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olariseerunud ühiskonna
tundemärgiks on inimeste
vastandumine üksteisele,
mille üheks põhjustajaks ja
süvendajaks on sotsiaalmeedia

disain. Üksteisest kaugenevad
inimsuhted viivad konfliktideni
füüsilises maailmas. Ühiskonna
kokkutoomiseks on vaja ühiseid
kogemusi, samastumistunnet

ja keskkonda, kus saab koos
eksisteerida. Tugeva sotsiaalse
kanga loojana tutvustan
gaidide laagriruumi, kus saab
edukalt luua täisväärtuslikke

inimesuhteid. Töös üritan leida
laagrikeskkonnas võimalusi,
kuidas võimendada sotsiaalset
kangast ning läbi ruumi
pakkuda liitvaid kogemusi.

Gaidilaagri moodboard
1

2

3

4

EELLAAGER

5

6

7

LAAGER

8

9

10

Gaidilaagri struktuur

JÄRELLAAGER

16+ VANEMGAIDID,
JUHID, ABILISED,
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PÄEVAD

Telklaagri ruumiline identiteet on kaootiline ja viitab
igakülgselt pakkimisvõimalusele. Võimalus oma elu
kiirelt ümber seada, kokku ja lahti võtta ning igas paigas
kohaneda on telkimise kui ajutise elamise alus. Seetõttu
on ka gaidluse visuaalne identiteet lärmakas ning
kõneleb oma ruumiliste situatsioonidega iseenda eest.

KÕIK LAAGRI ELANIKUD
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Gaidlus on noorteliikumine, mis soovib kujundada
hoolivaid ja keskkonnasõbralikke, iseseisvaid ja
vastutustundlikke ühiskonnaliikmeid. Gaidlus on
rahvusvaheline nooteliikumine, kuhu kuulub 2021.
aastal 10 miljonit gaidi. See on maailma suurim
vabatahtlik liikumine tüdrukutele ja noortele naistele.
Eestis on umbes 700 gaidi. Eestis on 1/3 gaididest
poisid, kes võivad liikumisega samuti liituda.
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laagrialad, loodus

Kohaliku tasandi tegevus
Gaidide tegevus toimub salgasüsteemis iganädalaste
kokkusaamiste ehk koonduste vormis. Salgas on
umbes 5–10 liiget ning neid juhendab salgajuht.
Saadakse kokku kindlaks määratud ajal korra nädalas
1–1.5 tunniks koondustel ehk koosolekutel, millel on
omad reeglid. Tegevused toimuvad järguprogrammi
põhjal, kus leidub erinäolisi oskusi ja teadmisi
seitsmes kategoorias. Õppimine käib läbi tegevuse ja
seda nimetatakse gaidlikuks meetodiks. Laste jaoks
on gaidluse maailm oma reeglite ja traditsioonidega
põnev, kuna tegevused on vaheldusrikkad ja toimuvad
koos sõpradega.
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Üleriiklik tegevus
Lisaks iganädalastele oma rühma koondustele
saadakse kokku üleriiklikes laagrites neli korda aastas
ehk igal aastaajal. Sügisel, talvel ja kevadel toimuvad
nädalavahetuslaagrid koolimajades ning välitegevus
leiab aset tavaliselt matka näol. Suvel toimub
suvelaager, mil minnakse viieks päevaks loodusesse
telkima ning kogu elu toimub õues. Laager on lapse
jaoks võimalus kõiki juba õpitud teadmisi läbi proovida
ja samas juurde õppida. Välitegevus on osa meetodist
noorte kujundamisel.

Ajakava laagrist “Suur maalritöö”
2019 Saarisool Pärnumaal
LAUPÄEV 27.07
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Äratus ja hommikuvõimlemine
Hommikusöök
Näpuosavuse töötoad
Lõuna
Värvisõda ehk lipumäng
Taaskasutuse ja tänavakunsti töötoad
Oode, kunstinäituste ülespanek ja
galeriide tuur
Õhtusöök
Ettevalmistused lõkkeõhtuks
Lõpulõke
Öörahu

Laagri püstitamine
Laagriehitiste püstitamine toimub vahetult enne
laagri algust. Selleks planeeritakse eellaager, mille
jooksul toimub laagriplatsi ettevalmistamine,
laagriehitiste ehitamine ja laagri tegevust
puudutavad koosolekud, proovid. Eellaager kestab
tavaliselt kolm päeva. Ettevalmistustöödest võtavad
osa inimesed, kes tavaliselt ka kogu laagri kaasa
teevad ja kohapeal viibivad. Need on 16+ ealised
vanemgaidid ehk IST-d (International Service Team,
kes osalevad laagris nö läbiviijatena) gaidijuhid
ja väljaspoolt organisatsiooni vabatahtlikud, kes
laagrisse abistama tulevad. Peale laagrit toimub
järellaager, mille jooksul laager maha võetakse.

SOTSIAALNE KANGAS
Liikumine laagris

Suhtlemine laagris

Laagrit iseloomustab eelkõige liikumine. Tavapärases
elus liigendab päeva kohtade vaheline liikumine, mis
võtab palju aega ning juhuslike kokkusattumiste
tõenäosus on üsna madal. Laagris on aga need pikad
vahemaad kaotatud, mis tähendab, et on võimalik
rohkem rännata erinevate paikade vahel ja seeläbi
toimub kõige rohkem spontaanseid mõttevahetusi
teel olles. Tänu tihedale ruumiolukorrale on liiklejale
võrreldes igapäevaga avatud rohkem võimalusi
oma marsruuti käigupealt muuta. Ühine ajakava ja
funktsioonide laagrialale laiali laotumine avab rohkem
võimalusi juhuslikeks kohtumisteks.

Pideva liikumise ja inimestega kokkupõrkamise
tõttu muutub ka suhtlusmudel. Tavapärane rohkelt
kasutatud tihe suhtlusring, kus toimuvad vestlused
väikse grupiga, on laagri kontekstis sama palju
kasutatud kui kauge suhtlusring. Viimane on seotud
märkamise ja kiire sontaanse kontakti loomisega ning
see ulatub nii kaugele, mil suudame tuvastada teise
inimese emotsioone. Laagriruumi võrdsus annab märku,
et kõik soovivad osa võtta suhtlusest kõigiga. Tihedalt
kohtasid läbides ja võrdselt kõigiga infot vahetades
tekib tihe sotsiaalne kangas ka inimeste vahel, kellega
igapäevaelus sellisel määral samastuda ei osata.

Paigad teekonna rikastajatena

Tervik väliruumis

Laagriala ruumid on täielikult mõeldud jalakäijatele,
mistõttu peaksid need paigad olema igast küljest
lähenetavad. Paigad ei tohiks olla üles ehitatud vaid
ühele poole avanevatena nagu on majad tänava ääres.
Liikumist ei ole tarvis suunata. Ühe laagris osaleja
päev on üks pikk teekond, mis kulgeb ühest paigast
teise. Teel olevad kohad peaksid teekonda rikastama,
algatama vestluseid, pakkuma uusi teadmisi,
olema aktiivsed osad kogu laagrikogemusest
ning tihendama sotsiaalset kangast. Ruumid
jalakäijatele võimaldavad mitmesuunalist liikumist ning
inimmõõtmele omaseid ruumikogemusi.

Klassikalises siseruumis saame me aimu ruumi
funktsioonist läbi ruumis paiknevate esemete nagu
näiteks voodi annab aimu magamistoast. Laagriruumis
on sellised paigad aga viidud üksteisest eemale ja need
ei ole tihti selge piiriga määratletud. Järelikult ei saa
kasutada ka samu ruumiloomevõtteid kui siseruumis.
Looduskeskkonnas ei räägi esemed ruumist endast
ega tervikust, vaid mõjuvad lihtsalt „asjadena
metsas”. Seetõttu peab esimesel kohal olema selle
paiga olemuse edasi andmine läbi mingi kindla elemendi
ning alles teisel kohal funktsiooni täitmine vajalike
esemetega.
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Erineva tausta ja vaatepunktiga inimestele liitvate
kogemuste pakkumine toimub läbi ruumi. Selleks
mängib ruum meile tavapäraste vaatepunktidega,
pakkudes meile erinevaid nägemise ja tajumise viise.
Kui näeme asju teisiti, võime hakata ka asju teisiti
mõistma. Mida rohkem vaatenurkasid pakub ruum,
seda rohkem seoseid võib tekkida empaatia ja teise
inimese vaatenurga mõistmisega.

LAOSE LAAGRIALA
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RAPLA
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18 MIN

JALASE JÄRV
6 MIN

LAOSE LAAGRIALA

Eesti Gaidide Liit sai 2019. aasta juunis endale oma
laagriala Raplamaal Koikse külas, see kannab Laose
kinnistu järgi nime Laose laagriala. Laagriala on 4,4
hektarit suur ja asub Jalase maastikukaitsealal.
Matkarada Jalase rabajärveni asub mööda teed minnes
3,7 km kaugusel ja põlluäärt mööda lõigates 2 km.
Laose Laagriala asub Jalase külakeskusest 1,4 km
kaugusel. Lähimad poed asub Raplas 12 km ehk
13-minutilise autosõidu kaugusel. Kõige lihtsam
viis Laose laagrialale tulla on autoga, kuna
transpordiühendus lähimate bussipeatustega ei suuda
konkureerida päriselu kiire rütmiga. Bussi või rongiga
Raplasse tulemine ja sealt edasi autoga liikumine on
väljakujunenud meetod Laosele tulemiseks.

A – tekstiiliga vaatekauguse reguleerimine.
B – teekonna kujundamine ruumis.
C – linnuvaade ja konnavaade.
D – materjaliga vaate moonutamine.
E – vaate piiramine, suunamine.
F – vaate dubleerimine, üle kirjutamine.
G – keskkonda peegeldusega lõikumine.
H – keskkonnast kaugenemine.

KOIKSE KÜLA

RONGIJAAM
18 MIN

ALL-LAAGRITE VÄRAVAD

SISSEPÄÄS
MAGALASSE

LAAGRIALA
VÕTMERUUMID

PESULAD
SÖÖMISALA

VÄLIKÄIMLAD

KÄTEPESUKOHAD

TURGUTLA
INFOPUNKT

METSAHIIS

LÄHTEÜLESANNE LAAGRILISELE
EHITISE LOOMISEKS
AASTA LÄBI PÜSIV EHITIS
LAAGRI AJAKS AJUTINE EHITIS

Oma töös lahendan ühe konkreetse laagriala –
Laose laagriala – näitel gaidlikel meetoditel
põhineva telklaagri võtmeruumid. Valitud laager
on iga nelja aasta tagant korraldatav suurlaager,
kuhu on oodatud osalema umbes 400 inimest.
Sellise suurusega laagri jaoks tehakse laiaulatuslikku

ettevalmistustööd ning pannakse rõhku laagri
ruumidele. Magistritöös lahendamiseks võtan ette
võtmeruumid, mis esinevad igas sellises laagris
sõltumata asukohast. Need on magamisala,
pesuruumid, kuivkäimlad, söömisala, metsahiis,
infopunkt, turgutla.

PLAAN 1:100

SISSEPÄÄS
MAGALASSE

B-B

ALL-LAAGRITE
VÄRAVAD

Sissepääs magalasse on telkla “peatänava” alguspunkt,
mida inimesed läbivad väga tihedalt. Ühe olulise
sõlmpunktina, mis kõikide laagriliste trajektoorile jääb,
on see paik, mis tuleb sotsiaalse kanga ühe osana ära
aktiveerida. Kasutades aeglustaja ja peataja motiivi,
loon sinna madala varjualuse. Struktuuri puhul
võtan eeskujuks nõukogudeaegse metallist vaiba
kloppimiseks mõeldud struktuuri. Vaiba kloppimine
on majapidamistöö, mis viitab lähedal asuvale
elamurajoonile muutes magala magamistoaks.
Vaiba kloppimise puule on peale heidetud vaip, mis
on peegelpinnaga polüesterplastik. Polüesterplastik
on materjal, mida saab igal viisil painutada, murda ja
suunata. Peegelpind võtab täielikult ümbritseva
vormi ja kaotab iseennast ära kõike ümbritsevat
peegeldades. See on sätitud nii vertikaalset
kui horisontaalset liikumist peegeldama ning
pakub mitmeid uusi vaatenurkasid. Tihedalt
läbitavas punktis mõjub ta möödakäijale iga
kord ootamatu ja värskendava hetkena, mis
võimaldab peegelduval ennast selles hetkes
tabada. Võimalus näha suures pildis ennast
laagri keskkonnas koos käigupealt tabatud
ausate situatsiooni peegeldavate emotsioonidega,
on laagrilise jaoks ehe elamus, mis aitab paremini
väärtustada ning talletada laagris toimunut.

A-A
Suur osa maa-alast võtab enda alla telkla, kus
ööbivad osalejad ja väiksemate laste juhid nendega.
Magala jaotatakse väiksemateks all-laagriteks, mis
piiritletakse lindiga ning neile valmistatakse väravad,
mis iseloomustavad kõige paremini nende all-laagri
nime. Nimed valitakse vastavalt laagri teemale. Alllaagri väravad on enamasti pigem kahedimensioonilised
ehitised, mis märgistavad sissepääsu paika.
Teen ettepaneku, et laagriliste lähteülesandeks
väravatele võiks olla ehitada värav
kolmedimensiooniliselt ehk väikese varjualusena.
Sellisel viisil töötab värav intuitiivse peatajana alllaagrisse sisenemisel ning mööda “peatänavat” teiste
all-laagritest möödudes. Väike varjualune töötab nii
vihmase kui ka hea ilma puhul hea turvalise varjuna,
mille all inimesed korraks peatuda soovivad. Madal
ruum pakub võimalusi intiimsemaks olustikuks, kus
inimesed saavad paremini keskenduda teineteisele või
üksteisele, see aeglustab nende pidevalt liikuvat tempot
paremini kui avar metsaalune või põld, mille avarus
pidevalt liikuma utsitab.

Vaibamaterjali on lõigatud keskele näo-suurune
auk, mis tekitab lihtsa päikesekella efekti. Maha on
maakividega märgitud kellaajad vastavalt 8-tunnises
vahemikus 8.00–16.00. Tänu päikesekellale pidevalt
läbitavas kohas saavad lapsed kogemuspõhise oskuse,
kuidas päriselt päikese järgi aega arvestada ning
märgata aega teisel viisil kui numbritega.
Vaiba, peegli ja kellamotiiviga joonistub välja paralleel
esikuga, kustkaudu alati eluruumidesse sisenetakse.
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LÕIGE A-A 1:50

LÕIGE B-B 1:50
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VÄLIKÄIMLAD

A
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Magalasse sissepääsust teisel pool asuvad ajutised
välikäimlad. Tavaliselt paigutatakse välikäimlad pikas
reas tee kõrvale, mis on logistika ja hoolduse mõttes
mugav variant. Ometi pole see kasutajasõbralik
ühelegi meelele. Laagri jooksul tekkiv räpasus
võimendub veelgi, kui kõik välikäimlad ühes kohas on.
Välikäimlatele valitud paik asub tee ja tegevusvälja
vahel olevas metsatukas, mis võimaldab välikäimlaid
siiski teenindada.
Puude vahele on tõmmatud nöörid, millelt ripuvad
kattelooridest tehtud kardinad. Viimased liiguvad
nööri peal neid liigutades. Sellega on murtud tavapärase
järjekorra tekkimise kord. Tekib olukord, kus ootavad
inimesed peavad omavahel astuma kontakti, et ära
jagada kes milliste vetsude järjekorras seisavad.
See kontakt võib olla mitteverbaalne, kuna
seda võimaldavad kardinad, mida kasutajad
saavad reguleerida, et oma “territooriumi
“märgistada. Kardinad pakuvad seal erinevaid
suhtlusmeetodeid. Üle ala laiali jaotunud vetsud
võimaldavad ka inimestel välja valida oma
„lemmikvetsud”, mis külastada. Selline enda
duši, kätepesukraani, WC, söömiskoha valimine
on levinud viis, kuidas nii lapsed kui täiskasvanud
suhestuvad laagriala ruumiga. Nad valivad välja ühe
koha, mis neile kõige rohkem meeldib ning jätkavad
selle kasutamist tekitades sellega isikliku suhte enda ja
ruumi vahele.
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LÕIGE A-A 1:50
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PESULAD
Pesulaid on kaks ning mõlemad jäävad 20 m2 piiridesse.
Pesulates on eraldatud meeste ja naiste pool ning
mõlemal on neli duši- ja kätepesukohta. Pesulad on
planeeritud sellisel viisil, et neisse saaks siseneda
neljast küljest. Tänu sellele on ka need ehitised osa
teekonnast, mistahes suunast otsustatakse läheneda.
D

C

A

B

Kätepesukohad on madalamate seintega, tänu millele
võivad selle toimingu ajal toimuvad vestluse osapooled
asuda nii väljas kui sees ning suhtlus pole piiritletud ega
ümbritsevast ära lõigatud. Poolavatud ruum võimaldab
ka lähedal asuval loodusel ja puuoksadel tungida
ruumi sisse, hägustades piire sise- ja väliruumi vahel.

C-C

Seinamaterjal, mis ka duširuumide kõrgetel seintel on
kasutusel, on matt kihtplastik. Ebamäärased laigud,
mida kihtplastik oma pinnal edasi kannab, annavad
teistele järjekorras viibijatele märku duširuumis
olevast inimesest. Ka seda omadust saab ära kasutada,
et jätkata paremini vestluseid, kui vestluse pooleks
on eraldaud seinadega. Ka katus on läbipaistvast
pleksiklaasist samuti valguse läbilaskmise eesmärgil.
Pesulad on projekteeritud, et püsima jääda pikemaks
ajaks, vähemalt 15. aastaks.

B-B

C-C

KÄTEPESUKOHAD
Pesulate vahetus läheduses asuvad ajutised
kätepesukohad. Oma mahu ja kuju veidi väiksemas
vormis laenavad nad kõrval olevatest pesulatest,
mida märgib puitkarkass. Selle külge on riputatud
alumiiniumlehest väänatud veerenn, mis ei
toetu maapinnale ning mis ei otsi maapinnalt
tasakaalu. Ühe alumiiniumlehe painutatud
kuju alt liigub veetoru, mis läbi spetsiaalsete
aukude on ühele ja teisele poole välja toodud.
Renni laskuv vesi liigub ühest ja teisest renni
otsast maha. Kätepesukohtadele on ka ehitatud
terrassilaudadest põrand, et vee tekitatav muda
ei hakkaks renni kasutamist segama. Segistite
vahel asuvad välja painutatud riiulid mis on kraanist
kõrgemal, et sinna paigutatud asjad liiga märjaks ei
saaks. Riiulid võimaldavad kahel vastastikku asetseval
kraanide kasutajal näha, mis teine oma riiulile asetas.
Alumiiniumrenni painutatud kuju tekitab peegeldustele
moonutusi ning kutsub peegeldujat liikuma ja oma
peegeldusega mängima.

A-A

M 1:50

Kätepesukohtade pikem külg on eraldatud
rippuva geotekstiiliga, mis on visuaalseks
ruumieraldajaks. Geotekstiil liigub siinil, mis
teeb eest- ja äratõmmates tuttavat häält,
mis seostub hommiku ja õhtu rituaalidega.
Spetsfiiline hääl metsas toob meid tagasi teise
situatsiooni, mis kuulub selgelt siseruumi. Lastele
võib selline hääl olla lohutuseks ning turvatunde
pakkujaks.
Uuena on geotekstiil musta värvi, mis kaugelt vaadates
läbi ei paista, kuid käesirutuse kauguselt on kanga
taga olevat inimest võimalik selgelt näha. Nii pakub ka
kardin võimalust suhtluseks endale lähedal asuvate
inimestega, kuid eraldab kaugemal olevatest. Aja
jooksul geotekstiil tuhmub ning võtab pruunika tooni.
Laagrist laagrisse kasutatav kangas vananeb koos
lastega ning on üheks püsivaks muutujaks, mille järgi
ka liikumises püsivad lapsed saavad jälgida aja kulgu.
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LÕIGE A-A 1:20

LÕIGE B-B 1:20

LÕIGE C-C 1:20
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Ka visuaalselt toimub kõrvaltvaatajale inimeste kaugemale minek
rõhutatult kaugenevama, kuna inimesed muutuvad järjest udusemaks
kuni taas selginemiseni. Uduse kilesauna sees on inimesed vaid kui pikslid
maastikus, mis end täiesti ära ei lae.

TURGUTLAS
LIIKUMINE

A-A

TURGUTLA
A-A

Laagrist eemale pääsemiseks ning puhkehetkede
leidmiseks on loodud eraldi paik osalejate
turgutamiseks, mis on saanud sissesõidetava
telksauna vormi. See annab hea võimaluse teha kiire
virgutus hoides end samal ajal liikumises ning end mitte
mujale ära unustades. Uue nimega turgutlas käies saab
laagrist kaugeneda ilma kaugele minemata.
Trosside abil puude vahele tekitatud varjualune teeb
ruumist ühe ajaühiku, mille jooksul saab ruumi siseneda
ning sellest väljuda. Nimelt on trossidel kiigud, millele
istudes saab ruumis edasi liikuda kindlat trajektoori pidi.
Ruum ise on kolmnurga-kujuline ning ruumi
sisenetakse ühte külge mööda, kõige tipus
vahetatakse rada ning väljutakse teist külge mööda.
Kiigule istutakse täiesti avatud ruumis ning sealt
sõidetakse sisse varjualuse alla, mis on poolavatud.
Peale seda sisenetakse leiliruumi, mis on kolmnurkse
kujuga ning mõeldud 4-5 inimesele. Kõige lõpus
toimub karabiinidel kiige teisel trossile ümber tõstmine.
Sõidetakse leiliruumist välja poolavatud ruumi ning
sealt vaba õhu kätte. Peale seda on valik, kas tõsta
kiik ümber kolmandale kolmnurga küljele, et seal veidi
aega veeta või viia kiik teekonna algusesse. Ka seal
on võimalus minna uuele ringile või lahkuda tagasi
laagrimelusse.
Üks ring leiliruumist läbi minnes mõjub turgutavana
nii füüsiliselt kui ka sotsiaalses plaanis. Ühises
ruumis, kus kõigi viibijate meeled on ärksasse olekusse
viidud, on kogemuste vahetamine intiimsem, ausam
ja lähedasem. Üks leil virgutab nii keha kui meeli
ning annab energiat, et suunduda tagasi laagrisse
turgutatuna. Inimeste erinev liikumistempo nõuab
omavahelist suhtlemist, kiikede ümbertõstmist või
vahetamist või hoopis tempo ühtlustamist.
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INFOMAJA
Infomaja on kogu laagri kommunikatsiooni tulipunkt.
Infopunktist jagatakse infot terve laagri jooksul
ööpäevaringselt.
Selle projekti raames on infomaja paigutatud
võimaluse avanedes peamaja külge, kasutades ära
keskset soodsat asukohta laagri suhtes. Vana madala
laudaosa asemele on planeeritud infomaja koos
staabiruumidega. Staap on laagri korraldusmeeskond,
kes kogu laagri välteltegvusi juhivad ning asjakohast
infot edastavad. Infopunkti ehk info jagajate ja
korraldusmeeskonna kokku toomine füüsilises ruumis
garanteerib efektiivseima infoahela.

A-A

Teisel korrusel on ruum staabile, selle ette jääb rõdu,
mis kutsub ka osalejaid ümbritsevat teise nurga alt
vaatlema. Alumisele korrusele jääb ruum infopunkti
meeskonnale, mis on ühest küljest avatud ning
pikendatav terrassile, ilmastikuolude eest kaitseks
on võimalik katuseks panna ajutine present, mis
kinnitatakse rõdu piirde ja esimese korruse vahele.
Kahe korruse vahel liikumiseks on astmeline trepistik,
mille täitematerjaliks on kohalik pinnas. Künkalaadne
vorm võimaldab kõikvõimalikke liikumiskiirusi igast
suunast. Põhjasuunda jäävad sügavad astmed
võimaldavad pikemat peatumist: istumist ja logelemist.
Astmestik töötab peatajana. Südasuvel lääne-loode
suunas loojuv päike pakub hea põhjuse, miks pikemalt
astmestikul peatuda.
Kõikidest suundadest ning igas vanuses saabuvad
inimesed, kes infopunktist läbi käivad, leiavad endale
koha, kus korraks peatuda.

vana peamaja

staap
rõdu

pikendatav tööruum

küngas
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NÕUDEPESU ALA

SÖÖMISALA
Söömisalal on oluline sujuv liikumine ning
maksimaalne funktsionaalsus, et suur inimmass
võimalikult lühikese aja jooksul ära toitlustada.
Inimesed liiguvad sööma tee poolt lõunast, toimub
toidu jagamine, söömine, nõudepesu ning ära
liikumine peamaja tagant läänesuunda..

Viisnurkse varjualuse ette kinnitud V-kujuline
konstruktsioon jaotab oma vormiga järjekorra
kaheks ning toidu jagamine toimub kahest kohast
varjualuse alt. Tuuliste või vihmaste ilmastikuolude
tõttu on kogu söömisala konstruktsioon toodud
allapoole 1.60 meetri peale, et vähendada külje
pealt sadavat vihma. Vastavalt ruumi liikumisele
tuleb enda liikumist kohandada.

AA

M 1:50

Söömistelgi kate punutakse konstruktsiooni
postide vahele. Vastavalt ilmale ja inimeste
arvule saab varjualust suurendada või jätkata.
Konstruktsioon ja kate on võrdsed, kummagi vorm
ei määra varjualuse kuju. Rullis tulev kattematerjal
võimaldab seda lihtsalt kolmjalgade vahele punuda.

VÄLIKÖÖK
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METSAHIIS
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Metsahiit, mis oli kunagi
paik laagris jumalateenistuse
pidamiseks, tuntakse nüüd vaikse
ja püha pigana, kus kõik võivad
leida selle, mis nende endi jaoks püha
on. Seal käiakse uusi gaiditõotuseid
vastu võtmas ning üksi oma mõtetega
laagrikärast eemal olemas.
Laose laagrialal on metsahiie paigaks valitud
piirkonna kõige kõrgem punkt, mis on 59,5
meetrit merepinnast. Ta asub tõusva ja metsahiie
kohapeal tipneval paekivi vallil. Valli serv on
põhja-lõunasuunas järsk ning seal paljandub
paekivi. Metsahiiele lähenetakse läbi tiheda
metsa tee poolt, milleni on umbes 20 meetrit

kõndimist. Ümbritsev veidi võssa kasvanud ja
hooldamata mets on osa ka pühast paigast, mida
võiks võimalikult vähe disainida ning väärtustada
olemasolevat loomulikult looduslikku paika.
Parim läbitav teekond metsahiieni on märgitud
teepealt ühe paksu mägironimisköiega, mille
sisse on tehtud teatava vahemaa tagant
arv sõlmesid. Sellisel viisil teab rändaja kätt
nööril hoides ja sõlmesid lugedes, kui kaugel
ta sihtkohast on. See tõmbab paralleeli ka
palvehelmeste tööviisiga.
Tihti külastatakse tõotuse vastuvõtmiseks
metsahiit hämaral ajal, mistõttu on ohutuse
mõttes tarvis platvormi piirdega valli serva poole.
Hetkel on kõige kõrgemas punktis üks jäme puu,

millele välk on sisse löönud ilmselt just tema
kõrge asukoha tõttu. Mitmeks tükiks lagunenud
puu mõjub paigas märgilisena ning platvorm
ehitatakse puu ümber. Puu ise saab metsahiie
altariks. Selleks, et võimendada metsa kohalolu
ja välja tuua selle paiga olemust, võimendatakse
üles riputatud alumiiniumplaatidega üleval
asuvaid puudevõrasid ja taevast. Plaadid on
riputatud sellisel viisil, et platvormil olija ei näe
enda peegeldust ning plaadid on seatud veidi
kumerjalt, et vältida päikesekiire koondumist.
Võimestatud koht suunab olija tähelepanu
pöörama ennast ümbritsevale loodusele ja
väikestele muudatustele, mis tunduvad muidu
igapäevased, kuid teise nurga alt vaadatuna
oluliste ja esiletõstetuna.

