
5. lugu 

 

Sandra Liiv: „...vabatahtlikkus, Mõmmik, positiivsus, soojus, headus!“ 

 

...tudeerib Erasmuse programmi raames Bath Spa Ülikoolis 

Ühendkuningriikides  

...töötas Tartu Lasteaed Pääsupesas õpetajana 

...liitus SA TÜK Lastefondiga 2009. aastal 

...on hetkel olude sunnil passiivne vabatahtlik, kes igatseb 

heategude korda saatmist SA TÜK Lastefondis 

...on andnud suure panuse toimiva vabatahtlikkonna heaks 

...on mõistnud, et meie ise olemegi riik 

 

Mis on Lastefond?  

Minu jaoks on lastefond heade tegude fond, positiivsete mõtete ja tegude allikas ning tore ja 

toetav sõpruskond. 

Kust kuulsid Lastefondi olemasolu ja tegevuste kohta?  

Olin varasemalt märganud Lastefondi kampaaniaid, kuid ei seostanud neid konkreetselt selle 

organisatsiooniga enne, kui Tartu Ülikooli listi ja sõbranna vahendusel Lastefondi 

vabatahtlikega otsustasin liituda. Seejärel viisin end ka Lastefondi tegevustega rohkem kurssi. 

Mis ajendas Sind liituma Lastefondi vabatahtlikega?  

Tahe teha head ning ehk ka pisike uudishimu vabatahtliku tegevuse vastu. Esmalt arvasin, 

nagu ilmselt paljud teisedki, et Lastefondi vabatahtlikuna on minu ülesandeks iganädalaselt 

haiglas olevaid lapsi lõbustada ja nende tuju tõsta. See oli üks väga oluline põhjus 

vabatahtlikega liitumiseks. Hiljem järgnesid jätkamiseks juba sügavamad ja olulisemad 

põhjused. 

Mida pead enda olulisimaks panuseks/saavutuseks Lastefondi vabatahtlikuna?  

Arvan, et olulisim saavutus oli koos meeskonnakaaslastega vabatahtlike kokkusaamiste 

regulaarseks muutmine ning seejärel ka vabatahtlike ning organisatsiooni vahelise sideme 

tekitamine.  

Mida on vabatahtliku töö Lastefondis Sulle andnud?  

Vabatahtliku töö Lastefondis on mulle andnud tohutult enesekindlust erinevate ettevõtmiste 

korraldamises. Lisaks muidugi ka kogemustepagasi meeskonna juhtimises. Tunnen, et olen 



muutunud teadlikumaks erinevatest rasketest situatsioonidest seoses keeruliste ja haruldaste 

haigustega.  

Mida on vabatahtliku töö Lastefondis Sinult võtnud?  

Aega ja energiat, kuid seda vaid positiivses võtmes. 

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

ühiskonda tervikuna?  

See on avardanud mu maailmapilti ja tõstnud mu teadlikkust rasketest olukordadest, milles 

pered, kel haruldase haigusega laps, on. Lisaks olen saanud palju informatsiooni 

vabatahtlikkust tööst ning selle korraldusest üldisemalt. Olen aru saanud, et kuigi sellistes 

olukordades tekib paljudel inimestel küsimus, kus on riik ning miks riik neid abivajajaid ei 

toeta, siis meie olemegi ju riik. Inimestel on veider arusaam, et riik on valitsus ja Riigikogu 

eesotsas presidendiga, kuid tegelikult oleme riik meie ise ja vabatahtlik töö on üks normaalne 

osa elukorraldusest riigis. Kui me näeme, et keegi vajab abi, siis peaksimegi ise selle abikäe 

ulatama, mitte ootama, et president kõigile abivajajatele raha pihku paneks ning julgustavalt 

seljale patsutaks. 

Miks soovitad sõbral Lastefondi vabatahtlikega liituda?  

Esiteks, et aidata abivajavaid lapsi, kes end ise ju aidata ei saa ning teiseks, ma usun, et 

vabatahtlikus tegevuses osalemine on meie kõigi kodanikukohus. Kas ja miks just Lastefond, 

on meie kõigi endi isiklik- ja südameasi.  

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

tahaksid teistega jagada!  

Mäletan selgelt, kuidas ühel hommikul Cramo bussiga KTM*-i üritusele üritasime jõuda. 

Meile polnud öeldud, et bussi küljeuks on katki ning seetõttu ei teadnud me, et selle avamine 

pole väga mõistlik. Saime ukse küll lahti, aga kinni seda panna enam ei osanud. Nii me seal 

siis seisime – kõik tüdrukud – ja mitte midagi selle uksega peale hakata ei osanud. Kutsusime 

lähedalasuvaid poisse appi, kuid nemadki jäid nõutuks. Lõpuks helistasime politseisse, et 

pärida, kas meile lahtise uksega sõitmise eest on võimalik trahvi teha. Politsei meile garantiid 

anda ei julgenud ning hoiatas, et kui meid kinni peatatakse pole ka karistus välistatud. Lapsed 

vajasid aga lõbustamist ning nii otsustasimegi läbi linna ohutuledega ürituse toimumispaika 

sõita. Politsei sõitis meist küll kaks korda mööda, kuid õnneks teiselt poolt bussi, seega meie 

lahtine küljeuks jäi neile märkamatuks ning kohale jõudes aitasid KTM-i asjalikud 

korraldajad ka bussi küljeukse tagasi kinni panna. 

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

 

http://www.lastefond.ee/

