
Uued vabatahtlikud noortejuhid korraldasid Hiiumaa noortele laagri 

Leemetis 24.- 25.jaanuaril. 
 

Hiiumaa uued  vabatahtlikud noortejuhid  Margo Rüütel,  Lya Uibo ja  Rein Reismaa korraldasid 

noortele kotkastele ja kodutütardele laagri. See laager oli ühtlasi nende lõputöö Kaitseliidu 

noortejuhtide kursusele. Nende praktika juhendajad olid Hiiumaa Noorte Kotkaste ja Kodutütarde 

instruktor  Merje Reismaa ja ja Hiiumaa Kodutütarde jaoskonnavanem Julia Gurjeva. Laagrisse 

sõitsime kaitseliidu veokaga. Saime õhkpüssist lasta, süüa teha, rividrilli, õppisime meditsiini ja 

matkatarkuseid ning aega jäi  veel ka orjenteerumiseks. Kokku oli meid 40 inimest. Laagris osales nii 

noorkotkaid, kodutütreid kui ka organisatsiooni väliseid noori üle Hiiumaa. 

Köögis oli meil abiks Lauka vabatahtlik noortejuht Larissa Babõnina.  

 Rividrill oli raske, muud kui  seisa ühe koha peal, nii valvel kui vabalt. Nii palju oli mujal vaadata ja 

uurida, mõelda ja puurida. Aega läks aga asja sai.                                         

 

Meditsiinis Õppisime alajahtumise kohta nii mõndagi huvitavat ja vaatasime pilte mis ajasid hirmu 

nahka. Väljaõpe toimus vestluse ringis ja saime ka läbi mängida. Meditsiini õpetas Tiina Hiiemets. 

Matakatarkuste õppimisel pidime oma võistkonnas arutama, mida võtta kaasa kahepäevalsele  

matkale ja mida mitte ning mis järjekorras vajalikke asju kotti  toppida. Selle töötoa viis läbi Margo 

Rüütel. 

Õhkpüssist  laskmise juures pidi hästi tähele panema, mis käsk sulle anti, sest kui  teha  midagi  valel 

ajal oleks lugu päris õudsa kursi võtnud, kuid lapsed teadsid seda hästi .  Vabatahtlikud kaitseliitlased 

Rein Reismaa ja Jaak Hiiemets jagasid oma õpetusi väga oskuslikult. 

 

 



   

 

Orienteerumisel õppisime  kuidas kasutada kompassi ja kaarti ning kirjelduse abil määratud punkti 

jõudmist. Matemaatikaga  pole orienteeumisel midagi pistmist, tuleb lihtsalt tähele panelikult 

kuulata ja tegutseda vastavalt juhistele. Orienteerumisoskusi jagas meile Anu Saue. 

Söögi tegemisel valiti välja köögi toimkond nii hommikul kui ka päeval, toit tuli meil väga hästi välja. 

                  

 

Meil olid  ka erinevad töötoad. Näiteks ühes neist ehitasime vahukommidest ja spagettidest 

huvitavaid torne.Teises õppisime ehitama jänesepüünist, kuigi  seal kandis jäneseid ei leidu. Õppisime 

üles panema suurt telki. Mulle meeldis väga bibi (telk mantli) üles panek. Kõik tegevused nõudsid 

koostööd meeskonnakaaslastega ja see andis hea võimaluse õppida arvestame oma kaaslastega ja 

olema paindlik. 

Tagasiside lehtedelt lugesid juhid, et noored oleksid soovinud rohkem actionit. 

Nii, et juhid pange pead tööle ja noored tulge meie sekka! 

                                                   Kodutütar olla on lahe! 

Kodutütar Meribell Rüütel, Käina Kool 6. Klass 


