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1. Sissejuhatus  
 

Küsitluse eesmärk 

Küsitlus viidi läbi laste, lastevanemate, laagri- ja programmijuhtide ning kasvatajate 

hulgas. Ankeedid, mille alusel küsitlus toimus olid nii eesti- kui venekeelsed. 

Eesmärk oli laste käest teada saada kuivõrd on nad rahul laagrivahetuse programmidega, 

mida võiks teisiti teha jms. Lastevanematelt küsiti, kuivõrd on piisav laagriprogramme 

puudutav eelinfo; millised on valdkonnad, mis vajaksid programmide puhul enam lahti 

seletamist, tutvustamist jne. Küsitleti ka laagrijuhatajaid, programmijuhte ja kasvatajaid, 

et selgitada välja millised probleemid esinevad laagris seoses programmidega, mida 

meeldib lastele kõige rohkem teha, millal ostetakse tuusikuid kõige enam jne.  

 

Küsitluse korraldajad 

 Eesti Noorsootöö Keskus 

 Laagrijuhtide nõukoda 

 MTÜ Eesti Noorsoo Instituut 
 

Küsitluse toimumise aeg ja laagrid kus küsitlus toimus 

Küsitlus viidi läbi juunis, juulis ja augustis 2003. aastal. Lastele suunatud ankeetide 

küsimused kattusid suures osas erinevate laagritüüpide lõikes, personali ja lastevanemate 

ankeedid erinesid oma küsimuste poolest (vt lisa 1). Tabelis 1 on välja toodud 

tagasilaekunud ankeetide arv. 

Suunitluseta tegevusloaga laagrid, kus küsitlus toimus (16 laagrit): 

o Kurtna Noortelaager,  

o Luunja Noortelaager,  

o Lümanda Noortelaager,  

o MTÜ Segasumma Suvila,  

o Paunküla Spordi- ja Noortelaager,  

o Pivarootsi Õppe- ja Puhkelaager,  

o Relvo Sport, 

o Remniku Laste- ja Noortelaager,  

o Romaškino-Tiigrid,  

o Rutja Noortelaager,  

o Taevaskoja Noortelaager,  

o Treppoja Noortelaager,  

o Urumarja Noortelaager,  

o Vaibla Noortelaager,  

o Valgemetsa Noortelaager ja  

o Võsu Noortelaager. 

 

Suunitlusega tegevusloaga laagrid, kus küsitlus toimus (18 laagrit):  

o Jaanimäe Spordilaager,  

o Karepa Noortelaager,  

o Kloogaranna Noortelaager,  

o Kotka Noortelaager,  

o Kurgjärve Spordilaager,  

o Luunja Noortelaager,  
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o Mäe-Kääraku Noortelaager,  

o Nõmme Matkakeskuse Lastelaager, 

o Pariisi Laager,  

o Piiri Spordibaas,  

o Pärselja Noortelaager,  

o Rannapungerja Noortelaager,  

o Remniku Laste- ja Noortelaager,  

o Rutja Noortelaager,  

o Toolse Noortelaager,  

o Treppoja  Noortelaager,  

o Tuksi Noortelaager ja 

o Vihasoo Noortelaager. 

 

Projektlaagrid, kus küsitlus toimus (17 laagrit):  

o Energia Noortelaager,  

o Judolaager DO,  

o Kuti-Muti Noortelaager,  

o Kõpu Noortelaager,  

o Laoküla Merelaager,  

o Maal vanaema juures,  

o MTÜ Klubi 2000 Suvelaager,  

o MTÜ Noored Toredate Mõtetega. 

o MTÜ Nõmme Kaks Tuhat,  

o Olustvere Mõisahärra Laager,  

o Otepää Noortelaager,  

o Saaremaa NNKÜ-NMKÜ,  

o Tantsustuudio Tokra Suvelaager,  

o Tartu Kunstigümnaasiumi Suvelaager ja 

o Tartu Luua laager,  

o TSK Teemant,  

o Vääna-Jõesuu Töö- ja Puhkelaager,  
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Tabel 1. Tagasilaekunud ankeetide arv 

Keda küsitleti Laekus ankeete 

tegevusloaga noortelaagrite lapsed   743 

tegevusloaga noortelaagrite siht-suunitletud programmiga 

lapsed 

809 

projektlaagrite lapsed 311 

lapsevanemad 89 

laagri- ja programmijuhid, kasvatajad 302 
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2. Ülevaade küsitlusest erinevate laagritüüpide lõikes 

2.1. Lapsed kindla suunitluseta tegevusloaga laagris 

 

Üldinfo 

Kokku toimus küsitlus 16 kindla suunitluseta tegevusloaga laagris (vt tabel 2), kokku vastas 

735 last (neist 44% poisid ja 56% tüdrukud). Keskmine vanus oli 13 aastat, seejuures noorim 

oli 6-aastane ja vanim 19-aastane. Laagris olnud lastest moodustasid 11-14 aastased 70% 

kõigist lastest. Pooled tegevusloaga laagris viibinud lastest olid pärit Tallinnast või 

Harjumaalt, 13% Ida-Virumaalt, ligikaudu kümnendik Tartumaalt ning 5% Põlvamaalt, teiste 

maakondade esindatus jäi juba alla 4%. Rahvuse põhjal jagunesid tegevusloaga laagris olnud 

lapsed järgmiselt: 81% eestlased, 18% venelased ja 1% mõne muu rahvuse esindajad. 

 

Tabel 2. Vastanute arv kindla suunitluseta tegevusloaga laagrites 

  Vastanute arv Protsent 

Kurtna Noortelaager 59 8,0 

Luunja Noortelaager 28 3,8 

Lümanda Noortelaager 16 2,2 

MTÜ Segasumma Suvila 30 4,1 

Paunküla Spordi- ja Noortelaager 57 7,8 

Pivarootsi Õppe- ja Puhkelaager 53 7,2 

Relvo Sport 52 7,1 

Remniku Laste- ja Noortelaager 30 4,1 

Romaskino-Tiigrid 61 8,3 

Rutja Noortelaager 20 2,7 

Taevaskoja Noortelaager 59 8,0 

Treppoja Noortelaager 30 4,1 

Urumarja Noortelaager 60 8,2 

Vaibla Noortelaager 60 8,2 

Valgemetsa Noortelaager 60 8,2 

Võsu Noortelaager 60 8,2 

Kokku 735 100,0 

 

Varasem kokkupuude noortelaagritega 

Neljandik tegevusloaga laagrites olnud lastest oli üldse esimest korda noortelaagris, 35% oli 

teist või kolmandat korda, ligikaudu kümnendik neljandat korda ning kolmandik enam kordi. 

Konkreetses laagris oli esimest korda veidi üle poole vastanutest, teist korda 20%, kolmandat 

või neljandat korda 16% ja enam kordi kümnendik vastanutest. 

 

Miks valiti just see laager 

Suurem osa lastest (65%) valis laagri oma soovi järgi. Ligikaudu kolmandik valis sõbra või 

sõbranna soovitusel, 17%-l ostsid vanemad tuusiku sellesse laagrisse, kümnendik valis laagri 

kellegi teise soovitusel ning 5% seetõttu, et treener/õpetaja soovitas.  

Need lapsed, kes valisid laagri ise, tõid välja järgmised põhjused (vastuse just sellepärast %): 

o olin siin eelmisel aastal ja mulle väga meeldis – 39% 

o sõbrad tulid siia – 34% 

o suunitlus tundus kõige sobivam – 31% 
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o tuusik oli taskukohase hinnaga – 9% 

o vend/õde oli eelmisel aastal siin ja kiitis – 7% 

o laagrile tehti palju reklaami – 4% 

o see on ainus laager mida tean – 2% 

Muud põhjused: asub mere ääres, ema töötab samas laagris, ilus loodus, lahe seltskond, sain 

siia tasuta, siin on maailma parimad kasvatajad jt. 

 

Laagrivahetuse programm 

Ligikaudu neljandik oli põhjalikult tutvunud laagrivahetuse programmiga enne laagrisse 

tulekut, 63% teadis natuke ning ligikaudu kümnendik ei teadnud midagi. 

Laagrivahetuse täpsest programmist sai 36% teada laagrivahetuse esimesel päeval 

rühmakasvataja käest, veidi enam kui pooled lugesid programmi kohta infotahvlilt ning 

kümnendik sai laagriprogrammi täpse kava paberil laagrisse saabudes. Lisaks oli ka laagreid, 

kus laagriprogramm oli üleval internetis. 

Veidi üle poole vastanutest soovis, et laagris toimuv oleks üllatuseks ning 46% soovis 

aegsasti teada saada, mis laagris toimub. Teatavad erinevused ilmnesid antud küsimuse osas 

soo ja rahvuse lõikes. Poiste seas on veidi enam neid (poistest 59%, tüdrukutest 50%), kes 

soovisid, et laagris toimuv jääks üllatuseks. Samuti oli venelaste seas enam neid, kes soovisid, 

et laagris toimuv oleks üllatuseks (venelastest 66%, eestlastest 51%). 

Miks soovisid lapsed saada infot enne laagrisse tulekut (vastuse selleks kindlasti %): 

o siis tean mida asjadest kaasa võtta – 60% 

o siis saan mõelda kas see laager meeldib mulle või mitte – 48% 

o siis tean kas mul on võimalik laagris midagi uut õppida – 26% 

o siis saan rääkida sõbrale ja ehk tuleb tema ka laagrisse – 25% 

o siis on vanemad rahulikumad kui teavad mis mind ees ootab – 24% 

o sest loetelu tegevustest tekitab elevust – 19% 

 

Laagrivahetuse kestus 

Laagrivahetuse keskmine pikkus oli 10 päeva, lühim 6 päeva ja pikim 14 päeva.  

 

Laagriprogramm ja sellega seonduv 

Laste hinnangud erinevatele tegevustele laagris (vastuse olen väga rahul %): 

o meil on piisavalt vaba aega, mille jooksul saame teha seda mis meid huvitab – 

62% 

o plaanitud tegevused on huvitavalt ellu viidud – 61% 

o meil on palju erinevaid inimesi, kes sisustavad laagriprogrammi – 59% 

o kasvataja kuulab plaanitud ürituse läbiviimisel ka meie soove – 58% 

o meile antakse iga ürituse eel ka õpetust/koolitust – 55% 

Laste käest küsiti ka seda, kas oli üritusi, kust nad ei tahtnud osa võtta, kuid siiski pidid seda 

tegema. Veidi enam kui pooled vastasid, et siiani pole seda juhtunud, 45% oli mõned korrad 

juhtunud ning 4% korduvalt. Sageli oli lapsed siin ära toonud hommikused rivistused vms 

kohustuslikud mittemängulised üritused.  

Põhjused miks lapsed ei tahtnud üritustest osa võtta (vastuse see kindlasti oli põhjuseks %): 

o olin väsinud ja tahtsin puhata – 33% 

o üritus ei meeldinud mulle – 29% 

o tundsin, et ei oska seda – 18% 

o kartsin – 7% 

o mulle ei meeldinud kasvataja, kes seda üritust korraldas – 4% 

 

Mida oleksid lapsed laagris veel rohkem teha tahtnud (vastuse seda kindlasti %) 
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o rohkem ujuda – 60% 

o rohkem diskoõhtuid – 57% 

o rohkem laagrilõkkeid – 52% 

o rohkem maastikumänge – 35% 

o rohkem külalistepäevi (erinevate ametite esindajad) – 30% 

o rohkem erinevaid võistlusi – 29% 

o rohkem lihtsalt logelemist – 18% 

 

Muud tegevused, mida lapsed oleksid soovinud rohkem teha: ekskursioonid, luuleõhtud, 

matkad, poes käimised. 

 

Ligikaudu 80% lastest arvas, et laagriprogrammis oli tegevusi piisavalt ning 21%, et tegevusi 

oli liiga palju. Päevas võiks laste arvates vaba aega olla keskmiselt 2,5 tundi, seejuures 

minimaalselt toodi välja üks tund ja maksimaalselt kuus tundi.  

Mida lapsed vabal ajal teeksid (vastuse seda kindlasti %): 

o ajaksin sõbra/sõbrannaga juttu – 78% 

o lesiksin ja võtaksin päikest – 26% 

o magaksin – 20% 

o kiiguksin vms tegevus – 16% 

o loeksin raamatut –12% 

o kirjutaksin koju kirja – 5% 

Rahulolu erinevate aspektidega laagris (vastuse väga rahul %): 

o kasvatajatega – 76% 

o sööklaga – 71% 

o sportimisvõimalustega – 66% 

o erialase programmiga – 61% 

o tegevusprogrammiga – 58% 

o toiduga – 57% 

o ujumiskohaga – 55% 

o oma toaga laagris – 52% 

o elamistingimustega – 50% 

o pesemisruumiga – 49% 

o üldise korraga laagris – 43% 

 

Enamik (90%) vastanutest tuleksid samasse laagrisse tagasi. 

 

Lapsed tuleksid siia laagrisse tagasi, sest (vastuse selle pärast kindlasti %) 

o on palju huvitavaid tegevusi – 72% 

o laager asub ilusas kohas – 70% 

o siin on mõnusad kasvatajad – 65% 

o laagrisõbrad lubasid tagasi tulla – 48% 

o siin saab hästi süüa – 37% 

o siin on mõnusad toad – 35% 

o siin võin teha mida tahan – 15% 

 

Lapsed ei tuleks samasse laagrisse tagasi, sest (vastuse peamine põhjus miks ei valiks %): 

o programm ei sisaldanud huvitavaid tegevusi – 21% 

o laagris oli väga kõva kord – 21% 

o majutus oli kehv – 13% 

o toit oli kehv ja üksluine – 11% 
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o laagri territoorium oli räämas – 9% 

o laagris puudus kord – 8% 

o kasvatajad ei meeldinud – 2% 

 

Veidi enam kui pooled vastanutest pani kokkuvõttes laagriprogrammile hindeks “5”, 36% 

pani “4”, ning 8% “3” või “2”.  

Põhjused miks pandi “4” või “5”: 

o ägedad kasvatajad, aga vahel kurjad 

o väga huvitavad tegevused, kasvatajad on sõbrad 

o väga head kasvatajad, kes mõistavad 

o võistlusi võiks olla rohkem 

o vahest ei või ujumas käia ja öörahu liialt vara 

o toredad üritused, head kasvatajad ja söögid 

o toredad kasvatajad, aga rohkem vaba aega tahaks 

o tegevust palju ja samas ka piisavalt vaba aega 

o sõbralikud kasvatajad, hea toit 

o aeg hästi sisustatud 

o seltskond võiks veidi parem olla 

o hea programm 

o põnev ja huvitav 

o ilus koht 

o süüa võiks rohkem saada, siis paneks “5” 

o leidsin uusi sõpru 

o lemmik laager 

o lõbus, aga kasvatajad vahel liiga kurjad 

o mitmekesine ja huvitav 

 

Põhjused miks pandi “3”  või “2”: 

o vaid vahel saab end sooja veega pesta 

o diskod peaksid kauem kestma 

o ei olnud erilist tegevust, vaba aega jäi liiga palju 

o ei saa piisavalt poes käia 

o liiga palju peab matkama 

o mõni kasvataja on liiga range, näiteks mõtles ühes mängus omad reeglid välja 

o siin varastatakse asju 

o soovin, et laager kestaks kauem 

o tahaksin, et poisid ja tüdrukud saaksid üksteisel külas käia 

 

Lõpuks oli võimalik lastel veel vabas vormis kirjutada arvamusi, kommentaare laagri kohta: 

o kasvatajatele meeldib lastega tegeleda 

o laager on tore aga võiks kauem kesta 

o miks mu toas pole WC ja dušširuumi kui ma maksin sama palju kui teised ja teistel 

on 

o miks ei saa teha mõningaid asju mida reklaamiti 

o miks kasvatajaid on nii vähe 

o miks on juhataja kuri 

o kasvatajad peaksid arutama lastega õhtuste ürituste kavasid, siis saaksid lapsed 

teha seda mis neile meeldib 

o võiks toimuda rebaste ristimine 

o äratus võiks hiljem toimuda 
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2.2.  Lapsed suunitlusega tegevusloaga laagris 

 

Üldinfo 

Küsitlus toimus 18 suunitlusega tegevusloaga laagris (vt tabel 3), kokku vastas 809 last (neist 

41% poisid ja 59% tüdrukud). Keskmine vanus oli 13 aastat, seejuures noorim oli 8-aastane ja 

vanim 20-aastane. Laagris olnud lastest moodustasid 11-14 aastased 67% kõigist lastest. 

Vastanutest 60% olid pärit Tallinnast või Harjumaalt, 12% Tartumaalt, ligikaudu kümnendik 

Võrumaalt ning 7% Lääne-Virumaalt, teiste maakondade esindatus jäi väiksemaks. Rahvuse 

põhjal jagunesid tegevusloaga laagris olnud lapsed järgmiselt: 86% eestlased, 12% venelased 

ja 2% mõne muu rahvuse esindajad või ei osanud öelda oma rahvust. 

 

Tabel 3 Vastanute arv suunitlusega tegevusloaga laagrites 

  Vastanute arv Protsent 

Jaanimäe Spordilaager 47 5,8 

Karepa Noortelaager 60 7,4 

Kloogaranna Noortelaager 60 7,4 

Kotka Noortelaager 60 7,4 

Kurgjärve Spordilaager 60 7,4 

Luunja Noortelaager 30 3,7 

Mäe-Kääraku Noortelaager 59 7,3 

Nõmme Matkakeskuse lastelaager 58 7,2 

Pariisi Laager 31 3,8 

Piiri Spordilaager 60 7,4 

Pärselja Noortelaager 30 3,7 

Rannapungerja Noortelaager 30 3,7 

Remniku Laste- ja Noortelaager 29 3,6 

Rutja Noortelaager 30 3,7 

Toolse Noortelaager 46 5,7 

Treppoja Noortelaager 29 3,6 

Tuksi Noortelaager 30 3,7 

Vihasoo Noortelaager 60 7,4 

Kokku 809 100,0 

 

 

 

Varasem kokkupuude noortelaagritega 

Vastanutest 18% oli üldse esimest korda noortelaagris, 34% oli teist või kolmandat korda, 8% 

neljandat korda ning 40% enam kordi. 

Konkreetses laagris oli esimest korda 42%, teist korda 20%, kolmandat või neljandat korda 

18% ja enam kordi 20% vastanutest. 

 

Miks valiti just see laager 

Suurem osa (70%) lastest valis laagri oma soovi järgi. Vastanutest 20% valis laagri sõbra või 

sõbranna soovitusel, 20%-le soovitas õpetaja/treener, 12%-le ostsid vanemad tuusiku siia ning 

7% valis laagri seetõttu, et keegi teine soovitas.  

Need lapsed, kes valisid laagri ise, tõid välja järgmised põhjused (vastuse just sellepärast %): 



 12 

o olin siin eelmisel aastal ja mulle väga meeldis – 50% 

o sõbrad tulid siia – 33% 

o suunitlus tundus kõige sobivam – 31% 

o tuusik oli taskukohase hinnaga – 6% 

o vend/õde oli eelmisel aastal siin ja kiitis – 6% 

o see on ainus laager mida tean – 6% 

o laagrile tehti palju reklaami – 3% 

Muud põhjused: ilus loodus, järve ääres, minu õpetaja töötab samas laagris, uudishimu, parim 

mis tean jt. 

 

Eelinfo laagrivahetuse programmi kohta 

Ligikaudu neljandik omas põhjaliku teavet laagrivahetuse programmi kohta enne laagrisse 

tulekut, 64% teadis natuke ning ligikaudu kümnendik ei teadnud midagi. 

Laagrivahetuse täpsest programmist sai 27% teada laagrivahetuse esimesel päeval 

rühmakasvataja käest, 60% luges programmi kohta infotahvlilt ning 14% sai laagriprogrammi 

täpse kava paberil laagrisse saabudes. Lisaks oli ka laagreid, kus laagriprogramm oli üleval 

internetis või jagati hommikuti lastele. 

Veidi üle poole vastanutest soovis, et laagris toimuv oleks üllatuseks ning 46% soovis 

aegsasti teada saada, mis laagris toimub. Kui suunitluseta tegevusloaga laagrite puhul 

ilmnesid antud küsimuse osas mõningad erinevused soo ja rahvuse lõikes, siis suunitlusega 

tegevusloaga laagrite puhul taolised erisused puuduvad.  

Miks soovisid lapsed saada infot enne laagrisse tulekut (vastuse selleks kindlasti %): 

o siis tean mida asjadest kaasa võtta – 56% 

o siis saan mõelda kas see laager meeldib mulle või mitte – 39% 

o siis tean kas mul on võimalik laagris midagi uut õppida – 24% 

o vanemad on rahulikumad kui teavad mis mind ees ootab – 22% 

o saan rääkida sõbrale ja ehk tuleb tema ka laagrisse – 17% 

o loetelu tegevustest tekitab elevust – 15% 

 

Laagrivahetuse kestus 

Laagrivahetuse keskmine pikkus oli 9 päeva, lühim 5 päeva ja pikim 17 päeva.  

 

Laagriprogramm ja sellega seonduv 

Laste hinnangud erinevatele tegevustele laagris (vastuse olen väga rahul %): 

o meil on piisavalt vaba aega, mille jooksul saame teha seda mis meid huvitab – 

59% 

o meil on palju erinevaid inimesi, kes sisustavad laagriprogrammi – 59% 

o plaanitud tegevused on huvitavalt ellu viidud – 58% 

o kasvataja kuulab plaanitud ürituse läbiviimisel ka meie soove – 54% 

o meile antakse iga ürituse eel ka õpetust/koolitust – 52% 

Laste käest küsiti ka seda, kas oli üritusi, kust nad ei tahtnud osa võtta, kuid siiski pidid seda 

tegema. Veidi enam kui pooled vastasid, et siiani pole seda juhtunud, 45% oli mõned korrad 

juhtunud ning 4% korduvalt. Sageli oli lapsed siin ära toonud hommikused rivistused vms 

üritused.  

Põhjused miks lapsed ei tahtnud üritustest osa võtta (vastuse see kindlasti oli põhjuseks %): 

o olin väsinud ja tahtsin puhata – 33% 

o üritus ei meeldinud mulle – 30% 

o tundsin, et ei oska seda – 17% 

o kartsin – 10% 

o mulle ei meeldinud kasvataja, kes seda üritust korraldas – 3% 
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Mida oleksid lapsed laagris veel rohkem teha tahtnud (vastuse seda kindlasti %) 

o rohkem ujuda – 52% 

o rohkem diskoõhtuid – 51% 

o rohkem laagrilõkkeid – 45% 

o rohkem maastikumänge – 33% 

o rohkem külalistepäevi (erinevate ametite esindajad) – 30% 

o rohkem erinevaid võistlusi – 28% 

o rohkem lihtsalt logelemist – 18% 

 

Muud tegevused, mida lapsed oleksid soovinud rohkem teha: (öö)matkad, kanuumatk. 

 

Vastanutest 81% arvas, et laagriprogrammis oli tegevusi piisavalt ning 19% arvas et tegevusi 

oli liiga palju. Päevas võiks laste arvates vaba aega olla keskmiselt 3 tundi, seejuures 

minimaalselt toodi välja üks tund ja maksimaalselt seitse tundi.  

Mida lapsed vabal ajal teeksid (vastuse seda kindlasti %): 

o ajaksin sõbra/sõbrannaga juttu – 76% 

o lesiksin ja võtaksin päikest – 34% 

o magaksin – 22% 

o kiiguksin vms tegevus – 19% 

o loeksin raamatut –15% 

o kirjutaksin koju kirja – 5% 

Muud tegevused vabal ajal: jalutaksin, käiksin looduses, kuulaksin muusikat, mängiksin, 

spordiksin, ujuksin jt. 

 

Rahulolu erinevate aspektidega laagris (vastuse väga rahul %): 

o kasvatajatega – 74% 

o sööklaga – 66% 

o sportimisvõimalustega – 64% 

o erialase programmiga – 57% 

o tegevusprogrammiga – 57% 

o toiduga – 62% 

o ujumiskohaga – 61% 

o oma toaga laagris – 50% 

o elamistingimustega – 46% 

o pesemisruumiga – 46% 

o üldise korraga laagris – 41% 

 

Enamik (91%) vastanutest tuleksid samasse laagrisse tagasi. 

 

Lapsed tuleksid siia laagrisse tagasi, sest (vastuse selle pärast kindlasti %) 

o on palju huvitavaid tegevusi – 71% 

o laager asub ilusas kohas – 64% 

o siin on mõnusad kasvatajad – 58% 

o laagrisõbrad lubasid tagasi tulla – 43% 

o siin saab hästi süüa – 42% 

o siin on mõnusad toad – 29% 

o siin võin teha mida tahan – 8% 

 

Suunitlus laagris (vastus see oli esimesel kohal %): 
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o sport (täpsustamata mis) – 49% 

o matkamine – 22% 

o tants – 21% 

o kunst – 18% 

o keel – 13% 

o ratsutamine – 10% 

Muu suunitlus: arvutiõpe, kristlik laager, laulmine, näitlemine, seikluslaager, skautlus, 

ujumine. 

Laagriprogrammi kitsama suunitlusega oli lastel võimalik päevas tegeleda keskmiselt 4 tundi, 

seejuures oli minimaalne 1 tund ja maksimaalne 10 tundi. 

Mis on need oskused, mida lapsed soovisid laagris juurde saada: 

o (Eesti) ajalugu 

o parandada füüsilist vormi 

o ellujäämine metsas 

o enesekindlus 

o erialaseid kogemusi suusatamises 

o erinevaid pallimänge 

o esinemisjulgust 

o esmaabi 

o inglise keele oskust 

o iseseisvust 

o joonistamist 

o jõudu 

o saada kiiremaks jooksjaks kui praegu olen 

o korvpalli 

o koristamise oskust 

o kuidas sauna tuld teha 

o tantsimist 

o teadmisi loodusest 

o matkatarkusi 

o uusi mänge 

o enesekaitse 

o teadmisi Eesti traditsioonidest 

o suhtlemisoskus 

o tehnika 

o vene keelest rohkem teada 

o viisakat käitumist 

o midagi oma kätega teha 

o kellaajast kinni pidama 

 

Enamik (86%) lastest arvas, et laagris olnud erialase tegevuse maht oli piisav, 8% arvates oli 

erialast tegevust liiga palju ja 6% arvates liiga vähe. 

Vastanutest 90 % osaleks uuesti sellise suunitlusega programmis. 

 

Veidi üle poole vastanutest pani kokkuvõttes laagriprogrammile hindeks “5”, 41% pani “4” 

ning 6% “3” või “2”.  

 

Kommentaarid ja arvamused laagri kohta: 

o ei ole spordiväljakuga rahul 

o ei meeldi hommikune rivistus ja laul sinna juurde 
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o lahedad kasvatajad 

o laager võiks kauem kesta 

o toit on üksluine 

o liiga palju vaba aega 

o süüa saab liiga vähe 

o rohkem mänge metsas 

o väga tore laager 

o põnev programm 

o öörahu võiks hiljem olla, mitte 23.00 

o sain palju uusi sõpru 

o tundsin teisel ja kolmandal päeval koduigatsust 

o laagris võiks vanusepiir olla 13-18 aastat 

o võiks olla rohkem vanemate õpilaste (15-16 a) programme 

 

2.3. Lapsed projektlaagris  

 

Üldinfo 

Küsitlus toimus 17 projektlaagris (vt tabel 4), kokku vastas 311 last (neist 42% poisid ja 58% 

tüdrukud). Keskmine vanus oli 13 aastat, seejuures noorim oli 6-aastane ja vanim 20-aastane. 

Laagris olnud lastest moodustasid 11-14 aastased 45% kõigist lastest. Vastanutest kolmandik 

olid pärit Tallinnast või Harjumaalt, 45% Tartumaalt, 8% Ida-Virumaalt ning 6% Saaremaalt, 

teiste maakondade esindatus jäi väiksemaks. Rahvuse alusel jagunesid projektlaagris olnud 

lapsed järgmiselt: 87% eestlased, 12% venelased ja 1% mõne muu rahvuse esindajad või ei 

osanud öelda oma rahvust. 

 

Varasem kokkupuude projekt- ja noortelaagritega 

Vastanutest 34% oli projektlaagris üldse esimest korda, 35% oli teist või kolmandat korda, 

8% neljandat korda ning 23% enam kordi. 

Projekt- või noortelaagris oli esimest korda 19%, teist korda 17%, kolmandat või neljandat 

korda 23% ja enam kordi 41% vastanutest. 

 

Miks valiti just see laager 

Suurem osa lastest (65%) valis laagri oma soovi järgi, 19% sõbra või sõbranna soovitusel, 

18%-le soovitas õpetaja/treener, 18%-le ostsid vanemad tuusiku siia ning 9% valis laagri 

kellegi teise soovitusel.  

Need lapsed, kes valisid laagri ise, tõid välja järgmised põhjused (vastuse just sellepärast %): 

o olin siin eelmisel aastal ja mulle väga meeldis – 35% 

o sõbrad tulid siia – 31% 

o suunitlus tundus kõige sobivam – 31% 

o see on ainus laager mida tean – 8% 

o vend/õde oli eelmisel aastal siin ja kiitis – 7% 

o laagrile tehti palju reklaami – 6% 

o tuusik oli taskukohase hinnaga – 4% 

 

Muud põhjused: ema on siin kasvataja/laagrijuhataja, leida uusi sõpru, õde siin kasvataja jt. 

 

Tabel 4 Vastanute arv projektlaagrites 

  Vastanute arv Protsent 

Energia Noortelaager 20 6,4 
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Judolaagr DO 20 6,4 

Kuti-Muti Noortelaager 20 6,4 

Kõpu Noortelaager 8 2,6 

Laoküla Merelaager 21 6,8 

Maal Vanaema Juures 21 6,8 

MTÜ Klubi 2000 Suvelaager 14 4,5 

MTÜ Noored Toredate Mõtetega 20 6,4 

MTÜ Nõmme Kaks Tuhat 12 3,9 

Olustvere Mõisahärra laager 20 6,4 

Otepää Noortelaager 20 6,4 

Saaremaa NNKÜ-NMKÜ 20 6,4 

Tantsustuudio Tokra Suvelaager 20 6,4 

Tartu Kunstigümnaasiumi suvelaager 20 6,4 

Tartu Luua Laager 20 6,4 

TSK Teemant 20 6,4 

Vääna-Jõesuu Töö- ja Puhkelaager 15 4,8 

Kokku 311 100,0 

 

Eelinfo laagrivahetuse programmi kohta 

Ligikaudu neljandik omas põhjaliku teavet laagrivahetuse programmi kohta enne laagrisse 

tulekut, 63% teadis natuke ning ligikaudu kümnendik ei teadnud midagi. 

Laagrivahetuse täpsest programmist sai 46% teada laagrivahetuse esimesel päeval 

rühmakasvataja käest, 41% luges programmi kohta infotahvlilt ning 13% sai laagriprogrammi 

täpse kava paberil laagrisse saabudes. Lisaks oli ka laagreid, kus laagriprogramm oli üleval 

internetis või jagati hommikuti lastele. 

Veidi üle poole vastanutest oli neid, kes soovisid et laagris toimuv oleks üllatuseks ning 46% 

soovis aegsasti teada saada, mis laagris toimub. Nii nagu suunitluseta tegevusloaga laagrites 

ilmnes ka projektlaagrites antud küsimuse osas erinevusi soo lõikes. Poiste seas oli enam neid, 

kes soovisid, et laagris toimuv oleks üllatuseks (poistest 62% ja tüdrukutest 48%). 

Miks soovisid lapsed saada infot enne laagrisse tulekut (vastuse selleks kindlasti %): 

o siis tean mida asjadest kaasa võtta – 70% 

o siis saan mõelda kas see laager meeldib mulle või mitte – 41% 

o siis tean kas mul on võimalik laagris midagi uut õppida – 36% 

o vanemad on rahulikumad kui teavad mis mind ees ootab – 31% 

o loetelu tegevustest tekitab elevust – 23% 

o saan rääkida sõbrale ja ehk tuleb tema ka laagrisse – 18% 

 

 

Laagrivahetuse kestus 

Laagrivahetuse keskmine pikkus oli 9 päeva, lühim 4 päeva ja pikim 19 päeva.  

 

Laagriprogramm ja sellega seonduv 

Laste hinnangud erinevatele tegevustele laagris (vastuse olen väga rahul %): 

o kasvataja kuulab plaanitud ürituse läbiviimisel ka meie soove – 64% 

o meil on piisavalt vaba aega, mille jooksul saame teha seda mis meid huvitab – 

62% 

o plaanitud tegevused on huvitavalt ellu viidud – 60% 

o meil on palju erinevaid inimesi, kes sisustavad laagriprogrammi – 59% 

o meile antakse iga ürituse eel ka õpetust/koolitust – 58% 
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Laste käest küsiti ka seda, kas oli üritusi, kust nad ei tahtnud osa võtta kuid siiski pidid seda 

tegema. 62% vastas, et siiani pole seda juhtunud, 35% oli mõned korrad juhtunud ning 3% 

korduvalt.  

Põhjused miks lapsed ei tahtnud üritustest osa võtta (vastuse see kindlasti oli põhjuseks %): 

o olin väsinud ja tahtsin puhata – 36% 

o üritus ei meeldinud mulle – 34% 

o tundsin, et ei oska seda – 17% 

o kartsin – 6% 

o ei meeldinud kasvataja, kes seda üritust korraldas – 4% 

 

Mida oleksid lapsed laagris veel rohkem teha tahtnud (vastuse seda kindlasti %) 

o rohkem ujuda – 53% 

o rohkem diskoõhtuid – 53% 

o rohkem laagrilõkkeid – 48% 

o rohkem maastikumänge – 32% 

o rohkem külalistepäevi (erinevate ametite esindajad) – 30% 

o rohkem erinevaid võistlusi – 26% 

o rohkem lihtsalt logelemist – 26% 

 

 

Vastanutest 84% arvas, et laagriprogrammis oli tegevusi piisavalt ning 16% arvas et tegevusi 

oli liiga palju. Päevas võiks laste arvates vaba aega olla keskmiselt 2,5 tundi, seejuures 

minimaalselt toodi välja üks tund ja maksimaalselt seitse tundi.  

Mida lapsed vabal ajal teeksid (vastuse seda kindlasti %): 

o ajaksin sõbra/sõbrannaga juttu – 75% 

o lesiksin ja võtaksin päikest – 38% 

o magaksin – 36% 

o kiiguksin vms tegevus – 22% 

o loeksin raamatut –17% 

o kirjutaksin koju kirja – 10% 

 

 

Rahulolu erinevate aspektidega laagris (vastuse väga rahul %): 

o kasvatajatega – 82% 

o sööklaga – 69% 

o sportimisvõimalustega – 64% 

o toiduga – 64% 

o ujumiskohaga – 62% 

o erialase programmiga – 61% 

o elamistingimustega – 59% 

o tegevusprogrammiga – 55% 

o oma toaga laagris – 58% 

o pesemisruumiga – 49% 

o üldise korraga laagris – 48% 

 

Enamik (92%) vastanutest tuleksid samasse laagrisse tagasi. 

 

Lapsed tuleksid siia laagrisse tagasi, sest (vastuse selle pärast kindlasti %): 

o siin on mõnusad laagrikaaslased – 80% 

o siin on palju huvitavaid tegevusi – 74% 
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o laager asub ilusas kohas – 67% 

o siin on mõnusad kasvatajad – 68% 

o siin saab hästi süüa – 45% 

o siin on mõnusad toad – 29% 

o siin võin teha mida tahan – 11% 

 

Juhtus ka seda, et laagrikaaslased ei olnud alati ainult head sõbrad, vaid käitusid mõnikord 

ebasõbralikult. Vastanutest 6% ütles, et kaaslased on kiusanud, 4% olid kaaslased löönud ja 

3% varastanud asju. Lisaks oli veel probleeme sellega, et kaaslased ei lasknud magada, olid 

mõnitanud, pasteerinud vms. 

 

Suunitlus laagris (vastus see oli esimesel kohal %): 

o sport (täpsustamata mis) – 46% 

o matkamine – 26% 

o kunst – 23% 

o keel – 4% 

Muu suunitlus: fotograafia, käsitöö, puhkelaager, seiklus, multimeedia jt. 

 

Laagriprogrammi kitsama suunitlusega oli lastel võimalik päevas tegeleda keskmiselt 4 tundi, 

seejuures oli minimaalselt 1 tund ja maksimaalselt 12 tundi. 

 

Vastanutest 56% pani kokkuvõttes laagriprogrammile hindeks “5”, 36% pani “4” ning 8% “3” 

või madalama hinde.  

 

Põhjused miks lapsed panid “5” või “4”: 

o aeg oli hästi sisustatud 

o alati on tegevust, ei hakka igav 

o fantastilised kasvatajad 

o vapustavad elamused 

o ilus koht 

o hea programm 

o laagrikord võiks parem olla 

o lahe koht ülilahedate inimestega 

o mõned kohustuslikud üritused ei meeldi 

o mängud olid veidi rasked 

o toredad sõbrad on siin 

o vaheldusrikas 

o vaba aega oli liiga vähe 

o öörahu liiga vara 

 

 

 

2.4. Laagri personal  

 

Laagri personalist täitsid ankeedi laagrijuhatajad, laagrite korraldajad, kasvatajad, treenerid ja 

huvijuhid.  

Laagri personalist vastas 80%, et nende laagri korral oli tegemist kindla suunitlusega laagriga. 

Suunitluseks olid: arvutiõpe, jalgpall, judo, keeleõpe, matkamine, mängud, näitlemine, 

merendus, laulmine, seiklus, sport ja puhkus, tantsimine, võrkpall, kristlik õpe jt. 
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Personali vastustest selgub, et 65% tuusiku ostnutest saavad laagrivahetuse lahti kirjutatud 

programmi.  

Vastanutest 74% ütles, et nende laagris töötab inimene, kes vastutab programmi koostamise 

ees.  

Mida enamus lastest soovisid (laagri personali silmade läbi): 

o ujuda – 75% 

o diskoõhtuid – 70% 

o erinevaid võistlusi – 54% 

o maastikumänge – 41% 

o piisavalt vaba aega – 29% 

o midagi meisterdada – 28% 

o lauamänge – 11% 

o vaadata telerit – 5% 

Lapsed teevad agaralt kaasa võistluste välja mõtlemisel, peoõhtute kavandamisel on lapsed 

veidi vähem aktiivsed, kuigi laste soovidest peegeldus, et nad sooviksid just õhtuste ürituste 

puhul rohkem kaasa rääkida, et teha neid asju mida meeldib ja nii nagu meeldib. 

 

Interneti ühendus 

Personalist 97% vastas, et laagris ei ole võimalik lastel kasutada interneti ühendust kirjade 

kirjutamiseks ning enamik (76%) leiab ka, et interneti kasutamise võimaluse loomine ei ole 

mõttekas.  

 

Laagrivahetuse programmi planeerimine 

Vastanutest 65% leidis, et laagrivahetuse programm on võimalik koostada jooksva aasta 

detsembriks. Need, kes leidsid, et see pole võimalik, pakkusid välja märtsi ja aprilli. Samas 

lisati selgituseks, et detsembriks võib küll olemas olla üldine nägemus programmist, kuid 

täpsem programm saab siiski valmida 2-3 kuud enne laagrivahetuse algust ja ka siis võib sisse 

tulla muutusi (näiteks ilmas tingituna). 

 

Tuusikud laagrisse osteti peamiselt 1-3 kuud enne laagrivahetuse algust, samuti eelneval 

nädalal.  

 

Eelinfo laagrivahetuse programmi kohta 

Laagrivahetuse programmi kohta küsiti personalilt nii seda, millal laagri külastaja reaalselt 

saab laagriprogrammi päevade lõikes, kui ka seda, millal peaks saama (vt tabel 5). 

 

Tabel 5. Millal saab ja millal peaks saama laagrikülastaja teada laagriprogrammist päevade 

lõikes (%) 

 Lapsed saavad esimest 

korda programmi päevade 

lõikes 

Lapsed peaksid saama 

esimest korda programmi 

päevade lõikes 

Saadetakse tuusiku ostnule 

koju 

11 20 

Antakse laagrisse saabudes 8 21 

Väljas infotahvlil 66 42 

Rühmakasvataja räägib iga 

päeva alguses 

66 38 

Internetis nähtav alates 

märtsist 
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Mis takistab programmi pool aastat ette planeerimast (vastuse see on peamine põhjus %): 

o pole vaja programmi ette planeerida, sest tuusik ostetakse sõltumata programmist – 

18% 

o töötaja puudumine, kes sellega tegeleks – 12% 

o võime teha hea programmi, aga ei suuda seda ellu viia – 9% 

o pole vaja programmile rõhku panna, sest määrav on laagri asukoht – 6% 

o pole vaja programmile rõhku panna, sest meil on madalad hinnad – 4% 

Lisaks toodi välja veel seda, et sageli nurjab head programmid ilm ning kuna alati pole ka 

suuremaid siseruume kasutada, siis võivad ilmast tingituna mitmed planeeritud üritused ära 

jääda. 

 

Mis takistab hea programmi väljamõtlemist (vastuse see on peamine põhjus %): 

o ilm võib häid programme oluliselt muuta – 36% 

o tuusiku hind tõuseb kõrgeks – 18% 

o pole piisavalt varustust heade programmide jaoks – 17% 

o pole piisavalt häid kasvatajaid – 4% 

o lapsed pole päevi tihedalt täitvast ettekirjutatud programmist huvitatud – 4% 

 

Muud põhjused: asukoht, kindel suunitlus, kontaktiloomise raskused, lapsed tahavad ise kaasa 

aidata ja ise valida, laste liiga erinevad vanused, programmijuhi puudumine ning erinevad 

ootused lõpptulemuse osas. 

 

Vanemate huvi laagriprogrammi vastu oli käesoleval aastal üsna suur. Veidi üle kolmandiku 

laagri töötajatest vastas, et vaid vähesed lapsevanemad tundsid tuusikut ostes huvi 

laagriprogrammi vastu. 

 

 

2.5.  Lapsevanemad  

Veidi enam kui 60%-l lapsevanematest oli laagri valikul peamiseks kriteeriumiks see, et laps 

ise tahtis sellesse laagrisse. Ligikaudu pooled tegid oma valiku just selle laagri kasuks 

seetõttu, et laps oli varem samas laagris juba olnud ning see laager meeldis lapsele. Edasi 

jagunesid valikukriteeriumid järgmiselt (välja toodud vastuvariandi see oli peamine %): 

tuttavate lapsed oli varem siin olnud ja soovitasid (20%), tuusiku hind oli taskukohane (14%), 

internetis saadud info põhjal (4%) ja ajakirjandusest saadud info põhjal (3%). Muude 

põhjustena toodi välja veel järgimisi asjaolusid: elukoha lähedus, oma klubi, tuttav kasvataja 

jt. 

 

Ligikaudu kolmandik lapsevanematest hakkas laagrites osalemise võimalusi uurima sama 

aasta märtsis või enne seda. Samas aprillis ja mais oli lapsevanemate tegevus juba tunduvalt 

elavnenud: aprillis otsis lapsele võimalusi laagriprogrammis osaleda 26% ja mais 30% 

lapsevanematest. Juunis on märgata taas lastevanemate aktiivsuse langust, mil vastav näitaja 

oli 10%, mis on ka iseenesest loogiline, sest juunis toimus noortelaagrites juba vilgas tegevus 

ning ilma etteplaneerimiseta on sobiva laagriprogrammi leidmine raskendatud. 

 

Neljandik lapsevanematest on arvamusel, et Eestis on noortelaagreid piisavalt, 36% arvab et 

kohti võiks rohkem olla, kümnendiku arvates on kohti ebapiisavalt ja ligikaudu kolmandik ei 

osanud öelda, kas kohti noortelaagrites on piisavalt või mitte. 

Samuti uuriti vanemate käest, seda kui oluline on asjaolu, et laps on just tegevusloaga 

noortelaagris. Vastused küsimusele jagunesid järgmiselt: 36% jaoks oli see otsustav tegur 



 21 

laagri valikul, ligikaudu poolte jaoks oli see oluline, kuid arvestati ka programmiga, 5% 

lapsevanematest ei olnud see laagri valikul oluline ning ligikaudu kümnendik ei osanud öelda 

või ei teadnud, mida täpselt tähendab termin tegevusloaga laager. 

 

Lapsevanematelt küsiti ka seda, milline on see info, mida nad sooviksid teada saada enne kui 

lapse laagrisse saadavad ning millist infot nad reaalselt said.  

Info, mida lapsevanemad sooviksid teada (vastuse see on väga oluline %): 

o toitlustus – 84% 

o majutustingimused – 77% 

o laagrivahetuse programm päevade lõikes – 61% 

o tuusiku hind – 53% 

o mida oleks vaja kindlasti kaasa võtta – 47% 

o laste laagrisse transport ja tagasi – 32% 

o ülevaade eelmise aasta laagri tegemistest ja hinnangutest  - 22 % 

o laste arv vahetuses – 17% 

 

Info, mida lapsevanemad teadsid (vastuse teadsin täpselt %): 

o mida vaja kaasa võtta – 76% 

o transport laagrisse ja tagasi – 70% 

o milline peab välja nägema arstitõend – 60% 

o majutustingimused – 60% 

o toitlustus – 49% 

o ülevaade eelmise aasta laagri tegemistest ja hinnangutest  - 33% 

o laste arv vahetuses – 28% 

o laagrivahetuse programm päevade lõikes – 26% 

 

Võrreldes soove ja tegelikkust on näha, et lapsevanemad ootavad rohkem infot toitlustuse, 

samuti majutustingimuste kohta, väga oluline on ka laagrivahetuse programmi teadmine 

päevade lõikes.  

 

Lapsevanematest 20% saatis sel aastal oma lapse esimest korda noortelaagrisse. 

Vanematelt saadud info põhjal kartis laagrisse minevatest lastest kümnendik seda, et jätab 

mõne vajaliku asja kaasa võtmata, 8% kartis, et ei suuda programmis pakutavat kaasa teha, 

6% seda et söök pole maitsev, 4% kartis et ei leia sõpru ning 4% ka seda, et ei saa üksi 

hakkama. Muud asjad mida kardeti: koduigatsus, külm ilm, norimine jt. 

 

Lastelt kuuldud esmamuljed pärast laagrist saabumist (välja toodud vastusevariant oli 

vaimustuses %): 

o kasvatajad ja nende töö – 60% 

o laagri koht – 51% 

o laagris pakutud programm tervikuna – 48% 

o kultuuriüritused – 47% 

o spordivõistlused – 41% 

o toitlustamine – 31% 

o kohtumised laagrisse saabunud külalistega – 24% 

o ujumine laagris – 26% 

o majutus – 23% 

o kord laagris – 19% 

o vaba aeg  (kas vaba aega oli piisavalt) - 16% 
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Mida lapsed oleksid veel laagris soovinud (vastuse seda kindlasti %): 

o magada hommikul seni kuni soovib – 18% 

o televiisorit vaadata – 7% 

o enam lauamänge mängida - 5% 

o muu: hilisem öörahu, rohkem joonistada ja ujuda, rohkem võistkondlikke mänge 

 

Lapsevanematest 84% leidis, et laagripoolne suhtumine oli igati korrektne ning 16% jäi 

suhtumisega üldjoontes rahule. 

 

Lapsevanematest 42% vastas, et laagriprogramm nägi ette ka lapsevanemate külastuspäevi, 

samas vaatamas käisid oma lapsi ligikaudu pooled vastanutest. 

 

Kokkuvõttes leidis 99% lapsevanematest, et nad paneksid oma lapse ka järgmisel aastal 

samasse laagrisse. 

 

Miks paneksid lapsevanemad lapse samasse laagrisse uuesti: 

o aeg oli huvitavalt sisustatud 

o lapsed olid järelvalve all 

o laager on kodu lähedal 

o tuusiku hea hind 

o ilus koht 

o hea ja professionaalne personal 

o looduslähedane 

o sobiv hind ja programm 

o hästi organiseeritud 

o võimalus lapsel iseseisvalt olla 

o head tingimused laagris 

o laagri personal teeb südamega oma tööd 

o usaldusväärsed kasvatajad 

o personal on super 

o turvaline, sõbralik, sisutihe programm 
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3. Laagrite aruanded 

3.1 Tegevusloaga suunitluseta noortelaagrid 

 

 

3.1.1 Kurtna Noortelaager 

 

Laagris viibinud lapsed 

Üldinfo 

Kokku vastas 59 last (neist 39% poisid ja 61% tüdrukud). Keskmine vanus oli 15 aastat, 

seejuures noorim oli 12-aastane ja vanim 17-aastane. Laagris olnud lastest oli kuni 14-

aastaseid kolmandik kõigist lastest. Kurtna Noortelaagris viibinud lastest oli 92% pärit Ida-

Virumaalt ning 9% Tallinnast või Harjumaalt. Rahvuse järgi jagunesid laagris olnud lapsed 

järgmiselt: 19% eestlased, 78% venelased ja 3% mõne muu rahvus esindajad. 

 

Varasem kokkupuude noortelaagritega 

Kurtna Noortelaagris olnud lastest oli 7% esimest korda noortelaagris, 20% oli teist või 

kolmandat korda, 22% neljandat korda ning 51% olnud enam kordi. 

Kurtna Noortelaagris oli esimest korda 19%, teist korda 24%, kolmandat korda 12%, 

neljandat korda 17% ja enam kordi 29% vastanutest. 

Laagrid, kus Kurtna Noortelaagri lapsed varem olid viibinud: Kurtna Noortelaager, 

Valgemetsa Noortelaager ja Oravake. 

  

Miks valiti just see laager 

Suurem osa (66%) lastest valis laagri oma soovi järgi, 38% valis laagri sõbra või sõbranna 

soovitusel, 26%-l ostsid vanemad tuusiku sellesse laagrisse, 12% valis laagri seetõttu, et keegi 

teine soovitas ning 2% seetõttu, et treener/õpetaja soovitas.  

Need lapsed, kes valisid laagri ise, tõid välja järgmised põhjused (vastuse just sellepärast %): 

o olin siin eelmisel aastal ja mulle väga meeldis – 65% 

o suunitlus tundus kõige sobivam – 43% 

o sõbrad tulid siia – 34% 

o tuusik oli taskukohase hinnaga – 21% 

o õde/vend oli eelmisel aastal siin ja soovitas – 17% 

o laagrile tehti palju reklaami – 13% 

o see on ainus laager mida tean – 2% 

 

Laagrivahetuse programm 

Vastanutest 36% oli põhjalikult tutvunud laagrivahetuse programmiga enne laagrisse tulekut, 

50% teadis natuke ning 14% ei teadnud midagi. 

Laagrivahetuse täpsest programmist sai 68% teada laagrivahetuse esimesel päeval 

rühmakasvataja käest, 20% lugesid programmi kohta infotahvlilt ning 12% said selle laagrisse 

saabudes paberil.  

Vastanutest oli 81% neid, kes soovisid et laagris toimuv oleks üllatuseks ning 19% soovis 

aegsasti teada saada, mis laagris toimub.  

Miks soovisid lapsed saada infot enne laagrisse tulekut (vastuse selleks kindlasti %): 

o siis tean mida asjadest kaasa võtta – 47% 

o saan rääkida sõbrale ja ehk tuleb tema ka laagrisse – 39% 

o vanemad on rahulikumad kui teavad mis mind ees ootab – 39% 
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o loetelu tegevustest tekitab elevust – 23% 

o siis tean kas mul on võimalik laagris midagi uut õppida – 21% 

o siis saan mõelda kas see laager meeldib mulle või mitte – 15% 

 

Laagrivahetuse kestus 

Laagrivahetuse kestus oli 12 päeva, küsitlus toimus üheksandal või kümnendal päeval.  

 

Laagriprogramm ja sellega seonduv 

Laste hinnangud erinevatele tegevustele laagris (vastuse olen väga rahul %): 

o meil on piisavalt vaba aega, mille jooksul saame teha seda mis meid huvitab – 

85% 

o plaanitud tegevused on huvitavalt ellu viidud – 86% 

o meil on palju erinevaid inimesi, kes sisustavad laagriprogrammi – 84% 

o kasvataja kuulab plaanitud ürituse läbiviimisel ka meie soove – 79% 

o meile antakse iga ürituse eel ka õpetust/koolitust – 70% 

Laste käest küsiti ka seda, kas oli üritusi, kust nad ei tahtnud osa võtta, kuid siiski pidid seda 

tegema. Lastest 72% vastas, et siiani pole seda juhtunud, 28% oli mõned korrad juhtunud.  

Põhjused miks lapsed ei tahtnud üritustest osa võtta (vastuse see kindlasti oli põhjuseks %): 

o olin väsinud ja tahtsin puhata – 38% 

o üritus ei meeldinud mulle – 33% 

o tundsin, et ei oska seda – 27% 

o kartsin – 13% 

o kasvataja ei meeldinud, kes üritust korraldas – 13% 

Mida oleksin laagris veel rohkem teha tahtnud (vastuse seda kindlasti %) 

o rohkem diskoõhtuid – 93% 

o rohkem laagrilõkkeid – 93% 

o rohkem ujuda – 63% 

o rohkem erinevaid võistlusi – 46% 

o rohkem maastikumänge – 41% 

o rohkem külalistepäevi (erinevate ametite esindajad) – 20% 

o rohkem lihtsalt logelemist – 19% 

 

Suurem osa (69%) lastest arvas, et laagriprogrammis oli tegevusi piisavalt ning kolmandik 

arvas, et tegevusi oli liiga palju. Päevas võiks laste arvates vaba aega olla keskmiselt 3 tundi, 

seejuures minimaalselt toodi välja üks tund ja maksimaalselt viis tundi.  

Mida lapsed vabal ajal teeksid (vastuse seda kindlasti %): 

o ajaksin sõbra/sõbrannaga juttu – 83% 

o lesiksin ja võtaksin päikest – 54% 

o magaksin – 27% 

o kiiguksin vms tegevus – 28% 

o loeksin raamatut –6% 

o kirjutaksin koju kirja – 4% 

Rahulolu erinevate aspektidega laagris (vastuse väga rahul %): 

o pesemisruumiga – 86% 

o sportimisvõimalustega – 79% 

o sööklaga – 79% 

o kasvatajatega – 70% 

o tegevusprogrammiga – 70% 

o oma toaga laagris – 67% 

o erialase programmiga – 61% 
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o toiduga – 63% 

o üldise korraga laagris – 58% 

o ujumiskohaga – 53% 

o elamistingimustega – 54% 

 

Kõik ankeedile vastanud lapsed tuleksid samasse laagrisse tagasi. 

 

Lapsed tuleksid siia laagrisse tagasi, sest (vastuse selle pärast kindlasti %) 

o laager asub ilusas kohas – 67% 

o siin on mõnusad kasvatajad – 64% 

o laagrisõbrad lubasid tagasi tulla – 64% 

o on palju huvitavaid tegevusi – 61% 

o siin võin teha mida tahan – 44% 

o siin saab hästi süüa – 34% 

o siin on mõnusad toad – 29% 

 

Vastanutest 73% pani kokkuvõttes laagriprogrammile hindeks “5” ja 27% pani “4”.  

Põhjused miks pandi “4” või “5”: 

o hea programm 

o hea suhtumine, mõnus 

o head kasvatajad 

o huvitav on 

o ilus koht 

o lõbus on ja saab puhata 

o väga head kasvatajad, kes mõistavad 

o tore direktor on 

 

 

Lõpuks oli võimalik lastel veel vabas vormis kirjutada arvamusi, kommentaare laagri kohta: 

o tahaksin siia kasvatajaks tulla 

o tahaksin siin kauem olla 

 

Laagri personal 

Vastas 6 töötajat. 

Personali vastustest selgub, et vaid vähesed tuusiku ostnutest said laagrivahetuse lahti 

kirjutatud programmi.  

Laagris töötab inimene, kes vastutab programmi koostamise ees.  

Mida enamus lastest soovisid (laagri personali silmade läbi): 

o diskoõhtuid – 100% 

o ujuda – 67% 

o erinevaid võistlusi – 67% 

o piisavalt vaba aega – 50% 

o maastikumänge – 33% 

o lauamänge – 20% 

 

Interneti ühendus 

Laagris ei ole võimalik lastel kasutada interneti ühendust kirjade kirjutamiseks, kolm töötajat 

leidis, et interneti kasutamise võimaluse loomine oleks mõttekas.  
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Laagrivahetuse programmi planeerimine 

Suurem osa laagri personalist leidis, et laagrivahetuse programmi ei ole võimalik koostada 

jooksva aasta detsembriks. Laagri programm võiks valmis olla aprillis. 

 

Tuusikud laagrisse ostetakse peamiselt 1-2 kuud enne laagrivahetuse algust.  

 

Eelinfo laagrivahetuse programmi kohta 

Laagrivahetuse programm on olemas infotahvlil ning kasvataja räägib ka sellest igal 

hommikul, vahel saadetakse ka koju programm. Neli laagritöötajat vastas, et vastav info võiks 

olla infotahvlil, lisaks peaks programm olema kättesaadav internetis. 

 

Peamine, mis takistab hea programmi väljamõtlemist on ilm. 

 

3.1.2 Lümanda Noortelaager 

 

Laagris viibinud lapsed 

Üldinfo 

Kokku vastas 16 last (neist 25% poisid ja 75% tüdrukud). Keskmine vanus oli 12 aastat, 

seejuures noorim oli 8-aastane ja vanim 14-aastane. Lümanda Noortelaagris viibinud lastest 

oli 37% pärit Ida-Virumaalt,  25% Tallinnast või Harjumaalt, 25% Pärnumaalt ja 13% 

Saaremaalt. Rahvuse järgi jagunesid laagris olnud lapsed järgmiselt: 75% eestlased, 19% 

venelased ja 6% mõne muu rahvus esindajad. 

 

Varasem kokkupuude noortelaagritega 

Neljandik Lümanda Noortelaagris olnud lastest oli üldse esimest korda noortelaagris, 57% oli 

teist või kolmandat korda, 6% neljandat korda ning 13% olnud enam kordi. 

Lümanda Noortelaagris oli esimest korda 94% ning enam kordi 6% vastanutest. 

Laagrid, kus Lümanda Noortelaagri lapsed varem olid viibinud: Kurtna Noortelaager, 

Lümanda Noortelaager, Valgemetsa Noortelaager, Pärselja Noortelaager, Remniku Laste- ja 

Noortelaager. 

  

Miks valiti just see laager 

Pooled lastest valisid laagri ise oma soovi järgi, 33% valis laagri seetõttu, et sõber või 

sõbranna soovitas just seda laagrit, 36% oli põhjuseks see, et vanemad ostsid tuusiku sellesse 

laagrisse. Need lapsed, kes valisid laagri ise, tõid välja järgmised põhjused (vastuse just 

sellepärast %): 

o sõbrad tulid siia – 60% 

o suunitlus tundus kõige sobivam – 33% 

o õde/vend oli eelmisel aastal siin ja soovitas – 25% 

o laagrile tehti palju reklaami – 25% 

 

Laagrivahetuse programm 

Vastanutest 6% oli põhjalikult tutvunud laagrivahetuse programmiga enne laagrisse tulekut, 

81% teadis natuke ning 13% ei teadnud midagi. 

Laagrivahetuse täpsest programmist sai 78% teada laagrivahetuse esimesel päeval 

rühmakasvataja käest, 22% luges programmi kohta infotahvlilt. 

Vastanutest 57% soovis, et laagris toimuv oleks üllatuseks ning 43% soovis aegsasti teada 

saada, mis laagris toimub.  

Miks soovisid lapsed saada infot enne laagrisse tulekut (vastuse selleks kindlasti %): 

o saan rääkida sõbrale ja ehk tuleb tema ka laagrisse – 67% 
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o siis tean mida asjadest kaasa võtta – 63% 

o vanemad on rahulikumad kui teavad mis mind ees ootab – 57% 

o siis saan mõelda kas see laager meeldib mulle või mitte – 57% 

o siis tean kas mul on võimalik laagris midagi uut õppida – 50% 

 

Laagrivahetuse kestus 

Laagrivahetuse kestus oli 10 päeva, küsitlus toimus eelviimasel päeval.  

 

Laagriprogramm ja sellega seonduv 

Laste hinnangud erinevatele tegevustele laagris (vastuse olen väga rahul %): 

o meil on piisavalt vaba aega, mille jooksul saame teha seda mis meid huvitab – 

91% 

o plaanitud tegevused on huvitavalt ellu viidud – 83% 

o kasvataja kuulab plaanitud ürituse läbiviimisel ka meie soove – 77% 

o meile antakse iga ürituse eel ka õpetust/koolitust – 60% 

o meil on palju erinevaid inimesi, kes sisustavad laagriprogrammi – 36% 

Laste käest küsiti ka seda, kas oli üritusi, kust nad ei tahtnud osa võtta kuid siiski pidid seda 

tegema. Kolmandik vastas, et siiani pole seda juhtunud, 56% oli mõned korrad juhtunud ja 

kümnendikul korduvalt.  

Põhjused miks lapsed ei tahtnud üritustest osa võtta (vastuse see kindlasti oli põhjuseks %): 

o olin väsinud ja tahtsin puhata – 43% 

o üritus ei meeldinud mulle – 33% 

o tundsin, et ei oska seda – 14% 

Mida oleksid lapsed laagris veel rohkem teha tahtnud (vastuse seda kindlasti %) 

o rohkem diskoõhtuid – 64% 

o rohkem ujuda – 50% 

o rohkem laagrilõkkeid – 33% 

o rohkem maastikumänge – 30% 

o rohkem külalistepäevi (erinevate ametite esindajad) – 30% 

o rohkem lihtsalt logelemist – 9% 

o rohkem erinevaid võistlusi – 8% 

 

Suurem osa (75%) lastest arvas, et laagriprogrammis oli tegevusi piisavalt ning 25% arvas et 

tegevusi oli liiga palju. Päevas võiks laste arvates vaba aega olla keskmiselt 2 tundi, seejuures 

minimaalselt toodi välja üks tund ja maksimaalselt kolm tundi.  

Mida lapsed vabal ajal teeksid (vastuse seda kindlasti %): 

o ajaksin sõbra/sõbrannaga juttu – 78% 

o magaksin – 39% 

o loeksin raamatut –25% 

o lesiksin ja võtaksin päikest – 22% 

o kiiguksin vms tegevus – 22% 

o kirjutaksin koju kirja – 11% 

Rahulolu erinevate aspektidega laagris (vastuse väga rahul %): 

o elamistingimustega – 92% 

o kasvatajatega – 77% 

o sööklaga – 77% 

o tegevusprogrammiga – 69% 

o toiduga – 69% 

o oma toaga laagris – 69% 

o pesemisruumiga – 62% 
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o erialase programmiga – 61% 

o üldise korraga laagris – 55% 

o sportimisvõimalustega – 39% 

o ujumiskohaga – 17% 

 

 

Vastanutest 57% tuleksid samasse laagrisse tagasi. 

 

Lapsed tuleksid siia laagrisse tagasi, sest (vastuse selle pärast kindlasti %) 

o siin on mõnusad kasvatajad – 86% 

o siin saab hästi süüa – 86% 

o laager asub ilusas kohas – 75% 

o siin on mõnusad toad – 71% 

o on palju huvitavaid tegevusi – 50% 

o laagrisõbrad lubasid tagasi tulla – 43% 

o siin võin teha mida tahan – 43% 

 

Miks ei valitaks enam seda laagrit: programm ei sisaldanud piisavalt huvitavaid tegevusi. 

 

Vastanutest 43% pani kokkuvõttes laagriprogrammile hindeks “5”, 38% pani “4” ja 19% “3”.  

Põhjused miks pandi “4” või “5”: 

o huvitavad tegevused 

o liiga vähe õhtuseid üritusi 

o nägin palju huvitavaid asju 

o huvitav 

 

 

Lõpuks oli võimalik lastel veel vabas vormis kirjutada arvamusi, kommentaare laagri kohta: 

o ei tule siia tagasi, sest taha näha ka teisi laagreid 

o miks me peame nii palju matkama 

o oleks tahtnud rohkem ujuda 

 

Laagri personal 

Ankeete ei laekunud 

 

 

 

 

3.1.3 Luunja Noortelaager 

 

Laagris viibinud lapsed 

Üldinfo 

Kokku vastas 28 last (neist 50% poisid ja 50% tüdrukud). Keskmine vanus oli 11 aastat, 

seejuures noorim oli 9-aastane ja vanim 13-aastane. Luunja Noortelaagris viibinud lastest oli 

33% pärit Tallinnast või Harjumaalt, kolmandik Viljandimaalt, 15% Järvamaalt, 11% 

Valgamaalt ja 11% Tartumaalt. Kõik laagris olnud lapsed olid eestlased. 

 

Varasem kokkupuude noortelaagritega 

Luunja Noortelaagris olnud lastest oli 57% esimest korda noortelaagris, kolmandik oli teist 

või kolmandat korda, 4% neljandat korda ning kümnendik olnud enam kordi. 
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Luunja Noortelaagris oli esimest korda 68%, teist korda 21%, kolmandat korda 4%, neljandat 

korda 4% ja enam kordi 4% vastanutest. 

Laagrid, kus Luunja Noortelaagri lapsed varem olid viibinud: Urumarja Noortelaager, Tuksi 

Noortelaager, Luunja Noortelaager, Kloogaranna Noortelaager ning Remniku Laste- ja 

Noortelaager. 

  

Miks valiti just see laager 

Pooled lastest valisid laagri ise oma soovi järgi, 9% valis laagri seetõttu, et sõber või sõbranna 

soovitas just seda laagrit, 33% oli põhjuseks see, et vanemad ostsid tuusiku sellesse laagrisse, 

18% valis laagri seetõttu, et keegi teine soovitas.  

Need lapsed, kes valisid laagri ise, tõid välja järgmised põhjused (vastuse just sellepärast %): 

o olin siin eelmisel aastal ja mulle väga meeldis – 18% 

o õde/vend oli eelmisel aastal siin ja soovitas – 17% 

o sõbrad tulid siia – 16% 

o suunitlus tundus kõige sobivam – 15% 

o tuusik oli taskukohase hinnaga – 11% 

 

Laagrivahetuse programm 

Vastanutest 7% oli põhjalikult tutvunud laagrivahetuse programmiga enne laagrisse tulekut, 

68% teadis natuke ning 25% ei teadnud midagi. 

Laagrivahetuse täpsest programmist sai 55% teada laagrivahetuse esimesel päeval 

rühmakasvataja käest, 41% lugesid programmi kohta infotahvlilt ning 4% said selle laagrisse 

saabudes paberil.  

Vastanutest 50% soovis, et laagris toimuv oleks üllatuseks ning 50% soovis aegsasti teada 

saada, mis laagris toimub.  

Miks soovisid lapsed saada infot enne laagrisse tulekut (vastuse selleks kindlasti %): 

o siis saan mõelda kas see laager meeldib mulle või mitte – 67% 

o siis tean mida asjadest kaasa võtta – 58% 

o vanemad on rahulikumad kui teavad mis mind ees ootab – 42% 

o siis tean kas mul on võimalik laagris midagi uut õppida – 8% 

 

Laagrivahetuse kestus 

Laagrivahetuse kestus oli 10 päeva, küsitlus toimus seitsmendal päeval.  

 

Laagriprogramm ja sellega seonduv 

Laste hinnangud erinevatele tegevustele laagris (vastuse olen väga rahul %): 

o meil on piisavalt vaba aega, mille jooksul saame teha seda mis meid huvitab – 

64% 

o plaanitud tegevused on huvitavalt ellu viidud – 46% 

o meil on palju erinevaid inimesi, kes sisustavad laagriprogrammi – 39% 

o kasvataja kuulab plaanitud ürituse läbiviimisel ka meie soove – 48% 

o meile antakse iga ürituse eel ka õpetust/koolitust – 48% 

Laste käest küsiti ka seda, kas oli üritusi, kust nad ei tahtnud osa võtta kuid siiski pidid seda 

tegema. Lastest 21% vastas, et siiani pole seda juhtunud, 68% oli mõned korrad juhtunud ja 

kümnendikul korduvalt.  

Põhjused miks lapsed ei tahtnud üritustest osa võtta (vastuse see kindlasti oli põhjuseks %): 

o olin väsinud ja tahtsin puhata – 24% 

o üritus ei meeldinud mulle – 19% 

o tundsin, et ei oska seda – 14% 

o kartsin – 14% 
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o kasvataja ei meeldinud, kes üritust korraldas – 10% 

Mida oleksin laagris veel rohkem teha tahtnud (vastuse seda kindlasti %) 

o rohkem diskoõhtuid – 61% 

o rohkem laagrilõkkeid – 56% 

o rohkem ujuda – 82% 

o rohkem erinevaid võistlusi – 25% 

o rohkem maastikumänge – 39% 

o rohkem külalistepäevi (erinevate ametite esindajad) – 43% 

o rohkem lihtsalt logelemist – 19% 

 

Suurem osa (75%) lastest arvas, et laagriprogrammis oli tegevusi piisavalt ning 25% arvas et 

tegevusi oli liiga palju. Päevas võiks laste arvates vaba aega olla keskmiselt 2,5 tundi, 

seejuures minimaalselt toodi välja üks tund ja maksimaalselt viis tundi.  

Mida lapsed vabal ajal teeksid (vastuse seda kindlasti %): 

o ajaksin sõbra/sõbrannaga juttu – 71% 

o kiiguksin vms tegevus – 33% 

o kirjutaksin koju kirja – 15% 

o magaksin – 14% 

o lesiksin ja võtaksin päikest – 11% 

o loeksin raamatut –11% 

Rahulolu erinevate aspektidega laagris (vastuse väga rahul %): 

o sööklaga – 86% 

o kasvatajatega – 82% 

o sportimisvõimalustega – 61% 

o erialase programmiga – 61% 

o toiduga – 57% 

o pesemisruumiga – 50% 

o üldise korraga laagris – 48% 

o tegevusprogrammiga – 46% 

o elamistingimustega – 44% 

o oma toaga laagris – 43% 

o ujumiskohaga – 32% 

 

 

Vastanutest 57% tuleksid samasse laagrisse tagasi. 

 

Lapsed tuleksid siia laagrisse tagasi, sest (vastuse selle pärast kindlasti %) 

o on palju huvitavaid tegevusi – 69% 

o laager asub ilusas kohas – 63% 

o siin on mõnusad kasvatajad – 63% 

o siin on mõnusad toad – 44% 

o siin saab hästi süüa – 38% 

o siin võin teha mida tahan – 31% 

o laagrisõbrad lubasid tagasi tulla – 19% 

 

Need, kes ei valiks enam seda laagrit tõid peamise põhjusena välja selle, et laagris on väga 

range kord. 

 

Pooled vastanutest panid kokkuvõttes laagriprogrammile hindeks “5”, 36% pani “4”, 

kümnendik “3” ja üks laps “2”. 
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Põhjused miks pandi “4” või “5”: 

o hea olla ja huvitav 

o huvitav olla aga direktor on kuri 

o lahedad kasvatajad 

o liiga palju vaba aega 

o õpetajad on lõbusad 

o äge 

 

Põhjused miks pandi “3” või “2”: 

o igav oli 

 

Lõpuks oli võimalik lastel veel vabas vormis kirjutada arvamusi, kommentaare laagri kohta: 

o ilus loodus 

o miks on juhataja nii kuri 

o laager meeldib väga 

 

 

Laagri personal 

Vastas 10 töötajat. 

Personali vastustest selgub, et umbes pooled tuusiku ostnutest said laagrivahetuse lahti 

kirjutatud programmi.  

Laagris töötab inimene, kes vastutab programmi koostamise ees.  

Mida enamus lastest soovisid (laagri personali silmade läbi): 

o ujuda – 90% 

o diskoõhtuid – 70% 

o maastikumänge – 40% 

o lauamänge – 40% 

o erinevaid võistlusi – 30% 

o piisavalt vaba aega – 20% 

 

Interneti ühendus 

Laagris ei ole võimalik lastel kasutada interneti ühendust kirjade kirjutamiseks, kõik töötajad 

leidsid, et interneti kasutamise võimaluse loomine ei oleks ka mõttekas.  

 

Laagrivahetuse programmi planeerimine 

Suurem osa laagri personalist leidis, et laagrivahetuse programm on võimalik koostada 

jooksva aasta detsembriks.  

 

Tuusikud laagrisse ostetakse peamiselt 1-2 kuud enne laagrivahetuse algust, aga ka eelneval 

nädalal.  

 

Eelinfo laagrivahetuse programmi kohta 

Laagrivahetuse programm on olemas infotahvlil ning kasvataja räägib ka sellest igal 

hommikul. Laagri personali arvates peaks see ka nii jääma, üks tõi välja lisaks veel sellele, et 

programm peaks olema internetis nähtav. 

 

Suurem osa lastevanematest tundis tuusikut ostes huvi programmi vastu. 

 

Peamine, mis takistab hea programmi väljamõtlemist on ilm. 
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3.1.4 MTÜ Segasumma Suvila 

 

Laagris viibinud lapsed 

Üldinfo 

Kokku vastas 30 last (neist 30% poisid ja 70% tüdrukud). Keskmine vanus oli 14 aastat, 

seejuures noorim oli 10-aastane ja vanim 17-aastane. Laagris olnud lastest oli kuni 14-

aastaseid 73% kõigist lastest. Segasumma  Suvilas viibinud lastest oli 90% pärit Tallinnast või 

Harjumaalt, 7% Tartumaalt ja 3% Raplamaalt. Kõik laagris olnud lapsed olid eestlased. 

 

Varasem kokkupuude noortelaagritega 

Segasumma Suvilas ei olnud ühtegi last, kes oleks olnud esimest korda noortelaagris, 13% oli 

teist või kolmandat korda, 7% neljandat korda ning 80% olnud enam kordi. 

Segasumma Suvilas oli esimest korda 7%, teist korda 3%, kolmandat korda 17%, neljandat 

korda 3% ja enam kordi 70% vastanutest. 

Laagrid, kus Segasumma Suvila lapsed varem olid viibinud: Segasumma Suvila, Treppoja 

Noortelaager, Urumarja Noortelaager, Pivarootsi Laste- ja Noortelaager, Remniku Laste- ja 

Noortelaager ning Mõisahärra Laager. 

  

Miks valiti just see laager 

Suurem osa lastest (89%) valis laagri ise oma soovi järgi, 21% valis laagri seetõttu, et sõber 

või sõbranna soovitas just seda laagrit, 4%-le ostsid vanemad tuusiku sellesse laagrisse, 9% 

valis laagri seetõttu, et keegi teine soovitas ning 3% seetõttu, et treener/õpetaja soovitas.  

Need lapsed, kes valisid laagri ise, tõid välja järgmised põhjused (vastuse just sellepärast %): 

o olin siin eelmisel aastal ja mulle väga meeldis – 92% 

o sõbrad tulid siia – 62% 

o suunitlus tundus kõige sobivam – 20% 

o tuusik oli taskukohase hinnaga – 4% 

o õde/vend oli eelmisel aastal siin ja soovitas – 4% 

o laagrile tehti palju reklaami – 5% 

 

Muud põhjused: ema on laagris tööl, maailma parimad kasvatajad on siin. 

 

Laagrivahetuse programm 

Vastanutest 40% oli põhjalikult tutvunud laagrivahetuse programmiga enne laagrisse tulekut, 

60% teadis natuke. 

Laagrivahetuse täpsest programmist sai 40% teada laagrivahetuse esimesel päeval 

rühmakasvataja käest, 45% luges programmi kohta infotahvlilt ning 15% said selle laagrisse 

saabudes paberil.  

Vastanutest 50% soovis, et laagris toimuv oleks üllatuseks ning 50% soovis aegsasti teada 

saada, mis laagris toimub.  

Miks soovisid lapsed saada infot enne laagrisse tulekut (vastuse selleks kindlasti %): 

o siis tean mida asjadest kaasa võtta – 71% 

o siis saan mõelda kas see laager meeldib mulle või mitte – 50% 

o saan rääkida sõbrale ja ehk tuleb tema ka laagrisse – 29% 

o vanemad on rahulikumad kui teavad mis mind ees ootab – 29% 

o loetelu tegevustest tekitab elevust – 21% 

o siis tean kas mul on võimalik laagris midagi uut õppida – 8% 
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Laagrivahetuse kestus 

Laagrivahetuse kestus oli 10 päeva, küsitlus toimus eelviimasel päeval.  

 

Laagriprogramm ja sellega seonduv 

Laste hinnangud erinevatele tegevustele laagris (vastuse olen väga rahul %): 

o meil on piisavalt vaba aega, mille jooksul saame teha seda mis meid huvitab – 

93% 

o meil on palju erinevaid inimesi, kes sisustavad laagriprogrammi – 67% 

o plaanitud tegevused on huvitavalt ellu viidud – 60% 

o kasvataja kuulab plaanitud ürituse läbiviimisel ka meie soove – 60% 

o meile antakse iga ürituse eel ka õpetust/koolitust – 33% 

Laste käest küsiti ka seda, kas oli üritusi, kust nad ei tahtnud osa võtta kuid siiski pidid seda 

tegema. Lastest 77% vastas, et siiani pole seda juhtunud, 23% oli mõned korrad juhtunud.  

Põhjused miks lapsed ei tahtnud üritustest osa võtta (vastuse see kindlasti oli põhjuseks %): 

o kartsin – 29% 

o üritus ei meeldinud mulle – 14% 

o tundsin, et ei oska seda – 14% 

Mida oleksid lapsed laagris veel rohkem teha tahtnud (vastuse seda kindlasti %) 

o rohkem ujuda – 53% 

o rohkem diskoõhtuid – 23% 

o rohkem laagrilõkkeid – 17% 

o rohkem maastikumänge – 21% 

o rohkem külalistepäevi (erinevate ametite esindajad) – 10% 

o rohkem erinevaid võistlusi – 7% 

o rohkem lihtsalt logelemist – 7% 

 

Suurem osa (93%) lastest arvas, et laagriprogrammis oli tegevusi piisavalt ning 7% arvas et 

tegevusi oli liiga palju. Päevas võiks laste arvates vaba aega olla keskmiselt 3 tundi, seejuures 

minimaalselt toodi välja üks tund ja maksimaalselt viis tundi.  

Mida lapsed vabal ajal teeksid (vastuse seda kindlasti %): 

o ajaksin sõbra/sõbrannaga juttu – 90% 

o lesiksin ja võtaksin päikest – 40% 

o magaksin – 30% 

o kiiguksin vms tegevus – 11% 

o loeksin raamatut –4% 

Rahulolu erinevate aspektidega laagris (vastuse väga rahul %): 

o ujumiskohaga – 83% 

o kasvatajatega – 80% 

o erialase programmiga – 61% 

o tegevusprogrammiga – 60% 

o sportimisvõimalustega – 55% 

o üldise korraga laagris – 47% 

o elamistingimustega – 40% 

o pesemisruumiga – 40% 

o sööklaga – 36% 

o oma toaga laagris – 33% 

o toiduga – 28% 

 

Enamik (97%) ankeedile vastanud lastest tuleksid siia laagrisse tagasi. 
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Lapsed tuleksid siia laagrisse tagasi, sest (vastuse selle pärast kindlasti %) 

o siin on mõnusad kasvatajad – 75% 

o on palju huvitavaid tegevusi – 71% 

o laagrisõbrad lubasid tagasi tulla – 61% 

o laager asub ilusas kohas – 57% 

o siin on mõnusad toad – 29% 

o siin võin teha mida tahan – 14% 

o siin saab hästi süüa – 14% 

 

Põhjused miks enam siia ei tule: sõbrad on juba liiga vanad ja ei tule tagasi siia. 

 

Vastanutest 46% pani kokkuvõttes laagriprogrammile hindeks “5” ja 53% pani “4”.  

Põhjused miks pandi “4” või “5”: 

o arvestatakse kõigiga 

o hoitakse meil hästi silma peal 

o huvitav programm 

o lahe seltskond 

o toredad kasvatajad 

o väga huvitavad tegevused, kasvatajad on sõbrad 

 

Laagri personal 

Vastas 6 töötajat. 

Personali vastustest selgub, et kõik tuusiku ostnud said laagrivahetuse lahti kirjutatud 

programmi.  

Laagris töötab inimene, kes vastutab programmi koostamise eest.  

Mida enamus lastest soovisid (laagri personali silmade läbi): 

o diskoõhtuid – 100% 

o ujuda – 83% 

o piisavalt vaba aega – 63% 

o erinevaid võistlusi – 33% 

o maastikumänge – 20% 

 

Interneti ühendus 

Laagris ei ole võimalik lastel kasutada interneti ühendust kirjade kirjutamiseks, personal 

leidis, et interneti kasutamise võimaluse loomine ei oleks ka mõttekas.  

 

Laagrivahetuse programmi planeerimine 

Suurem osa laagri personalist leidis, et laagrivahetuse programmi on võimalik koostada 

jooksva aasta detsembriks. Pakuti välja ka veebruarikuud. 

 

Tuusikud laagrisse ostetakse peamiselt 1-2 kuud enne laagrivahetuse algust.  

 

Eelinfo laagrivahetuse programmi kohta 

Laagrivahetuse programm on olemas infotahvlil, kasvataja räägib ka sellest igal hommikul, 

samuti saadetakse programme koju. See kuidas võiks programmist teada saada vastab sellele 

mis praegu kehtib, lisaks leiab personal, et programm peaks olema internetis alates märtsist. 

 

Enamik lapsevanematest tundis huvi programmi vastu tuusikut ostes. 
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3.1.5 Paunküla Spordi- ja Noortelaager 

 

Laagris viibinud lapsed 

Üldinfo 

Kokku vastas 57 last (neist 75% poisid ja 25% tüdrukud). Keskmine vanus oli 13 aastat, 

seejuures noorim oli 6-aastane ja vanim 19-aastane. Laagris olnud lastest oli kuni 14-aastaseid 

72% kõigist lastest. Paunküla Spordi- ja Noortelaagris viibinud lastest oli 88% pärit Tallinnast 

või Harjumaalt, 5% Lääne-Virumaalt ja 7% Raplamaalt. Rahvuse järgi jagunesid laagris 

olnud lapsed järgmiselt: 86% eestlased ja 14% venelased. 

 

Varasem kokkupuude noortelaagritega 

Paunküla Spordi- ja Noortelaagris olnud lastest oli 23% üldse esimest korda noortelaagris, 

34% oli teist või kolmandat korda, 7% neljandat korda ning 36% olnud enam kordi. 

Paunküla Spordi- ja Noortelaagris oli esimest korda 51%, teist korda 23%, kolmandat korda 

14%, neljandat korda 7% ja enam kordi 5% vastanutest. 

Laagrid, kus Paunküla Spordi- ja Noortelaagri lapsed varem olid viibinud: Paunküla Spordi- 

ja Noortelaager, Maal Vanaema Juures, Segasumma Suvila, Tuksi Noortelaager, Kuti-Muti 

Noortelaager, Taevaskoja Noortelaager, Pärselja Noortelaager, Karepa Noortelaager. 

  

Miks valiti just see laager 

Suurem osa lastest (80%) valis laagri ise oma soovi järgi, 12% valis laagri seetõttu, et sõber 

või sõbranna soovitas just seda laagrit, 5%-le ostsid vanemad tuusiku sellesse laagrisse, 17% 

valis laagri seetõttu, et keegi teine soovitas ning 31% seetõttu, et treener/õpetaja soovitas.  

Need lapsed, kes valisid laagri ise, tõid välja järgmised põhjused (vastuse just sellepärast %): 

o suunitlus tundus kõige sobivam – 45% 

o olin siin eelmisel aastal ja mulle väga meeldis – 38% 

o sõbrad tulid siia – 27% 

o tuusik oli taskukohase hinnaga – 13% 

o õde/vend oli eelmisel aastal siin ja soovitas – 8% 

o laagrile tehti palju reklaami – 5% 

o see on ainus laager mida tean – 5% 

 

Laagrivahetuse programm 

Vastanutest 28% oli põhjalikult tutvunud laagrivahetuse programmiga enne laagrisse tulekut, 

57% teadis natuke ning 15% ei teadnud midagi. 

Laagrivahetuse täpsest programmist sai 22% teada laagrivahetuse esimesel päeval 

rühmakasvataja käest, 45% luges programmi kohta infotahvlilt ning 33% said selle laagrisse 

saabudes paberil.  

Vastanutest oli 52% neid, kes soovisid et laagris toimuv oleks üllatuseks ning 48% soovis 

aegsasti teada saada, mis laagris toimub.  

Miks soovisid lapsed saada infot enne laagrisse tulekut (vastuse selleks kindlasti %): 

o siis tean mida asjadest kaasa võtta – 60% 

o siis saan mõelda kas see laager meeldib mulle või mitte – 40% 

o siis tean kas mul on võimalik laagris midagi uut õppida – 36% 

o saan rääkida sõbrale ja ehk tuleb tema ka laagrisse – 35% 

o vanemad on rahulikumad kui teavad mis mind ees ootab – 23% 

o loetelu tegevustest tekitab elevust – 23% 

 

Laagrivahetuse kestus 
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Laagrivahetuse kestus oli 8, 10 või 14 päeva, küsitlus toimus üldjuhul laagrivahetuse 

eelviimasel päeval.  

 

Laagriprogramm ja sellega seonduv 

Laste hinnangud erinevatele tegevustele laagris (vastuse olen väga rahul %): 

o plaanitud tegevused on huvitavalt ellu viidud – 67% 

o meile antakse iga ürituse eel ka õpetust/koolitust – 64% 

o meil on piisavalt vaba aega, mille jooksul saame teha seda mis meid huvitab – 

63% 

o kasvataja kuulab plaanitud ürituse läbiviimisel ka meie soove – 58% 

o meil on palju erinevaid inimesi, kes sisustavad laagriprogrammi – 40% 

Laste käest küsiti ka seda, kas oli üritusi, kust nad ei tahtnud osa võtta kuid siiski pidid seda 

tegema. 46% vastas, et siiani pole seda juhtunud, 51% oli mõned korrad juhtunud ja 4% 

korduvalt.  

Põhjused miks lapsed ei tahtnud üritustest osa võtta (vastuse see kindlasti oli põhjuseks %): 

o olin väsinud ja tahtsin puhata – 33% 

o üritus ei meeldinud mulle – 28% 

o tundsin, et ei oska seda – 17% 

o kartsin – 7% 

Mida oleksin laagris veel rohkem teha tahtnud (vastuse seda kindlasti %) 

o rohkem ujuda – 74% 

o rohkem laagrilõkkeid – 52% 

o rohkem diskoõhtuid – 46% 

o rohkem maastikumänge – 43% 

o rohkem erinevaid võistlusi – 37% 

o rohkem külalistepäevi (erinevate ametite esindajad) – 40% 

o rohkem lihtsalt logelemist – 19% 

 

Suurem osa (86%) lastest arvas, et laagriprogrammis oli tegevusi piisavalt ning 14% arvas et 

tegevusi oli liiga palju. Päevas võiks laste arvates vaba aega olla keskmiselt 3 tundi, seejuures 

minimaalselt toodi välja üks tund ja maksimaalselt viis tundi.  

Mida lapsed vabal ajal teeksid (vastuse seda kindlasti %): 

o ajaksin sõbra/sõbrannaga juttu – 58% 

o lesiksin ja võtaksin päikest – 30% 

o magaksin – 26% 

o loeksin raamatut –21% 

o kiiguksin vms tegevus – 9% 

o kirjutaksin koju kirja – 2% 

Rahulolu erinevate aspektidega laagris (vastuse väga rahul %): 

o kasvatajatega – 82% 

o sportimisvõimalustega – 81% 

o pesemisruumiga – 77% 

o sööklaga – 73% 

o üdise korraga laagris – 70% 

o tegevusprogrammiga – 68% 

o toiduga – 66% 

o erialase programmiga – 61% 

o ujumiskohaga – 56% 

o elamistingimustega – 54% 

o oma toaga laagris – 51% 
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Praktiliselt kõik (v.a. üks laps) ankeedile vastanud lapsed tuleksid siia laagrisse tagasi. 

 

Lapsed tuleksid siia laagrisse tagasi, sest (vastuse selle pärast kindlasti %) 

o laager asub ilusas kohas – 78% 

o on palju huvitavaid tegevusi – 78% 

o siin on mõnusad kasvatajad – 53% 

o siin saab hästi süüa – 46% 

o laagrisõbrad lubasid tagasi tulla – 38% 

o siin on mõnusad toad – 33% 

o siin võin teha mida tahan – 11% 

 

Vastanutest 61% pani kokkuvõttes laagriprogrammile hindeks “5”, 35% pani “4”ja 4% “3”.  

Põhjused miks pandi “4” või “5”: 

o hea programm ja ilus koht 

o lahe ja lõbus 

o head kasvatajad 

o huvitavad tegevused 

o ilus koht 

o lõbus on ja huvitav 

o programm on huvitav kohati liiga tihe 

o mitmekülgne tegevus 

o rohkem sportmänge 

o vahel on mängud rasked 

 

Lõpuks oli võimalik lastel veel vabas vormis kirjutada arvamusi, kommentaare laagri kohta: 

o igasugu lahedad mängud ja laupäevane õhtune üritus oli tore 

o meeldisid väga sportmängud 

o vahel mu sõbrad ei kohtle mind hästi 

o õpetajad olid ranged 

 

Laagri personal 

Vastas 5 töötajat. 

Personali vastustest selgub, et kõik tuusiku ostnud ei saanud laagrivahetuse lahti kirjutatud 

programmi.  

Laagris töötab inimene, kes vastutab programmi koostamise ees.  

Mida enamus lastest soovisid (laagri personali silmade läbi): 

o erinevaid võistlusi – 100% 

o diskoõhtuid – 80% 

o ujuda – 80% 

o piisavalt vaba aega – 20% 

o maastikumänge – 20% 

o lauamänge – 20% 

 

Interneti ühendus 

Laagris ei ole võimalik lastel kasutada interneti ühendust kirjade kirjutamiseks, samas 3 

töötajat leidis, et interneti kasutamise võimaluse loomine oleks mõttekas.  
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Laagrivahetuse programmi planeerimine 

Kolm laagri töötajat leidis, et laagrivahetuse programmi on võimalik koostada jooksva aasta 

detsembriks. Teised leidsid, et laagri programm võiks valmis olla märtsis-aprillis. 

 

Tuusikud laagrisse ostetakse peamiselt 1 kuu enne laagrivahetuse algust, samuti nädala enne 

laagri algust.  

 

Eelinfo laagrivahetuse programmi kohta 

Laagrivahetuse programm on olemas infotahvlil ning kasvataja räägib ka sellest igal 

hommikul. Kolm laagritöötajat vastas, et vastav info võiks olla infotahvlil, lisaks peaks 

programm olema kättesaadav internetis. 

 

Peamine, mis takistab hea programmi väljamõtlemist on ilm; lisaks tõstab hea programm ka 

tuusiku hinda. 

 

3.1.6 Pivarootsi Õppe- ja Puhkelaager 

 

Laagris viibinud lapsed 

Üldinfo 

Kokku vastas 53 last (neist 42% poisid ja 58% tüdrukud). Keskmine vanus oli 12 aastat, 

seejuures noorim oli 7-aastane ja vanim 17-aastane. Laagris olnud lastest oli kuni 14-aastaseid 

79% kõigist lastest. Pivarootsi Õppe- ja Puhkelaagris viibinud lastest oli 64% pärit Tallinnast 

või Harjumaalt, 15% Lääne-Virumaalt, 8% Läänemaalt, 4% Viljandimaalt, teiste maakondade 

esindatus jäi väiksemaks. Rahvuse järgi jagunesid laagris olnud lapsed järgmiselt: 98% 

eestlased ja 2% venelased. 

 

Varasem kokkupuude noortelaagritega 

Pivarootsi Õppe- ja Puhkelaagris olnud lastest oli 17% esimest korda noortelaagris, 34% oli 

teist või kolmandat korda, 13% neljandat korda ning 36% olnud enam kordi. 

Pivarootsi Õppe- ja Puhkelaagris oli esimest korda 52%, teist korda 15%, kolmandat korda 

15%, neljandat korda 4% ja enam kordi 14% vastanutest. 

Laagrid, kus Pivarootsi Õppe- ja Puhkelaagri lapsed varem olid viibinud: Pivarootsi Õppe- ja 

Puhkelaager, Tuksi Noortelaager, Taevaskoja Noortelaager, Pärselja Noortelaager, Karepa 

Noortelaager, Valgemetsa Noortelaager, Remniku Laste- ja Noortelaager. 

  

Miks valiti just see laager 

Suurem osa lastest (63%) valis laagri ise oma soovi järgi, 32% valis laagri seetõttu, et sõber 

või sõbranna soovitas just seda laagrit, 12%-le ostsid vanemad tuusiku sellesse laagrisse, 25% 

valis laagri seetõttu, et keegi teine soovitas ning 4% seetõttu, et treener/õpetaja soovitas.  

Need lapsed, kes valisid laagri ise, tõid välja järgmised põhjused (vastuse just sellepärast %): 

o sõbrad tulid siia – 54% 

o olin siin eelmisel aastal ja mulle väga meeldis – 39% 

o suunitlus tundus kõige sobivam – 29% 

o tuusik oli taskukohase hinnaga – 9% 

o laagrile tehti palju reklaami – 5% 

o õde/vend oli eelmisel aastal siin ja soovitas – 4% 

o see on ainus laager mida tean – 4% 

 

Laagrivahetuse programm 
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Vastanutest 28% oli põhjalikult tutvunud laagrivahetuse programmiga enne laagrisse tulekut, 

64% teadis natuke ning 8% ei teadnud midagi. 

Laagrivahetuse täpsest programmist sai 22% teada laagrivahetuse esimesel päeval 

rühmakasvataja käest, 66% luges programmi kohta infotahvlilt ning 12% said selle laagrisse 

saabudes paberil.  

Vastanutest 60% soovis, et laagris toimuv oleks üllatuseks ning 40% soovis aegsasti teada 

saada, mis laagris toimub.  

Miks soovisid lapsed saada infot enne laagrisse tulekut (vastuse selleks kindlasti %): 

o siis saan mõelda kas see laager meeldib mulle või mitte – 61% 

o siis tean mida asjadest kaasa võtta – 56% 

o saan rääkida sõbrale ja ehk tuleb tema ka laagrisse – 22% 

o vanemad on rahulikumad kui teavad mis mind ees ootab – 22% 

o siis tean kas mul on võimalik laagris midagi uut õppida – 18% 

o loetelu tegevustest tekitab elevust – 12% 

 

Laagrivahetuse kestus 

Laagrivahetuse kestus oli 6 või 10 päeva, küsitlus toimus laagrivahetuse eelviimasel päeval.  

 

Laagriprogramm ja sellega seonduv 

Laste hinnangud erinevatele tegevustele laagris (vastuse olen väga rahul %): 

o meil on piisavalt vaba aega, mille jooksul saame teha seda mis meid huvitab – 

53% 

o plaanitud tegevused on huvitavalt ellu viidud – 65% 

o meile antakse iga ürituse eel ka õpetust/koolitust – 45% 

o kasvataja kuulab plaanitud ürituse läbiviimisel ka meie soove – 52% 

o meil on palju erinevaid inimesi, kes sisustavad laagriprogrammi – 54% 

Laste käest küsiti ka seda, kas oli üritusi, kust nad ei tahtnud osa võtta kuid siiski pidid seda 

tegema. Lastest 40% vastas, et siiani pole seda juhtunud, 56% oli mõned korrad juhtunud ja 

4% korduvalt.  

Põhjused miks lapsed ei tahtnud üritustest osa võtta (vastuse see kindlasti oli põhjuseks %): 

o olin väsinud ja tahtsin puhata – 52% 

o üritus ei meeldinud mulle – 43% 

o ei meeldinud kasvataja, kes üritust läbi viis – 20% 

o kartsin – 15% 

o tundsin, et ei oska seda – 9% 

Mida oleksin laagris veel rohkem teha tahtnud (vastuse seda kindlasti %) 

o rohkem laagrilõkkeid – 53% 

o rohkem diskoõhtuid – 51% 

o rohkem ujuda – 42% 

o rohkem maastikumänge – 42% 

o rohkem külalistepäevi (erinevate ametite esindajad) – 36% 

o rohkem erinevaid võistlusi – 33% 

o rohkem lihtsalt logelemist – 23% 

 

Suurem osa (90%) lastest arvas, et laagriprogrammis oli tegevusi piisavalt ning 10% arvas et 

tegevusi oli liiga palju. Päevas võiks laste arvates vaba aega olla keskmiselt 2 tundi, seejuures 

minimaalselt toodi välja üks tund ja maksimaalselt viis tundi.  

Mida lapsed vabal ajal teeksid (vastuse seda kindlasti %): 

o ajaksin sõbra/sõbrannaga juttu – 76% 

o kiiguksin vms tegevus – 23% 
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o magaksin – 12% 

o loeksin raamatut –7% 

o lesiksin ja võtaksin päikest – 5% 

o kirjutaksin koju kirja – 3% 

Rahulolu erinevate aspektidega laagris (vastuse väga rahul %): 

o sööklaga – 95% 

o toiduga – 80% 

o pesemisruumiga – 79% 

o elamistingimustega – 69% 

o sportimisvõimalustega – 66% 

o erialase programmiga – 61% 

o oma toaga laagris – 59% 

o kasvatajatega – 50% 

o tegevusprogrammiga – 49% 

o üldise korraga laagris – 46% 

o ujumiskohaga – 30% 

 

 

Praktiliselt kõik (v.a. üks) ankeedile vastanud lastest tuleksid siia laagrisse tagasi. 

 

Lapsed tuleksid siia laagrisse tagasi, sest (vastuse selle pärast kindlasti %) 

o laager asub ilusas kohas – 91% 

o on palju huvitavaid tegevusi – 80% 

o siin saab hästi süüa – 62% 

o laagrisõbrad lubasid tagasi tulla – 61% 

o siin on mõnusad toad – 58% 

o siin on mõnusad kasvatajad – 42% 

o siin võin teha mida tahan – 13% 

 

Vastanutest 54% pani kokkuvõttes laagriprogrammile hindeks “5”, 33% pani “4”ja 13% “3”.  

Põhjused miks pandi “4” või “5”: 

o hea programm ja ilus koht 

o lahe oli 

o hästi planeeritud 

o ranged, aga sõbralikud kasvatajad 

o head kasvatajad 

o maitsev toit, head pesemisvõimalused 

o palju tegevusi ja head kasvatajad 

o tore seltskond 

o natuke liiga range kord 

 

Põhjused miks pandi “3”: 

o disko võiks kesta 3 tundi 

o kõik kasvatajad ei olnud toredad 

o pallimänge oli vähe 

o poisid pidasid end halvasti üleval, ei kutsunud diskol tantsima 

o äratus võiks hiljem olla 
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Laagri personal 

Vastas 10 töötajat. 

Personali vastustest selgub, et suurem osa, kes ostsid tuusiku said laagrivahetuse lahti 

kirjutatud programmi.  

Laagris töötab inimene, kes vastutab programmi koostamise ees.  

Mida enamus lastest soovisid (laagri personali silmade läbi): 

o diskoõhtuid – 89% 

o ujuda – 56% 

o piisavalt vaba aega – 56% 

o erinevaid võistlusi – 50% 

o lauamänge – 15% 

o maastikumänge – 33% 

o midagi ise meisterdada – 13% 

 

Interneti ühendus 

Laagris ei ole võimalik lastel kasutada interneti ühendust kirjade kirjutamiseks, enamik 

töötajatest leidis, et interneti kasutamise võimaluse loomine ei oleks mõttekas.  

 

Laagrivahetuse programmi planeerimine 

Viis inimest laagri personalist leidis, et laagrivahetuse programmi on võimalik koostada 

jooksva aasta detsembriks. Teised leidsid, et laagri programm võiks valmis olla veebruaris-

märtsis. Samas leiti ka et võib küll programmi valmis teha detsembris, kuid sel ei ole mõtet 

nii vara. 

 

Tuusikud laagrisse osteti peamiselt 2 kuud enne laagrivahetuse algust. 

 

Eelinfo laagrivahetuse programmi kohta 

Laagrivahetuse programm on olemas infotahvlil ning kasvataja räägib ka sellest igal 

hommikul. 6 laagritöötajat vastas, et info laagriprogrammi kohta tuleks saata tuusiku ostnule 

koju, samuti võiks see olla infotahvlil, lisaks peaks programm olema kättesaadav internetis. 

 

 

3.1.7 Relvo Sport 

 

Laagris viibinud lapsed 

Üldinfo 

Kokku vastas 52 last (neist 37% poisid ja 63% tüdrukud). Keskmine vanus oli 13 aastat, 

seejuures noorim oli 9-aastane ja vanim 17-aastane. Laagris olnud lastest oli kuni 14-aastaseid 

79% kõigist lastest. Relvo Spordi laagris viibinud lastest oli 48% pärit Põlvamaalt, 12% 

Tallinnast või Harjumaalt, 12% Tartumaalt, 10% Pärnumaalt, 8% Valgamaalt, 6% 

Saaremaalt. Teiste maakondade esindatus jäi väiksemaks. Rahvuse järgi jagunesid laagris 

olnud lapsed järgmiselt: 98% eestlased ja 2% venelased. 

 

Varasem kokkupuude noortelaagritega 

Relvo Spordi laagris olnud lastest oli 25% esimest korda noortelaagris, 46% oli teist või 

kolmandat korda, 14% neljandat korda ning 15% olnud enam kordi. 

Relvo Spordi laagris oli esimest korda 40%, teist korda 42%, kolmandat korda 8%, neljandat 

korda 2% ja enam kordi 8% vastanutest. 
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Laagrid, kus Relvo Spordi laagri lapsed varem olid viibinud: Relvo Sport, Tuksi 

Noortelaager, Taevaskoja Noortelaager, Pärselja Noortelaager, Luunja Noortelaager, Karepa 

Noortelaager, Valgemetsa Noortelaager, Kuti-Muti Noortelaager. 

  

Miks valiti just see laager 

Suurem osa lastest (81%) valis laagri ise oma soovi järgi, 44% valis laagri seetõttu, et sõber 

või sõbranna soovitas just seda laagrit, 17% oli põhjuseks see, et vanemad ostsid tuusiku 

sellesse laagrisse, 8% valis laagri seetõttu, et keegi teine soovitas ning 12% seetõttu, et 

treener/õpetaja soovitas.  

Need lapsed, kes valisid laagri ise, tõid välja järgmised põhjused (vastuse just sellepärast %): 

o olin siin eelmisel aastal ja mulle väga meeldis – 58% 

o sõbrad tulid siia – 63% 

o suunitlus tundus kõige sobivam – 45% 

o tuusik oli taskukohase hinnaga – 20% 

o õde/vend oli eelmisel aastal siin ja soovitas – 9% 

 

 

Laagrivahetuse programm 

Vastanutest 22% oli põhjalikult tutvunud laagrivahetuse programmiga enne laagrisse tulekut, 

61% teadis natuke ning 18% ei teadnud midagi. 

Laagrivahetuse täpsest programmist sai 24% teada laagrivahetuse esimesel päeval 

rühmakasvataja käest, 76% lugesid programmi kohta infotahvlilt.  

Vastanutest oli 41% neid, kes soovisid et laagris toimuv oleks üllatuseks ning 59% soovis 

aegsasti teada saada, mis laagris toimub.  

Miks soovisid lapsed saada infot enne laagrisse tulekut (vastuse selleks kindlasti %): 

o siis tean mida asjadest kaasa võtta – 54% 

o siis saan mõelda kas see laager meeldib mulle või mitte – 44% 

o saan rääkida sõbrale ja ehk tuleb tema ka laagrisse – 35% 

o siis tean kas mul on võimalik laagris midagi uut õppida – 29% 

o loetelu tegevustest tekitab elevust – 16% 

o vanemad on rahulikumad kui teavad mis mind ees ootab – 13% 

 

Laagrivahetuse kestus 

Laagrivahetuse kestus oli 6 või 10 päeva, küsitlus toimus laagrivahetuse eelviimasel päeval.  

 

Laagriprogramm ja sellega seonduv 

Laste hinnangud erinevatele tegevustele laagris (vastuse olen väga rahul %): 

o meil on piisavalt vaba aega, mille jooksul saame teha seda mis meid huvitab – 

61% 

o kasvataja kuulab plaanitud ürituse läbiviimisel ka meie soove – 55% 

o plaanitud tegevused on huvitavalt ellu viidud – 54% 

o meile antakse iga ürituse eel ka õpetust/koolitust – 48% 

o meil on palju erinevaid inimesi, kes sisustavad laagriprogrammi – 38% 

Laste käest küsiti ka seda, kas oli üritusi, kust nad ei tahtnud osa võtta kuid siiski pidid seda 

tegema. 46% vastas, et siiani pole seda juhtunud, 46% oli mõned korrad juhtunud ja 8% 

korduvalt.  

Põhjused miks lapsed ei tahtnud üritustest osa võtta (vastuse see kindlasti oli põhjuseks %): 

o tundsin, et ei oska seda – 58% 

o üritus ei meeldinud mulle – 36% 

o olin väsinud ja tahtsin puhata – 9% 
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o kartsin – 8% 

o ei meeldinud kasvataja, kes üritust läbi viis – 4% 

Mida oleksin laagris veel rohkem teha tahtnud (vastuse seda kindlasti %) 

o rohkem ujuda – 45% 

o rohkem diskoõhtuid – 35% 

o rohkem laagrilõkkeid – 31% 

o rohkem külalistepäevi (erinevate ametite esindajad) – 27% 

o rohkem maastikumänge – 21% 

o rohkem erinevaid võistlusi – 20% 

o rohkem lihtsalt logelemist – 13% 

 

Suurem osa (80%) lastest arvas, et laagriprogrammis oli tegevusi piisavalt ning 20% arvas et 

tegevusi oli liiga palju. Päevas võiks laste arvates vaba aega olla keskmiselt 2,5 tundi, 

seejuures minimaalselt toodi välja üks tund ja maksimaalselt viis tundi.  

 

Mida lapsed vabal ajal teeksid (vastuse seda kindlasti %): 

o ajaksin sõbra/sõbrannaga juttu – 74% 

o lesiksin ja võtaksin päikest – 22% 

o kiiguksin vms tegevus – 11% 

o magaksin – 11% 

o loeksin raamatut –11% 

o kirjutaksin koju kirja – 9% 

Rahulolu erinevate aspektidega laagris (vastuse väga rahul %): 

o sööklaga – 77% 

o toiduga – 69% 

o elamistingimustega – 64% 

o pesemisruumiga – 63% 

o oma toaga laagris – 63% 

o erialase programmiga – 61% 

o kasvatajatega – 60% 

o tegevusprogrammiga – 46% 

o sportimisvõimalustega – 43% 

o üldise korraga laagris – 34% 

o ujumiskohaga – 27% 

 

Enamik (90%) ankeedile vastanud lastest tuleksid siia laagrisse tagasi. 

 

Lapsed tuleksid siia laagrisse tagasi, sest (vastuse selle pärast kindlasti %) 

o laager asub ilusas kohas – 60% 

o on palju huvitavaid tegevusi – 64% 

o siin on mõnusad toad – 59% 

o laagrisõbrad lubasid tagasi tulla – 57% 

o siin on mõnusad kasvatajad – 54% 

o siin saab hästi süüa – 48% 

o siin võin teha mida tahan – 10% 

 

Põhjus miks ei tule enam tagasi: olen siin laagris juba küllalt olnud. 

Vastanutest 43% pani kokkuvõttes laagriprogrammile hindeks “5”, 41% pani “4”ja 16% “3”.  

Põhjused miks pandi “4” või “5”: 

o diskod, head kasvatajad 
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o hommikusöök võiks parem olla 

o kogu aeg on midagi teha 

o lahe ja huvitav on 

o hästi planeeritud 

o meie toas ei olnud kappe, WC ja dušši nagu teistel - ebavõrdsus 

o head kasvatajad 

o õhtud on huvitavad 

 

Põhjused miks pandi “3”: 

o laager on tore aga võiks kauem kesta 

o lapsi peaks kaasama õhtuste ürituste ettevalmistamisse, siis saavad lapsed teha 

seda, mis neile meeldib 

o minu toas pole WC ja dušši nagu teistel, samas maksime ühtemoodi 

 

 

Laagri personal 

Vastas 7 töötajat. 

Personali vastustest selgub, et umbes pooled nendest, kes ostsid tuusiku said laagrivahetuse 

lahti kirjutatud programmi.  

Laagris töötab inimene, kes vastutab programmi koostamise eest.  

Mida enamus lastest soovisid (laagri personali silmade läbi): 

o erinevaid võistlusi – 86% 

o diskoõhtuid – 71% 

o ujuda – 71% 

o lauamänge – 71% 

o maastikumänge – 57% 

o midagi ise meisterdada – 57% 

o vaadata telerit – 29% 

o piisavalt vaba aega – 14% 

 

Lisaks huvitab lapsi isetegevus, matkamine, stiilipeod jms. 

 

Interneti ühendus 

Laagris ei ole võimalik lastel kasutada interneti ühendust kirjade kirjutamiseks, samas 5 

töötajat leidis, et interneti kasutamise võimaluse loomine oleks mõttekas.  

 

Laagrivahetuse programmi planeerimine 

Kuus inimest laagri personalist leidis, et laagrivahetuse programmi on võimalik koostada 

jooksva aasta detsembriks. Üks töötaja arvas, et laagri programm võiks valmis olla paar kuud 

enne vahetuse algust, eriti just teatud spetsiifiliste suunitluste korral. 

 

Tuusikud laagrisse osteti peamiselt 1 kuu enne laagrivahetuse algust või ka nädal enne. 

 

Eelinfo laagrivahetuse programmi kohta 

Laagrivahetuse programm on olemas infotahvlil ning kasvataja räägib ka sellest igal 

hommikul. Nii võiks see laagri personali arvates ka jääda, lisaks peaks programm olema 

kättesaadav internetis. 

 

3.1.8 Remniku Laste- ja Noortelaager 
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Laagris viibinud lapsed 

Üldinfo 

Kokku vastas 30 last (neist 43% poisid ja 57% tüdrukud). Keskmine vanus oli 13 aastat, 

seejuures noorim oli 10-aastane ja vanim 17-aastane. Laagris olnud lastest oli kuni 14-

aastaseid 93% kõigist lastest. Remniku Laste- ja Noortelaagris viibinud lastest oli 73% pärit 

Ida-Virumaalt, kümnendik Tallinnast või Harjumaalt, 7% Lääne-Virumaalt, 3% Tartumaalt, 

3% Pärnumaalt ja 3% Raplamaalt. Rahvuse järgi jagunesid laagris olnud lapsed järgmiselt: 

27% eestlased ja 73% venelased. 

 

Varasem kokkupuude noortelaagritega 

Remniku Laste- ja Noortelaagris olnud lastest oli 28% esimest korda noortelaagris, kolmandik 

oli teist või kolmandat korda, kümnendik neljandat korda ning kolmandik olnud enam kordi. 

Remniku Laste- ja Noortelaagris oli esimest korda 55%, teist korda 14%, kolmandat korda 

10%, neljandat korda 14% ja enam kordi 7% vastanutest. 

Laagrid, kus Remniku Laste- ja Noortelaagri lapsed varem olid viibinud: Remniku Laste- ja 

Noortelaager, Pärselja Noortelaager, Luunja Noortelaager, Kurtna Noortelaager, Valgemetsa 

Noortelaager, Oravake. 

  

Miks valiti just see laager 

Vastanutest 55% valis laagri ise oma soovi järgi, 78% valis laagri seetõttu, et sõber või 

sõbranna soovitas just seda laagrit, 44%-le ostsid vanemad tuusiku sellesse laagrisse, 40% 

valis laagri seetõttu, et keegi teine soovitas.  

Need lapsed, kes valisid laagri ise, tõid välja järgmised põhjused: olin siin eelmisel aastal ja 

mulle väga meeldis ja sõbrad tulid siia.  

 

Laagrivahetuse programm 

Vastanutest 22% oli põhjalikult tutvunud laagrivahetuse programmiga enne laagrisse tulekut, 

37% teadis natuke ning 41% ei teadnud midagi. 

Laagrivahetuse täpsest programmist sai 94% teada laagrivahetuse esimesel päeval 

rühmakasvataja käest, 6% lugesid programmi kohta infotahvlilt.  

Vastanutest oli 64% neid, kes soovisid et laagris toimuv oleks üllatuseks ning 36% soovis 

aegsasti teada saada, mis laagris toimub.  

Miks soovisid lapsed saada infot enne laagrisse tulekut (vastuse selleks kindlasti %): 

o siis tean mida asjadest kaasa võtta – 75% 

o siis tean kas mul on võimalik laagris midagi uut õppida – 50% 

o saan rääkida sõbrale ja ehk tuleb tema ka laagrisse – 43% 

o siis saan mõelda kas see laager meeldib mulle või mitte – 40% 

o loetelu tegevustest tekitab elevust – 33% 

o vanemad on rahulikumad kui teavad mis mind ees ootab – 25% 

 

Laagrivahetuse kestus 

Laagrivahetuse kestus oli 10 päeva, küsitlus toimus laagrivahetuse eelviimasel päeval.  

 

Laagriprogramm ja sellega seonduv 

Laste hinnangud erinevatele tegevustele laagris (vastuse olen väga rahul %): 

o meile antakse iga ürituse eel ka õpetust/koolitust – 84% 

o meil on palju erinevaid inimesi, kes sisustavad laagriprogrammi – 83% 

o kasvataja kuulab plaanitud ürituse läbiviimisel ka meie soove – 65% 

o meil on piisavalt vaba aega, mille jooksul saame teha seda mis meid huvitab – 

64% 
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o plaanitud tegevused on huvitavalt ellu viidud – 53% 

Laste käest küsiti ka seda, kas oli üritusi, kust nad ei tahtnud osa võtta kuid siiski pidid seda 

tegema. 60% vastas, et siiani pole seda juhtunud, 30% oli mõned korrad juhtunud ja 10% 

korduvalt.  

Põhjused miks lapsed ei tahtnud üritustest osa võtta (vastuse see kindlasti oli põhjuseks %): 

o üritus ei meeldinud mulle – 78% 

o olin väsinud ja tahtsin puhata – 50% 

o ei meeldinud kasvataja, kes üritust läbi viis – 43% 

o tundsin, et ei oska seda – 25% 

o kartsin – 20% 

Mida oleksin laagris veel rohkem teha tahtnud (vastuse seda kindlasti %) 

o rohkem ujuda – 78% 

o rohkem diskoõhtuid – 75% 

o rohkem laagrilõkkeid – 75% 

o rohkem erinevaid võistlusi – 50% 

o rohkem maastikumänge – 48% 

o rohkem külalistepäevi (erinevate ametite esindajad) – 35% 

o rohkem lihtsalt logelemist – 25% 

 

Lastest 36% arvas, et laagriprogrammis oli tegevusi piisavalt ning 64% arvas et tegevusi oli 

liiga palju. Päevas võiks laste arvates vaba aega olla keskmiselt 3 tundi, seejuures 

minimaalselt toodi välja üks tund ja maksimaalselt kuus tundi.  

Mida lapsed vabal ajal teeksid (vastuse seda kindlasti %): 

o ajaksin sõbra/sõbrannaga juttu – 68% 

o lesiksin ja võtaksin päikest – 48% 

o loeksin raamatut –33% 

o kirjutaksin koju kirja – 25% 

o magaksin – 24% 

o kiiguksin vms tegevus – 11% 

Rahulolu erinevate aspektidega laagris (vastuse väga rahul %): 

o sportimisvõimalustega – 75% 

o ujumiskohaga – 72% 

o kasvatajatega – 67% 

o tegevusprogrammiga – 61% 

o erialase programmiga – 61% 

o pesemisruumiga – 59% 

o oma toaga laagris – 55% 

o sööklaga – 55% 

o elamistingimustega – 46% 

o toiduga – 43% 

o üldise korraga laagris – 42% 

 

Enamik (90%) ankeedile vastanud lastest tuleksid siia laagrisse tagasi. 

 

Lapsed tuleksid siia laagrisse tagasi, sest (vastuse selle pärast kindlasti %) 

o laager asub ilusas kohas – 83% 

o siin on mõnusad kasvatajad – 57% 

o laagrisõbrad lubasid tagasi tulla – 55% 

o on palju huvitavaid tegevusi – 50% 

o siin saab hästi süüa – 27% 
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o siin võin teha mida tahan – 22% 

o siin on mõnusad toad – 17% 

 

Vastanutest 60% pani kokkuvõttes laagriprogrammile hindeks “5”, 20% pani “4”ja 20% “3”.  

Põhjused miks pandi “4” või “5”: 

o lahe ja huvitav on 

o mõnus laager 

o super laager 

o huvitav programm 

 

 

Laagri personal 

Vastas 13 töötajat. 

Personali vastustest selgub, et enamik nendest, kes ostsid tuusiku said laagrivahetuse lahti 

kirjutatud programmi.  

Laagris töötab inimene, kes vastutab programmi koostamise eest.  

Mida enamus lastest soovisid (laagri personali silmade läbi): 

o ujuda – 92% 

o diskoõhtuid – 85% 

o erinevaid võistlusi – 54% 

o piisavalt vaba aega – 23% 

o maastikumänge – 38% 

o midagi ise meisterdada – 31% 

o lauamänge – 15% 

 

Lisaks huvitab lapsi lõkkeõhtud, matkamine, ööhäired jms. 

 

Interneti ühendus 

Laagris ei ole võimalik lastel kasutada interneti ühendust kirjade kirjutamiseks. Enamik 

töötajatest leidis, et interneti kasutamise võimaluse loomine ei oleks mõttekas.  

 

Laagrivahetuse programmi planeerimine 

Kaheksa inimest laagri personalist leidis, et laagrivahetuse programmi on võimalik koostada 

jooksva aasta detsembriks. Üks töötaja arvas, et laagri programm võiks valmis olla maikuuks. 

 

Tuusikud laagrisse osteti peamiselt 1-2 kuud enne laagrivahetuse algust. 

 

Eelinfo laagrivahetuse programmi kohta 

Laagrivahetuse programm on olemas infotahvlil ning kasvataja räägib ka sellest igal 

hommikul. Nii võiks see laagri personali arvates ka jääda, lisaks peaks programm olema 

kättesaadav internetis ja 4 töötajat arvas ka et programm tuleks saata koju postiga. 

 

 

3.1.9 Romaškino-Tiigrid 

 

Laagris viibinud lapsed 

Üldinfo 

Kokku vastas 61 last (neist 48% poisid ja 52% tüdrukud). Keskmine vanus oli 14 aastat, 

seejuures noorim oli 11-aastane ja vanim 19-aastane. Laagris olnud lastest oli kuni 14-

aastaseid 74% kõigist lastest. Laagris viibinud lastest oli 95% pärit Tallinnast või Harjumaalt, 
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3% Ida-Virumaalt ja 2% Tartumaalt. Rahvuse järgi jagunesid laagris olnud lapsed järgmiselt: 

15% eestlased, 82% venelased ja 3% mõne muu rahvuse esindajad. 

 

Varasem kokkupuude noortelaagritega 

Kolmandik laagris olnud lastest oli üldse esimest korda noortelaagris, kolmandik oli teist või 

kolmandat korda, 5% neljandat korda ning 34% olnud enam kordi. 

Laagris Romaškino-Tiigrid oli esimest korda 49%, teist korda 13%, kolmandat korda 12%, 

neljandat korda 3% ja enam kordi 23% vastanutest. 

Laagrid, kus Romaškino-Tiigrid laagri lapsed varem olid viibinud: Romaškino-Tiigrid, 

Oravake, Remniku Laste- ja Noortelaager, Treppoja Noortelaager, Vihasoo Noortelaager ja 

Kotka Noortelaager. 

 

  

Miks valiti just see laager 

Lastest 48% valis laagri ise oma soovi järgi, 24% valis laagri seetõttu, et sõber või sõbranna 

soovitas just seda laagrit, 27% oli põhjuseks see, et vanemad ostsid tuusiku sellesse laagrisse, 

12% valis laagri seetõttu, et keegi teine.  

Need lapsed, kes valisid laagri ise, tõid välja järgmised põhjused (vastuse just sellepärast %): 

o olin siin eelmisel aastal ja mulle väga meeldis – 36% 

o sõbrad tulid siia – 31% 

o suunitlus tundus kõige sobivam – 23% 

o õde/vend oli eelmisel aastal siin ja soovitas – 7% 

o tuusik oli taskukohase hinnaga – 5% 

o tehti palju reklaami – 2% 

o ainus laager mida tean – 2% 

 

Laagrivahetuse programm 

Vastanutest 25% oli põhjalikult tutvunud laagrivahetuse programmiga enne laagrisse tulekut, 

55% teadis natuke ning 20% ei teadnud midagi. 

Laagrivahetuse täpsest programmist sai 55% teada laagrivahetuse esimesel päeval 

rühmakasvataja käest, 41% lugesid programmi kohta infotahvlilt ja 4% sai selle paberil 

laagrisse saabudes.  

Vastanutest 56% soovis, et laagris toimuv oleks üllatuseks ning 44% soovis aegsasti teada 

saada, mis laagris toimub.  

Miks soovisid lapsed saada infot enne laagrisse tulekut (vastuse selleks kindlasti %): 

o siis saan mõelda kas see laager meeldib mulle või mitte – 61% 

o siis tean mida asjadest kaasa võtta – 49% 

o saan rääkida sõbrale ja ehk tuleb tema ka laagrisse – 15% 

o siis tean kas mul on võimalik laagris midagi uut õppida – 18% 

o loetelu tegevustest tekitab elevust – 18% 

o vanemad on rahulikumad kui teavad mis mind ees ootab – 18% 

 

Laagrivahetuse kestus 

Laagrivahetuse kestus oli 14 päeva, küsitlus toimus laagrivahetuse eelviimasel päeval.  

 

Laagriprogramm ja sellega seonduv 

Laste hinnangud erinevatele tegevustele laagris (vastuse olen väga rahul %): 

o plaanitud tegevused on huvitavalt ellu viidud – 59% 

o meile antakse iga ürituse eel ka õpetust/koolitust – 47% 

o meil on palju erinevaid inimesi, kes sisustavad laagriprogrammi – 43% 
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o meil on piisavalt vaba aega, mille jooksul saame teha seda mis meid huvitab – 

42% 

o kasvataja kuulab plaanitud ürituse läbiviimisel ka meie soove – 37% 

Laste käest küsiti ka seda, kas oli üritusi, kust nad ei tahtnud osa võtta kuid siiski pidid seda 

tegema. Kolmandik vastas, et siiani pole seda juhtunud, 65% oli mõned korrad juhtunud ja 

5% korduvalt.  

Põhjused miks lapsed ei tahtnud üritustest osa võtta (vastuse see kindlasti oli põhjuseks %): 

o olin väsinud ja tahtsin puhata – 50% 

o üritus ei meeldinud mulle – 29% 

o tundsin, et ei oska seda – 13% 

o kartsin – 7% 

o ei meeldinud kasvataja, kes üritust läbi viis – 7% 

Mida oleksin laagris veel rohkem teha tahtnud (vastuse seda kindlasti %) 

o rohkem diskoõhtuid – 85% 

o rohkem laagrilõkkeid – 72% 

o rohkem ujuda – 54% 

o rohkem erinevaid võistlusi – 39% 

o rohkem maastikumänge – 35% 

o rohkem lihtsalt logelemist – 21% 

o rohkem külalistepäevi (erinevate ametite esindajad) – 17% 

 

Veidi enam kui pooled lastest arvasid, et laagriprogrammis oli tegevusi piisavalt ning 46% 

arvas et tegevusi oli liiga palju. Päevas võiks laste arvates vaba aega olla keskmiselt 3 tundi, 

seejuures minimaalselt toodi välja üks tund ja maksimaalselt viis tundi.  

Mida lapsed vabal ajal teeksid (vastuse seda kindlasti %): 

o ajaksin sõbra/sõbrannaga juttu – 78% 

o kiiguksin vms tegevus – 36% 

o magaksin – 29% 

o lesiksin ja võtaksin päikest – 28% 

o loeksin raamatut –18% 

o kirjutaksin koju kirja – 2% 

Rahulolu erinevate aspektidega laagris (vastuse väga rahul %): 

o kasvatajatega – 65% 

o erialase programmiga – 61% 

o sportimisvõimalustega – 60% 

o ujumiskohaga – 52% 

o tegevusprogrammiga – 48% 

o sööklaga – 42% 

o toiduga – 37% 

o oma toaga laagris – 34% 

o üldise korraga laagris – 33% 

o elamistingimustega – 25% 

o pesemisruumiga – 20% 

 

 

Enamik (93%) ankeedile vastanud lastest tuleksid siia laagrisse tagasi. 

 

Lapsed tuleksid siia laagrisse tagasi, sest (vastuse selle pärast kindlasti %) 

o laager asub ilusas kohas – 57% 

o laagrisõbrad lubasid tagasi tulla – 55% 
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o on palju huvitavaid tegevusi – 48% 

o siin on mõnusad kasvatajad – 45% 

o siin saab hästi süüa – 21% 

o siin on mõnusad toad – 18% 

o siin võin teha mida tahan – 16% 

 

Vastanutest 54% pani kokkuvõttes laagriprogrammile hindeks “5”, 36% pani “4”ja 10% “3”.  

Põhjused miks pandi “4” või “5”: 

o enamus asju meeldis 

o hea ja huvitav 

o lahe ja huvitav on 

o lõbus ja head kasvatajad 

o parim laager 

o hea programm 

o siin pole remonti tehtud 

o toredad kasvatajad 

o ilus loodus 

 

Laagri personal 

Vastas 11 töötajat. 

Personali vastustest selgub, et enamik nendest, kes ostsid tuusiku said laagrivahetuse lahti 

kirjutatud programmi.  

Laagris töötab inimene, kes vastutab programmi koostamise eest.  

Mida enamus lastest soovisid (laagri personali silmade läbi): 

o diskoõhtuid – 91% 

o ujuda – 64% 

o maastikumänge – 55% 

o erinevaid võistlusi – 46% 

o midagi ise meisterdada – 27% 

o piisavalt vaba aega – 18% 

o lauamänge – 9% 

 

 

Interneti ühendus 

Laagris ei ole võimalik lastel kasutada interneti ühendust kirjade kirjutamiseks, samas 8 

töötajat leidis, et interneti kasutamise võimaluse loomine oleks mõttekas.  

 

Laagrivahetuse programmi planeerimine 

Seitse laagri personalist leidis, et laagrivahetuse programmi on võimalik koostada jooksva 

aasta detsembriks. Kaks töötajat arvas, et laagri programm võiks valmis olla märtsikuuks. 

 

Tuusikud laagrisse osteti peamiselt 1 kuu enne laagrivahetuse algust või ka nädal enne. 

 

Eelinfo laagrivahetuse programmi kohta 

Laagrivahetuse programm on olemas infotahvlil ning kasvataja räägib ka sellest igal 

hommikul, samuti saab iga laagrisse saabunu programmi paberil. Nii võiks see laagri 

personali arvates ka jääda, lisaks peaks programm olema kättesaadav internetis ja saatma 

koju. 
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3.1.10 Rutja Noortelaager 

 

Laagris viibinud lapsed 

Üldinfo 

Kokku vastas 20 last (neist 75% poisid ja 25% tüdrukud). Keskmine vanus oli 10 aastat, 

seejuures noorim oli 7-aastane ja vanim 13-aastane. Neljandik Rutja Noortelaagris viibinud 

lastest olid pärit Tallinnast või Harjumaalt, neljandik Lääne-Virumaalt, 15% Tartumaalt, 10% 

Ida-Virumaalt, 10% Järvamaalt ja 15% mujalt. Kõik laagris olnud lapsed olid eestlased. 

 

Varasem kokkupuude noortelaagritega 

Rutja Noortelaagris olnud lastest oli 60% esimest korda noortelaagris, kolmandik oli teist või 

kolmandat korda, 5% neljandat korda ning 5% olnud enam kordi. 

Rutja Noortelaagris oli esimest korda 94% ja teist korda 6%. 

Laagrid, kus Rutja Noortelaagri lapsed varem olid viibinud: Taevaskoja Noortelaager, 

Kloogaranna Noortelaager, Segasumma Suvila ja Kuti-Muti Noortelaager. 

  

Miks valiti just see laager 

Kolmandik lastest valis laagri ise oma soovi järgi, 15% valis laagri seetõttu, et sõber või 

sõbranna soovitas just seda laagrit, 53% oli põhjuseks see, et vanemad ostsid tuusiku sellesse 

laagrisse, 9% valis laagri seetõttu, et keegi teine soovitas ning 8% seetõttu, et treener/õpetaja 

soovitas.  

Need lapsed, kes valisid laagri ise, tõid välja järgmised põhjused (vastuse just sellepärast %): 

o sõbrad tulid siia – 30% 

o olin siin eelmisel aastal ja mulle väga meeldis – 9% 

o suunitlus tundus kõige sobivam – 8% 

 

Laagrivahetuse programm 

Vastanutest 70% teadis natuke laagrivahetuse programmi sisust enne laagrisse tulekut ning 

30% ei teadnud midagi. 

Laagrivahetuse täpsest programmist sai 57% teada laagrivahetuse esimesel päeval 

rühmakasvataja käest, 43% lugesid programmi kohta infotahvlilt.  

Vastanutest 50% soovis, et laagris toimuv oleks üllatuseks ning 50% soovis aegsasti teada 

saada, mis laagris toimub.  

Miks soovisid lapsed saada infot enne laagrisse tulekut (vastuse selleks kindlasti %): 

o siis saan mõelda kas see laager meeldib mulle või mitte – 60% 

o siis tean mida asjadest kaasa võtta – 50% 

o siis tean kas mul on võimalik laagris midagi uut õppida – 20% 

o loetelu tegevustest tekitab elevust – 20% 

o vanemad on rahulikumad kui teavad mis mind ees ootab – 20% 

o saan rääkida sõbrale ja ehk tuleb tema ka laagrisse – 10% 

 

Laagrivahetuse kestus 

Laagrivahetuse kestus oli 10 päeva, küsitlus toimus laagrivahetuse eelviimasel päeval.  

 

Laagriprogramm ja sellega seonduv 

Laste hinnangud erinevatele tegevustele laagris (vastuse olen väga rahul %): 

o meile antakse iga ürituse eel ka õpetust/koolitust – 68% 

o meil on palju erinevaid inimesi, kes sisustavad laagriprogrammi – 50% 

o meil on piisavalt vaba aega, mille jooksul saame teha seda mis meid huvitab – 

47% 
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o kasvataja kuulab plaanitud ürituse läbiviimisel ka meie soove – 47% 

o plaanitud tegevused on huvitavalt ellu viidud – 40% 

Laste käest küsiti ka seda, kas oli üritusi, kust nad ei tahtnud osa võtta kuid siiski pidid seda 

tegema. Viiendik vastas, et siiani pole seda juhtunud, 75% oli mõned korrad juhtunud ja 5% 

korduvalt.  

Põhjused miks lapsed ei tahtnud üritustest osa võtta (vastuse see kindlasti oli põhjuseks %): 

o olin väsinud ja tahtsin puhata – 39% 

o üritus ei meeldinud mulle – 25% 

o ei meeldinud kasvataja, kes üritust läbi viis – 25% 

o tundsin, et ei oska seda – 15% 

Mida oleksin laagris veel rohkem teha tahtnud (vastuse seda kindlasti %) 

o rohkem maastikumänge – 72% 

o rohkem ujuda – 63% 

o rohkem külalistepäevi (erinevate ametite esindajad) – 42% 

o rohkem laagrilõkkeid – 39% 

o rohkem erinevaid võistlusi – 33% 

o rohkem diskoõhtuid – 33% 

o rohkem lihtsalt logelemist – 13% 

 

Suurem osa (80%) lastest arvas, et laagriprogrammis oli tegevusi piisavalt ning 20% arvas et 

tegevusi oli liiga palju. Päevas võiks laste arvates vaba aega olla keskmiselt 2 tundi, seejuures 

minimaalselt toodi välja üks tund ja maksimaalselt neli tundi.  

Mida lapsed vabal ajal teeksid (vastuse seda kindlasti %): 

o ajaksin sõbra/sõbrannaga juttu – 70% 

o loeksin raamatut – 42% 

o lesiksin ja võtaksin päikest – 26% 

o kirjutaksin koju kirja – 16% 

o magaksin – 16% 

o kiiguksin vms tegevus – 11% 

Rahulolu erinevate aspektidega laagris (vastuse väga rahul %): 

o sportimisvõimalustega – 77% 

o kasvatajatega – 74% 

o sööklaga – 63% 

o erialase programmiga – 61% 

o tegevusprogrammiga – 60% 

o toiduga – 58% 

o ujumiskohaga – 50% 

o pesemisruumiga – 50% 

o elamistingimustega – 45% 

o oma toaga laagris – 45% 

o üldise korraga laagris – 40% 

 

 

Lastest 55% tuleksid siia laagrisse tagasi. 

 

Lapsed tuleksid siia laagrisse tagasi, sest (vastuse selle pärast kindlasti %) 

o laagrisõbrad lubasid tagasi tulla – 82% 

o laager asub ilusas kohas – 75% 

o siin on mõnusad toad – 75% 

o on palju huvitavaid tegevusi – 58% 
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o siin on mõnusad kasvatajad – 58% 

o siin saab hästi süüa – 55% 

o siin võin teha mida tahan – 46% 

 

Ei tuleks siia laagrisse tagasi, sest (vastuse selle pärast kindlasti %) 

o programm ei sisaldanud huvitavaid tegevusi – 50% 

o laagris oli kõva kord – 50% 

o toit oli kehv ja üksluine – 33% 

 

Vastanutest 45% pani kokkuvõttes laagriprogrammile hindeks “5”, 35% pani “4”ja 20% “3”.  

Põhjused miks pandi “4” või “5”: 

o head kasvatajad 

o kasvatajad on väga-väga head 

o mõnus oli 

o lõbus 

o sai meisterdada 

 

Laagri personal 

Vastas 5 töötajat. 

Personali vastustest selgub, et kõik, kes ostsid tuusiku ei saanud laagrivahetuse lahti kirjutatud 

programmi.  

Laagris üldjuhul ei tööta inimest, kes vastutaks programmi koostamise eest.  

Mida enamus lastest soovisid (laagri personali silmade läbi): 

o erinevaid võistlusi – 80% 

o maastikumänge – 80% 

o diskoõhtuid – 40% 

o piisavalt vaba aega – 40% 

o midagi ise meisterdada – 40% 

o ujuda – 20% 

o lauamänge – 20% 

 

Lisaks huvitab lapsi isetegevus, matkamine, stiilipeod jms. 

 

Interneti ühendus 

Laagris ei ole võimalik lastel kasutada interneti ühendust kirjade kirjutamiseks, 4 töötajat 

leidis, et interneti kasutamise võimaluse loomine ei oleks ka mõttekas.  

 

Laagrivahetuse programmi planeerimine 

Kaks inimest laagri personalist leidis, et laagrivahetuse programmi on võimalik koostada 

jooksva aasta detsembriks. Üks töötaja arvas, et laagriprogramm võiks valmis olla 

aprillikuuks. 

 

Tuusikud laagrisse osteti peamiselt 1-2 kuud enne laagrivahetuse algust. 

 

Eelinfo laagrivahetuse programmi kohta 

Laagrivahetuse programm on olemas infotahvlil ning kasvataja räägib ka sellest igal 

hommikul. Nii võiks see laagri personali arvates ka jääda. 

 

Enamik lastevanematest tundis huvi sel aastal laagriprogrammi vastu. 
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Miks takistab head programmi mõtlemast: programmijuhi puudumine, rahalised vahendid, 

laagrijuhataja heakskiit. 

 

3.1.11 Taevaskoja Noortelaager 

 

Laagris viibinud lapsed 

Üldinfo 

Kokku vastas 59 last (neist 53% poisid ja 47% tüdrukud). Keskmine vanus oli 13 aastat, 

seejuures noorim oli 10-aastane ja vanim 15-aastane. Laagris olnud lastest oli kuni 14-

aastaseid 95% kõigist lastest. Taevaskoja Noortelaagris viibinud lastest oli 38% pärit 

Tallinnast või Harjumaalt, 21% Tartumaalt, 10% Pärnumaalt, 9% Saaremaalt. Teiste 

maakondade esindatus jäi väiksemaks. Kõik laagris viibinud lapsed olid eestlased. 

 

Varasem kokkupuude noortelaagritega 

Ligikaudu kolmandik Taevaskoja Noortelaagris olnud lastest oli üldse esimest korda 

noortelaagris, 37% oli teist või kolmandat korda, 12% neljandat korda ning 22% olnud enam 

kordi. 

Taevaskoja Noortelaagris oli esimest korda 68%, teist korda 17%, kolmandat korda 9%, 

neljandat korda 2% ja enam kordi 5% vastanutest. 

Laagrid, kus Taevaskoja Noortelaagri lapsed varem olid viibinud: Taevaskoja Noortelaager, 

Urumarja Noortelaager, Treppoja Noortelaager, Remniku Laste- ja Noortelaager, Pärselja 

Noortelaager, Luunja Noortelaager, Valgemetsa Noortelaager, Relvo Sport, Toolse 

Noortelaager. 

  

Miks valiti just see laager 

Lastest 66% valis laagri ise oma soovi järgi, 21% valis laagri seetõttu, et sõber või sõbranna 

soovitas just seda laagrit, 4%-le ostsid vanemad tuusiku sellesse laagrisse, 10% valis laagri 

seetõttu, et keegi teine soovitas.  

Need lapsed, kes valisid laagri ise, tõid välja järgmised põhjused:  

o suunitlus tundus sobiv – 46% 

o olin siin eelmisel aastal ja mulle väga meeldis – 29% 

o sõbrad tulid siia – 11% 

o tuusik oli taskukohase hinnaga – 6% 

o õde/vend oli siin ja kiitis programmi – 4% 

o ainus laager mida tean – 2% 

 

Laagrivahetuse programm 

Vastanutest 39% oli põhjalikult tutvunud laagrivahetuse programmiga enne laagrisse tulekut, 

56% teadis natuke ning 5% ei teadnud midagi. 

Laagrivahetuse täpsest programmist sai 37% teada laagrivahetuse esimesel päeval 

rühmakasvataja käest, 57% lugesid programmi kohta infotahvlilt ja 6% said laagrisse 

saabudes paberil.  

Vastanutest oli 46% neid, kes soovisid et laagris toimuv oleks üllatuseks ning 54% soovis 

aegsasti teada saada, mis laagris toimub.  

Miks soovisid lapsed saada infot enne laagrisse tulekut (vastuse selleks kindlasti %): 

o siis tean mida asjadest kaasa võtta – 62% 

o siis tean kas mul on võimalik laagris midagi uut õppida – 49% 

o siis saan mõelda kas see laager meeldib mulle või mitte – 47% 

o vanemad on rahulikumad kui teavad mis mind ees ootab – 41% 

o loetelu tegevustest tekitab elevust – 24% 
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o saan rääkida sõbrale ja ehk tuleb tema ka laagrisse – 16% 

 

Laagrivahetuse kestus 

Laagrivahetuse kestus oli 10 päeva, küsitlus toimus üldjuhul laagrivahetuse eelviimasel 

päeval.  

 

Laagriprogramm ja sellega seonduv 

Laste hinnangud erinevatele tegevustele laagris (vastuse olen väga rahul %): 

o plaanitud tegevused on huvitavalt ellu viidud – 86% 

o kasvataja kuulab plaanitud ürituse läbiviimisel ka meie soove – 76% 

o meil on palju erinevaid inimesi, kes sisustavad laagriprogrammi – 71% 

o meil on piisavalt vaba aega, mille jooksul saame teha seda mis meid huvitab – 

68% 

o meile antakse iga ürituse eel ka õpetust/koolitust – 63% 

Laste käest küsiti ka seda, kas oli üritusi, kust nad ei tahtnud osa võtta kuid siiski pidid seda 

tegema. 74% vastas, et siiani pole seda juhtunud, 26% oli mõned korrad juhtunud.  

Põhjused miks lapsed ei tahtnud üritustest osa võtta (vastuse see kindlasti oli põhjuseks %): 

o olin väsinud ja tahtsin puhata – 24% 

o tundsin, et ei oska seda – 24% 

o üritus ei meeldinud mulle – 18% 

o kartsin – 6% 

Mida oleksin laagris veel rohkem teha tahtnud (vastuse seda kindlasti %) 

o rohkem laagrilõkkeid – 62% 

o rohkem ujuda – 60% 

o rohkem diskoõhtuid – 45% 

o rohkem maastikumänge – 29% 

o rohkem erinevaid võistlusi – 21% 

o rohkem külalistepäevi (erinevate ametite esindajad) – 21% 

o rohkem lihtsalt logelemist – 13% 

 

Lastest 88% arvas, et laagriprogrammis oli tegevusi piisavalt ning 12% arvas et tegevusi oli 

liiga palju. Päevas võiks laste arvates vaba aega olla keskmiselt 2,5 tundi, seejuures 

minimaalselt toodi välja üks tund ja maksimaalselt neli tundi.  

Mida lapsed vabal ajal teeksid (vastuse seda kindlasti %): 

o ajaksin sõbra/sõbrannaga juttu – 90% 

o magaksin – 12% 

o kiiguksin vms tegevus – 9% 

o lesiksin ja võtaksin päikest – 9% 

o loeksin raamatut –9% 

o kirjutaksin koju kirja – 4% 

Rahulolu erinevate aspektidega laagris (vastuse väga rahul %): 

o kasvatajatega – 93% 

o sööklaga – 88% 

o tegevusprogrammiga – 86% 

o sportimisvõimalustega – 81% 

o toiduga – 77% 

o oma toaga laagris – 72% 

o erialase programmiga – 61% 

o pesemisruumiga – 51% 

o elamistingimustega – 46% 
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o üldise korraga laagris – 38% 

o ujumiskohaga – 18% 

 

Enamik (v.a. üks laps)) ankeedile vastanud lastest tuleksid siia laagrisse tagasi. 

 

Lapsed tuleksid siia laagrisse tagasi, sest (vastuse selle pärast kindlasti %) 

o on palju huvitavaid tegevusi – 93% 

o siin on mõnusad kasvatajad – 86% 

o laager asub ilusas kohas – 83% 

o siin saab hästi süüa – 56% 

o siin on mõnusad toad – 48% 

o laagrisõbrad lubasid tagasi tulla – 40% 

o siin võin teha mida tahan – 5% 

 

Vastanutest 79% pani kokkuvõttes laagriprogrammile hindeks “5”, 19% pani “4”ja 2% “3”.  

Põhjused miks pandi “4” või “5”: 

o aeg on hästi sisustatud 

o hea laagrikord ja kasvatajad 

o huvitav 

o huvitav ja palju seiklusi 

o kasvatajad lahked ja lahedad 

o mõnus programm 

o lõbusad üritused/tegevused 

o hästi korraldatud 

o ilus loodus 

o sisukas ja huvitav 

o õpetlik ja kasulik 

 

Mis ei meeldinud: pole toakaaslastega rahul, tubades vähe õhku, ei saa käia piisavalt poes. 

 

Laagri personal 

Vastas 7 töötajat. 

Personali vastustest selgub, et enamik nendest, kes ostsid tuusiku said laagrivahetuse lahti 

kirjutatud programmi.  

Laagris töötab inimene, kes vastutab programmi koostamise eest.  

Mida enamus lastest soovisid (laagri personali silmade läbi): 

o ujuda – 71% 

o piisavalt vaba aega – 71% 

o diskoõhtuid – 57% 

o erinevaid võistlusi – 29% 

o maastikumänge – 29% 

o midagi ise meisterdada – 14% 

o vaadata telerit – 14% 

 

Lisaks huvitab lapsi lõkkeõhtud, matkamine, ööhäired jms. 

 

Interneti ühendus 

Laagris ei ole võimalik lastel kasutada interneti ühendust kirjade kirjutamiseks ning 5 töötajat 

leidis, et interneti kasutamise võimaluse loomine ei oleks mõttekas.  
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Laagrivahetuse programmi planeerimine 

Viis laagri personalist leidis, et laagrivahetuse programmi on võimalik koostada jooksva aasta 

detsembriks. Üks töötaja arvas, et laagri programm võiks valmis olla aasta alguseks. 

 

Tuusikud laagrisse osteti peamiselt 2-3 kuud enne laagrivahetuse algust. 

 

Eelinfo laagrivahetuse programmi kohta 

Laagrivahetuse programm on olemas infotahvlil ning kasvataja räägib ka sellest igal 

hommikul, samuti saadetakse programm koju. Nii võiks see laagri personali arvates ka jääda, 

lisaks peaks programm olema kättesaadav internetis. 

 

Hea programmi väljamõtlemist takistab peamiselt see, et pole piisavalt varustust. 

 

3.1.12 Treppoja Noortelaager 

 

Laagris viibinud lapsed 

Üldinfo 

Kokku vastas 30 last (neist 63% poisid ja 37% tüdrukud). Keskmine vanus oli 11 aastat, 

seejuures noorim oli 8-aastane ja vanim 14-aastane. Treppoja Noortelaagris viibinud lastest 

oli 90% pärit Tallinnast või Harjumaalt, 7% Tartumaalt ja 3% Võrumaalt. Kõik Treppoja 

laagris olnud lapsed olid eestlased. 

 

Varasem kokkupuude noortelaagritega 

Treppoja Noortelaagris olnud lastest oli 23% esimest korda noortelaagris, kolmandik oli teist, 

17% kolmandat korda ning 27% enam kordi. 

Treppoja laagris oli esimest korda 72% ning kolmandik oli teist või kolmandat korda 

vastanutest. 

Laagrid, kus Treppoja Noortelaagri lapsed varem olid viibinud: Treppoja Noortelaager, Kuti-

Muti, Mõisahärra Noortelaager, Luunja Noortelaager. 

 

Miks valiti just see laager 

Lastest 55% valis laagri ise oma soovi järgi, 26% valis laagri seetõttu, et sõber või sõbranna 

soovitas just seda laagrit, 32% oli põhjuseks see, et vanemad ostsid tuusiku sellesse laagrisse, 

20% valis laagri seetõttu, et keegi teine soovitas.  

Need lapsed, kes valisid laagri ise, tõid välja järgmised põhjused (vastuse just sellepärast %): 

o suunitlus tundus kõige sobivam – 40% 

o olin siin eelmisel aastal ja mulle väga meeldis – 21% 

o sõbrad tulid siia – 25% 

o tuusik oli sobiva hinnaga – 7% 

 

Laagrivahetuse programm 

Kümnendik oli põhjalikult tutvunud laagrivahetuse programmiga enne laagrisse tulekut, 70% 

teadis natuke ning 17% ei teadnud midagi. 

Laagrivahetuse täpsest programmist sai kolmandik teada laagrivahetuse esimesel päeval 

rühmakasvataja käest ning 70% luges programmi kohta infotahvlilt.  

Veidi üle poole vastanutest soovisid, et laagris toimuv oleks üllatuseks ning 45% soovis 

aegsasti teada saada, mis laagris toimub.  

Miks soovisid lapsed saada infot enne laagrisse tulekut (vastuse selleks kindlasti %): 

o siis tean mida asjadest kaasa võtta – 62% 

o siis saan mõelda kas see laager meeldib mulle või mitte – 50% 
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o siis tean kas mul on võimalik laagris midagi uut õppida – 50% 

o vanemad on rahulikumad kui teavad mis mind ees ootab – 33% 

o saan rääkida sõbrale ja ehk tuleb tema ka laagrisse – 15% 

 

Laagrivahetuse kestus 

Laagrivahetuse kestus oli 13 päeva, küsitlus toimus eelviimasel päeval.  

 

Laagriprogramm ja sellega seonduv 

Laste hinnangud erinevatele tegevustele laagris (vastuse olen väga rahul %): 

o meil on palju erinevaid inimesi, kes sisustavad laagriprogrammi – 75% 

o kasvataja kuulab plaanitud ürituse läbiviimisel ka meie soove – 62% 

o plaanitud tegevused on huvitavalt ellu viidud – 59% 

o meile antakse iga ürituse eel ka õpetust/koolitust – 39% 

o meil on piisavalt vaba aega, mille jooksul saame teha seda mis meid huvitab – 

32% 

Laste käest küsiti ka seda, kas oli üritusi, kust nad ei tahtnud osa võtta kuid siiski pidid seda 

tegema. 40% vastas, et siiani pole seda juhtunud, 53% oli mõned korrad juhtunud ja 7% 

korduvalt.  

Põhjused miks lapsed ei tahtnud üritustest osa võtta (vastuse see kindlasti oli põhjuseks %): 

o üritus ei meeldinud mulle – 25% 

o olin väsinud ja tahtsin puhata – 35% 

o tundsin, et ei oska seda – 18% 

Mida oleksin laagris veel rohkem teha tahtnud (vastuse seda kindlasti %) 

o rohkem diskoõhtuid – 70% 

o rohkem laagrilõkkeid – 52% 

o rohkem ujuda – 46% 

o rohkem maastikumänge – 36% 

o rohkem külalistepäevi (erinevate ametite esindajad) – 35% 

o rohkem erinevaid võistlusi – 35% 

o rohkem lihtsalt logelemist – 12% 

 

Enamik (73%) lastest arvas, et laagriprogrammis oli tegevusi piisavalt ning 27% et tegevusi 

oli liiga palju. Päevas võiks laste arvates vaba aega olla keskmiselt 2 tundi, seejuures 

minimaalselt toodi välja üks tund ja maksimaalselt neli tundi.  

Mida lapsed vabal ajal teeksid (vastuse seda kindlasti %): 

o ajaksin sõbra/sõbrannaga juttu – 75% 

o magaksin – 29% 

o lesiksin ja võtaksin päikest – 18% 

o loeksin raamatut –11% 

o kiiguksin vms tegevus – 7% 

o kirjutaksin koju kirja – 7% 

Rahulolu erinevate aspektidega laagris (vastuse väga rahul %): 

o kasvatajatega – 93% 

o ujumiskohaga – 72% 

o sportimisvõimalustega – 69% 

o tegevusprogrammiga – 67% 

o erialase programmiga – 61% 

o sööklaga – 52% 

o oma toaga laagris – 59% 

o pesemisruumiga – 41% 
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o elamistingimustega – 39% 

o üldise korraga laagris – 35% 

o toiduga – 26% 

 

Kõik vastanutest tuleksid samasse laagrisse tagasi. 

 

Lapsed tuleksid siia laagrisse tagasi, sest (vastuse selle pärast kindlasti %) 

o on palju huvitavaid tegevusi – 83% 

o siin on mõnusad kasvatajad – 79% 

o laager asub ilusas kohas – 62% 

o laagrisõbrad lubasid tagasi tulla – 36% 

o siin on mõnusad toad – 32% 

o siin saab hästi süüa – 17% 

o siin võin teha mida tahan – 7% 

 

 

Vastanutest 46% pani kokkuvõttes laagriprogrammile hindeks “5” ja 54% pani “4”. 

 

Põhjused miks pandi “4” või “5”: 

o hea programm ja huvitavad inimesed 

o hea programm, aga toit kehv 

o head kasvatajad 

o head üritused, hästi planeeritud 

o ruumidpolnud kõige paremad 

o saab palju ujuda 

 

 

Laagri personal 

Vastas 5 töötajat. 

Personali vastustest selgub, et enamus tuusiku ostnutest said laagrivahetuse lahti kirjutatud 

programmi.  

Laagris on olemas inimene, kes vastutab programmi koostamise eest.  

Mida enamus lastest soovisid (laagri personali silmade läbi): 

o ujuda – 100% 

o erinevaid võistlusi – 20% 

Lisaks: seltskonnamängud, kostümeerimine. 

 

Interneti ühendus 

Laagris ei ole võimalik lastel kasutada interneti ühendust kirjade kirjutamiseks ning personal 

leiab ka, et interneti kasutamise võimaluse loomine ei ole mõttekas.  

 

Laagrivahetuse programmi planeerimine 

Laagri personal leidis, et laagrivahetuse programmi ei ole võimalik koostada jooksva aasta 

detsembriks. Pakuti välja aprilli- ja maikuud. 

 

Tuusikud laagrisse osteti peamiselt 1-2 kuud enne laagrivahetuse algust. 

 

Eelinfo laagrivahetuse programmi kohta 

Laagrivahetuse programm antakse igale laagrilisele saabudes ning on olemas infotahvlil. 

Laagri personali arvates peaks see nii ka jääma, lisaks peaks programm olema internetis. 
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Peamine, mis takistab hea programmi väljamõtlemist on tuusiku hinna tõus ja aeg-ajalt ka ilm. 

 

3.1.13 Urumarja Noortelaager 

 

Laagris viibinud lapsed 

Üldinfo 

Kokku vastas 60 last (neist 30% poisid ja 70% tüdrukud). Keskmine vanus oli 13 aastat, 

seejuures noorim oli 11-aastane ja vanim 17-aastane. Laagris olnud lastest moodustasid 11-14 

aastased 80% kõigist lastest. Urumarja Noortelaagris viibinud lastest oli 37% pärit Tallinnast 

või Harjumaalt, 23% Raplamaalt, veidi üle kümnendiku Pärnumaalt ning 5% nii Ida-

Virumaalt, Lääne-Virumaalt kui ka Põlvamaalt, teiste maakondade esindatus jäi väiksemaks. 

Rahvuse järgi jagunesid laagris olnud lapsed järgmiselt: 98% eestlased ja 2% venelased. 

 

Varasem kokkupuude noortelaagritega 

Urumarja Noortelaagris olnud lastest oli 35% esimest korda noortelaagris, kolmandik oli teist 

või kolmandat korda, 20% neljandat korda ning 15% enam kordi. 

Urumarja Noortelaagris oli esimest korda veidi üle poole vastanutest, teist korda neljandik, 

kolmandat korda 18% ja enam kordi 2% vastanutest. 

Laagrid, kus Urumarja Noortelaagrid lapsed varem olid viibinud: Urumarja Noortelaager, 

Treppoja Noortelaager, Kuti-Muti, Valgemetsa Noortelaager, Toolse, Segasumma Suvila, 

Karepa Noortelaager, Mõisahärra Laager, Tuksi Noortelaager, Remniku Laste- ja 

Noortelaager ning Pärselja Noortelaager. 

 

Miks valiti just see laager 

Suurem osa (71%) lastest valis laagri oma soovi järgi, 18% valis laagri seetõttu, et sõber või 

sõbranna soovitas just seda laagrit, 6%-le ostsid vanemad tuusiku sellesse laagrisse, 7% valis 

laagri seetõttu, et keegi teine soovitas ning 4% seetõttu, et treener/õpetaja soovitas.  

Need lapsed, kes valisid laagri ise, tõid välja järgmised põhjused (vastuse just sellepärast %): 

o olin siin eelmisel aastal ja mulle väga meeldis – 37% 

o sõbrad tulid siia – 40% 

o suunitlus tundus kõige sobivam – 19% 

o tuusik oli taskukohase hinnaga – 10% 

o laagrile tehti palju reklaami – 2% 

o see on ainus laager mida tean – 7% 

Muud põhjused: sain siia tasuta, meeldib sporti teha. 

 

Laagrivahetuse programm 

Vastanutest 17% oli põhjalikult tutvunud laagrivahetuse programmiga enne laagrisse tulekut, 

73% teadis natuke ning ligikaudu kümnendik ei teadnud midagi. 

Laagrivahetuse täpsest programmist sai 14% teada laagrivahetuse esimesel päeval 

rühmakasvataja käest, 86% lugesid programmi kohta infotahvlilt.  

Veidi alla poole vastanutest oli neid, kes soovisid et laagris toimuv oleks üllatuseks ning 55% 

soovis aegsasti teada saada, mis laagris toimub.  

Miks soovisid lapsed saada infot enne laagrisse tulekut (vastuse selleks kindlasti %): 

o siis tean mida asjadest kaasa võtta – 74% 

o siis saan mõelda kas see laager meeldib mulle või mitte – 42% 

o saan rääkida sõbrale ja ehk tuleb tema ka laagrisse – 26% 

o siis tean kas mul on võimalik laagris midagi uut õppida – 19% 

o loetelu tegevustest tekitab elevust – 17% 
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o vanemad on rahulikumad kui teavad mis mind ees ootab – 11% 

 

 

Laagrivahetuse kestus 

Laagrivahetuse kestus oli 10 päeva, küsitlus toimus kaheksandal päeval.  

 

Laagriprogramm ja sellega seonduv 

Laste hinnangud erinevatele tegevustele laagris (vastuse olen väga rahul %): 

o meil on piisavalt vaba aega, mille jooksul saame teha seda mis meid huvitab – 

77% 

o plaanitud tegevused on huvitavalt ellu viidud – 38% 

o meil on palju erinevaid inimesi, kes sisustavad laagriprogrammi – 59% 

o kasvataja kuulab plaanitud ürituse läbiviimisel ka meie soove – 60% 

o meile antakse iga ürituse eel ka õpetust/koolitust – 27% 

Laste käest küsiti ka seda, kas oli üritusi, kust nad ei tahtnud osa võtta kuid siiski pidid seda 

tegema. 63% vastas, et siiani pole seda juhtunud, 36% oli mõned korrad juhtunud ning 2% 

korduvalt.  

Põhjused miks lapsed ei tahtnud üritustest osa võtta (vastuse see kindlasti oli põhjuseks %): 

o olin väsinud ja tahtsin puhata – 25% 

o üritus ei meeldinud mulle – 22% 

o tundsin, et ei oska seda – 17% 

o kartsin – 8% 

Mida oleksin laagris veel rohkem teha tahtnud (vastuse seda kindlasti %) 

o rohkem ujuda – 70% 

o rohkem diskoõhtuid – 46% 

o rohkem laagrilõkkeid – 38% 

o rohkem külalistepäevi (erinevate ametite esindajad) – 36% 

o rohkem maastikumänge – 28% 

o rohkem erinevaid võistlusi – 22% 

o rohkem lihtsalt logelemist – 15% 

 

Enamik (95%) lastest arvas, et laagriprogrammis oli tegevusi piisavalt ning 5% arvas et 

tegevusi oli liiga palju. Päevas võiks laste arvates vaba aega olla keskmiselt 3 tundi, seejuures 

minimaalselt toodi välja üks tund ja maksimaalselt kuus tundi.  

Mida lapsed vabal ajal teeksid (vastuse seda kindlasti %): 

o ajaksin sõbra/sõbrannaga juttu – 78% 

o lesiksin ja võtaksin päikest – 18% 

o magaksin – 13% 

o kiiguksin vms tegevus – 7% 

o loeksin raamatut –7% 

o kirjutaksin koju kirja – 5% 

Rahulolu erinevate aspektidega laagris (vastuse väga rahul %): 

o ujumiskohaga – 72% 

o kasvatajatega – 70% 

o sportimisvõimalustega – 63% 

o erialase programmiga – 61% 

o sööklaga – 56% 

o tegevusprogrammiga – 43% 

o üldise korraga laagris – 42% 

o toiduga – 41% 
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o oma toaga laagris – 33% 

o elamistingimustega – 32% 

o pesemisruumiga – 30% 

 

Enamik (77%) vastanutest tuleksid siia laagrisse tagasi. 

 

Lapsed tuleksid siia laagrisse tagasi, sest (vastuse selle pärast kindlasti %) 

o on palju huvitavaid tegevusi – 66% 

o siin on mõnusad kasvatajad – 62% 

o laager asub ilusas kohas – 49% 

o laagrisõbrad lubasid tagasi tulla – 45% 

o siin saab hästi süüa – 23% 

o siin on mõnusad toad – 23% 

o siin võin teha mida tahan – 13% 

 

Ei tuleks siia laagrisse tagasi, sest (vastuse peamine põhjus miks ei valiks %): 

o programm ei sisaldanud huvitavaid tegevusi – 36% 

o laagris oli väga kõva kord – 18% 

o majutus oli kehv – 18% 

o toit oli kehv ja üksluine – 18% 

 

Vastanutest 41% pani kokkuvõttes laagriprogrammile hindeks “5”, 48% pani “4”, ning 11% 

“3” või “2”.  

Põhjused miks pandi “4” või “5”: 

o hea juhataja ja kasvatajad 

o hea laager, mõnusad inimesed 

o hea laager ja tugev kontroll 

o huvitav programm 

o laagris oli tore, aga sportimisvõimalused võiksid paremad olla 

o liiga palju sporti, milleks ma pole võimeline 

o natuke liiga tihe programm 

o pesemistingimused pole nii head kui võiks olla 

o põnevad üritused 

o õpetaja väga mõistev 

o öörahu võiks alata hiljem 

 

 

Põhjused miks pandi “3”  või “2”: 

o korda ei olnud, lärmati öösel 

o mõni kasvataja on liiga range, nt mõtles võistluses omad reeglid 

o info tahvlil on üks, aga tegelikult tehakse muud 

o toit 

 

 

Lõpuks oli võimalik lastel veel vabas vormis kirjutada arvamusi, kommentaare laagri kohta: 

o kasvatajatele meeldib lastega tegeleda 

o teha õpetajate päev: st. lapsed on kasvatajad 

o miks ei saa mõningaid asju teha mida reklaamiti 

o miks kasvatajaid on nii vähe 

o taha siia kindlasti tagasi tulla 
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o vahel on siin igav 

o võiks toimuda rebaste ristimine 

 

Laagri personal 

Vastas 8 töötajat. 

Personali vastustest selgub, et mitte keegi tuusiku ostnutest ei saanud laagrivahetuse lahti 

kirjutatud programmi.  

Laagris ei tööta inimest, kes vastutab programmi koostamise eest.  

Mida enamus lastest soovisid (laagri personali silmade läbi): 

o ujuda – 88% 

o diskoõhtuid – 75% 

o erinevaid võistlusi – 29% 

o maastikumänge – 50% 

o piisavalt vaba aega – 13% 

o midagi meisterdada – 13% 

 

Interneti ühendus 

Laagris ei ole võimalik lastel kasutada interneti ühendust kirjade kirjutamiseks ning personal 

leiab ka, et interneti kasutamise võimaluse loomine ei ole mõttekas.  

 

Laagrivahetuse programmi planeerimine 

Laagri personal leidis, et laagrivahetuse programm ei ole võimalik koostada jooksva aasta 

detsembriks. Laagri täpne programm valmib jooksvalt pärast lastega tutvumist. 

 

Tuusikud laagrisse osteti peamiselt 3-4 kuud enne laagrivahetuse algust.  

 

Eelinfo laagrivahetuse programmi kohta 

Laagrivahetuse programm on olemas infotahvlil ning kasvataja räägib ka sellest igal 

hommikul. Laagri personali arvates peaks see nii ka jääma. 

 

Mis takistab programmi pool aastat ette planeerimast: võime teha hea programmi, aga ei 

suuda seda ellu viia.  

 

Peamine, mis takistab hea programmi väljamõtlemist on ilm. 

 

 

3.1.14 Vaibla Noortelaager 

 

Laagris viibinud lapsed 

Üldinfo 

Kokku vastas 60 last (neist 38% poisid ja 62% tüdrukud). Keskmine vanus oli 12 aastat, 

seejuures noorim oli 10-aastane ja vanim 16-aastane. Laagris olnud lastest moodustasid 11-14 

aastased 87% kõigist lastest. Vaibla Noortelaagris viibinud lastest oli 80% pärit Tallinnast või 

Harjumaalt, 17% Tartumaalt ja 3% Pärnumaalt. Kõik Vaibla laagris olnud lapsed olid 

eestlased. 

 

Varasem kokkupuude noortelaagritega 

Vaibla Noortelaagris olnud lastest oli 17% esimest korda noortelaagris, kolmandik oli teist või 

kolmandat korda, 7% neljandat korda ning 43% enam kordi. 
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Vaibla laagris oli esimest korda 57%, kolmandik oli teist korda, 17% kolmandat või neljandat 

korda ning enam kordi 7% vastanutest. 

Laagrid, kus Vaibla Noortelaagri lapsed varem olid viibinud: Vaibla Noortelaager, Urumarja 

Noortelaager, Valgemetsa Noortelaager, Pärselja Noortelaager, Rutja Noortelaager, 

Segasumma Suvila, Karepa Noortelaager, Treppoja Noortelaager, Maal Vanaema Juures ning 

Pivarootsi Õppe- ja Puhkelaager. 

 

Miks valiti just see laager 

Suurem osa lastest valis laagri ise oma soovi järgi, 61% lastest valisid laagri just seetõttu, 

44% valis laagri seetõttu, et sõber või sõbranna soovitas just seda laagrit, 13% oli põhjuseks 

see, et vanemad ostsid tuusiku sellesse laagrisse, 7% valis laagri seetõttu, et keegi teine 

soovitas.  

Need lapsed, kes valisid laagri ise, tõid välja järgmised põhjused (vastuse just sellepärast %): 

o olin siin eelmisel aastal ja mulle väga meeldis – 32% 

o sõbrad tulid siia – 32% 

o suunitlus tundus kõige sobivam – 17% 

o õde/vend oli eelmisel aastal siin ja kiitis – 7% 

o laagrile tehti palju reklaami – 3% 

 

Laagrivahetuse programm 

Kolmandik oli põhjalikult tutvunud laagrivahetuse programmiga enne laagrisse tulekut, 60% 

teadis natuke ning ligikaudu kümnendik ei teadnud midagi. 

Laagrivahetuse täpsest programmist sai 35% teada laagrivahetuse esimesel päeval 

rühmakasvataja käest, kolmandik luges programmi kohta infotahvlilt ning veidi üle 

kolmandiku sai paberil laagrisse saabudes.  

Veidi üle poole vastanutest oli neid, kes soovisid et laagris toimuv oleks üllatuseks ning 48% 

soovis aegsasti teada saada, mis laagris toimub.  

Miks soovisid lapsed saada infot enne laagrisse tulekut (vastuse selleks kindlasti %): 

o siis tean mida asjadest kaasa võtta – 55% 

o saan rääkida sõbrale ja ehk tuleb tema ka laagrisse – 39% 

o siis saan mõelda kas see laager meeldib mulle või mitte – 35% 

o loetelu tegevustest tekitab elevust – 19% 

o vanemad on rahulikumad kui teavad mis mind ees ootab – 11% 

o siis tean kas mul on võimalik laagris midagi uut õppida – 8% 

 

 

Laagrivahetuse kestus 

Laagrivahetuse kestus oli 7-10 päeva, küsitlus toimus 6-9 päeval.  

 

Laagriprogramm ja sellega seonduv 

Laste hinnangud erinevatele tegevustele laagris (vastuse olen väga rahul %): 

o meil on piisavalt vaba aega, mille jooksul saame teha seda mis meid huvitab – 

73% 

o plaanitud tegevused on huvitavalt ellu viidud – 61% 

o meil on palju erinevaid inimesi, kes sisustavad laagriprogrammi – 63% 

o meile antakse iga ürituse eel ka õpetust/koolitust – 52% 

o kasvataja kuulab plaanitud ürituse läbiviimisel ka meie soove – 48% 

Laste käest küsiti ka seda, kas oli üritusi, kust nad ei tahtnud osa võtta kuid siiski pidid seda 

tegema. 48% vastas, et siiani pole seda juhtunud ning 52% oli mõned korrad juhtunud.  

Põhjused miks lapsed ei tahtnud üritustest osa võtta (vastuse see kindlasti oli põhjuseks %): 
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o üritus ei meeldinud mulle – 30% 

o olin väsinud ja tahtsin puhata – 18% 

o tundsin, et ei oska seda – 13% 

o kartsin – 13% 

Mida oleksin laagris veel rohkem teha tahtnud (vastuse seda kindlasti %) 

o rohkem ujuda – 72% 

o rohkem diskoõhtuid – 54% 

o rohkem laagrilõkkeid – 52% 

o rohkem maastikumänge – 42% 

o rohkem külalistepäevi (erinevate ametite esindajad) – 26% 

o rohkem erinevaid võistlusi – 23% 

o rohkem lihtsalt logelemist – 20% 

 

Enamik (90%) lastest arvas, et laagriprogrammis oli tegevusi piisavalt ning kümnendik et 

tegevusi oli liiga palju. Päevas võiks laste arvates vaba aega olla keskmiselt 2,5 tundi, 

seejuures minimaalselt toodi välja üks tund ja maksimaalselt viis tundi.  

Mida lapsed vabal ajal teeksid (vastuse seda kindlasti %): 

o ajaksin sõbra/sõbrannaga juttu – 83% 

o lesiksin ja võtaksin päikest – 23% 

o magaksin – 12% 

o kiiguksin vms tegevus – 7% 

o loeksin raamatut –4% 

Rahulolu erinevate aspektidega laagris (vastuse väga rahul %): 

o kasvatajatega – 86% 

o sööklaga – 83% 

o ujumiskohaga – 81% 

o sportimisvõimalustega – 66% 

o erialase programmiga – 61% 

o toiduga – 55% 

o tegevusprogrammiga – 54% 

o oma toaga laagris – 47% 

o elamistingimustega – 46% 

o üldise korraga laagris – 31% 

o pesemisruumiga – 21% 

 

Enamik (98%) vastanutest tuleksid siia laagrisse tagasi. 

 

Lapsed tuleksid siia laagrisse tagasi, sest (vastuse selle pärast kindlasti %) 

o on palju huvitavaid tegevusi – 85% 

o siin on mõnusad kasvatajad – 80% 

o laager asub ilusas kohas – 76% 

o laagrisõbrad lubasid tagasi tulla – 54% 

o siin saab hästi süüa – 30% 

o siin on mõnusad toad – 19% 

o siin võin teha mida tahan – 7% 

 

 

Vastanutest 61% pani kokkuvõttes laagriprogrammile hindeks “5”, 32% pani “4” ning 7% 

“3”.  

Põhjused miks pandi “4” või “5”: 
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o ei meeldi lõunauinak ja viledega vilistamine 

o diskod võiksid kauem olla 

o head kasvatajad, kuid vahel tegdi ka seda mida lapsed ei tahtnud teha 

o huvitav ja head üritused 

o huvitav, aga vaba aega võiks olla rohkem 

o ilus koht ja hästi organiseeritud 

o kindel päevakava, millest peetakse kinni 

o mõnusad kasvatajad 

o oli põneva kui eelmisel aastal 

o palju sõpru ja mõnus olla 

o ujumine, üritused, seltskond 

 

Põhjused miks pandi “3”  või “2”: 

o laager võiks kesta kauem 

o kasvatajaid tuleks valida hea iseloomu järgi ja ka selle järgi kuidas nad lapsi 

armastavad 

o madratsid väga kõvad 

 

Laagri personal 

Vastas 10 töötajat. 

Personali vastustest selgub, et veidi üle poole tuusiku ostnutest said laagrivahetuse lahti 

kirjutatud programmi.  

Laagris on olemas inimene, kes vastutab programmi koostamise eest.  

Mida enamus lastest soovisid (laagri personali silmade läbi): 

o ujuda – 100% 

o maastikumänge – 40% 

o diskoõhtuid – 30% 

o piisavalt vaba aega – 20% 

o midagi meisterdada – 20% 

o erinevaid võistlusi – 10% 

Samuti meeldib lastele osaleda lõkete ja ööhäirete korraldamisel 

 

Interneti ühendus 

Laagris ei ole võimalik lastel kasutada interneti ühendust kirjade kirjutamiseks ning Suurem 

osa personalist leiab ka, et interneti kasutamise võimaluse loomine ei ole mõttekas.  

 

Laagrivahetuse programmi planeerimine 

Laagri personalist 67% leidis, et laagrivahetuse programmi on võimalik koostada jooksva 

aasta detsembriks. Samas pakuti välja ka märtsi ja veebruari. 

 

Tuusikud laagrisse osteti peamiselt 1-3 kuud enne laagrivahetuse algust, samuti vahetult enne 

laagri algust.  

 

Eelinfo laagrivahetuse programmi kohta 

Laagrivahetuse programm on olemas infotahvlil ning kasvataja räägib ka sellest igal 

hommikul. Laagri personali arvates peaks see nii ka jääma. 

 

 

Peamine, mis takistab hea programmi väljamõtlemist on ilm. 
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3.1.15 Valgemetsa Noortelaager 

 

Laagris viibinud lapsed 

Üldinfo 

Kokku vastas 60 last (neist 48% poisid ja 52% tüdrukud). Keskmine vanus oli 13 aastat, 

seejuures noorim oli 10-aastane ja vanim 18-aastane. Laagris olnud lastest oli kuni 14-

aastaseid 90% kõigist lastest. Valgemetsa Noortelaagris viibinud lastest oli 28% pärit 

Tartumaalt, 17% Tallinnast või Harjumaalt, 15% Jõgevamaalt, kümnendik nii Põlvamaalt kui 

Võrumaalt. Teiste maakondade esindatus jäi väiksemaks. Rahvuse järgi jagunesid laagris 

olnud lapsed järgmiselt: 97% eestlased ja 3% venelased. 

 

Varasem kokkupuude noortelaagritega 

Valgemetsa Noortelaagris olnud lastest oli 23% üldse esimest korda noortelaagris, 45% oli 

teist või kolmandat korda, 5% neljandat korda ning 27% olnud enam kordi. 

Valgemetsa Noortelaagris oli esimest korda 66%, teist korda 19%, kolmandat korda 5%, 

neljandat korda 5% ja enam kordi 5% vastanutest. 

Laagrid, kus Valgemetsa Noortelaagri lapsed varem olid viibinud: Urumarja Noortelaager, 

Taevaskoja Noortelaager, Remniku Laste- ja Noortelaager, Pärselja Noortelaager, Luunja 

Noortelaager, Pivarootsi Õppe- ja Puhkelaager, Valgemetsa Noortelaager. 

  

 

Miks valiti just see laager 

Lastest 60% valis laagri ise oma soovi järgi, 16% valis laagri seetõttu, et sõber või sõbranna 

soovitas just seda laagrit, 22%-le ostsid vanemad tuusiku sellesse laagrisse, 7% valis laagri 

seetõttu, et keegi teine soovitas, 2% soovitas õpetaja/treener.  

Need lapsed, kes valisid laagri ise, tõid välja järgmised põhjused:  

o olin siin eelmisel aastal ja mulle väga meeldis – 41% 

o sõbrad tulid siia – 26% 

o õde/vend oli eelmisel aastal siin ja kiitis programmi – 10% 

o suunitlus sobis kõige paremini  - 17% 

o ainus laager mida tean – 5% 

o taskukohane tuusiku hind – 5% 

 

Muu põhjus: ilus koht, ema töötab siin 

 

Laagrivahetuse programm 

Neljandik oli põhjalikult tutvunud laagrivahetuse programmiga enne laagrisse tulekut, 67% 

teadis natuke ning 8% ei teadnud midagi. 

Laagrivahetuse täpsest programmist sai 23% teada laagrivahetuse esimesel päeval 

rühmakasvataja käest, 66% lugesid programmi kohta infotahvlilt ja kümnendik sai laagrisse 

saabudes paberil.  

Vastanutest oli 38% neid, kes soovisid et laagris toimuv oleks üllatuseks ning 62% soovis 

aegsasti teada saada, mis laagris toimub.  

Miks soovisid lapsed saada infot enne laagrisse tulekut (vastuse selleks kindlasti %): 

o siis tean mida asjadest kaasa võtta – 73% 

o siis saan mõelda kas see laager meeldib mulle või mitte – 49% 

o siis tean kas mul on võimalik laagris midagi uut õppida – 31% 

o loetelu tegevustest tekitab elevust – 24% 

o saan rääkida sõbrale ja ehk tuleb tema ka laagrisse – 23% 
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o vanemad on rahulikumad kui teavad mis mind ees ootab – 20% 

 

Laagrivahetuse kestus 

Laagrivahetuse kestus oli 10 päeva, küsitlus toimus kaheksandal päeval.  

 

Laagriprogramm ja sellega seonduv 

Laste hinnangud erinevatele tegevustele laagris (vastuse olen väga rahul %): 

o kasvataja kuulab plaanitud ürituse läbiviimisel ka meie soove – 67% 

o meil on piisavalt vaba aega, mille jooksul saame teha seda mis meid huvitab – 

64% 

o meil on palju erinevaid inimesi, kes sisustavad laagriprogrammi – 62% 

o meile antakse iga ürituse eel ka õpetust/koolitust – 59% 

o plaanitud tegevused on huvitavalt ellu viidud – 54% 

Laste käest küsiti ka seda, kas oli üritusi, kust nad ei tahtnud osa võtta kuid siiski pidid seda 

tegema. 63% vastas, et siiani pole seda juhtunud, 33% oli mõned korrad juhtunud ja 4% 

korduvalt.  

Põhjused miks lapsed ei tahtnud üritustest osa võtta (vastuse see kindlasti oli põhjuseks %): 

o üritus ei meeldinud mulle – 25% 

o olin väsinud ja tahtsin puhata – 24% 

o tundsin, et ei oska seda – 14% 

o kartsin – 5% 

Mida oleksin laagris veel rohkem teha tahtnud (vastuse seda kindlasti %) 

o rohkem ujuda – 66% 

o rohkem diskoõhtuid – 67% 

o rohkem laagrilõkkeid – 38% 

o rohkem erinevaid võistlusi – 33% 

o rohkem maastikumänge – 38% 

o rohkem külalistepäevi (erinevate ametite esindajad) – 43% 

o rohkem lihtsalt logelemist – 14% 

 

Lastest 86% arvas, et laagriprogrammis oli tegevusi piisavalt ning 14% arvas et tegevusi oli 

liiga palju. Päevas võiks laste arvates vaba aega olla keskmiselt 2,5 tundi, seejuures 

minimaalselt toodi välja üks tund ja maksimaalselt viis tundi.  

Mida lapsed vabal ajal teeksid (vastuse seda kindlasti %): 

o ajaksin sõbra/sõbrannaga juttu – 78% 

o lesiksin ja võtaksin päikest – 19% 

o kirjutaksin koju kirja – 18% 

o magaksin – 16% 

o kiiguksin vms tegevus – 11% 

o loeksin raamatut –10% 

Rahulolu erinevate aspektidega laagris (vastuse väga rahul %): 

o kasvatajatega – 78% 

o sööklaga – 73% 

o erialase programmiga – 61% 

o sportimisvõimalustega – 65% 

o toiduga – 56% 

o oma toaga laagris – 54% 

o tegevusprogrammiga – 54% 

o ujumiskohaga – 52% 

o elamistingimustega – 50% 
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o pesemisruumiga – 40% 

o üldise korraga laagris – 40% 

 

Enamik (85%) ankeedile vastanud lastest tuleksid siia laagrisse tagasi. 

 

Lapsed tuleksid siia laagrisse tagasi, sest (vastuse selle pärast kindlasti %) 

o on palju huvitavaid tegevusi – 81% 

o siin on mõnusad kasvatajad – 71% 

o laager asub ilusas kohas – 68% 

o laagrisõbrad lubasid tagasi tulla – 39% 

o siin saab hästi süüa – 32% 

o siin on mõnusad toad – 27% 

o siin võin teha mida tahan – 4% 

 

Vastanutest 47% pani kokkuvõttes laagriprogrammile hindeks “5”, 45% pani “4”ja 8% “3”.  

Põhjused miks pandi “4” või “5”: 

o hea ja huvitav on 

o hea kord, söögid, huvitav 

o hea programm 

o huvitav ja lõbus 

o liiga palju üritusi 

o mõnus  programm ja kasvatajad 

o ägedad kasvatajad aga vahel kurjad 

o mitmekesine 

o programm oli vapustav 

o ürituste ettevalmistamiseks võiks rohkem aega olla 

 

Põhjused miks pani “3”: 

o ainult vahel saab siin ennast sooja veega pesta 

o diskod võiksid pikemad olla 

o liiga kõva kord 

o tahaksin et poisid ja tüdrukud saaksid üksteisel külas käia 

o öörahu võiks alata südaööst 

 

Laagri personal 

Vastas 12 töötajat. 

Personali vastustest selgub, et enamik nendest, kes ostsid tuusiku said laagrivahetuse lahti 

kirjutatud programmi.  

Laagris töötab inimene, kes vastutab programmi koostamise eest.  

Mida enamus lastest soovisid (laagri personali silmade läbi): 

o diskoõhtuid – 100% 

o ujuda – 92% 

o erinevaid võistlusi – 42% 

o maastikumänge – 33% 

o piisavalt vaba aega – 25% 

o midagi ise meisterdada – 25% 

o lauamänge – 17% 

 

Interneti ühendus 
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Laagris ei ole võimalik lastel kasutada interneti ühendust kirjade kirjutamiseks ning 11 

töötajat leidis, et interneti kasutamise võimaluse loomine ei ole mõttekas.  

 

Laagrivahetuse programmi planeerimine 

Kümme inimest laagri personalist leidis, et laagrivahetuse programmi on võimalik koostada 

jooksva aasta detsembriks. Üks töötaja arvas, et laagri programm võiks valmis olla laagrisuve 

alguses. 

 

Tuusikud laagrisse osteti peamiselt 4 kuud enne laagrivahetuse algust. 

 

Eelinfo laagrivahetuse programmi kohta 

Laagrivahetuse programm on olemas infotahvlil ning kasvataja räägib ka sellest igal 

hommikul, samuti saadetakse programmi postiga koju või antakse igale laagrilisele kätte. Nii 

võiks see laagri personali arvates ka jääda. 

 

Hea laagriprogrammi väljamõtlemist takistab peamiselt ilm. 

 

 

 

 

 

3.1.16 Võsu Noortelaager 

 

Laagris viibinud lapsed 

Üldinfo 

Kokku vastas 60 last (neist 20% poisid ja 80% tüdrukud). Keskmine vanus oli 13 aastat, 

seejuures noorim oli 11-aastane ja vanim 15-aastane. Laagris olnud lastest oli kuni 14-

aastaseid 88% kõigist lastest. Võsu Noortelaagris viibinud lastest oli 70% pärit Tallinnast või 

Harjumaalt, kümnendik Tartumaalt ja 5% Raplamaalt. Teiste maakondade esindatus jäi 

väiksemaks. Rahvuse järgi jagunesid laagris olnud lapsed järgmiselt: 98% eestlased ja 2% 

venelased. 

 

Varasem kokkupuude noortelaagritega 

Võsu Noortelaagris olnud lastest oli 20% üldse esimest korda noortelaagris, 47% oli teist või 

kolmandat korda, 7% neljandat korda ning 27% olnud enam kordi. 

Võsu Noortelaagris oli esimest korda 72%, teist korda 20%, kolmandat korda 3%, neljandat 

korda 2% ja enam kordi 3% vastanutest. 

Laagrid, kus Võsu Noortelaagri lapsed varem olid viibinud: Võsu Noortelaager, Urumarja 

Noortelaager, Taevaskoja Noortelaager, Segasumma Suvila, Kuit-Muti Noortelaager, 

Pivarootsi Õppe- ja Puhkelaager, Valgemetsa Noortelaager, Oravake, Mõisahärra Laager, 

Relvo Sport. 

  

Miks valiti just see laager 

Lastest 66% valis laagri oma soovi järgi, 27% valis laagri seetõttu, et sõber või sõbranna 

soovitas just seda laagrit, 10%-le ostsid vanemad tuusiku sellesse laagrisse. 

Need lapsed, kes valisid laagri ise, tõid välja järgmised põhjused:  

o suunitlus sobis kõige paremini  - 39% 

o sõbrad tulid siia – 29% 

o olin siin eelmisel aastal ja mulle väga meeldis – 14% 

o õde/vend oli eelmisel aastal siin ja kiitis programmi – 6% 
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o tehti palju reklaami laagrile – 6% 

o taskukohane tuusiku hind – 4% 

 

 

Laagrivahetuse programm 

Vastanutest 8% oli põhjalikult tutvunud laagrivahetuse programmiga enne laagrisse tulekut, 

84% teadis natuke ning 8% ei teadnud midagi. 

Laagrivahetuse täpsest programmist sai 12% teada laagrivahetuse esimesel päeval 

rühmakasvataja käest, 86% lugesid programmi kohta infotahvlilt ja 2% sai laagrisse saabudes 

paberil.  

Vastanutest oli 63% neid, kes soovisid et laagris toimuv oleks üllatuseks ning 37% soovis 

aegsasti teada saada, mis laagris toimub.  

Miks soovisid lapsed saada infot enne laagrisse tulekut (vastuse selleks kindlasti %): 

o siis saan mõelda kas see laager meeldib mulle või mitte – 64% 

o siis tean mida asjadest kaasa võtta – 56% 

o vanemad on rahulikumad kui teavad mis mind ees ootab – 32% 

o siis tean kas mul on võimalik laagris midagi uut õppida – 24% 

o loetelu tegevustest tekitab elevust – 24% 

o saan rääkida sõbrale ja ehk tuleb tema ka laagrisse – 20% 

 

 

Laagrivahetuse kestus 

Laagrivahetuse kestus oli 10 päeva, küsitlus toimus kaheksandal päeval.  

 

Laagriprogramm ja sellega seonduv 

Laste hinnangud erinevatele tegevustele laagris (vastuse olen väga rahul %): 

o meil on palju erinevaid inimesi, kes sisustavad laagriprogrammi – 70% 

o meile antakse iga ürituse eel ka õpetust/koolitust – 70% 

o plaanitud tegevused on huvitavalt ellu viidud – 58% 

o kasvataja kuulab plaanitud ürituse läbiviimisel ka meie soove – 43% 

o meil on piisavalt vaba aega, mille jooksul saame teha seda mis meid huvitab – 

30% 

Laste käest küsiti ka seda, kas oli üritusi, kust nad ei tahtnud osa võtta kuid siiski pidid seda 

tegema. 49% vastas, et siiani pole seda juhtunud, 48% oli mõned korrad juhtunud ja 3% 

korduvalt.  

Põhjused miks lapsed ei tahtnud üritustest osa võtta (vastuse see kindlasti oli põhjuseks %): 

o üritus ei meeldinud mulle – 21% 

o olin väsinud ja tahtsin puhata – 41% 

o tundsin, et ei oska seda – 6% 

o kasvataja ei meeldinud, kes üritust korraldas – 3% 

Mida oleksin laagris veel rohkem teha tahtnud (vastuse seda kindlasti %) 

o rohkem diskoõhtuid – 42% 

o rohkem ujuda – 35% 

o rohkem laagrilõkkeid – 35% 

o rohkem külalistepäevi (erinevate ametite esindajad) – 28% 

o rohkem lihtsalt logelemist – 27% 

o rohkem erinevaid võistlusi – 22% 

o rohkem maastikumänge – 17% 
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Lastest 76% arvas, et laagriprogrammis oli tegevusi piisavalt ning 24% arvas et tegevusi oli 

liiga palju. Päevas võiks laste arvates vaba aega olla keskmiselt 2 tundi, seejuures 

minimaalselt toodi välja üks tund ja maksimaalselt viis tundi.  

Mida lapsed vabal ajal teeksid (vastuse seda kindlasti %): 

o ajaksin sõbra/sõbrannaga juttu – 92% 

o lesiksin ja võtaksin päikest – 36% 

o magaksin – 25% 

o loeksin raamatut –10% 

o kiiguksin vms tegevus – 9% 

o kirjutaksin koju kirja – 2% 

Rahulolu erinevate aspektidega laagris (vastuse väga rahul %): 

o kasvatajatega – 83% 

o ujumiskohaga – 82% 

o sööklaga – 78% 

o toiduga – 70% 

o erialase programmiga – 61% 

o sportimisvõimalustega – 57% 

o oma toaga laagris – 57% 

o tegevusprogrammiga – 53% 

o elamistingimustega – 48% 

o pesemisruumiga – 35% 

o üldise korraga laagris – 33% 

 

Enamik (88%) ankeedile vastanud lastest tuleksid siia laagrisse tagasi. 

 

Lapsed tuleksid siia laagrisse tagasi, sest (vastuse selle pärast kindlasti %) 

o siin on mõnusad kasvatajad – 82% 

o laager asub ilusas kohas – 72% 

o on palju huvitavaid tegevusi – 68% 

o siin saab hästi süüa – 42% 

o siin on mõnusad toad – 30% 

o laagrisõbrad lubasid tagasi tulla – 20% 

o siin võin teha mida tahan – 12% 

 

Põhjus miks ei tuleks tagasi: liiga vähe endavanuseid ja enamus on tüdrukud. 

 

Vastanutest 53% pani kokkuvõttes laagriprogrammile hindeks “5”, 39% pani “4”ja 8% “3”.  

Põhjused miks pandi “4” või “5”: 

o hea ja tore ja ilus 

o hea toit ja majutus 

o head kasvatajad 

o huvitav ja mitmekülgne 

o huvitav aga mõned tegevused ei meeldi 

o piisavalt vaba aega, uued sõbrad 

o lahedad kasvatajad ja programm 

o muidu hea, aga omavanuseid poisse pole 

o piisavalt üritusi, vähe logelemist 

o sõbralikud kasvatajad 

o ilus koht 

o vaikse tunni ajal ei tahaks igavleda 
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Muu kommentaar: 

o ilusa ilmaga saab iga päev ujuda 

o tahaksin et õpetataks rohkem erinevaid tantsustiile 

o tahan proovida erinevaid laagreid ja seetõttu järgmisel aastal siia ei tule 

o äratus võiks olla kell 10 

 

Laagri personal 

Vastas 11 töötajat. 

Personali vastustest selgub, et enamik nendest, kes ostsid tuusiku said laagrivahetuse lahti 

kirjutatud programmi.  

Laagris töötab inimene, kes vastutab programmi koostamise eest.  

Mida enamus lastest soovisid (laagri personali silmade läbi): 

o ujuda – 90% 

o diskoõhtuid – 64% 

o erinevaid võistlusi – 46% 

o maastikumänge – 36% 

o midagi ise meisterdada – 30% 

o piisavalt vaba aega – 27% 

o lauamänge – 20% 

 

Lisaks huvitab lapsi ööhäire ja rebaste ristimine. 

 

Interneti ühendus 

Laagris ei ole võimalik lastel kasutada interneti ühendust kirjade kirjutamiseks ning 10 

töötajat leidis, et interneti kasutamise võimaluse loomine ei ole mõttekas.  

 

Laagrivahetuse programmi planeerimine 

Üheksa inimest laagri personalist leidis, et laagrivahetuse programmi on võimalik koostada 

jooksva aasta detsembriks. Üks töötaja arvas, et laagri programm võiks valmis olla kevadeks. 

 

Tuusikud laagrisse osteti peamiselt 2-3 kuud enne laagrivahetuse algust. 

 

Eelinfo laagrivahetuse programmi kohta 

Laagrivahetuse programm on olemas infotahvlil ning kasvataja räägib ka sellest igal 

hommikul. Nii võiks see laagri personali arvates ka jääda, samuti võiks programm olla väljas 

internetis. 

 

Hea laagriprogrammi väljamõtlemist takistab peamiselt ilm ja see, et tuusiku hind tõuseb 

seeläbi. 
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3.2 Tegevusloaga suunitlusega laagrid 

3.2.1 Jaanimäe Spordilaager 

 

Laagris viibinud lapsed 

Üldinfo 

Kokku vastas 47 last (neist 64% poisid ja 36% tüdrukud). Keskmine vanus oli 14 aastat, 

seejuures noorim oli 9-aastane ja vanim 19-aastane. Laagris olnud lastest moodustasid 11-14 

aastased 55% kõigist lastest. Kõik Jaanimäe Spordilaagri lapsed olid pärit Võrumaalt ning 

samuti olid kõik lapsed eestlased. 

 

Varasem kokkupuude noortelaagritega 

Kümnendik oli üldse esimest korda noortelaagris, 4% kolmandat korda, 2% neljandat korda 

ning 83% olnud enam kordi. 

Jaanimäe Spordilaagris oli esimest korda 10%, 4% kolmandat, 2% neljandat korda ja 83% 

olnud enam kordi. 

Laagrid, kus Jaanimäe Spordilaagri lapsed on varem olnud: Jaanimäe Spordilaager, Kurgjärve 

Noortelaager, Luunja Noortelaager, Relvo Sport. 

 

Miks valiti just see laager 

Suurem osa lastest (89%) valis laagri ise oma soovi järgi, 5% valis laagri seetõttu, et sõber või 

sõbranna soovitas just seda laagrit, 21% soovitas õpetaja/treener, 5%-le ostsid vanemad 

tuusiku siia ning 2% valis laagri seetõttu, et keegi teine soovitas.  

Need lapsed, kes valisid laagri ise, tõid välja järgmised põhjused (vastuse just sellepärast %): 

o olin siin eelmisel aastal ja mulle väga meeldis – 59% 

o suunitlus tundus kõige sobivam – 42% 

o sõbrad tulid siia – 17% 

o tuusik oli taskukohase hinnaga – 13% 

o vend/õde oli eelmisel aastal siin ja kiitis – 5% 

o see on ainus laager mida tean – 5% 

 

Eelinfo laagrivahetuse programmi kohta 

Vastanutest 77% omas põhjaliku teavet laagrivahetuse programmi kohta enne laagrisse 

tulekut, 21% teadis natuke ning 2% ei teadnud midagi. 

Laagrivahetuse täpsest programmist sai 68% teada laagrivahetuse esimesel päeval 

rühmakasvataja käest, 18% lugesid programmi kohta infotahvlilt ning 14% sai 

laagriprogrammi täpse kava paberil laagrisse saabudes. 

Vastanutest 44% soovis, et laagris toimuv oleks üllatuseks ning 56% soovis aegsasti teada 

saada, mis laagris toimub.  

Miks soovisid lapsed saada infot enne laagrisse tulekut (vastuse selleks kindlasti %): 

o siis tean mida asjadest kaasa võtta – 63% 

o siis saan mõelda kas see laager meeldib mulle või mitte – 21% 

o siis tean kas mul on võimalik laagris midagi uut õppida – 22% 

o vanemad on rahulikumad kui teavad mis mind ees ootab – 17% 

o saan rääkida sõbrale ja ehk tuleb tema ka laagrisse – 4% 

 

Laagrivahetuse kestus 

Laagrivahetuse kestus oli 7 päeva, küsitlus toimus neljandal päeval. 
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Laagriprogramm ja sellega seonduv 

Laste hinnangud erinevatele tegevustele laagris (vastuse olen väga rahul %): 

o plaanitud tegevused on huvitavalt ellu viidud – 91% 

o kasvataja kuulab plaanitud ürituse läbiviimisel ka meie soove – 84% 

o meil on piisavalt vaba aega, mille jooksul saame teha seda mis meid huvitab – 

76% 

o meile antakse iga ürituse eel ka õpetust/koolitust – 73% 

o meil on palju erinevaid inimesi, kes sisustavad laagriprogrammi – 27% 

Laste käest küsiti ka seda, kas oli üritusi, kust nad ei tahtnud osa võtta kuid siiski pidid seda 

tegema. 80% vastas, et siiani pole seda juhtunud ja 20%, et vaid mõned korrad on seda ette 

tulnud. 

Põhjused miks lapsed ei tahtnud üritustest osa võtta (vastuse see kindlasti oli põhjuseks %): 

o olin väsinud ja tahtsin puhata – 44% 

 

Mida oleksid lapsed laagris veel rohkem teha tahtnud (vastuse seda kindlasti %) 

o rohkem ujuda – 45% 

o rohkem diskoõhtuid – 33% 

o rohkem laagrilõkkeid – 30% 

o rohkem külalistepäevi (erinevate ametite esindajad) – 30% 

o rohkem lihtsalt logelemist – 24% 

o rohkem maastikumänge – 17% 

o rohkem erinevaid võistlusi – 11% 

 

 

Lastest 74% arvas, et laagriprogrammis oli tegevusi piisavalt ning 26% arvas et tegevusi oli 

liiga palju. Päevas võiks laste arvates vaba aega olla keskmiselt 4 tundi, seejuures 

minimaalselt toodi välja kaks tundi ja maksimaalselt kuus tundi.  

Mida lapsed vabal ajal teeksid (vastuse seda kindlasti %): 

o ajaksin sõbra/sõbrannaga juttu – 87% 

o magaksin – 40% 

o lesiksin ja võtaksin päikest – 36% 

o kiiguksin vms tegevus – 4% 

o loeksin raamatut –11% 

o kirjutaksin koju kirja – 2% 

 

Rahulolu erinevate aspektidega laagris (vastuse väga rahul %): 

o kasvatajatega – 96% 

o sportimisvõimalustega – 92% 

o tegevusprogrammiga – 87% 

o erialase programmiga – 83% 

o toiduga – 63% 

o üldise korraga laagris – 60% 

o oma toaga laagris – 53% 

o pesemisruumiga – 51% 

o sööklaga – 49% 

o ujumiskohaga – 41% 

o elamistingimustega – 40% 

 

Kõik vastanutest tuleksid siia laagrisse tagasi. 
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Lapsed tuleksid siia laagrisse tagasi, sest (vastuse selle pärast kindlasti %) 

o on palju huvitavaid tegevusi – 76% 

o siin on mõnusad kasvatajad – 67% 

o siin saab hästi süüa – 52% 

o laager asub ilusas kohas – 50% 

o laagrisõbrad lubasid tagasi tulla – 37% 

o siin on mõnusad toad – 11% 

o siin võin teha mida tahan – 4% 

 

Suunitlus laagris: peamiselt sport ja matkamine. 

Laagriprogrammi kitsama suunitlusega oli lastel võimalik päevas tegeleda keskmiselt 4 tundi, 

seejuures oli minimaalne 1 tund ja maksimaalne 10 tundi. 

Mis on need oskused, mida lapsed soovisid laagris juurde saada: erialaseid kogemusi, parem 

füüsiline vorm, suusatamise tehnika. 

 

Enamik (91%) lastest arvas, et laagris olnud erialase tegevuse maht oli piisav, 9% arvates oli 

erialast tegevust liiga palju. 

Kõik vastanud (v.a. 1 laps) osaleksid uuesti sellise suunitlusega programmis. 

 

Pooled vastanutest pani kokkuvõttes laagriprogrammile hindeks “5”, 48% pani “4”, ning 2% 

“3”.  

 

Kommentaarid ja arvamused laagri kohta: 

o mulle meeldib siin laagris väga 

 

Laagri personal 

Vastas 4 töötajat. 

Suunitlus: sport. 

Personali vastustest selgub, et kõik, kes ostsid tuusiku said laagrivahetuse lahti kirjutatud 

programmi.  

Laagris töötab inimene, kes vastutab programmi koostamise eest.  

Mida enamus lastest soovisid (laagri personali silmade läbi): 

o ujuda – 50% 

o piisavalt vaba aega – 50% 

o diskoõhtuid – 25% 

o erinevaid võistlusi – 25% 

 

Interneti ühendus 

Laagris ei ole võimalik lastel kasutada interneti ühendust kirjade kirjutamiseks ning 2 töötajat 

leidis, et interneti kasutamise võimaluse loomine ei ole mõttekas, 2 töötajat arvas, et on 

mõttekas.  

 

Laagrivahetuse programmi planeerimine 

Kolm inimest laagri personalist leidis, et laagrivahetuse programmi on võimalik koostada 

jooksva aasta detsembriks. Üks töötaja arvas, et laagri programm võiks valmis olla aprilliks. 

 

Tuusikud laagrisse osteti peamiselt 1-2 kuud enne laagrivahetuse algust. 

 

Eelinfo laagrivahetuse programmi kohta 
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Laagrivahetuse programm on olemas infotahvlil ning kasvataja räägib ka sellest igal 

hommikul. Nii võiks see laagri personali arvates ka jääda. 

 

3.2.2 Karepa Noortelaager 

 

Laagris viibinud lapsed 

Üldinfo 

Kokku vastas 60 last (neist 17% poisid ja 83% tüdrukud). Keskmine vanus oli 14 aastat, 

seejuures noorim oli 11-aastane ja vanim 20-aastane. Laagris olnud lastest moodustasid 11-14 

aastased 55% kõigist lastest. Kõik Karepa Noortelaagri lapsed olid pärit Tallinnast või 

Harjumaalt. Rahvuse järgi jagunesid lapsed järgmiselt: 93% eestlased, 5% venelased ja 2% 

muu. 

 

Varasem kokkupuude noortelaagritega 

Vastanutest 12% oli üldse esimest korda noortelaagris, 23% teist või kolmandat korda, 7% 

neljandat korda ning 58% olnud enam kordi. 

Karepa Noortelaagris oli esimest korda 25%, 22% teist korda, 3% kolmandat, 12% neljandat 

korda ja 38% olnud enam kordi. 

Laagrid, kus Karepa Noortelaagri lapsed on varem olnud: Karepa Noortelaager, Urumarja 

Noortelaager, Kuti-Muti Noortelaager, Segasumma Suvila, Kurgjärve Noortelaager, Vaibla 

Noortelaager, Treppoja Noortelaager, Tuksi Noortelaager. 

 

Miks valiti just see laager 

Suurem osa lastest (78%) valis laagri ise oma soovi järgi, 14% valis laagri seetõttu, et sõber 

või sõbranna soovitas just seda laagrit, 33% soovitas õpetaja/treener, 2%-le ostsid vanemad 

tuusiku siia.  

Need lapsed, kes valisid laagri ise, tõid välja järgmised põhjused (vastuse just sellepärast %): 

o olin siin eelmisel aastal ja mulle väga meeldis – 52% 

o sõbrad tulid siia – 45% 

o suunitlus tundus kõige sobivam – 32% 

o see on ainus laager mida tean – 9% 

o tuusik oli taskukohase hinnaga – 4% 

o laagrile tehti palju reklaami – 2% 

 

Eelinfo laagrivahetuse programmi kohta 

Vastanutest 18% omas põhjaliku teavet laagrivahetuse programmi kohta enne laagrisse 

tulekut, 74% teadis natuke ning 8% ei teadnud midagi. 

Laagrivahetuse täpsest programmist sai 6% teada laagrivahetuse esimesel päeval 

rühmakasvataja käest, 44% lugesid programmi kohta infotahvlilt ning 50% sai 

laagriprogrammi täpse kava paberil laagrisse saabudes. 

Vastanutest 58% soovis, et laagris toimuv oleks üllatuseks ning 42% soovis aegsasti teada 

saada, mis laagris toimub.  

Miks soovisid lapsed saada infot enne laagrisse tulekut (vastuse selleks kindlasti %): 

o siis tean mida asjadest kaasa võtta – 70% 

o siis saan mõelda kas see laager meeldib mulle või mitte – 30% 

o siis tean kas mul on võimalik laagris midagi uut õppida – 30% 

o loetelu tegevustest tekitab elevust – 20% 

o vanemad on rahulikumad kui teavad mis mind ees ootab – 19% 

o saan rääkida sõbrale ja ehk tuleb tema ka laagrisse – 12% 
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Laagrivahetuse kestus 

Laagrivahetuse kestus oli 7 või 16 päeva. 

 

Laagriprogramm ja sellega seonduv 

Laste hinnangud erinevatele tegevustele laagris (vastuse olen väga rahul %): 

o plaanitud tegevused on huvitavalt ellu viidud – 68% 

o meil on palju erinevaid inimesi, kes sisustavad laagriprogrammi – 62% 

o kasvataja kuulab plaanitud ürituse läbiviimisel ka meie soove – 53% 

o meile antakse iga ürituse eel ka õpetust/koolitust – 44% 

o meil on piisavalt vaba aega, mille jooksul saame teha seda mis meid huvitab – 

43% 

Laste käest küsiti ka seda, kas oli üritusi, kust nad ei tahtnud osa võtta kuid siiski pidid seda 

tegema. 51% vastas, et siiani pole seda juhtunud, 46% on vaid mõned korrad seda ette tulnud 

ja 3% korduvalt. 

Põhjused miks lapsed ei tahtnud üritustest osa võtta (vastuse see kindlasti oli põhjuseks %): 

o üritus ei meeldinud – 43% 

o olin väsinud ja tahtsin puhata – 33% 

o tundsin et ei oska seda – 13% 

o kartsin- 13% 

 

Mida oleksid lapsed laagris veel rohkem teha tahtnud (vastuse seda kindlasti %) 

o rohkem ujuda – 54% 

o rohkem laagrilõkkeid – 53% 

o rohkem diskoõhtuid – 47% 

o rohkem maastikumänge – 23% 

o rohkem erinevaid võistlusi – 19% 

o rohkem külalistepäevi (erinevate ametite esindajad) – 17% 

o rohkem lihtsalt logelemist – 16% 

 

Lastest 83% arvas, et laagriprogrammis oli tegevusi piisavalt ning 17% arvas et tegevusi oli 

liiga palju. Päevas võiks laste arvates vaba aega olla keskmiselt 3 tundi, seejuures 

minimaalselt toodi välja üks tundi ja maksimaalselt seitse tundi.  

Mida lapsed vabal ajal teeksid (vastuse seda kindlasti %): 

o ajaksin sõbra/sõbrannaga juttu – 74% 

o lesiksin ja võtaksin päikest – 43% 

o kiiguksin vms tegevus – 30% 

o magaksin – 17% 

o loeksin raamatut –7% 

 

Rahulolu erinevate aspektidega laagris (vastuse väga rahul %): 

o ujumiskohaga – 67% 

o kasvatajatega – 65% 

o elamistingimustega – 57% 

o oma toaga laagris – 57% 

o erialase programmiga – 51% 

o sportimisvõimalustega – 48% 

o toiduga – 48% 

o tegevusprogrammiga – 47% 

o pesemisruumiga – 44% 

o sööklaga – 38% 
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o üldise korraga laagris – 32% 

 

Kõik vastanutest tuleksid siia laagrisse tagasi. 

 

Lapsed tuleksid siia laagrisse tagasi, sest (vastuse selle pärast kindlasti %) 

o laager asub ilusas kohas – 81% 

o on palju huvitavaid tegevusi – 76% 

o siin on mõnusad kasvatajad – 64% 

o laagrisõbrad lubasid tagasi tulla – 41% 

o siin saab hästi süüa – 39% 

o siin on mõnusad toad – 36% 

o siin võin teha mida tahan – 7% 

 

Suunitlus laagris: peamiselt sport ja tantsimine. 

Laagriprogrammi kitsama suunitlusega oli lastel võimalik päevas tegeleda keskmiselt 4 tundi, 

seejuures oli minimaalne 1 tund ja maksimaalne 7 tundi. 

Mis on need oskused, mida lapsed soovisid laagris juurde saada: enesekindlust, näitlemist, 

tantsimist. 

 

Enamik (81%) lastest arvas, et laagris olnud erialase tegevuse maht oli piisav, 17% arvates oli 

erialast tegevust liiga palju ja 2% liiga vähe. 

Kõik vastanud (v.a. 1 laps) osaleksid uuesti sellise suunitlusega programmis. 

 

Vastanutest 44% pani kokkuvõttes laagriprogrammile hindeks “5”, 49% pani “4”, ning 7% 

“3”.  

 

Kommentaarid ja arvamused laagri kohta: 

o laagris oli lõbus 

o oleks pidanud filmima laagri tegevust 

o sooviksin laagrisse rohkem poisse 

 

Laagri personal 

Vastas 11 töötajat. 

Suunitlus: tantsimine ja teater. 

Personali vastustest selgub, et kõik tuusiku ostnud said laagrivahetuse lahti kirjutatud 

programmi.  

Laagris töötab inimene, kes vastutab programmi koostamise eest.  

Mida enamus lastest soovisid (laagri personali silmade läbi): 

o diskoõhtuid – 100% 

o ujuda – 73% 

o erinevaid võistlusi – 27% 

o midagi meisterdada - 18 

o piisavalt vaba aega – 9% 

 

Interneti ühendus 

Laagris ei ole võimalik lastel kasutada interneti ühendust kirjade kirjutamiseks ning 8 töötajat 

leidis, et interneti kasutamise võimaluse loomine ei ole ka mõttekas. 

 

Laagrivahetuse programmi planeerimine 
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Laagri personal leidis, et laagrivahetuse programmi ei ole võimalik koostada jooksva aasta 

detsembriks. Võimalik on programm valmis saada märtsis-aprillis-mais.  

 

Tuusikud laagrisse osteti peamiselt 1 kuu enne laagrivahetuse algust. 

 

Eelinfo laagrivahetuse programmi kohta 

Laagrivahetuse programm on olemas infotahvlil ning kasvataja räägib ka sellest igal 

hommikul, samuti jagatakse igale laagrilisele laagrisse saabudes. Nii võiks see laagri 

personali arvates ka jääda, lisaks toodi välja, et laagriprogrammi võiks saata ka koju postiga.  

 

Head programmi takistab välja mõtlemast ilm, samuti tõuseb tuusiku hind seeläbi ning alati ei 

ole ka inimest, kes vastutaks otseselt programmi väljamõtlemise eest. 

 

3.2.3 Kloogaranna Noortelaager 

 

Laagris viibinud lapsed 

Üldinfo 

Kokku vastas 60 last (neist 22% poisid ja 78% tüdrukud). Keskmine vanus oli 12 aastat, 

seejuures noorim oli 8-aastane ja vanim 17-aastane. Laagris olnud lastest moodustasid 11-14 

aastased 83% kõigist lastest. Suurem osa (90%) Kloogaranna Noortelaagri lastest oli pärit 

Tallinnast või Harjumaalt, 8% Tartumaalt ja 2% Raplamaalt. Kõik laagris viibinud lapsed olid 

eestlased. 

 

Varasem kokkupuude noortelaagritega 

Kloogaranna Noortelaagri lastest oli 20% üldse esimest korda noortelaagris, 23% teist või 

kolmandat korda, 8% neljandat korda ning 48% olnud enam kordi. 

Kloogaranna Noortelaagris oli esimest korda 53%, 12% teist korda, 8% kolmandat, 12% 

neljandat korda ja 15% olnud enam kordi. 

Laagrid, kus Kloogaranna Noortelaagri lapsed on varem olnud: Kloogaranna Noortelaager, 

Karepa Noortelaager, Kuti-Muti Noortelaager, Segasumma Suvila, Kurgjärve Noortelaager, 

Treppoja Noortelaager, Luunja Noortelaager, Illuste Spordilaager  ja Kotka Noortelaager. 

 

Miks valiti just see laager 

Ligikaudu pooled  (47%) lastest valisid laagri oma soovi järgi, 41% valis laagri sõbra või 

sõbranna soovitusel, 10%-le soovitas õpetaja/treener, 10%-le ostsid vanemad tuusiku siia.  

Need lapsed, kes valisid laagri ise, tõid välja järgmised põhjused (vastuse just sellepärast %): 

o olin siin eelmisel aastal ja mulle väga meeldis – 49% 

o sõbrad tulid siia – 27% 

o suunitlus tundus kõige sobivam – 22% 

o tuusik oli taskukohase hinnaga – 10% 

o see on ainus laager mida tean – 5% 

o laagrile tehti palju reklaami – 5% 

o õde/vend oli eelmisel aastal samas laagris ja kiitis – 2% 

 

Eelinfo laagrivahetuse programmi kohta 

Vastanutest 19% omas põhjaliku teavet laagrivahetuse programmi kohta enne laagrisse 

tulekut, 69% teadis natuke ning 12% ei teadnud midagi. 

Laagrivahetuse täpsest programmist sai 29% teada laagrivahetuse esimesel päeval 

rühmakasvataja käest, 50% lugesid programmi kohta infotahvlilt ning 21% sai 

laagriprogrammi täpse kava paberil laagrisse saabudes. 
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Veidi üle poole vastanutest soovis, et laagris toimuv oleks üllatuseks ning 47% soovis 

aegsasti teada saada, mis laagris toimub.  

Miks soovisid lapsed saada infot enne laagrisse tulekut (vastuse selleks kindlasti %): 

o siis tean mida asjadest kaasa võtta – 71% 

o siis saan mõelda kas see laager meeldib mulle või mitte – 29% 

o vanemad on rahulikumad kui teavad mis mind ees ootab – 18% 

o siis tean kas mul on võimalik laagris midagi uut õppida – 14% 

o saan rääkida sõbrale ja ehk tuleb tema ka laagrisse – 11% 

o loetelu tegevustest tekitab elevust – 4% 

 

Laagrivahetuse kestus 

Laagrivahetuse kestus oli 7 päeva, küsitlus toimus eelviimasel päeval. 

 

Laagriprogramm ja sellega seonduv 

Laste hinnangud erinevatele tegevustele laagris (vastuse olen väga rahul %): 

o meil on palju erinevaid inimesi, kes sisustavad laagriprogrammi – 70% 

o plaanitud tegevused on huvitavalt ellu viidud – 58% 

o meil on piisavalt vaba aega, mille jooksul saame teha seda mis meid huvitab – 

54% 

o kasvataja kuulab plaanitud ürituse läbiviimisel ka meie soove – 42% 

o meile antakse iga ürituse eel ka õpetust/koolitust – 38% 

Laste käest küsiti ka seda, kas oli üritusi, kust nad ei tahtnud osa võtta, kuid siiski pidid seda 

tegema. Pooled vastasid, et siiani pole seda juhtunud, 48% on vaid mõned korrad seda ette 

tulnud ja 2% korduvalt. 

Põhjused miks lapsed ei tahtnud üritustest osa võtta (vastuse see kindlasti oli põhjuseks %): 

o olin väsinud ja tahtsin puhata – 43% 

o üritus ei meeldinud – 28% 

o tundsin et ei oska seda – 27% 

o kartsin- 21% 

o kasvataja ei meeldinud, kes üritust korraldas – 3% 

 

Mida oleksid lapsed laagris veel rohkem teha tahtnud (vastuse seda kindlasti %) 

o rohkem ujuda – 62% 

o rohkem diskoõhtuid – 50% 

o rohkem laagrilõkkeid – 48% 

o rohkem külalistepäevi (erinevate ametite esindajad) – 35% 

o rohkem maastikumänge – 34% 

o rohkem erinevaid võistlusi – 19% 

o rohkem lihtsalt logelemist – 9% 

 

Vastanutest 93% arvas, et laagriprogrammis oli tegevusi piisavalt ning 7% arvas et tegevusi 

oli liiga palju. Päevas võiks laste arvates vaba aega olla keskmiselt 2,5 tundi, seejuures 

minimaalselt toodi välja üks tundi ja maksimaalselt kuus tundi.  

Mida teeksid lapsed vabal ajal (vastuse seda kindlasti %): 

o ajaksin sõbra/sõbrannaga juttu – 77% 

o kiiguksin vms tegevus – 25% 

o lesiksin ja võtaksin päikest – 20% 

o magaksin – 20% 

o loeksin raamatut –14% 

o kirjutaksin koju kirja – 7% 
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Rahulolu erinevate aspektidega laagris (vastuse väga rahul %): 

o kasvatajatega – 92% 

o sööklaga – 92% 

o ujumiskohaga – 78% 

o erialase programmiga – 63% 

o pesemisruumiga – 63% 

o elamistingimustega – 62% 

o oma toaga laagris – 55% 

o üldise korraga laagris – 54% 

o sportimisvõimalustega – 53% 

o toiduga – 52% 

o tegevusprogrammiga – 51% 

 

Vastanutest 85% tuleksid samasse laagrisse tagasi. 

 

Lapsed tuleksid siia laagrisse tagasi, sest (vastuse selle pärast kindlasti %): 

o siin on mõnusad kasvatajad – 80% 

o laager asub ilusas kohas – 71% 

o on palju huvitavaid tegevusi – 71% 

o laagrisõbrad lubasid tagasi tulla – 43% 

o siin on mõnusad toad – 43% 

o siin saab hästi süüa – 29% 

o siin võin teha mida tahan – 10% 

 

Suunitlus laagris: kunst ja kristlik laager. 

Laagriprogrammi kitsama suunitlusega oli lastel võimalik päevas tegeleda keskmiselt 4,5 

tundi, seejuures oli minimaalne 1 tund ja maksimaalne 12 tundi. 

Mis on need oskused, mida lapsed soovisid laagris juurde saada: inglise keel, teadmised 

piiblist, kunst. 

 

Enamik (83%) lastest arvas, et laagris olnud erialase tegevuse maht oli piisav, 10% arvates oli 

erialast tegevust liiga palju ja 7% liiga vähe. 

Enamik (85%) osaleksid uuesti sellise suunitlusega programmis. 

 

Vastanutest 63% pani kokkuvõttes laagriprogrammile hindeks “5”, 37% pani “4”.  

 

Kommentaarid ja arvamused laagri kohta: 

o laager võiks pikem olla 

o toit oli üksluine 

o matku võiks laagris vähem olla 

o siin oli super olla 

o mänge võiks rohkem olla 

o lapsed võiksid ka ise tegevusi välja pakkuda 

 

Laagri personal 

Vastas 9 töötajat. 

Suunitlus: keelelaager ja kristlik laager. 

Personali vastustest selgub, et enamik tuusiku ostnutest said laagrivahetuse lahti kirjutatud 

programmi.  
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Laagris töötab inimene, kes vastutab programmi koostamise eest.  

Mida enamus lastest soovisid (laagri personali silmade läbi): 

o maastikumänge – 56% 

o erinevaid võistlusi – 44% 

o midagi meisterdada – 44% 

o diskoõhtuid – 33% 

o ujuda – 33% 

o piisavalt vaba aega – 22% 

o lauamänge – 14% 

 

Interneti ühendus 

Laagris ei ole võimalik lastel kasutada interneti ühendust kirjade kirjutamiseks ning 8 töötajat 

leidis, et interneti kasutamise võimaluse loomine ei ole ka mõttekas. 

 

Laagrivahetuse programmi planeerimine 

Seitse personalist leidis, et laagrivahetuse programmi on võimalik koostada jooksva aasta 

detsembriks. Pakuti ka aprilli ja maid.  

 

Tuusikud laagrisse osteti peamiselt 1-2 kuud enne laagrivahetuse algust, samuti nädal enne 

laagrivahetuse algust. 

 

Eelinfo laagrivahetuse programmi kohta 

Laagrivahetuse programm on olemas infotahvlil ning kasvataja räägib ka sellest igal 

hommikul, samuti jagatakse igale laagrilisele laagrisse saabudes või saadetakse koju. Nii 

võiks see laagri personali arvates ka jääda, lisaks toodi välja, et laagriprogrammi võiks enam 

saata koju postiga ning programm peaks olema üleval ka internetis.  

 

Suurem osa vanematest tundis tuusikut ostes huvi laagriprogrammi vastu. 

 

Head programmi takistab välja mõtlemast ilm, samuti tõuseb tuusiku hind seeläbi. 

 

3.2.4 Kotka Noortelaager 

 

Laagris viibinud lapsed 

Üldinfo 

Kokku vastas 60 last (neist 33% poisid ja 67% tüdrukud). Keskmine vanus oli 13 aastat, 

seejuures noorim oli 10-aastane ja vanim 16-aastane. Laagris olnud lastest moodustasid 11-14 

aastased 82%. Suurem osa (97%) Kotka Noortelaagri lastest olid pärit Tallinnast või 

Harjumaalt ja 3% Lääne-Virumaalt. Rahvuse järgi jagunesid lapsed järgmiselt: 17% eestlased, 

73% venelased, 7% muu rahvuse esindajad ja 3% ei osanud öelda. 

 

Varasem kokkupuude noortelaagritega 

Kotka Noortelaagri lastest oli 13% üldse esimest korda noortelaagris, 43% teist või kolmandat 

korda, 3% neljandat korda ning 40% olnud enam kordi. 

Kotka Noortelaagris oli esimest korda 23%, 24% teist korda, 15% kolmandat, 10% neljandat 

korda ja 28% olnud enam kordi. 

Laagrid, kus Kotka Noortelaagri lapsed on varem olnud: Kotka Noortelaager, Remniku Laste- 

ja Noortelaager, Vihasoo Noortelaager, Kurtna Noortelaager ja Romaškino-Tiigrid. 

 

Miks valiti just see laager 
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Suurem osa (76%) lastest valis laagri oma soovi järgi, 29% valis laagri sõbra või sõbranna 

soovitusel, 14%-le soovitas õpetaja/treener, 19%-le ostsid vanemad tuusiku siia ja 7%-le 

soovitas keegi teine. 

Need lapsed, kes valisid laagri ise, tõid välja järgmised põhjused (vastuse just sellepärast %): 

o olin siin eelmisel aastal ja mulle väga meeldis – 51% 

o suunitlus tundus kõige sobivam – 48% 

o sõbrad tulid siia – 36% 

o õde/vend oli eelmisel aastal samas laagris ja kiitis – 16% 

o tuusik oli taskukohase hinnaga – 10% 

o laagrile tehti palju reklaami – 7%  

o see on ainus laager mida tean – 4% 

 

Eelinfo laagrivahetuse programmi kohta 

Vastanutest 22% omas põhjaliku teavet laagrivahetuse programmi kohta enne laagrisse 

tulekut, 68% teadis natuke ning 10% ei teadnud midagi. 

Laagrivahetuse täpsest programmist sai 17% teada laagrivahetuse esimesel päeval 

rühmakasvataja käest ja 83% luges programmi kohta infotahvlilt. Vastanutest 60% soovis, et 

laagris toimuv oleks üllatuseks ning 40% soovis aegsasti teada saada, mis laagris toimub.  

Miks soovisid lapsed saada infot enne laagrisse tulekut (vastuse selleks kindlasti %): 

o siis saan mõelda kas see laager meeldib mulle või mitte – 55% 

o loetelu tegevustest tekitab elevust – 27% 

o siis tean mida asjadest kaasa võtta – 23% 

o siis tean kas mul on võimalik laagris midagi uut õppida – 18% 

o saan rääkida sõbrale ja ehk tuleb tema ka laagrisse – 14% 

o vanemad on rahulikumad kui teavad mis mind ees ootab – 5% 

 

Laagrivahetuse kestus 

Laagrivahetuse kestus oli 10 ja 13 päeva, küsitlus toimus eelviimasel päeval. 

 

Laagriprogramm ja sellega seonduv 

Laste hinnangud erinevatele tegevustele laagris (vastuse olen väga rahul %): 

o plaanitud tegevused on huvitavalt ellu viidud – 85% 

o meil on palju erinevaid inimesi, kes sisustavad laagriprogrammi – 82% 

o meil on piisavalt vaba aega, mille jooksul saame teha seda mis meid huvitab – 

75% 

o meile antakse iga ürituse eel ka õpetust/koolitust – 72% 

o kasvataja kuulab plaanitud ürituse läbiviimisel ka meie soove – 70% 

Laste käest küsiti ka seda, kas oli üritusi, kust nad ei tahtnud osa võtta, kuid siiski pidid seda 

tegema. Lastest 63% vastas, et siiani pole seda juhtunud, 37% on vaid mõned korrad seda ette 

tulnud. 

Põhjused miks lapsed ei tahtnud üritustest osa võtta (vastuse see kindlasti oli põhjuseks %): 

o olin väsinud ja tahtsin puhata – 35% 

o tundsin et ei oska seda – 35% 

o kartsin- 19% 

o üritus ei meeldinud – 5% 

o kasvataja ei meeldinud, kes üritust korraldas – 5% 

 

Mida oleksid lapsed laagris veel rohkem teha tahtnud (vastuse seda kindlasti %) 

o rohkem diskoõhtuid – 75% 

o rohkem laagrilõkkeid – 64% 
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o rohkem ujuda – 45% 

o rohkem maastikumänge – 45% 

o rohkem erinevaid võistlusi – 42% 

o rohkem külalistepäevi (erinevate ametite esindajad) – 22% 

o rohkem lihtsalt logelemist – 12% 

 

Vastanutest 55% arvas, et laagriprogrammis oli tegevusi piisavalt ning 45% arvas et tegevusi 

oli liiga palju. Päevas võiks laste arvates vaba aega olla keskmiselt 2,5 tundi, seejuures 

minimaalselt toodi välja üks tundi ja maksimaalselt viis tundi.  

Mida teeksid lapsed vabal ajal (vastuse seda kindlasti %): 

o ajaksin sõbra/sõbrannaga juttu – 77% 

o kiiguksin vms tegevus – 20% 

o lesiksin ja võtaksin päikest – 48% 

o loeksin raamatut –15% 

o magaksin – 14% 

o kirjutaksin koju kirja – 5% 

 

Rahulolu erinevate aspektidega laagris (vastuse väga rahul %): 

o toiduga – 93% 

o kasvatajatega – 88% 

o tegevusprogrammiga – 85% 

o sööklaga – 81% 

o erialase programmiga – 80% 

o sportimisvõimalustega – 77% 

o pesemisruumiga – 76% 

o elamistingimustega – 75% 

o oma toaga laagris – 72% 

o üldise korraga laagris – 68% 

o ujumiskohaga – 45% 

 

Kõik vastanud tuleksid samasse laagrisse tagasi. 

 

Lapsed tuleksid siia laagrisse tagasi, sest (vastuse selle pärast kindlasti %): 

o on palju huvitavaid tegevusi – 68% 

o laager asub ilusas kohas – 60% 

o siin saab hästi süüa – 60% 

o siin on mõnusad kasvatajad – 57% 

o laagrisõbrad lubasid tagasi tulla – 47% 

o siin on mõnusad toad – 37% 

o siin võin teha mida tahan – 12% 

 

Suunitlus laagris: kunst ja sport. 

Laagriprogrammi kitsama suunitlusega oli lastel võimalik päevas tegeleda keskmiselt 4,5 

tundi, seejuures oli minimaalne 1 tund ja maksimaalne 12 tundi. 

Mis on need oskused, mida lapsed soovisid laagris juurde saada: (Eesti) ajalugu, joonistamine, 

näitlemine, laulmine, teater, sport, parem füüsiline vorm. 

 

Enamik (83%) lastest arvas, et laagris olnud erialase tegevuse maht oli piisav, 13% arvates oli 

erialast tegevust liiga palju ja 4% liiga vähe. 

Enamik (95%) osaleksid uuesti sellise suunitlusega programmis. 
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Vastanutest 80% pani kokkuvõttes laagriprogrammile hindeks “5”, 20% pani “4”.  

 

Kommentaarid ja arvamused laagri kohta: 

o meeldib siin 

o parim laager 

 

Laagri personal 

Vastas 12 töötajat. 

Suunitlus: muusika-teater ja Eesti – meie kodu. 

Personali vastustest selgub, et kõik tuusiku ostnud said laagrivahetuse lahti kirjutatud 

programmi.  

Laagris töötab inimene, kes vastutab programmi koostamise eest.  

Mida enamus lastest soovisid (laagri personali silmade läbi): 

o diskoõhtuid – 100% 

o maastikumänge – 100% 

o erinevaid võistlusi – 92% 

o ujuda – 50% 

o midagi meisterdada – 44% 

o piisavalt vaba aega – 17% 

o lauamänge – 17% 

o telerit vaadata – 9% 

 

Interneti ühendus 

Laagris ei ole võimalik lastel kasutada interneti ühendust kirjade kirjutamiseks, samas 11 

töötajat leidis, et interneti kasutamise võimaluse loomine on mõttekas. 

 

Laagrivahetuse programmi planeerimine 

Kõik töötajad vastasid, et laagrivahetuse programmi on võimalik koostada jooksva aasta 

detsembriks.  

 

Tuusikud laagrisse osteti peamiselt 1 kuu enne laagrivahetuse algust, samuti nädal enne 

laagrivahetuse algust. 

 

Eelinfo laagrivahetuse programmi kohta 

Laagrivahetuse programm on olemas infotahvlil ning kasvataja räägib ka sellest igal 

hommikul, samuti saadetakse koju postiga. Nii võiks see laagri personali arvates ka jääda, 

lisaks toodi välja, et laagriprogrammi tuleks jagada lastele laagrisse saabudes paberil ning 

programm peaks olema üleval ka internetis.  

 

Enamik vanematest tundis tuusikut ostes huvi laagriprogrammi vastu. 

 

Head programmi takistab välja mõtlemast ilm, samuti tõuseb tuusiku hind seeläbi ning alati 

pole ka piisavalt varustust hea programmi jaoks. 

 

3.2.5 Kurgjärve Spordilaager 

 

Laagris viibinud lapsed 

Üldinfo 
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Kokku vastas 60 last (neist 50% poisid ja 50% tüdrukud). Keskmine vanus oli 13 aastat, 

seejuures noorim oli 10-aastane ja vanim 19-aastane. Laagris olnud lastest moodustasid 11-14 

aastased 68%. Veidi vähem kui pooled Kurgjärve Spordilaagris viibinud lastest olid pärit 

Tallinnast või Harjumaalt ning 52% Võrumaalt. Kõik Kurgjärve Spordilaagri lapsed olid 

eestlased. 

 

Varasem kokkupuude noortelaagritega 

Kurgjärve Spordilaagri lastest oli 15% üldse esimest korda noortelaagris, 47% teist või 

kolmandat korda, 2% neljandat korda ning 37% olnud enam kordi. 

Kurgjärve Spordilaagris oli esimest korda 20%, 43% teist korda, 5% kolmandat, 2% neljandat 

korda ja 30% olnud enam kordi. 

Laagrid, kus Kurgjärve Spordilaagri lapsed on varem olnud: Kurgjärve Spordilaager, Pärselja 

Noortelaager, Erki Noole KJK.  

 

Miks valiti just see laager 

Suurem osa (77%) lastest valis laagri oma soovi järgi, 10% valis laagri sõbra või sõbranna 

soovitusel, 52%-le soovitas õpetaja/treener, 4%-le ostsid vanemad tuusiku siia ja 4%-le 

soovitas keegi teine. 

Need lapsed, kes valisid laagri ise, tõid välja järgmised põhjused (vastuse just sellepärast %): 

o olin siin eelmisel aastal ja mulle väga meeldis – 64% 

o sõbrad tulid siia – 23% 

o suunitlus tundus kõige sobivam – 19% 

o õde/vend oli eelmisel aastal samas laagris ja kiitis – 7% 

o see on ainus laager mida tean – 5% 

o tuusik oli taskukohase hinnaga – 2% 

 

Eelinfo laagrivahetuse programmi kohta 

Vastanutest 31% omas põhjaliku teavet laagrivahetuse programmi kohta enne laagrisse 

tulekut, 66% teadis natuke ning 3% ei teadnud midagi. 

Laagrivahetuse täpsest programmist sai 22% teada laagrivahetuse esimesel päeval 

rühmakasvataja käest, 76% lugesid programmi kohta infotahvlilt ning 2% said selle paberil 

laagrisse tulles. Vastanutest 59% soovis, et laagris toimuv oleks üllatuseks ning 41% soovis 

aegsasti teada saada, mis laagris toimub.  

Miks soovisid lapsed saada infot enne laagrisse tulekut (vastuse selleks kindlasti %): 

o siis tean mida asjadest kaasa võtta – 59% 

o siis tean kas mul on võimalik laagris midagi uut õppida – 22% 

o siis saan mõelda kas see laager meeldib mulle või mitte – 11% 

o vanemad on rahulikumad kui teavad mis mind ees ootab – 11% 

o loetelu tegevustest tekitab elevust – 4% 

o saan rääkida sõbrale ja ehk tuleb tema ka laagrisse – 4% 

 

Laagrivahetuse kestus 

Laagrivahetuse kestus oli 6 ja 8 päeva, küsitlus toimus eelviimasel päeval. 

 

Laagriprogramm ja sellega seonduv 

Laste hinnangud erinevatele tegevustele laagris (vastuse olen väga rahul %): 

o meil on palju erinevaid inimesi, kes sisustavad laagriprogrammi – 53% 

o meile antakse iga ürituse eel ka õpetust/koolitust – 53% 

o meil on piisavalt vaba aega, mille jooksul saame teha seda mis meid huvitab – 

53% 
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o plaanitud tegevused on huvitavalt ellu viidud – 42% 

o kasvataja kuulab plaanitud ürituse läbiviimisel ka meie soove – 38% 

Laste käest küsiti ka seda, kas oli üritusi, kust nad ei tahtnud osa võtta, kuid siiski pidid seda 

tegema. Lastest 58% vastas, et siiani pole seda juhtunud, 37% on vaid mõned korrad seda ette 

tulnud ja 5% korduvalt. 

Põhjused miks lapsed ei tahtnud üritustest osa võtta (vastuse see kindlasti oli põhjuseks %): 

o olin väsinud ja tahtsin puhata – 33% 

o üritus ei meeldinud – 22% 

o tundsin, et ei oska seda – 7% 

o kartsin- 4% 

o kasvataja ei meeldinud, kes üritust korraldas – 4% 

 

Mida oleksid lapsed laagris veel rohkem teha tahtnud (vastuse seda kindlasti %) 

o rohkem diskoõhtuid – 35% 

o rohkem ujuda – 33% 

o rohkem erinevaid võistlusi – 33% 

o rohkem laagrilõkkeid – 32% 

o rohkem maastikumänge – 32% 

o rohkem külalistepäevi (erinevate ametite esindajad) – 20% 

o rohkem lihtsalt logelemist – 22% 

 

Vastanutest 90% arvas, et laagriprogrammis oli tegevusi piisavalt ning 10% arvas et tegevusi 

oli liiga palju. Päevas võiks laste arvates vaba aega olla keskmiselt 3 tundi, seejuures 

minimaalselt toodi välja üks tundi ja maksimaalselt kuus tundi.  

Mida teeksid lapsed vabal ajal (vastuse seda kindlasti %): 

o ajaksin sõbra/sõbrannaga juttu – 83% 

o magaksin – 45% 

o lesiksin ja võtaksin päikest – 38% 

o loeksin raamatut –10% 

o kiiguksin vms tegevus – 7% 

o kirjutaksin koju kirja – 2% 

 

Rahulolu erinevate aspektidega laagris (vastuse väga rahul %): 

o ujumiskohaga – 80% 

o sööklaga – 73% 

o toiduga – 70% 

o sportimisvõimalustega – 70% 

o kasvatajatega – 59% 

o pesemisruumiga – 52% 

o erialase programmiga – 52% 

o elamistingimustega – 42% 

o üldise korraga laagris – 42% 

o tegevusprogrammiga – 34% 

o oma toaga laagris – 30% 

 

Enamik (97%) vastanutest tuleksid samasse laagrisse tagasi. 

 

Lapsed tuleksid siia laagrisse tagasi, sest (vastuse selle pärast kindlasti %): 

o on palju huvitavaid tegevusi – 70% 

o laager asub ilusas kohas – 70% 
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o siin saab hästi süüa – 48% 

o laagrisõbrad lubasid tagasi tulla – 38% 

o siin on mõnusad kasvatajad – 28% 

o siin on mõnusad toad – 16% 

o siin võin teha mida tahan – 9% 

 

Suunitlus laagris: sport. 

Laagriprogrammi kitsama suunitlusega oli lastel võimalik päevas tegeleda keskmiselt 4 tundi, 

seejuures oli minimaalne 1 tund ja maksimaalne 8 tundi. 

Mis on need oskused, mida lapsed soovisid laagris juurde saada: paremini palli mängida, 

jõudu ja vastupidavust, kiiremini joosta, loodan saada iseseisvamaks ja sportlikumaks, 

sportides saan tugevamaks, lihvida ujumist, parandada füüsilist vormi, viisakat käitumist, 

kellaajaga arvestama jt. 

 

Enamik (77%) lastest arvas, et laagris olnud erialase tegevuse maht oli piisav, 8% arvates oli 

erialast tegevust liiga palju ja 15% liiga vähe. 

Enamik (91%) osaleksid uuesti sellise suunitlusega programmis. 

 

Vastanutest 40% pani kokkuvõttes laagriprogrammile hindeks “5”, 55% pani “4” ja 5% “3”.  

 

Kommentaarid ja arvamused laagri kohta: 

o ei peaks seda laulu mängima hommikuti 

o spordivahendeid pole piisavalt 

o pole rahul, et kell 23 hakkab öörahu 

o tekkis koduigatsus 

 

Laagri personal 

Vastas 10 töötajat. 

Suunitlus: sport. 

Personali vastustest selgub, et umbes pooled tuusiku ostnutest said laagrivahetuse lahti 

kirjutatud programmi.  

Laagris töötab inimene, kes vastutab programmi koostamise eest.  

Mida enamus lastest soovisid (laagri personali silmade läbi): 

o maastikumänge – 70% 

o erinevaid võistlusi – 70% 

o ujuda – 70% 

o diskoõhtuid – 60% 

o piisavalt vaba aega – 20% 

 

Interneti ühendus 

Laagris ei ole võimalik lastel kasutada interneti ühendust kirjade kirjutamiseks ning 6 töötajat 

leidis, et interneti kasutamise võimaluse loomine ei ole ka mõttekas. 

 

Laagrivahetuse programmi planeerimine 

Laagrivahetuse programmi koostamise osas jagunesid laagri personali arvamused pooleks: 

viis neist arvas, et programmi on võimalik koostada jooksva aasta detsembriks ning viie 

töötaja arvates märtsiks-aprilliks. 

 

Tuusikud laagrisse osteti peamiselt 1-2 kuud enne laagrivahetuse algust, samuti nädal enne 

laagrivahetuse algust. 
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Eelinfo laagrivahetuse programmi kohta 

Laagrivahetuse programm on olemas infotahvlil ning kasvataja räägib ka sellest igal 

hommikul. Nii võiks see laagri personali arvates ka jääda, üks töötaja tõi välja, et 

laagriprogramm tuleks jagada lastele laagrisse saabudes paberil.  

 

Head programmi takistab välja mõtlemast ilm, samuti leidis personal, et tuusikud ostetakse 

olenemata programmist. 

 

3.2.6 Luunja Noortelaager 

 

Laagris viibinud lapsed 

Üldinfo 

Kokku vastas 30 last (neist 40% poisid ja 60% tüdrukud). Keskmine vanus oli 13 aastat, 

seejuures noorim oli 10-aastane ja vanim 17-aastane. Laagris olnud lastest moodustasid 11-14 

aastased 70%. Veidi enam kui pooled Luunja Noortelaagris viibinud lastest olid pärit 

Tartumaalt, 38% Tallinnast või Harjumaalt ning nii Viljandi-, Pärnu- kui ka Põlvamaalt 3%. 

Luunja Noortelaagris olid 97% lastest eestlased ja 3% muu rahvuse esindajad. 

 

Varasem kokkupuude noortelaagritega 

Luunja Noortelaagri lastest oli 10% üldse esimest korda noortelaagris, 43% teist või 

kolmandat korda, 10% neljandat korda ning 37% olnud enam kordi. 

Luunja Noortelaagris oli esimest korda 47% lastest, 23% teist korda, 10% kolmandat ja 20% 

olnud enam kordi. 

Laagrid, kus Luunja Noortelaagri lapsed on varem olnud: Luunja Noortelaager, Valgemetsa 

Noortelaager, Pivarootsi Õppe- ja Puhkelaager, Segasumma Suvila ja Pariisi Laager.  

 

Miks valiti just see laager 

Ligikaudu pooled lastest valisid laagri oma soovi järgi, 25% valis laagri sõbra või sõbranna 

soovitusel, 29%-le ostsid vanemad tuusiku siia ja 8%-le soovitas keegi teine. 

Need lapsed, kes valisid laagri ise, tõid välja järgmised põhjused (vastuse just sellepärast %): 

o olin siin eelmisel aastal ja mulle väga meeldis – 55% 

o sõbrad tulid siia – 42% 

o õde/vend oli eelmisel aastal samas laagris ja kiitis – 19% 

o suunitlus tundus kõige sobivam – 16% 

o laagrile tehti palju reklaami – 6% 

o tuusik oli taskukohase hinnaga – 6% 

 

Eelinfo laagrivahetuse programmi kohta 

Vastanutest 14% omas põhjaliku teavet laagrivahetuse programmi kohta enne laagrisse 

tulekut, 69% teadis natuke ning 17% ei teadnud midagi. 

Laagrivahetuse täpsest programmist sai 4% teada laagrivahetuse esimesel päeval 

rühmakasvataja käest, 96% lugesid programmi kohta infotahvlilt. Vastanutest 59% soovis, et 

laagris toimuv oleks üllatuseks ning 41% soovis aegsasti teada saada, mis laagris toimub.  

Miks soovisid lapsed saada infot enne laagrisse tulekut (vastuse selleks kindlasti %): 

o siis tean mida asjadest kaasa võtta – 50% 

o siis saan mõelda kas see laager meeldib mulle või mitte – 50% 

o vanemad on rahulikumad kui teavad mis mind ees ootab – 25% 

o saan rääkida sõbrale ja ehk tuleb tema ka laagrisse – 33% 

o loetelu tegevustest tekitab elevust – 17% 
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o siis tean kas mul on võimalik laagris midagi uut õppida – 8% 

 

Laagrivahetuse kestus 

Laagrivahetuse kestus oli 12 päeva, küsitlus toimus peamiselt 2 päeva enne laagrivahetuse 

lõppemist. 

 

Laagriprogramm ja sellega seonduv 

Laste hinnangud erinevatele tegevustele laagris (vastuse olen väga rahul %): 

o meil on palju erinevaid inimesi, kes sisustavad laagriprogrammi – 59% 

o meil on piisavalt vaba aega, mille jooksul saame teha seda mis meid huvitab – 

59% 

o kasvataja kuulab plaanitud ürituse läbiviimisel ka meie soove – 47% 

o plaanitud tegevused on huvitavalt ellu viidud – 40% 

o meile antakse iga ürituse eel ka õpetust/koolitust – 35% 

Laste käest küsiti ka seda, kas oli üritusi, kust nad ei tahtnud osa võtta, kuid siiski pidid seda 

tegema. Lastest 37% vastas, et siiani pole seda juhtunud, 56% on vaid mõned korrad seda ette 

tulnud ja 7% korduvalt. 

Põhjused miks lapsed ei tahtnud üritustest osa võtta (vastuse see kindlasti oli põhjuseks %): 

o olin väsinud ja tahtsin puhata – 63% 

o üritus ei meeldinud – 53% 

o tundsin, et ei oska seda – 22% 

o kasvataja ei meeldinud, kes üritust korraldas – 11% 

 

Mida oleksid lapsed laagris veel rohkem teha tahtnud (vastuse seda kindlasti %) 

o rohkem diskoõhtuid – 62% 

o rohkem ujuda – 61% 

o rohkem laagrilõkkeid – 52% 

o rohkem külalistepäevi (erinevate ametite esindajad) – 33% 

o rohkem erinevaid võistlusi – 15% 

o rohkem lihtsalt logelemist – 14% 

o rohkem maastikumänge – 11% 

 

Vastanutest 87% arvas, et laagriprogrammis oli tegevusi piisavalt ning 13% arvas et tegevusi 

oli liiga palju. Päevas võiks laste arvates vaba aega olla keskmiselt 3 tundi, seejuures 

minimaalselt toodi välja üks tundi ja maksimaalselt kuus tundi.  

Mida teeksid lapsed vabal ajal (vastuse seda kindlasti %): 

o ajaksin sõbra/sõbrannaga juttu – 97% 

o kiiguksin vms tegevus – 38% 

o lesiksin ja võtaksin päikest – 30% 

o loeksin raamatut –18% 

o magaksin – 10% 

o kirjutaksin koju kirja – 7% 

 

Rahulolu erinevate aspektidega laagris (vastuse väga rahul %): 

o toiduga – 70% 

o sööklaga – 69% 

o kasvatajatega – 67% 

o pesemisruumiga – 62% 

o erialase programmiga – 52% 

o sportimisvõimalustega – 50% 
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o oma toaga laagris – 43% 

o tegevusprogrammiga – 39% 

o elamistingimustega – 28% 

o ujumiskohaga – 13% 

o üldise korraga laagris – 10% 

 

Enamik (79%) vastanutest tuleksid samasse laagrisse tagasi. 

 

Lapsed tuleksid samasse laagrisse tagasi, sest (vastuse selle pärast kindlasti %): 

o laagrisõbrad lubasid tagasi tulla – 65% 

o siin on mõnusad kasvatajad – 61% 

o laager asub ilusas kohas – 57% 

o on palju huvitavaid tegevusi – 48% 

o siin on mõnusad toad – 18% 

o siin saab hästi süüa – 13% 

o siin võin teha mida tahan – 4% 

 

Suunitlus laagris: keeleõpe. 

Laagriprogrammi kitsama suunitlusega oli lastel võimalik päevas tegeleda keskmiselt 2,5 

tundi, seejuures oli minimaalne 1 tund ja maksimaalne 8 tundi. 

Mis on need oskused, mida lapsed soovisid laagris juurde saada: parem inglise keel, uued 

mängud, sõbrad. 

 

Kõik lapsed arvasid, et laagris olnud erialase tegevuse maht oli piisav. 

Enamik (80%) osaleksid uuesti sellise suunitlusega programmis. 

 

Ligikaudu kolmandik vastanutest pani kokkuvõttes laagriprogrammile hindeks “5”, 48% pani 

“4” ja 21% “3” ja 3% “2”.  

 

 

Laagri personal 

Vastas 10 töötajat. 

Suunitlus: keeleõpe. 

Personali vastustest selgub, et umbes pooled tuusiku ostnutest said laagrivahetuse lahti 

kirjutatud programmi.  

Laagris töötab inimene, kes vastutab programmi koostamise eest.  

Mida enamus lastest soovisid (laagri personali silmade läbi): 

o ujuda – 90% 

o diskoõhtuid – 70% 

o maastikumänge – 40% 

o erinevaid võistlusi – 30% 

o midagi meisterdada – 30% 

o piisavalt vaba aega – 20% 

o vaadata telerit – 10% 

 

Interneti ühendus 

Laagris ei ole võimalik lastel kasutada interneti ühendust kirjade kirjutamiseks ning kõik 

töötajad leidsid, et interneti kasutamise võimaluse loomine ei ole ka mõttekas. 

 

Laagrivahetuse programmi planeerimine 
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Enamik laagri töötajatest (9 töötajat) arvas, et laagrivahetuse programmi on võimalik 

koostada jooksva aasta detsembriks ning ühe töötaja arvates on see võimalik koostada 

aprilliks. 

 

Tuusikud laagrisse osteti peamiselt 1-2 kuud enne laagrivahetuse algust. 

 

Eelinfo laagrivahetuse programmi kohta 

Laagrivahetuse programm on olemas infotahvlil ning kasvataja räägib ka sellest igal 

hommikul. Nii võiks see laagri personali arvates ka jääda, lisaks toodi välja, et 

laagriprogramm tuleks jagada lastele laagrisse saabudes paberil ning tuleks ka koju saata 

tuusiku ostnule ning üks töötaja leidis, et programm peaks olema ka internetis üleval.  

 

Enamik tuusiku ostnutest tundsid huvi laagrivahetuse programmi vastu. 

 

Head programmi takistab välja mõtlemast ilm, samuti jääb puudu varustusest programmi 

läbiviimiseks. 

 

 

3.2.7 Mäe-Kääraku Noortelaager 

 

Laagris viibinud lapsed 

Üldinfo 

Kokku vastas 59 last (neist 29% poisid ja 71% tüdrukud). Keskmine vanus oli 14 aastat, 

seejuures noorim oli 9-aastane ja vanim 17-aastane. Laagris olnud lastest moodustasid 11-14 

aastased 47%. Enamik (98%) Mäe-Kääraku Noortelaagris viibinud lastest olid pärit 

Tartumaalt ja 2% Ida-Virumaalt. Mäe-Kääraku Noortelaagri lastest olid 97% eestlased ja 3% 

venelased. 

 

Varasem kokkupuude noortelaagritega 

Mäe-Kääraku Noortelaagri lastest oli 22% üldse esimest korda noortelaagris, 25% teist või 

kolmandat korda, 12% neljandat korda ning 41% olnud enam kordi. 

Mäe-Kääraku Noortelaagris oli esimest korda 39% lastest, 5% teist korda, 14% kolmandat, 

17% neljandat ja 25% olnud enam kordi. 

Laagrid, kus Mäe-Kääraku Noortelaagri lapsed on varem olnud: Mäe-Kääraku Noortelaager, 

Luunja Noortelaager, Valgemetsa Noortelaager, Taevaskoja Noortelaager ja Pärselja 

Noortelaager.  

 

Miks valiti just see laager 

Enamik (71%) lastest valis laagri oma soovi järgi, 46%-le soovitas laagrit õpetaja/treener, 9% 

valis laagri sõbra või sõbranna soovitusel ja 4%-le soovitas keegi teine. 

Need lapsed, kes valisid laagri ise, tõid välja järgmised põhjused (vastuse just sellepärast %): 

o olin siin eelmisel aastal ja mulle väga meeldis – 55% 

o sõbrad tulid siia – 53% 

o suunitlus tundus kõige sobivam – 32% 

o ainus laager, mida tean – 8% 

o õde/vend oli eelmisel aastal samas laagris ja kiitis – 3% 

o tuusik oli taskukohase hinnaga – 3% 

 

Eelinfo laagrivahetuse programmi kohta 
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Vastanutest 35% omas põhjaliku teavet laagrivahetuse programmi kohta enne laagrisse 

tulekut, 54% teadis natuke ning 11% ei teadnud midagi. 

Laagrivahetuse täpsest programmist sai 26% teada laagrivahetuse esimesel päeval 

rühmakasvataja käest, 67% lugesid programmi kohta infotahvlilt ja 7% said selle paberil 

laagrisse saabudes. Vastanutest 61% soovis, et laagris toimuv oleks üllatuseks ning 39% 

soovis aegsasti teada saada, mis laagris toimub.  

Miks soovisid lapsed saada infot enne laagrisse tulekut (vastuse selleks kindlasti %): 

o siis tean mida asjadest kaasa võtta – 41% 

o saan rääkida sõbrale ja ehk tuleb tema ka laagrisse – 32% 

o siis saan mõelda kas see laager meeldib mulle või mitte – 27% 

o vanemad on rahulikumad kui teavad mis mind ees ootab – 18% 

o siis tean kas mul on võimalik laagris midagi uut õppida – 18% 

 

Laagrivahetuse kestus 

Laagrivahetuse kestus oli 5 ja 12 päeva, küsitlus toimus peamiselt 2 päeva enne 

laagrisvahetuse lõppemist. 

 

Laagriprogramm ja sellega seonduv 

Laste hinnangud erinevatele tegevustele laagris (vastuse olen väga rahul %): 

o meil on piisavalt vaba aega, mille jooksul saame teha seda mis meid huvitab – 

64% 

o kasvataja kuulab plaanitud ürituse läbiviimisel ka meie soove – 60% 

o meil on palju erinevaid inimesi, kes sisustavad laagriprogrammi – 29% 

o plaanitud tegevused on huvitavalt ellu viidud – 27% 

o meile antakse iga ürituse eel ka õpetust/koolitust – 27% 

Laste käest küsiti ka seda, kas oli üritusi, kust nad ei tahtnud osa võtta, kuid siiski pidid seda 

tegema. Lastest 50% vastas, et siiani pole seda juhtunud, 36% on vaid mõned korrad seda ette 

tulnud ja 14% korduvalt. 

Põhjused miks lapsed ei tahtnud üritustest osa võtta (vastuse see kindlasti oli põhjuseks %): 

o olin väsinud ja tahtsin puhata – 48% 

o üritus ei meeldinud – 31% 

o kasvataja ei meeldinud, kes üritust korraldas – 7% 

o tundsin, et ei oska seda – 4% 

 

Mida oleksid lapsed laagris veel rohkem teha tahtnud (vastuse seda kindlasti %) 

o rohkem laagrilõkkeid – 50% 

o rohkem erinevaid võistlusi – 41% 

o rohkem ujuda – 39% 

o rohkem diskoõhtuid – 34% 

o rohkem lihtsalt logelemist – 33% 

o rohkem külalistepäevi (erinevate ametite esindajad) – 22% 

o rohkem maastikumänge – 19% 

 

Vastanutest 90% arvas, et laagriprogrammis oli tegevusi piisavalt ning 10% arvas et tegevusi 

oli liiga palju. Päevas võiks laste arvates vaba aega olla keskmiselt 4 tundi, seejuures 

minimaalselt toodi välja üks tundi ja maksimaalselt kuus tundi.  

Mida teeksid lapsed vabal ajal (vastuse seda kindlasti %): 

o ajaksin sõbra/sõbrannaga juttu – 88% 

o lesiksin ja võtaksin päikest – 60% 

o magaksin – 35% 
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o kiiguksin vms tegevus – 19% 

o loeksin raamatut –14% 

o kirjutaksin koju kirja – 4% 

 

Rahulolu erinevate aspektidega laagris (vastuse väga rahul %): 

o ujumiskohaga – 63% 

o pesemisruumiga – 61% 

o toiduga – 53% 

o kasvatajatega – 46% 

o sööklaga – 44% 

o sportimisvõimalustega – 41% 

o erialase programmiga – 37% 

o oma toaga laagris – 31% 

o tegevusprogrammiga – 27% 

o üldise korraga laagris – 19% 

o elamistingimustega – 12% 

 

Enamik (83%) vastanutest tuleksid samasse laagrisse tagasi. 

 

Lapsed tuleksid samasse laagrisse tagasi, sest (vastuse selle pärast kindlasti %): 

o on palju huvitavaid tegevusi – 69% 

o laagrisõbrad lubasid tagasi tulla – 58% 

o laager asub ilusas kohas – 53% 

o siin on mõnusad kasvatajad – 31% 

o siin saab hästi süüa – 28% 

o siin on mõnusad toad – 18% 

o siin võin teha mida tahan – 6% 

 

Suunitlus laagris: sport. 

Laagriprogrammi kitsama suunitlusega oli lastel võimalik päevas tegeleda keskmiselt 4 tundi, 

seejuures oli minimaalne 1 tund ja maksimaalne 7 tundi. 

Mis on need oskused, mida lapsed soovisid laagris juurde saada: parem füüsiline vorm, 

mängud, vastupidavus, paremad teadmised võrkpallist, iseseisvus, suhtlemisoskus jt. 

 

Vastanutest 85% arvas, et laagris olnud erialase tegevuse maht oli piisav, 2% arvates oli 

tegevusi liiga palju ja 13% arvates liiga vähe. 

 

Enamik (92%) osaleksid uuesti sellise suunitlusega programmis. 

 

Vastanutest 26% pani kokkuvõttes laagriprogrammile hindeks “5”, 59% pani “4” ja 15% “3”. 

Kommentaarid ja arvamused laagri kohta: 

o ei ole spordiväljakuga rahul 

o siin on palju sõpru 

o meeldis laager väga 

o ei ole toakaaslastega rahul 

 

Laagri personal 

Vastas 7 töötajat. 

Suunitlus: sport (võrk- ja jalgpall). 
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Personali vastustest selgub, et vaid vähesed tuusiku ostnutest said laagrivahetuse lahti 

kirjutatud programmi.  

Laagris on laagrivahetusi, kus on inimene, kes vastutab programmi koostamise eest ning 

samas on ka laagrivahetusi, kus ei ole inimest, kes vastutaks programmi koostamise eest.  

 

Mida enamus lastest soovisid (laagri personali silmade läbi): 

o ujuda – 100% 

o erinevaid võistlusi – 50% 

o piisavalt vaba aega – 50% 

o diskoõhtuid – 43% 

o maastikumänge – 33% 

o vaadata telerit – 20% 

o lauamänge – 17% 

 

Interneti ühendus 

Laagris ei ole võimalik lastel kasutada interneti ühendust kirjade kirjutamiseks ning 5 töötajat 

leidis, et interneti kasutamise võimaluse loomine ei ole ka mõttekas. 

 

Laagrivahetuse programmi planeerimine 

Kolm laagri töötajat arvas, et laagrivahetuse programmi on võimalik koostada jooksva aasta 

detsembriks ning neli töötajat, et see pole võimalik detsembriks. 

 

Tuusikud laagrisse osteti peamiselt 1-2 kuud enne laagrivahetuse algust, samuti 

laagrivahetusele eelneval nädalal. 

 

Eelinfo laagrivahetuse programmi kohta 

Laagrivahetuse programm on olemas infotahvlil ning kasvataja räägib ka sellest igal 

hommikul. Nii võiks see laagri personali arvates ka jääda. 

 

Vaid vähesed tuusiku ostnutest tundsid huvi laagrivahetuse programmi vastu. 

 

Head programmi takistab välja mõtlemast ilm, mis võib oluliselt programmi muuta, samuti 

jääb puudu varustusest programmi läbiviimiseks. 

 

3.2.8 Nõmme Matkakeskuse Lastelaager 

 

Laagris viibinud lapsed 

Üldinfo 

Kokku vastas 58 last (neist 57% poisid ja 43% tüdrukud). Keskmine vanus oli 13 aastat, 

seejuures noorim oli 10-aastane ja vanim 15-aastane. Laagris olnud lastest moodustasid 11-14 

aastased 85%. Enamik (79%) Nõmme Matkakeskuse Lastelaagris viibinud lastest olid pärit 

Tallinnast või Harjumaalt, 5% Tartumaalt, 5% Pärnumaalt, teiste maakondade esindatus jäi 

väiksemaks. Kõik laagris viibinud lapsed olid eestlased. 

 

Varasem kokkupuude noortelaagritega 

Nõmme Matkakeskuse Lastelaagri lastest oli 26% üldse esimest korda noortelaagris, 20% 

teist või kolmandat korda, 16% neljandat korda ning 38% olnud enam kordi. 

Nõmme Matkakeskuse Lastelaagris oli esimest korda 68% lastest, 23% teist korda, 4% 

kolmandat, 4% neljandat ja 2% olnud enam kordi. 
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Laagrid, kus Nõmme Matkakeskuse Lastelaagri lapsed on varem olnud: Nõmme 

Matkakeskuse Lastelaager, Kurgjärve Noortelaager, Treppoja Noortelaager, Segasumma 

Suvila, Taevaskoja Noortelaager ja Kuti-Muti Noortelaager.  

 

Miks valiti just see laager 

Enamik (74%) lastest valis laagri oma soovi järgi, 23%-le ostsid vanemad tuusiku siia, 18% 

valis laagri sõbra või sõbranna soovitusel ja 15%-le soovitas keegi teine. 

Need lapsed, kes valisid laagri ise, tõid välja järgmised põhjused (vastuse just sellepärast %): 

o olin siin eelmisel aastal ja mulle väga meeldis – 39% 

o sõbrad tulid siia – 33% 

o suunitlus tundus kõige sobivam – 30% 

o tuusik oli taskukohase hinnaga – 17% 

o ainus laager, mida tean – 3% 

o õde/vend oli eelmisel aastal samas laagris ja kiitis – 3% 

o laagrile tehti palju reklaami – 3% 

 

Eelinfo laagrivahetuse programmi kohta 

Vastanutest 23% omas põhjaliku teavet laagrivahetuse programmi kohta enne laagrisse 

tulekut, 67% teadis natuke ning 10% ei teadnud midagi. 

Laagrivahetuse täpsest programmist sai 42% teada laagrivahetuse esimesel päeval 

rühmakasvataja käest, 42% lugesid programmi kohta infotahvlilt ja 16% said selle paberil 

laagrisse saabudes. Vastanutest 33% soovis, et laagris toimuv oleks üllatuseks ning 67% 

soovis aegsasti teada saada, mis laagris toimub.  

Miks soovisid lapsed saada infot enne laagrisse tulekut (vastuse selleks kindlasti %): 

o siis tean mida asjadest kaasa võtta – 57% 

o siis saan mõelda kas see laager meeldib mulle või mitte – 46% 

o loetelu tegevustest tekitab elevust – 24% 

o saan rääkida sõbrale ja ehk tuleb tema ka laagrisse – 19% 

o siis tean kas mul on võimalik laagris midagi uut õppida – 17% 

o vanemad on rahulikumad kui teavad mis mind ees ootab – 14% 

 

Laagrivahetuse kestus 

Laagrivahetuse kestus oli 10 või 11 päeva. 

 

Laagriprogramm ja sellega seonduv 

Laste hinnangud erinevatele tegevustele laagris (vastuse olen väga rahul %): 

o meil on piisavalt vaba aega, mille jooksul saame teha seda mis meid huvitab – 

61% 

o meile antakse iga ürituse eel ka õpetust/koolitust – 59% 

o kasvataja kuulab plaanitud ürituse läbiviimisel ka meie soove – 55% 

o meil on palju erinevaid inimesi, kes sisustavad laagriprogrammi – 54% 

o plaanitud tegevused on huvitavalt ellu viidud – 48% 

Laste käest küsiti ka seda, kas oli üritusi, kust nad ei tahtnud osa võtta, kuid siiski pidid seda 

tegema. Lastest 52% vastas, et siiani pole seda juhtunud, 43% on vaid mõned korrad seda ette 

tulnud ja 5% korduvalt. 

Põhjused miks lapsed ei tahtnud üritustest osa võtta (vastuse see kindlasti oli põhjuseks %): 

o üritus ei meeldinud – 31% 

o tundsin, et ei oska seda – 28% 

o olin väsinud ja tahtsin puhata – 20% 

o kartsin – 11% 
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Mida oleksid lapsed laagris veel rohkem teha tahtnud (vastuse seda kindlasti %) 

o rohkem ujuda – 46% 

o rohkem diskoõhtuid – 42% 

o rohkem laagrilõkkeid – 30% 

o rohkem maastikumänge – 29% 

o rohkem külalistepäevi (erinevate ametite esindajad) – 28% 

o rohkem erinevaid võistlusi – 21% 

o rohkem lihtsalt logelemist – 8% 

 

Vastanutest 91% arvas, et laagriprogrammis oli tegevusi piisavalt ning 9% arvas et tegevusi 

oli liiga palju. Päevas võiks laste arvates vaba aega olla keskmiselt 2,5 tundi, seejuures 

minimaalselt toodi välja üks tundi ja maksimaalselt kuus tundi.  

Mida teeksid lapsed vabal ajal (vastuse seda kindlasti %): 

o ajaksin sõbra/sõbrannaga juttu – 68% 

o magaksin – 16% 

o lesiksin ja võtaksin päikest – 13% 

o kiiguksin vms tegevus – 11% 

o loeksin raamatut –9% 

o kirjutaksin koju kirja – 9% 

 

Rahulolu erinevate aspektidega laagris (vastuse väga rahul %): 

o kasvatajatega – 84% 

o ujumiskohaga – 59% 

o sportimisvõimalustega – 59% 

o sööklaga – 53% 

o tegevusprogrammiga – 52% 

o toiduga – 47% 

o erialase programmiga – 47% 

o oma toaga laagris – 44% 

o elamistingimustega – 43% 

o pesemisruumiga – 39% 

o üldise korraga laagris – 39% 

 

Enamik (83%) vastanutest tuleksid samasse laagrisse tagasi. 

 

Lapsed tuleksid samasse laagrisse tagasi, sest (vastuse selle pärast kindlasti %): 

o on palju huvitavaid tegevusi – 79% 

o laager asub ilusas kohas – 66% 

o siin on mõnusad kasvatajad – 65% 

o siin saab hästi süüa – 35% 

o laagrisõbrad lubasid tagasi tulla – 23% 

o siin on mõnusad toad – 17% 

o siin võin teha mida tahan – 4% 

 

Suunitlus laagris: sport, matkamine. 

Laagriprogrammi kitsama suunitlusega oli lastel võimalik päevas tegeleda keskmiselt 3 tundi, 

seejuures oli minimaalne 1 tund ja maksimaalne 7 tundi. 

Mis on need oskused, mida lapsed soovisid laagris juurde saada: kanuusõit, teadmisi 

matkamisest, vastupidavus, iseseisvus, enesekaitse jt. 
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Vastanutest 91% arvas, et laagris olnud erialase tegevuse maht oli piisav, 5% arvates oli 

tegevusi liiga palju ja 4% arvates liiga vähe. 

 

Enamik (89%) osaleksid uuesti sellise suunitlusega programmis. 

 

Vastanutest 46% pani kokkuvõttes laagriprogrammile hindeks “5”, 49% pani “4” ja 5% 

“3”või “2”. 

 

Kommentaarid ja arvamused laagri kohta: 

o meeldis laager väga 

o rohkem võistluseid tahaks 

o vaba aega liiga palju 

o öörahu võiks hakata südaööl 

 

Laagri personal 

Vastas 5 töötajat. 

Suunitlus: matkamine. 

Personali vastustest selgub, et enamik tuusiku ostnutest said laagrivahetuse lahti kirjutatud 

programmi.  

Laagris on inimene, kes vastutab programmi koostamise eest. 

 

Mida enamus lastest soovisid (laagri personali silmade läbi): 

o diskoõhtuid – 100% 

o ujuda – 80% 

o maastikumänge – 33% 

o piisavalt vaba aega – 20% 

 

Interneti ühendus 

Laagris ei ole võimalik lastel kasutada interneti ühendust kirjade kirjutamiseks ning kõik 

töötajad leidsid, et interneti kasutamise võimaluse loomine ei ole ka mõttekas. 

 

Laagrivahetuse programmi planeerimine 

Kõik laagri töötajad arvasid, et laagrivahetuse programmi on võimalik koostada jooksva aasta 

detsembriks. 

 

Tuusikud laagrisse osteti peamiselt 1 kuu enne laagrivahetuse algust. 

 

Eelinfo laagrivahetuse programmi kohta 

Laagrivahetuse programm on olemas infotahvlil ning kasvataja räägib ka sellest igal 

hommikul. Nii võiks see laagri personali arvates ka jääda, lisaks tuleks programm saata 

tuusiku ostnule koju. 

 

Enamik tuusiku ostnutest tundsid huvi laagrivahetuse programmi vastu. 

 

Head programmi takistab välja mõtlemast ilm, mis võib oluliselt programmi muuta, samuti 

jääb puudu varustusest programmi läbiviimiseks. 
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3.2.9 Pariisi Laager 

 

Laagris viibinud lapsed 

Üldinfo 

Kokku vastas 31 last (neist 48% poisid ja 52% tüdrukud). Keskmine vanus oli 12 aastat, 

seejuures noorim oli 10-aastane ja vanim 15-aastane. Laagris olnud lastest moodustasid 11-14 

aastased 81%. Ligikaudu pooled Pariisi Laagris viibinud lastest olid pärit Lääne-Virumaalt, 

13% Tallinnast või Harjumaalt, 13% Ida-Virumaalt ja 13% Järvamaalt, teiste maakondade 

esindatus jäi väiksemaks. Kõik laagris viibinud lapsed olid eestlased. 

 

Varasem kokkupuude noortelaagritega 

Pariisi Laagri lastest oli 32% üldse esimest korda noortelaagris, 45% teist või kolmandat 

korda, 7% neljandat korda ning 16% olnud enam kordi. 

Pariisi Laagris oli esimest korda 55% lastest, 32% teist korda, 7% kolmandat ja 7% olnud 

enam kordi. 

Laagrid, kus Pariisi Laagri lapsed on varem olnud: Pariisi Laager, Treppoja Noortelaager, 

Luunja Noortelaager, Pärselja Noortelaager ja Kuti-Muti Noortelaager.  

 

Miks valiti just see laager 

Enamik (62%) lastest valis laagri oma soovi järgi, 42%-le ostsid vanemad tuusiku siia,  6%-le 

soovitas õpetaja/treener, 21% valis laagri sõbra või sõbranna soovitusel. 

Need lapsed, kes valisid laagri ise, tõid välja järgmised põhjused (vastuse just sellepärast %): 

o olin siin eelmisel aastal ja mulle väga meeldis – 59% 

o suunitlus tundus kõige sobivam – 44% 

o sõbrad tulid siia – 35% 

o ainus laager, mida tean – 13% 

o tuusik oli taskukohase hinnaga – 7% 

 

Eelinfo laagrivahetuse programmi kohta 

Vastanutest 32% omas põhjaliku teavet laagrivahetuse programmi kohta enne laagrisse 

tulekut, 65% teadis natuke ning 3% ei teadnud midagi. 

Laagrivahetuse täpsest programmist sai 11% teada laagrivahetuse esimesel päeval 

rühmakasvataja käest, 86% luges programmi kohta infotahvlilt ja 3% sai selle paberil 

laagrisse saabudes. Vastanutest 48% soovis, et laagris toimuv oleks üllatuseks ning 52% 

soovis aegsasti teada saada, mis laagris toimub.  

Miks soovisid lapsed saada infot enne laagrisse tulekut (vastuse selleks kindlasti %): 

o siis tean mida asjadest kaasa võtta – 63% 

o siis saan mõelda kas see laager meeldib mulle või mitte – 63% 

o vanemad on rahulikumad kui teavad mis mind ees ootab – 31% 

o saan rääkida sõbrale ja ehk tuleb tema ka laagrisse – 27% 

o siis tean kas mul on võimalik laagris midagi uut õppida – 27% 

o loetelu tegevustest tekitab elevust – 6% 

 

Laagrivahetuse kestus 

Laagrivahetuse kestus oli 7 päeva, küsitlus toimus viimasel või eelviimasel päeval. 

 

Laagriprogramm ja sellega seonduv 

Laste hinnangud erinevatele tegevustele laagris (vastuse olen väga rahul %): 

o meil on palju erinevaid inimesi, kes sisustavad laagriprogrammi – 70% 

o plaanitud tegevused on huvitavalt ellu viidud – 61% 
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o meil on piisavalt vaba aega, mille jooksul saame teha seda mis meid huvitab – 

61% 

o meile antakse iga ürituse eel ka õpetust/koolitust – 59% 

o kasvataja kuulab plaanitud ürituse läbiviimisel ka meie soove – 52% 

Laste käest küsiti ka seda, kas oli üritusi, kust nad ei tahtnud osa võtta, kuid siiski pidid seda 

tegema. Lastest 48% vastas, et siiani pole seda juhtunud, 45% on vaid mõned korrad seda ette 

tulnud ja 7% korduvalt. 

Põhjused miks lapsed ei tahtnud üritustest osa võtta (vastuse see kindlasti oli põhjuseks %): 

o üritus ei meeldinud – 50% 

o olin väsinud ja tahtsin puhata – 29% 

o tundsin, et ei oska seda – 21% 

o kartsin – 21% 

 

Mida oleksid lapsed laagris veel rohkem teha tahtnud (vastuse seda kindlasti %) 

o rohkem ujuda – 60% 

o rohkem diskoõhtuid – 61% 

o rohkem maastikumänge – 52% 

o rohkem laagrilõkkeid – 32% 

o rohkem külalistepäevi (erinevate ametite esindajad) – 23% 

o rohkem erinevaid võistlusi – 20% 

o rohkem lihtsalt logelemist – 17% 

 

Vastanutest 94% arvas, et laagriprogrammis oli tegevusi piisavalt ning 6% arvas et tegevusi 

oli liiga palju. Päevas võiks laste arvates vaba aega olla keskmiselt 2 tundi, seejuures 

minimaalselt toodi välja üks tundi ja maksimaalselt viis tundi.  

Mida teeksid lapsed vabal ajal (vastuse seda kindlasti %): 

o ajaksin sõbra/sõbrannaga juttu – 70% 

o loeksin raamatut – 21% 

o lesiksin ja võtaksin päikest – 19% 

o magaksin – 15% 

o kiiguksin vms tegevus – 11% 

 

Rahulolu erinevate aspektidega laagris (vastuse väga rahul %): 

o sööklaga – 87% 

o kasvatajatega – 77% 

o toiduga – 77% 

o tegevusprogrammiga – 71% 

o ujumiskohaga – 65% 

o sportimisvõimalustega – 63% 

o erialase programmiga – 63% 

o elamistingimustega – 55% 

o oma toaga laagris – 42% 

o üldise korraga laagris – 42% 

o pesemisruumiga – 39% 

 

Enamik (84%) vastanutest tuleksid samasse laagrisse tagasi. 

 

Lapsed tuleksid samasse laagrisse tagasi, sest (vastuse selle pärast kindlasti %): 

o siin on mõnusad kasvatajad – 69% 

o on palju huvitavaid tegevusi – 65% 
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o laager asub ilusas kohas – 62% 

o siin saab hästi süüa – 42% 

o laagrisõbrad lubasid tagasi tulla – 35% 

o siin on mõnusad toad – 28% 

o siin võin teha mida tahan – 12% 

 

Suunitlus laagris: keeleõpe, ratsutamine, arvutiõpe. 

Laagriprogrammi kitsama suunitlusega oli lastel võimalik päevas tegeleda keskmiselt 2 tundi, 

seejuures oli minimaalne 1 tund ja maksimaalne 3 tundi. 

Mis on need oskused, mida lapsed soovisid laagris juurde saada: inglise keel, ratsutamine, 

arvutiprogrammid jt. 

 

Vastanutest 81% arvas, et laagris olnud erialase tegevuse maht oli piisav, 19% arvates oli 

tegevusi liiga vähe. 

 

Enamik (87%) osaleksid uuesti sellise suunitlusega programmis. 

 

Vastanutest 68% pani kokkuvõttes laagriprogrammile hindeks “5”, 23% pani “4” ja 9% “3”. 

 

Kommentaarid ja arvamused laagri kohta: 

o vaba aega liiga palju 

 

Laagri personal 

Vastas 2 töötajat. 

Suunitlus: arvuti, inglise keel, ratsutamine. 

Personali vastustest selgub, et kõik tuusiku ostnutest said laagrivahetuse lahti kirjutatud 

programmi.  

Laagris on inimene, kes vastutab programmi koostamise eest. 

 

Mida enamus lastest soovisid (laagri personali silmade läbi): 

o ujuda – 100% 

o maastikumänge – 100% 

o piisavalt vaba aega – 50% 

o võistlusmänge – 50% 

 

Interneti ühendus 

Laagris ei ole võimalik lastel kasutada interneti ühendust kirjade kirjutamiseks. Üks töötaja 

leidis, et interneti kasutamise võimaluse loomine on siiski mõttekas. 

 

Laagrivahetuse programmi planeerimine 

Laagri töötajad arvasid, et laagrivahetuse programmi on võimalik koostada jooksva aasta 

detsembriks. 

 

Tuusikud laagrisse osteti peamiselt 2-3 kuud enne laagrivahetuse algust. 

 

Eelinfo laagrivahetuse programmi kohta 

Laagrivahetuse programm on olemas infotahvlil ning kasvataja räägib ka sellest igal 

hommikul. Nii võiks see laagri personali arvates ka jääda. 

 

Enamik tuusiku ostnutest tundsid huvi laagrivahetuse programmi vastu. 
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Head programmi takistab välja mõtlemast ilm, mis võib oluliselt programmi muuta. 

 

3.2.10 Piiri Spordibaas 

 

Laagris viibinud lapsed 

Üldinfo 

Kokku vastas 60 last (neist 50% poisid ja 50% tüdrukud). Keskmine vanus oli 11 aastat, 

seejuures noorim oli 8-aastane ja vanim 17-aastane. Laagris olnud lastest moodustasid 11-14 

aastased 57%. Enamik (98%) Piiri Spordibaasis viibinud lastest olid pärit Tallinnast või 

Harjumaalt, 2% Lääne-Virumaalt. Kõik laagris viibinud lapsed olid eestlased. 

 

Varasem kokkupuude noortelaagritega 

Piiri Spordibaasi lastest oli 23% üldse esimest korda noortelaagris, 37% teist või kolmandat 

korda, 10% neljandat korda ning 30% olnud enam kordi. 

Piiri Spordibaasis oli esimest korda 60% lastest, 23% teist korda, 12% kolmandat ja 5% olnud 

enam kordi. 

Laagrid, kus Piiri Spordibaasi lapsed on varem olnud: Piiri Spordibaas, Treppoja 

Noortelaager, Pivarootsi Õppe- ja Puhkelaager, Kurgjärve Noortelaager, Toolse Noortelaager, 

Taevaskoja Noortelaager, Segasumma Suvila ja Kuti-Muti Noortelaager.  

 

Miks valiti just see laager 

Enamik (85%) lastest valis laagri oma soovi järgi, 17%-le ostsid vanemad tuusiku siia,  31%-

le soovitas õpetaja/treener, 7% valis laagri sõbra või sõbranna soovitusel, 9%-le soovitas 

keegi teine. 

Need lapsed, kes valisid laagri ise, tõid välja järgmised põhjused (vastuse just sellepärast %): 

o suunitlus tundus kõige sobivam – 42% 

o sõbrad tulid siia – 35% 

o olin siin eelmisel aastal ja mulle väga meeldis – 34% 

o ainus laager, mida tean – 4% 

o tuusik oli taskukohase hinnaga – 4% 

o laagrile tehti palju reklaami – 4% 

o õde/vend oli eelmisel aastal siin ja kiitis programmi – 4% 

 

Eelinfo laagrivahetuse programmi kohta 

Vastanutest 21% omas põhjaliku teavet laagrivahetuse programmi kohta enne laagrisse 

tulekut, 65% teadis natuke ning 14% ei teadnud midagi. 

Laagrivahetuse täpsest programmist sai 20% teada laagrivahetuse esimesel päeval 

rühmakasvataja käest, 71% luges programmi kohta infotahvlilt ja 9% sai selle paberil 

laagrisse saabudes. Vastanutest 39% soovis, et laagris toimuv oleks üllatuseks ning 61% 

soovis aegsasti teada saada, mis laagris toimub.  

Miks soovisid lapsed saada infot enne laagrisse tulekut (vastuse selleks kindlasti %): 

o siis tean mida asjadest kaasa võtta – 57% 

o siis tean kas mul on võimalik laagris midagi uut õppida – 31% 

o vanemad on rahulikumad kui teavad, mis mind ees ootab – 26% 

o loetelu tegevustest tekitab elevust – 24% 

o siis saan mõelda kas see laager meeldib mulle või mitte – 22% 

o saan rääkida sõbrale ja ehk tuleb tema ka laagrisse – 11% 

 

Laagrivahetuse kestus 
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Laagrivahetuse kestus oli 11 või 12 päeva. 

 

Laagriprogramm ja sellega seonduv 

Laste hinnangud erinevatele tegevustele laagris (vastuse olen väga rahul %): 

o meil on palju erinevaid inimesi, kes sisustavad laagriprogrammi – 71% 

o plaanitud tegevused on huvitavalt ellu viidud – 71% 

o meil on piisavalt vaba aega, mille jooksul saame teha seda mis meid huvitab – 

67% 

o kasvataja kuulab plaanitud ürituse läbiviimisel ka meie soove – 66% 

o meile antakse iga ürituse eel ka õpetust/koolitust – 62% 

Laste käest küsiti ka seda, kas oli üritusi, kust nad ei tahtnud osa võtta, kuid siiski pidid seda 

tegema. Lastest 42% vastas, et siiani pole seda juhtunud, 55% on vaid mõned korrad seda ette 

tulnud ja 3% korduvalt. 

Põhjused miks lapsed ei tahtnud üritustest osa võtta (vastuse see kindlasti oli põhjuseks %): 

o olin väsinud ja tahtsin puhata – 37% 

o tundsin, et ei oska seda – 16% 

o üritus ei meeldinud – 15% 

o kartsin – 7% 

o kasvataja, kes üritust korraldas ei meeldinud – 3% 

 

Mida oleksid lapsed laagris veel rohkem teha tahtnud (vastuse seda kindlasti %) 

o rohkem laagrilõkkeid – 53% 

o rohkem külalistepäevi (erinevate ametite esindajad) – 49% 

o rohkem ujuda – 37% 

o rohkem maastikumänge – 37% 

o rohkem erinevaid võistlusi – 33% 

o rohkem diskoõhtuid – 32% 

o rohkem lihtsalt logelemist – 19% 

 

Vastanutest 92% arvas, et laagriprogrammis oli tegevusi piisavalt ning 8% arvas et tegevusi 

oli liiga palju. Päevas võiks laste arvates vaba aega olla keskmiselt 3 tundi, seejuures 

minimaalselt toodi välja üks tundi ja maksimaalselt kuus tundi.  

Mida teeksid lapsed vabal ajal (vastuse seda kindlasti %): 

o ajaksin sõbra/sõbrannaga juttu – 69% 

o loeksin raamatut – 23% 

o magaksin – 20% 

o lesiksin ja võtaksin päikest – 14% 

o kiiguksin vms tegevus – 14% 

o kirjutaksin koju kirja – 9% 

 

Rahulolu erinevate aspektidega laagris (vastuse väga rahul %): 

o kasvatajatega – 82% 

o toiduga – 82% 

o sportimisvõimalustega – 80% 

o sööklaga – 80% 

o ujumiskohaga – 77% 

o oma toaga laagris – 68% 

o tegevusprogrammiga – 67% 

o elamistingimustega – 63% 

o erialase programmiga – 61% 
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o pesemisruumiga – 47% 

o üldise korraga laagris – 38% 

 

Enamik (93%) vastanutest tuleksid samasse laagrisse tagasi. 

 

Lapsed tuleksid samasse laagrisse tagasi, sest (vastuse selle pärast kindlasti %): 

o laager asub ilusas kohas – 80% 

o on palju huvitavaid tegevusi – 78% 

o siin on mõnusad kasvatajad – 57% 

o laagrisõbrad lubasid tagasi tulla – 52% 

o siin saab hästi süüa – 48% 

o siin on mõnusad toad – 48% 

o siin võin teha mida tahan – 6% 

 

Suunitlus laagris: sport. 

Laagriprogrammi kitsama suunitlusega oli lastel võimalik päevas tegeleda keskmiselt 4 tundi, 

seejuures oli minimaalne 1 tund ja maksimaalne 8 tundi. 

Mis on need oskused, mida lapsed soovisid laagris juurde saada: parandada füüsilist vormi, 

kiirus, osavus, vastupidavus, suhtlemine jt. 

 

Vastanutest 93% arvas, et laagris olnud erialase tegevuse maht oli piisav, 7% arvates oli 

tegevusi liiga palju. 

 

Enamik (95%) osaleksid uuesti sellise suunitlusega programmis. 

 

Vastanutest 52% pani kokkuvõttes laagriprogrammile hindeks “5”, 45% pani “4” ja 3% “3”. 

 

Kommentaarid ja arvamused laagri kohta: 

o mulle meeldib mu tuba 

o laagris oli väga tore 

 

Laagri personal 

Vastas 10 töötajat. 

Suunitlus: sport. 

Personali vastustest selgub, et ligikaudu pooled tuusiku ostnutest said laagrivahetuse lahti 

kirjutatud programmi.  

Laagris on töötaja, kes vastutab programmi koostamise eest. 

 

Mida enamus lastest soovisid (laagri personali silmade läbi): 

o võistlusmänge – 80% 

o diskoõhtuid – 70% 

o ujuda – 60% 

o maastikumänge – 50% 

o piisavalt vaba aega – 33% 

o telerit vaadata – 20% 

 

Interneti ühendus 

Laagris ei ole võimalik lastel kasutada interneti ühendust kirjade kirjutamiseks. Personal 

leidis, et interneti kasutamise võimaluse loomine ei ole ka mõttekas. 
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Laagrivahetuse programmi planeerimine 

Viis laagri personalist leidis, et laagrivahetuse programmi on võimalik koostada jooksva aasta 

detsembriks ning viis, et see pole võimalik, pakuti aprilli- ja maikuud. 

 

Tuusikud laagrisse osteti peamiselt 1-2 kuud enne laagrivahetuse algust, samuti 

laagrivahetusele eelneval nädalal. 

 

Eelinfo laagrivahetuse programmi kohta 

Laagrivahetuse programm on olemas infotahvlil ning kasvataja räägib ka sellest igal 

hommikul. Nii võiks see laagri personali arvates ka jääda, lisaks peaks programm olema ka 

üleval internetis. 

 

Umbes pooled tuusiku ostnutest tundsid huvi laagrivahetuse programmi vastu. 

 

Head programmi takistab välja mõtlemast ilm, mis võib oluliselt programmi muuta, samuti 

leidis personal, et tuusikud ostetakse olenemata programmist. 

 

3.2.11 Pärselja Noortelaager 

 

Laagris viibinud lapsed 

Üldinfo 

Kokku vastas 30 last (neist 50% poisid ja 50% tüdrukud). Keskmine vanus oli 13 aastat, 

seejuures noorim oli 12-aastane ja vanim 17-aastane. Laagris olnud lastest moodustasid 12-14 

aastased 77%. Suurem osa (60%) Pärselja Noortelaagris viibinud lastest olid pärit Tallinnast 

või Harjumaalt, kolmandik Pärnumaalt, 7% Jõgevamaalt ja 3% Viljandimaalt. Kõik laagris 

viibinud lapsed olid eestlased. 

 

Varasem kokkupuude noortelaagritega 

Pärselja Noortelaagri lastest oli 3% üldse esimest korda noortelaagris, 47% teist või 

kolmandat korda, 17% neljandat korda ning 33% olnud enam kordi. 

Pärselja Noortelaagris oli esimest korda 23% lastest, 20% teist korda, 37% kolmandat, 7% 

neljandat ja 13% olnud enam kordi. 

Laagrid, kus Pärselja Noortelaagri lapsed on varem olnud: Pärselja Noortelaager, Pariisi 

Noortelaager, Treppoja Noortelaager, Pivarootsi Õppe- ja Puhkelaager, Kurgjärve 

Noortelaager, Urumarja Noortelaager, Taevaskoja Noortelaager, Segasumma Suvila ja Kuti-

Muti Noortelaager.  

 

Miks valiti just see laager 

Enamik (67%) lastest valis laagri oma soovi järgi, 3%-le ostsid vanemad tuusiku siia,  7%-le 

soovitas õpetaja/treener, 33% valis laagri sõbra või sõbranna soovitusel, 4%-le soovitas keegi 

teine. 

Need lapsed, kes valisid laagri ise, tõid välja järgmised põhjused (vastuse just sellepärast %): 

o olin siin eelmisel aastal ja mulle väga meeldis – 71% 

o sõbrad tulid siia – 44% 

o suunitlus tundus kõige sobivam – 17% 

o õde/vend oli eelmisel aastal siin ja kiitis programmi – 9% 

o tuusik oli taskukohase hinnaga – 4% 

 

Eelinfo laagrivahetuse programmi kohta 
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Vastanutest 20% omas põhjaliku teavet laagrivahetuse programmi kohta enne laagrisse 

tulekut, 70% teadis natuke ning 10% ei teadnud midagi. 

Laagrivahetuse täpsest programmist sai 30% teada laagrivahetuse esimesel päeval 

rühmakasvataja käest, 70% luges programmi kohta infotahvlilt. Vastanutest 89% soovis, et 

laagris toimuv oleks üllatuseks ning 11% soovis aegsasti teada saada, mis laagris toimub.  

Miks soovisid lapsed saada infot enne laagrisse tulekut (vastuse selleks kindlasti %): 

o siis tean mida asjadest kaasa võtta – 67% 

o siis tean kas mul on võimalik laagris midagi uut õppida – 33% 

o siis saan mõelda kas see laager meeldib mulle või mitte – 33% 

o saan rääkida sõbrale ja ehk tuleb tema ka laagrisse – 33% 

 

Laagrivahetuse kestus 

Laagrivahetuse kestus oli 10 päeva. 

 

Laagriprogramm ja sellega seonduv 

Laste hinnangud erinevatele tegevustele laagris (vastuse olen väga rahul %): 

o meil on piisavalt vaba aega, mille jooksul saame teha seda mis meid huvitab – 

67% 

o plaanitud tegevused on huvitavalt ellu viidud – 53% 

o meil on palju erinevaid inimesi, kes sisustavad laagriprogrammi – 47% 

o kasvataja kuulab plaanitud ürituse läbiviimisel ka meie soove – 47% 

o meile antakse iga ürituse eel ka õpetust/koolitust – 33% 

Laste käest küsiti ka seda, kas oli üritusi, kust nad ei tahtnud osa võtta, kuid siiski pidid seda 

tegema. Lastest 38% vastas, et siiani pole seda juhtunud, 59% on vaid mõned korrad seda ette 

tulnud ja 3% korduvalt. 

Põhjused miks lapsed ei tahtnud üritustest osa võtta (vastuse see kindlasti oli põhjuseks %): 

o olin väsinud ja tahtsin puhata – 50% 

o üritus ei meeldinud – 28% 

o tundsin, et ei oska seda – 6% 

o kartsin – 11% 

 

Mida oleksid lapsed laagris veel rohkem teha tahtnud (vastuse seda kindlasti %) 

o rohkem diskoõhtuid – 68% 

o rohkem ujuda – 52% 

o rohkem külalistepäevi (erinevate ametite esindajad) – 41% 

o rohkem laagrilõkkeid – 35% 

o rohkem erinevaid võistlusi – 35% 

o rohkem lihtsalt logelemist – 28% 

o rohkem maastikumänge – 23% 

 

Vastanutest 93% arvas, et laagriprogrammis oli tegevusi piisavalt ning 7% arvas et tegevusi 

oli liiga palju. Päevas võiks laste arvates vaba aega olla keskmiselt 3,5 tundi, seejuures 

minimaalselt toodi välja üks tundi ja maksimaalselt kuus tundi.  

Mida teeksid lapsed vabal ajal (vastuse seda kindlasti %): 

o ajaksin sõbra/sõbrannaga juttu – 77% 

o lesiksin ja võtaksin päikest – 53% 

o magaksin – 23% 

o kiiguksin vms tegevus – 17% 

o loeksin raamatut – 3% 

o kirjutaksin koju kirja – 3% 
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Rahulolu erinevate aspektidega laagris (vastuse väga rahul %): 

o ujumiskohaga – 83% 

o kasvatajatega – 63% 

o sportimisvõimalustega – 57% 

o tegevusprogrammiga – 53% 

o oma toaga laagris – 52% 

o toiduga – 43% 

o sööklaga – 43% 

o erialase programmiga – 37% 

o elamistingimustega – 33% 

o üldise korraga laagris – 33% 

o pesemisruumiga – 31% 

 

Enamik (93%) vastanutest tuleksid samasse laagrisse tagasi. 

 

Lapsed tuleksid samasse laagrisse tagasi, sest (vastuse selle pärast kindlasti %): 

o on palju huvitavaid tegevusi – 89% 

o laager asub ilusas kohas – 70% 

o siin on mõnusad kasvatajad – 70% 

o laagrisõbrad lubasid tagasi tulla – 59% 

o siin saab hästi süüa – 33% 

o siin on mõnusad toad – 26% 

o siin võin teha mida tahan – 4% 

 

Suunitlus laagris: sport, matkamine, sakutlus. 

Laagriprogrammi kitsama suunitlusega oli lastel võimalik päevas tegeleda keskmiselt 3 tundi, 

seejuures oli minimaalne 1 tund ja maksimaalne 9 tundi. 

Mis on need oskused, mida lapsed soovisid laagris juurde saada: õppida loodust tundma, 

matkatarkusi, skautlus, ujumine jt. 

 

Vastanutest 87% arvas, et laagris olnud erialase tegevuse maht oli piisav, 13% arvates oli 

tegevusi liiga vähe. 

 

Enamik (90%) osaleksid uuesti sellise suunitlusega programmis. 

 

Vastanutest 47% pani kokkuvõttes laagriprogrammile hindeks “5”, 50% pani “4” ja 3% “3”. 

 

 

Laagri personal 

Vastas 6 töötajat. 

Suunitlus: skautlus. 

Personali vastustest selgub, et kõik tuusiku ostnud ei saanud laagrivahetuse lahti kirjutatud 

programmi.  

Laagris on töötaja, kes vastutab programmi koostamise eest. 

 

Mida enamus lastest soovisid (laagri personali silmade läbi): 

o ujuda – 100% 

o diskoõhtuid – 83% 

o võistlusmänge – 50% 
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o maastikumänge – 20% 

o telerit vaadata – 20% 

o piisavalt vaba aega – 17% 

 

Interneti ühendus 

Laagris ei ole võimalik lastel kasutada interneti ühendust kirjade kirjutamiseks. Personal 

leidis, et interneti kasutamise võimaluse loomine ei ole ka mõttekas. 

 

Laagrivahetuse programmi planeerimine 

Kaks laagri personalist leidis, et laagrivahetuse programmi on võimalik koostada jooksva 

aasta detsembriks ning neli töötajat arvas, et see pole võimalik enne kui on teada laste arv 

laagris. 

 

Tuusikud laagrisse osteti peamiselt 1-2 kuud enne laagrivahetuse algust. 

 

Eelinfo laagrivahetuse programmi kohta 

Laagrivahetuse programm on olemas infotahvlil ning kasvataja räägib ka sellest igal 

hommikul. Nii võiks see laagri personali arvates ka jääda. 

 

Vaid vähesed tuusiku ostnutest tundsid huvi laagrivahetuse programmi vastu. 

 

Head programmi takistab välja mõtlemast ilm, mis võib oluliselt programmi muuta. 

 

 

 

3.2.12 Rannapungerja Noortelaager 

 

Laagris viibinud lapsed 

Üldinfo 

Kokku vastas 30 last (neist 43% poisid ja 57% tüdrukud). Keskmine vanus oli 11 aastat, 

seejuures noorim oli 9-aastane ja vanim 13-aastane. Laagris olnud lastest moodustasid 11-13 

aastased 43%. Suurem osa (73%) Rannapungerja Noortelaagris viibinud lastest olid pärit 

Tallinnast või Harjumaalt, kümnendik Tartumaalt, 7% Läänemaalt, teiste maakondade 

esindatus jäi väiksemaks. Kõik laagris viibinud lapsed olid eestlased. 

 

Varasem kokkupuude noortelaagritega 

Rannapungerja Noortelaagri lastest oli 20% üldse esimest korda noortelaagris, 37% teist või 

kolmandat korda, 13% neljandat korda ning 30% olnud enam kordi. 

Rannapungerja Noortelaagris oli esimest korda 60% lastest, 13% teist korda, 17% kolmandat, 

3% neljandat ja 7% olnud enam kordi. 

Laagrid, kus Rannapungerja Noortelaagri lapsed on varem olnud: Rannapungerja 

Noortelaager, Pariisi Noortelaager, Karepa Noortelaager, Pivarootsi Õppe- ja Puhkelaager, 

Valgemetsa Noortelaager, Luunja Noortelaager, Taevaskoja Noortelaager, Segasumma Suvila 

ja Kuti-Muti Noortelaager.  

 

Miks valiti just see laager 

Ligikaudu pooled (45%) lastest valisid laagri oma soovi järgi, 31%-le ostsid vanemad tuusiku 

siia,  21% valis laagri sõbra või sõbranna soovitusel, 8%-le soovitas keegi teine. 

Need lapsed, kes valisid laagri ise, tõid välja järgmised põhjused (vastuse just sellepärast %): 

o sõbrad tulid siia – 36% 
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o olin siin eelmisel aastal ja mulle väga meeldis – 35% 

o suunitlus tundus kõige sobivam – 32% 

o tuusik oli taskukohase hinnaga – 26% 

o õde/vend oli eelmisel aastal siin ja kiitis programmi – 5% 

o ainus laager, mida tean – 17% 

 

Eelinfo laagrivahetuse programmi kohta 

Vastanutest 17% omas põhjaliku teavet laagrivahetuse programmi kohta enne laagrisse 

tulekut, 69% teadis natuke ning 14% ei teadnud midagi. 

Laagrivahetuse täpsest programmist sai 14% teada laagrivahetuse esimesel päeval 

rühmakasvataja käest, 82% luges programmi kohta infotahvlilt, 4% sai programmi paberil 

laagrisse saabudes. Vastanutest 48% soovis, et laagris toimuv oleks üllatuseks ning 52% 

soovis aegsasti teada saada, mis laagris toimub.  

Miks soovisid lapsed saada infot enne laagrisse tulekut (vastuse selleks kindlasti %): 

o siis tean mida asjadest kaasa võtta – 60% 

o siis saan mõelda kas see laager meeldib mulle või mitte – 60% 

o saan rääkida sõbrale ja ehk tuleb tema ka laagrisse – 53% 

o vanemad on rahulikumad, kui teavad mis mind ees ootab – 33% 

o siis tean kas mul on võimalik laagris midagi uut õppida – 27% 

o loetelu tegevustest tekitab põnevust – 13% 

 

Laagrivahetuse kestus 

Laagrivahetuse kestus oli 10 päeva, küsitlus toimus eelviimasel päeval. 

 

Laagriprogramm ja sellega seonduv 

Laste hinnangud erinevatele tegevustele laagris (vastuse olen väga rahul %): 

o meile antakse iga ürituse eel ka õpetust/koolitust – 60% 

o meil on piisavalt vaba aega, mille jooksul saame teha seda mis meid huvitab – 

43% 

o plaanitud tegevused on huvitavalt ellu viidud – 43% 

o kasvataja kuulab plaanitud ürituse läbiviimisel ka meie soove – 43% 

o meil on palju erinevaid inimesi, kes sisustavad laagriprogrammi – 37% 

Laste käest küsiti ka seda, kas oli üritusi, kust nad ei tahtnud osa võtta, kuid siiski pidid seda 

tegema. Lastest 18% vastas, et siiani pole seda juhtunud, 64% on vaid mõned korrad seda ette 

tulnud ja 18% korduvalt. 

Põhjused miks lapsed ei tahtnud üritustest osa võtta (vastuse see kindlasti oli põhjuseks %): 

o üritus ei meeldinud – 75% 

o tundsin, et ei oska seda – 24% 

o olin väsinud ja tahtsin puhata – 20% 

o kartsin – 4% 

 

Mida oleksid lapsed laagris veel rohkem teha tahtnud (vastuse seda kindlasti %) 

o rohkem ujuda – 83% 

o rohkem laagrilõkkeid – 73% 

o rohkem diskoõhtuid – 53% 

o rohkem maastikumänge – 48% 

o rohkem külalistepäevi (erinevate ametite esindajad) – 37% 

o rohkem lihtsalt logelemist – 21% 

o rohkem erinevaid võistlusi – 17% 

 



 111 

Vastanutest 73% arvas, et laagriprogrammis oli tegevusi piisavalt ning 27% arvas et tegevusi 

oli liiga palju. Päevas võiks laste arvates vaba aega olla keskmiselt 2 tundi, seejuures 

minimaalselt toodi välja üks tundi ja maksimaalselt viis tundi.  

Mida teeksid lapsed vabal ajal (vastuse seda kindlasti %): 

o ajaksin sõbra/sõbrannaga juttu – 70% 

o lesiksin ja võtaksin päikest – 30% 

o loeksin raamatut – 18% 

o kiiguksin vms tegevus – 14% 

o magaksin – 10% 

 

Rahulolu erinevate aspektidega laagris (vastuse väga rahul %): 

o sööklaga – 90% 

o toiduga – 70% 

o sportimisvõimalustega – 63% 

o pesemisruumiga – 60% 

o ujumiskohaga – 55% 

o kasvatajatega – 53% 

o erialase programmiga – 46% 

o oma toaga laagris – 43% 

o elamistingimustega – 43% 

o tegevusprogrammiga – 40% 

o üldise korraga laagris – 27% 

 

Veidi enam kui pooled (57%) vastanutest tuleksid samasse laagrisse tagasi. 

 

Lapsed tuleksid samasse laagrisse tagasi, sest (vastuse selle pärast kindlasti %): 

o laager asub ilusas kohas – 81% 

o on palju huvitavaid tegevusi – 67% 

o siin on mõnusad kasvatajad – 53% 

o siin saab hästi süüa – 53% 

o laagrisõbrad lubasid tagasi tulla – 50% 

o siin on mõnusad toad – 19% 

o siin võin teha mida tahan – 6% 

 

Suunitlus laagris: sport, tantsimine. 

Laagriprogrammi kitsama suunitlusega oli lastel võimalik päevas tegeleda keskmiselt 3 tundi, 

seejuures oli minimaalne 1 tund ja maksimaalne 7 tundi. 

Mis on need oskused, mida lapsed soovisid laagris juurde saada: esinemisjulgus, näitlemine, 

tantsimine, keha treening jt. 

 

Vastanutest 83% arvas, et laagris olnud erialase tegevuse maht oli piisav, 7% arvates oli 

tegevusi liiga vähe ja 10% arvates palju. 

 

Suurem osa (70%) osaleksid uuesti sellise suunitlusega programmis. 

 

Vastanutest 41% pani kokkuvõttes laagriprogrammile hindeks “5”, 42% pani “4” ja 17% “3”. 

 

 

Laagri personal 

Vastas 4 töötajat. 
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Suunitlus: tantsimine, sport. 

Personali vastustest selgub, et kõik tuusiku ostnud ei saanud laagrivahetuse lahti kirjutatud 

programmi.  

Laagris on töötaja, kes vastutab programmi koostamise eest. 

 

Mida enamus lastest soovisid (laagri personali silmade läbi): 

o ujuda – 100% 

o diskoõhtuid – 100% 

o võistlusmänge – 100% 

 

Interneti ühendus 

Laagris ei ole võimalik lastel kasutada interneti ühendust kirjade kirjutamiseks. Personal 

leidis, et interneti kasutamise võimaluse loomine ei ole ka mõttekas. 

 

Laagrivahetuse programmi planeerimine 

Laagri personal leidis, et laagrivahetuse programmi ei ole võimalik koostada jooksva aasta 

detsembriks, reaalne aeg on aprill. 

 

Tuusikud laagrisse osteti peamiselt 1 kuu enne laagrivahetuse algust. 

 

Eelinfo laagrivahetuse programmi kohta 

Laagrivahetuse programm on olemas infotahvlil ning kasvataja räägib ka sellest igal 

hommikul. Nii võiks see laagri personali arvates ka jääda. 

 

Umbes pooled tuusiku ostnutest tundsid huvi laagrivahetuse programmi vastu. 

 

Head programmi takistab välja mõtlemast ilm, mis võib oluliselt programmi muuta, samuti 

leiab personal, et tuusik ostetakse sõltumata programmist. 

 

 

3.2.13 Remniku Laste- ja Noortelaager 

 

Laagris viibinud lapsed 

Üldinfo 

Kokku vastas 29 last (neist 52% poisid ja 48% tüdrukud). Keskmine vanus oli 15 aastat, 

seejuures noorim oli 12-aastane ja vanim 17-aastane. Laagris olnud lastest moodustasid 12-14 

aastased 48%. Veidi enam kui pooled (52%) Remniku Laste- ja Noortelaagris viibinud lastest 

olid pärit Lääne-Virumaalt, 48% Raplamaalt. Remniku Laste- ja Noortelaagris viibinud lastest 

olid 97% eestlased ja 3% muu rahvuse esindajad. 

 

Varasem kokkupuude noortelaagritega 

Remniku Laste- ja Noortelaagri lastest oli 17% esimest korda noortelaagris, 45% teist või 

kolmandat korda, 3% neljandat korda ning 35% olnud enam kordi. 

Remniku Laste- ja Noortelaagris oli esimest korda 31% lastest, 34% teist korda ja 35% 

kolmandat korda. 

Laagrid, kus Remniku Laste- ja Noortelaagri lapsed on varem olnud: Remniku Laste- ja 

Noortelaager. 

 

Miks valiti just see laager 
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Suurem osa (68%) lastest valis laagri oma soovi järgi, 36%-le soovitas laagrit treener/õpetaja, 

39% valis laagri sõbra või sõbranna soovitusel, 8%-le soovitas keegi teine. 

Need lapsed, kes valisid laagri ise, tõid välja järgmised põhjused (vastuse just sellepärast %): 

o olin siin eelmisel aastal ja mulle väga meeldis – 44% 

o sõbrad tulid siia – 42% 

o tuusik oli taskukohase hinnaga – 21% 

o suunitlus tundus kõige sobivam – 11% 

o õde/vend oli eelmisel aastal siin ja kiitis programmi – 6% 

 

Eelinfo laagrivahetuse programmi kohta 

Vastanutest 24% omas põhjaliku teavet laagrivahetuse programmi kohta enne laagrisse 

tulekut, 62% teadis natuke ning 14% ei teadnud midagi. 

Laagrivahetuse täpsest programmist sai 12% teada laagrivahetuse esimesel päeval 

rühmakasvataja käest, 69% luges programmi kohta infotahvlilt, 19% sai programmi paberil 

laagrisse saabudes. Vastanutest 69% soovis, et laagris toimuv oleks üllatuseks ning 31% 

soovis aegsasti teada saada, mis laagris toimub.  

Miks soovisid lapsed saada infot enne laagrisse tulekut (vastuse selleks kindlasti %): 

o siis tean mida asjadest kaasa võtta – 70% 

o vanemad on rahulikumad, kui teavad mis mind ees ootab – 50% 

o siis saan mõelda kas see laager meeldib mulle või mitte – 30% 

o loetelu tegevustest tekitab põnevust – 30% 

o saan rääkida sõbrale ja ehk tuleb tema ka laagrisse – 10% 

o siis tean kas mul on võimalik laagris midagi uut õppida – 10% 

 

Laagrivahetuse kestus 

Laagrivahetuse kestus oli 6 või 7 päeva, küsitlus toimus eelviimasel päeval. 

 

Laagriprogramm ja sellega seonduv 

Laste hinnangud erinevatele tegevustele laagris (vastuse olen väga rahul %): 

o meil on palju erinevaid inimesi, kes sisustavad laagriprogrammi – 69% 

o meil on piisavalt vaba aega, mille jooksul saame teha seda mis meid huvitab – 

55% 

o meile antakse iga ürituse eel ka õpetust/koolitust – 36% 

o kasvataja kuulab plaanitud ürituse läbiviimisel ka meie soove – 31% 

o plaanitud tegevused on huvitavalt ellu viidud – 24% 

Laste käest küsiti ka seda, kas oli üritusi, kust nad ei tahtnud osa võtta, kuid siiski pidid seda 

tegema. Lastest 52% vastas, et siiani pole seda juhtunud, 44% on vaid mõned korrad seda ette 

tulnud ja 4% korduvalt. 

Põhjused miks lapsed ei tahtnud üritustest osa võtta (vastuse see kindlasti oli põhjuseks %): 

o tundsin, et ei oska seda – 29% 

o olin väsinud ja tahtsin puhata – 29% 

o üritus ei meeldinud – 21% 

o kasvataja ei meeldinud, kes üritust korraldas – 7% 

 

Mida oleksid lapsed laagris veel rohkem teha tahtnud (vastuse seda kindlasti %) 

o rohkem ujuda – 86% 

o rohkem diskoõhtuid – 62% 

o rohkem maastikumänge – 48% 

o rohkem külalistepäevi (erinevate ametite esindajad) – 41% 

o rohkem lihtsalt logelemist – 21% 
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o rohkem laagrilõkkeid – 18% 

o rohkem erinevaid võistlusi – 10% 

 

Vastanutest 96% arvas, et laagriprogrammis oli tegevusi piisavalt ning 4% arvas et tegevusi 

oli liiga palju. Päevas võiks laste arvates vaba aega olla keskmiselt 3 tundi, seejuures 

minimaalselt toodi välja üks tundi ja maksimaalselt seitse tundi.  

Mida teeksid lapsed vabal ajal (vastuse seda kindlasti %): 

o lesiksin ja võtaksin päikest – 72% 

o ajaksin sõbra/sõbrannaga juttu – 69% 

o magaksin – 35% 

o kiiguksin vms tegevus – 7% 

o loeksin raamatut – 3% 

 

Rahulolu erinevate aspektidega laagris (vastuse väga rahul %): 

o ujumiskohaga – 93% 

o kasvatajatega – 66% 

o sportimisvõimalustega – 66% 

o erialase programmiga – 48% 

o tegevusprogrammiga – 38% 

o toiduga – 31% 

o elamistingimustega – 31% 

o sööklaga – 28% 

o oma toaga laagris – 28% 

o üldise korraga laagris – 21% 

o pesemisruumiga – 3% 

 

Enamik (93%) vastanutest tuleksid samasse laagrisse tagasi. 

 

Lapsed tuleksid samasse laagrisse tagasi, sest (vastuse selle pärast kindlasti %): 

o on palju huvitavaid tegevusi – 59% 

o laagrisõbrad lubasid tagasi tulla – 59% 

o laager asub ilusas kohas – 48% 

o siin on mõnusad kasvatajad – 37% 

o siin on mõnusad toad – 19% 

o siin saab hästi süüa – 11% 

o siin võin teha mida tahan – 7% 

 

Suunitlus laagris: sport, matkamine, tantsimine. 

Laagriprogrammi kitsama suunitlusega oli lastel võimalik päevas tegeleda keskmiselt 4 tundi, 

seejuures oli minimaalne 1 tund ja maksimaalne 8 tundi. 

Mis on need oskused, mida lapsed soovisid laagris juurde saada: ellujäämine metsas,  

matkamine, esmaabi, suhtlemisoskus, uimastid, ujumine jt. 

 

Vastanutest 93% arvas, et laagris olnud erialase tegevuse maht oli piisav, 7% arvates oli 

tegevusi liiga palju. 

 

Enamik (96%) osaleksid uuesti sellise suunitlusega programmis. 

 

Vastanutest 29% pani kokkuvõttes laagriprogrammile hindeks “5”, 61% pani “4” ja 10% “3”. 
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Laagri personal 

Vastas 13 töötajat. 

Suunitlus: seiklus. 

Personali vastustest selgub, et enamik tuusiku ostnutest said laagrivahetuse lahti kirjutatud 

programmi.  

Laagris on töötaja, kes vastutab programmi koostamise eest. 

 

Mida enamus lastest soovisid (laagri personali silmade läbi): 

o ujuda – 92% 

o diskoõhtuid – 85% 

o võistlusmänge – 54% 

o maastikumänge – 39% 

o meisterdada – 31% 

o vaba aega – 23% 

o lauamänge – 15% 

 

Interneti ühendus 

Laagris ei ole võimalik lastel kasutada interneti ühendust kirjade kirjutamiseks. Personal 

leidis, et interneti kasutamise võimaluse loomine ei ole ka mõttekas. 

 

Laagrivahetuse programmi planeerimine 

Kaheksa laagri personalist leidis, et laagrivahetuse programmi on võimalik koostada jooksva 

aasta detsembriks ning kolm arvas, et see on võimalik maikuuks. 

 

Tuusikud laagrisse osteti peamiselt 1-2 kuud enne laagrivahetuse algust. 

 

Eelinfo laagrivahetuse programmi kohta 

Laagrivahetuse programm on olemas infotahvlil ning kasvataja räägib ka sellest igal 

hommikul, samuti jagatakse programm lastele paberil laagrisse saabudes. Nii võiks see laagri 

personali arvates ka jääda, lisaks arvati veel, et programm peaks olema nähtav internetis. 

 

Vähesed tuusiku ostnutest tundsid huvi laagrivahetuse programmi vastu. 

 

Head programmi takistab välja mõtlemast ilm, mis võib oluliselt programmi muuta, samuti 

pole piisavalt varustust hea programmi tegemiseks. 

 

3.2.14 Rutja Noortelaager 

 

Laagris viibinud lapsed 

Üldinfo 

Kokku vastas 30 last (neist 33% poisid ja 67% tüdrukud). Keskmine vanus oli 12 aastat, 

seejuures noorim oli 11-aastane ja vanim 13-aastane. Suurem osa (69%) Rutja Noortelaagris 

viibinud lastest olid pärit Tallinnast ja Harjumaalt, 28% Tartumaalt ja 3% Raplamaalt. Rutja 

Noortelaagris viibinud lastest olid 97% eestlased ja 3% venelased. 

 

Varasem kokkupuude noortelaagritega 

Rutja Noortelaagri lastest oli 24% üldse esimest korda noortelaagris, 35% teist või kolmandat 

korda, 3% neljandat korda ning 38% olnud enam kordi. 

Rutja Noortelaagris oli esimest korda 57% lastest, 10% teist korda ja 33% kolmandat korda. 
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Laagrid, kus Rutja Noortelaagri lapsed on varem olnud: Valgemetsa Noortelaager, 

Mõisahärra Laager, Pariisi Laager ja Segasumma Suvila. 

 

Miks valiti just see laager 

Suurem osa (77%) lastest valis laagri oma soovi järgi, 15%-le soovitas laagrit treener/õpetaja, 

16% valis laagri sõbra või sõbranna soovitusel, 6%-le soovitas keegi teine. 

Need lapsed, kes valisid laagri ise, tõid välja järgmised põhjused (vastuse just sellepärast %): 

o olin siin eelmisel aastal ja mulle väga meeldis – 48% 

o sõbrad tulid siia – 28% 

o suunitlus tundus kõige sobivam – 8% 

o õde/vend oli eelmisel aastal siin ja kiitis programmi – 5% 

o ainus laager, mida tean – 5% 

 

Eelinfo laagrivahetuse programmi kohta 

Vastanutest 35% omas põhjaliku teavet laagrivahetuse programmi kohta enne laagrisse 

tulekut, 62% teadis natuke ning 3% ei teadnud midagi. 

Laagrivahetuse täpset programmi luges 25% infotahvlilt, 75% sai programmi paberil laagrisse 

saabudes. Vastanutest 19% soovis, et laagris toimuv oleks üllatuseks ning 81% soovis 

aegsasti teada saada, mis laagris toimub.  

Miks soovisid lapsed saada infot enne laagrisse tulekut (vastuse selleks kindlasti %): 

o siis tean mida asjadest kaasa võtta – 64% 

o siis saan mõelda kas see laager meeldib mulle või mitte – 46% 

o vanemad on rahulikumad, kui teavad mis mind ees ootab – 30% 

o siis tean kas mul on võimalik laagris midagi uut õppida – 27% 

o loetelu tegevustest tekitab põnevust – 10% 

o saan rääkida sõbrale ja ehk tuleb tema ka laagrisse – 10% 

 

Laagrivahetuse kestus 

Laagrivahetuse kestus oli 7 päeva, küsitlus toimus kaks päeva enne laagrivahetuse lõppemist. 

 

Laagriprogramm ja sellega seonduv 

Laste hinnangud erinevatele tegevustele laagris (vastuse olen väga rahul %): 

o meil on palju erinevaid inimesi, kes sisustavad laagriprogrammi – 57% 

o meil on piisavalt vaba aega, mille jooksul saame teha seda mis meid huvitab – 

52% 

o meile antakse iga ürituse eel ka õpetust/koolitust – 41% 

o kasvataja kuulab plaanitud ürituse läbiviimisel ka meie soove – 37% 

o plaanitud tegevused on huvitavalt ellu viidud – 17% 

Laste käest küsiti ka seda, kas oli üritusi, kust nad ei tahtnud osa võtta, kuid siiski pidid seda 

tegema. Lastest 52% vastas, et siiani pole seda juhtunud, 48% on vaid mõned korrad seda ette 

tulnud. 

Põhjused miks lapsed ei tahtnud üritustest osa võtta (vastuse see kindlasti oli põhjuseks %): 

o üritus ei meeldinud – 36% 

o olin väsinud ja tahtsin puhata – 13% 

o kasvataja ei meeldinud, kes üritust korraldas – 8% 

o kartsin – 8% 

o tundsin, et ei oska seda – 7% 

 

Mida oleksid lapsed laagris veel rohkem teha tahtnud (vastuse seda kindlasti %) 

o rohkem ujuda – 82% 
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o rohkem diskoõhtuid – 48% 

o rohkem lihtsalt logelemist – 30% 

o rohkem laagrilõkkeid – 30% 

o rohkem erinevaid võistlusi – 28% 

o rohkem maastikumänge – 25% 

o rohkem külalistepäevi (erinevate ametite esindajad) – 21% 

 

Vastanutest 82% arvas, et laagriprogrammis oli tegevusi piisavalt ning 18% arvas et tegevusi 

oli liiga palju. Päevas võiks laste arvates vaba aega olla keskmiselt 4 tundi, seejuures 

minimaalselt toodi välja üks tundi ja maksimaalselt seitse tundi.  

Mida teeksid lapsed vabal ajal (vastuse seda kindlasti %): 

o ajaksin sõbra/sõbrannaga juttu – 69% 

o lesiksin ja võtaksin päikest – 21% 

o magaksin – 7% 

o loeksin raamatut – 7% 

 

Rahulolu erinevate aspektidega laagris (vastuse väga rahul %): 

o kasvatajatega – 79% 

o sööklaga – 63% 

o erialase programmiga – 61% 

o toiduga – 60% 

o sportimisvõimalustega – 52% 

o tegevusprogrammiga – 43% 

o oma toaga laagris – 28% 

o üldise korraga laagris – 21% 

o ujumiskohaga – 20% 

o elamistingimustega – 18% 

o pesemisruumiga – 14% 

 

Enamik (83%) vastanutest tuleksid samasse laagrisse tagasi. 

 

Lapsed tuleksid samasse laagrisse tagasi, sest (vastuse selle pärast kindlasti %): 

o siin on mõnusad kasvatajad – 75% 

o on palju huvitavaid tegevusi – 67% 

o laager asub ilusas kohas – 63% 

o laagrisõbrad lubasid tagasi tulla – 59% 

o siin on mõnusad toad – 13% 

o siin saab hästi süüa – 11% 

 

Suunitlus laagris: keeleõpe, matkamine. 

Laagriprogrammi kitsama suunitlusega oli lastel võimalik päevas tegeleda keskmiselt 4,5 

tundi, seejuures oli minimaalne 1 tund ja maksimaalne 6 tundi. 

Mis on need oskused, mida lapsed soovisid laagris juurde saada: keeli paremini osata, 

suhtlemisoskus, mängud jt. 

 

Vastanutest 87% arvas, et laagris olnud erialase tegevuse maht oli piisav, 10% arvates oli 

tegevusi liiga palju ja 3% arvates vähe. 

 

Suurem osa (71%) osaleksid uuesti sellise suunitlusega programmis. 
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Vastanutest 33% pani kokkuvõttes laagriprogrammile hindeks “5”, 47% pani “4” ja 20% “3” 

või “2”. 

 

Kommentaarid ja arvamused laagri kohta: 

o laagrikaaslased narrivad 

o laste suhted laagris on pigem halvad 

o mulle meeldisid kasvatajad väga 

 

Laagri personal 

Vastas 5 töötajat. 

Suunitlus: loodus, matkamine. 

Personali vastustest selgub, et enamik tuusiku ostnutest ei saanud laagrivahetuse lahti 

kirjutatud programmi.  

Mõnedes laagrivahetustes on töötaja, kes vastutab programmi koostamise eest ning mõnedes 

mitte. 

 

Mida enamus lastest soovisid (laagri personali silmade läbi): 

o diskoõhtuid – 85% 

o võistlusmänge – 80% 

o maastikumänge – 40% 

o meisterdada – 40% 

o vaba aega – 40% 

o ujuda – 20% 

o lauamänge – 20% 

 

Interneti ühendus 

Laagris ei ole võimalik lastel kasutada interneti ühendust kirjade kirjutamiseks. Personal 

leidis, et interneti kasutamise võimaluse loomine ei ole ka mõttekas. 

 

Laagrivahetuse programmi planeerimine 

Kaks laagri personalist leidis, et laagrivahetuse programmi on võimalik koostada jooksva 

aasta detsembriks ning kolm arvas, et see on võimalik aprilliks. 

 

Tuusikud laagrisse osteti peamiselt 1-2 kuud enne laagrivahetuse algust. 

 

Eelinfo laagrivahetuse programmi kohta 

Laagrivahetuse programm on olemas infotahvlil ning kasvataja räägib ka sellest igal 

hommikul. Nii võiks see laagri personali arvates ka jääda. 

 

Enamik tuusiku ostnutest tundsid huvi laagrivahetuse programmi vastu. 

 

Head programmi takistab välja mõtlemast ilm, mis võib oluliselt programmi muuta, lisaks 

leidis personal, et tuusik ostetakse sõltumata programmist. 

 

3.2.15 Toolse Noortelaager 

 

Laagris viibinud lapsed 

Üldinfo 

Kokku vastas 46 last (neist 33% poisid ja 67% tüdrukud). Keskmine vanus oli 11 aastat, 

seejuures noorim oli 8-aastane ja vanim 13-aastane. Veidi vähem kui pooled Toolse 
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Noortelaagris viibinud lastest olid pärit Lääne-Virumaalt, kolmandik Tallinnast ja Harjumaalt, 

7% Tartumaalt, 7% Järvamaalt, teiste maakondade esindatus jäi väiksemaks. Kõik laagris 

viibinud lapsed olid eestlased. 

 

Varasem kokkupuude noortelaagritega 

Toolse Noortelaagri lastest oli 37% üldse esimest korda noortelaagris, 43% teist või 

kolmandat korda, 7% neljandat korda ning 13% olnud enam kordi. 

Toolse Noortelaagris oli esimest korda 91% lastest, 7% teist korda ja 2% neljandat korda. 

Laagrid, kus Toolse Noortelaagri lapsed on varem olnud: Toolse Noortelaager, Urumarja 

Noortelaager, Remniku Laste- ja Noortelaager, Rutja Noortelaager, Mõishärra Laager ja Maal 

Vanaema Juures. 

 

Miks valiti just see laager 

Suurem osa (75%) lastest valis laagri oma soovi järgi, 15%-le soovitas laagrit treener/õpetaja, 

13%-le ostis vanemad tuusiku siia, 23% valis laagri sõbra või sõbranna soovitusel. 

Need lapsed, kes valisid laagri ise, tõid välja järgmised põhjused (vastuse just sellepärast %): 

o suunitlus tundus kõige sobivam – 39% 

o sõbrad tulid siia – 31% 

o tuusik oli taskukohase hinnaga – 20% 

o olin siin eelmisel aastal ja mulle väga meeldis – 10% 

o ainus laager, mida tean – 10% 

o laagrile tehti palju reklaami – 7% 

 

Eelinfo laagrivahetuse programmi kohta 

Vastanutest 16% omas põhjaliku teavet laagrivahetuse programmi kohta enne laagrisse 

tulekut, 71% teadis natuke ning 13% ei teadnud midagi. 

Laagrivahetuse täpsest programmist sai 25% teada esimesel päeval kasvataja käest,  60% 

luges programmi kohta infotahvlilt, 15% sai programmi paberil laagrisse saabudes. 

Vastanutest 51% soovis, et laagris toimuv oleks üllatuseks ning 49% soovis aegsasti teada 

saada, mis laagris toimub.  

Miks soovisid lapsed saada infot enne laagrisse tulekut (vastuse selleks kindlasti %): 

o siis tean mida asjadest kaasa võtta – 52% 

o siis saan mõelda kas see laager meeldib mulle või mitte – 50% 

o loetelu tegevustest tekitab põnevust – 35% 

o siis tean kas mul on võimalik laagris midagi uut õppida – 33% 

o saan rääkida sõbrale ja ehk tuleb tema ka laagrisse – 29% 

o vanemad on rahulikumad, kui teavad mis mind ees ootab – 25% 

 

Laagrivahetuse kestus 

Laagrivahetuse kestus oli 7 või 10 päeva, küsitlus toimus eelviimasel päeval. 

 

Laagriprogramm ja sellega seonduv 

Laste hinnangud erinevatele tegevustele laagris (vastuse olen väga rahul %): 

o plaanitud tegevused on huvitavalt ellu viidud – 72% 

o meil on piisavalt vaba aega, mille jooksul saame teha seda mis meid huvitab – 

68% 

o meile antakse iga ürituse eel ka õpetust/koolitust – 66% 

o kasvataja kuulab plaanitud ürituse läbiviimisel ka meie soove – 61% 

o meil on palju erinevaid inimesi, kes sisustavad laagriprogrammi – 56% 
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Laste käest küsiti ka seda, kas oli üritusi, kust nad ei tahtnud osa võtta, kuid siiski pidid seda 

tegema. Lastest 64% vastas, et siiani pole seda juhtunud, 36% on vaid mõned korrad seda ette 

tulnud. 

Põhjused miks lapsed ei tahtnud üritustest osa võtta (vastuse see kindlasti oli põhjuseks %): 

o tundsin, et ei oska seda – 25% 

o üritus ei meeldinud – 24% 

o kartsin – 20% 

o olin väsinud ja tahtsin puhata – 14% 

 

Mida oleksid lapsed laagris veel rohkem teha tahtnud (vastuse seda kindlasti %) 

o rohkem laagrilõkkeid – 49% 

o rohkem ujuda – 46% 

o rohkem diskoõhtuid – 41% 

o rohkem maastikumänge – 43% 

o rohkem erinevaid võistlusi – 36% 

o rohkem külalistepäevi (erinevate ametite esindajad) – 33% 

o rohkem lihtsalt logelemist – 14% 

 

Vastanutest 89% arvas, et laagriprogrammis oli tegevusi piisavalt ning 11% arvas et tegevusi 

oli liiga palju. Päevas võiks laste arvates vaba aega olla keskmiselt 2,5 tundi, seejuures 

minimaalselt toodi välja üks tundi ja maksimaalselt seitse tundi.  

Mida teeksid lapsed vabal ajal (vastuse seda kindlasti %): 

o ajaksin sõbra/sõbrannaga juttu – 80% 

o kiiguksin vms tegevus – 45% 

o loeksin raamatut – 29% 

o lesiksin ja võtaksin päikest – 16% 

o magaksin – 12% 

o kirjutaksin koju kirja – 10% 

 

Rahulolu erinevate aspektidega laagris (vastuse väga rahul %): 

o kasvatajatega – 88% 

o sööklaga – 81% 

o tegevusprogrammiga – 80% 

o toiduga – 77% 

o sportimisvõimalustega – 77% 

o oma toaga laagris – 65% 

o erialase programmiga – 63% 

o üldise korraga laagris – 58% 

o ujumiskohaga – 58% 

o elamistingimustega – 57% 

o pesemisruumiga – 55% 

 

Enamik (96%) vastanutest tuleksid samasse laagrisse tagasi. 

 

Lapsed tuleksid samasse laagrisse tagasi, sest (vastuse selle pärast kindlasti %): 

o on palju huvitavaid tegevusi – 79% 

o siin on mõnusad kasvatajad – 78% 

o laager asub ilusas kohas – 66% 

o siin saab hästi süüa – 50% 

o siin on mõnusad toad – 34% 
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o laagrisõbrad lubasid tagasi tulla – 33% 

o siin saan teha, mida tahan – 14% 

 

Suunitlus laagris: kunst, matkamine. 

Laagriprogrammi kitsama suunitlusega oli lastel võimalik päevas tegeleda keskmiselt 4,5 

tundi, seejuures oli minimaalne 1 tund ja maksimaalne 9 tundi. 

Mis on need oskused, mida lapsed soovisid laagris juurde saada: joonistamine, kunst, 

tantsimine, uued mängud, iseseisvus, vastupidavus jt. 

 

Vastanutest 88% arvas, et laagris olnud erialase tegevuse maht oli piisav, 7% arvates oli 

tegevusi liiga palju ja 5% arvates vähe. 

 

Enamik (93%) osaleksid uuesti sellise suunitlusega programmis. 

 

Vastanutest 78% pani kokkuvõttes laagriprogrammile hindeks “5”, 22% pani “4”. 

 

Kommentaarid ja arvamused laagri kohta: 

o kasvatajad on väga lahedad 

o laager võiks kesta kauem 

o oli väga põnev programm 

o sain laagris endale häid sõpru 

o tundsin teisel ja kolmandal päeval koduigatsust 

o tahaksin vaikse tunni ajal televiisorit vaadata 

o üks pisike tüli oli laagrikaaslastega, aga see läks üle 

 

Laagri personal 

Vastas 2 töötajat. 

Suunitlus: kunst. 

Laagris ei ole töötajat, kes vastutaks programmi koostamise eest. 

 

Mida enamus lastest soovisid (laagri personali silmade läbi): 

o võistlusmänge – 100% 

o meisterdada – 100% 

o ujuda – 100% 

 

Interneti ühendus 

Laagris ei ole võimalik lastel kasutada interneti ühendust kirjade kirjutamiseks. Personal 

leidis, et interneti kasutamise võimaluse loomine ei ole ka mõttekas. 

 

Laagrivahetuse programmi planeerimine 

Personali arvates on võimalik laagrivahetuse programmi koostada jooksva aasta detsembriks. 

 

 

Eelinfo laagrivahetuse programmi kohta 

Laagrivahetuse programm on olemas infotahvlil ning kasvataja räägib ka sellest igal 

hommikul. Nii võiks see laagri personali arvates ka jääda. 

 

 

3.2.16 Treppoja Noortelaager 
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Laagris viibinud lapsed 

Üldinfo 

Kokku vastas 29 last (neist 45% poisid ja 55% tüdrukud). Keskmine vanus oli 13 aastat, 

seejuures noorim oli 11-aastane ja vanim 14-aastane. Kõik Treppoja Noortelaagris viibinud 

lastest olid pärit Tallinnast ja Harjumaalt, samuti olid kõik eestlased. 

 

Varasem kokkupuude noortelaagritega 

Treppoja Noortelaagri lastest oli 7% üldse esimest korda noortelaagris, 45% teist või 

kolmandat korda, 10% neljandat korda ning 38% olnud enam kordi. 

Treppoja Noortelaagris oli esimest korda 29% lastest, 29% teist korda, 18% kolmandat, 11% 

neljandat ja 14% olnud enam kordi. 

Laagrid, kus Treppoja Noortelaagri lapsed on varem olnud: Treppoja Noortelaager, 

Valgemetsa Noortelaager, Urumarja Noortelaager, Illuste Spordilaager, Pivarootsi Õppe- ja 

Puhkelaager. 

 

Miks valiti just see laager 

Suurem osa (61%) lastest valis laagri oma soovi järgi, 4%-le ostsid vanemad tuusiku siia 

laagrisse, 4%-le soovitas laagrit treener/õpetaja, 26% valis laagri sõbra või sõbranna 

soovitusel, 16%-le soovitas keegi teine. 

Need lapsed, kes valisid laagri ise, tõid välja järgmised põhjused (vastuse just sellepärast %): 

o olin siin eelmisel aastal ja mulle väga meeldis – 71% 

o õde/vend oli eelmisel aastal siin ja kiitis programmi – 33% 

o sõbrad tulid siia – 24% 

o ainus laager, mida tean – 11% 

o suunitlus tundus kõige sobivam – 10% 

 

Eelinfo laagrivahetuse programmi kohta 

Vastanutest 27% omas põhjaliku teavet laagrivahetuse programmi kohta enne laagrisse 

tulekut, 46% teadis natuke ning 27% ei teadnud midagi. 

Laagrivahetuse täpset programmi luges 75% infotahvlilt, 17% sai programmi paberil laagrisse 

saabudes ning 8% sai programmist teada esimesel päeval kasvataja käest. Vastanutest 86% 

soovis, et laagris toimuv oleks üllatuseks ning 14% soovis aegsasti teada saada, mis laagris 

toimub.  

Miks soovisid lapsed saada infot enne laagrisse tulekut (vastuse selleks kindlasti %): 

o siis saan mõelda kas see laager meeldib mulle või mitte – 25% 

 

Laagrivahetuse kestus 

Laagrivahetuse kestus oli 6 päeva, küsitlus toimus eelviimasel päeval. 

 

Laagriprogramm ja sellega seonduv 

Laste hinnangud erinevatele tegevustele laagris (vastuse olen väga rahul %): 

o meil on palju erinevaid inimesi, kes sisustavad laagriprogrammi – 76% 

o plaanitud tegevused on huvitavalt ellu viidud – 72% 

o meil on piisavalt vaba aega, mille jooksul saame teha seda mis meid huvitab – 

69% 

o kasvataja kuulab plaanitud ürituse läbiviimisel ka meie soove – 66% 

o meile antakse iga ürituse eel ka õpetust/koolitust – 45% 

Laste käest küsiti ka seda, kas oli üritusi, kust nad ei tahtnud osa võtta, kuid siiski pidid seda 

tegema. Lastest 72% vastas, et siiani pole seda juhtunud, 28% on vaid mõned korrad seda ette 

tulnud. 
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Põhjused miks lapsed ei tahtnud üritustest osa võtta (vastuse see kindlasti oli põhjuseks %): 

o üritus ei meeldinud – 10% 

o kartsin – 10% 

 

Mida oleksid lapsed laagris veel rohkem teha tahtnud (vastuse seda kindlasti %) 

o rohkem diskoõhtuid – 57% 

o rohkem külalistepäevi (erinevate ametite esindajad) – 43% 

o rohkem ujuda – 41% 

o rohkem laagrilõkkeid – 32% 

o rohkem maastikumänge – 31% 

o rohkem erinevaid võistlusi – 24% 

o rohkem lihtsalt logelemist – 11% 

 

Vastanutest 72% arvas, et laagriprogrammis oli tegevusi piisavalt ning 28% arvas et tegevusi 

oli liiga palju. Päevas võiks laste arvates vaba aega olla keskmiselt 2,5 tundi, seejuures 

minimaalselt toodi välja üks tundi ja maksimaalselt kuus tundi.  

Mida teeksid lapsed vabal ajal (vastuse seda kindlasti %): 

o ajaksin sõbra/sõbrannaga juttu – 83% 

o lesiksin ja võtaksin päikest – 21% 

o magaksin – 7% 

o kiiguksin vms tegevus – 7% 

o loeksin raamatut – 3% 

o kirjutaksin koju kirja – 3% 

 

Rahulolu erinevate aspektidega laagris (vastuse väga rahul %): 

o sööklaga – 79% 

o tegevusprogrammiga – 79% 

o sportimisvõimalustega – 75% 

o kasvatajatega – 68% 

o toiduga – 63% 

o ujumiskohaga – 59% 

o erialase programmiga – 54% 

o oma toaga laagris – 54% 

o pesemisruumiga – 48% 

o üldise korraga laagris – 45% 

o elamistingimustega – 45% 

 

Enamik (90%) vastanutest tuleksid samasse laagrisse tagasi. 

 

Lapsed tuleksid samasse laagrisse tagasi, sest (vastuse selle pärast kindlasti %): 

o on palju huvitavaid tegevusi – 77% 

o siin on mõnusad kasvatajad – 54% 

o laager asub ilusas kohas – 48% 

o laagrisõbrad lubasid tagasi tulla – 46% 

o siin saab hästi süüa – 39% 

o siin on mõnusad toad – 35% 

o siin võin teha, mida tahan – 4% 

 

Suunitlus laagris: puhkelaager. 
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Laagriprogrammi kitsama suunitlusega oli lastel võimalik päevas tegeleda keskmiselt 8 tundi, 

seejuures oli minimaalne 1 tund ja maksimaalne 10 tundi. 

Mis on need oskused, mida lapsed soovisid laagris juurde saada: iseseisvus, enesekaitse, tahan 

enda eest ise seista, parem füüsiline vorm jt. 

 

Vastanutest 90% arvas, et laagris olnud erialase tegevuse maht oli piisav, 7% arvates oli 

tegevusi liiga palju ja 3% arvates vähe. 

 

Suurem osa (83%) osaleksid uuesti sellise suunitlusega programmis. 

 

Vastanutest 69% pani kokkuvõttes laagriprogrammile hindeks “5”, 28% pani “4” ja 3% “3”. 

 

Kommentaarid ja arvamused laagri kohta: 

o paremad toidu võiksid olla 

o saan hästi läbi teiste lastega 

o tahaksin siia tagasi tulla 

o võiks olla rohkem vanemaid õpilasi 

o vanusepiir võiks olla laagris 13-18 

o rohkem 15-16 aastaste üritusi 

 

Laagri personal 

Vastas 5 töötajat. 

Suunitlus: seiklus. 

Personali vastustest selgub, et enamik tuusiku ostnutest said laagrivahetuse lahti kirjutatud 

programmi.  

Laagris on töötaja, kes vastutab programmi koostamise eest. 

 

Mida enamus lastest soovisid (laagri personali silmade läbi): 

o ujuda – 100% 

o võistlusmänge – 20% 

 

Interneti ühendus 

Laagris ei ole võimalik lastel kasutada interneti ühendust kirjade kirjutamiseks. Personal 

leidis, et interneti kasutamise võimaluse loomine ei ole ka mõttekas. 

 

Laagrivahetuse programmi planeerimine 

Laagri personal leidis, et laagrivahetuse programmi ei ole võimalik koostada jooksva aasta 

detsembriks, reaalne aeg oleks aprill-mai. 

 

Tuusikud laagrisse osteti peamiselt 1-2 kuud enne laagrivahetuse algust, samuti nädal enne 

laagrivahetuse algust. 

 

Eelinfo laagrivahetuse programmi kohta 

Laagrivahetuse programm on olemas infotahvlil, see jagatakse igale laagrisse saabujale 

paberil ning kasvataja räägib ka sellest igal hommikul. Nii võiks see laagri personali arvates 

ka jääda, lisaks peaks programm olema internetis. 

 

Pooled tuusiku ostnutest tundsid huvi laagrivahetuse programmi vastu. 

 

Head programmi takistab välja mõtlemast see, et tuusiku hind tõused seeläbi. 
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3.2.17 Tuksi Noortelaager 

 

Laagris viibinud lapsed 

Üldinfo 

Kokku vastas 30 last (neist 50% poisid ja 50% tüdrukud). Keskmine vanus oli 11 aastat, 

seejuures noorim oli 10-aastane ja vanim 14-aastane. Laagris oli 11-14 aastaseid 73%. Tuksi 

Noortelaagris viibinud lastest oli 27% pärit Raplamaalt, 23% Hiiumaalt, 17% Läänemaalt, 

13% Järvamaalt, kümnendik Ida-Virumaalt, teiste maakondade esindatus jäi väiksemaks. 

Kõik laagris viibinud lapsed oli eestlased. 

 

Varasem kokkupuude noortelaagritega 

Tuksi Noortelaagri lastest oli 23% üldse esimest korda noortelaagris, 43% teist või kolmandat 

korda, 17% neljandat korda ning 17% olnud enam kordi. 

Tuksi Noortelaagris oli esimest korda 45% lastest, 21% teist korda, 14% kolmandat, 17% 

neljandat ja 3% olnud enam kordi. 

Laagrid, kus Tuksi Noortelaagri lapsed on varem olnud: Tuksi Noortelaager, Karjamaa ja 

Toolse Noortelaager. 

 

Miks valiti just see laager 

Suurem osa (72%) lastest valis laagri oma soovi järgi, 15%-le soovitas laagrit treener/õpetaja, 

11% valis laagri sõbra või sõbranna soovitusel, 5%-le soovitas keegi teine. 

Need lapsed, kes valisid laagri ise, tõid välja järgmised põhjused (vastuse just sellepärast %): 

o olin siin eelmisel aastal ja mulle väga meeldis – 42% 

o suunitlus tundus kõige sobivam – 24% 

o sõbrad tulid siia – 11% 

o ainus laager, mida tean – 9% 

o laagrile tehti palju reklaami  - 9% 

o õde/vend oli eelmisel aastal siin ja kiitis programmi – 5% 

o tuusik oli tasukohase hinnaga – 4% 

 

Eelinfo laagrivahetuse programmi kohta 

Vastanutest 14% omas põhjaliku teavet laagrivahetuse programmi kohta enne laagrisse 

tulekut, 79% teadis natuke ning 7% ei teadnud midagi. 

Laagrivahetuse täpset programmi luges 63% infotahvlilt, 4% sai programmi paberil laagrisse 

saabudes ning 33% sai programmist teada esimesel päeval kasvataja käest. Vastanutest 73% 

soovis, et laagris toimuv oleks üllatuseks ning 27% soovis aegsasti teada saada, mis laagris 

toimub.  

Miks soovisid lapsed saada infot enne laagrisse tulekut (vastuse selleks kindlasti %): 

o siis tean kas mul on võimalik laagris midagi uut õppida – 55% 

o siis tean mida asjadest kaasa võtta – 46% 

o siis saan mõelda kas see laager meeldib mulle või mitte – 46% 

o vanemad on rahulikumad, kui teavad mis mind ees ootab – 30% 

o loetelu tegevustest tekitab põnevust – 18% 

o saan rääkida sõbrale ja ehk tuleb tema ka laagrisse – 9% 

 

Laagrivahetuse kestus 

Laagrivahetuse kestus oli 8 päeva, küsitlus toimus kaks päeva enne laagrivahetuse lõppemist. 

 

Laagriprogramm ja sellega seonduv 
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Laste hinnangud erinevatele tegevustele laagris (vastuse olen väga rahul %): 

o meil on palju erinevaid inimesi, kes sisustavad laagriprogrammi – 66% 

o plaanitud tegevused on huvitavalt ellu viidud – 60% 

o meile antakse iga ürituse eel ka õpetust/koolitust – 45% 

o meil on piisavalt vaba aega, mille jooksul saame teha seda mis meid huvitab – 

40% 

o kasvataja kuulab plaanitud ürituse läbiviimisel ka meie soove – 43% 

Laste käest küsiti ka seda, kas oli üritusi, kust nad ei tahtnud osa võtta, kuid siiski pidid seda 

tegema. Lastest 50% vastas, et siiani pole seda juhtunud, 50% on vaid mõned korrad seda ette 

tulnud. 

Põhjused miks lapsed ei tahtnud üritustest osa võtta (vastuse see kindlasti oli põhjuseks %): 

o olin väsinud ja tahtsin puhata – 21% 

o tundsin, et ei oska seda – 21% 

o üritus ei meeldinud – 11% 

o kartsin – 6% 

 

Mida oleksid lapsed laagris veel rohkem teha tahtnud (vastuse seda kindlasti %) 

o rohkem laagrilõkkeid – 67% 

o rohkem ujuda – 57% 

o rohkem diskoõhtuid – 57% 

o rohkem erinevaid võistlusi – 53% 

o rohkem külalistepäevi (erinevate ametite esindajad) – 47% 

o rohkem maastikumänge – 33% 

o rohkem lihtsalt logelemist – 17% 

 

Vastanutest 90% arvas, et laagriprogrammis oli tegevusi piisavalt ning 10% arvas et tegevusi 

oli liiga palju. Päevas võiks laste arvates vaba aega olla keskmiselt 2,5 tundi, seejuures 

minimaalselt toodi välja üks tundi ja maksimaalselt viis tundi.  

Mida teeksid lapsed vabal ajal (vastuse seda kindlasti %): 

o ajaksin sõbra/sõbrannaga juttu – 57% 

o lesiksin ja võtaksin päikest – 23% 

o magaksin – 7% 

o loeksin raamatut – 7% 

o kirjutaksin koju kirja – 7% 

o kiiguksin vms tegevus – 4% 

 

Rahulolu erinevate aspektidega laagris (vastuse väga rahul %): 

o sportimisvõimalustega – 83% 

o kasvatajatega – 63% 

o pesemisruumiga – 63% 

o sööklaga – 60% 

o ujumiskohaga – 57% 

o erialase programmiga – 57% 

o tegevusprogrammiga – 50% 

o toiduga – 47% 

o oma toaga laagris – 47% 

o üldise korraga laagris – 47% 

o elamistingimustega – 43% 

 

Kõik vastanutest tuleksid samasse laagrisse tagasi. 
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Lapsed tuleksid samasse laagrisse tagasi, sest (vastuse selle pärast kindlasti %): 

o on palju huvitavaid tegevusi – 77% 

o laager asub ilusas kohas – 50% 

o siin saab hästi süüa – 40% 

o siin on mõnusad kasvatajad – 37% 

o laagrisõbrad lubasid tagasi tulla – 33% 

o siin on mõnusad toad – 27% 

o siin võin teha, mida tahan – 3% 

 

Suunitlus laagris: sport. 

Laagriprogrammi kitsama suunitlusega oli lastel võimalik päevas tegeleda keskmiselt 4 tundi, 

seejuures oli minimaalne 1 tund ja maksimaalne 8 tundi. 

Mis on need oskused, mida lapsed soovisid laagris juurde saada: parandada korvpalli oskusi, 

osavus, kiirus, täpsus, kaitse korvpallis jt. 

 

Vastanutest 93% arvas, et laagris olnud erialase tegevuse maht oli piisav, 7% arvates oli 

tegevusi liiga vähe. 

 

Suurem osa (87%) osaleksid uuesti sellise suunitlusega programmis. 

 

Vastanutest 50% pani kokkuvõttes laagriprogrammile hindeks “5”, 50% pani “4”. 

 

Kommentaarid ja arvamused laagri kohta: 

o laager võiks kauem kesta 

o enamus kaaslasi on normaalsed 

 

 

Laagri personal 

Vastas 6 töötajat. 

Suunitlus: sport. 

Personali vastustest selgub, et kõik tuusiku ostnud said laagrivahetuse lahti kirjutatud 

programmi.  

Laagris on töötaja, kes vastutab programmi koostamise eest. 

 

Mida enamus lastest soovisid (laagri personali silmade läbi): 

o võistlusmänge – 83% 

o diskoõhtuid – 67% 

o ujuda – 50% 

o maastikumänge – 33% 

o vaba aega – 17% 

 

Interneti ühendus 

Laagris ei ole võimalik lastel kasutada interneti ühendust kirjade kirjutamiseks. Personal 

leidis, et interneti kasutamise võimaluse loomine ei ole ka mõttekas. 

 

Laagrivahetuse programmi planeerimine 

Personal arvates on võimalik koostada laagrivahetuse programm jooksva aasta detsembriks. 

 

Tuusikud laagrisse osteti peamiselt 2-3 kuud enne laagrivahetuse algust. 
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Eelinfo laagrivahetuse programmi kohta 

Laagrivahetuse programm on olemas infotahvlil ning kasvataja räägib ka sellest igal 

hommikul. Nii võiks see laagri personali arvates ka jääda, lisaks peaks programm olema 

väljas ka internetis. 

 

Vähesed tuusiku ostnutest tundsid huvi laagrivahetuse programmi vastu. 

 

 

3.2.18 Vihasoo Noortelaager 

 

Laagris viibinud lapsed 

Üldinfo 

Kokku vastas 60 last (neist 36% poisid ja 64% tüdrukud). Keskmine vanus oli 13 aastat, 

seejuures noorim oli 8-aastane ja vanim 15-aastane. Laagris oli 11-14 aastaseid 72%. Vihasoo 

Noortelaagris viibinud lastest olid kõik pärit Tallinnast või Harjumaalt. Rahvuse järgi 

jagunesid lapsed järgmiselt: 13% eestlased, 85% venelased ja 2% ei osanud rahvust öelda. 

 

Varasem kokkupuude noortelaagritega 

Vihasoo Noortelaagri lastest oli 12% üldse esimest korda noortelaagris, 34% teist või 

kolmandat korda, 7% neljandat korda ning 47% olnud enam kordi. 

Vihasoo Noortelaagris oli esimest korda 28% lastest, 22% teist korda, 12% kolmandat, 8% 

neljandat ja 30% olnud enam kordi. 

Laagrid, kus Vihasoo Noortelaagri lapsed on varem olnud: Vihasoo Noortelaager, Kotka 

Noortelaager, Pariisi Noortelaager, Romaškino Tiigrid ja Kotka Noortelaager. 

 

Miks valiti just see laager 

Suurem osa (70%) lastest valis laagri oma soovi järgi, 36%-le ostsid vanema tuusiku siia 

laagrisse, 8%-le soovitas laagrit treener/õpetaja, 29% valis laagri sõbra või sõbranna 

soovitusel, 15%-le soovitas keegi teine. 

Need lapsed, kes valisid laagri ise, tõid välja järgmised põhjused (vastuse just sellepärast %): 

o olin siin eelmisel aastal ja mulle väga meeldis – 63% 

o suunitlus tundus kõige sobivam – 50% 

o sõbrad tulid siia – 41% 

o laagrile tehti palju reklaami  - 24% 

o õde/vend oli eelmisel aastal siin ja kiitis programmi – 14% 

o ainus laager, mida tean – 12% 

o tuusik oli tasukohase hinnaga – 5% 

 

Eelinfo laagrivahetuse programmi kohta 

Vastanutest 23% omas põhjaliku teavet laagrivahetuse programmi kohta enne laagrisse 

tulekut, 65% teadis natuke ning 12% ei teadnud midagi. 

Laagrivahetuse täpset programmi luges 31% infotahvlilt, 69% sai programmist teada esimesel 

päeval kasvataja käest. Vastanutest 47% soovis, et laagris toimuv oleks üllatuseks ning 53% 

soovis aegsasti teada saada, mis laagris toimub.  

Miks soovisid lapsed saada infot enne laagrisse tulekut (vastuse selleks kindlasti %): 

o siis saan mõelda kas see laager meeldib mulle või mitte – 81% 

o siis tean mida asjadest kaasa võtta – 46% 

o siis tean kas mul on võimalik laagris midagi uut õppida – 35% 

o vanemad on rahulikumad, kui teavad mis mind ees ootab – 33% 
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o loetelu tegevustest tekitab põnevust – 27% 

o saan rääkida sõbrale ja ehk tuleb tema ka laagrisse – 22% 

 

Laagrivahetuse kestus 

Laagrivahetuse kestus oli 10 või 15 päeva. 

 

Laagriprogramm ja sellega seonduv 

Laste hinnangud erinevatele tegevustele laagris (vastuse olen väga rahul %): 

o meil on palju erinevaid inimesi, kes sisustavad laagriprogrammi – 78% 

o plaanitud tegevused on huvitavalt ellu viidud – 76% 

o meile antakse iga ürituse eel ka õpetust/koolitust – 61% 

o kasvataja kuulab plaanitud ürituse läbiviimisel ka meie soove – 59% 

o meil on piisavalt vaba aega, mille jooksul saame teha seda mis meid huvitab – 

48% 

Laste käest küsiti ka seda, kas oli üritusi, kust nad ei tahtnud osa võtta, kuid siiski pidid seda 

tegema. Lastest 36% vastas, et siiani pole seda juhtunud, 62% on vaid mõned korrad seda ette 

tulnud ja 2% korduvalt. 

Põhjused miks lapsed ei tahtnud üritustest osa võtta (vastuse see kindlasti oli põhjuseks %): 

o olin väsinud ja tahtsin puhata – 43% 

o üritus ei meeldinud – 28% 

o tundsin, et ei oska seda – 22% 

o kartsin – 12% 

o ei meeldinud kasvatajad, kes üritust korraldas – 4% 

 

Mida oleksid lapsed laagris veel rohkem teha tahtnud (vastuse seda kindlasti %) 

o rohkem diskoõhtuid – 86% 

o rohkem ujuda – 55% 

o rohkem laagrilõkkeid – 43% 

o rohkem maastikumänge – 39% 

o rohkem erinevaid võistlusi – 30% 

o rohkem külalistepäevi (erinevate ametite esindajad) – 22% 

o rohkem lihtsalt logelemist – 22% 

 

Vastanutest 37% arvas, et laagriprogrammis oli tegevusi piisavalt ning 62% arvas et tegevusi 

oli liiga palju. Päevas võiks laste arvates vaba aega olla keskmiselt 2 tundi, seejuures 

minimaalselt toodi välja üks tundi ja maksimaalselt seitse tundi.  

Mida teeksid lapsed vabal ajal (vastuse seda kindlasti %): 

o ajaksin sõbra/sõbrannaga juttu – 70% 

o lesiksin ja võtaksin päikest – 45% 

o loeksin raamatut – 36% 

o magaksin – 33% 

o kiiguksin vms tegevus – 10% 

o kirjutaksin koju kirja – 9% 

 

Rahulolu erinevate aspektidega laagris (vastuse väga rahul %): 

o kasvatajatega – 81% 

o toiduga – 81% 

o sööklaga – 75% 

o tegevusprogrammiga – 67% 

o oma toaga laagris – 66% 
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o erialase programmiga – 62% 

o sportimisvõimalustega – 56% 

o ujumiskohaga – 53% 

o elamistingimustega – 49% 

o pesemisruumiga – 46% 

o üldise korraga laagris – 44% 

 

Enamik (97%) vastanutest tuleksid samasse laagrisse tagasi. 

 

Lapsed tuleksid samasse laagrisse tagasi, sest (vastuse selle pärast kindlasti %): 

o siin on mõnusad kasvatajad – 67% 

o siin saab hästi süüa – 61% 

o laager asub ilusas kohas – 60% 

o on palju huvitavaid tegevusi – 58% 

o siin on mõnusad toad – 49% 

o laagrisõbrad lubasid tagasi tulla – 43% 

o siin võin teha, mida tahan – 20% 

 

Suunitlus laagris: sport, mängud. 

Laagriprogrammi kitsama suunitlusega oli lastel võimalik päevas tegeleda keskmiselt 5 tundi, 

seejuures oli minimaalne 1 tund ja maksimaalne 8 tundi. 

Mis on need oskused, mida lapsed soovisid laagris juurde saada: erinevad mängud, keel, 

tantsimine, parem füüsiline vorm jt. 

 

Vastanutest 77% arvas, et laagris olnud erialase tegevuse maht oli piisav, 23% arvates oli 

tegevusi liiga palju. 

 

Suurem osa (84%) osaleksid uuesti sellise suunitlusega programmis. 

 

Vastanutest 85% pani kokkuvõttes laagriprogrammile hindeks “5”, 13% pani “4” ja 2% “3”. 

 

Kommentaarid ja arvamused laagri kohta: 

o jumaldan seda laagrit 

o meeldib siin väga 

o oleks soovinud rohkem mänge metsas 

o öörahu võiks alata hiljem 

 

Laagri personal 

Vastas 5 töötajat. 

Suunitlus: mängud. 

Personali vastustest selgub, et kõik tuusiku ostnud said laagrivahetuse lahti kirjutatud 

programmi.  

Laagris on töötaja, kes vastutab programmi koostamise eest. 

 

Mida enamus lastest soovisid (laagri personali silmade läbi): 

o meisterdada – 100% 

o diskoõhtuid – 100% 

o võistlusmänge – 80% 

o maastikumänge – 80% 

o lauamänge – 40% 
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o ujuda – 20% 

 

Interneti ühendus 

Laagris ei ole võimalik lastel kasutada interneti ühendust kirjade kirjutamiseks. Personal 

leidis, et interneti kasutamise võimaluse loomine ei ole ka mõttekas. 

 

Laagrivahetuse programmi planeerimine 

Personal arvates on võimalik koostada laagrivahetuse programm jooksva aasta detsembriks. 

 

Tuusikud laagrisse osteti peamiselt 1-2 kuud enne laagrivahetuse algust, samuti 

laagrivahetusele eelneval nädalal. 

 

Eelinfo laagrivahetuse programmi kohta 

Laagrivahetuse programm on olemas infotahvlil ning kasvataja räägib ka sellest igal 

hommikul. Nii võiks see laagri personali arvates ka jääda, lisaks peaks programm olema 

väljas ka internetis. 

 

Enamik tuusiku ostnutest tundsid huvi laagrivahetuse programmi vastu. 
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3.3 Projektlaagrid 

 

3.3.1 Energia Noortelaager 

 

Laagris viibinud lapsed 

Üldinfo 

Kokku vastas 20 last (neist 40% poisid ja 60% tüdrukud). Keskmine vanus oli 15 aastat, 

seejuures noorim oli 13-aastane ja vanim 17-aastane. Laagris oli kuni 14 aastaseid lapsi 40%. 

Kõik Energia Noortelaagris olnud lapsed olid pärit Ida-Virumaalt. Rahvuse alusel jagunesid 

Energia Noortelaagri lapsed järgmiselt: 5% eestlased, 95% venelased. 

 

Varasem kokkupuude projekt- ja noortelaagritega 

Energia Noortelaagri lastest oli 20% üldse esimest korda projektlaagris, 60% oli teist või 

kolmandat korda ning 20% olnud enam kordi. 

Projekt- või noortelaagris oli esimest korda 16%, teist korda 16%, kolmandat või neljandat 

korda 36% ja enam kordi 32% vastanutest. 

Laagrid, kus Energia Noortelaagri lapsed on varem olnud: Valgemetsa Noortelaager, 

Remniku Laste- ja Noortelaager, Kurtna Noortelaager. 

 

Miks valiti just see laager 

Suurem osa lastest (67%) valis laagri oma soovi järgi, 67% valis laagri sõbra või sõbranna 

soovitusel, 22%-le soovitas õpetaja/treener, 33%-le ostsid vanemad tuusiku siia ning 13% 

valis laagri kellegi teise soovitusel.  

Need lapsed, kes valisid laagri ise, tõid välja järgmised põhjused (vastuse just sellepärast %): 

o sõbrad tulid siia – 73% 

o olin siin eelmisel aastal ja mulle väga meeldis – 71% 

o vend/õde oli eelmisel aastal siin ja kiitis – 57% 

o suunitlus tundus kõige sobivam – 50% 

o laagrile tehti palju reklaami – 38% 

o tuusik oli taskukohase hinnaga – 17% 

o see on ainus laager mida tean – 14% 

 

Eelinfo laagrivahetuse programmi kohta 

Vastanutest 32% omas põhjaliku teavet laagrivahetuse programmi kohta enne laagrisse 

tulekut, 58% teadis natuke ning ligikaudu kümnendik ei teadnud midagi. 

Laagrivahetuse täpsest programmist sai 18% teada laagrivahetuse esimesel päeval 

rühmakasvataja käest, 53% luges programmi kohta infotahvlilt ning 29% sai laagriprogrammi 

täpse kava paberil laagrisse saabudes. 

Vastanutest 68% soovis, et laagris toimuv oleks üllatuseks ning 32% soovis aegsasti teada 

saada, mis laagris toimub.  

Miks soovisid lapsed saada infot enne laagrisse tulekut (vastuse selleks kindlasti %): 

o siis saan mõelda kas see laager meeldib mulle või mitte – 80% 

o siis tean kas mul on võimalik laagris midagi uut õppida – 67% 

o vanemad on rahulikumad kui teavad mis mind ees ootab – 67% 

o loetelu tegevustest tekitab põnevust – 67% 

o siis tean mida asjadest kaasa võtta – 60% 

o saan rääkida sõbrale ja ehk tuleb tema ka laagrisse – 25% 
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Laagrivahetuse kestus 

Laagrivahetuse pikkus oli 5 päeva, küsitlus toimus viimasel päeval.  

 

Laagriprogramm ja sellega seonduv 

Laste hinnangud erinevatele tegevustele laagris (vastuse olen väga rahul %): 

o meil on palju erinevaid inimesi, kes sisustavad laagriprogrammi – 85% 

o meil on piisavalt vaba aega, mille jooksul saame teha seda mis meid huvitab – 

56% 

o kasvataja kuulab plaanitud ürituse läbiviimisel ka meie soove – 50% 

o plaanitud tegevused on huvitavalt ellu viidud – 50% 

o meile antakse iga ürituse eel ka õpetust/koolitust – 33% 

Laste käest küsiti ka seda, kas oli üritusi, kust nad ei tahtnud osa võtta, kuid siiski pidid seda 

tegema. Lastest 45% vastas, et siiani pole seda juhtunud, 50% oli mõned korrad juhtunud ning 

5% korduvalt.  

Põhjused miks lapsed ei tahtnud üritustest osa võtta (vastuse see kindlasti oli põhjuseks %): 

o üritus ei meeldinud mulle – 38% 

o olin väsinud ja tahtsin puhata – 20% 

o ei meeldinud kasvataja, kes seda üritust korraldas – 20% 

o tundsin, et ei oska seda – 14% 

 

Mida oleksid lapsed laagris veel rohkem teha tahtnud (vastuse seda kindlasti %) 

o rohkem diskoõhtuid – 73% 

o rohkem laagrilõkkeid – 64% 

o rohkem ujuda – 62% 

o rohkem külalistepäevi (erinevate ametite esindajad) – 54% 

o rohkem maastikumänge – 53% 

o rohkem erinevaid võistlusi – 50% 

o rohkem lihtsalt logelemist – 46% 

 

Vastanutest 36% arvas, et laagriprogrammis oli tegevusi piisavalt ning 64% arvas et tegevusi 

oli liiga palju. Päevas võiks laste arvates vaba aega olla keskmiselt 3 tundi, seejuures 

minimaalselt toodi välja üks tund ja maksimaalselt viis tundi.  

Mida lapsed vabal ajal teeksid (vastuse seda kindlasti %): 

o ajaksin sõbra/sõbrannaga juttu – 69% 

o magaksin – 43% 

o lesiksin ja võtaksin päikest – 39% 

o kirjutaksin koju kirja – 33% 

o kiiguksin vms tegevus – 14% 

o loeksin raamatut –9% 

 

Rahulolu erinevate aspektidega laagris (vastuse väga rahul %): 

o kasvatajatega – 83% 

o erialase programmiga – 62% 

o tegevusprogrammiga – 40% 

o sportimisvõimalustega – 39% 

o üldise korraga laagris – 39% 

o ujumiskohaga – 33% 

o oma toaga laagris – 17% 

o pesemisruumiga – 8% 

o sööklaga – 8% 
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o toiduga – 8% 

 

Kõik tuleksid samasse laagrisse tagasi. 

 

Lapsed tuleksid samasse laagrisse tagasi, sest (vastuse selle pärast kindlasti %) 

o siin on mõnusad kasvatajad – 64% 

o mõnusad laagrikaaslased – 50% 

o on palju huvitavaid tegevusi – 50% 

o laager asub ilusas kohas – 40% 

o siin võin teha mida tahan – 30% 

 

Juhtus ka seda, et laagrikaaslased ei olnud alati ainult head sõbrad, vaid mõnikord ka 

pahatahtlikud. Kolm last ütlesid, et laagrikaaslased kiusasid, ühte last löödi kaaslaste poolt. 

Lisaks oli veel probleeme sellega, et kaaslased ei lasknud magada või solvasid. 

 

Suunitlus laagris: sport 

 

Laagriprogrammi kitsama suunitlusega oli lastel võimalik päevas tegeleda keskmiselt 5 tundi, 

seejuures oli minimaalne 1 tund ja maksimaalne 8 tundi. 

 

Vastanutest 33% pani kokkuvõttes laagriprogrammile hindeks “5”, 50% pani “4”, ning 17% 

“3” või madalama hinde.  

 

Põhjused miks lapsed panid “5” või “4”: 

o hea programm 

o huvitav oli 

o söök on kehv 

o kõik hästi peale söögi 

o öörahu algab liiga vara 

o meeldib väga siin 

 

Laagri personal 

Vastas 4 töötajat. 

Personali vastustest selgub, et enamik tuusiku ostnutest said laagrivahetuse lahti kirjutatud 

programmi.  

Laagris on töötaja, kes vastutab programmi koostamise eest. 

 

Mida enamus lastest soovisid (laagri personali silmade läbi): 

o võistlusmänge – 100% 

o diskoõhtuid – 75% 

o piisavalt vaba aega – 67% 

o ujuda – 50% 

o meisterdada – 33% 

o lauamänge – 33% 

o telerit vaadata – 33% 

 

 

Interneti ühendus 

Laagris ei ole võimalik lastel kasutada interneti ühendust kirjade kirjutamiseks. Kaks töötajat 

leidis, et interneti kasutamise võimaluse loomine ei ole ka mõttekas. 
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Laagrivahetuse programmi planeerimine 

Kahe töötaja arvates on võimalik koostada laagrivahetuse programm jooksva aasta 

detsembriks ning kahe töötaja arvates oleks reaalne aeg kevadel. 

 

Tuusikud laagrisse osteti peamiselt 1 kuu enne laagrivahetuse algust, samuti laagrivahetusele 

eelneval nädalal. 

 

Eelinfo laagrivahetuse programmi kohta 

Laagrivahetuse programm on olemas infotahvlil ning kasvataja räägib ka sellest igal 

hommikul. Nii võiks see laagri personali arvates ka jääda, lisaks peaks programm olema 

väljas ka internetis ning tuusiku ostnule võiks selle saata ka postiga koju. 

 

Umbes pooled tuusiku ostnutest tundsid huvi laagrivahetuse programmi vastu. 

 

Head programmi takistab välja mõtlemast ilm, mis võib hea programmi nurjata, samuti leidis 

personal, et olulisem on laagri asukoht kui programm. 

 

 

3.3.2 Judolaager DO 

 

Laagris viibinud lapsed 

Üldinfo 

Kokku vastas 20 last (neist 47% poisid ja 53% tüdrukud). Keskmine vanus oli 15 aastat, 

seejuures noorim oli 11-aastane ja vanim 20-aastane. Laagris oli 11-14 aastaseid lapsi 30%. 

Suurem osa (74%) Judolaagri DO lastest olid pärit Tartumaalt, kümnendik Tallinnast või 

Harjumaalt, 5% Viljandimaalt, 5% Lääne-Virumaalt ja 5% Võrumaalt. Kõik laagris olnud 

lapsed olid eestlased. 

 

Varasem kokkupuude projekt- ja noortelaagritega 

Judolaagri DO lastest oli 25% üldse esimest korda projektlaagris, 20% oli teist või kolmandat 

korda, 10% neljandat ning 45% olnud enam kordi. 

Projekt- või noortelaagris oli esimest korda 20%, teist korda 5% ja enam kordi 75% 

vastanutest. 

Laagrid, kus Judolaagri DO lapsed on varem olnud: Judolaager DO. 

 

Miks valiti just see laager 

Enamik lastest (90%) valis laagri oma soovi järgi, 38%-le soovitas õpetaja/treener.  

Need lapsed, kes valisid laagri ise, tõid välja järgmised põhjused (vastuse just sellepärast %): 

o suunitlus tundus kõige sobivam – 33% 

o olin siin eelmisel aastal ja mulle väga meeldis – 28% 

o sõbrad tulid siia – 18% 

o tuusik oli taskukohase hinnaga – 8% 

 

 

 

Eelinfo laagrivahetuse programmi kohta 

Vastanutest 50% omas põhjaliku teavet laagrivahetuse programmi kohta enne laagrisse 

tulekut, 40% teadis natuke ning kümnendik ei teadnud midagi. 
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Infot laagrivahetuse täpse programmi kohta luges 94% infotahvlilt ning 6% sai 

laagriprogrammi täpse kava paberil laagrisse saabudes. 

Vastanutest 53% soovis, et laagris toimuv oleks üllatuseks ning 47% soovis aegsasti teada 

saada, mis laagris toimub.  

Miks soovisid lapsed saada infot enne laagrisse tulekut (vastuse selleks kindlasti %): 

o siis tean mida asjadest kaasa võtta – 80% 

o siis tean kas mul on võimalik laagris midagi uut õppida – 56% 

o siis saan mõelda kas see laager meeldib mulle või mitte – 50% 

o vanemad on rahulikumad kui teavad mis mind ees ootab – 11% 

o loetelu tegevustest tekitab põnevust – 10% 

o saan rääkida sõbrale ja ehk tuleb tema ka laagrisse – 10% 

 

Laagrivahetuse kestus 

Laagrivahetuse pikkus oli 12 päeva, küsitlus toimus üheksandal päeval.  

 

Laagriprogramm ja sellega seonduv 

Laste hinnangud erinevatele tegevustele laagris (vastuse olen väga rahul %): 

o meil on palju erinevaid inimesi, kes sisustavad laagriprogrammi – 70% 

o meil on piisavalt vaba aega, mille jooksul saame teha seda mis meid huvitab – 

70% 

o kasvataja kuulab plaanitud ürituse läbiviimisel ka meie soove – 35% 

o plaanitud tegevused on huvitavalt ellu viidud – 35% 

o meile antakse iga ürituse eel ka õpetust/koolitust – 30% 

Laste käest küsiti ka seda, kas oli üritusi, kust nad ei tahtnud osa võtta, kuid siiski pidid seda 

tegema. Lastest 65% vastas, et siiani pole seda juhtunud, 30% oli mõned korrad juhtunud ning 

5% korduvalt.  

Põhjused miks lapsed ei tahtnud üritustest osa võtta (vastuse see kindlasti oli põhjuseks %): 

o olin väsinud ja tahtsin puhata – 33% 

o üritus ei meeldinud mulle – 14% 

o kartsin – 14% 

 

Mida oleksid lapsed laagris veel rohkem teha tahtnud (vastuse seda kindlasti %) 

o rohkem ujuda – 45% 

o rohkem laagrilõkkeid – 42% 

o rohkem diskoõhtuid – 40% 

o rohkem külalistepäevi (erinevate ametite esindajad) – 35% 

o rohkem lihtsalt logelemist – 35% 

o rohkem erinevaid võistlusi – 30% 

o rohkem maastikumänge – 25% 

 

Kõik arvasid, et laagriprogrammis oli tegevusi piisavalt. Päevas võiks laste arvates vaba aega 

olla keskmiselt 3 tundi, seejuures minimaalselt toodi välja üks tund ja maksimaalselt viis 

tundi.  

Mida lapsed vabal ajal teeksid (vastuse seda kindlasti %): 

o ajaksin sõbra/sõbrannaga juttu – 70% 

o magaksin – 65% 

o lesiksin ja võtaksin päikest – 55% 

o loeksin raamatut – 16% 

o kiiguksin vms tegevus – 15% 

o kirjutaksin koju kirja – 5% 
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Rahulolu erinevate aspektidega laagris (vastuse väga rahul %): 

o sööklaga – 90% 

o sportimisvõimalustega – 75% 

o toiduga – 65% 

o erialase programmiga – 57% 

o elamistingimustega – 50% 

o oma toaga laagris – 50% 

o kasvatajatega – 47% 

o ujumiskohaga – 45% 

o pesemisruumiga – 35% 

o tegevusprogrammiga – 30% 

o üldise korraga laagris – 20% 

 

Enamik (89%) lastest tuleksid samasse laagrisse tagasi. 

 

Lapsed tuleksid samasse laagrisse tagasi, sest (vastuse selle pärast kindlasti %) 

o mõnusad laagrikaaslased – 75% 

o siin saab hästi süüa – 56% 

o on palju huvitavaid tegevusi – 50% 

o siin on mõnusad kasvatajad – 44% 

o laager asub ilusas kohas – 31% 

 

Suunitlus laagris: sport 

 

Laagriprogrammi kitsama suunitlusega oli lastel võimalik päevas tegeleda keskmiselt 4 tundi, 

seejuures oli minimaalne 2 tundi ja maksimaalne 6 tundi. 

 

Vastanutest 45% pani kokkuvõttes laagriprogrammile hindeks “5”, 25% pani “4”, ning 30% 

“3”.  

 

Põhjused miks lapsed panid “5” või “4”: 

o hea programm 

o hea trenn ja söök 

o huvitav 

o hästi organiseeritud 

o pole tüdrukutest sõpru eriti 

o hea treener 

o treenerid väga head, aga lastest ei küsita, mis nemad soovivad. 

 

Laagri personal 

Vastas 4 töötajat. 

Suunitlus: sport (judo). 

 

Personali vastustest selgub, et kõik tuusiku ostnud said laagrivahetuse lahti kirjutatud 

programmi.  

Laagris ei tööta inimest, kes vastutaks programmi koostamise eest. 

 

Mida enamus lastest soovisid (laagri personali silmade läbi): 

o võistlusmänge – 100% 
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o lauamänge – 100% 

o maastikumänge – 75% 

 

Interneti ühendus 

Laagris ei ole võimalik lastel kasutada interneti ühendust kirjade kirjutamiseks. Personal 

leidis, et interneti kasutamise võimaluse loomine ei ole ka mõttekas. 

 

Laagrivahetuse programmi planeerimine 

Ühe töötaja arvates on võimalik koostada laagrivahetuse programm jooksva aasta detsembriks 

ning kolme töötaja arvates oleks reaalne aeg aprill-mai. 

 

Tuusikud laagrisse osteti peamiselt 1-2 kuud enne laagrivahetuse algust, samuti 

laagrivahetusele eelneval nädalal. 

 

Eelinfo laagrivahetuse programmi kohta 

Laagrivahetuse programm on olemas infotahvlil ning kasvataja räägib ka sellest igal 

hommikul, samuti saadetakse tuusiku ostnule koju. Nii võiks see laagri personali arvates ka 

jääda. 

 

Vähesed tuusiku ostnutest tundsid huvi laagrivahetuse programmi vastu. 

 

 

3.3.3 Kuti-Muti Noortelaager 

 

Laagris viibinud lapsed 

Üldinfo 

Kokku vastas 20 last (neist 50% poisid ja 50% tüdrukud). Keskmine vanus oli 13 aastat, 

seejuures noorim oli 11-aastane ja vanim 14-aastane. Enamik (80%) Kuti-Muti Noortelaagris 

olnud lastest olid pärit Tallinnast või Harjumaalt, kümnendik Tartumaalt, 5% Viljandimaalt ja 

5% Pärnumaalt. Rahvuse alusel jagunesid Kuti-Muti Noortelaagri lapsed järgmiselt: 95% 

eestlased, 5% ei osanud oma rahvust öelda. 

 

Varasem kokkupuude projekt- ja noortelaagritega 

Kuti-Muti Noortelaagri lastest oli 10% üldse esimest korda projektlaagris, 50% oli teist või 

kolmandat korda, 15% neljandat ning 25% olnud enam kordi. 

Projekt- või noortelaagris oli olnud ühtegi last esimest korda, teist korda oli 25%, kolmandat 

või neljandat korda 20% ja enam kordi 55% vastanutest. 

Laagrid, kus Kuti-Muti Noortelaagri lapsed on varem olnud: Kuti-Muti Noortelaager, 

Valgemetsa Noortelaager, Segasumma Suvila. 

 

Miks valiti just see laager 

Pooled lastest (50%) valisid laagri oma soovi järgi, 20% valis laagri sõbra või sõbranna 

soovitusel, 15%-le ostsid vanemad tuusiku siia ning 11% valis laagri kellegi teise soovitusel.  

Need lapsed, kes valisid laagri ise, tõid välja järgmised põhjused (vastuse just sellepärast %): 

o olin siin eelmisel aastal ja mulle väga meeldis – 50% 

o sõbrad tulid siia – 42% 

o suunitlus tundus kõige sobivam – 17% 

 

Eelinfo laagrivahetuse programmi kohta 
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Vastanutest 40% omas põhjaliku teavet laagrivahetuse programmi kohta enne laagrisse 

tulekut, 55% teadis natuke ning 5% ei teadnud midagi. 

Laagrivahetuse täpsest programmist sai 22% teada laagrivahetuse esimesel päeval 

rühmakasvataja käest, 78% luges programmi kohta infotahvlilt. 

Vastanutest 68% soovis, et laagris toimuv oleks üllatuseks ning 32% soovis aegsasti teada 

saada, mis laagris toimub.  

Miks soovisid lapsed saada infot enne laagrisse tulekut (vastuse selleks kindlasti %): 

o siis tean mida asjadest kaasa võtta – 75% 

o siis tean kas mul on võimalik laagris midagi uut õppida – 38% 

o vanemad on rahulikumad kui teavad mis mind ees ootab – 38% 

o siis saan mõelda kas see laager meeldib mulle või mitte – 25% 

o loetelu tegevustest tekitab põnevust – 13% 

o saan rääkida sõbrale ja ehk tuleb tema ka laagrisse – 13% 

 

Laagrivahetuse kestus 

Laagrivahetuse pikkus oli 8 päeva, küsitlus toimus eelviimasel päeval.  

 

Laagriprogramm ja sellega seonduv 

Laste hinnangud erinevatele tegevustele laagris (vastuse olen väga rahul %): 

o meil on piisavalt vaba aega, mille jooksul saame teha seda mis meid huvitab – 

70% 

o kasvataja kuulab plaanitud ürituse läbiviimisel ka meie soove – 65% 

o meile antakse iga ürituse eel ka õpetust/koolitust – 65% 

o plaanitud tegevused on huvitavalt ellu viidud – 50% 

o meil on palju erinevaid inimesi, kes sisustavad laagriprogrammi – 45% 

Laste käest küsiti ka seda, kas oli üritusi, kust nad ei tahtnud osa võtta, kuid siiski pidid seda 

tegema. Lastest 25% vastas, et siiani pole seda juhtunud, 70% oli mõned korrad juhtunud ning 

5% korduvalt.  

Põhjused miks lapsed ei tahtnud üritustest osa võtta (vastuse see kindlasti oli põhjuseks %): 

o üritus ei meeldinud mulle – 53% 

o kartsin – 13% 

o olin väsinud ja tahtsin puhata – 7% 

o tundsin, et ei oska seda – 7% 

 

Mida oleksid lapsed laagris veel rohkem teha tahtnud (vastuse seda kindlasti %) 

o rohkem ujuda – 68% 

o rohkem diskoõhtuid – 42% 

o rohkem maastikumänge – 42% 

o rohkem külalistepäevi (erinevate ametite esindajad) – 28% 

o rohkem lihtsalt logelemist – 26% 

o rohkem laagrilõkkeid – 21% 

o rohkem erinevaid võistlusi – 16% 

 

Vastanutest 95% arvas, et laagriprogrammis oli tegevusi piisavalt ning 5% arvas et tegevusi 

oli liiga palju. Päevas võiks laste arvates vaba aega olla keskmiselt 2 tundi, seejuures 

minimaalselt toodi välja üks tund ja maksimaalselt viis tundi.  

Mida lapsed vabal ajal teeksid (vastuse seda kindlasti %): 

o ajaksin sõbra/sõbrannaga juttu – 60% 

o magaksin – 21% 

o lesiksin ja võtaksin päikest – 16% 
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o loeksin raamatut – 5% 

 

Rahulolu erinevate aspektidega laagris (vastuse väga rahul %): 

o kasvatajatega – 80% 

o sportimisvõimalustega – 60% 

o ujumiskohaga – 60% 

o erialase programmiga – 53% 

o tegevusprogrammiga – 50% 

o sööklaga – 47% 

o üldise korraga laagris – 45% 

o elamistingimustega – 45% 

o oma toaga laagris – 45% 

o pesemisruumiga – 30% 

o toiduga – 30% 

 

Enamik (85%) vastanutest tuleksid samasse laagrisse tagasi. 

 

Lapsed tuleksid samasse laagrisse tagasi, sest (vastuse selle pärast kindlasti %) 

o siin on mõnusad kasvatajad – 88% 

o mõnusad laagrikaaslased – 82% 

o on palju huvitavaid tegevusi – 82% 

o laager asub ilusas kohas – 65% 

o siin saab hästi süüa – 35% 

o siin võin teha mida tahan – 6% 

 

Juhtus ka seda, et laagrikaaslased ei olnud alati ainult head sõbrad, vaid mõnikord ka 

pahatahtlikud. Kaks last ütlesid, et laagrikaaslased kiusasid, ühte last mõnitati kaaslaste poolt. 

Lisaks olid kaaslased lihtsalt ära tüüdanud. 

 

Suunitlus laagris: sport 

 

Laagriprogrammi kitsama suunitlusega oli lastel võimalik päevas tegeleda keskmiselt 5 tundi, 

seejuures oli minimaalne 1 tund ja maksimaalne 12 tundi. 

 

Vastanutest 40% pani kokkuvõttes laagriprogrammile hindeks “5”, 45% pani “4”, ning 15% 

“3”.  

 

Põhjused miks lapsed panid “5” või “4”: 

o head inimesed ja programm 

o huvitavad kasvatajad 

o kõik on lahe 

o programm iga aasta sama, hakkab ära tüütama 

o sõbralik õhkkond 

o toredad tegevused. 

 

Laagri personal 

Vastas 4 töötajat. 

Suunitlus: näitlemine, sport, tantsimine. 

Personali vastustest selgub, et kõik tuusiku ostnud said laagrivahetuse lahti kirjutatud 

programmi.  
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Laagris ei ole töötajat, kes vastutaks programmi koostamise eest. 

 

Mida enamus lastest soovisid (laagri personali silmade läbi): 

o diskoõhtuid – 100% 

o piisavalt vaba aega – 75% 

o ujuda – 75% 

o võistlusmänge – 25% 

o maastikumänge – 25% 

 

Interneti ühendus 

Laagris ei ole võimalik lastel kasutada interneti ühendust kirjade kirjutamiseks. Personal 

leidis, et interneti kasutamise võimaluse loomine ei ole ka mõttekas. 

 

Laagrivahetuse programmi planeerimine 

Kolme töötaja arvates on võimalik koostada laagrivahetuse programm jooksva aasta 

detsembriks ning ühe töötaja arvates oleks reaalne aeg aprillis. 

 

Tuusikud laagrisse osteti peamiselt 1-2 kuud enne laagrivahetuse algust. 

 

Eelinfo laagrivahetuse programmi kohta 

Laagrivahetuse programm on olemas infotahvlil ning kasvataja räägib ka sellest igal 

hommikul. Nii võiks see laagri personali arvates ka jääda, lisaks peaks programm olema 

väljas ka internetis. 

 

Vähesed tuusiku ostnutest tundsid huvi laagrivahetuse programmi vastu. 

 

Head programmi takistab välja mõtlemast ilm, mis võib hea programmi nurjata. 

 

 

3.3.4 Kõpu Noortelaager 

 

Laagris viibinud lapsed 

Üldinfo 

Kokku vastas 8 last (neist 25% poisid ja 75% tüdrukud). Keskmine vanus oli 12 aastat, 

seejuures noorim oli 9-aastane ja vanim 15-aastane. Laagris oli 11-14 aastaseid 38%. Pooled 

Kõpu Noortelaagris olnud lastest olid pärit Viljandimaalt, 25% Järvamaalt ja 25% Lääne-

Virumaalt. Rahvuse alusel jagunesid Kõpu Noortelaagri lapsed järgmiselt: 88% eestlased, 

12% venelased. 

 

Varasem kokkupuude projekt- ja noortelaagritega 

Kõpu Noortelaagri lastest oli 63% üldse esimest korda projektlaagris, 12% oli kolmandat 

korda, 12% neljandat ning 13% olnud enam kordi. 

Projekt- või noortelaagris oli 38% esimest korda, kolmandat korda 12%, neljandat korda 25% 

ja enam kordi 25% vastanutest. 

Laagrid, kus Kõpu Noortelaagri lapsed on varem olnud: Remniku Laste- ja Noortelaager, 

Valgemetsa Noortelaager. 

 

Miks valiti just see laager 
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Veidi enam kui pooled lastest (57%) valisid laagri oma soovi järgi, 14% valis laagri sõbra või 

sõbranna soovitusel, 14%-le ostsid vanemad tuusiku siia ning 14% valis laagri kellegi teise 

soovitusel.  

Need lapsed, kes valisid laagri ise, tõid välja järgmised põhjused (vastuse just sellepärast %): 

o suunitlus tundus kõige sobivam – 40% 

o olin siin eelmisel aastal ja mulle väga meeldis – 20% 

o sõbrad tulid siia – 20% 

 

Eelinfo laagrivahetuse programmi kohta 

Vastanutest 13% omas põhjaliku teavet laagrivahetuse programmi kohta enne laagrisse 

tulekut, 87% teadis natuke. 

Laagrivahetuse täpsest programmist sai 13% teada laagrivahetuse esimesel päeval 

rühmakasvataja käest, 62% luges programmi kohta infotahvlilt ning 25% sai selle paberil 

laagrisse saabudes. 

Vastanutest 50% soovis, et laagris toimuv oleks üllatuseks ning 50% soovis aegsasti teada 

saada, mis laagris toimub.  

Miks soovisid lapsed saada infot enne laagrisse tulekut (vastuse selleks kindlasti %): 

o siis tean kas mul on võimalik laagris midagi uut õppida – 80% 

o loetelu tegevustest tekitab põnevust – 67% 

o saan rääkida sõbrale ja ehk tuleb tema ka laagrisse – 40% 

o siis tean mida asjadest kaasa võtta – 33% 

o vanemad on rahulikumad kui teavad mis mind ees ootab – 33% 

o siis saan mõelda kas see laager meeldib mulle või mitte – 33% 

 

Laagrivahetuse kestus 

Laagrivahetuse pikkus oli 10 päeva, küsitlus toimus viimasel päeval.  

 

Laagriprogramm ja sellega seonduv 

Laste hinnangud erinevatele tegevustele laagris (vastuse olen väga rahul %): 

o meil on piisavalt vaba aega, mille jooksul saame teha seda mis meid huvitab – 

75% 

o plaanitud tegevused on huvitavalt ellu viidud – 75% 

o meil on palju erinevaid inimesi, kes sisustavad laagriprogrammi – 75% 

o kasvataja kuulab plaanitud ürituse läbiviimisel ka meie soove – 57% 

o meile antakse iga ürituse eel ka õpetust/koolitust – 13% 

Laste käest küsiti ka seda, kas oli üritusi, kust nad ei tahtnud osa võtta, kuid siiski pidid seda 

tegema. Lastest 50% vastas, et siiani pole seda juhtunud, 50% oli mõned korrad juhtunud.  

Põhjused miks lapsed ei tahtnud üritustest osa võtta (vastuse see kindlasti oli põhjuseks %): 

o üritus ei meeldinud mulle – 25% 

o kartsin – 25% 

o olin väsinud ja tahtsin puhata – 25% 

 

Mida oleksid lapsed laagris veel rohkem teha tahtnud (vastuse seda kindlasti %) 

o rohkem laagrilõkkeid – 86% 

o rohkem ujuda – 75% 

o rohkem diskoõhtuid – 75% 

o rohkem lihtsalt logelemist – 43% 

o rohkem külalistepäevi (erinevate ametite esindajad) – 38% 

o rohkem maastikumänge – 29% 

o rohkem erinevaid võistlusi – 29% 
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Vastanutest 88% arvas, et laagriprogrammis oli tegevusi piisavalt ning 12% arvas et tegevusi 

oli liiga palju. Päevas võiks laste arvates vaba aega olla keskmiselt 2 tundi, seejuures 

minimaalselt toodi välja üks tund ja maksimaalselt kolm tundi.  

Mida lapsed vabal ajal teeksid (vastuse seda kindlasti %): 

o ajaksin sõbra/sõbrannaga juttu – 100% 

o kirjutaksin koju kirja – 50% 

o lesiksin ja võtaksin päikest – 38% 

o magaksin – 29% 

o loeksin raamatut – 50% 

o kiiguksin vms tegevus – 29% 

 

Rahulolu erinevate aspektidega laagris (vastuse väga rahul %): 

o kasvatajatega – 100% 

o sööklaga – 86% 

o erialase programmiga – 83% 

o sportimisvõimalustega – 71% 

o ujumiskohaga – 71% 

o üldise korraga laagris – 71% 

o toiduga – 71% 

o oma toaga laagris – 63% 

o elamistingimustega – 57% 

o tegevusprogrammiga – 50% 

o pesemisruumiga – 29% 

 

Enamik (88%) vastanutest tuleksid samasse laagrisse tagasi. 

 

Lapsed tuleksid samasse laagrisse tagasi, sest (vastuse selle pärast kindlasti %) 

o siin on mõnusad kasvatajad – 86% 

o on palju huvitavaid tegevusi – 86% 

o laager asub ilusas kohas – 83% 

o mõnusad laagrikaaslased – 71% 

o siin saab hästi süüa – 50% 

 

Juhtus ka seda, et laagrikaaslased ei olnud alati ainult head sõbrad, vaid mõnikord ka 

pahatahtlikud. Üks laps ütles, et laagrikaaslased lõid teda, samuti solvati ühte last. 

 

Suunitlus laagris: kunst 

 

Laagriprogrammi kitsama suunitlusega oli lastel võimalik päevas tegeleda keskmiselt 4 tundi, 

seejuures oli minimaalne 2 tund ja maksimaalne 8 tundi. 

 

Vastanutest 71% pani kokkuvõttes laagriprogrammile hindeks “5”, 29% pani “4”.  

 

Põhjused miks lapsed panid “5” või “4”: 

o head kasvatajad 

o lõbusad tegevused 

o lahe 

o tore ja huvitav 
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Laagri personal 

Vastas 3 töötajat. 

Suunitlus: kunst. 

Personali vastustest selgub, et enamik tuusiku ostnutest said laagrivahetuse lahti kirjutatud 

programmi.  

Laagris ei ole töötajat, kes vastutaks programmi koostamise eest. 

 

Mida enamus lastest soovisid (laagri personali silmade läbi): 

o meisterdada – 100% 

o ujuda – 100% 

o võistlusmänge – 67% 

o diskoõhtuid – 33% 

o piisavalt vaba aega – 33% 

o telerit vaadata – 33% 

 

Interneti ühendus 

Laagris ei ole võimalik lastel kasutada interneti ühendust kirjade kirjutamiseks. Üks töötaja 

leidis, et interneti kasutamise võimaluse loomine ei ole ka mõttekas, kaks arvasid, et on 

mõttekas. 

 

Laagrivahetuse programmi planeerimine 

Kahe töötaja arvates on võimalik koostada laagrivahetuse programm jooksva aasta 

detsembriks ning ühe töötaja arvates oleks reaalne aeg aprillis. 

 

Tuusikud laagrisse osteti peamiselt 1 kuu enne laagrivahetuse algust, samuti laagrivahetusele 

eelneval nädalal. 

 

Eelinfo laagrivahetuse programmi kohta 

Laagrivahetuse programm on olemas infotahvlil ning kasvataja räägib ka sellest igal 

hommikul. Nii võiks see laagri personali arvates ka jääda, lisaks peaks programm olema 

väljas ka internetis ja tuleks jagada igale laagrisse tulijale paberil. 

 

Vähesed tuusiku ostnutest tundsid huvi laagrivahetuse programmi vastu. 

 

Head programmi takistab välja mõtlemast ilm, mis võib hea programmi nurjata, samuti ei ole 

piisavalt varustust. 

 

 

 

 

 

3.3.5 Laoküla Merelaager 

 

Laagris viibinud lapsed 

Üldinfo 

Kokku vastas 21 last (neist 71% poisid ja 29% tüdrukud). Keskmine vanus oli 12 aastat, 

seejuures noorim oli 8-aastane ja vanim 18-aastane. Laagris oli 11-14 aastaseid 43%. Veidi 

enam kui pooled (57%) Laoküla Merelaagris olnud lastest olid pärit Tallinnast või 

Harjumaalt, 14% Ida-Virumaalt, 9% Lääne-Virumaalt, 9% Tartumaalt, teiste maakondade 

esindatus jäi väiksemaks. Kõik laagris viibinud lapsed olid eestlased. 
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Varasem kokkupuude projekt- ja noortelaagritega 

Laoküla Merelaagri lastest oli 33% üldse esimest korda projektlaagris, 10% teist korda, 38% 

oli kolmandat korda ning 19% olnud enam kordi. 

Projekt- või noortelaagris oli 9% esimest korda, 5% teist korda, kolmandat korda 24% ja 

enam kordi 62% vastanutest. 

Laagrid, kus Laoküla Merelaagri lapsed on varem olnud: Laoküla Merelaager, Luunja 

Lastelaager, Timmo Tallid, Treppoja Noortelaager, Kloogaranna Noortelaager, Rutja 

Noortelaager, Valgemetsa Noortelaager, Segasumma Suvila. 

 

Miks valiti just see laager 

Ligikaudu kolmandik lastest valis laagri oma soovi järgi, 19% valis laagri sõbra või sõbranna 

soovitusel, 25%-le ostsid vanemad tuusiku siia ning 5% valis laagri kellegi teise soovitusel.  

Need lapsed, kes valisid laagri ise, tõid välja järgmised põhjused (vastuse just sellepärast %): 

o suunitlus tundus kõige sobivam – 31% 

o olin siin eelmisel aastal ja mulle väga meeldis – 31% 

o sõbrad tulid siia – 13% 

o laagrile tehti palju reklaami – 13% 

o ainus laager, mida tean – 13% 

 

Eelinfo laagrivahetuse programmi kohta 

Vastanutest 25% omas põhjaliku teavet laagrivahetuse programmi kohta enne laagrisse 

tulekut, 50% teadis natuke ja 25% ei teadnud midagi. 

Laagrivahetuse täpsest programmist sai 64% teada laagrivahetuse esimesel päeval 

rühmakasvataja käest, 36% luges programmi kohta infotahvlilt. 

Vastanutest 67% soovis, et laagris toimuv oleks üllatuseks ning 33% soovis aegsasti teada 

saada, mis laagris toimub.  

Miks soovisid lapsed saada infot enne laagrisse tulekut (vastuse selleks kindlasti %): 

o siis tean mida asjadest kaasa võtta – 63% 

o siis tean kas mul on võimalik laagris midagi uut õppida – 43% 

o vanemad on rahulikumad kui teavad mis mind ees ootab – 38% 

o siis saan mõelda kas see laager meeldib mulle või mitte – 25% 

o loetelu tegevustest tekitab põnevust – 13% 

 

Laagrivahetuse kestus 

Laagrivahetuse pikkus oli 10 päeva, küsitlus toimus eelviimasel päeval.  

 

 

Laagriprogramm ja sellega seonduv 

Laste hinnangud erinevatele tegevustele laagris (vastuse olen väga rahul %): 

o plaanitud tegevused on huvitavalt ellu viidud – 90% 

o meil on piisavalt vaba aega, mille jooksul saame teha seda mis meid huvitab – 

76% 

o meile antakse iga ürituse eel ka õpetust/koolitust – 67% 

o kasvataja kuulab plaanitud ürituse läbiviimisel ka meie soove – 62% 

o meil on palju erinevaid inimesi, kes sisustavad laagriprogrammi – 57% 

Laste käest küsiti ka seda, kas oli üritusi, kust nad ei tahtnud osa võtta, kuid siiski pidid seda 

tegema. Lastest 58% vastas, et siiani pole seda juhtunud, 32% oli mõned korrad juhtunud ja 

10% korduvalt.  

Põhjused miks lapsed ei tahtnud üritustest osa võtta (vastuse see kindlasti oli põhjuseks %): 
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o olin väsinud ja tahtsin puhata – 67% 

o tundsin, et ei oska seda – 17% 

o üritus ei meeldinud mulle – 8% 

o kartsin – 8% 

 

Mida oleksid lapsed laagris veel rohkem teha tahtnud (vastuse seda kindlasti %) 

o rohkem diskoõhtuid – 70% 

o rohkem ujuda – 52% 

o rohkem külalistepäevi (erinevate ametite esindajad) – 45% 

o rohkem laagrilõkkeid – 43% 

o rohkem erinevaid võistlusi – 35% 

o rohkem maastikumänge – 30% 

o rohkem lihtsalt logelemist – 10% 

 

Vastanutest 81% arvas, et laagriprogrammis oli tegevusi piisavalt ning 19% arvas et tegevusi 

oli liiga palju. Päevas võiks laste arvates vaba aega olla keskmiselt 3,5 tundi, seejuures 

minimaalselt toodi välja üks tund ja maksimaalselt seitse tundi.  

Mida lapsed vabal ajal teeksid (vastuse seda kindlasti %): 

o ajaksin sõbra/sõbrannaga juttu – 75% 

o lesiksin ja võtaksin päikest – 75% 

o magaksin – 45% 

o loeksin raamatut – 30% 

o kirjutaksin koju kirja – 16% 

o kiiguksin vms tegevus – 15% 

 

Rahulolu erinevate aspektidega laagris (vastuse väga rahul %): 

o sööklaga – 91% 

o tegevusprogrammiga – 91% 

o sportimisvõimalustega – 86% 

o toiduga – 86% 

o erialase programmiga – 76% 

o ujumiskohaga – 76% 

o üldise korraga laagris – 76% 

o oma toaga laagris – 75% 

o kasvatajatega – 67% 

o elamistingimustega – 57% 

o pesemisruumiga – 35% 

 

Kõik lapsed tuleksid samasse laagrisse tagasi. 

 

Lapsed tuleksid samasse laagrisse tagasi, sest (vastuse selle pärast kindlasti %) 

o on palju huvitavaid tegevusi – 95% 

o laager asub ilusas kohas – 86% 

o mõnusad laagrikaaslased – 81% 

o siin on mõnusad kasvatajad – 67% 

o siin saab hästi süüa – 55% 

o siin saan teha, mida tahan – 15% 

 

Juhtus ka seda, et laagrikaaslased ei olnud alati ainult head sõbrad, vaid mõnikord ka 

pahatahtlikud. Viis last ütlesid, et laagrikaaslased lõid neid, samuti solvati ühte last. 
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Suunitlus laagris: sport (purjetamine). 

 

Laagriprogrammi kitsama suunitlusega oli lastel võimalik päevas tegeleda keskmiselt 5 tundi, 

seejuures oli minimaalne 2 tund ja maksimaalne 8 tundi. 

 

Vastanutest 75% pani kokkuvõttes laagriprogrammile hindeks “5”, 25% pani “4”.  

 

Põhjused miks lapsed panid “5” või “4”: 

o head kasvatajad 

o hea laager 

o lahe koht ülilahedate inimestega 

o meeldib siin 

o palju huvitavaid tegevusi 

o pesemisvõimalused võiksid paremad olla 

 

Laagri personal 

Vastas 4 töötajat. 

Suunitlus: merendus. 

Personali vastustest selgub, et kõik tuusiku ostnutest ei saanud laagrivahetuse lahti kirjutatud 

programmi.  

Laagris on töötaja, kes vastutab programmi koostamise eest. 

 

Mida enamus lastest soovisid (laagri personali silmade läbi): 

o meisterdada – 100% 

o ujuda – 100% 

o võistlusmänge – 100% 

o lauamänge – 100% 

o diskoõhtuid – 75% 

o maastikumänge – 75% 

o piisavalt vaba aega – 50% 

o telerit vaadata – 33% 

 

Interneti ühendus 

Laagris ei ole võimalik lastel kasutada interneti ühendust kirjade kirjutamiseks. Kolm töötajat 

leidsid, et interneti kasutamise võimaluse loomine ei ole ka mõttekas, üks arvas, et on 

mõttekas. 

 

Laagrivahetuse programmi planeerimine 

Personali arvates on võimalik koostada laagrivahetuse programm jooksva aasta detsembriks. 

 

Tuusikud laagrisse osteti peamiselt 1-2 kuud enne laagrivahetuse algust. 

 

Eelinfo laagrivahetuse programmi kohta 

Laagrivahetuse programm on olemas infotahvlil ning kasvataja räägib ka sellest igal 

hommikul. Nii võiks see laagri personali arvates ka jääda, lisaks peaks programm olema 

väljas ka internetis. 

 

Vähesed tuusiku ostnutest tundsid huvi laagrivahetuse programmi vastu. 
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Head programmi takistab välja mõtlemast ilm, mis võib hea programmi nurjata. 

 

 

3.3.6 Maal Vanaema Juures 

 

Laagris viibinud lapsed 

Üldinfo 

Kokku vastas 21 last (neist 29% poisid ja 71% tüdrukud). Keskmine vanus oli 10 aastat, 

seejuures noorim oli 8-aastane ja vanim 12-aastane. Suurem osa (76%) Maal Vanaema Juures 

olnud lastest olid pärit Tallinnast või Harjumaalt, 10% Tartumaalt, teiste maakondade 

esindatus jäi väiksemaks. Kõik laagris viibinud lapsed olid eestlased. 

 

Varasem kokkupuude projekt- ja noortelaagritega 

Maal Vanaema Juures laagri lastest oli 33% üldse esimest korda projektlaagris, 34% teist 

korda, 19% oli kolmandat korda ning 14% olnud enam kordi. 

Projekt- või noortelaagris oli 29% esimest korda, 33% teist korda, kolmandat korda 5%, 

neljandat korda 14% ja enam kordi 19% vastanutest. 

Laagrid, kus Maal Vanaema Juures lapsed on varem olnud: Maal Vanaema Juures, Kuti-Muti 

Noortelaager, Timmo Tallid, Taevaskoja Noortelaager, Segasumma Suvila. 

 

Miks valiti just see laager 

Pooled lastest valisid laagri oma soovi järgi, 47% valis laagri sõbra või sõbranna soovitusel, 

11%-le ostsid vanemad tuusiku siia ning 11% valis laagri kellegi teise soovitusel.  

Need lapsed, kes valisid laagri ise, tõid välja järgmised põhjused (vastuse just sellepärast %): 

o suunitlus tundus kõige sobivam – 33% 

o olin siin eelmisel aastal ja mulle väga meeldis – 25% 

o sõbrad tulid siia – 25% 

o laagrile tehti palju reklaami – 8% 

o ainus laager, mida tean – 8% 

 

Eelinfo laagrivahetuse programmi kohta 

Vastanutest 24% omas põhjaliku teavet laagrivahetuse programmi kohta enne laagrisse 

tulekut, 62% teadis natuke ja 14% ei teadnud midagi. 

Laagrivahetuse täpsest programmist sai 20% teada laagrivahetuse esimesel päeval 

rühmakasvataja käest, 67% luges programmi kohta infotahvlilt, 13% sai selle paberil laagrisse 

saabudes. 

Vastanutest 43% soovis, et laagris toimuv oleks üllatuseks ning 57% soovis aegsasti teada 

saada, mis laagris toimub.  

Miks soovisid lapsed saada infot enne laagrisse tulekut (vastuse selleks kindlasti %): 

o siis tean mida asjadest kaasa võtta – 60% 

o loetelu tegevustest tekitab põnevust – 55% 

o vanemad on rahulikumad kui teavad mis mind ees ootab – 50% 

o siis tean kas mul on võimalik laagris midagi uut õppida – 44% 

o siis saan mõelda kas see laager meeldib mulle või mitte – 30% 

o saan rääkida oma sõbrale ja ehk tuleb tema ka laagrisse – 20% 

 

Laagrivahetuse kestus 

Laagrivahetuse pikkus oli 6 päeva, küsitlus toimus eelviimasel päeval.  

 

Laagriprogramm ja sellega seonduv 
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Laste hinnangud erinevatele tegevustele laagris (vastuse olen väga rahul %): 

o meil on piisavalt vaba aega, mille jooksul saame teha seda mis meid huvitab – 

86% 

o meil on palju erinevaid inimesi, kes sisustavad laagriprogrammi – 70% 

o plaanitud tegevused on huvitavalt ellu viidud – 67% 

o meile antakse iga ürituse eel ka õpetust/koolitust – 67% 

o kasvataja kuulab plaanitud ürituse läbiviimisel ka meie soove – 52% 

Laste käest küsiti ka seda, kas oli üritusi, kust nad ei tahtnud osa võtta, kuid siiski pidid seda 

tegema. Lastest 80% vastas, et siiani pole seda juhtunud, 20% oli mõned korrad juhtunud.  

Põhjused miks lapsed ei tahtnud üritustest osa võtta (vastuse see kindlasti oli põhjuseks %): 

o olin väsinud ja tahtsin puhata – 67% 

 

Mida oleksid lapsed laagris veel rohkem teha tahtnud (vastuse seda kindlasti %) 

o rohkem ujuda – 71% 

o rohkem laagrilõkkeid – 62% 

o rohkem diskoõhtuid – 62% 

o rohkem maastikumänge – 62% 

o rohkem erinevaid võistlusi – 43% 

o rohkem külalistepäevi (erinevate ametite esindajad) – 33% 

o rohkem lihtsalt logelemist – 10% 

 

Kõik lapsed arvasid, et laagriprogrammis oli tegevusi piisavalt. Päevas võiks laste arvates 

vaba aega olla keskmiselt 2,5 tundi, seejuures minimaalselt toodi välja üks tund ja 

maksimaalselt viis tundi.  

Mida lapsed vabal ajal teeksid (vastuse seda kindlasti %): 

o ajaksin sõbra/sõbrannaga juttu – 85% 

o magaksin – 50% 

o kiiguksin vms tegevus – 45% 

o lesiksin ja võtaksin päikest – 26% 

o kirjutaksin koju kirja – 16% 

o loeksin raamatut – 11% 

 

Rahulolu erinevate aspektidega laagris (vastuse väga rahul %): 

o kasvatajatega – 100% 

o toiduga – 100% 

o sööklaga – 95% 

o ujumiskohaga – 85% 

o sportimisvõimalustega – 79% 

o tegevusprogrammiga – 75% 

o oma toaga laagris – 70% 

o elamistingimustega – 68% 

o erialase programmiga – 68% 

o pesemisruumiga – 55% 

o üldise korraga laagris – 42% 

 

Enamik (91%) lastest tuleksid samasse laagrisse tagasi. 

 

Lapsed tuleksid samasse laagrisse tagasi, sest (vastuse selle pärast kindlasti %) 

o on palju huvitavaid tegevusi – 83% 

o mõnusad laagrikaaslased – 83% 
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o laager asub ilusas kohas – 78% 

o siin on mõnusad kasvatajad – 78% 

o siin saab hästi süüa – 61% 

o siin saan teha, mida tahan – 29% 

 

Juhtus ka seda, et laagrikaaslased ei olnud alati ainult head sõbrad, vaid mõnikord ka 

pahatahtlikud. Kaks last ütlesid, et laagrikaaslased olid varastanud nende asju, samuti kiusati 

ühte last. 

 

Suunitlus laagris: kunst. 

 

Laagriprogrammi kitsama suunitlusega oli lastel võimalik päevas tegeleda keskmiselt 3 tundi, 

seejuures oli minimaalne 1 tund ja maksimaalne 8 tundi. 

 

Vastanutest 65% pani kokkuvõttes laagriprogrammile hindeks “5”, 30% pani “4” ja 5% “3”.  

 

Põhjused miks lapsed panid “5” või “4”: 

o hea ja huvitav 

o hea laager 

o head õpetajad 

o palju tegevust ja lõbusad kasvatajad 

o tahaks rohkem sportmänge 

o vaheldusrikas 

 

 

Laagri personal 

Vastas 4 töötajat. 

Suunitlus: kindel suunitlus puudub. 

Personali vastustest selgub, et kõik tuusiku ostnud said laagrivahetuse lahti kirjutatud 

programmi.  

Laagris on töötaja, kes vastutab programmi koostamise eest. 

 

Mida enamus lastest soovisid (laagri personali silmade läbi): 

o diskoõhtuid – 100% 

o ujuda – 75% 

o maastikumänge – 25% 

 

Interneti ühendus 

Laagris ei ole võimalik lastel kasutada interneti ühendust kirjade kirjutamiseks. Kolm töötajat 

leidsid, et interneti kasutamise võimaluse loomine ei ole ka mõttekas, üks arvas, et on 

mõttekas. 

 

Laagrivahetuse programmi planeerimine 

Personali arvates on võimalik koostada laagrivahetuse programm jooksva aasta detsembriks. 

 

Tuusikud laagrisse osteti peamiselt 1-2 kuud enne laagrivahetuse algust. 

 

Eelinfo laagrivahetuse programmi kohta 
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Laagrivahetuse programm on olemas infotahvlil ning kasvataja räägib ka sellest igal 

hommikul. Nii võiks see laagri personali arvates ka jääda, lisaks peaks programm olema 

väljas ka internetis. 

 

Enamik tuusiku ostnutest tundsid huvi laagrivahetuse programmi vastu. 

 

Head programmi takistab välja mõtlemast ilm, mis võib hea programmi nurjata. 

 

 

 

3.3.7 MTÜ Klubi 2000 Suvelaager 

 

Laagris viibinud lapsed 

Üldinfo 

Kokku vastas 14 last (neist 57% poisid ja 43% tüdrukud). Keskmine vanus oli 16 aastat, 

seejuures noorim oli 14-aastane ja vanim 17-aastane. Kõik lapsed olid pärit Tartumaalt ning 

kõik olid eestlased. 

 

Varasem kokkupuude projekt- ja noortelaagritega 

MTÜ Klubi 2000 Suvelaagri lastest oli 29% üldse esimest korda projektlaagris, 36% teist 

korda, 7% oli neljandat korda ning 28% olnud enam kordi. 

Projekt- või noortelaagris oli 21% esimest korda, 29% teist korda, kolmandat korda 7%, 

neljandat korda 7% ja enam kordi 36% vastanutest. 

 

Miks valiti just see laager 

Enamik (77%) lastest valis laagri oma soovi järgi, 18% valis laagri sõbra või sõbranna 

soovitusel ning 10% valis laagri kellegi teise soovitusel.  

Need lapsed, kes valisid laagri ise, tõid välja järgmised põhjused (vastuse just sellepärast %): 

o sõbrad tulid siia – 64% 

o tuusik oli tasukohase hinnaga – 25% 

o olin siin eelmisel aastal ja mulle väga meeldis – 14% 

 

Eelinfo laagrivahetuse programmi kohta 

Vastanutest 64% omas põhjaliku teavet laagrivahetuse programmi kohta enne laagrisse 

tulekut, 29% teadis natuke ja 7% ei teadnud midagi. 

Laagrivahetuse täpsest programmist sai 38% teada laagrivahetuse esimesel päeval 

rühmakasvataja käest, 31% luges programmi kohta infotahvlilt, 31% sai selle paberil laagrisse 

saabudes. 

Vastanutest 29% soovis, et laagris toimuv oleks üllatuseks ning 71% soovis aegsasti teada 

saada, mis laagris toimub.  

Miks soovisid lapsed saada infot enne laagrisse tulekut (vastuse selleks kindlasti %): 

o siis tean mida asjadest kaasa võtta – 73% 

o siis saan mõelda kas see laager meeldib mulle või mitte – 33% 

o siis tean kas mul on võimalik laagris midagi uut õppida – 22% 

o saan rääkida oma sõbrale ja ehk tuleb tema ka laagrisse – 22% 

o loetelu tegevustest tekitab põnevust – 11% 

o vanemad on rahulikumad kui teavad mis mind ees ootab – 11% 

 

Laagrivahetuse kestus 

Laagrivahetuse pikkus oli 4 päeva, küsitlus toimus teisel päeval.  
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Laagriprogramm ja sellega seonduv 

Laste hinnangud erinevatele tegevustele laagris (vastuse olen väga rahul %): 

o meil on piisavalt vaba aega, mille jooksul saame teha seda mis meid huvitab – 

93% 

o kasvataja kuulab plaanitud ürituse läbiviimisel ka meie soove – 92% 

o plaanitud tegevused on huvitavalt ellu viidud – 86% 

o meile antakse iga ürituse eel ka õpetust/koolitust – 86% 

o meil on palju erinevaid inimesi, kes sisustavad laagriprogrammi – 25% 

Laste käest küsiti ka seda, kas oli üritusi, kust nad ei tahtnud osa võtta, kuid siiski pidid seda 

tegema. Kõik lapsed vastasid, et siiani pole seda juhtunud.  

 

Mida oleksid lapsed laagris veel rohkem teha tahtnud (vastuse seda kindlasti %) 

o rohkem lihtsalt logelemist – 75% 

o rohkem ujuda – 67% 

o rohkem laagrilõkkeid – 58% 

o rohkem diskoõhtuid – 58% 

o rohkem erinevaid võistlusi – 46% 

o rohkem külalistepäevi (erinevate ametite esindajad) – 42% 

o rohkem maastikumänge – 33% 

 

Kõik lapsed arvasid, et laagriprogrammis oli tegevusi piisavalt. Päevas võiks laste arvates 

vaba aega olla keskmiselt 4 tundi, seejuures minimaalselt toodi välja kolm tund ja 

maksimaalselt kuus tundi.  

Mida lapsed vabal ajal teeksid (vastuse seda kindlasti %): 

o ajaksin sõbra/sõbrannaga juttu – 58% 

o kiiguksin vms tegevus – 46% 

o lesiksin ja võtaksin päikest – 46% 

o magaksin – 42% 

o loeksin raamatut – 18% 

 

Rahulolu erinevate aspektidega laagris (vastuse väga rahul %): 

o toiduga – 92% 

o kasvatajatega – 85% 

o elamistingimustega – 85% 

o oma toaga laagris – 69% 

o sööklaga – 62% 

o pesemisruumiga – 62% 

o tegevusprogrammiga – 54% 

o erialase programmiga – 50% 

o ujumiskohaga – 46% 

o sportimisvõimalustega – 46% 

o üldise korraga laagris – 39% 

 

Kõik lapsed tuleksid samasse laagrisse tagasi. 

 

Lapsed tuleksid samasse laagrisse tagasi, sest (vastuse selle pärast kindlasti %) 

o laager asub ilusas kohas – 92% 

o mõnusad laagrikaaslased – 85% 

o on palju huvitavaid tegevusi – 83% 
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o siin saab hästi süüa – 67% 

o siin on mõnusad kasvatajad – 58% 

o siin saan teha, mida tahan – 54% 

 

Suunitlus laagris: matkamine. 

 

Laagriprogrammi kitsama suunitlusega oli lastel võimalik päevas tegeleda keskmiselt 5 tundi, 

seejuures oli minimaalne 2 tund ja maksimaalne 6 tundi. 

 

Vastanutest 54% pani kokkuvõttes laagriprogrammile hindeks “5”, 46% pani “4”.  

 

Põhjused miks lapsed panid “5” või “4”: 

o elamused siit on vapustavad 

o hea koht 

o huvitav ja lõbus 

o lahe on 

 

Laagri personal 

Vastas 1 töötajat. 

Suunitlus: riskirühma noored. 

Personali vastustest selgub, et kõik tuusiku ostnud ei saanud laagrivahetuse lahti kirjutatud 

programmi.  

Laagris on töötaja, kes vastutab programmi koostamise eest. 

 

Mida enamus lastest soovisid (laagri personali silmade läbi): diskoõhtuid, ujuda, 

võistlusmänge. 

 

Interneti ühendus 

Laagris ei ole võimalik lastel kasutada interneti ühendust kirjade kirjutamiseks. Personal 

leidis, et interneti kasutamise võimaluse loomine ei ole ka mõttekas. 

 

Laagrivahetuse programmi planeerimine 

Personali arvates on võimalik koostada laagrivahetuse programm jooksva aasta detsembriks. 

 

Eelinfo laagrivahetuse programmi kohta 

Laagrivahetuse programm antakse igale laagrisse saabujale kätte. Nii võiks see laagri 

personali arvates ka jääda, lisaks peaks saatma programmi koju ja programm peaks olema ka 

infotahvlil. 

 

Pooled tuusiku ostnutest tundsid huvi laagrivahetuse programmi vastu. 

 

Head programmi takistab välja mõtlemast see, et tuusiku hind tõuseb seeläbi. 

 

 

 

3.3.8 MTÜ Noored Toredate Mõtetega 

 

Laagris viibinud lapsed 

Üldinfo 



 154 

Kokku vastas 20 last (neist 45% poisid ja 55% tüdrukud). Keskmine vanus oli 13 aastat, 

seejuures noorim oli 9-aastane ja vanim 18-aastane. Suurem osa (95%) lastest olid pärit 

Tartumaalt ning 5% Tallinnast või Harjumaalt. Rahvuse järgi jagunesid lapsed järgmiselt: 

90% eestlased ja 10% venelased. 

 

Varasem kokkupuude projekt- ja noortelaagritega 

MTÜ Noored Toredate Mõtetega laagri lastest oli 80% üldse esimest korda projektlaagris, 

10% teist korda, 5% oli kolmandat korda ning 5% olnud enam kordi. 

Projekt- või noortelaagris oli 35% esimest korda, 15% teist korda, kolmandat korda 5%, 

neljandat korda 15% ja enam kordi 30% vastanutest. 

 

Miks valiti just see laager 

Enamik (83%) lastest valis laagri oma soovi järgi, 31% valis laagri sõbra või sõbranna 

soovitusel, 11%-le ostsid vanemad tuusiku siia ning 10% valis laagri kellegi teise soovitusel.  

Need lapsed, kes valisid laagri ise, tõid välja järgmised põhjused (vastuse just sellepärast %): 

o suunitlus tundus kõige sobivam – 50% 

o sõbrad tulid siia – 10% 

o ainus laager, mida tean – 10% 

 

Eelinfo laagrivahetuse programmi kohta 

Vastanutest 15% omas põhjaliku teavet laagrivahetuse programmi kohta enne laagrisse 

tulekut, 75% teadis natuke ja 10% ei teadnud midagi. 

Laagrivahetuse täpsest programmist sai 71% teada laagrivahetuse esimesel päeval 

rühmakasvataja käest, 6% luges programmi kohta infotahvlilt, 23% sai selle paberil laagrisse 

saabudes. 

Vastanutest 30% soovis, et laagris toimuv oleks üllatuseks ning 70% soovis aegsasti teada 

saada, mis laagris toimub.  

Miks soovisid lapsed saada infot enne laagrisse tulekut (vastuse selleks kindlasti %): 

o siis saan mõelda kas see laager meeldib mulle või mitte – 67% 

o siis tean kas mul on võimalik laagris midagi uut õppida – 54% 

o loetelu tegevustest tekitab põnevust – 36% 

o vanemad on rahulikumad kui teavad mis mind ees ootab – 36% 

o siis tean mida asjadest kaasa võtta – 18% 

o saan rääkida oma sõbrale ja ehk tuleb tema ka laagrisse – 17% 

 

Laagrivahetuse kestus 

Laagrivahetuse pikkus oli 5 või 10 päeva, küsitlus toimus eelviimasel päeval.  

 

Laagriprogramm ja sellega seonduv 

Laste hinnangud erinevatele tegevustele laagris (vastuse olen väga rahul %): 

o kasvataja kuulab plaanitud ürituse läbiviimisel ka meie soove – 68% 

o meile antakse iga ürituse eel ka õpetust/koolitust – 67% 

o meil on piisavalt vaba aega, mille jooksul saame teha seda mis meid huvitab – 

58% 

o plaanitud tegevused on huvitavalt ellu viidud – 50% 

o meil on palju erinevaid inimesi, kes sisustavad laagriprogrammi – 33% 

Laste käest küsiti ka seda, kas oli üritusi, kust nad ei tahtnud osa võtta, kuid siiski pidid seda 

tegema. Lastest 90% vastas, et siiani pole seda juhtunud, 10% oli mõned korrad juhtunud.  

Põhjused miks lapsed ei tahtnud üritustest osa võtta (vastuse see kindlasti oli põhjuseks %): 

o olin väsinud ja tahtsin puhata – 20% 
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o tundsin, et ei oska seda – 20% 

 

Mida oleksid lapsed laagris veel rohkem teha tahtnud (vastuse seda kindlasti %) 

o rohkem laagrilõkkeid – 27% 

o rohkem lihtsalt logelemist – 17% 

o rohkem ujuda – 6% 

o rohkem diskoõhtuid – 6% 

o rohkem maastikumänge – 6% 

o rohkem erinevaid võistlusi – 6% 

o rohkem külalistepäevi (erinevate ametite esindajad) – 6% 

 

Kõik lapsed arvasid, et laagriprogrammis oli tegevusi piisavalt. Päevas võiks laste arvates 

vaba aega olla keskmiselt 2 tundi, seejuures minimaalselt toodi välja üks tund ja 

maksimaalselt neli tundi.  

Mida lapsed vabal ajal teeksid (vastuse seda kindlasti %): 

o ajaksin sõbra/sõbrannaga juttu – 65% 

o lesiksin ja võtaksin päikest – 31% 

o magaksin – 19% 

o kiiguksin vms tegevus – 17% 

o kirjutaksin koju kirja – 6% 

 

Rahulolu erinevate aspektidega laagris (vastuse väga rahul %): 

o oma toaga laagris – 88% 

o elamistingimustega – 88% 

o toiduga – 87% 

o sööklaga – 87% 

o erialase programmiga – 83% 

o kasvatajatega – 82% 

o pesemisruumiga – 77% 

o tegevusprogrammiga – 65% 

o üldise korraga laagris – 58% 

o sportimisvõimalustega – 54% 

o ujumiskohaga – 36% 

 

Enamik (95%) lastest tuleksid samasse laagrisse tagasi. 

 

Lapsed tuleksid samasse laagrisse tagasi, sest (vastuse selle pärast kindlasti %) 

o on palju huvitavaid tegevusi – 94% 

o mõnusad laagrikaaslased – 82% 

o siin on mõnusad kasvatajad – 82% 

o laager asub ilusas kohas – 60% 

o siin saab hästi süüa – 58% 

o siin saan teha, mida tahan – 6% 

 

Juhtus ka seda, et laagrikaaslased ei olnud alati ainult head sõbrad, vaid mõnikord ka 

pahatahtlikud. Üks laps ütles, et laagrikaaslased olid varastanud tema asju. 

 

Suunitlus laagris: fotograafia, multimeedia. 
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Laagriprogrammi kitsama suunitlusega oli lastel võimalik päevas tegeleda keskmiselt 5 tundi, 

seejuures oli minimaalne 2 tund ja maksimaalne 8 tundi. 

 

Vastanutest 50% pani kokkuvõttes laagriprogrammile hindeks “5”, 40% pani “4” ja 10% “3”.  

 

Põhjused miks lapsed panid “5” või “4”: 

o hea ja huvitav 

o hea laager 

o lahe 

o mõnus laager, palju nalja 

o õppisin asju, mida kodus ise ei viitsi või ei saa 

o rohkem koordineeritum, kahe tunniga jõuab vähe teha 

o sobis täpselt mulle, teema huvitab mind 

 

 

Laagri personal 

Vastas 2 töötajat. 

Suunitlus: video. 

Personali vastustest selgub, et kõik tuusiku ostnud said laagrivahetuse lahti kirjutatud 

programmi.  

Laagris ei ole töötajat, kes vastutaks programmi koostamise eest. 

 

Interneti ühendus 

Laagris on lastel võimalik kasutada interneti ühendust kirjade kirjutamiseks. 

 

 

Laagrivahetuse programmi planeerimine 

Personali arvates on võimalik koostada laagrivahetuse programm jooksva aasta detsembriks. 

 

Tuusikud laagrisse osteti peamiselt 1 kuu enne laagrivahetuse algust, samuti laagrivahetusele 

eelneval nädalal. 

 

Eelinfo laagrivahetuse programmi kohta 

Laagrivahetuse programm antakse igale laagrisse saabunule paberil kätte ning kasvataja 

räägib ka sellest igal hommikul. Nii võiks see laagri personali arvates ka jääda. 

 

Head programmi takistab välja mõtlemast see, et tuusiku hind tõuseb seeläbi, samuti pole 

piisavalt varustust. 

 

 

 

3.3.9 MTÜ Nõmme Kaks Tuhat 

 

Laagris viibinud lapsed 

Üldinfo 

Kokku vastas 12 last (neist 58% poisid ja 42% tüdrukud). Keskmine vanus oli 10 aastat, 

seejuures noorim oli 8-aastane ja vanim 13-aastane. Suurem osa (92%) laagris olnud lastest 

olid pärit Tallinnast või Harjumaalt, 8% Läänemaalt. Rahvuse järgi jagunesid lapsed 

järgmiselt: 67% eestlased, 25% venelased ja 8% muu rahvuse esindajad.. 
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Varasem kokkupuude projekt- ja noortelaagritega 

MTÜ Nõmme Kaks Tuhat laagri lastest oli 42% üldse esimest korda projektlaagris, 25% teist 

korda, 8% oli kolmandat korda, 8% neljandat ning 17% olnud enam kordi. 

Projekt- või noortelaagris oli 50% esimest korda, 17% teist korda, kolmandat korda 8% ja 

enam kordi 25% vastanutest. 

Laagrid, kus MTÜ Nõmme Kaks Tuhat lapsed on varem olnud: Treppoja Noortelaager, 

Segasumma Suvila. 

 

Miks valiti just see laager 

Suurem osa (58%) lastest valis laagri oma soovi järgi, 8% valis laagri sõbra või sõbranna 

soovitusel, 42%-le ostsid vanemad tuusiku siia ning 9% valis laagri kellegi teise soovitusel.  

Need lapsed, kes valisid laagri ise, tõid välja järgmised põhjused (vastuse just sellepärast %): 

o suunitlus tundus kõige sobivam – 57% 

o laagrile tehti palju reklaami – 33% 

o sõbrad tulid siia – 14% 

 

Eelinfo laagrivahetuse programmi kohta 

Vastanutest 92% omas natuke teavet laagrivahetuse programmi kohta enne laagrisse tulekut, 

8% ei teadnud midagi. 

Laagrivahetuse täpsest programmist sai 13% teada laagrivahetuse esimesel päeval 

rühmakasvataja käest, 37% luges programmi kohta infotahvlilt, 50% sai selle paberil laagrisse 

saabudes. 

Vastanutest 58% soovis, et laagris toimuv oleks üllatuseks ning 42% soovis aegsasti teada 

saada, mis laagris toimub.  

Miks soovisid lapsed saada infot enne laagrisse tulekut (vastuse selleks kindlasti %): 

o siis tean mida asjadest kaasa võtta – 33% 

o siis saan mõelda kas see laager meeldib mulle või mitte – 33% 

 

Laagrivahetuse kestus 

Laagrivahetuse pikkus oli 10 päeva, küsitlus toimus viiendal päeval.  

 

Laagriprogramm ja sellega seonduv 

Laste hinnangud erinevatele tegevustele laagris (vastuse olen väga rahul %): 

o meile antakse iga ürituse eel ka õpetust/koolitust – 67% 

o meil on piisavalt vaba aega, mille jooksul saame teha seda mis meid huvitab – 

58% 

o kasvataja kuulab plaanitud ürituse läbiviimisel ka meie soove – 58% 

o meil on palju erinevaid inimesi, kes sisustavad laagriprogrammi – 50% 

o plaanitud tegevused on huvitavalt ellu viidud – 42% 

Laste käest küsiti ka seda, kas oli üritusi, kust nad ei tahtnud osa võtta, kuid siiski pidid seda 

tegema. Lastest 50% vastas, et siiani pole seda juhtunud, 42% oli mõned korrad juhtunud ja 

8% korduvalt.  

Põhjused miks lapsed ei tahtnud üritustest osa võtta (vastuse see kindlasti oli põhjuseks %): 

o tundsin, et ei oska seda – 60% 

o olin väsinud ja tahtsin puhata – 40% 

o kartsin – 20% 

o üritus ei meeldinud – 20% 

 

Mida oleksid lapsed laagris veel rohkem teha tahtnud (vastuse seda kindlasti %) 

o rohkem ujuda – 67% 
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o rohkem diskoõhtuid – 67% 

o rohkem maastikumänge – 55% 

o rohkem laagrilõkkeid – 50% 

o rohkem külalistepäevi (erinevate ametite esindajad) – 33% 

o rohkem erinevaid võistlusi – 17% 

o rohkem lihtsalt logelemist – 17% 

 

Vastanutest 75% arvas, et laagriprogrammis oli tegevusi piisavalt ning 25%, et tegevusi oli 

liiga palju. Päevas võiks laste arvates vaba aega olla keskmiselt 2,5 tundi, seejuures 

minimaalselt toodi välja üks tund ja maksimaalselt viis tundi.  

Mida lapsed vabal ajal teeksid (vastuse seda kindlasti %): 

o ajaksin sõbra/sõbrannaga juttu – 55% 

o loeksin raamatut – 30% 

o kirjutaksin koju kirja – 27% 

o magaksin – 25% 

o kiiguksin vms tegevus – 25% 

o lesiksin ja võtaksin päikest – 9% 

 

Rahulolu erinevate aspektidega laagris (vastuse väga rahul %): 

o sööklaga – 92% 

o kasvatajatega – 91% 

o pesemisruumiga – 91% 

o elamistingimustega – 82% 

o sportimisvõimalustega – 82% 

o toiduga – 75% 

o ujumiskohaga – 75% 

o tegevusprogrammiga – 75% 

o erialase programmiga – 75% 

o oma toaga laagris – 64% 

o üldise korraga laagris – 50% 

 

Suurem osa (67%) lastest tuleksid samasse laagrisse tagasi. 

 

Lapsed tuleksid samasse laagrisse tagasi, sest (vastuse selle pärast kindlasti %) 

o siin on mõnusad kasvatajad – 88% 

o on palju huvitavaid tegevusi – 75% 

o laager asub ilusas kohas – 57% 

o mõnusad laagrikaaslased – 38% 

o siin saab hästi süüa – 38% 

o siin saan teha, mida tahan – 13% 

 

Juhtus ka seda, et laagrikaaslased ei olnud alati ainult head sõbrad, vaid mõnikord ka 

pahatahtlikud. Kaks last ütlesid, et laagrikaaslased olid löönud neid, samuti kiusati ühte last. 

 

Laagriprogrammi kitsama suunitlusega oli lastel võimalik päevas tegeleda keskmiselt 3 tundi, 

seejuures oli minimaalne 1 tund ja maksimaalne 6 tundi. 

 

Vastanutest 50% pani kokkuvõttes laagriprogrammile hindeks “5”, 25% pani “4” ja 25% “3”.  

 

Põhjused miks lapsed panid “5” või “4”: 
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o hea ja huvitav 

o mitmekülgne 

o väga hea kord 

 

 

 

3.3.10 Olustvere Mõisahärra Laager 

 

Laagris viibinud lapsed 

Üldinfo 

Kokku vastas 20 last (neist 35% poisid ja 65% tüdrukud). Keskmine vanus oli 12 aastat, 

seejuures noorim oli 8-aastane ja vanim 16-aastane. Laagris oli 11-14 aastaseid lapsi 50%. 

Suurem osa (60%) Olustvere Mõisahärra Laagris olnud lastest olid pärit Tallinnast või 

Harjumaalt, 20% Tartumaalt, 15% Pärnumaalt ja 5% Lääne-Virumaalt. Rahvuse järgi 

jagunesid lapsed järgmiselt: 80% eestlased ja 20% venelased. 

 

Varasem kokkupuude projekt- ja noortelaagritega 

Olustvere Mõisahärra Laagri lastest oli 45% üldse esimest korda projektlaagris, 15% teist 

korda, 5% oli kolmandat korda, 20% neljandat ning 15% olnud enam kordi. 

Projekt- või noortelaagris oli 10% esimest korda, 32% teist korda, kolmandat korda 5%, 

neljandat korda 32% ja enam kordi 21% vastanutest. 

Laagrid, kus Olustvere Mõisahärra Laagri lapsed on varem olnud: Olustvere Mõisahärra 

Laager, Taevaskoja Noortelaager, Valgemetsa Noortelaager, Remniku Laste- ja Noortelaager, 

Treppoja Noortelaager. 

 

Miks valiti just see laager 

Vastanutest 38% valis laagri oma soovi järgi, 28% valis laagri sõbra või sõbranna soovitusel, 

21%-le ostsid vanemad tuusiku siia ning 21% valis laagri kellegi teise soovitusel.  

Need lapsed, kes valisid laagri ise, tõid välja järgmised põhjused (vastuse just sellepärast %): 

o sõbrad tulid siia – 50% 

o olin siin eelmisel aastal ja mulle väga meeldis – 25% 

o ainus laager, mida tean – 13% 

 

Eelinfo laagrivahetuse programmi kohta 

Vastanutest 5% omas põhjaliku teavet laagrivahetuse programmi kohta enne laagrisse tulekut, 

55% teadis natuke ja 40% ei teadnud midagi. 

Laagrivahetuse täpsest programmist sai 71% teada laagrivahetuse esimesel päeval 

rühmakasvataja käest, 23% luges programmi kohta infotahvlilt, 6% sai selle paberil laagrisse 

saabudes. 

Vastanutest 65% soovis, et laagris toimuv oleks üllatuseks ning 35% soovis aegsasti teada 

saada, mis laagris toimub.  

Miks soovisid lapsed saada infot enne laagrisse tulekut (vastuse selleks kindlasti %): 

o vanemad on rahulikumad kui teavad mis mind ees ootab – 88% 

o siis saan mõelda kas see laager meeldib mulle või mitte – 88% 

o siis tean mida asjadest kaasa võtta – 75% 

o siis tean kas mul on võimalik laagris midagi uut õppida – 71% 

o saan rääkida oma sõbrale ja ehk tuleb tema ka laagrisse – 62% 

o loetelu tegevustest tekitab põnevust – 50% 

 

Laagrivahetuse kestus 
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Laagrivahetuse pikkus oli 10 päeva, küsitlus toimus seitsmendal päeval.  

 

Laagriprogramm ja sellega seonduv 

Laste hinnangud erinevatele tegevustele laagris (vastuse olen väga rahul %): 

o kasvataja kuulab plaanitud ürituse läbiviimisel ka meie soove – 95% 

o meil on palju erinevaid inimesi, kes sisustavad laagriprogrammi – 75% 

o plaanitud tegevused on huvitavalt ellu viidud – 70% 

o meile antakse iga ürituse eel ka õpetust/koolitust – 70% 

o meil on piisavalt vaba aega, mille jooksul saame teha seda mis meid huvitab – 

60% 

Laste käest küsiti ka seda, kas oli üritusi, kust nad ei tahtnud osa võtta, kuid siiski pidid seda 

tegema. Lastest 50% vastas, et siiani pole seda juhtunud, 50% oli mõned korrad juhtunud.  

Põhjused miks lapsed ei tahtnud üritustest osa võtta (vastuse see kindlasti oli põhjuseks %): 

o olin väsinud ja tahtsin puhata – 78% 

o tundsin, et ei oska seda – 22% 

o üritus ei meeldinud – 56% 

o kasvataja ei meeldinud, kes üritust korraldas – 33% 

 

Mida oleksid lapsed laagris veel rohkem teha tahtnud (vastuse seda kindlasti %) 

o rohkem diskoõhtuid – 70% 

o rohkem laagrilõkkeid – 60% 

o rohkem ujuda – 50% 

o rohkem lihtsalt logelemist – 45% 

o rohkem erinevaid võistlusi – 40% 

o rohkem maastikumänge – 25% 

o rohkem külalistepäevi (erinevate ametite esindajad) – 11% 

 

Vastanutest 70% arvas, et laagriprogrammis oli tegevusi piisavalt, 30% arvates oli tegevusi 

liiga palju. Päevas võiks laste arvates vaba aega olla keskmiselt 2,5 tundi, seejuures 

minimaalselt toodi välja üks tund ja maksimaalselt kuus tundi.  

Mida lapsed vabal ajal teeksid (vastuse seda kindlasti %): 

o ajaksin sõbra/sõbrannaga juttu – 90% 

o lesiksin ja võtaksin päikest – 35% 

o kiiguksin vms tegevus – 20% 

o magaksin – 10% 

o loeksin raamatut – 5% 

 

Rahulolu erinevate aspektidega laagris (vastuse väga rahul %): 

o kasvatajatega – 100% 

o elamistingimustega – 90% 

o ujumiskohaga – 80% 

o sportimisvõimalustega – 74% 

o oma toaga laagris – 70% 

o sööklaga – 68% 

o erialase programmiga – 63% 

o toiduga – 53% 

o tegevusprogrammiga – 50% 

o üldise korraga laagris – 45% 

o pesemisruumiga – 42% 
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Enamik (95%) lastest tuleksid samasse laagrisse tagasi. 

 

Lapsed tuleksid samasse laagrisse tagasi, sest (vastuse selle pärast kindlasti %) 

o mõnusad laagrikaaslased – 79% 

o siin on mõnusad kasvatajad – 79% 

o laager asub ilusas kohas – 63% 

o on palju huvitavaid tegevusi – 58% 

o siin saab hästi süüa – 37% 

o siin saan teha, mida tahan – 21% 

 

Juhtus ka seda, et laagrikaaslased ei olnud alati ainult head sõbrad, vaid mõnikord ka 

pahatahtlikud. Ühte last kiusati kaaslaste poolt. 

 

Laagriprogrammi kitsama suunitlusega oli lastel võimalik päevas tegeleda keskmiselt 4 tundi, 

seejuures oli minimaalne 1 tund ja maksimaalne 10 tundi. 

 

Vastanutest 75% pani kokkuvõttes laagriprogrammile hindeks “5”, 25% pani “4”.  

 

Põhjused miks lapsed panid “5” või “4”: 

o alati leidub siin tegevust 

o kena laager 

o meeldib 

o mängud jms hästi läbi mõeldud 

o õpetajatega saab nalja 

 

Laagri personal 

Vastas 3 töötajat. 

Suunitlus: kindel suunitlus puudub. 

Personali vastustest selgub, et kõik tuusiku ostnud ei saanud laagrivahetuse lahti kirjutatud 

programmi.  

Laagris ei ole töötajat, kes vastutab programmi koostamise eest. 

 

Mida enamus lastest soovisid (laagri personali silmade läbi): 

o diskoõhtuid – 100% 

o võistlusmänge – 100% 

o piisavalt vaba aega – 100% 

o ujuda – 33% 

o maastikumänge – 33% 

 

Interneti ühendus 

Laagris ei ole võimalik lastel kasutada interneti ühendust kirjade kirjutamiseks. Personal 

leidis, et interneti kasutamise võimaluse loomine ei ole ka mõttekas. 

 

Laagrivahetuse programmi planeerimine 

Personali arvates on võimalik koostada laagrivahetuse programm jooksva aasta detsembriks. 

 

Tuusikud laagrisse osteti peamiselt 1 kuu enne laagrivahetuse algust, samuti laagrivahetusele 

eelneval nädalal. 

 

Eelinfo laagrivahetuse programmi kohta 



 162 

Laagrivahetuse programmist räägib kasvataja igal hommikul. Nii võiks see laagri personali 

arvates ka jääda, lisaks peaks programm olema väljas infotahvlil. 

 

Vähesed tuusiku ostnutest tundsid huvi laagrivahetuse programmi vastu. 

 

Head programmi takistab välja mõtlemast varustuse puudumine. 

 

 

3.3.11 Otepää Noortelaager 

 

Laagris viibinud lapsed 

Üldinfo 

Kokku vastas 20 last (neist 20% poisid ja 80% tüdrukud). Keskmine vanus oli 15 aastat, 

seejuures noorim oli 13-aastane ja vanim 18-aastane. Laagris oli kuni 14 aastaseid lapsi 30%. 

Otepää Noortelaagris olnud lastest oli 60% pärit Tallinnast või Harjumaalt, 30% Tartumaalt, 

5% Järvamaalt ja 5% Ida-Virumaalt. Rahvuse järgi jagunesid lapsed järgmiselt: 95% eestlased 

ja 5% venelased. 

 

Varasem kokkupuude projekt- ja noortelaagritega 

Otepää Noortelaagri lastest oli 20% üldse esimest korda projektlaagris, 25% teist korda, 25% 

oli kolmandat korda, 5% neljandat ning 25% olnud enam kordi. 

Projekt- või noortelaagris oli 10% esimest korda, 20% teist korda, kolmandat korda 5%, 

neljandat korda 10% ja enam kordi 55% vastanutest. 

Laagrid, kus Otepää Noortelaagri lapsed on varem olnud: Olustvere Mõisahärra Laager, 

Taevaskoja Noortelaager, Valgemetsa Noortelaager, Remniku Laste- ja Noortelaager, 

Treppoja Noortelaager, Pivarootsi Õppe- ja Puhkelaager, Kuti-Muti Noortelaager, Relvo 

Sport, Karepa Noortelaager. 

 

Miks valiti just see laager 

Vastanutest 74% valis laagri oma soovi järgi, 17% valis laagri sõbra või sõbranna soovitusel, 

5%-le ostsid vanemad tuusiku siia ning 6% valis laagri kellegi teise soovitusel.  

Need lapsed, kes valisid laagri ise, tõid välja järgmised põhjused (vastuse just sellepärast %): 

o olin siin eelmisel aastal ja mulle väga meeldis – 60% 

o sõbrad tulid siia – 27% 

o suunitlus tundus kõige sobivam – 31% 

 

Eelinfo laagrivahetuse programmi kohta 

Vastanutest 10% omas põhjaliku teavet laagrivahetuse programmi kohta enne laagrisse 

tulekut, 90% teadis natuke. 

Laagrivahetuse täpsest programmist sai 24% teada laagrivahetuse esimesel päeval 

rühmakasvataja käest, 76% luges programmi kohta infotahvlilt. 

Vastanutest 75% soovis, et laagris toimuv oleks üllatuseks ning 25% soovis aegsasti teada 

saada, mis laagris toimub.  

Miks soovisid lapsed saada infot enne laagrisse tulekut (vastuse selleks kindlasti %): 

o siis saan mõelda kas see laager meeldib mulle või mitte – 100% 

o siis tean mida asjadest kaasa võtta – 80% 

o siis tean kas mul on võimalik laagris midagi uut õppida – 71% 

o saan rääkida oma sõbrale ja ehk tuleb tema ka laagrisse – 60% 

o loetelu tegevustest tekitab põnevust – 40% 
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Laagrivahetuse kestus 

Laagrivahetuse pikkus oli 10 päeva, küsitlus toimus kaheksandal päeval.  

 

Laagriprogramm ja sellega seonduv 

Laste hinnangud erinevatele tegevustele laagris (vastuse olen väga rahul %): 

o kasvataja kuulab plaanitud ürituse läbiviimisel ka meie soove – 75% 

o meile antakse iga ürituse eel ka õpetust/koolitust – 63% 

o meil on palju erinevaid inimesi, kes sisustavad laagriprogrammi – 47% 

o plaanitud tegevused on huvitavalt ellu viidud – 45% 

o meil on piisavalt vaba aega, mille jooksul saame teha seda mis meid huvitab – 

30% 

Laste käest küsiti ka seda, kas oli üritusi, kust nad ei tahtnud osa võtta, kuid siiski pidid seda 

tegema. Lastest 45% vastas, et siiani pole seda juhtunud, 55% oli mõned korrad juhtunud.  

Põhjused miks lapsed ei tahtnud üritustest osa võtta (vastuse see kindlasti oli põhjuseks %): 

o olin väsinud ja tahtsin puhata – 46% 

o üritus ei meeldinud – 46% 

 

Mida oleksid lapsed laagris veel rohkem teha tahtnud (vastuse seda kindlasti %) 

o rohkem laagrilõkkeid – 55% 

o rohkem ujuda – 55% 

o rohkem diskoõhtuid – 40% 

o rohkem lihtsalt logelemist – 35% 

o rohkem maastikumänge – 35% 

o rohkem külalistepäevi (erinevate ametite esindajad) – 25% 

o rohkem erinevaid võistlusi – 15% 

 

Vastanutest 90% arvas, et laagriprogrammis oli tegevusi piisavalt, 10% arvates oli tegevusi 

liiga palju. Päevas võiks laste arvates vaba aega olla keskmiselt 2,5 tundi, seejuures 

minimaalselt toodi välja üks tund ja maksimaalselt neli tundi.  

Mida lapsed vabal ajal teeksid (vastuse seda kindlasti %): 

o ajaksin sõbra/sõbrannaga juttu – 100% 

o magaksin – 60% 

o lesiksin ja võtaksin päikest – 50% 

o kiiguksin vms tegevus – 5% 

 

Rahulolu erinevate aspektidega laagris (vastuse väga rahul %): 

o kasvatajatega – 85% 

o ujumiskohaga – 85% 

o toiduga – 65% 

o sööklaga – 55% 

o elamistingimustega – 50% 

o oma toaga laagris – 50% 

o tegevusprogrammiga – 40% 

o sportimisvõimalustega – 35% 

o erialase programmiga – 35% 

o üldise korraga laagris – 30% 

o pesemisruumiga – 30% 

 

Enamik (95%) lastest tuleksid samasse laagrisse tagasi. 
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Lapsed tuleksid samasse laagrisse tagasi, sest (vastuse selle pärast kindlasti %) 

o mõnusad laagrikaaslased – 95% 

o siin on mõnusad kasvatajad – 68% 

o laager asub ilusas kohas – 63% 

o on palju huvitavaid tegevusi – 53% 

o siin saab hästi süüa – 42% 

o siin saan teha, mida tahan – 5% 

 

Juhtus ka seda, et laagrikaaslased ei olnud alati ainult head sõbrad, vaid mõnikord ka 

pahatahtlikud. Ühel lapsel varastati tema asju ning ühte tüütasid tema kaaslased. 

 

Suunitlus: näitlemine, puhkelaager. 

 

Laagriprogrammi kitsama suunitlusega oli lastel võimalik päevas tegeleda keskmiselt 4 tundi, 

seejuures oli minimaalne 2 tund ja maksimaalne 7 tundi. 

 

Vastanutest 70% pani kokkuvõttes laagriprogrammile hindeks “5”, 30% pani “4”.  

 

Põhjused miks lapsed panid “5” või “4”: 

o aeg on hästi sisustatud 

o fantastilised kasvatajad ja sõbrad 

o hea seltskond ja mängud 

o hilisem ärkamine oleks hea 

o kõik tegevused, mis on plaanis tehakse ära 

o heatahtlikud kasvatajad 

o tore rahvas 

 

Laagri personal 

Vastas 3 töötajat. 

Suunitlus: puhkelaager. 

Personali vastustest selgub, et kõik tuusiku ostnud ei saanud laagrivahetuse lahti kirjutatud 

programmi.  

Laagris ei ole töötajat, kes vastutab programmi koostamise eest. 

 

Mida enamus lastest soovisid (laagri personali silmade läbi): 

o ujuda – 100% 

o diskoõhtuid – 67% 

o võistlusmänge – 33% 

 

Interneti ühendus 

Laagris ei ole võimalik lastel kasutada interneti ühendust kirjade kirjutamiseks. Personal 

leidis, et interneti kasutamise võimaluse loomine ei ole ka mõttekas. 

 

Laagrivahetuse programmi planeerimine 

Personali arvates on võimalik koostada laagrivahetuse programm jooksva aasta detsembriks. 

 

Tuusikud laagrisse osteti peamiselt 2-3 kuud enne laagrivahetuse algust. 

 

Eelinfo laagrivahetuse programmi kohta 
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Laagrivahetuse programmist räägib kasvataja igal hommikul. Nii võiks see laagri personali 

arvates ka jääda, lisaks peaks programmi saatma ka koju postiga. 

 

Vähesed tuusiku ostnutest tundsid huvi laagrivahetuse programmi vastu. 

 

Head programmi takistab välja mõtlemast ilm, mis võib oluliselt programmi muuta, samuti 

tõuseb tuusiku hind hea programmi korral. 

 

 

3.3.12 Saaremaa NNKÜ-NMKÜ 

 

Laagris viibinud lapsed 

Üldinfo 

Kokku vastas 20 last (neist 55% poisid ja 45% tüdrukud). Keskmine vanus oli 13 aastat, 

seejuures noorim oli 11-aastane ja vanim 16-aastane. Laagris oli 11-14 aastaseid lapsi 90%. 

Saaremaa NNKÜ-NMKÜ laagris olnud lastest oli 90% pärit Saaremaalt ja 10% Tallinnast või 

Harjumaalt. Kõik laagris viibinu lapsed olid eestlased. 

 

Varasem kokkupuude projekt- ja noortelaagritega 

Saaremaa NNKÜ-NMKÜ lastest oli 30% üldse esimest korda projektlaagris, 20% teist korda, 

15% oli kolmandat korda, 15% neljandat ning 20% olnud enam kordi. 

Projekt- või noortelaagris oli 21% esimest korda, 5% teist korda, kolmandat korda 16%, 

neljandat korda 26% ja enam kordi 32% vastanutest. 

Laagrid, kus Saaremaa NNKÜ-NMKÜ lapsed on varem olnud: Urumarja Noortelaager. 

 

Miks valiti just see laager 

Vastanutest 74% valis laagri oma soovi järgi, 12% valis laagri õpetaja/treeneri soovitusel.  

Need lapsed, kes valisid laagri ise, tõid välja järgmised põhjused (vastuse just sellepärast %): 

o olin siin eelmisel aastal ja mulle väga meeldis – 38% 

o sõbrad tulid siia – 38% 

o suunitlus tundus kõige sobivam – 6% 

 

Eelinfo laagrivahetuse programmi kohta 

Vastanutest 5% omas põhjaliku teavet laagrivahetuse programmi kohta enne laagrisse tulekut, 

79% teadis natuke ja 16% ei teadnud midagi. 

Laagrivahetuse täpsest programmist sai 81% teada laagrivahetuse esimesel päeval 

rühmakasvataja käest, 19% luges programmi kohta infotahvlilt. 

Vastanutest 75% soovis, et laagris toimuv oleks üllatuseks ning 25% soovis aegsasti teada 

saada, mis laagris toimub.  

Miks soovisid lapsed saada infot enne laagrisse tulekut (vastuse selleks kindlasti %): 

o siis tean mida asjadest kaasa võtta – 100% 

o vanemad on rahulikumad kui teavad, mis mind ees ootab – 40% 

o siis saan mõelda kas see laager meeldib mulle või mitte – 20% 

o siis tean kas mul on võimalik laagris midagi uut õppida – 20% 

o saan rääkida oma sõbrale ja ehk tuleb tema ka laagrisse – 20% 

o loetelu tegevustest tekitab põnevust – 20% 

 

Laagrivahetuse kestus 

Laagrivahetuse pikkus oli 5 päeva, küsitlus toimus kolmandal päeval.  
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Laagriprogramm ja sellega seonduv 

Laste hinnangud erinevatele tegevustele laagris (vastuse olen väga rahul %): 

o meil on palju erinevaid inimesi, kes sisustavad laagriprogrammi – 70% 

o meile antakse iga ürituse eel ka õpetust/koolitust – 65% 

o meil on piisavalt vaba aega, mille jooksul saame teha seda mis meid huvitab – 

60% 

o kasvataja kuulab plaanitud ürituse läbiviimisel ka meie soove – 55% 

o plaanitud tegevused on huvitavalt ellu viidud – 50% 

Laste käest küsiti ka seda, kas oli üritusi, kust nad ei tahtnud osa võtta, kuid siiski pidid seda 

tegema. Lastest 80% vastas, et siiani pole seda juhtunud, 20% oli mõned korrad juhtunud.  

Põhjused miks lapsed ei tahtnud üritustest osa võtta (vastuse see kindlasti oli põhjuseks %): 

o üritus ei meeldinud – 46% 

o olin väsinud ja tahtsin puhata – 25% 

o tundsin, et ei oska seda – 25% 

 

Mida oleksid lapsed laagris veel rohkem teha tahtnud (vastuse seda kindlasti %) 

o rohkem ujuda – 75% 

o rohkem laagrilõkkeid – 55% 

o rohkem maastikumänge – 55% 

o rohkem diskoõhtuid – 45% 

o rohkem külalistepäevi (erinevate ametite esindajad) – 35% 

o rohkem lihtsalt logelemist – 30% 

o rohkem erinevaid võistlusi – 25% 

 

Vastanutest 84% arvas, et laagriprogrammis oli tegevusi piisavalt, 16% arvates oli tegevusi 

liiga palju. Päevas võiks laste arvates vaba aega olla keskmiselt 2 tundi, seejuures 

minimaalselt toodi välja üks tund ja maksimaalselt neli tundi.  

Mida lapsed vabal ajal teeksid (vastuse seda kindlasti %): 

o ajaksin sõbra/sõbrannaga juttu – 65% 

o magaksin – 30% 

o lesiksin ja võtaksin päikest – 5% 

o kiiguksin vms tegevus – 5% 

o kirjutaksin koju kirja – 5% 

 

Rahulolu erinevate aspektidega laagris (vastuse väga rahul %): 

o kasvatajatega – 80% 

o erialase programmiga – 70% 

o sportimisvõimalustega – 58% 

o sööklaga – 55% 

o elamistingimustega – 55% 

o oma toaga laagris – 55% 

o üldise korraga laagris – 53% 

o toiduga – 53% 

o ujumiskohaga – 50% 

o tegevusprogrammiga – 40% 

o pesemisruumiga – 40% 

 

Enamik (95%) lastest tuleksid samasse laagrisse tagasi. 

 

Lapsed tuleksid samasse laagrisse tagasi, sest (vastuse selle pärast kindlasti %) 
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o mõnusad laagrikaaslased – 84% 

o on palju huvitavaid tegevusi – 79% 

o siin on mõnusad kasvatajad – 53% 

o laager asub ilusas kohas – 53% 

o siin saab hästi süüa – 16% 

 

 

Suunitlus: sport, matkamine. 

 

Laagriprogrammi kitsama suunitlusega oli lastel võimalik päevas tegeleda keskmiselt 6 tundi, 

seejuures oli minimaalne 2 tund ja maksimaalne 10 tundi. 

 

Vastanutest 50% pani kokkuvõttes laagriprogrammile hindeks “5”, 40% pani “4” ja 10% “3“ 

või madalama hinde.  

 

Põhjused miks lapsed panid “5” või “4”: 

o hästi korraldatud laager 

o ei ole minu jaoks huvitavaid tegevusi 

o kõik on abivalmis ja head 

o sõbralikud inimesed on siin 

o salgad peaksid olema rohkem koos ja korraldama ise asju 

o rohkem vaba aega tahaks 

o lõbusad ja toredad inimesed 

 

Laagri personal 

Vastas 3 töötajat. 

Suunitlus: meeskonnatöö. 

Personali vastustest selgub, et enamik tuusiku ostnutest said laagrivahetuse lahti kirjutatud 

programmi.  

 

Mida enamus lastest soovisid (laagri personali silmade läbi): 

o võistlusmänge – 100% 

o ujuda – 67% 

o maastikumänge – 67% 

o meisterdada – 67% 

o piisavalt vaba aega – 33% 

 

Interneti ühendus 

Laagris ei ole võimalik lastel kasutada interneti ühendust kirjade kirjutamiseks. Personal 

leidis, et interneti kasutamise võimaluse loomine ei ole ka mõttekas. 

 

Laagrivahetuse programmi planeerimine 

Personali arvates on võimalik koostada laagrivahetuse programm jooksva aasta detsembriks. 

 

Tuusikud laagrisse osteti peamiselt 1 kuu enne laagrivahetuse algust, samuti laagrivahetusele 

eelneval nädalal. 

 

Eelinfo laagrivahetuse programmi kohta 
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Laagrivahetuse programmist räägib kasvataja igal hommikul, see on vaatamiseks infotahvlil 

ning samuti saadetakse tuusiku ostnule koju. Nii võiks see laagri personali arvates ka jääda, 

lisaks võiks programmi jagada ka laagrilistele paberil laagrisse saabudes. 

 

Vähesed tuusiku ostnutest tundsid huvi laagrivahetuse programmi vastu. 

 

Head programmi takistab välja mõtlemast see, et tuusiku hind tõuseb seeläbi. 

 

3.3.13 Tantsustuudio Tokra Suvelaager 

 

Laagris viibinud lapsed 

Üldinfo 

Kokku vastas 20 last (neist 25% poisid ja 75% tüdrukud). Keskmine vanus oli 14 aastat, 

seejuures noorim oli 12-aastane ja vanim 16-aastane. Laagris oli kuni 14 aastaseid lapsi 75%. 

Kõik Tantsustuudio Tokra Suvelaagris olnud lapsed olid pärit Tartumaalt. Rahvuse järgi 

jagunesid lapsed järgmiselt: 90% eestlased ja 10% venelased. 

 

Varasem kokkupuude projekt- ja noortelaagritega 

Tantsustuudio Tokra Suvelaagri lastest oli 30% üldse esimest korda projektlaagris, 40% teist 

korda, 5% neljandat ning 25% olnud enam kordi. 

Projekt- või noortelaagris oli 5% esimest korda, 20% teist korda, kolmandat korda 20%, 

neljandat korda 5% ja enam kordi 50% vastanutest. 

Laagrid, kus Tantsustuudio Tokra Suvelaagri lapsed on varem olnud: Tantsustuudio Tokra 

Laager, Valgemetsa Noortelaager, Luunja Noortelaager, Segasumma Suvila. 

 

Miks valiti just see laager 

Vastanutest 75% valis laagri oma soovi järgi, 13%-le soovitas õpetaja/treener, 13% valis 

laagri sõbra või sõbranna soovitusel ning 13% valis laagri kellegi teise soovitusel.  

Need lapsed, kes valisid laagri ise, tõid välja järgmised põhjused (vastuse just sellepärast %): 

o sõbrad tulid siia – 44% 

o olin siin eelmisel aastal ja mulle väga meeldis – 41% 

o suunitlus tundus kõige sobivam – 7% 

 

Eelinfo laagrivahetuse programmi kohta 

Vastanutest 37% omas põhjaliku teavet laagrivahetuse programmi kohta enne laagrisse 

tulekut, 63% teadis natuke. 

Laagrivahetuse täpsest programmist sai 64% teada laagrivahetuse esimesel päeval 

rühmakasvataja käest, 36% sai programmi paberil laagrisse saabudes. 

Vastanutest 21% soovis, et laagris toimuv oleks üllatuseks ning 79% soovis aegsasti teada 

saada, mis laagris toimub.  

Miks soovisid lapsed saada infot enne laagrisse tulekut (vastuse selleks kindlasti %): 

o siis tean mida asjadest kaasa võtta – 69% 

o siis saan mõelda kas see laager meeldib mulle või mitte – 25% 

o loetelu tegevustest tekitab põnevust – 13% 

o vanemad on rahulikumad kui teavad, mis mind ees ootab – 13% 

o siis tean kas mul on võimalik laagris midagi uut õppida – 7% 

o saan rääkida oma sõbrale ja ehk tuleb tema ka laagrisse – 7% 

 

Laagrivahetuse kestus 

Laagrivahetuse pikkus oli 5 päeva, küsitlus toimus kolmandal päeval.  
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Laagriprogramm ja sellega seonduv 

Laste hinnangud erinevatele tegevustele laagris (vastuse olen väga rahul %): 

o meil on piisavalt vaba aega, mille jooksul saame teha seda mis meid huvitab – 

89% 

o kasvataja kuulab plaanitud ürituse läbiviimisel ka meie soove – 68% 

o meil on palju erinevaid inimesi, kes sisustavad laagriprogrammi – 63% 

o plaanitud tegevused on huvitavalt ellu viidud – 60% 

o meile antakse iga ürituse eel ka õpetust/koolitust – 56% 

Laste käest küsiti ka seda, kas oli üritusi, kust nad ei tahtnud osa võtta, kuid siiski pidid seda 

tegema. Lastest 84% vastas, et siiani pole seda juhtunud, 16% oli mõned korrad juhtunud.  

Põhjused miks lapsed ei tahtnud üritustest osa võtta (vastuse see kindlasti oli põhjuseks %): 

o üritus ei meeldinud – 33% 

 

Mida oleksid lapsed laagris veel rohkem teha tahtnud (vastuse seda kindlasti %) 

o rohkem ujuda – 56% 

o rohkem diskoõhtuid – 44% 

o rohkem erinevaid võistlusi – 26% 

o rohkem laagrilõkkeid – 22% 

o rohkem maastikumänge – 22% 

o rohkem lihtsalt logelemist – 11% 

o rohkem külalistepäevi (erinevate ametite esindajad) – 11% 

 

Vastanutest 90% arvas, et laagriprogrammis oli tegevusi piisavalt, 10% arvates oli tegevusi 

liiga palju. Päevas võiks laste arvates vaba aega olla keskmiselt 3 tundi, seejuures 

minimaalselt toodi välja kaks tund ja maksimaalselt viis tundi.  

Mida lapsed vabal ajal teeksid (vastuse seda kindlasti %): 

o ajaksin sõbra/sõbrannaga juttu – 85% 

o kiiguksin vms tegevus – 80% 

o magaksin – 40% 

o lesiksin ja võtaksin päikest – 37% 

o loeksin raamatut – 6% 

 

Rahulolu erinevate aspektidega laagris (vastuse väga rahul %): 

o kasvatajatega – 90% 

o sööklaga – 90% 

o toiduga – 75% 

o pesemisruumiga – 74% 

o tegevusprogrammiga – 70% 

o erialase programmiga – 68% 

o sportimisvõimalustega – 58% 

o üldise korraga laagris – 55% 

o oma toaga laagris – 45% 

o elamistingimustega – 35% 

o ujumiskohaga – 30% 

 

Kõik lapsed tuleksid samasse laagrisse tagasi. 

 

Lapsed tuleksid samasse laagrisse tagasi, sest (vastuse selle pärast kindlasti %) 

o mõnusad laagrikaaslased – 78% 
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o on palju huvitavaid tegevusi – 65% 

o siin on mõnusad kasvatajad – 58% 

o laager asub ilusas kohas – 53% 

o siin saab hästi süüa – 32% 

o siin saan teha, mida tahan – 16% 

 

Juhtus ka seda, et laagrikaaslased ei olnud alati ainult head sõbrad, vaid mõnikord ka 

pahatahtlikud. Ühte last olid laagrikaaslased löönud ning ühte kiusanud, samuti solvanud. 

 

Suunitlus: seiklus- ja puhkelaager, tants. 

 

Vastanutest 60% pani kokkuvõttes laagriprogrammile hindeks “5”, 35% pani “4” ja 5% “3“.  

 

Põhjused miks lapsed panid “5” või “4”: 

o huvitav ja lõbus 

o äratus liiga vara 

o ilus koht 

o kodus pole midagi teha 

o mõnusad kaaslased 

o huvitavad tegevused 

o tore, aga magada ei saa 

 

Laagri personal 

Vastas 4 töötajat. 

Suunitlus: tants, metsvendlus. 

Personali vastustest selgub, et kõik tuusiku ostnud said laagrivahetuse lahti kirjutatud 

programmi.  

Laagris on töötaja, kes vastutab programmi koostamise eest. 

 

Mida enamus lastest soovisid (laagri personali silmade läbi): 

o ujuda – 100% 

o maastikumänge – 100% 

o diskoõhtuid – 100% 

o võistlusmänge – 75% 

o piisavalt vaba aega – 50% 

 

Interneti ühendus 

Laagris ei ole võimalik lastel kasutada interneti ühendust kirjade kirjutamiseks. Personal 

leidis, et interneti kasutamise võimaluse loomine ei ole ka mõttekas. 

 

Laagrivahetuse programmi planeerimine 

Personali arvates on võimalik koostada laagrivahetuse programm jooksva aasta detsembriks. 

 

Tuusikud laagrisse osteti peamiselt 1-2 kuud enne laagrivahetuse algust, samuti 

laagrivahetusele eelneval nädalal. 

 

Eelinfo laagrivahetuse programmi kohta 

Laagrivahetuse programm saadetakse tuusiku ostnule koju, samuti jagatakse paberil laagrisse 

saabudes. Nii võiks see laagri personali arvates ka jääda. 
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Enamik tuusiku ostnutest tundsid huvi laagrivahetuse programmi vastu. 

 

 

 

3.3.14 Tartu Kunstigümnaasiumi Suvelaager 

 

Laagris viibinud lapsed 

Üldinfo 

Kokku vastas 20 last (neist 15% poisid ja 85% tüdrukud). Keskmine vanus oli 17 aastat, 

seejuures noorim oli 16-aastane ja vanim 18-aastane. Enamik (95%) Tartu 

Kunstigümnaasiumi Suvelaagris olnud lastest olid pärit Tartumaalt, 5% Läänemaalt. Kõik 

laagris viibinud lapsed olid eestlased. 

 

Varasem kokkupuude projekt- ja noortelaagritega 

Tartu Kunstigümnaasiumi Suvelaagri lastest oli 35% üldse esimest korda projektlaagris, 10% 

kolmandat ning 55% olnud enam kordi. 

Projekt- või noortelaagris oli 10% esimest korda, 5% teist korda, kolmandat korda 20% ja 

enam kordi 65% vastanutest. 

Laagrid, kus Tartu Kunstigümnaasiumi Suvelaagri lapsed on varem olnud: Luunja 

Noortelaager. 

 

Miks valiti just see laager 

Vastanutest 75% valis laagri oma soovi järgi, 82%-le soovitas õpetaja/treener, 22% valis 

laagri sõbra või sõbranna soovitusel. 

Need lapsed, kes valisid laagri ise, tõid välja järgmised põhjused (vastuse just sellepärast %): 

o suunitlus tundus kõige sobivam – 44% 

o sõbrad tulid siia – 40% 

o olin siin eelmisel aastal ja mulle väga meeldis – 38% 

 

Eelinfo laagrivahetuse programmi kohta 

Vastanutest 26% omas põhjaliku teavet laagrivahetuse programmi kohta enne laagrisse 

tulekut, 74% teadis natuke. 

Laagrivahetuse täpsest programmist sai 42% teada laagrivahetuse esimesel päeval 

rühmakasvataja käest, 42% sai programmi paberil laagrisse saabudes ja 16% sai selle paberil 

laagrisse saabudes. 

Vastanutest 17% soovis, et laagris toimuv oleks üllatuseks ning 83% soovis aegsasti teada 

saada, mis laagris toimub.  

Miks soovisid lapsed saada infot enne laagrisse tulekut (vastuse selleks kindlasti %): 

o siis tean mida asjadest kaasa võtta – 92% 

o siis saan mõelda kas see laager meeldib mulle või mitte – 46% 

o siis tean kas mul on võimalik laagris midagi uut õppida – 25% 

o loetelu tegevustest tekitab põnevust – 23% 

o vanemad on rahulikumad kui teavad, mis mind ees ootab – 15% 

o saan rääkida oma sõbrale ja ehk tuleb tema ka laagrisse – 7% 

 

Laagriprogramm ja sellega seonduv 

Laste hinnangud erinevatele tegevustele laagris (vastuse olen väga rahul %): 

o meile antakse iga ürituse eel ka õpetust/koolitust – 31% 

o kasvataja kuulab plaanitud ürituse läbiviimisel ka meie soove – 29% 

o plaanitud tegevused on huvitavalt ellu viidud – 22% 
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o meil on palju erinevaid inimesi, kes sisustavad laagriprogrammi – 20% 

o meil on piisavalt vaba aega, mille jooksul saame teha seda mis meid huvitab – 

18% 

Laste käest küsiti ka seda, kas oli üritusi, kust nad ei tahtnud osa võtta, kuid siiski pidid seda 

tegema. Lastest 37% vastas, et siiani pole seda juhtunud, 53% oli mõned korrad juhtunud ja 

10%-l korduvalt.  

Põhjused miks lapsed ei tahtnud üritustest osa võtta (vastuse see kindlasti oli põhjuseks %): 

o olin väsinud ja tahtsin puhata – 50% 

o üritus ei meeldinud – 46% 

o tundsin, et ei oska seda – 9% 

 

Mida oleksid lapsed laagris veel rohkem teha tahtnud (vastuse seda kindlasti %) 

o rohkem laagrilõkkeid – 71% 

o rohkem ujuda – 53% 

o rohkem lihtsalt logelemist – 50% 

o rohkem külalistepäevi (erinevate ametite esindajad) – 38% 

o rohkem diskoõhtuid – 29% 

o rohkem erinevaid võistlusi – 29% 

o rohkem maastikumänge – 6% 

 

Vastanutest 78% arvas, et laagriprogrammis oli tegevusi piisavalt, 22% arvates oli tegevusi 

liiga palju. Päevas võiks laste arvates vaba aega olla keskmiselt 4 tundi, seejuures 

minimaalselt toodi välja üks tund ja maksimaalselt kuus tundi.  

Mida lapsed vabal ajal teeksid (vastuse seda kindlasti %): 

o ajaksin sõbra/sõbrannaga juttu – 79% 

o lesiksin ja võtaksin päikest – 38% 

o kiiguksin vms tegevus – 24% 

o magaksin – 24% 

o loeksin raamatut – 13% 

 

Rahulolu erinevate aspektidega laagris (vastuse väga rahul %): 

o kasvatajatega – 44% 

o toiduga – 44% 

o sööklaga – 28% 

o erialase programmiga – 24% 

o elamistingimustega – 24% 

o tegevusprogrammiga – 22% 

o sportimisvõimalustega – 19% 

o pesemisruumiga – 18% 

o üldise korraga laagris – 17% 

o oma toaga laagris – 17% 

o ujumiskohaga – 6% 

 

Enamik (72%) lastest tuleksid samasse laagrisse tagasi. 

 

Lapsed tuleksid samasse laagrisse tagasi, sest (vastuse selle pärast kindlasti %) 

o mõnusad laagrikaaslased – 62% 

o laager asub ilusas kohas – 62% 

o on palju huvitavaid tegevusi – 48% 

o siin saan teha, mida tahan – 39% 
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o siin on mõnusad kasvatajad – 39% 

o siin saab hästi süüa – 23% 

 

Suunitlus: kunst. 

 

Vastanutest 17% pani kokkuvõttes laagriprogrammile hindeks “5”, 61% pani “4” ja 22% “3“ 

või madalama hinde.  

 

Põhjused miks lapsed panid “5” või “4”: 

o hästi korraldatud 

o laagrikord andis soovida 

o ilus koht 

o mida tegid õpetajad kui öösel lärm oli? 

o rohkem vaba aega 

o äge oli 

 

Laagri personal 

Vastas 3 töötajat. 

Suunitlus: kunst. 

Personali vastustest selgub, et kõik tuusiku ostnud said laagrivahetuse lahti kirjutatud 

programmi.  

Laagris on töötaja, kes vastutab programmi koostamise eest. 

 

Mida enamus lastest soovisid (laagri personali silmade läbi): 

o meisterdada – 33% 

o piisavalt vaba aega – 33% 

 

Interneti ühendus 

Üks töötaja vastas, et laagris on võimalik lastel kasutada interneti ühendust kirjade 

kirjutamiseks. Personal leidis, et interneti kasutamise võimaluse loomine ei ole ka mõttekas. 

 

Laagrivahetuse programmi planeerimine 

Personali arvates ei ole võimalik koostada laagrivahetuse programm jooksva aasta 

detsembriks, reaalne aeg oleks märts-aprill. 

 

 

 

Eelinfo laagrivahetuse programmi kohta 

Laagrivahetuse programm saadetakse tuusiku ostnule koju, samuti jagatakse paberil laagrisse 

saabudes ning on väljas infotahvlil. Nii võiks see laagri personali arvates ka jääda, lisaks olla 

üleval internetis. 

 

Pooled tuusiku ostnutest tundsid huvi laagrivahetuse programmi vastu. 

 

 

 

3.3.15 Tartu Luua Laager 

 

Laagris viibinud lapsed 

Üldinfo 
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Kokku vastas 20 last (neist 50% poisid ja 50% tüdrukud). Keskmine vanus oli 10 aastat, 

seejuures noorim oli 6-aastane ja vanim 19-aastane. Laagris oli kuni 14 aastaseid lapsi 95%. 

Enamik (95%) Tartu Luua Laagris olnud lastest olid pärit Tartumaalt, 5% Ida-Virumaalt. 

Kõik laagris olnud lapsed olid eestlased. 

 

Varasem kokkupuude projekt- ja noortelaagritega 

Tartu Luua Laagri lastest oli 50% üldse esimest korda projektlaagris, 20% teist korda, 20% 

kolmandat ning 10% olnud enam kordi. 

Projekt- või noortelaagris oli 35% esimest korda, 30% teist korda, kolmandat korda 20% ja 

enam kordi 15% vastanutest. 

Laagrid, kus Tartu Luua Laagri lapsed on varem olnud: Valgemetsa Noortelaager, Kallaste 

Noortelaager. 

 

Miks valiti just see laager 

Vastanutest 93% valis laagri oma soovi järgi ning 33% valis laagri kellegi teise soovitusel.  

Need lapsed, kes valisid laagri ise, tõid välja järgmised põhjused (vastuse just sellepärast %): 

o suunitlus tundus kõige sobivam – 88% 

o laagrile tehti palju reklaami – 67% 

o sõbrad tulid siia – 50% 

o olin siin eelmisel aastal ja mulle väga meeldis – 50% 

 

Eelinfo laagrivahetuse programmi kohta 

Vastanutest 40% omas põhjaliku teavet laagrivahetuse programmi kohta enne laagrisse 

tulekut, 50% teadis natuke ja 10% ei teadnud midagi. 

Laagrivahetuse täpsest programmist sai 92% teada laagrivahetuse esimesel päeval 

rühmakasvataja käest, 8% sai programmi paberil laagrisse saabudes. 

Vastanutest 95% soovis, et laagris toimuv oleks üllatuseks ning 5% soovis aegsasti teada 

saada, mis laagris toimub.  

 

Laagrivahetuse kestus 

Laagrivahetuse pikkus oli 10 päeva, küsitlus toimus kaheksandal päeval.  

 

Laagriprogramm ja sellega seonduv 

Laste hinnangud erinevatele tegevustele laagris (vastuse olen väga rahul %): 

o meil on palju erinevaid inimesi, kes sisustavad laagriprogrammi – 95% 

o plaanitud tegevused on huvitavalt ellu viidud – 90% 

o meile antakse iga ürituse eel ka õpetust/koolitust – 90% 

o kasvataja kuulab plaanitud ürituse läbiviimisel ka meie soove – 60% 

o meil on piisavalt vaba aega, mille jooksul saame teha seda mis meid huvitab – 

32% 

Laste käest küsiti ka seda, kas oli üritusi, kust nad ei tahtnud osa võtta, kuid siiski pidid seda 

tegema. Lastest 70% vastas, et siiani pole seda juhtunud, 25% oli mõned korrad juhtunud ja 

5% korduvalt.  

Põhjused miks lapsed ei tahtnud üritustest osa võtta (vastuse see kindlasti oli põhjuseks %): 

o üritus ei meeldinud – 67% 

o tundsin, et ei oska seda – 33% 

 

Mida oleksid lapsed laagris veel rohkem teha tahtnud (vastuse seda kindlasti %) 

o rohkem diskoõhtuid – 70% 

o rohkem laagrilõkkeid – 65% 



 175 

o rohkem külalistepäevi (erinevate ametite esindajad) – 31% 

o rohkem maastikumänge – 25% 

o rohkem ujuda – 15% 

o rohkem erinevaid võistlusi – 10% 

o rohkem lihtsalt logelemist – 5% 

 

Vastanutest 75% arvas, et laagriprogrammis oli tegevusi piisavalt, 25% arvates oli tegevusi 

liiga palju. Päevas võiks laste arvates vaba aega olla keskmiselt 2 tundi, seejuures 

minimaalselt toodi välja üks tund ja maksimaalselt kolm tundi.  

Mida lapsed vabal ajal teeksid (vastuse seda kindlasti %): 

o ajaksin sõbra/sõbrannaga juttu – 80% 

o loeksin raamatut – 70% 

o lesiksin ja võtaksin päikest – 68% 

o kiiguksin vms tegevus – 58% 

o kirjutaksin koju kirja – 32% 

o magaksin – 30% 

 

Rahulolu erinevate aspektidega laagris (vastuse väga rahul %): 

o sööklaga – 100% 

o sportimisvõimalustega – 100% 

o pesemisruumiga – 100% 

o oma toaga laagris – 100% 

o erialase programmiga – 96% 

o kasvatajatega – 95% 

o toiduga – 95% 

o elamistingimustega – 95% 

o ujumiskohaga – 90% 

o üldise korraga laagris – 75% 

o tegevusprogrammiga – 70% 

 

Enamik (85%) lastest tuleksid samasse laagrisse tagasi. 

 

Lapsed tuleksid samasse laagrisse tagasi, sest (vastuse selle pärast kindlasti %) 

o on palju huvitavaid tegevusi – 100% 

o laager asub ilusas kohas – 100% 

o siin saan teha, mida tahan – 100% 

o siin saab hästi süüa – 88% 

o mõnusad laagrikaaslased – 82% 

o siin on mõnusad kasvatajad – 65% 

 

Juhtus ka seda, et laagrikaaslased ei olnud alati ainult head sõbrad, vaid mõnikord ka 

pahatahtlikud. Ühte last olid laagrikaaslased löönud. 

 

Suunitlus: sport ja matkamine. 

 

Kitsama suunitlusega oli lastel võimalik päevas tegeleda 6 tundi, minimaalselt 2 tundi ja 

maksimaalselt 7 tundi. 

 

Vastanutest 80% pani kokkuvõttes laagriprogrammile hindeks “5”, 20% pani “4”. 

 



 176 

Põhjused miks lapsed panid “5” või “4”: 

o head kaaslased 

o head üritused 

o huvitav 

o mängud olid rasked 

o ujumine, hea toit 

 

Laagri personal 

Vastas 2 töötajat. 

Suunitlus: tervistav puhkelaager. 

Personali vastustest selgub, et kõik tuusiku ostnud said laagrivahetuse lahti kirjutatud 

programmi.  

Laagris on töötaja, kes vastutab programmi koostamise eest. 

 

Mida enamus lastest soovisid (laagri personali silmade läbi): 

o ujuda – 100% 

o võistlusmänge – 100% 

o meisterdada – 50% 

o diskoõhtuid – 50% 

 

Interneti ühendus 

Laagris ei ole võimalik lastel kasutada interneti ühendust kirjade kirjutamiseks. Personal 

leidis, et interneti kasutamise võimaluse loomine ei ole ka mõttekas. 

 

Laagrivahetuse programmi planeerimine 

Üks töötaja arvas, et on võimalik koostada laagrivahetuse programm jooksva aasta 

detsembriks, üks töötaja pakkus välja jaanuarikuud.  

Tuusikud laagrisse osteti peamiselt 1 kuu enne laagrivahetuse algust. 

 

Eelinfo laagrivahetuse programmi kohta 

Laagrivahetuse programm saadetakse tuusiku ostnule koju, samuti räägib sellest laagri 

kasvatajad esimesel päeval. Nii võiks see laagri personali arvates ka jääda, lisaks peaks 

programm olema infotahvlil. 

 

Vähesed tuusiku ostnutest tundsid huvi laagrivahetuse programmi vastu. 

 

Hea programmi väljamõtlemist takistab ilm, mis võib programmi oluliselt muuta, samuti ei 

ole alati piisavalt varustust. 

 

 

 

3.3.16 TSK Teemant 

 

Laagris viibinud lapsed 

Üldinfo 

Kokku vastas 20 last (neist 55% poisid ja 45% tüdrukud). Keskmine vanus oli 12 aastat, 

seejuures noorim oli 9-aastane ja vanim 16-aastane. Laagris oli 11-14 aastaseid lapsi 70%. 

Enamik (85%) TSK Teemant laagris olnud lastest olid pärit Tartumaalt, 10% Põlvamaalt ja 

5% Järvamaalt. Rahvuse järgi jagunesid lapsed järgmiselt: 80% eestlased ja 20% venelased. 
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Varasem kokkupuude projekt- ja noortelaagritega 

TSK Teemant laagri lastest oli 5% üldse esimest korda projektlaagris, 30% kolmandat korda, 

30% neljandat ning 35% olnud enam kordi. 

Projekt- või noortelaagris oli 5% esimest korda, kolmandat korda 16%, neljandat korda 26% 

ja enam kordi 53% vastanutest. 

Laagrid, kus TSK Teemant laagri lapsed on varem olnud: Valgemetsa Noortelaager. 

 

Miks valiti just see laager 

Vastanutest 56% valis laagri oma soovi järgi, 47%-le ostsid vanemad tuusiku siia, 90%-le 

soovitas õpetaja/treener ning 6% valis laagri kellegi teise soovitusel.  

Need lapsed, kes valisid laagri ise, tõid välja järgmised põhjused (vastuse just sellepärast %): 

o olin siin eelmisel aastal ja mulle väga meeldis – 91% 

o suunitlus tundus kõige sobivam – 60% 

o ainus laager, mida tean – 33% 

o sõbrad tulid siia – 18% 

 

Eelinfo laagrivahetuse programmi kohta 

Vastanutest 45% omas põhjaliku teavet laagrivahetuse programmi kohta enne laagrisse 

tulekut, 55% teadis natuke. 

Laagrivahetuse täpsest programmist sai 78% teada laagrivahetuse esimesel päeval 

rühmakasvataja käest, 22% sai programmi paberil laagrisse saabudes. 

Vastanutest 60% soovis, et laagris toimuv oleks üllatuseks ning 40% soovis aegsasti teada 

saada, mis laagris toimub.  

Miks soovisid lapsed saada infot enne laagrisse tulekut (vastuse selleks kindlasti %): 

o siis tean mida asjadest kaasa võtta – 100% 

o vanemad on rahulikumad kui teavad, mis mind ees ootab – 60% 

o siis tean kas mul on võimalik laagris midagi uut õppida – 55% 

o saan rääkida oma sõbrale ja ehk tuleb tema ka laagrisse – 22% 

o loetelu tegevustest tekitab põnevust – 10% 

 

Laagrivahetuse kestus 

Laagrivahetuse pikkus oli 7 või 8 päeva.  

 

Laagriprogramm ja sellega seonduv 

Laste hinnangud erinevatele tegevustele laagris (vastuse olen väga rahul %): 

o meil on palju erinevaid inimesi, kes sisustavad laagriprogrammi – 85% 

o plaanitud tegevused on huvitavalt ellu viidud – 85% 

o kasvataja kuulab plaanitud ürituse läbiviimisel ka meie soove – 80% 

o meile antakse iga ürituse eel ka õpetust/koolitust – 70% 

o meil on piisavalt vaba aega, mille jooksul saame teha seda mis meid huvitab – 

53% 

Laste käest küsiti ka seda, kas oli üritusi, kust nad ei tahtnud osa võtta, kuid siiski pidid seda 

tegema. Lastest 90% vastas, et siiani pole seda juhtunud, 10% oli mõned korrad juhtunud.  

Põhjused miks lapsed ei tahtnud üritustest osa võtta (vastuse see kindlasti oli põhjuseks %): 

o olin väsinud ja tahtsin puhata – 50% 

 

Mida oleksid lapsed laagris veel rohkem teha tahtnud (vastuse seda kindlasti %) 

o rohkem ujuda – 70% 

o rohkem diskoõhtuid – 70% 

o rohkem laagrilõkkeid – 50% 
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o rohkem maastikumänge – 26% 

o rohkem erinevaid võistlusi – 21% 

o rohkem külalistepäevi (erinevate ametite esindajad) – 11% 

 

Vastanutest 75% arvas, et laagriprogrammis oli tegevusi piisavalt, 25% arvates oli tegevusi 

liiga palju. Päevas võiks laste arvates vaba aega olla keskmiselt 2 tundi, seejuures 

minimaalselt toodi välja üks tund ja maksimaalselt neli tundi.  

Mida lapsed vabal ajal teeksid (vastuse seda kindlasti %): 

o ajaksin sõbra/sõbrannaga juttu – 61% 

o magaksin – 39% 

o loeksin raamatut – 26% 

o lesiksin ja võtaksin päikest – 16% 

o kirjutaksin koju kirja – 5% 

 

Rahulolu erinevate aspektidega laagris (vastuse väga rahul %): 

o kasvatajatega – 95% 

o sportimisvõimalustega – 95% 

o oma toaga laagris – 90% 

o elamistingimustega – 90% 

o sööklaga – 84% 

o ujumiskohaga – 84% 

o erialase programmiga – 83% 

o tegevusprogrammiga – 74% 

o üldise korraga laagris – 70% 

o toiduga – 65% 

o pesemisruumiga – 63% 

 

 

Kõik lapsed tuleksid samasse laagrisse tagasi. 

 

Lapsed tuleksid samasse laagrisse tagasi, sest (vastuse selle pärast kindlasti %) 

o on palju huvitavaid tegevusi – 90% 

o laager asub ilusas kohas – 84% 

o mõnusad laagrikaaslased – 78% 

o siin on mõnusad kasvatajad – 75% 

o siin saab hästi süüa – 65% 

 

Juhtus ka seda, et laagrikaaslased ei olnud alati ainult head sõbrad, vaid mõnikord ka 

pahatahtlikud. Ühte last olid laagrikaaslased kiusanud. 

 

Suunitlus: tantsimine. 

 

Kitsama suunitlusega oli lastel võimalik tegeleda 5 tundi päevas, minimaalselt 2 tundi ja 

maksimaalselt 6 tundi. 

 

Vastanutest 90% pani kokkuvõttes laagriprogrammile hindeks “5”, 10% pani “4”.  

 

Põhjused miks lapsed panid “5” või “4”: 

o hea on olla 

o head treenerid 
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o meeldib 

 

Laagri personal 

Vastas 3 töötajat. 

Suunitlus: tants. 

Personali vastustest selgub, et kõik tuusiku ostnud said laagrivahetuse lahti kirjutatud 

programmi.  

Laagris ei ole töötajat, kes vastutab programmi koostamise eest. 

 

Mida enamus lastest soovisid (laagri personali silmade läbi): 

o ujuda – 100% 

o diskoõhtuid – 100% 

o võistlusmänge – 67% 

 

Interneti ühendus 

Laagris ei ole võimalik lastel kasutada interneti ühendust kirjade kirjutamiseks. Personal 

leidis, et interneti kasutamise võimaluse loomine ei ole ka mõttekas. 

 

Laagrivahetuse programmi planeerimine 

Personali arvates on võimalik koostada laagrivahetuse programm jooksva aasta detsembriks. 

 

Tuusikud laagrisse osteti peamiselt 1 kuu enne laagrivahetuse algust, samuti laagrivahetusele 

eelneval nädalal. 

 

Eelinfo laagrivahetuse programmi kohta 

Laagrivahetuse programm on üleval infotahvlil, samuti räägib rühma kasvataja iga päeva 

hommikul. Nii võiks see laagri personali arvates ka jääda, lisaks võiks jagada igale lapsele 

selle paberil laagrisse saabudes. 

 

Enamik tuusiku ostnutest tundsid huvi laagrivahetuse programmi vastu. 

 

 

 

3.3.17 Vääna-Jõesuu Töö- ja Puhkelaager 

 

Laagris viibinud lapsed 

Üldinfo 

Kokku vastas 15 last (neist 40% poisid ja 60% tüdrukud). Keskmine vanus oli 15 aastat, 

seejuures noorim oli 14-aastane ja vanim 17-aastane. Kõik Vääna-Jõesuu Töö- ja 

Puhkelaagris olnud lapsed olid pärit Tallinnast või Harjumaalt. Rahvuse järgi jagunesid 

lapsed järgmiselt: 93% eestlased ja 7% venelased. 

 

Varasem kokkupuude projekt- ja noortelaagritega 

Vääna-Jõesuu laagri lastest oli 60% üldse esimest korda projektlaagris, 20% teist korda, 7% 

kolmandat korda, 7% neljandat ning 6% olnud enam kordi. 

Projekt- või noortelaagris oli 33% esimest korda, 13% teist korda, kolmandat korda 13%, 

neljandat korda 7% ja enam kordi 34% vastanutest. 

Laagrid, kus Vääna-Jõesuu laagri lapsed on varem olnud: Taevaskoja Noortelaager, Kuti-

Muti Noortelaager, Remniku Laste- ja Noortelaager, Lümanda Noortelaager. 
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Miks valiti just see laager 

Vastanutest 64% valis laagri oma soovi järgi, 29%-le ostsid vanemad tuusiku siia, 7% valis 

laagri sõbra või sõbranna soovitusel ning 14% valis laagri kellegi teise soovitusel.  

Need lapsed, kes valisid laagri ise, tõid välja järgmised põhjused (vastuse just sellepärast %): 

o suunitlus tundus kõige sobivam – 9% 

 

Eelinfo laagrivahetuse programmi kohta 

Vastanutest 7% omas põhjaliku teavet laagrivahetuse programmi kohta enne laagrisse tulekut, 

87% teadis natuke ja 6% ei teadnud midagi. 

Laagrivahetuse täpsest programmist sai 83% teada laagrivahetuse esimesel päeval 

rühmakasvataja käest, 17% luges programmi kohta infotahvlilt. 

Vastanutest 40% soovis, et laagris toimuv oleks üllatuseks ning 60% soovis aegsasti teada 

saada, mis laagris toimub.  

Miks soovisid lapsed saada infot enne laagrisse tulekut (vastuse selleks kindlasti %): 

o siis tean mida asjadest kaasa võtta – 78% 

o siis saan mõelda kas see laager meeldib mulle või mitte – 22% 

o loetelu tegevustest tekitab põnevust – 22% 

o vanemad on rahulikumad kui teavad, mis mind ees ootab – 22% 

o saan rääkida oma sõbrale ja ehk tuleb tema ka laagrisse – 22% 

o siis tean kas mul on võimalik laagris midagi uut õppida – 11% 

 

Laagrivahetuse kestus 

Laagrivahetuse pikkus oli 19 päeva, küsitlus toimus kaheteistkümnendal päeval.  

 

Laagriprogramm ja sellega seonduv 

Laste hinnangud erinevatele tegevustele laagris (vastuse olen väga rahul %): 

o meil on piisavalt vaba aega, mille jooksul saame teha seda mis meid huvitab – 

73% 

o kasvataja kuulab plaanitud ürituse läbiviimisel ka meie soove – 73% 

o plaanitud tegevused on huvitavalt ellu viidud – 47% 

o meil on palju erinevaid inimesi, kes sisustavad laagriprogrammi – 20% 

Laste käest küsiti ka seda, kas oli üritusi, kust nad ei tahtnud osa võtta, kuid siiski pidid seda 

tegema. Lastest 33% vastas, et siiani pole seda juhtunud, 67% oli mõned korrad juhtunud.  

Põhjused miks lapsed ei tahtnud üritustest osa võtta (vastuse see kindlasti oli põhjuseks %): 

o tundsin, et ei oska seda – 50% 

o üritus ei meeldinud – 30% 

o olin väsinud ja tahtsin puhata – 10% 

 

Mida oleksid lapsed laagris veel rohkem teha tahtnud (vastuse seda kindlasti %) 

o rohkem külalistepäevi (erinevate ametite esindajad) – 53% 

o rohkem ujuda – 40% 

o rohkem diskoõhtuid – 40% 

o rohkem erinevaid võistlusi – 20% 

o rohkem maastikumänge – 13% 

o rohkem lihtsalt logelemist – 13% 

o rohkem laagrilõkkeid – 7% 

 

Kõik lapsed arvasid, et laagriprogrammis oli tegevusi piisavalt. Päevas võiks laste arvates 

vaba aega olla keskmiselt 4 tundi, seejuures minimaalselt toodi välja üks tund ja 

maksimaalselt viis tundi.  



 181 

Mida lapsed vabal ajal teeksid (vastuse seda kindlasti %): 

o ajaksin sõbra/sõbrannaga juttu – 80% 

o lesiksin ja võtaksin päikest – 47% 

o magaksin – 33% 

o loeksin raamatut – 20% 

o kirjutaksin koju kirja – 7% 

 

Rahulolu erinevate aspektidega laagris (vastuse väga rahul %): 

o kasvatajatega – 87% 

o ujumiskohaga – 80% 

o pesemisruumiga – 47% 

o sportimisvõimalustega – 47% 

o üldise korraga laagris – 40% 

o tegevusprogrammiga – 33% 

o erialase programmiga – 27% 

o sööklaga – 20% 

o elamistingimustega – 20% 

o oma toaga laagris – 13% 

o toiduga – 7% 

 

Kõik lapsed tuleksid samasse laagrisse tagasi. 

 

Lapsed tuleksid samasse laagrisse tagasi, sest (vastuse selle pärast kindlasti %) 

o mõnusad laagrikaaslased – 100% 

o siin on mõnusad kasvatajad – 80% 

o on palju huvitavaid tegevusi – 60% 

o laager asub ilusas kohas – 60% 

o siin saab hästi süüa – 13% 

o siin saan teha, mida tahan – 13% 

 

Suunitlus: töö. 

 

Kitsama erialase suunitlusega oli lastel võimalus tegeleda keskmiselt 3 tundi päevas, 

minimaalselt seejuures 2 tundi ja maksimaalselt 4 tundi. 

Vastanutest 13% pani kokkuvõttes laagriprogrammile hindeks “5”, 87% pani “4”. 

 

Põhjused miks lapsed panid “5” või “4”: 

o aeg hästi sisustatud 

o huvitav 

o maja räämas ja toitu vähe 

o lahedad kasvatajad 

o lahe seltskond 

o üritused toredad 

 

Laagri personal 

Vastas 3 töötajat. 

Suunitlus: töö- ja puhkelaager. 

Personali vastustest selgub, et kõik tuusiku ostnud said laagrivahetuse lahti kirjutatud 

programmi.  

Laagris ei ole töötajat, kes vastutab programmi koostamise eest. 
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Mida enamus lastest soovisid (laagri personali silmade läbi): 

o ujuda – 67% 

o lauamänge – 67% 

o diskoõhtuid – 67% 

o piisavalt vaba aega – 33% 

 

Interneti ühendus 

Laagris ei ole võimalik lastel kasutada interneti ühendust kirjade kirjutamiseks. Personal 

leidis, et interneti kasutamise võimaluse loomine ei ole ka mõttekas. 

 

Laagrivahetuse programmi planeerimine 

Ühe töötaja arvates on võimalik koostada laagrivahetuse programm jooksva aasta 

detsembriks, kaks töötajat arvasid, et reaalne aeg oleks märtsis. 

 

Tuusikud laagrisse osteti peamiselt 1 kuu enne laagrivahetuse algust. 

 

Eelinfo laagrivahetuse programmi kohta 

Laagrivahetuse programmist räägib kasvatajad iga päeva alguses. Nii võiks see laagri 

personali arvates ka jääda, lisaks võiks programm olla ka infotahvlil. 

 

Vähesed tuusiku ostnutest tundsid huvi laagrivahetuse programmi vastu. 

Head programmi takistav välja mõtlemast varustuse puudumine, samuti võib ilm oluliselt 

programmi muuta. 

 

 

 

4. Kokkuvõte 
 

o Lapsed oli üldjuhul programmidega väga rahul, kõige enam kiideti kasvatajaid, 

kes ju suuresti ongi tegevuste ja ürituste väljamõtlejad ja elluviijad. Rääkides 

kasvatajatest kasutasid lapsed sageli ülivõrdeid. Samuti viitasid lapsevanemad 

sellele, et laagri valikul on üheks oluliseks kriteeriumiks kasvatajad ja nende 

professionaalsus. Hea kasvataja oli ka üks põhjustest, miks lapsed soovisid 

laagrisse tagasi tulla. Samuti soovisid lapsed samasse laagrisse tagasi tulla 

huvitavate ürituste tõttu. 

o Lapsed olid rahul sellega, et laagris oli palju huvitavaid tegevusi, samuti tõid 

lapsed välja selle, et kasvatajad kuulasid võimalusel ka laste soove. 

o Lapsed oleksid laagris soovinud rohkem ujuda, samuti sooviti rohkem 

diskoõhtuid ja laagrilõkkeid. 

o Hinnates erinevaid aspekte laagris olid lapsed paljudel juhtudel kõige enam 

rahul kasvatajatega, samuti sportimisvõimalustega, erialase programmiga ja 

tegevusprogrammiga.  

o Lapsed kurtsid selle üle, et kui ühes laagrivahetuses on laste vanusevahed väga 

erinevad, siis võib juhtuda, et mõnedele lastele on üritused rasked ja teistele 

seevastu liiga kerged ja igavad. Samuti ütlesid kasvatajad, et väga raske on 

teha programmi kui laste vanusevahed on suured. 
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o Laagrivahetuse täpsest programmist sai enamus siiski teada alles laagris. Nii 

laste kui ka laagri töötajate ankeetide põhjal tuli välja, et palju aktiivsemalt 

tuleks kasutada interneti võimalusi laagriprogrammi tutvustamiseks. 

o Enam kui pooled laagri töötajatest leidsid, et laagriprogrammi on võimalik 

koostada jooksva aasta detsembriks. Samas arvati seda, et üldine kava laagri 

tegevuste kohta võib olemas olla detsembris, kuid 1-2 kuud enne 

laagrivahetuse algust või siis kui on selgunud täpselt laste arv ja vanus, saab 

koostada täpsema programmi.  

o Head laagriprogrammi takistas koostamast peamiselt ilm, mis võib oluliselt 

muuta häid programme. Samuti oli sageli puudu varustusest. 

o Lapse soovisid palju enam osa võtta ürituste planeerimisest, eelkõige just 

õhtuste ürituste osas. Lisaks tuli ankeetidest välja, et lapsed tunnevad puudust 

veidi ekstreemsematest üritustest, nt nagu öömatkad, ööhäired jms. Samuti 

pakuti huvitava ideena välja õpetajate päeva, kus lapsed on kasvatajad ja 

kasvatajad lapsed, ilmselt on seda ka laagrites praktiseeritud. 

o Meeldiv on see, et vaid vähesed lapsed tahtsid vabal ajal niisama logeleda, 

enamus soovis sõbra või sõbrannaga rääkida, päevitada, ujuda. 

o Lapsevanemate ankeetidest selgus, et nad sooviksid praegusest enam saada 

infot laagris majutustingimuste, toitlustuse ja laagrivahetuse programmi kohta 

päevade lõikes. 
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Lisa 1. Ankeedid 

 

 Lapsed tegevusloaga noortelaagris 

 
Tere hea laagrisõber! 

Usume, et sulle laagris meeldib – oled leidnud uusi sõpru, saanud teha midagi sellist, mida 

varem pole teinud, istunud lõkketule ääres, käinud ujumas ning tegelenud taidluse ja spordiga. 

Sinul, sinu uuel tuttaval või vanal sõbral on aga kindlasti soove, mida tahaksid 

laagriprogrammis osalemise käigus teoks teha. Ole nii hea ja vasta alljärgnevatele 

küsimustele, kuid tee seda oma peaga, sest muidu võib juhtuda nii, et järgmisel aastal 

laagrisse tulles leiad eest neid tegevusi, mida soovis sinu laagrikaaslane, kelle pealt sa 

vastused oma ankeeti ümber kirjutasid. 

Küsimused on koostatud nii, et saad panna iga küsimuse juures välja toodud vastusevariantide 

- sinu arvates kõige õigema vastuse taga olevasse ruutu ristikeske või kui leiad, et sinule 

sobivat vastust pole, siis kirjuta see vabale reale juurde. 

Täname sind ja usume, et üheskoos saame muuta ka sinu tulevased laagripuhkused veelgi 

sisukamaks. 

Nüüd ole hea ja püüa ankeet korralikult täita. 

 

Ankeet 
1. Sugu 

a) poiss 

b) tüdruk 

 

2. Vanus 

………………..aastat 

 

3. Elukoht 

…………………….. vald/linn, ……………………… maakond 

4. Rahvus 

a) eestlane 

b) venelane 

c) muu rahvus (palun kirjuta oma rahvus) ………………….. 

d) ei oska öelda 

5. Mitmendat korda oled noortelaagris? 

a) esimest korda 

b) teist korda 

c) kolmandat korda 

d) neljandat korda 

e) enim kordi 

 

6. Mitmendat korda oled samas laagris (käesolev kord läheb ka arvesse)? 

a) esimest korda 

b) teist korda 

c) kolmandat korda 

d) neljandat korda 

e) enim kordi 
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7. Olen varem olnud järgnevates laagrites (pane kirja kuni 4 viimast) ja niimitu korda. 

Laagri nimi 1-s kord 2-s korda 3-m korda enim kordi 

     

     

     

     

 

8. Mis põhjusel valisid just selle laagri ja vastava laagriprogrammi? 

Põhjused Just selle 

pärast 

Natuke ka 

selle 

pärast 

Selle 

pärast küll 

mitte 

Ei oska 

öelda 

Vanemad ostsid tuusiku siia     

Õpetaja/treener soovitas     

Sõber/sõbranna soovitas     

Keegi teine soovitas     

Ise valisin     

 

9. Küsimusele nr 9 vastavad need, kes vastasid küsimusele nr 8 – ise valisin. Mis olid 

need valiku peamised põhjused?  Teised jätkavad küsimusega nr 10. 

Põhjused Just selle 

pärast 

Natuke ka 

selle 

pärast 

Selle 

pärast küll 

mitte 

Ei oska 

öelda 

Minu sõbrad tulid siia     

Programmi suunitlus tundus kõige 

sobivam 

    

Sellele laagrile tehti kõige enam 

reklaami 

    

See on ainus laager, mida tean     

Olin siin eelneval aastal ja mulle 

väga meeldis 

    

Vend/õde, kes oli eelmisel aastal 

siin, kiitis programmi 

    

Tuusik oli taskukohase hinnaga      

Muu (mis?) 

 

    

 

10. Kas sa teadsid enne laagrisse tulekut, mis laagris toimuma hakkab (olid tuttav 

laagrivahetuse programmiga)? 

a) teadsin kõike 

b) teadsin natukene 

c) ei teadnud midagi 

 

 

 

 

 

 

11. Kas said laagrisse saabudes endale kogu laagrivahetuse programmi/kava? 

Variandid Sain selle Rühmakasvataja Lugesin seda 
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kaunil paberil 

laagrisse 

saabudes 

rääkis esimesel 

päeval 

laagri 

infotahvlilt 

Laagriprogrammi kõikide päevade 

osas – mida ja mis ajal iga päev 

tehakse  

   

Üldise laagri kava, kus oli märgi-

tud mida erinevatel päevadel te-

hakse, kuid tegevus polnud päeva 

lõikes ajaliselt lahti kirjutatud 

   

Muu (mis?) 

 

   

Muu (mis?) 

 

   

 

12. Kas soovid, et see, mis laagrivahetuse ajal toimub, oleks sulle: 

a)  üllatuseks (soovin teada saada kogu laagriprogrammi laagrisse jõudes) 

b) aegsasti teada (soovin teada seda enne laagrisse jõudmist) 

 

13. Täidavad need, kes vastasid küsimusele nr 12 – soovin infot enne laagrisse tulekut. 

Miks soovid informatsiooni laagrivahetuse programmist saada enne laagrisse tulekut? 

Teised jätkavad küsimusega nr 14. 

Info vajaduse valdkonnad Selleks 

kindlasti 

Selleks ka Selleks küll 

mitte 

Ei oska 

öelda 

Siis tean, mida asjadest 

laagrisse kaasa võtta 

    

Siis võin mõelda, kas see 

programm mulle meeldib 

    

Siis tean seletada seda 

oma sõbrale/sõbrannale ja 

vast tema tuleb ka 

    

Loetelu tegevustest tekitab 

põnevust 

    

Vanemad on palju 

rahulikumad kui teavad, 

mis mind ees ootab 

    

Siis tean, kas on võimalik 

laagris õppida midagi uut 

    

Muu (mis?) 

 

    

 

14. Kui pikk on laagrivahetus ja mitmes laagripäev on täna? 

a) laagrivahetuse pikkuseks on ....... päeva 

b) täna on laagrivahetuse ..... päev 

 

 

 

 

15. Kas oled laagriprogrammiga rahul või mitte? 

Otsustamise aluseks Olen väga Olen rahul, Ei ole rahul Ei oska 
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olevad tegevused rahul kuid võiks 

olla 

huvitavam 

vastata 

Kõik plaanitud tegevused 

on huvitavalt läbi viidud 

    

Kasvataja kuulab 

plaanitud ürituste 

läbiviimisel ka meie soove 

    

Meil on piisavalt vaba 

aega, mille jooksul saame 

teha, mida ise soovime 

    

Meil on palju erinevaid 

inimesi, kes sisustavad 

laagriprogrammi 

    

Meile antakse iga ürituse 

eel ka õpetust/koolitust 

    

Muu (mis?) 

 

 

    

 

16. Kas juhtus, et Sa ei tahtnud mõnest üritusest osa võtta, kuid pidid seda siiski 

tegema? 

a) pole tänaseni juhtunud 

b) mõned korrad 

c) korduvalt 

 

17. Täidavad need, kes vastasid küsimusele nr 16 – mõnikord, korduvalt. Mis oli 

selleks põhjuseks, miks sa ei soovinud mõnest üritusest osaleda? Teised jätkavad 

küsimusega nr 18. 

Põhjused See 

kindlasti 

See natuke 

ka 

See ei olnud 

põhjuseks 

Ei oska 

öelda 

Tundsin, et olen väsinud 

ja tahtsin puhata 

    

Tundsin, et ei oska seda     

Kartsin     

Mulle see üritus ei 

meeldinud 

    

Mulle ei meeldinud 

kasvataja, kes seda üritust 

korraldas 

    

Muu (mis?) 

 

 

    

 

 

 

 

18. Oleksin tahtnud laagris rohkem tegeleda järgnevate tegevustega: 

Tegevuste loetelu Seda 

kindlasti 

Seda oleks 

tahtnud ka 

Seda küll 

mitte 

Seda saab 

teha/tehakse 
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piisavalt 

palju 

Maastikumängud     

Ujumine     

Erinevad konkursid 

(näiteks lilleseade 

konkursid, sportlikud 

võistlused, jne) 

    

Diskoõhtud     

Laagrilõkked     

Lihtsalt logelemine     

Külalistepäevad (näiteks 

politseinike, piirivalvurite, 

kunstiinimeste 

külaskäigud) 

    

Muu (mis?) 

 

    

 

19. Kas sinu arust laagriprogrammis on liiga palju tegevusi? 

a) Jah 

b) Ei 

 

20. Kui palju sinu arvates võiks päevas olla seda aega, millal saad ise midagi teha? 

a) 0 tundi 

b) 1 tund 

c) 1,5 tundi 

d) 2 tundi 

e) 2,5 tundi 

f) 3 tundi 

g) ...... tundi 

h) ei oska öelda 

21. Mida võtaksid programmist vabal ajal ette? 

Tegevuste loetelu Seda teeksin 

kindlasti 

Võib-olla 

teeksin seda 

ka 

Seda küll ei 

teeks 

Ei oska 

öelda 

Kirjutaksin koju kirja     

Loeksin raamatut     

Ajaksin sõbra/sõbrannaga 

juttu 

    

Kiiguksin     

Lesiksin ja võtaksin 

päikest 

    

Magaksin     

Muu (mis?) 

 

    

 

22. Kas oled senise laagriprogrammiga ja laagris pakutavaga rahul? 

Erinevad võimalused Väga rahul Pigem 

rahul 

Pigem ei ole 

rahul 

Üldse pole 

rahul 
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Tegevusprogramm     

Üldine kord laagris     

Elamistingimused laagris     

Sinu tuba     

Pesemisruumid     

Sportimisvõimalused     

Ujumiskoht     

Söökla     

Kasvatajad     

Toit     

Muu (mis?) 

 

    

Muu (mis?) 

 

    

 

23. Kas tuleksid sellesse laagrisse uuesti tagasi? 

a) Jah – kui vastasid nii, siis jätkad küsimusega nr 24 

b) Ei – kui vastasid nii, siis jätkad küsimusega nr 25 

 

24. Miks tuleksid laagrisse uuesti? 

Põhjuste loetelu Selle pärast 

kindlasti 

Selle 

pärast 

võib-olla 

ka 

Selle pärast 

küll mitte 

Ei oska 

öelda 

On palju huvitavaid 

tegevusi 

    

On mõnusad kasvatajad     

Saab hästi süüa     

Laager asub ilusas kohas     

Laagris võin teha, mida 

tahan – keegi ei keela 

    

On mõnusad toad     

Laagrisõbrad lubasid ka 

tulla 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Miks sa ei valiks enam seda laagrit? 

Põhjuste loetelu Peamine 

põhjus miks 

ei valiks 

Selle pä-

rast võib-

olla ka 

See ei ole 

põhjuseks 

Ei oska 

öelda 
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Laagriprogramm ei 

sisaldanud huvitavaid 

tegevusi 

    

Kasvatajad ei meeldinud     

Toit oli kehv/üksluine     

Laagri territoorium oli 

räämas 

    

Majutus/toad olid halvas 

olukorras 

    

Laagris ei olnud mingit 

korda 

    

Laagris oli väga kõva kord     

 

 

26. Kui oleksid õpetaja, siis millise hinde Sa praegusele laagriprogrammile 

paneksid? 

a) hinde ”5” 

b) hinde ”4” 

c) hinde ”3” 

d) hinde ”2” 

e) hinde ”1” 

 

27. Kui panid hinde ”5” või ”4”, siis ole hea ja kirjuta järgnevale reale peamine 

põhjus/põhjused 

............................................................................................................................... 

 

28. Kui panid hinde ”2” või ”1”, siis ole hea ja kirjuta järgnevale reale peamine 

põhjus/põhjused 

............................................................................................................................... 

 

29. Hea sõber, kas jäi mingi küsimus küsimata, millele oleksid soovinud vastata. Ole hea 

ja kirjuta see küsimus järgnevale reale, või lisada ka vastuse. 

 

Küsimus: 

................................................................................................................................. 

Vastus: .................................................................................................................................. 

 

 

Aitäh sulle!  

 

Oled olnud tubli ja usume, et sinu mõtteid aluseks võttes saame muuta laagriprogrammid 

veelgi huvitavamaks. 

 

Head laagriprogrammi jätku sulle! 
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Lapsed teatava suunitlusega tegevusloaga noortelaagris 

 

 

Tere hea laagrisõber! 

 

Usume, et sulle laagris meeldib – oled leidnud uusi sõpru, saanud teha midagi sellist, mida 

varem ei ole teinud, istunud lõkketule ääres, käinud ujumas ning tegelenud taidluse ja 

spordiga. 

Sinul, sinu uuel tuttaval või vanal sõbral on aga kindlasti soove, mida tahaksid 

laagriprogrammis osalemise käigus teoks teha. Ole nii hea ja vasta alljärgnevatele 

küsimustele, kuid tee seda oma peaga, sest muidu võib juhtuda nii, et järgmisel aastal 

laagrisse tulles leiad eest neid tegevusi, mida soovis sinu laagrikaaslane, kelle pealt sa 

vastused oma ankeeti ümber kirjutasid. 

Küsimused on koostatud nii, et saad panna iga küsimuse juures välja toodud vastusevariantide 

- sinu arvates kõige õigema vastuse taga olevasse ruutu ristikeske või kui leiad, et sinule 

sobivat vastust pole, siis kirjuta see vabale reale juurde. 

 

Täname sind ja usume, et üheskoos saame muuta ka sinu tulevased laagripuhkused 

sisukamaks. 

 

Nüüd ole hea ja püüa ankeet korralikult täita. 

 

Ankeet 
 

1. Sugu 

b) poiss 

c) tüdruk 

 

2. Vanus 

 

…………… aastat 

 

3. Elukoht 

………………..vald/linn, ………………… maakond 

 

4. Rahvus 

a) eestlane 

b) venelane 

c) muu rahvus (palun kirjuta oma rahvus) …………………… 

d) ei osak öelda 

 

5. Mitmendat korda oled noortelaagris? 

a) esimest korda 

b) teist korda 

c) kolmandat korda 

d) neljandat korda 

e) enim kordi 
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6. Mitmendat korda oled samas laagris? 

a) esimest korda 

b) teist korda 

c) kolmandat korda 

d) neljandat korda 

e) enim kordi 

 

7. Olen varem olnud järgnevates laagrites (nt pane kirja kuni 4 viimast) niimitu korda. 

Laagri nimi  üks kord  kaks korda kolm korda enim kordi 

     

     

     

     

 

8. Mis põhjusel valisid just selle laagri ja vastava laagriprogrammi ? 

Põhjused Just selle 

pärast 

Natuke ka 

selle 

pärast 

Selle 

pärast küll 

mitte 

Ei oska 

öelda 

Vanemad ostsid tuusiku siia     

Õpetaja/treener soovitas     

Sõber/sõbranna soovitas     

Keegi teine soovitas     

Ise valisin     

 

9. Küsimusele nr 9 vastavad need, kes vastasid küsimusele nr 8, et valisid laagri ise. Mis 

olid valiku peamised põhjused? Teised jätkavad küsimusega nr 10.  

Põhjused Just selle 

pärast 

Natuke ka 

selle 

pärast 

Selle 

pärast küll 

mitte 

Ei oska 

öelda 

Minu sõbrad tulid siia     

Programmi suunitlus tundus kõige 

sobivam 

    

Sellele laagrile tehti kõige enam 

reklaami 

    

See oli ainus laager, mida teadsin     

Olin siin eelneval aastal ja mulle 

väga meeldis 

    

Vend/õde, kes oli eelmisel aastal 

siin kiitis programmi 

    

Tuusik oli taskukohase hinnaga     

Muu (mis) 

 

    

 

10. Kas sa teadsid enne laagrisse tulekut, mis laagris toimuma hakkab (olid tuttav 

laagrivahetuse programmiga)? 

a) teadsin kõike 

b) teadsin natukene 

c) ei teadnud midagi 
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11. Kas said laagrisse saabudes endale kogu laagrivahetuse programmi/kava? 

 Sain kogu 

laagrivahetuse 

programmi 

paberil 

Rühmakasvataja 

rääkis esimesel 

päeval 

Lugesin seda 

laagri 

infotahvlilt 

Laagriprogrammi kõikide päevade 

osas – mida ja mis ajal iga päev 

tehakse 

   

Üldise laagri kava, kus oli märgi-

tud mida erinevatel päevadel te-

hakse, kuid tegevus polnud päeva 

lõikes ajaliselt lahti kirjutatud 

   

Muu (mis?) 

 

   

 

12. Kas soovid, et see, mis laagrivahetuse ajal toimub oleks sulle: 

a) üllatuseks (soovin teada saada laagrisse jõudes) 

b) aegsasti teada (soovin teada saada enne laagrisse jõudmist) 

 

13. Täidavad need, kes vastasid küsimusele nr 12 – soovin infot enne laagrisse tulekut, 

teised jätkavad küsimusega nr 14.  Miks soovid informatsiooni laagrivahetuse 

programmist saada enne laagrisse tulekut? 

Info vajaduse valdkonnad Selleks 

kindlasti 

Selleks ka Selleks küll 

mitte 

Ei oska 

öelda 

Siis tean, mida asjadest 

laagrisse kaasa võtta 

    

Siis võin mõelda, kas see 

programm mulle meeldib 

    

Siis tean seletada seda 

oma sõbrale/sõbrannale ja 

vast tema tuleb ka 

    

Loetelu tegevustest tekitab 

põnevust 

    

Vanemad on palju 

rahulikumad, kui teavad, 

mis mind ees ootab 

    

Siis tean, kas on võimalik 

laagris õppida midagi uut 

    

Muu (mis?) 

 

 

    

 

14. Kui pikk on laagrivahetus ja mitmes laagripäev on täna? 

a) Laagrivahetuse pikkuseks on ..........päeva 

b) Täna on laagrivahetuse........päev 

 

 

 

 



 194 

 

15. Kas oled laagriprogrammiga rahul või mitte? 

Otsustamise aluseks 

olevad tegevused 

Olen väga 

rahul 

Olen rahul, 

kuid võiks 

olla 

huvitavam 

Ei ole rahul Ei oska 

vastata 

Kõik plaanitud tegevused 

on huvitavalt läbi viidud 

    

Kasvataja arvestab 

plaanitud ürituste 

läbiviimisel ka meie soove 

    

Meil on piisavalt vaba 

aega, mille jooksul saame 

teha, mida soovime 

    

Meil on palju erinevaid 

inimesi, kes sisustavad 

laagriprogrammi 

    

Meile antakse iga ürituse 

eel ka õpetust/koolitust 

    

Muu (mis?) 

 

 

    

 

16. Kas juhtus, et Sa ei tahtnud mõnest üritusest osa võtta, kuid pidid seda siiski 

tegema? 

a) ei juhtunud 

b) mõnikord 

c) korduvalt 

 

17. Täidavad need, kes vastasid küsimusele nr 16 – mõnikord, korduvalt, teised jätkavad 

küsimusega nr 18. Mis oli selleks põhjuseks, miks sa ei soovinud mõnest üritusest 

osa võtta? 

Põhjused See 

kindlasti 

See natuke 

ka 

See ei olnud 

põhjuseks 

Ei oska 

öelda 

Tundsin, et olen väsinud 

ja tahtsin puhata 

    

Tundsin, et ei oska seda     

Kartsin     

Mulle see üritus ei 

meeldinud 

    

Mulle ei meeldinud 

kasvataja, kes seda üritust 

korraldas 

    

Muu põhjus(mis?) 
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18. Oleksin tahtnud laagris rohkem tegeleda järgnevate tegevustega: 

Tegevuste loetelu Seda 

kindlasti 

Seda oleks 

tahtnud ka 

Seda küll 

mitte 

Seda saab 

teha/tehakse 

piisavalt 

palju 

Maastikumängud     

Ujumine     

Erinevad konkursid 

(näiteks lilleseade 

konkursid, sportlikud 

võistlused, jne) 

    

Diskoõhtud     

Laagrilõkked     

Lihtsalt logelemine     

Külalistepäevad (näiteks 

politseinike, piirivalvurite, 

kunstiinimeste 

külaskäigud) 

    

Muu (mis?) 

 

    

 

      19. Kas sinu arvates on laagriprogrammis liiga palju tegevusi? 

a) Jah 

b) Ei 

 

20. Kui palju sinu arvates võiks päevas olla seda aega, millal saad ise midagi teha ja mida 

sa teeksid? 

 Vaba aega võiks päevas olla (tõmba soovitule ring ümber)   

a) 0 tundi,  

b) 1 tund,  

c) 1,5 tundi,  

d) 2 tundi,  

e) 2,5 tundi,  

f) 3 tundi,  

g) ..... tundi. 

 

21. Mida võtaksid vabal ajal ette? 

Tegevuste loetelu Seda teeksin 

kindlasti 

Võib-olla 

teeksin seda 

ka 

Seda küll ei 

teeks 

Ei oska 

öelda 

Kirjutaksin koju kirja     

Loeksin raamatut     

Ajaksin sõbra/sõbrannaga 

juttu 

    

Kiiguksin     

Lesiksin ja võtaksin 

päikest 

    

Magaksin     
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Muu (mis?) 

 

    

22. Kas oled senise laagriprogrammiga rahul? 

Erinevad võimalused Väga rahul Pigem 

rahul 

Pigem ei ole 

rahul 

Üldse pole 

rahul 

Tegevusprogramm     

Üldine kord laagris     

Elamistingimused laagris     

Sinu tuba     

Pesemisruumid     

Sportimisvõimalused     

Ujumiskoht     

Söökla     

Kasvatajad     

Toit     

Erialane programm     

Muu (mis?) 

 

    

 

23. Kas tuleksid sellesse laagrisse uuesti tagasi? 

a) Jah  - jätka küsimusega nr 24 

b) Ei  - jätka küsimusega nr 25 

 

24. Miks tuleksid laagrisse uuesti? 

Põhjuste loetelu Selle pärast 

kindlasti 

Selle pärast 

võib-olla ka 

Selle pärast 

küll mitte 

Ei oska 

öelda 

On palju huvitavaid 

tegevusi 

    

On mõnusad kasvatajad     

Saab hästi süüa     

Laager asub ilusas kohas     

Laagris võin teha, mida 

tahan – keegi ei keela 

    

On mõnusad toad     

Laagrisõbrad lubasid ka 

tulla 

    

 

25. Milline on sinu poolt valitud laagrivahetuse suunitlus? 

Suunitlused See on 

esimesel 

kohal 

See oli ka 

programmis 

märgitud 

See 

kindlasti 

mitte 

Spordilaager (täpsem ala määratlemata)    

Ratsutamislaager    

Keelelaager    

Kunstilaager    

Tantsulaager    

Laager liikumispuudega noortele    

Matkalaager    

Muu (mis?)    
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26. Mitu tundi päevas on Sul võimalus tegeleda selle alaga, millele laagriprogramm oli 

suunatud? 

 

a) 0 tundi,    g) 4 tundi, 

b) 0,5 tundi   h) 5 tundi,,  

c) 1 tund,    i) 6 tundi, 

d) 1,5 tundi,   j) 7 tundi,   

e) 2 tundi,    k) 8 tundi, 

f) 3 tundi,   l) .....tundi.  

 

 

27. Milliseid oskusi, teadmisi loodad laagriprogrammi jooksul juurde saada? 

 

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.......................................................................................................... 

 

28. Kas vastav maht erialast, suunitletud tegevust on sinu arust: 

a) palju 

b) parasjagu 

c) vähe 

 

29. Kas osaleksid uuesti taolise suunitlusega programmis? 

a) Jah 

b) Ei 

 

30. Kui oleksid õpetaja, siis millise hinde Sa praegusele laagriprogrammile tervikuna 

paneksid? 

a) Hinne ”5” 

b) Hinne ”4” 

c) Hinne ”3” 

d) Hinne”2” 

e) Hinne ”1” 

 

31. Hea sõber, kas jäi mingi küsimus küsimata, millele oleksid soovinud vastata. Ole hea 

ja kirjuta see küsimus järgnevale reale, või lisada ka vastuse. 

 

Küsimus: 

................................................................................................................................. 

Vastus:  

.................................................................................................................................. 

 

Aitäh sulle!  

Oled olnud tubli ja usume, et sinu mõtteid aluseks võttes saame muuta laagriprogrammid 

veelgi huvitavamaks. 

Head laagriprogrammi jätku sulle! 
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 Lapsed projektlaagris 

 

Tere hea laagrisõber! 

 

Usume, et sulle laagris meeldib – oled leidnud uusi sõpru, saanud teha midagi sellist, mida 

varem ei ole teinud, istunud lõkketule ääres, käinud ujumas ning tegelenud taidluse ja 

spordiga. 

Sinul, sinu uuel tuttaval või vanal sõbral on aga kindlasti soove, mida tahaksid 

laagriprogrammis osalemise käigus teoks teha. Ole nii hea ja vasta alljärgnevatele 

küsimustele, kuid tee seda oma peaga, sest muidu võib juhtuda nii, et järgmisel aastal 

laagrisse tulles leiad eest neid tegevusi, mida soovis sinu laagrikaaslane, kelle pealt sa 

vastused oma ankeeti kirjutasid. 

Küsimused on koostatud nii, et saad panna iga küsimuse juures välja toodud vastusevariantide 

- sinu arvates kõige õigema vastuse - taga olevasse ruutu ristikeske, või kui leiad, et sinule 

sobivat vastust pole, siis kirjutada vabale reale see juurde. 

Täname sind ja usume, et üheskoos saame muuta ka sinu tulevased laagripuhkused 

sisukamaks. 

Nüüd ole hea ja püüa ankeet korralikult täita. 

 

Ankeet 
 

1. Sugu 

a) poiss 

b) tüdruk 

 

2. Vanus 

………………………………. aastat 

 

3. Elukoht 

……………………….. vald/linn, ……………………………. maakond 

 

4. Rahvus 

a) eestlane 

b) venelane 

c) muu rahvus (palun kirjuta oma rahvus) …………………………… 

d) ei oska öelda 

 

5. Mitmendat korda oled projektlaagris? 

a) esimest korda 

b) teist korda 

c) kolmandat korda 

d) neljandat korda 

c) enim kordi  

 

6. Mitmendat korda oled üldse noortelaagris ja/või osaled projektlaagris? 

a) esimest korda 

b) teist korda 

c) kolmandat korda 

d) neljandat korda 

e) enim kordi 
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7. Olen varem olnud järgnevates projektlaagrites ja tegevusloaga noortelaagrites (pane 

kirja kuni neli viimast) niimitu korda. 

Laagri nimi 1-s kord 2-s korda 3-m korda enim kordi 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

8. Millisel põhjusel valisid just selle projektlaagri?  

Põhjused Just selle 

pärast 

Natuke ka 

selle 

pärast 

Selle 

pärast küll 

mitte 

Ei oska 

öelda 

Vanemad ostsid tuusiku siia     

Õpetaja/treener soovitas     

Sõber/sõbranna soovitas     

Keegi teine soovitas     

Ise valisin     

 

9. Täidavad need, kes vastasid küsimusele nr 8 – ise valisin. Mis oli valiku peamine 

põhjus/põhjused?  Teised jätkavad küsimusega nr 10. 

Põhjused Just selle 

pärast 

Natuke ka 

selle 

pärast 

Selle 

pärast küll 

mitte 

Ei oska 

öelda 

Minu sõbrad tulid siia     

Programmi suunitlus tundus kõige 

sobivam 

    

Sellele laagrile tehti kõige enam 

reklaami 

    

See on ainus laager, mida tean     

Olin siin eelneval aastal ja mulle 

väga meeldis 

    

Vend/õde, kes oli eelmisel aastal 

siin, kiitis programmi 

    

Tuusiku maksumus      

Muu (mis?) 

 

    

 

10. Kas sa teadsid enne laagrisse tulekut, mis laagris toimuma hakkab (olid tuttav 

laagrivahetuse programmiga)? 

a) teadsin kõike 

b) teadsin natukene 

c) ei teadnud midagi 

 

11. Kas said laagrisse saabudes endale kogu laagrivahetuse programmi/kava? 
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 Sain selle 

paberil enne 

laagrit 

Projektijuht/kasvataja

/treener rääkis 

esimesel laagripäeval 

Lugesin seda 

laagri 

infotahvlilt 

Laagriprogrammi kõikide 

päevade osas lahti 

kirjutatuna 

   

Üldise kava, kus oli 

märgitud mida mingil ajal 

tehakse – ajaline kava 

päeva lõikes 

   

Muu (mis?) 

 

   

 

12. Kas soovid, et see, mis laagrivahetuse ajal toimub, oleks sulle:  

a)  üllatuseks (soovin teada saada projektlaagrisse jõudes); 

b)  aegsasti teada (soovin teada saada enne laagrisse jõudmist)? 

 

13. Täidavad need, kes vastasid küsimusele nr 12 – soovin infot enne laagrisse tulekut. 

Miks soovid informatsiooni projektlaagri programmist saada enne laagrisse tulekut? 

Teised jätkavad küsimusega nr 14. 

Info vajaduse valdkonnad Selleks 

kindlasti 

Selleks ka Selleks küll 

mitte 

Ei oska 

öelda 

Siis tean, mida asjadest 

laagrisse kaasa võtta 

    

Siis võin mõelda, kas see 

programm mulle meeldib 

    

Siis tean seletada seda 

oma sõbrale/sõbrannale ja 

vast tema tuleb ka 

    

Loetelu tegevustest tekitab 

põnevust 

    

Vanemad on palju 

rahulikumad kui teavad, 

mis mind ees ootab 

    

Siis tean, kas on võimalik 

laagris õppida midagi uut 

    

Muu (mis?) 

 

 

    

 

14. Kui pikk on laagrivahetus ja mitmes laagripäev on täna? 

a) laagrivahetuse pikkus on  ...... päeva 

b) täna on laagrivahetuse ...... päev. 
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15. Kas oled laagriprogrammiga rahul või mitte? 

Otsustamise aluseks olevad 

tegevused 

Olen väga 

rahul 

Olen rahul, 

kuid võiks 

olla 

huvitavam 

Ei ole rahul Ei oska 

vastata 

Kõik plaanitud tegevused 

on huvitavalt läbi viidud 

    

Treener/juhendaja/kasvataja 

kuulab plaanitud ürituste 

läbiviimisel ka meie soove 

    

Meil on piisavalt vaba aega, 

mille jooksul saame teha, 

mida soovime 

    

Meil on palju erinevaid 

inimesi, kes sisustavad 

laagriprogramme 

    

Meile antakse iga ürituse 

eel ka õpetust/koolitust 

    

Muu (mis?) 

 

    

 

16. Kas juhtus, et Sa ei tahtnud mõnest üritusest osa võtta, kuid pidid seda siiski tegema? 

a) pole siiani juhtunud 

b) mõned korrad 

c) korduvalt 

 

17. Täidavad need, kes vastasid küsimusele nr 16 – mõnikord, korduvalt. Mis oli selleks 

põhjuseks, miks sa ei soovinud mõnest üritusest osaleda? Teised jätkavad küsimusega nr 

18. 

Põhjused See 

kindlasti 

See natuke 

ka 

See ei olnud 

põhjuseks 

Ei oska 

öelda 

Tundsin, et olen väsinud 

ja tahtsin puhata 

    

Tundsin, et ei oska seda     

Kartsin     

Mulle see üritus ei 

meeldinud 

    

Mulle ei meeldinud 

treener/kasvataja, kes seda 

üritust korraldas 

    

Muu põhjus (mis?) 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

18. Oleksin tahtnud laagris rohkem tegeleda järgnevate tegevustega: 
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Tegevuste loetelu Seda 

kindlasti 

Seda oleks 

tahtnud ka 

Seda küll 

mitte 

Seda saab 

teha/tehakse 

piisavalt 

palju 

Maastikumängud     

Ujumine     

Erinevad konkursid 

(näiteks lilleseade 

konkursid, sportlikud 

võistlused, jne) 

    

Diskoõhtud     

Laagrilõkked     

Lihtsalt logelemine     

Külalistepäevad (näiteks 

politseinike, piirivalvurite, 

kunstiinimeste 

külaskäigud) 

    

Muu (mis?) 

 

    

 

19. Kas sinu arvates on  laagriprogrammis liiga palju tegevusi? 

a) Jah 

b) Ei 

 

20. Kui palju sinu arvates võiks päevas olla seda aega, millal saad ise midagi teha? 

a) 0 tundi 

b) 0,5 tundi 

c) 1,5 tundi 

d) 2 tundi 

e) 2,5 tundi 

f) 3 tundi 

g) ..... tundi 

h) ei oska öelda 

 

21. Mida võtaksid vabal ajal ette? 

Tegevuste loetelu Seda teeksin 

kindlasti 

Võib-olla 

teeksin seda 

ka 

Seda küll ei 

teeks 

Ei oska 

öelda 

Kirjutaksin koju kirja     

Loeksin raamatut     

Ajaksin sõbra/sõbrannaga 

juttu 

    

Kiiguksin     

Lesiksin ja võtaksin 

päikest 

    

Magaksin/puhkaksin     

Muu (mis?)     

 

22. Kas oled senise laagriprogrammiga rahul? 
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Erinevad võimalused Väga rahul Pigem 

rahul 

Pigem ei ole 

rahul 

Üldse pole 

rahul 

Tegevusprogramm     

Üldine kord laagris     

Elamistingimused laagris     

Sinu tuba/telk     

Pesemisruumid/-võimalused     

Sportimisvõimalused     

Ujumiskoht     

Söökla     

Treenerid/kasvatajad/õpetajad     

Toit     

Erialane programm     

Muu (mis?)     

 

23. Kas tuleksid sellesse projektlaagrisse uuesti tagasi? 

a) Jah – kui vastasid nii, siis jätka küsimusega nr 24 

b) Ei – kui vastasid nii, siis jätka küsimusega nr 25 

 

24. Miks tuleksid laagrisse uuesti? 

Põhjuste loetelu Selle pärast 

kindlasti 

Selle 

pärast 

võib-olla 

ka 

Selle pärast 

küll mitte 

Ei oska 

öelda 

On palju huvitavaid tegevusi     

On mõnusad 

treenerid/kasvatajad/õpetajad 

    

Saab hästi süüa     

Projektaager toimub ilusas 

kohas 

    

Projektlaagris võin teha, 

mida tahan – keegi ei keela 

    

On mõnusad kaaslased     

Muu (mis?)     

 

 

25. Kas senise laagris veedetud aja jooksul on sul tekkinud probleeme 

laagrikaaslastega? 

a) nad on mind löönud 

b) nad on varastanud minu asju 

c) nad on mind kiusatud 

d) nad on mind ......................... 

 

 

 

 

 

26. Kui oleksid õpetaja, siis millise hinde Sa praegusele laagriprogrammile paneksid? 

a) hinde ”5” 
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b) hinde ”4” 

c) hinde ”3” 

d) hinde ”2” 

e) hinde ”1” 

 

27. Kui panid hinde ”5” või ”4”, siis ole hea ja kirjuta järgnevale reale peamine 

põhjus/põhjused 

.................................................................................................................................. 

 

28. Kui panid hinde ”2” või ”1”, siis ole hea ja kirjuta järgnevale reale peamine 

põhjus/põhjused  

................................................................................................................................. 

 

29. Milline on projektlaagri laagriprogrammi peamine suunitlus? 

Suunitlus See on 

peamine 

See on ka 

ühe osana 

See pole 

kindlasti 

Sport    

Kunst    

Keeleõpe    

Matkamine    

Muu (mis?)    

    

 

30. Mitu tundi päevas tegelete valdkonnaga, mis oli projektlaagri reklaamijärgne peamine 

suunitlus? 

a) 0 tundi 

b) 1 tund 

c) 2 tundi 

d) 3 tundi 

e) 4 tundi 

f) 5 tundi 

g) 6 tundi 

h) 7 tundi 

i) 8 tundi 

j) ......... tundi 

 

Aitäh sulle!  

 

Oled olnud tubli ja usume, et sinu mõtteid aluseks võttes saame muuta projektlaagrite 

programmid veelgi huvitavamaks. 

Head laagriprogrammi jätku sulle! 
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Tegevusloaga noortelaagri ja projektlaagri juhataja/korraldaja ning programmijuht 

Austatud laagrijuhatajad, korraldajad! 

Eesti Noorsootöö Keskus, laagrijuhtide nõukoda ja MTÜ Eesti Noorsoo Instituut korraldavad 

Teie laagris olevate laste/noorte hulgas küsitluse. Viimase tulemuste analüüsi alusel on Teil 

võimalik saada infot laagriprogrammi meeldivuse/mittemeeldivuse kohta, mis võimaldab 

säilitada nende taset, muuta nende kvaliteeti. 

Küsitleme ka lapsevanemaid saamaks tagasisidet laagriprogrammide  osas eelinfo piisavuse 

kohta, valdkondade kohta, mis vajaksid programmide tutvustamisel enam avamist, info 

otsimise aja, mooduse  jne kohta. 

Peale vastavate andmete analüüsimist on Teil võimalik tutvuda küsitluse koondandmetega 

ning vaadata analüüsi konkreetselt Teie laagri kohta. 

Selleks, et laste ja lapsevanemate arvamust Teie poolt kavandatuga võrrelda on meil Teile 

palve täita juuresolev ankeet ning edastada see küsitlejale. 

Täname Teid ette ja soovime jätkuvat toredat laagrisuve. 

 

Ankeet 
1. Kui palju ja mis vanuses on Teil lapsi vahetuses küsitluse läbiviimise ajal? 

a) laste arv …………………… 

b) keskmine vanus ……………. 

 

2. Kas see vahetus on mingi kindla suunitlusega? 

a) Jah  Suunitluseks on………… …. 

b) Ei 

 

3. Kas kõik, kes tuusikud ostsid on saanud ka vastava vahetuse lahtikirjutatud 

programmi? 

a) Jah 

b) Ei 

 

4. Kas laagris on tööl eraldi inimene, kes koostab või vastutab laagriprogrammide 

koostamise ning nendest kinnipidamise järgimise eest? 

a) Jah 

b) Ei 

5. Mida soovivad lapsed vahetuse programmis kõige enam näha?  

Soovid Enamus 

soovib 

Soovitakse, 

kuid mitte 

kõik 

Soovitakse, 

kuid 

üksikud 

Ei 

soovita 

Ujumist     

Maastikumänge     

Tantsuõhtuid     

Võistlusmänge     

Lauamänge     

Piisavalt vaba aega     

Vaadata telerit     

Meisterdada mälestuseks laagrist      

Muu (mis)     

 

6. Kas lapsed on agarad ise programmi täitmise kavandamises osalema? 
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Tegevused On väga 

agarad 

Kui 

kutsutakse, 

siis JAH 

Mõned 

tunnevad 

huvi 

Ei osale 

kavandamises 

Võistluste väljamõtlemine      

Peoõhtute programmide 

kavandamine 

    

Muu (mis) 

 

    

Muu (mis) 

 

    

Muu (mis) 

 

    

 

 

      7. Kas laagris on võimalik lastel kasutada internetiühenduses olevat arvutit kirjade   

 kirjutamiseks ja elektronposti lugemiseks? 

a) Jah 

b) Ei 

 

8. Kas peate lastele interneti kasutamise võimaluse loomist laagris mõttekaks? 

a) Jah 

b) Ei 

 

9. Kas Teie arvates on võimalik järgmise aasta laagrivahetuste programmid koostada 

 jooksva aasta detsembri kuuks? 

a) Jah 

b) Ei 

 

10. Kui vastasite küsimusele nr 9 EI, siis mis ajaks oleks Teie arvates mõeldav 

 laagrivahetuste programmide  koostamine         

………………………………………………………………………………………………. 

 

11. Mis ajal ostetakse tuusikuid kõige enam? 

Ostmi

se aeg 

Seitse 

kuud 

ette 

Kuus 

kuud 

ette 

Viis 

kuud 

ette 

Neli 

kuud 

ette 

Kolm 

kuud 

ette 

Kaks 

kuud 

ette 

Üks 

kuu 

ette 

Vahetusele 

eelneval 

nädalal 

Kokku 

          

100% 

NB! Määrake protsentuaalselt ostmise aeg kuude lõikes. 

 

12. Kuidas saavad lapsed esimest korda teada kogu laagrivahetuse programmi päevade 

 lõikes?  

a) See saadetakse tuusiku ostnule koju 

b) See antakse igale laagrilisele kätte laagrivahetusse saabudes 

c) See on väljas kõigile vaatamiseks laagri infotahvlil 

d) Sellest räägib rühma kasvataja iga päeva algul. 

 

 

13. Millal Teie arvates tuleb lapsevanemale, laagrisse tulevale lapsele teada anda   

 laagriprogrammist päevade lõikes?  
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a) See tuleks saata tuusiku ostnule enne lapse laagrisse tulekut koju 

b) See tuleks anda igale laagrilisele laagrivahetusse saabudes 

c) See peaks väljas olema vaid laagri infotahvlil, kel huvi, kirjutab maha 

d) Sellest tuleks rääkida iga laagripäeva hommikul ning sellest piisab 

e) See peaks olema internetis nähtav alates märtsi kuust 

 

14. Mis takistavad täna planeerimast laagrivahetuste programme poole aasta peale ette? 

Takistavad faktorid See on 

peamine 

takistav faktor 

See on aeg-ajalt 

takistavaks 

faktoriks 

See küll ei ole 

takistuseks 

Ei oska öelda 

Pole vastavat töötajat, 

kes planeerimisega 

tegeleks 

    

Selleks pole lihtsalt 

vajadust, sest tuusikuid 

ostetakse mitte 

programmist lähtudes 

    

Võime planeerida hea 

programmi, kuid ei 

suuda seda ellu viia 

    

Meil pole programmile 

vaja rõhku panna, sest 

määravam on laagri 

asukoht 

    

Meil pole programmile 

vaja rõhku panna, sest 

oleme tegijad tänu 

madalale hinnale 

    

Muu (mis) 

 

 

    

 

 

15. Kui paljud lapsevanemad on k.a. tuusikut ostes tundnud huvi laagrivahetuse 

programmi järele ? 

a) enamik  

b) pooled 

c) vähesed  

 

 

 

 

16. Mis takistavad heade programmide väljamõtlemist ja teostamist? 

Takistavad faktorid Just see on 

peamine 

takistav faktor 

Ka see on 

oluline faktor 

See ei mõjuta Ei oska öelda 

Hea programm viib 

tuusiku hinna kõrgeks 

    

Pole piisavalt häid 

kasvatajaid 

    



 208 

Lapsed pole päevi 

täitvast ettekirjutatud 

programmist huvitatud 

    

Ilm võib häid  

laagriprogramme 

oluliselt muuta  

    

Pole headeks 

programmideks piisavalt 

varustust 

    

Muu (mis?) 

 

 

 

    

Muu (mis?) 

 

 

 

    

 

Palun lisage täidetud ankeedile selle vahetuse programm, mille ajal lapsi küsitleti. 

 

Suur tänu Teile leitud aja eest.  

Analüüsime Teie arvamusi ning üheskoos leiame teed parema laagriprogrammi 

koostamise, selle avalikustamise ja teostamise osas. 

 

Kena laagrisuve jätku! 
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Laagriprogrammis osalenud lapse vanem 

Austatud lapsevanem.  

Küsitluse läbiviijad paluvad Teid vastata järgnevatele küsimustele märkides Teie arvates õige 

vastusevariandi ristikesega ning kui leiate, et midagi oleks vaja lisada, siis oma soovid lisage 

palun vabadele ridadele. 

Ankeet 
 

Minu laps viibis ajavahemikul .............................(kuupäev), ............................(laagri nimi) 

noortelaagris. 

 

1. Millele toetudes tegite valiku selle laagri kasuks? 

Valikuvariandid See oli 

peamine 

See aitas 

otsustamisele 

kaasa 

Selle 

põhjal küll 

mitte 

Ei oska 

öelda 

Laps oli samas laagris ka eelneval 

aastal ja talle väga meeldis 

    

Otsustasin ajakirjandusest saadud 

informatsiooni põhjal 

    

Otsustasin internetist 

www.noortelaagrid.edu.ee saadud 

info alusel 

    

Sõprade/sõbrannade lapsed olid 

selles laagris olnud ja soovitasid 

    

Selles laagris oli tuusiku hind 

taskukohane 

    

Laps otsustas ise     

Muu põhjus (mis?) 

 

    

Muu põhjus (mis?) 

 

    

 

2. Millal hakkasite otsima võimalust lapse osalemiseks laagriprogrammis ? 

 

Ajahetk 2002.aastal 2003.a. 

jaanuar 

2003.a. 

veebruar 

2003.a. 

märts 

2003.a. 

aprill 

2003.a. 

mai 

2003.a. 

juuni 

 

 

       

 

3. Kas Teie arvates on kohti Eesti noortelaagrites piisavalt? 

a) jah, täiesti piisavalt 

b) neid võiks enam olla 

c) ei, ebapiisavalt 

d) ei oska öelda 

 

 

 

 

http://www.noortelaagrid.edu.ee/
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4. Kui oluline on Teie jaoks see, et laps veedab laagrivahetust tegevusloaga 

noortelaagris? 

a) See on otsustav tegur laagri valikul 

b) Arvestan sellega, kuid oluline on ka laagrivahetuse programm 

c) See ei ole laagriprogrammi/laagri valikul oluline 

d) Ei oska öelda 

e) Ei tea , mida tähendab tegevusloaga noortelaager. 

 

5. Millist informatsiooni noortelaagrite ja vahetuste programmide kohta peate oluliseks?  

Info valdkonnad Väga 

oluline 

Vähem 

oluline 

Ei ole 

oluline 

Ei oska 

öelda 

Majutustingimused laagris     

Toitlustuse korraldus laagris     

Laagrivahetuse programm 

päevade ja tegevuste lõikes 

    

Tuusiku hind     

Laste arv vahetustes     

Ülevaadet 2002.a laagri 

tegemistest ja hinnangutest sellele 

    

Kuidas toimub laste laagrisse ja 

tagasi transport 

    

Mida oleks kindlasti vaja kaasa 

võtta 

    

 

6. Millist informatsiooni Teie omasite enne lapse laagrisse saatmist? 

Info valdkonnad Teadsin 

täpselt 

Olin 

midagi 

kuulnud 

Ei olnud 

teadlik 

Ei pea 

oluliseks 

Majutustingimused laagris     

Toitlustuse korraldus laagris     

Täpne programm päevade ja 

tegevuste lõikes 

    

Milline on laste arv vahetuses     

Ülevaadet 2002.a laagritegevuse 

kohta 

    

Kuidas toimub laste laagrisse 

saatmine ja tagasi transport 

    

Mida on kindlasti vaja kaasa võtta     

Milline peab välja nägema 

arstitõend 

    

 

.......................................................................................................................................... 

 

7. Kas teie poeg/tütar oli laagris esmakordselt? 

a) Jah 

b) Ei 

 

 

 

8. Mida Teie poeg/tütar kõige enam kartis enne laagrisse minekut? 
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Valdkonnad Seda küll 

mitte 

Võib-olla 

teadmatusest 

natukene 

Kartis Ei oska 

öelda 

Ei saa üksinda hakkama     

On üksinda ega leia sõpra     

Võib-olla pole söögid maitsvad     

Jätab mõne vajaliku asja kaasa 

võtmata 

    

Ei suuda programmis pakutavat 

kaasa teha 

    

Muu (mis?) 

 

 

    

 

9. Teie poeg/tütar on laagrist tagasi. Millised olid tema esmased muljed? 

Valdkonnad Oli 

vaimustuses 

Oli rahul Eriti ei 

meeldinud 

Ei 

osanud 

midagi 

öelda 

Noortelaager toimus 

looduslikult kaunis kohas 

    

Ujumine laagris     

Erinevad spordivõistlused 

laagris 

    

Erinevad kultuuriüritused 

laagris 

    

Toitlustamine     

Majutustingimused     

Kord laagris     

Kasvatajad ja nende töö     

Kohtumised laagrisse saabunud 

külalistega 

    

Sai ise midagi meisterdada ja 

laagrist mälestuseks kaasa võtta 

    

Oli piisavalt vaba (mitte 

programmiga täidetud) aega 

    

Laagris pakutud programm 

tervikuna 

    

Muu (mis?) 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

10. Mis oli sellist, mida  Teie poeg/tütar oleks soovinud veel laagris teha? 
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Tegevused Seda 

kindlasti 

See oleks 

meeldinud 

ka 

Seda 

pigem 

mitte 

Kindlasti 

mitte 

Vaadata iga päev televiisorit     

Magada hommikul nii kaua kui 

soovib 

    

Enam mängida lauamänge     

Kasutada tund päevas interneti 

võimalusi koduga suhtlemiseks 

    

Muu (mis?) 

 

    

Muu (mis?) 

 

    

 

11. Kas Te olete laagripoolse suhtumisega Teisse ja Teie lapsesse rahul?      

a) Suhtumine oli igati korrektne 

b) Suhtumisega jäin üldjoontes rahule 

c) Suhtumine jättis soovida 

d) Ei jäänud rahule  

 

Palun nendel, kes vastasid küsimusele 11 variandiga c või d kirjeldada mõne sõnaga seda, 

millega Teie või Teie laps ei jäänud rahule ........................................................................... 

12. Kas paneksite oma lapse ka järgmisel aastal samasse laagrisse? 

a) Jah 

b) Ei 

 

13. Kui vastasite küsimusele nr 12 ”Jah”, siis palun nimetage oma sellise otsuse kolm 

tähtsamat põhjust: 

* ..................................................................................................................... 

* ..................................................................................................................... 

* ..................................................................................................................... 

 

14. Kui vastasite küsimusele nr 12  ”Ei”, siis palun nimetage oma sellise otsuse kolm 

tähtsamat põhjust: 

* .................................................................................................................... 

* .................................................................................................................... 

* .................................................................................................................... 

15. Kas laagriprogramm nägi ette ka lapsevanemate külastuspäeva? 

a) Jah 

b) Ei 

16. Kas käisite oma last noortelaagris laagrivahetuse ajal ka vaatamas? 

a) Jah 

b) Ei 

Suur tänu, et leidsite vastamiseks aega. Soovime Teile ja kogu perele kaunist suve jätku ja 

järgnevaid mõnusaid kohtumisi noortelaagrites. 


