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Sissejuhatus
Minu loovtöö teemaks on “Tänapäeva käsitöö laager”. Laagri korraldasin Haanja
noorkotkastele ja kodutütardele.
Olen ise olnud mitu aastat kodutütar, käinud erinevates toredates laagrites ja rännakutel ning
mulle tundus laagri korraldamine huvitav.
Püstitasin endale eesmärgi korraldada laager ning valisin selle oma loovtöö teemaks.
Ettevalmistavas osas mõtlesin välja erinevad õpitoad ja tegevused, mis olid kõigile huvitavad
ja jõukohased. Koostasin kodutütardele ja noorkotkastele laagri kava. Abilisteks palusin meie
kooli õpetajad, vanemad kodutütred-noorkotkad ja mõned sõbrad, kes olid nõus mind aitama.
Laagri läbiviimine ja korraldamine jäi minu ülesandeks.
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1. Õpitoad
Laagris toimusid mitmed erinevad õpitoad.
● Kaardi tegemine
Iga noorkotkas ja kodutütar tegi omal valikul kaardi ja sai selle pärast endale jätta.
● Helkuri tegemine
Laagris osalejad said teha endale käsitööhelkuri.
● Pakutrükk, tempel
● Loomahääled
Kuulati erinevaid loomahääli ja pärast kontrolliti, palju meelde jäi.
● Nööbi õmblemine
Riidest lille peale nööbi õmblemine.
● Takistusrada
Oli tehtud nöörirada, kust pidi läbi saama.
● Morse
Anti paberil morsekood ja tahvlil olid salakirjas kirjutatud laused, mida pidi ära arvama.
● Riviõpe
Õpetati, kuidas peab kaitseväes käituma ja kuidas rivis käima (vt joonis 1).

Joonis 1. Riviõpe
Allikas: Janete Talo erakogu
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2. Laagri korraldus

2.1 Laagri kava
Laagri kava hakkasin koostama paar nädalat enne laagrit (vt Lisa 1). Kava koostamisel
arvestasin, et laagrisse tuleb eri vanuses lapsi ja et kõigil oleks tore ja lõbus.

2.2 Korraldajad
Laagri juhataja oli Janete Talo, laagrit korraldasid vanemad noorkotkad ja kodutütred, suureks
abiks oli rühmavanem Kadri Parts.

2.3 Laagri kokkuvõte
Peale laagrit andis rühmavanem Kadri kõigile osalejatele lehed mida pidi ära täitma ja meile
tagasi andma.
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3. Abilised
Abilisteks olid kaks õpetajat, vanemad kodutütred ja noorkotkad, üks Kanepi Gümnaasiumi
õpilane ja Kuperjanovi jalaväepataljoni ajateenja ( vt Joonis 2).
Pakutrükk, tempel - Paavo Rüütli
Kaardi tegemine - Kersti Aasa ja Sirlen Vodi
Nööbi õmblemine - Kersti Aasa
Helkuri tegemine - Laura Saunamets ja Johanna Sarik
Loomahääled - Sirlen Vodi
Morse - Sanel Štein ja Karl Markus Hannust
Takistusrada - Kalle Himma ja Villu Kõva
Sõlmed - Eva-Lotta Kuus ja Ülle Hollo
Riviõpe - Eger Pärna

Joonis 2. Abilised
Allikas: Janete Talo erakogu
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4. Projekt “NOORTE ISAMAALISE HARIDUSE PROGRAMM”
“Noorte isamaalise hariduse programm (IHP) on loodud koostöös Kaitseministeeriumiga.
Programmi eesmärk on edendada põhikooliealiste noorte seas isamaalisi väärtusi ning anda
neile võimalus osaleda kodanikukasvatuse suunitlusega huvihariduses, mis hõlmab
Kodutütarde ja Noorte Kotkaste järguõppe teemasid nagu näiteks: riigikaitseline õpe, Eesti
ajalugu ja kultuur, esmaabi, orienteerumine ja matkamine, ellujäämine metsas, loodusharidus
ja muud vajalikud oskused kogu eluks. Tänu isamaaliste laagrite avatud korraldusele suureneb
Kaitseliidu noorteorganisatsioonide Noorte Kotkaste ja Kodutütarde side ühiskonnaga ning nad
on väärtustatud riigikaitselise huvihariduse elluviijana.” (KODUTÜTRED, 2019)

5. Laagri tutvustus
Tänapäeva käsitöö laagris olid erinevad ja huvitavad õpitoad, mis meeldisid kõigile.
Korraldasin igale vanusele sobivad õpitoad. Laager algas reede pärastlõunal peale kooli.
Kõigepealt tegime rivistuse, et rääkida osalejatele, mis neid neil kahel päeval ees ootab ja kuidas
üldse laagris käituda. Tutvustasime neile kõiki abilisi ja teatasime, kus klassis mingi õpituba
toimub. Samuti võtsime kõigilt ära telefonid. Tegime 3 rühma. Üks õpituba kestis 45 minutit,
iga rühm sai käia igas õpitoas. Õpitubadeks olid helkuri tegemine, pakutrükk ja kaardi
tegemine. Peale neid õpitubasid läksime kooli kõrval olevasse metsa, kus oli juba valmis
takistusrada. Kõigile meeldis takistusrada väga. Puude külge olid pandud nöörid.
Mina isiklikult tegin ka takistusraja läbi, nii et sain saapaga vastu nägu ja pärast oksaga silma,
aga sellegi poolest oli tore. Pärast takistusraja läbimist läksime tagasi koolimajja, kus meid
ootas õpetaja Paavo, kes oli nõus rääkima meile 3D- printerist.
Johanna oli varem teinud arvutis valmis meie rühma logo. Ööseks jätsime selle valmima. Kui
3D - printerist sai räägitud, läksime õhtusööki sööma.
Õhtusöögiks oli kanapasta, mis kõigile väga meeldis. Peale õhtusööki oli meil uus rivistus ja
toimusid uued õpitoad. Need õpitoad kestsid samuti 45 minutit. Kui õpitoad läbi said, oli natuke
vaba aega. Valisime saalis kohad, kus keegi magab ja tegime endale asemed.
Kui oli juba pimedaks läinud, saatsime abilised metsa ja tegime koolimajas võistkonnad, et
hakata luuremängu mängima. Villu ja Kalle läksid metsa, et otsida koht, kus saab lõke teha ja
helkuripuu üles panna. Kui nad said lõkke põlema, helistasid nad meile ja meie saatsime
esimese võistkonna metsa. Andsime neile kaasa kaardi, kus oli märgistatud ring, kust tuleks
otsida lõket ja mis on lõkke ääres. Seal olid puusuusad. Tahtsime osalejatele seda mängu natuke
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raskemaks teha nii, et panime metsa ka vastutegevuse. Kui osalejad jäid vahele, tuli nende ajale
5 sekundit juurde, aga ainult paar meeskonda jäid vahele.
Läksin ise ka metsa, et vaadata, kuidas nad käituvad metsas, kas nad ikka luuravad ja räägivad
vaikselt, et keegi neid üles ei leiaks. Nad olid metsas väga tublid, kuulsime, et keegi räägib,
aga see oli nii vaikselt, et ei seganud teisi. Kui tehti suurt lärmi, sai võistkond ajale 5 sekundit
juurde. Metsas olime umbes 2 tundi. Kui lõpuks metsast tagasi jõudsime, tegime ühise ringi ja
rääkisime päevamuljetest, mis meeldis ja mis ei meeldinud. Peaaegu kõigile meeldisid
luuremäng ja takistusrada ja juba oli kell nii palju, et oli käes öörahu.

Järgmise päeva hommikul ärkasime, tegime ennast korda ja võimlesime natuke, et ikka uni ära
kaoks. Hommikusöögiks oli meie kokk teinud mannapudru ja võileivad. Peale hommikusööki
tegime veel mõned õpitoad, kuna samal päeval oli ka Võrumaa suusasarja viimane etapp ja
pooled laagrilised läksid võistlustele. Need, kes ei läinud võistlema, said valida, kas lähevad
võistlusi vaatama või siis lähevad uuesti takistusrada tegema. Neile meeldis väga takistusrada
ja üle poole osalenutest läks uuesti takistusrada tegema. Pärast käisime ruttu söömas, tegime
rivistuse ja oligi laagri lõpp.
Sain väga hea tagasiside. Kõigile meeldis ja oli põnev.
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Kokkuvõte
Käsitöölaagris olid toredad ja õpetlikud töötoad ning ülesanded, mis meeldisid kõigile. Leidsin
erinevad ülesanded, mis olid jõukohased 1. kuni 7. klassi kodutütardele ja noorkotkastele.
Õpitubade ülesannete mõtlemisel kasutasin laagrites ja rännakutel saadud mõtteid. Laagri kava
koostamine läks üpris hästi, ainult alguses oli natuke raske aja planeerimisega, aga lõpuks tuli
kõik väga hästi välja. Ettevalmistavas osas said õnneks kõik abilised aru, mida nad peavad
tegema ja õpetama.
Õpitubade ülesanded olid erinevad, abilised selgitasid laagrilistele, mida nad tegema peavad,
aitasid ja õpetasid, kui alguses aru ei saanud.
Laager lõppes planeeritust varem, kuna kõik olid väga tublid ja tegid oma ülesanded, mida nad
pidid tegema, rutem ära. Tegime lõpurivistuse, tänasime tublisid laagrilisi ja abilisi. Andsime
kõigile laagrilistele väiksed kommipakid ja abilistele šokolaadid.
Peale laagrit tundsin väga suurt rõõmu, et kõik läks nii, nagu planeerisime ja mõtlesime.
Arvan, et olid toredad päevad ja kõik jäid rahule.
Tänan mulle osutatud abi eest vanemaid kodutütreid-noorkotkaid, Laura Saunametsa, Eger
Pärna, õp Paavo Rüütlit, õp Kersti Aasat, õp Kersti Leiti ja juhendajat õp Kadri Partsi.
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Kasutatud materjalid
KODUTÜTRED. (2019). From https://www.kodutytar.ee/noorte-isamaalise-hariduseprogramm/
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Lisad
Lisa 1. LAAGRI KAVA

REEDE 29. MÄRTS
14.45 KOGUNEMINE
15.00-18.15 TÖÖTOAD
●

KAARDI TEGEMINE

●

3-D PRINTER

●

HELKURI TEGEMINE

●

PAKUTRÜKK, TEMPEL

18.30-18.55 ÕHTUSÖÖK
19.00-21.25 TÖÖTOAD
●

LOOMAHÄÄLED

●

ÕMBLUSMASIN JA NÖÖBI ÕMBLEMINE

●

RIVIÕPE

21.45 KOGUNEMINE
22.00-23.30 LUUREMÄNG
24.00 ÖÖRAHU

LAUPÄEV 30. MÄRTS
8.00 ÄRATUS
8.20-8.50 HOMMIKUSÖÖK
9.00-10.45 TÖÖTOAD
●

TAKISTUSRADA

●

MORSE

●

SÕLMED

11.00-11.30 ASJADE KOKKU PANEMINE
11.30-12.00 LÕUNASÖÖK
12.00-12.30 LAAGRI LÕPETAMINE

KAASA:
MAGAMISALUS
MAGAMISKOTT
HÜGIEENITARBED
MATKARIIDED
SPORDIRIIDED
TASKULAMP
VAHETUSJALANÕUD
VAHETUSRIIDED

LAAGER ON JANETE TALO LOOVTÖÖ
LISAINFO: RÜHMAJUHI ABILT JANETE TALOLT +372 5841 2228 VÕI
RÜHMAVANEM KADRI PARTSILT +372 5267 027 KAASA HEA TUJU ;)
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