
TEGEVUSARUANNE 2021 

Aasta algas meie jaoks jälle e-õppega. Ometi suutsid MTÜ Mõõgavennad noored osaleda 

Idee45 veebiseminaril, mis toimus 5. – 7. märtsini. Saime jälle targemaks ja teame, kuidas 

toimub kultuuridevaheline õppimine noorteprojektides. Veebikoolitusel osales nii 

gümnaasiumi- kui põhikooliõpilasi, mööda külgi maha ei voolanud tarkus kellelgi. 

8. aprillil võtsid Tauno Kobin, Petrik Rähn ja Vaido Veiper osa õpilastele suunatud liftikõne 

(pitchimise) koolitusest, kus õpetati oma ideid lühidalt ning kaasakiskuvalt sõnastama. Jälle 

üks vajalik oskus juures… 

Märtsist maini osalesime Viljandimaa Arenduskeskuse kaudu ka MTÜ-de arenguprogrammis, 

mis hõlmas nelja peamiselt rahastuse leidmise ja annetuste küsimise teemalist veebipõhist 

õppepäeva. 

 

 

 

 



BORDERLANDS 

9. – 15. septembrini osales MTÜ Mõõgavennad 15-liikmeline meeskond MTÜ Karu klubi 
kutsel Narvas toimunud Noortekohtumiste rollimängulaagris. 

Ida-Virumaal veedetud päevad sisaldasid endas palju põnevat – iga päev toimusid erinevad 
loengud ja töötoad, kus noored said algteadmisi kostüümi valmistamisest, grimmikunstist, 
Nerf-püsside tuunimisest ning värvimisest ja paljust muust. 

Karu klubi poolt oli kogu laager väga toredasti ette valmistatud. Kindlasti motiveerisid meie 
noori parimate kostüümide ja relvade eest antud auhinnad ja peab ütlema, et žürii oli küllalt 
karm. Vahepeal pakkus Karu klubi külalistele ka huvitavaid ekskursioone nii Narva linna 
vaatamisväärsuste juurde kui ka Kreenholmi Manufaktuuri territooriumile. Kreenholmis 
käisime koos Narva Linnamuuseumi giidiga, kes oskas erinevas vanuses noorte huvi lausa 
kaks ja pool tundi järjest üleval hoida. 

Laager lõppes suure rollimänguga, mis oli kujundatud arvutimängu „Borderlands“ ainetel ja 
pakkus elevust ühtmoodi nii lastele kui täiskasvanutele. 

   

   

KÜLALISED VIIMSI KOOLIST 

16. septembril käisid Tarvastu Gümnaasiumis külas Viimsi Kooli ajaloo- ja emakeeleõpetajad, 
kes olid huvitatud rollimängust ja selle kasutamisest koolis. 



 
MTÜ Mõõgavennad korraldas neile, peale sissejuhatavat loengut ning ohutuse suhtes 
instrueerimist, pehmikmõõga valmistamise töötoa ja viis läbi esimese 
mõõgavõitlustreeningu. Õpetajateks olid Tauno Kobin ja Karl Ilves. Kõik olid peale pikka 
bussisõitu vapralt valmis ennast liigutama ja jäid täitsa terveks, traumasid keegi ei saanud. 

Peale mängimise tutvustasime külalistele oma koolimaja, viisime nad Tarvastu 
raamatukogusse ja muuseumi Nikolai Baturini teemaliste näitustega tutvuma ja näitasime 
põgusalt ka teele jäävaid kohalikke vaatamisväärsusi. 

Külalised jäid rahule ja otsustasid, et kutsuvad kevadel Mõõgavennad endale külla, et siis 
juba koos õpilastega midagi põnevat ette võtta. 

   

 

ODA JA VIBUGA METSAS 

25. septembril pakkisid MTÜ Mõõgavennad poisid Remi Zieds ja Alari Maisla vibu ja nooled 
autosse ja sõitsid loodusesse, et üles panna ja hallata ühte kontrollpunkti Kaitseliidu 
korraldataval Laidoneri retkel. 



Noorkotkaste ja kodutütarde jaoks läbiviidav vastupidavusmatk eeldab osavõtjatelt palju 
erinevaid teadmisi ja oskusi. Meie kontrollpunktis tuli osalejatel katsetada erinevate 
keskaegsete relvade käsitsemist, et saada aimu tolleaegsest sõjapidamisest. 

Kuna rajale tulid neljaliikmelised võistkonnad, tuli välja pakkuda neli erinevat tegevust – 
meie valikus olid vibulaskmine, odavise, papagoilaskmise Tarvastu variant ja kirveloopimine. 
Kõige populaarsem ala, mida sooviti läbi teha, oli kindlalt vibulaskmine. Kõige raskemaks 
osutus aga papagoilaskmine, sest seal tuli väga täpselt arvestada nii viske tugevust kui 
kaugust. 

Pärast nelja tundi intensiivset kastemärjas rohus kahlamist saime oma asjad jälle kokku 
pakkida ja koolimajja tuua, ühe toreda koostöökogemuse võrra rikkamad. 

     

AJAMASIN 

4.–6. oktoobrini said kaheksa Tarvastu gümnaasiumi 6. klassi õpilast osaleda Saulas Viikingite 
Külas toimunud viikingilaagris koos Kohtla-Järve kesklinna põhikooli noortega. Viikingite Küla 
ja Laste ja Noorte Elava Ajaloo Klubi “Loki Rebased” MTÜ korraldasid väga tiheda 
tegevuskavaga mitmekesise ja põneva ürituse. 

Antud projekti ideeks oli tutvustada noortele ajaloohuvilistele Eesti viikingiaega, õppida ja 
oma käega proovida viikingiaegseid tegevusi, käsitööd, mänge ja eluviisi. 

Lisaks populariseerida projekti tegevuste kaudu noorte seas eesti kultuuri ja 
ajalugu, kasvatada tolerantsust ning austust muude kultuuride ja keelte vastu. 

Selgeks märgiks sellest, kuidas noortele laagris meeldis, oli kolmapäeval kojusõidubussis 
esitatud nõudmine: “Teeme veel!“ 



   

   

   

HIRMU RADA 

30. oktoobril korraldasime koos Tarvastu Rahvamajaga Halloweeni tähistamiseks Mustlas 

Hirmu raja. Raja ettevalmistamine kestis üle kuu aja, otsisime sobivaid kostüüme ja 

rekvisiite, laenutasime neid sõpradelt ja otsisime küll transporti, küll rahastajaid. Õnneks ikka 

leidsime ka, aitäh, Tarvastu Gümnaasium ja Valmar Haava! 

Rada oli eelregistreerimisega, kokku käis selle läbi üle 100 inimese küll perede, küll 

sõpruskondadena. Kilkeid ja möirgeid oli kuulda üle terve alevi, tagasiside meeldivalt 

positiivne. Tundub, et leidsime sellise ürituse, mida tahaks järgmisel aastal korrata. 



   

   

     

 

ANNETAMISTALGUD 

Meie esimesed annetamistalgud toimusid 30. novembril. Üritusel osales 14 inimest, 
meisterdasime kokku 24 pehmikmõõka, 10 oda ja 16 temaatilist rinnamärki. Kokku õnnestus 
koguda 110 eurot, mis on küll püstitatud eesmärgist tunduvalt väiksem summa, aga katab 
kindlasti ühe õpilaagri vahendite kulu. Nüüd on vaja hästi läbi mõelda, kas korraldada 



rollimängulaager 6., 7. või 8. klassi jaoks ja hakata erinevaid õppeaineid ning teemasid 
omavahel kokku siduma.  
TÄNAME SÜDAMEST KÕIKI ANNETAJAID, KES MEID TOETASID! 
Õhtupoolik oli tore, ühteaegu töine ja lõbus. Noored meisterdasid väga suure hoolega, iga 
mõõk läbis range kvaliteedikontrolli ja nii mõnigi tehti pärast valmimist uuesti ümber. 

   

              



     

 

JÕULULAAT 

13. detsembril toimus Tarvastu Gümnaasiumis õpilaste jõululaat, kus müüsime meie 

tegevusega kokku sobivaid rinnamärke ja polümeersavist ehteid, et saada lisa 

Annetamistalgutelt saadud 110 eurole. Ja tundub, et leidsime oma toimetamisele 

õige tasakaalu: suuremad meisterdavad, väiksemad seisavad leti taga. Seda ei 

kujutanud me aga üldse ette, et tulemus nii võimas tuleb. Meil on nüüd õpilaagri 

jaoks olemas kokku lausa 200 eurot! 

   



      

 

KVALITEEDISEMINAR 

15. detsembril osalesid NoKo projektide kvaliteediseminaril ühe projekti algatajad Remi 

Zieds ja Delisa Lotte Tokman, kes tahavad koos Kohtla-Järve Kesklinna Põhikooli noortega 

korraldada uut laagrit Viikingite Külas ja teise projekti partnerid Triinu Taimi Priinits ja Mia-

Triin Ütsik, et koos Tartu Annelinna Gümnaasiumi 10. klassiga õppida paremini hoolitsema 

nii enda kui sõprade vaimse tervise eest. 

 

 


