
 

NOORTE EESTI KEELE JA KULTUURI LAAGRID 2017 

OSALEJATE TAGASISIDE  

Andmed sisaldavad ka tuginoorte vastuseid.  

 

1. Kas sa tunned, et õppisid selle projekti käigus midagi uut? (jah kindlasti ja veidi vastanute hulk)  

 

 
 

2. Kas sa tunned, et selle projekti tulemusena tahad sa Eestist rohkem teada? 
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3. Kas sa tunned, et sa said oma ideedega sellesse projekti panustada? (jah kindlasti ja veidi 
vastanute hulk) 

 

 

 

4. Kas sa arvad, et see projekt on sulle tulevikule mõeldes kasulik? (jah kindlasti ja veidi vastanute 
hulk) 
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5. Kas sa tunned, et sinu eesti keele oskus on arenenud? (jah kindlasti ja veidi vastanute hulk) 

 

 

6. Kas sa soovitaksid sellist projekti oma sõpradele? (jah kindlasti ja veidi vastanute hulk) 
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Kirjelda paari lausega oma kogemust selles projektis:  

I vahetus  

 See kogemus on seletamatu. Selle lühikese aja jooksul olen ma omandanud nii palju uusi 
teadmisi ja omadusi. Samuti olen tutvunud lihtsalt imeliste inimestega. Jään seda laagrit 
igatsema. 

 It is a pretty free camp where you can do whatever you want most of the time (but not all the 
time). 

 It was the best camp ever with funny activities and everything else. 
 Learn lots of new about Estonia and Estonian language. Become proud of being half Estonian. 

Also, develop my English skills. 

 I'm very like this project. 
 Best camp I have ever been to. I met my friends from all sorts of countries and we all share 

common language which is Estonian, so we can all communicate. 
 See oli väga tore, kõik inimesed olid väga sõbralikud ja see oli tõesti äge. Sain õpetada 

inimestele, kes ei oska üldse eesti keelt, meie emakeelt, ja ma kindlasti õppisin neilt palju. Ja 
ka teistelt, kellega sain siin laagris aega veeta. 

 I liked the project because of the awesome people. I learned a lot. There are very good 
memories in my memory. 

 I learned Estonian with all of my new friends from all over the world. 
 Selles laagris ma nägin ennast uue nurga alt ja suutsin ennast ületada. Olen väga õnnelik selle 

üle, sellepärast, et see oligi minu siht laagri alguses. 

 During this project I met new friends and improved my Estonian language skills. 

 During this camp I made new friends, learned more about Estonian culture and languange. 
 I made friends with Estonians and people from different nationalities. I improved my Estonian 

by practising reading, writing and talking. 
 I'm here for the second time and I've really enjoyed both camps. Now I have friends from all 

over the world. These camps are a great opprtunity to practice my Estonian. I really want to 
come back. 

 It was really fun and I enjoyed it very much. I struggled with learning the language, but it was 
made easy here. It was fun to meet people from all around the world. 

 Sain väga palju uusi sõpru, harjutada inglise- ja vene keelt, mängida siin väga toredaid mänge. 
Olid lahedad ja harivad töötoad, inimesed olid südamlikud ja innukad. 

 This camp is the best because it has been fun here. I got new friends and learned something 
new. 

 I met lots of nice people. I learned lots of information about Estonia and learned new Estonian 
words. This camp is the best time in the summer. 

 I learned about the Estonian culture and improved my ability to speak. Also, I met many people 
from other countries and learned about where they are from. 

 This project taught me not to be affraid to speak Estonian. I did improve my Estonian and I 
have started speaking more fluent English. I had an opportunity to bring my ideas about each 
activity. 

 My experience in this project: I can speak better Estonian than I did before. I know more about 
Estonia now. 

 It was great. People were friendly and almost each day was interesting and filled with fun 
events. Too bad it ended so quickly, but I also didn't have any more free time. 

 Leidsin uusi sõpru. Vinge. 
 My experience was all fun because we had so much free time. This is the best camp I've ever 

been to. I get to meet people all over the world that are like me (partly Estonians). 
 Ma nautisin seda tervet laagrit väga. Oli suur rõõm olla tuginoor ning õpetada eesti keelt 

väliseestlastele. Ma sain endale väga palju lahedaid uusi sõpru ja positiivseid emotsioone. 



 
 I came to this camp for the first time in 2013 and now I have kind of a high level. I found a lot of 

new friends from all over the world and had so much fun. I am very thankful for this amazing 
experience. 

 Kõige lõbusam vaba õhkkond, mida ma kogenud olen. Palun veel sarnaseid asju. 
 See projekt oli imeline puhkus, nautides Eesti suve, paljusid noori ja veeta aega, tehes midagi 

huvitavat ja väga vahvat. 
 

II vahetus  
 

 See oli väga lahe laager, sest mul on nüüd uued sõbrad, kes elavad igal pool maailmas. 

 I really liked this project. Here was a lot of fun. 

 It was so awesome and fun and I would definitely like to return next year. 

 The camp was fun and educational. All the leaders are great and it's easy to make new friends. 
 It was cool to meet new people and improve my Estonian and English. I think, the program was 

a little boring, but the trips were funny. 

 See oli lahe. 
 See laager andis mulle uue, kuid värvika perekonna, kellega jäävad mälestused igaveseks. 

Olen tänulik iga inimese üle siin projektis. 

 Sain väga palju inglise keele praktikat. Samuti oli huvitav suhelda ja kohata uusi inimesi. 
 Ma olen teist aastat siin laagris. See laager on väga tore ja huvitav. Siit saab uusi sõpru igalt 

poolt maailmast ja õpib palju uut eesti keele ja kultuuri kohta. 
 It was really fun - I made new friends from different countries and it was a new experience. I 

knew it was going to be fun, but I felt like I were with my family - I could be myself. The days 
went by so quickly, but I'm glad I could come.  

 Tore ja vahva. 
 See laager oli kõige parem laager, kus ma käinud olen. Arenesin inimesena väga palju. Sain 

palju kontakte juurde ja sain palju õpetamiskogemust. 
 Õppisin enda kohta väga palju uut. Hakkasin rohkem Eesti vastu huvi tundma. Nägin, kui 

lähedaseks saavad inimesed kümne päevaga saada. 
 Olen tuginoor, osalesin siin teist korda, kuid kahjuks olen 18-aastane, seega ei saa järgmisel 

aastal enam tuginoorena osaleda. 
 This camp helped me to improve my Estonian while making new friends. There was a good 

balance between fun and learning that made the camp successful. I had here a good time. I 
met people from different countries and I made a friendship. Also, I learned more grammar of 
Estonian language and I started to understand Estonian a little bit. 

 This was my second time at Headest and I loved it just as much as the first time. Very few 
people speak Estonian where I live, so being surrounded by the Estonian language in such a 
welcoming environment helped me to develop my skills. 

 Mulle meeldis see laager väga. Sain välismaalt palju uusi sõpru ja reisile minnes keegi juba 
ootab. Sain ka oma kindlustunnet võõrkeeltes kinnitada. Nüüd oskan end eesti keeles paremini 
väljendada. 

 In this project I learned the Estonian language better. In Tallinn was nice and the sauna and 
swimming were also good. 

 I learned the language very fast, so it helped me. I learned teamwork and improved it. I learned 
more about the culture and traditions. 

 This is my second time in this camp and both times it's been easier than usual to begin to talk 
to people and make friends because the camp brings together people with something 
important in common. Activities were fun, food was good. I learned about the Estonia and 
about the world. 



 
 See laager oli suurepärane. Te andsite väliseestlastele võimaluse koju tulla ja selle eest jään 

ma igavesti tänulikuks. Kõik olid nii sõbralikud ja lõpuks olid kõik nagu üks suur pere. See oli 
suurepärane. 

 It is very good for improving Estonian and finding new friends. 
 It was a very good experience! In this camp we can learn the Estonian language in a funny 

way, and that's why I love this experience. 
 This camp has been really fun and helpful for my developement in the Estonian language. We 

also did activities that we get to know the Estonian culture. 
 I had so much fun learning the language and culture of Estonia. Everyday it was laughing and 

making more friends. I want to come back next year. 
 I had so much fun and I got to use my eesti keele knowledge to talk to people who are now 

good friends. I've made friends here and I have now more connections to Eesti. 

 Olen tuginoor, sain palju teada ja uusi kogemusi. Muutusin targemaks ja õppisin uusi keeli. 

 Projekt on olnud väga mitmekülgne ja meeldiv. Usun, et teised on ka siin palju arenenud. 
 
 
III vahetus  
 

 Oli üks äraütlemata vapustav laager. Iga päev oli täis üllatusi, rõõmu ja naeru. Vastutavad selle 
eest olid noored ise, mis teeb sellest veel vingema laagri. 

 See on imeline! Siin on nii huvitav, toimub palju eritegevusi ja need inimesed, kes siin on....on 
lihtsalt imetoredad. Sain palju inspiratsiooni ja julgust, imeliselt hea tunde ka - Lilian. 

 Kindlasti on väga vajalik igal tasandil, sest ma õppisin palju nii eesti keele ja kultuuri kohta kui 
ka uute toredate inimeste kohta - Helena.  

 Veetsin need 11 elamusterohket päeva käsikäes töö ja lõõgastusega ning kogesin palju 
kauneid hetki üheskoos imeliste inimestega. See laager jääb alatiseks hinge soojendama - 
Martin. 

 Igal aastal saan uusi sõpru ja uusi sõnu eesti keeles. 

 Minu kogemus oli hea, siin oli väga tore söök. 

 Minu kogemus oli väga positiivne ja ma loodaks, et saaks tagasi tulla. 

 See annab palju uusi sõpru ja kogemusi. Õpin tundma ennast ja teisi paremini. 
 Praegu ringi vaadates tunnen, kuidas igat ühte siit nii väga armastan. See seltskond on 

rohkem, kui ta liikmete summa. Tundsin end siin üüratu hästi. Sain tegeleda 
enesearendamisega - Mari. 

 Terve laager on olnud tore ja meeldejääv kogemus. Ma olen leidnud palju uusi sõpru ja mu 
eesti keele tase on arenenud. Ma tuleks siia kindlastika järgmisel aastal - Marta. 

 See kogemus annab mulle võimaluse olla 100 % mina, aga selles kõiges olla ikkagi olemas 
kõigile, kes soovivad minuga suhelda. Olen saanud parandada ka oma eesti keelt, aga 
tahaksin seda veel teha nii koolis kui järgmisel aastal laagris. Siit saan kaasa võtta ka 
suurepärased sõbrad, kellest ma ei soovi lahti lasta. Nad on siis minust liiga kaugel, kuid nad 
on ikkagi mu südames - Laura. 

 Ma õppisin palju juurde eesti keeles ja sain uusi sõpru - Marija. 
 See on tore ja huvitav kohata teisi inimesi üle terve maailma ja näha, kuidas nad Eestiga on 

seotud ja kuidas nad seda kasutavad. See annab suure inspiratsiooni. 
 10 päeva jooksul olen ma leidnud sõpru kogu eluks, teinud vahvaid tegevusi, söönud maailma 

parimat toitu ja kõiki neid inimesi armastama hakanud. 
 Veetsime kümne päevaga võõrastega, kellest said need sõbrad ja inimesed, keda usaldan - 

Ringo. 

 Ma olen siin käinud kolm korda ja iga kord on väga tore olnud - Rasmus L. 

 Parim laager, kus sa saad luua uusi sõpru, paremat kogemust, julgust ja eneseväärikust. 

 Oli äge ja inimesed olid mugavad. 



 
 Arenesin juhina mitmel moel, õppisin kuidas hoida piiri liidri ja sõbra vahel. Katsetasin 

erinevaid meetodeid, kuidas gruppi ja noori tööle panna - Romet. 

 Mul oli siin laagris tore ja olen arendanud oma eesti keele oskusi ja sõnavara. 

 Fantastiline - Aulis. 

 Toredad inimesed, toredad juhendajad, toredad tegevused, toredad mälestused - Rasmus R. 
 Ma sain palju sõpru ja ma tahaks väga tagasi tulla, et õppida veel eesti keelt. See oli väga 

kasulik ja tore. Ma tahaks nii väga tulla tagasi järgmisel aastal. 
 Uusi sõpru ja häid mälestusi. Ma leidsin siin laagris sõpru, kellega ma tahaksin terve elu 

suhelda. 
 See projekt on nii lõbus olnud minu jaoks, see vabadus ja usaldus, mis sulle antakse on nii hea 

ja tegi selel laagri lõbusamaks - Elisa. 

 See oli lõbus laager ja ma sain uusi sõpru - Olivia. 

 Mul on palju uusi mälestusi ja uusi sõpru. Mu eesti keel on ka palju paranenud. 
 See on üks tore kogemus. Ma sain suhelda uute inimestega, luua uusi sõprussuhteid, muutuda 

julgemaks ja avatumaks. 
 Ma leidsin imelised sõbrad, head mälestused jne. Suurepärane laager, kus inimesed on 

rõõmsad, armastavad üksteist ning kõik osalised saavad kõigis tegemistes kaasa lüüa. 
 Ma sain palju uusi sõpru ja toredaid mälestusi. Oli tore õppida eesti keelt, räägin nüüd seda 

paremini. Ma sain uusi olukordi, millega tegeleda ja oma enesekindlust paremini kasutada. 
 See oli väga tore siin. Ma sain palju uusi sõpru ja ma võtan kaasa palju häid mälestusi. Ma 

teen kõike, et siia laagrisse järgmisel aastal saada. Palun valige mind - Heidi. 
 Mina sain suhelda uute sõpradega. Mulle meeldis siin väga, sain Eestimaa kohta palju uut 

teada. 
 Ma pole vist kunagi 10 päeva ehk nii lühikese aja jooksul enda kohta nii palju õppinud. Õppisin 

paremini juhendama ja olema empaatilisem ja vähem isekas. Olen taas kord Epule ülimalt 
tänulik - Kirke. 

 Oli lahe uute sõpradega toredat aega veeta. Oli lahe, et tundma õppida uusi sõpru ja me kõik 
koos õppisime väga toredasti eesti keelt erinevates olukordades - Robert. 

 Väga teistmoodi laager, mille igast päevast võtsin midagi uut kaasa: julguse, teadmised, 
oskuse käituda, oskuse suhelda, olla iseseisev ja olla meeskonnaliige. Laager annab 
võimaluse iseendas selgusele jõuda. 

 
 
Mida Sa veel tahaksid öelda?  
 
I vahetus  
 

 Tahaks lihtsalt tänada kõiki osalejaid, inimesi, keda kohtasin. See oli imeline aeg ja kui vähegi 
võimalik, siis ma olen järgmisel aastal platsis. 

 Veel pikemad laagrid. 
 Kindlasti tuleb seda projekti elus hoida - noored õpivad siin tohutu palju nii keelt kui ka ennast 

tundma. 

 I used "to some extent" mostly because I've been to and known somewhat about Estonia. 

 I hope I can come back next year. Sorry for my bad English. 

 The squad of teachers here is wonderful. 

 I made many new friends and had a lot of fun. I plan to come back next year. 
 Olen väga tänulik võimaluse üle siia laagrisse tulla ja inimestega ümber maailma tuttavaks 

saada. 

 I will come back next year. 

 My favorite camp of all time. 
 Suur aitäh laagri ja kogemuse eest. Soovin järgmisel aastal teistele samuti selle laagri rõõmu 

jagada ja siia liidriks/juhendajaks kandideerida. 



 

 I want to come back next year. 
 Tahan mainida, et see on imetore projekt ja arvan ning loodan, et see kestab veel kaua. Väga 

huvitav laager ja tõesti imelised inimesed. Aitäh teile selle imelise laagri eest! Mulle väga 
meeldis. 

 Can I come again? 

 Continue with the camps. 
 Soovitan seda laagrit kõigile, aga eriti neile, kes ei ole endas nii kindlad ja kardavad võtta vastu 

väljakutseid. Võin oma kogemusest öelda, et see laager on mind inimesena muutnud. 
 
 
II vahetus  
 

 Suur aitäh laagri korraldajatele! 

 I wish the camp was longer. 

 Make it longer. 
 See programm on ülitähtis Eesti jaoks, sest et eestlust on välismaal raske hoida. See on 

osaliselt lahendus kriisile, et eestlased rändavad välismaale. 

 Please do a pizza day next time. 

 It would to have better food. 
 See laager peaks kõigile tahtjatele kättesaadav olema, sest tandemis oli väga hästi näha, et 

laagri käigus õpivad väliseestlased palju. Söök oli super, kõike oli piisavalt: õppimist, vaba 
aega jms. 

 I'm 18 now, so I can't come back next year, but I would love to learn about other ways to come 
back to Eesti. I am also curious about studying in Eesti, so visiting a university during camp 
would have been nice. 

 I really love this camp. And I think all in camp is perfect. 
 Peale selle, et sooviks ka 18-aastasena osaleda, võiks uuendusena ka panna paatidesse 

veekindlad kotid, et ümber saaks kukkuda. Kõik muu on väga super. 

 Söök oli väga hea ja ma sain eraldi laktoosivaba toidu.  

 More time - 10 days are shorter than it sounds. 

 Söök oli väga hea. 
 Mulle meeldiks, kui meil oleks hommikul ka reflektsioon, kuna siis saaks anda tagasisidet ka 

õhtuprogrammi ja öö kohta. 
 Should improve the programme and 7 days is enough. Food was really good, nice place and 

cool people. 

 I want wifi to rooms. 

 Söök oli väga hea. 
 
 
III vahetus  
 

 Sooviks kindlasti siin veel osaleda. Lilian. 
 Laager oli väga tore ja tahaksin järgmisel aastal uuesti tulla, väga tunderikkad 11 päeva - 

Helena. 

 Tänan kõiki, kes aitasid laagrit korraldada ning sellesse panustasid - Martin. 

 Ma soovin siia tagasi tulla. 

 Natuke kurb, et see aasta Tartu reisi polnud, aga väga meeldiv kogemus oli. 

 Ekskursioonid võiksid olla erinevad, kui varasematel aastatel. 
 Ühised kogunemised, energizerid ja peod - nendest on raske loobuda. Need olid parimaks 

osaks laagri juures - Mari. 



 
 Olustvere oli väga lahe. Sooviksin minna Viljandisse. Mektoryisse uuesti minna ei sooviks. 

Tallinnas võiksime minna Kadrioru parki. Samuti oleks tore minna Tartusse või Pärnusse - 
Laura. 

 Tuginoored on väga palju õpetajad ka väljaspool tandemit ja minu meelest võiks neid natuke 
rohkem vabaks lasta.Ma sooviksin öelda suure ja südamliku aitähi kõigile juhendajatele ja 
eelkõige Epule. Hindan teiega koos veedetud aega väga ja jään teid igatsema. 

 Siin oli väga tore ja loodan, et saan uuesti tulla - Ringo. 

 Aitäh kõikidele! 

 Väga tore laager, aitäh! 

 Võiks kauem kesta ja tahan juba tagasi - Elisa. 

 Parim laager, parimad mälestused! 

 Jätkake kindlasti, muutke kõikide meeled sama rõõmsaks kui minu ja aitäh teile! 

 Rohkem kui 10 päeva - Heidi. 

 Kõik on hästi! 
 Ma tahaksin väga siia tagasi tulla ja kohata veel rohkem inimesi või noori teistest maadest ja 

erinevatest kultuuridest - Robert. 
 Hoida seda atmosfääri, mis luuakse iga laagriga. Süstida noortesse entusiasmi laagrites ja 

mujalgi. Aitäh! 
 


