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Helja Kaptein

  

  

Tänavu kutsuvad Vabariigi President ja tema abikaasa emadepäeva kontserdile ja vastuvõtule
Hiiumaalt kaks tublit suure pere ema: Ly Kässeri ja Reelika Kasteini.

      

Tänavu 13ndat korda toimuval presidendipaari emadepäeva vastuvõtul on austatud juba 24
tublit Hiiu saare ema, pühapäeval lisandub neile veel kaks.

  

  

Tubli ema Reelika Kastein

  

  

Reelika Kastein elab koos abikaasa Arvo ja nelja lapsega Emmaste valla Reheselja külas.
Nende koduks on juba sada aastat Kasteinide suguvõsale kuulunud maja.

  

Kuueliikmeline pere, mis enam autosse hästi ära ei mahu, hakkab Tallinna sõitma pühapäeva
hommikul. "Õnneks on vanem poeg juba nii iseseisev, et tahab omatahtsi käia." 16aastane
Rasmus lõpetabki kevadel Emmaste põhikooli ja ilmselt läheb mandrile õppima.

  

"Vägisi kipub pähe mõte, et tahaks olla lastega koos nii palju, kui võimalik," pihtis ema ja
tunnistas, et lastega koosolemise imeline aeg on lühike ja seda tuleks maksimaalselt nautida.
Pere pisemad, aastane Renate ja kolmene Oskar saavadki päeval, kui koolilapsed tarkust taga
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nõuavad ja isa tööl, koos emaga kodus olla.

  

"Kui meil oli kaks last, siis oli ka see paras järeltulijate arv, nüüd on neli ja ikka on pere suurus
see õige," ütles Reelika Kastein, kelle arvates peab iga pere ise otsustama, palju põnne nende
peresse mahub.

  

Ema rääkis, et koolilapsed tulevad oma koduülesannetega ise toime ja kuigi priimused pole ei
14aastane Gisela ega ka Rasmus, saavad nad koolis hakkama.

  

Igapäevaaskelduste ja toimetamiste virr-varris tuleb vahel ka väsimus peale: "Aga suured
lapsed on toeks ja aitavad koduseid töid teha ning väiksemaid hoida. Ja enda hobi, käsitööga
saan ikka tegeleda."

  

Praegu teeb Kastein endale kirivööd, aga talle meeldib väga ka õmmelda ja kududa. "Tüdrukki
kannab hea meelega minu tehtud riideid, et teistest erineda," märkis pereema ilmse uhkusega.

  

  

Tubli ema Ly Kässer

  

  

Kutse presidendi emadepäevapeole sai ka Kõrgessaare alevikus elav Ly Kässer, kes saatuse
tahtel kasvatab üksi nelja last.

  

"Lapsed helistasid, et kodus on kutse Estonia teatrisse kontserdile ja vastuvõtule," rääkis suure
pere ema.
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Enda sõnul oli ta veendunud, et see on hilinenud aprillinali. "Ma ei suutnud sellist tähelepanu
uskuda, sest kogu elu olen püüdnud teiste selja taha peitu pugeda," ütles Ly Kässer, kes sõidab
Tallinna pühapäeval. Ta lisas, et nende majas tuntakse igast pisimast kingitusest rõõmu ja
raskustest saadakse üle üksteise toel nii, keegi poleks oma murega üksi.

  

Ema tunnistas, et ei oskagi öelda, milline peaks olema üks õige Eesti pere: "Aga kui peres on
ühtehoidmist ja ümber toetavaid sõpru, saadakse elus hästi hakkama."

  

Kõrgessaare valla lastekaitse- ja peretöö spetsialist Larissa Babõnina kiitis kümme aastat tagasi
lesestunud naist, kes vaatamata rasketele katsumustele, mis elu talle ette veeretanud, on
vapralt toime tulnud. "Ly emana on rahulik, kannatlik ja hooliv," iseloomustas ta suure pere
ema, kellel tublid lapsed. Kolm neist käivad korralikult koolis, ka tõsise terviseprobleemiga
vanem poeg Kristjan, kes õpib Kärdla õhtukeskkoolis. Kristo kogub teadmisi Hiiumaa
ametikoolis restaureerimise erialal, Kristi lõpetab kevadel Lauka põhikooli ja pere noorim,
Jaanika, alustab kooliteed sügisel. "Noorte põhiline ülesanne on õppimine ja sellega püüavad
nad iseseisvalt toime tulla. Mina pole neile midagi erilist pähe tuupinud," sõnas ema Ly , kelle
meelest on lapse kasvatamiseks enim tarvis armastust. "Kui kedagi lastest kodus pole, siis on
kohe tunne, et keegi on puudu."

  

Suure pere ema töötab müüjana Kõrgessaare Aja 0 kaupluses, kus ta on ostjatele ja
kolleegidele tuntud kui vastutulelik, tasakaalukas, seltsiv ja meeldiv suhtleja.

  

Vahetevahel, kui on aega, meeldib talle õmmelda nii endale, lastele kui tuttavatele: "Omatehtud
riideese on ju armsam ja kandja nägu," arvas Ly Kässer.
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