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HEATEGEVUS: Kogutud raha võimaldas teha korraga rohkem

Sakslased kinkisid Iisaku 
hooldekodule uuenduskuuri

Saksamaa Rotary klubi 
esindajad käisid eelmise 
nädala lõpus üle vaata-
mas remonti, mis nende 
kogutud 42 000 euroga 
Iisaku hooldekodus tehti. 

SIRLE SOMMER-KALDA
sirle@pohjarannik.ee 

Külaliste seas oli ka Birgit Ni-
elsen, kes Saksamaa rotariaa-
nidele hooldekodu abistamise 
idee pähe pani.

Sai südameasjaks 
"Olen alates 2006. aastast 

Breklumi koguduse aktiivne 
liige ja külastanud koos oma 
mehega palju kordi meie sõp-
ruskogudust Iisakus. Ühel kü-
laskäigul sattusin ka hoolde-
kodusse. Seda, millistes tingi-
mustes inimesed seal elasid, 
oli kurb vaadata," kirjeldas Ni-
elsen Põhjarannikule.

2012. aastal oli sakslanna 
kaks nädalat Iisakus kohapeal 
ja otsustas taas hooldekodu 
külastada. 

"Kõnelesin iga elanikuga, 
nii palju kui võimalik oli. Mul 
olid kingituseks kaasas laste-
šokolaadid, kuna need sula-
vad suus ja neid ei pea näri-
ma. Üks elanikest − Viktor − 
kinkis mulle tänutäheks pasta-
pliiatsi. See tegi palju rõõmu. 
Soovisin teha midagi selleks, 
et vanurid saaksid elada inim-
väärsemates tingimustes ning 
hooldajate töö oleks kergem. 
Hooldekodu direktor näeb pal-
ju vaeva ja teeb kõik, mis tema 
võimuses, et tingimusi paran-
dada, ning ma otsustasin teda 
selles aidata."

Koju jõudes selgus, et 
Husumi Rotary klubi toetab 
meelsasti sotsiaalseid projek-
te, ka Baltikumis. "Sõbranna 
küsis minult, kas mul on mõni 
idee, milline projekt võiks kõ-
ne alla tulla. Nii sai hooldeko-
du abistamise projekt alguse," 
rääkis Nielsen. 

Esialgu oli jutt ainult köö-
gipõranda uuendamisest, mil-
leks Nielsen kirjutas projek-
titaotluse ja põhjendas selle 
renoveerimise vajadust. See-

järel selgus, et ka saun vajab 
uuendamist. 

"Selle projekti teoks saami-
sele aitasid kaasa paljud ini-
mesed mitmest riigist. Sellist 
asja ei saa teha üksinda. Mi-
nule on Iisaku hooldekodu sü-
dameasi, mistõttu olen kõigile 
abistajatele väga tänulik."

Iisaku ingel 
"Birgit on meie ingel," kinni-

tas hooldekodu direktor Anne-
li Rannamäe. Siiani on suude-
tud hooldekodu värskenda väi-
keste sammude haaval. "Alati 
pärast puhkust oled energiat 
täis, võtad jälle pintsli pihku ja 
värvid mõne seina üle. Birgit 
vaatas, et asi küll liigub, aga 
mitte nii ruttu, kui võiks, ja kü-
sis, mida on vaja."

Vajalike tööde nimekirjast 
sai esimesena korda õueala. 
Punase Risti noored Saksa-
maalt ja Eestist ehitasid 2015. 
aasta suvel toimunud töölaag-
ris aeda teerajad, et 17 elanik-
ku saaksid kuiva jalaga aias 
jalutada ja pääseksid rohkem 
majaseinte vahelt välja.

Maja sees läks suuremaks 
ehitamiseks sel sügisel. 10 000 
euro eest paigaldati invalift, 
et alumise korruse elanikud 
jõuaksid ilma vaevata teise-
le korrusele raamatukokku ja 
puhkeruumi.

Ülejäänud 32 000 eurot in-
vesteeriti remonti, sanitaar-
tehnikasse ja mööblisse. Maja 
sai uued uksed ja paiguti värs-
ke põrandakatte. Vanad, kasu-
tuseta seisnud ahjud-korstnad 
lammutati välja, nende aseme-
le paigaldati tubadesse kraa-
nikausid. Täielikult uuendati 
saun. Jaanuaris peaks kohale 
jõudma uus mööbel.

Kahe projekti ühenduslüliks 
said aias kasvanud saarepuud. 
Puudest, mis oleksid teerada-
dele ette jäänud ja maha võeti, 
lasi töömees teha liimpuidust 
lauad, mis raamivad nüüd uk-
si. "Meie silmis on need nii ilu-
sad ja annavad majale väär-
tust juurde," kiitis Rannamäe.

1920. aastate jõuka pere 
elamusse rajatud hooldekodu 
on tasapisi nüüdisaja nõue-
tega vastavusse viidud. Es-
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Nüüd on nii, nagu peab. 

malt keskenduti maja välisil-
mele: soojustamisele ja katu-
sele. "Hoone sisemus jäi kõi-
ge viimaseks, mistõttu oleme 
tervisekaitsel pidevalt ham-
bus. Nüüd on nii, nagu peab. 
Näiteks saavad elanikud uksi 
seestpoolt sulgeda ja on või-
malik tagada privaatsust," rää-
kis direktor.

Rahvusvahelises koostöö-
projektis osales ka Viru Ro-
tary klubi, kes tegi omapool-
se annetuse ja aitas paberima-
jandusega. 

1920. aastatel jõuka pere elamuks ehitatud hoone ehitatakse tasapisi nüüdisaja nõuetele vas-
tavaks. Pildil on uus invalift. MATTI KÄMÄRÄ

Kohtla-Järve lasteaia 
Kirju-Mirju saalis on teist 
nädalat avatud heate-
gevuslik jõululaat. Saa-
dud tuluga toetatak-
se MTÜd Südamepaik − 
asenduskodu, kus kas-
vavad puudega lapsed.
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Kui Kirju-Mirju lasteaia rühma-
õpetajad Anna-Liisa Voiman ja 
Helen Puusepp tegid sügisel 
üleskutse, et lastevanemad võik-
sid meisterdada heategevuslaa-
dale jõulumeeneid, polnud seda 
vaja mitu korda paluda.

Aitaks iga kell 
"Ma armastan käsitööd ja 

aitaks neid lapsi iga kell," kin-
nitas Sigrid Paist, kes heegel-
das kuuseehteks lumehelbeid 

Kirju-Mirju pere toob lastekodule jõulurõõmu
ja disainis neid koos 5aastase 
tütre Eleonoraga. Väikesele 
abilisele jäi kõige vastutusrik-
kam töö − kaunistuseks pärli-
te valimine.

Tänu teistegi lastevanemate 
osavatele näppudele leidis laa-
dalt uhkelt pakendatud sussišo-
kolaade, ehtsaid kukekomme, 
soolatainast valmistatud ja pit-
sitehnikas kaunistatud pipar-
kooke, omanäolisi küünlajalgu, 
imeilusaid pühadekaarte ja kõi-
ke muud, mis jõulude eel ost-
ma kutsub. 

Esmaspäeva õhtuks oli kogu-
nenud ligi 300 eurot, aga enami-
ku rühmade jõulupeod ja laada 
suuremad külastused olid veel 
ees. "Minu arvates pole täna-
päeva tarbimisühiskonnas üld-
se patt osta isetehtud jõulukin-
gitus ja selle kaudu kellelegi 
head teha. Tegelikult see peaks-
ki nii olema," arvas õpetaja An-
na-Liisa Voiman.

Kirju-Mirju ja MTÜ Südame-
paik koostöö algas mitme aasta 
eest. Esimesel korral meister-
dasid õpetajad meeneid, mida 
asenduskodu sai Tallinnas toi-
munud jõululaadal maha müüa, 
et saadud tulust midagi vajalik-
ku soetada. Eelmisel aastal kaa-
sati meisterdamisse lastevane-
mad. "Kuna nad tulid hurraaga 
kaasa ja meile laekus nii pal-
ju ilusaid meisterdusi, otsusta-
sime sel aastal ise laada teha," 
selgitas Voiman.

Vajalik mõlemale poolele
Helen Puusepp ütles, et laa-

dalt saadud tulu antakse koos 
kommipakkidega üle väikesel 
jõulukontserdil, mis toimub 
27. detsembril.

Kirju-Mirju õpetajad on 
oma kasvandikele rääkinud, 
et asenduskodus Südamepaik 
elavad erilised lapsed. "Ar-
van, et see kohtumine on va-

jalik mõlemale poolele. Puu-
dega lapsed on osa meie elust 
ja neid on vaja toetada. Loo-
dan, et meie ettevõtmine kas-
vab tulevikus suuremaks, aga 
veel ei tea, kuidas," lisas Anna-
Liisa Voiman.

MTÜs Südamepaik elab 
kahes korteris kokku kahek-
sa erivajadusega last. Kohtla-
Järve tilluke lastekodu on hea-
tegijate vaateväljast veidi väl-
ja jäänud, aga oma heategijad 
on neilgi. "Eelmisel aastal ko-
gus meie jaoks raha spordiklu-
bi Kleo. Igal aastal täidab meie 
laste kingisoovid SEB heate-
gevusfond. Sel aastal soovisi-
me joonistustarbeid ja arenda-
vaid mänguasju," rääkis juha-
taja Ljubov Kanarbik.

Kirju-Mirju lasteaias ko-
gutud raha kulutamise plaani 
veel ei ole, aga kindel on, et 
ära see kulub. "Lastel on alati 
midagi vaja," ütles juhataja. 


