Aprillis on oodata heategevuslikku üritust „Püha päev lastega“
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Aprillis toimub Hageri rahvamajas vahva päev tervele perele, mille abil toetatakse suuremat
eesmärki. Ettevõtmise korraldajaks on Ladies' Circle Kohila klubi.
Ladies' Circle on ülemaailmne aktiivsete noorte naiste klubiline liikumine, mis tegutseb ka Eestis.
Oma eesmärkideks nimetab organisatsioon liikmete isiklikku arengut, rahvusvahelist suhtlust ja
positiivsete muudatuste elluviimist ühiskonnas. Eestis on ühenduse nimekirjas 78 naist. Märkimist
väärib aga asjaolu, et ka Kohilas tegutseb oma Ladies' Circle klubi.
Kohila klubil jookseb juba 9.hooaeg ja selles on hetkel kuus liiget. Lisaks on klubil eelmise aasta
sügisest kolm uut kandidaatliiget. Üheksa aktiivset naist kohtuvad vähemalt kord kuus.
„Klubikoosolekutest võtavad osa kõik liikmed. Igal klubi koosolekul teeb keegi klubi liikmetest ise,
või organiseerib ettekande. Ettekanded ja diskussioonid puudutavad mistahes eluvaldkondi,
klubiliikmete eriala, harrastusi. Oluline koht klubi liikumises on ka heategevusprojektide
toetamisel,“ räägib kandidaatliige Katti Lindeberg.
Üheksa aasta jooksul on Kohila klubi jõudnud mitmeidki ettevõtmisi oma panusega toetada.
2008.aastal koguti toetust vaimupuudega laste suvelaagrite korraldamiseks. 2010.aastal veebruaris
andis klubi Tohisoo mõisas kontserdi ja korraldati ka raamatute heategevusmüüki. Kaks aastat
hiljem käidi Mõedakul heategevuse korras puid ladumas ja metsas puid raiumas.
Heategevusnäidend „Väike Prints“ toimus aga 2014.aastal aprillis ning selle abil koguti raha Jaagu
Lasteaed-Algkooli vaimupuudega laste suhtluskommunikaatorite soetamiseks.
Iga kahe aasta tagant valitakse välja üks heategevusprojekt, mida kõik Ladies' Circle klubid saavad
oma tegevusega toetada. Nii ongi jõudnud kätte aeg pead kokku panna ja uue projekti jaoks midagi
toredat korraldada. Nii ootabki klubi kõiki lapsi ja nende vanemaid Kohila ja Hageri kogukonnast,
kogu Raplamaalt ja kaugemaltki 10.aprillil Hageri rahvamajja.
„Püha päev lastega“ on peamiselt lastele suunatud üritus. Selle kasuks otsustati just seetõttu, et
lastele on nädalavahetustel vähe toredaid üritusi toimumas. Nii saavadki päris pisikesed ja natuke
suuremad aprilli teisel pühapäeval Hageris erinevatest tegevustest osa saada. Lapsed saavad läbida
väikese ringreisi maailma eri paigus koos piraatide ja printsessiga. Õpitakse tantse, mängitakse ja
peetakse maha disko. Lapsed saavad meisterdada ja näiteks ka karate näidistunnis osaleda.
Ühendades kasulik huvitavaga õpitakse tuld kustutama. Tähelepanuta ei ole jäänud ka
lapsevanemad ja juba suured lapsed, kes leiavad samuti põnevat tegevust.
Ettevõtmisega teenitud tulu läheb MTÜ-le Kogemuse Jõud, millega toetatakse Eesti haiglates
kogemusnõustamise teenuse arendamist. Kogemusnõustaja näol on tegemist inimesega, kellel on
sarnane kriisikogemus ja kriisinõustamisalane väljaõpe. Ta töötab haiglas ja on patsiendile ja tema
lähedastele emotsionaalseks toeks kriisis. Ta aitab kriisis inimesel teadvustada, et selle olukorraga
on võimalik toime tulla. Sihtgruppideks on peamiselt enneaegsed lapsed, erivajadusega lapsed,
krooniliselt ja pikaajaliselt haiged lapsed ja õnnetuse või trauma läbi kannatanud lapsed ning nende
perekonnad. Täna töötavad MTÜ Kogemuse Jõud nõustajad Ida-Tallinna Keskhaiglas, Tallinna
Lastehaiglas, Tartu Ülikooli Kliinikumi erinevates kliinikutes ja peatselt ka Tallinna Pelgulinna
Sünnitusmajas valdavalt vabatahtlikena.
Ettevalmistused tulevaseks perepäevaks on täies hoos. Teema on naistele südamelähedane ja nii
tehti korraldustööga algust tegelikult juba eelmisel sügisel. Esmalt kaaluti kogu ettevõtmisega
Tallinnasse kolimist. Ometigi otsustati lõpuks ikka just Hageri kasuks. Seda just sealse toreda
kogukonna pärast.

