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VALIK NOORTELAAGRI TEGEVUSEGA 
SEONDUVAID ÕIGUSAKTE 

 
 

• Noorsootöö seadus 
• Eesti Vabariigi lastekaitse seadus 
• Tarbijakaitseseadus  
• Võlaõigusseadus – valitud sätted 
• Tsiviilseadustiku üldosa seadus 
• Alaealise mõjutusvahendite seadus 
• Karistusseadustik 
• Sotsiaalhooldekande seadus – valitud sätted 
• Töö- ja puhkeaja seadus 
• Puhkuseseadus 
• Eesti Vabariigi töölepingu seadus 
• Ravikindlustuse seadus – valitud sätted  
• Autoriõiguse seadus – valitud sätted 
• VV määrus 30.04.2004 nr 172  Kergete tööde loetelu, mida alaealisel on 

lubatud teha (RT I 2004, 40, 274) 
 

 
 

HIERARHIA NOORTELAAGRIS 
 

 

 
 
TÖÖSUHTED LAAGRIS  
 
Igal rühmal on 1-3 kasvatajat (soovitavalt 1 kasvataja 12 lapse kohta), kes vastutavad 
laste arengu, tervise ja turvalisuse eest, nagu näiteks:  

- grupi areng ja suhted (tunded, usaldus, sõprus, meeskonnatöö,  jne) 
- grupi kohustused (ürituse ettevalmistamine, kord jne) 
- grupi tegevused (mängud, matkad, loominguline tegevus jne). 

 
Rühma kasvatajad võiksid leida päevas vähemalt pool tundi, et rääkida tehtud 
üritustest, probleemidest, teha ettevalmistusi ülejäänud päevaks ning rääkida sellest, 
mis on hästi või halvasti. See aeg peaks olema probleemide lahendamiseks ka 
kasvatajate endi vahel.  
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Head suhted kasvatajate, laste ja laagri juhtkonna vahel on eelduseks edukaks 
laagrivahetuseks ja koostööks. Laagritööd puudutavate otsuste langetamisel peaks 
sõnaõigus olema kõigil, kuigi aeg-ajalt võib mõne inimese sõnal olla rohkem kaalu 
kui teisel.  
 
Kasvataja tunneb lapsi individuaalselt paremini, kuna ta veedab suurema osa päevast 
nendega koos. 
 
Laagri juhataja tunneb seadusi, laagri keskkonda ja tal on parem arusaam inim-
suhetest ning kasvatusmeetoditest. Ta on parim abimees hätta sattunud kasvatajale.  
Abipersonalil on spetsiifilised oskused, mis võivad olla heaks allikaks kasvatajatele. 
Sageli võib neil olla asjade suhtes objektiivne vaatenurk. 
 
Laagritöö otsuste langetamisel on oluline kõigi võrdne osalemine. Kõiki personali 
liikmeid peaks julgustama oma teadmiste ja oskuste jagamisel. See ei tähenda seda, et 
inimene, kes jagab teavet, ongi otsuste langetaja. Täielikku informatsiooni andes 
võimaldab see leida kõige õiglasemaid lahendusi. Pea meeles, et isegi ebavõrdses 
olukorras oleme me kõik võrdsed oma entusiasmi ja loovuse poolest ning me jagame 
oma teadmisi selleks, et muuta laagritöö paremaks. Igaühel peavad teada olema oma 
kindlad ülesanded.  
 

PERSONALI ÜLESANDED LAAGRIS 
 

LAAGRI JUHATAJA – kinnitab ametisse laagri omanik seadusandlusega ette-
nähtud korras. 
 
ÜLESANDED: 
1. noortelaagritele kehtestatud tervisekaitse ja päästeameti nõuete täitmine  
2. noortelaagri kvalifitseeritud personaliga komplekteerimine 
3. tööga seotud lepingute sõlmimine ja seadusandluse jälgimine laagritöö korral-
damises; 
4. noortelaagris tekkinud probleemide lahendamine ning lastele ja  personalile 
turvalise keskkonna tagamine;  
5. kodukorra ja muude eeskirjade kehtestamine ja kinnitamine ning nende 
tutvustamine personalile;  
6. programmi mitmekesistamine, laagri reklaamimine ja tuusikute müümine;  
7. vajadusel koheselt lapsevanema, eestkostja ja hooldajaga ühendusse astumine;  
8. laagrist kokkuvõtte tegemine ja aruandlus.  
  
 
PROGRAMMIJUHT VÕI VANEMKASVATAJA – kinnitab ametisse laagri 
juhataja. 
 
ÜLESANDED: 
1. kasvatajate juhendamine ja nende töö kontrollimine (töö sisukus ja vastavus 
planeeritule), kasvatajate kandidatuuride esitamine laagri juhatajale nende ametisse 
nimetamiseks; 
2. lastele turvalise ja arendava keskkonna tagamine;  
3. laagrivahetuse tegevusplaani koostamine;  
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4. ülelaagriliste ürituste korraldamine; 
5. laagrijuhataja asendamine tema äraolekul. 
 
MEDITSIINITÖÖTAJA 
 
ÜLESANDED: 
1. lapse tervisliku seisundi kontrollimine, tervisekaartide korrashoidmine; 
2. esmaabi andmine; 
3. laagri juhatajale tõsistest haigestumisjuhtudest teatamine; 
4. vajadusel konsulteerimine arstiga ja kiirabi kutsumine; 
5. laagrisse tulnud lapse ravimite enda käes hoidmine ning nende andmine lapsele 
ettenähtud korras. 
 
MAJANDUSJUHT 
 
ÜLESANDED: 
1. laagridokumentide korrashoidmine; 
2. raamatupidamine; 
3. laagri varustamine toiduainete ja tarbevahenditega; 
4. noortelaagri komplekteerimine  köögipersonali ja töömeestega. 
 
KASVATAJA 
 
ÜLESANDED: 
1. laste arengu, tervise ja turvalisuse  eest vastutamine; 
2. laagrijuhataja või programmijuhi korralduste täitmine; 
3. oma rühma laste vastuvõtmine laagrisse tulekul; 
4. rühma päevaplaani koostamine; 
5. ürituste organiseerimine ja läbiviimine; 
6. oma rühma korra eest vastutamine. 
 
ABIKASVATAJA 
 
Sageli leidub laagris aastast aastasse käivaid lapsi, kes naudivad laagrielu. Tihtipeale 
tunnevad nad laagrielu paremini kui ühe suve kasvatajad ning nende salasooviks on 
olla juht ja liider. Miks siis ainult vanuse (st täieliku vastutusõiguse) puudumise tõttu 
nende abi tagasi lükata? 
 
Laager peaks hoolitsema ka järeltuleva noore kogemustega personali eest ning 
pakkuma kohapealset väljaõpet laagrisuvel – tööd abikasvatajana rühmas ning kõikjal 
mujal, kus abi tarvis, kuid abikasvataja ei saa vastutada laste tervise ja turvalisuse 
eest.  
 
Abikasvataja tööülesannete hulka kuulub: 
1. kasvataja abistamine igapäevases laagritöös; 
2. abistamine ülelaagriliste ürituste korraldamisel ; 
3. aitamine abitöödel laagris (laste vastuvõtt, ürituste jaoks materjalide ettevalmis-
tamine jne).  
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NOORTELAAGRI KODUKORD 
 
ÜLDSÄTTED 
Noortelaagri kodukorraga määratakse kindlaks tööandja ja lepingu alusel töötava 
töötaja käitumisreeglid töösuhtes ning koostööks vajalikud vastastikused kohustused. 
Kodukorra eesmärk on kaasa aidata töödistsipliini kindlustamisele, paremale töö-
korraldusele ja tööaja kasutamisele. 
 
TÖÖANDJA KOHUSTUB: 
- tutvustama töötajale tema tööülesandeid, palga- ja töötingimusi; 
- kindlustama töötaja kokkulepitud tööga ning andma selgelt ja õigeaegselt vajalikke 
korraldusi; 
- selgitama töötajale tema töö võimalikke ohtusid ja kahjulikke mõjusid ning tagama 
ohutud töötingimused; 
- selgitama töötajale tuleohutuse, tervisekaitse ja veekogu juures viibimise nõudeid; 
- selgitama töötajale materiaalse vastutuse ulatust ja sellest tulenevaid meetmeid; 
- nõudma töötajalt enne tööle asumist ette nähtud meditsiinilise kontrolli tõendit ja 
kehtivat kasvataja tunnistust. 
 
TÖÖTAJA KOHUSTUB:  
- täitma kodukorda, päevakava ja tööandja tööalaseid korraldusi; 
- esitama tööle asumisel meditsiinilise kontrolli tõendi ja kehtiva kasvataja tunnis-
tuse; 
- tegema tööandjaga kokku lepitud tööd ning täitma erikorralduste ülesandeid, mis 
tulenevad töö iseloomust, töö üldisest käigust või eriolukordadest; 
- kinni pidama ettenähtud graafikulisest tööajast, töölt ärakäimine on lubatud ainult 
kokkuleppel noortelaagri juhatajaga; 
- täitma õigeaegselt ja täpselt tööandja seaduslikke korraldusi; 
- hoiduma tegudest, mis takistavad teistel töötajatel kohustuste täitmist, kahjustavad 
teiste töötajate või kolmandate isikute vara ning ohustavad töötaja enda või teiste 
isikute elu ja tervist; 
- teatama viivitamatult noortelaagri juhatajale või programmijuhile töötakistusest või 
selle ohust ning võimaluse korral erikorralduseta need kõrvaldama; 
- juhinduma ja tegutsema vastavalt tuleohutuse, tervisekaitse, veekogu juures viibi-
mise ning ohutu liikluse nõuetele;  
- lastega laagri territooriumilt lahkumisel selle eelnevalt kooskõlastama programmi-
direktori või noortelaagri juhatajaga; 
- kulutama säästlikult energiat, kütust ja muid materiaalseid väärtusi, hoolikalt 
suhtuma töötaja kasutamiseks antud kogu noortelaagri varasse; 
- suhtuma lastesse hoolitsevalt ja pedagoogiliselt; 
- suhtuma looduskeskkonda hoolivalt ja säästlikult; 
- järgima materiaalsete väärtuste ja dokumentide hoidmise korda, materiaalse kahju 
põhjustamisel hüvitama selle; 
- töölepingu lõppemise päeval, st töötamise viimasel päeval, andma temale kasuta-
miseks antud vara üle programmijuhile või noortelaagri juhatajale. 
 
KASVATAJA ERIKOHUSTUSED: 
- esitab tööle asumisel tegevuslitsentsi; 
- võtab noortelaagrisse saabuva lapse vastu tuusiku alusel, koostab vormikohase laste 
nimekirja ja esitab selle juhatajale; 
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- selgitab lastele tuleohutuse, tervisekaitse, veekogu juures viibimise ja muudes 
ohtlikes olukordades viibimise nõudeid; 
- koostab hoolealuste laste tegevuskava laagriperioodiks ja esitab selle kinnitamiseks 
programmijuhile või lastelaagri juhatajale; 
- kahju tekitamisel laste poolt laagri varale või teistele inimestele selgitab välja 
süüdlase ja esitab andmed noortelaagri juhatajale kahju korvamiseks lapsevanemalt 
või hooldajalt. 
 
KODUKORD LASTELE: 
- noortelaagrisse saabumisel esitab laps tuusiku, isikut tõendava dokumendi ja 
meditsiinilise tõendi; 
- noortelaagris viibijad on kohustatud täitma kodukorda, päevakava, juhataja ja 
kasvataja korraldusi; 
- noortelaagri territooriumilt lahkumine on lubatud ainult koos kasvatajaga või 
kasvataja teadmisel koos lapsevanemaga; 
- matkal ja veekogu juures viibides tuleb täita kasvataja ja spordiinstruktori 
erinõudeid; 
- tulekahju ja muude ohuolukordade tekkimisel tuleb sellest kohe informeerida 
noortelaagri personali ja koguneda eelnevalt kasvatajaga kokku lepitud kohta; 
- magamisruumidest lahkudes tuleb kontrollida, et aknad ja uksed oleksid suletud 
ning elektrivalgustus välja lülitatud; 
- voodi tuleb päeval korras hoida, isiklikud esemed, kotid ja riided hoida vastavates 
kappides; 
- raha ja väärtesemed (fotoaparaat, CD-pleier jne) on soovitav anda hoiule kasvataja 
kätte, kes registreerib need; 
- mobiiltelefoni kasutamise kord lepitakse laste ja kasvatajate vahel eelnevalt kokku; 
- materiaalse kahju tekitamisel noortelaagri varale hüvitab kahju lapsevanem või 
hooldaja; 
- noortelaagri kodukorrast mittekinnipidamisel võetakse ühendust lapsevanema või 
hooldajaga. 
OLE SÕBRALIK JA ABIVALMIS! 
 
 

ESMAABI JA PUHTUS NOORTELAAGRIS 
PUHAS LAAGER ON TERVISLIK 

 
Sinu abi puhtuse ja korra hoidmisel: 
1) soovita lastel kottide lahtipakkimisel osa asju kotti jätta ja sealt riideid võtta 
vastavalt vajadusele; 
2) palu jalatsid jätta voodiserva alla ning panna must pesu eraldi kotti; 
3) üks rätik olgu pesemise, teine ujumise tarbeks; 
4) aita lastel kinnitada maja lähedale puude vahele pesunöör, kus saab kuivatada 
rannariideid ja teisi märjaks saanud asju (seda juhul, kui riiete kuivatamiseks pole ette 
nähtud spetsiaalseid kohti). Tuleta lastele meelde, et mustade riiete kotti võib panna 
ainult kuivi riideid; 
5) jälgi laste duši all käimist. Sel ajal avaneb ka suurepärane võimalus kontrollida, 
kas lapsel ei ole puuke ning teostada nahahooldust. Väiksemad lapsed vajavad 
kindlasti abi juuste pesemisel ja kammimisel. Pea meeles, et inimene magab paremini, 
kui duši all käia enne voodisse heitmist – soe vesi lõõgastab ning peseb maha päevase 
tolmu ja mustuse.  
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TERVISE EEST HOOLITSEMINE ON PERSONALI KOHUSTUS 
 

Laagris on kasvatajatel sageli töökoormus harjumatult suur ning seetõttu tuleb 
eelkõige hoolitseda enda heaolu ning tervise eest, lisaks sellele on vaja veel jälgida 
laste (ka personali) üldist tervislikku seisundit. Kui sul hakkab silma kellegi haiglaslik 
olek, aruta seda ennekõike temaga individuaalselt ning seejärel räägi laagri meditsiini-
töötajaga. 
 
Kõik kasvatajad on läbinud esmaabikursused, seetõttu on nad teadlikud, kus asuvad 
laagris esmaabitarbed ning nad oskavad neid kasutada. Eraldi esmaabikott võetakse 
kaasa lastega laagri territooriumilt lahkudes.  
 
KASVATAJA TÄHTSAMAD ÜLESANDED LAPSE TERVISLIKU SEISUNDI 

JÄLGIMISEL 
 

Kasvataja peab pöörama tähelepanu järgmistele asjaoludele: 
1) laps kaebab peavalu või üldse valu üle, lapsel on palavik, külmavärinad, nohu; 
2) lõikehaavad, marraskil nahk, villid, putukahammustused; 
3) isupuudus; 
4) rahutu uni, voodi märgamine, koduigatsus; 
5) ohutuse seisukohast lähtudes tuleb alati läbi mõelda planeeritud üritus ning olla 
kindel koha sobivuses; 
6) jälgida, et laps täidaks üldisi hügieeninõudeid, kannaks sobivaid riideid ning 
kaitseks nahka päikesepõletuse eest. 

 
LIHTSAMAD ESMAABIVÕTTED 
 

Kriimustused ja lõikehaavad 
 
Väiksemad kriimustused ja lõikehaavad vajavad ainult puhastamist ja sidumist. Kuid 
sakiliste servadega haav vajab lisaks puhastamisele ka  kindlasti õmblemist. Sügava ja 
määrdunud haava korral on olemas teetanuse oht. 
 
Esmaabi: 
1. Puhasta kahjustatud koht. 
2. Kui käepärast on esmaabikapp, loputa haava 3%-lise vesinikülihapendi lahusega 
(vesinikuga). 
3. Kui vesinikku ei ole käepärast, võib kasutada vee ja seebi lahust. 
Pühkimisliigutused olgu alati suunatud vigastusest väljapoole. Iga puhastamiskorra 
ajal kasuta uut marli- või puhast riidelappi. 
NB! Esmaabi korras ei tohi eemaldada lahtisi luukilde ega võõrkehi! Suuremate 
haavade korral pöördu arsti poole. 
4. Aseta haavale puhas side, võimalusel steriilne. Kõige parem oleks õhku läbilaskev 
marliside koos padjandiga. Võib kasutada ka puhast riidetükki. 
5. Kui lapsel on sügav lõikehaav, oleks parem pöörduda arsti poole. See kehtib ka 
lõikehaavade korral näol, jäsemetel ja randmetel, sest võimalik on kõõluste ja närvide 
läbilõikamise oht. 
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LAAGRIPROGRAMM 
 

PROGRAMMI KOOSTAMINE 
 
Laagri juhataja või programmijuht määrab rühmadele kasvatajad (arvestusega 1 
kasvataja 8-12 lapse kohta). 
 
Programmijuht jagab välja nädalagraafikud, kuhu on juba eelnevalt märgitud 
söögiajad ning tema poolt organiseeritavad ühisüritused (vt lisa 1); ülejäänud lahtrid 
täidavad kasvatajad. Üks koopia nädalakavast esitatakse laagri juhatajale/ 
programmijuhile, et tal oleks ülevaade toimuvast ja rühma asukohast. Vahetuse lõpu 
poole jäetakse mõned ajavahemikud tühjaks, et oleks võimalik arvestada laste 
soovidega. 
 
KÕIGE TÄHTSAM PROGRAMMI KOOSTAMISEL ON KASVATAJA 
SUHTUMINE OMA TÖÖSSE. 
 
NÄIDISPÄEVAPLAAN SUVELAAGRIS 
 
8.00 ÄRATUS (vastavalt planeeritule hommikvõimlemine, sörkjooks, lipu 
heiskamine või kogunemine, tubade koristamine jne) 
9.00 HOMMIKUSÖÖK 
10.00 VALIKTEGEVUSED (vastavalt planeeritule – mängud, käsitöö, matkamine 
jne) 
11.30 VALIKTEGEVUSED (ujumine, töö gruppides jne) 
13.00 LÕUNASÖÖK 
13.30 SIESTA (vaikne tund) 
15.00 VALIKTEGEVUSED (maastikumäng, matk, ujumine jne) 
17.30 ÕHTUSE ÜRITUSE ETTEVALMISTUS VÕI VALIKTEGEVUSED (laulude 
õppimine, kostüümide valmistamine, etenduse harjutamine jne) 
19.00 ÕHTUSÖÖK 
20.00 ÕHTUNE ÜRITUS (lõkkeõhtu, teater, disko jne) 
22.30 HEAD ÖÖD 
 
KASVATAJA TEGEVUS LASTE SAABUDES 
 
Laagri esimene päev on üks tähtsamaid hetki kogu laagriaja jooksul, sellest 
oleneb kogu edasine töö laste puhkeaja sisustamisel. Laste vastuvõtu ettevalmis-
tamine algab kasvatajate jaoks vähemalt üks päev enne laagrivahetuse algust. 
Uue vahetuse esimene päev peab algama kogu laagripersonali üldise koosolekuga, 
kus jagatakse nõuandeid ja vajalikku infot eelseisvaks vahetuseks. Kasvatajad peavad 
teadma, mis vanuses lapsed ja milliste vajadustega lapsed laagrisse tulevad. On vaja 
saada oma rühma laste nimekiri, et kontrollida, kes on kohal, ja selgitada välja lapse 
rühm, kui laps ei ole sattunud õigesse rühma. Rühmajuht ja kasvatajad peaksid 
jagama oma ülesanded ära järgmiseks päevaks: milline on kasvataja täpne tegevus 
laste saabudes, kes läheb esimesel söögikorral toimkonda jne.  
 
Vahetuse alguse päevad peaksid algama koosolekuga, kus toimub ülesannete 
täpsustamine ja tekkinud probleemide lahendamine. Kasvataja peab teadma, kust ta 
saab vajadusel lisavarustust (tekid, linad, materjalid jms). 
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Laagris peab olema kindel vastuvõtupunkt või -keskus, kus tervitatakse ja võetakse 
vastu laagrisse tulevaid lapsi ning neid saatvaid lapsevanemaid.  
 
Lapsed saabuvad rühmana (saabuvad laagrisse ühise transpordiga): 
- Sellisel juhul on kogunemine toimunud juba varem ning kõigi dokumentide 
olemasolu kontroll viiakse läbi kogunemiskohas. 
- Lapsed jagatakse soolistesse ja vanuselistesse gruppidesse. 
- Laps esitab andmed andmekogujale. Usaldusandmete lehel peab olema märge 
selle kohta, kellega, kuidas ja millal laps laagrist lahkub. 
- Andmete kogumisel peaks koguja küsima lapselt ka isiklikke andmeid, kuna see 
on esimene samm kohanemisel, samas ka võimalus last tundma õppida. 
- Meditsiiniline läbivaatus, esitatakse arstitõend, kuhu peab olema märgitud haige-
kassakaardi number või isikukood. 
 
Saabumine individuaalselt (lapse toob laagrisse kas lapsevanem või hooldaja): 
-  Vastuvõtukeskuses esitab laps oma dokumendid ja ütleb oma nime ning andmed. 
-  Meditsiiniline läbivaatus. 
-  Suunamine rühma. 
 
Vastuvõtukeskuses peab lapse vastuvõtu juures viibima laagri juhataja, rühma-
kasvataja ja meditsiinitöötaja. Lapsel peab olema täidetud registreerimiskaart koos 
usaldusandmete lehega ja kaasas isikutunnistus ning arstitõend.  
 
Meditsiinitöötaja kontrollib isiklikult üle arstitõendid ja vajadusel räägib vanematega, 
samuti kontrollib lapse pea ja naha seisukorda. Kõik ravimid, mida regulaarselt 
võetakse, jäävad meditsiinitöötaja kätte, kes peab arvet, kellele ja millal mingit 
ravimit anda. 
 
Edasi juhatatakse lapsed oma rühma juurde, kus neid ootab kasvataja, kes majutab 
lapse talle ette nähtud tuppa. Kasvataja alustab tegevust esimeste laste saabudes 
(nimemängud, nimesildid), selgitab reegleid, tutvustab laagri territooriumi. 
 
Tunne ja armasta iga oma rühma last 
1. Ürita võimalikult ruttu meelde jätta kõigi oma rühma laste nimed. 
2. Proovi igale lapsele rühmas pühenduda individuaalselt – edaspidi järgnevatel 
laagripäevadel umbes 5 minutit päevas. 
3. Tutvu laste käitumisharjumustega. Mõni laps ei oska olla õnnelik. Mõned 
lapsed tulevad peredest, kus ei ole harjutud välja näitama või jagama omi 
tundeid. Paljud lapsed tulevad keskkonnast, kus vaid sõimlemine ja karjumine 
on võimalus tähelepanu saavutamiseks.  
 
Armasta neid kõiki koos 
1. Aruta ja jaga päeva sündmusi ning probleeme koos rühmaga. 
2. Tutvusta lastele rühma eesmärke, plaane ja ootusi. 
3. Räägi lastega väiksemates rühmades (ühe toa või telgi lapsed jne). 
4. Ole lõbus ja  entusiastlik – naera palju! 
 
Lapse esimene laagripäev... “Laagris on hirmus!!!!” 
Kasvataja kohalolek = vältimatu arstirohi.  Ole sõprussuhteks valmis! 
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POSITIIVNE ATMOSFÄÄR RÜHMADES  
 
Laager peab olema lastele ohutu koht, kus avastada ja arendada oma loovust, muuta 
oma elu positiivsemaks, tugevdada usku iseendasse ning teha seda kõike koos 
kaaslastega. Selliseid eesmärke võib püstitada ja saavutada ainult keskkonnas, kus 
laps tunneb ennast füüsiliselt ja emotsionaalselt turvalisena. Meie ülesanne on tagada 
turvaline atmosfäär laagris. 
 
Lastest hoolimine tähendab, et sa tahad kehtestada kindla kontrolli laste üle ja tugeva 
distsipliini nende hulgas. Arvesta sellega, et distsipliin peab olema küll tugev, ent 
samas ei tohi see lastes trotsi tekitada. Lapsed vajavad oma tegevuses pidevat 
tähelepanu ja kiitust. See aitab neil arendada enesekontrolli ja positiivset 
eneseteostust. Sellepärast peab ka hea liider meeles pidama, et ta hoolitseks laste eest 
ja kiidaks neid. 
 
Selleks tuleb sätestada laagris kindlad REEGLID, mida pidevalt järgitakse. Põhireegel 
peaks olema: arvesta ja hinda kaaslasi ning nendele kuuluvaid asju. Seda reeglit 
järgides suudame me ehitada kindla vundamendi usaldusele, sõprusele ning 
suveseiklustele, sest sageli võivad just väikesed käitumisprobleemid osutuda 
peamiseks takistuseks rühmatöös ning pärssida laagrisse tulija rõõmu seal olemisest. 
On oluline mõista, et POSITIIVNE SUHTLEMINE JA KÄITUMINE ON LAARGI 
RÜHMATÖÖ PÕHIEESMÄRK. 
 
Distsipliini järgimine ei ole karistus ega reeglite pealesundimine, vaid distsipliin on 
kehtestatud laste turvalisuse ja heaolu tagamiseks. Kui vaja, tuleb reeglid lastele 
põhjalikult lahti seletada, et nad saaksid aru, milleks just teatud reegel on kehtestatud 
ja mida reegli eiramine võib kaasa tuua. Vajaliku korra tagamiseks tuleb üles seada 
lihtsad selged reeglid, mis kaitsevad lapsi. 
 
Järgnevalt toome ära mõningad juhtnöörid, kuidas siduda neid reegleid laagri 
igapäevaeluga ning olla edukas rühmajuht. 
 
LÄBIMÕELDUD NÄDALAKAVA PLANEERIMINE 
 
Esimene samm on iga ürituse hoolikas ja põhjalik planeerimine. Väldi probleeme 
enne, kui nad üldse tekivad ning püüa igale võimalikule tekkivale probleemile mõttes 
lahendus leida. See eeldab muidugi põhjalikku ja usaldusväärset koostööd 
kaaskasvatajatega ning kokkulepet, et sellised meetodid on kõigile vastuvõetavad. 
Kasvatajatevahelised lahkhelid ei tohi kunagi verbaalset väljendust leida rühma ees. 
Igas rühmaürituses peab üks kasvataja olema määratud ürituse läbiviijaks, teiste 
ülesandeks jääb laste agiteerimine ning käitumisprobleemidega tegelemine. 
 
EESKUJULIKU PROGRAMMI NÕUDED 
 
Programmi koostamisel esita endale küsimused:  
1.  Kas see vastab selles laagris kehtivatele nõuetele? 
2.  Kas see on ohutu?  
3.  Kas see on sobiv antud vanuserühmale?  
4.  Kas see on huvitav ja lõbus?  
5.  Kas see arendab lapse oskusi, tõstab tema enesehinnangut?  
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6.  Kas on olemas vastav juhendaja?  
7.  Kas selle läbiviimiseks on piisavalt aega?  
8.  Kas vajaminevad vahendid on olemas?  
9.  Kas see hõlmab kõiki lapsi? 
10. Kas see võib teisi solvata? 
11. Kas lapsed saavad osaleda programmi planeerimises? 
12. Kas seda saab ka kodus teha? 
 
PROGRAMMI PLANEERIMISJUHENDID 
1. Ole ette valmistatud. Planeeri ette, kasuta selleks sobivaid materjale ning inimesi. 
2. Sul peab alati olema alternatiivne variant juhuks, kui peaks tekkima takistusi, 
näiteks hakkab sadama vms. 
3. Valmista ette mängud, laulud, jutud ja uued tegevused spetsiaalselt sellele 
rühmale. 
4. Mõtle välja võimalikult lihtsad juhendid. Ole valmis tegevust ette näitama ja ise 
osalema. 
5. Hoia varustust käepärast. 
6. Ole teadlik ilmastikutingimustest. 
7. Ole entusiastlik, sõbralik ja paindlik. 
8. Kui julgustad kedagi osa võtma, ära anna teistele põhjendamatuid korraldusi. 
9. Õpi vahet tegema laiskusel ja hirmul ning pane tähele, mida lapsed soovivad teha. 
10. Lõpeta tegevus just siis, kui laste lõbusus kulmineerub, nii tahavad nad seda 
mängu korduvalt mängida. 
11. Katsu ühe ürituse raames korraldada ka võistlusi, kus võitjaiks võivad tulla 
erinevate võimetega lapsed. 
12. Kogu ja säilita programmide ideid (neid saab kindlasti ka lastelt). 
 
MÄÄRA OMA PIIRID 
 
Tee juba esimesel kohtumisel oma rühmaga lastele selgeks, milline käitumine on sinu 
puhul aktsepteeritav ja milline mitte. Loo selge pilt (ka kirjalikult ülespanduna), 
millised on laagri reeglid ning keelatud tegevused. Reeglid peavad olema esitatud 
lühidalt ja selgelt ning eriti oluline on, et need esitatakse positiivselt. Teisisõnu – ei 
tohiks otseselt rõhuda väljenditele "ei tohi" ja "peab". Oluline on see, et lastele tuleb 
selgeks teha, et need reeglid on juba ammu enne meid paika pandud ning nende 
muutmine ei tule paraku kõne alla. 
 
OLE TEADLIK LASTE ERINEVUSTEST 
 
Igas grupis võib periooditi ette tulla hõõrumisi ning ebameeldivusi. Keegi pole 
täiuslik ning meil kõigil on häid ja halbu päevi. Paljudel juhtudel on need just sellised 
intsidendid, mida pole sätestatud reeglitega ja sa pole ka selle peale varem mõelnud. 
Selliseid ootamatuid situatsioone lahendades tunned ennast kindlamalt, kui oled enda 
jaoks teatud piirid sättinud.  
 
Pea meeles kaks väga tähtsat printsiipi, kui hakkad endale taluvuspiire seadma: 
 
Esiteks ei tohi sa loota ühesugust käitumist kõigilt lastelt isegi mitte siis, kui nad on 
ühevanused. Tegemist on erineva füüsilise ja vaimse arenguga ning sa tegeled noorte 
inimestega, kes tulevad erinevate käitumismallidega koolidest ja kodudest. Ilmselgelt 
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ei suuda nad leppida ühe kindla standardiga, mida sina just neile ette annad ning neilt 
ootad. Sa pead andma neile piisavalt ruumi olla isiksus ning võimaluse sobitada nende 
kombed ja harjumused laagriperioodil etteantud standardile. 
 
Teiseks on ilmselge, et sa ei suuda taluda iga lapse väärkäitumist ja segamist, mis 
võivad esile tulla rühmatöös, ning sa ei ole võimeline peatama igat intsidenti. 
Otsustades, mida sa talud ja mida mitte, tuleb eelnevalt hoolikalt oma lahingud läbi 
mõelda. Rõhu just sellistele asjadele, mis sind ja gruppi tõeliselt vihastavad ning 
häirivad ja kontsentreeru nendele. Õpi taluma asju, mis sind küll häirivad, aga 
rühmale otsest ohtu ei põhjusta. 
 
VÄLDI PROBLEEME ÜRITUSE AJAL 
 
On mitmeid hoiakuid ja käitumismalle, millele võid toetuda, et vähendada 
lastepoolset häirimist rühmatöö ajal.  
 
Esiteks püüa garanteerida, et iga laps tunnetaks oma edasiminekut ja arengut. Kui 
näiteks laps teeb midagi ilusat, on loomulik, et rühmakaaslased seda ka märkaksid ja 
kiidaksid teda. Kui ei, siis on sinu ülesanne läheneda lapsele sõbralikult ja patsutada 
teda õlale, teha komplimente ning avaldada tunnustust tehtu eest.  
 
Teiseks ole järjekindel ja aus, suheldes oma rühma lastega. Ära soeta endale 
lemmikuid ega luba ühel ja samal lapsel lunida heakskiitu. Ära lase ühel ja samal 
lapsel pidevalt rühmas domineerida. Nõua kõigilt ühesugust reeglite täitmist. 
 
Kolmandaks säilita huumorimeel. Ära muutu pahuraks, kui midagi sind häirib; naera 
koos rühmaga ning kui juhus tekib, naera kõigepealt enda üle. Kui juhtud viga tegema 
(näiteks süüdistad kedagi alusetult, midagi juhtus kogemata või oli sinu arvates 
planeeritud), VABANDA. Lapsed vajavad samasugust viisakust ja austust kui nende 
täiskasvanud liidrid, ning see aitab sul vältida kasvavat vimma sinu vastu. 
 
 

 

NÄDALAPROGRAMM 

Lisa 1 

Rühm ______________________________________________________________ 

Kasvatajad__________________________________________________________ 
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   ESMASP TEISIP KOLMAP NELJAP REEDE LAUP PÜHAP 

8.00 ÄRATUS                         
9.00 HOMMIKUSÖÖK                         
10.00-
11.15 

                     

11.30-
12.45 

                     

13.00 LÕUNASÖÖK                         
13.30 SIESTA                         
15.00-
16.00 

                     

16.15-
17.15 

                     

17.30-
18.45 

                     

19.00 ÕHTUSÖÖK                         
20.00 ÕHTUNE 

ÜRITUS 
                        

22.30 HEAD ÖÖD                         

 
MUUDATUSED: 
 
 

SINA JA LAPS 
 

Kõik me teeme iga päev häid või halbu otsuseid. Sageli oskavad lapsed käituda nii 
armsalt, et täiskasvanudki võiksid neilt rohkem õppida. Ja samas, nagu täiskasva-
nudki, võivad lapsed teha vigu ning käituda ebameeldivalt. Vahel vaieldakse, vahel 
trambitakse jalgu, vahel karjutakse tohutult kõvasti.  
 
Laagris viibivate laste ebaõnnestunud otsustega tegelemine ongi meie ülesanne. See 
pole küll meie lemmiktöö ega ka kergem ning mõnusam osa tööst, kuid me peame 
tundma uhkust oma juhiomaduste üle ja olema lastele toeks nii heas kui ka halvas.  
 
On päevi, kus lapsega juhtub kõikvõimalikke asju… nagu meil kõigil on omad 
“halvad” päevad. 
 
Sellistel puhkudel pole kasvataja laste jaoks just kingitus.  Tundub, et sellistel aegadel 
suudavad nad teha rohkem halbu kui häid otsuseid ning kui me näeme neid lapsi 
endale lähenemas, klassifitseerime neid enesele teadvustamata juba probleemiks. On 
kindlasti päevi, kus me mõtiskleme, et sellised lapsed on Maale loodud ainult 
kasvataja eluea lühendamiseks ja nendega suhtlemine on äärmiselt kurnav. Kindlasti 
hakkab kusagil ajusopis meenuma ema soovitus leida endale kasvatajaameti asemel 
midagi kergemat.  
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Lihtne oleks sellistel puhkudel laps koju saata, kuid oluline on meeles pidada, et 
laager võib olla niisuguse lapse jaoks ainuke koht paremaks saada. Vahel on just 
kasvataja oskuslik töö see, mis suudab lapse maailma paremaks ning avaramaks 
muuta. 
 
Teada on, et negatiivne käitumine ei teki üleöö, see on pikaajaline protsess. Ei ole 
mõtet arvata, et sügavalt juurdunud käitumisprobleeme on võimalik lahendada 
“võlusõnade” abil või mingi kindla reegli kehtestamisega. 
 
Järgnevates peatükkides räägitaksegi laste iseärasustest ja vajadustest ning esitatakse 
abimaterjale ja näpunäiteid, kuidas tekkinud probleeme lahendada. Küllap leiavad 
noorsootöötajad siit palju muudki kasulikku. 
 
 

MASLOW MOTIVATSIOONITEOORIA 
Igal inimesel on juba lapsepõlvest saadik välja kujunenud kindlad vajadused, et 
säilitada vaimne ja füüsiline tasakaal. Me kõik erineme üksteisest mingil määral, kuid 
samas on meil ka sarnasusi teistega. 

Sel ajal kui laps on laagris, ootab ta sinu hoolitsust, tähelepanu ja mõistmist, 
innustamist ja juhendamist, et teha midagi uut ja enneolematut uues kohas uute 
inimestega. Ära peta lapse lootusi! Sa pead olema musternäide, sest sinu peale 
loodavad nii laps kui ka tema vanemad. 

Ameerika psühholoogi Maslow loodud motivatsiooniteooria aitab meil paremini aru 
saada ka lapse vajadustest. On huvitav jälgida, kuidas kõik järgnevalt esitatud 
erinevad tasandid osutuvad laagris olles lapsele aste-astmelt vajalikuks.  

Nimetatud 5 vajadust toimivad, kui lisad juurde mõned eeskujud. Maslow nimetas 
järgnevat skeemi "vajaduste ametiredeliks". 
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5 vajadust: 
1. Vajadused põhjustavad lapse käitumise. 
2. Erinevate vajaduste suunad tulenevad keskkonnast ning mõjutavad lapse arengut. 
3. Madalamad vajaduste suunad peavad olema rahuldatud enne kõrgemate vajaduste 
tekkimist. 
4. Iga kõrgem aste on sõltuv madalamast. Ka madalaim aste vajab püstitamist, siis 
kaasneb sellega vajadus püstitada kõrgemaid vajadusi. 
5. Kui teatud astme vajadused on rahuldatud, annab see motivatsiooni edasi-
pürgimiseks. 
Maslow teooria aitab selgitada, miks inimesed ei ole kunagi rahul, miks nad tahavad 
aina rohkem ja rohkem, miks nad vajavad uusi eesmärke, miks otsitakse uusi 
kogemusi. 
 
Sinu osa laagrikasvatajana on väga tähtis. See töö on ääretult vastutusrikas ning nõuab 
pühendumist. Ei piisa ainult sellest, et oled võimeline midagi hästi tegema – sa lihtsalt 
PEAD seda hästi tegema. 
 

ÜLDISED 
VAJADUSED 

SAAVAD KODUST SAAVAD LAAGRIST 

1. Füüsilised vajadused: 
õhk, toit, vesi, uni, 
harjutused jne 

Vanemad, õpetajad, arstid 
jne 

Laagri personal, 
meditsiiniõde, kokad jne 

2. Turvalisus: turvalisus, 
stabiilsus, kaitse, kord, 
vaba hirmudest 

Vanemad, politsei, 
seadused jne 

Kasvatajad, personal, 
meditsiiniõde, 
päevaplaan, reeglid ja 
protseduurid 

3. Ühtekuuluvus: head 
suhted, tunda ennast pere 
liikmena ning olla 
aktsepteeritud 
omavanuste hulgas 

Perekonnad, sõbrad, 
eakaaslased, 
noorteorganisatsioonid 

Toakaaslased, oma rühm, 
kasvatajad, personal ja 
sõbrad laagris 

4. Enesehinnang: 
saavutused, adekvaatsus, 
meisterlikkus, 
kompetentsus, 
enesekindlus 

Õpitud oskused, tunnid, 
praktiline tegevus, teiste 
hinnang 

Eesmärkide saavutamine, 
edukus uutes 
ettevõtmistes, head suhted 
laagrikaaslastega 

5. Eneseteostus: 
maksimaalselt oma 
võimete ja loovuse 
kasutamine 

Vabadus valida ja 
otsustada, võimalus enda 
eest vastutada 

Vabadus valida, otsustada 
ja näidata oma 
organiseerimisvõimet, 
olla grupi liige 

 
Pea meeles, et hea kasvataja: 
- teeb laagris olemise põnevaks ja huvitavaks; 
- on hea sõber ning hoiab laste päevakava tasakaalus (aktiivne tegevus – puhkus); 
- ei muuda laagri reegleid; 
- ei kaota kunagi kontrolli enda üle. 
 
NB! Laagris on kõige ohtlikum lapsele, kui kasvataja kaotab kontrolli enda üle. 
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Kasvataja peab:  
- olema eeskujuks oma rühmale ja vastutama selle heaolu eest; 
- silmas pidama rühmasiseseid suhteid, heaolu ja korda; 
- töö ajal viibima rühma juures, mitte tegelema isiklike probleemidega; 
- teadma, et igal lapsel on viis salasoovi. 
 
Lapse viis salasoovi: 
- tunda end emotsionaalselt ja füüsiliselt turvalisena; 
- tunda end armastatuna ja vajatuna; 
- teha midagi põnevat ja arendavat; 
- tunda end ühiskonna rühma liikmena; 
- leida tunnustust. 
 
Kasvatajaks sobib inimene, kes suudab armastada ja mõista lapsi, arvestab nende 
vajadustega, on energiline ja teotahteline. 
 

MÕNED SOOVITUSED KASVATAJALE 
 

1. Saa kõigepealt lastega tuttavaks, saavuta usalduslik vahekord. Pane ennast laste 
seas maksma. Ole sõbralik, lõbus ning suhtu kõigisse armastusega. Tee oma tööd 
rõõmuga ja lase seda teha ka lastel. Ära ole passiivne juhendaja, löö ka ise kaasa. 
2. Aita lastel kohaneda laagrieluga. Ole korralikkuse ja maitsekuse võrdkuju – pea 
meeles, et lapsed järgivad sinu vähimatki liigutust: lauakombeid, nalju, välimust, 
kõnet ja žeste. Kui oled rahulik ja otsustav õnnetusjuhtumite puhul, samas ka siiras ja 
aus, siis peegelduvad need omadused lasteski. 
3. Anna endast parim ja looda seda ka lastelt, kuid pea meeles, et ettekirjutaja ja juht 
pole sugugi kerge olla. Ära kunagi kedagi sunni – pigem palu, kuid ära karda 
vajadusel häält tõsta või riielda. 
4. Heal kasvatajal peab olema varuks hulganisti erinevaid ideid ja soovitusi – millal 
aga võimalik, kogu ideid ka laste hulgast ning kasutades fantaasiat ja kogemusi, paku 
neid uuesti välja. See annab lastele kindlust, et nad suudavad ja võivad ise midagi 
otsustada. 
5. Töötades koos teiste kasvatajatega austa nende oskusi ning võimeid ja haara kinni 
igast võimalusest nendelt midagi õppida; samal ajal jaga oma teadmisi ja oskusi. Meil 
kõigil on omad nõrkused, kuid koos saab kõigest üle. 
6. Mõtle, enne kui hakkad kedagi halvustama. Lapsele on kõige solvavam 
väljanaermine, alavääristamine – see on keelatud. Lubamatu on kasvataja taktitu 
käitumine ja pidev negatiivne kriitika. 
7. Iga laps on omaette isiksus, teda tuleb austada. 
8. Nii palju kui võimalik, lähene lastele individuaalselt, arvestades nende indivi-
duaalseid  iseärasusi, temperamenti jne. 
9. Arvesta laste ealiste iseärasustega: kainik, noorem kooliiga, vanem kooliiga. 
10. Jälgi, et keegi ei tunneks ennast tõrjutuna, ebasoosingus olijana.  
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LASTE TUNNUSJOONED 
 

VANUSE-
GRUPP 

FÜÜSILINE 
TUNNUS 

VAIMNE JA SOTS. 
ISELOOM 

SOOVITUSED 

5-7 a Äärmiselt 
aktiivsed, 
peamine rõhk on 
energial ja 
kiirusel (silm, 
käsi), 
koordinatsioon 
ei ole veel 
täielikult välja 
arenenud. 
Väsivad 
kergesti. 

Küsivad lõpmatult 
palju ja otsivad 
täiskasvanute 
heakskiitu. Asetavad 
oma mina keskpunkti. 
Suure 
kujutlusvõimega. 
Tähelepanu keskmes 
“mina” või “minu 
oma”. Ei huvitu eriti 
grupi tegevusest. 
Kõige paremini õpivad 
osaledes ja 
konkreetses 
situatsioonis. 

Vajalikud jõulised 
üritused, kus 
kasutatakse käsi ja 
jalgu. Hoiduda 
detailselt 
käsiteldavatest 
üritustest. 
Üritused peavad 
olema lühikese 
kestusega. Anna 
lapsele võimalus 
näidata, mida ta 
on teinud. Ole 
sõbralik ja lahke. 
Seletused olgu 
lühikesed ja 
lihtsad. 

8-10 a Kiire kasv, kaks 
aastat 
keskmiselt ühe 
aastaga. Algab 
lihaste areng.  

Grupis olev suurem 
üleolekutunne. 
Silmapaistev 
koostöövõime. 
Innukas õppima, 
huvitatud seiklustest. 
Sagedased 
emotsionaalsed 
väljapursked. Grupi 
poolt tunnustuse 
saamine on väga 
oluline. Võimelised 
suuremaks koostööks 
grupi ürituste 
planeerimisel, on 
loovad ja 
kujutlusvõimelised. 

Suudavad huvi 
tunda ühest 
üritusest korraga 
(eriti huvitavast 
pikemat aega). 
Lase ka lastel 
välja mõelda ja 
planeerida, arenda 
koostööd laste 
vahel, austust, 
heategevust, 
sportimist. Anna 
grupile võimalus 
valida juhte, 
arendada vastutust 
ja saavutada grupi 
liikmete 
heakskiitu. Anna 
lastele rohkem 
võimalusi 
planeerida ja 
teostada uusi 
üritusi. 

11-13 a Laisad, rahutud, 
väsitavad, 
hiilivad 
tegevusest 
kõrvale, 
kaebavad 

Grupi tähelepanekuid 
jälgivad, hindavad 
meeskonnamänge, 
otsivad heakskiitu 
rohkem omavanuste 
seast. Eneseteadlikud. 

Kindlusta kindel 
puhkus igal ööl. 
Määra kindlaks 
rühma võimed. 
Vali tegevused, 
kus arvamused, 
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väsimust.  
Märgatav lihaste 
areng. 
Oskuste kasv on 
märkimisväär- 
ne. Tohutu 
söögiisu. 
Vajavad und  
8–9 tundi või 
rohkemgi. 

Omasuguste 
arvamused on palju 
tähtsamad kui 
vanemate omad. 
Tujukad, kriitilised, 
kangekaelsed, ei soovi 
olla sõltumatud ja 
tugevad. Suur 
kiindumus 
vanematesse 
kasvatajatesse. Lapsed 
saavad aru oma 
võimalustest ja 
suutlikkusest. 

huvid pälvivad 
rühma heakskiidu. 
Suhtu igaühte 
individuaalselt 
nagu noorde 
täiskasvanusse. 
Püüa pakkuda 
omapoolseid 
üritusi. Kiida last, 
kui tal läheb hästi 
või ta teeb midagi 
hästi. 

14-16 a Küpsusperiood, 
mis kestab kuni 
15. eluaastani. 
Energia 
ülejäägid 
vahelduvad 
pidevalt 
laiskusega. On 
rahutud tervise, 
füüsilise kasvu 
ja väsimuse 
suhtes. Söögiisu 
on tohutu, soov 
maiustada ja 
süüa ka 
söögivaheaega-
del. 

Äärmine vajadus 
omada gruppi, 
meeleoluvahetus, 
sageli käituvad 
väljakutsuvalt ja 
vastuhakkavalt. Kartus 
mitte saavutada 
populaarsust teiste 
hulgas. Kartus saada 
naerualuseks ja 
karistatavaks. Tahab 
saada vastutust, kuid 
otsustes ebakindel. 
Üritavad leida 
“iseennast”. On 
peegeldus tema 
otsingutel ideaalidele 
ja standarditele. 

 Plaani üritusi, mis 
arendavad 
koostööd ja 
vastutust. Laps 
vajab 
individuaalset 
juhti omandamaks 
vastutust ja 
arengut headest 
arusaamadest. 
Jätka kiitmist kus 
iganes võimalik. 
Määra üritusi, kus 
on tunnustamist, 
kiitust, põhirõhk 
on olla “mina ise”. 
Määra kogemuste 
järgi grupitöö 
arusaamised ja 
vastutus, mis on 
väga tähtsad 
ürituste edus. 
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INIMTÜÜBID 
 

 
 
 
 

LAPSEPÕLVESTRESS LÄHEB LAAGRISSE 
 
Stress avaldab meie käitumisele suurt mõju. Inimene tunnetab seda ise, kas ta on hea 
või halb ning teised saavad sellest samahästi aru. Sõltuvalt inimesest võivad stressi 
põhjustajaks olla erinevad emotsioonid ja sündmused – stressi võib põhjustada surm 
või sünd perekonnas, riid oma parima sõbraga ja võimalik, et isegi sünnipäevapidu. 
Stress meie elus pole nagu pärlikee, vaid ta pigem kuhjub nagu raamatute virn, et 
meid alla suruda. 
 
Stressi liigid lastel, eriti esmakordselt laagrisse tulevatel lastel: 
TEADMATUS – ei osale üritustel, kartlik, pidevas ärevuses; 
TEGEVUS VÄLJAS – ämblikud, loomad, soojus ja päike – külm ja vihm, tähed – 
äike; 
TEGEVUS – seiklused – ei meeldi, füüsilised võimed – nõrk, lõbu – igav, edu – 
ebaõnnestumine; 
INIMESED – sõprus – isoleeritustunne, et mind aktsepteeritakse – tunne, et olen 
hüljatud; 
STRESS, MIS ON LAAGRISSE KAASA TOODUD – kodused probleemid, mis 
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on lapsel mõttes kogu aeg (vanematevahelised probleemid; tunne, et ta on kodust 
välja heidetud vanemate reisi või muu sündmuse tõttu). 
 
Lapse enda ja vanemate lootused laagrile  
Vanemad: “Sul saab seal lõbus olema.” – Laps: “Ma ei tunne seal kedagi.” 
Vanemad: “Sa leiad palju uusi sõpru”, “Sa õpid palju uusi asju”, “Sul on huvitav ja 
põnev”, “Ole ettevaatlik, et sinuga õnnetust ei juhtuks.” – Laps: “Aga laager on nii 
kaugel.”  
Vanemad: “Sulle kindlasti meeldib laagris, küll sa näed. Kui saaksin ise veel laagrisse 
minna!” – Laps: “Kui seal on nii vahva, miks sa siis ei lähe?” 
 
STRESS, MIS TEKIB, KUI LAPS ON EEMAL KODUST, PEREKONNAST JA 
HARJUMUSPÄRASEST TURVALISEST KESKKONNAST – “Kas nad on mind 
unustanud?”, ”Kas nendega on kõik korras?”, “Kas ma saan ikka koju tagasi?” 
 
KUIDAS LAPSED REAGEERIVAD STRESSILE: 
1) üldine ärrituvus, käitumise muutumine, ebatavaline agressiivsus, ebatavaline 
laiskus; 
2) südame pekslemine; 
3) saamatus, õnnetuste provotseerimine; 
4) ärritusseisund, tunne, et kogu aeg on midagi juhtumas; 
5) värisemine hirmust (puugid, ämblikud); 
6) kergesti ehmuv, närvilisus käitumises; 
7) kokutamine; 
8) unetus; 
9) voodi märgamine, sagedane WC-s käimine; 
10) seedehäired, sagedane söögiisu muutus; 
11) hammaste krigistamine; 
12) luupainajad, õudusunenäod. 
 

NB! Lapsed nagu täiskasvanudki võivad hakata kasutama alkoholi ja 
narkootikume, et rahuneda ning saada üle oma probleemidest ja 
stressist. 
 

MIDA SAAB SELLE VÄLTIMISEKS TEHA? 
 
AITA LASTEL TUNDA END LAAGRIS MUGAVALT  
Aseta ennast laste olukorda. Tule meelde, kuidas sa ennast tundsid, kui olid esimest 
korda laagris. Mida sa kartsid – ämblikke, karusid, pimedust, tonte jne? Mis oli 
ebameeldiv? Lapsed tahavad teada, kus nad magavad ja söövad, kus on WC, ja kus on 
arst, juhul kui nad haigeks jäävad. Tähtis on tunda laagri personali, see tagab lastele 
kodust eemal olles turvatunde. 
 
AITA LAPSI, ET NAD TUNNEKSID END KASVATAJAGA TURVALISELT  
Ole sina ise, lapsed saavad kohe aru, kui sa seda ei ole. 
Rahune! Kui lapsed teavad, et nad sulle meeldivad, siis nad andestavad sulle, kui sa 
vahel ka väikeseid apsakaid teed. 
Ole sõbralik, aga mitte pealetükkiv. 
Ole huvitatud, aga mitte ninatark. 
Väldi kehalist kontakti lapsega, kui laps seda ise ei otsi. 
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JÄLGI, ET LAPSED SÕBRUNEKSID OMAVAHEL 
Lase grupil ka omavahel otsuseid vastu võtta ja anna neile selleks võimalus. Laagris 
on lastele kõik esmakordselt uus ja huvitav. Jäta eriti huvitavad tegevused lastele 
ajaks, millal nad on juba küllalt kohanenud olukorraga ja oskavad tegevusi hinnata. 
 
VÕRDSUSTA OMA RÜHM 
 
OSKUS TEADA, KUIDAS TEISED END TUNNEVAD 
Seo ühel lapsel silmad kinni. Ülejäänud grupp ehitab labürindi toolidest, nöörist, 
paberist jne. Juhata kinniseotud silmadega laps läbi labürindi ainult sõnadega 
juhendades. Et juhtida kinniseotud silmadega laps läbi labürindi, on vajalik asetada 
ennast tema olukorda. 
 
OSALEMINE 
Anna lastele võimalus osaleda paljudes erinevates tegevustes. 
 
KOOSTÖÖ 
Palu ühel lastest alustada mingi loo jutustamist, siis peata jutt ja lase järgmisel lapsel 
edasi jutustada. Anna igale lapsele võimalus osaleda. 
 
SUHTLEMINE 
Kui arutate lastega midagi, proovige järgmist võtet: enne kui järgmine laps hakkab 
rääkima, peab ta tegema väikese kokkuvõtte eelkõneleja jutu kohta. Kui ta ei saa 
sellega hakkama, siis peaks viimane kõneleja kordama, mida ta ütles. Seejärel on 
kindlasti võimalik teha kokkuvõte eelnevast jutust. 
 
HEAKSKIITMINE 
Iga laps valib vastava iseloomujoone, mis talle meeldib, ja moodustab heakskiitvaid 
lauseid selle iseloomujoone kohta. Laps peab välja tooma, mis talle selle 
iseloomujoone juures meeldib, mis mitte. 
 
ISEENDA AVALIKUSTAMINE 
Alustage kordamööda lausega ja lõpetage: “Just siin ja praegu tunnen ma end…” 
Niimoodi õpivad lapsed oma tundeid väljendama lihtsalt ja otseselt. 
 
ÄRATUNDMINE END SÕNALISELT VÄLJENDAMATA 
Lapsed seisavad paarikaupa ja annavad teate edasi teisele ilma rääkimata. Teade võib 
olla tavaline, näiteks “väljas on külm” või emotsionaalne – “mulle meeldib sinu 
pluus”. Jälgi, et lapsed kasutaksid oma keha ja mitte ainult nägu. 
 
KARTUSEST ÜLESAAMINE 
Mängi lastega mängu “Naljakad kõned.” Mõtle ise ja küsi ka lastelt abi, et mõelda 
parajalt naljakaid pealkirju juttudele – kommikarbid, kingapaelad, nöör, seebikarp jne. 
Kirjuta jututeemad paberilipikutele ja lase igal lapsel tõmmata üks lipik. Iga laps peab 
rääkima saadud teemal 1 minuti. Kuna jutud tulevad väga naljakad ja ebatavalised, 
siis ei oota keegi mingit ideaalset juttu. Mängu eesmärk on, et igaüks saab võimaluse 
rääkida kogu rühma ees. 
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JUHTIMISSTIILID 
 
Meie igapäevane elukvaliteet ning hea meeleolu sõltub suuresti meid ümbritsevatest 
juhtimisstiilidest. Juhtimisstiil, mida me enda jaoks loome, tuleneb saadud 
kogemustest ja tõekspidamistest. Sageli imestame, miks mõni inimene saab just seda, 
mida ta soovib, miks mõnel on väga lihtne ennast ümbritsevast eraldada jne. 
 
Järgnevalt kirjeldame 4 levinumat juhtimisstiili: 
1. AUTORITAARNE – kõik on juhi kontrolli all, igaühele antakse käsud kätte, mida 
teha; puudub igasugune ruum vigade tekkeks või vaidlusteks. Käskude mittetäitmisel 
on rohkelt karistusi. 
2. MANIPULEERIV – juht on üleolevalt armulik. Ta meelitab inimesi koostööle 
altkäemaksude, meelituste, teenete või hirmutamiste abil. Sellisel puhul ei jää 
mingisugust ruumi loomingulisusele või uutele suundadele. 
3. EI SEGA VAHELE – sel puhul puudub igasugune juhtimine. Juht ei hooli 
ümberringi toimuvast ning kollektiivis valitseb kaos. Igaüks teeb seda, mis talle 
meeldib. 
4. JAGATUD JUHTIMINE – juhtimist jagatakse võrdselt. Otsuseid langetatakse koos 
ning koostöö on meeldiv. Igasugused uued ideed on teretulnud. Isiksus on sama 
oluline kui grupp. 
 
SUHTLEMISTASANDID 
Märkige järgnevas testis ära need sõnad, toon, žestid jne, mis tunduvad teile sobivat, 
mida te ise enam kasutate või meeldib, et teised kasutavad. Otsustage kiiresti! 
 

Sõnad: 

Ei iialgi Hea Õige Ohoo! Ei saa 

Peaks Kena Kuidas? Lõbu Soovima 

Tuleks Ma armastan Mis? Tahtma Proovima 

Peab Suurepärane Miks? Ei taha Lootma 

Halb Pehme Tulemus Ei Aitäh 

Alati Sa vaeseke Praktiline Hirmunud Andeks 

Hea Ära muretse Alternatiiv Tere Peaksin 

Tobe Kuule Hulk Fantastiline Vabandage 

Tee Las mina Kus? Minu oma Palun 

Ära tee Ettevaatust! Eesmärk Saladus Teie enne 

Toon:     

Kriitiline Armastav Tasakaalukas Vaba Abitu 

Ülbe Julgustav Enesekindel Erutatud Trotslik 

Põlglik Toetav Teavet koguv Elav Manipuleeriv 
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Tüdinud Kaastundlik Rahulik Itsitav Meelitav 

Autoritaarne Osavõtlik Tundetu Energiline Vabandav 

Žestid: 

Kinnised Avali Mõtlik Kammitsavaba Mossitav 

Näpuga näitama Aktsepteeriv Valvel Lõdvestunud Kurb 

Kulmu 
kortsutama Naerev Avatud Spontaanne Lootusetu 

Vaoshoitud Armastav Otsekohene Flirtiv Paindumatu 

Hukkamõistev Trööstiv Huvitatud Suuri silmi tegev  

Suhtumine: 

Kohut mõistev Mõista tahtev Lahtine Uudishimulik Nõustuv 

Moraliseeriv Hoolitsev Loogiline Vallatu Sõnakuulelik 

Autoritaarne Helde Objektiivne Tuulelipp Arglik 

 
Järgnevalt vaadake, millisesse tulpa saite kõige enam märgitud sõnu. Suurima 
skooriga tulp vastab järgmises tabelis esitatule. Näiteks, kui teie skoor oli kõige 
suurem tulbas 3, olete oma olemuselt kõige rohkem “täiskasvanu” moodi. 
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SUHTLEMISTASANDITE TÜÜPILINE SÕNAVARA JA KEHAKEEL 

KRIITILINE 
"VANEM" 

HOOLITSEV 
"VANEM" 

"TÄIS- 
KASVANU" 

LOOMULIK 
"LAPS" 

ALLA- 
SURUTUD 

"LAPS" 
Sõnavara: 

Alati Tubli! Korrektne Mina Tänan, ei 

Kõik Ole 
ettevaatlik! Kes? Saladus Kas ma 

tohiksin… 

Jäta! Ma armastan 
sind Milline? Oleks ometi Ma loodan 

Sa pead Las ma ise… Resultaadid Põnev Ma olen nii 
väsinud 

Sa ei tohi Oh, sa vaeseke Alternatiivid Ma tahan Ma ei suuda 

Ei iialgi Ole vapper Minu arvamus Oi! Ma ei usu 

Tule juba! Proovi Miks? Minu Aita mind! 
Kehaasend: 

Vaatab üle 
prillide Patsutab õlale On huvitatud Plaksutab käsi Endassetõmbu

nud 
Põntsutab 

jalga Naeratab Mõtlik Žestikuleerib Murelik 

Kulm 
kortsus 

Käed on 
avatud Avatud Silmad 

säravad Pilk on maas 

Vibutab ühte 
sõrme Osavõtlik Jälgib 

ümbritsevat 
Kontaktivalmi

s Kühmus 

Käed rinnal 
ristis Teeb pai Silmside Kehakalle 

partnerile 

Õlad tõstetud; 
kehakalle 

eemale 

Suhtumine, hääletoon: 
Kriitiline Armastav Külm Vaba Kurblik 

Allasuruv Lohutav Rahulik Energiline Järeleandlik 

Üleolev Sümpatiseeriv Arutlev Rõõmus Kaeblev 

Võimukas Haletsev Väljapeetud Pehme Kohmetu 

Olemisviis: 

Domineeriv Juhtiv Aktiivne Impulsiivne Andekspaluv 
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KUULAMISE KUNST 
 

KUULAMINE… 
 
Kui ma palun, et sa kuulaksid mind ära, aga sina hakkad hoopis nõu andma, pole sa 
teinud, mida ma palusin.  
 
Kui ma palun, et sa kuulaksid mind ära ja sina ütled, et ma ei tohiks end üldse 
niimoodi tunda, trambid sa mu tunnetel. 
 
Kui ma palun, et sa kuulaksid mind, aga sinul on tunne, et sa peaksid minu probleemi 
lahendamiseks midagi tegema, siis oled sa mind solvanud, nii imelik kui see ka ei 
tundu.  
 
Kuula! Kõik, mida ma sinult palusin, oli kuulata, mitte rääkida või tegutseda – ainult 
kuula mind ära. 
 
 
 
Et olla edukas kasvataja, on vaja osata suhelda. See võib olla raske, kui lapsed tulevad 
sinu juurde oma probleemidega või sinul on probleeme nende käitumisega. Selles 
peatükis anname mõningaid näpunäiteid, kuidas lasta lapsel oma probleemiga ise 
tegeleda koos sinupoolse minimaalse abiga.  
 
Sageli tulevad lapsed sinu juurde siis, kui neid miski segab või midagi on valesti – 
nad nutavad, mossitavad, on osavõtmatud või lihtsalt kurvameelsed. Pea meeles: kui 
sinu võimuses ongi see probleem lahendada, on see siiski lapse probleem ja sina oled 
kasvataja, mitte võlur.  
 
Järgnevalt pakume meetodeid, kuidas lapsel oleks võimalik oma probleemiga ise 
tegeleda. Esmane abi on loomulikult hoolikas kuulamine – lapse probleemi ära-
kuulamine ilma ühegi kommentaarita või lihtsalt väikeste repliikide ütlemine, et 
julgustada last edasi rääkima. Need repliigid võiksid olla: "Ma mõistan", "Oh!", "Kas 
tõesti?", "Jaa, jaa" jne.  
 
Vahetevahel peab jutu kuulamisel kasutama pikemaid lauseid, näiteks: "Sa võiksid 
mulle sellest rohkem rääkida", "Alusta rahulikult otsast peale", "Mis sind selle juures 
häirib", "Tundub, et sul on selle kohta oma arvamus" jne.  
 
Selliseid repliike tarvitades võid saavutada väga head suhted oma rühma lastega. See 
julgustab neid rääkima oma probleemidest, samas hoiad sina oma isikliku arvamuse ja 
mõtted sellest suhtlemisprotsessist eemal. See paneb ka lapsed uskuma, et neil on 
õigus väljendada oma tundeid ja mõtteid, et need on kuulamist väärt.  
 
Järgnevalt mõned juhendid, kuidas olla hea kuulaja 
 
Kuula huviga! Katsu tunnetada, mida laps väljendab ja näita seda oma vastustes. 
 
Tea, millal lõpetada! Mõne aja möödudes eelistab laps jutustamise lõpetada ja 
tegeleda oma probleemidega ise. Lase tal tegutseda! 
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Tunneta informatsiooni otsimise ja probleemi jagamise erinevust! Ära kasuta 
kuulamismeetodit valel ajal. 
 
Ära ole papagoi! Katsu toetada jagatud tundeid, kuid ära korda lapse sõnu.  
 
Kuula järjepidevalt! Ära lülitu ümber küsimuste esitamisele ja arvamuste avalda-
misele, kui oled asunud kuulama. 
 
Ära manipuleeri!  Ära mõjusta lapse mõtteid endale soovitavas suunas. 
 
Vaikus ei ole häbiasi! Vaikus lubab lapsel mõelda oma mõtteid. Sa ei pea hakkama 
rääkima selleks, et vaikust täita.  
 
AKTIIVNE KUULAMINE 
 
Hea kuulamine eeldab oskusi, nagu näiteks parafraseerimine, põhjalik uurimine ja 
kokkuvõtete tegemine asjadest, mida sa oled märganud ja kuulnud ise või saanud 
teada kellegi teise käest. Parafraseerimine on teise inimese tunnete ja tähenduste 
edasiandmine oma sõnadega. Põhjalik uurimine eeldab selgituste saamist. Kokku-
võtete tegemine võtab lühidalt mõnesse lausesse kokku kogu informatsiooni, mis on 
saadud kuulamisest, parafraseerimisest ja uurimisest. 
 
Kõige olulisem nendest kolmest oskusest on parafraseerimine, sest see näitab, et sa 
püüad inimese tundeid mõista. Kokkuvõtte tegemine on lihtsalt vestluse lühike 
parafraseering. Vähem oluline on uurimine, sest see muudab jutustaja positsiooni 
intervjueeritava positsiooniks ning ta on sunnitud keskenduma küsimuste vastamisele.  
 
Parafraseerides on oluline teada saada olukorra tähtsust, tema rolli ja suurust selles 
probleemis ning millist lõpplahendust oodatakse. Kui laps reageerib mingi tunde ajel, 
siis haara sellest kinni ja lase tal rääkida selle põhjustest. 
 
Kuidas me suhtleme, mis on oluline:  
7% öeldud sõnad, 
38% hääletoon, 
55% kehakeel. 
 
Kuulamise alustamisel pea silmas, et kogu su keha oleks valmis teist inimest ära 
kuulama. Hea asend (silmside) ning žestide ja näoilme appivõtmine aitab sul jälgida 
ja kuulata teist inimest. Samuti aitab see jutustajal aru saada, et sa pöörad talle 
tähelepanu. 
 
Kuulamist alustades pea silmas viit järgnevat asjaolu: 
 
-  istu rääkija vastas; 
-  oluline on avatud positsioon (mitte ristata käsi ja jalgu); 
-  nõjatu ettepoole; 
-  säilita silmside; 
-  ole vaba ja rahulik. 
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Aktiivse kuulamise eesmärk on aidata lapsel oma probleemidega ise tegeleda. Kui 
need mured vajavad teistsugust lahendamist, tuleb kasutusele võtta teised meetodid.  
 
KUIDAS ESITADA KÜSIMUSI 
 

SOOVITAV MITTESOOVITAV 
Küsi "mis põhjustas…?" 
See võimaldab lapsel anda 
informatsiooni ilma ähvarduseta. 

Ära küsi "miks…?" 
See võib olla ähvardav küsimus ja 
vastustel ei ole suurt väärtust. 

Esita küsimusi, mis võimaldavad lastel 
oma arvamust rohkem avaldada. 
Näiteks: "Mis te arvate, kuidas see 
mäng läks?" 

Väldi küsimusi, millele saab vastata 
lihtsalt "jah" või "ei". Näiteks: "Kas 
teile meeldis see mäng?" 

Esita küsimusi, mis võimaldavad 
analüüsida saadud kogemust. Näiteks: 
"Mida te õppisite saadud mängust?" 

Väldi küsimusi, mis viivad 
organiseeritud tegevusele. Näiteks: 
"Kuidas te hakkate kasutama õpitut?" 

Küsi lõpetamata küsimusi, mis 
võimaldavad lapsel enda eest rääkida. 
Näiteks: "Mida sa arvad möödunud 
laagripäevadest?" 

Väldi motiveerivaid küsimusi. Näiteks: 
"Miks sulle möödunud laagrinädal ei 
meeldinud?" 

Esita küsimusi, et saada rohkem 
informatsiooni. Näiteks: "Mida teie 
rühm tegi matkal?" 

Väldi küsimusi, mida sa juba tead. 
Näiteks: "Teie rühm sai matkal hästi 
läbi, kas pole nii?" 

 
HARJUTUS 
 
Katrin saabus eile laagrisse ja pole sellest ajast saadik kellegagi rääkinud. Rühmatöös 
keeldus ta oma nime ütlemast ja mänge kaasa mängimast, sest rühm on tema jaoks 
"rämps". Pärast lõunat tuleb ta kasvataja juurde ja ütleb: "Nad kõik vihkavad mind, 
ma tahan koju minna." 
 
Mängige läbi ja tooge näiteid, kuidas saab kasutada aktiivset kuulamist ning esitada 
küsimusi, et saada teada, mis Katrinit segab. Laske tal oma tunnetes selgusele jõuda.  
 
 
 

KÄITUMISE JUHTIMINE LAAGRIS 
 

Lastest hoolimine tähendab, et sa soovid neilt head käitumist ja tugevat distsipliini. 
Distsipliin peab olema rühmas tugev (kuid mitte brutaalne!) ja arusaadav kõigile. 
Lapsed vajavad tähelepanu ja kiitust oma tegude eest. Kiitus aitab neil arendada 
enesekontrolli ja positiivset eneseteostust. Sellepärast peab hea kasvataja hoolikalt 
kontrollima laste omavahelist läbisaamist. 
 
Hea distsipliin ei ole laste karistamine ega pealesunnitud reeglite täitmine. Reeglid on 
laste turvalisuse tagamiseks ja neile seletamiseks, miks on nii ja miks just kehtestatud 
nõuded on lastele kasulikud.  
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PROBLEEMIDEST HOIDUMINE 
-  Hoia lapsed pidevas loomingulises või aktiivses tegevuses. 
-  Näita lastele, et oled huvitatud nende mõtetest ja ideedest – see on väga tähtis. 
Kuula lapsed ära. 
-  Ära kiirusta liialt, vali kõigile sobiv tempo. 
-  Jälgi, et tegevus oleks sobilik antud vanusegrupile ning lapsi arendav 
(mitte liiga raske ega ka liiga kerge). 
-  Planeeri vaheldumisi rahulikku ja aktiivset tegevust. 
-  Ole oma seletustes ja soovides järjekindel. 
-  Ole positiivne. 
-  Ole lõbus ja entusiastlik. 
-  Ole positiivne eeskuju – lapsed imiteerivad sind. 
 
LASTEGA RÄÄKIMINE 
-  Kui kõik laabub hästi, siis räägi rahulikult ja loomulikult. 
-  Kui vaja, siis räägi kindlal häälel (ära karju). 
-  Kasuta kehakeelt, et anda edasi sõnu. 
-  Räägi lastega vastavalt nende vanusele. Väiksemate laste puhul kummardu   
allapoole ja räägi "silmast silma", mitte alati sirgelt seistes. 
-  Uuri, mis põhjustab laste probleemse käitumise. 
-  Tunnusta laste tundeid – "sa oled nii kurb", "sul on täna vist halb päev". 
-  Räägi probleemidest (probleemne käitumine ja hea käitumine) otsekohe, 
mitte hiljem. 
 
KUI TEKIB PROBLEEM 
-  Analüüsi probleemi enne lastele teatamist. 
-  Ignoreeri halba käitumist, kui see ei ole ohtlik lapsele või rühmale. 
-  Tee positiivseid märkusi. Ütle lastele, mis on sinu ootused ja anna valikuvõimalusi. 
-  Leia õige lahendus, kui probleem pidevalt jätkub. 
-  Eralda laps rühmast või vastavast olukorrast, kui ta tekitab probleeme. Kui 
probleem on lahendatud, siis võib jätkata tegevusega. 
-  Võta aeg maha – selgita lastele uuesti reegleid ja leidke lahendus, mis ei tekitaks 
rohkem probleeme. 
 
KODUIGATSUS 
võib tekkida tihti lastel, kes on esimest korda laagris ja oma vanematest eemal, samas 
pole see ka välistatud teist või kolmandat aastat laagris viibivatel lastel. 
 
Mõned põhjused, mis kutsuvad esile koduigatsust: 
- suur kiindumus oma vanema(te)sse; 
- kiindumus sõpradesse, kes jäid koju;  
- privaatsuse puudumine laagris; 
- ei suuda (laagri) korraga harjuda; 
- ei sõbrusta laagris teiste lastega; 
- ei ole piisavalt oskusi ühekski tegevuseks; 
- füüsilised probleemid. 
 
Mis on koduigatsus ja selle põhjused:  
- koduigatsus on sama tavaline probleem kui kõhuvalu või külmetushaigus; 
- koduigatsus võib olla positiivne või negatiivne. Kasvatajale on see negatiivne 
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aspekt, sest koduigatsus ei tee last õnnelikuks ega võimalda tal kohaneda 
laagrioludega; 
- koduigatsust põhjustab ka kellegi lähedase eemalolek või miski, mis on lapsele 
individuaalselt väga kallis;  
- koduigatsus võib tekkida sel juhul, kui laps jääb laagris haigeks; 
- koduigatsus ei teki ainult siis, kui laps tunneb end üksildaselt, vaid ka siis, kui tal on 
hea läbisaamine rühmas ja ta on tähelepanu keskpunktis; 
- koduigatsus võib mõne lapse puhul väljenduda ainult momentaanselt või siis 
kasvada päev-päevalt ja tekitada muutusi tema käitumises; 
- koduigatsus ei sõltu lapse vanusest; 
- koduigatsus tekib, kui kõik ei vasta lapse ootustele ja lootustele; 
- koduigatsus tekib, sest laps tunneb end üksikuna, depressiivsena või hirmununa, sest 
tal ei ole kõrval inimest, kellele oma murest rääkida; 
- tihti tekib koduigatsus ka sellest, et ei ole kõrval vanemaid, kelle käest otsuse 
tegemiseks nõu küsida.  
 
KODUIGATSUSPROBLEEMI SÜMPTOMID 
 
NUTMINE – kui vanemad lahkuvad või kui laps nutab laagrisse saabudes, 
magamaminekul, söögikordadel või üksi olles.  
KIINDUMUS – suur kiindumus kasvatajasse või kindlasse lapsesse laagris. 
ENDASSE TÕMBUMINE – mitteosalemine laagri tegevustes, soov olla rohkem 
üksi kui teiste lastega. 
HAIGUS – pidevad valud ja probleemid, et saaks voodis olla või meditsiinitöötaja 
juurde minna. 
NÄRVILISUS – ülitundlik väga väikese või olematu probleemi suhtes. 
SÖÖMISHARJUMUSED – ei meeldi laagri toit, konkreetse toidu esitamise nõuded. 
PIDEV KODUST RÄÄKIMINE – kogu jutt on ainult kodust. 
PIDEV KIRJADE KIRJUTAMINE – igal vabal minutil püütakse koju kirjutada. 
HELISTAMINE – pidev nõudlus ja põhjuste otsimine, et saaks koju helistada. 
VOODI MÄRGAMINE – paljudel lastel, kes leiavad end järsku uuest keskkonnast, 
on tihti probleeme voodi märgamisega, isegi kui neil seda probleemi kodus ei 
esinenud. Seda põhjustab: 
1) laps on üle väsinud ja ei ärka õigel ajal üles; 
2) laps on hirmul, et võib kaaslased üles ajada; 
3) kardab pimedust, kui WC on väljas; 
4) vaheldus rutiinsele elule. 
 
Voodimärgamist võib ette tulla igaühel ja igal ajal. 
 
KODUIGATSUSE VÄLTIMINE  
 
Osa lapsi alustab laagrielu pisarais, aga lõpetab laagrivahetuse pisarais, sest nüüd on 
laager lõppenud. Mis sellise ime põhjustab? Põhjus on ilmselt tublis kasvatajas, kes 
oskab anda nõu ja "emotsionaalset esmaabi" sellisele haigusele, nagu seda on 
koduigatsus. 
 
Koduigatsusega tegelemine ei ole ühe inimese, vaid kogu meeskonna probleem, et 
sellele lahendus leida. Meeskonda peaksid kuuluma lapsevanemad, laagri juhataja, 
kasvatajad, ülejäänud laagripersonal ja lapsed ise. 
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Suurim koduigatsuse põhjus on see, et ei tunta ennast piisavalt turvaliselt ja ollakse 
kodustest eemal. Palju sõltub kasvatajast, kuidas ta suudab lapsed tegevuses hoida ja 
lahendust leida, et hoida lapse mõtted kodust eemal. 
 
Individuaalsed jutuajamised lapse ja kasvataja vahel kas järve ääres mugavalt istudes 
või matkal puhates on väga tähtsad, eriti esimestel laagripäevadel. Kuigi laagris on 
pidev rühmategevus ja kõike tehakse koos, peab kasvataja suutma lastele näidata, et 
iga laps on tähtis ja individuaalne isiksus. 
 
Kogemustega kasvatajad teavad, et kui nad suudavad lapsega rääkides mõjutada neid 
jääma veel üheks päevaks või kaheks ööks, sest siis toimub midagi põnevat või tore 
üritus, võib juba arvata, et laps suudab vastu pidada laagri lõpuni. Iga järgnev päev 
tõestab, et lapsele meeldib olla koos oma rühmaga ja ta saab teha ning õppida midagi 
sellist, milleks tal kodus puuduvad võimalused.  
 
Kasvatajad peavad jälgima, et iga laps leiaks sõpru ega tunneks end üksikuna. 
 
Tihti on kasvatajal vähe aega, et pöörata pidevat tähelepanu igale lapsele, et naera-
tada, neid kuulata ja kiita. Lapsel, kellel on tunne, et ta on mingil põhjusel teistest 
halvem (füüsilised oskused, suhtlemisoskuse piiratus jne), tekib koduigatsus. Selle 
probleemi lahendamisele saab hästi kaasa aidata kogu laagri meeskond, andes lapsele 
võimaluse tunda end oma oskuste piires vajalikuna.  
 
On lapsi, kes on küll tulnud laagrisse, aga nad ei ole selleks kogemuseks veel valmis. 
Sellisel juhul tuleb laagri juhatajal otsus langetada ja kui vajalik, siis laps koju saata.  
 
Veel üks mõte koduigatsuse kohta. Alati ei piisa sellest, kui hoida last pidevas 
aktiivses tegevuses. Koduigatsust tundev laps vajab pidevat kasvataja tähelepanu, 
tunnustust ja võimalust oma muredest rääkida. Sellepärast peab lapsel olema alati 
võimalus oma tunnete avaldamiseks ja murede kurtmiseks. 
 
LAPSE KÄITUMISE JUHTIMISE STRATEEGIAD  
 
Iga laagrikasvataja peab oskama suunata laste käitumist, kuigi see on raske ja 
keeruline ülesanne. Situatsioonid on alati erinevad, samuti ka laste käitumine, sest iga 
laps on individuaalne ja unikaalne. Siin on ära toodud kaheksa strateegiat meeles-
pidamiseks, kui tegutseda lastega kas grupis või individuaalselt. 
 
1. KINDLUSTA SOOVITAV KÄITUMINE. Mõtle positiivselt, siis käituvad ka sinu 
hoolealused positiivselt. Kiida lapsi alati nende tegevuse juures ja maini neile, et nad 
käituvad väga hästi. Naeratus, väike käeliigutus või mõni ilus sõna on tihti impulsiks, 
et laps käituks hästi. “Positiivne kindlustatus” aitab lastel õppida kohast käitumist. 
Alati on palju kergem luua soovitud käitumise eeskuju, kui proovida muuta juba 
tekkinud probleeme. 
 
2. ESITA SELGED REEGLID. Laagri territooriumil on kehtestatud reeglid, mis on 
vajalikud mingi tegevuse läbiviimiseks ja turvalisuse tagamiseks. Meeldetuletuseks: 
mõtle alati positiivselt ja anna ka lastele sellest teada, mida nad võivad ja mida mitte. 
Kui lapsed saavadki aru, mida võib teha, panevad nad tihtipeale kasvataja ikka 
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proovile, et veenduda sätestatud reeglite kehtivuses. Siis on hea võimalus lastel endil 
kehtestada veel puuduvaid reegleid. 
 
3. PEATA EBAVIISAKAS KÄITUMINE. Vaatamata sinu kõikidele kasutusele 
võetud ettevaatusabinõudele ja planeerimistele juhtub rühmas ikka ootamatuid 
intsidente. Igasugune käitumine, mis muudab rühmas kellelegi füüsiliselt või 
emotsionaalselt ohtlikuks või mis muudab rühmatöö võimatuks, tuleb koheselt 
peatada. Sellega kerkib muidugi paratamatult küsimus, milline vahelesegamine 
sellises kriisisituatsioonis toimiks kõige efektiivsemalt, aga samas halvaks kõige 
vähem rühmatööd. Järgnevad võtted pakuvad mitmeid võimalusi ebaviisaka käitumise 
peatamiseks. Võtted on järjestatud vastavalt probleemi tõsidusele. 
 
Tasandil, kus lapse käitumine grupis alles hakkab tüütuks muutuma, sobib kasutada 
LÄHEDUSKONTROLLI. See tehnika hõlmab lihtsalt lähenemist inimesele, kes 
tekitab probleemi. Sageli annab juba käe asetamine õlale märku sellest, et sa ei ole 
toimuvaga rahul. Selle meetodi puhul ei pea sõnu üldse kasutama. Selle taktika 
plussiks on see, et enamikel juhtudel saab laps aru, et sa oled teadlik tekkivast 
probleemist ning seetõttu loobub ta ise oma üritusest. 
 
Kui läheduskontroll pole piisavalt efektiivne, võib järgmise etapina kasutada 
VERBAALSET KONTROLLI. Sageli lapse mainimine nimepidi (nagu näiteks 
"Peeter" või "Peeter, oled valmis?") takistab tal edasi tegutsemast. Kui sellele 
meetodile ei järgne positiivset reaktsiooni, proovi esitada seda lihtsa käsuna ("Peeter, 
meil laagris ei halvustata kedagi!"). Mingil juhul ei tohi lasta lapsel sinuga vaielda või 
laskuda diskussiooni, kui laps väidab, et tema ei teinud seda ("Mina ei teinud midagi" 
– "Peeter, jäta järele!"). 
 
Kui verbaalne kontroll pole piisavalt efektiivne, oleks järgmiseks sammuks 
FÜÜSILINE VAHELESEGAMINE. Seda võib tõlgendada mitmeti, kuid kõige 
edukamad meetodid laagris võivad olla järgmised: 
1) lapse või enda asetamine rühmatöös sellisesse kohta, kus negatiivne käitumine ei 
saa enam jätkuda; 
2) lapse viimine rühmast eemale ning üksi istuma panemine (sulle nähtavasse 
kaugusesse) on hea võimalus uuesti üle korrata laagris kehtivad reeglid ja käitumis-
normid. Kui laps on need üle kuulanud ja nõus neid järgima, siis ühineb ta taas 
grupiga; 
3) lapse viimine laagri juhataja või mõne teise ülemuse jutule. 
 
On oluline meeles pidada, et millal iganes sa kasutad verbaalset või füüsilist kontrolli 
teatud käitumise lõpetamiseks, pead seda tegema jätkuvalt, kui laps jätkab segamist. 
 
4. UUESTI SUUNAMINE VÕI TEGEVUSE VAHETAMINE. Vahel esineb nega-
tiivset käitumist ka lastel, kellele ei meeldi pakutud tegevus või see on neid ära 
tüüdanud. Tegevused, mis on kas liiga rasked või ei paku küllaldast huvi, põhjustavad 
probleemse käitumise. Et sellistest probleemidest hoiduda, tuleb hoida lapsed 
tegevuses, mis neile huvi pakub. Planeeri tegevusi, mis võimaldavad lastel kasutada 
oma erinevaid oskusi. Kui lapsel on raskusi teatud kindla ülesandega, siis ta vajab 
suunamist või tuleb leida talle kohasem ülesanne. Kui mõned tegevused (kuigi on 
väga hästi planeeritud) ei sobi grupile, siis sellises olukorras tuleb tegevust vahetada. 
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5. TEE JÄRELDUSED OOTAMATUST KÄITUMISEST. See on tähtis lastele, et 
kohe aru saada, milliseid probleeme selline käitumine põhjustab. Seleta lastele, mis 
tagajärgi selline käitumine põhjustab, näiteks “Kui sa pidevalt Marti niimoodi lükkad, 
siis võib juhtuda, et…” või “Kui sa jätkad sellist käitumist, siis sa ei lõpeta mosaiik-
pilti laagrivahetuse lõpuks”. Vahel võid lapse enda käest küsida, mida tema arvates 
selline käitumine põhjustada võiks: “Mis sa arvad, mis juhtub, kui sa jätkad oma 
käitumist sel moel?” Kontrolli ennast, et sa lapsega rääkides ei kasuta oma kõnes 
ähvardavat tooni. Kindlasti kontrolli probleemset last, kuni ta oma käitumisega võib 
veel midagi põhjustada. 
 
6. KINNITA KASU, MIDA HEA KÄITUMINE ENDAGA KAASA TOOB. See on 
veel punkti 5 strateegia jätkuks, aidates lõpetada situatsioone positiivsel teel. Pea 
meeles, et tuues välja hea käitumise plusspooled, on lapsel kergem aru saada, mis 
võib juhtuda pärast soovitavat käitumist (vt strateegia 1). 
 
7. KASUTA KARISTAMIST ETTEVAATUSABINÕUNA. Karistamine ei pane last 
veel hästi käituma. Tähelepanu on fokuseeritud karistusele endale, mitte probleemile 
või alternatiivsele käitumisele. See on vastupidine meie punkti 1 strateegiale ja seda 
võib kasutada ka viimase väljapääsuna olukorrast. Hädaohud või situatsioonid, mis 
kaasavad turvalisuse kaotust, on head põhjused lapse karistamiseks. Igasugune 
karistamine peab olema kohane vastava situatsiooniga ja vastama lapse õigustele ning 
distsipliininõuetele. 
 
8. KUI ON KAHTLUSI, OTSI ABI. Seda strateegiat võid kasutada alati, olenevalt 
situatsioonist, lapsest ning probleemi suurusest. Mõtle, kes on sulle laagri personalist 
parim nõuandja ja aitaks lahendada probleemi. Nagu juba enne mainitud, ei ole 
kellelgi konkreetseid vastuseid, kuidas toimida ebameeldiva käitumise puhul. Abi 
otsimine ei ole märk oma nõrkusest. Alati on vajalik kohtuda ka teiste kasvatajatega ja 
jagada kogemusi, kuidas lahendada rühmas tekkinud probleemseid olukordi. 
 
MÕNINGAD JUHTNÖÖRID SULLE 
 
Siiani oleme keskendunud ainult küsimustele, mida sa võiksid teha, et saavutada 
parem kontroll ja käitumine oma rühmas. Kuid on ka asju, mida sa peaksid ise 
rühmatöös ja üritusi juhtides vältima. Need oleksid: 
 
ÄRA VAIDLE – ära mingil juhul satu olukordadesse, kus sa pead lapse kriitika pärast 
oma tegude eest selgitusi andma terve rühma ees. Kui laps on sinu juhtimisoskuste üle 
nurisenud, tuleb sellest rääkida nelja silma all. 
 
ÄRA TEE KOKKULEPPEID JA ÄRA ÄHVARDA – ära manipuleeri! Kui oled ühel 
korral juba sellisel teel midagi saavutanud, tea, et olukorra kontroll läheb kohe laste 
kätte. Samuti püüa vältida ähvardamist, eriti põhjendamatuid ähvardusi. Järgi 
verbaalset kontrolli ja ära mõtle välja mingeid utoopilisi ähvardusi, mis tegelikkuses 
paika ei pea. 
 
ÄRA MUUTU ISIKLIKUKS – ära solva tahtlikult halvasti käitunud last. Alati on 
võimalus, et käitumist kommenteerides haavab see last. Pole mingit põhjust sellist 
situatsiooni veelgi raskemaks muuta, hakates lapse kulul sarkastilisi kommentaare või 
märkusi tegema või minna kritiseerides väga isiklikuks. Sellised asjad ei muuda 
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midagi, vaid ainult teravdavad häid suhteid sinu ja laste vahel. Ära tegutse vihahoos – 
mõtle enne! 
 
ÄRA KARISTA RÜHMA – ära kunagi karista tervet rühma, kui ainult mõni laps on 
halvasti käitunud. Kiida alati rühma suurepärase koostöö ja käitumise eest ning kasuta 
punkti 5 strateegias esitatud meetodeid halvasti käitunud laste puhul. Kui karistad 
tervet rühma teiste süü pärast, siis lõhud kogu rühma aura ning purustad usalduse, 
mida püüad arendada enda ja laste vahel. 
 
HARJUTUS 
 
Järgnevalt pakume kaks lühikest praktilist harjutust, et kinnistada eelnevat materjali. 
Kõige parem on neid läbi viia 5-8 inimesega.  
 
1. 12-aastane Märt on sinu rühmas. Märt elab vägivaldses perekonnas ning juba 
laagrisse saabudes hakkab ta oma rühmakaaslasi lööma. Teiseks päevaks ei ole see 
enam nii mänguline ja sellest on tekkinud probleeme. 
 
Pea meeles, mida rääkisime peamistest reeglitest, reeglite kehtestamisest ning 
meetoditest, et luua turvaline keskkond. Kuidas tegutsed selles situatsioonis? 
Kui oled Märdi löömisprobleemile lahenduse leidnud, hakkab ta ropendama. See 
jõuab niikaugele, et ta solvab kasvatajat juba terve grupi ees. 
 
2. Madis on 11-aastane ja terve hommikuse aja on ta rühmas omaette ümisenud laulu 
"Käime katuseid mööda…". Mõned rühmakaaslased naeravad selle üle, teised aga 
pahandavad: "Jää vakka, tola!"  
 
Kuidas sa lahendad selle situatsiooni? Otsustage koos grupiga, mis paneks Madise 
vaikima ja grupitöös osalema. Näidelge oma plaan teistele. 
 
 

PROBLEEMIDE LAHENDAMINE 
 

Konflikt on tavaliselt asi, mida me kardame ja püüame vältida. Tom Crum oma 
raamatus "Konflikti võlu" ütleb: "Loodus kasutab konflikti suuremate muutuste 
tegemiseks, luues ilusaid liivarandu, kanjoneid, mägesid ning pärleid." Konflikt on 
loomulik asi, ei positiivne ega ka negatiivne; ta lihtsalt on ning seda võib kirjeldada 
erinevate energiavoolude puntrana. "Kui me püüame vaadata konflikti kriitiliselt, 
mitte kui inimvõitlust, et teada saada, kumb on targem ja tugevam, on see 
suurepäraseks enesearenduse võimaluseks." 
 
REEGLID. Meil kõigil on välja kujunenud omamoodi taktitunne. Inimesed, kes 
mahuvad meile aktsepteeritud käitumismalli skaalasse, on meile vastuvõetavad ning 
me peame neid normaalseteks. Veelgi enam, me eeldame, et teised teavad ja 
aktsepteerivad meie reegleid. Ole väga ettevaatlik oma reeglite kehtestamisega, sest sa 
ei või kunagi teada, mis on teistele vastuvõetamatu. 
 
Teine lõks, millesse võib kergesti langeda, on õigluse tunnetus. Kunagi ei suuda kaks 
inimest saavutada õigluses ühest kokkulepet. Õiglus on täiesti subjektiivne nähtus 
ning sõltub täielikult sellest, kuidas me asjasse suhtume. 
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Me oleme rääkinud kuulamise kunstist: kuidas olla hea kuulaja ja kuidas aidata lapsel 
selgusele jõuda oma tunnetes, aidata tal väljendada oma mõtteid teda häirivate asjade 
kohta jne. Vahetevahel mõjutab lapse probleem ka otseselt sind. Sinust saab 
probleemi osa ja sinu suhtumine lapsesse on sellest otseselt mõjutatud. Seda on lihtne 
öelda, sest tavaliselt tunned sa ka endas seetõttu kasvavat pinget. Mida siis ette võtta? 
 
ERALDA ENNAST VAIMSELT SITUATSIOONIST: kui võimalik, oota mõni hetk 
enne probleemi sukeldumist. Hinga sügavalt sisse, nii et sa oleksid võimeline asjadele 
objektiivselt vaatama. Korda endale, et see pole võistlus. Kohtle teist inimest kui 
väärtuslikku isiksust. Lõõgastu, unusta eelarvamused ning ole valmis avastama uusi 
asju. 
 
OTSUSTA, KELLEL ON TEGELIKULT PROBLEEM: 
- Kui lapse probleem sind otseselt ei puuduta, on see lapse probleem. Kasuta 
kuulamisoskusi, millest me eelnevalt rääkisime. 
- Kui lapse käitumine sind kuidagi mõjutab, on see sinu või siis suhtlemisest 
tingitud probleem, mille peate koos lahendama. 
 
KOGU INFORMATSIOONI: püüa luua neutraalne õhkkond, kus teil mõlemal on 
võimalus selgitada oma nägemust situatsiooni kohta. Oluline on vältida "sina-
sõnumeid". "Sina-sõnum", mis peidab kasvataja tegelikku arvamust, võib põhjustada 
endassetõmbumist, vaenulikkust, usalduse kaotust jne, nagu seda põhjustavad ka 
moraalilugemine, manipuleerimine ja lapse probleemi naeruvääristavad kommen-
taarid. 
 
Kõige sobivam valik selliste situatsioonide puhul on "mina-sõnum". "Mina-sõnum" 
edastab lapsele informatsiooni, kuidas “mina” tunnen end sellise käitumise puhul ning 
samal ajal avaldab sinu arvamust lapse suhtes. 
 
Sageli laiendab sinu arvamus lapse arusaama situatsioonist ning üldjuhul ollakse ka 
nõus oma käitumist seetõttu muutma. Või saad ise aru, et sinu lootused on eba-
reaalsed. 
 
KESKENDU KÄITUMISELE: on väga oluline, et sa suudad juhtunu hoida 
JUHTUNU tasemel ning väldid isiklikuks minekut. Keskendu juhtunule, situat-
sioonile, käitumisele või faktidele, mis põhjustavad konflikti. ÄRA KUNAGI LEIA 
OTSEST PÕHJUST INIMESES. 
 
KATSU LUUA MITTEKAOTAV KESKKOND: paljudel puhkudel on konflikti 
põhiliseks allikaks kasvataja ning lapse vajaduste erinevused. Selle probleemi 
lahendamiseks tuleb jutu käigus leida mõlemale poolele sobiv lahendus. Selline 
lähenemine on palju kasutoovam kui pidev noomimine või näägutamine. 
 
Selleks on kuus põhisammu: 
 
1. TUNNETA JA LEIA PROBLEEMI PÕHJUS 
- leia sobiv aeg ja koht, kus laps nõustuks sinuga probleemist rääkima; 
- tee lapsele arusaadavalt ja lühidalt selgeks, et on asju, mis vajavad rääkimist; 
- avalda omapoolne kommentaar asjale, millega sa rahul pole, kasutades "mina-
sõnumit"; 
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- tee lapsele selgeks, et sa tahad temaga ka edaspidi koostööd teha ning seetõttu tuleb 
leida mõlemale sobiv lahendus. 
 
2. PAKU VÕIMALIKKE LAHENDUSI 
- esialgu palu lapsel lahendusi pakkuda, omapoolsed lahendused võid lisada hiljem; 
- ära hinda, kommenteeri ega halvusta ühtegi pakutud lahendust; 
- selles staadiumis ära rõhuta, et ükski pakutud lahendus sulle ei sobi; 
- jätka lahenduste väljapressimist, kuni tundub, et ideed on ammendunud. 
 
3. ARUTAGE ALTERNATIIVSEID LAHENDUSI 
- valige välja parimad lahendused; 
- jätke kõrvale need, mis on vastuvõetamatud nii kasvatajale kui ka lapsele. 
 
4. LEIDKE PARIM LAHENDUS 
- kontrollige allesjäänud lahendusi ja valige neist parim; 
- ära arva, et see peab olema kindlalt lõplik otsus, mille edaspidine muutmine on 
võimatu; 
- kui lahendus sisaldab erinevaid alapunkte, oleks hea need kirja panna; 
- tee lapsele selgeks, et te mõlemad annate lubaduse selle lahenduse suhtes. 
 
5. LAHENDUSE TÄIDEVIIMINE 
- otsustage, kes mida teeb; 
- leppige kokku alustamise hetk; 
 
6. LÕPPLAHENDUSE ARUTELU 
- kontrolli, kas laps on otsustatuga rahul; 
- tehke vajalikke korrektuure esialgses lahenduses. 
 
Pea meeles kasutada "mina-sõnumit" ja olla hoolikas kuulaja, lase lapsel avaldada 
oma arvamust terve protsessi käigus. 
 
KUI TE EI SUUDA LAHENDUST LEIDA: 
1) rääkige edasi; 
2) mine tagasi punkti 2 juurde ja genereerige rohkem ideid; 
3) loobu hetkel ning pöörduge selle probleemi juurde hiljem tagasi; 
4) ole järjekindel, nagu näiteks: "Katsu ometi, sellele peab ju lahendus leiduma"; 
5) räägi probleemist keerutamata ja ürita mõista, mis võib segada protsessi kulgu. 
 
MIDA TEHA, KUI TEGEMIST ON MITME LAPSEGA: 
1) kasuta samasugust metoodikat; 
2) otsusta, kellel on probleem; 
3) kui tegemist on käitumisprobleemiga, kasuta kuulamisoskusi; 
4) kui ühe lapse käitumine on teisele vastuvõetamatu, suuna last kasutama "mina-
sõnumit"; 
5) kui laste omavahelises läbisaamises on probleem, käitu läbirääkijana; 
6) kui te kõik olete asjaga seotud, jätka kuue punkti süsteemi. 
 
KUI SA OLED JUBA KÕIKE PROOVINUD: ära karda kasutada abi. Haarates 
protsessi neutraalse persooni, leevendab see sageli suhtlemises tekkinud pingeid ja 
lahenduseni jõudmine võib olla palju kiirem. 
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HARJUTUS 
 
Stella loobib söökla katusele kive. Sa tead, et laste ohutuse ja katuse seisukorra tõttu 
ei tohi ta seda teha, kuid tüdruk ei jäta järele. Sa oled temaga sellest juba korduvalt 
rääkinud. 
 
Töö kolmestes gruppides. Kasutades "mina-sõnumeid" tuleb jõuda lahenduseni, kus 
mõlemad pooled on rahul (üks kolmest on Stella, üks on kasvataja ning üks jälgija). 
Jälgija kirjutab üles protsessi kulgemise vastavalt kuuele punktile, millest me 
eelnevalt oleme kirjutanud. Eeldage, et Stellale meeldib hirmsasti kive loopida, aga ta 
on tore ja suhtlemisaldis tüdruk. 
 
Proovige harjutada veel võimalike probleemidega, mis esinevad laagris, nagu näiteks 
koduigatsus, isupuudus, poiste pesemispõlgus jne. 
 
 

VÄGIVALD JA LAPSE AHISTAMINE 
 

MIDA TÄHENDAB LAPSE AHISTAMINE? 
 
Mida enam aastaid edasi iseseisvas Eesti Vabariigis, seda rohkem hakkab teadvus-
tuma ja üles kerkima probleem laste ahistamisest, kuritarvitamisest ja nende hoole-
tussejätmisest. Selline olukord teeb valvsaks kõiki lastega tegutsevaid organi-
satsioone, koole ja ka suvelaagreid. Ei soovi ju keegi, et nende poolt hoolitsust ja 
turvatunnet pakkuv keskkond võib lapsele vastupidist soodustada. See aga eeldab 
omakorda kindla ja usaldusväärse meeskonna valimist koostööks ja tagamaks kõigile 
lastele laagris toredat ja turvalist keskkonda. 
 

Kahtlust tekitav lapse ahistamine 
 
Enamus laagrikasvatajaid ei tea ega oska hinnata, kas last on eelnevalt elus kuidagi 
ahistatud või kuritarvitatud. Kui selgub, et laps on olnud vägivalla ohver, teavita 
sellest laagri direktorit.  
 
Enamus ahistamisi ei jäta füüsilisi tõendeid lapsele kehale, küll aga igapäevasesse 
käitumisse.  Ole valvas jälgimaks: 

- lapse kõrvalejäämist, taandumist grupist, kartlikust ja nutmist ilma näiva 
põhjuseta; 

- kauem laagris olevate laste puhul jälgi muutusi iseloomus või emotsionaalset 
tasakaalutust; 

- unetust ja luupainajaid, hirmu magamamineku ees ja teisi und häirivaid 
tegureid; 

- ebatavaliselt suuremat seksuaalset huvi või sobimatut seksuaalset käitumist; 
- väga lapsikut käitumist; 
- väga äkilise ja mässulise käitumise iseloomu; 
- hirmutunnet teatud kohtades ja tegevustes või üksijäämist teatud inimestega 

(vastassooga); 
- soovi hoiduda kiindumusest. 
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Kui laps räägib sulle, et teda on ahistatud või seksuaalselt kuritarvitatud 
- ära tekita paanikat ja ära reageeri liigselt lapse avaliku jutu peale; 
- ära kritiseeri või väida, et laps on juhtunust valesti aru saanud; 
- respekteeri privaatset jutuajamist, mida laps sulle usaldas ja kuula ta ära. 

Informeeri jutuajamisest lapsega ainult laagri direktorit. 
- Teavita last, et tal oli õigus sellest juhtumist sulle rääkida. Ole kindel, et laps 

tunneks end turvaliselt ka peale sinuga jutuajamist oma murest ja üleela-
mistest. Kinnita lapsele, et juhtunust on õige ja vajalik rääkida inimesele, kes 
saab teda tekkinud olukorras aidata. 

 
Pea meeles hoida konfidentsiaalsust. Laps, kes usaldas sulle oma “suure saladuse” 
usaldab sind väga või on meeleheitel ja soovib sellest kellelegi rääkida.  
 
Laagris on raske saladusi hoida. Ära anna võimalust teistele kasvatajatele kuulu-
juttude tekkeks ja aruteludeks, sinule usaldatud saladus on sinu saladus. Samuti ei 
tohi selline jutt jõuda teiste laagris viibivate lasteni tekitamaks paanikat ja kuulu-
jutte.  

 
Seksuaalteemad...... tundlik teema ja põhjus kaitsta iseennast   

 
- Jälgi omi nalju laste ees. Huumor ja naljad ei tohiks olla kahetimõistetavad.  
- Hoidu sekkumast laste kohatutesse naljadesse ja ära naera kaasa, kui lapsed 

neid kasutavad. 
- Isiklikud küsimused – kasvatajalt võidakse küsida tema enda isikliku elu ja 

seksuaalsete suhete kohta. Kasvatajal on õigus privaatsele elule ja sellest mitte 
rääkida. Ootamatute küsimuste korral küsi lapselt: “Mis põhjusel on ta sellest 
huvitud või mis ajendas last sellist küsimust esitama?” – lase tal selgitada. 

- Faktilised küsimused (põhiliselt tüdrukute ja poiste soolise arengu teemadel) – 
huvitavad paljusid ning seetõttu esineb sageli tavajutuajamistes. Selliste 
küsimuste puhul tuleb vastata ausalt ja häbenemata. 

- Esimene menstruatsioon juhtub tüdrukutel tihti just laagris. Saa aru lapse 
ootamatust olukorrast ja hirmu- ja häbitundest ning hoia olukord konfident-
siaalne. Abi saab laagri arsti juurest. 

- Laagri personali ja kasvatajate vaba-aja ruumid ei ole lastele avatud. 
 
Lapse tervist ja heaolu laagris võib kahjustada teiste laste käitumine või väljajäetus 
rühmast. See võib juhtuda, kui: 

- lapsel esineb füüsiline probleem; 
- laps on olnud seksuaalse vägistamise objektiks; 
- kui lapsel ei ole olnud küllaldaselt toitu, riiet, katusealust, meditsiinilist abi või 

järelevaatajat, mida iga lapsevanem tavaliselt oma lapsele võimaldab. 
 

 
Kui sulle tundub, et keegi on laagris last ahistanud, informeeri sellest otsekohe laagri 
direktorit või programmijuhti. Ära aruta olukorda teistega. Direktor otsustab, kuidas 
olukord lahendada, mis viisil ja kuidas teisi teavitada. 
 
Ära küsitle last viisil, mis paneks ta kahtlema või mõtlema liialt tekkinud olukorra 
üle. Ära ilusta juttu ja ära kaasa ennast ise tema probleemi. 
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Ära aruta teiste kasvatajatega tekkinud olukorrast ja kahtlustest, välja arvatud laagri 
direktor või programmijuht. 

 
Ära otsi või proovi leida rohkemat informatsiooni, kui laps sulle avaldab. Ära kahtle 
raporteerimises, laps võib olla hädas. 
 
KUI LAPS ÜTLEB, ET TEMA JUURES ON KASUTATUD VÄGIVALDA  

 
- Kuula ja aktsepteeri, mida laps sulle räägib; 
- Ära küsitle last nii, et ta juhtunud olukorda eitaks ja aktsepteeriks juhtunut; 
- Kinnita lapsele, et  tekkinud olukord ei olnud tema süü; 
- Julgusta last rääkima inimesega, keda ta usaldab; 
- Ära luba last aidata, kui sa ei ole teatud positsioonil ja tead, et ei jõua ainult 

lapsega koos lõpliku lahenduseni; 
- Ära luba, et sa ei räägi sellest kellelegi. Sa oled kohustatud teatud olukorrast 

informeerima laagri direktorit; 
- Ära otsi või looda leida rohkemat informatsiooni; 
- Ära kahtle raporteerimast – laps vajab abi. 

 
KUI LAPS KASUTAB VÄGIVALDA TEISTE LASTE JUURES 

 
Vägivald on elu paratamatu osa. Lapsed näevad ning kogevad vägivalda igapäevaselt 
televisiooni ja videomängude vahendusel, mänguväljakutel ja elukeskkonnas. Laagris 
on meie eesmärgiks aidata iga last individuaalselt. Laagripersonal vastutab ja kaitseb 
lapsi nende laagrisoleku ajal. 

 
Vägivallaintsidendi puhul: 
 
-    Räägi sellest laagri direktoriga või programmijuhiga. Tegutse. 
- Räägi lapsega. Mis põhjustas tema sellise käitumise? Millised on sellise 

käitumise alternatiivlahendused? Koostage lapsega tegutsemisplaan. Anna 
lapsele teada, et pead tekkinud olukorrast rääkima ka tema vanematega. 

- Räägi lapsevanemaga kohe või siis oota, kuni olukord on ise lahendunud. See 
sõltub olukorra kriitilisusest.  

- Vajadusel tuleb laps laagrist koju saata. Otsus tuleb laagri direktorilt. 
- Selgita, mida on vaja teha enne kui laps koju saadetakse. Laagri direktor peab 

rääkima tekkinud olukorrast lapsevanematega. Kõiki laagri kasvatajaid ja lapsi 
laagris tuleb informeerida konkreetselt ja üheselt. Analüüsida, kas ka teistele 
laste vanematele on vaja jagada informatsiooni tekkinud olukorrast? Milline 
informatsioon jääb konfidentsiaalseks?  
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RÜHMA ARENG 
 

KOGEMUSTEST ÕPPIMINE 
 

Järgnevalt räägime neljast põhiküsimusest, millega kasvatajal tuleb laagritöös palju 
tegeleda:  
 

1) mängude planeerimine ja juhtimine,  
2) laste juhendamine,  
3) teadmised, mida ja kuidas laagris tehakse,  
4) inimsuhted.  

 
Inimsuhted ehk teistega läbisaamise kunst on kõige alus. Kui kaaslastega läbisaamine 
on raskendatud, võib see oma soovide, otsuste ning ideede väljendamise väga raskeks 
või peaaegu võimatuks muuta. Laagris suhtlemise omandamine on kardinaalselt 
erinev raamatust õpitule; see baseerub saadud kogemustel ning eeskujudel. Mõningal 
määral oled sa seda juba kindlasti kogenud. 
 
Järgnevalt on ära toodud väike sissejuhatus inimsuhete psühholoogiasse, mis aitab 
meil mõista, kuidas õpitakse oma kogemustest. Tegelikult on see pidev loomulik 
protsess, mida me iga päev alateadlikult kasutame – katsud kuuma pliiti, põletad näpu 
ning sa oledki õppinud, et kuumale pliidile ei tasu näppe panna.  
 
Teadlik tegevuse analüüs aitab meil õppida oma kogemustest. Sageli mõtled 
möödunud asjadele, analüüsid, kas need olid head või halvad. Nendest teed kindlasti 
omad järeldused, mida järgmine kord vältida. Samuti analüüsid oma käitumist teiste 
suhtes ning nende käitumist sinu suhtes. Mõtled, mis võis konkreetseid situatsioone 
põhjustada jne. Sageli ei lange meie KAVATSUSED ning tegelik KÄITUMINE 
üksteisega kokku ja me saame enda peale pahaseks. Kasulik oleks aga selle probleemi 
juures pikemalt peatuda: mis mulle ei meeldinud, mida ma saaksin paremini teha? 
 
Kogemustest õppimisel on kolm põhietappi: 
 
1. TUNNETA, mis toimub grupis, mis juhtus; kuidas ma ennast sellises 
situatsioonis tundsin. Keskendu sellele, mida sa kuuled, näed, tunnetad. 
2. ANALÜÜSI, mis selle situatsiooni põhjustas, miks see nii läks või mis selle 
tulemusena juhtus. 
3. ÜLDISTA juhtunut, kuidas võiks seda edaspidi teistsugustes situatsioonides 
kasutada või vältida. 
 
Sageli on inimesed murdnud pead fenomeni üle, kuidas saab paljudest inimestest 
moodustada ühtset gruppi. Käitumisteadlane Jack Gibb on grupi arengus nimetanud 
neli põhifaasi, mis on inimsuhete loomisel peamiseks probleemiks. 
 
1. TUNNUSTUS. Kuidas olla tunnustatud? Mida ma pean tegema, et mind 
aktsepteeritaks? 
Uue grupi liikmed on tavaliselt kõik veidi kohmetud. Igaühel on alateadlik hirm oma 
positsiooni pärast. Kõik grupi liikmed peavad tundma ennast aktsepteerituna ning 
hästi, enne kui koos midagi efektiivselt teha saab. 
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Laagris oleks esimene samm selleks tutvustused, nimemängud ning soojendus-
mängud. 
 
2. INFO KOGUMINE. Kuidas inimesed ennast tunnevad? Kuidas näevad ja 
mõistavad nemad teatud asju? Milline on nende suhtumine ja valukoht grupis? 
Info kogumist saab alustada lihtsate asjade baasil, rääkides oma hetketunnetest, 
arvamustest, ideedest. Sageli langetatakse otsus, arvestades, et vaikimine tähendab 
nõusolekut. Sellised otsused võivad olla aga täiesti valed, sest kõik pole oma 
arvamust selle kohta avaldanud ning seega pole ühtset meelt saavutatud. (Pea meeles, 
et kokkulepped saavutatakse siis, kui kõikide arvamust on kuulatud, kui enamus 
sellega nõustub ning keegi pole kategooriliselt vastu.) Kui igaühte on kuulda võetud, 
peegeldab grupp kõikide liikmete huve ja vajadusi. 
 
3. TUNNUSTUS jääb piiratuks, kui inimesed on äärmiselt viisakad, kardavad kedagi 
solvata või on väga valivad arutletavate teemade suhtes. Grupp, kes on keskendunud 
oma liikmete heaolule, suudab koguda üksteise kohta väga head ja positiivset 
informatsiooni. 
 
4. EESMÄRK. Mida me tahame edasi arendada? Mida me suudame koos ette võtta? 
Kuidas me saame areneda ja olla loomingulised? 
 
Grupp peab koos lahendama mingi probleemi või saama midagi koos teha. Iga liige 
toob välja oma isikliku arvamuse ning teemat arutatakse seni, kuni kõigi arvamused 
ühendatakse ühtseks tervikuks, sest muidu jääb grupi produktiivsus väikeseks. On 
raske kaasa lüüa asjas, millesse sa pole enda panust andnud ning seetõttu ka teiste 
ideede järgi tantsimine ei pruugi olla alati meelepärane. 
 
Laagris kujuneb see väiksemamahulise ürituse planeerimise vormis, kus grupp 
otsustab, mida ja kuidas teha ning koostab vastavalt sellele oma plaane. 
 
Kui kõikide liikmete TUNNUSTAMINE ja vajaliku INFORMATSIOONI saamine on 
õnnestunud, on võimalik seada ka eesmärke. 
 
EESMÄRGI saavutamise tulemuseks on PRODUKTIIVSUS. 
 
5. KONTROLL. Kes on juht? Kuidas saaksin mina osaleda grupi juhtimises? Kuidas 
hoida inimesed huvitatuna? 
 
Kontrolli saavutamisest räägitakse "Lapse käitumise juhtimise strateegiates".  
 
Juhtimisstiil sõltub paljuski sellest, millisel määral on sind TUNNUSTATUD, 
INFORMEERITUD, samuti sinu panusest EESMÄRGI saavutamisel. 
 
Kui INFORMATSIOONI KOGUMINE on saavutanud oma EESMÄRGI, kaob kont-
rolli vajadus järk-järgult, sest grupp teeb just seda, mida tahetakse ning nauditakse. 
 
Kui grupis kaob ka üleüldise KONTROLLI vajadus, on saavutatud ORGANI-
SEERITUS. 
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OSALEV MEETOD 

(kui me võtame inimesi inimestena) 
Tulemus Grupp näeb juhi 

käitumises: 
Grupp reageerib 
järgnevalt: 

Mis juhtub, kui 4 
põhifaasiga on 
tegeletud: 

LIIKMED Kindlust, 
usaldatavust 

Usaldavalt, ausalt Usaldus ja tunnustus, 
rohkem enesekindlust, 
konfliktide ning 
erinevate arvamuste 
aktsepteerimine 

OTSUSED Avatust, 
spontaansust 

Positiivne 
kriitika, alustatu 
lõpuleviimine 

Selgus, rohkem 
heasoovlikku kriitikat, 
konfliktide ja 
emotsioonidega 
tegeletakse sundimatult 

PRODUKTIIV- 
SUS 

Enesekriitilisust, 
probleemidega 
tegelemist 

Ego suurenemine, 
loovuse areng, 
koostöö 

Võistlusmoment 
väheneb, tuntakse 
rõõmu tööst ja mängust 

ORGANISEE- 
RITUS 

Vabadust valida, 
vastastikust 
sõltuvust 

Võrdne juhtimine 
ning vastutus 

Tööd tehakse 
kokkuleppe korras 
vastavalt võimetele, 
vastastikune sõltuvus 

 
VEENEV MEETOD 

(kui me võtame inimesi kui asju) 
Mis juhtub, kui 4 
põhifaasiga pole 
tegeletud: 

Grupp reageerib 
järgnevalt: 

Grupp näeb juhi 
käitumises: 

4 põhifaasi 

Umbusaldus, hirm 
oma suutmatuse ees, 
üliviisakas 
käitumine 

Kahtlev, 
lükatakse alati 
keegi “tulle” 

Hirmu, 
alandlikkust 

TUNNUSTUS 

Segadus, tegude 
varjamine, 
hoiatused, koostöö 
puudumine 

Koostöö 
puudumine, 
avatuse 
puudumine 

Strateegiat INFORMATSIOONI 
KOGUMINE 

Huvi puudumine, 
põgenemine, 
vastuseis, suur rõhk 
auhindadel  

Apaatne, 
põgenemine, 
kahtlev 

Kontrolli või 
manipulatsiooni 

EESMÄRK 

Organiseerimatus, 
sõltumatus, 
vaenulikkus, 
võimuküsimused, 
kauplemine 

Sõltuv Kontrolli 
anumist, 
kokkulepete 
tegemist 

KONTROLL 
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ÕPPIMISE SPIRAALPROTSESS 
 

Nagu me eelnevalt rääkisime, koosneb kogemustest õppimine kolmest põhietapist: 
esiteks TUNNNETA, mis juhtus, siis ANALÜÜSI, mis selle põhjustas, ning lõpuks 
ÜLDISTA – katsu selgusele jõuda, mida sa õppisid ja kuidas õpitut rakendada teistes 
situatsioonides. Kuidas edasi minna? 
 
Kui sa oled korra juba selle protsessi läbi teinud, on järgmiseks etapiks otsustamine, 
kas sa oled õpituga rahul või mitte. Kui sa oled rahul, on su eesmärk saavutatud. Kui 
aga mitte, põhjustab see uue impulsi muudatusteks. Seda nimetatakse PLANEE-
RITUD MUUDATUSEKS – sa planeerid seda ning kasutad selle läbiviimiseks UUT 
KATSET. 
 
Pärast UUT KATSET tee uuesti kokkuvõte, kasutades kogemusest õppimise kolme 
põhietappi, ja vaata, kas oled tulemustega rahul. Mõnikord võid sa läbida mitmeid 
proovietappe, et jõuda soovitud tulemuseni. 

 
 

SKEEM: SPIRAALPROTSESS 
 

Seda protsessi nimetataksegi õppimise spiraalprotsessiks, sest see liigub pidevalt 
ülespoole enese arendamise suunas. See protsess ei pruugi sul alati aidata lahendada 
konkreetset situatsiooni, kuid kindlasti aitab see avastada midagi uut sinus endas. 
Selle abil on ka hea praktiseerida uusi oskusi ning kasutada neid oma laagritöös.  
 
Enesearendamise protsess on vägagi vaevarikas, sest inimesed on oma loomult laisad 
ning kardavad kaotada. Nad leiavad, et väga raske on proovida uusi asju, eriti kui see 
puudutab ja mõjutab nende käitumist. Pea meeles, et LÄBIKUKKUMINE ON 
AINULT SIIS LÄBIKUKKUMINE, KUI SA SELLEST EI ÕPI. Inimesed, kes 
proovivad ja kogevad mitmeid ebaõnnestumisi, karastuvad eluraskustes. 
 

ÕPPIMISE JUHTNÖÖRID 
 

Ole konkreetne/ küsitle infoallikat:  
 
TUNNETA, mis toimub. 
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Ole võimeline ütlema, mida tehakse. 
Jäta meelde, mida sa kuuled või näed. 
 
INIMENE on infoallikaks. 
Inimene on jälgitav. 
 
TUNDED ON FAKTID: tunne on sama ehe kui igasugune tegevus. Seda nimetatakse 
sisemiseks intelligentsiks või käitumiseks. Tunded on emotsioonid: rõõm, hirm, 
kurbus, viha, valu jne. Tundeid võib väljendada kujundlikult: “Ma olen tige nagu 
boamadu.” Vahel võime aga tunded segi ajada arvamustega. Me võime öelda “tunda 
on, et sa oled õnnelik”, kuid tegelikult on olemas ainult üks inimene, kes teab, kas sa 
oled õnnelik või mitte, ja see inimene oled sina ise. Võime öelda: “Arvan, et sina oled 
küll õnnelik.” Sel puhul avaldad sa oma arvamust. Kui sa võid asendada sõnad 
“tundma” ja “arvama”, edastad sa alati oma arvamust. TUNDEID EI SAA KEEGI 
SUNDIDA. Inimesed jagavad oma tundeid ainult siis, kui nad seda soovivad ja ainult 
sina ise oled oma tunnete peremees.  
 
NÜÜD JA PRAEGU: õppida on kõige parem tehtud tööst või millestki toimuvast. 
Analüüsi saadud kogemust, mitte ära räägi sellest, mis juhtus eelmisel nädalal, kuul, 
aastal. Õppida saab jagatud kogemusest või asjadest, mida hetkel jagatakse. Sama 
situatsioon kehtib ka sinu selle suve laagrikasvandike kohta – ole nende jaoks NÜÜD 
JA PRAEGU. 
 
KÜSI: kui sa ei saa millestki aru, KÜSI. Oleme sulle abiks õppimisel. 
 
INIMESED ON TÄHTSAD: grupis on alati võimalik teisi aidata. Kuid alati on ka 
võimalus kedagi solvata, ignoreerida teiste vajadusi.  
 
KAVANDATUD PROOV: proovi enda jaoks midagi uut ja erinevat. 
 
OSKA KAOTADA: sinu eesmärgiks olgu uute kogemuste saamine, mitte võitmine. 
Me õpime kogemustest, eriti aga vigadest. Alati on olemas järgmine kord, millal seda 
korrata ja paremini teha. Läbikukkumine pole kaotus, kui sa õpid vigadest. 
 
OLE VASTUTAV OMANDATAVA SUHTES: meie ei saa sinu eest õppida. Me 
võime sulle ainult pakkuda erinevaid võimalusi, kuid selle omandamine on ainuüksi 
sinu enda vastutusel. 
 

JOHARI AKEN JA POSITIIVNE KRIITIKA 
 

Kaks käitumisteadlast Joe ja Harry koostasid illustratiivse pildi, et demonstreerida 
inimese arengut teistega lävimisel. See teooria on tänaseks tuntud Johari aknana ja 
näeb välja selline: 
 

 Tean ise Mida ma ise ei tea 

Teavad teised AVATUD MINA 
(1) PIME MINA (3) 

Mida teised ei 
tea 

SALAJANE MINA 
(2) 

AVASTAMATA 
MINA (4) 
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AVATUD MINA (1) – see osa minust on teada mulle endale ja teistele. Tänu sellele 
oskan ma efektiivselt töötada koos teistega ning mul on mugav ennast selle osa piires 
inimestele avada. Mida suurem on minu selle lahtri pindala, seda avameelsem ja 
avatum saan ma olla teiste suhtes. See on ruut, mida saab ja peakski enesearengus 
pidevalt suurendama. 
 
SALAJANE MINA (2) – see osa minust on teada mulle endale, aga mitte teistele. 
Olles koos usaldusväärsete inimeste ja väga heade sõpradega, võib salajase mina ruut 
aeg-ajalt suureneda ja laieneda avatud mina pindalale. 
 
PIME MINA (3) – see osa minust pole teada mulle endale ega ka teistele. Teised 
võivad minu seda külge mulle tutvustada, mille läbi on mul siis võimalik suurendada 
oma "vaba mina". 
 
AVASTAMATA MINA (4) – see osa minust on tundmatu nii mulle kui ka minu 
sõpradele, kuid ta on kindlasti olemas, sest uutes situatsioonides võin ma endalegi 
väga ootamatult reageerida.  
 
Kriitika ning eneseavamine on enesearengu kaks põhilist vahendit. 
 
Eneseavamiseks ehk oma "vaba mina" pinna suurendamiseks peame avama oma 
"salajast mina". Kõige lihtsam on seda teha usaldusväärsete inimeste hulgas. Teised 
õpivad sind paremini tundma ning tulemuseks on meeldiv ja avameelne suhe. Selle 
juures on siiski oluline meeles pidada, et teiste privaatsust tuleb respekteerida; igaühel 
on õigus oma "salajases minas" jätta osake enda teada ning selle avalikustamine ei 
tohi kunagi olla peale surutud.  
 
Kriitika on informatsioon, mida me anname teiste kohta. See on teine võimalus aidata 
inimestel avada oma "pimedat mina". Komplimentide ja kiituste jagamine on ohutu 
kriitika andmine. Konstruktiivne kriitika (seletades teisele, mida nad peaksid enda 
juures arendama) võib olla aga solvav ja seetõttu on oluline meeles pidada, et 
inimsuhted on olulised. Tuleb üles näidata austust teiste inimeste ja nende tunnete 
suhtes ning kriitika jagamisel pidada silmas järgnevat: 
 
1. Et kriitika võib solvata, tee seda läbimõeldult. 
2. Kasuta kritiseerimist selleks, et teisi aidata. Ole konkreetne ja otsekohene. 
3. Kriitika objekt kas küsib sinult kommentaare või ignoreerib täielikult kriitikat. 
4. Teata ette. Ütle, et sa soovid midagi kommenteerida. 
5. Kritiseeri vahetult pärast üritust/juhtunut. 
6. Ära kritiseeri selleks, et inimest kõrvaldada või halvustada. 
 

IGA RÜHMA KAKS PROBLEEMI NING LIIKMEFUNKTSIOONID 
 

Iga grupi puhul tuleb alati arvestada, et inimesi on kaht tüüpi ning nende erinevad 
vajadused on võrdselt tähtsad. 
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TÖÖ on rühmale antud ülesanne, millest 
tuleb koos jagu saada. 

HOOLITSUS oma rühma liikmete hea-
olu eest, olla kindel, et kõik grupis tun-
neksid ennast olulisena, et kõikide ideid 
kuuldaks ning et igaühele oleks grupis 
tehtud otsus meeltmööda ning vastu-
võetav. 

 
Et rühm funktsioneeriks laitmatult, on oluline, et TÖÖ ja HOOLITSUSE vahel säiliks 
tasakaal. 
 
Kui rühm keskendub üheselt ainult töötegemisele, võib osa rühma liikmeid tunda 
ennast kõrvaliste ning solvatutena. Mõned võivad aga tunda, et nemad on ainsad, kes 
kogu töö ära teevad. See võib olla aga konflikti põhjustajaks ning lõpptulemusena ei 
saada ikkagi midagi tehtud. Kui aga grupp pöörab pidevat tähelepanu ainult 
hoolitsusele, võivad selle liikmed tunda üksteist vägagi hästi, samas kui töö jääb 
endiselt tegemata juhtnööride ja eesmärgi puudumise tõttu. 
 
Elus puutud pidevalt kokku rühmatööga. Kui koostöö ei laabu just kõige paremini, 
võta aeg maha ja mõtle kõige üle rahulikult järele. Kas TÖÖ ja HOOLITSUS on 
tasakaalus? Kas on võimalik midagi teha, et neid tasakaalu viia? 
 
LIIKMEFUNKTSIOONIDE abil on rühmatööd võimalik tasakaalustada. 
 
TÖÖFUNKTSIOONIDEGA saadakse töö tehtud: 
 
Algata – räägi ära ülesande sisu või seleta lahti probleem, soovita tegevusplaani. See 
paneb kõik rühma liikmed keskenduma ühele asjale. 
Kuula arvamusi ja informatsiooni – küsi arvamusi, lahendusi, tundeid, ideesid. 
Jaga arvamusi ja informatsiooni – paku lahendusi, jaga soovitusi, ideid. 
Kiirenda – aita rühmal ülesandega edasi minna, eriti sel juhul, kui grupi liikmed 
hakkavad liikuma vales suunas. 
Selgita – lahendage segadus, tooge välja ideed ja soovitused, mis oleksid kõikidele 
arusaadavad ning loogiliselt lahendatavad. 
Tee kokkuvõtteid – ühendage sarnased ideed, küsige uusi nõuandeid, pakkuge välja 
lahendus, mille siis grupp heaks kiidab või tagasi lükkab. 
Kontrollige, kas kokkulepe on saavutatud – küsige, kas nõusolek on saavutatud ja 
kuidas see saavutati. Kokkulepe saavutatakse siis, kui kõiki on kuulda võetud ja 
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enamik grupi liikmeid on asjaga nõus ning keegi pole täielikult vastu. Kokkulepe pole 
hääletamine! 
 
HOOLITSUSE FUNKTSIOONID aitavad hoolitseda grupi liikmete eest: 
 
Julgusta – näita välja sõbralikkust, tunnustust ning püüa aktsepteerida teiste 
panuseid. 
Säilita harmooniat – vähenda pingeid, mis võivad tekkida erinevatest arvamustest. 
Lase igaühel selgitada oma seisukohta; lase seletada, mis kellelegi meeldib ja mis 
mitte. 
Leia kompromiss – püüdke leida probleemidele lahendused või leppige kokku mingi 
kompromiss. Alati pole vaja ju võita! 
Arvesta kõigiga – püüdke säilitada suhtlemine kõikide vahel. 
Väljenda grupi tundeid – ole vastuvõtlik tunnetele, tujudele, vajadustele ning grupis 
valitsevatele suhetele ning räägi neist avalikult. Sageli on sinu tunded ka grupi 
valdavaks tundeks. 
 
INDIVIDUAALSED FUNKTSIOONID võivad olla abiks, kuid võivad ka mitte abiks 
olla, see sõltub nende kasutamisest: 
 
Ole agressiivne – kui tegemist pole just pingelise olukorraga. Samas võib see aga 
grupitööd ja aktiivsust pärssida. 
Ole sõltuv – enda näitamine grupitöös tugeva ja sõltumatu isiksusena ei pälvi alati 
kaaslaste heakskiitu. 
Domineerimine – oma autoritaarsuse ja mõju pealesurumine grupile või valitud 
liikmetele. Seda võib aeg-ajalt teha otseselt või diplomaatiliselt. 
Naljatamine – tola mängimine, lollitamine jne. See on kindlasti positiivne, kui grupis 
on pingeline õhkkond; samas aga negatiivne, kui see segab grupil eesmärki saavutada. 
 

RISKI/TULEMI mudel – otsustamise abivahend 
 

Otsuse langetamine on sageli probleemiks nii üksikisikule kui ka grupile. 
Järgnevalt pakutud riski/tulemi mudel on abiks otsuste tegemisel. Protsessi 
lihtsustamiseks kirjutage kõik probleemiks olevad teemad tahvlile, et oleks näha, 
mis küsimustele vastuseid/otsuseid on vaja. Iga vastuvõetud otsus on alati seotud 
riskiga, millel on kas positiivne, neutraalne või negatiivne tagajärg.  
Hinna/kohustuse mudel aitab sul eelnevalt kaaluda otsuste resultaate ning 
tagajärgi.  
Võtame näiteks tüüpilise küsimuse väljaõppel/treeningul: kas küsida oma 
oskuste kohta teiste arvamust või mitte? 
 

Kui ma küsin arvamust 
RISK TULEM 
Ma võin teada saada midagi, mida ma 
kuulda ei taha ja solvun. 

Avan “avatud mina” akna, õpin enda 
kohta midagi uut, suurendan seeläbi oma 
efektiivsust ning arenen.  

Solvumiseks pole põhjust ning grupis 
jään samale positsioonile. 

Arengut ei toimu, “avatud mina” jääb 
samadesse raamidesse. 

TULEM RISK 
Kui ma ei küsi arvamust 
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OPOSITSIOONI OSKUSLIK (ÄRA)KASUTAMINE 
 

Vastakaid arvamusi tekib alati igas rühmas. See tuleneb sellest, et meil kõigil on 
erinevad ideed, arvamused, tõekspidamised, tunded jne, mis põhjustavad  lahkhelisid. 
Oma arvamuse korrutamine ning pealetükkivus tundub sageli ähvardav ning seetõttu 
võivad erimeelsustest tekkida tõsised konfliktid.  
 
Tavalist reageerimist õhus olevale konfliktile on lihtne näidata loomade käitumise 
kaudu:  
 
LÕVI ründab vastast: „Mina olen peremees. Tee minu juhiste järgi või muidu…” 
 
JAANALIND kaevub liiva ning ignoreerib vastast:  „Probleem? Kuskohas?” 
 
KILPKONN üritab tagasi pöörduda probleemi juurde hiljem, öeldes: „Võtame 
hetkeks aja maha ja räägime sellest hiljem.” 
 
ÖÖKULL nagu lõvigi üritab vastast rünnata, kuid delikaatsemalt: „Ma olen sellist 
asja juba kogenud ja seega on targem niimoodi tegutseda.” 
 
LAISKLOOM väldib vastast oma arvamust maha surudes: „Olen nõus sellega, mida 
üldsus otsustab.” 
 
Kõikidel loomadel on üks sarnane joon – nad ei tegele opositsiooniga.  
 
Grupp ei  arvestata eriarvamusega:  

1) Riina on rühmas teisel arvamusel, kuid teda ei kuulata. 
2) Hakkab tekkima barjäär Riina ning ülejäänud rühma vahel. Riina kaotab huvi 

ning tunneb ennast tõrjutuna. 
3) Riina muutub vaenulikuks ning ründab. 
4) Riinat ei panda ikka tähele. Riina loobub osalemast. Barjäär rühma ja Riina 

vahel tugevneb ning ta lahkub grupist. 
5) Riina võib hakata gruppi ignoreerima, alustada võitlust grupiliikmete vastu või 

õhutada vaenu grupiliikmete vahel. 
6) Grupis tekivad eriarvamuste tõttu negatiivsed emotsioonid. Rühma liikmed 

tunnevad ennast ebakindlalt, puudub usaldus üksteise suhtes. Tekivad uued 
barjäärid. 

7) Suureneb vaenulikkus ja vastuseis. Grupp laguneb. 
 
Järgmisena toome näite, kus grupp arvestab eriarvamusega: 

1) Kalev on eriarvamusel, kuid teda ei kuulata. 
2) Hakkab tekkima barjäär Kalevi ning ülejäänud rühma vahel. Kalev tunneb 

ennast tõrjutuna. 
3) Kalev avaldab uuesti arvamust. Sel korral pannakse teda tähele. Mõned 

rühmast reageerivad Kalevi arvamusele. 
4) Rühm on nõus teda ära kuulama ning selle küsimusega tegelema. 
5) Kalev on uuesti seotud grupi tööga ja seega grupp tugevneb. 
6) Rühm aktsepteerib opositsiooni kui grupitöö osa ning on häälestatud 

positiivselt. 
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Mõningad juhised, kuidas opositsiooniga oskuslikult tegeleda: 
 

• Tunneta vastuseisu ja tegele sellega koheselt: mida kauem lased vastasseisul 
käärida, seda keerulisemaks muutub selle lahendamine. 

• Tee vahet inimese ning tema idee või arvamuse vahel: pea meeles, et meil 
kõigil on eriarvamused, kuid sellele vaatamata võime aktsepteerida seda 
inimest. Me ei pea nõustuma sellega, mis teistele inimestele meeldib selleks, et 
pälvida tunnustust. 

• Väljenda oma tundeid rühmas selgelt, et nendega saaks tegeleda. 
• Kasuta liikmefunktsioone nagu selgitamine, arvamuste küsimine, kompro-

misside leidmine jne. 
• Arvamuse küsimine on paljuski abiks. 
• Kuulake üksteist!  

 
 
 

MÄNGUDE ETTEVALMISTUS, ÕPETAMINE  
JA LÄBIVIIMINE 

 
Mäng on eelkõige pinget maandav, hinge puhastav, meelelahutust ja lõbu 
pakkuv tegevus (Aristoteles), mis võimaldab ilmutada erilisi võimeid  (Rosseau) 
ning pidevalt harjutada ja ennast arendada tuleviku tarvis (Groosi) (Saar, 1997). 
 
Mõisted 
Järgnevalt esitame loetelu olulisematest mängukogumikes kasutatavatest 
mõistetest. 
 
Mängujuht on mängu organiseerija. Tavaliselt ta ise mängus ei osale, kuid ta 
vastutab mängu käigu ja kordamineku eest. Mängujuhi korraldused on 
täitmiseks kõigile mängijatele. 
 
Juhtmängijal  on mängu käigus täita eriline roll või ülesanne, tema tegevusest 
sõltub kõigi teiste mängijate tegevus ja mängu käik. Juhtmängija on näiteks 
„pimesikk” pimesikumängus. 
 
Kapten  on tavaliselt võistkonna juht ning tal võib olla mitmesugune vastustus. 
Kapteni tegevus on tavaliselt mängujuhistes eraldi kirjeldatud. 
 
Võistkonnad  on ainult võistlusmängudes. Oluline on moodustada võimalikult 
võrdsed (võrdarvulised ja -võimelised) grupid (Pollinskaja, 1970). 
 

Nõuded mängude läbiviimiseks 
 
Kõige olulisem on leida sobiv mäng, mille leidmisel tuleb läbi mõelda mängu käik 
ning vajadusel muuta kirjeldatud reeglid sobivaks just sellele mängu-rühmale. 
Mängud võivad olla tuttavad või uued, kuid igal juhul tuleb üle korrata mängureeglid 
ning läbi mõelda planeeritav mängu käik. Oluline on, et mängujuhil endal oleks täpne 
ettekujutus antud mängu käigust ning ta teaks peast kõiki reegleid (Pollinskaja, 1970; 
Zapletal, 1984).  
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Mängukogumike kasutamisel tuleb arvestada, millise vanusega mängijaskonnale 
(eelkooliealised, täiskasvanud jne) ning millise suunitlusega  (seltskonna-, sport-, 
mälumängud jne) kogumik on koostatud, ning kas ja kuidas seda mängijatele 
kohandada. Näide: mängu „Vette – kaldale” käik näeb ette mängijate eksimuse korral 
väljalangemist, ent kui mängijaid on palju, võib mäng venida väga pikaks. Seega  on 
otstarbekas reegleid muuta ning mängijad võiksid koguda hoopis miinuspunkte nii, et 
kõige vähem miinuseid saanu on võitja. 
 
Mängu valides tuleb lõpliku otsuse tegemisel vastata järgmistele küsimustele: 
- kas valitud mäng on üldse hea, huvitav, erutav, põnev ja vaimukas; 
- kas mäng on sobiv, arvestades mängijate vanust, sugu ja eelnevat 

mängukogemust; 
- kas on olemas mängu mängimiseks vajalik koht, aeg, vahendid ja meeleolu 

(Pollinskaja, 1970; Saar, 1997; Zapletal, 1984). 
  
Mängu ettevalmistus       
                                                                                                          

Mängijad 
 
Vanus. Vanus on võrdeline võimete, oskuste ja kogemusega. Seega on oluline tunda 
mängijate vanuselist koosseisu ning teada kõige noorema ja vanema mängija 
vanusevahet (Zapletal, 1984; Galinskaja et. al, 1972). Kui koos mängivad suure 
vanusevahega mängijad (näiteks täiskasvanud ja lapsed), võib tekkida olukord, kus 
edu saavutamise nimel sunnivad vanemad nooremaid oma võimeid ületama ning 
loovad seega ohtlikke olukordi. 
 
Sugu. Poiste ja tüdrukute mängud on erinevad, tüdrukud mängivad rohkem rolli-, 
poisid võistlusmänge. Oluline on leida ja organiseerida mäng, mis pakuks pinget 
kõigile mängijatele (Saar, 1997; Zapletal, 1984).  
 
Näide: Te planeerite strateegilist maastikumängu, kuid tütarlapsed ei ole mängu 
mängimisest huvitatud. Sel juhul võiks mängujuht rakendada tütarlapsi mängu 
erinevates etappides kohtunikena. Selline lahendus võimaldaks neil mängus osaleda, 
kuid teises rollis. 
 
Grupi suurus. Alla 5-liikmeline grupp on väike grupp, kus on tihe omavaheline 
suhtlemine ja kiire lahendustega nõustumine. Üle 7-liikmelist gruppi peetakse suureks 
grupiks, kus on väiksem võimalus osaleda, võib tekkida esinemisvajaduse 
rahuldamatus ja alagruppe ning esineda agressiivsete osalejate domineerimist. Mängu 
planeerimisel on oluline, et grupp oleks antud mängu jaoks piisav ja mitte liiga suur. 
 
Näide:  Telefonimängu on kõige otstarbekam mängida, kui grupi suurus piirdub 5-12 
mängijaga. Väiksema arvu mängijatega oleks mäng liiga lihtne, rohkemate mängijate 
puhul tekiks aga liiga palju passiivseid pealtvaatajad ja mäng ei oleks enam köitev. 
 
Enne mängima hakkamist on oluline vastata järgmistele küsimustele:  
- kes mängivad; 
- kas mängijate võimed, oskused ja kogemused on valitud mängu jaoks piisavad; 
- kas see mäng sobib antud grupile (Zapletal, 1984). 
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Koht 
 
Sisetingimused.  Olenevalt grupi suurusest ja mängu iseloomust võib valida saalide, 
tubade, koridoride ning abiruumide vahel. Tähelepanu tuleb pöörata ruumi 
turvalisusele (sh nurkade, akende, lampide ja mööbli asukohale) ning vajadusel teha 
võimalikke muudatusi (vahetada ruumi, paigutada ümber mööblit jne). 
 
Näide:  Nooleviske mängu on otstarbekam korraldada kinnises koridoris  (koridor, 
kus sissepääsud on suletud ja puudub võimalus ootamatult siseneda viskealasse) kui 
toas, sest noolte liikumine on piiratud. 
 
Välistingimused võib omakorda jagada kaheks: avatud (väljak, aas, rand, mets jne) ja 
väliehitised (varjualused). Mängukoha valikul tuleb erilist tähelepanu pöörata 
turvalisusele, sealhulgas:  
- pinnasele (taimestik, liiv, kivid); 
- pinnavormidele (augud, järsud tõusud ja langused, suured kivid jms); 
- taimestikule (suured puud ja nende juured, madalal asuvad oksad, mürgised 

taimed jms).  
 
Loomulikult ei ole kõiki turvalisust vähendavaid tegureid võimalik vältida, kuid olles 
ohtudest teadlik, on võimalik nendele mängijate tähelepanu juhtida ning vajadusel 
mängu käiku muuta.  
 
Olulisemad küsimused, millele tuleb enne mängu alustamist vastata: 
- kas antud koht on planeeritava mängu jaoks sobiv; 
- kas see on parim koht valitud mängu jaoks; 
- kus saaks seda mängu veel mängida; 
- millistest ohtudest on mängijaid enne mängu algust vaja teavitada. 
 

Ilmastik 
 

Temperatuur.  Oluline on, et mängijad ei tunneks liigset kuumust või külma. Näiteks 
liikumismängu puhul, kus mängijad mängust lahkuvad, tuleb arvestada, et eemal-
datutel ei hakkaks tegevusetult istudes külm. Talvisel ajal peaks mänguväljaku ette 
valmistama, riputades jäätunud kohad üle liivaga (Isop, 1986). 
 
Sademed. Tugeva sula ja tiheda lumesaju korral ei ole soovitatav väljas mängida 
(Isop, 1986). Väheste sademete korral ei soovitata sobivate rõivasteta väljas mänge 
läbi viia, välja arvatud juhul, kui on olemas väga head rõivaste kuivatamise 
tingimused. 
 
Tuule tugevus võib mõjutada mängu käiku (näiteks võrk- ja sulgpallis), samuti 
osutuda ohtlikuks juhul, kui liiva silma puhub. Tuulekiirus 1 m/s on võrdne ühe 
miinuskraadiga, seega tuleb sellest lähtuvalt anda soovitusi mängijate riietuse ning 
väljas viibimise kohta. Tugeva tuule korral ei ole üldse väljas mängimine soovitatav 
(Isop, 1986).  
 
Külmema ilma korral tuleks mängu selgitamine ning kokkuvõtte tegemine viia läbi 
siseruumides, et vältida mängijate külmetumist. Samuti on mängujuhi ülesanne 
jälgida, et mängijate rõivastus vastaks ilmastikule (Isop, 1986). 
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Olulisemad küsimused, millele tuleb enne mängu algust vastata: 
- milliseid ilmastikutingimusi on vaja, et valitud mängu mängida; 
- kui ilm muutub, kas saab muuta mängu kohta või mängu ennast. 
 

Vahendid 
 

Põhivahendid on mängu läbiviimiseks olulised (näiteks pall, kurikas, võrk jne), ilma 
nendeta ei ole võimalik mängu läbi viia. 
 
Abivahendid on olulised mängu ettevalmistamisel  ja juhtimisel (näiteks vile, kriit 
jne), seega ei ole nende vahendite olemasolu hädavajalik mängu läbiviimiseks. 
 
Näide:  Rahvastepalli on planeeritud mängida asfalteeritud platsil, kuid puudub kriit 
joonte tõmbamiseks. Kriidijoone võib asendada nn liivajoonega või vahetada 
mängukohta ning tõmmata piirjooned pinnasele. Märgistuseks võib kasutada ka 
kivikesi, puitu ja muid looduslikke vahendeid, oluline on jälgida, et abivahendid ei 
muutuks mängijatele ohtlikuks. 
 
Olulisemad küsimused, millele tuleb enne mängu algust vastata: 
- kas vahendeid on piisavalt; 
- kes vastutab vahendite olemasolu eest; 
- kas vahendeid on võimalik asendada (Pollinskaja, 1970, Zapletal, 1984). 
 

Ajastus 
 

Mängu läbiviimisel on oluline arvestada: 
- aega (hommik, õhtu jne), sellest oleneb mängijate aktiivsus valitud mängu mängi-

misel; 
- tegevusi, mis on toimunud enne mängu algust (söömine, magamine, spordi-

võistlus); 
- üldise hõivatuse kestust (laagri kestus). 
 
Mängujuht on edukas, kui suudab vähese etteteatamisega  ja lõbupakkuvalt korralda 
mänge nn ajatäitmiseks. 
 
Näide:  Laagri kogunemisel selgub, et kasvatajast mittesõltuvatel põhjustel ei ole 
võimalik õigeaegselt tegevust alustada ning tegelik algus lükkub kümne minuti võrra 
edasi. Osav mängujuht suudab sellisel hetkel aktiveerida kõik kogunenud noored, 
näiteks viies läbi mõne laulu-, sõna- või muu vähest liikumist vajava ja kiirelt 
õpetatava mängu. 
 
Mängu õpetamine 
Mängu selgitamisel paigutatakse mängijad sobivalt mängu sujuvaks alustamiseks. 
Mängujuht seisab alati näoga päikese ja tuule poole, seega mängijate suhtes 
võimalikult soodsalt. Mängujuht paikneb seletamisel nii, et kõik mängijad teda 
näeksid ja kuuleksid (Pollinskaja, 1970):  
- ringmängude puhul mängijate kõrval ringjoonel; 
- rivi puhul rivi ees; 
- kolonni puhul kolonni kõrval, mitme kolonni puhul kolonnide ees. 
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Mängijate jagamine gruppidesse võib toimuda erinevatel alustel, oluline on sobiv 
moodus enne mängu seletamist välja valida:  
- jaotamine kindlate tingimuste alusel. Näiteks: vanuselised grupid; 
- valitud grupid. Näiteks: kapten valib grupi; 
- juhuslikud grupid. Näiteks: loosiga valitud grupid. 
 
Gruppide moodustamisel tuleb arvestada eesmärke ja võrdsust (Pollinskaja, 1970).  
 
Näide: Gruppide moodustamine toimub kapteni valikul. Sellisel puhul jäävad 
tavaliselt viimasteks valitavateks kõige nõrgemaks või ebapopulaarseks peetavad 
mängijad. Sellistel puhkudel tuleb viimasena valitutele olulist tähelepanu pöörata, sest 
nad võivad muutuda ise agressiivseks  või nende suhtes võidakse üles näidata 
agressiivsust.  
 
Seega võib rohkelt kasutada kombineeritud gruppide moodustamist. Näiteks, esmalt 
moodustatakse vanuselised alagrupid ning alagrupisiseselt jaotatakse gruppideks 
loosiga. 
 
Mängu tundmine.  Enne mängu tutvustamist on vajalik teada mängu eesmärki, käiku, 
signaale ning -reegleid. Seletamisel ei kasutata raamatut ega loeta paberilt, vaid tekst 
esitatakse peast, vajadusel võib kasutada spikrina väikest meelespealehte (Galinskaja 
et. al, 1972; Pollinskaja, 1970; Zapletal, 1984). 
 
Mängu seletamine peab olema täpne. Keelelise korrektsuse huvides tuleks mängu 
seletamisel kasutada üldlevinud termineid ja käsklusi (rivi, kolonn, “tähelepanu, 
valmis olla, start!”). Samuti kasutatakse lühikesi ning selgeid lauseid ja võimalikult 
vähe võõrsõnu. Demonstratsioon  ehk ettenäitamine on oluline täiendus keelelisele 
seletusele. Esmalt esitatakse sõnaline seletus ning seejärel toimub demonstratsioon, 
mille ajal võib lisada ülekordavaid selgitusi (Pollinskaja, 1970). Proovimängu  
kasutatakse uute mängude puhul, et anda mängijatele võimalus mängureeglitega 
tutvuda ning kontrollida, kas mängijad mõistsid seletust. Kindlasti tuleb enne 
proovimängu sellest mängijaid teavitada. Vajadusel võib pärast proovi täpsustada või 
muuta reegleid, mänguala vms. 
 

Mängijate iseloomustus 
 

Aktiivsed (eestvedajad) – alustavad innukalt ka tavatumaid mänge, nad on nõus 
proovima uusi asju. Mida rohkem on selliseid mängijaid, seda elavamad ja 
meeleolukamad on mängud. 
 
Kõhklevad – osavõtt sõltub tujust. Arvuliselt tavaliselt suurim grupp rühmas. Sobiv 
on mäng, mis köidab kergesti. 
 
Passiivsed –  hoiduvad kõrvale. Kaasamiseks peab neile pöörama suuremat 
tähelepanu, kuid sundida ei ole mõttekas. 
 
Agressiivsed – võivad kuuluda kõigi eelpool kirjeldatud mängijate hulka, eristavaks 
omaduseks on agressiivsuse avaldumine mängides (Zapletal, 1984). 
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Turvalisust mõjutavad tegurid 
 
Grupist sõltuvad – oluline on määratleda grupi kooslus (agressiivsete, passiivsete 
mängijate hulk grupis). Kas grupi käitumine võib muutuda mängijatele ohtlikuks? 
Kas grupis on mõni mängija, kes võib saada ohtlikuks teistele mängijatele?  
 
Mängujuhist sõltuvad – võib anda käsklusi, mille ohtlikkust ta ise kaasa mängides ei 
tunneta. Millised võivad olla sellised käsklused?  
 
Kohast sõltuvad – füüsilised takistused, mängu suund ja liikumine. Millised on 
võimalused riskide vähendamiseks? 
 
Ilmast sõltuvad – kuumus/külm, ei saa kaua väljas viibida, sademed teevad pinnase 
ettearvamatuks, tuul võib vahendeid ettearvamatult liigutada. 
 
Vahenditest sõltuvad – liiga kerged või rasked antud vanusegrupi jaoks, 
ebaturvalised. 
 
Mängust sõltuvad –  mõned mängud on ohtlikumad kui teised, oluline on leida 
võimalus turvalisust suurendada  ning mängijaid ohtudest teavitada. 
 

Mängu lõpetamine 
 
Mängu lõpetamisel on oluline: 
 

1) leppida kindla lõputa mängude puhul mängu lõppemine (näiteks mängu aeg) 
kokku enne mängu algust ning vastavast kokkuleppest mängu lõpetamisel kinni 
pidada. 
 
2) lõpetada mäng õigeaegselt, st mitte lasta mängul “ära vajuda” (Pollinskaja, 
1970). 
 

Näide: Lauamänge kasutatakse sageli vihmaste päevade sisustamiseks. Pikaleveninud 
lauamäng, vaatamata sellele et reeglite järgi ei ole see veel lõppenud, muutub 
mängijatele ebahuvitavaks ning mängijad võivad ise otsustada mängu lõpetamise. 
Mängujuht peab suutma märgata mängu huvitavuse kadu ning vajadusel suutma 
mängu enne ametlikku lõppu lõpetada. Pikaleveninud mängud jätavad ebameeldiva 
mälestuse ja valmidus mängu teistkordseks mängimiseks on väiksem. 

 
3) anda selgelt märku mängu lõppemisest (vile, selgelt sõnastatud lause);  

 
Näide: Selge lõpumärguanne on eriti vajalik sportmängude juures, sest  vilehetkel 
löödud värav võib selge märguande puudumisel osutuda probleemiks mängutulemuse 
selgitamisel; 

 
4) anda mängijatele teada mängu tulemus (võitja), eesmärgi täidetus. Kui on 
kavatsus võitjaid premeerida, siis peab  mängjuht otsustama, kas mängijad saavad 
preemia kohe või toimub autasustamine hiljem, näiteks laagririvistusel 
(Pollinskaja, 1970).  Oluline on varuda vajalikul hulgal auhindu ning vastavad 
läbirääkimised laagripersonaliga pidada aegsasti, mitte viimasel hetkel; 
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5) anda mängijatele tagasisidet nende osalemise kohta ehk tõsta esile aktiivsemaid 
mängijaid, ergutada passiivseid ja  vajadusel kutsuda korrale agressiivseid 
mängijaid; 
 
6) koristada mänguvahendid ning mänguala. Vahendite ja mänguala koristamisele 
võib kaasata mängijaid, näiteks võib pallide kogumiseks korraldada võistlus-
mängu. Oluline on, et kõik vahendid jõuaksid tagasi hoiupaika, nii et neid saaks 
ka järgmise mängu korral kasutada. 

 
Mänguanalüüs 

 
Mänguanalüüsi peaks tegema iga mängujuht pärast mängu lõppu, et hinnata tegevuse 
kordaminekut ning teha järgmisel korral mängides vajalikke parandusi (Galinskaja 
et.al, 1972). Samuti võivad mängu analüüsida laagrijuhataja ning mängijad, et anda 
tagasisidet mängujuhile. 
 
Mänguanalüüsis käsitletakse: mängu valikut, ettevalmistust, selgitust, läbiviimist ja 
lõpetamist. 
 
Mängu valik.  Kas valitud mäng oli hea, põnev, vaimukas, huvitav? Kas mäng sobis 
grupile, kas oli sobiv koht ja aeg? 
 
Ettevalmistus.  Kas mängjuht oskas mängu mängida ja seletada? Kas mängu koht ja 
vahendid olid enne mängu algust ette valmistatud? 
 
Selgitus.  Kus paiknesid mängijad ja mängujuht selgituse ajal? Kas selgitus oli kõigile 
arusaadav? Kas selgitust tuli korrata? Mis jäi arusaamatuks? Kuidas oli korraldatud  
demonstratsioon, kas kõigil mängijatel oli võimalus seda näha?  Kas korraldati 
proovimäng? Kas ilmnes puudujääke, kas need kõrvaldati? 
 
Läbiviimine.  Kuidas mängijaid jagati? Kas oli mitteosalejaid? Kas ja kui palju 
mängujuht  nendega tegeles? Kas tekkis vajadus korrigeerida reegleid, kas seda tehti? 
Kas kõik vahendid olid töökorras, kui ei, siis kuidas neid asendati? Kas mängu 
läbiviimine oli turvaline? 
 
Lõpetamine.  Kes mängu lõpetas, kas mängijad või mängujuht? Kuidas mäng 
lõpetati? Kas tulemuste teatamise järel mindi üle uuele mängule? Kas lõpetati mäng 
põhjendusega või lasti mäng “ära vajuda”? Kas mängijatele anti tagasisidet? Kas 
vahendid ja mängukoht korrastati pärast mängu lõppu? Kes seda tegi? 
 
Kokkuvõtteks võib öelda, et  mängu õnnestumine sõltub mitmetest olulistest 
teguritest, nagu mängu, koha ja aja valikust, vahendite olemasolust, mängijate ja 
mängujuhi käitumisest, kuid kõige olulisem on siiski mängust rõõmu tunda. Head 
mängimist! 
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MATKAD JA NENDE PLANEERIMINE 
 
Hästi planeeritud matk toob lastele palju rõõmu. Matkad arendavad lapse silmaringi, 
annavad kogemusi oma jõu hindamisel, õpetavad suhtlemist kaaslaste ja kasvatajatega 
ning õpetavad arvestama nooremate ja nõrgemate lastega. Mõne matka saab läbi viia 
väga väikese ettevalmistusega, mõni matk on suunatud teatud  huvi- või 
spordiharrastusega grupile, kuid iga matk peab pakkuma  rõõmu nii lastele kui ka 
korraldajatele.  
 
Laagrivahetuse plaani koostamisel tuleb kohe planeerida ka matkade toimumise aeg. 
10–12-päevase vahetuse puhul võiks lühem matk (poolepäevane) toimuda esimesel 
nädalal ja teine (kogupäevane) matk teisel nädalal. Lühemal matkal õpivad kasvatajad 
lapsi ja lapsed üksteist tundma ning arvestama üksteisega. Laste võimeid, iseloomu 
jms juba tundes saab pikemal matkal vältida võimalikke konfliktsituatsioone.  
 
Matk ei ole lihtsalt sõbraga lobisedes jalutamine, vaid kindlal marsruudil, etteantud 
tempos ja organiseeritud puhkepausidega teatud teekonna läbimine, mille jooksul saab 
hulgaliselt teadmisi läbitud paikade kohta. 
 
Matkajuht peab väga hästi teadma kogu matka marsruuti. Ta peab koostama täpse 
ajakava, millal teatud punkti jõutakse, teadma, kui kaua võtab aega "giiditöö", 
planeerima ajaliselt ja asukohati puhkeajad, organiseerima optimaalses kohas 
toitlustamise. Marsruut tuleb koostada võimalikult huvitav, teadmisi pakkuv, 
emotsionaalne, vaheldusrikas ning ea- ja võimetekohane.  

 
Soovituslikud näidisnormid läbiviidavateks matkadeks on toodud peatüki lõpus. 

 
IGAL MATKAL PEAB OLEMA EESMÄRK! 

 
Eesmärgi püstitamine. Eesmärgi püstitamine sõltub alati matkarühma ealistest 
iseärasustest. Nendest lähtuvalt on vajalik leida sobilik matkamise viis(liik) ja 
temaatika. Loodus pakub matkadeks palju erinevaid võimalusi, kuid looduses 
liikumise aluseks on eeskätt looduse tundmine  ning loodusseaduste  järgimine. Välti-
matu on matkajuhi pädevus. Sobiva temaatika valikul peab matkajuht arvestama 
matkarühma liikmete arengutasemega. 
 
Matkad võivad olla: 
lühiajalised (päevane) või pikaajalised vee-, jalgratta-, jalgsi- ja suusamatkad 
järgnevate eesmärkidega: 

- matk peidetud aarde leidmiseks; 
- kindel juhindumine kaardil märgitud matkarajast; 
- loodusmatk avastuste ja vaatlustega; 
- matk eesmärgiga jõuda kohta, kus lapsed pole varem olnud, ja pidada seal 

väike piknik. 
 

VALIK ERINEVAID MATKU 
 
VÄRVIMATK - leia värve looduses. Anna igale matkajale tükike värvilist paberit, et 
leida sellele värvile vastavat värvi objekt looduses. Proovi kasutada ainult rohekaid ja 
pruunikaid toone! 
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ABC-MATK - selleks kasuta tähestikku. Anna igale matkajale üks täht tähestikust ja 
ta peab leidma matkarajal selle tähega algavaid sõnu. 
 
HOMMIKUNE MATK - jaluta väikese grupiga varahommikul looduses, kusjuures 
on tähtis  vaikus. Istuge vaikselt ja kuulake hommikusi hääli. Kui kuulete linnulaulu, 
siis püüdke kindlaks teha, missugune lind laulab (kasutage binoklit ja pikksilma). 
 
ÖÖMATK - rühma liikmetel peavad olema taskulambid ja midagi veekindlat 
istumisaluseks. Istuge vaikselt pimedas ja kuulake ööhääli, kuni silmad harjuvad 
pimedusega. Kaua see aega võtab? Mida kuulete? Mis lõhnu tunnete? Kattes 
taskulambi valguse punase tsellofaaniga, võib näha väikesi loomakesi metsas 
askeldamas, sest nad ei reageeri punasele valgusele. Kui silmad on harjunud 
pimedusega, jalutage uude kohta ilma valguseta ja vaadake, kui ilus on öine taevas. 
Jälgige Kuud, tähti, Suurt Vankrit, Põhjanaela. 
 
MATK OLGU TURVALINE JA LÕBUS! TEEL PEAB ASET LEIDMA SEIKLUSI, 
MIS TOOVAD VAHELDUST ARGIPÄEVAELLU! 
 
Matka planeerimisel pea meeles, et on vaja läbi mõelda: 

- Mida teha suure lastearvu puhul? 
- Kuidas kaasata kõiki lapsi? 
- Milliseid teemasid õpetada-tutvustada lastele enne matkale minekut? 
- Kuidas määrata laste võimekust ja koostada matkarühmi? 
- Millist matkavarustust on vaja hankida? 
 

Suuremate lastelaagrite ja -rühmade puhul tuleb matkakorraldajal teha endale selgeks 
matka toimumise marsruut ja üksikasjad; samuti eesmärk ja toimumise aeg, sest 
matkale eelnevad tegevused peavad mahtuma ajagraafikusse. 
 
Juhul kui laste arv on suurem, planeerida liikumisskeemid ja -ajad. 
 
Matkale eelneval perioodil tuleb lapsi tutvustada orienteerumise algteadmistega; 
maastikul liikumise põhimõtetega; olenevalt planeeritud matka liigist õpetada lastele 
erialaseid oskusi; mitmepäevastel matkadel on vaja algteadmisi matkalaagri 
püstitamisest ja telgis ööbimisest. 
 
Matkarühmade koostamiseks võib kasutada erinevaid mooduseid: võrdsete võimetega 
lastest koostatud rühmad või erinevate võimetega lastest koostatud rühmad. Esimesel 
juhul on lihtsam planeerida liikumiskiirusi ja vahemaid, paraku on sellise rühma 
kokkusaamine küllaltki küsitav. Teisel juhul tuleb liikumiskiirust ja vahemaid 
planeerida matkrühma liikmete ”kõige nõrgema lüli” järgi. Erineva tasemega lastele 
on hea võimalus selgitada matkamise üht kandvat põhimõtet – teineteise aitamine 
raskematel matkalõikudel. Näiteks jalgrattamatka keskmiseks liikumiskiiruseks on 10 
km/h, jalgsimatkal 5 km/h ja veematkal 5 km/h. Keskmised näitajad muutuvad 
vastavalt eelpool nimetatud teguritest. 
 
Planeeri matka ohutuse tagamiseks turvalisuse küsimused. Turvalisus sõltub 
suurel määral matka hoolikast ettevalmistusest, matkajuhtide pädevusest ning ohutuse 
tagamiseks mõeldud varustuse olemasolust (eriti tehnilisemate matkade korral). 
Normaalne matkajuhtide hulk lastematkal on 1 juht 10-12 lapse kohta. Optimaalne 
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rühma suurus on 8-24 last rühmas. Suuremate rühmade korral tuleb jaotada rühmad 
väiksemateks gruppideks. 
 
Planeerimisel koosta ka vajaliku varustuse loetelu. Varustuses peab sisalduma 
konkreetse matka jaoks vajalik. Varustus jaota matkajate isiklikuks ja kogu rühma 
varustuseks. Planeeri ka  ühise varustuse jaotus rühmaliikmete vahel. 

- Isikliku varustuse hulka kuuluvad: riietus, jalatsid, varustuse kotid, isiklikud 
toidunõud ja hügieenivahendid, magamistarbed. 

- Rühma varustuse hulka kuuluvad: tööriistad, telgid, toiduvalmistamisnõud, 
toiduained, esmaabivahendid. 

 
Matka praktiline ettevalmistus 

 
Peale teoreetilise matkamarsruudi planeerimise kontrolli matkamarsruudi teoreetiliste 
andmete paikapidavust looduses, maastiku läbitavust, laagri- ja puhkepaikade 
olukorda ning kasutatavust. Vajadusel uuri alternatiivsete lahenduste võimalusi nii 
laagripeatuste jaoks kui ka nendeks puhkudeks, kui eelnevalt planeeritud 
matkamarsruut osutub liiga raskeks. Tehniliste matkade puhul (jalgratta-, paadi-, 
suusamatk) jälgi, et tehnilistest iseärasustest tulenevad olukorrad oleksid 
lahendatavad. Näiteks kanuumatkal peatuse tegemiseks peab olema sobilik jõekallas, 
et kõik matkajad saaksid ohutult maabuda. 
 
Kaardimaterjali looduses kontrollimiseks jäta meelde konkreetsed pidepunktid, 
mida on lihtne ära tunda. Juhul, kui märkad looduses toimunud muutusi, mida pole 
kaartidele jõutud kanda, tee nende kohta märkused oma kaardile. Näiteks, märgi ära 
uued teed, raiesmikud, ehitised, samuti sobilikud puhkepeatused ja laagripaigad. 
Juhul, kui on tegemist mitmepäevase matkaga, selgita välja võimalike laagripaikade 
olemasolu, nende puudumisel leia maaomanikega kontakt ning lepi kokku laagripaiga 
asjus. Laagripaiga valikul looduses jälgi ilmakaari: arvesta, et päikese tõustes 
temperatuur telgis tõuseb kiiresti; tugeva hoovihma tõttu võivad lohukohtadesse 
tekkida lombid  või veetase jões tõusta; mererannal võib tõusta tormituul jne.  
 
Laagrilõkke tegemine looduses  on võimalik ainult selleks otstarbeks väljaehitatud 
laagripaikades või eramaadel maaomaniku loal, juhul kui looduslikud tingimused seda 
lubavad. 
 

TURVALISUS MATKAL 
 
Planeerides ja võimalikke sündmusi läbi mõeldes, ohtudest hoidudes ja nende 
esinemise tõenäosust vähendades ning õigesti varustust valides on väga tõenäoline, et 
suudad hädaolukorda vältida, aga kui õnnetus siiski juhtub, sellest terve nahaga 
pääseda. 
 

LÜHIMATKAD 
 
Lühimatkad on suvelaagri tingimustes kõige populaarsem matkaliik.  
Enne laagrist lahkumist soovitame teha järgmist: 

- Tutvu ilmaprognoosiga. 
- Ole kindel, et laagri nädala/päevaprogrammis on kirjas rühma marsruut ja 

koht, kuhu matkatakse. 
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- Jäta laagrisse matkal osalevate laste ja kasvatajate nimekiri. 
- Kontrolli, kas mobiiltelefoni aku on laetud ning laagri telefoninumber on 

kaasas. 
- Võta kaasa väike seljakott sobivate riietega, esmaabipakk, müts, kindad, vett, 

võileibu ning kui sa ei tunne piirkonda kuigi hästi, siis kaart ja kompass. Kui 
on oodata vihma, võta kaasa kerge vihmakeep. 

- Võta taskutes kaasa järgmine vähim võimalik varustus: vile, tikud või 
tulemasin, kompass, nuga, karamellkompvekke ja vajaduse korral ravimeid, 
millest oled sõltuv. 

- Kui muudad retke käigus oma plaane, kojutulekuaega või sihtkohta, teata 
sellest laagrisse. 

 
Lühimatkale võta kindlasti kaasa: 
- esmaabikott  
- vile 
- vajadusel vihmamantel. 
 
Kui planeerida lühimatka koos toitlustamisega, tuleks kaaluda toitlustamise 
organiseerimist valmistoidu transpordiga matka peatuskohta. Sellistel lühiajalistel 
matkadel jääb matkavarustusest ära ka toidunõude transport. Lühikestel matkadel ei 
tohi unustada piisava joogivaru kaasavõtmist.  
 
Matkal tuleb teha iga 30-50 rännuminuti järel peatus, 3 tunni järel tuleb teha pikem 
peatus. 
 
Lühimatkade puhul ei tohiks ka alahinnata eri- või  hädaolukorra teket. Võib juhtuda 
ootamatusi, näiteks vigastusi või haigestumist; vahel eksitakse ära, hinnatakse aega 
valesti ja ei leita üles järeletulijat.  
 

MITMEPÄEVASED MATKAD 
 
Mitmepäevase matka korral peab enne välja selgitama laagri asukoha, joogivee 
saamise ja pesemisvõimalused.  
 
Kogu piirkonna kohta peab olema kaart, võimaluse korral ka turismialast või muud 
suunavat teavet. 
 
Uuri oma mobiilside võrguoperaatorilt, kas levi katab seda piirkonda. 
 
Vaja võib minna järgmisi telefoninumbreid: ilmateade; turismibüroo või selle 
piirkonna matkade korraldaja; ravi- või tervishoiuinfo nõu küsimiseks retkel tekkida 
võivate vigastuste, mürgituse või haigestumise korral; rongide ja busside 
piletikeskuste telefoninumbrid juhuks, kui tekib vajadus muuta reisiaegu ja 
reisisuunda. 
 
Jälgi selle piirkonna ilmateadet, kuhu lähed matkama.  
 
Kaasavõetavad varustus ja riided sõltuvad sellest, kuhu matkatakse, aga ka aastaajast 
ja ilmast. Järgnevalt on nimetatud esmased esemed, mis lisaks tavavarustusele 
muutuvad tähtsaks hädaolukorras. 
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Mitmepäevase matka varustus 
Kogenud matkajad ütlevad, et heaolu matkal sõltub varustuse kvaliteedist. Matka-
grupi varustuse nimestikku tuleb võtta vahendid toidu valmistamiseks, ööbimiseks, 
orienteerumiseks, pisiremondiks. Kogu varustus (nii isiklik kui ka matkagrupi 
varustus) peab mahtuma seljakottidesse. 
 
Kuldne reegel: võta kaasa nii palju kui vajalik ja nii vähe kui võimalik, kuid eelkõige 
sõltub matkavarustuse valik looduslikest tingimustest.   
Põhilised varustuse osad on: 
• riietus, 
• jalatsid, 
• kandesüsteemid (seljakotid, jalgrattakotid, varustuse kotid), 
• toidunõud (nii toidu valmistamiseks kui ka söömiseks), 
• toiduained, 
• esmaabi- ja turvavarustus, 
• tööriistad, 
• magamistarbed. 
 
Riietus koostatakse vastavalt kihilise riietuse põhimõtetele. 
 
Alusriided peavad reeglina olema puuvillased, talvisel ajal ka peenvillased. Aluspesu 
peab andma sooja ja ühtlasi olema õhku läbilaskev. 
 
Pealmised riided ehk üleriided peavad olema tuultpidavad (kuid mitte umbsed) ja 
võimaluse korral vettpidavad.  
 
Riietus peab võimaldama vabalt liikuda, üleriietel peab olema piisavalt taskuid ja 
need peaksid olema õigetes kohtades. Taskutesse peaks saama paigutada selliseid 
varustuse elemente, mida võib kõige rohkem vaja minna. Taskud peaksid olema 
avatavad ka siis, kui matkajal on seljakott seljas. 
 
Jalatsid kaitsevad matkaja jalgu välismõjutuste eest (maastiku ebatasasused, libedus, 
külm, vesi). Traditsioonilised matkajalatsid on matkasaapad. Suusamatkadel on 
selleks loomulikult suusasaapad ja veematkadel soovitavalt sandaalid või vettpidavad 
saapad. Soomatkadel ei ole paremaid jalanõusid kui kummikud.  
 
Kandesüsteemideks jalgsimatkadel on seljakotid. 1–2-päevastel matkadel kasu-
tatakse põhiliselt seiklejatele mõeldud seljakotte (15–40 l). Seljakoti suurus määra-
takse tavaliselt kasutaja kasvu järgi(mida suuremat kasvu on matkasell, seda suurem 
peab olema kott). Mitmepäevase matka seljakoti suurus on lastel keskmiselt 25–45 l, 
täiskasvanutel 50–80 l. Seljakotil peavad olema seljaosa kandekonstruktsioon 
tugevdatud metallist tugedega ja kanderihmad polsterdatud pehmendustega. Heal 
seljakotil on kindlasti ka polsterdatud vöörihm. Seljakoti raskus seljal jaotub 50:50 
õlavöö ja puusavöö vahel. Seljakoti taskud peavad avanema selliselt, et oleks 
võimalik varustusele hästi ligi pääseda. Seljakotil peaks olema ka piisavalt 
lisarihmasid varustuse kinnitamiseks. 
 
Kandesüsteemideks jalgrattamatkadel on jalgrattakotid, mis pakiraamidele kinni-
tatuna toetuvad jalgratta külgedele, nii et varustuse ja jalgratturi raskuskese oleks 
võimalikult madalal. Jalgrattal võib kasutada ka juhtraua külge kinnitatavat kotti, 
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millel võib olla kaarditasku. Seljakoti kinnitamine pakiraami peale on ohutustehnika 
seisukohast väär, sest sellisel jalgrattal sõitmisel on suur oht kaotada tasakaal ning 
kukkuda. Lühematel jalgrattamatkadel võib kasutada ka seljakotte, kuid nende suurus 
võiks olla samast klassist kui lühimatkajate seljakottidel. 
 
Kandesüsteemideks veematkadel peaksid olema veekindlad kotid. Kottide suuruse 
määrab matka kestvus. Üldjuhul on see liitrites sama nagu teistelgi matkaliikidel. 
Tänapäeval palju kasutatud kilekotid on siiski ajutine lahendus, sest tavaline kilekott 
on väga õrn ning kogu varustuse märjakssaamine on küllaltki suur risk.  
 
Kandesüsteemideks suusamatkadel on seljakotid ja varustusekelgud. Lühematel 
matkadel piisab seljakottidest, pikematel matkadel tuleks kasutada kelke, mis on 
jäikade valjastega ja mida veetakse suusataja taga. Kuna talvematkade riietus ja 
magamisvarustus on suuremamahuline, siis on ka varustuse mahutamiseks matkal 
vaja rohkem ruumi. 
 
Toidunõud matkal on isiklikud sööginõud ja toiduvalmistamiseks kasutatavad 
rühmanõud. Isiklikud sööginõud peaksid olema roostevabast terasest või plastikust 
korduvkasutatavad pestavad nõud. Ühekordse kasutusega pabernõud ei ole kesk-
konnasäästlikud ja tekitavad lisaprobleeme olmejäätmete osas. Sama kehtib ka 
söögiriistade kohta. Toiduvalmistamiseks kasutatavad nõud peavad vastama rühma 
suurusele (see on seotud ka eelpool toodud rühma optimaalse suurusega: 8–24 
inimest). Lisaks toidunõudele on toidu valmistamiseks vaja priimust. Priimuseid on 
nii gaasi- kui vedelküttega. Kuna tule tegemiseks on eraldi luba vaja ning kuivadel 
suveperioodidel pole tuletegemine looduses üldse lubatud, on priimusel söögi-
tegemine ainuke kindel sooja söögi valmistamise võimalus. 
  
Toiduained matkadeks. Toiduratsioonide suurused on antud peatüki lõpus. 
Kaasavõetava toiduhulga planeerimisel peab arvesse võtma mitmepäevaste matkade 
puhul võimalikke toiduvarumiskohti, mis jäävad matkamarsruudile. Sellised 
võimalused peavad täpselt olema fikseeritud ka matkajuhistes. Eriti suur osatähtsus 
toiduainete arvestamisel on nii joogiks kui toiduvalmistamiseks vajalikul veel. Peale 
iga matkaselli isikliku veetagavara (1,0–1,5 l päevas: sõltuvalt kasvust ja ilmast) on 
vaja arvestada ka toiduvalmistamiseks vajaliku vee saamist või kaasaskandmise 
vajadust. 
 
Turvavarustus sõltub paljuski matkaliigist. Kõigile matkaliikidele ühiseks võib 
pidada esmaabivahendeid. Tänapäeval on oluline osa turvalisuse tagamisel ka side-
vahenditel. Mobiilside levialal on matkajuhtidel oluline telefoni omamine. Üheks 
sidepidamise vahendiks on ka vile. Nendes piirkondades, kus puudub mobiilside, on 
soovitatav raadioside kasutamine. 
  
Jalgrattamatkadel kohustuslik kaitsekiivrite kasutamine. Soovitavalt võiks kasutada 
ka kaitseprille ning -kindaid. Jalgrattamatkal peaks iga ratturi varustuses olema ka üks 
kilekott sadula kaitsmiseks vihma eest. Parema nähtavuse tagamiseks peaks iga 
matkaja riietusel olema lisahelkurid. 
  
Suusamatkadel peaks iga matkaja varustusse kuuluma näokaitse (dessantväelase 
suusamüts), kaitseprillid (nii lumesaju kui ka päikesekiirguse kaitseks), üleriietuses 
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peaks kindlasti olema erksavärvilisi elemente (see hõlbustab kadumaläinud matkaja 
otsinguid).  
 
Veematkadel peab igal matkajal olema asjakohane päästevest. Lisaks isiklikule 
päästevestile peab iga matkajuhi varustusse kuuluma päästeköis. Matkajuhi varustusse 
mitmepäevasel veematkal peab kuuluma ka veekindel taskulamp, millega saaks anda 
valgussignaale hädaolukorda sattudes. 
 
Tööriistad matkal. Sõltumata matkaliigist peaks matkavarustuse hulka kuuluma 
taskunuga, saag, kirves ja soovitavalt ka universaalne multitööriist (näiteks 
Leatherman). Olenevalt matkaliigist lisanduvad tööriistad kas jalgrattamatkale, 
suusamatkale või veematkale. Tehnilistel matkadel peab olema ka enam vajalikke 
abivahendeid, näiteks suusamatkal tagavaraks suusanina, suusamäärded ja 
kruvikeeraja. Veematkal peab olema konkreetse veesõiduki parandamiseks vajalikku 
materjali, näiteks isoleerpaela, liimi, traati. Jalgrattamatkal peavad kaasas olema 
vajalikud mutrivõtmed ja kummiparandamiskomplekt.  
  
Magamisvarustus koosneb telgist, magamisalusest ja magamiskotist. Nende 
valikul tuleb lähtuda nii matka iseloomust kui ka looduslikest tingimustest. Telgi 
suuruse arvestamiseks peab korraldaja teadma telgitüüpe ja ühele matkajale vajalikku 
ruumi hulka. Üks keskmine matkaja vajab telgis magamiseks 0,5 m laiust magamis-
ruumi. Magamiskottide valik sõltub kasutaja kasvust, matkaliigist ja ilmastikuoludest. 
Magamisaluste kvaliteedist sõltub temperatuur ja mugavus, mis omakorda mõjutavad 
une kvaliteeti. 
 

ESMAABIKOMPLEKT 
 
Vaatamata sellele, et vigastusi püütakse iga hinna eest vältida, võib väga kergesti 
esineda esmaabi andmist vajavaid olukordi. Käi läbi esmaabikursused! Sellest on suur 
kasu. Välitingimustes elu võib kaasa tuua mitmesuguseid traumasid. Et ennast ja teisi 
kiiresti aidata, kanna alati kaasas esmaabikomplekti. 
 

MATKAL 
 
Matku võib läbi viia erinevaid radu pidi 
1. Matkarajad on tavaliselt spetsiaalselt selleks rajatud ning neid mööda peabki 
liikuma. Rajalt väljaminek võib kahjustada taimestikku või matkaja võib ise sattuda 
ebameeldivatesse olukordadesse (augud, mülkad, püünised jne). 
2. Matkad metsikutes kohtades. Neid matku peaks tegema väikeste gruppidega 
(mitte rohkem kui 10 inimest). Sellise matka puhul peab grupp liikuma hajutatult, eriti 
niitudel ja raiesmikel. Isegi 4-5 inimest, kes liiguvad üksteise järel, võivad kahjustada 
taimi ning põhjustada erosiooni.  
3. Liikumist mudastel aladel peaks igati vältima. Kui see pole aga võimalik, püüdke 
jääda võimalikult raja ligidale.  
4. Rajamärgid. Eriti hoolikas tuleb olla materjalide kogumisel, et mitte lõhkuda taimi 
ning jätta maapinda ebasoovitavaid auke. Kõik märgistused tuleb hiljem kokku 
korjata ning viia tagasi nende naturaalsesse kooslusesse. 
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Matka peatumiskoha valik 
1. Olemasolev koht (selleks ettenähtud paik) oleks parim lahendus vaatamata sellele, 
et seda kohta on pidevalt kasutatud ja tõenäoliselt vajab see taastumist. 
2. Uus tundmatu koht tuleks kõne alla, kui ühtegi rajatud kohta pole käepärast võtta:  
a) liivane ala metsaserval veekogu ääres kannatab igasugust laagritegevust palju 
paremini kui aasad ja niidud; 
b) koht peab olema vähemalt 5 meetrit veekogu äärest ning matkaradadest eemal; 
c) julgeoleku tagamiseks pange telgid hajutatult, kuid olge samas piisavalt lähes-
tikku;  
d) enne äraminekut katke tulekolle okste, käbide ning männiokastega (kontrollige, et 
süsi hõõguma ei jääks). 
 
Prahitöötlus 
1. Mittepõlevad materjalid tuleb endaga kaasa võtta, samuti on soovitav prügikotti 
panna muna-, pähkli- ja apelsinikoored, samuti konservikarbid ja fooliumitükid. 
2. Põlevad materjalid võib põletada järelevalve all lõkkes. Kõik, mis täielikult ära ei 
põle, tuleb prügina kaasa võtta. 
3. Planeeri toitu hoolikalt, et vältida jääki. Toidujäätmed meelitavad kohale igasugu-
seid soovimatuid loomi ja putukaid. 
4. Toidunõude pesemisel ja toidu küpsetamisel kasutatud veest tuleks eemaldada 
igasugune praht. Puhastatud vesi valage metsa alla erinevatesse kohtadesse laiali, et 
vältida liigset kontsentratsiooni ühes kohas. 
 
Pesemine 
1. Veekogu juures peab pesemiskoht olema vähemalt 10 m veekogust kaugemal. 
2. Et seep ei lagune vees kuigi hästi, tuleks ennast pesta veekogust veidi eemal. Kaasa 
tasuks võtta loodussõbralikke pesemisvahendeid. 
 
Väljakäigus käimine 
1. Augud ei ole urineerimiseks olulised: 
a) auk tuleb kaevata siis, kui metsa jäädakse rohkem kui üheks ööks või kui grupi 
suurus ületab 5 inimest. Auk peab olema kaevatud veekogust 50 m kaugusele ja 
olema vähemalt 20 cm sügav. Pärast kasutamist ajage auk kinni; 
b) lühemaajalisel matkal võib kasutada "kassi meetodit". Kasuta väikest labidat või 
kühvlit, et kaevata väike individuaalne auk, mis pärast kasutamist tuleb katta mullaga. 
 
2. Tualettpaber, tampoonid ja hügieenisidemed ei lagune hästi ning need tuleb panna 
eraldi plastikaatkottidesse ning koos ülejäänud prügiga metsast välja viia. 
 
Kuidas määrata matkal põhja-lõuna suunda  
Nii nagu arenevad laste oskused, annab ka loodus meile võimaluse õppida tundma 
kompassi, kaarte, päikest või tähti üsna lihtsate vahenditega. 
 
Matka käigus on väga lihtne õppida ära, kuidas määrata põhja-lõuna suunda. Kui sa 
tead, kus on põhi, saad teised ilmakaared määrata väga kergesti. Kui seisad näoga 
põhja poole, siis on ida sinu paremal ja lääs vasakul käel ning lõuna jääb selja taha.  
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Pilt 1 - päike näitab meile üldise suuna. 
Hommikul tõuseb päike idast. Et leida 
põhja suunda, pööra oma parem õlg vastu 
varahommikust päikest, siis vaatab sinu 
nägu põhja.  

Pilt 2 - peale lõunat on päike läänes. Et 
leida põhja suunda, pööra oma vasak õlg 
vastu päikest, siis vaatab sinu nägu põhja. 

 
Enne matkale minekut küsi eneselt: 
- kas oled valmis juhtima matka aktiivselt; 
- kas oled valmis reageerima igas olukorras; 
- kas lapsed on valmistunud selleks sündmuseks piisavalt; 
- kas oled kindel ohutusreeglites; 
- kas grupp on sobiv vanuse ja ettevalmistuse poolest. 

 

  
 

SOOVITUSLIKUD NÄIDISNORMID KOOLIÕPILASTEGA 
LÄBIVIIDAVATEKS MATKADEKS 

 
JALGSIMATKAD 
Matka kestus  11-14 a 15-16 a 17-18 a 
ühepäevased   15 km 20 km 24 km 

mitmepäevased 30 km  
3 päevaga 

45-50 km  
3 päevaga 

50-60 km  
3 päevaga 

 40-50 km  
5 päevaga 

70 km  
5 päevaga 

100 km  
6 päevaga 
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- Tasasel maal, kus pole takistusi, on normaalseks tempoks 4 km tunnis. 
- Mitmepäevamatkad eeldavad eelnevat füüsilist ja teoreetilist ettevalmistust ning 
lühemate matkade kogemusi. 
- Mitmepäevamatkadel on soovitatav pärast 2–3 matkapäeva teha puhkepäev. 
- Mitmepäevase jalgsimatka grupi suurus on kuni 15 õpilast. 
- Kui grupp on komplekteeritud eri vanusega õpilastest, tuleb arvestada nooremate 
matkajate ettevalmistuse ja jõuvarudega. 
 
JALGRATTAMATKAD 
Matka kestus 11-12 a 13-14 a 15-16 a 17-18 a 
ühepäevased   16 km 20 km 35 km 40 km 
kahepäevased 30 km 35 km 50 km 75 km 
kolmepäevased 40 km 50 km 80 km 100 km 
mitmepäevased 80 km  

4-6 
päevaga 

160 km   
6-8 päevaga

250 km  
10 päevaga

350 km  
13 päevaga 

 
- Näidisnormid on kehtivad liikumiseks hea kattega teel. Katteta teedel vähendatakse 
matkanorme 25–30% võrra. 
- Jalgrattamatkal tuleb tunda liikluseeskirju ja neist kinni pidada. 
- Kiirteedel sõitmine ei ole lubatud. 
- Jalgrattamatkal tuleb hoida pikivahet 2–5 m, mäest alla sõites vähemalt 10 m. 
- Mitmepäevase (rohkem kui 3 päeva) jalgrattamatka grupi suurus võiks olla kuni 12 
õpilast + grupijuht + grupijuhi abi (mehaanik). 
 
SUUSAMATKAD 
Matka kestus 11-12 a 13-14 a 15-16 a 17-18 a 
ühepäevased 12 km 18 km 20-25 km 25-28 km 
mitmepäevased 30 km  

3 päevaga 
80 km  

6 päevaga 
120 km  

7 päevaga 
140 km  

8 päevaga 
 
  
  
- On hea, kui matkagrupi liikmete kehaline ettevalmistus ja suusatamisoskus oleksid 
ühtlased. 
- Matkagrupp liigub ühtlaselt, et vältida ootamisel tekkivat külmetust. Grupi 
jagunemine on ohtlik! 
- Matkale on soovitatav kaasa võtta suuskade remondivahendid. 
- Jaheda ja tuulise ilma puhul kasutada näomaski, ereda päikesepaistelise ilma korral 
lumepimeduse vältimiseks kaitseprille. 
- Veekogudel liikumisel veenduda jääkatte kandvuses. 
 
NB! Suusamatku ei korraldata tugeva tuule ja temperatuuri puhul alla -15° C. 
 
VEEMATKAD 
Matka kestus 11-12 a 13-14 a 15-16 a 17-18 a 
ühepäevased 12 km 18 km 22 km 25 km 
mitmepäevased 30 km  

3 päevaga 
60 km  

5 päevaga 
120 km  

8 päevaga 
250 km  

15 päevaga 
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- Süstaga vastuvoolu liikumisel vähendatakse päevateekonda poole võrra. 
- Kõigil veematkajail peaks olema omandatud ujumisoskus ning vastavalt veesõiduki 
liigile kas aerutamis- või sõudeoskus. 
- Süstadevaheline soovitatav kaugus liikumisel on 30–50 m, kitsastel jõgedel või 
suure kiirusega allavoolu liikumisel 100–150 m. 
- Matkajad peavad tundma ja oskama rakendada uppuja päästmise ja kunstliku 
hingamise võtteid (vähemalt 1/4 grupi koosseisust). 
- Vees olles kasutatakse päästeveste, raskematel puhkudel ka kiivrit ja kaitseülikonda. 
 
NB! Veesõidukist ujumaminek on ohtlik. 
 
MÄGIMATKAD 
 12-14 a 15-16 a 17-18 a 
Matka kestus kg t/p km/t kg t/p km/t kg t/p km/t 
3 päeva 8 27/9 8/10 36/12 10/12 45/15 
4-6 päeva 8/10 - - - - - 
8-12 päeva - - 10/12 - - - 
kuni 15 päeva - - - - 12/16 - 
 
kg - seljakoti lubatud raskus 
t / p - tüdrukutel / poistel 
km / t - teekonna pikkus / aeg tundides antud teekonna läbimiseks 
 
- Iga 20–25 minutise tõusu järel on soovitatav teha 10-minutine puhkepeatus. 
- Järskudel tõusudel tehakse 1–2-minutine puhkepaus iga 15–20-minutise tõusu järel 
seljakotti seljast võtmata. 
- Liikuda on soovitatav ühekaupa kolonnis. 
- Mägedes potentsiaalselt ohtlikes kohtades ja mäestikujõgede läbimisel tuleb 
kasutada julgestusköit. 
- Suplemisel kiirevoolulistes mäestikujõgedes tuleb allavoolu organiseerida julgestus 
ja lubada vette korraga 3–4 õpilast. 
 
NÕUDED GRUPIJUHILE 
- Grupijuht kannab vastutust grupi matkaks ettevalmistumise ning marsruudi 
avariideta läbiviimise eest.  
- Grupijuhiks võib olla isik, kes on saanud kaheksateistkümne aastaseks ja kellel on 
vastav matkaalane ettevalmistus. 
- Grupijuht peab omama vajalikke organisaatorlikke võimeid ja olema grupis 
autoriteetne. 
 
MATKAGRUPI JUHT ON KOHUSTATUD: 
- organiseerima matkagrupi liikmete igakülgse ettevalmistuse antud matkaks; 
- tutvuma kirjanduse ja muude allikate põhjal matkarajooniga, õppima tundma selle 
koha füüsilis-geograafilisi ja klimaatilisi iseärasusi; 
- pidama kinni ohutustehnika eeskirjadest ja tagama ohutuse matkal; õnnetusjuhtumite 
korral võtma tarvitusele kõik abinõud esmaabi andmiseks, viivitamatult pöörduma 
lähimasse meditsiiniasutusse, informeerima päästeteenistust ja kõiki asjassepuutuvaid 
organisatsioone; 
- nõudma tõendit matkaja tervisliku seisundi kohta ja kuni kuueteistkümneaastastelt 
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matkajatelt saama vanemate kirjaliku nõusoleku koos vanema hinnanguga lapse 
tervisliku seisundi või mingi kroonilise haiguse olemasolu kohta; 
- kindlustama toiduainete ning varustuse vajaliku koguse ja kvaliteedi; 
- mitte lubama grupist eraldumist, mahajäämist, samuti individuaalseid või 
grupiviisilisi ärasõite ilma grupijuhi või tema abita; 
- grupi komplekteerimisel arvestama, et mitmepäevasest jalgsimatkast osavõtva 
matkagrupi suurus oleks umbes 15 õpilast, vee-, suusa-, mägi- ning jalgrattamatkal 
kuni 12 õpilast. Kui grupp peatub turismibaasis, võib grupi koosseisu suurendada 25 
õpilaseni. Puhkepäevamatkadel matkagrupi suurust ei piirata. 

 
SOOVITUSI 

 
Koolinoortele ei soovitaks pikemaid kui 7–8päevaseid matku, sest liiga pikal matkal 
tekib väsimus ja tülpimus. Kõige parem oleks korraldada üks matk kevadel, teine 
suvel. Matka eesmärgiks ei tohiks olla ainult suure kilometraaži läbimine. 
Noortematkad peaksid olema seotud kultuurilooliste paikadega, samuti geoloogia- ja 
botaanikaalaste teadmiste kinnistamisega. Matka käigus võib teha ka mitme õppeaine 
praktilisi töid – korjata taimi herbaariumi jaoks, teha märkmeid ja fotosid ajalooliste 
paikade kohta jne. 
 
Matkal olles tuleks laagriõhtud sisustada kergemate võistluste, mängude ja lauluga. 
Matka lõpul oleks tore anda igale noorele "matkaja tunnistus". Väga ilus oleks seda 
teha sügisel koolinoorte-matkajate kooli/maakonna kokkutulekul. 
 
 
 

LIIKUMINE LOODUSES 
 
Keskkonnakaitse 
 
Matkates, looduses korraldatud laagrites ja spordivõistlustel koguneb alati hulgaliselt 
mitmesuguseid olmejääke – paberit, klaasi, plastikut, riidetükke, toidujäätmeid. Juba 
retkele asudes mõtle, mida hiljem jäätmetega teha. 
 
Lõkkes võib põletada papist taldrikuid, joogitopse ja üleliigseks osutunud paberit. 
Lõkkes ei tohi põletada plastikust toidunõusid, kilekotte ja joogipudeleid, sest nende 
põlemisel eraldub mürgiseid gaase (Aare, 2001). 
 
Millistest tõdedest tuleks lähtuda  
 
Neid võib reastada õigustena ja kohustustena, milliseid meil on kokkuvõtvalt nime-
tatud igaüheõiguseks. Tegu on eetiliste tõekspidamistega, mis tuginevad nii seadustele 
kui tavadele, paragrahvile ja kultuurile, viimasele sõna kõige laiemas mõttes. 

1. Igaühel meist on õigus osa saada Eestimaa looduse kaunidusest, rahust ja 
loodusandidest. Seadus lubab kõikjal korjata marju, seeni, lilli, sarapuu-
pähkleid, ravimtaimi ja muid loodusande, keelatud on aga tehnilise toorme 
varumine (pajukoor, männivaik, sammal jms) loodusreservaatides ja era-
maadel, kus maaomanikud seda vastava tähistuse või tarastusega keelavad. 
Sellisel juhul tuleb nendel maadel viibimiseks küsida omaniku luba. 
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2. Veekogude kallastel on kõigile avatud 10 - 20 m laiune kallasriba rajaga, mida 
ka omanik ei tohi sulgeda. Sellist kallasrada ei ole vaid loodusreservaatides. 

3. Veekogud on kõigile kasutamiseks ja lihtkäsiõngega kalastamiseks lubatud 
avalikud veeteed, välja arvatud väikesed umbjärved eramaadel (kas alla 5 ha 
pindalaga või täielikult ühe eraomaniku maal), samuti ojakesed, mille 
vesikond on alla 25 km2. 

4. Eramaadel viibimist ja liikumist piirab öö, ilma omaniku loata ei või külastaja 
tema maal viibida päikeseloojangust päikesetõusuni. Ka külvid, aiad ja 
istandikud ei ole matkamaa. 

5. Puhas vesi on püha. Kui janu kimbutab, tuleb veevõtmiseks luba küsida 
kaevuomanikelt. 

6. Tuli on looduse vaenlane, inimesest ohtlikumgi, kuigi enamasti inimese 
tekitatud. Kui lõkkekoht pole ette valmistatud ja vastavalt tähistatud, tuleb mis 
tahes valdaja või omaniku maal tuletegemiseks küsida nende luba. Samuti 
tuleb kokku leppida lõkkematerjali kasutamises. Lõkkekohalt lahkudes tuleb 
veenduda, et tuli on summutatud ja söed lõplikult kustunud. 

7. Ei tohi unustada, et inimene pole looduses kunagi üksi, alati on keegi ta 
läheduses, piidleb teda või tuleb tema järel samasse paika. Seega saastab 
loodust ka lärm. Lärm looduses on oma häirimisastmelt veel ohtlikum kui 
linnatänavail. Pealegi näeb käratseva raadioga sammuv matkaja kindlasti 
poole vähem kui vaikselt liikuv inimene. 

8. Loodusande kasutades või igaüheõigust nautides tuleb loodusest võtta ainult 
seda, mida vajatakse; ainult vajalikul määral ja viisil, mis jätab võimaluse ka 
teistele (rebimata, purustamata, maha tallamata jne). 

9. Tarvitatu ja mahavisatu on saast, jäätmed. Neid tuleb loodusesse paigutada 
väga arukalt. Mõnda asja (näiteks mürgiseid aineid, õli ja bensiini) ei tohi aga 
üldse loodusesse jätta. 

10. Igal kaitstaval alal (looduskaitse, muinsuskaitse) võib kehtida erikord, mis 
erineva karmusastmega reguleerib inimeste vaba liikumist, looduses viibimist 
ja loodusandidest osasaamist. 

11. Loodus tervistab meid vaimselt ja füüsiliselt. Seda teades ei tohi me ohtu 
seada neid, kes tulevad samadesse paikadesse pärast meid. Salavaiad 
veekogude põhjas, purunenud pudelid supluskohas, silmuseks keerduv traat 
metsarajal jne on eluohtlikud. 

12. Kuigi koer on inimese sõber ja kaaslane ürgajast saadik, nõuab seadus, et 
looduses liikudes peab ta olema «seotud inimese külge», rihmaga talutatav. 

Sellised on esmased 12 soovitust ja ka käsku kõigile, kes igaüheõigusega lähevad 
loodusest osa saama (www.rmk.ee). 
 
Tuli 
 
Tulel võib sinu ellujäämise seisukohast olla otsustav tähtsus. See aitab sul riideid 
kuivatada, toitu keeta, joogivett valmistada, hädasignaale anda ja mis samuti tähtis, 
soojust säilitada. Tuli on oluline ka psühholoogiliselt, see aitab mõtteid koguda ja 
toimib nagu rahustav sõber. 
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Tulease 
 
Tule piiramiseks ja tulekahjuohu vähendamiseks on vaja ehitada tulease. 
 
Kui teed lõkke lühikeseks ajaks, näiteks toidu või vee soojendamiseks puhkepausi 
ajal, ehita lihtne tulease ja piira see servast kividega. Puhasta tuleaseme alune ja 
ümbrus kergestisüttivast materjalist. Kui aga kavatsed seevastu lõket kauem – mitu 
tundi või ööpäeva – üleval hoida, tuleb valmistada vastupidavam tulease. Kui lõke 
süüdata otse maapinnal, sööb tuli end aluskihti, kuumus võib süüdata juured, millest 
omakorda võib süttida tulekoldest mitmeid meetreid eemal asuv põlev materjal. Igal 
aastaajal on tähtis kontrollida, et tuleaseme kohale kuni kahe meetri kõrguseni ei jääks 
kuivi oksi, kuivi lehti või midagi muud kergestisüttivat. 
 
Kust leida puid lõkkesse 
 
Kuusikus võib leida väikseid surnud kuuski, mis pole olelusvõitlusele vastu pidanud. 
Tihti on nad 1,5–2 meetri kõrgused ja neil on ka koor tüvelt irdunud. Oksad on ilma 
okasteta ja kergesti murtavad. Nende juured on kõdunenud, seepärast on selliseid 
kuuski lihtne maa seest välja tõmmata. Kuivad oksad võib küljest ära murda ja 
kasutada lõkke süütamiseks või onnis lamamisaseme alumiseks, vedrutavaks kihiks.  
 
Selline sõrme- kuni käsivarrejämedune puu põleb üpris kiiresti ja annab palju soojust. 
Kui tahad lõket põlemas hoida kogu õhtu ja öö, kulub niisugust materjali väga palju 
ning selle vajadust on kerge alahinnata. Seepärast kogu materjali rohkem, kui arvad, 
et tarvis võiks minna. Külma ilmaga on vaja ühtlasi arvestada, et uni ei tule kuigi 
sügav, sest pead vähemalt iga poole tunni tagant lõkkesse puid lisama ja tuld 
kohendama. 
 
Põletispuu tükeldamine 
 
Et põletispuud oleks käepärasem kasutada, tuleb seda saagida või lõhkuda. Tavaliselt 
on puusaagimine traatsae või kokkupandava aiasaega liigne jõuraiskamine. Võib-olla 
on lihtsam murda seda lühemateks tükkideks. Leia kaks tihedalt lähestikku kasvavat 
puud. Vaata ümbruskond üle, et pind oleks tasane ja ilma teravate kivideta, mille otsa 
võid kukkuda, ning et seal ei kasvaks libedat sammalt, millel vääratada. Pista oks või 
käsivarrejämedune tüvi kangina poole meetri võrra puude vahele ja suru seni, kuni see 
murdub. Säilita tasakaalu ja ole valmis juhuks, kui puu vedruna paindub ning seejärel 
äkitselt raksuga murdub.  
 
Ei ole soovitav asetada puud ühe otsaga kivile ning sellel trampida ja hüpata, sest see 
võib kaasa tuua vigastatud jalgu ja õnnetuid kukkumisi. Rohkesti haavu, peamuhke ja 
valulikke hoope on saanud ka need, kes taovad põletispuud puruks vastu kive või 
kaljusid. Murdunud puutükk sööstab mürsuna ettearvamatus suunas lendu ja tabab 
sageli tegutsejat. Kõige parem on saagida puud tavalise saega või kui seda ei ole, 
järele mõelda, kas mitte notid lihtsalt lõkkes keskelt pooleks põletada. 
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Juurel seisvad suured kuivanud puud 
 
Hoiatus! Suurte puude langetamine on eluohtlik ja võib põhjustada raskeid vigastusi 
sulle ja su kaaslastele. Valehinnangute ning õnnetuste oht on väga suur, eriti kui sa 
pole puude langetamist õppinud. Ei soovitata puid langetada muidu kui äärmises 
hädaolukorras. 
 
Süütevahendid 
 
Tule süütamine sooja ja kuiva ilmaga, kui põletispuu on kuiv ning soojenenud 
ümbritseva keskkonna temperatuurini, ei nõua suuremat pingutust. Vihmase, külma 
või tuulise ilmaga seevastu võib lõkke alustamine olla väga raske. Sellegipoolest 
kehtib peaaegu igas olukorras üks ja sama printsiip, nimelt süüdatakse kõigepealt 
peenike materjal, millest omakorda võtavad tuld järjest jämedamad lõkkepuud. Jaheda 
või niiske ilma korral peab peenikest süütematerjali olema palju, sest põletispuu tuleb 
ümbritseva keskkonna madalalt temperatuurilt üles soojendada ning niiskus puust 
välja aurutada. Ainus viis saada osavaks lõkkemeistriks on harjutada igal aastaajal ja 
erinevates ilmastikutingimustes. 
 
Tuletikke on lihtne kasutada, ent tikud kardavad niiskust ja seetõttu tuleb neid hoida 
kilekotis või kaanega filmitopsis. Süütepinda tuleb samuti kaitsta, nii et liimi sellest 
tükike topsikaane sisse. Tikke tuleb hoida topsis peaga allapoole. 
 
Tulemasinast jätkub sama kauaks kui 500 tuletikust. Tulemasinat on võimalik 
kasutada ka siis, kui see on niiskunud. Raputa vesi maha. Puhu süütemehhanism 
tugevalt läbi ja räksi mõned korrad, kuni tulemasin hakkab uuesti tööle. Temperatuuri 
korral alla 0°C tuleb gaasiga täidetud tulemasinat hoida põuetaskus, sest muidu vedel 
süüteaine ei gaasistu. 
 
Tuletegemine 
 
Võta pihku korralik kimp kuivi kuuseoksi ja murra need kahekorra. Kui tarvis, aseta 
kimpu kasetohtu, kuusevaigu tükke, laaste või muud kergestisüttivat materjali. Teise 
käega hoia kimbu all süüdatud tuletikku, tulemasinat või kasetohtu. Kui oksad on tuld 
võtnud, pööra ja liiguta kimpu seni, kuni see põleb korralikult. Aseta kimp 
tuleasemele ning lao peale peenikesi, pisut jämedamaid ja keskmise jämedusega puid. 
Pole ohtu, et tuli lämbub, kui asetad puid peale hõredalt. Sedamööda, kuidas tuli 
suureneb ja moodustub süsi, lisa juurde jämedamaid puid. Kui kavatsed lõkkesse 
asetada suuri puunotte, peab enne alla tekkima korralik tuline söekiht. Vahel on 
vajalik lisada lõkkesse peenemat kiiresti põlevat puud, et temperatuur tõuseks ja notid 
süttiksid. 
 
Kui teed talvisel ajal lõkke puu alla või selle lähedusse, raputa kõigepealt okstelt lumi 
maha, siis ei pudene koldesse sulavat lund. 
 
Kustutamine 
 
Tule kustutamisel on tähtis, eriti kui lõke põles kogu öö, tuleaset hoolega kontrollida 
ja see kindluse mõttes korralikult veega üle valada. Veereta kivid kõrvale, kaeva maad 
tuleaseme all ja selles vahetus läheduses veendumaks, et säde pole maa sisse või 
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juurtesse hõõguma jäänud. Vala veel vett peale ja sega läbi. Kaevamiskepiga võid 
teha maa sisse vee valamiseks augu. Tuleaseme kuumad kivid võivad olla nii tulised, 
et süütavad kuiva sambla või rohu. Jahuta kivid, ja kui võimalik, lao hunnikusse 
(Sepp,1988). 
 
 
 

EKSIMINE LOODUSES 
 
Enne loodusesse minekut pea meeles! 
 
Laagrist lahkudes teata, kuhu sa lähed! 
Laagri kasvataja peaks informeerima laagri juhatajat, kuhu (metsa, järve äärde jne) ta 
lastega läheb ja millal ta plaanib tagasi jõuda. 
 
Mida selga panna?  
 
Külmema ilmaga on parim rõivamaterjal puuvillase ja kunstkiu segu, nagu ongi 
enamik materjale tänapäeval. Riietuda tuleks mitmekihiliselt ning rõivaste värvid 
peaksid looduse taustal välja paistma. 
 
Selgita lapsele, millest ta saab aru, et on eksinud. 
 
3 ellujäämisreeglit eksimise korral looduses: 
 

1. Jää paigale. Kui oled eksinud, siis jää ühele kohale paigale. See kiirendab sinu 
ülesleidmist. Sihitult ringi joostes eksid veel rohkem ära ja kulutad oma 
energiat, mida läheb vaja ellujäämiseks. 

2. Ole kuuldav ja nähtav. Tee ennast otsijatele kuuldavaks ja nähtavaks. 
Hädasignaaliks on millegi kolmekordne kasutamine: näiteks kolm vilet teatud 
vaheaegadega; kolm rida pulki, kive või käbisid risti üle tee; kolm käevarre-
pikkust maasse torgatud keppi. Need on hädasignaalid, mis looduses silma 
torkavad ja kiirendavad sinu ülesleidmist. 

3. Hoia sooja. Riideid ei tohi seljast ära võtta, peakate tuleb hoida peas. Süüta 
lõke, kui on võimalik. Tuli ei tähenda ainult sooja, vaid võib olla ka 
signaaliks.  Ehita onn, et kaitsta end tuule ja vihma eest. Maapinnal istudes 
hakkab kiiresti külm, seepärast kata maapind onnis vähemalt 15 cm paksuselt 
kuivade lehtede, okste ja rohukihiga. 

 
Hädaolukord tekib tavaliselt üllatusena. Esmajärjekorras on oluline teadvustada 
enesele, et midagi on juhtunud. Alles seejärel on inimene vaimselt valmis õigeid 
samme astuma. Pool võitu on käes, kui hädasolijal on piisavalt tahtmist ja fantaasiat 
olukorras toimetulekuks. Tavaliselt hakkab inimene hädaolukorras kartma ja muret-
sema, selles pole midagi imelikku, see on  normaalne. Inimene, kes saab olukorrast 
aru ning respekteerib toimunut, mõtleb adekvaatsemalt ning suudab olukorda mõju-
tada. Sellisteks juhtudeks on vajalik meelde jätta ''STOP-reegel'':  
 

S = Seis! Ära kiirusta otsustega. Kui oled eksinud, siis pole enam ohtu veelgi 
rohkem ära eksida. Hinga rahulikult, süüta lõke, vaheta sokke või tee midagi muud, 
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selle asemel et endale ette kujutada käesoleva hetke raskust või hiljem saabuda 
võivaid õudusi. Hirm taandub tasapisi ja sa suudad hakata konstruktiivselt mõtlema. 

 
T = Tutvu olukorraga! Mis juhtus, millised on praegused asjaolud? Kui oled 

eksinud, siis nüüd on paras aeg tagantjärele meenutada, kus sa võisid eksida. Sageli 
on võimalik ilma suuremate raskusteta õigele rajale tagasi pääseda. 

 
O = Orienteeru! Kus sa asud, kuidas leida teed, lähimat asundust või abi? Kuula 

ja otsi märke teistest inimestest või “tsivilisatsioonist”. Kui sul on vile, võib see 
kohale kutsuda läheduses viibivaid inimesi. Kui oled vigastatud või tunned, et olukord 
on muutumas ohtlikuks, võib olla nüüd paras aeg välja tulistada kaasa võetud 
signaalrakett. 

 
P = Planeeri! Koosta plaan oma edasiseks tegevuseks. Sinu praegustest otsustest 

sõltub väga palju, kuidas olukord mitte ainult lähimate tundide, vaid ehk isegi mitme 
ööpäeva jooksul edasi areneb (www.hot.ee/seikle). 
 
  

FÜSIOLOOGIA 
 
Et inimene oleks nii vaimselt kui füüsiliselt vormis, vajab ta järjekindlalt  vett ja toitu. 
Kui vee ja toidu juurdevool ei kata keha energiavajadust, siis keha töövõime kahaneb 
ja ta hakkab kasutama  enda energiavarusid.  
 
Toit 
Energilise tegutsemise korral, näiteks matkates, kasutab keha kütteainetena süsi-
vesikuid (tärklis ja erinevad suhkrud) ning rasva. Lihaste tööks on süsivesikud eriti 
vajalikud. Erinevalt rasvadest on meie kehas süsivesikuid väga vähe (umbes 400 g), 
millest jätkub 24 tunniks (täiskasvanud inimesele). Osa vajalikust suhkrust sisaldub 
veres. Suhkru maht veres peab alati olema ühtlasel ja stabiilsel tasemel. Kui vere-
suhkru tase hakkab ebanormaalselt langema, annab see tunda nii füüsiliste kui vaim-
sete reaktsioonide näol.  
 
Süsivesikute puudusest tingitud keha reaktsioonid: 
 

- pärsitud mõtlemisvõime ja aeglasemad reaktsioonid 
- häiritud otsustusvõime ja kontsentreerumisraskused  
- apaatia  
- ärritatus 
- peavalu 
- külmatundlikkus 
- lihaskrambid 
- atsetooni lõhn väljahingatavas õhus.  

 
Et inimene suudaks selgelt mõelda ja tegutseda ka siis, kui toidust on puudus, vajab ta 
ainult 130 grammi süsivesikuid päevas (500 kcal/2200 kJ). Sellise energiahulgaga 
saab tööd teha vähemalt kaks nädalat – kuni keha rasvareservid on täielikult ära kasu-
tatud, aga ainult juhul, kui juuakse palju vett.  
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Vesi 
Kui inimene ei joo piisavas koguses vett, mõjutab see oluliselt tema töövõimet. 
Vedelikukaotuse korral 3 % kehakaalust langeb töövõime vähemalt 20 %. Veepuudus 
tekitab peavalu ja väsimuse. Teatud veehulga omandab keha toidu kaudu, kuid 
aktiivse tegevuse korral on sellest vähe. Seetõttu tuleb juua vähemalt kaks liitrit vett 
päevas. Juhul kui süüakse vähem  või kui tarvitatakse palju rasvast toitu, vajab 
inimene rohkem vedelikku. Tuleb hoolitseda enda ja  sõprade eest. Sööma ja jooma 
peab korrapäraselt ning väsimuse korral tuleb puhata.  
 
Madal veresuhkru tase ja vedelikupuudus on välitingimustes kõige tavalisemad 
õnnetuste põhjustajad. Sellepärast tuleb iga pausi ajal süüa ja juua. Metsa minnes peab 
alati olema kaasas midagi magusat (karamellkommid, rosinad jne).  
 
Pea meeles! 

1. Joo vähemalt kaks liitrit vett päevas!  
2. Joo ja söö mitu korda päevas midagi, mis sisaldab süsivesikuid!  
3. Vedelikupuudus ja madal veresuhkru tase on tavalised õnnetuste põhjustajad. 
4. Joogivesi peab olema puhas, st vesi ei tohi sisaldada baktereid ega mürkaineid. 

Eesti metsajärvede vesi on tavaliselt puhas. Vee võtmisel tuleb vaadata, kust 
vesi tuleb ja kas läheduses pole potentsiaalset saasteallikat. Kui järve lähe-
duses on põllud, tuleb vett enne joogiks tarvitamist puhastada.  

5. Joogivee võtmisel on soovitatav võtta vett kaldast võimalikult kaugelt, kasu-
tada voolavat vett;  vajadusel tuleb vett keeta (vähemalt 5 minutit) või kasu-
tada veepuhastuse tablette. Mitte kunagi ei tohi võtta joogivett veeloikudest 
ega kraavidest.  

6. Ei tohi juua jääkülma vett, see võib põhjustada kõhulahtisust.  
 
Keha reaktsioonid vedelikupuudusele: 
 

- janu 
- loidus 
- peavalu 
- isupuudus 
- iiveldus  
- ebameeldivuse tunne 
- tumekollane uriin. 

 
Pea meeles, et vedelikuvajaduse katmiseks ei piisa ainult janu kustutamiseks 
vajalikust kogusest. Tuleb juua veel samapalju, et keha vedelikutaset hoida. 
 
Vedeliku tasakaalu jälgimiseks on hea hoida uriini värv kontrolli all (värvitu kuni 
helekollane on hea, tumekollane kuni kollakaspruun tähendab tugevat 
vedelikupuudust). 
 
Vedeliku tasakaalu hoidmiseks tuleb juua ca 1,5 dl vett tunnis. 
 
Raske, higistamapaneva töö korral tuleb juua 3–4 liitrit vett päevas. 
 
Tuleb vältida vett väljutavaid jooke (kohv, kange tee, Coca-Cola, alkohol).  
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Külma mõju 
Ei pea olema eriti külm, et inimene alajahtuks. Külmetumine või üldine alajahtumine 
(kui kehatemperatuur langeb alla normaalse) tähendab, et halveneb ka liikumis- ja 
mõtlemisvõime.  
 
Alajahtumisel ei mängi mingit rolli, kui külm on. Määrav on meie võimalus säilitada 
normaalset kehatemperatuuri. Isegi jahedal suveõhtul võib alajahtuda, kui ollakse 
kerge riietusega. Kui lisaks ollakse veel märg, toimub alajahtumine veelgi kiiremini.  
 
Märjad või niisked riided isoleerivad halvasti. Kuivades riietes on palju paigalseisvat 
õhku, mida soojendab keha energia. Siit järeldub, et õhk tuleb hoida paigal, 
kehasoojuse säilitamiseks on tähtis tuule- ja niiskuskindel riietus.  
 
Oluline on kanda mütsi ja kindaid ning jälgida, et jalad ei külmetaks. Põhjus on selles, 
et peas, kätes ja jalgades on veresooned väga pindmised ja veri jahtub seal kiiremini. 
Kuna veri liigub südame ja kopsude poole, kaasneb sellega keha kiire jahtumine.  
 
Eriti tähtis on müts. Kui ollakse riides näiteks neljale miinuskraadile vastavalt, aga 
ilma mütsita, kaob pool kehasoojusest pea kaudu (peas on palju veresooni, mida ei 
kaitse lihased ja rasv). Seetõttu külmetavad paljud isegi miinuskraadideks sobivas 
magamiskotis, sest nad magavad ilma mütsita. Vanasti oli öömütsi funktsiooniks 
kehasoojuse säilitamine. 
 
 
 

UJUMINE 
 

NÕUDED UJUMISE KOHTA 
 
Ujumiseks sobiva veetemperatuuri miinimum on +18° C (mõõdetud 1m sügavusel). 
Kiire vooluga jões ei tohiks suplemiskoha sügavus ületada 1m. 
Ohtlik on ujuda: 
- pärast einestamist 1,5 tunni jooksul 
- õhtuhämaruses ja öösel     
- hüdrotehniliste ehitiste, paisude, lüüside ja tammide läheduses 
- veereostusallikate piirkonnas. 
Kõigile õpilastele tuleb näidata lubatud supluskoha piirid. 
Äärmiselt ohtlik on: 
- suplemaminek paadist 
- vette sukeldumine sildadelt ja järskudelt kallastelt. 
Üheaegselt ei soovitaks viibida vees üle kaheksal õpilasel. 
Õpetaja või grupijuht jälgib suplejaid kaldalt või kaldaäärsest veest. 
 

KUIDAS KORRALDADA UJUMIST 
 

1. Ujuma läheb rühm alati koos kasvatajatega. Mineku ajal on kõigil trikoode peal 
riided ning jalas kinnised jalatsid, kaasas vahetusriided ja rätik, soovi korral ka 
rannasussid. 
2. Esimesel päeval demonstreerivad kõik lapsed oma ujumisoskust kasvatajatele 
(vetelpäästele), et selgitada välja, keda lubada sügavasse, keda madalasse vette. 
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3. Saabunud vee äärde, riietutakse lahti ja oodatakse kasvatajate (vetelpääste) 
märguannet, et minna ujuma. 
4. Vette minnakse kahekaupa ja paariline peab jälgima oma paarilist. 
5. Veest välja peavad paarilised tulema alati koos. 
6. Lapsed peavad alluma vetelpääste korraldustele. 
7. Vähemalt üks kasvataja peab olema lastega vees ja üks kaldal. 
8. Ei mingit tegevust öösel vees ega vee ääres. 
 

UJUMISKOOL 
1. Harjutatakse 
2. Lõdvestutakse 
3. Hõljutakse 
4. Libistatakse 
5. Sukeldutakse 
6. Ujutakse "koera" 
7. Hüpatakse 
 
  
1. HARJUTATAKSE 
Ujumisoskus on tuhandete järvede ja kümnete tuhandete tiikide, jõgede ja ranniku-
äärsel maal lausa eluliselt tähtis.  

 
See on rahva oskus, hea harrastus ja liikumismoodus. Ravivõimlemise, ujumisõpetuse 
ja elupäästmise õpetajad Eevaliisa Riski ja Jaana Ratamaa on koostanud ujumisõpetuse 
10-osalise kirjaliku kursuse, kus käsitletakse olulisemat ujumise õpetamisel.  
 
1. Enne ujuma õppimist tuleb sul usaldada vett, osata lõdvestuda. Jookse ja käi eri 
sügavusega vees. Liiguta käsi erinevates asendites. Tunneta vee takistust. 
 
2. Pese nägu rohke veega ja puhu mulle vette. 
 
3. Pane nägu vette – alguses kiiresti ja korraks, seejärel aeglasemalt ja lõpuks veel 
sügavamale. 
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2. LÕDVESTUTAKSE 
Enne ujuma õppimist tuleb osata lõdvestuda vees. Ei saa nautida ujumist, kui kogu 
aeg kardad näo märjaks saamist või pea vee alla sattumist. Kui oled õppinud puhuma 
vette, võid õppida sukelduma näiteks järgmiselt: 
 
1) hüppa vees kaks korda ja kolmandal korral nii, et lähed täielikult vee alla; 
 
2) hoia vee all hinge kinni, hoia silmad lahti ja vaata, kas sa näed oma sõrmi; 
 
3) sukeldu võtma põhjast võtmeid või uputatud rõngaid. Võid ka käia uurimas vee-
aluseid silte nina kauguselt. 
 
 

 
 
 
3. HÕLJUTAKSE 
Kui oskad vees lõdvestuda ja sukelduda, võid õppida hõljumist. Hõljumisasendis võid 
hiljem õppida ujumisliigutusi. 
 
1. Proovi, kas vesi kannab: kükita lõuani vette, seistes ühe suure varba toel kui 
baleriin. See õnnestub vees, kuid mitte maal – see tähendab, et vesi kannab sind. 
 
2. Sellest asendist võid panna näo vette ja tõsta varba põhjast, siruta keha veepinnale, 
nii et oled kõhuli hõljumisasendis. 
 
3. Vesi kannab sind ka seliliasendis. Proovi – istu vette nagu toolile, vesi ulatub 
lõuani; pane pea padjale – vaata üles; sead ennast magama – hõljud nüüd 
selililamangus, puusad pinnal. 
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4. LIBISTATAKSE 
Kui tunned, et vesi kannab sind hõljudes, võid õppida libisemist. Libise 
voolujoonelises asendis kõhuli või selili veepinnal. 
 
1. Libisemisasend on sama, kas oled kõhuli või selili. Võid õppida asendeid madalas 
vees. Jalad ja käed sirutatud koos ja keha voolujoonelisena. Pea käte vahel, õlad vastu 
kõrvu. 
 
2. Kummardu – nägu vette, siruta käed liikumissuunda ja tõuka seinast libisema 
veepinnale. Libisemiseks ei ole vaja hüpata. 
 
3. Selili libisemisel vaata üles, kõrvad vees, pea kuklas ja kõht/naba veepinnal. Käed 
sirutatud libisemise suunas. 
 
 

 
 
 
5. SUKELDUTAKSE 
Sukeldumine on üks osa mitmekülgsest ujumisoskusest ja lisaks veel mugav. Seda 
võid õppida, kui oskad libiseda. Kui oled sukeldumise maitse suhu saanud, võid 
proovida ujumismaski, hingamistoru, lesti ja minna sportliku allveeujumise kursusele. 
 
1. Suuna libisemine vee alla, painutades keha puusadest. Võta põhi vastu kätega, võid 
proovida kätelseisu. 
 
2. Selili vee all libisedes võid hakata vallatlema: kätelseis ja kukerpall on juba 
keerulisemad. Kui tundub, et ninna läheb vett, puhu ninast õhku välja. 
 
3. Kergeim viis sukelduda on painutades ülakeha vee alla nii nagu liigendnuga. 
Jalgade raskus annab hea algkiiruse. Pinnale tullakse lühemat teed pidi. 
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6. UJUTAKSE "KOERA" 
Kui oskad sukelduda, on sul kerge õppida "koera" ujumist. Õpi selgeks jalgade töö, 
siis käte töö ja hingamine ning lõpuks kõik koos. Lõbusat "koeraujumist"! 
 
1. Liiguta puusadest sirgeid jalgu vaheldumisi madalas vees. Põlved painduvad vähe. 
Vesi ei pritsi, sest ainult kannad "lõhuvad" veepinda. Uju, käed põhjas. 
 
2. Käte töö on ka vahelduv. Harjuta paigal seistes. Kühvelda vett kätega vaheldumisi. 
Võta veest kinni (tunneta vett), käi põhjas. 
 
3. Ühenda libisemisega jalgade töö. Ühenda libisemisega käte töö. Hinga sisse ülalt- 
poolt veepinda ja hinga välja vette. See ongi "koeraujumine". 
 
 

 
 

 
 
7. HÜPATAKSE 
 
Vette hüppamine on tore. Turvalisem on seda teha, jalad ees. Esiteks on vaja 
kontrollida, et vee all ei ole takistusi ja et vett on piisavalt. 
 
1. Alusta hüppamisharjutusi vöösügavuses vees. Hüppa kükkhüpet (pommi). Seejärel 
võid minna trepiastmetelt hüppama. 
 
2. Ujumisbasseini äärest või platvormilt hüppamist võid alustada istuvast asendist. 
Kuku vette. Õpi hüppama nii, et ei hoia ninast kinni. 
 
3. Püstiasendist hüpates seisa äärel nii, et varbad ulatuvad üle ääre. Kuku vette, 
astudes sammu ette. Vette jõudes hoia keha pingestatult ja käed vastu külgi. 
 
 

 
 

OHUTUT UJUMISSUVE! 
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LÕKKEÕHTUD 
 

MIS ON LÕKKEÕHTU 
 

Lõkkeõhtu on laagris toimuvatest üritustest üks tähtsamaid. Laagri lõkkeõhtu 
sündmused, laulud ja mängud jäävad laste mälestustesse igaveseks. Seetõttu laskem 
ka lastel endal planeerida lõkkeõhtu kava ja esineda nendel õhtutel. 
 
Mida kõike võib lõkkeõhtul juhtuda? Peaaegu kõike. Osa programmist peaks jääma 
lihtsalt planeerimata, et üritusel oleks oma arengusuund sõltuvalt sellest, kuidas üritus 
vastu võetakse. Tseremoniaalne osa tuleb muidugi  korralikult ette valmistada. 
Laulmine, jutustamine, tantsimine, näidendi esitamine, kaaslastega mõtete ja unistuste 
jagamine – see kõik võib lõkkeõhtul aset leida. 
 
Lõkkeõhtu võiks koosneda järgmistest etappidest: 
1) lõkke süütamine, 
2) õhtu avamine, 
3) laulud, 
4) trikkide demonstreerimine, 
5) näidendi esitamine, mängud, lugemine, 
6) jutustused, 
7) lõpetamine. 

 
SPETSIAALSED LÕKKEÕHTUD 

 
ESIMENE LÕKKEÕHTU – eelmise aasta või eelmise vahetuse lõkkesöed hoitakse 
alles ja neid kasutatakse uute laste tulekul esimesel lõkkeõhtul. 
 
RÜHMADE LÕKKEÕHTUD – need on lõkkeõhtud, kus iga rühm peab esinema 
mingil etteantud teemal või ise juhtima lõkkeõhtu programmi. See võib olla kogu 
laagri lõkkeõhtu, aga ka ainult oma rühma üritus. 
 
TSEREMONIAALSED LÕKKEÕHTUD – spetsiaalsel teemal või üritusel põhinevad 
lõkkeõhtud. 
 
VIIMANE LÕKKEÕHTU – iga rühm meenutab oma laagripäevi ja eredamaid hetki 
laagris. Sel õhtul soovivad lapsed midagi ilusat laagrile ning kasvatajad laulavad 
lastega ühiselt lahkumislaulu. 
 

LÕKKEÕHTU LÕPETAMINE 
 

See toob kaasa ametliku lõpu. Lõpetuseks võivad lapsed laulda oma lemmiklaulu või 
moodustada „sõprusringi” – iga laps paneb oma parema käe risti üle vasaku ja võtab 
mõlema käega naabri kätest kinni. „Sõprusringi” hoitakse koos, kuni lõpulaul on 
lõppenud ja lõpusõnad öeldud. Ringis seistes tunnetavad lapsed, mida tähendab 
sõprus ja kuidas seda hoida. 
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LÕKKEÕHTU PROGRAMMI NÄIDIS 
 

20.30 AVAMINE (paraadmarss lõkkeplatsile, aktiivrühm tervitab saabuvaid lapsi, 
lõkke süütamine, avalaul) 
20.50 ESIMESE RÜHMA ETTEASTE 
21.00 KASVATAJATE ESIMENE ÜLLATUS 
21.15 TEISE JA KOLMANDA RÜHMA ETTEASTED 
21.40 LAULMINE 
21.50 NELJANDA RÜHMA ETTEASTE 
22.00 MÄNGUD 
22.15 KASVATAJATE TEINE ÜLLATUS 
22.30 LÕKKEÕHTU LÕPETAMINE JA LÕPULAUL (rühmadena lahkumine 
lõkkeplatsilt) 
 
 
 

VÄLIKÜPSETAMINE LOODUSES 
 

Väliküpsetamisel on oluline arvestada laste vanuse ja nende abistamisoskustega. 
Alustada tuleb lihtsate võtetega ja vastavalt laste vanusele. Laps peab kõigest aru 
saama ja nautima iga sammu selle toimingu ettevalmistamisel ning läbiviimisel. Palju 
kergem on lihtsad asjad hästi ära õppida. Anna lastele võimalus nautida väljas toidu 
valmistamist, see jääb neile alatiseks meelde. 
 
Väljas küpsetamist tuleks planeerida eraldi toidukorrana. Selleks tuleb täita toidu-
soovisedel (lisa 1) ja esitada see 36 tundi enne ürituse algust peakokale või 
programmidirektorile. 
 
Et küpsetamine hästi õnnestuks, tuleb lapsed jagada rühmadesse, kellel on oma 
kindlad ülesanded. 
 
 
LÕKKEEHITAJAD 
 
- korjavad lõkkepuud, 
- hoolitsevad lõkke eest kogu söögitegemise aja jooksul,  
- kustutavad lõkke. 
 
KOKAD – KÄED PUHTAKS!  
 
- valmistavad ette toidu, 
- koristavad toidujäätmed. 
 
KORRASTAJAD 
 
- korrastavad kogu ala,  
- pesevad nõud. 
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5 REEGLIT KÜPSETAMISE ÕNNESTUMISEKS 
 

1. Kogu üritus peab olema hästi korraldatud. 
2. Planeeritav söögikord peab olema mitmekesine ja sisaldama lapsele kõike 
vajalikku. 
3. On vaja arvestada laste vanust ja nende vastavaid kogemusi. 
4. Tuleb valida sobiv ümbrus. 
5. Lisada küpsetamisele mingi huvitav toiming, et sellest ei kujuneks liiga rutiinne 
tegevus. 
 

VÄLIKÜPSETAMISEL VALMISTATAV TOIT OLGU MITMEKESINE 
 

Toiduvalik tuleks teha lähtuvalt 4 toiduainetegrupist (vt joonis). Need toiduained 
sisaldavad vitamiine, mineraale, rasvu, süsivesikuid ja valke ning kannavad hoolt 
meie keha varustamise eest vajalike toitainetega, seega tegutsevad hea tervise nimel.   
  
Väliküpsetamisel planeeritav toit peaks esile tooma erinevaid maitseid, tekstuure ja 
värve. Road tuleb valida nii, et lastel oleks huvitav neid valmistada. Väliküpsetamisel 
on õige kasutada meetodeid, mis on lastele eakohased ja sõltuvad rühma kogemustest 
toiduvalmistamisel. Hea kasvataja juhendab lapsi osavalt kogu toiduvalmistamise 
protsessi jooksul. Kui lapsed ja kasvataja planeerivad koos oma tegevuse, siis on ka 
tulemus edukas ja õpetlik. Kui lapsed on kaasatud kogu tegevuse jooksul, saab 
kasvataja üsna kiiresti ülevaate laste oskustest. Ta näeb, millised laste oskused 
vajavad arendamist, mis vajab harjutamist ning kuidas lapsi seejuures aidata. 
 
PEA MEELES – ALUSTA KÕIGE LIHTSAMAST, OMANDA KOGEMUSI, JÄÄ 
RAHULIKUKS, KATSETA UUSI OSKUSI JA IMPROVISEERI.  

 
RETSEPTE VÄLJAS KÜPSETAMISEKS 

 
Toit, mis on värskes õhus valmistatud ja söödud, tundub palju paremini maitsvat.  
Alusta kergemate retseptidega ja lase just lastel endal menüü koostada. Aga 

Piimatooted Lihatooted

Puu- ja 
juurviljad Teraviljatooted
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söögikorda planeerides pea meeles 4 toidugruppi: puuviljad ja juurviljad; liha (ka 
linnuliha), munad ja pähklid; piim; teraviljatooted. 

 
Väljas küpsetamise võimalused 

 
On mitmesuguseid toite, need võivad olla nii küpsetatud kui ka mitteküpsetatud. 
Toiduvalmistamine on osa lõbust, mida saab lastele laagris olles pakkuda. Alustage 
lihtsate „võileiva-lõunatega”, kus midagi ei küpsetata, ja liikuge edasi juba toitudeni, 
mis vajavad suuremat ettevalmistamist ja küpsetamist. 
 
Mitteküpsetatav lõuna  
Alustage „võileiva-lõunaga”. Sel puhul ei ole mingit küpsetamist, ainult planeerimine 
ja pakkimine. Võileibadele võib juurde pakkuda veel salatit ja magustoitu. 
 
Pajas/potis küpsetamine 
Alustage supi või kakao valmistamisega, see sobib hästi „võileiva-lõunaga”.  
 
Pulga otsas küpsetamine 
Igaüks saab endale ise küpsetada. Alustada võib leiva või vorstikeste küpsetamisega. 
 
Fooliumis küpsetamine 
Foolium on populaarne abimaterjal, kuid küpsetada saab ka apelsinikoores või 
paberkotis. 
 
Karbis küpsetamine 
Karbis on hea küpsetada biskviitkooke ja väikesi pitsasid. 
 

SALATID JA PÕHITOIDUD 
 
Alustage tavalise salatiga: lehtsalat (kapsas) ja majonees (hapukoor). 
 
Roheline salat: lisa tavalisele salatile rediseid, porgandeid, kurki ja tomateid. 
 
Magus salat: sega kodujuust, rosinad ja pähklid ning rulli salatilehe sisse. 
 
Täidetud puuviljad 
 
Eemalda õunalt/pirnilt südamik ja täida õun/pirn mõne järgmise seguga:  
- rosinad, pähklid ja suhkur  
- sulatatud juust ja pähklid 
- kodujuust. 
 
Džungli hommikusöök 
 
Kasvatajad või mõned lapsed tõusevad varem üles ja riputavad hommikusöögi puu- 
või põõsaokstele. Toit võiks olla pakitud eraldi kotikestesse. Toidukotid ja puuviljad 
riputada erinevate puude okstele. Lapsed korjavad sealt endale hommikusöögi ja 
saavad juurde piima või kakaod, mis ootab neid ühises hommikusöögikohas. 
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Ühepajatoit 
 
1 kg hakkliha  
4 kartulit  
6 porgandit  
2 sibulat  
2 tassi makarone  
soola ja pipart 
2 loorberilehte 
½ tassi jahu 
 
Varustus: pann, pott, nuga, puulusikas, küpsetusrest  
 
Pruunista pannil hakkliha ja peenestatud sibul. Aja keema 8 tassi vett, pane makaronid 
vette. Pese ja haki juurviljad, lisa makaronidele. Vala pruunistatud hakkliha potti, lisa 
loorberilehed ja maitsesta soola ning pipraga. Kui porgandid on pehmed, lisa jahu. 
Keeda veel mõni minut, eemalda loorberilehed ja serveeri kuumalt. Antud ainetest 
saad 8 portsjonit. 
 

PULGA OTSAS KÜPSETAMINE 
 
Selleks kasuta spetsiaalseid vardaid või leia sobiva pikkuse ja jämedusega tooreid 
oksi. Küpsetada tuleb sütel, mitte suurte leekide peal. Lõkke ääres istudes võib pulga 
otsas küpsetada midagi lihtsat: kartuliviile, sibulaid, pihve, paprikat, tomateid, leiba. 
 
Küpse õun 
 
1 õun igale inimesele 
suhkrut 
Torka õun „saba poolt” varda otsa. Õõnesta õun seest tühjaks ja puista sinna suhkrut. 
Küpseta väikese tule kohal nii, et suhkur jääks õuna sisse, kuni õun tundub küpsena. 
 
Saiakesed 
 
Pärmitaigen 
moos 
Vormi taigen spiraalselt pulga otsa (vooli saiake) ja küpseta lõkkes. Kui saiake on 
pruunikas, võta ta pulgalt maha. Määri moosi peale ning söö kohe. 
 
Suupiste 
 
2 küpsist igale inimesele 
1 vahtkomm 
tükike šokolaadi 
Tee „võileib” – pane šokolaaditükk kahe küpsise vahele. Küpseta ettevaatlikult 
vahtkomm ja pista ka see “võileiva” vahele, suru küpsised õrnalt kokku. 
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TOITE FOOLIUMIS KÜPSETAMISEKS 
 
Fooliumiga küpsetamisel on igaühel võimalik endale ise toitu valmistada: hambur-
gereid, röstleiba või -saia, praemuna, pannkooke, grillitud juustuvõileibu. 
 
FOOLIUMIS KÜPSETAMINE  
 
Keera portsjonid fooliumi sisse (ära suru komponente väga tihedalt kokku). Küpseta 
hõõguvate süte sees või kohal. Kasuta tange, et eemaldada valmis toit sütelt.  
 
Fooliumis küpsetamiseks sobivad: 
– hakkliha, õhukesed kartuliviilud, porgand, sibul 
– riis, kanaliha, paprika, sibul, porgand 
– sink, õhukesed kartuliviilud, puuviljad. 
 
Juurde võiks pakkuda ketšupit, majoneesi, salatit. Küpsetamisaeg sõltub sellest, kui 
kuumad on söed ja mida küpsetatakse. Tavaliselt küpsetatakse 15-20 minutit. 
 
Õun fooliumis 
 
1 õun igale inimesele 
suhkrut 
kaneeli, pähkleid, rosinaid 
 
Lõika tervest õunast südamik välja ja puista sinna suhkrut. Paki õun fooliumisse ning 
aseta sütesse 10-15 minutiks küpsema. Suhkrule võib lisada veel pähkleid, rosinaid 
või kaneeli. 
 
Banaanilaevukesed 
 
1 banaan igale inimesele 
šokolaadi 
1 vahtkomm iga banaani kohta 
 
Lõika banaani sisemisele küljele terves pikkuses lõhe ning topi sinna vahele tükike 
šokolaadi ja vahtkomm. Keera banaan hoolikalt fooliumisse ning küpseta sütel 20 
minutit. 
 
Hakkilihapallid 
 
1 suur sibul igale inimesele 
1 kg hakkliha 
seeni 
maitseaineid 
 
Lõika kooritud sibulad pooleks ning uurista sisu välja. Maitsesta hakkliha ja täida 
mõlemad sibulapooled lihaga. Pane seejärel sibul uuesti kokku ja keera fooliumisse. 
Küpseta sütes 15-20 minutit. 
 
Sibula asemel võib kasutada ka tomatit või apelsini. 
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Hamburger 
 
Kuklid 
12 kartulit 
12 porgandit 
2 sibulat 
soola, pipart 
pihve 
 
Pane kukkel fooliumi peale, aseta sinna pihv, tükeldatud kartul ja porgand. Lisa 
sibulat ja maitseaineid. Küpseta 15-20 minutit. Võimalikud on erinevad kombinat-
sioonid. 
 

APELSINIKOORES KÜPSETAMINE 
 
Apelsini süües jäta apelsinikoor terveks, pärast saad selles küpsetamist proovida. 
Selleks lõika apelsin pooleks ja uurista sisu välja. Täida apelsinikoor soovitud 
toiduainetega ja kata fooliumiga. 
 
– Küpseta apelsinikoores muna, lisa soola ja pipart. 
– Täida apelsinikoor tordipulbrist valmistatud tainaga. 
 

KARBIS KÜPSETAMINE 
 

Vooderda karp seest fooliumiga (vt joonist). 
 
Kook 
 
1 pakk tordipulbrit 
2 muna 
 
Sega pulber vastavalt juhendile ning lisa lahtiklopitud munad. Vala tainas fooliumiga 
kaetud karpi ning küpseta ahjus 45 minutit. 
 
Pitsa 
 
Röstsai või pitsapõhi 
ketšup 
pihv või kotlet 
juustu 
 
Pane toiduained kihiti karpi ja küpseta ahjus 30 minutit. 
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