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Tutvusin Perepesade kontseptsiooniga kümme aastat tagasi välislähetustes. Kõige sügavam mulje 
jäi Rootsi äärelinnast, kus elasid migrandid ja oli probleeme noorte emade ja väikeste lastega 
peredega. Seal külastasin esimest korda Perepesa mudeli järgi toimivat kogukonnapõhist kohta, 
ma armusin sellesse kohe ja seda mõtet ja ideed kandsin ma pikka aega. Nüüd on Perepesade aeg 
küps Eestis. See on väga hea!  
 
Lapsepõlv – see on vundament kogu ülejäänud eluks. Aga tugev vundament ainult sellisel juhul 
kui ta ei ole mõrane ehk teisisõnu – lapsepõlv on stabiilne ja turvaline kui laps on hoitud ja ka 
tema vanemad on hoitud. Siis on kogu elukaar võimalik läbi käia nii, et vananeda saab väärikalt ja 
mitte vaesuses. Perepesad on väga hästi kokku sidunud inimeste vajadused, kogukonna 
võimalused, kohaliku omavalitsuse tahte ja poliitikakujunduse riigi poolt ning põiminud need 
millekski, mis on tõepoolest imeline nendes kohalikes omavalitsustes, kus ta on olemas. Ning 
teised saavad ainult kadestada ja järgi teha.  
 
Mina usun, tänu Perepesade tegijatele, tänu nendele julgetele otsustele, mida te tegite 
teadmatuses – kuidas saab edasi, mille eest saab edasi. Väga palju oli erasektori rahalist panust 
ja lisaks kui palju siia hinge, tarkust ja südant on sisse pandud. Ja see on osutunud vundamendiks, 
mis võimaldab meil Eestis Perepesasid rajada.  
 
Pilootprojektid on mõeldud millegi uudse katsetamiseks, et teada saada, kas see töötab ja aitab, 
kas see sobib meile. Projekti alustades ei ole keegi kindel, kas pärast lõppu sellega kindlasti edasi 
liigutakse ja kui liigutakse, siis millisel moel. Ma tunnetan, et Perepesade projekt ei olegi olnud 
selles mõttes klassikaline pilootprojekt – sinna sisse on mindud palju suurema kindluse ja 
teadmisega, sest kõrval on tugi olemas – Laste Heaolu Arengukeskus. Ja protsessi käigus on 
kohalikud omavalitsused väga palju panustanud.  
 
Kõik see annab tulemuse, mis meil praegu on – 95 on veel minna, et oleks sada täis. Eestis võiks 
olla sada Perepesa!  
 
Suur kummardus Laste Heaolu Arengukeskusele ja kõigile inimestele, kes siin täna toimetavad ja 
kes on varasemalt oma õla alla pannud. Aitäh kõigile Perepesade inimestele ja Perepesade 
partneritele ning loomulikult kohalikele omavalitsustele, sest teie otsused on need, mis panevad 
lõpuks asjad liikuma.  
 
Ja aitah kõikidele peredele, kes on usaldanud ja teie juurde tulnud.  
 


