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OOTAME SUVE JA SUURLAAGRIT! 
Laagri juhi Helen Pill: “Õues on juba palju kevade märke 
ja Suurlaagri toimumise aeg ei ole enam mägede taga. 
Ma ei tea kuidas teiega on, aga mina juba ootan väga 
meie kohtumist Tagametsas lõkke ääres. Suurlaagri 
meeskond teeb igapäevaselt oma tööd selle nimel, et 
laager saaks toimuma. Piirangutest tulenevat olukorda 
arvestades teeb laagri meeskond ja juhatus lõpliku otsu-
se laagri toimumise või edasilükkamise kohta 15. maiks. 
Arvestades neid asjaolusid tegime hiljaaegu otsuse, et 
laagrimaksu tähtaeg on 31. mai, täpsemalt saad käesole-
vast infokirjast lugeda.  Seniks, aga mõtlema positiivselt 
ja anname endast parima, et pakkida oma seljakott ja 
kohtuda suurlaagris „Kaheksakand“ .  

LAAGRIMÄRK! 
Suurlaagri märgi konkursi võitis Tuuli Hanson. Täname 
kõiki, kes osalesid oma ideedega konkursil. Kõiki osale-
jaid ootab ees väikene kingitus.  
 
KAHEKSAKAND on väga vana märk, sümboliseerides ka-
heksat ilmakaart, 4 aastaaega, uut päeva ja uut lootust, 
samuti kodu ning õnnetähte. Seda on kasutatud ravi ja 
kaitsemärgina haiguste eest. 

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. Päevatasu-
ga on võimalik osaleda kuni 4 päeva, pikema perioodi 
eest tuleb tasuda juba täissumma laagri osavõtumak-
sust vastavalt registreerimise hetkel kehtivale hinna-
kirjale. Kõik päevatasuga osalejad peavad oma osale-
mise laagris samuti täites registreerimisankeedi.  
 
SOODUSTUSED 
Peresoodustus (kuni 31.05.2021): 
Pere esimene liige 125€, teine liige 100€, kolmas ja 
iga järgmine liige 75€. Peresoodustused kehtivad ai-
nult aktiivsetele ESÜ liikmetele ja ainult registreeru-
des ning tasudes kuni 31.05.2021! 
 
Korraldajate, juhtide ja nende pereliikmete soodustu-
se kohta loe  suurlaagri kodulehelt http://
suurlaager.skaut.ee/osavotutasu/.  
 
Osavõtumaksu tasumine 
Osavõtutasu palume kanda Eesti Skautide Ühingu 
SUURLAAGRI arveldusarvele SEB pangas 
EE061010022074462008 (NB! ESÜ suurlaagri konto 
on erinev ESÜ tavakontost!). Selgituse lahtrisse mär-
kida KAHEKSAKAND / ÜKSUSE NIMI / OSALEJATE NI-
MED, kelle eest raha üle kantakse.  
 
Osavõtumaksu tagastamine 
Sellekohane avaldus tuleb esitada ESÜ finantsjuhile 
finants@skaut.ee kuni 31.05.2021. Hilisem tagasta-
mine toimub erandkorras ainult põhjendatud avaldu-
se alusel ESÜ finantsjuhi otsusel.  

 

APRILLIKUU INFOKIRI 

LAAGRIMAKSU TÄHTAJA MUUDATUSED 
Suurlaagrisse registreerimise soodustähtaega pikendati 
31. maini. Samuti pikendati kõiki soodustusi.  Aprillis ja 
mais ei rakendata osalist laagrimaksu maksmise võima-
lust. Neil kes on seni teinud laagrimaksu esimene sisse-
makse (vähemalt 50%), tuleb samuti 31. maiks tasuma 
ülejäänud osa. 

Meil on hea meel näha sotsiaalmeedias suurlaagriteemalisi postitusi, selleks, 
et need veelgi paremini meile leitavad oleksid, kasuta alati teemaviiteid 

#ESTjamboree ja #SLkaheksakand.  
PS: ära unusta ka #skaudid  
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LAAGRISSE REGISTREERIMINE  
Laagrimaksuga samaaegselt tuleb end ka laagrisse re-
gistreerida. Suurlaagrisse registreerimiseks tuleb ühen-
dust võtta oma üksuse juhiga. Kõikide üksuste juhid on 
saanud suurlaagri registreerimissüsteemi kutse ning 
saavad läbi registreerimissüsteemi anda igale oma ük-
suse skaudi lapsevanemale õiguse hundu/skaut või va-
nemskaut laagrisse registreerida. Juhid, kui teil tekib 
seoses sellega küsimusi, palun kindlasti kohe anda mär-
ku aadressil liis@skaut.ee, soovime teid toetada. Samal 
aadressil peavad ühendust võtma ka IST ja mitteliik-
med. Kelle ei ole võimalik kasutada registreerimissüs-
teemi, neil on võimalus teha seda vanal viisil ehk .. 

TEATED 
SOOVID LAAGRILE ÕNNESTUMISELE ANDA  OMA PA-
NUSE, JÄRGMISED TEATED ON SULLE! 
 

International Service Team  
Kõik vabatahtlikud ja laagrilised vanuses 18+ (kes ei 
ole laagris oma hundu- või skaudisalgaga) osalevad 
laagris ISTdena ehk International Service Team liikme-
tena, kes aitavad laagri programmi läbi viia ja täidavad 
laagrimeeskonnas kohapeal muid erinevaid rolle. ISTle 
kehtib laagrimaksu soodustus, millega saab tutvuda 
suurlaagri kodulehel.  
 
Fotograafia 
Fotograafia huviline, kes sa soovid anda oma panust 
suurlaagri ja skautluse jäädvustamisel, palun võta 
meiega ühendust. Pakume suurlaagri ajal rohkelt põ-
nevat tegevust, mida jäädvustada ning infomeeskond 
võtab su enda meeskonda. Võta ühendust laagri info-
juhiga aune@skaut.ee. 
 
Meedia skaudioskus 
Skaudid ja vanemskaudid, kes soovivad väljakutset 
teha suurlaagris professionaalide juhendamise ära  
meedia skaudioskus ning saada osa suurlaagri tegev-
sute kajastamisest võtke ühendust ESÜ suhtlusjuhiga 
suhtlus@skaut.ee  
 
Lasteaed 
Ootame meeskonda lasteaiajuhti, kes korraldab laste-
hoiu ajal, kui lapsevanemad viivad läbi laagri tegevust. 
Selles ametis tuleb kasuks 2-5 aastaste laste rühmaga 
toimetamise kogemus. Kui kellegi tutvusringkonnas 
on mõni lasteaiaõpetaja, kes oleks huvitatud skaudi-
laagri kogemusest, siis just see oleks tema võimalus. 
Andmed palun edastada suurlaagri all-laagrite koordi-
naatorile marumehis@gmail.com. 
 
Vene keele tõlk 
Infomeeskond otsib vene ja eesti keelt hästi valdav 
vabatahtliku, tegevust jagub nii laagri ettevalmistuse 
perioodil, kui laagri ajal. Meil on soov, et kõik laagri 
materjalid oleksid ühtemoodi mõlemas keeles kätte-
saadavad. Võta ühendust laagri 
infojuhiga  
aune@skaut.ee. 

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

SOOVIDE TÄITUMINE 
Suurlaagri raames on alati olnud veel vahvaid ettevõt-

misi, näiteks Metsamärgi kursuse kokkutulek, lubaduste 

ja tõotuste tseremooniad. Kui sa soovid midagi sellist 

suurlaagri raames teha, siis ole hea ja anna sellest teada 

hiljemalt 9. aprilliks aune@skaut.ee aadressile. 

LAAGRIEHITISTE KONKURSS 
Selles suurlaagris pöörame tähelepanu ka skautlikele 

suurlaagri traditsioonidele! 

Ettevalmistuse aastal (oktoober 2020-aprill 2021) on 

skaudid osaleda erineva teemaga skaudiehituse konkur-

sil. Konkursil osalemiseks tuleb skauditarkusi kasutades 

ehitada konkreetse kuu laagriehitis või siis makett ning 

saata kuu viimaseks päevaks ehitisest 2-4 fotot koos 

kirjeldusega suurlaagri tehnilisele juhile, Ragnar Luubile 

– ragnar@skaut.ee . Kõikide ehitiste puhul tuleks kasu-

tada võimalikult palju looduslikke materjale. Ehitised 

peaksid olema kiiresti lahti võetavad. Kindlasti mängib 

siin rolli õigete sõlmede kasutamine kinnitamisel. Võit-

jate tööd teostatakse suurlaagris ning meistrid teenivad 

välja auhinnad. 

Laagri ajal hinnatakse igapäevaselt all-laagrite heakord 

ning igapäev kuulutatakse välja korralikum all-laager, 

kes saab endale terveks päevaks uhke rändmärgi. 

Veel on võimalus üksusel liituda konkursiga, saada kõigi 

oma ehitiste maketi pildid teel maikuu lõpuks. Loe lähe-

malt http://suurlaager.skaut.ee/laagriehitiste-konkurss/  
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