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Üritused aastal 2011 

1. – 3. juulil 2011 toimus ETS-i suvelaager Lääne 
– Virumaal 
Kogunesime reede õhtul Käsmus, kus ööbimiskohaks oli valitud Lainela puhkeala. 
Õhtu oli plaanitud enda sisse seadmiseks, looduskauni koha imetlemiseks, asusime ju 
otse mere ääres, ning grillimiseks. 
Laupäeval sõitsime Jaanalinnu tallu, Rakvere linnusesse, Palmse- ja Sagadi mõisa. 
Lisaks jaanalindudele saime imetleda põssasid, lambaid, jänkusid ja erinevat liiki 
huvitavaid linde. 
Eriti põnev oli laste jaoks saada endale imepehme jaanalinnusulg. 

Rakvere linnuses oli tegevust nii suurtele kui väikestele. Kes paitas hobuseid, kes 
vehkles mõõkadega, kes valmistas püssirohtu, kes käis hirmudetoas (nõrganärvilised 
karjusid nii, et hääl oli ära ja jalad tudisesid all:)), kes kuulas huviga jutte ajaloost, kes 
valmistas õnnemünti. Lõpuks istusid kõik ühiselt väsinult maha, et limpsida jäätist ja 
süüa suppi. 

Palmse- ja Sagadi mõisas jagus ilu nii sisse kui välja. Ajaloolist hõngu oli tunda kõikjal. 
Pargis jalutamine keset õitsvaid lilli ja pisi- pardipoiste sulistamine tiigivees oli eriti 
vahva. 

Õhtul sai ühiselt grillitud, saunas käidud ja sääskedele maitsvaks õhtusöögiks oldud:). 
Korravalvuriks oli Lainela puhkekeskuses “kuri” koer , kes oli tõeliseks paiumagnetiks, 
vudis aga oma väikestel käppadel väsimatult ringi perenaise järel, kuid kui vaja oli, tegi 
ka kõvemat häält :). 

Pühapäeval käisime veel mere ääres, et päikest võtta ja vees sulistada. Enne mere 
äärde minekut otsisid kõik kive, mis pidavat õnne tooma, õnnetoovatest kividest oli 
juba sinna väiksemat sorti mägi tekkinud. 
Peale Käsmus ringi jalutamist sõime veel ja asusimegi lõpuks koduteele. 
Meie suvelaager oli jälle õnnestunud, ikka muidugi tänu heale korraldusele ja vahvale 
reisiseltskonnale. 
Meie pilte seiklustest saab imetleda Galeriist: www.tsoliaakia.ee/index.php. 

29. mail 2011 toimus Eesti Tsöliaakia Seltsi 
sünnipäev 
Meie selts sai 15. aastaseks 

Sel puhul pidasime koos kaks vahvat üritust- spordipäev ja sünnipäev. 
Meie päev algas toreda seiklusega Nõmme seikluspargis kõrgetel puude latvades 
turnides. Need, kes pisut väiksemad olid, seiklesid madalamatel radadel ja need, kes 



www.tsoliaakia.ee    
 
veel ” väiksemad” olid, katsetasid uut atraktsiooni- veepall. 
Peale suuri seiklusi oli muidugi kõigil kõht tühjaks läinud. Asusime siis grilliplatsil 
enda küpsetatud torte- kooke- küpsiseid- salateid nosima. Kuna me endale poest 
küpsetisi osta ei saa, siis seda õnnelikumad olime nii mitmekülgse toidulaua üle. 
Iga tsöliaakiahaige sai kingituseks Eestimaa kaardiga taldriku, millel peal meie seltsi 
nimi ja vanus- 15. 
Iga seltsi liige sai aga meie logoga pastapliiatsi mälestuseks. 
Sellised toredad üritused liidavad meid ja nii õpime paremini tundma oma 
saatusekaaslasi. 
Meie seiklustest on pildid Galeriis : tsoliaakia.ee/index.php. 

 


