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 1954. 12-aastane Tiit Kõuhkna (vasakul) oma õe Merikesega päeval,  
 kui see lõpetas VII klassi. 

Tiit Kõuhkna, minu vend, on olnud hea poiss lapsest 
saadik. Oleme terve elu lähedased olnud. Meil on veel üks 
õde ja oli veel üks vend, kes hiljem ema õpetussõnu nii sel-
gelt ei mäletanud. Meisse Tiiduga olid need aga kui raiu-
tud, saates meid kogu elu: armastus ei soovi teisele paha 
ega rõõmusta ülekohtust; et hea sõna võidab ära kurja väe; 
et mitte armastuse liig, vaid puudus rikub ära lapse; meie 
vastu eksinule tuleb andeks anda ja kohtumõistmist ei tohi 
võtta enda kätesse; et ligimest tuleb aidata... Teades täna, 
millisest raamatust on paljud neist mõtetest pärit, olen tä-
nulik, kui väärtusliku vundamendi ema meisse raskete 
olude kiuste rajada suutis.

Kui Tiidust sai majandusmees ja minust arst, kahetses 
ta ühtepuhku, et mulle asjade materiaalne külg suuremat 
korda ei lähe. Kuni 1979. aastal, 38 aastat tagasi, lastehaigla 
valmisehitatud tühja karpi intensiivraviosakonda rajama 
hakkasin. Mulle öeldi, et saan kolmandiku IV korrusest, 
tehku ma kõik, mida tahan, aga raha ei ole! Tiit, kes oli sel 
ajal Põlva piimakombinaadi direktor, tuli appi jõu ja nõu-
ga: hankis elektritarbed, saatis ehitajast töömehe. 

Mõniteist aastat hiljem, kui dr Adik Leviniga toetus-
fondi rajamist arutasime ja sponsoritele sadu kirju välja 
läkitasime, oli vastajaid vaid kaks: Mati Krivel tollasest 
Baltlinkist ja taas Tiit, kelle juhtida on olnud palju firmasid, 
mis kõik nii enne kui pärast seda lastehaiglale annetanud, 
aga peamiselt juba teiste osakondade renoveerimiseks, mis 
mul haigla juhatajaks saades tuli ette võtta (Tallinna laste-
haigla sai renoveeritud aastatel 1993–2005 suures osas hea-
tegevus- ja välisannetuste toel, aga ka haigla kapitaliku-
ludest ja laenuna, ühtekokku läks renoveerimine maksma 
140 miljonit krooni).

Merike Martinson 
Tallinna Lastehaigla nõukogu esimees, peaarst ja juhatuse 
esimees aastatel 1991-2005, preemia üks asutajatest

MINU VENNA SUUR SÜDA
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Nii on Tiit Kõuhkna olnud lastehaigla esimene ja kauaaeg-
seim toetaja, mis on sootuks enam kui tema loodud preemia-
fondi 15 aastat. 

Millest lastehaigla aasta parima arsti ja õe preemiafon-
di idee alguse sai? See võis olla 2003. aasta sügisel, kui Tiit 
Kõuhkna nentis, et nüüdseks on haigla järje peale saamas, kas 
ei oleks aeg kuidagi tunnustada või esile tõsta meie peamist 
vara: arste ja õdesid? Seda tahtis ta teha isikliku, mitte firma 
rahakoti arvelt. Plaan oli ilus. Otsustasime, et kõige parem 
oleks auhindamisi teha avatud südamete pühadel jõuludel, 
samuti sai plaanitud, et preemiafond tegutseb Tallinna Laste-
haigla Toetusfoni alt.   

Tiidul on suur süda ja ta on alati hoolinud oma perest, aga 
ka oma töötajatest ning toonitanud, et meeskonnas on väärtus 
ka tänavapühkijal ja koristajal (tööle minnes tervitas ta alati 
esimesena kojameest), sest juhi jaoks ei saa olla tähtsamaid 
ja vähemtähtsaid inimesi. Kui veel haiglat juhtisin, andis ta 
mulle tihti nõu: ole nõudlik, aga hooliv. 

Isiklikult olen mõnikord isegi muretsenud, kas teda tema 
heatahtlikkuse tõttu mõnikord ära ei kasutata. Ei saa muuta 
loomust, kes on nõus aitama pea igatüht, kes temalt abi palub, 
ainsaks kriteeriumiks see, et abipaluja ka ise oma unistuse ni-
mel tööd teeb, mitte jõudeelu ei harrasta. 

Kord leidsin meilipostkastist toreda kirja paljulapselise 
pere tüdrukult, kes küsis raha välismaale õppima minekuks. 
Midagi liigutas mind. Helistasin ja tegin annetuse. Kui uu-
risin, kuidas raha kogumine on läinud, ütles tüdruk, et olin 
ainuke, kes kõigist postituse saajatest ühendust võttis. Vajali-
kust rahast oli tal ikka 1000 eurot puudu. Helistasin Tiidule, 
kas tema saab aidata. 

“Noor inimene peab ise ka midagi tegema,” pahandas ta. 
“Jälle üks, kes läheb ära välismaale õppima, kas ta sealt ka 
tagasi tuleb? Kes Eestisse jääb ja lapsi sünnitab? Ei toeta!” 

Järgmisel päeval helistas ta uuesti. “Kuule, anna selle lapse 
telefoninumber, ma teen ülekande.”

Lõpuks, Tiit,  tsiteerin sulle Johannest: “armas, soovin sul-
le, et kõigis asjus sinu käsi hästi käiks ja sa oleksid terve, nõn-
da nagu su hingegi lugu on hea!”! 
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Katrin Luts 
Tallinna Lastehaigla juhatuse esimees

SOOV TUNNUSTATUD SAADA 
SAAB VASTUSE TRADITSIOONIDES

Tiit Kõuhkna poolt 2003. aastal algatatud ja finantsee-
ritud aastapreemiate traditsioon on minu teada ainulaad-
ne. Seda selles osas, et eraisikust toetaja panustab ühe 
ettevõtte töötajate tunnustamisse. Ja seda juba viisteist 
aastat.

Töötamine tervishoius on väljakutse. Veel suurem välja-
kutse on aga töötamine selles valdkonnas lastega. 

Oma igapäevatöös ei mõtle me sageli sellele, kui üllas 
on tegelikult see töö. Me ei tunneta seda, kui paljudele 
inimestele anname meie tuge ja turvatunnet. 

Tunnustamine aitab argipäevast välja tulla ja vaadata 
enda tehtut pisut distantsilt. Väärtust lisab kindlasti as-
jaolu, kui tunnustamise eesotsas seisab inimene, kes on 
valdkonnast väljaspool, kes näeb asju hoopis teisest po-
sitsioonist. On kindel, et Tiit Kõuhkna toetuses kajas-
tub tema enda suhtumine meie poolt tehtavasse töösse.   
Ja seda on hea tunda.

Parimate väljavalimine on alati pisut segaseid tundeid 
tekitav. Suur osa inimesi panustab ju alati nii palju kui 
võimalik. Tuues kedagi esile, tundub sageli, et teistele te-
hakse liiga. Aga soov tunnustatud saada on inimlik. Ja 
kui lugeda nomineeritute kirjutatut, siis haiglas seda tun-
nustamist hinnatakse.

Hea Tiit Kõuhkna, aitäh Teile tehtu eest!
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Hiina vanasõna ütleb: tarkus kuulub minevikule, tege-
vus olevikule, rõõm tulevikule. Heategevuse olemus päri-
neb minevikust, tänases päevas tegutseme, mõeldes tule-
vikule – Eestimaal elavatele lastele. 

Usun, et tegelikult on andmisrõõm kahekordselt posi-
tiivne – see annab hea enesetunde tehtud teost ja kord tu-
leb heategu endale ka tagasi. Hoolivus kaaskodanike, eriti 
kõige nõrgemate – laste – suhtes,  on saanud elunormiks 
järjest rohkematele.

See raamat on austus- ja tänuavaldus metseenile, kes on 
14 aastat lastehaigla arste ja õdesid kõrgelt hinnanud, selle 
eest midagi tagasi nõudmata. Ettevõtja ja suure pere isa, 
vanaisa ja vanavanaisana on ta inflatsioonikõveraga vas-
tuvoolu rühkides maksnud preemiasummasid, mida tul-
papidi kokku lüües saanuks osta väikelennuki.

Kui 2006. aastal oli preemiafond veel 50 000 krooni, siis 
2010. aastaks kasvas see 60 000 kroonile ning 2016. aastaks 
6500 eurole. Tänusõnad on sobilikud.

Selles raamatus räägivad lastehaigla aastapreemia lau-
reaadid sellest, mida nad tundsid valituks osutumisest 
kuuldes, mis võis olla nende preemia saamise põhjus, kui-
das nad seda kulutasid ja lõpuks – mida nad Tiit Kõuhk-
nale öelda sooviksid. Raamat algab ajaliselt hilisemate, lõ-
peb varasemate laureaatide vastustega.

Toetusfondi nimel soovin Tiidule kõigi tema suurte ja 
väikeste soovide täitumist. Ning kõige vajalikumat, head 
tervist. Olgu see kogumik käegakatsutavaks märgiks teh-
tust kauaaegsele heale kaasteelisele, kelle panus ei ole sõl-
tunud poliitilistest tuultest ega aegade muutlikkusest.

HEAD TEHA ON HEA

Inna Kramer 
Tallinna Lastehaigla Toetusfondi juhataja
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Tiit Kõuhkna preemia tuli mulle kui välk selgest taevast. 
Et oleme neurofüsioloogia üksusega alati jõuluhommikul 
osalenud, ei saanud ma sinna ka eraldi kutset. Tagantjärele 
sain siiski teada, et dr Sander oli õdede kaudu uurinud, 
kas olen 23. detsembri hommikul olemas.

Oma kohapeal komponeeritud tänukõnes rääkisin, et 
veidi liialdades võib öelda, et tean, mida Bob Dylan Nobe-
li kirjanduspreemia saamisel tundis. Mina pidasin silmas, 
et haiglas on ikka nn „päris“ arstid need, kes valvavad ja 
ravivad. Seda enam oli hea meel, et märgatakse teisi, kelle 
töö on rohkem diagnostikaga seotud. 

Eelmisel ehk siis preemia saamisele eelnenud aastal me 
neurofüsioloogia üksuses suuremaid uuendusi ega uusi 

SOOVIN TIIT KÕUHKNA ÄRIDE VEE PEAL 
PÜSIMIST JA AEGA OLLA LASTELASTEGA

Kaidi Lunge 
parim arst 2016, neuroloog

uuringumeetodeid ei käivitanud. Olulisemad pöörded 
olid tehtud paari eelneva aasta jooksul, kui alustasime 
pikaajalise EEG registreerimist epilepsia diagnostikaks 
ja osalesime baklofeenpumpade paigaldamisel lastele ja 
edasisel jälgimisel spastilisuse vähendamiseks. 2016. aasta 
märksõnadeks olid alustatu jätkamine ja täiustamine. 

Kuna teada on, et üksuse read täienevad peagi, plaanime 
järgmise uue uurimismeetodina laste polüsomnograafilisi 
uuringuid uneapnoe ja unehäirete diagnostikaks.

Lastehaigla aasta arstiks nimetamine valmistas suurt 
rõõmu, sest Tiit Kõuhkna preemia kui eelkõige kolleegi-
de tunnustus on erilise väärtusega. Et aasta lõpuperioodil 
tundsin end eriti tühja ja väljaväänatuna, osutus nominat-
sioon olevat eriliselt ergutav ja motiveeriv. Eks preemia 
tegi veelgi meeldivamaks kaasnev rahaline summa.

Tähistasime seda neuroloogiaosakonnas lähimate kol-
leegidega kohvilauas. Kliinilise neurofüsioloogia üksuse-
ga käisime uue aasta alguses restoranis. Ülejäänud raha 
panin isiklikku mõttelisse koolitusfondi – teatavasti on 
koolitused ja erialakongressid kuludega seotud.

Kuna preemia oli juba Tiit Kõuhkna poolne heategevus, 
ei pidanud ma vajalikuks seda heategevusse edasi suunata. 
Muul ajal olen ikka väikest viisi annetanud – teinud vaja-
liku kõne või pangaülekande, olnud „hooandja“. Summad 
on sõltunud hetke võimalustest ja kui palju teema mulle 
korda läheb.

On kena traditsioon tunnustada aasta lõpus lastehaigla 
arste ja õdesid. Loodan, et see jätkub ka siis, kui hr Kõuhk-
na sellesse enam panustama ei peaks. 

Tiit Kõuhknale soovin – tema enda sõnu kasutades –, et 
tema äril ikka nina vee peal püsiks ja et tal jääks kõigi te-
gemiste kõrval aega koosolemiseks pere, laste, lastelaste ja 
nende lastega. 

Pere on kõige tähtsam, nagu ta rõhutada armastab!
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Tiit Kõuhknale stipendium tuli loomulikult väga suure 
üllatusena. Meie haiglas töötab väga palju kolleege, kes 
teevad oma tööd suure pühendumuse ja armastusega – 
saada välja valitud sedavõrd tublide inimeste keskelt oli 
väga ootamatu. 

Viimased aastad lastehaiglas on olnud äärmiselt põne-
vad kogu psühhiaatriakliiniku jaoks – uue maja valmimi-
ne, osakondade loomine, personali leidmine, väljakoolita-
mine ning tõeliselt lapsesõbraliku ja hubase ravikeskkon-
na loomine. Olen sellest kõigest osa saanud ja panustanud 
koos teistega nii palju kui võimalik. Nimeliselt sain pree-
mia küll mina, kuid see on tunnustuseks kogu meie usina-

le ja äärmiselt toredale meeskonnale. 
Aitäh kõikidele armsatele kolleegidele. 
Auhinnaks saadud raha on veel kulutamata. 
Olen mõelnud pereteraapia õpingute jätkamist, aga 

kaalun ka rahvusvahelisel erialakoolitusel osalemist. 
Võimalusi enesetäiendamiseks õnneks jätkub. 
Hr Kõuhknale tahaksin öelda suure-suure tänu. 
Pärast stipendiumi saamist tuli minule üllatusena, kui 

paljud minu patsiendid seda märkasid ja kui palju rõõmu 
see neile valmistas. 

Väga mitmed neist küsisid, kes hr Kõuhkna on ja miks 
ta seda teeb? 

Nii tabasin ka iseennast mõttelt, et kindlasti leiaks hr 
Tiit Kõuhkna oma rahale ka sootuks teistsugust kasutust, 
ometi on uskumatult tore, et ta juba viisteist aastat niisu-
gust traditsiooni elus tahab hoida. 

Aitäh selle eest!

KINDLASTI LEIAKS RAHALE KA TEISTSUGUST 
KASUTUST.... SUUR TÄNU!

Kerstin Kõiva 
parim noorarst 2015, psühhiaater
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On nii hea tunne, kui sind ja sinu tööd on tähele pandud. 
Sellise preemia olemasolu haiglas on suur asi: kõik tahak-

sid olla paremad ja püüda rohkem, olla märgatud ja tunnus-
tatud. Parima õe preemia on enamaks motiveeriv ja suuna-
tud tulevikku.  

Minu õendusjuhi töö on seisnenud selles, et  personal 
oleks  kompetentne ja meeskonnatöö laabuks hästi. Siis on 
patsiendil osakonnas hea ja turvaline.

Auhinnaraha läks põhiliselt tervisele. See tuli punktipealt 
õigel ajal nagu rusikas silmaauku. Seda oli väga vaja ja just 
sellises ulatuses.

Suur tänu, soovin hr Kõuhkna ja tema preemia kestma 
jäämist aastateks.

Tänan kogu südamest Tiit Kõuhknat, et ta on loonud sel-
lise toreda preemia ja traditsiooni ning leidnud rahalised 
võimalused toetada meditsiini. Ja suur, suur tänu mulle an-
tud preemia eest, mis tähendab mulle nii palju.

Veel tänaksin südamest kõiki, kes pidasid mind nominat-
siooni vääriliseks. See oli tore üllatus, mida ei osanud ooda-
ta. Tänan nii härra Kõuhknat, komisjoniliikmeid kui teisi 
töökaaslasi ja soovin kõigile armastust täis päevi. 

Erialatöös keskendusin patsiendikesksusele ja sellele, 
kuidas tagada patsientide rahulolu. See on ühtlasi motivat-
sioon aidata inimesi, pidades silmas igaühe ainulaadsust ja 
eripära. Oskus kuulata ja mõista võib anda kätte viisid, kui-
das patsientide probleemidest paremate lahendusteni välja 
jõuda.

Preemiasumma kasutamise osas olin kõhkvel ja ootasin, 
kuni elu selleks vihje annab. Seekord läks summa loodus-
reisile, et taastada jõudu ja ammutada tasakaalu. Kui oleme 
ise tasakaalus, on meil jõudu aidata ka teisi.

Anu Lauren 
parim noorõde 2016, endokrinoloogiateenistus

TAHAN OSATA KUULATA JA MÕISTA

TÄPSELT ÕIGEKS AJAKS

Tiina Kurisoo 
parim õde 2015, ÄRI osakond
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Korraliku lastehaigla töötajana tulin pahaaimamatult 
jõuluhommiku sündmusele kohale: konspiratsioon toimib 
nende preemiate puhul alati ja üllatus peetakse välja. Sama 
meeldiv kui preemia ise on pühendumus ja viis, kuidas 
kolleegid sind iseloomustada on võtnud: milliseid detaile 
on osatud välja tuua, milliseid tahkusid nähtud. Inimesed 
jälgivad meid ja elavad kaasa.

Preemiasummat kätte saades kaalusin paar päeva, kas 
peaks kaastöötajad restorani viima. Siis läksid asjad tava-
list rada: jõuluajal tahad olla perega ja valmistada rõõmu 
neile. Korraga ning ekstra ma raha ei kulutanudki. Min-

EESKUJU VÄÄRTUSTE KANDMISEL

Anne Kleinberg 
parim arst 2015, Laste Vaimse Tervise Keskuse juhataja

giks ajaks andis 
see mõnusa eel-
arve tasakaalu ja 
üle tüki aja toreda 
tunde, et oled üp-
ris väga jõukas... 

Osa rahast ku-
lus küllap ka ku-
hugi jõulukinkide 
ja laste talveriiete 
vahele.

Tiit Kõuhkna 
on imearmas pe-
rekonnainimene. 
Mind liigutab 
alati, kuidas ta 
omadest hoolib 
ja sellest lugusid 
räägib. Nagu ka see, kuidas nad oma õe Merikesega kok-
ku hoiavad ning millise käänulise elutee nad koos maha 
on käinud. 

Et hr Kõuhkna laste ja lastelaste(laste) elu hästi läheb, 
on hea kuulda, kuid tänapäeval ongi elu lihtsam. Omaette 
eeskuju on, millest hr Kõuhkna ja dr Martinson ise on läbi 
tulnud, kui raske on olnud nende lapsepõlv, aga kuidas 
nad vaatamata elutee konarlustele on kasvanud sirgeks, 
tugevaks ja südamlikuks ning hoiavad alal teatud väärtu-
si. Oma aastatest hoolimata kannavad nad elu ja selle vää-
rikust, jäädes seejuures inimestena soojaks ja aupaklikuks.

See annab endale jõudu. Kokkupuude sellise tugevuse 
ja südamlikkusega on ehk olulisemgi kui kogu hüve, va-
badus ja rõõmutunne, mida preemia laureaadiks valimine 
kaasa tuua sai. Kuigi ka see oli tore ja tänuväärt!

Palju jõudu, armastust ja rõõmu ning edu kõigis teie ette-
võtmistes, Tiit Kõuhkna!
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Jõuluhommiku ajal pidi mul olema vastuvõtt. Dr Gili-
nov ütles, et mind oodatakse saalis: keegi tahtvat näha. 
Ühtegi sõna preemia kohta ta ei öelnud, sürpriis oli täielik. 

Töötasin lastehaiglas esimest aastat. Miks just mina selle 
preemia sain, on küsimus, mis tuleks esitada nendele, kes 
otsuse tegid. Ise ma ennast adekvaatselt hinnata ei oska, 
kõige ausamalt saavad seda teha kas lapsevanemad või 
patsiendid. 

Auhinnaraha eest käisin Barcelona kongessil, kus mind 
huvitas laste siinuste endoskoopiline kirurgia (Eestis meie 
erialal piisavalt täiendust ei pakuta ja haigla kompenseerib 
erialast koolitust väga tagasihoidlikult, nii et täiendustel 
tuleb käia oma vahenditest).  Eestis valdavad seda akadee-
milisel tasemel vaid üks-kaks inimest Tartust.

Praegu olen siirdumas oma koolitusprogrammiga järg-
misesse etappi, mis järjekordselt maksab ja milleks raha 
kogun.

Hr Tiit Kõuhknale soovin – enne kõiki teisi asju – , et ta 
oleks terve 100. eluaastani ning et teda jätkuks oma pere-
liikmetele veel kauaks. Kõike muud saab inimene endale 
ise hankida ja teha. Kui aga poleks tervist, oleks vähe kasu 
ka kogu maailma rahast, kinnisvarast ja kõigist muudest 
headest asjadest. 

SÜRPRIIS

Andrei Antonov  
parim noorarst 2015, LOR kirurg

Tol hommikul oli meil osakonnas väga palju lapsi ja ees 
oli pühadeaegne kolimine. Mõtlesin aktuse vahele jätta, 
aga õendusjuht Ljudmõla Dõtsman ütles, et mingu ma 
kindlasti saali, kõik saab tehtud.

Kui parima õe preemia saaja välja kuulutati, olin oma 
nime kuuldes ehmunud. Puhkesin nutma – kõik oli nii 
ootamatu. Kui siis dr Luts veel mind auhinda üle andes 
embas ja ütles, et Ljuba, ütle midagi, ei saanud ma sõna 
suust. Ja kui siis dr Sander minu auhinna puhul ka veel 
sõna võttis... Olin šokis terve päeva ja veel õhtul koju sõites 
mõtlesin, kas see kõik sai ikka tõsi olla.

Ma ei oska öelda, kas nimetatud aastal midagi erilist juh-
tus, oma tööd olen alati võtnud tõsiselt ja vastutustundli-
kult.  Olen alati tahtnud omandada uusi teadmisi ja oskusi.  
Meie töös viid keerulised situatsioonid mõttes õhtul koju 
kaasa: mida oleks võinud teha paremini, kuidas asju la-
hendada.

SUUR AU MULLE, RÕÕM MINU PEREKONNALE

Ljubov Proštšalõkina 
parim õde 2015, neuroloogiaosakond
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Kuna kõik, mis mul on, on mul tänu vanematele, saatsin 
üle poole preemiaks saadud rahast isale ja emale Ukrainasse. 
Isa oli sel ajal raskelt haige ja ema ka. Nii said nad ise otsusta-
da, millele seda kulutada. 

Lisaks saatsin neile eestikeelse video preemia üleandmi-
sest. Nad ei saanud millestki aru, kuid rõõmustasid, sest nä-
gid seal mind ja tundsid ära paljud, kes olid kunagi minu 
pulmas käinud – dr Sander, vanemõde Ljuda ja teised. 

Osa auhinnaraha eest tegin veel kingituse pojale ja ostsin 
mälestuseks diivani.

Tiit Kõuknale südamesttulev tänu. See auhind oli mulle 
suureks auks ja rõõmuks kogu mu perele.

Olen pärit väikesest Ukraina külast. Et meil oli peres palju lapsi, 
tuli mul vanemate tööl oleku aja aidata endast väiksemaid ja väga 
varakult teiste eest vastutada. Pärast 10. klassi lõpetamist oli keeruli-
ne edasi õppima minna, sest juba siis oli Ukrainas korruptsioon. Isa 
töötas sellal ehitusel ja reisis mööda „liitu“, sattudes Eestisse. 

Siit kirjutas ta mulle, et võtku ma oma dokumendid kaasa ja sõitku 
Tallinnasse, kus meditsiinikoolis avatakse eksperimentaalne grupp. 
Sisseastumisvestluseks valmistusin põhjalikult, sellal oli vaja teada 
igasuguseid poliitnimesid ja pleenumeid. Kartsin väga. Asjata.

Komisjoni esimees dr Mihkelson rääkis minuga isalikult lihtsa-
test asjadest. Ta tahtis teada, kust ma tulen, kes on mu vanemad, 
mida nad teevad, miks ma Tallinnas õppida tahan, millised hinded 
mul tunnistusel olid...  ja ütles lihtsalt: tere tulemast meie kooli, õp-
pige hästi, olge tubli... 

SEDA AKTUST JÄÄN ALATI MÄLETAMA

Darja Ahmarova 
parim noorõde 2015, vastsündinute ja imikute osakond

Lapsepõlves unista-
sin lastearsti elukutsest.

Kahjuks ei saanud 
ma nii kauaks õppima 
minna. 

Vastsündinute ja imi-
kute osakonnas töötan 
praktikandina 2008. 
aastast, täiskohaga Tal-
linna Tervishoiu Kõrg-
kooli lõpetamise järel 
2011. aastast. 

Poleks iial arvanud, 
et võiksin olla kogu 
haigla noorõe preemia 
laureaat, ehkki oma 
osakonnas olen olnud 
nii parim hooldaja (2x) 
kui noorõde.

23. detsember algas nagu tavaliselt. Hommikusel koos-
olekul ütles õendusjuht, et täna on jõuluhommik, kus jaga-
takse preemiaid. Saajate seas olevat keegi meie osakonnast. 
Ma ei süüvinud sellesse, aga kell 9 tuli ta minu juurde ja 
võttis sõna lausumata aktusele kaasa. 

Edasist mäletan selgelt. Saalis oli tohutult inimesi. Kõige-
pealt oli fantastiline kontsert, kus laulis hiina päritolu 
kontratenor Ka Bo Chan. Siis hakati õnnitlema parimaid. 
Mind kutsuti ette esimesena. 

Süda peksles nii kiiresti, et oleksin tahtnud põgeneda. 
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Kui ulatati lillekimp ja diplom, olin sellises ärevuses, et 
sõnu ei tulnud suust. Kui oma osakonda tagasi jõudsin, 
olin liigutatud sellest, kuidas kõik mind õnnitlesid. Vali-
tuks saamine veenis mind, et mind usaldatakse ja lubatakse 
vastutada. Samas ei arva ma, et oleksin teistest parem. 

Preemiaraha seisis kaua pangaarvel, kuni sellele perega 
otstarbe välja mõtlesime. Veetsime Narva-Jõesuu spaas 
nädalase lõõgastava puhkuse. See oli väga tore aeg. 

Soovin Tiit Kõuhknale kõigepealt tervist ja edu. Aasta 
parimate preemia on stiimul kõikidele. 

Suur tänu, et olemas selline võimalus näidata inimestele, 
et nad teevad oma tööd professionaalselt ja et selle eest ei 
täna neid ainult patsiendid, vaid ka haigla suurepärase tra-
ditsiooni kaudu. 
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HÄSTI TEHTUD!

Urve Putnik 
parim arst 2014, allergoloog

2014. aasta oli minu jaoks täiesti tavaline aasta. Tegin 
oma igapäevast tööd nagu ikka. Aasta lõpp on alati kii-
re, et otsi kokku tõmmata, jõule ning uut paremat  aastat 
oodata. Aasta lõpus on meie haiglas tore traditsioon pa-
rimaid tunnustada. Olen seal ikka olnud, et austada kol-
leege, kes erilist  tunnustust väärisid. Ka nende jõulude eel 
olin kindlasti sinna minemas. Seetõttu, nüüd tagantjärele 
mõeldes, tundus mulle imelik, miks Silvi Plado veel üle 
küsis eelmisel päeval, kas ma ikka lähen.

„Jah, loomulikult,“ ütlesin, imestades endamisi, miks ta 
seda küsib. Olen alati kohal, kui on olnud kokkulepe.  Ju ta 
siis teadis midagi. Mulle ei öelnud ta midagi.

22. detsembri õhtul tundsin, et hakkan haigeks jääma. 
Hommikuks oli enesetunne nii kehv, et mõtlesin helistada 
osakonda, et tulen pisut hiljem. 

Ühtäkki helistab dr  Sirje Tarraste ja uurib: „Kas sa ikka 

tuled?“ 
Miks peab juba teine inimene otsima kinnitust, kas ma 

tulen? Loomulikult aimasin „halba“.
Sõita tuli kaugelt. Lastehaigla parklasse jõudsin täpselt 

kell 9, kui üritus algas. Just oli lund sadanud. Kõik oli ilus 
ja valge. Minul ikka paha ja nõrk olla. Otsustasin, et lähen 
enne kabinetist läbi, poolel teel helistab dr Tarraste uuesti: 
„Kas sa ikka jõuad?“

Kui 0-korruse saalile lähenesin, nägin, et kõik ei olnud 
saali mahtunud. Seisti ka koridoris. Parima arsti isikukir-
jelduse ettelugemine oli poole peal. Ilmselt taibati, kellest 
jutt. Kui ma sealt vaikselt tulin, jagunesid koridoris ja saali 
tagaosas seisvad inimesed spaleeri ja plaksutasid. 

Oli kohutavalt piinlik, millise etenduse ma nüüd kor-
raldanud olin.

Hiljem oma soovituskirja üle lugedes olen alati mõel-
nud, et ei ole enda kohta kunagi midagi nii sooja, armast 
ja hingelähedast kuulnud/lugenud. Haigla ajaleht, kus see 
ära trükiti, on mul siiani alles. 

Jah, see preemia tähendas minu jaoks palju. Meile kõigile  
on vaja  tunnustust ja ka mulle oli seda väga vaja. Oleme 
üldse liiga kitsid üksteisele, kolleegidele häid asju ütlema. 
Mõtleme, aga millegipärast ei ütle. Aga võiks!

Sageli olen seda mõelnud hommikustel valve üleandmis-
tel, kui valvearst on teinud kangelastegusid või lahenda-
nud keerulisi olukordi. 

Preemiaraha eest tegin, mida dr Lunge oma preemiat 
kätte saades läinud aastal lubas – korraldasin kolleegidele 
peo. Istusime suve alguse puhul minu kodus terrassil, 
rääkisime. Pidu kestis sügava ööni ja juttu jätkus kaue-
maks...

Ja lõpetuseks tahaks öelda, et müts maha ja siiras tänu 
Tiit Kõuhknale, kes on aastaid arste ja õdesid tunnusta-
nud.
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MA PISUT KAHTLUSTASIN, KUI MIND  
SAALI KUTSUTI!

Birgit Kiilaspää 
parim õde 2014, intensiivraviosakond

Maarja Hallik 
parim noorarst 2014, anestesioloog

Ise tunnen, et kõige suurema, sisulisema ja olulisema töö 
tegin ära aasta varem, alustades anesteesia-intensiivraviosa-
konna vastutava õena. Kuivõrd 2014 oli aasta, kus IRO läks 
kordusuuendamisele ning paljud organisatoorsed ja logis-
tilised ülesanded olid minu kanda, oli see intensiivne aeg 
ning paistis ka väljapoole. Arvatavasti just see oli põhjus, 
miks mind auhinnale nomineeriti. 

Tiit Kõuhknale suur tänu ja palju edu edaspidiseks!
Kas auhinna saamine oli üllatus? Kokkuvõttes ikkagi ül-

latus:)

OSALESIN LASTE JA VASTSÜNDINUTE
KARDIOINTENSIIVRAVI KONVERENTSIL

Noorarsti preemia saamine 2014. aastal tähendas mulle 
kolleegidepoolset märkamist ja tunnustust. 

Härra Tiit Kõhknale olen väga tänulik, et tunnustusega 
kaasnes ka märkimisväärne rahaline autasu, mille eest 
sain osaleda 2015. aastal laste ja vastsündinute kardioin-
tensiivravi Euroopa konverentsil.
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OTSUSTAVAD PISIASJAD

Ama Lehtmets 
parim arst 2013, 
dermatoveneroloog

Tiit Kõuhkna parima arsti preemia aastal 2013 tuli mulle 
väga ootamatult. Olen alati arvanud, et nahaarsti panus ei 
saa olla kunagi sama suur kui haiglas raskeid valveid, pikki 
ja keerulisi operatsioone tegevate või siis sõna otseses mõttes 
laste elu eest võitlevate kolleegide oma. Preemia oli suur tun-
nustus neilt, kes on minust tublimad, targemad, vanemad ja 
võibolla ka kannatlikumad. Loodan, et iga arst, kes päriselt 
preemiat väärib, jõuab selle ka ära oodata.

Kui patsientide tunnustus on tore, siis kolleegide oma eri-
lise väärtusega. Minu jaoks tähendas see eelkõige, et küllap 
on ka minu panus vajalik. Olen tänulik polikliiniku juhatajale 
Esti Põldmaale, kes on alati seisnud minu ja teiste kolleegide 
eest ning loonud tingimused igapäevaseks tööks ja erialaseks 
arenguks. Mitte kõigil dermatoloogidel Eestis ei ole nii palju 
võimalusi oma tööd kvaliteetselt teha kui meil siin lastepo-
likliinikus. Nagu ikka, on tuumaks olulised pisiasjad, millest 
ka patsientide rahulolu.

Kindlasti ei saa mainimata jätta õde Irina Tjapkinat – head 
haldjat, kelle õlgadel on kogu organiseerimistöö ja kes taipab 
kõike sõnadetagi. Tänu temale saan rahulikult teha parimat 
osa arstitööst: diagnoosida ja ravida. 

Rõõm on töötada kolleegidega, kes usaldavad ja arvesta-
vad. Alati on neid, kellelt nõu küsida ja kes vastu tulevad.  
Ei mäleta, et oleksin sellel aastal teinud midagi väga palju 
teisiti, et preemiat välja teenida. Nagu igal muul erialal, ei 
piisa ka dermatoloogias ainult teoreetilisest ettevalmistusest, 
olulised on kogemused. Olen õnnelik inimene, sest mul on ol-
nud alati piisavalt huvitavat erialast tööd. 

Oluline on ka enesekindlus otsuste tegemisel. Seda lisas Tiit 
Kõuhkna preemia kindlasti.

Preemiast sain aimu nii, et mul oli vaba päev, aga vaata-
mata sellele oli tungiv soovitus hommikul jõuluüritusel ko-
hal olla. Kahtlustasin, et tõenäoliselt ei ole mind hommikul 
kohale korraldatud niisama.  

Tagantjärele on raske öelda, mida sel aastal teistmoodi te-
gin.  Preemiaraha eest ostsin Lenovo läptopi. Igav ja prak-
tiline valik, kuid hädavajalik ettekannete tegemiseks. Arvuti 
on korralik ja siiamaani kasutuses. 

Sellised traditsioonid on toredad ja innustavad topelthästi 
tööd tegema. Nii harva, kui üldse, juhtub, et kellelegi õlale 
patsutatakse ja öeldakse: tubli! 

On hästi vahva, et leidub inimene, kes on võtnud 
südameasjaks toetada lastehaigla arste ja õdesid, mis talle 
endale otseselt tagasi ei too...  Või siis – toob küll, aga teist-
pidi. Emotsioone, mis on heategevuse tasu.

On vahva, et ta on panustanud püsivalt. Niisama kaua kui 
on preemia püsinud.

PÜSIVUSE JÕUD

Mari-Liis Kumm 
parim noorarst 2013, pediaater
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Preemia tuli väga suure üllatusena ja selle saamist ei usku-
nud  ma viimase hetkeni. Ega mulle konkreetselt öeldudki, et 
saan preemia, vaid et ärgu ma pärast öövahetust valvetoast 
koju mingu, pangu ma end viisakalt riidesse ja läheme ak-
tusele. Olin lastehaigla valvetoas töötanud üle kümne aasta. 
Olin triaažitöö selgeks saanud, tundsin põhimõtteliselt kõiki 
arste, nende ootusi ja eripärasid. Oli see nüüd juhus või mitte, 
aga peatselt pärast äramärkimist parima õena sain osakonna 
õendusjuhiks.

Auhinnaraha eest käisime 2014. aasta suvel perega Ungari-
Horvaatia autoreisil. See muljetavaldav kogemus jääb meel-
de kauaks. Ilmad olid imelised, inimesed sõbralikud. Vaata-
mata sellele, et inglise keelega Horvaatia majutuskohtades 
midagi teha polnud, saime hakkama, sest erakorralises osa-
konnas töötamine annab kogemuse, kuidas käte ja jalgadega 
žestikuleerides ennast võõramaalastele selgeks teha ja prob-
leeme lahendada. Aasta parimate preemia väljaandmine on 
kiiduväärt ettevõtmine. Auhind annab tunde, et sinu püüd-
lusi töökohal märgatakse ning see innustab rohkemaks. 

“ÄRA PÄRAST ÖÖVAHETUST KOJU MINE!”

Helina Juursalu 
parim õde 2013, vastuvõtuosakond

Tiit Kõuhkna preemia saamine 2013. aastal oli minule 
üllatus ja saabus ootamatult. Viibisin parajasti puhkusel. 
Preemia üleandmise päeva hommikul helistati umbes pool 
tundi enne üritust – polnud veel ärgatagi jõudnud – ja pa-
luti kiiresti haigla 0-korruse saali ilmuda. Pidi olema väga 
oluline asi, täpsemat infot ei antud. Palusin abikaasal end 
kohale sõidutada.

Kui lõpuks jooksuga saali jõudsin, selgus, et mind on 
peetud aasta noorõe preemia vääriliseks. Loomulikult oli 
auhind suur tunnustus ja tegi meele rõõmsaks. 

Võib igavalt kõlada, aga saadud rahast enamuse inves-
teerisin erialasesse kirjandusse, mingi osa annetasin hea-
tegevusse ja ega rohkem järele jäänudki. Isiklikult arvan, 
et lastehaigla töötajate tunnustamise traditsioon on väga 
tänuväärne. 

Eriti hea meel on mul selle üle, et ettepanekud tunnus-
tust väärivatest inimestest esitavad kolleegid.

AUHINNARAHA EEST ERIALAKIRJANDUST

Marleen Mägi 
parim noorõde 2013, vastsündinute ja imikute osakond
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Tiit Kõuhkna preemia hindab neid, kes teevad oma iga-
päevast tööd. Minu arvates on tähtis, et preemia üle otsus-
tavad kolleegid haiglast, kes arstitööd teavad ja selle tähen-
dust hinnata oskavad. 

Tänane meditsiin on stressirohke. Arstidele esitatakse 
küll nõudmisi, aga tänusõnad jäävad sageli tahaplaanile. 
Samuti sobib preemia üleandmiseks jõulueelne aeg, kui 
inimesed on positiivsemad. 

Minule tuli aasta arsti preemia üllatusena. Enda arvates 
ei olnud ma teinud midagi muud, kui vaid igapäevatööd 
patsientide vajadusele vastavalt. Sedagi ei ole ma teinud 
üksi, vaid ikka koos heade kolleegidega. Sellepärast ei oska 
ma välja mõelda, millise põhjendusega preemia sel aastal 
just minule omistati. 

Saadud raha kulutasin meditsiiniteenustele.
Soovin, et aasta arsti, noorarsti, õe ja noorõe preemia tra-

ditsioon jätkuks. See on oluline nii laureaatidele kui perso-
nalile, sest näitab, et meie tööd hinnatakse ja vastupidi –  et 
meie hindame oma kolleegide tööd.

TEGIN OMA IGAPÄEVATÖÖD

Lauri Gustavson 
parim arst 2012, kirurg

Jõuluhommikutel, kui aastapreemiaid jagatakse, käime 
kohal kogu kollektiiviga. Noorarsti isikukirjelduse ette-
lugemise ajal aimasin, et jutt käib minust – natuke liiga tut-
tav oli, millest räägiti. Mille poolest see aasta teistest erines 
või tähtis oli? Tõesti ei mäleta. 2012 oli aasta nagu ikka. Üks 
põhjus, miks see au just mulle osaks sai, võis olla vanus.  40. 
eluaasta on viimane võimalus kellelegi „noor arst“ öelda ... 

Soliidse auhinnasumma eest arendasin siseturismi. Te-
gin selle otsuse kohe, kui võidust teada sain. Käisime terve 
perega Põhja-Eestis spaapuhkusel. Heategevusse ma seda 
raha küll ei annetanud. 

Mida oskan hr Kõuhknale öelda? Kõigepealt tänu! 
Jõudu ja tervist soovin talle. Heade inimeste premeerimine 
paha mõte küll ei ole. Õdesid ja noorõdesid, kelle palgad 
on väiksemad, teeb see nii õnnelikuks. Olen seda oma osa-
konnas korduvalt näinud! Igapäevatöös nemad nii palju 
tunnustust ei saa, küllap ka sellepärast, et meie arstidena ei 
ole nii väga helded kiitust jagama. Aga inimene vajab seda! 
Kui keegi on tubli, siis tuleb seda öelda! Loomulikult olen 
ka ise preemia eest tänulik.

Ilona Neupokojeva 
parim noorarst 2012, neonatoloog

EKS SEE OLE HEA ASI KÜLL!
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Minu arvates ei ole meditsiinis võimalik kedagi hinnata 
“parima” skaalal. Kui seda tegema peabki. Antud valdkon-
nas tehakse tööd siiski kutsumuse järgi. Kui seda pole, sellele 
erialale püsima ei jääda. Mulle meeldib minu töö ning et saan 
oma oskuste kaudu meie väikeseid ja suuri patsiente aidata. 
Püüan olla nende jaoks olemas siin ja praegu, pakkuda tur-
vatunnet, mõista nende muret ja leevendada hingevalu. Eel-
kõige olla aus nende ja iseenda suhtes. 

Uute teadmistega käivad kaasas uued teostused, mis jõua-
vad kaasaegse tervishoiu arenedes meie patsientideni. Parim 
viis patsiendi mõistmiseks on panna ennast tema rolli. Oma 
igapäevast tööd tehes ei mõtle me kunagi mingitele tiitlitele. 
Nende kogumiseks pole antud eriala populaarne. Aga on 
soov olla patsiendi jaoks olemas ja seda igas mõttes – reaal-
selt, moraalselt, tehniliselt.

Sügavaim tähendus õe jaoks on lihtsal sõnapaaril: „Tänan 
sind“, öelduna patsientide või kolleegide poolt... aga leida 
oma nime veel premeeritud kolleegide hulgast... Kuigi see 
kõik ei muuda veel töössesuhtumist ega selle teostust, siis 
nendel hetkedel lihtsalt tunned, et sinu poolt tehtu on kel-
lelegi korda läinud. 

KAKS SÜGAVA TÄHENDUSEGA SÕNA

Virge Tõnise 
parim õde 2012, anestesioloogia-intensiivraviosakond
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Minu jutt Tiit Kõuhknale  on lühike ja hõlmab viit tähte 
eesti keeles. Esimene on a, teine i, kolmas t, neljas ä ja viies h. 

AITÄH!

Valentin Sander 
parim arst 2011, neuroloog

DIPLOMI PANIN KÖÖGI SEINALE 

Svetlana Kostjukovitš 
parim noorarst 2011, pediaater

Kui jõuluhommikul saalis noore arsti iseloomustust ette loeti, 
kuulasin huviga ega saanud aru, kellest jutt. Nimi öeldi kõige 
viimasena. See oli küll üllatus.

Mulle kui noorele arstile andis autasu tagasisidet selle kohta, 
et tõenäoliselt on mu püüdlused vilja kandnud. Ehk on mu töö 
koguni õnnestunud?

Kogu auhinnaraha kulutasin oma korteri köögi remondile.
Aastapreemia diplomi panin köögiseinale, et tunnustust sageli 
meelde tuletada, samuti tänutäheks.

Soovin veelkord Tiit Kõuhknat tänada: see preemia, noore 
arsti tagasiside, oli minule suur asi. Sain kinnitust, et olen õigel 
teel.  Ja CVs on mul nüüd juures super-rida: Tallinna Lastehaigla 
noore arsti aastapreemia laureaat 2011.
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Preemiast sain teada alles jõuluhommikul saalis. Pärast 
seda käisin paar päeva ringi nagu unes. 

Süda puperdas ja reaalsustaju oli ähmastunud. Kuidagi 
ei jõudnud pärale, kuidas just mina selle preemia sain, ja 
kas ma selle tõesti sain. Jah, ma olen korralik ja teen oma 
tööd nii hästi kui suudan, pälvin ma siis selle eest tunnus-
tust või mitte. 

Kliinilise neurofüsioloogia üksuse õe töö eripära seisneb 
selles, et me ei suhtle ainult laste, vaid ka vanematega pika 
uuringuprotsessi vältel. Mõned vanemad on ülipõhjali-
kud, on internetist saadava info läbi lugenud ning küsivad 
nii spetsiifilisi küsimusi, et võimatu oleks ülejala vastata. 
Peame suutma veenda neid oma professionaalsuses, suut-
ma neid juhendada ja rahustada.

TEGIN VAID OMA IGAPÄEVATÖÖD

Ivi Poomre 
parim õde 2011, neurofüsioloogia üksus

Preemiaga kaasnev rahasumma oli väga suur. Ühe osa 
eest aitasin emal korterivõlga likvideerida, teise osa eest 
tegin töökaaslastele välja. 

Tähistasime seda osakonnasisesel jõulupeol. Laud oli 
rikkalik.  

Ka dr Sander oli samal aastal parima arsti tunnustuse 
saanud. 

Olen Tiit Kõuhknale südamest tänulik. Kui juht ütleb 
oma alluvale, et see on tubli, tiivustab see inimest veelgi 
paremini töötama. Kui kiitusele lisandub rahaline preemia, 
mis tänapäeval on pigem erand, on see imeline.
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Tänan tunnustuse eest. 
Edu edaspidiseks.

TÄNU TUNNUSTUSE EEST

Mari-Liis Ilmoja 
parim arst 201o, anestesioloog
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Noorarsti preemia saamine tuli positiivse üllatusena. 
See oli suur tunnustus ja eelkõige noore arsti märkamine. 
Kindlasti oli see heaks motivatsiooniks jätkata püüdliku-
malt igapäevast arstitööd. 

Tulin silmaarstina Tallinna Lastehaigla Kesklinna Laste-
polikliinikusse tööle 2009. aasta sügisel residentuurist. 
Ees ootasid sisustamist vajav kabinet ja päevinäinud 
töövahendid. Sain aru, et asjade paremaks muutmiseks 
tuleb ise aktiivselt muutusi toetada ja aidata leida uusi la-

HEA MEEL MÄRKAMISEST

Maria Malva 
parim noorarst 2010, lastesilmaarst

hendusi. Nende esimeste aastate (2009–2010) märksõnaks 
minu jaoks oli „uuendus“.

Noore arstina on mul muidugi palju mõtteid, kuidas sil-
makabinettides ambulatoorset tööd organiseerida. Tööd 
alustades soovisin laste silmi uurida ja kvaliteetselt ravi-
da. Kiiresti tuli kaasajastada ja osta juurde silmaerialast 
aparatuuri. Järjest said uuendatud ka muud laste silmade 
ja nägemise uurimiseks mõeldud väiksemad töövahen-
did. 

Olen selle eest tänulik Tallinna Lastehaigla juhtkonnale 
ja just oma otsesele juhile dr Esti Põldmaale, kes minu 
tööalaseid ideid on mõistnud ja silmakabinettide uuen-
duste läbiviimist igati toetada püüdnud. 

See tihe koostöö on jätkunud tänaseni.
Tallinna Lastehaiglas 15-aastane preemiatraditsioon ja 

ärimees Tiit Kõuhkna rahaline toetus on võimaldanud 
tunnustada arste ja õdesid nende igapäevases töös ning 
märgata nende oskusi ja teadmisi väikeste patsientide 
uurimisel ja ravimisel. 

Selle kõrval on pandud tähele nende inimeste panust 
suure haigla töötingimuste ja ravikvaliteedi parandami-
sel ja hoidmisel. Suur tänu selle võimaluse eest! 

Soovin head tervist hr Kõuhknale ja pikka iga Tallinna 
lastehaigla „märkamise” traditsioonile.
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ÕPIN KOGU AEG UUSI ASJU

Ege Õis 
parim õde 201o, kirurgiaosakond

Ma ei teadnud sedagi, et mind oli parima õe aastapreemia 
kandidaadiks esitatud. Auhinda vastu võtma minnes olin 
väga pabinas. Tunnustus tähendas, et mind oli märgatud, 
minu tööd hinnatud ja auhinna vääriliseks peetud.  Sellised 
sündmused on alati motiveerivad ja positiivsed. 
Arvan, et 2010. aasta märksõna oli enesetäiendamine. Hea-
meelega õpin alati midagi juurde ja annan seda edasi noore-
matele. Raha kulutasin reisimisele.
Aitäh. Tunnen heameelt ja olen tänulik toetavatele kol-
leegidele!

Olin pärast Tervishoiu Kõrgkooli lõpetamist töötanud in-
tensiivraviosakonnas kõigest aasta ega teadnud, et noorõe 
preemia olemaski on. Aga vanemõde ajas mind alla saali, 
kus ma oma üllatuseks ja imestuseks enda nime kuulsin. 

Selline preemia on noortele õpihimulistele õdedele stii-
muliks mitte järgi jätta ja ennast veelgi täiendada. Mulle oli 
see väga suureks auks.

Viimased aastad olen töötanud täiskasvanute õena kõr-
val Regionaalhaiglas, aga 2018. aasta jaanuarist olen laste-
haiglas tagasi. Suur tänu Tiit Kõuhknale.

STIIMUL MITTE JÄRGI JÄTTA

Anneli Vaher 
parim noorõde 201o, intensiivraviosakond
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Aastapreemia oli üllatus – jah. Olin kodus haiguslehel, 
kui kolleeg Tiit Härma hoiatas ette ja ütles, et selle saan.

Miks ma selle sain? Täiesti tavaline tööaasta oli. Ei 
oleks öelnud, et tegin midagi erakorralist. Me kõik teeme 
meeskonnatööd. 

Mis ma auhinnaks saadud raha eest tegin?
Käin kogu aeg reisil. Kus täpselt sel aastal rändasin, on 

raske meelde tulema. Summa läks ühele perearvele, kust 
reisimiseks finantse ammutada.

REISIRAHA

Jüri Stukolkin 
parim arst 2009, traumatoloog-ortopeed

HÄID JÕULE, TIIT KÕUHKNA

Natalia Liivak 
parim noorarst 2009, endokrinoloog

Lastehaigla noorarsti aastapreemia tuli suure üllatusena, 
sest olin üsna uus töötaja Tallinna Lastehaiglas. Olin väga 
meelitatud, et mu otsene ülemus Ülle Einberg esitas mu 
kandidatuuri preemia saamisele, tema ja komisjoni tun-
nustus oli minu jaoks väga oluline ning tähendas minule 
seda, et pean veel rohkem pingutama ja tööle pühenduma, 
erialaselt arenema. Suured tänud igal juhul, väga tore tra-
ditsioon on!

Soovin hr Kõuhknale häid jõule ja fondile aina välja-
paistvamaid laureaate.
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Mitte keegi ei palunud mul jõuluhommikul aktusele 
minna. Vastutava õendusjuhina käin seal kogu aeg ja kut-
sumata. Samas, kui kedagi spetsiaalselt kohale paluda, 
saaks ta ju kohe aru, et midagi on teoksil. 

Alles siis, kui iseloomustust ette loeti, tundsin selles ära 
tuttavaid jooni ja ärevus kasvas. Meenus, et Marina (Ko-
roljova, tollane osakonna õendusjuht) oli maininud, et 

Svetlana Müürsepp 
parim õde 2008, vastsündinute ja imikute osakond

PREEMIAST JÄTKUS TÜKIKE IGALE SUGULASELE

tuleb kindlasti aktusele minna. Ta teadis! 
Muidugi oli mul hea meel. Mäletan, et esimene mõte oli, 

miks just mina ja miks just nüüd – olin haiglas töötanud 
aastaid. Kas täitsin mingeid lisaülesandeid? Tegime mi-
dagi eriti hästi? 

Vastust ei tea ma siiani.
Preemiaks saadud raha kulus jõuluvana-kingitusteks. 

Ukrainast, kust olen pärit, on jõulud alles jaanuaris. See on 
vaikne peresündmus ema juures. Suurem pidu lähisugu-
laste seltsis toimub aga aastavahetuseti minu pere kodus. 
Siis tulevad kõik kokku, panevad kingitused suurde pu-
nasesse kotti ja jõuluvana jagab need laiali. 

Kingitused, mida mina tegin – kõigile 500 krooni minu 
aastapreemiast –, jagasin kas ümbrikutesse või peitsin 
teiste kingituste vahele pakkidesse. Sel aastal said ülla-
tuse ema, õde, vanem tütar peigmehega, lapsed, ja mina 
ise abikaasaga. Nüüd sai igaüks minna ise poodi ja valida 
just seda, mida hing ihaldas. See valmistas kõigile nii palju 
rõõmu! 

500 krooni oli 2009. aastal arvestatav summa.
Aitäh Tiit Kõuhknale. 
Ärimehi, kes oma raha sellisel viisil välja raatsivad anda, 

ei ole palju. See on üllatav ja liigutav ning paneb mõtlema 
häid mõtteid.
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Maria Lahne 
parim noorõde 2008, kirurgiaosakond

KUI ROBOTIKS MUUTUN, OTSIN TEISE TÖÖ
Oli suur au – niimoodi tunnustatud saada. Hea, kui sinu 

tööd märgatakse. Püüan seda teha südamega. Kui robotiks 
muutun, otsin teise töö. Auhind tuli üllatusena, kuna ki-
rurgiaosakonnas väärivad seda kõik õed.

2009. aastal keskendusin üldisele enesetäiendamisele. 
Püüdsin käia koolitustel nii palju kui võimalik.

Auhinnaraha eest käisime lapsega spaas ja kinos. Väike 
koduremont sai ka tehtud.

See on väga armas komme ja traditsioon ja kindlasti 
soovin, et see jätkuks. Mina tänan väga selle tunnustuse 
eest.
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Ei osanud midagi arvata, kuna dr Leito oli mind sellises 
olukorras ennegi hoolitsevalt sündmustele kutsunud, et 
ikka head ja paremat süüa saaksin. 

Kohale jõudes pidas dr Martinson kõnet, kus muuhulgas 
mainiti, et sel aastal nagu polnudki kedagi valida. 

– Ilmselt mina, taipasin järsku. 
Eelnenud aastat ei saagi mingi märksõna alla viia. Tegin 

oma igapäevast tööd ning keerulisemad ajad diagnostikas 
jäid eelmistesse aastatesse. 

Küll aga mainiti soovi-
tuskõnes tööd pedagoogi-
na.

Auhinnaraha eest ostsin 
raamatuid ja aitasin tu-
dengist last.

Traditsioon on väga tänu-
väärne. Polegi oluline, mis 
iga laureaat konkreetselt sel 
aastal tegi – teeme kõik oma 
igapäevast tööd nii hästi kui 
võimalik. 

Oluline on, et seda märga-
takse.

Parima arsti preemia oli kahtlemata suur au. Telefon oli 
punane ja õnnitlejaid väga palju. 

Ja rahasumma oli vägagi arvestatav. Olukorras, kus oled 
oma arstielu algusaastail sisuliselt näljas elanud, muudest 
hüvedest nagu isiklik eluase või auto, rääkimata, oskad 
seda eriti hinnata. 

Üllatus oli väga suur. Õnneks käis auhinna juurde dr 
Merike Martinsoni selgitus.

Asi ise toimus nii, et tol haigla jõuluhommikul lõpetasin 
öövalve. Mõtlesin piduliku sündmuse ajal kabineti diivanil 
pikutada ja kolleege oodata. Järsku helises taskus telefon. 
See oli dr Leito: „Dr Tarraste, tulge kohe saali!“ 

ILMSELT MINA, TAIPASIN JÄRSKU

Sirje Tarraste 
parim arst 2008, reumatoloog
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Ma mäletan, et esimene 23. detsembri 
sündmus koos kõige selle juurde käiva 
autasustamistseremoonia ja kontserdiga 
oli eriliselt helge ja südamlik: õhus oli 
hõljumas siirast lapselikku rõõmu. 

Jõulud!
Kuigi ma oma preemiaks saadud raha 

kasutamist täpselt meenutada ei suuda, 
arvan, et ostsin tõenäoliselt kokku hulga 
erialaraamatuid. Nooremana oli mul 
neist suurem puudus kui täna. 

Kõike seda, mida ma hr  Kõuhknale 
ja aastapreemiatraditsioonile soovin, 
räägin oma 2016. aastal saadud auhinna-
loo juures (vt lk 24).

HELGE JÕULUMEELEOLU

Anne Kleinberg 
parim noorarst 2008, psühhiaater

Aasta parima õe preemia sain ma 2008. aastal,  diplom on 
mul tänini seina peal. Töötasin kõrvakabineti õena.

Autasu oli üllatus ja rõõm. Rõõmupisarad tulid silma. 
Esimese asjana kallistasin dr Gilinovi. Aga ega ma ei tea, 
kes selle tembu tegelikult tegi ja minu kandidatuuri üles 
pani. 

Preemiaraha eest, arvan ma, võtsin turismibüroo kaudu 
ette järjekordse reisi Euroopas. Neil aegadel oli mul ka-
vasse võetud igal aastal kusagil kaugemal käia. 

Või läks osa sellest hoopis uute akende peale – need said 
ka umbes selles kandis vahetatud? 

Jõudu ja tervist soovin Tiit Kõuhknale.

EUROOPA REIS VÕI AKNAD...

Reet Nõlvak 
parim õde 2008,  kõrva-nina-kurguosakond
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Minule isiklikult tuli parima arsti tunnustus täiesti oo-
tamatuna. Sinnamaani olin alati haigla pidulikel tähtpäe-
vadel osalenud. Sel hommikul ootas aga ees kiiremat sorti 
tööülesanne, mistõttu mõtlesin, et seekord tuleb piduhom-
mik vahele jätta. Ega ma täpselt mäletagi, mis ettekäändel 
kolleeg Sirje Tarraste mind kohale meelitas. Küll aga on 
selgesti meeles emotsioon, kui lõpuks aru sain, mis põhju-
sel tegelikult kohal pidin olema. 

Juurdlesin veel tükk aega, kuidas ma nii mõistmatu sain 
olla. Kolleegi ettekääne ja selle serveering oli nii profes-
sionaalne.

Kas ma sel aastal tegin midagi erilist? Arvan, et mitte. 

Katrin Luts 
parim arst 2007, gastroenteroloog

PEEGELDUS

Tegelikult usun, et selle nominatsiooni juures on oluline 
asjaolu, kuidas oma kolleegidega suheldakse, kui avatud 
ollakse laste, nende vanemate ning kaastöötajatega ja mil-
lisel kujul teisi inimesi peegeldatakse. 

Olen veendunud, et need omadused on osaks meie töö 
professionaalsusest. Seda tunnustust võtsingi kolleegide 
väga positiivse tagasisidena – töö osas ma midagi enneole-
matut korda ei saatnud. Tunnustusega kaasnenud rahaline 
preemia oli boonuseks. 

Muidugi, möödas on juba 10 aastat, minu mäletamist 
mööda selget plaani mul selle rahaga ei olnud. Seega ei saa 
ma öelda, et just see tunnustuse raha ühe või teise kasutuse 
leidis. Küll aga olen kindel, et õige kasutuse ta leidis ja olen 
selle saamise eest tänulik.

Tiit Kõuhknale soovin jätkuvalt kindlat meelt, õnne pere- 
ja õnnestumisi tööelus. 

Ja arstina soovin ikka tervist. 
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 On väga positiivne, et meditsiiniväline isik nagu hr 
Tiit Kõukna peab oluliseks märgata ja tunnustada ini-
mesi meditsiinis. Oleks väga tore, kui ta toetamist jätkaks. 
Mõnelgi erialal vajaksid inimesed palju enam investeerin-
guid kui betoon. 

Ning ka metseenlus ise on tunnustamist väärt.
Preemiaraha eest käisime terve perega Lapimaal puhka-

mas. Plaanid selleks olid tehtud palju varem, kuid nüüd ei 
pidanud me selleks laenu võtma. 

Noorarstina ei teinud ma 2007. aastal midagi teisiti kui 
tavaliselt. Dr Riikjärv tõstis esile sügavalt enneaegse lapse 
ära toomist Türgist, mis oli väärt kogemus, kuid ei midagi 
erakordset. Oma tööd püüan teha hästi igal aastal, iga päev 
ja igas olukorras.

Hr Tiit Kõuhknale ja tema perele soovin kõike head!

Piret Hermanson 
parim noorarst 2007, anestesioloog

INVESTEERING INIMESTESSE
„Kas läheme täna hommikul saali ka,“ küsis küsis tee-

nistuse õendusjuht Triin Vard. 
 „Ma ei tea, lähed äkki ise,“ põiklesin, aga tema ei jätnud 

veenmist: „Ma nii harva sinult midagi palun, lähme!“
„Kui sa nii väga tahad, võin ju tulla!“ imestasin.
Enne kardioloogiateenistusse tulemist olin töötanud 

kolm aastat meie nn narkoosakonnas. Uuel töökohal oli 
palju tegemist ambulatoorse programmi käivitamisega, 
paljud asjad olid kujunemisjärgus. Tegin tööd, nagu ikka, 
auhinda ootamata, rõõmu parima õe tiitli pärast kogesin 
sellegipoolest ja raha kulutasin sihtotstarbeliselt. 

Märtsis 2008 ostsin tuusiku 2-nädalasele reisile Hiinasse, 
täiesti teistsugusesse maailma. Sain liikuda Pekingis ja 
Shanghais, keelatud kuninga linnas, näha kõike oma sil-
maga. Kui rongiga linnast välja sõitsime, tutvustas giid 

USKUMATULT HELDE KINGITUS

Alla Kozlova 
parim õde 2007,  kardioloogiateenistus
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külasid: „See on nii väike küla, ainult miljon inimest“ või: 
“selles asulas siin elab 16 miljonit“.

Ja, muide, hiinlased ei ole ühte nägu! 
Veel kümme aastat tagasi olid valged näolapid nende 

jaoks tänavapildis haruldus ja meiega kiputi selfie´sid 
tegema. 

Suvel pidid toimuma Pekingi olümpiamängud, uues len-
nujaamas oli 150 väravat – pärast maandumist tiirutasime 
peatusalale jõudmiseks mööda lennuvälja, aga eksida ei 
saanud, sest selleks olid paika pandud suunanäitajad, üks 
inimene iga 10 meetri kohta.

Tiit Kõuhkna preemia tegi võimalikuks kauaaegse unis-
tuse täitumise, mida ei osanud lootagi ja millest jäi alles 
palju ilusaid mälestusi.

Selle unustamatu lahkest südamest tulnud kingituse eest 
suur tänu! Ja et ka Teil, Tiit Kõuhkna, oleks ilusaid ja tur-
valisi sõite väljaspool Eestit ja tagasi koju.

Auhind tähendas mulle palju. Olin lastehaiglas vähe 
aega töötanud noor kogenematu õde. Olin sügavalt 
meelitatud. Selline tunnustus motiveerib nii noori kui ka 
vanemaid õdesid. Mind motiveeris see oma tööd jätku-
valt innu ja südamega tegema, andis jõudu ning süvendas 
teadmist, et minu tööd pannakse tähele ja hinnatakse!

 Tiit Kõuhkna preemia tuli ka suure üllatusena, mida ei 
osanud oodatagi. Tol ajal ma vist ei teadnudki, et taoline 
preemia eksisteerib. Samas ei ole ma mitte kunagi tööd 
teinud preemia saamise eesmärgil ja isegi pelgan taolist 
tähelepanu. On palju tublimaid ja targemaid õdesid, kes 
seda vääriksid. Teine asi on vahetult lapselt või lapsevane-
malt tulnud tänuga. 

Preemiaraha, nagu enamus teenitud palgast siiani, ku-
lus reisimisele. Tookord käisin Itaalias. Kuna meie töö on 
kohati emotsionaalselt väga raske, maandab reisimine 
pingeid ja aitab jälle positiivsena tööle tulla! Soovin tänada 
hr Kõuhknat selle eest, et ta hindab meie tööd!

Kristi Soovik 
parim noorõde 2007, kirurgiaosakond

KÄISIN ITAALIAS
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 Lastehaigla Sõnumite esikaas
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2006. aasta oli minu jaoks eriline. Äsja oli toimunud 
pöördeline muutus laste diabeediravis. Toetusfondi initsia-
tiivil organiseeriti Eesti Televisiooni heategevuslik saade 
„Jõulutunnel“, kus koguti raha esimeste insuliinipumpade 
ja sensorite ostmiseks diabeeti põdevatele lastele. Insuliin-
pumpravi oli tõeline tiigrihüpe laste diabeediravis, sest sel 
ravimeetodil oli mitmeid eeliseid süsteraviga võrreldes. 
Paindlik päevakava, vähem torkeid, rahulik uni – see kõik 
on tänu pumpravile võimalik. 

Kui aastal 2006 kasutasid raviks insuliinipumpa 30 last 

PIDU SINUS ENESES

Ülle Einberg 
parim arst 2006, endokrinoloog

Foto on tehtud endokrinoloogiateenistuse päevaraviosakonna avamisel 2004

ja noort, siis 2016. aastal oli Tallinna Lastehaiglas 242 pum-
bakasutajat. 

Täna võime öelda, et sensoriga insuliinpumpravi oli 
meditsiini ajaloos üks tähelepanuväärsemaid sündmusi 
21. sajandi alguses. Mul on hea meel, et olen antud ravi-
meetodi algataja ja juurutaja Eestis. 

Hr Tiit Kõuhkna preemia aastal 2006 oli minu jaoks suur 
tunnustus ja andis palju energiat edasiseks tööks. 

Auhinnaraha eest käisin unustamatul Prantsusmaa rei-
sil! Pariisis viibimine on Ernest Hemingway sõnul pidu 
sinus eneses. Ja seda ka 21. sajandil, ja mitte ainult Pariisis. 

Eestis on heategevus kasvanud aastatega ja omandanud 
olulise koha inimeste abistamiseks ja tunnustamiseks. Hr 
Tiit Kõuhkna on eriline inimene, kes on aastaid toetanud 
Tallinna Lastehaigla parimaid töötajad – neid, kes iga päev 
kasutavad oma hingejõudu ja tarkust selleks, et haiged 
lapsed paraneksid ja lapsevanemad saaksid tagasi hinge-
rahu. Lastehaigla töötajate tunnustamine – see on väga 
tore traditsioon ja oodatud sündmus Tallinna Lastehaiglas 
jõulude eel. 

Hr Tiit Kõuhknale tahaksin soovida rõõmu, tervist ja edu 
veel pikkadeks aastateks, et koostöö lastehaiglaga ei kat-
keks ja sellest saaksid osa paljud töötajad ja väiksed pat-
siendid.
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Olin töötanud lastehaiglas paar aastat. Seda jõuluhommi-
kut mäletan üsna selgelt. Istusin tagareas, kui kandidaatide 
tutvustusi ette loeti. Et olin parajasti nn valvetoa tsüklis, 
sain teate, et saabus larüngiidiga patsient. Mõtlesin, kas 
tõusta püsti ja lahkuda kohe või oodata, kuni teatatakse 
kandidaadi nimi ja lahkuda ajal, kui õnnitlusi jagatakse. 

Nii ei kuulanudki ma seda, mida kandidaadi iseloomus-
tamiseks öeldi. Juhtus aga nii, et tõusin püsti küll ... aga 
selleks, et autasu vastu võtta.

Auhind üllatas ja kinnitas, et ilmselt olen õigel teel.
See on väga oluline traditsioon ning väga hea tunnustus 

ESITASIN KOGU AEG KÜSIMUSI

Helke Nurm 
parim noorarst 2006, pediaater

ja tohutult motiveeriv nii arstide kui õdede jaoks.
Enne lastehaiglasse saabumist töötasin aasta Keila Haigla 

lasteosakonnas, kolm aastat enne seda Jõhvi lastehaigla 
lasteosakonnas (2001–2003). Pediaatria residentuuri läbisin 
TÜK Lastekliinikus 4 aastat enne Jõhvit.

Tallinna lastehaiglas oli palju väljakutseid: suur pöör-
dumiste arv valvetuppa, kaks infektsiooniosakonda. Li-
saks pidi valvetoa arst käima vajadusel lapsi kirurgilistes 
osakondades konsulteerimas.

Valvetoas oli arusaamatult palju patsiente, kelle kaebusi 
oleks pidanud lahendama perearst. Ei Tartu, Jõhvi ega Kei-
la haiglates töötades polnud ma sellega nii tihedalt kokku 
puutunud. Esitasin dr Urbsoole kogu aeg küsimusi, sest 
olin tõesti nõutu.

Polnud veel triaažisüsteemi ja valvetoa arst tegeles ük-
sinda nii nn roheliste, kollaste, oranžide kui ka punaste 
patsientidega. Seega püüdsin meeleheitlikult Tallinna süs-
teemist aru saada ja sellega sammu pidada. Olin avatud 
uuele ning nõus minema huvitavatele teabepäevadele jm 
üritustele väljaspool tööaega.

Olin sel ajal Arctic Spordiklubi liige, preemiasumma ku-
lus aastamaksuks.

Olgugi et sündmusest on möödas juba kümme aastat, on 
mõnus tunne, kui pilk mõnikord aasta noorarsti tunnistu-
sel peatub.
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Kui parima õe preemia statuut kehtestati, olin enam kui 
kindel, et seda auhinda ei omistata mulle mitte kunagi. 
Välistatud. Mina ei tegele otseselt patsientidega – s.t vere-
kabinetis tehtav on rohkem nišitöö –  sellised asjad jäävad 
enamasti tähelepanuta.

Seda talvepäeva mäletan selgesti. Hommikustel koosole-
kutel, sh jõuluaktusel, ma tavaliselt käia ei saanud, sest 
pidin telefonivalves olema. Nii ka seekord. Ootamatult 
helistas dr Malle Ellamaa, verekabineti juhataja, ja kutsus 
0-korruse saali. Ta pidavat mulle midagi kiiresti üle and-
ma, olevat kodust spetsiaalselt kaasa võtnud. 

Olin pisut pahane. Mis siis nüüd?! 
Kui alla jõudsin ja dr Ellamaa rahva hulgast üles leidsin, 

SELLINE PREEMIA VÕIB MUUTA ELUSID

Margit Pratka 
parim õde 2006, verekabinet

ütles ta mulle: „Istu!“ 
Vaatasin teda mõistmatu pilguga. Aga olgu siis!
Parasjagu oli käsil aastapreemiate jagamine. Pilk jäi pi-

dama laual olevatel imeilusatel lillekimpudel. Parimale 
noorarstile Helke Nurmele anti üks nendest. OK. Väga 
tore!

Olin ikka veel rohkem oma mõtetes kui jälgisin etteloeta-
vat teksti. Ootamatult kuulsin öeldavat oma nime. 

Lillekimp. 
Diplom. 
Aplaus. 
Naeratused. 
Ei mäleta, et mind elus midagi sedavõrd hämmastanud 

oleks. Pisarad kippusid silma. 
Raha eest, mida tolle hetke vääringus oli üüratu hulk, 

ostsin mälestuseks midagi, millest olin väga kaua unista-
nud, ja käisin Åre suusakeskuses Rootsis.

Hr Kõuhknale ütlen suur aitäh. See on väga ilus ja in-
nustav investeering, mida ta aastast-aastasse teeb.

Selline preemia võib muuta elusid.
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Minu jaoks oli preemia kõigepealt tunnustus töö eest – 
mind oli märgatud ja minu kandidatuuri poolt hääletatud. 
See tuli küllalt suure üllatusena.  Olen väga tänulik kol-
leegidele, kes minusse uskusid!

Aasta 2006 ei olnud üldse lihtne. Arvestades, et olin oma 
osakonnas õpingute kõrvalt pikalt hooldusõena töötanud, 
oli mul kanda suur töökoormus. Sel aastal oli suur õdede 
puudus. Asendasin osakonna vastutavat õde, tegeledes 
mh graafikutega, personali töökorraldusega ja uute tööta-
jate koolitustega. Pidasin loenguid, käisin ise palju kooli-
tustel. Õppisin seoses õendustööga palju uut ja põnevat, 
mis on hindamatu kogemus kogu eluks.

Loodan, et preemia andis teistelegi osakonna õdedele 
tuge tulevikueesmärkide saavutamisel ja julgustas neid 
uskuma, et pühendumine annab tulemusi. Minu jaoks ei 
olnudki raha kõige suurem tegur tunnustuse enda kõrval. 
Teise inimese märkamine ja tunnustamine on väga vajalik! 
Me oleme kõik väga tänulikud, Tiit Kõuhkna, et olemas 
olete.

AITÄH, ET OLEMAS OLETE

Diana Jurna 
parim noorõde 2006, vastsündinute ja imikute osakond
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Etteaste muusikakeskkooli viiuliõpilastelt.

2005
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Medistiinigeneetika, millega tegelen, eriti uute uuringu- 
ja ravimeetodite areng, on olnud väga kiire. Pidevalt tuleb 
kursis olla uusima teadusinfoga. Lastehaiglas oli genee-
tikutel erinevaid aegu. Preemia saamine oli minu jaoks 
väga suur üllatus! Oli hea meel, et minu ehk ka kogu 
meie väikese kollektiivi panust tunnustati. Lastehaiglas 
töötas ja töötab praegugi palju toredaid meedikuid, kel-
lega meid, lisaks mitme aastakümne pikkusele tööalasele 
koostööle, seob inimlik sõprus, mida sageli ei juhtu. 

Preemiaraha kulus kodumaja tehnilise seisukorra 
parandamiseks. Preemia väljaandmise idee on minu ar-
vates väga tore ja hr Kõuhknale soovin tervist. Kõik muu 
rajaneb sellele vundamendile. 

Kolleegidele soovin selget pead, sooja südant ning tuge-
vat selgroogu!

Riina Žordania 
parim arst 2005, geneetik

SELGET PEAD, SOOJA SÜDANT JA SELGROOGU!
Tunnustus ja märkamine on meile kõigile oluline ja meel-

div ja preemia tuli üllatusena. 
Olin teinud oma igapäevast tööd nii hästi kui oskasin.
Auhinnaks saadud raha eest ostsin uue arvuti. 
Hr Kõuhknale aitäh!

OSTSIN UUE ARVUTI

Silvi Plado 
parim noorarst 2005, allergoloog
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Enne Mustamäele sõitmist andis Kesklinna Lastepolik-
liiniku vanemõde Ülle Pukk mulle mõista, et jõuluhommi-
kule minek on kohustuslik. Eks ma muidugi aimasin, miks, 
preemia saamine oli üllatus sellegipoolest.

Olin sellel ajal allergoloogiaõde dr Malle Orni juures. 
Töötasime koos 20 aastat, enne kui ta pensionile läks. Lapsi 
ja tööd oli tohutult. Tegin jõupingutusi, et meeskond toimiks. 
Mul on alati olnud ka praktikante. Tööd tegin palavikulise 
tempo ja pühendumusega. 

Premeerituks osutumine oli minu jaoks oluline tunnustus. 
Kui ainult rabada ja rabada, on rutiin kerge tulema. Preemia 
oli boonus, pluss teadmine, et meie töö tähendab midagi. 

Seda oli sel ajal nii väga vaja, ehk ma küll tean, et tunnus-
tust väärivad paljud, aga korraga paraku kõik autasu ei saa.

Suured tänud, hr Kõuhkna!

RUTIIN VÕIB TULLA KERGESTI

Doris Laur 
parim õde 2005, Kesklinna Lastepolikliinik
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    Tiit Kõuhkna seisab hea ka jõuluhommikute kunstilise külje eest.
    Peaaegu igaaastaseks külaliseks on olnud noor viiuldaja Mari-Liis Uibo,  
    kelle muusikaõpinguid Saksamaal ning Ameerikas metseen toetanud on.   2004
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Preemiast kuulda saades tundsin, et sain sel aastal hakka-
ma millegi sellisega, mis ka kolleegide silmis äramärkimist 
vääris.  Kuna preemia anti kätte vahetult enne jõule, siis oli 
mul vaba päev. Olin just teel Tartusse, kui dr Leito mulle 
osaks saanud autasust telefoni teel teada andis.

Aasta 2004 on nii kaugel, et oma erialatööst midagi erilist 
meenutada. Eks ta oli ikka keskendunud minu kitsamale eri-
alale ehk siis nefroloogiale. 

Seda mäletan aga küll, et just sel aastal toimus pediaatria-
osakonnas suur ümberehitus. Väga palju indu kulus uue 
osakonna sisustamisele ja töö korraldamisele.

Kuna armastan väga reisida, läks auhinnasumma suures 
osas reisifondi.

Traditsioonidel on inimese elus väga tähtis koht, seda nii 
eraelus kui ka tööl. Need annavad kollektiivi kuulumise 
tunde. Hr Kõuhkna on olnud Tallinna Lastehaiglaga seotud 
pikka aega. On väga meeldiv, et ta eduka ärimehena haigla 
tublide töötajate äramärkimisse panustab.

Osakonnajuhatajana on mul põhjust rõõmu tunda, et 
aastapreemia vääriliseks on peetud vaat et kõiki meil tööta-
nud arste. 

OSAKONNAJUHATAJA RÕÕM

Ülle Toots 
parim arst 2004, 
nefroloog

See oli meeldiv ja äärmiselt ootamatu tunnustus ajal, 
kui olin pediaatriaresidentuuri 4. aasta resident. Järgmisel 
suvel residentuur lõppes. Ja tõesti, märtsi- ja aprillikuuks 
läksin Soome Lastearstide Seltsi toetusel Helsingi Ülikooli 
Lastekliiniku vastsündinute intensiivraviosakonda, kus 
ma veel praegugi osaliselt töötan, olles Helsingi Ülikooli 
doktorant.

Kuigi soomlased olid mulle määranud sümboolse sti-
pendiumi, kulus noore arsti preemia elamiskuludele 
Soomes ning kes teab, ehk oli see ka üldisemas mõttes 
tagatis või stardikapital edaspidises erialavalikus, et ma 
üldse edaspidi neonatoloogia residentuuri edasi sain min-
na?  Pealtnäha väikestel asjadel on suur mõju.

Oma suure sooja südamega onule Tiit Kõuhknale (ei 
mõjuta kandidaatide valikut ega osale preemiakomisjoni 
töös, toim) soovin head tervist ja jätkuvat huumorimeelt. 
Ma tahan teda veelkord tänada ja tema rõõmuks mainida, 
et minu praeguse doktoritöö Recent Advances in Neonatal 
Medicine teemal tehtud posterit peeti I koha vääriliseks 
hiljutisel Saksamaal Würzburgis toimunud erialakonve-
rentsil.

STARDIKAPITAL

Liina Süvari 
parim noorarst 2004, 
neonatoloog
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Õepreemia saamine oli suur üllatus. Ise arvan, et see 
omistati mulle seoses operatsiooniploki reformidega ja 
töö käima lükkamisega tagantjärele. 1998. ja 1999. aastal 
ehitati sterilisatsiooniplokk. Olin tol ajal väga tööaldis 
ning valmis muutusteks ja väljakutseteks. 

Preemiaks saadud summa kulutasin endale. Nautisin 
kevadpuhkust Toila spaas. 

Tiit Kõuhknal on suur süda, soovin talle kõike head, 
tervist ja jaksu. Ta on üks kena inimene, kes on mõelnud 
kõige raskema töö tegijatele tervishoius – õe leib on ränk, 
samas täidavad õed olulisi ülesandeid ja vajavad ülestõst-
mist. Iga selline tunnustus motiveerib veel paremini tööd 
tegema.

ÕE LEIB TULEB RASKELT

Svetlana Alver 
parim õde 2004, operatsiooniplokk
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2003
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Minule omistati Tiit Kõuhkna parima arsti preemia 
selle väljaandmise esimesel aastal. Kas just seetõttu, kuid 
premeerituks osutumine tähendas mulle palju, eelkõige 
kolleegide tunnustust, ja lisas eneseusku. Miks just mulle? 
Iseloomustust, mida ette loeti – viimase võiks premeeritu-
tele mälestuseks anda –, ma ei mäleta. 

Millegipärast arvan, et seal oli positiivse vahele pikitud 
ka minu teravamaid külgi.

Preemia tuli üllatusena, kuigi eelmisel õhtul lendlesid 
õhus segased märgid. Järgnevad aastad olen mõelnud, 
et saladuse hoidmise ja inimeste vaba päeva hommikul 
soojast voodist välja ajamise asemel võiks eelneval päeval 
premeeritutele valikust teada anda. Kes ei tahaks aega tä-

ÕHUS OLI MÄRKE

Liis Toome 
parim arst 2003, neonatoloog

nusõnadele mõtlemiseks ja värskena kohale tulemiseks!  
Preemiale eelnenud aastal töötasin vanemarstina ja minu 

töökohustuseks oli intensiivravi arendamine osakonnas. 
2002.–2003. aastal stažeerisime arstidega aasta jooksul 
kordamööda haigla lasteintensiivravi osakonnas. Eesmär-
giks oli, et jäämegi lastearstidena intensiivraviosakonda 
roteeruma ja vastsündinuid ravima. 

Uute tuulte saabumisega plaan hääbus. Nendel aastatel 
sai alustatud riskivastsündinute jälgimissüsteemi loomise-
ga ja väga enneaegsena sündinud laste tervise kaugtulemi 
esimese uuringuga.

Mis seal salata – auhinnaks saadud raha eest ostsin vanni. 
Ehitasime oma kodu ja kahe arsti palgad 1990ndate Eestis 
olid tänasega võrreldes kordi väiksemad. Peres käis vaid-
lus, kas esimesena valmib saun või köök. Kaotasin. 

Valmis saun ja esimesel saunaõhtul lavalt tulles minesta-
sin. Siis lubasin, et muretsen endale vanni. Panin preemiale 
pisut raha juurde ja ostsin suure vanni. Mullivanniks küll 
raha ei jätkunud. Seega ei saa öelda, et preemiaraha kulus 
enesetäienduseks, kuid kaudselt on sellest võitnud ka las-
tehaigla. 

Pärast tööpäeva on vannis hea stressist vabaneda ja mõt-
teid mõlgutada. 

Suur tänu! 
Tiit Kõuhkna jõulupühade traditsioon on Eesti haiglates 

ainulaadne. Loodetavasti veel jätkuv aastateks, sest tun-
nustust väärivaid kolleege on palju. 

Tänapäevane abi haiglas on meeskonnatöö: miks mitte 
mõelda meeskonnapreemiale?
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Et 2003. aastast on nii palju mööda läinud, siis päris 
kõiki detaile ma sellest koosolekust ei mäleta, aga tean, et 
kusagil südamepõhjas väga ootasin ja lootsin, et noorarsti 
preemia minust mööda ei lähe. 

Kust ma sellise kõrgendatud ootuse võtsin? 
Kiitust ja head tagasisidet igatsevad ju kõik!
Olin lastehaiglas töötanud vaid neli aastat. Äsja tööle 

asunud arstina tuli iga päev õppida uusi asju. Aja üldine 
foon oli intensiivne, tärkas uusi võimalusi. 

2000. aastast osalesin kaks korda aastas NOPHO  (Põh-
jamaade Laste Hematoloogia Onkolooogia organisat-
sioon) kursustel. Tekkis huvi õppida rohkem tundma kit-
samate haigusgruppide diagnostika ja ravi nüansse ning 
uute teadmistega oli suur lootus parandada kesknärvisüs-
teemi (KNS) kasvajate ja müeloidsete leukeemiatega pat-

LOOTUSRIKAS, JALAD MAAS

Kadri Saks (end Urbsoo) 
parim noorarst 2003, onkohematoloog

sientide ravitulemusi Eestis.
Hilisem aeg on näidanud, et esialgsed lootused, mis kaas-

nesid uute teadmiste ja raviskeemidega, olid nii mõnegi 
haiguse osas utoopilised. Meie eriala juures on kahjuks 
alati selliseid patsiente, keda aidata ei saa.

Ometi peab tunnistama, et tänu NOPHO kontaktidele on 
tänasel päeval meie ravi suuremas osas samasugune nagu 
Põhjamaades ja ravitulemused ka KNS kasvajate osas 
paranenud. Ehk siis olen endiselt lootusrikas, kuid „jalad 
maas“. 

Autasuks saadud raha kulus reisimiseks, mida igal aastal 
teha püüdsin. 

Tiit Kõuhknale soovin tervist, jõudu ja edu! Algatus on 
tänuväärt, sest toetuse ja tähelepanu jagamine tõstab üles 
samavõrd väga noori kui ka eakamaid arste ning väärtus-
tab arstitööle lisaks ka õdede olulist rolli.
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Meedikud ei ole oma töös tähelepanuga harjunud. Kui 
seda märkamatult teha otsustatakse (ma ei tea tänaseni, 
kes minu kandidatuuri üles seadis), on see rõõmus ülla-
tus.  Kohe tekkis ka küsimusi, nagu: miks just mina, kui on 
teisi toredaid hinnatud inimesi, kuid nii see läks ja meel-
div on veel praegugi sellele mõelda.  

Rahasumma otstarve on hästi meeles. Minu lapsed olid 
skaudid ja nende rühmal sõprussidemed prantsuse skau-
tidega: Prantsusmaal pidi toimuma kolmenädalane ühis-
laager. Kodus oli just tulnud jutuks, et mõlemad laagrisse 
sõita ei saa (see maksis väga suure summa): üks peab koju 
jääma. Nüüd said lapsed kahekesi kolmeks nädalaks laag-
risse ja see oli nende jaoks elamus.

Aga raha jäi veel ülegi. Selle eest tegin teoks ammuse 
unistuse endale lõpuks autojuhiload muretseda. Käisin 

KUI KEEGI AITAB AITAJAT

Rita Utsar (end Raudsepp) 
parim õde 2003, intensiivraviosakond

autokoolis ja tegin ära sõidueksami.
 Selge on, et selle tunnustuseta oleks jäänud palju tegema-

ta. Tänud nii minu kui minu pere poolt. 
Tervitan Tiit Kõuhknat ja soovin talle enda ja pere poolt 

jõudu, jaksu, tervist ja kõike head, millest tema unistab. 
Meedikute töö ei ole kerge. 
Aitäh, Tiit Kõuhkna, et  mõtlete teiste peale ja aitate neid, 

kes teisi aitavad. 
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