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Sisutihedad laagrid hoiavad noori
meelemürkidest eemal

Sel suvel toimub Lääne-Virumaal mitu noortelaagrit, nende tihe

päevakava hoiab laagrilisi eemal alkoholist ja tubakast.

 

 

 

Riiklikku saksofoni suvekooli ja Kunda õpilasmalevat korraldava Kunda
linna klubi juhataja Maiu Küngas rääkis, et noorte huvi alkoholi ja
suitsetamise vastu on igavene probleem, millega tuleb arvestada ka
laagrites. Viimaste aastate laagritest tal aga ühtegi negatiivset juhtumit
ei meenu. “Kui tihti kiputakse noori kiruma, et nad teevad pahandust, siis
laagrites seda näha pole,” sõnas Küngas.

Maiu Küngas ütles, et kuigi probleeme tavaliselt ei ole, tutvustatakse
saksofonilaagri alguses osalejatele reegleid, mille hulka kuulub ka keeld
suitsetada ja alkoholi juua. Lapsi kontrollitakse kogu aeg: kuna
päevakava on Maiu Küngase sõnul väga tihe, on laagri juhendajad
õpilastega pidevalt koos.

Samuti käib korraldaja aeg-ajalt laste ööbimisruumides, et näha, millega
nad tegelevad. Peale selle, et noortel ei jää meelemürkide tarvitamiseks
ega muudeks rikkumisteks aega, ei saa pahandust teha ka õpetajate
valve tõttu, selgitas Küngas.

“Alkoholi suhtes on meie laagris nulltolerants,” ütles Pariisi puhkeküla
lastelaagri juhataja Kaidi Bork, lisades, et meelemürkide tarbimine on
nagu teisteski lastelaagrites sisekorraeeskirjaga keelatud. Probleemi
ennetamisele Borgi sõnul tähelepanu ei pöörata, sest lapsed on laagri 16
toimumisaasta jooksul käitunud eeskujulikult.

Maiu Küngas on kindel, et keelatud tegevusi võib ette tulla ka õpetajate
pidevast järelevalvest hoolimata. Laagri korraldaja selgitas, et siis, kui
lapsed lähevad magama, neid enam ei kontrollita. Samas on lapsed oma
tubades tihti kaua üleval ja vaatavad näiteks arvutist filme, lausus
Küngas.

Anette Parksepp
toimetus(at)virumaateataja.ee
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Maiu Küngas ütles, et kui ta saab ka peale laagrit mingitest rikkumistest
teada, pöördub probleemi lahendamiseks kindlasti nii lapse kui tema
vanemate poole. Reeglite rikkujatel keelatakse Küngase sõnul tulevikus
laagrites osaleda. “See on väga halb reklaam suvekoolile ja mind häirib
see, kui usaldust on kuritarvitatud,” sõnas korraldaja.

Üksikutest rikkumistest hoolimata paistavad meelemürgid olevat väiksem
probleem just kindlale huvialale keskenduvates laagrites. Tamsalus
toimub sel suvel kolmandat korda tantsulaager. Tamsalu kultuurimaja
juhataja Tiia Uudebergi sõnul pole laagris kordagi keelatud ainetega
probleeme olnud. Uudeberg selgitas, et noored soovivad laagrise tulla
enda huvialaga tegelema, seega sellele üldjuhul ka pühendutakse.

Maiu Küngase hinnangul on ka saksofonilaagris probleem väike, kuna
lapsed on pärit tublidest peredest. Küngas sõnas, et juba muusikalise
hariduse võimaldamine näitab, et lastevanemad on tähelepanelikud ja
hoolivad, ning seega on ka lapsed tublid.

Korraldaja hinnangul on laste jaoks laagris esikohal saksofonimäng ja
omavahel suhtlemine. Kuna Pariisi puhkeküla lastelaager keskendub
õpitegevusele, siis on osalejad laagri juhataja Kaidi Borgi sõnul ka
rohkem motiveeritud oma teadmisi täiendama.

Maiu Küngas rääkis, et kõige efektiivsem viis sobimatute tegevuste
vältimiseks on tihe ajakava. Saksofoni suvekooli õpilastel olid näiteks
nädala jooksul tihedalt sisustatud kõik päevad, välja arvatud uneaeg
öösiti. Samuti oli lastel päeval vaikne tund, mil võis puhata või aega
endale meelepäraselt sisustada. Laagri korraldaja ütles, et kuna päevad
olid sisustatud väsitavate sportmängudega ning mõnel päeval andsid
noored kolm saksofonikontserti, ei olnud õhtuti enam jaksu ega soovi
millegi keelatuga tegeleda.

Sel nädalal toimuva Tamsalu tantsulaagri noored peavad ühe nädala
jooksul ette valmistama kaheosalise kontserdi kava. Samuti õmblevad nad
endale ise riided ja valmistavad dekoratsioonid, rääkis Tamsalu
kultuurimaja juhataja Tiia Uudeberg. Kuna kogu esinemine sõltub nende
enda tööst, ei soovi noored lõpptulemust hooletu käitumisega ära rikkuda,
arvas Uudeberg. Tema sõnul motiveerivad lapsi ka noored energilised
juhendajad.

Tiia Uudeberg ütles, et kuigi üldjuhul peetakse noormehi suuremateks
pahanduse tekitajateks, siis tantsulaagris pole nendega probleeme. “Eks
nad on ka natuke teistmoodi, kultuuri poole viltu,” selgitas Uudeberg,
“trügivad ja möllavad ikka, aga pahatahtlikkust pole, joomisest
rääkimata.”

Maiu Küngas ütles, et noored ootavad, et nende aeg laagris oleks
sisustatud. “Meile vaatavad pidevalt 36 särasilma otsa ja suud küsivad,
mis me nüüd teeme,” põhjendas saksofonilaagri korraldaja, miks lastele
tuleks pakkuda sisukat päevakava, mis ei jäta igavlemiseks aega.
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