Suvekodu lapsed Metsakodus Rootsis skypesid
Jõekääru suvekodu lastega Kanadas
25. juuli õhtul kell kaheksa võtsid Suvekodu
lapsed Metsakodus skype´i teel ühendust
Jõekääru suvekoduga Kanadas. Jõekäärus oli siis
kell alles kaks päeval. Mõlemal pool olid lapsed
ettevalmistanud küsimused, mida üksteiselt
küsida. Meie vestluskaaslasteks Jõekäärus olid
Priit, Kersti-Li, Katrin, Felix, Maiki, Kalle, Eneli,
Eva-Lotta, Marika ja Ellen.
Vestluse käigus selgus, et Jõekäärus oli sellel
aastal täpselt poole vähem lapsi kui meil
Metsakodus (neil 30 ja meil 60 last). Ilmselt
mõjutas osavõtjate arvu Eestis laulupeol käimine,
arvas Jõekääru suvekodu juhataja Priit Parro.
Jõekääru suvekodu oli aga meie omast ligi kolm
korda pikem. Neil oli igal nädalal kindel teema.
Näiteks esimene nädal oli neil kunsti nädal, teisel
nädalal oli teemaks eesti keel ja kolmas nädal
spordi nädal. Seejärel algas võrkpalli laager.
Erinevus oli ka laste vanusepiirangus. Kui meie
Suvekodus olid lapsed vanuses 8-14 a., siis neil
olid 5-16 a. Lapsed said valida, kas nad on laagris
üks, kaks või kolm nädalat.

Skype vestluses osalesid Sirle Sööt, Wilma
Lindström, Laureen Humal, Milvi Dömstedt, Iris
Rehbinder, Anna von Fabry, Lisen Montelius, AnnKristin Vei, Pia Künnap, Katrin Arendi. Foto Aili
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Suur vahe oli ka elamistingimustes. Kui Metsakodus elasid lapsed kaheksas majakeses ja 15. toas, siis
Jõekäärul elasid lapsed kolmes majas ja kuues hiigelsuures tares ehk toas. Meie laagris said lapsed ise
juba registreerimisel teatada, kellega nad tuba tahavad jagada. Jõekäärus elati taredes
vanusegruppide kaupa (väiksed, keskmised ja suured), poisid ja tüdrukud loomulikult eraldi. Meil olid
lapsed jagatud ainult suurteks ja väikesteks.
Jutustasime üksteisele ka mängudest ja tegevustest. Me kõik leidsime, et kõige toredam tegevus on
ujumine, sport ja teater. Jõekäärus lavastati ”Superestot”, meil ”Mutionu pidu”. Lipuvargust mängiti
mõlemal maal, kuid Jõekäärus mängiti seda ka öösel.
Saime teada, et Jõekäärus oli perenaiseks Toronto Eesti Maja kohvikupidaja Ülle ja meil oli Eesti Kooli
söögitädi Lija. Kui meie nõudepesijaks oli Segakoori koorijuht Henry, siis nendel oli surfar Kristjan.
Nüüd me teame, et Jõekääru asub 60 km kaugusel Torontost ja sinna kulub sõitmiseks ainult 1 tund
ja 45 min. Meil kulus reisiks Stockholmist ühise bussiga 5 tundi.
Vestluse lõpus selgus, et me laulame ka erinevaid laule nii lipu heiskamisel kui langetamisel.
Jõekäärus lauldakse hommikul ”Hoia jumal Eestit” ja õhtul ”Kuldne õhtu päike”. Meil Metsakodus
lauldakse aga hommikul ”Eesti lippu” ja õhtul ”Eesti rand ja saared”. Jõekäärul on ka oma hümn.
Kell 21. 11 skype kõne lõpetamise järel läksime meie lippu langetama, kuid Jõekäärus oli veel pool
päeva ees.
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