Mis ajendas Sind liituma Lastefondi vabatahtlikega?
Ühelt poolt kambavaim – tulime koos nelja sõbrannaga, ainult mina olen nüüdseks alles
jäänud. Teisalt meeldis mulle tohutult fondi idee. Heategevusega olen tegelenud juba
põhikoolist, kui müüsin väga vapralt UNICEFi jõulukaarte.
Mida pead enda olulisimaks panuseks/saavutuseks Lastefondi vabatahtlikuna?
Koolitusjuhiks olemist. Mulle meeldivad inimesed, kuid minu igapäevane töö/kool/lõputöö ei
võimalda inimestega suhtlust (tavaliselt kükitan üksi laboris ). Koolitusjuhina meeldib
mulle just uutele inimestele toeks olla, aidata neil sisse elada, nende küsimustele vastata.
Võib-olla olen fondi tööst kui esindamisest kõrvale jäänud, sest viimasel ajal olen

keskendunud rohkem „oma huvilistele“. Mulle meeldib, kui minu värbamisega tulnud uued
inimesed särasilmil üritustel käivad või paistavad muul moel silma.
Enne koolitusjuhiks saamist, korraldasin mõne pisikese ürituse ja müüsin suurel hulgal Likemärke.
Mida on vabatahtliku töö Lastefondis Sulle andnud?
See töö on andnud mulle meeletult julgust – esinemiseks (pidin novembris konverentsil
esinema, mida ma polnud kunagi varem teinud), oma arvamuse avaldamiseks, ülihea omaduse
asju planeerida (ma olen udu, nüüd ehk natuke vähem, sest teised sõltuvad ka minust ),
palju uusi kogemusi (müük näiteks), palju uusi sõpru ja uusi teadmisi.
Mida on vabatahtliku töö Lastefondis Sinult võtnud?
Aega (seda väga palju) ja raha (seda natuke vähem). Mõned unetunnid ka, kui hästi järele
mõelda.
Kas ja kuidas on vabatahtliku töö Lastefondis muutnud Sinu suhtumist lastesse ja
ühiskonda tervikuna?
On küll ja väga! Ma enne fondi tulekut kartsin lapsi (ma ei tee nalja ). Eks kokkupuuteid oli
mul ka vähe olnud, nüüd on see kindlasti tänu fondile ja minu õele muutunud.
Ühiskonda suhtumine on ka muutunud. Ma arvan, et kõik, mida elus teed, tuleb kunagi
ringiga tagasi. Seepärast praegu hea olles, ei jäta hea õnn mind ka tulevikus . Samamoodi
arvan ma ka, et kus viga näed laita, seal tule ja aita! Inimene peab olukorra parandamiseks ise
vaeva nägema, julgema teha suud lahti, näidata, kus on probleem, kuid mitte ainult ette
heitma, vaid ka olukorra paranemisele ise kaasa aitama. Meie ümber on väga palju häid
inimesi, kes tahavad ja saavad aidata. Aitamine ei pea olema vaid materiaalne – seda
tõestavad meie vabatahtlikud iga päev! Ma võib-olla loodan ka oma tööga muuta ühiskonna
suhtumist.
Miks soovitad sõbral Lastefondi vabatahtlikega liituda?
Lastefond muudab inimesed tugevamaks – seda kindlasti vaimselt. Tihti töötame kõrvuti
ühiste eesmärkide nimel võõraste inimestega (kui oled uus ja tagasihoidlik) või töötades
keeruliste projektidega (kuidas muuta suhtumist, et raske ja sügava puudega lapsed pole
lihtsalt „juurviljad“?). Kindlasti satuvad vabatahtlike teele ka inimesed, kes ei näe sellisel tööl
mõtet, kuid vestlused selliste inimestegagi rikastavad ning arendavad vabatahtlikku.
Lastefond süstib positiivsust, sest näha, et minu tegevusest on ka kasu, aitab. Mind vähemalt
aitab rasketel hetkedel. Kindlasti ka seetõttu, et see on vaheldus (minule vähemalt). Lastefond
harib ja õpetab. Lastefond loob eeldused tööturule sisenemiseks (sotsiaalsemate erialade
inimestel kindlasti ).

Palun meenuta lõbusat lugu, juhtumit või fakti seoses Lastefondi vabatahtliku tööga, mida
tahaksid teistega jagada!
Kohe tuleb meelde Tartu Näituste üritus. Ma ei mäleta, missugune mess see oli, sest ma käisin
ikka väga paljudel, kuid sel korral olime kõrvuti Vudila mängumaaga. See mess oli täielik
läbikukkumine – seal saalis oli nii-nii külm, inimesi polnud, mitte keegi ei tundnud meie
vastu huvi! Panin siis Mõmmiku kostüümi selga, sest seal on ju teatavasti väga soe, ning ühel
hetkel otsustasin Vudila batuudist alla lasta! Oh, kus see oli alles elamus! Kõigil oli lõbus,
minul, minu saatjal, Vudila poisil ja mõnel pealtvaatajal. Ma pole vist kunagi batuute rohkem
nautinud kui hiiglasliku karuna! 

