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Silmapaistvalt suur osa APÜ-s tehtavast jääks tegemata kui me 
ei saaks kasutada ligi sajakonna vabatahtliku abi. Vabatahtlike 
tulemine ning valmisolek panustada ei ole iial enesestmõistetav 
– ühelgi aastal pole ette teada keda  on võimalik erinevais 
töölõikudes kasutada. Saame vaid palvetada, et Jumal kutsuks 
ja läkitaks parajal ajal õiged inimesed. Seda õnnistust oleme 
siiani ka kogenud. 

 
Sügis- ja talveperioodil keskendumegi enam vabatahtlikele - erinevail kohtumistel, 
nõupidamistel, koolitustel ja uute programmide ettevalmistamisel. Igal aastal oleme püüdnud 

korraldada midagi ka noortele vabatahtlikele ja 2007. 
aasta septembris oli selleks nädalalõpp Soomaal. See 
kohtumine oli mitmes mõttes eriline – esimest korda 
said kokku kaks meeskonda: laagrimeeskond ja Valge 
Roosi Vennaskonna noored koolitajad. 
Laagrimeeskond on erinevas koosluses toiminud juba üle 
5 aasta, VRV on alles kujunev grupp. Kohtumisele 
saabus ka kolmas vabatahtlike grupp – APÜ juhatus, 
kes olid ammu soovinud kohtuda  tegelikult programme 
läbi viivate noortega. Kohtumise 
üks eemärk oli vabadus 
tegevustes: ehk laulda, 
jutustada, möllata, palvetada, 

soos hulkuda – just sel määral nagu tundsime, et oli vaja. Õhtu 
alustuseks tegime tutvustusringi – kes ja miks on liitunud mingi 
töölõiguga ning mida töös kogenud. Südame sund anda, rõõm teenida 
teisi, võimalus juurde õppida ja end proovile panna olid asjad mis 
korduvalt esile tulid. Erilise lisana rõhutati intensiivset koostoimimise kogemust Jumalaga–
küpsemist vaimulikus tegevuses, läbi täieliku sõltumise Temast. Paljud olid kogenud Jumala 
selget kutsumist ühesse või teise töölõiku. Rõõmu tegi tutvumine juhatusega ning leiti, et 
vanusevahe ei ole siin mingi tegija. 

 
Detsembris toimus PLL meeskonnale mõeldud laagrihooaja 
avaüritus – jõuluchill. Laagrites kokku kasvanud noortele  
rühmajuhtidele on vägagi oluline kohtuda üle mitme kuu ja 
kuulda kuidas teistel on läinud. Noored tulid Eestimaa eri 
paigust. Õhtu möödus palve- ja ülistusosaduses. Lisaks  
tutvusime seekord ka uue süsteemsema ning laagrites 
noortele juhtidele enam initsiatiivi pakkuva korraldusega.  
Veebruari alguses oli esimene 
seminar ning märtsi alguses 
teine, mõlemad täis pingelist, 
tööd, õppimist, ajurünnakuid 

aga ka osadust piiblisõnumi ümber. Sel aastal on meie meeskond 
ligi kolmandiku võrra  suurenenud noorte rühmajuhtide näol, kes 
on valdavas osas kõik enne olnud need kellele laagreid tegime, 
aga kes nüüd soovivad ise hakata teenima nooremaid.
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Oktoobris alustas VRV oma tegemisi 
sügismiitinguga, et rääkida ja lustida 
noortega, kellega suvel vaid maili teel sai 
suheldud. Üritus kujunes lõbusaks -  mängiti 
ja joosti vanalinnas, joodi teed, vesteldi 
VRVst ja noortest. Kõik olid rahul ja soovisid 
peatselt järgmist taolist kohtumist. 
Novembrist kuni jaanuarini toimus kolm 
koolitust VRV uuele grupile, mis tõi juurde 9 
uut koolitajat. Tulijad rõõmustasid  koolituste 
kõrge taseme ning väga motiveerivate 
koolitajate üle. Õpitu tuli noortel peatselt 
proovile panna üsna erilistes tingimustes - 
veebruaris alustasime programmiga Keila 
SOS lastekülas ning Kopli noortekodus – 
mõlemad noortele kel oma kodus ei ole 
võimalik elada ja kes on elu näinud eelkõige 
selle tumedama poole pealt.  Mõlemad 
programmid lõpevad märtsikuus ning juba on 
alanud järgmised programmid Põltsamaa 
põhikoolis ning Sakus. Järge ootavad veel 
mitmed koolid. Programmi tellitakse nii 
tervikuna /8 moodulit/ kui ka 
üksikloengutena.  

Argo:„Noored, koolitajad on väga rahul, sest 
õpilased kuulavad hästi ning saadav kogemus 
on ainulaadne. Olen õnnelik kõigi üle kes meil 
on, sest nad teevad oma tööd väga hästi ja 
koolitajate vähesuse korvab nende osavus 
ning pühendumine. Ainulaadse projektina 
Eestis, pole  tööpuudust küll näha.“ Hanna: 
„Viimased pool aastat on VRV-le olnud 
kasvamise aeg. Lastekodu noortega töötades 
tekib sageli tunne nagu teaksid nemad elust 
rohkem kui meie aga nende olukordade 
keskel on Jumal kinnitanud, et meil on midagi 
nende noortega jagada. Oleme tiimina 
õppinud kõige enam lootma Jumalale, kes 
teab kuidas jõuda Eesti noorteni. Eriliselt 
väärtuslik on selles töös tekkinud tugev suhe 
nii laste kui noortekodu noortega, ning oleme 
mõistnud, et see on tähtsamgi kui edastatav 
põhjalik materjal. Vaatamata väsimusele ja 
väljakutsetele on see töö tõesti tänuväärne!“  
Koolitust on saanud ka projektijuhid, lisaks 
on VRV-le appi tulnud kunstnik Elina Sildre 
ning teeme koostööd Vabadus: noorte 
Liikumisega. 

 
 
Vabatahtlikke töötegijaid on APÜ ridades veelgi. Juba järgmises numbris tahaksime 
lähemalt rääkida internetimaterjalide ja raadiotöö tegijatest ning palvemeeskonnast. 
Loodame, et meie tänu ulatub igaüheni, kes on vastanud kutsele tulla ja teisi teenida – 
olgu see siis palvetades, programme luues ja läbi viies, annetades või muul viisil kaasa 
lüües! Soovime teile kõikidele rõõmsaid Ülestõusmispühi! 
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