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Enne Islandile minekut kirjutasin üles eesmärgid, mida loodan sealveedetud aja jooksul saavutada. 
Märkisin, et soovin kogemust liidrirollis, elada ja töötada koos eri rahvustest inimestega, õppida 
rohkem teiste kultuuride ja Islandi kohta. Olin algusest saati avatud ning väga põnevil eestootavast 
kogemusest. 
 
EVS programm algas treeninguga ilusas Laugarvatn-i alevis. Treening oli informatiivne ja  lõbus 
ning ka ühtlasi esimene kokkupuude islandi inimeste, teiste vabatahtlike, Islandi looduse ja 
tavadega. Peale EVS treeningut oli ka treening mentori poolt, mis valmistas meid ette tööks laagri 
juhtidena.  
 
Seejärel liikusime Ida-Islandile, kus leidis aset esimene laager. Laager oli renoveerimsteemaline ja 
tegevusi oli palju – kultuuriõhtud, kalastamine, küpsetamine, islandi keele tunnid, matkad ning 
muidugi maja renoveerimine. Ajast Ida-Islandil jäid kõige paremini meelde Halloweeni pidu, mille 
küla lastele korraldasime, väljasõidud/matkad Ida- ja Põhja-Islandil, filmi.- ja kultuuriõhtud 
vabatahtlikega, nähtud virmalised ning naabruskonna lastega koosveedetud aeg. Töö 
Stödvarfjörduris oli parim kogemus Islandil, sest tegevusi oli palju, inimesed olid toredad ning küla 
ise asub maaliliste mägede vahel. 
 
Lisaks renoveerimislaagritele Stödvarfjörduris osalesin ka Hveragerdi-is keskkonnateemalises 
laagris, kus töö leidis aset haigla kasvuhoonetes. Seal oli plussiks see, et ise ei pidanud süüa tegema 
ning saime tasuta haigla kuumeveebasseinides käia. Peale laagreid idas oli töö Hveragerdi’s nagu 
puhkus. 
 
Reykaviki lähedal ühes farmimajakeses leidsid aset ajakirjandusteemaline laager ning jõululaager. 
Maja oli tilluke ning isiklikut ruumist jäi teinekord väheks, kuid oli mitmeid väljasõite ning 
huvitavaid väljakutseid nii graafilise disaini kui kommunikatsiooni vallas. Jõuludeks tõime kuuse 
ise tuppa ning meil õnnestus mitu korda näha imelisi virmalisi.  
 
Lootsin väga Islandil luua tähendusrikkaid tutvusi ning suure rõõmuga saan tõdeda, et leidsin 
mitmeid sõpru, kellega loodan kauaks suhtlema jääda. Alguses tundus paljude inimestega toa 
jagamine tohutult ebamugav, kui harjusin sellega ning hiljem isegi eelistasin pigem sõpradega tuba 
jagada. Töö pakkus ka mitmeid väljakutseid suhtluse osas – nii vabatahtlike, töökaaslaste kui 
organisatsiooniga. Kuna elasime ja töötasime koos, pidi harjuma erinevate isiksustega ja õppima 
kompromisse saavutama. 
 
Kokkuvõttes oli kogemus Islandil positiivne ning kuigi alati ei olnud töö kerge, jäävad meelde ikka 
toredad mälestused, mida võtsin kaasa kuhjaga. Kindlasti tahan Islandile tagasi minna suvisel ajal, 
sest sealne loodus on igal aastaajal eriilmeline ning mitmed teed, mis talvel kinni on, avatakse 
soojemate ilmade saabudes. Sjaumst! 
 
 
 



 

matk Stödvarfjörduris, oktoobris. Foto autor: Jasper 

 

Renoveerimislaager Stödvarfjörduris. Foto autor: Jasper. 



 

Jökulsarlon, liustikulaguun ida-Islandil 



Gljufrabui peidetud kosk – sinna saamiseks pidi kõndima läbi vee 

 

 

 



Blue lagoon kuumaveebassein Keflavik-i linna lähistel 



Halloween/Dia de los muertos tähistamine Stödvarfjörduris 


