
7. lugu 

 

Aneth Tuurmaa: „...Mõmmik!*“ 

 

* Mõmmik on TÜK Lastefondi maskott, kes on ilmselt kõige armsam maskott maamunal ning on võitnud 

kõikide laste südamed. Mõmmik sümboliseerib sama mida karu – tugevust, sihikindlust, kaitset ja turvalisust, 

kuid samal ajal pehmust ja soojust oma lähedaste vastu. Just seda teeb ka Lastefond – kaitstes oma lähedasi 

abivajajate näol, liikudes sihikindlalt ja tugevalt parema tuleviku poole.  

 

...lõpetab Tartu Ülikoolis õpinguid eripedagoogika alal 

...töötab SA TÜK Psühhiaatriakliiniku lasteosakonnas 

tegevusjuhendajana ning lisaks ka     TÜK Lastefondis 

projektijuhina 

...liitus SA TÜK Lastefondiga 2009. aasta sügisel 

...asutas 2011. aasta suvel SA TÜK Lastefondi 

vabatahtlike Tallinna haru 

...on tänaseks ainus teadaolev SA TÜK Lastefondi 

vabatahtlik, kes on fondis jõudnud vabatahtliku 

staatusest (tegelenud ürituste koordineerimisega) 

tasustatava töö tegijaks 

...julgeb unistada suurelt 

 

Mis on Lastefond? 

Lastefond on üks suurte tegude fond, kus on mõeldud nii lastele, nende vanematele, 

ühiskonnale laiemalt ja kindlasti ka vabatahtlikele ja vabatahtlike süsteemi arendamisele.  

Kust kuulsid Lastefondi olemasolu ja tegevuste kohta? 

Lastefondi reklaame olin linna peal näinud juba keskkooli ajal, kuid rohkem hakkasin fondi 

tegevuse vastu huvi tundma siis, kui kolisin Tartusse õppima. Esimese kutse Lastefondi 

infoseminarile saingi ülikooli erialalistist.  

Mis ajendas Sind liituma Lastefondi vabatahtlikega? 

Ülikooli õpingute alguses soovisin leida endale koolivälist tegevust ning kohe, kui nägin 

kutset tulla fondi vabatahtlikuks, siis võtsin sõbranna kaasa ja tulin fondi infoseminarile ning 

pole siiani ära tulnud.  

Mida pead enda olulisimaks panuseks/saavutuseks Lastefondi vabatahtlikuna? 



Minu jaoks on kõige suuremaks väljakutseks fondis olnud Tallinna haru algatamine. Tol ajal 

olin veel ürituste koordinaator, kuid tundsin, et soovin fondis rohkem väljakutseid ja teatasin 

suve alguses tegevjuhile, et soovin suvega lükata käima vabatahtlike haru, misjärel sai minust 

fondis Tallinna juhiabi. Nüüd tagantjärgi teeksin ma palju asju teisiti, kuid võin öelda, et sain 

tänu sellele kogemusele palju uusi teadmisi ja praeguseks ajaks on Tallinnas aktiivne toimiv 

vabatahtlikkond.   

Mida on vabatahtliku töö Lastefondis Sulle andnud? 

Kirjeldamatul hulgal kogemusi, uusi tutvusi ja kindlasti ka väga häid sõpru. Tänu fondile olen 

pidanud palju oma mugavustsoonist välja astuma, mistõttu olen muutunud palju avatumaks ja 

julgemaks inimeseks. Öeldakse ju, et parimad avastused elus tehakse väljaspool 

mugavustsooni.  

Mida on vabatahtliku töö Lastefondis Sinult võtnud? 

Fond on võtnud minult hirmu unistada suurelt. Vabatahtlikku tööd tehes olen pidanud silmitsi 

seisma nii mõnegi väljakutsega. Küll aga on meil fondis ütlus: „Kui võtad endale kohustuse, 

siis tuleb see ka täita!“. Seetõttu olen ka endale loodud väljakutseid ületanud, mis omakorda 

tekitab ruumi uutele kogemustele ja avastustele.  

Kas ja kuidas on vabatahtliku töö Lastefondis muutnud Sinu suhtumist lastesse ja 

ühiskonda tervikuna? 

Fondi tegevuse kaudu olen kindlasti saanud palju rohkem teadlikumaks Eestis ühiskonnas 

leiduvatest probleemkohtadest. Usun, et fond on ka üks põhjuseid, miks olen oma eriala ja 

ametivaliku sidunud erivajadustega laste abistamisega.   

Miks soovitad sõbral Lastefondi vabatahtlikega liituda? 

Oma sõprade puhul ma ei ole mitte ainult soovitanud liituda vabatahtlikkonnaga, vaid lihtsalt 

võtnud nad vabatahtlike koosolekule kaasa ja pärast seda on väga paljud neist liitunud ka 

fondiga.  

Vabatahtlik töö ei erine palju tavatööst (va rahaline tasustamine), kuna väga olulisel kohal on 

meeskonnatöö, valitud kohustuste täitmine, süsteemi arendamine, koostöö edendamine, 

vabatahtlike juhtimine ja motiveerimine ning tulemuste eest vastutamine. See kõik on väga 

oluline tööeetika kujunemisel ja tulevikus töökeskkonnas toimetulekuks. Lastefondis on palju 

võimalusi proovida erinevaid ametikohti ja lähtuda valikul oma erialast või huvidest. Näiteks 

läbisin ühel suvel Tšehhis projektikirjutamise koolituse, misjärel soovisin Lastefondis 

praktikat õpitud teadmistele, mida fond mulle ka võimaldas.  

Palun meenuta lõbusat lugu, juhtumit või fakti seoses Lastefondi vabatahtliku tööga, mida 

tahaksid teistega jagada! 



Mulle on kõige värvikamad emotsioonid andnud erinevad üritused, nagu spordi-, 

kultuuriüritused või Kliinikumi* osakondade külastused, kus me oleme vabatahtlikega käinud 

fondi esindamas. Üritusel mängime tihti ka lastega ning enamasti on vabatahtlikega kaasas ka 

maskott Mõmmik, kellele lapsed korraldavad sellise kalli-ralli, et meil on mõnikord vaja 

ainuüksi kaht vabatahtlikku selleks, et Mõmmik pikali ei kukuks. Kõik sellised vabatahtlike 

ühisüritused annavad nii mulle kui ka teistele vabatahtlikele palju energiat ja positiivseid 

emotsioone! 

*SA TÜK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


