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„Olime just abiellunud, noored inimesed... Veiko vennanaine 
rehkendas lausa välja, mitu minutit möödub, kui vanaema 
seltskonnas jälle pisipere kohta pärib – see oli justkui kohus-
tuslik kü simus. Ja ehkki sa ise tead, et ei tulegi, teed ikka head 
nägu,” ütleb Anu.
Paariaastase proovimise järel ü tles Veiko: „Nü ü d aitab. Me ei 
proovi enam kunstlikult, sest ma ei saa kauem kõrvalt vaa-
data, kuidas sa oma kehale haiget teed.” Selle asemel hakkas 
ta aega misi rääkima: „Võib-olla meie roll siin elus on hoopis 
teistsugune – võib-olla peaksime lapsendama?”

Raamatu autori teekond käesoleva raamatu tegelaste – teistest vanematest 
sündinud lapsi kasvatavate perede juurde, sai alguse aastal 2011, kui ta oli 
alustanud vabatahtlikuna tegevust mittetulundusühingus Oma Pere. Koos-
tööst sündis fotonäitus, mis ringles 2012. aastal peaaegu üheksa kuud mööda 
Eestit. Lapsendamisele pühendatud näitust külastas ja perede pilte tutvus-
tavaid tekste luges üle 10 000 inimese. Oli ütlemata selge, et lood elust ene-
sest puudutasid paljusid inimesi, kes olid otseselt või kaudselt seotud teistest 
vane matest sündinud laste kasvatamisega. Näitusest, piltidest ja pilte tutvus-
tavatest tekstidest kasvas välja 14 lugu käesolevasse raamatusse.
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Eessõna

Minu teekond käesoleva raamatu tegelaste – teistest vanematest sündinud lapsi 
kasvatavate perede juurde – sai alguse aastal 2011, kui olin alustanud vabataht-
likuna tegevust mittetulundusühingus Oma Pere. Koostööst Oma Pere tegev-
juhi Sigrid Petoff eri ja fotograafi  Katrina Tangiga sündis fotonäitus, mis ringles 
2012. aastal peaaegu üheksa kuud mööda Eestit. Lapsendamisele pühendatud 
näitust külastas ja perede pilte tutvustavaid tekste luges üle 10 000 inimese. 
Oli ütlemata selge, et lood elust enesest puudutasid paljusid inimesi, kes olid 
otseselt või kaudselt seotud teistest vanematest sündinud laste kasvatamisega. 
Näitusest, piltidest ja pilte tutvustavatest tekstidest kasvas välja 14 lugu käes-
olevasse raamatusse. 

Sotsiaalantropoloog Brian Palmer, kes peab loenguid Harvardi, Göteborgi ja 
Uppsala ülikoolides, on tegelenud kodanikujulguse teemaga tõsisemalt viima-
sed kümme aastat. Teadlane on akadeemiliselt tõestanud, kuidas ühe inimese 
väike tegu, emotsioon ja lugu võivad muuta kogu maailma. Raamatus, mida sa 
lugema hakkad, on hetked ja emotsioonid, mis on päriselt läbi elatud. Nende 
perede lood  on osaliselt ka meie endi lood – kaotused ja võidud, loobumised ja 
uued algused. Just need tavalised eesti perede lood “meenutavad, mida tähen-
dab olla inimene ning mille nimel on mõtet elada”, kui kasutada Palmeri sõnu. 

Minu salasooviks on, et need 14 tegelikkuses sündinud lugu inspireerivad 
sind samamoodi nagu need inspireerisid mind kirjutades. Et neid lugusid luge-
des leiad sa eneses üles oma pere loo ning mõistad, et valikud, mille ette ela-
miseks mõeldud elu meid vahetevahel seab, on mitmekihilised. Põgus pildike 
teiste inimeste elust võib mõnikord olla sinu enese või sinu oma pere loo avas-
tamisel võtmeks ja inspiratsiooniks.

Helen Michaels





11

J ulgus rääkida oma lugu
Lea lugu

Kui aastaid lapsendamisega tegelenud sotsiaalametnik Lea Möll 2002. aasta 
17. augusti hommikul voodist üles tõuseb, on ta vaevu mõned tunnid maga-
nud. Käes on see tähtis päev, mil Lea ja veel paar inimest on otsustanud kor-
raldada Laulasmaal seminari lapsendajaperedele. Kuni selle päevani oli tema 
suurimaks hirmuks, kas leidub piisavalt peresid, kes julgevad niisugusele üri-
tusele tulla. Kes julgevad põranda alt välja tulla ja teisi omataolisi kohata.

Lea vaatab kella ja paneb käekotti ettekande, mille ta on juba kaks nädalat 
varem valmis kirjutanud ja mis köögilaual pruunide kaante vahel lebades oma 
tähtsat hetke ootab. Mõni tund hiljem seisab ta kuulajate ees ja alustab kõnet. 
Ta räägib lapsendamise ajaloost nii, nagu tema, üle paarikümneaastase staažiga 
sotsiaalametnik seda näinud on: „Mäletan hästi 1980. aastaid ja neid emmesid, 
kes käisid enne beebi lapsendamist ringi, padjad kleidi alla seotud, et jätta 
muljet peatsest sünnitamisest. Keegi ei julgenud rääkida, et tema on see imelik 
inimene, kes soovib ja tahab kasvatada vanemlikust hoolitsusest ilma jäänud 
last...” Kui Lea sel augustikuu päeval oma ettekande lõpetab ja kuulajaid vaatab, 
mõistab ta, et aeg on lapsendajatele tugivõrgustiku loomiseks küps. Seminari-
le tulnud kolmeteistkümnest perest saab alguse Adoptiivperede Selts. Hiljem, 
aastal 2007, jätkub Adoptiivperede Seltsi tegevus juba mittetulundusühinguna 
Oma Pere. 

Sellest päevast on möödas aastaid, aga Lea saab tänaseni kirju lapsest loo-
bujatelt ja lapsendatutelt.

„Aastal 1984 sündis mul Pärnus tütar. Olin sel hetkel noor ja sotsiaal-
selt ebaküps. Rasedus oli minu jaoks ootamatu, ma ei saanud millestki 
aru, ema ees oli pöörane hirm. Ema elas Türil ja oli väga range inimene. 
Oma esimesest rasedusest olen julgenud rääkida ainult ühele sõbrannale. 


