
 

   Noorte loodus-ja jahilaager 23.-25.07.2020 Hiiumaal  

Laagri aja-ja tegevuskava on võimalik jooksvalt muuta, vastavalt oludele ja hetkevõimalustele . 

Laagrisse palun võtta kaasa oma toidunõude komplekt, isiklikud hügieenivahendid, nuga (lubatud 

suurusega jahinuga), binokkel, kompass. Väga mugavad jalanõud matkamiseks, sest liikumist saab olema 

piisavalt palju. Kindlasti kaasa võtta vahetusjalanõud ja sokid, kui peaks tulema vihma ja jalad märjaks 

saavad. Telefonid on laagris õpitubade ajal kõrvale pandud ja helistamise aeg on peale õpitubade 

läbiviimist. Ööbimine on telkides. Selleks võib kaasa võtta oma isikliku telgi, kuid planeeritud on ka kaks 

suurt telki. RMK Ristna Külastuskeskuses on võimalus kasutada nii sise-kui ka välitualette, samuti on 

olemas pesemisvõimalus. Ujuda saab meres, kuid kindlasti ei tohi sinna minna ilma täiskasvanud 

juhendajaid kaasamata. Samuti ei tohi lahkuda laagri territooriumilt ilma eelnevalt sellest teavitamata. 

Laager algab kogunemisega Ruila Põhikooli juures. Lapsevanem või tema esindaja annab lapse üle koos 

vanemapoolse loaga, kus kinnitatakse nõusolek laagris viibimise ajaks. Nõusolek on eelnevalt täidetud ja 

kahes eksemplaris, millest üks jääb lapsevanemale. Edasi liigutakse bussiga Rohuküla sadamasse ja 

praamiga Hiiumaale.Laagri tegelik alguse aeg sõltub suvisest Rohumaa-Hiiuma praami graafikust. Sõit 

jätkub RMK Ristna Külastuskeskusesse, kus leiab aset majutumine ja tutvumine laagri territooriumiga. 

Laagri tegevust alustatakse vastavalt laagri toimumise ajakavast lähtuvalt. 

Laagri tõrgeteta alustamise eelduseks on : 

1)Näidatakse lastele ööbimiskohad, söögi-ja pesemisvõimalused, WC jms.  

2)Kõikidel osavõtjatel on kaasas vanemate kontaktandmed. 

3)Kõik osalejad on läbi lugenud laagri juhendi ja omavad eelteadmisi et töötoad toimuksid tõrgeteta.  
 



4)Laagri juhataja tutvustab laagri sisekorraeeskirju ja jagab osavõtjatele laiali infolehed. 

5)Tutvustatakse ka sanktsioone, mis järgnevad korrarikkumisele laagri territooriumil.  

6) Laagris on esmaabivahendid. 

7)Tutvumine üksteisega, ka saatjate-ja laagri meeskonnaga.  

8)Laagri meeskonnal on kindlasti nimesildid ja eristuv riietus. 

9)Peale sissejuhatavat osa on laagri ametlik osa, mille käigus toimub laagri lipu heiskamine ja avatuks 

kuulutamine. 

10) Töötubadega alustamine. 

    

Kellaaeg 
1.laagripäev 

ÕPITOAD 

2. laagripäev 

LASKETIIR ja KOHALIKU KULTUURI-JA 

PÄRIMUSE ÕPITUBA 

3. laagripäev 

RETKEPÄEV 

Orienteeruv 

aeg, täpsustub 

Hiiumaa 

praamiliikluse 

suvise graafiku 

põhjal 

 

10.00-11.00 Laagrisse saabumine  

 

 

 

8.00 - 9.00 Hommikusöök 

 

 

 

   

 

8.00-9.00 Hommikusöök 

 

 



Kell 11.00 

algavad töötoad, 

mis vahetuvad 

iga tunni tagant. 

Korraga on töös 

6 töötuba . 

I õpituba  

Tutvutakse Eesti metsades elavate 

ulukitega, ulukinahkade, koljude, 

sarvede ja lõualuudega. Kursuslased 

saavad siit õpitoast informatsiooni 

ulukite elupaikadest, 

elutingimustest, toitumisest ja 

elust.Tutvutakse mõistega jahitrofee. 

Milline on trofee väärtus 

sentimentaalses ja võistluslikus 

mõistes. Kuidas toimub trofeede 

mõõtmine ja hindamine? Õpituba 

juhendab jahispetsialist ja 

loodusretkede juhendaja Peeter 

Hussar (CV lisas). 

 

9.30 -14.00  

IV õpituba 

Lasketiiru külastamine on teise laagripäeva 

esimene tegevus. Kuna laskmine lasketiirus 

toimub instruktorite vahetul juhendamisel, siis 

on kaasatud Hiiumaa Jahiseltsi 

laskeinstruktorid, kellel on vastav sertifikaat. 

Tehakse ülevaade lasketiiru ehitusest ja 

ohutusnõuetest laskmisel. Tutvumine lasketiirus 

kehtivate reeglitega. Jahilasketiirus harjutamine 

on osa jahipidamisest. Lasketiirus olevate reeglite 

rikkumine viib koheselt tiirust eemaldamisele. 

Tutvutakse erinevate jahirelvade ja nende 

erisustega. Harjutatakse laskmist erinevatest 

jahi- ja või sportrelvadest. Laskmise ajal peavad 

pähe olema pandud kõrvaklapid/summustajad ja 

laskja jälgib rangelt kõiki ohutusnõudeid. Iga 

laskja kõrval viibib juhendaja. Igal lasketiirus 

ürituse osalejal on võimalus teha 10 lasku. Kui 

laagris osaleja ei soovi relvast lasta, siis leitakse 

talle asendustegevus. 

 

 

 

 

 

 

 



11.00 – 14.00 

Lõuna  

    15.00 – 18.00 

  

 

 

 

 

 

 

 

II õpituba 

Noortele tutvustatakse jahisaaduste 

väärindamisest läbi taksidermia. 

Lastel on võimalus soovi korral 

väikelooma (orav vms) naha 

mannekeenile õmmelda. Detailselt 

räägitakse topiste valmistamise 

põhivõtetest ja vajalikest 

ettevalmistustöödest. 

Töötoa läbiviijaks on taksitermist ja 

hobikirjutaja Andres Lehestik. 

 

III  õpituba 

Vibujaht on üks jahipidamiseviise 

millel on väga pikaajaline ajalugu ja 

traditsioonid. Lapsed saavad teada 

vibujahi olemusest, ohutustehnikast 

vibu käsitlemisel ning proovida kätt 

ka vibulaskmises.Vibulaskeväljak 

paigaldatakse laagri territooriumile, 

tagades täielik ohutus osalejatele ja 

teistele laagris viibijatele. 

Vibulaskmine (juhendaja MTÜ 

Pärnumaa Vibujaht) 

  

X õpituba 

Nahast ja luudest ehete ja tarvikute 

valmistamine  

Töötuba juhendab Maria 

Põhako(läbinud vastavad kursused 

luukunstnik Moonika Hindi 

juhendamisel). 

 

 

V õpituba 

Looduses liikumine on hea nii kehale kui 

vaimule, võib sellega siiski kaasneda 

ebamugavaid/ohtlike olukordi ning on asju mida 

iga looduses liikuja peaks meeles pidama. Lapsed 

saavad teada põhilistest õnnetustest, mis looduses 

liikujaga võib juhtuda ning praktilisi teadmisi 

kuidas nendes olukordades käituda. Lisaks 

kuidas teha lõket, kuidas kasutada kompassi, 

kuidas teha ennast otsijatele nähtavaks . Õpitoa 

viivad läbi Livia Roomets ja Tene Mäerand MTÜ 

Eesti Jahinased, kes on läbinud esmaabikursuse. 

 

14.00 -21.00 

Hiiumaa ajaloo ja kultuurimälestistega 

tutvumine läbi ringreisi Hiiumaa ajaloolistesse ja 

looduskaunitesse paikadesse giid Marge 

Filipenko juhendamisel. 

Kell 14 väljasõit Palukülast. Kell 14.20 

Suuremõisa loss. Seal läheb tund ekskursiooniks 

15.30 Vaemla Villavabrik. Sääretirp 16.30 – 

17.30. Kärdla 18.00 - 19.00. Ristimägi 19.15 – 

19.45. Reigi kirik 20.00 – 20.15. Tagasi 

ööbimiskohas 21.00. 

Söögikord laagris.  

Lapsed grillivad vorste, teevad salati, joogid. 

 

 9.30-14.00 

VII õpituba 

Jahikoerad ja Huntloc 

demojaht 

Retk toimub viimasel 

laagripäeval. Retke 

pikkuseks on 

orienteeruvalt 6 

kilomeetrit. Retk toimub 

laagripaiga läheduses 

matkaradadel, 

Mardihansu lahe ääres 

ning metsas. Retke on 

ülesehitatud demojahina, 

kus lapsed saavad läbi 

Huntloci süsteemikaardi 

järgi metsas liikuda nii 

nagu reaalses ajujahis seda 

tehakse. Erinevatel 

koordinaatidel on ära 

peidetud üllatusi, mida 

tuleb otsida ning milleni 

jõudmiseks tuleb 

lahendada loodus- ja 

metsateemalisi küsimusi. 

Üheks ülesandeks on 

näiteks põdra kauguse 

määramine jahimehest. 

Taimede tundmine ja 

lõhna järgi määramine. 

Retke lõpus valmistavad 

lapsed endale lõunasöögi, 

mida tehakse eelnevalt 

sihtpunkti transporditud 



Õhtusöök 18-18.30 

 

VII õpituba 

Juttude vestmine, kuulamine, 

rahvajutt, suuline pärimus. 

Kogemustega jahimehed jutustavad 

lastele suulise pärimuse kaudu jahti  

rahvakultuuri ja tavasid hõlmavaid  

põnevaid lugusid. Kaasatud on 

erinevad põlvkonnad. Kahel 

laagriõhtul jutustavad erinevad 

jahimehed ja loodusetundjad 

huvitavaid lugusid oma jahimehe 

karjäärist. Võimalusel kaasatakse ka 

oma jahikoeri, et lapsed tutvuksid 

jahikoerte ja nende rolliga 

jahinduses.  Lisaks kuulatakse 

erinevate Eestis elavate ulukite 

häälitsusi, näiteks punahirve 

häälitsust, kelle üheks peamiseks 

elupaigaks on Eestimaal Hiiumaa. 

Juttude vestjaks ja loomahäälte 

presenteerijaks on Eesti jahinduse 

ekspert ja hirvepeibutaja Jaan 

Ärmus. 

 

 

  

 

priimustel. Saadakse 

teadmised priimuse 

kasutamisest, 

tuleohutusnõuete 

järgimisest looduses, 

toiduainete käitlemisest 

väljaspool laagri kööki. 

Väga oluline ülesanne 

koostöö harjutamiseks ja 

võrdsete ülesannete 

jagamiseks ja 

toimetulemiseks. 

14.00-15.00 lõuna  

 

 

17.00  Laagri lõpetamine, 

lipu 

langetamine.Tegevused 

toimuvad jooksvalt. 

 

 


