
 

   Noorte loodus-ja jahilaager 23.-25.07.2021 Hiiumaal  

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

▪ Laagrisse palun võtta kaasa oma toidunõude komplekt, isiklikud hügieenivahendid (kaitsemask, hea 

kui see oleks korduvkasutatav, joogipudel, desinfitseerimisvahend) nuga (lubatud suurusega jahinuga), 

binokkel, kompass.  

▪ Väga mugavad jalanõud matkamiseks, sest liikumist saab olema piisavalt palju.  

▪ Kindlasti kaasa võtta vahetusjalanõud, vahetusriided 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 võta kaasa telk ja magamiskott ning soojad riided.  

▪ 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. 

 

Kohapeal on tagatud kaitsemaskid, puhas joogivesi, käte desinfitseerimine! 

 

Laager algab kogunemisega Ruila Põhikooli juures 23.07.2021, buss väljub kell 7.00. Lapsevanem või tema 

esindaja annab lapse üle koos vanemapoolse loaga, kus kinnitatakse nõusolek laagris viibimise ajaks. Nõusolek 

on eelnevalt täidetud kahes eksemplaris, millest üks võimalusel saata digitaalselt allkirjastatud aadressile 
 



jahinaised@gmail.com või anda lapse kätte, teine eksemplar jääb lapsevanemale. Edasi liigutakse bussiga 

Rohuküla sadamasse ja kell 8.30 praamiga Hiiumaale. 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: 

• Näidatakse lastele ööbimiskohad, söögi-ja pesemisvõimalused, WC jms.  

• Kõikidel osavõtjatel on kaasas vanemate kontaktandmed. 

• Kõik osalejad on läbi lugenud laagri juhendi ja omavad eelteadmisi, et töötoad toimuksid tõrgeteta.  

• Laagri juhataja tutvustab laagri sisekorraeeskirju ja jagab osavõtjatele laiali infolehed. 

• Tutvustatakse ka sanktsioone, mis järgnevad korrarikkumisele laagri territooriumil.  

• Laagris on esmaabivahendid. 

• Tutvumine üksteisega, ka saatjate-ja laagri meeskonnaga.  

• Laagri meeskonnal on nimesildid. 

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

kuulutamine. 

• Töötubadega alustamine. 
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