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“Tahtsin tänada nii imelise laagri eest! Kõik 
oli nii hästi korraldatud ja mul oli laagris nii 
hea olla!! :) Sain Jumalale palju lähemale ja 
Püha Vaim puudutas mind sügavalt. Ootan 
juba järgmist PLLi! :) “

“Väga igatsen tervet laagrit, õhtuid, piibli 
tunde, mentoraega, ujumisi ja palju veel, mis 
mind puudutasid ja rõõmsaks tegid. Olen ka 
kurb, et laager läbi ja nüüd peab terve aasta 
ootama, aga ma olen ka rõõmus, kui mõtlen 
kõigele, mis laagris juhtus…”

“Suur südamlik tänu imetoreda noortelaagri 
eest! Meie noored… kogudusest on jätkuvalt 
selle hea mõju all. Nii põnev oli kuulata nende 
muljeid ja meenutusi läbielamistest. On 
täiesti selge, et Jumal puudutas neid ja tegi 

nende juures oma head tööd. Aitäh kõikidele 
abilistele, kes aitasid seda laagrit korraldada! 
Jumal õnnistagu teid väga!”

“Suur tänu selle rahvusvahelise 
koolituslaagri organiseerimise eest! Teie 
sõnakuulelikkus tõi meile suure õnnistuse 
ning muutis meie tiimi ja selle perspektiivi 
180 kraadi! Oli inspireeriv kohtuda teie 
meeskonnaga ja muljeid jagada. Eriliselt 
läksid südamesse ühised palve-, ülistuse- ja  
piibliuurimise ajad! Jääme teid igatsema…”

“Jumal muutis mind selle laagris. Ma 
kutsusin ta tagasi oma ellu….”

“ Ma saan siit ära minna täiesti vabana! Aitäh 
teile, aitäh Jumalale!!” 

Neid vastukajasid võiks jätkata veel mitu lehekülge, see on Jumala töö, millest ikka ja jälle 
kuuleme laste ja noorte eludes. See on ka põhjus, miks PLL uskumatult pühendunud 
meeskond on jaksanud jätkata 15 aastat laagrite korraldamist.

PLL 15. juubeliaasta oli väga eriline. 
Arvudes jätkub kasvutendents: plaanisime 8 laagrit, korraldasime 7. Laagrites osales kokku 
(sh tiim) 570, kui lisame koolituslaagrid, 621 noort ja last. Laagrite ja koolituste kogukulu oli 
21 786€; laagritoetust sai 42 last ja noort, kogusummas 1470 €. 

Selle aasta uueks laagriformaadiks sai “Emade ja tütarde laager” - mille eesmärk oli 
tugevdada peresiseseid, eriti aga emade-tütarde vahelisi suhteid ning anda ka emadele 
võimalus puhata ja olla osaduses. Jumal tegi väga erilist tööd selles laagris, õnnistades, 
lepitades ja tugevdades suhteid ning inimesi.

Laagriaasta lõpus korraldas PLL rahvusvahelise meeskonna ja treeninglaagri - kuhu lisaks 
Eesti meeskonnale,  kogunesid vabatahtlike meeskonnad ka Läti ja Leedu APÜ’st. Üheskoos 
veetsime 4 ülitihedat koolituspäeva LLI koolitajate Steve Meekeri (juhtimiskoolitus) ja Michael 
Brent’i (piibliõpe) käe all, teenisime ja testisime üksteist, palvetasime ja ülistasime Jumalat. 
Selle laagri tulemusena said Lätis APÜ vabatahtlikud nii innustatud, et moodustus täiesti uus 
laagrimeeskond, mille eesmärgiks sai nende laagritöö taas üles ehitada.



Eriline oli veel:

* et me ei suuda enam kokku lugeda neid lapsi ja noori, kes laagri kestel saavad Jumalalt puudutuse, 
teevad uue otsuse Jumala kasuks , julgustuse teha muutusi oma elus ning innustuse avada oma 
Piiblit igal päeval. 

*  et ligi 300 € lisasid toetusfondi lapsevanemad, kes tahtsid toetada veel kellegi laagris osalemist 
peale enda laste.

* meid toetasid taas Eesti Kirikute Nõukogu, OÜ T-Tammer; Veski Mati, Tabiita Misjon, SU Euroopa, 
Greatwood Fund, Art Link jpt, lisaks mitmed üksikisikud  kodu ja välismaal. Tänu nendele toetustele 
saime: uuendada heli - ja visuaaltehnikat, mis oli juba väga kulunud; teostada väga ammuse 
unistuse: kinkida kogu tiimile PLL  pusad, tulime toime toiduainete hinnatõusuga, jne.

* et kuigi ikka ja jälle juhtus midagi laagri kokkadega, siis saatis Jumal asemele teisi, kes laagrite 
toitlustust kandsid. Ühes laagris vahetus kokk igal päeval, teistes paari päeva tagant. Aga kõik laagrid 
said toitlustatud!

* sel aastal ei olnud ühtegi korda vaja kiirabisse pöörduda! Ratsalaagris oli valves korraga 3 meedikut 
ja arste jätkus igasse laagrisse. Suur tänu neile ja kõikidele eestpalvetajatele!

* Esile tulid mitmed uued ja väga võimekad laagrijuhid - suuresti toetas seda 2016. aastal toimunud LLI 
meeskonnakoolitus Horvaatias, mis jätkus 2017. aastal tiimi koolitusnädalalõppudega ning 
rahvusvahelise koolituslaagriga Eestis.  

* 2 laagrijuhti  - Siret Sepper ja Sung Kyung Kim, läbisid suvel 9 nädalase laagrijuhi koolituse 
Horvaatias, organistasiooni  Leadership Lab International kursusel, ning on valmis õpitut edasi 
andma siin.

* PLL rakendatud töömeetodeid on hakatud kasutama ka teiste organisatsioonide ja riikide laagritöös 
ning huvi nende vastu kasvab.

* Esile on tõusmas uus põlvkond tulevasi laagritegijaid -kelle väljakoolitamiseks oleme nüüd paremini 
varustatud

* Juubeliaastal valmis 2 erisaadet raadiossse: “PLL stuudio”
* Jumal andis taas uusi laagrivorme, ning konkreetselt “pani kokku” programmi laagrites. On imeline 

järgida Tema juhtimist!

Erilised on ka väljakutsed:

* Paljud kogenud tiimiliikmed andsid kogu oma puhkuse, vaba aja, ja veel enam, et teenida lapsi ja 
noori - ja seda oli liiga palju. Novembriks oli põhimeeskond täiesti ära kurnatud ja me ei tohi sel viisil 
jätkata. 

* Stabiilsuse tagamiseks on järgmisel aastal vaja vähendada laagrite arvu ja suurust. Ilmselt leida ka 
teisi teenimisvorme.

* Samas on lastelaagrites alustanud juba põlvkond, kelle koguarv on suurem kui seni ja kes kõik 
igatsevad võimalust teha läbi kõik laagrid.

* Lastelaagritest on kasvamas suur ja vahva poiste ja noorte meeste põlvkond, kelle teenimiseks on 
vaja erilist tarkust.

*  Tuleb leida täiesti uus strutkuur vabatahtlike meeskonna rakendamiseks nii, et kasvaks stabiilsus, 
aga jääks alles meeskonna hingamine ja puhkus. 

* On vaja imet, et näha kuidas suudaksime teenida järgmisel aastal kõiki soovijaid
* On väga vaja fondi laagrite koordinaatori täiskohaga tööle võtmiseks.  
* Rahvusvahelise töö laienemine jätkub ning vajab samuti eriressursse.

Selleks kõigeks vajame taevast tarkust Jumalalt, aga ka teadmisi ja toetust kõikidelt, kes seda on 
valmis andma. Vajame väga palju eestpalveid, et oskaksime jääda Jumala kuulavateks ja kuulekateks 
teenijateks. 

Eelkõige aga kutsume teid tänama koos meiega võrratu, Jumala ligitulemisest ja imedest tulvil laagrite 
juubeliaasta eest! Me vajame tänamise abi! Üheskoos ülistamise erilisest maitsest saime osa APÜ ja 
PLL juubelipäeval, 7.oktoobril Tallinna Metodisti kirikus, kus koos olid nii laagrilapsed, tiimilliikmed, APÜ 
aktiiv ja tööharude esindajad, vabatahtlikud raadiotööst ja need, kellele Piibli igapäevane avamine on 
saanud elustiiliks.

Me täname Jumalat sest Tema on hea; täname teid kõiki, kes olete toetanud ja soovime
et rõõm Jumala ligitulemisest kannaks teid igas päevas


