
 

T Ä N U K I R I 

 

EDUKAD AITAVAD KA RASKEL AJAL 

Kas sellel raskel 2021.aasta suvel, toetas  

AS Postimees Grupp oma partneritega 

heategevusprojekti „Edukad aitavad“ kaudu, et 

majandusraskustes perede lapsed saaksid natukene lisa 

oma toidulauale: Viru-Nigulas,  Viljandis,  Valgas,  

Jõhvis, Sauel, Haberstis, Paide, 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. 

 



HIIUMAA 

Suured tänud AS Postimees Grupile ja nende koostööpartneritele!  Jagate oma 

lahkust ja hoolivust , ning maailm muutub  helgemaks paljude jaoks. 

Hiiumaa  vähekindlustatud lastega pered on siiralt tänulikud suvise toidukoti 

eest,  kiideti just lastele suunatust. Toidukotid sai 39 pere, kus sirgumas 117 

last.  Anni Leiger; Lastekaitsespetsilist 

   

VÕRU 
Võru Linnavalitsus tänab teid Postimees Grupp järjekordse annetuse eest! 

Juba kolmandat suve korraldab Võru Linnavalitsus koostöös EMK Võru Elupuu 

kogudusega laste suvist toitlustamist. Seekordse projekti käigus pakkusime 

sooja lõunatoitu kümnel korral.  Aitäh, et toetate meie väikelinna lapsi! 

Kõigist rõõmudest ja hingeväärtustest on kõige suurem väärtus headus! 

-Inglise filosoof Francis Bacon- 

Võru linna perede nimel, Võru Linnavalitsuse sotsiaaltööosakonna töötajad 

           



VIRU-NIGULA 

Me täname Teid kannatlikkuse ja visaduse eest. 

Lastevanemate ja laste silmadest võis toidupakkide jagamisel kõike näha. Oli 

rõõmu, üllatusmomente ja siiraid emotsioone. Hetkel on palavad ilmad 

seetõttu jagasime toidupakid kohe kui kauplus oli komplekteerinud. 

Annetatud summa eest saime 25 perele lisatoidukoti, mis toetab perede 

igapäeveluga toimetulekut. Lapsi nendes peredes oli kokku 79. 

Suur tänu AS Postimees Grupp’ile ja nende annetajatele. 

Helgi LuiK,  lastekaitsespetsialist  

 

VALGA 

40 Valga valla lastega peret said tänu heldetele annetajatele ja AS Postimees 

Grupp ning partneritele 30 eurose Coop kinkekaardi, mis mõeldud ainult toidu 

ostmiseks. Peale ostu tuuakse lastekaitsetöötajatele ka ostutšekk. 

Aitäh head inimesed ja ettevõtted, et aitate meie lapsi ja päästate hädast välja, 

kui vajatakse abi. Tänu annetustele on laste toidulaud rikkalikum ja argipäev 

rõõmsam. 

Jaana Kala; Valga Vallavalitsus; lastekaitse juhtivspetsialist 

 



VILJANDI 

Viljandi Linnavalitsuse poolt oli korraldatud peredele toidupakkide jagamine 19. 

augustil 2021. a koostöös Viljandi Maksimarketiga. Meie kaudu sai seekord abi 

30 lastega peret, kelle majanduslik seis on vähekindlustatud ja toimetulekul on 

raskusi. Neis peredes kasvab ligikaudu 100 last. Saadan Teile manuses foto 

toidupaki toodetest, mida jagasime. Ühe paki väärtus oli 40 eurot.  

Meie pered on selle toetuse üle alati väga rõõmsad ja tänulikud!  Pered on oma 

tänusõnad öelnud meile ja meie omakorda täname kõiki annetajaid!  

Viljandi Linnavalitsuse kõik laste heaolu spetsialistid tänavad perede nimel kõiki 

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

Piret Kangur; Viljandi Linnavalitsus; Laste heaolu spetsialist 

 

PÄRNU 

Sel korral said toidupaki 23 perekonda. Manuses on ühe kliendi poolt saadetud 

toidupaki pilt.  Pärnu Linnavalitsus kui ka toidupaki saanud perekonnad tänavad 

lahkeid annetajaid heategevuse eest! Koostööle lootes jääma 

Linda Õisman; lastekaitseteenistuse juhataja 

 



TARTUMAA 

Sel suvel siis teistmoodi - sündis algatus „Suvesupp lastele 2021“. Tervelt kahe 

kuu jooksul kutsusime Nõo valla lapsi koolivaheajal lõuna ajal sooja suppi 

sööma.  Üleskutse oli majanduslikes raskustes laste peredele, kui ka peredele 

kelle vanematel pikad tööpäevad ja ei saanud lõuna ajal oma lapsi sooja 

söögiga kodus toita. 

Lapsi oodati soojale supile Nõo kirikuaia kohvikus teisipäeviti ja neljapäeviti 

kella kaheteistkümnest. Kes ei saanud ise kohale tulla viisime sooja supi ja leiva 

koju. 

Korraga saime välja jagada vähemalt 45 portsu suppi ja leiba ning lisaks jäätist 

neile kes kohapeale sööma tulid. 

Nõo valla pered olid meeldivalt üllatunud ja lapsed õnnelikud maitsva sooja 

kõhutäie eest, mis tagas ka vanematele meelerahu. 

Edastame kõigi perede siira tänu MTÜ Koos Laste Heaks 

lastekaitseorganisatsioonile ja tema koostööpartnerile Postimees Grupp OÜ 

laste heaolule ja vajadustele mõtlemast ning jätkuvalt toetamise eest. Tervist 

Teile ja jätkuvalt päikest põue! 

      

Suvesupi jagamine.    Meie vabatahtlikud. 

Angelika Lall, MTÜ Koos Laste Heaks vabatahtlik ja Tartu Lastehaigla vanemõde 

 

JÕHVI Jagab oma toidukorve septembris. Sirli Tammiste; Sotsiaalteenistuse juht 



SAUE 

Saue Vallavalitsus tänab annetajaid läbi MTÜ Koos Laste Heaks tehtud panuse 
eest Saue valla majanduslikes raskustes perede toidulaua rikastamisel. Tänu 
annetajatele said toidupaki 23 Saue valla vähekindlustatud peret, kus kasvab 
kokku 68 last. Seekord viisime pakid peredele, kus kasvavad peamiselt 
lasetaiaealised lapsed. 

Toiduained tellisime  e-coopi kaudu, kus hinna sisse jäi ka transport ja kiire 
kvaliteetne teenindus.  Pakke jagati 1 pakk pere kohta, alates 4 lapsest peres, 
said pered 2 pakki. Pakid jagatakse laiali 30.08-03.09.2021.  

Liis Tooming; Saue Vallavalitsus; Lastekaitsespetsialist 

   

SAAREMAA 

Saaremaa vald saab tänu Postimees Grupp AS-i toele anda 24-le 

toimetulekuraskuses lastega perele COOP-i kinkekaardid, millega neil on 

võimalik soetada kas vajaminevaid koolitarbeid, süüa või hoopis väiksema 

riideeseme. Mure, et kingitust väärkasutatakse, on praktiliselt olematu, kuna 

valla tugiisikud on vajadusel toeks ja abiks. Peredel on ostude tegemisel toeks 

ja abiks lastekaitsetöötajad või tugiisikud, nii et heast südamest tulnud abi 

jõuab kindlasti lasteni. 

Anneli Tõru; sotsiaalosakonna juhataja 

 



PÕLVA 

Põlva Vallavalitus tänab AS Postimees Gruppi ja tema koostööpartnereid abi 

eest. Südant soojendav on teadmine, et on inimesi, kes aitavad ja leiavad 

selleks võimlause.  Meie vald sai sel suvel Teie abiga toetada 20 peret. 

Suured tänud! 

Anneli Masen; Lastekaitsespetsialist 

 

 

Põhja-Tallinn 

Täname taas lahkeid annetajaid: Postimees Grupp ja teietoetajaid !  

Ajaleht Postimees kogutud annetuste abiga tegi Põhja-Tallinna Valitsuse 

sotsiaalhoolekande osakonna lastekaitse talitus 25.08.2021 kokku 50 rikkalikku 

toidupakki, mis jagati  vähekindlustatud peredele. Kõik pakisaajad olid rõõmsad 

ja tänulikud. Täname sellise võimaluse eest ajalehte Postimees ja MTÜ-d Koos 

Laste Heaks! 

Katrin Laur; Sotsiaalhoolekande osakonna, Lastekaitse talituse juhataja 

 



NARVA 

Narva linna Sotsiaalabiamet tänab MTÜ Koos Laste Heaks ning AS Postimees 

Grupp´i ja tema koostööpartnereid, et ulatasite meile abikäe abivajavate perede 

toetamisel.  

Tänu Teie toetusele said kooliaasta alguses 50 vähekindlustatud pere lastega 

toidukorvi, kokku 118 last. Edastame Teile südamlikud tänusõnad perede poolt! 

Suured tänusõnad Teile kõigile! 

Jekaterina Tihhomirova; Lastekaitseosakonna peaspetsialist 

 

PÕLTSAMAA 

Aitäh, heategijatele: Postimees Grupp ja koostööpartnerid ! 

Meelepärase toidukorvi said 8 peret, sh 30 last, neist 16 poissi ja 14 tüdrukut. 

Raskel ajal on abikäsi ja toetus väga teretulnud, eriti maapiirkonnas, kus napib 

tööd ja sissetulekud kesised. Teie abiga rikastasime laste toidulauda. Tõime 

lauale värskust, vürtsi ja erinevaid maitseid. Kummardus kuuni! 

Minu siiras vabandus. Kahjuks pilte ei ole. Aparaat läks manalateele…. Koos 

piltidega. 

Veelkord vabandan. 

Karmen Allev; sotsiaaltööspetsialist 

 



PAIDE 

Suured tänud Postimees Grupp’le, tema koostööpartneritele ja teistele 

annetajatele Paide LV poolt toetuse eest.  

Paide LV lastekaitsetöötajad aitasid teiepoolse suvesöögiabiga piirkonna 

vähekindlustatud, toimetulekuraskustes ja ka paljulapseliste peresid. Selle abi 

raames aitasime 22 peret, kus on kokku kasvamas 36 last.  

Anne Kesküla; Paide Linnavalitsus; laste ja perede heaolu spetsialist 

 

HIIUMAA 

Suured tänud AS Postimees Grupile ja nende koostööpartneritele!  Jagate oma 

lahkust ja hoolivust , ning maailm muutub  helgemaks paljude jaoks. 

Hiiumaa  vähekindlustatud lastega pered on siiralt tänulikud suvise toidukoti 

eest,  kiideti just lastele suunatust. Toidukotid sai 39 pere, kus sirgumas 117 

last.  

Anni Leiger; Lastekaitsespetsilist 

      

 



PIRITA 

Austatud koostööpartnerid MTÜ Koos Laste Heaks ja AS Postimees Grupp 

Pirita linnaosa 20 peret, kus kasvab 56 last, on tänulikud teie poolt annetatud 

raha eest valmistatud toidupakkide üle. 

Tänutundega ja kena päeva soovides 

Aime Vaggo; Osakonna 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 15 lastega perele rõõmu 

valmistamise eest. Teie abiga toetame peresid, kes ei saa meil muid toidupakke 

ja on majanduslikult keerulises olukorras. Täname Teid,  soovime Teile edu ning 

loodame koostöö jätkumisele! 

Marina Keizo; lastekaitse juhtivspetsialist 

 



TALLINNA TOOMKIRIK ja MTÜ KOOS LASTE HEAKS 

EELK Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse nimel tahan taas ja taas tänada AS 

Postimees Grupp ´i ja teie häid partnereid, kes korraldavad ja aitavad juba 

traditsiooniks saanud toidukorvide heategevuskampaaniat.   

Teie ja teie koostööpartnerid aitavad puudustkannatavaid lapsi. Tänu teie abile 

saime meie sügise eel  toetada just puudustkannatavaid ja paljulapselisi peresid, et 

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

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

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

Arho Tuhkru 
koguduse õpetaja 

       

MTÜ KOOS LASTE HEAKS 

SUUR TÄNU TEILE POSTIMEES GRUPP JA HEAD ANNETAJAD ! 

Austusega, Toomas Palu MTÜ Koos Laste Heaks tegevjuht 

    

 

 


