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SEIKLUSRATTA SÕNUMID 

           

 Suurlaagri staap annab teada, et oleme laagrisse soodustingimustel registreerimist veelkord 

pikendanud! Aga seekord mitte enam teatud kuupäevani, vaid selle hetkeni, kuni 500 laagrilist on 

registreerunud. Seega, kui sa ei ole veel jõudnud oma registreeringut ära teha või kui suveplaanides ei 

olnud veel päris selgus majas, siis saad veel suurlaagri oma suvekavva kenasti sisse võtta tasudes ESÜ või 

EGLi liikmena osavõtutasu 90€, mitteliikmena Eestist 120€ või välisriigist osalejana 200€. Samuti kehtivad 

sama aja võrra edasi ka kõik soodustused (pere, juhi jt). Laagriliste arvu saad jälgida suurlaagri kodulehelt 

ja kui 500 piir hakkab lähenema, anname sellest ka kindlasti Facebooki ning infolisti kaudu eraldi teada. 

Sellegipoolest ei tasu nüüd registreerimisega väga kaua ootama jääda, kuna nüüd kehtib ikkagi reegel, kes 

ees, see soodsamalt laagris ning kui peaks registreeruma nt mõni suurem grupp välisriigist, võib see 500 

piir üsna ootamatult täis saada, peale mida kehtib edasi juba vastav hinnakirjapõhine osavõtumaks, mis 

sellel ajahetkel kirjas. SEIKLUSRATAS ootab vähemalt 500 osalejat! Registreerunud osalejaid ning nende 

koguarvu saad vaadata siit. 

 Elu on seiklus ja nii on ka laagri meeskonnas toimunud mõned muudatused – uueks laagri turvajuhiks on 

Kaivo Õismaa, laagri kokaks Tarmo Randese (Keila) asemel Tarmo Oidekivi (PSGM), looduspäeva juhiks 

Aune Suve-Kütt (Kõrvemaa) ja ühe all-laagri juhiks Anna Zavolneri (Siil) asemel Oleg Kraus (Siil). Teisteks 

all-laagri juhtideks on Andres Lillemägi (Rakvere), Veeda Kala (Ökoskaudid), Grete Maidla (Põhjala). IST 

all-laagri juhiks on Sander Lillemäe (Ökoskaudid) ja pere all-laagri ning lasetaia juhiks Helen Pill 

(Kõrvemaa). Üksused jagame all-laagritesse maikuu jooksul ning kes-kus all-laagris elama hakkab, saate 

juba teada järgmises uudiskirjas.    

 Rõõm on teada anda, et laagri märgi konkursile laekus kokku viis kavandit ja suurlaagri SEIKLUSRATAS 

märgikonkursi võitjaks valis laagri staap skaudijuhi Anton Järv (Tondisalu) poolt loodud kavandi! Veel 

väikesed värviparandused ja õige pea saab laagri märk kaunistama juba ka kõiki laagriga seotud trükiseid 

ja ka kodulehte. Palju õnne ja aitäh Sulle, Anton, ning ka kõikidele teistele konkursil osalenutele! 

 Laagri laulu konkursile laekus kaks laulu. Kuna aga audiopoolega veel töö käib, siis laagrilaulu me 

siinkohal veel välja kuulutada ei saa, küll aga loodame selle avaldada juba maikuus.  

 Ka laagri programm kogub üha hoogu juurde ja et sellest juba osa ka teieni tuua, siis siin on iga 

teemapäeva kohta kolm ülilahedat tegevust (va looduspäeva, mille programm on veel valmimisel), 

millest laagris kindlasti osa saad:  

o OHUTUSPÄEV – päeva juht Arvi Luuk (mitteliige) 

 1) Tuletõrjeolümpia; 

 2) Demod – mis juhtub, kui köögis süttib toiduõli või kuidas avaneb auto turvapadi; 

 3) Hargnemine mootorpumbaga – osalejad harutavad mootorpumba ümber voolikud 

lahti ja püüavad voolikust tuleva veesurvega tabada märki. 

o ARVAMUSFESTIVAL – päeva juht Lauri Läänemets (Ökoskaudid) 

 1) Näidislinn – osalejad ehitavad ise väikese näidislinna ja arutlevad linnas toimuvate 

teemade üle alates prügikoristamisest kuni linnapea valimiseni; 

 2) Parlamendi simulatsioon; 

 3) Meeleavaldus. 

http://suurlaager.skaut.ee/registreerunud/


o TERVISEPÄEV – päeva juht Maryliis Teinfeldt (üksikliige) 

 1) Lendluupall – nagu Harry Potteris, ainult et mugudele; 

 2) Inimsuuruses Pac-Man – ikka koos kummituste ja maiustustega; 

 3) Töötuba, kus sööme sidruneid, hapusid õunu, laimi, greipi jms, ainult et ... kõik, mis 

mekib hapult, mekib seekord magusalt! 

o HEATEOPÄEV – päeva juht Kerli Kore (Saarde) 

 1) Kasside mööbli töötuba – oleme abiks Kodutute Loomade Varjupaigale; 

 2) Sõbra pannkook – avatud on pannkoogikohvik, kus saad ise valmistada oma vahvale 

laagrikaaslasele üllatuseks pannkoogi;  

 3) Massaaži töötuba – õpime, kuidas saaksime oma kätega teistele head teha ja kuidas 

on massaaž seotud tervisega.  

o EKSTREEMPÄEV – päeva juht Ott Pruulmann (TSGM) 

 1) Seiklusrada, ronimistorn ja pikim zip-line, mida Tagametsas nähtud; 

 2) Skyjump – hüpped ja saltod kuni 9 meetri kõrgusel; 

 3) Kiiking – aitab päeva sõna otseses mõttes üle võlli.  

 Ja et ka tegevuste toimumise alad on saanud suurlaagri ajaks omale uued nimed, siis siinkohal ka 

ülevaade sellest, mis aitab mõtteid juba vaikselt Tagametsa radadele viia:   

 spordiväljak – KÕRB; 

 saar – SAAR;  

 ronimisväljak – MÄGI; 

 ujumiskoht – KOSK;  

 jahilossitagune metsatukk – SOO; 

 peaväljak – AAS; 

 köök – METS; 

 parkla – TALL; 

 saunaala – SADAM. 

 

Elu on seiklus ja suurlaager on SEIKLUSRATAS! Kõige selle teokssaamisele aitavad kaasa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaata kõigest lähemalt ka suurlaagri kodulehelt, kus info jooksvalt täieneb! 

SUURLAAGER ON ELAMUS JA KOGEMUS KOGU ELUKS! 

 
Üldinfo: seiklusratas@skaut.ee, tel (+372) 5895 8065 / Suurlaager netimaailmas: www.seiklusratas.ee / Facebook 
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