
SOOMAA RAHVUSPARGI KOOSTÖÖKOGU JA KOGUKONNA KOOSOLEKU 

PROTOKOLL 

 

Kõrtsi-Tõramaa, Viljandimaa      06. veebruar 2018. a 

Algus kell 10:40, lõpp kell 12:45 

 

Juhatas: Sandra Urvak 

Protokollis: Kaili Viilma 

Osalejad lisas: Dagmar Hoder, Meelis Suurkask, Krista Kingumets, Algis Martsoo, Aivar Ruukel, 

Pille Saarnits, Sandra Urvak ja Kaili Viilma  

  

 

PÄEVAKORD 

1. Keskkonnahariduse projektist (Krista) 

2. Kultuuripärandi projektist (Pille, Sandra) 

3. Sooülikool, Soomaa 25 

4. Muud üritused 

 

1. Keskkonnahariduse projektist  

 

* 4 koostöökogu  

* Esimene KOKO 14.03.2018 

 Teema: Luhahoolduse mõjud lammielustikule – ornitoloogid, botaanikud 

 Teema: Reet Hiiemäe pärimuse ja looduse seostest 

 Teema: Marika Kose külastuskoormuse mõjudest märgaladele 

 Teema: Simon Belli üliõpilaste uurimuste tulemustest Soomaal (Kaili küsib Kalev Sepalt) 

* Teine KOKO 21.06.2018 

* Kolmas KOKO 13.09.2018 

* Neljas KOKO 08.12.2018 (koos RP õige sünnipäevaga; kustume üles ise sööki-jooki tooma, et 

oleks pidulikum, aga lepime kokku, kes mida tooks; muusikud peaks ka kutsuma (Linnutaja (Aivar 

Ruukel) või muusikakooli lapsed? Krista uurib lapsi; Sandra küsib valdadest toetust transpordile 

või toidule). Pidulik sündmus. 

 

* Teema: 22.07 rahvusvaheline rabapäev; Pikne Kama sooarheoloogiast – uusimatest 

teadmistest; drooni lennutamine ja keegi räägiks rabakooslustest (Agu Leivits? Marika Kose?)  

 

NB! Meelise arvates lammitaimestik sõltub üleujutuse pikkusest, mitte hooldusvõtetest 

 

2. Kultuuripärandi projektist 

 

* seminar 

 Teema: 17.08 ühepuupaadi seminar filmide ja ettekannetega Eestist, Lätist ja Venemaalt 

Tõramaa keskuses 

 

* 7 kultuuripärandi õppepäeva 

 Teema: 18.08 haabjaralli teeks ilusõitu Meiekose laagriplatsilt allavoolu läbi Riisa küla 

edasi ja tagasi; panna haabja laotamine kavasse; tegevused Riisa külaplatsil 

 Teema: 03.06 Soomaalasele külla (sääsepirina nädalavahetus), kultuurikohvikud Soomaa 

külades (Aino (Sandra räägib), Arno Riis (Aivar räägib), Tipus Dangmar ???); käsitöökoda 



roosimine; seebi keetmine; õhtul simman Tipul (pillirääkija? Sandra uurib rahastust 

valdadest koos sünnipäevaürituse rahastusega) 

 Teema: savikrohviga rakettahju tegemise koolitus Pärnale (Jaanus Viese)? 

 Teema: keldrikorrastuse koolitus Murrul koos talgutega ()? 

 Teema: õle/pilliroo/kõrkjakanga kudumise või mattide tegemise koolitus Soomaa 

naistele 

 Teema: vöökudumise koolitus vms. käsitöö? 

 Teema: vanade tööriistade hooldamise koolitus (vikat, kirves, saag jne.); lisada 

vikatimehe ürituse juurde 07.07.  

 

* õppekäik 

 Soomaa rahvast läheb Karula RP-sse külla kultuurpärandiga tutvuma 

 

3. Sooülikool, Soomaa 25 

 

* 20.-21.09 toimub kas Kõpus või Tori rahvamajas  

* Krista uurib, kas ja kui palju on võimalik keskkonnahariduse projektist toetust saada mingiks 

eraldivõetavaks ürituseks (seminar, välja sõit vms.) 

 Teema: ajalooline retrospektiiv Kaja Allilender, Uudo Timm, Eerik Leibak, Rein Kuresoo, 

KeMi esindaja ja Urmas Vahur 

 Teema: mis on vahepeal tehtud Meelis Suurkask 

 Teema: mis seis praegu on: RMK sootaastamisest (Priit Voolaid), lammide hooldamisest 

(Gunnar Sein), metsade kaitse kavandamisest (Meelis Suurkask või Toomas Hirse)  

 Teise päeval visiooniarutelu: milline on Soomaa visioon tulevikku (moderaatoriga) 

 Teema: vanade Soomaa fotode näitus (rahastuse leidmine keeruline – ehk teha näitus 

fotopaberile prinditud piltidest) 

4. Muud üritused  

 

* 07.07 Vikatimehe koolitus Tipus (Tõnis Korts korraldab) 

 

* ELFi loodutalguteks pakkuda 

 Toonoja Mardi talukoha puhastamine ja niitmine 

 Sandra Suurtalu keldri ja ümbruse korrastamine 

 Oksa korstnaümbruse korrastamine 

 

* Krista ootab ettepanekuid Junior Ranger laagri talgutöödeks! 

 

* 19.05 Muuseumiööl Tõramaa keskuses loodusõhtu laadne Soomaa 25 stiilis oleng  

Paralleelselt ka Karulas ja Lahemaa keskuses.  

 

* Kavas pildikonkurss välja kuulutada veebruaris Soomaa 25 teemal (+ Karula ja Vilsandi), 

mille lõpp oleks novembris; auhinnafondi ei ole (v.a. väike KeA nänn), aga pakume ERMi 

näitusele.  

 

Täiendavad ideed, mis sündisid peale ametliku koosoleku lõppu: 

 

Huviliste väljasõit uutele Soomaa lähedal paiknevatele metsakaitsealadele. 

Soomaa oma segakoor – kas leidub koorijuhti? 


