12. lugu
Maria Mandri: „...kogemused, väljakutsed, uued tutvused, emotsioonid!“
...on üliõpilane
...töötab põhikooli õpetajana
...liitus SA TÜK Lastefondiga 2011. aasta
veebruaris
...on hetkel SA TÜK Lastefondis meediajuht
...teab, et SA TÜK Lastefondiga liitumine on
hea diil – tulud on kordades suuremad kui
kulud
...õppis tänu Lastefondile autode hingeelu
paremini tundma

Mis on Lastefond?
Paljude perede jaoks Eestis on Lastefond abikäsi, mis ulatatakse keerulisel eluhetkel, just siis,
kui seda kõige enam vaja on. Minu jaoks on Lastefond võimalus end teostada ja arendada,
panustada ühiskonda ja aidata neid, kes on veel liiga väikesed, et enda heaolu eest ise seista.
Kust kuulsid Lastefondi olemasolu ja tegevuste kohta?
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bussiootepaviljonides, reklaame televisioonis. Täpsemalt sain fondi tegevusega tuttavaks, kui
minu erialalisti tuli ühel päeval kiri fondi üleskutsega hakata vabatahtlikuks ja ma otsustasin
end Lastefondi tegevusega läbi organisatsiooni kodulehe kurssi viia.
Mis ajendas Sind liituma Lastefondi vabatahtlikega?
Kui ma fondiga liitusin, oli mul käes pisut rohkem vaba aega. Otsustasin, et teen oma ajaga
midagi head, midagi kasulikku, midagi, mis panustaks meie ühiskonda ja tulevikku.
Lastefondi üleskutse tuli minu jaoks just õigel ajal.
Mida pead enda olulisimaks panuseks/saavutuseks Lastefondi vabatahtlikuna?
See on keeruline küsimus. Mulle on meeldinud kõik ülesanded, mille olen enda kanda võtnud
ja ma tunnen, et kõikide ettevõtmistega olen inimesena kasvanud. Kõige meeldejäävam ja
emotsiooniderohkem oli aga kindlasti esimene üritus, mille iseseisvalt korraldasin. See oli
2011. aasta septembris toimunud Lastefondi heategevuslik müük Emajõe kirbuturul. Müügiga

toetasime ainevahetushaigusega lapsi, kes vajasid spetsiaalseid toidusegusid. Need toidusegud
on tõesti kallid, väga kallid.
Üritusele eelnenud suve jooksul võtsin ühendust paljude tuntud Eesti inimestega ja küsisin,
kas nad oleksid huvitatud annetama midagi vägevat, mille saaksime kirbuturul
ainevahetushaigusega laste toetuseks müüki panna. See oli esimene kord, kui olin võtnud
vastutuse mõnd üritust korraldada. Esialgu pidi minu ülesandeks olema vaid kirja koostamine
ja tuntud inimestega kontakteerumine, õige pea kasvas sellest välja aga terve ürituse
korraldamine. Ja ma olen väga tänulik, et mulle selline võimalus anti. Ma suhtlesin nii paljude
suurepäraste inimestega, sain nii palju julgustust ja kiidusõnu, et see, millega meie fond
tegeleb, on õige ja vajalik. Väga paljud heasüdamlikud inimesed annetasid meile huvitavaid,
erakordseid ja vahel isegi humoorikaid asju. Üritus osutus nii edukaks, et kuu aega hiljem
otsustasime korraldada uue müügi. Ka see läks suurepäraselt. Kahe üritusega õnnestus koguda
Miikaeli, Albiina ja Brandon-Danieli* toetuseks pea 1000 eurot ja mis veelgi parem, 2011.
aasta novembrist asus laste toidusegude ostmist toetama ka haigekassa. Lisaks tõi see üritus
kaasa palju meediakajastust ja ma loodan, et juhatas meieni ka uusi inimesi, kellest
praeguseks on kasvanud fondi pöidlahoidjad ja püsiannetajad.
*üliharuldast ainevahetushaigust põdevad lapsed, kelle ravi SA TÜK Lastefond 2011. aastal toetas, loe lähemalt
www.lastefond.ee.

Mida on vabatahtliku töö Lastefondis Sulle andnud?
Väga palju. Punkt. Ei, hüüumärk isegi! Tõesti, ma olen saanud endalegi üllatavalt nii palju
uusi kogemusi, oskusi, emotsioone, teadmisi, sõpru ja tuttavaid. Ma olen õppinud üritusi
korraldama, pidama silmas logistikat, arvestama teiste vabatahtlike probleemide ja
erisoovidega, leidnud mitmeid toetajaid ja sponsoreid. Kui keegi hetkel paluks, oleksid mul
olemas vajalikud kontaktid, oskused ja kogemused, et korraldada isegi pannkoogimüük või
indiaaniteemaline disko. Ma olen saanud intervjuu andmise kogemuse. Jah, kõik sugulased ja
sõbrad said uudistes näha, kuidas ma asjalikult head teen. Ma olen õppinud kirjutama
pressiteateid, suhtlema erinevate ettevõtjate, ametnike, projektijuhtide, tuntud inimeste ja ka
täiesti võõraste inimestega. Ma olen saanud palju targemaks erinevatel meditsiiniteemadel,
hakanud mõistma, et paljud probleemid, mis näivad suured, ei ole võrreldavadki nendega,
millega seisavad silmitsi perekonnad, kus kasvab raskelt haige laps. Ma olen alati pidanud end
kinniseks inimeseks ja tegutsemine fondis on muutnud mind palju avatumaks. Samuti olen ma
saanud kogemuse seista suure auditooriumi ees ja kõneleda inglise keeles meie fondi
tegevusest, seejuures vastanud ka teravatele ja heategevuse suhtes kriitilistele küsimustele.
Ma olen saanud palju uusi tutvusi, käia ägedatel motivatsiooniüritustel, koos teiste

vabatahtlikega naerda ja vingelt aega veeta. Näiteks oleme koos käinud batuutidel hüppamas,
aasiapäraseid roogasid mekkimas, naerujoogas end tühjaks naermas, Vanemuise teatri
telgitaguseid uudistamas ja laserpüssidega tulistamas. Loomulikult kõigele lisaks ka palju
emotsioone erinevatelt üritustelt!
Mida on vabatahtliku töö Lastefondis Sinult võtnud?
Aega. Vabatahtliku töö nõuab aega ja pühendumist.
Kas ja kuidas on vabatahtliku töö Lastefondis muutnud Sinu suhtumist lastesse ja
ühiskonda tervikuna?
Ma ei saa öelda, et vabatahtlikutöö oleks palju muutnud mu suhtumist lastesse. Mulle on
lapsed alati meeldinud ja ma ei saaks töötada õpetajana, kui ma lapsi ei armastaks. Aga
suhtumist ühiskonda tervikuna küll. Esiteks võib imestada, kui palju on tegelikult hoolivaid
inimesi, ja teiseks, kui palju on inimesi, kes on ükskõiksed selle suhtes, mis meid ümbritseb.
Seega ma olen näinud, et inimesed erinevad, vaatenurgad erinevad, suhtumised erinevad. Ma
olen näinud, kui abitu võib olla riik mõnede probleemidega tegelemisel, ja kui üksikuna võib
end tunda pere, kui avastab, et seisab abivajaja rollis. Kui aga teha üks suur üldistus, siis on
Eesti ühiskond minu arvates muutunud avatumaks. Me kõik näeme igapäevaselt
sotsiaalmeedias abipalveid ja heasüdamlikke abistajad ning mul on hea meel, et üha enam
tõuseb esile just see positiivne, kaastundlik ja usaldav pool. Ma usun, et oskan ehk nüüd näha
laiemat pilti, nii abistaja kui ka abivajaja poolt.
Miks soovitad sõbral Lastefondi vabatahtlikega liituda?
See on hea diil – annetad aega, saad vastu uusi tuttavaid, sõpru, kogemusi, teadmisi, oskusi,
emotsioone ja aidata neid, kes seda tõesti vajavad. Lastefondis on hea atmosfäär, head
inimesed, head teod. Siin on hea.
Palun meenuta lõbusat lugu, juhtumit või fakti seoses Lastefondi vabatahtliku tööga, mida
tahaksid teistega jagada!
Mulle tundub, et suuremal osal vabatahtlikest on need lood pärit maratoniüritustelt ja
enamasti ikka seotud unustamise ja bussiga sõitmisega. Ma mäletan kui me Merlega*
kahekesi bussiga Sandrani* üritasime jõuda, kes pidi järgmisel päeval telgi ja muu vajaliku
üritusele kohale toimetama. Mul pole lube ja ma pole päevagi autoroolis veetnud. Ma ei tea
autodest mitte midagi. Ja nii me kahekesi pusisime, et bussil tagumist käiku sisse panna, ei
teadnud, kas naerda või nutta. Varsti oli jõnksutamisest juba kärsahais üleval. Lõpuks tuli üks
kaastundlik noormees ja päästis meid piinlikust olukorrast. Selleks ajaks olime me juba pea
kümme minutit Aura veekeskuse kõrval jõnksutanud ja möödujatelt kummastavaid pilke

teeninud. Igatahes, noormees vajutas vajalikku nuppu või asja, no ma ei tea ju autodest
midagi, ja naeratas kaastundlikult. Esimene takistus oli läbitud.
Teiseks takistuseks oli aga bussiga sihtpunkti jõudmine. Maratoni tõttu olid mitmed Tartu
tänavad suletud ja meil seisis ees ridamisi keelatud pöördeid ja suletud tänavaid. Kuna Merle
ei julgenud kesklinna nõnda suure bussiga läbida ja mitmed teed olid kinni, siis sõitsime
lihtsalt sinna, kuhu parasjagu keerata saime. Mina naersin kõrvalistmel, kui tobe oli sõita
lihtsalt sinna, kuhu parasjagu keerata sai, ja Merle muudki keeras ja ütles ikka, kui raske on
nii suure bussiga segase liiklusega linnas sõita. Oh, ma vabandan oma taktitundetuse pärast.
Lõpp oli siiski õnnelik, kõik pöörded viisid meid õnneks Merle koju, kuhu sai bussi kenasti
parkida. Kes ütles, et kõik teed viivad Rooma, Merle koju viivad ju.
*Merle Must ja Sandra Liiv – loe ka nende tublide vabatahtlike lugusid, sellest samast kogumikust

