
SOOMAA RAHVUSPARGI KOOSOLEKU PROTOKOLL 

22.01.2019, Kõrtsi- Tõramaa 

 

Algus kell 10.00, lõpp 14.00 

 

Protokollis: Krista Kingumets 

Osalesid:  Kaili Viilma (KeA), Pille Saarnits (KeA), Meris Vaine (RMK), Riho Männik 

(RMK), Triin Saluste (RMK), Algis Martsoo (OÜ Viis Aastaaega), Meelis Suurkask 

(KeA), Krista Kingumets (KeA), Dagmar Hoder (MTÜ Tipu Looduskool), Sandra Urvak 

(KeA), Skype vahendusel Aivar Ruukel (OÜ Viis Aastaaega) 

 

PÄEVAKORD 

* Arutelu ja ettepanekud 2019. aasta sündmusteks – Sandra Urvak, Aivar Ruukel, 

Dagmar Hoder, Krista Kingumets  

* Soomaa RP 2019. aasta koostöökogude toimumine 

 

ARUTELU JA ETTEPANEKUD 2019. AASTAKS 

* Söögiseente õpituba – Külli Kalamees 

* Põlissortide tutvustus (loomad ennekõike) – MTÜ Maadjas  

* Kalastustraditsioone tutvustav õppepäev –  FIE Aino Saarla  

* Heinsaadude tegemise koolitus (pärast (1. juulit) 20.juulit/augusti esimene pool) –   

Ilmar Kaasik (Seda koolitust saab ehk maahoolduse büroo rahaliselt toetada – 

suhelda Kaidiga) 

Vaadata üle leping niitmisaja alguse suhtes! Niidetaval alal ei pesitse ka rukkirääku.  

 

Kaili Viilma- Arendustegevuskulude katteks on hetkel Keskkonnaamet planeeritud 1,7 

miljonit eurot.    

Maaomanike kaasamiseks planeeritud 80 000 eurot.  

 

* Soomaa vikatimees – planeerida koolitus 14. juuliks. Lisaks võistlusele lisada 

vikativarre, löe tegemise koolitus.  

* Hame e. särgi õmblemise kursus 

* Vaseliste töötuba  

* Kohvikute päev –  2. juuni. Seekord kontsert planeerida piletiga. Võiks toimuda ka 

loeng.  

* Metsalaulupidu – 29.juuni  

* Pukksildade ehitamise koolitus. Traditsioon on hääbunud aga selle võiks elustada. 

Koolitus kulukas ja teha vaid juhul on on reaalne vajadus. Peab olema ka keegi, kes 

silla eest hoolitseb – enne talve tulekut välja tõstab. Silla tegemise puhul vaja vee-

erikasutusluba. Pukksild sobiks Meiekose rajale, Muinasküla juurde.  

 

Ettepanek M. Suurkaselt  – Muinasküla laagriplats nimetada ümber Manhattaniks. 

Puudub Muinasküla kontseptsioon, nimi külastajatele eksitav.  

K. Viilma - Loata ehituskeelu ja veekaitsevööndisse ehitatud nn. Soohotelli juhtumi 

menetlus on hetkel käimas.  Mõistlik ära oodata esimene suurvesi, kas ehitis sellele 

vastu peab. Kui peab siis võtab RMK selle enda hooldatavaks objektiks.  

 

* Keldrite taastamise koolitus – koolitajaks näiteks Alo Peebo 



* Salvkaevu hooldamine – lektoriks Laur Oberschneider 

* Talukomplekside väärtuste tutvustamine/arhitektuuri õppepäev – lektorid Joosep 

Metslang, Rasmus Kask 

* Rahvakalendri tähtpäevade tutvustamine   

* Paastumaarjapäeva tähistamine Haanjas ja Karula rahvuspargis – 24.-25.märts  

 

 - Plaanis on teha matkad Upsi talu, Sandra talu, Laaneotsa talu  juurde. Sinna võiks 

kaasa EVM. Kaasa võtta inventuuri ankeet ja täita, kuna talukohtade inventeerimine 

pooleli.  

 - Võiks korraldada Sandra küla kokkutuleku nt. Kääral  

- Ettepanek algata Soomaa mälumängude sari. Küsimused kohalikelt elanikelt!  

- Elustada kogukonnalehe „Jõhvikas“ väljaandmine. Küljendaja M.Suurkask, 

sisuloome kohalikud elanikud, sisuvaldkonna spetsialistid.  

  

Aivar Ruukel andis üles järgmised mõtted:  

* Haabjakultuur UNESCOsse seminar  - 12.02 Toris kell 11.00  

* Roheline Jõemaa koostöökogu luurel Mooskas, suitsusauna traditsiooniga ja 

UNESCO nimekirja saamiseks tegevustega tutvumas (Eda Veeroja, Külli Veidebaum) - 

28.01. 

* Võiks korraldada haabja kesknädalaid,  maist-augustini. Soomaal on 4 poolikut 

haabjat, mida vaja lõpetada. Võiks olla iga nädal kolmapäeval ühe haabja juures 

meister, kes õpetab haabjat tegema ja huvilised saavad kätt proovida.   

Suund tegeleda noortega, tuua noori haabjategemise traditsiooni juurde! 

* Suur haabjasõit ja kodukohvikute päev Soomaal – 17. august 

* Maailma jõgede päev – 22. september. Võiks korraldada vee-elustiku õppepäeva. 

Näiteks Arvo Tuvikesel on väga põnev loeng kaladest.  

* Rahvusvaheline elurikkuse päev - 22.05. Sel aastal teema „Igaühe keskkonnakaitse“. 

Võiks teha matka Soomaal.  

* Laulupeo tule toomine 12. juunil – võiks kaasata sinna kohaliku Soomaa laulukoori.  

 

Dagmar Hoderilt järgmised mõtted:  

*Käimas loodusõhtute projekt. Veebruari kuus tuleb juttu huntidest (loodusõhtu 

Suure-Jaanis), märtsis elurikkusest.  

Dagmar ootab mõtteid loodusõhtu teemade osas!  

 

*Septembris peaks toimuma järjekordne Sooülikooli seminar. Kas korraldada?  

Ettepanek korraldada 20.09  ja teema 22.09 rahvusvahelise jõgede päev. Seminar 

suunaga vee-elustikule.  

 

Krista Kingumetsalt mõtted noore looduskaitsja Junior Ranger kursuse osas:  

*Talveseminar toimub 9.-10.märts. Esialgu plaanis pesakastide meisterdamine ja üles 

panemine, CITES teemaline õpituba, Oksal võsa puhastamine, kelgumatk Tõramaa 

luhal.  

*Suvine kursus toimub juunis, vahemikus 17-21.juuni. Plaani võiks võtta niidu-

kuremõõga loenduse, liiv-hundihamba loenduse ja elupaikade soodsa seisundi 

loomise. Võiks teha matka Lubjassaarelt Ruunaraipe luidetele.  

Oodatud on ettepanekud kohalikelt, et noortega töötubasid läbi viia ja neid kogukonna 

hüvanguks kaasata!   

 



 

 

 

SOOMAA RP KOOSTÖÖKOGUDE TOIMUMINE 

 

Otsustati, et saadakse kokku 3 korda aastas.  

20. märts kell 15.00 , 30. oktoober kell 15.00  ja 7. detsember sh. sünnipäeva 

tähistamine.  

 

Koostöökogudesse kaasata külavanemaid, kes sõnumi külakogukonnale edasi viivad.  

Kaasata jälle aktiivsemalt valdade esindajaid. Näiteks teha neile ettepanek anda 10-

15 min jooksul ülevaade vallas toimuvas, mis puudutab ja kõnetab ka Soomaal elavat 

inimest.  

Võib enne küsida ka kohalikelt, mis neid huvitab ja vallaametnikud saavad 

eellaekunud küsimustele kohapeal vastata.  

 

 

 

 

 


