
Ühisprojekt „Rahvusvaheliste seikluslaagrite ja perepäevade korraldamine” 

Suure-Jaani Vallavalitsus viib ajavahemikul 05.07.2016-30.08.2018 koostöös 

projektipartneritega Jokioise Vallavalitsus ja MTÜ Sürgavere Küla Selts ellu ühisprojekti 

„Rahvusvaheliste seikluslaagrite ja perepäevade korraldamine”. Projekt on saanud vastavalt 

PRIA peadirektori 19.09.2016 otsusele nr 13-6/674 toetuse PRIA LEADER-programmist 

Rohelise Jõemaa Koostöökogu meetmest 4.1. Projekti eesmärgiks on läbi ühistegevuse 

soodustada kolme sektori partnerlust ja koostööd Suure-Jaani vallas ning anda maanoortele 

võimalus end laagrites ja kõigile peredele seikluslikel perepäevadel tervisliku liikumise, 

sportlike seiklusmängude ning sisuka vabaajategevusega arendada.  

Projekti raames korraldatakse Suure-Jaani vallas noortele 2 seikluslaagrit koostöös Soome 

Jokioise valla noorte ja Sürgavere Küla Seltsiga. Õpetlikku kogemust ja sisukat vaba aja 

veetmise võimalust pakkuvates viiepäevastes rahvusvahelistes laagrites saavad noored 

omavahel suhelda, ühiselt eakaaslastega erinevates arendavates tegevustes osaleda ja oma 

võimeid proovile panna. Lisaks viiakse kahel aastal läbi seikluslikud perepäevad kõigile 

huvilistele. 

Projekti tulemusena on alustatud  sihipärase ja jätkusuutlikkust loova ühistegevusega kahe 

riigi maanoorte kaasamiseks, aktiviseerimiseks, elukvaliteedi parendamiseks ja noorte ning 

perede ühistegevuste väärtustamiseks kogukondades ning vallas ja piirkonnas tervikuna. 

Vastastikku kasulik arendatav koostöö piirkonna noorte, perede, mittetulundusühingute 

esindajate, ettevõtjate ja omavalitsuse vahel soodustab samalaadsete tegevusvõimaluste 

jätkamist ning selleks vajalike tingimuste loomist ka edaspidi. Kavas on edaspidigi ühist 

arendustegevust ja rahvusvahelist koostööd noorsootöö valdkonnas ja perede ühistegevuse 

populariseerimisel jätkata. Käesolev projekt on uuenduslik, kuna sarnast mitmeaastast 

omavalitsuse, külakogukonna ja ettevõtjate koostöös korraldatavat rahvusvaheliste laagrite ja 

perepäevade programmi pole varem Rohelise Jõemaa piirkonnas korraldatud.  

Kõige olulisemaks lisandväärtuseks ongi noorte initsiatiivist lähtuv ning samas kõigile 

osapooltele väärtuslik ja kasulik kolme sektori koostöö ja partnerlus, loomulikult ka saadav 

rahvusvaheline koostöökogemus. Projekt aitab kaasa võrdsete võimaluste tagamisele 

maanoorte jaoks – aktiivselt ja sisukalt vaba aja veetmise võimalusi pakutakse noortele ja 

peredele nende kodukohas, kaasates eakaaslasi Soomest.

 

 

 

 



 

Tegevus  Tegevuse periood                              Tulemus    

1. Projekti käivitamine, 

tööjaotus 

projektimeeskonnas, 

vajalikud 

läbirääkimised 

seikluslaagri 

programmi osas, 

kokkulepete 

sõlmimine, ajakava 

täpsustamine. 

juuli 2016 Sõlmitud on vajalikud kokkulepped ja 

täpsustatud tegevuste ajakava. Projekti- 

tegevused on ette valmistatud, seikluslaagris 

osalejad registreeritud, kõigi  

projektimeeskonnas  

osalejate rollid ja tööjaotus kokku lepitud. 

2. Seikluslaager 

Sürgaveres 

august 2016 Projektipartnerite koostöös on 35 noort saanud 

osaleda 5-päevases rahvusvahelises 

seikluslaagris.  

3.  Vahekokkuvõte ja 

2017. a 

projektitegevuste 

ettevalmistamine               

september 2016-

aprill 2017 

Seniste tegevuste analüüsi põhjal on ette 

valmistatud järgmised projektitegevused. 

4. Seikluslik perepäev, 

rahvusvahelise 

seikluslaagri 

ettevalmistamine 

mai-juuli 2017 Korraldatud on seiklusliku programmiga 

perepäev Suure-Jaanis vähemalt 300 osalejale. 

Ette on valmistatud seikluslaagri programm ja 

registreeritud osalejad. 

5. Seikluslaager 

Sürgaveres 

august 2017 Projektipartnerite koostöös on 35 noort saanud 

osaleda 5-päevases rahvusvahelises 

seikluslaagris. 

6. Vahekokkuvõte ja 

2018. a 

projektitegevuste 

ettevalmistamine               

september 2017-

aprill 2018 

Seniste tegevuste analüüsi põhjal on ette 

valmistatud järgmised projektitegevused. 

7. Seikluslik perepäev 

Suure-Jaanis 

mai-juuni 2018 Korraldatud on seiklusliku programmiga 

perepäev Suure-Jaanis vähemalt 300 osalejale. 

8. Tagasiside ja 

hinnangute andmine. 

Projekti kokkuvõtete 

tegemine. 

Jätkutegevuste 

kavandamine. 

juuli 2018 Kõik osapooled on andnud hinnangu projekti 

õnnestumisele. 

Valminud on projekti lõpparuanne ja  

kavandatud edasised ühised jätkutegevused. 


