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12. jaanuaril oli Pere Sihtkapitalil suur heameel osaleda perekond Aani 

tunnustusüritusel, kus neile anti üle Euroopa Aasta Suurpere tiitel. Selle 

toreda ja toimeka perega vesteldes oli selge, et nad võiks oma 

ühtekuuluvuse, koostegemise rõõmu ja positiivse meelega olla eeskujuks 

paljudele peredele, nii suurematele kui väiksematele. 

 

Pereema Janne ja -isa Peetri sõnul on nende pere võtmesõnadeks koostegemine 

ja koosolemine - läbi selle on nad kasvanud, koos arenenud ja perena 

tugevamaks saanud. Janne Aan lisab, et tema jaoks on õnneliku pereelu aluseks 

kahtlemata armastus, lapsed, soov koos olla ja oma elu jagada.  

 

Aanide pere on 9-liikmeline. Pereisa Peetri sõnul on neile väga meeldinud elu 

koos lastega ja nii nad ongi vaikselt oma pesakonda suurendanud ja jõudnud 

selleni, et peres kasvab 7 last. Oma töös Tartu Pereliidus ja Eesti Lasterikaste 



 
 

1 

 

Pere Liidus näeb Janne, et päris paljudes peredes kasvab juba kolm või enam 

last. „Aga rääkides rahva püsimajäämisest, siis võiks lapsi kindlasti rohkem olla. 

Lapsed on ju meie tulevik. Rahvastiku säilimine on meie kõigi mure, sest oma 

laste ja lastelaste näol elame ju edasi ning selle maailma pärandame just neile,“ 

sõnab ta. 

 

Janne arvab kindlusega, et tema meelest on lasterikkal perel täna Eestis väga 

hea elada: „Riik toetab vanemahüvitise ja lasterikka pere toetusega ning seisab 

selle eest, et lapsi sünniks juurde. Raha ei pane loomulikult kedagi sünnitama, 

aga see annab kindlustunde ja vabaduse pühenduda laste kasvatamisele.“ 

Samuti saab Aanide poolt kiitused Eesti Lasterikaste Perede Liit, millel on 

omakorda 19 liikmesorganisatsiooni üle Eesti, mis seisavad kohaliku piirkonna 

suurperede eest. „Strateegiline partnerlus Sotsiaalministeeriumiga on võrgustiku 

tegevusi toetanud ja seeläbi ka lasterikaste peredeni jõudnud. Lasterikastel 

peredel on ka oma sooduskaart - Perekaart, millel on sadu koostööpartnereid ja 

mille alusel saab soodsamalt vaba aega veeta, perega puhata, muuseumis ja 

väljas söömas käia ning palju muud põnevat teha. Kui perel on endal vähegi 

pealehakkamist, ta oskab neid toetusmeetmeid ise hinnata ja neid võimalusi 

kasutada, siis on lasterikkal perel Eestis hea elada,“  selgitab Janne.  

 

Kui rääkida pereväärtustest, kinnitavad Peeter ja Janne, et nemad vanematena 

tunnevad väga tugevalt lastele eeskujuks olemise tähtsust. Janne ütleb, et tema 

julgeb küll väita, et nende lapsed väärtustavad samu asju, mida nemad ise - 

perekonda, kodu, koosolemist, ühiseid tegemisi. Samuti seda, et oluline on elus 

jääda alati iseendaks ja seista oma põhimõtete ning väärtuste eest. 

 

Kuidas aga panna 9-liikmeline pere toimima nagu kellavärk? Janne naerab, et 

ega selliseid nippe ei ole, mis teoorias ja praktikas töötaks ühtemoodi. „Meie üks 

nippidest on olnud näiteks tööde ja tegevuste jaotus koduses tegevuses ja kuigi 

vahepeal seda ei ole kasutanud, siis nüüd, kui kõik lapsed juba suuremad, võiks 

uuesti proovida,“ selgitab Janne. Pereise Peeter lisab: „Teiseks nipiks on 

üheskoos toimetamine - see aitab hoida lapsi tegevuses, samas saab pere olla 

koos ja lisaks saavad lapsed erinevaid kogemusi. Näiteks spordivõistluste 

korraldamisel või vabatahtlikena suurperede ürituste korraldamisel on 

tegevused ja inimesed erinevad, mis omakorda avardab laste silmaringi.“ Janne 

ja Peeter toovad välja ka võistuslike momentide põimimise kodustesse töödesse 

- näiteks saab puude tassimisest teha võistluse väiksemate laste ja isa vahel, kus 

muidugi on isa sellistel puhkudel kaotanud.  
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2022. aasta Euroopa Aasta Suurpere tiitli tulek Eestisse on esmakordne ning 

näitab, et pisikese Eesti suured pered on sedavõrd silmapaistvad, et kogu 

Euroopa meid märkab. 

 

 

Lisaks saab lugeda ja vaadata pilte sündmusest Postimehe 13.01.2023 ilmunud 

artiklist. 

 

 

 

Pere Sihtkapital on 2019. aastast tegutsev rahvastikupoliitika valdkonna mõttekoda 

Eestis, olles partneriks valitsusele, avalikule ja erasektorile ning laiemale üldsusele. 

Pere Sihtkapitali eesmärk on aidata kindlustada Eesti rahvastiku ja rahvusriigi 

kestlikkus. Eesmärk tugineb põhiseadusele, mille kohaselt peab riik tagama eesti 

rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade. 

https://naine.postimees.ee/7690144/galerii-euroopa-aasta-suurpere-tiitel-tuli-esimest-korda-eestisse
https://naine.postimees.ee/7690144/galerii-euroopa-aasta-suurpere-tiitel-tuli-esimest-korda-eestisse

