
SOOMAA RAHVUSPARGI KOOSTÖÖKOGU JA KOGUKONNA KOOSOLEKU 

PROTOKOLL 

 

Kõrtsi-Tõramaa, Viljandimaa      14. märtsil 2017 

Algus kell 15.00, lõpp kell 19.30 

 

Juhatas: Sandra Urvak 

Protokollis: Kaili Viilma 

Osalejate nimekiri: 

1. Sandra Urvak 

2. Riho Männik 

3. Meris Vaine 

4. Krista Kingumets 

5. Kristiina Kivi 

6. Aino Saarla 

7. Hille Lapp 

8. Triin Saluste 

9. Naima Täär  

10. Urve Kolk 

11. Dagmar Hoder 

12. Ulvi Rosenberg 

13. Mariell Jüssi 

14. Kaili Viilma 

15. Indrek Vainu 

16. Anna-Liisa Liiskmaa 

17. Rene Valner 

18. Marko Kübarsepp 

19. Pille Saarnits 

 

PÄEVAKORD 

1. Keskkonnaameti (KeA) keskkonnahariduse valdkonna tegemistest Soomaa rahvuspargis – 

Krista Kingumets, Keskkonnaamet 

2. Soomaa RP sünnipäeva tähistamise arutelu ja kultuuripärandi koolitused – Sandra Urvak, 

Keskkonnaamet  

3. Suitsutare ja vana talupere – Tiina Jürgen, Viljandi ja Heimtali muuseum 

4. Soomaa RP piiranguvööndi metsade majandamise Heast Tavast koos KeA tagasisidega – 

Kaili Viilma,  Keskkonnaamet 

 

5. RMK külastuskorralduse valdkonna tegemised Soomaa rahvuspargis 2018/2019 - Riho 

Männik, RMK 

6. Kohapeal algatatud küsimused 

 

1. Keskkonnahariduse tegemistest Soomaa rahvuspargis – Krista Kingumets 

Ettekanne on kõigile kättesaadav lingilt https://kaitsealad.ee/est/koostookogu-2 

Junior Ranger, koduleht kaitsealad.ee (vt nt logo kasutamise reegleid), Facebooki koduleht.  

 Oodatakse ettepanekuid Junior Ranger osalejatele tegevuste pakkumistega; 

 Oodatakse tagasisidet kaitsealad.ee koduslehe ja Soomaa Facebooki konto täiustamiseks; 

https://kaitsealad.ee/est/koostookogu-2


 Kõiki palutakse lahkesti osaleda 19. märtsist kuni 19. novembrini kestval Soomaa fotode 

tegemise üleskutsel (vt. https://kaitsealad.ee/est/jaadvusta-25-aastaseks-saavaid-karula-

soomaa-ja-vilsandi-rahvusparke). 

 

2. Soomaa RP sünnipäeva tähistamise arutelu ja kultuuripärandi koolitused – Sandra Urvak 

Ettekanne koos kavandatud kultuuripärandi ja sünnipäeva ürituste nimekirjadega on kõigile 

kättesaadav lingilt https://kaitsealad.ee/est/koostookogu-2.  

 

Kirivöö kudumise koolitus on küsimärgiga, sest pole teada, kui palju on kohalikke huvilisi; Sandra 

räägib selle veel ümbruskonna tegijatega läbi. Akende restaureerimise koolitus on juba olnud ja 

seepärast pole kõige aktuaalsem. Pilliroo väärindamise koolitus oleks tore. Traditsioonilise 

püstkoja (suveköögi) ehitamise koolitus. Indrek Vainu teeb 2018. aastal mõned ruhed ja huvilised 

võivad kaasa lüüa.  

 Võiks olla pukksilla, parve ja kaabaka sauna ehitamise koolitus; 

 Oodatakse ettepanekuid salvkaevude, keldrite ja sildade asukohtadele, mida koolituste 

raames võiks õppida korrastama; 

 Kellel veel tekib ideid koolituste osas, peaks neist teada andma 

Sandra.urvak@keskkonnaamet.ee  

 

Soomaa RP sünnipäeva tähistamise üritustest. Metsalaulupidu on regilaulude ühislaulmine, 

intiimne ja kohalike initsiatiivil, osalejate arvule tuleb kindlasti piir seada. Haabjaseminari 

korraldab Aivar Ruukel ja Co, Sooülikooli korraldab Tipu looduskool. Soomaa 

sünnipäevaüritusele oodatakse toidupanust ja lauljaid.  

 Oodatakse ettepanekuid kohvikute päeva õhtuse simmani esinejateks (Kalju Siil, Ramo 

Teder) 
 
3. Suitsutare ja vana talupere – Tiina Jürgen 

Viljandi Muuseumi etnograafiakogu hoidja, etnograaf Tiina Jürgeni loeng „Kodu mu kullake“ 

taluelust, arhitektuurist, hoonete paigutusest jne.  

 

 

https://kaitsealad.ee/est/koostookogu-2
mailto:Sandra.urvak@keskkonnaamet.ee


4. Soomaa RP piiranguvööndi metsade majandamise Heast Tavast koos KeA tagasisidega – Kaili 

Viilma 

Hea Tava on kõigile sisendi andmiseks ja ettepanekute tegemiseks kättesaadav 

https://kaitsealad.ee/est/koostookogu-2 (leitav 2018 aasta 14. märtsi koostöökogu koosoleku 

materjalide juures).   

 Sisendit Heale Tavale oodatakse aadressil kaili.viilma@keskkonnaamet.ee kuni 30. 

märtsini, seejärel teeb Keskkonnaamet kokkuvõtte ja süstematiseerib laekunud 

ettepanekud ja paneb Hea Tava hääletamisele.  

 

Kaks viimast koosoleku tundi kulus metsandusteemade arutelule kõige laiemas mõttes.    

 

KOKKUVÕTE: 

 

 Oodatakse ettepanekuid Junior Ranger osalejate tegevusteks ning kaitsealad.ee kodulehe 

ja Soomaa Facebooki konto täiustamiseks krista.kingumets@keskkonnaamet.ee  

 Kõiki palutakse osaleda 19. märtsist kuni 19. novembrini kestval Soomaa fotode tegemise 

üleskutsel. 

 Kindlasti võiks toimuda pukksilla, parve ja kaabaka sauna ehitamise koolitus. Oodatakse 

ettepanekuid salvkaevude, keldrite ja sildade asukohtadele, mida koolituste raames võiks 

õppida korrastama. Kellel veel tekib ideid kultuuripärandi koolituste osas, peaksid neist 

teada andma Sandra.urvak@keskkonnaamet.ee. Samal aadressil oodatakse ettepanekuid 

Soomaa kohvikute päeva õhtuse simmani esinejate osas. Ka teised ettepanekud Soomaa 

rahvuspargi 25. sünnipäeva tähistamise osas on teretulnu! 

 Sisendit Heale Tavale oodatakse aadressil kaili.viilma@keskkonnaamet.ee kuni 30. 

märtsini, seejärel teeb Keskkonnaamet kokkuvõtte ja süstematiseerib laekunud 

ettepanekud ja paneb Hea Tava hääletamisele.  
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