1. lugu
Pii Müller: „...üks väga huvitav periood minu elust!“
...õpib Tartu Ülikoolis arstiks
...töötab TÜ Kliinikumis uroloogia ja neerusiirdamise osakonna intensiivravipalatis abiõena
...liitus SA TÜK Lastefondiga 2008. aasta
septembris, olles üks esimesi vabatahtlikke üldse
...on vilistlane, kes on huvitava pakkumise korral
valmis reaktiviseeruma
...on Lastefondi vabatahtlikkonna arendamisse
tohutult panustanud, ometi väidab ta, et vastu on
saanud ta veelgi rohkem
...on kõigi lemmik Mõmmiku üks ellukutsujatest
...oli kõige esimene Mõmmik

Kust kuulsid Lastefondi olemasolu ja tegevuste kohta?
Lastefondi juurde sattusin vägagi ootamatult: meie kursuse listi tuli üleskutse olla abiks fondi
kohta kokkuvõtva seinalehe tegemisel. Kohtusin Küllikesega*, kuidagi hakkasid ideed välja
ujuma ja lumepall oli veerema pandud. Esimesest kohtumisest alates olin ma end ülepeakaela
fondi tegemistesse mässinud. Ja kui nüüd lõpuni aus olla, siis seinalehe tegemiseni ei jõudnud
ma kunagi . See-eest võin nii mõnegi muu saavutuse üle fondi juures uhke olla.
*hetkel lapsehoolduspuhkusel viibiv SA TÜK Lastefondi juhatuse liige Küllike Saar

Mis ajendas Sind liituma Lastefondi vabatahtlikega?
 Kui mina Lastefondi sattusin, siis veel ei olnudki vabatahtlikke kui selliseid. Küllikesega
koos sai vabatahtlike tegevusele suuremalt alus pandud, nii et võin end uhkelt pidada üheks
esimeseks vabatahtlikuks fondis.
Mida pead enda olulisimaks panuseks/saavutuseks Lastefondi vabatahtlikuna?
Kui nüüd aus olla, siis usun siiralt, et neid on mitmeid. Näiteks spordipäeva “Energiasüst”
korraldamine, “Heade soovide” galerii lastehaiglas, vabatahtlikkonnale aluse panemine, fondi
10. juubeli korralduses kaasalöömine ja eduka meediaürituse korraldamine, Mõmmiku
tekitamine. Kui otsustada olulisema üle tagasiside alusel, siis on selleks kindlasti kogutud
head soovid lastehaiglasse. See projekt, mis tegelikult tekkis ühest väikesest ideest ja kasvas

suureks, on osutunud vägagi võimsaks. Kontaktid, mis tekkisid, on olnud kasutusel siiani.
Lastehaiglas kooliga seoses viibides, on endal ka alati olnud väga hea ja soe tunne teada, et
see on justkui minu pisike pärand lastehaiglale. Rõõmustav on olnud märgata ka haiglas hetki,
mil lapsed vägagi huvitunult neid soove loevad. Usun siiralt, et see projekt on oma eesmärgi
täitnud ja toonud haiglaseinte vahele juurde rõõmsamaid hetki.
Mida on vabatahtliku töö Lastefondis Sulle andnud?
Vabatahtlik tegevus üldse (olen tegelenud ka väljaspool fondi erinevate ettevõtmiste juures
vabatahtlikuna) on andnud mulle hulgaliselt võimalusi, mida ma kindlasti muidu siiani ei
oleks kogunud/saanud. Vabatahtlik tegevus on kindlasti kasvatanud minu teotahet, usku
endasse, enesekindlust. Kindlasti on andnud ka asendamatuid kogemusi organisatoorses
tegevuses ning teadmisi heategevusfondi siseelu kohta – majandamine, projektitaotlused,
sponsorlustaotlused jms. Ei saa mainimata jätta ka olulisi sotsiaalseid kontakte, mis on
tekkinud seoses fondi tegevusega.
Mida on vabatahtliku töö Lastefondis Sinult võtnud?
 Kindlasti väga väga palju aega. Aga see ajakulu ei ole midagi, mida ma peaks raisatud
ajaks, vastupidi – aeg kasulikult kulutatud!
Kas ja kuidas on vabatahtliku töö Lastefondis muutnud Sinu suhtumist lastesse ja
ühiskonda tervikuna?
Ma arvan, et minu suhtumine on suures plaanis jäänud samaks, kui oli enne. Siiski, puutudes
oma igapäevaelus kokku haigetega sh lastega, on fondi tegevuses kaaslöömine andnud mulle
kindlasti oskuse nö suurt pilti paremini näha. Olen hakanud paremini mõistma ka paljude
sotsiaalsete olukordade tagamaid: haigekassa rahastamisviisid, sotsiaalsfääri toimimine jms.
Kindlasti annab veel paljugi ära teha, kuid fond on andnud väga suure panuse ühiskonna
paremaks muutmisesse.
Miks soovitad sõbral Lastefondi vabatahtlikega liituda?
Kui inimene, tahab oma elu kuidagi rikastada tehes ehk midagi, mida ta võibolla kunagi
omapäi ei teeks, siis on vabatahtlikuna ükskõik, kus kaasalöömine väga arukas otsus. Fondi
soovitaksin just seetõttu, et tegevusalasid vabatahtlikule on palju. Igav ei hakka, seda võin
käsi südamel lubada.
Palun meenuta lõbusat lugu, juhtumit või fakti seoses Lastefondi vabatahtliku tööga, mida
tahaksid teistega jagada!
Ma arvan, et üks vahvamaid üritusi oli esimene aeroobikapäev “Energiasüst”, kus esimest
korda saime kasutusele võtta oma maskoti Mõmmiku. Mul oli õnn olla esimene tema
kehastaja ja sealjuures päev otsa aeroobikat teha . Vahvaid lugusid on palju. Kasvõi “Heade

Soovide” projektiga seoses, kui Ženja Fokinilt kauplesin pikka aega välja häid soove seinale
panemiseks. Kui ma need lõpuks talle paberit ja pliiatsit kätte surudes kätte sain, oli ta ise
päris õnnelik. Paar päeva hiljem saabus aga pakk. Paki sees oli hiiglaslik kaisukaru ja kiri, et
see karu viidaks haigete laste juurde. Selleks, et lastel oleks keegi, kellele võiks kõik salajased
mured ära kurta.

