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aljudele oli see elu esimene laeva-
reis. Rootsi lauas söömine meeldis 
lastele eriliselt, sest süüa sai endale 
võtta nii palju, kui ise tahtsid. 
Korkeasaari loomaaeda jõudes olid 

väiksemad tüdrukud veendunud, et kui karu 
ei näe, poleks nagu loomaaias käinudki. Karu 
oli õnneks lahke ja näitas end. Poisid vaimus-
tusid roomajatest, putukatest ja suurtest värvi-
listest papagoidest. 

Tallink Grupi ja SEB Heategevusfondi korral-
datud suvelõpureis Helsingisse on saanud heaks 
tavaks. Juba viiel korral on lapsed külastanud 
Heurekat ja Sea Life’i, loomaaeda või lõbustus-
parki. Lastele on korraldatud ka avastusretki 
laevadele, ujumispidusid veekeskuses ja kokka-
misüritusi hotellides. Esimestest Tallinki ja SEB 
Heategevusfondi korraldatud üritustest võttis 
osa 30–40 last kolmest hoolekandeasutusest, 
praeguseks on üritustele kaasatud korraga enam 
kui 150 last ligi kümnest laste turva- ja asen-
duskodust. 

“Turvakodudes peatuvatel lastel pole tihti-
peale olnud võimalust saada välja oma kodulin-
nastki, seega on sõit Tallinna silmaringi avardav 
ühisettevõtmine ja suvelõpureis paljudele elu 

esimene välissõit,” ütleb SEB Heategevusfondi 
tegevjuht Triin Lumi.

lõbus veepidu
Selle aasta märtsikuus toimus viiendat korda 

Tallink Spa & Conference Hoteli ja MTÜ SEB 
Heategevusfondi korraldatud veepidu turvakodude 
lastele. Üritusest võttis osa 170 last üle Eesti: 
Viljandist, Tartust, Narvast, Sillamäelt, Kiiklast, 
Tallinnast ja mujalt Harjumaalt. Hotellis ootas lapsi 
lõunasöök, spaakülastus ja meelelahutusprogramm. 

Veepeost võtsid vabatahtlikena osa ka korvpal-
lurid Eclexi naiskonnast, Audentese SG/Noorte-
koondisest ja Tallinna Ülikooli võistkonnast, sh Eesti 
naiste rahvuskoondise liikmeid. Noored korvpal-
lurid osalesid koos lastega nii lõbusal madratsirallil 
kui ka veejalgpalli võistlustel. 

Laste turvakodud ja varjupaigad osutavad 
ajutist abi ja kaitset vägivalla või konfliktide tõttu 
ohtu sattunud ning peavarju ja hoolitsuseta jäänud 
lastele. “SEB Heategevusfond on loodud selleks, et 
toetada lapsi, kellest vanemad ei hooli. Fondi 
eesmärk on kaasa aidata eri põhjustel vanemliku 
hoolitsuseta jäänud laste olukorra parandamisele 
ning toetada nende eakohast arengut ja toimetu-
lekut tulevases elus,” lisas Triin Lumi.

ust nii sai tänavu 5. jaanuaril alguse Elva 
väikelastekodu laste merereis Helsingisse 
Tallinki laevaga Superstar. 

Elva väikelastekodu juhataja Kai Räisa 
kiidab Mariot, kes suutis lühikese ajaga 
reisile toetajad leida. Laste tegevusi Helsingis 
toetasid nii Elva motoklubi kui ka kohalikud 

abistajad. Tallink toetas lapsi merereisi ja ekskursioo-
niga.

Kai Räisa rõõmustas väga, kui lahkelt lapsi 
Superstari pardal vastu võeti: “Tundsime end nagu 
superstaarid! Käisime kaptenisillal, kapten kätles 
kõigiga ning tutvustas meile laeva. Vastuvõtt oli 
väga soe ja isiklik. Lapsed nautisid väga ka toitude 
proovimist Rootsi lauas. Mitte kõigil neist pole 
kahjuks varasemas elus olnud võimalust kõht 
korralikult täis süüa.”

Helsingis käisid lapsed Sea Life’is merelooma-
dega tutvust tegemas ja nägid esimest korda haid, 

värvilisi ookeanikalu, koralle ja krabisid. Lapsed ja 
täiskasvanud saatjad külastasid kuulsa Soome heli-
looja Sibeliuse monumenti ja Kaljukirikut. “Päev 
möödus tegevusrohkelt. Kui lapsed tagasi Elvasse 
jõudsid, olid nad väga väsinud, aga küsisid 
hommikul esimese asjana, millal jälle läheme,” 
naerab Kai Räisa.

Ka Mario Teder jäi reisiga rahule ning lubab, et 
reis Soome ei jää viimaseks lastele korraldatud 
ürituseks. Varem on Elva väikelastekodu lapsed 
tänu Mario Tederi ettevõtlikkusele ka mototehnikat 
proovida saanud. 

Elva väikelastekodu saab aidata rahaliste anne-
tustega (www.elvalastekodu.ee), kuid alati on abi 
ka kunsti-, käsitöö- ja meisterdamistarvetest, mis 
tavaliselt ruttu otsa saavad. Kuigi iga laps vajaks 
kõige rohkem maailmas armastavat perekonda, on 
selle puudumisel oluline mis tahes hoolimist üles 
näitav tegu.

rõõmu 
turvaKodude 
lastele 
Ühel augustikuu varahommikul ärkasid turvakodude lapsed 
Tartust, Pärnust ja ida-Virumaalt varem üles, et õigeks ajaks 
Tallinki laevale ja Helsingisse korkeasaari loomaaeda jõuda. 
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tallink toetas lapsi 
merereisi ja 
ekskursiooniga.

Tallinki laevaga soome tööle sõitnud Elva motoklubi 
juhatuse liikmel Mario Tederil tuli idee, kuidas kodulinna 
lastekodulastele rõõmu valmistada ja nende maailma 
avardada. Ta otsustas lastele korraldada elu esimese välisreisi. 

elu esimene 
välisreis
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