
 
 
 

JUVENTE SUVELAAGER 2006 
11-13 august, Pakri Saared 

 
 
Pakri saared (Ida- ja Lääne-Pakri) asuvad 2–3 km Paldiski linnast läänes ja neid eraldab 
mandrist Kurkse väin ning Pakri poolsaarest Pakri laht. 
 
Kuidas sinna saada ja millal laager hakkab? 
Laager hakkab täpselt siis, kui esimesed oma jala saarele tõstavad. Saartele läheb 2 laeva, 
mõlemad võtavad peale 10 inimest. Kokku tulebki meid 20. Veel on paar kohta vabad! 
Paldiskist lahkub 1.laev, 11.augustil 13.00, PÕHJASADAMAST (Sadama tn). 
2.laev, 11.august kell 19.00, Põhjasadamast. 
Paldiskisse saab bussi ja marsaga Tallinnast: www.temptrans.ee ja rongiga: 
www.elektriraudtee.ee 
Tallinnasse saab tulla nt bussiga www.bussireisid.ee või rongiga www.edel.ee 
Nn.organiseeritud koos-minemine Tartust toimub nii: 
Tartu-Tallinn rong 6.46-9.00 
Tallinn-Paldiski rong 10.45-11.56 
Rongiga mugavam asju tassida ja jääb aega Tallinnas ja Paldiskis ringi vaadata! 
Paldiskis toimub kohtumine kell 12.30 Linnavalituse juures, Adamsoni kuju esisel 
muruplatsil, aadressil Sadama 9. 
Õhtuse laevaga tulijad kohtuvad samas kohas kell 18.30. 
 
Millised on elamistingimused? 
Elame metsas, telkides. Puudub vesi, elekter.  Seega kaasa võtta kõik mis tarvis, et 3 päeva 
metsas hakkama saada. Kokku tuleb meid u 20, seega telke on vja päris mitu. Kõigil kellel 
võimalik telk kaasa võtta, andku teada, mitu inimest ühte telki mahub! 
Peale selle tuleb KINDLASTI kaasa võtta: 
magamiskott 
magamismatt 
2-3 l joogivett söögitegemiseks ja joogiks 
vihmakaitse telgile (kui vaja) +  vihmariided (keep) endale 
soojad riided ja kuivad vahetusriided (kui sajab vihma) 
ujumisriided 
rätik 
hügieenitarbed 
taskunuga (kui võimalik) 
kauss ja tass 
(kahvli-lusika meisterdame ise) 
sääsetõrjevahend 
wc paber 
/kes merehaigust kardab varustagu end vastavate rohtudega/ 
Toit ostatakse laagri korraldajate poolt saarele kaasa. Sööki teeme lõkkel või 
gaasipriimusel. Magusat ja näksi võtku igaüks ise kaasa, kui soovi on. 
 
Mis me teeme seal? 
Tegemis on metsalaagriga ja mõnes mõttes ka ellujäämis-koolituslaagriga. Reede õhtul 
paneme laagri püsti, tutvume üksteisega ja saare ajalooga. Teisel päeval lähme teeme 



jalutuskäigu saartel – ekskursioon, mille käigus õpetab Arvo meid metsa tundma ja Ragnar 
metsas ellu jääma. Pärastlõunal mängime laagris metsamänge ja õhtune programm jäägu 
siinkohal saladuseks. Pühapäeval pakime asjad kokku, koristame laagriplatsi ning seame 
sammud sadama poole. 
 
 
Palju raha kaasa võtta? 
Pead arvestama, et buss Paldiski-Tallinna vahel maksab u 25 kr.  
Rong Paldiski-Tallinn 11 kr.  
Rong Tallinn-Tartu (üli)õpilasele kuni 75 kr. 
Need on kõik üheotsa piletid, seega tagasiminekuks korruta kõik arvud kahega;) 
Toiduraha kompensatsioon on 50 kr. Oleks hea, kui see oleks olemas sularahas. 
Tartukandi rahvale läheb kõik kokku u 300 kr. 
Paldiski rahvale 50 kr. 
Tallinnlastele 100 kr. 
 
Kuidas koju saab? 
Mõlemad laevad väljuvad Pakrilt kella 13.00-14.00 ajal. 
Nn organiseeritud lahkumine Paldiskist Tartu toimub nii: 
Buss Paldiskist väljub 15.00.  
Rong Tallinnast 17.00, Tartus oleme kell 19.23. 
 
 
 
 
REGISTREERIMINE 
 
Kontakt: 
Kai Krabo 
kai@juvente.ee 
56207176 
 
 
Palun saada mulle oma kontaktandmed: 
Ees- ja perekonnanimi 
e-post 
Telefoni nr  
 
*Ja anna teada, kas sul oleks võimalik telk kaasa võtta ja kui suur see on! 
**Täpsusta oma soov - missuguse laevaga soovid Pakrile sõita? 
 
 
 
 


