
15. lugu 

 

Pille Justus: „...heategevus ja heategijad!“ 

 

...töötab Tartu Ülikooli Kliinikumis turundusosakonna 

juhatajana 

...liitus SA TÜK Lastefondiga 2011. aasta kevadel 

...on SA TÜK Lastefondi Tartu vabatahtlike juht 

...saab SA TÜK Lastefondist „palka“ emotsionaalse laengu 

ja reaalselt nähtavate saavutuste näol 

...teab, et SA TÜK Lastefondi tegevjuht ei ole asendamatu 

 

Mis on Lastefond? 

Lastefond on heategevuslik organisatsioon, mis oma väikeste ja suurte tegudega aitab väga 

paljusid abivajajaid. 

Kust kuulsid Lastefondi olemasolu ja tegevuste kohta? 

Olin fondi olemasolust ja mõnedest suurematest kampaaniatest teadlik juba varasemalt, aga 

kui õpingute ajal TÜ teaduskondade listi saadeti teade, et TÜK Lastefond otsib uusi 

vabatahtlikke siis otsustasin minna nende infoõhtule. 

Mis ajendas Sind liituma Lastefondi vabatahtlikega? 

Tundsin, et võiksin ülikooliõpingute kõrvalt veel millessegi panustada. 

Mida pead enda olulisimaks panuseks/saavutuseks Lastefondi vabatahtlikuna? 

Arvan, et ei saa välja tuua olulisimat – vabatahtlikuna panustame paljude väikeste asjade näol 

ja need kõik on rohkem või vähem olulised. Vabatahtlike puhul on tihti oluliseks märksõnaks 

valmisolek – olgu see siis mõne ülesande täitmiseks või ürituse eestvedamiseks. Isiklikust 

seisukohast oli oluline eneseületus ja kordaminek ühel tänuüritusel tegevjuhi asendamine 

(31.01.2012 loote tsentraalse jälgimise süsteemi jaoks kogutud annetuse üleandmine TÜK 

Naistekliinikus), kus tuli anda ka elu esimene teleintervjuu. 

Mida on vabatahtliku töö Lastefondis Sulle andnud? 

Vabatahtliku töö annab väga palju. Kuna ma ei olnud vabatahtliku tööga varem üldse kokku 

puutunud, siis andis see esmalt mulle uudse kogemuse. 

Vabatahtliku töö ei erine oma sisult palgalisest tööst, võetud kohustusi tuleb täita samamoodi. 

Kuid saadav rahulolu, tagasiside ja emotsioonid on niivõrd tugevad, et ei teki mõtetki kui 



palju ma selle eest nüüd palka tahaksin. Saadav emotsionaalne laeng ja reaalselt nähtavad 

saavutused ongi vabatahtliku “palgaks“. 

Vabatahtliku töö on andnud võimaluse end proovile panna ning õppida tundma eestlasi meie 

ümber. Usun, et see loetelu ei ole kaugeltki lõplik, sest vabatahtliku töö Lastefondis annab 

tõesti väga palju! 

Mida on vabatahtliku töö Lastefondis Sinult võtnud? 

Vabatahtliku töö Lastefondis annab alati rohkem kui võtab. Seega ei tunne ma, et oleksin 

millestki ilma jäänud.  

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

ühiskonda tervikuna? 

Suhtumist lastesse on see muutnud sedavõrd, et tean oluliselt rohkem keerulistest, rasketest ja 

harukordsetest haigustest, mida vaid vähestel lastel Eestis esineb. Ma usun, et paljud inimesed 

teavad, et need haigused ja mured on olemas, aga seda ei teadvustata enda jaoks lõpuni. Usun, 

et mina olen seda teinud läbi vabatahtliku töö. Olen muutunud teadlikumaks. 

Otseselt ei ole vabatahtliku töö muutnud minu suhtumist ühiskonda tervikuna, kuid see on 

õpetanud mind inimesi paremini tundma. Meie ümber on väga palju toredaid, sõbralikke, 

lahkeid ja abivalmis inimesi, kes on alati valmis Lastefondi toetama – kas siis rahaliselt või 

lihtsa innustava ja toetava sõnaga. Samal ajal on meie ümber ka teist tüüpi inimesi – need, kes 

annetuskastiga vabatahtlikke nähes selja keeravad või sõnatult mööduvad. Ja mitte kunagi ei 

puudu ju ka kriitikud – inimesed, kes leiavad, et nende muredega peaks tegelema riik, mitte 

rahvas. Vabatahtliku tööga püüame suurendada ühiskonna teadlikkust heategevusest ja 

vabatahtlikkusest ehk esimest tüüpi inimeste – toetajate – hulka. 

Miks soovitad sõbral Lastefondi vabatahtlikega liituda? 

Hea ja lihtne võimalus anda omalt poolt midagi ühiskonnale tagasi. Suurepärane võimalus end 

ja enda oskusi proovile panna. Loomulikult suurepärane seltskond ja lõputult abivalmid 

inimesed, kellega koos seda kõike teha! 

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

tahaksid teistega jagada! 

Usun, et paljudel on lõbusaid lugusid Tartu maratonil osalemisest, nii ka minul. Saabudes 

ühele oma esimestest maratoni üritustest Elvasse, ootasin väikebussi vabatahtlikega, mis ei 

olnud veel saabunud. Vabatahtlikud liiguvad üritustele meie sponsori Cramo bussidega. 

Toona ei olnud Cramol veel uusi busse ja sõideti ühe suhteliselt vana bussiga. Elvasse jõudes 

olid aga bussi tagumise osa uksed kinni kiilunud ja kogu vajalik kraam seal kinni. Kui 



pikapeale uksed lahti saime siis need tahtsidki jälle lahti jääda. Lõpuks lahenes loomulikult 

kõik positiivselt!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


