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Kas ellu jääb tugevam või hoopis targem?
Eero Runge

Varakevadine laupäevahommik. Metsa all
on paiguti veel lund
märgata. Eelmisel
õhtul sadas kõvasti
vihma ning teed on
sajust alles märjad.
Kerge tuul saputab puuokstelt vihmapiisku maha. Kuskil
kaugel on kuulda saabuvate
rändlindude hõikeid. Kõik
tundub vaikne ja rahulik,
ometi on kuskil siin lähedal
metsatukas rühm inimesi,
kes juhendaja eestvedamisel
omandavad looduses esmaseid
ellujäämisvõtteid.
Mööda kitsast metsateed
läheneme nende laagripaigale.
Esmalt hakkab silma juhendajate madal sõjaväetelk, mille
korstnast tõuseb suitsujuga.
Siis märkan veidi eemal gruppi inimesi, kes seisavad kaares
juhendaja ümber ja kuulavad
tema nõuandeid ja soovitusi.

Eesti mees
Selgub, et rühma juhendamise on enda kanda võtnud
väliseestlane Harry Sepp.
Tema laitmatu eesti keel ning
täiesti eestipärane nimi ei
viita just palju välismaisele
päritolule.
Harry Sepp on rootsieestlane, kes on sündinud ja
kasvanud Rootsis. Ta oli juba
noorena aktiivne skaut ning
hiljem ka skaudijuht. Pärast
seda jätkas ta tegutsemist
noorkotkastega ning lõpuks
jõudis oma toimetamistega
välja Rootsi tsiviilkaitse liitu.
Kuna tal oli selleks ajaks
kogunenud juba suurel hulgal kogemusi igal ajal ja iga
ilmaga looduses (metsas) viibimisest, soovitatigi tal Rootsi
tsiviilkaitse liidust võtta kontakti Rootsi kaitseuuringute
instituudiga, kus oli just (1978.
a) alustatud uuringut looduses
ellujäämise kohta. Leiti, et
Rootsi sõduritel peab selline
oskus ikka olemas olema. Nii
ta siis jagaski oma kogemusi
ja tähelepanekuid nendega.
Lühikese koostöö järel Rootsi
kaitseväega otsustati luua

Ellujäämise treeninglaagris toimub pidevalt tegevus, et keha soojas hoida.								
Rootsis (1982) esmakordselt
ühtne ellujäämise programmi
õpe, mis võeti ametlikult kaitseväes kasutusele.
Kokku on Harry Sepal ligi
25 aastat ellujäämisõpetuse
juhtimise kogemust ja seda
nii tsiviilisikutele kui ka kaitseväelastele. Hetkel töötab
ta Rootsi tsiviilkaitse ametis
(MSB), mis tegelebki just tsiviilelanike ettevalmistamisega
kriisiolukordadeks (tormid,
üleujutused jne). Harry on
koos rootslasest kolleegiga
kirjutanud oma kogemustest
ellujäämise vallas raamatu
“Ellujäämine looduse meelevallas”, mis 2003. aastal tõlgiti
eesti keelde.

Otsi Otti
Kui Eesti üheksakümnendate alguses taas vabaks sai, võttis Harry Sepaga ühendust üks
Eesti Kaitseliidu tegelane, kes

oli ühtlasi siinne skaudijuht,
ja palus, et Harry tuleks Eestisse looduses ellujäämisest
rääkima. Harry oli meeleldi
nõus ning ühiselt korraldatigi
siin poistele esimene ellujäämislaager. Jutt sellisest
laagrist levis kiiresti ja huvi
Eestis säärase tegevuse ja
õpetuse vastu kasvas veelgi.
Eesti skautide edasisele õpetamisele mõeldes pani Harry
1993. aastal kokku materjali
lihtsamatest ja olulisematest
õpetustest. Näiteks, mida
teha, kui keegi peaks metsas
ära eksima. Kuidas sellisel
juhul käituda ja millele tähelepanu pöörata? Kogumiku
pealkirjaks sai “Otsi Otti”.
Kallista puud, ole nähtav ja
hoia soojust – neid kolme
põhilist asja peaksid lapsed
eksimise korral teadma ja
sellele vastavalt käituma. Selle programmi järgi on Eesti

Rootsi ellujäämisinstruktori paberitega Harry Sepp on juhendanud paljusid soovijaid.

lasteaialapsed juba aastaid
ellujäämiskoolitust läbinud.

Sissejuhatus
ellujäämisesse
Seekordses laagris Raplamaal on täiesti tavalised Eesti
inimesed, kes on enamjaolt
pärit Tallinnast. Pundi on
kokku pannud Harry Sepa
kunagine õpilane Anne-Pii
Saare.
Anne-Pii korraldab ise taiji
treeninguid ning kogu laagriseltskond (kokku 9 inimest)
ongi pärit just tema Tallinnas
asuvast taiji klubist. Tema
arvates loovad sellised ühised
ettevõtmised taiji-treeninguteks vajaliku ühtsustunde.
Laagrikoha valikul oli abiks
Harry Sepa hea tuttav Toomas
Tõnisson, kes tunneb hästi
siinseid metsi. Tegelikult on
see pigem ettevalmistus õigeks
ellujäämislaagriks. See tähen-

dab, et ellujäämisõppuritel on
nii toit kui ka magamiskotid
seekord kaasas. Kuid ega
see ei tähenda veel, et ainult
süüakse ja magatakse. Harry
juhendamisel käsitletakse
laagris väga erinevaid situatsioone ja probleeme.
Näiteks: veeprobleemi
lahendamine, ülevaade
metsas söödavatest taimedest, plekkpurkidest vilede
tegemine, onni valmistamine,
lõkke tegemine ning sellel
vee keetmine oma jope, saapa
või kilekotiga. Ja veel palju
sarnaseid õpetusi, kuidas
hädaolukorras hakkama saada. Öeldakse nii, et kui üks
linnainimene peaks metsa
ära eksima, siis keskeltläbi
läheb selleks enne 3 ööpäeva,
kui ta leitakse. Kuidas ennast
selle aja jooksul vaimselt
ja füüsiliselt mitte lõpuni
ära koormata? Just selliste

Lõkkepuude otsimine on ellujäämisel üks olulisem tegevus.
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probleemidega toimetulemist
seekord õpitaksegi.

Maailmalõpu mõjud?
Seekord on tegemist proovilaagriga. Selline tõsine ja õige
üleelamislaager peaks toimuma juba selle aasta sügisel.
Vestlusest juhendajatega
saan aru, et inimeste huvi
selliste laagrite vastu on vahelduv. Kord on huvi suurem,
kord ei soovi keegi neis laagrites osaleda. Praegu olevat see
huvi aga jällegi tõusuteel. Kas
seda tõusu mõjutab 2012. aasta
lõpuks ennustatav maailmalõpp, seda ei oska mulle keegi
ütelda. Küll seostatakse seda
järjest sagedamini toimuvate
tormide, üleujutuste ja muude
kriisiolukordadega ning nende järelmõjudega. Alati tasub
sellisteks olukordadeks valmis
olla ning üleelamislaagrites
ennast proovile panna.

