
2. lugu 

 

Marliin Koolmeister: „...püksid?  - Mõmmik, lootus, edu, abi!“ 

 

...on geenitehnoloogia magistrant 

...töötab A. le Coq’is laborant/mikrobioloogina 

...liitus SA TÜK Lastefondiga 2008. aastal 

...on hetkel SA TÜK Lastefondis müügijuht 

...usub, et ühiskond on justkui plastiliin 

...on seebitanud politseid ja laenanud oma pusa taskuräti 

otstarbeks 

 

Mis on Lastefond? 

Lastefond on organisatsioon, mille läbi saavad paljud lapsed ja nende vanemad/hooldajad 

oma igapäevaellu palju päikesevalgust ning lootust paremale, õnnelikumale ning osati ka 

lihtsamale elule. Lastefond on ühendus, mis seob erinevaid inimesi, erinevaid huve ning 

arusaamisi ühise eesmärgi nimel tegutsema. 

Kust kuulsid Lastefondi olemasolu ja tegevuste kohta? 

Kuulsin/lugesin fondist ülikooli meililisti kaudu ning huvi oli piisavalt suur, et liituda.  

Mis ajendas Sind liituma Lastefondi vabatahtlikega? 

Sellel hetkel ajendas praegune projektijuht Aneth mind proovima midagi uut ja huvitavat. 

Veidi hiljem mängis rolli tunne, et tahan maailmale midagi anda/teha. Anda panus 

ühiskonnale vaatepunktist, kust saab ära teha palju, kui on vähegi tahet.  

Mida pead enda olulisimaks panuseks/saavutuseks Lastefondi vabatahtlikuna? 

Praegu olles müügitiimi juht, on saanud minu suurimaks panustamisalaks püsiannetajaskonna 

suurendamine. Kuid väiksemaid rolle olen endale võtnud ennegi – Kliinikumi raamatukogu 

lektüüri täiendamine aasta eest, ning ka fondi 10. sünnipäeval kunstioksjoni korraldamine 

ning eestvedamine, mis kujunes väga tulutoovaks ning huvitavaks.  

Mida on vabatahtliku töö Lastefondis Sulle andnud? 

Püsivust, loomingulisust, enesekindlust, just müügitööl ning fondi tutvustades, suurepärast 

seltskonda, järjepidevust... 

Mida on vabatahtliku töö Lastefondis Sinult võtnud? 

Kui nii küsida, siis ei oskagi ma öelda, pigem ikka andnud, kui võtnud.  



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

ühiskonda tervikuna? 

Fond on laiendanud minu maailmapilti ning arusaamist sellest kategooriliselt. Lapsed on elu 

rõõm ning läbi nende me täiustume. Ühiskond on minu arust nagu plastiliin – kui see on 

külm, siis on ta jäik ning raskesti käsitletav, kui aga seda natukene peos soojendada, muutub 

ta voolitavaks.  

Miks soovitad sõbral Lastefondi vabatahtlikega liituda? 

Lastefond on hea organisatsioon enese täiendamiseks igal alal. Meid on ju palju ja nii 

erinevatelt aladelt, kuid kõigile leiab tegevuse ning sisendi. Olgu selleks siis IT, meditsiin või 

hoopis kunst ja kultuur. 

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

tahaksid teistega jagada! 

Mäletan KTM*-st üht üritust, mis toimus paar päeva enne emadepäeva Elvas. Hommikul u 9 

ajal kohale jõudes ei lastud meid enam bussiga platsile, kuna meile oli unustatud öelda, millal 

peame kindlasti kohal olema, et ikka sisse saaks (viimane aeg 8:30). Politseid ja 

turvamehi/naisi sai seebitud, kuni lõpuks nad meid sisse lasid. Sellel üritusel olime vist isegi 

välja reklaaminud lastehoiu, igatahes lapsi oli palju. Panime telgi püsti ja laotasime laiali 

mängud ja joonistustarbed, flaierid, saime riidesse Mõmmiku. Ilm oli suhteliselt vilu, kuigi 

päike paistis. Varsti tuli üks isa minu juurde ning palus oma poja eest hoolitseda niikaua, kui 

ta jookseb. Poisi nimi oli Henrik ning ta oli äärmiselt häbelik. Saime siis kuidagi jutu peale, 

kui palusin tal emmele kaart joonistada. Üks hetk märkan, et poisil ninast tatt lausa suhu juba 

jooksmas ning huuled sinakad. Andsin talle oma pusa, mille varrukasse ta lõpuks ka nuuskas, 

kuna kellelgi ei leidunud salvrätti. Kui isa poisile järele tuli, sain ma kõva käepigistuse ning 

aitähi, poisilt aga suure naeratuse.  

*SA TÜK Lastefondi koostöö partner Klubi Tartu Maraton, vaata lähemalt www.lastefond.ee.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lastefond.ee/

