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TEGEVUSED

�Alates 2016. aasta novembrist toimusid
ettevalmistused

�Koostööleping allkirjastati 2016. aasta
detsembris

�Tegevused planeeriti aastatesse 2017-2019



EESMÄRGID

� Värskendada ja arendada modernses võtmes
koostööd Soome ja Eesti projektipartnerite vahel, 
pidades silmas tradistsioonilist sõbrakaubanduse
ideed. Traditsioonilise kauba asemel vahetatakse ja 
jagatakse üksteisega aga ideid ja teadmisi.

� Teiseks eesmärgiks on noortelaagrid, kus noored
omandavad kalastusvõtteid, teadmisi keskkonna ja 
looduse kohta –arendavad endas ettevõtlikku
mõtlemist ja hoiakut ellu.



NOORTE 
PURJETAMISLAAGER 
HAMINAS 12.-16. juuni
2017. a

Piirkonnast osales 5 noort vanuses
10-13



KALALAAGER EISMAS
18.06. – 22.06.2017.a
Piirkonnast osales 8 noort vanuses 7-15



� Meie eesmärgiks oli laagris tutvustada lastele rannakalandust-
Soome lahes elutsevaid kalasid, püügivahendeid ja 
keskkonnasäästlikkust.

� Eestis sellist kalalaagrit keegi ei korralda, seetõttu otsustasime 
töötada ise välja laagri kava ja tegevused.

� Korraldasime testlaagri VIKO ja VRKÜ lastele 2017.aastal, et saada 
teada, mis laste jaoks on huvitav ja mis ehk veidi vähem 
huvipakkuv.

Mida õppisime?

� Laste vanuse vahemik võiks laagrites olla 2 aastat.

� Kalapaatidega merele minna ja kalapüügil käimist ei ole mõtet 
kavandada, sest ilmad võivad kõikidel päevadel seda mitte 
soovida.

� Lastel on huvi kalanduse, esmaabi ja merepääste vastu
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ULJASTE NOORTE
LAAGER 14. -18. 
AUGUST 2018.a
Oslaes 5 piirkonna noort



TEEMANÄDALAVAHETUS
“KALA”
13.-15.oktoober 2017. a

Osalses 6 piirkonna ettevõtjat



TEEMANÄDALAVAHETUS
“MEREKULTUUR”

02.02-03.02.2018.a 

Piirkonnast oslaejaid 5



NOORTE
SÕBRALAAGER JA –
LAAT VIROLAHTIS
03.-08. 07. 2018

Piirkonnast osalejaid 5



SEIKLUS- JA 
LOODUSLAAGER
ULJASTEL
23. – 27. juuli 2018. a

13-17 aastased lapsed

5 piirkonna noort



TEEMANÄDALAVAHETU
S “KALA JA TURISM”

28.-30.09.2018
Piirkonnast osales 5 inimest













NOORTELAAGER
“KALASTUS JA TURISM” 
SOOMES
12.-15.06. 2019.a

Oslaes 5 noort



NOORTE MERELAAGER
16. – 20.06.2019. a

Piirkonnast osales 5 noort



�Testlaagri kokkuvõtetele tuginedes määrasime Soome-
Eesti noorte laagris osalevate noorte vanuseks 12-14 
aastat.

�Kalapüügi asemel lisasime igaks päevaks 
meresporditegevused- sõidud sup-laudade ja 
kajakkidega ja purjekaga RS-Quest.

�Eesmärgiks oli, et laagris kuuleksid lapsed just soome ja 
eesti keelt. Meil oli kogu aeg tõlkimas eesti-soome 
keele tõlk.

�Lastel tekkis omavahel väga hea suhtlus. Enamik lapsi 
valdas väga hästi inglise keelt, seega kujunes laste 
omavaheliseks suhtluseks siiski inglise keel. Lapsed 
moodustasid juba teisel päeval iseseisvalt eesti-soome 
segarühmad võistlusteks.



















LOGO
Aastast 2017



"KOKKU TULEMINE ON ALGUS, 
KOOS PÜSIMINE ARENG JA 
KOOS TÖÖTAMINE - EDU" 
H.FORD

Aitäh kuulamast!


