
 

KEVADLAAGER VESKIJÄRVEL 

Reede, 2. juuni 
 

Laupäev, 3. juuni 
 

Saabumine alates kell 17 7.00 Hommikujooks (ei ole kohustuslik) 
 

Tubadesse kolimine, asjade lahtipakkimine,  
saun kütte, vihad likku 
 

9.00 Hommikusöök 
 
Lugemine (30 min) 

Raamatu valimine lugemisööks.  
Oma raamatu tutvustamine teistele 
 

10.00 Matk ümber järve 

19.00 Õhtusöök 
 

12.00 Lõunasöök 
 

Lühiloeng: eestlased & saunakultuur 
 
21.00 Saun  
 
Lugemisöö 

13.00 Suurematele lastele & täiskasvanutele  
töötuba metsas – ”Kui oled eksinud…”   
- Harry Sepp 
 

 13.00 Lugemine (30 min) 
 

 Paadiga järvel, kalapüük, pallimängud, 
meisterdamine 
 

Pühapäev, 4. juuni 15.00 Oode 
 

7.00 Hommikujooks (ei ole kohustuslik)  
 
9.00 Hommikusöök 

15.30 Lastega töötuba metsas 
”Kui oled eksinud… - Otsi Otti” - Harry Sepp 
 

10.00 Kokkuvõte lugemisööst.  
 
Pakkimine, koristamine 

16.30 Suurematele lastele & täiskavanutele 
loeng – ”Kui oled eksinud..” – Harry Sepp 
 

Kojusõit 16.30 Lugemine (30 min) 
Lapsed paadiga järvel, kalapüük, 
pallimängud, meisterdamine 
 

 19.00 ÕHTUSÖÖK 
 20.00 SAUN 
 Lõkkeõhtu  ja lugemisöö 



Osalustasu: 200 kr täiskasvanu ja 100 kr laps  
Osalustasu läheb toitlustamise korraldamiseks. Huvikool tasub Veskijärve üüri.  
 
Registreerimine: 
Osalemiseks on vajalik registreerimine. Majas on 26 magamiskohta. Kes ees, see mees! 
Link registreerimisankeedile - https://goo.gl/forms/0uJWtLRhrnluSsho1 
 
Mida kaasa võtta? 

- oma voodiriided (padjad, tekid olemas)  
- käterätt ja saunalina 
- joogivett 
- palle, sulgpalli reketid jm õuemänge 
- vile 
- raamat (kui on pooleli või ootab öökapil lugemist aga kunagi pole selleks aega) 
- koduseid küpsetisi (kui võimalik) 

 
Mida koju jätta? 
Meie laager Veskijärvel on arvutite ja telefonivaba ehk siis me ei luba lastel telefone ega 
arvuteid kasutada ning täiskasvanutel palume neid kasutada üksnes hädavajadusel. 
 
Köögitoimkond 
Kui osalejad on selgunud, siis koostame köögitoimkonna graafiku. Ehk siis kõikidelt 
osalejatelt ootame valmidust aidata kaasa köögitoimkonnas.  
 
Kes on Harry Sepp? 
Harry on kogenud ja tunnustatud skaudijuht, ellujäämiskursuste korraldaja, üleelamise ja 
ellujäämise asjatundja, kes töötab Civilförsvarsförbundeti juures. Lisaks käib Harry Eestis 
nõustamas ka Kaitseliitu ja Kaitseväge ellujäämiskursuste korraldamisel. Harry kursused 
“Hitta vilse” ehk “Otsi Otti” on väga nõutud ja hinnatud nii Rootsis kui Eestis. 
 
Kus asub Veskijärve? 
Vaata Veskijärve kodulehekülge – www.veskijarve.se 
GPS-koordinaadid:  
N 59° 5.773', E 17° 21.441' või siis: N 59° 5' 46'' och E 17° 21' 26'' 
Stockholmist E4 / E20 Helsingborgi/Göteborgi teed mööda, seejärel suund Göteborgi peale. 
Kiirteelt maha Nykvarn ja Gnesta suund. Seejärel paremale metsade vahel sinka-vonka  
 
 
Kohtumiseni Veskijärvel! 
 
 
Sirle Sööt 
Huvikooli juhataja 
 

https://goo.gl/forms/0uJWtLRhrnluSsho1
http://www.veskijarve.se/ver2/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=83

