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TAGASISIDE : EDUKAD AITAVAD KA RASKEL AJAL 

Kas sellel raskel 2020.aasta suvel, toetas  

AS Postimees Grupp oma partneritega heategevusprojekti „Edukad 

aitavad“ kaudu, et majandusraskustes perede lapsed said natukene 

lisa oma toidulauale: Viru-Nigulas,  Viljandis,  Valgas,  Jõhvis, Sauel, 

Haaberstis, Paides, Saaremaal, Tartus, Pirital,  Põltsamaal,  Pärnus,  

Põlvas, Haapsalus,  Rakveres, Hiiumaal, Põhja-Tallinnas, Võrus, 

Narvas, Tallinna Toomkoguduse peresid  ja   

et MTÜ Koos Laste Heaks saaks abistada neid peresid. 

 

HAAPSALU 

Suur tänu MTÜ-le Koos Laste Heaks ning AS Postimees Grupp`ile ja 

tema  koostööpartneritele, kelle heategevuskampaaniaga  said 7.septembril 

2020 toidupakina lisa toidulauale 29 pere lapsed (65 last) Haapsalust.  

Kaasi Almers; lastehoolekande spetsialist; Haapsalu Linnavalitsus 

 

HIIUMAA 

Hiiumaa majandusraskustes pered on AS Postimees Grupp`ile väga tänulikud  

suvise toiulaua rikastamise eest. Hiiumaa lastekaitsespetsialistid liituvad 

tänusõnadega, kuna toidulaua rikastamise raames saavad spetsialistid 

harvaesineva võimaluse toredamapoolse põhjusega külastada oma kodusaare 

peresid. 

Carol Aleksejev; lastekaitsespetsialist; Hiiumaa vallavalitsus 
 



2 
 

 

JÕHVI 

Jõhvi Vallavalitsus ja Jõhvi valla pered tänavad AS Postimees Grupp ja 

heatahtlikke annetajaid heategevuskaampaania Koos laste heaks MTÜ 

toetamisel. Sellel raskel aastal väljastasime 30 perele, kus elab 45 last, kauplus 

Maxima kinkekaardid. Pered olid sellise valiku üle väga tänulikud, sest kaarti 

saab kasutada mitmeid kordi ostude sooritamisel. Väga paljud pered kavatsesid 

kaarti kasutada lastele kooliasjade ostmiseks. 

Soovime heategevusprojekti toetajatele jõudu ja edu ettevõtmistes. 

Moonika Räitsak, sotsiaaltoetuste spetsialist Jõhvi Vallavalitsus 

 

 

MTÜ KOOS LASTE HEAKS 

Suur tänu teile AS Postimees Grupp, kes te oma koostööpartneritega ka sellel 

raskel ajal ei olnud ükskõiksed ja aitasite meid, et meie saaksime toetada nende 

majandusraskustes või erivajadustega 42 pere lapsi. Meie tähelepanu all on 

eriti just nende perede lapsed, kes on erivajadustega või allergiatega, sest 

nende toitu peab eriliselt valima. 

Laste vanemad on olnud väga tänulikud selle abi eest ja laste toidulaud sai ka 

sellel COVID-19 pandeemia ajal natukene lisa. 

Toomas Palu, MTÜ Koos Laste Heaks tegevjuht 

 

 

NARVA 

Narva linna Sotsiaalabiamet tänab AS Postimees Grupp ja tema 
koostööpartnereid osutatud rahatoetuse eest Narva linna vähekindlustatud 
peredele. Tänu Teie abile uue õppeaasta alguseks 48 last 20 perest said 
toidukorve. Loodame ka edaspidi ja oleme valmis Teiega teostada koostööd! 
 
Jekaterina Tihhomirov; Lastekaitseosakonna peaspetsialist; Narva linna 

Sotsiaalabiamet 
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PAIDE 

Oleme väga tänulikud Teile, Toomas Palu, ja AS Postimees Grupile ja nende 

koostööpartneritele! Aitäh, et märkate abivajajaid ja oma annetustega olete 

rikastanud laste suvist toidulauda. Paide linnas jagame annetatud raha eest 

soetatud toidukotid 14 perele. Toidukotte peredele üle andes on näha 

lapsevanemate siirast rõõmu ja tänu. Valisime pered, kus on väikesed ja 

kooliealised lapsed, kes on sotsiaaltöötajate, sotsiaalpedagoogide ja 

lastekaitsetöötajate vaateväljas. Tahan väga tunnustada selliseid ettevõtmisi! 

Peamiselt märgatakse vähekindlustatud, toimetulekuraskustes ja sotsiaalselt 

nõrgemaid peresid talvel, jõulude eel, mil korraga soovitakse kõikidele lastele 

rõõmu valmistada. Pean väga oluliseks ja tunnustavaks seda, kui abivajajaid 

märgatakse ka muul ajal. AITÄH nii tänuväärt märkamise ja kogumise eest!  

Annika Kull; Paide Linnavalitsus; Lastekaitse peaspetsialist 

 

PIRITA 

Austatud Toomas Palu ja koostööpartner AS Postimees Grupp 

Kui tuul puhub, siis pidepunkti on vaja. 

Aitäh, et abistasite. 

Kui sahver on tühi, siis rohkelt moosi on vaja. 

Aitäh, et varustasite. 

Koos tegutsemist on vaja. 

Aitäh, et mõistsite. 

Edastan teile soojad tänusõnad Pirita linnaosa 20 pere poolt, kus kasvab kokku 

58 last ja kellele teie poolse rahalise toetusaga sa tehtud 11 kg raskune 

toidupakk väärtusega 35 eurot. 

Aitäh hoolimast ja jaksu teie ettevõtmistele! 

Aime Vaggo; Sotsiaalhoolekande osakonna juhataja; Pirita Linnaosa Valitsus 
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PÕHJA-TALLINN 

Täname lahkeid annetajaid!  AS Postimees Grupp kogutud annetuste abiga 

sai  Põhja-Tallinna Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna lastekaitse talitus 

2020. aasta kooliaasta alguses toetada 38 vähekindlustatud pere lapsi rikkaliku 

toidupakiga. Pakisaajad olid kõik väga rõõmsad ja tänulikud lahketele 

annetajatele, kes vaatamata raskele aastale, leidsid hingejõudu ja raha, et 

toetada endast kehvemal järjel olijaid.  

Toidupaki aitas meil seekord kokku panna AS Kaupmees & KO. Firma abivalmis 

autojuht tõi toidukotid sotsiaalhoolekande osakonda, kus need omakorda 

jagati kahe auto peale ning lastekaitse spetsialistid sõitsid toidukotte klientidele 

kodudesse viima. Paki sisu: suitsuvorst, värskekapsa borš, lihapallid, juust, 

määrdevõi, kaerahelbed, konservid (sealiha), riis, tatar, suhkur, toiduõli, 

marjamoos, tee, kohv, lahustuv kakao, hommikuhelbed. 

Täname sellise võimaluse eest AS Postimees Grupp ja MTÜ-d Koos Laste Heaks! 

Katrin Laur; Põhja-Tallinna Valitsuse; Sotsiaalhoolekande osakonna; Lastekaitse 

talituse juhataja 

 

PÕLTSAMAA 

Imeline tunne, Sind märgatakse. 

Imeline tunne, Sind aidatakse. 

Imeline tunne, Sind vajatakse. 

Suur, suur aitäh edukatele, kes märkavad vähem edukaid! Täname meeldiva 

koostöö eest! Annetatud toetussummast said rikkaliku toidukorvi 8 lasterikast 

peret, kus 36 last kasvamas. Toidukorv sai just selline, mida pered päriselt 

soovisid.  

Põltsamaa valla pered ja Karmen Allev sotsiaaltööspetsialist;  

Põltsamaa Vallavalitsus 
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PÕLVA 

Täname väga, et olete meid toetanud ja nii oleme saanud aidata oma valla 

peresid, kes vajavad toetust.  

Suured tänud toetajatele! Kõik pered, kes toiduabi said on ja olid väga 

tänulikud. 

Anneli Masen, Lastekaitsespetsialist, Põlva Vallavalitsus  

 

PÄRNU 

Pärnu Linnavalitsuse lastekaitseteenistus tänab AS Postimees Gruppi 

majandusraskustes peredele mõeldud toiduabi pakkumises. Sel suvel sai Pärnu 

linnas Teie poolt laekunud toetusest abi 15 perekonda. 

Perede tagasiside on olnud väga positiivne ning pered on ise öelnud, et jagatud 

toiduabi on olnud neile suureks abiks. 

Mirjam Lank; lastekaitsespetsialist; Pärnu Linnavalitsus  

 

VALGA 

30 Valga valla peret ja valla lastekaitsetöötajad on südamest tänulikud, et tänu 

headele toetajatele on nüüd külmkappides ja köögikappides maitsvat 

söögikraami, mida peredele lauale panna. Koostöös toidupoega sai 

komplekteeritud suur kotitäis toitu, mida andis tassida. Abikäteks olid lisaks 

head inimesed Valgamaa Puuetega Inimeste Kojast.  

Jaana Kala; Valga Vallavalitsus; lastekaitsespetsialist 

 

RAKVERE 

Rakvere Linnavalitsus tänab kõiki heategijaid,  tänu kellele meie peredel on 

selline suurepärane võimalus saada täiendavat toiduabi. Seoses koroona-

viirusega ning laste pikema aegsel kodusviibimisel tekkis meile juurde palju 

selliseid peresid, kes vajasid toiduabi. Teie poolt eraldatud toetusest said abi ja 

tuge üle 25 pere ja üle 70 lapse seekord. Rakvere Linnavalitsus on tänulik Teie 

poolse abi eest. 

Kersti Suun-Deket; Rakvere linnavalitsus; sotsiaalosakonna juhataja 
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SAAREMAA 

Saaremaa valla lastekaitse- ja noorsootöötajad on väga tänulikud AS Postimees 

Grupi panusele Saaremaa vähekindlustatud perede lastele suvise regulaarse 

söögipakkumise võimaluse andmise eest.  Ühine söömaaeg kutsus lapsed kokku 

ning tänu sellele oli meil ka hea võimalus nendega suhelda, küsimustele vastata 

ja ehk ka mõnest pahandusest eemal hoida. Suur-suur aitäh ja soovime teile 

kõikides ettevõtmistes head. 

Anneli Tõru; Lastekaitseteenistuse juhataja, Saaremaa Vallavalitsus 

 

SAUE 

Saue Vallavalitsus tänab annetajaid läbi MTÜ Koos Laste Heaks tehtud panuse 
eest Saue valla majanduslikes raskustes perede toidulaua rikastamisel. Tänu 
annetajatele said toidupaki 33 Saue valla vähekindlustatud peret, kus kasvab 
kokku 96 last.  

Seekord lähtusime toidupaki koostamisel soovist pakkuda peredele 1. 
septembril veidi pidulikumat toidulauda. Pakki said: kook, kannujook, 
kartulisalat, lihapallid, viinerid, juustupulgad ja kommi. Kuna veel suvel 
pakkusime abivajavatele peredele toiduabi kuivainete näol, siis lootsime, et 
selline varasemast erinev toidupakk muudab nende perede 1. septembri lastele 

rõõmsamaks.  

Toiduained tellisime taaskord e-selveri kaudu, kus hinna sisse jäi ka transport ja 
kiire kvaliteetne teenindus.  Pakke jagati 1 pakk pere kohta, alates 5 lapsest 
peres, said pered 2 pakki. Pakid jagati laiali 31. augustil.  

Liis Tooming; Saue Vallavalitsus; Lastekaitsespetsialist 

 

TOOMKOGUDUS 

Austatud AS Postimees Grupp ja partnerid                                   
 Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse nimel tahan taas ja taas tänada AS 
Postimees Grupp ´i ja teie häid partnereid, kes korraldavad juba traditsiooniks 
saanud toidukorvide heategevuskampaaniat.   
Teie ja teie koostööpartnerid aitavad puudustkannatavaid lapsi. Tänu teie 

abile saime meie sügise eel ja eriolukorra järgselt, kus on palju 

töökaotanuid,  toetada just puudustkannatavaid ja paljulapselisi peresid, et neil 

oleks mõni mure vähem. On lõpmata hea tunne, kui saab edasi anda hoolt ja 



7 
 

 

märkamist nii sõnade kui tegudega ja just teie tegude tõttu saame meie neid 

toetada koostöös hr Toomas Palu ja „Koos laste heaks“ MTÜga. 

Lugupidamisega, Arho Tuhkru Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse õpetaja 

 

TARTU 

       Istub nina vastu akent 

väike poiss ja aru peab 

küll on isal elu lihtne 

tema kõiki asju teab. 

          Teab, miks päike looja läheb, 

teab, miks süda valutab, 

teab, miks raha vahel vähe, 

nurgast nurka jalutab. 

        Aga isa vastu akent 

surub nina – aru peab, 

küll on pojal elu lihtne –  

nõnda vähe veel ta teab. 

        Oleks minul tema mured, 

oleks lihtne elada, 

aga minul käivad kured, 

arved posti laekuvad…  

Siirad tänud Postimees Grupp AS ja tema koostööpartneritele ikka suure 

südamega mõtlemast ja abikäe ulatamise eest puudust kannatavate laste 

peredele. Antud toetuse eest laste toidulaua katmiseks on tänusõnad Tartumaa 

14 pere lastelt, sh 3 puudega laste pered.  

Laura oli nii rõõmus ja soovis nii väga jääda tänupildile, eks ma siis joonistasin 

talle pähe tema enda valikul päikesekiirtes prillid ☺ 

Angelika Lall, TÜ Kliinikumi vanemõde 
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VILJANDI 

Annan teada, et jagasime vähekindlustatud peredele toidupakid välja 6. 

augustil. Seekord sai abi 30 lastega perekonda, kus kokku kasvab ligikaudu 60 

last ja ühe toidupaki maksumuseks kujunes 33€.   

Edastan meie poolt südamlikud tänusõnad kõigile, kes raha annetasid ja sellega 

perede toetamise võimalikuks tegid! Teiepoolne abi vähekindlustatud perede 

laste toidulaua mitmekesisemaks muutmisel on väga tänuväärne ja aitab 

parandada perede heaolu!         Oleme saanud abistatud peredelt väga palju 

tagasisidet ja see on eranditult positiivne! Meie pered on alati väga tänulikud, 

kui on võimalus neid abistada, nii ka seekord!  

Viljandi Linnavalitsuse kõik lastekaitsespetsialistid tänavad perede nimel kõiki 

häid annetajaid ja organiseerijaid, tänu millele selline abi võimalikuks osutus! 

Piret Kangur; Viljandi Linnavalitsus; lastekaitsespetsialist 

 

VIRU-NIGULA 

Täname  AS Postimees Gruppi järjekordse toetuse eest lastega peredele. Kuna 

meie vallas on just hetkel mitu lastega peret puudutatud COVID-19-st, siis 

esmajärjekorras toetasime just neid. Samuti said toidupaki mitu peret, kus 

vanemad juba kevadisest viiruse lainest puudutatud said ning kelle sissetulek 

sellest tulenevalt kannatas.  

Annika Kapp,  sotsiaalvaldkonna juht, Viru-Nigula Vallavalitsus  

 

VÕRU 

Head annetajad, 

Võru Linnavalitsus ja sotsiaaltööosakonna lastekaitsespetsialistid tänavad Teid 

kõiki Võru linna vähekindlustatud perede laste nimel annetatud raha eest, 

millega saime sellelgi suvel korraldada koostöös Eesti Metodisti Kiriku Võru 

kogudusega „Elupuu“ lastele suvise toitlustamise. Teie annetatud raha eest 

ostsime lastele lõunasöökideks kvaliteetseid ja tervislikke toiduaineid.  

Toitlustasime sooja toiduga linna vähekindlustatud perede lapsi kahel korral 

nädalas, kokku 14 korda ning ajavahemikus 16. juuni kuni 30 juuli 2020. Soe toit 

valmistati koguduse köögis ja keskmine sööjate arv oli 30 last. Keskmiseks 

lõunasöögi maksumuseks oli 2.65 eurot lapse kohta. Toidu valmistajad olid 
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Elupuu koguduse liikmed. Toitlustamise korraldamisel ja laste vaba aja 

sisustamisel lõid kaasa ka koguduse vabatahtlikud. Toiduvalmistajate töötasu ja 

muud korralduslikud kulud kattis Võru Linnavalitsus läbi tegevustoetuse.  

Lisame juurde kaks pilti, kus ühel lapsed lõunalauas ja teisel meie 

toitlustusprojekti meeskond. 

 

Soovime Teile kõigile tervist ja edu ettevõtmistes ning ikka mõistvat ja head 

südant aitamisel! 

Eve Ilisson, Võru Linnavalitsus, Sotsiaaltööosakonna juhataja 

 

HAABERSTI 

Lugupeetud Toomas Palu, AS Postimees Grupp ja head koostööpartnerid! 

Haabersti Linnaosa Valitsus tänab Koos Laste heaks MTÜ-d, AS Postimees 

Gruppi ja tema lahkeid koostööpartnereid 14 lastega perele rõõmu 

valmistamise eest. Täname Teid tähelepanu eest, soovime Teile edu ning 

loodame koostöö jätkumisele! 

Marina Keizo, juhtivspetsialist, lastekaitse talitus, Haabersti Linnaosa Valitsus 

 

 
 

 

 

 

 

 


