
Soomaa koostöökogu ja

kogukonna koosolek

14. märtsil 2018

Päevakord:

●Sissejuhatus

●Teated loodushariduse vallast

●Kultuuripärandiga seotud teated ja arutelu

●Etnograaf Tiina Jürgeni ettekanne “Kodu mu kullake”

●Arutelud: Soomaa 25. sünnipäeva tähistamine

●metsakasutus, muud teemad;



Noor looduskaitsja koolitusprogramm
Junior Ranger

 Osaleme alates 2004. aastast (Lahemaa RP)
Sihtrühm 12-19. aastased (6-12. klass)
 2013. aastal hakkasid liituma ka teised RP-d; 

Soomaa aastal 2015
 Toimuvad kohtumised 3 korda aastas – suvine 

kursus (3 päevane) ja 2 seminari (1-2 päevased)
Soomaal on läbi aastate osalenud 38 noort. 
Sel aastal sõidavad JRC laagrisse 9.- 15. juuli 

Müritzi rahvusparki Iiris Salm (Suure-Jaani kool) ja 
Martin Vesberg (Kuressaare Gümnaasium). 



JR eesmärgid

• Kasvatada piirkonda tundvaid noori, kes tulevikus 
panustaksid rahvuspargi arengusse. 

• Tegevuses looduskaitselised tööd, kultuuripärandi 
õpe, liigiõpe, looduskaitse süsteemist arusaamine 
jms.

• *Järgmine kokkusaamine 
7-8. aprill!
*Suvine kursus 26.-28.juuni!
*Baltikum+Soome seminar
2.-4. oktoober Lahemaal. 



Infokanalid 
• Kaitsealade koduleht

www.kaitsealad.ee

• Facebook 
https://www.facebook.com/Soomaa-
rahvuspark-1153632428052975/

http://www.kaitsealad.ee/
https://www.facebook.com/Soomaa-rahvuspark-1153632428052975/


Ettepanekud kultuuripärandiga seotud koolituste teemadeks:

- kirivöö kudumine;
- linase kanga kudumine;
- etnograafiliste pisiesemete
(punutud paeltega võtmehoidjad, rätinukud jne.) valmistamine;
- salvkaevu hooldamine;
- maakivikeldri korrastamine;
- vanade akende restaureerimine;
- tööriistade hooldamise koolitus;
- pilliroo väärindamine;
- traditsioonilise püstkoja (suveköögi) ehitamise koolitus;
- pukksilla ehitamise/taastamise koolitus;
- kaabaka saunad;
- parve ehitamise koolitus;
- ruhe ehitamise koolitus Metsaõuel;



Soomaa rahvuspargi 25. sünnipäeva tähistamisega seotud tegevused:

- 19.05. - muuseumiöö Tõramaal, Soomaa 25 -teemaline loeng, loodusõhtu;
- 3. juuni – soomaalasele külla, kohvikute päev – igas külas vähemalt
üks kultuurikohvik, töötoad jne. Õhtul simman, esinejad, Kalju Siil, Ramo Teder?
- 30.06. Metsalaulupidu Hüpassaares?
- 07.07. Soomaa vikatimees, tööriistade hooldamise koolitus;
- 22.07. - rahvusvaheline rabapäev, ettekanded n. Pikne Kama sooarheoloogiast;
rabakoosluste tutvustus, drooni lennutamine;
- 17.08. - ühepuupaadi seminar Tõramaal, rahvusvahelised ettekanded,
filmid jne.
- 18.08. - haabjaralli, ilusõit ja töötoad Riisal;
- 27.-28.09 – Sooülikool, teemaks “Soomaa 25”; arutelu Soomaa tulevikus üle
Europargi võrgustikuga liitumine; säästva turismi strateegia loomine
- 08.12. - Soomaa 25. koostöökogu ja ametlik sünnipäev, pidulik üritus



FOTOÜLESKUTSE

* Fotod Facebooki või Instagrami kontol

* Lisada teemaviit # (hashtag) abil pildi juurde foto tegemise asukoht    
#Soomaa 
* Fotole on soovitatav lisada ka allkiri, mis iseloomustab pildil toimuvat 
või pildi tegemise asukohta. 

Kõik 19. märtsist kuni 19. novembrini postitatud fotod osalevad 
meeneloosides, mis viiakse läbi mai-, augusti- ja novembrikuu lõpus. 

Rahvusparkide väärtusi ilmekalt edasi andvad fotod leiavad kajastust 
rahvusparkide Facebooki lehtedel ning kaitsealade kodulehel 
www.kaitsealad.ee. 

http://www.kaitsealad.ee/


Koostöökogu kohtumised aastal 2018:

- 14.03.2018, külas etnograaf Tiina Jürgen
- 21.06.2018
- 13.09.2018
- 08.12.2018 – pidulik sünnipäev, kontsert, õhtusöök, ettekanded?

Võimalikke külalisi koostöökogude kohtumistel:
- Reet Hiiemäe, loodusega seotud uskumused jm.
- Marika Kose, külastuskoormuse mõjudest märgaladel;
- luhahoolduse mõju lammielustikule;
- Simon Belli üliõpilaste uuringute tulemused;



Veel tegevusi:

- Karula rahvuspargi kogukonna külastamine, aprillis vahemikus 23.-27.04.2018

- käsitööhuvilised külastavad ERMi

- käsitööhuvilised käivad Kihnus ja Setomaal

- Soomaa segakoor?

- uus kultuurilooline õpperada Tõramaa külas;



Aitäh!


