
Hiiumaa kodutütarde ja noorkotkaste Sügislaager 

25.-26.oktoober 2019, Kapasto karjääris 

Laager algas kogunemisega staabis. Pärast seda kui olime ennast ära registreerunud, istusime 

veoautosse ning sõitsime Kapasto karjääri. Kapasto karjääris toimus kõigepealt rivistumine ja räägiti 

laagri kodukorrast ning tutvustati juhendajaid. Kui rivistus lõppes algas laagri ülesehitus. Ehitasime 

laagrisse eraldi poiste ja tüdrukute WC ning püstitasime eraldi telgid. Kui saime laagri püsti 

valmistasime endale katelokkides kanasuppi, mille kõrvale sõime leiba, banaani ja müslibatooni.  

Kui söök oli söödud ja nõud pestud, anti teada, et igal telgil tuleb valida telgivanem ning paika panna 

öövalve graafik. Saime graafiku paika. Mina olin telgivanem ehk minu ülesanne oli graafik viia 

noortejuhile siis oli vaba aeg. Vabal ajal mängisime umbes 2 tundi luurekat  kuniks algas õppus  „Kuidas 

tuleb käituda kui tuleb häire“ . Pärast õppust anti minu kätte ohutu airsofti relv. Kui algas päris häire,  

rivistasin ma oma telkkonna üles. Liikusime varjatult kokku leppitud punktidesse, kus olime vaikselt ja 

jälgisime piirkonda. Häire kestis kokku umbes 15-20 min. Pärast häiret oli isikliku hügieeni aeg ning 

pärast seda algas öörahu ja esimese öövalve vahetus.  

Öö mõõdus üsna väsitavalt, sest alles pool tundi enne enda vahetuse algamist jäin magama ning pärast 

vahetust tuli alles uni (minu vahetus algas kell 01:00 ja lõppes 02:00 ). Äratus oli kell 08:00 ning pärast 

seda algas hommikuvõimlemine, millele järgnes isiklik hügieen ning hommikusöök. Kõik laagri toidud 

valmistasime ise. Pärast hommikusööki oli natuke vaba aega, millele järgnes laagri rivistus, kus meile 

tutvustati matkajuhti. Kui matkajuht oli tutvustava juttu ära rääkinud ja mõned metsatarkused ära 

näidanud, algas matk. Matk ei olnud väga pikk umbes 5km. Kui olime tagasi laagrisse jõudnud tegime 

telgiahju tule ning vahetasime riideid. Peale lõunasööki algasid meeskonnamängud rühmades. Minu 

rühm läks kõigepealt esmaabi töötuppa kus pidime rollidena vahetuvalt mängima hädasolijaid ja 

häirekeskust, helistamiseks kasutasime raadiosaatjaid. Järgmise töötoa teema oli 

„Meeskonnamängud“, kus ülesandeks oli nii meeskondadega konkureerida ja võistelda kui ka 

individuaalselt oma vahel võistelda. Kolmas töötuba ehk viimane oli „Airsofti rada“ kus tuli ületada nii 

lihtsamaid takistusi kui ka joosta kehvemal maastikul ning lasta vibu. Mina isiklikult jäin väga rahule. 

Kui töötoad said tehtud, hakkasime laagriplatsi koristama sest metsaalune pidi meist maha jääma 

selline nagu meid seal ei oleks kunagi olnudki. Kui laager sai kokkupandud sõitsime koju. 

Kuidas ma jäin laagriga rahule? 

Mina jäin laagriga väga rahule! Mulle meeldis kõige rohkem see, et oli öövalve ja et sain endale  korral 

rolli „Telgivanem“. Telgivanema rolli juures meeldis mulle kõige rohkem see, et ma sain endale uusi 

kogemusi näiteks kuidas häire ajal telki üles rivistada. Samuti meeldis väga „Airsofti Rada“ ja et saime 



katelokis süüa teha. Minu arust oli väga kasulik see, et kui me käisime matkamas siis matkajuht 

tutvustas meile taimi ja seeni mida saab toorelt süüa kui oled näiteks metsas ära eksinud ja süüa pole. 

Laagris sadas küll vihma kuid see ka ei heidutanud, kuna kottis oli kaasa võetud palju vahetusriideid. 

Ühesõnaga minu arust võiks veel sarnaseid laagreid toimuda, kuna need on huvitavad, lõbusad ja 

harivad! 

Hiiumaa noorkotkas Kaur Pranno 

 

 


