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TERE TULEMAST! 
Laagri juhi Helen Pill: “Suurlaager on üks skautliku elu osa, mi-
da saab kogeda iga nelja aasta tagant Tagametsa võlumaal. 
Tulevane suurlaager kulgeb läbi pärimuse ja nimena saadab 
meid sellel teel “Kaheksakand”. Läbi selle saame tundma oma 
pärimust: rahvarõivaid, laule, tantse, toite, kombeid, uskumusi 
jne. Kui teame, kust tuleme, siis teame ka, kuhu läheme.”  

LAAGRI TEEMA 
Pärimus — Eesti rahvuskultuur, pärimus ja traditsioonid. 

SUURLAAGRI STAAP 
Laagri juht — Helen Pill 
Laagri abijuht — Ott Pruulmann 
Laagri abijuht ja vader — Valdik Kask 
Majandusjuht — Marko Pill 
Programmijuht — Jaan Silvet 
Tehniline juht — Ragnar Luup 
Toitlustusjuht — Jörgen Kohal 
Ohutusjuht —Gerro Avarlaid 
Välissuhete juht — Mirjam Mõttus 
Infojuht — Aune Suve-Kütt 
All-laagite juht — Maru-Mehis Kore 

LAAGRI PROGRAMM 
Eesti rahvapärimus on mitmekülgne ja väga huvitav ning 
pakub kõigile meile põnevaid avastusi. Eestlased on maa-
rahvas, kes on läbi aja lisaks tööle tähistanud nii perekeskel 
kui kogukonnaga toredaid tähtpäevi, mänginud, laulnud, 
tantsinud ning tegelenud enda vaimse ja füüsilise arenguga 
just nii nagu meie, skaudid. 
 
Laagri jooksul saavad osalejad ennast proovile panna mit-
metes osavust, täpsust, kindlameelsust ning vastupidavust 
nõudvates tegevusvaldkondades. Kokku on neid tegevus-
valdkondi kuus.  

 Sportlikus tegevusvaldkonnas on teemaks vibu-
laskmine, golf, suusatamine kui ka veel kümnel muul 
erineva raskusastme ja profiiliga spordialal. 

 Retkepäeval on valida mitme erineva raskusast-
mega raja vahel, kus punktides tuleb näidata oma 
teadmisi või oskusi laagri temaatikaga seotud küsimus-
tes. 

 Osavuspäeval saab proovida erinevate seiklusra-
dade läbimist ning madalamate ja kõrgemate takistus-
te ja redelite ületamist. 

 Veepäeval on plaanis huvitavaid veega seotud 
tegevused. Laagripaigast voolab läbi jõgi, mis pakub 
tegevusi kindlasti igale maitsele ja vanusele. 

 Rahvalike- ja skaudioskuste päev on eraldi päev 
erinevate skautlike oskuste arendamiseks. Nendeks 
võib olla nii onni ehitamine käepäraste vahenditega, 
lõkke süütamine, käsitöö oskused kui ka skautluses 
vajaminevate sõlmede praktiline kasutamine. 

 Üks väga eriline päev on mõeldud skautliku vaimu 
arendamiseks. Selleks on külla kutsutud külalisesineja. 
Sama päeva õhtul saame nautida laagri lõkkeõhtu 
etteasteid. 

 
Kindlasti ei jää tulemata ka külastuspäev ning peaskaudi 
jooks. Lisaks mitmekülgsetele päevategevustele on muist-
sete põlvkondade esindajatel võimalus õhtuti tutvuda teis-
te tegevustega, leida kontakti väliskülalistega ning laulda 
koos all-laagrite lõkkeõhtutel. 
 
Viimasel päeval, kui me kõik laagri jälle kokku paneme, 
läheme kindlasti palju väsinumatena, kuid see-eest paljude 
uute kogemuste võrra rikkamatena oma igapäevasesse ellu 
tagasi.    

EHITAME ENDALE ISE LAAGRI, ELAME NELJAS ALL-LAAGRIS JA ÖÖBIME TELKIDES 
Sellel korral pöörame tähelepanu ka skautlikele suurlaagri traditsioonidele! Suurlaagriks ettevalmistuse aastal (okt. 2020-apr. 
2021) kuulutame iga kuu välja erineva teemaga SKAUDIEHITUSE KONKURSI. Konkursil osalemiseks tuleb skauditarkusi kasu-
tades ehitada konkreetse kuu laagriehitis või siis makett ning saata kuu viimaseks päevaks ehitisest 2-4 fotot koos kirjelduse-
ga suurlaagri tehnilisele juhile, Ragnar Luubile — ragnar@skaut.ee. Kõikide ehitiste puhul tuleks kasutada võimalikult palju 
looduslikke materjale. Ehitised peaksid olema kiiresti lahti võetavad. Kindlasti mängib siin rolli õigete sõlmede kasutamine 
kinnitamisel. Võitjate tööd teostatakse suurlaagris ning meistrid teenivad välja auhinnad. 
* Laagri ajal hinnatakse igapäevaselt all-laagrite heakord ning igapäev kuulutatakse välja korralikum all-laager, kes saab enda-
le terveks päevaks uhke rändmärgi. 
 
Toitlustus: Toit laagri ajal valmib ühiskatlas oma ala spetsialistide käe all.  
 
Lasteaed: Kui laagris osaleb juhte, kellel endal on 3-6-aastased lapsed, siis neil on võimalik lapsed laagrisse kaasa võtta ja 
ajaks, mil nad ise on täitmas laagris juhi ülesandeid, saab viia lapsed lasteaeda mängima, kus nad on järelvalve all ning eako-
haste tegevustega hõivatud. 
 



LAAGRISSE REGISTREERIMINE JA  
OSAVÕTUMAKSUD 
 
Vanusegrupid:  Laagrisse on oodatud kõik vanusegrupid ala-
tes hundudest rändurite ja täiskasvanud skaudijuhtide-
vabatahtlikeni.  Välisriikidest osalejate alumine vanusepiir on 
12.  
Kõik vabatahtlikud ja laagrilised vanuses 18+ (kes ei ole laag-
ris oma hundu- või skaudisalgaga) osalevad laagris ISTdena 
ehk International Service Team liikmetena, kes aitavad laagri 
programmi läbi viia ja täidavad laagrimeeskonnas kohapeal 
muid erinevaid rolle.  
 
Registreerimine suurlaagrisse algab 01.01.2021 ja  
registreerimise tähtaeg on 01.06.2021! 
Registreerimiseks tuleb tasuda laagri osalustasu ning täita 
terviseankeet-registreerimisleht. Esmakordselt kasutame 
täisdigitaalset registeerimise süsteemi, mis on üle võetud 
Inglismaa skautidelt ja vastab Euroopa Liidu andmekaitse 
nõuetele.   
Registreerimise täpsem info:  http://suurlaager.skaut.ee/
registreerimine/.  

OSALUSTASU 
 
Suurlaagri osavõtumaks ESÜ aktiivsetele liikmetele: 
I makseperiood kuni 31.05.2021 — 125€  /  IST 95€ 
II makseperiood alates 01.06.2021 — 175€  /  IST 130€ 
kohapeal — 200€  /  IST 150€ 
 
Suurlaagri osavõtumaks mitteliikmetele: 
I makseperiood kuni 31.05.2021 — 200€  /  IST 150€ 
II makseperiood alates 01.06.2021 — 250€  / IST 185€ 
 
Päevatasu: 
Kui Sa ei saa laagris osaleda täisajaga, siis saad tulla ka ainult 
mõneks päevaks: 
 päevatasu ESÜ liikmele — 25€; 
 päevatasu mitteliikmele — 30 €; 
 päevatasu 4-6-aastasele lapsele ehk tatsajale (kes ei 
 ole veel hundu) — 10€; 
 päevatasu ISTdele — 15€. 
*  Laagripäeva arvestame ühe ööpäevana. Päevatasuga on 
võimalik osaleda kuni 4 päeva, pikema perioodi eest tuleb 
tasuda juba täissumma laagri osavõtumaksust vastavalt re-
gistreerimise hetkel kehtivale hinnakirjale. Kõik päevatasuga 
osalejad peavad oma osalemise laagris samuti täites regist-
reerimisankeedi.  

SOODUSTUSED 
 
Peresoodustus (kuni 31.05.2021): 
Pere esimene liige 125€, teine liige 100€, kolmas ja iga järg-
mine liige 75€. Peresoodustused kehtivad ainult aktiivsetele 
ESÜ liikmetele ja ainult registreerudes ning tasudes kuni 
31.05.2021! 
 
Juhi soodustus: 
Registreerudes kehtib iga 10 osaleja kohta laagris osalevale 
juhile soodustus -50% registreerimise hetkel kehtivast hin-
nakirjast. NB! Soodustus kehtib ainult aktiivsetele ESÜ liik-
metele! 
 
Korraldajate/juhtide lapsed: 
Kuni 3-aastased (k.a.) korraldajate ja juhtide lapsed saavad 
laagris osaleda tasuta (vajalik täita registreerimisankeet). 4-  
6-aastastele lastele (kes ei ole veel liikmed) kehtib soodus 
osavõtumaks 40€ (samuti vajalik registreerimine). 
 
Perede all-laagris osalejad: 
Korraldaja/juhi/IST täiskasvanud pereliikmele kehtib ESÜ 
liikmetega võrdne hinnakiri olenemata ESÜ liikmelisusest 
ehk kuni 31.05.2021 registreerudes ja tasudes 125€. Osavõ-
tutasu sisse on arvestatud lisaks ka 15€ liikmemaksu tasumi-
ne, kui pereliige soovib saada ESÜ liikmeks, et ka järgnevatel 
ESÜ üritustel soodusosavõtumaksuga osaleda. Perede all-
laagris saab osaleda ainult kuni 6-aastaste (k.a, kes ei ole 
veel hundud) lastega, kellele kehtib eelpool väljatoodud 
korraldajate/juhtide laste osavõtutasu hinnakiri (kuni 3-
aastased (k.a) lapsed tasuta, 4-6-aastased lapsed 40€). Kui 
peres on ka vanemaid lapsi, siis nemad elavad/osalevad 
hundude-skautide all-laagris. Kui osaletakse alla 4 päeva, siis 
päevahinna kohta on info toodud eelpool. NB! Kõikide pere-
liikmete kohta on vajalik täita terviseankeet-
registreerimisleht! 
 
Osavõtumaksu tasumine 
Osavõtutasu palume kanda Eesti Skautide Ühingu SUUR-
LAAGRI arveldusarvele SEB pangas 
EE061010022074462008 (NB! ESÜ suurlaagri konto on eri-
nev ESÜ tavakontost!). Selgituse lahtrisse märkida KAHEK-
SAKAND / ÜKSUSE NIMI / OSALEJATE NIMED, kelle eest raha 
üle kantakse.  
 
Osavõtumaksu tagastamine 
Sellekohane avaldus tuleb esitada ESÜ finantsjuhile fi-
nants@skaut.ee kuni 31.05.2021. Hilisem tagastamine toi-
mub erandkorras ainult põhjendatud avalduse alusel ESÜ 
finantsjuhi otsusel.  

TAGAMETSA LAAGRIPAIK JA SUURLAAGRID 
Eesti Skautide Ühingu Tagametsa Jahiloss ja Laagrikeskus asub Järvamaal Türi vallas Rassi külas — põlismetsade keskel kauni 
Saarjõe kaldal.  
“Kaheksakand” on Eesti skautide 12. suurlaager ja kui algselt toimusid laagrid eri paigus, siis alates aastast 1995 on kokku 
saadud meie armsas Tagametsas. 

LISAINFO 
Suurlaagri koduleht: http://suurlaager.skaut.ee/ 
Laagrijuht: Helen Pill, helen@skaut.ee 
Infojuht: Aune Suve-Kütt, aune@skaut.ee 

http://suurlaager.skaut.ee/registreerimine/
http://suurlaager.skaut.ee/registreerimine/

