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Tänä vuonna järjestetään ensimmäisen kerran kansainvälinen Viron Naturistinen Lake Camp -tapahtuma. 
Lake Camp kutsuu kaikki naturistit, alastonkulttuurin fanit ja taiteilijat herättämään henkiin uuden 
Naturismiyhteisön Viroon ja kaikkialle maailmalle, ja valmistautumaan Naturest Festival 2020 -tapahtumaan, 
joka tullaan järjestämään kaikkialla Virossa. Tavoitteena on myös luoda sisältöä Viron Naturismiyhteisölle ja 
sen nettilehdelle. Tapahtuma sopii sekä kokeneille että aloitteleville naturisteille. 

Lake Camp on loma puhtaassa luonnossa – mahdollisuus viettää aikaa perheen ja ystävien kanssa. Samoin 
tutustua uusiin ihmisiin ja harjoittaa erilaisia aktiviteettejä oman mielenkiinnon mukaan. Lake Camp on 
monikielinen, voit kommunikoida viron, englannin, venäjän ja suomen kielellä. 

Lake Camp:ssä ei tarvitse murehtia säätä :) 

OHJELMA 

Kahden päivän ohjelma sisältää vartalomaalausta, luonnontaidetta, urheilua - lentopalloa, petankkia, järven 
ympäri juoksukilpailua, vesikulkuneuvoja, veneen/kanootin vetokilpailua, ulkopelejä, tanssia, grillausta, 
saunomista, nuotioita... 

Ammattitaiteilijat ja vartalomaalaajat luovat alastonvartalotaidetta. 

• Lake Camp on loma, missä ohjelmatarjontaan osallistuminen on vapaaehtoista. 

• Saunan käyttöaikaa ei ole rajoitettu (saunan polttopuut ovat ilmaisia). 

• Polttopuut grillaukseen ja nuotiopaikoille sekä grillaushiilet ja sytytysnesteet maksavat erikseen. 

• Veneiden käyttö sisältyy lipun hintaan. Kalastusvälineiden vuokraus maksaa erikseen. 

Lauantai 15:00 – 23:00 

• Ulkopelejä; 

• Vartalomaalausta; 

• Luonnontaidetta; 

• Lentopallo, petankki; 

• Osallistujien haastattelut; 

• Kuvien ja videoiden markkinointi mallien avustuksella; 

• VideoCV & Muotokuva, elämäntapa/mallikansio kuvat (Viron Naturismiin, naturism.network -käyttäjille) – 
niille, jotka sellaista haluavat – eri hintaan; 

• Valokuvataide - "Spencer Tunick" -tyylinen kohtaus, jossa on vapaaehtoisia ja malleja; 

• Sauna, grillausta, nuotiopaikkoja, tanssia. 

Sunnuntai 09:00 – 23:00 

• Terveysurheilu; 

• Järven ympäri juoksukilpailu; 

• Vesikulkuneuvoja – kanootti, polkuvene, vene; 
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• Voimamies/Voimanainen (veneen/kanootin vetokilpailu); 

• Osallistujien haastattelut; 

• Kuvien ja videoiden markkinointi mallien avustuksella; 

• VideoCV & Muotokuva, elämäntapa/mallikansio kuvat (Viron Naturismiin, naturism.network -käyttäjille) – 
niille, jotka sellaista haluavat – eri hintaan; 

• Valokuvataide - "Spencer Tunick" -tyylinen kohtaus, jossa on vapaaehtoisia ja malleja; 

• Sauna, grillausta, nuotiopaikkoja, tanssia. 

 

SAUNA 

Sauna sijaitsee 10 m päässä järven rannasta. Oleskelutilaan mahtuu noin 10 henkeä ja löylyhuoneeseen 5 
henkilöä. Oleskelutilassa on minikeittiö ja lisäksi kokonaisuuteen kuuluu myös wc ja suihkutila. Rakennuksen 
edessä on tulisija ja pöytä penkkeineen. Saunan polttopuut kuuluvat sisäänpääsylipun hintaan. Saunan 
käyttöajalle ei ole mitään rajoituksia. Saunan lämmittäminen 100 asteeseen kestää noin 30 minuuttia ja vie 
keskimäärin noin puoli korillista polttopuita.  

GRILLAUS 

Kaikissa kesämökeissä (6 kpl) on grillausmahdollisuus. Saunan edessä on isompi grilli ja savustuspönttö. 
Grillaustarvikkeet sisältyvät sisäänpääsylipun hintaan. Polttopuut, grillihiilet ja grillausnesteet maksavat 
kuitenkin erikseen. Saunan polttopuita ei voi käyttää grillaukseen. 

NUOTIOPAIKAT 

Käytössä on 3 nuotiopaikkaa – yksi sijaitsee järven rannalle ja kaksi muuta ovat muualla leirintäalueella. 

VALOKUVAUS JA FILMAUS 

Videointi ja valokuvien ottaminen on tarkoitettu reportaaseja ja omia muistoja varten, ja lisäksi 
markkinointimateriaalin tekemiseksi Viron naturismimatkailulle ja -ryhmälle. Tavoitteena on myös vartalo- ja 
valokuvataiteen edistäminen saattamalla yhteen valokuvaajat, taiteilijat ja mallit. 

 Vain erillisen luvan saaneet valokuvaajat ja videokuvaajat saavat ottaa kuvia tai videoida 
tapahtumaa; 

 Osallistujat, jotka eivät halua olla mukana valokuvissa tai videoissa, voivat välttää sen; 
 Kaikkia osallistujia kannustetaan osallistumaan massakuvauksiin (sinua ei pysty tunnistamaan niistä, 

sillä kuvat otetaan kaukaa tai takaapäin ja haluttaessa kasvosi voidaan ”häivyttää” kuvista); 
 Taiteen ja markkinointimateriaalin luomiseen käytämme tätä varten sopimuksen tehneitä malleja. 

Jos haluat osallistua mallina, niin ota yhteyttä järjestäjään viimeistään kesäkuun aikana; 
 Osallistujat voivat ostaa kuvaus tai videointipalveluja (Video CV, muotokuvia, elämäntapa ja 

mallikansio kuvia, joita voidaan käyttää myös Viron Naturismiin, naturism.network -käyttäjille). 

Valokuvataide - "Spencer Tunick" -tyylinen massakuvaus antaa meille taidemateriaalia, jota voidaan esitellä 
Naturest Festival -näyttelyssä ja jos esillä olevat teokset menestyvät siellä, niin ne voidaan esitellä myös  

Naturest Festival 2020 -näyttelyssä. Tämä on eräänlainen kokeilu, jonka avulla yritämme löytää meidän oman 
"Spencer Tunickin”, joka voisi Naturest Festival 2020 avulla kilpailla maailman kuulujen taiteilijoiden kanssa. 
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MITEN VOIN PÄÄSTÄ VALOKUVAAJAKSI LAKE CAMP TAPAHTUMAAN? 

Halukkaiden kesken tulee olemaan kilpailu (touko-kesäkuu). Kilpailu on avoin ammattimaisille valokuvaajille, 
tunnetuille valokuva-artisteille ja valokuvaajille, jotka ovat mukana henkilökohtaisessa markkinoinnissa. 
Myös valokuvaajat, jotka valmistautuvat osallistumaan kansainvälisiin tapahtumiin ja Naturest Festival 2020 
-tilaisuuteen. 

LIPUT 

Lippujen myynti englanniksi: https://fienta.com/enj2019, Viroksi https://fienta.com/et/enj2019 ja suomeksi 
https://fienta.com/fi/enj2019 

Ostamalla lipun vahvistat samalla, että olet lukenut ja hyväksyt seuraavat asiat: 

• Lake Camp ohjelman ja muut tapahtumatiedot; 

• Yleiset osallistumisehdot; 

• Naturismi -etiketin. 

Lippu on henkilökohtainen – kun ostat lipun, niin varmista, että kirjoitat sekä oman että kumppaneiden 
täydelliset ja kutsumanimen, jos käytät sellaista julkisissa naturistiyhteisöissä (ja Viron naturistiportaalissa). 
Alle 16 v lapset, jotka osallistuvat tilaisuuteen maksavien vanhempien kanssa, pääsevät tilaisuuteen 
ilmaiseksi. Jos lapset osallistuvat tilaisuuteen, niin täytä myös heidän osaltaan vastaavat tiedot (sekä ikä ja 
sukupuoli) kuin itsestäsi. 

Sinun täytyy täyttää myös Viron Naturistisen Lake Camp 2019 – tapahtuman osallistujatutkimus englanniksi 
www.naturism.ee/enj2019en/ tai viroksi www.naturism.ee/enj2019/ ja haastattelukysymykset englanniksi 
www.naturism.ee/interview tai viroksi Estonian www.naturism.ee/intervjuu 

Lipun hintaan sisältyy: kulku Lake Camp alueelle (10.8.2019 klo 15:00 – 12.8.2019 klo 12:00), tapahtuman 
ohjelma, sauna, grillausmahdollisuus, vedenkeitin sekä vesikulkuneuvojen käyttö ja auton 
parkkeerausalueen käyttö. 

Kaikki alueella olevat mökit ovat jo varattuja (34 ihmiselle). Alueella on 19 telttapaikkaa käytettävissä ilman 
lisämaksua. Samoin 9 asuntovaunupaikkaa Lake Camp -alueella. 

Yksi ystävällinen naapuri voi tarjota käyttöömme 2 km päästä rajattomasti telttapaikkoja ja 10 
asuntovaunupaikkaa. Paikat varataan lipunmyynnin kautta. Kirjoita mahdolliset toiveesi kyselylomakkeeseen 
tai ota yhteyttä järjestäjään niin pian kuin mahdollista. Ilmoittautuessasi Lake Camp:iin saat rannekkeen. 

 Pariskunta (mies+nainen) 180 euroa (jos maksaa huhtikuussa, niin 144 euroa, toukokuussa 162 
euroa); 

 Sinkku nainen 100 euroa (huhtikuussa 80 euroa, toukokuussa 90 euroa); 
 Sinkku mies 130 euroa (huhtikuussa 104 euroa, toukokuussa 117 euroa); 
 Ryhmä (10 osallistujaa) 855 euroa (huhtikuu 684 euroa, toukokuu 770 euroa). 

Alennuskoodit: 

 Huhtikuu “aprill” alennus -20%; 
 Toukokuu "mai" alennus -10%. 

HUOM! Voit myös maksaa lipun tilisiirrolla järjestäjän pankkitilille. 
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SISÄMAJOITUKSET / MUUT MAJOITUSMAHDOLLISUUDET 

Mökit on jo kaikki varattuja. 

Alueella on 19 telttapaikkaa käytettävissä ilman lisämaksua.  

Samoin 9 asuntovaunupaikkaa Lake Camp -alueella. 

Yksi ystävällinen naapuri voi tarjota käyttöömme 2 km päästä rajattomasti telttapaikkoja ja 10 
asuntovaunupaikkaa. Paikat varataan lipunmyynnin kautta.  

Meidän yhteistyökumppanimme Pärnun keskustassa: +372 5887 3404 Inga Erm (myyntipäällikkö): 

 Embrace vierashuoneet, ylelliset huoneistot lähellä rantaa 2-6 hengelle: https://embrace.ee/ 
 Dönhoff Residence ylelliset huoneistot Pärnun keskustassa 2-8 hengelle: www.donhoff.ee 
 Alennuskoodi „SIMPEL” -10%. 

HUOM! Jos suunnittelet majoittuvasi ylellisiin huoneistoihin, niin sinun on hyvä tietää, että hinnat sisältävät 
majoituksen kahdelle hengelle ja kahdelle lapselle, lisähenkilöt maksavat 25 euroa. Mitä nopeammin varaat, 
niin sitä halvemmalla majoituksen saa varattua. 

ATERIAPALVELU 

Liput Viron kansalliseen Lake Camp 2019 tapahtumaan eivät sisällä ateriapalveluita. Päätämme kiinnostuksen 
mukaan, että onko tarvetta tilata ateriapalveluita Lake Camp -tapahtumaan. Päätös tehdään siis osallistujille 
tehtävän kyselyn perusteella. 

Yhdeltä pitopalvelulta on pyydetty etukäteen tarjous, jossa aterian hinta on noin 10 euron luokkaa. Kuitenkin, 
jotta aterian hinta olisi 10 euron luokkaa, niin aamiaistilauksia on tultava vähintään 30 kpl ja päivällistilauksia 
vähintään 60 hengelle. Ateriapalvelujen tarve on tiedettävä 10. 6.2019 mennessä. Jos ateriapalveluja ei tilata, 
jokainen huolehtii itse omasta ruokahuollostaan. Paikalla on grillausmahdollisuus ja myös takat ja 
vedenkeittimet. Kahdessa mökissä on pienoiskeittiö. 

KULJETUS 

Lake Camp sijaitsee noin 40 km päässä Pärnun keskustasta. 

Jos sinulla ei ole autoa eikä sovittua kuljetusta Lake Camp:iin, ilmoita siitä järjestäjälle, niin hän voi yrittää 
järjestää sinulle paikan kimppakyytiin, jos sellaista on tarjolla. Kuljetus järjestyy tarvittaessa välille Pärnun 
keskusta - Lake Camp – Pärnun keskusta. Matka kestää noin 38 minuuttia ja maksaa 15 euroa. 

LISÄPALVELUT 

• Polttopuu nyssäkkä (40 litraa) 5 euroa (saunapuita ei voi käyttää tulisijoissa) 

• Grillihiilipussi (14 litraa) 5 euroa 

• Sytytysneste (1 pullo) 3 euroa 

• Tulitikkuja ilmaiseksi. 

• Pyyhe (24h) 1 euroa. 

• Kalastusvälineiden vuokrausta 

• VideoCV & muotokuva, elämäntapa, mallikansio kuvat (Viron Naturismiin, naturism.network -käyttäjille) 
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• Vartalomaalit hiuksiin ja muuhun vartalomaalaukseen 

• Ammattimainen vartalomaalaus 

• Ammattimainen hieronta (25 euroa / tunti) 

• Ateriapalvelut 

• Retki järvelle, opas ja moottorivene (8 hengeltä) 

PERUUTUSEHDOT 

• Lake Camp -tapahtuma järjestetään säästä riippumatta :) 

• Luonnonmullistuksen tai sotatilanteen estäessä Lake Camp -tapahtuman toteutumisen – saat 100% 
palautuksen 30 päivän kuluessa. 

• Jos ostat lipun, mutta peruutat osallistumisesi, sinun täytyy ilmoittaa siitä järjestäjälle 14.7.2019 mennessä 
saadaksesi 80% palautuksen 30 päivän sisällä. 

• Kaikki muut tilanteet ratkaistaan sopimuksen mukaisesti. 

NATURISMIETIKETTI 

• Naturisteille julkinen alastomuus on vapaaehtoista ja normaalia; 

• Naturisti ei riko yleistä järjestystä eikä ole alaston kodin tai naturistialueen ulkopuolella tilanteissa, jossa se 
voi häiritä muita tai on lainvastaista; 

• Naturisti välittää itsestään ja muista sekä ympäristöstään. Hän toimii ystävällisesti, kunnioittavasti ja 
vastuullisesti; 

• Naturisti huolehtii puhtaudestaan ja puhtaasta ympäristöstä. Lisäksi hän aina siivoaa jälkensä; 

• Todellinen naturisti kuuluu luontoa tukevaan yhteisöön ja tekee kaikkensa varmistaakseen ystävällisen ja 
turvallisen Naturistisen ympäristön kaikille; 

• Naturisti kohtelee kaikkia tasa-arvoisesti riippumatta heidän erityispiirteistään, sukupuolesta, iästä, 
ihonväristä, uskonnosta jne.; 

• Naturisti ei arvostele toisen ulkonäköä tai kehoa; 

• Naturisti ei näytä tarkoituksellista seksuaalista kiihottumista, vaan seksi kuuluu yksityisiin tilanteisiin; 

• Hygieniasyistä naturisti käyttää aina pyyhettä istuessaan alasti; 

• Naturisti ei käytä huumeita tai juo itseään voimakkaasti päihtyneeksi olleessaan Naturistisissa tilanteissa.  

• Naturisti ei ota kuvia tai videota ilman lupaa; 

• Naturisti ei käytä kameraa tai älypuhelinta naturistisessä ympäristössä. Jos kännykän käyttö on 
välttämätöntä, niin kamerat täytyy peittää punaisella tarralla. 
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Mitä tapahtuu, jos et noudata etikettiä ? 

Naturistien etiketti perustuu yleisesti hyväksyttyihin hyviin tapoihin ja siksi sen pitäisi olla selkeää jokaiselle. 
Jos jossakin tilanteessa tuntuu, että et tiedä, miten sinun kuuluisi toimia, niin kysy neuvoa järjestäjältä tai 
joltakin toiselta Naturistiyhteisön jäseneltä, tai Lake Camp alueen johtajalta. 

Jos etiketin rikkominen on tapahtunut vahingossa, niin pyydä anteeksi toisilta ja kehitä omaa toimintaasi. Jos 
huomaat jonkun toisen rikkovan Naturismietikettiä, voit ystävällisesti opastaa häntä, koska jokaisen 
turvallisuus ja hyvinvointi riippuu meistä kaikista. Jos etikettiä rikotaan tietoisesti, vakavasti ja toistuvasti, 
seurauksena voi olla sakko, korvaus ja lopulta voidaan sulkea kokonaan pois Viron naturistiyhteisöstä, jolloin 
ei voi osallistua mihinkään naturistitapahtumiin tulevaisuudessa. 

Valokuvien ottamista ja videointia ilman lupaa pidetään myös vakavana rikoksena. 

OSALLISTUMISEN YLEISET EHDOT 

Viron Naturistitapahtumat on suunniteltu Viron Naturistiyhteisölle – enimmäkseen pariskunnille sekä 
perheille ja toisisijaisesti sinkuille.  

Mallit, esiintyjät, tutkijat / valmentajat / kouluttajat katsotaan yleensä osallistuvaksi käyttäjäryhmäksi. 
Kohderyhmä määritetään aina tapahtuman kuvauksessa. 

Viron naturistitapahtumaan osallistuminen: 

• noudata Viron tasavallan lakeja ja kansainvälisesti tunnistettuja hyviä tapoja; 

• noudata työjärjestystä sekä alueen esimiehen ohjeita ja määräyksiä sekä järjestäjän ohjeita; 

• noudata Naturismin etikettiä ja yleisiä osallistumisehtoja; 

• Olet taloudellisesti vastuussa kaikista materiaalisista vahingoista, jotka mahdollisesti aiheutat toisille. 
Riippuen vahingon laajuudesta, vahingonkorvausvaatimus on täytettävä joko paikan päällä tai 5 päivän sisällä 
tapahtumasta; 

• kaikkien antamiesi tietojen lippujen oston yhteydessä on oltava oikeita (henkilötiedot ja kaikki muut tiedot) 

• vastaa Viron Naturistiseen Lake Camp 2019 – osallistujien kyselyyn, jotta voimme jatkossa tietää sinun 
tarpeesi ja kiinnostuksesi (Englanniksi www.naturism.ee/enj2019en tai Viroksi www.naturism.ee/enj2019/); 

• Vastaa naturistisiin haastattelukysymyksiin Englanniksi www.naturism.ee/interview tai Viroksi  

www.naturism.ee/intervjuu; 

• Toimita muotokuva  (kasvokuva osoitteeseen eesti@naturism.ee); 

• Rekisteröitymistä varten tarvitset (e-lippusi tai tulostuksen ja ) henkilökortin.  

• Varmista, että sinulla on tarpeelliseksi katsomasi vakuutukset itsellesi ja omaisuudellesi. Järjestäjä ei ole 
vastuullinen vahingoista, jotka aiheutuvat huolimattomuudestasi tai epäasiallisesta käytöksestäsi. 

• Pois lähtiessä sinut kirjataan ulos alueelta .   

 

Videointi, valokuvaaminen ja tuotetun materiaalin hyödyntäminen: 
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• Vain erikseen luvitetut kuvaajat ja video-kuvaajat saavat käyttää kuvauslaitteitaan; 

• Luvitetut kuvaajat ja video-kuvaajat allekirjoittavat sopimuksen järjestäjän kanssa – joka ilmoittaa kaikki 
määräykset kuvien ottamiseen, videointiin ja tuotetun materiaalin käyttämiseen ja niihin liittyviin vastuisiin; 

• Kuvien ja videoiden käyttö ja julkaisu vastoin järjestäjän lupaa on ehdottomasti kiellettyä; 

• Kun käytät kameroita tai videotallenninta kuvataksesi tapahtumaa, sinun on huomioitava GDPR-
määräykset, tietosuojalaki, tekijänoikeussuojalaki, Viron Naturismin säännöt asiaa koskien sekä Naturismin 
etiketti ja järjestäjien ohjeet; 

• Sääntöjen rikkominen on rangaistavaa: 

◦ Tilaisuuden osallistuja: Vahingonkorvausvaatimus + sakkoa 1000 euroa; 

◦ Sopimussuhteeessa oleva kumppani: Vahingonkorvausvaatimus + sakkoa 3000 euroa; 

• Kuvaaminen täytyy tapahtua julkisesti, jotta osallistujat voivat välttyä siltä haluttaessa – muuten 
kuvaaminen on kiellettyä; 

• Kun videointi tai valokuvaussessio on päättynyt, niin kuvauslaitteiden objektiivit on peitettävä; 

• Ketään ei saa kuvata ilman hänen suostumustaan; 

• Osallistujilla on oikeus nähdä kuvat kamerasta välittömästi kuvaussession päätyttyä ja pyytää kuvaajaa tai 
järjestäjää poistamaan kaikki ne kuvat, joissa hän on mukana; 

• Osallistujia, joilla on punainen rannenauha, ei saa missään tilanteessa kuvata – he ovat pyytäneet saada 
olla mukana tapahtumassa ilman pelkoa siitä, että heitä kuvataan tilaisuuden aikana; 

• Kun osallistuja poseeraa kameralle (myös ryhmäkuvaukset), sitä pidetään kuvauslupana. Osallistujan kasvot 
voidaan aina “häivyttää” jos hän niin haluaa; 

• Jos epäillään sääntörikkomuksia, niin järjestäjällä ja turvahenkilöllä on oikeus tutkia osallistujan puhelin 
luvattomien kuvien takia ja vaatia että kyseiset kuvat poistetaan välittömästi. Tällaisen rikkomuksen 
yhteydessä järjestäjällä on oikeus poistaa osallistuja tapahtumasta ja myös Viron Naturistiyhteisöstä. Jos 
kuvat ovat aiheuttaneet taloudellisesti mitattavaa vahinkoa, niin järjestäjä voi vaatia korvausta; 

• Jos osallistuja haluaa saada kuvan tai videon ystäviensä kanssa, hänen tulee ottaa yhteyttä luvan 
saaneeseen kuvaajaan tai videokuvaajaan. 

Turvallisuus / yksityisyys 

• Kaikki osallistujat rekisteröidään etukäteen ja tunnistetaan paikan päällä; 

• Kaikkien osallistujien on noudatettava Naturisti-etikettiä, yleisiä osallistumisehtoja ja järjestäjien 
päätöksiä; 

• Vain erikseen luvitetuilla valokuvaajilla ja videoijilla on kuvausoikeus;  

• Osallistujien, jotka haluavat saada kasvonsa “häivytetyksi” kuvatuissa materiaaleissa, on hyvä ilmoittaa 
siitä jo etukäteen järjestäjille (tämän toteuttamiseksi tarvitsemme sinun kasvokuvasi Viron 
Naturismiyhteisöön); 
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• Osallistuja, joka häiritsee muita tapahtuman osallistujia, voidaan poistaa tilaisuudesta ja erottaa Viron 
Naturismiyhteisöstä. Vakavissa tapauksissa voidaan esittää myös vahingonkorvausvaatimus; 

• Naturismi on yhteisöllistä – jos osallistuja on välinpitämätön toisten turvallisuudesta tai yksityisyydestä, sitä 
käsitellään Naturismi etiketin ja yleisten osallistumisehtojen mukaisena rikkeenä; 

• Vaikka järjestäjä tekee kaiken voitavan varmistaakseen turvallisuuden ja yksityisyyden Lake Camp 2019 -
tapahtumassa, osallistujien on hyvä ottaa huomioon se tosiasia, että koskaan ei ole 100% varmuutta siitä, 
ettei henkilö jossakin tilanteessa tule kuvatuksi, kun hän on alasti julkisella paikalla. Yksityisyyden 
varmistaminen riippuu pitkälti kaikkien osallistuvien yksilöiden toiminnasta ja toimimattomuudesta, samoin 
kuin omasta käyttäytymisestä. Nykyään on myös teknologiaa, joka tekee mahdolliseksi kuvaamisen hyvin 
kaukaa. Jos haluat 100% varmuuden ettei sinua kuvata julkisuudessa, sinun on pakko välttää sitä ylipäätänsä. 

OSALLISTUMISKYSELY 

Tämän kyselyn tavoitteena on ottaa huomioon osanottajan tarpeet ja edut. 

Henkilötietoja käsittelee vain tapahtumien pääjärjestäjä Don Simon Tompel. 

Lisätietoa tapahtumasta saat web-osoitteesta: www.naturism.ee tai kirjoittamalla meille osoitteeseen 

eesti@naturism.ee  

Liput: https://fienta.com/fi/enj2019 

Sisällys: 

• Henkilökohtaiset ja yhteystiedot 

• Tietoa osallistumisesta 

• Majoitus 

• Kuljetus 

• Ateriapalvelu 

• Ohjelmatoiveet 

• Valokuvaus ja kuvaaminen (kuvattavaksi vai ei; valitse vaihtoehto) 

• Ekstrat 

• Kysymyksiä ja huomautuksia 

• sähköpostiosoite; 

Henkilökohtaiset ja yhteystiedot: 

• Etu-ja sukunimi 

• Viron Naturismiyhteisö (naturism.ee) käyttäjätunnus / lempinimi 

• Sukupuoli; Mies tai Nainen 

• Syntymäpäivä 

• Puhelinnumero 
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• Facebook osoite 

• Asuinmaa (esim. Viro, Suomi) 

Tietoa osallistumisesta: 

• Lipputyyppi: Sinkku Nainen/Mies, Pariskunta, Ryhmä 

• Kaverit (aviomies, vaimo, ystävä jne.) etunimi ja sukunimi 

• Lasten kutsumanimi / etunimi, sukupuoli, ikä 

• Osallistumispäivä(t): 

◦ Vain 10. elokuuta (lauantai) 

◦ Vain 11. elokuuta (sunnuntai) 

◦ 10.8-11.8 (lauantai-sunnuntai) 

◦ 10.8-12.8 (lauantai-maanantai) 

◦ En ole vielä varma osallistumisajankohdan pituudesta 

Haluaisin tutustua tilaisuuden aikana: 

• Miehiin 

• Naisiin 

• Pariskuntiin 

• Perheisiin 

• Kehen tahansa 

Majoitus: 

Sinulle sopiva majoitustapa: 

• Vuodepaikka talossa (camp -alueella) 

• Telttapaikka 

• Matkailuajoneuvoni 

• Autoni 

• Pärnun keskustan ylellisessä asunnossa 

• Jokin muu 

Jos sinulla on majoitus, niin kirjoita sen sijainti ja muut merkitykselliset tiedot. 

Voin tarjota nukkumapaikkaa muille osallistujille: 

• Teltassani 

• Matkailuajoneuvossani 
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• Autossani 

• Sisämajoituksessani 

Kuljetus 

Minun kuljetustapa on Lake Camp:iin: 

• Autoni 

• Matkailuajoneuvoni 

• Minun moottoripyörä/mopo 

• Matkakumppani, minulla on jo sovittu kuljetus 

• Matkakumppani, olen vielä kuljetusta vailla 

• Tarvitsen kuljetuksen Pärnun keskusta – Lake Camp – Pärnun keskusta 10. elokuuta 

• Tarvitsen kuljetuksen Pärnun keskusta – Lake Camp – Pärnun keskusta 11.  elokuuta. 

Ateriapalvelu: 

Lippu Viron kansalliseen Lake Camp 2019 -tapahtumaan ei sisällä ateriapalveluja. Jokainen huolehtii omasta 
ateriahuollostaan. Lake Camp:ssä on grillausmahdollisuudet, samoin kuin takat ja vedenkeittimet. Kahdessa 
mökissä on lisäksi pienoiskeittiö. 

Tarvitsemme sinun mielipiteesi, jotta voimme päättää, että onko tarvetta tilata erillisiä ateriapalveluja. 

Koska olemme hintatietoisia, niin olemme pyytäneet pitopalvelua antamaan meille tarjouksen, jossa ruoka-
annoksen hinta pysyy 10 eurossa. Kuitenkin, jotta aterian hinta olisi 10 euron luokkaa, niin aamiaistilauksia 
on tultava vähintään 30 kpl ja päivällistilauksia vähintään 60 hengelle. Ateriapalvelujen tarve on tiedettävä 
10. 6.2019 mennessä. 

Esimerkki ruokalista: 

Aamiainen versio 1:  

8 viljan puuro rusinoilla ja omenalla (250g) hillon tai maatilan voin kanssa. Kodinkeittiön rusina-kurpitsa 
vehnäleipää (“lomaleipä”). Kodinkeittiön ruisleipä maatilan voilla. Munavoita yrteillä. Tomaatti- ja 
kurkkuviipaleita, bolognan makkaraa. Maustevettä kannussa, yrttiteetä, kahvia, maitoa, sokeria, hunajaa. 

Aamiainen versio 2: 

Riisipuuro (250g) hillon tai maatilan voin kanssa. Kodinkeittiön hampunsiemen-ruisleipää maatilan voilla. 
Paistettu muna. Tomaatti- ja kurkkuviipaleita. Maustevettä kannussa, yrttiteetä, kahvia, maitoa, sokeria, 
hunajaa. 

Illallisversio 1: Tuore kalakeitto linsseillä ja vihanneksilla (kalavaihtoehto määräytyy saatavuuden mukaan). 
Käsintehty ruisleipä maatilan voilla. Maustevettä kannussa, kotitekoista virvoitusjuomaa, kahvia, teetä, 
maitoa. 

Illallisversio 2: Lihaisa Borsch-keitto. Hapankerma ja vihreät yrtit (keitto on kotitekoista). Kotitekoista 
ruisleipää yrttivoilla. Maustevettä kannussa, kotitekoista virvoitusjuomaa. 
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Olemme avoimia kaikille ehdotuksille, jos sellaisia on, tarjoaksemme ruokaa ja juotavaa osallistujille Lake 
Camp:n aikana. 

 

Minun ehdotukseni ateriapalveluista: 

• En tarvitse ateriapalveluja. Huolehdin itse ruokahuollostani. 

• Haluaisin ateriapalveluja seuraavasti: 

• Päivällinen 10. elokuuta klo 18:00 

• Aamiainen 11. elokuuta klo 09:00 

• Lounas 11. elokuuta klo 14:00 

• Päivällinen 11. elokuuta klo 18:00 

• Aamiainen 12. elokuuta klo 09:00 

Minun valintani ateriavaihtoehdoksi on seuraava: 

• Aamiainen versio 1 

• Aamiainen versio 2 

• Päivällinen versio 1 

• Päivällinen versio 2 

 

Ohjelmatoiveet: 

Haluaisin osallistua seuraaviin aktiiviteetteihin: 

• Lentopallo 

• Petankki 

• Järven ympäri juoksukisa 

• Vesikulkuneuvo kisa (polkuvene, vene, kanootti) 

• Voimamies / Voimanainen (veneen/kanootin vetokilpailu) 

• Terveysliikunta 

• Sosiaaliset pelit 

• Tanssi 

• Grillaus 

• Sauna 

• Nuotiot 
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• Vartalomaalausmalli 

• Vartalomaalaaja 

• Luonnon taiteilija (luonnonmateriaalit kuten hiekka, kivet yms) 

• Ryhmäkuvaus muiden Lake Camp osallistujien kanssa 

• Valokuvaustaide – vapaaehtoinen osallistuja "Spencer Tunick" tyyliseen massakuvaukseen. 

Valokuvaus ja kuvaaminen: 

Yksityisyys: 

•  En halua olla mukana kuvissa tai videolla. Haluan punaisen käsinauhan. 

• Minua saa kuvata takaapäin (esim. Lake Camp ryhmäkuvassa). 

• Minua saa kuvata, jos en ole helposti tunnistettavissa (ryhmäkuvaus, yleiskuvat). 

• Minua saa kuvata edestä, mutta haluan, että kasvoni “häivytetään”. 

• Minua saa kuvata vapaasti – haluan olla sopimuksen tehnyt malli. 

• Minä suostun olemaan tekstihaastatteluissa ja videoilla. 

• Minä suostun olemaan vieraana naturistisessa esittelyvideossa. 

Lisäpalvelut: 

Jos sinulla on joitakin palveluja tai tuotteita, jotka sopivat naturismiin, ilmoita niistä järjestäjälle viimeistään 
kesäkuussa. 

Olen kiinnostunut seuraavista lisäpalveluista: 

• Polttopuu nyssäkkä (40 litraa) 5 euroa 

• Grillihiili nyssäkkä (14 litraa) 5 euroa 

• Sytytysneste (1 pullo) 3 euroa 

• Pyyhe (24h) 1 euro 

• Kalastusvälineiden vuokraus 

• VideoCV (mitä voidaan käyttää myös Viron Naturistiyhteisön käyttäjätilillä) 

• Muotokuva, elämäntapa, mallikansio (joita voidaan käyttää myös Viron Naturistiyhteisön käyttäjätilillä) 

• Vartalomaalaus/hiuksien ja muun vartalon maalaukseen 

• Ammattimainen vartalomaalaus 

• Ammattimainen hieronta (25 euroa / tunti) 

• Ateriapalvelu 

• Retki järvellä, opas ja moottorivene (8 henkilölle) 
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Kysymyksiä, huomautuksia 

Ota yhteyttä ! Järjestäjä Don Simon Tompel pitää ihmisistä, jotka ovat avoimia ja suoraselkäisiä  😊 

 

HAASTATTELU 

Haastattelun tavoitteet: 

• osallistujan taustatiedot; 

• anonyymit tilastot; 

• Viron Naturismiyhteisön Web lehti (todellinen nimi, kutsumanimi tai feikki nimi); 

• Jos osallistuja haluaa, hän voi liittyä Viron Naturismiyhteisöön (naturism.ee); 

• Viron Naturismiyhteisön jäsenen esittely ja mainostaminen. 

Viron naturismiyhteisö on monikielinen: joko Viro, Englanti, Venäjä tai Suomi. 

Voit vastata kysymyksiin kaikilla noilla kielillä. 

Sinun profiilisi on valitsemallasi kielellä. 

Vastaukset kysymyksiin voi lähettää myös sähköpostiin eesti@naturism.ee 

 

The naturism.ee haastattelukysymykset: 

1. Voitko kertoa hieman itsestäsi (perhe, kiinnostuksen kohteet, harrastukset) ? 

2. Miksi haluat olla alasti ? 

3. Miten usein olet alasti? ... ja missä, minkälaisissa tilanteissa/paikoissa? 

4. Missä ja kenen kanssa vietät aikaa alasti ? 

5. Kuinka monta ihmistä olet nähnyt alasti perheesi ja lähiystäviesi lisäksi ? 

6. Minkälaisiin aktriviteetteihin haluaisit osallistua muiden kanssa ollessasi alasti ? Miksi juuri niihin 
aktiviteetteihin ? 

7. Onko sinusta otettu alastonkuvia ? Milloin oli eka kerta ? 

8. Mitkä olivat ajatuksesi ennen ja jälkeen kuvaussession ? 

9. Kenelle yleensä jaat sinusta otettuja alastonkuvia  ? 

10. Onko sinulla kokemusta olla alastonmallina ja jos ei, niin kiinnostaako se sinua  ? 

11. Milloin ja missä olet ollut ekan kerran naturistina ? 

12. Mitkä olivat pelkosi ennen ekaa kokemustasi  ? 

13. Miten ylitit pelkosi ja mitkä olivat ajatuksesi jälkeenpäin ? 
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14. Mitä suosittelet ihmisille, joilla on kiinnostusta naturismiin, mutta ei ole vielä kokemusta siltä alalta ? 

15. Kerro joku naturismikokemuksesi ? 

16. Millainen arvo naturismilla on sinulle ? Miksi se on tärkeää sinulle  ? 

17. Mikä voisi olla eritavalla Naturismissa sinun mielestäsi ? 

18. Keitä haluaisit tavata – miehiä, naisia, pariskuntia vai perheitä ? 

19. Minkä ikäisten kanssa sinun on kaikkein helpointa kommunikoida ? 

20. Oletko osallistunut johonkin nudismi tai naturismitapahtumaan ? Minkälaiseen ? 

21. Mitä naturismitilaisuuden pitäisi tarjota, jotta se kiinnostaisi sinua ? 

22. Kenen kanssa yleensä käyt naturismitilaisuuksissa ? 

23. Miten usein olet osallistunut sellaisiin tilaisuuksiin ? Miten usein haluaisit osallistua ? 

24. Oletko myös naturismituristi ? Missä maissa olet ollut ja mitkä ovat olleet kokemuksesi ? 

25. Oletko tällä hetkellä tai oletko ollut jäsenenä naturistiorganisaatioissa ? Voitko nimetä ne ? 

26. Miksi päätit liittyä Viron Naturismiyhteisöön ? 

27. Mitä odotat Viron naturismiyhteisöstä ? 

28. Naturismista puhuen, millaisesta media-sisällöstä olet kiinnostunut ? 

29. Oletko itse halukas olemaan mukana luomassa mediasisältöä ? Minkälaisessa roolissa näet itsesi ? 

30. Oletko ollut mukana vartalomaalauksessa ? Jos et, niin kiinnostaako se sinua ? 

31. Mikä muu vetoaa sinuun naturismissa paitsi alastomuus ? 

32. Onko sinulla ollut mitään hauskoja kokemuksia, jotka olet valmis jakamaan muiden kanssa ? 

33. Onko sinulla oma web-sivu ? Blokkaatko ? 

34. Jos se ei ole salaisuus, niin minkälaista työtä teet ? Minkälaisia palveluja tarjoat ? 

35. Mikä on mielenkiintoinen kysymys, jota ei ole vielä kysytty ? Ja mikä olisi vastauksesi ? 

 

Tähän artikkeliin tarvitaan myös jokin otsikkokuva. Kuvan suunta on vaakasuuntainen ja sen minimileveys on 
1200 pikseliä. 


