
19. juuni 2020    |    Eriväljaanne   |    

Suve eri



19. juuni 20202  ajalugu   toimetaja Annika Kald
tel 667 0111
toimetajad@aripaev.ee

Suve eri

 Põhja- 
Eesti talu-
poeg elab 
nagu hunt 
oma augus. 
Kui inime-
ne on nii 
armetus 
olukorras, 
ei arene ka 
ilutunne. 
riigivanem  
Konstantin Päts 
1936. aasta kõnes

kauniks riikliku 
propaganda ajel  
Suured pidustused on üks autoritaarsete režiimide 
võimalus haarata kaasa rahvamasse, kes vajavad lisaks 
leivale ka tsirkust. Nii hakati ka riigivanem Konstantin 
Pätsi vaikiva ajastu ajal teatud tähtpäevi riiklikult 
propageerima, üheks selliseks oli 1936. aasta kevadel 
ellu kutsutud kodukaunistamise kampaania, mille 
taaselustas 1997. aastal president Lennart Meri.

Laura Vaan 
magistritöö “Propagandatalitus Eesti Vabariigis autoritaarsel 
ajajärgul” autor

Konstantin Pätsi vaikiva ajastu režiimi üks 
peamisi tunnusjooni oli rahvuslikkuse ja 
isamaalisuse kohati ülevoolavaks muutuv 
propaganda, püüd nn rahvusterviku poo-
le. 1930ndatel polnud taoline patriootlik 
propaganda iseloomulik sugugi mitte ai-
nult Eestile, vaid ka teistele autoritaarsele 
teele pöördunud riikidele. Nii näiteks toi-
mus jõuline riiklik rahvusterviku propa-
geerimine Ulmanise-aegses Lätis ja mui-
dugi Saksamaal, kus olid võimul natsid. 

Päts koos oma liitlase – kindralleitnan-
di ja sõjavägede ülemjuhataja Johan Laido-
neriga – otsustas pärast vabadussõdalas-
te ehk vapside riigipööret rahvustervikut 
eriliselt esile tõstma hakata. See oli tal hea 
võimalus tegelikelt riigielus valitsevatelt 
probleemidelt tähelepanu kõrvale juhtida. 

Võimukolmiku kolmas liige, siseminis-
ter Kaarel Eenpalu, oli mõnede hinnangu-
te järgi lausa rahvuslik tulihing ning tema 
hakkaski isamaalisi kampaaniaid energi-
liselt ellu viima. Uue ideoloogia propagee-
rimiseks rajati Riiklik Propaganda Talitus, 
mille kaudu kasutati rahva mõjutamiseks 
kirikut, teatrit, kino, filmi, ajakirjandust, 
rahvapidustusi, kirjandust, kunsti jm.

Propagandatalitus kui diktatuuri tööriist

Nimede eestistamise ja Eesti lipu kampaa-
nia kõrval lükati üleriigilisele kodukau-
nistamise ulatuslikule kampaaniale riik-
likus korras hoog sisse 1936. aasta kevadel 
ning seda vedas Riiklik Propaganda Ta-
litus. Propagandatalitus koordineeris ka 
üleriiklikult olulisemate tähtpäevade, na-
gu vabariigi aastapäev, emadepäev ja või-
dupüha, pühitsemist, mis muutus aasta-
aastalt üha suurejoonelisemaks. 

Jüripäeval, 23. aprillil 1936. aastal toi-
mus esimene kodukaunistamise koos-
olek, millel pidas innustava kõne riigiva-
nem Konstantin Päts. Ta rääkis Eesti maa-
majade ja koduaedade armetust välimu-
sest, eriti Põhja-Eestis, kus inimestele nen-
de kodanikuõigused Lõuna-Eestiga võrrel-
des hiljem kätte tulid. Riigivanema sõna-
de kohaselt elas Põhja-Eesti talupoeg na-
gu hunt oma augus. Kui inimene on nii ar-
metus olukorras, ei arene ka ilutunne. Li-
saks omaenda ümbruse esteetilisemaks 
muutmisele pidi algav kodukaunistamine 
avaldama muljet ka väliskülalistele, sest 
välimuse järgi tehakse otsus maa kultuu-
ri, rahva ja kõige kohta. Pätsi arvates koh-
tas enamasti vanemate inimeste seas tihti 

suhtumist, et oma elamise kaunistamine 
on liigse toreduse tagaajamine, seega tuli 
hoogtöö juures rõhku panna eriti noore-
male generatsioonile. 

Virumaa kohe alguses aktiivseim

Maakondades, linnades ja valdades loo-
di 1936. aasta maikuus sadu kohalikke ko-
dukaunistamise komiteesid – mõnel pool, 
nagu nt Viru-, Võru- ja Pärnumaal aktiiv-
semalt, kuid teisalt Saare-, Tartu- ja Pet-
serimaal palju väiksema innuga. Kures-
saares leiti, et komitee loomiseks pole va-
jadust, kuna seal kui ühes turistide lem-
miklinnas on korrastamise ja kaunistami-
se töid juba pikemat aega tehtud ning üld-
pilt on hea. Mööndi siiski, et eramajad ja 
aiad vajavad veel järeleaitamist. Saarlaste-
ga sarnane seisukoht võeti ka Põltsamaal, 
kus puukool oli rajatud juba 1931. aastal 
ning linna kaunistamise selts tegutses ak-
tiivselt ammu enne kampaania algust.

Haapsalu rand sai puiestee

Kuna 1936. aasta kevadel kodukaunista-
mise komiteesid alles loodi ja kevad tuli 
päris varakult, jäädi osaliselt istutamise-
ga hiljaks. Sellegipoolest jõuti mõnel pool 
väga palju ära teha. Näiteks nii Tartusse 
kui Põltsamaale istutati 4330 noort puud, 
Otepääle 1600, Haapsalus Paralepa ranna-
le aga 1,5 km ulatuses puiesteid. Järgmi-
sel, 1937. aastal ulatus üle riigi istutatud 
puude arv poole miljonini, asutati 69 par-
ki ning 25 võidutule paika. 

Kodukaunistamise kampaania raskus-
punkt asetati esimesel aastal avalike hoo-
nete ja paikade korrastamisele, et eraal-
gatusele eeskuju tekitada. Põhitähelepa-
nu pöörati haljastustöödele, eriti puude is-
tutamisele hoonete ümbruse kaunistami-
seks. Rajati ka uusi parke ning puiesteid. 
Riigimetsast võimaldati hulgaliselt tasuta 
metsaistikuid. Istutusmaterjali saamiseks 
loodi hulgaliselt uusi puukoole. Oma puu-
koolid rajas näiteks Raudteedevalitsus, et 
edaspidi kasutada sealt saadavat materjali 
raudteejaamade ümbruse haljastamiseks.

Eramajale konkreetne hekipuusoovitus

Kohalike komiteede kaudu jagati inimes-
tele eraaedade kaunistamise tarbeks juht-
nööre. Hekke soovitati rajada kuusest, elu-
puust, viirpuust, läätspuust, enelast, lu-
mimarjast, sirelist, magesõstrast, sara-
puust. Suurte teede äärde sobivaks pee-
ti liike, mille oksad ei alga maa lähedalt ja 
mis teed liiga ei varja – nt pärn, vaher, pap-
pel, hõbepaju, pihlakas, lehis.

Üks peamisi eesmärke talundite kau-
nistamise juures oli kaitsta neid tõmbe-
tuule, tormide ja tuiskude vastu, kuna 
enamik talusid asetses üpris lagedal. See-
ga tuli eraaedades alustada kaitsepuu-
de istutamisega. Talviste põhja- ja kirde-
tuulte kaitseks leiti paremini sobivat okas-
puud, kuna sügisesi läänetuuli hoidvat 
kinni ka lehtpuud. Põhilise istutusmater-
jalina soovitati kasutada kodumaa puid. 
Ei peetud sobivaks paljude eestlaste suh-
tumist, et hea ja kaunis on vaid see, mis 
pärit võõrsilt. Samas paratamatult võrrel-
di Eestit mõne kodukaunistamise alal kau-
gemale jõudnud maaga (nt Taaniga) ning 
soovitati nii mõndagi eeskujuks võtta.

Tublimad said ka premeeritud 

Haljastustööde kõrval pöörati suurimat 
tähelepanu värvimistöödele, mille käigus 
said uue kuue nii paljud ühiskondlikud 
hooned kui ka eramajad ja talud. Pärnu-
maa kodukaunistamise hoogtöö komitee 
soovis isegi lasta Riiklikus Katsekojas uu-
rida kohalikku pruunikat mulda – et kas 
see sobiks värvimullaks. Peakomitee kor-
raldas need uuringud. Üldiselt aga soo-
vitati värvimiseks peamiselt kasutada nn 
rootsi punast värvi, mis oli vastupidav ja 
suhteliselt odav. 

Tublimate kodukaunistajate vahel pea-
miselt varanduslikult vähem kindlustatud 
perede seast jagati 1938.  aasta 1. juuniks 
2000 preemiat kolme puuda ehk 48 kg 
värvimulla näol, tingimusel, et värvimi-
ne viidaks läbi juunikuu kestel, nii et eel-
olevaks võidupühaks oleks juba suur hulk 
maju kena välimusega. Preemiatest 1500 
läks taludele ja väikekohtadele, 500 linna-
dele ja alevitele. 

Organiseeritud maanoored ärksamad 

Kodukaunistamisse püüti esmajoones 
kaasata noori. Põllutöökoja eestvõttel 
kuulutati välja laiaulatuslik kodukaunis-
tamise võistlus maapiirkondade noorte-
organisatsioonidele. Osa võttis 103 orga-
nisatsiooni. Peeti koosolekuid, korraldati 
õppereise paremini korrastatud taludesse. 
Peale üldise kodukaunistamise korralda-

ti erivõistlusi õueplaanide valmistamise 
ja tubade korraldamise alal. Noored koris-
tasid kodus, seadsid korda sissesõiduteid, 
püstitasid puidust lipuvardaid, rajasid 
lehtlaid. Kõige laiaulatuslikumalt toimus 
puude ja põõsaste istutamine (38 966 tk). 

Hoonete välisvärvimine oli keerulisem 
seetõttu, et sõltus vanematelt saadavast ra-
halisest abist. Kuid siiski värviti 314 hoo-
net, peale selle plankaedu, lipuvardaid. 
Tütarlaste meelistöö oli siseruumide kor-
raldamine ja kujundamine. Peale isiklike 
kodude kordaseadmise toimus ka talguid 
ja kodukaunistamise päevi rahvamajade, 
peoplatside, koolimajade, mälestussam-
maste ja muinaslinnuste ümbruste korras-
tamiseks. Organiseeritud maanoored kui 
ärksam element maal üritas sageli mõjuta-
da kogu külaühiskonda aktsioonist aktiiv-
semale osavõtmisele. Selleks korraldati 99 
kodukaunistamise päeva. 

ajakirjandus kritiseeris

Ajakirjanduses kritiseeriti kodukaunista-
mise aktsiooni liigset propagandalikkust, 
mis pööras kaugelt rohkem tähelepanu 
fassaadile ja välisele hiilgusele kui rahva 
sisemise ilumeele arendamisele, kasvata-
des sellega tegelikult hoopiski tõusiklik-
kust ja ebakultuursust. Nii arvas ka rahva-
kirjanik A. H. Tammsaare. Ta ütles, et kui 
millelegi tehakse sellist suurt propagan-
dat, siis näitab see, et asi tegelikult hoopis 
lonkab. Kodude lonkamisele viitas tema 
arvates kõige rohkem see, et eesti rahval 
oli tõsiseid probleeme sigivusega. 

Tammsaare kritiseeris ka linnade ehi-
tuspoliitikat, mis pööras tema arvates lii-
ga palju tähelepanu esindushoonete ja lõ-
bustusasutuste väljaehitamisele, samas 
kui inimeste kodud muutusid üha kasar-
mulaadsemaks – väiksed toad, läbikostvad 
seinad ning paljud koolid ja haiglad olid 
haletsusväärses seisukorras. 

Tammsaare leidis, et eesti rahva seas tu-
leks teha kodukultuuri propagandat, ku-
na kultuur algab kodust. Kui aga inime-
ne kodust üha enam võõrandub, siis on ka 
kultuuriga täbarad lood.  
KoKKuVõtE MagiStritööSt

 Kodukaunista
mine nõos 1938. 
aasta kevadel. 
Kampaanias osa
lesid aktiivselt just 
noored. foto: EEsti 

RAhvA MuusEuM
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TASUB TEADA
Kodukaunistamise 
kampaania peamised 
eesmärgid
Välisilme parandamine: ko-
dud ja koduümbrused, avalikud 
paigad ja hooned.
Rajamine: puiesteed ja pargid. 
Korrastamine: mälestuspai-
gad, mälestusmärkide ümbrus, 
kirikute ümbrus ja kalmistud, 
Kaasaaitamine: Eesti lipu akt-
sioon.

1568
liiget oli 1938. aasta ap-
rillis Virumaa 206 kodu-
kaunistamise komiteel. 
Virumaa vaimustus Pätsi 
ideest enim, teistes maa-
kondades oli komiteesid 
vähem. Kokku oli kogu 
Eestis üle 900 komitee ca 
8000 liikmega.

Iluaia loomist tauniti
Aedade haljastamise puhul lei-
dis mõni asjatundja, et ei tohiks 
rajada nn iluaedu, mis pole ei 
jõu- ega otstarbekohased. 

Toodi eeskujuks, et ka vä-
lismaal räägiti juba iluaia ase-
mel rohkem eluaiast (wohngar-
ten), mis teenib eelkõige prak-
tilis-hügieenilisi ülesandeid. 
See on vabaõhu eluruum ja si-

sustatakse nii, et seda võimali-
kult mitmekesiselt saab kasu-
tada igapäevases jooksvas töös 
ja elus. See on puhkeruumiks 
jõudeajal, võõrastetoaks külas-
tusel, tööpaigaks pererahvale, 
mängukohaks lastele ja võim-
lemise ning kehalise kasvatuse 
paigaks – võimalikult igasugu-
se ilmaga, leidsid asjatundjad.

 Kampaaniasse kaasati ka koolilapsed, fotol kodukaunistamise 
päev Saaretsi algkoolis 1937. aastal. foto: VIljandI MuuseuM 
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tasub teada
Rentida saab ka koos 
meeskonnaga

Jahid Hanse alates 32jalastest (10 meetrit) 
kuni 53jalase kiiljahini (16 meetrit), mis on 
ühtlasi Eesti suurim charter-jaht. Magama 
mahub väikseimasse neli inimest ja kõige 
suuremasse kümme inimest. 
Katamaraan Nordea.
Saab rentida nii meeskonnaga kui ka ilma. 
Rendihind nädalaks ilma meeskonnata 
32jalasel 1600–2500 eurot, 53jalasel vasta-
valt 3100–4500 eurot, olenevalt hooajast.
Koroonaviiruse tingimustes on eelis 
suurtel jahtidel ja katamaraanidel, sest seal 
on ruutmeetreid palju enam kui väikese jahi 
pardal ja saab hoida nõutud pikivahet. Kuni 
10 inimese suuruste seltskondadega saab 
purjetada muretult. Laevad desinfitseeritak-
se pärast igat reisi. Kai peal on desovahen-
dite post ja pardal soovi korral ka kaitsemas-
kid klientidele.
ALLiKAs: KAspAr EisEL

AnniKA KAld 
annika.kald@aripaev.ee

Eurorahade toetusel on Eestis rajatud pal-
ju uusi ning mugavaid väikesadamaid ning 
olemasolevaid on jõudsalt arendatud. 

Igalt saarelt leiab ööbimiseks omapä-
raseid ning külalislahkeid turismitalusid.  

Purjetamisfanaatik Kaspar Eisel sõnas, et 
sel aastal on koroonaviiruse tõttu hea või-
malus ühendada oma väiksema seltskonna-
ga purjetamine ja Eesti saarte avastamine, 
sest järjest on saanud valmis uusi väikesa-
damaid Lääne-Eesti saarestikus, mis ei ole 
üle rahvastatud. 

“Saab perega ette võtta kena nädalase 
matka, alustades näiteks Haapsalust, te-
hes ringi Väikses Väinas, külastades lisaks 
juba tuntud Sõru, Orjaku, Triigi sadama-
le ka uusi ja põnevaid äsja avatud kohti,” 
märkis Eisel.

Ta lisas, et kõige maa- ja meretagusem 
koht on kindlasti Eesti läänepoolseim saar 
Ruhnu, sinna ei jõua ka nii palju turiste kui 
Kihnu saarele. Ruhnus kulgeb elu sootuks 
teises rütmis. 

Eisel märkis, et tema enda lemmikud 
on Prangli saar Põhja-Eestis ja Lääne-Ees-
tis meeldib talle väga Sõru väikesadam 
Hiiumaal. 

“Aga mõnelt kaugemalt reisilt tagasi pur-
jetades on alati soe tunne näha Ristna tu-
letorni plinki, siis tead, et kodu pole enam 
kaugel. Ja siis üsna kohe uurib raadio teel ka 
Eesti piirivalve su plaanide kohta. Soojadel 
suvepäevadel kerkib ka Väinamere tempe-
ratuur üle 20 kraadi ja siis ei jää elamused 

Kas suur  
või väike?
Sageli tekitab küsimusi selts-
konnale õige jahi valik. 

Fotol on pargitud 53jalane 
jahtlaev  Aurelia väiksema, 32ja-
lase Bavaria kõrvale. Viimase 
peale lubavad lahked reederid 
10 inimest. 

Suure jahi pardale on luba-
tud kuni 16 inimest ja on ga-
ranteeritud, et te ei pea üksteise 
süles istuma, kui te just ei taha. 
Hinnavahe on seejuures väike.

Lääne-eesti saari ja Läti 
liivarandu avastama
Lisaks Eesti põhjaranniku saartele leiab põnevaid 
paiku purjetamiseks ka Väinameres – Vormsi, Abruka, 
Kihnu, ruhnu, Muhu- ja saaremaa ümbruses. 

mingil moel Vahemerele alla. Vee värvus 
ehk ainult,” märkis Eisel. 

Kogenud purjetaja meenutas, et talle on 
meelde jäänud üks 20 aasta tagune purjeta-
mine detsembri öös läbi Voosi kurgu kana-
li, kus tuli orienteeruda ainult majakate jär-
gi, sest tollel ajal haruldane ja väga aeglane 
GPS hangus miinuskraadide juures lihtsalt 
ära ja usaldada teda ei saanud.

 Katamaraan  
nordea seilas ka 
ümber maakera, 
tema pilte leiab nii 
mõnestki raama-
tust. Ta mahutab 
ka siseruumidesse 
lahedasti kuni 12 
inimest.

 noor purjetamis-
huviline Aurelia 
pardal
fotod: KAspAr eisel
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Eestis on 2222 saart, Lätis enam  
kui 500 kilomeetri pikkune liivarand
Eesti ja Läti pakuvad suure-
päraseid võimalusi aktiivseks 
puhkusel looduses ning või-
malusi avastusteks. Puutuma-
tu loodus ja väheasustatud pai-
gad üllatavad nii külalisi kui ka 
kohalikke. 

Eesti läänerannik kutsub 
teid tutvuma idülliliste külade 
ja maakohtadega, pakub päike-
sepaistelisi mereäärseid reise ja 
pikki päikeseloojanguid. Möö-
da rannaäärt kulgevad teed ja 
rajad enam kui 500 kilomeet-
ri ulatuses. 

Tänu mere lähedusele on nii 
Pärnu kui ka Haapsalu popu-

laarsed puhkuse veetmise ko-
had nii külaliste kui ka koha-
like jaoks.

Linnuvaatleja paradiis

Meresüstareisid on võimalikud 
pea kogu ranniku ulatuses, mi-
da kaunistavad liivarannad, 
pangad ja umbes 2222 saart. 
Eesti rannik on lemmikpeatus-
kohaks rändlindudele, tuues 
kevadeti ja sügiseti kohale ar-
vukalt linnuvaatlejaid, saarte 
rannavetes elutsevad siiamaa-
ni hülged.

Hiiumaa ja Saaremaa on Ees-
ti suuremad saared, kuid samas 

piisavalt väikesed, et neid oleks 
võimalik läbida lühikese aja-
ga avastamaks maailma vani-
maid töötavaid tuletorne, me-
teoriidikraatrit ja traditsiooni-
list maaelu, tuulikuid ja puutu-
matu looduse ilu. 

Kurzeme kalurikülad ja jõed

Kurzeme on üks rohelisemaid 
alasid Lätis, kutsudes seilajaid 
nii suurtesse kui väikestesse sa-
damatesse, puhkajaid liivaran-
dadesse, loodusesõpru tutvu-
ma pankade ja kaitstavate düü-
nidega. 

Kurzeme keskkonna muu-

davad eriliseks vanad kalurikü-
lad ja linnad, kus turistid või-
vad sama ajal nautida nii ajaloo-
list hõngu kui ka kaasaegse lin-
na infrastruktuuri ja elurütmi. 

Kurzeme eriliseks aardeks 
on jõed – territooriumi lääne-
osas on umbes 20 metsadest ja 
niitudest ümbritsetud paadiga 
läbitavat jõge. 

Suurem osa neist suubub 
merre, ja nii pakub avarates ve-
tes reisi lõpetamine tugevaid 
emotsioone isegi kõige suure-
matele “paadimatka gurmaa-
nidele”. 

visithaaPsaLu.com

panE tähELE
purjetajate salakeel

Enne kui purjetama minekut võiks terminoloogiat tund-
ma õppima. Vastasel juhul võib purjetaja jahi peal hätta 
jääda – tähtis on, et kõik ühte keelt räägiksid ja asjadest 
ühtmoodi aru saaksid. 
Jahi osad. Olenemata jahi suurusest on ühised kindlas-
ti kaks asja – jahi keha on kere ja selle alla kinnitatud kiil. 
Kiili ülesanne on purjetamisel tagada jahi püstine asend 
oma raskuse abil ning takistada jahi triivimist külgsuunas 
oma suure pindala abil. 
Väiksemate purjejahtide kiilu nimetatakse sverdiks ning 
see erineb kiilust raskuse puudumise tõttu, mistõttu ta-
gab jahi püstise asendi meeskond ise – tasakaalus purje-
tamine toimub vajadusel meeskonna enda keharaskuse 
ümberpaigutamisega. 
Kindlasti on jahil olemas rool selleks, et purjetamine toi-
muks soovitud suunas. 
Tavakeelele tuttavamad mõisted on ka jahi osad – esi-
mene ots on vöör, tagumine ahter, vasak külg pakpoord 
ja parem tüürpoord.
Purjed. Purjetamine toimub tuule abil, seega on tuule 
püüdmiseks jahil vajalikud purjed. 
Jahi ahtri poolt kinnituvat purje nimetatakse groodiks 
ja mastist omakorda vööri pool asetsevaid purjeid foka-
deks ja genuateks. 
See suur ja tavaliselt värviline langevarju moodi puri, 
mida ka jahil mõnikord näha on, on spinnaker ning seda 
kasutatakse siis, kui purjetamine toimub taganttuules.
Köied ja nöörid. Kõik jahil eksisteerivaid köisi ja nööre 
nimetatakse otsteks ning igaühel neist on oma ülesan-
ne. Ka neil on oma täpsemad nimetused, aga nende ni-
metused kuluvad kiiremini pähe juba siis, kui praktiline 
purjetamine käsil.
AlliKAS: KASPAr EiSEl

Puhka nagu 

Laev terveks päevaks
1500€

MOJITO on põneva ajalooga laev, 
mille pardal puhkas ka Johnny Depp. 

Ole Sinagi Superstaar oma 
kaaskonnaga ja naudi elu!
Laevas ootavad baar, grill, karaoke, 
kiire internet ja seda kõike Sinu kuni 
100 külalisele!

www.mojito.ee | tel 5333 1117 | info@mojito.ee
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Valik sündmusi üle Eesti

HARJUMAA 

03. juuli kl 20 
Jassi Zahharov, 
Marko Matvere 
“Georg Ots 100” 
Laitse Graniitvilla 
onlinepilet.ee/go100

15. juuli kl 19 
Komöödiateatri etendus 
“Pimekohting”. 
Osades Marika Korolev 
ja Henrik Normann 
Padise Kalju-lava 
piletilevi.ee/est/meelelahutus/korraldajad/
komoodiateater-ou

16. juuli kl 20 
Jassi Zahharov, 
Marko Matvere 
“Georg Ots 100” 
Nõmme Rahu kirik 
onlinepilet.ee/go100

18. juuli kl 20
Tšellokvarteti 
C-Jam kontsert 
Viinistu kunstimuuseumi õu 
onlinepilet.ee/c-jam

25. juuli kl 19 
Komöödiateatri etendus 

“Pimekohting”. 
Osades Marika Korolev 
ja Henrik Normann 
Aruküla laululava 
piletilevi.ee/est/meelelahutus/korraldajad/
komoodiateater-ou

26. juuli kl 19 
Tšellokvarteti 
C-Jam kontsert 
Laitse Graniitvilla 
onlinepilet.ee/c-jam

30. juuli kl 20 
Jaak Joala 70. 
Kontsert “Siin on see laul” 
Kõltsu mõisa aed 
onlinepilet.ee/jaak-joala-70

31. juuli kl 20 
Tšellokvarteti 
C-Jam kontsert
Anija mõisapark 
onlinepilet.ee/c-jam

5. august kl 19 
Komöödiateatri etendus 
“Pimekohting”. 
Osades Marika Korolev 
ja Henrik Normann 
Keila kultuurikeskus 
piletilevi.ee/est/meelelahutus/korraldajad/
komoodiateater-ou

6. august kl 19 
Marko Matvere ja 
Peep Raun “Merelaulud” 
Kose kultuurikeskuse hoov 
onlinepilet.ee/matvere

12. august kl 19 
Komöödiateatri etendus 
“Pimekohting”. 
Osades Marika Korolev 
ja Henrik Normann 
Tallinna lauluväljak 
piletilevi.ee/est/meelelahutus/korraldajad/
komoodiateater-ou

12. august kl 19 
Marko Matvere ja 
Peep Raun “Merelaulud” 
Laitse Graniitvilla  
onlinepilet.ee/matvere

13. august kl 19 
Anne Veski kontsert 
“Tähelend” 
Kõltsu mõisa aed 
onlinepilet.ee/anne-veski

19. august kl 19 
Jaan Tätte “Laulud 
sõpradele” 
Laitse Graniitvilla  
onlinepilet.ee/tatte

PÄRNUMAA    
19. juuni–28. august 
XVIII Pärnu 
rahvusvaheline 
orelifestival 
“Valgus ja Pimedus” 
Pärnu 
facebook.com/parnuorelifestivalParnuOr-
ganFestival

21. juuni  
“Tere, Pärnu suvi!” 
Tallinn annab Pärnule üle 
suvepealinna tiitli
Pärnu vallikäär 
parnu.ee

22. juuni
Pärnumaa võidupüha 
maraton
Pärnu
2silda.ee

4. juuli  
Hea Toidu Festival 
Pärnu vallikäär
grillfest.ee

4. juuli 
Kihnu SaunaFest 2020
Kihnu
facebook.com/events/172655427437018

 Tšellomuusikat saab sel suvel  
kuulda üle Eesti – kvartett C-Jam 
tuuritab kogu juulikuu. FOTO: C-JAM
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08. juuli kl 20 
Jassi Zahharov,  
Marko Matvere  
“Georg Ots 100” 
Villa Ammende aed  
onlinepilet.ee/go100

10.–12. juuli kl 19 
Kihnu Mere Pidu 
Kihnu sadam  
facebook.com/events/182529672852718

11. juuli
Pärnu tänavaartistide 
festival WALK
Pärnu 
walkfest.ee

11.–12. juuli 
Pärnu Triathlon  
Weekend
Pärnu, Niidu park-mets 
parnutriatlon.ee

11.–18. juuli kl 19 
Muhu Väina regatt  
Pärnu jahtklubi  
muhuvain.ee

12. juuli kl 20 
The Swingersi 
muusikaõhtu  
Villa Ammende aed  
onlinepilet.ee/swingers

13.–19. juuli  
XXXIV Pärnu filmifestival
Pärnu 
mona.ee

15. juuli kl 20 
Karl-Erik Taukar Bandi 
kontsert “Tähti täis on öö” 
Villa Ammende aed  
onlinepilet.ee/taukar

16.–23. juuli 
Orkestrifestival  
Pärnu Music Festival
Pärnu 
parnumusicfestival.ee

17. juuli kl 20 
Tšellokvarteti C-Jam 
kontsert 
Villa Ammende aed  
onlinepilet.ee/c-jam

19. juuli kl 19 
Komöödiateatri etendus 
“Pimekohting”.  
Osades Marika Korolev  
ja Henrik Normann 
Villa Ammende aed 
piletilevi.ee/est/meelelahutus/korraldajad/
komoodiateater-ou

24. juuli kl 20 
Jaak Joala 70.  
Kontsert  
“Siin on see laul” 
Villa Ammende aed 
onlinepilet.ee/jaak-joala-70

01. august 
River Sound &  
Gourmet
Sauga jõe kaldal 
facebook.com/events/476318976321732

12. august kl 19 
Anne Veski kontsert 
“Tähelend” 
Villa Ammende aed 
onlinepilet.ee/anne-veski

 Kihnu kutsub juulis vanast heast kalurite päeva traditsioonist lähtuvale merepeole. foto: visitkihnu
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14. august kl 19 
Marko Matvere ja  
Peep Raun 
“Merelaulud” 
Villa Ammende aed 
onlinepilet.ee/matvere

15. august kl 10 
Surf Marathon 
2020 
Pärnu rand facebook.com/
events/173888360693378

15. august kl 22 
Rolf Roosalu ja  
Tiit Kikas 
“Suveööhelgus” 
Villa Ammende aed 
onlinepilet.ee/suveoo

22. august kl 19 
Jaan Tätte  
“Laulud sõpradele” 
Villa Ammende aed 
onlinepilet.ee/tatte

    
SaaReMaa     
6.–28. juuni kl 10–19
Saaremaa  
pojengifestival
Nõmme, Pärni küla 
saaremaapuukool.ee/festival

22. juuni kl 19
Jazz.ee ja  
Saare KeK Live´i  
kontsert: Kadri Voorand 
& Mihkel Mälgand 
Kuressaare 
saarekek.ee

23. juuni kl 19.40
Jaanilaupäev  
merel Väliharfiga 
Kaljas Hoppet 
purjelaevad.ee

2. juuli
Muusikafestival  
“Juu jääb” 
Muhu 
juujaab.ee

17. juuli kl 20 
Piknikukontserdid 
Birgiti, Tanja ja Mihkel 
Mattiseniga  
Karujärve, Saaremaa 
piletilevi.ee/est/piletid/muusika/eesti-muu-
sika/birgit-tanja-ja-mihkel-mattisen-pikniku-
kontserdid-314479

18. juuli kl 19 
Komöödiateatri etendus 
“Pimekohting”.  
Osades Marika Korolev  
ja Henrik Normann 
Kuressaare lossihoov 
piletilevi.ee/est/meelelahutus/korraldajad/
komoodiateater-ou

24. juuli–2. august kl 18 
Kuressaare teatri 
etendus “Õitsev meri”. 
august Mälk 120 
Mihkli talumuuseumis Viki küla, Kihelkonna  

piletimaailm.com/performances/100177-
oitsev-meri

25. juuli kl 18.45 
Purjelaewajazz. 1/2 

Dagö merekontsert 
Kuressaare laht 
Facebook: KaljasHoppet

5. august kl 19 
Marko Matvere 
ja Peep Raun 

“Merelaulud” 
Kuressaare Arensburgi hotelli 

terrass 
onlinepilet.ee/matvere

5. august kl 19.30 
Riffarica ja Küi: Salme 
Jõekontsert
Salme 
facebook.com/salmerahvamaja

7.-8. august kl 15 
Maru Kena abruka 
etnomöll  

Abruka saarel Facebook: KaljasHoppet 

8. august kl 20
Kuressaare Merepäevade 
erikontsert Trad.attack! 
& Gram-Of-Fun
Kuressaare 
merepaevad.ee

21.–23. august 
Ruhnu Rahu  
Festival 
Ruhnu 
ruhnurahu.ee

29. august kl 18.20
Muinastulede öö 
merekontsert ajaloolisel 
laeval Laura
Kuressaare  
Facebook: KaljasHoppet

    
HiiuMaa    
22. juuni kl 16 
Kõrgessaare jaanijooks ja 
jaaniõhtu. 

Kõrgessaare 
hiiumaa.events/et

23. juuni kl 10–16 
Jaaniturniir võrkpallis 
Luguse muruväljakutel 
Luguse  
hiiumaa.events

11. august kl 19 
Komöödiateatri etendus 
“Pimekohting”. Osades 
Marika Korolev ja Henrik 
Normann 
Kassari Kuursaal 
piletilevi.ee/est/meelelahutus/korraldajad/
komoodiateater-ou

    
TaRTuMaa    
19.–26. juuni 
elva Südaööjooks 
virtuaaljooks 
Elva  
elvasüdaööjooks.ee

27. juuni  
unustatud 
mõisad 2020 
Palupera mõis 

1. juuli kl 19 
KultuuriKolmapäev: 
Regilaulude ja 

jutuvestmise õhtu 
urmas Kalla ja kohalike 
laulunaistega
Elva keskväljak  
elvakultuur.ee/sundmused

3. juuli kl 19 
“Noodid Peipsi rannal” 
Tõnis Mägi kontsert 
Ranna puhkebaas  
ticketer.ee/noodid-peipsi-rannal-tonis-magi

3.–9. juuli kl 17 
Võrtsjärve Nädala Regatt  
Kaatri, Tamme küla  
võrtsuregatt.ee facebook.com/
events/809540326140532/  

 Avalikke jaanipidusid sel aas-
tal napib,  Saaremaal saavad 
jaanipäevalised siiski merel 
Väliharfi kuulata.  
Foto: välihArF

 24. korda saab ikkagi teoks muusikafestival “Juu Jääb”, mis toimub vabas õhus Muhumaal, arm-
saks saanud Muhu Muusikatalu õuel 2.–4. juulil. Foto: juu jääb

Kevadised piletid kehtivad 
ükskõik millisel suvetuuri etendusel!

15.07 PADISE KALJU-LAVA
17.07 VILJANDI KAEVUMÄGI
18.07 KURESSAARE LOSSIHOOV
19.07 PÄRNU VILLA AMMENDE AED
20.07 PALAMUSE LAULULAVA
21.07 TARTU HANSAHOOV
22.07 PAIDE VALLIMÄGI 
24.07 RAPLA LAULULAVA 

25.07 ARUKÜLA LAULULAVA
04.08 RAKVERE VALLIMÄGI
05.08 KEILA KULTUURIKESKUS
06.08 VÕRU KANDLE AED
07.08 MÕISAKÜLA SUVEAED
11.08 KASSARI KUURSAAL (Hiiumaal)
12.08 TALLINNA LAULUVÄLJAK
13.08 HAAPSALU KULTUURIKESKUSE EES
Algus kell 19
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4. juuli  
62. Elva Tänavasõit FB 
(Austa) 
Elva keskväljak 

8. juuli kl 19 
KultuuriKolmapäev: 
Klarnetisuve kontsert 
ja tegevused
Elva keskväljak 
elvakultuur.ee/sundmused/kultuurikolma-
paev-klarnetisuve-kontsert-ja-tegevused

9. juuli kl 20 
Kodumaa särtsakaima 
showband´i The Swingers 
muusikaõhtu  
Kiivitaja talu suvelava, Pangodi
onlinepilet.ee/swingers

9.–15. juuli
Festival 
“Klaaspärlimäng”
Tartumaa
erpmusic.com/events/klaasparli-
mang-2020 

10.–11. juuli
Punk & Rock Festival. 
Kokku 15 bändi, mh 
Talbot, Herald, Kurjam, 
Deformation, Puberteet, 
Koopaorav, Tora Bora, 
J.M.K.E. jpt.
Tartu, Raadi mõisapark
facebook.com/punkrockfestival

10.–12. juuli
Emajõe Festival
Tartu
emajoefestival.ee

11. juuli
Elva 
kohvikutepäev
Elva
kohvikutepäev.elva.ee

11. juuli kl 11 
Elva linnasüdame 
avamine 
Elva keskväljak 

14. juuli kl 20 
Tšellokvarteti 
C-Jam kontsert 
Kiivitaja talu suvelava, Pangodi
onlinepilet.ee/c-jam

15. juuli kl 20 
Pearu Pauluse ja 
LIVE bändi kontsert  
Luke mõis 
facebook.com/events/190159218954576

15. juuli kl 20 
Jassi Zahharov, 
Marko Matvere 
“Georg Ots 100” 
Tartu Antoniuse õu
onlinepilet.ee/go100

16. juuli kl 20 
Karl-Erik Taukar Bandi 
kontsert 
“Tähti täis on öö” 
Kiivitaja talu suvelava, Pangodi
onlinepilet.ee/taukar

18. juuli kl 19 
“Head tüdrukud nii ei tee 
#suvemaasikas!”  
Elva Waksal Wabrikus 
facebook.com/events/2691231074492439

19. juuli kl 19
Etendus “Kolm õde”
Luke mõis 
lukemois.ee 

21. juuli kl 19 
Komöödiateatri etendus 
“Pimekohting”. Osades 
Marika Korolev ja Henrik 
Normann 
Tartu Hansahoov
piletilevi.ee/est/meelelahutus/korraldajad/
komoodiateater-ou

24. juuli 
Rääbu päev
Kolkja, Peipsimaa külastuskeskussibulatee.
ee/uritused/raabu-paev-2020

25. juuli kl 20 
Jaak Joala 70. Kontsert 
“Siin on see laul” 
Kiivitaja talu suvelava, Pangodi
onlinepilet.ee/jaak-joala-70

26. juuli
Vanemuise 
sümfooniaorkestri 
suvekontsert
Tartu, Kassitoome org
vanemuine.ee

31. juuli kl 20 
Terminaator “Nagu 
esimene kord” 
Kiivitaja talu suvelava, Pangodi
onlinepilet.ee/vali-kontsert/terminaator

2. august kl 19 
Tšellokvarteti C-Jam 
kontsert 
Tartu Antoniuse õu
onlinepilet.ee/c-jam

2. august
Alatskivi lossipäev 
Alatskivi
alatskiviloss.ee

5. august–2. september
Emajõe suvekontserdid
Tartu
emajoesuvekontserdid.ee

5. august kl 19 
Jaak Joala 70. Kontsert 
“Siin on see laul” 
Tartu laululava
onlinepilet.ee/jaak-joala-70

6. august kl 19 
Anne Veski kontsert 
“Tähelend” 
Kiivitaja talu suvelava, Pangodi
onlinepilet.ee/anne-veski

8. juuli kl 20 
Kõrsikute kontsert
Luke mõis 
facebook.com/events/187972295858540

9. august
Tammelinna 
kodukohvikute päev
Tartu

tammelinnaselts.ee

 Jaak Joala juubeliaastal esitavad Märt Avandi, Koit Toome ja 
Valter Soosalu koos ansambliga Radar legendaarse laulja muusi-
kat üle Eesti. FOTO: RAL MEE

 Anne Veski 
rõõmustab fänne 
augustis kolme 
kontserdiga.
FOTO: WIKIPEDIA
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9. august kl 18 
Marko Matvere ja  
Peep Raun “Merelaulud”
Tartu Antoniuse õu 
onlinepilet.ee/matvere

10.–15. august
Tartu armastusfilmide 
festival “Tartuff” 
Tartu 
tartuff.ee

12. august kl 19 
Dagö kontsert  
“Maaküte” 
Kiivitaja talu suvelava, Pangodi 
onlinepilet.ee/vali-kontsert/dago

14. august kl 22 
Rolf Roosalu ja Tiit Kikas 
“Suveööhelgus” 
Kiivitaja talu suvelava, Pangodi 
onlinepilet.ee/suveoo

23. august
14. Tartu  
rulluisumaraton
Tartu 
tartumaraton.ee

27. august kl 19 
Jaan Tätte  
“Laulud sõpradele” 
Kiivitaja talu suvelava, Pangodi 
onlinepilet.ee/tatte

29. august    
Kallaste  
kala- ja sibulalaat
Kallaste 
sibulatee.ee/uritused/kallaste-kala-ja-sibula-
laat-2020

 
IDa-VIRuMaa    
7. juuli kl 19 
XXII suvefestivali 
“Seitsme linna muusika” 
eriprogramm. Norah 
Jonesi ja Michael Bublé 
muusika 
Jõhvi kontserdimaja 
piletilevi.ee/est/piletid/norah-jonesi-ja-micha-
el-buble-muusika-315329

16. juuli kl 19 
XXII suvefestivali 
“Seitsme linna muusika” 
eriprogramm. “Leva”. Erki 
Pärnoja soolokontsert
Jõhvi kontserdimaja 
piletilevi.ee/est/piletid/erki-parnoja-soolo-
kontsert-315330

17.–18. juuli kl 18 
Festival East Beach Fest 
2020 
Narva-Jõesuu rand 
piletilevi.ee/est/piletid/muusika/rock-ja-pop/
east-beach-fest-2020-2-paeva-pilet-304383

30. juuli kl 19 
Irina Zahharenkova 
(klaver), Narva Linna 
Sümfooniaorkester 
Geneva kontserdimaja, Narva 
piletilevi.ee/est/piletid/muusika/klassika/irina-
zahharenkova-klaver-narva-linna-sumfoonia-
orkester-2604-asenduskontsert-311194

26.–27. august kl 10 
Muusika ja linnakultuuri 
festival “Station Narva”
Narva linna sadam 
piletilevi.ee/est/piletid/muusika/festival/sta-
tion-narva-2020-315527

LääNE-VIRuMaa    
05. juuli kl 17 
Vihula mõisa 
suvekontsert. Esinevad: 
Hendrik Sal-Saller ja 
Raivo Tafenau 
Vihula mõisa aed  
vihulamanor.com/et/tegevused/kontserdid-
uritused

7. juuli kl 20 
Tõnis Mägi kontsert 
“Sõna Vägi” 
Vihula mõisa aed  
vihulamanor.com/et/tegevused/kontserdid-
uritused

9. juuli kl 20 
Jassi Zahharov, Marko 
Matvere “Georg Ots 100” 
Vihula mõisa aed  
vihulamanor.com/et/tegevused/kontserdid-
uritused

10. juuli kl 20 
Kodumaa särtsakaima 
showband´i The Swingers 
muusikaõhtu  
Vihula mõisa aed 
onlinepilet.ee/swingers

25. juuli 
Porkuni ace Xdream 
Porkuni  
xdream.ee

26. juuli kl 20 
Jaak Joala 70. Kontsert 
“Siin on see laul” 
Vihula mõisa aed 
onlinepilet.ee/jaak-joala-70

4. august kl 19 
Komöödiateatri etendus 
“Pimekohting”.  
Osades Marika Korolev  
ja Henrik Normann
Rakvere Vallimägi 
piletilevi.ee/est/meelelahutus/korraldajad/
komoodiateater-ou

7. august kl 19 
Tšellokvarteti  
C-Jam kontsert 
Vihula mõisa aed 
onlinepilet.ee/c-jam

18. juuli–9. august kl 19 
Harri Kõrvitsa 
monoetendus  
“Jutt jumala õige”
Vainupea kabel, Haljala vald 
piletilevi.ee/est/piletid/teater/mitmesugust/
jutt-jumala-oige-70743

13. august kl 19 
Marko Matvere ja  
Peep Raun  
“Merelaulud” 
Vihula mõisa aed 
onlinepilet.ee/matvere

    
LääNEMaa    
23. juuni kl 20 
Live-õhtud Roostas
Roosta ranna surfarite baar 

16. juuli kl 19 
Komöödiateatri etendus 
“Pimekohting”.  
Osades Marika Korolev  
ja Henrik Normann 
Haapsalu Piiskopilinnus 
piletilevi.ee/est/meelelahutus/korraldajad/
komoodiateater-ou

23. juuli kl 20 
Tšellokvarteti  
C-Jam kontsert 
Haapsalu Kuursaal 
onlinepilet.ee/c-jam

2. august kl 18 
Piknikukontserdid 

Birgiti, Tanja ja Mihkel 
Mattiseniga  
Haapsalu Piiskopilinnus 
piletilevi.ee/est/piletid/muusika/eesti-muu-
sika/birgit-tanja-ja-mihkel-mattisen-pikniku-
kontserdid-314479

JõGEVaMaa    

16. juuli kl 20 
“Kuulsuse ahelad”  
Jaak Joala parimad 
laulud
Kasepää laululava 
piletilevi.ee/est/piletid/muusika/eesti-muusi-
ka/kuulsuse-ahelad-jaak-joala-parimad-lau-
lud-mart-avandi-ivo-linna-juss-haasma--le-
xsoul-dancemachine-308550

16. juuli kl 20 
Tšellokvarteti  
C-Jam kontsert 
Voore laululava 
onlinepilet.ee/c-jam

20. juuli kl 19 
Komöödiateatri etendus 
“Pimekohting”. Osades 
Marika Korolev ja Henrik 
Normann 
Palamuse laululava 
piletilevi.ee/est/meelelahutus/korraldajad/
komoodiateater-ou

30. juuli–02. august 
XXIX Jõgevatreff 2020 
Kuremaa mõisapark  
facebook.com/events/1490636034446200

20. august kl 9–18 
XIII  
küüslaugufestival 
Kuremaa rand  
facebook.com/events/742433149544133

21.–23. august kl 22 
Etendus “Tuledes 
Paunvere”. Ühe 
iseseisvuse-eelse 
sündmuse kirjeldus 
Palamuse muuseumi õu 
piletimaailm.com/performances/101431-tule-
des-paunvere

 Kallastel saab vastu sügist taas vägevad vitamiinid koju varuda. Foto: rAl Mee
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Järvamaa    
19. juuli kl 18 
Piknikukontserdid  
Birgiti, Tanja ja  
mihkel mattiseniga  
Türi Murumoori Mängupark 
piletilevi.ee/est/piletid/muusika/eesti-muu-
sika/birgit-tanja-ja-mihkel-mattisen-pikniku-
kontserdid-314648

19. juuli kl 20 
Jassi Zahharov,  
marko matvere  
“Georg Ots 100” 
Ambla kirik 
onlinepilet.ee/go100

22. juuli kl 19 
Komöödiateatri etendus 
“Pimekohting”.  
Osades marika Korolev  
ja Henrik Normann 
Paide Vallimägi 
piletilevi.ee/est/meelelahutus/korraldajad/
komoodiateater-ou

Põlvamaa    
2. juuli kl 20 
Jassi Zahharov, marko 
matvere “Georg Ots 100” 
Mooste mõisa Folgikoda 
onlinepilet.ee/go100

22. juuli kl 20 
Tšellokvarteti  
C-Jam kontsert 
Mooste mõisa Folgikoda 
onlinepilet.ee/c-jam

29. juuli kl 20 
Jaak Joala 70. Kontsert 
“Siin on see laul” 
Mooste mõisa Folgikoda 
onlinepilet.ee/jaak-joala-70

31. juuli–16. august kl 19 
“vana Klaver ehk 
suusabaasis on 
tantsupidu.” muusikal 
Kalmer Tennosaarest  
Kiidjärve park, Taevaskoja lähedal 
piletilevi.ee/est/piletid/muusikal-vana-klaver-
ehk-suusabaasis-on-tantsupidu-68735

raPlamaa   
2. juuli kl 19 
XXvIII rapla 
Kirikumuusika festivali 
avakontsert Pärt & Pärt  
Rapla kirik 
raplafestival.ee

17. juuli kl 20 
Jassi Zahharov, marko 
matvere “Georg Ots 100” 
Rapla kirik 
onlinepilet.ee/go100

21. juuli kl 20 
Tšellokvarteti  
C-Jam kontsert 
Märjamaa lauluväljak 
onlinepilet.ee/c-jam

24. juuli kl 19 
Komöödiateatri etendus 
“Pimekohting”.  
Osades marika Korolev  
ja Henrik Normann 
Rapla laululava 
piletilevi.ee/est/meelelahutus/korraldajad/
komoodiateater-ou

valGamaa    
20. juuni kl 19
matk ümber  
Pühajärve
Otepää  
valgamaa.ee/et/sundmused/kalen-
der/2020-06-20/matk-umber-puhajarve

19. juuli kl 19 
“Head tüdrukud nii ei tee 
#suvemaasikas!” 
Helme vald, Wagenküll lossispaa 
piletilevi.ee/est/piletid/varia/vestlus/vestlus-
ohtu-head-tudrukud-nii-ei-tee-suvemaasi-
kas-314934

25. juuli kl 20 
Tšellokvarteti C-Jam 
kontsert 
Sangaste lossi ringtalli sisehoov  
onlinepilet.ee/c-jam

6.–8. august
leigo Järvemuusika 
Festival
Leigo talu 
leigo.ee/festival

16. august kl 18 
marko matvere ja 
Peep raun  
“merelaulud” 
Sangaste lossi ringtalli sisehoov 
onlinepilet.ee/matvere

vIlJaNdImaa    

22. juunil kl 19 
viljandi valla  
külade päev 
Holstre 
mulgimaa.ee/sundmused- 
mulgimaal/kalender

3.–4. juuli kl 15 
rändav  
kultuurifestival  
“võnge 2020” 
Sooglemäe, Tõrva vald  
mulgimaa.ee/sundmused- 
mulgimaal/kalender

10. juuli kl 20 
Jassi Zahharov,  
marko matvere  
“Georg Ots 100” 
Halliste kirik 
onlinepilet.ee/go100

10.–11. juuli  
Karksi  
kihelkonnapäevad 
Mulgi vald  
mulgimaa.ee/sundmused-mulgimaal/ka-
lender

17. juuli kl 19 
Komöödiateatri etendus 
“Pimekohting”.  
Osades marika Korolev  
ja Henrik Normann 
Viljandi Kaevumägi 
piletilevi.ee/est/meelelahutus/korraldajad/
komoodiateater-ou

24. juuli kl 20 
Tšellokvarteti  
C-Jam kontsert 
Halliste kirik 
onlinepilet.ee/c-jam

31. juuli kl 20 
Jaak Joala 70.  
Kontsert “Siin on see laul” 
Viljandi Sakala keskuse sisehoov 
onlinepilet.ee/jaak-joala-70

07. august kl 19 
Komöödiateatri etendus 
“Pimekohting”.  
Osades marika Korolev  
ja Henrik Normann 
Mõisaküla suveaed 
piletilevi.ee/est/meelelahutus/korraldajad/
komoodiateater-ou

võrumaa    
22. juunil kl 20 
rogosi jaanituli 
Rogosi mõis 
rouge.kovtp.ee/kalender

5. juuli kl 18 
Jassi Zahharov,  
marko matvere  
“Georg Ots 100” 
Urvaste kirik 
onlinepilet.ee/go100

19. juuli kl 17 
“Eesti mõisad 2020”. 
Kontserdisari 
Vana-Antsla mõisa Teatriait 
piletilevi.ee/est/piletid/muusika/klassika/eesti-
moisad-2020-314804

1. august kl 20 
Piknikukontserdid  
irgiti, Tanja ja  
mihkel mattiseniga  
Vastseliina piiskopilinnus 
piletilevi.ee/est/piletid/muusika/eesti-muu-
sika/birgit-tanja-ja-mihkel-mattisen-pikniku-
kontserdid-314495

6. august kl 19 
Komöödiateatri etendus 
“Pimekohting”.  
Osades marika Korolev  
ja Henrik Normann 
Võru Kandle aed 
piletilevi.ee/est/meelelahutus/korraldajad/
komoodiateater-ou

 Seiklusspordihuvilised on oodatud suvel kolmele Ace Xdreami üritusele. Foto: xdream
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“Inimene, kes ostab omale ikoonilise VW 
Põrnika ei ole kindlasti morn, ta on lapse-
meelne ja vallatu. Ka üksi Põrnikaga rin-
gi sõitmine on lõbus, inimesed alati lehvi-
tavad ja naeratavad, kui selle autoga neist 
mööda sõita. Naer on terviseks ja klubist 
Põrnikas seda saab,” ütles Eesmaa.  

Auto ajaloost rääkides mainib naine, et 
Volkswageni Põrnika näol on tegu unikaal-
se nähtusega kogu maailma autoajaloos – 
ühtegi teist autot ei ole toodetud sedavõrd 
suurel arvul ja kaua. Seeriatootmisesse läks 
Põrnikas Saksamaal 1939. aastal ja 1998. 
aastaks oli seda erinevates tehastes üle maa-
ilma toodetud 22 miljonit. Saksamaal lõpe-
tati tema toomine küll 1978. aastal ära, aga 
Mehhikos ja Brasiilias toodeti edasi. 

Samasse aastasse jääb Eesmaa sõnul ka 
tema enda esimene kokkupuude selle auto-
ga. “1978. aastal käisin mina koos 
oma kadunud abikaasaga Ida-
Saksamaal Berliinis reisil ja siis 
me koos imetlesime seal Põrni-
ka autosid tänavatel ja unistasi-
me, kui tore oleks, kui saaks ühe 
siit kaasa võtta. Aga tol ajal ei ol-
nud see mõeldav,” meenutas ta. 

Uuesti sattus ta Põrnikaga 
kokku 1993. aastal, siis sai selle 
autoga teha ka esimese sõidu, kui 
sattus suhtlema ettevõtja Raimo 
Käguga, kes oli tol ajal suur Põrni-
kate fänn ja pidas plaani asutada 
klubi Põrnikas. Reaalselt teoks sai 
see aasta hiljem – klubi loodi 1994. 
aastal ja siis toimus ka juba esime-
ne suurem ühisüritus kõigile Põr-
nika omanikele. Kägu ise omas tol 
ajal üheksat Põrnikat ja andis üri-
tustel osalemiseks Sirjele mõne 
oma autodest. “Päris oma Põrnika 
sain 2000. aastal, siis sain Põrnika 
klubi presidendiks ja Kägu kinkis 
mulle ühe oma autodest,” meenu-
tas hakkaja naine.

“1990ndate keskel oli Eesti 
inimestel veel vähe väljundeid 
vaba aja veetmiseks – ei olnud 
ei raha ega harjumust sõita vä-
lismaale reisile, ei olnud eestlas-
tel veel ka jahte ja kaatreid meredel 
seilamiseks. Siis olid meie inimesed 
rohkem Eesti-kesksed ja sellistel klu-
bilistel üritustel oli väga palju osale-
jaid,” märkis Eesmaa.  

Kui palju maksab uunikum Põrnikas?

Äripäeva küsimusele, kui palju maksab tä-
napäeval üks VW Põrnikas, vastab naine, et 
eks ta on ikka päris uunikum küll, kuid ini-
mesi, kes viitsivad ja oskavad jännata sellise 
autoga, on vähe, seetõttu pole seda autot ka 
kerge müüa. Mehed, kes on selle auto soeta-
nud, oskavad seda ise putitada, üles vuntsi-
da ning põrkeraudu läikima lüüa, aga pal-
judel noorematel inimestel on ju alati kiire 
ja neil pole aega sellise hobi jaoks. 

Auto tänane hind sõltub Eesmaa sõnul 

Sirje Eesmaa: naer on terviseks ja  Põrnikaklubis nalja saab
TV3 saatejuht Sirje 
Eesmaa on Põrnika-
klubi president 
juba ligi 20 aastat. 
Särtsakas naine 
ütleb, et klubi 
ettevõtmistes 
osalemine annab nii 
temale kui ka teistele 
hea tuju.

sellest, kui palju on sõiduki läbisõit, milli-
ses korras ta on ja kui palju on talle käsitöö 
korras lisasid peale pandud. Tema ise näi-
teks lasi oma 1970. aastal toodetud Põrni-
kale soojenduse peale panna, aga ta on sõit-
nud selle autoga aasta läbi ehk ka talviti, kui 
soojendust veel peal ei olnud, ja sai kenasti 
hakkama. Tuleb lihtsalt ennast soojalt rii-
desse panna, aga talvel õue minekuks tu-
leb niikuinii seda teha. Talvel oli häda mõ-
nikord selles, et esiklaas läks liiga uduseks 
või jäätus, aga siis tuli väikesed kolmnurk-
sed ukseaknad lahti teha, tuul vuhises au-
tost läbi ja nähtavus taastus. 

Kui palju maksab uunikum Põrnikas?
ses korras ta on ja kui palju on talle käsitöö 
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sellest, kui palju on sõiduki läbisõit, milli-
ses korras ta on ja kui palju on talle käsitöö 

Meeleolukaid meenutusi Põrnika-elust
Sirje Eesmaa meenutas, et oli üks hirmus ja naljakas 

juhtum. Ta sõitis koos teistega ühele üritusele: Põrni-

ka-autod tema ees ja taga ja äkki hakkavad inimesed 

ühes asulas talle väga hoogsalt vehkima ja siis kee-

gi tagantpoolt juba kihutas mööda ja vehkis ka – tuli 

välja, et tema Põrnika mootor oli põlema läinud. 

“Põrnikal on ju mootor taga ja pagasiruum ees ja 

nii mina seda tulelonti tagapool ei näinud. Pidasin 

kinni ja kõik jooksid oma Värska vee pudelitega mu 

auto mootorit kustutama. Eks meil on muidu ikka 

kustutid ka. Ei mäleta, mis seal põlema läks, üks põr-

nikaline, ka klubi asutajaliige Toomas Lubi, remontis 

seda terve öö, hommikul pühkis käed puhtaks ja sõit-

sime edasi,” meenutas Sirje.
Meeleolukatena on meelde jäänud ka Põrnikate 

Eesti mõisatuurid, mis toimusid koos ajaloolase Ants 

Heinaga. Aga lõpuks said Eesti mõisad, mida lubati 

külastada, otsa. Ajapikku tehti mõisaid korda ja siis 

juba iga omanik ei tahtnud sellist kampa sisse lasta.

Suur ja tore projekt oli Eesmaa sõnul see, kui viidi 

nalja pärast tramm praamiga Saaremaale. “1997. aas-

tal korraldasime sellise häpeningi, et viisime tram-

mi treileriga praamile, müüsime ka pileteid inimes-

tele, kes tahtsid trammiga üle mere sõita. Meil olid ka 

relsid ja rööpad kaasas ja panime need siis maha Ta-

hula motelli ette ning trammi sinna peale. Eks see oli 

naljakas pilgupüüdja tee ääres ja ka reklaam motelli-

le. Isegi Mart Laar ja Aino Lepik von Wiren käisid ava-

misel. Ühel aastal lõhuti trammi  aknad ära, siis han-

kisime trammipargist uued ja käisime neid paigalda-

mas. 2017. aastal viidi tramm aga vanarauaks ja siis 

korraldasime trammi matused,” meenutas Eesmaa.

“Selliseid kiiksuga üritusi oleme ikka palju teinud. 

Näiteks Hiiumaale sai Põrnika-inimestel raudteelõik 

ehitatud, sest Hiiumaale oli ju hädasti raudteed va-

ja. Vormisile panime valgusfoori püsti, seal põles ko-

gu aeg punane tuli. Turistid ootasid mõni kord ikka 

pikalt rohelist tuld, aga nalja jälle sai. Kusagile pani-

me “vale-kiirusemõõtja”, et ärgu kihutatagu. Lähe-

mal vaatlusel sai näha, et sees oli vana kooli fotokas.”

Tänavuse koroona-aasta kohta märgib Eesmaa, et 

1. mail traditsiooniline Põrnikate sõit Pirital toimus, 

aga väga tagasihoidlikus koosseisus: “Minu auto käis, 

aga ma ise olin tööl.”

Küsimusele, kas 
ta remondib ise oma Põrnikat, 
vastab naine naerdes: “Ei, ma ise ei remon-
di. Mul on üks Põrnika klubi poiss, Tõnis 
Venek, kes seda teeb. Varem on teisi remon-
dipoisse ka olnud. Põrnikarahvas on väga 
abivalmis.” Naine lisab, et praegu ongi vaja 
auto aku välja vahetada, sest see on vanaks 
saanud ja tekitab pärast pikemat seismist 
juba probleeme auto käivitamisel.  

“Ega nais-põrnikaomanikud ikka oma 
autot ei remondi, õli taset ja rehvide rõh-
ku vast kontrollivad. Naised rohkem po-

leerivad, silitavad ja kaunista-
vad: lisavad väikeseid põrni-
ka moodi mänguasju, kleep-

se ja patju. Meil on klubis Põr-
nikate naisomanikke küll, näi-

teks Ene Andruškevitšus, Mari-
ka Rauam, Karin Annusver, Ene 
Kuik,” loetles Eesmaa.

Igal aastal ka Kesk-Euroopas 
kokkutulek

Koostööd teeb Eesti Põrnikaklu-
bi Peterburi, Soome ja eriti tihe-
dalt Läti ja Leedu sõsarklubide-
ga. Aga igal aastal toimuvad ka 
suured üleeuroopalised Põrni-
kate kokkutulekud, kõige po-
pulaarsem on Krakowi lähe-
dal Garbojamas, kus ka Ees-
tist igal aastal käiakse. Seal on 
osalejaid sadu. Aga väiksema-
te puntidena või lausa üksin-
da on meie Põrnikatest sõit-
nud näiteks Aivar Ebelmann 
sõpradega Veneetsiasse, Ing-
mar Ross Hispaaniasse, Erki 
Tevet Inglismaal ning Ukrai-

nas kuni Aasovi mereni väl-
ja. “Mina ise olen oma Põrnika-

ga käinud vaid Lätis,” naeris ta ning li-
sas, et lõunanaabrite juures toimub täna-

vu suurem Põrnikate kogunemine 24.–26. 
juulil Vecpiebalgas.

Eesti tänavune suur Põrnikate kogune-
mine leiab aset 22. augustil Hiiumaal Män-
namaal, kus on iga-aastane ning üle-eesti-
line saunabusside kokkutulek, mida kor-
raldab Toomas Kaev ja ka Põrnikaid on sin-
na peole palutud osalema. “Kui on saartele 
minek, siis on see kõigile põnev ja inime-
sed tulevad hea meelega kaasa. Saunabus-
side peol on alati ka tuntud bändid esine-
nud, näiteks Anne Veski, Justament,  Marko 
Matvere Väikeste Lõõtspillide Ühing, Apel-
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Sirje Eesmaa: naer on terviseks ja  Põrnikaklubis nalja saab
Põrnikad kordasid Balti ketti 
Balti Põrnikate suurüritus oli mullu 23.–25. augustil, mil tähistati 30 aasta 
möödumist Balti ketist. 

Põrnikate teekond sai alguse Vabaduse väljakul toimunud mälestusüritu-
selt, kus osalesid ka Rein Veidemann, Arnold Rüütel ja Indrek Toome. Põrni-
katega läbiti sama tee, kus toimus ajalooline Balti kett: Tallinn – Rapla–Viljan-
di–Karksi-Nuia–Lilli  ja sealt edasi juba Lätti ja Leetu. 

Osa soovijaist liitus kolonniga poolel teel, vastavalt oma kodukohale. Lõ-
puks oli läbi Eesti, Läti ja Leedu sõitvate Põrnikate rivi muljetavaldav – kok-
ku 119 autot. 

“Meie traditsiooniliseks “üle võlli” teoks oli seekord toimetada Rein Veide-
manni kiri ajalooliselt Balti keti päevalt, mis jäi 30 aastat tagasi kuhugi toppa-
ma, Läti ja Leedu Rahvarinde muuseumidele,” rääkis Sirje Eesmaa.

sin. Tänavu esinevad Karl Erik Taukar, Cool 
D ja Kaarel Kose,” lisas ta.

 Kas ka lastel on Põrnika-vaimustus?

Eesmaa meenutas, et tema ja teiste klubi-
liste lapsed on Põrnika-üritustel alati kaa-
sas käinud. Lapsed on ka ikka vaimustuses, 
aga omale nad sellist autot soetanud ei ole. 
Noortel inimestel on ju nii kiire kogu aeg, 
aga Põrnikas tahab hoolt. “Mis seal salata, 
vahel lubasin ka oma pojal üritustel selle au-
toga sõita, kui tal veel lube ei olnud. Aga see 
nn kuritöö on juba aegunud,” lisas ta naljat-
ledes. “Meil on ka oma nn Põrnika-lapsed – 
naine ja mees tutvusid Põrnika klubi üritu-
sel, abiellusid ja said lapsed,” lisas Eesmaa. 

Rääkides generatsioonide vaheldumi-
sest, lisab klubi president Eesmaa, et ka Põr-
nikaklubis on vana klubi sees tekkinud noo-
rematel liikmetel uus oma klubi vana Põrni-
kaklubi kõrvale ja see on normaalne, et selli-
sed asjad tekivad. “Meil oli algusaastatel sel-
lele ajastule omane õhin, noorematel liik-
metel on nüüd oma õhin Facebooki grupis, 
kus toimuvad  eksprompt-väljasõidud: tekib 
mõte, et hakkame kohe sinna või tänna sõit-
ma, ja minnaksegi.” Eesmaa on ammu soo-
vinud presidendiameti kellelegi teisele eda-
si anda, kuid alati on keegi teda veennud, et 
olgu ühe aasta veel ja nii see ongi aasta-aas-
talt läinud, naeris ta.

 119 Volkswageni 
Põrnikat osales 
mullu kokku läbi 
Eesti-Läti ja Leedu 
Balti keti 30. aast-
päeva teekonnal. 
foto: Mart Viljus

 Sirje Eesmaa on 
oma Põrnikaga 
kõige kaugemal 
käinud Lätis.
foto: Meeli küttiM

1600 
eurost 1968. aasta mudeli eest kuni 
12 990 euroni 1977. aasta Põrnika 
eest, mille läbisõit on kuulutuse 
kohaselt ainult 33 650 km, on prae-
gu Eestis müügil olevate Põrnikate 
hinnavahemik.
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Perekonna 
uunikumid
Pärnumaa ettevõtjal, moto-
entusiastil ning vanamootor-
rataste taastajal Aivar Tiigil 
on rariteetne kogu vanu 
mootorrattaid, mis on nende 
perele läbi aegade kuulunud.

D-RAD R9
Esimene ratas, mille mu vane-
mad ostsid 1955 või 1956 Jõge-
vamaalt  Siimustist. 

See 496 cm3 ja 9 kW ratas on 
valmistatud 1930. aastal Sak-
samaa tehases Deutsche In-
dustrie Werke A.G Berlin. Ühe-
silindrilisel rattal on neljatak-
tiline püstklappidega mootor, 
tegemist on märgsiduri, mag-
neetosüüte ja kettülekande-
ga rattaga, mille maksimaal-
ne kiirus on 100 km/h, kütuse-
kulu 3,5 l/100 km. Lisavarustu-
ses on spidomeeter ning elekt-
ri või gaasiga valgustus. 

Ratas oli igapäevases tarbi-
mises – olen selle korvis loksu-
nud nii Võrumaale, Märjamaa-
le, Tamsalusse kui ka Tartusse. 

Kuskil põllul sõitis isa aga kord 
kivi otsa, millega purunes kar-
teri põhi. Remont käis nii, et 
paigaldati kruvidega vaskple-
kist karterile uus põhi ja sõit 
läks edasi. 

1961. aasta isaga koju sõites 
jooksis aga mootor kilomee-
ter enne koju jõudmist kin-
ni ja lõhkus karteri. Seda ei ol-
nud võimalik parandada, kuna 
puudus alumiiniumkeevituse 
võimalus ning nii lükati ratas 
kuuri nurga taha, kust ma ta 
47 aastat hiljem üles korjasin 
ja eluvaimu sisse hakkasin pu-
huma. Alates 2010. aastast sõi-
dab D-Rad musta numbri all ja 
on osalenud mitmel vanateh-
nika üritusel.

BMW R51 
1940. aastast pärit ratas kuulus 
minu onule, sai soetatud 1960. 
aastate paiku ja oli kasutusel 
tarbesõidukina.

Kardaanülekandega 494 
cm3 mootor on neljataktiline, 
rippklappidega ja kahe nukk-
võlliga. Ratta maksimaal-
ne kiirus külghaagisega 110 
km/h, paak 14 liitrit, kütuse-
kulu 4 l/100 km.  

Ostsin onult ratta 2008. aas-
tal – see oli lahti võetud, raa-

mil oli tagumine ots ära lõiga-
tud ja karprauad külge keevi-
tatud, sest sooviti teha aiatrak-
torit. Õnneks olid tagumised 
tükid alles, nii sain raami kor-
da. Puuduolevad osad muret-
sesin Saksamaalt Mannheimi 
laadalt. Ratta taastamine al-
gas 2015. aastal ja tänaseks on 
ratta mootoril uued kolvid, si-
lindrid puuritud. Talve jook-
sul tahaks kõik korda saada, et 
järgmist hooaega sellega sõita.

 Aasta oli siis 1959, kui Aivar Tiigi vanemad jäid pildile oma 

esimese mootorrattaga, toona istus külgkorvis Aivar, täna istub 

seal Aivari lapselaps. fotoD: eRAKogu
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• Pakume kohapeal valmistatud grillvorste, grill-liha 
ja šašlõkke, maitsestatud lambakarreed, ahjupraade 
ning kulinaariavalikut.

• Hea valik lihameistri poolt kohapeal lõigatud kodumaist sea-,
veise-, lamba ja vasikaliha.

• Pakume ka maheveist, küülikut, mahemuna ja mahepiimatooteid, 
suitsulihatooteid Karula lihatööstusest, käsitööõllesi ja -siidreid, 
maitseaineid Piprapoest.

• Valikus on ka laagerdatud ja marmorliha Austraaliast, Brasiiliast 
ja Uruguaist ning palju muud.

Ilusat 
grillihooaja algust!

Üldinfo +372 505 7366, viljandirender@gmail.com
Merivälja tee 22, Pirita tel 633 2887, avatud E-P 10-20, 23.06 10-20, 24.06 suletud

Riia mnt 49a, Männimäe tel 433 7464, avatud E-R 8-19, L-P 9-17, 23.06 8-19, 24.06 9-17
Jakobsoni 72, Kösti tel 433 6036, avatud E-R 8-20, L-P 9-20, 23.06 8-20, 24.06 9-20

aastast 1995Must pässik on 
juba rahvapärimuses 

aktiivses kasutuses 
olnud ning selle järjepidev 

tarbimine annab kehale 
energiat, tõstab loomu-

likku vastupanuvõimet 
haigustele, reguleerib 

seedimist ning toetab keha 
loomulike protsesside 

tasakaalukat toimimist. 
Meie tõmmises 

ei sisaldu alkoholi ja 
see on valmistatud vaid 

looduslikult kasvanud 
mustast pässikust.

Pakume 
tummist ja 
tõhusat pässiku 
tõmmist 0,5- ja 
1-liitristes 
pudelites. 

Saadame 
pakiauto-
maatidesse 
üle Eesti. 

MITU ON 
SOODSAM!

Musta pässiku tõmmisest ja toimest lähemalt: www.passik.ee
passikEST · parimuskoda@parimuskoda.ee · tel 5595 9817

LAHEMAA PÄRIMUSKOJA
MUSTA PÄSSIKU TÕMMIS

Kuidas sünnivad legendid?
AivAr Tiik 
vanamootorrataste kogu omanik

Üks huvitav vahejuhtum oli 2015. aasta vanasõi-
dukite suursõidu ajal Elvas. Olin oma Gnome-rho-
ne parkinud Elva kooli õuele, kui tuli ligi üks vanem 
härra ja ütles, et näe – M. 

Proovisin vaikselt seletada, et see ikka ei ole M, 
kuigi on korvi ja boksermootoriga. Pärast pikka se-
letust härra nõustus minuga, aga teatas, et ühel me-
hel oli 1500 cm3 Zündapp, millega ta vedas kartu-
leid ja heina ning kündis põldu. Uurisin, et kuskan-
dis selline võimas Zündapp oli, sest teadsin, et selli-
seid masinaid pole tehtud. Rääkisime jupp aega ja 

lõpuks selgus, et Jõgevamaal ja ütles minu isa nime. 
Siis seletasin, et olen tema poeg ja Zündapp on küll, 
aga 750 cm3 ja et põllutöid tehti ikka Gnome-Rho-
nega. Nii need legendid sünnivad. 

Teine juhtum oli Unic-Moto Saaremaa kokkutu-
lekult tulles, kui 2015. aastal sõitis 9 km enne Pär-
nut üks neiu Volkswagen Passatiga mult ratta alt 
ära. Sõber Siim oli korvis ja põrutas juhita ratta-
ga 50 meetrit, enne kui ratas peatus. Küsisin hiljem 
Siimult, miks ta juhtimist üle ei võtnud, kui juht ka-
tapulteerus? Polevat nii ruttu jõudnud reageerida... 
Aga nüüd on ratas avariist taastatud ja pärast ava-
riid läbitud üle 1000 km, üldse kokku 4000 km. 

ArtiKKel ilmus eesti 

VAnAmootorrAttAKlubi unic-moto 

AjAKirjAs tempo

tulekul
Vanasõidukite 
suursõit

Toimub 20.–21. juunil  
algusega kl 10
Eesti klassikaliste BMWde 
klubi liigub ca 10–15 autoga pai-
de Vallimäelt narva suunas.
Unic-Moto ca 16 mootorrattal 
liigub paidest esialgu tamsalu 
suunas, sealt edasi peipsi äärde.
Tartu Levatek kuni 10 masi-
nal sõidab tartust rakvere kau-
du narva. Kuus sõidukit – VAz 
21063, VAz 2106, VAz 2102, 
ziz 110b, pobeda m20, gAz21 
külastavad rakvere teatri park-
lat ca 11.15. edasi suundutakse 
Viinistusse ja mööda rannikut 
Vokani. narvas kohtumine clas-
sic riders ja Klassikalised bmW 
Klubiga 21.06 suundutakse ta-
gasi mööda peipsi veert.
Pärnu vanatehnika klubi 
plaanib sõita tamsallu.
SEvCC sõidab ca 5 autoga pai-
de Vallimäelt narva suunas. pü-
hapäev sõidetakse sibulateel.
virumaa vanasõidukid liigu-
vad rakverest mööda esialgu 
plaanitud suursõidu trassi nar-
vani. tagasiteel Kohtla-nõmmel 
kohtumine unic-moto kamba-
ga, õhtuks minnakse Alajõele.
UNiC klubi toimetab põhja- ja 
loode-eestis, paldiski, nõva ja 
noa rootsi kandis.
Levatek korraldab sõidu posti-
teed mööda Võrru ja sealt Vast-
seliina linnuse kaubapäevale 

Gnome-Rhone AX2
Osteti 1950. aastate lõpus võrumaalt kubija järve ää-
rest. See ratas on Prantsuse toode, mida sõja ajal ka-
sutas Saksa armee. 

1941. aasta väljalase, 804 cm3 ja 13,6 kW bokser-
mootoriga, magneetosüüte, kardaanülekandega ra-
tas. Korviratta vedu on lülitatav, maksimaalne kiirus 
90 km/h, kütusekulu 10 l/100 km. Mäletan, et väikse-
na käisin ikka kuuri ukse vahelt seda ratast vaatamas, 
sest mulle meeldis selle korvi vann. 

Nõudsin juba siis seda ratast omale. GnomeRhone 
oli kodus kasutusel majapidamistöödel – põllult kar-
tulikottide äravedu ja jänestele rohuvedu... mäletan, 
et sain sellega ikka ise ka põlluvaheteedel sõita. Kah-
juks pole tollest ajast ühtegi fotot, tõenäoliselt seepä-
rast, et see ei olnud reisiratas, ei tehtud ülevaatustki. 

Viimati sõitsin sellega 1971. aastal, pärast seda sei-
sis ta lahtivõetuna kuuri all. 2005. aastal korjasin de-
tailid kokku ja hakkasin puuduolevaid juppe muret-
sema. Alguses oli ratas komplekteeritud kättesaada-
vate juppidega, nagu traktori magneeto ja mingi su-
valine karbuss, aga nüüd on ratas taastatud musta 
numbri alla. Vajaminevad osad on muretsetud Poola 
sõprade käest, kes tegelevad Gnome-Rhonedega.

Zündapp KS750 
Aastast 1942 pärit ratas osteti meie perre 1950. aasta-
te lõpus või 1960. alguses. Oli samuti igapäevases ka-
sutuses. 

Rattal on neljataktiline, 751 cm3 ja 19 kW võimsu-
sega boksermootor, kütusepaagi maht 23 liitrit, kü-
tusekulu 8,6 l/100 km. Pidev külgkorviratta vedu, di-
ferentsiaalilukk, neli käiku edasi ja üks tagasi, olemas 
on aeglustus ja revers, hüdrauliline piduriajam taga- 
ja korvirattal ning esiratta mehaaniline pidur. 

Rattaga sõideti mööda Eestit ja tehti tiir peale ka 
Saaremaale. Mina loksusin korvis kaasa. Mootor ei 
pidanud sellele valule hästi vastu, vanaisa oli kõva 
meistrimees, kes ikka remontis mootorit. Mootoris 
olid omalooming: kokkukeevitatud kepsud ja iseval-
mistatud kepsusaaled. Lõpuks mindi kergemat teed 
ja paigaldati K750 mootor koos käigukastiga ja taga-
differ. Väga paljudel siinsetel Zündappidel kasutati 
M72 ja K750 juppe.

Hea, et kõik mahavõetud jupid jäid alles. See ratas 
oli kasutusel kuni 1970. aastani, siis läks lahtivõetu-
na kuuri oma aega ootama. See aeg tuli 2013. aastal, 
kui ma olemasolevad jupid kokku korjasin ja hakka-
sin taastamisega tegelema. Mootori lasin Poolas sõber 
Woitekil remontida, ülejäänud tööd tegin ise. Ratas 
sai valmis 2017. aastal ja sai ka musta numbri. 

2017. aastal võtsin sellega osa Saksamaa Zündappi-

de sõidust, aga kuna ratas oli just valmis saanud ja sis-
sesõitu teha ei jõudnud, kimbutasid reisil pidurite ja 
süütepooli vead. Kuid nüüdseks on kõik kasvurasku-
sed ületatud ja ratas sõidab hästi. 

2018. aastal käisin Zündappiga Soomes suurel sün-
nipäevasõidul, Unic-Moto kokkutulekul Mustjõel, 
Paide EW 100 korvide üritusel, Arseni Palu mälestus-
sõidul ning motohooaja avamisel ja lõpetamisel Pär-
nus. Võtsin osa ka mitmest teisest üritusest. 

2018. aasta läbisõit oli üle 3000 km. 2019. aastal 
käisin Zündappiga Rootsis jaanipäevasõidul, Unic-
Moto kokkutulekul Holstre-Pollis, MotoNostalgial 
LaitseRallyPargis, tegin kaasa Balti keti 30. aastapäeva 
sõidu Vilniusest Tallinna igasuguste probleemideta. 
Sai ka motohooaeg 2019 suvepealinnas Pärnus ilus-
ti lõpetatud.  

 Mootorratas, mis täitis omal ajal ka traktori rolli.

 Zündappiga 
paar aastat tagasi 
Soomes, Lahti mo-
tomuuseumi ees.
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Marianne LõhMus 
Raamatupidaja.ee ärijuht 

Meie eneselegi tuli üllatusena, 
kui kiirelt ja kergelt see prot-
sess kulges. Oleme rändurhin-
ged, seega meile meeldis see 
mõte, et võime peatumispai-
gad otsustada jooksvalt. Suu-
na, kuhu minna, otsustasime 
alles pärast suvila sappa haa-
kimist ning Tallinnast mööda 
Pärnu maanteed välja sõitmist. 

Teel olles guugeldasime eri-
nevaid võimalusi ning otsusta-
sime minna juba lapsepõlvest 
tuttavaks saanud Nõva kanti, 
kus leidub ka rohkelt RMK pai-
kasid. Soovisime pääseda vee-
kogu äärde ning leida koht, 
kus saaks õhtul tuld teha ja 
grillida. 

Veetsimegi kolm ööd erine-
vates paikades: Nõva veski kar-
jääris, Veskijärve ääres ning 
viimase öö Peraküla ranna 
RMK alal. Viimane oli veel eri-
ti mõnus, kuna pühapäeva õh-
tuks lõppes viimanegi sagimi-
ne ning päikeseloojangu veet-
sime privaatrannal! 

Keskmisest võimekam 
autojuht

Haagissuvila puhul tasub siis-
ki arvestada, et autojuht peab 
olema võimekam – lisaks osku-
sele pika haagisega sõita, võib 
täismassi tõttu vaja minna ka 
järgmise kategooria juhtimis-
õigust.

 Tavaline linnamaastur + 
haagissuvila annab 3500 kg 
kiirelt kokku. Lisaks tasub vaa-
data ka autole otsa, näiteks mi-
nu hübriid linnamaasturi-
ga pole siin midagi teha. Lu-
bade osas kuulsin alles hilju-
ti, et just haagissuvila vedami-
seks kasutatakse B96 kategoo-
riat, mille saamiseks piisab rii-
gilõivust ca 50 eurot ning tões-
tusest, et oskad sõita. 

Igal juhul mina hoidsin ik-
ka aeg-ajalt hinge kinni, kui 

vaata veebist

Matkaautode ja 
haagissuvilate  
hinnad 
müüjate kodulehed
auto24.ee

KOMMeNtaaR
Matkaauto on noorte 
perede uus trend  
urMas saat  
Matkasuvilad.ee juhatuse liige

hetkel on noorte seas väga 
populaarne ka see, et olemas-
olev kaubik ümber ehitada pi-
sikeseks matkaautoks. 

Meil on olemas ka korra-
lik töökoda, kus on võimalik 
oma matkaautot veidi tuuni-
da. Näiteks aitame matkasu-
vila katusele paigaldada päi-
kesepaneele ja invertereid, et 
mobiilses suvilas oleks sees ka 
elektrivool 220 volti. 

Matkasuvilate müük on 
aasta-aastalt tõusnud. Euroo-
pas on trend, et iga aastaga 
suureneb uute matkaautode 
müük 20%. Sarnast liikumist 
on näha ka Eestis. Palju on nä-
ha ka Euroopast toodud kasu-
tatud matkasuvilaid, aga ka 
uute matkaautode müük tõu-
seb pidevalt. Küllap on vii-
mase 10 aasta majanduskas-
vu tingimustes eestimaalas-
tel tekkinud vaba raha, mida 
enda ja pere ühisesse aega in-
vesteerida. Isiklik matkasuvi-
la muudab puhkuse stressi-
vabaks ja annab võimaluse ka 
spontaanseid väljasõite teha.

Kõik matkasuvilate tootjad 
pingutavad, et muuta uued 
matkasuvilad mugavaks lii-
kuvaks koduks, kus saab ela-
da aasta läbi, mitte ainult su-
vel. Kaasaegsetel matkasuvila-
tel on hästi sooja pidavad sei-
nad ning põrandad, mis kait-
sevad nii külma kui ka pala-
vuse eest. Kui investeerida vei-
di lisaraha korralikku kütte- 
ja elektrisüsteemi, on võima-
lik ööbida igal pool. Ei ole va-
ja külastada karavaniparke 
ainult selleks, et elektrijuht-
me otsas olla.

Kui seni peeti matkasuvi-
laga reisimist pigem pensio-
näride privileegiks, siis täna 
on kasvav noorte perede huvi 
matkasuvilate vastu. Tõenäo-
liselt on selle trendi taga üle-
euroopaline kiire internet ja 
kaugtööd võimaldavad töö-
kohad. Meie blogist on võima-
lik leida Tanel Jäppineni loo 
sellest, kuidas ta Tartus suu-
re korteri maha müüs ja mat-
kasuvila ostis ning oma nel-
jaliikmelise perega pikemaks 
ajaks Euroopasse elama-seik-
lema läks. 

Koroonakriisi ajal oli nä-
ha, et inimeste huvi liikuvate 
suvemajade vastu kasvas pal-
ju, kuigi ebakindlas olukorras 
suuremad müügid hetkeks 
peatusid. Inimesed uurisid 
palju, aga lükkasid ostuotsuse 
tegemise edasi olukorra sel-
ginemiseni. Praegu hakkab 
matkaautode müük taas tõus-
ma. Koroona tõttu on meil oo-
tamatult tõusnud huvi kalli-
mate matkasuvilate vastu. Se-
da tõenäoliselt seetõttu, et pe-
rega lennureisile minekuks ei 
olda veel valmis. 

Ka mina elan oma naise-
ga umbes pool aega aastast 
matkasuvilas. Pimedamal ja 
külmal ajal on meie koduks 
paar-kolm kuud aastas Euroo-

pa Liit. Suvel oleme peamiselt 
Eestis ja naudime Eestimaa 
loodust ja suvist melu.

Müügiplats on kriisi 
järel tühi
MerLe õun  
kasutatud haagissuvilaid müüva Caravan 
Pluss OÜ juhataja

Kolm kuud koduseinu on 
müügiplatsile tühjuse toonud.

See suvi on teadagi eriline. 
Juuni alguses lendasin Hol-
landisse, et kasutatud haagis-
suvilaid rendiks ja müügiks 
juurde osta, aga millal nende-
ga Eestisse saab, on teadmata.  
Ostetud haagissuvilad tuleb 
kõik saba peal ära tuua ja see 
on keeruline. 

Reedest kuni pühapäevani 
maksab autosuvila rent, ku-
hu mahuks ka kolm last sisse, 
meie firmas 140 ja nädalaks 
280 eurot. Juuni alguses oli 
mul ainult kolm suvilat järel, 
mis on ka samal ajal müügiks. 
Kaks neist sobivad ka suure-
male perele, üks on kolme-
le inimesele ja sama perioodi 
hind vastavalt 120 ja 140. Kas 
mul suve keskel midagi ren-
diks veel alles on või on kõik 
müüdud, ei oska ma arvata.

Firma kodulehel on kasu-
tatud haagissuvilate müügi-
hind 3000 euro kandis.

Matkabusse minul hetkel 
ei ole ja seega ei saa ka hinda 
kommenteerida. Hind sõltub 
suuresti vanusest, bussi kor-
rasolekust ja suurusest.

Kõrghooajal vähem kui 
nädalaks ei broneeri
Margus PihLaK  
uute autoelamute ja haagissuvilate müügi ja 
rendiga tegeleva ProREXi juhataja 

Kõrghooajal alla seitsmepäe-
vaseid rente ei broneeri. Va-
bade autoelamute olemasolul 
võimaldame nädal enne ka 
kolmeks ööpäevaks renti.

Kahe lapsega perel on mu-
gav reisida näiteks Saksamaal 
toodetud autoelamus Deth-
leffs Trend Edition T7057 
DBM. Dethleffs on Euroopa 
suurim ja vanim autoelamu-
tootja. Samuti sobib kahe lap-
sega perele Sunlight T 67, mis 
on toodetud Dethleffsi tütar-
firmas samuti Saksamaal. 

Uue keskmise suuruse-
ga matkasuvila rent kolmeks 
päevaks on vahemikus 85–
139 eurot ööpäev – olenevalt 
perioodist ja aastaajast. Uue 
keskmise suurusega haagis-
suvila saab nädalaks rentida 
ligi 450 euroga. Nädal enne, 
kui on vabu haagissuvilaid, 
maksab nädalavahetus ehk 
kolm päeva 250 eurot.

Kui reisihimuline soovib 
osta Saksamaal toodetud uue 
vajaliku lisavarustusega au-
toelamu, hakkab hind 55 000 
eurost. Uue keskmise suuru-
sega Saksa tootja haagissuvila 
koos vajaliku lisavarustusega 
saab alates 14 000 eurost. Sel-
lise hinnaga on Saksa tootja 
Knaus tütarfirma Weinsberg 
haagissuvila. 

Hommikusest välkmõttest sai õhtuks matk
Meie pere kogemus haagissuvilaga algas spontaanselt. Ühel hommikul tekkis välkmõte, lõunaks 
kujunes see sooviks ning õhtuks õnnestus meil karavanid.ee kaudu saada sobiv haagissuvila. 

mees sõitis – meil oli kuue ma-
gamiskohaga suur suvila, mis 
oli autost oluliselt pikem ja 
laiem. Vahepeal oli selline tun-
ne, et vastu tuleva autoga tei-
neteisest mööda ei pääse või 
sõidame end metsas puude va-
hele kinni. Õnneks oli meil 
roolis kogemustega mees, kui-
gi metsa vahel manööverdades 
oli siiski vaja, et keegi õuest jäl-
giks ja märku annaks. 

Tasub alati ette arvestada, 
et ümberkeeramiseks ruumi 
ei pruugi olla või soovitud tee-
otsast lihtsalt sisse keerama ei 
mahu. Proovisime alati parki-
des sellega arvestada, kasvõi 
poes või rannas, et pärast ka 
minema pääseks. 

suure voodiga magamistuba 
keset loodust

Kokkuvõttes meile väga meel-
dis – oled justkui looduses, sa-
mas saad mõnusalt hommikul 
kohvi keeta ja muna praadida, 
ööseks saad gaasi abil toa soo-
jaks ning esmane pesemisvaja-
dus ja tualett on olemas. Kus-
juures kogu see täitmine-tüh-
jendamine ei olnud kuidagi 
ebameeldiv või räpane tegevus, 
tänapäeval on kõik ikkagi nii 
mugavaks ja lihtsaks tehtud. 
Veepaaki aitas meil vahepeal 
täita kohalik päästekomando. 
Eestlased on abivalmid, tasub 
küsida! 

Kui küte, pliit ja külmkapp 
toimisid gaasiga, siis valgustus 
töötas vaid generaatori pealt. 
Isegi kui vedasid generaato-
ri pikendusjuhtmega 30 meet-
ri kaugusele peitu, oli mürinat 
kuulda. Seega paar patareidel 
LEDi tasub kaasa haarata. Kas-
või õhtuseks lauamänguks pe-
rega enne magamaminekut 
soojas suvilas. 

Lapsed muidugi rõõmusta-
sidki eelkõige narivoodi ole-
masolu üle, see oli elamus 
omaette. 

 Kuue magamis-
kohaga suur ratas-
tel suvila oli lastele 
äge elamus. 

 Oled looduses, 
aga saad suures 
voodis mõnuleda, 
lugeda ja kohvi 
keeta. Öösel hoiab 
gaas toa sooja.
fotod: MAriAnne 

LõhMus

EESTI 
LENNUNDUSMUUSEUM

Briti Panavia Tornado F1 on üks muuseumi kolmekümnest lennukist.
Tule ja uudista kohapeal!

Eesti Lennundusmuuseum, Lange, Kastre vald, Tartumaa | www.lennundusmuuseum.ee
GPS koordinaadid: N58°17’16.5”, E26°45’51.01”
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Elu matkasuvilas on uus normaalsus

 Õhtusöök Tšehhi 
põllul.

Matkasuvila on muutumas normaalseks 
elu osaks igas vanuses inimeste jaoks. Kui 
kümmekond aastat tagasi oli matkaauto  
Eestis väga harv nähtus, siis nüüd regist
reeritakse maanteeameti andmetel aas
tas ligi sada uut matkaautot ja haagissuvi
lat. Lisaks tuuakse Euroopast kasutatud 
matka autosid, millel on juba omajagu põ
nevaid seiklusi seljataga, ja samuti on üsna  
tavapärane ka see, et kaubikusse ise en
dale ratastel elamine ehitada. Uute matka
suvilate registreerimine kasvab Eestis igal 
aastal üle 20%.
Matkasuvilad.ee kodulehe külastatavuse 
statistikast on näha, et viimasel aastal on 
märgatavalt kasvanud noorte osakaal. Kui 
varem on matkasuvila ostmise vastu hu
vi tundnud pigem majanduslikult kind
lustatud heal järjel keskealised ja vane
mad inimesed, siis nüüd on sinna lisandu
nud noored pered, kes soovivad oma laste 
ja lemmikloomadega kolida matkaautos
se ja sellega mööda Euroopat põnevaid ela
musi otsida. 

Matkaautoga on Sul vabadus otsida uu
si erilisi kogemusi, kus iganes seda soovid. 
Samal ajal on võimalik elada minimalistlik
ku elu ning vähendada tarbimist. Kõige sel
le juures ei tähenda see väga oluliste komp
romisside tegemist igapäevases elus. Matka
autos on tänapäeval võimalik elada üsna sa
masugust elu nagu koduseinte vahel. Iga
päevane rutiin on võimalik sättida täpselt 
selliseks, mis vastab Sinu ja Sinu pere vaja
dustele. Moodsa tehnoloogiaga varustatud 
matkaautos on Sul olemas kõik mugavused 
– vesi, elekter, WC, internet ja multimeedia
keskus. Võimalik on kaugtöö vormis tööd 
teha kus iganes Euroopa otsas. 

Koroona aeg näitas, et ka laste koolitööd 
on võimalik interneti vahendusel edukalt 
ära teha. Olime varakevadel tihti suurema 

osa nädalast matkaautodega mõnel kau
nil RMK lõkkeplatsil koos heade sõprade
ga, kelle 13aastane tütar samal ajal õppe
tükke tegi, kui meie metsas ringi uitasime. 
Paarikolme tunniga olid õppetöö edukalt 
tehtud ja saime üheskoos jalgrattaga sõit
ma minna, sauna küdema panna, lauamän
ge mängida või lõkkel šašlõkki küpsetada. 
Seda võib kindlasti pidada tõeliseks kvali
teetajaks perega!

Näiteid noortest peredest, kellel päris 
oma kodu polegi ja elavad matkaautos, on 
olemas nii meil Eestis kui ka mujal maa
ilmas. Hiljuti ilmus Pere ja Kodu ajakirjas 
artikkel Tanel Jäppineni perest, kes müüs 
maha oma ideaalkodu Supilinnas ja ko
lis koos kahe lapsega elama matkaautosse. 
Nende esimesele Euroopareisile jättis küll 
oma jälje koroonaviirus, mis lõpuks sun
dis neid planeeritust varem Eestisse naas
ma, kuid peale poolt aastat matkaautos ela
mist on nad endiselt sellest eluviisist suures 
vaimustuses ja niipea ei ole plaanis suure
mat elamist endale soetama hakata. Kevad
suvisel ajal on Eesti parim koht matkaautos  
elamiseks. Ja ehk on sügiseks liikumisvaba
dus Euroopas taastunud ja neil on võimalik 
perega kusagile soojemasse kliimasse talvi
tuma sõita.

Taneli sõnul on vahel veidi keeruliseks 
osutunud laste ja töö vahel tähelepanu ja
gamine, aga kui peres on üksmeel ja mõle
mad vanemad soovivad sellist eluviisi ela
da, on kõik võimalik. Nende peamiseks 
ajendiks matkaautosse kolimisel oli perele 
kvaliteetaja leidmine, et rohkem koos aega 
veeta, avastada ja toredaid mälestusi luua. 
Matkaautos elamine on lisaks võimaldanud 
vabaneda liigsetest asjadest ja kohustustest 
ning on osutunud majanduslikult soodsa
maks kui päriskodus elamine.

Kusagil teisel pool Euroopat kohtus Taneli  

peret ootamatult ühe teise Eesti perega, kes 
olid kolme lapse ja kahe suure koeraga seik
lusi otsimas. Nende matkaauto on lemmik
loomade jaoks kohandatud nii, et suured 
koerad saavad sõidu ajal turvaliselt garaa
žis olla ja soovi korral sealt ka matkaauto 
elamuosasse tulla nii, et ei pea selleks pea
tust tegema. Kinnisvaramaaklerina töötav 
pereema MirjaHelen on väga õnnelik sel
lise reisimisvõimaluse üle. Ei ole vaja reisi 
pikalt ette planeerida ja mõelda, kuhu koe
rad jätta. Lihtsalt võtad kaasa mõned eluks 
vajalikud asjad ja istud oma ratastel kodus
se. Terve pere on alati rõõmuga valmis uu
teks seiklusteks!

Kui meie oma sõpradele viis aastat ta
gasi rääkisime, et peagi saabub meie el
lu matka auto, vaadati meile enamasti otsa 
üllatunud või muigvel näoga. Täna on sa

mad sõbrad hakanud huvi tundma matka
suvila ostmise vastu. Koroonaviiruse tõttu 
on veelgi suurenenud huvi matkasuvilate 
vastu, kuna lennu reisile minemise soov on 
oluliselt vähenenud viiruseohu tõttu. Isik
liku matka autoga on võimalik puhata tur
valiselt ja vastutustundlikult, minimeeri
des kontakti võõrastega ja nautides perega 
koosolemist seal, kus autorattad teid viivad. 

Kindlasti ei sobi matkaauto elu igaühe
le ja igal perel on omad unistused ja ees
märgid, aga kui seeme on idanema pan
dud ja soov sellist eluviisi elada on olemas, 
tasub proovida. Alati on võimalik ju üm
ber mõelda!

ALMA SAAT
MATKAAUTo ELAniK ALATES 2015. AASTAST
MATKASUviLAd.EE

1. Kohalikud 
maitsed

Viljandi restoranid, kohvikud ja 
baarid tegutsevad suverütmis ja on 
ette valmistanud mitmeid suviseid 
maitseelamusi. Lauale jõuavad 
Võrtsjärve kalad ja kohalike talunike 
kasvatatud Viljandimaa parimad 
palad. Ükskõik, kas soovid süüa 
hommiku-, lõuna- või õhtusööki, 
kas oled puhkamas kaasaga, pe-
rega või üksi – meie söögikohtade 
seast leiad alati endale sobiva.

3. Lõõgastu liikudes

Viljandi on parim paik suve veetmi-
seks neile, kes soovivad ka puhkuse 
ajal head vormi hoida. Sportimiseks ja 
aktiivseks ajaveetmiseks pakub luge-
matul hulgal võimalusi Viljandi järv, kus 
saab ujuda, paadiga sõita ja vette-
hüppeid harjutada ning järve ääres 
rannatennist, rannavõrkpalli, korvpalli, 
petanki, tennist ja kõiki muid rannaliiva-
le sobivaid mänge mängida. Lisaks on 
järve ääres suur mänguväljak lastele 
ja 12kilomeetrine matkarada, kus joosta 
või niisama jalutada.

Vaata lähemalt 
www.visitviljandi.ee

Kolm põhjust, miks minna sel suvel Viljandisse

2. Avasta 
endas romantik

Viljandi ordulinnuse varemed ehk lossi-
mäed on veidi salapärane ja omaette 
väega paik. Järvevaatega lossivaremed 
ja kuulus rippsild on kahtlemata ühed 
Eestimaa romantilisemad paigad, kus 

on toimunud lugematul hulgal armumi-
si, esimesi suudlusi ja abieluettepane-
kuid. Neile lisab tooni hubane vanalinn 
oma kitsukeste tänava, galeriide ja 
kohvikutega.



19. juuni 202018  loodusesse   toimetaja Annika Kald
tel 667 0111
toimetajad@aripaev.ee

Suve eri

13 looduskaunist kohta suvises Eestis
Inimeste eelistused 
looduses liikumisel on 
väga erinevad. Eestis on 
aga palju imelisi kohti, mille 
vahel valida. 
Valiku Eesti matku aitasid kokku panna loodusretki 
põhiliselt Lahemaal korraldav MTÜ Lahemaa Ökotu-
rismi juht Kauri Kivipõld ja vabakutseline ajakirjanik 
Kristina Traks, kes armastab Emajõe-Suursood, osa 
sündmusi hüppas erilehe toimetajale Annika Kaldi-
le ette Facebookis. Enamik siin toodud matku toimub 
koos giidiga, aga neid paiku on võimalik ka omaet-
te avastada. 

fotod: KAuri Kivipõld, AivAr ruuKel, priit Adler, KristinA 

trAKs, timo tintse, wiKipediA, rmK

tulekul 
“Pühapäev looduses”

MTÜ Lahemaa Ökoturism hakkas igal pühapäeval tege-
ma loodusretke erinevas looduskaunis kohas Eestis.
Info lahemaaturism.ee

Käsmus on väga eriilmeline loodus ja 
rikkalik kultuuripärand, igale maitsele 
midagi. Kui osa paiku, nagu kaptenite 
küla valgeks võõbatud majad, väärika 
ajalooga merekool, meremuuseum ja 
õnnekivihunnik on üldtuntud, siis lei-
dub hulgaliselt põnevat, mida väga ei 
tunta, ja ka selliseid kohti, millest ise-
gi Käsmus sageli käivad inimesed mi-
dagi ei tea. 

Käsmu poolsaar on nagu suur jää-

ajapark jääajast metsa alla jäänud ainu-
laadse kivikülvi ja romantiliste ränd-
rahnudega. Käsmu järv ja Eru laht on 
kohad, kuhu teenimatult harva satu-
takse. Siin üllatab mujal madalate ki-
viste randadega poolsaar meid liiva-
se ranna ning kõrge liivakivikaldaga. 
Käsmus saab teha mitmeid erineva si-
su ja pikkusega loodus- ja kultuuriloo-
lisi retki. 
lahemaaturism.ee

Majakivi-Pikanõmme loodusrada on väga va-
heldusrikas, seal saab ühe retke jooksul näha 
nii vesist siirdesoist metsa kui raba, ürgmetsa ja 
liivaluiteid ning rannavalle. Rajal asub ka Eesti 
suuruselt kolmas rändrahn – 7 meetri kõrgune 
Majakivi. Kivi otsa saab ronida sellele kinnita-
tud redeli abil. Kogu rada on turvaliselt läbitav 
mööda laudteed või metsarada liikudes. Pool-
saare kõrgeimasse punkti liivaluite harjale on 
ehitatud 13,5 meetri kõrgune vaatetorn, kust 
avaneb imeline vaade kogu poolsaarele, paistab 
ka Kolga laht koos seal paiknevate saarekestega. 
Kuigi raja võib läbida ka iseseisvalt, siis koos ko-
genud loodusgiidiga, kes tutvustab kõike rajal 
nähtavat: linde, putukaid ja taimi ning looma-
de tegutsemise jälgi, on see märksa põnevam. 
lahemaaturism.ee

Registreerimine: A. Lauteri 7c, Tallinn; tel 522 0009, 645 5925; comtour@comtour.ee www.comtour.ee
TULE REISILE COMTOURIGA!
 AEG  KOhT hInd  AEG  KOhT hInd

31. hOOAEG

11.07 Padise klooster. Väikeste Lõõtspillide Ühing (Kalju-laval).
Hinnas buss, pilet, klooster

55 €

14.07 Lääne-Virumaa. Sagadi ja Vihula mõis, Vainopea 
rannaküla – R.Sagritsa majamuuseum – Toolse linnuse 
varemed – Kunda ajalooline tööstusarhitektuur – Malla 
mõis – Viru-Nigula kirikuküla

55 €

17.07 Kaunis väikelinn Keila. Hinnas buss, giid, kohvipaus. 40 €
22.07 Vormsi. Hinnas buss, giid, praam, lõuna 60 €
28.07 Järvamaa mõisad. Laupa – Särevere – Kirna – Roosna – 

Alliku – Aruküla – Albu – Järva – Peetri pastoraat – Jäneda. 
Hinnas buss, giid, sissepääsud.

55 €

30.07 Kõltsu mõisa aias kontsert Jaak Joala 70 (Koit Toome, Märt 
Avandi, Valter Soosalu)

65 €

1.-2.08 Kirev Peipsiäär ja kirjanduslik Eestimaa (Alatskivi loss, 
O.Lutsu, B.Alveri muuseumid). Hinnas: majutus Tartus, buss, 
sissepääsud, 2 lõunasööki.

165 €

4.08 Lääne-Harjumaa mõisad ja kirikud. Ohtu mõis – 
Vasalemma mõis – Harju-Madise kirik – Padise klooster 
ja mõis – Harju-Risti kirik – Hatu mõis – (Vihterpalu mõis) 
– Nõva puukirik – Nissi kirik – Laitse loss. Hinnas buss, giid, 
sissepääsud, kohvipaus.

55 €         

7.08 Mööda rannikuteed Lohusallu vahepeatustega Ranna-
mõisas, Keila-Joal, Laulasmaal. Hinnas buss, giid, lõuna.

50 €         

14.-15.08 Tartumaa. Kiidjärvel 2020.aasta suurim suvemuusikal 
“Vana klaver ehk suusabaasis on tantsupidu” 

165 €

16.08 Kiidjärvel "Vana klaver ehk suusabaasis on tantsupidu" s.h. 
pilet ja buss

85 €

19.08 Päev ajaloo radadel. Virumaa mõisad ja kirikud. Kuusalu 
kirik – Viru-Jaagupi – Muuga mõis – Kiltsi loss – Lasila mõis – 
Neeruti mõis – Kadrina – Katariina kirik. Hinnas buss, giid ja 
sissepääsud.

60 €

20
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EESTIMAA REISId

VÄLISREISId

LEnnUREISId (lennugraafikute selgumisel täpsutused)

22.-23.08 Kultuurilooline Raadi ja Tartu. Laevasõit Luunjasse. Hinnas 
majutus hotellis „Tartu“, laevasõit ja lõuna, buss, giid.

160 € 

4.09 Tartu Pauluse kirikus A.Pärdi päevade kontsert SUMMA 
Hinnas pilet ja buss

50 €

6.09 Tartu Pauluse kirikus A.Pärdi päevade kontsert SE LA LUCE 
Hinnas pilet ja buss

55 €

5-6.09 Seto Kuningriigi päevad Kolossova külas. Tartu Pauluse 
kirikus Arvo Pärdi 85. juubelile pühen-datud kontsert. 
Hinnas kontserdipilet, kuningriigi sissepääs, majutus, buss, 
lõuna, Tartu ja Räpina mõisa ekskursioonid

195 €

14.-16.08 Maalilised Soome väikelinnad (Porvoo, Lappeenranta, 
Lahti, Hyvinkää). Laevasõit kaunil Saimaal.

 360 €

20.-23.08 Saimaa kruiis Viiburisse. Porvoo, Langinkoski, 
Lappenrantaa, Lahti.

 415 €

26.-27.08 Lõuna-Eesti ja Põhja-Läti mõisad. Võru-Rogozi-Aluksne-
Stameriene-Cesvaine-Võnnu-Ungurmuiza-Dikli-Taagapera

17.-20.09 Kaliningradi oblast, Kura säär ja Klaipeda – kunagine Ida-
Preisimaa.

 410 €

25.-27.09 Vilnius. Ooper “Anna Bolena”.  175 €

18.-25.08 Päikseline Gruusia.
8.-10.10 Hamburgi Elbphilarmonie – Euroopa üks uhkemaid 

kontserdimaju. Hamburgi Filharmoonia sümfooniaorkester 
ja solistiks Pretty Vende.

19.-22.11 Pariis. Ooper "Jumalate hukk" (solist Ain Anger).
10.-13.12 Jõuluootel Praha.
15.-18.12 Jõuluootel Viin. Ooper "Tosca" (solist Anna Netrebko).
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Linnuhoiuala loodusretke eeliseks on 
asukoht Tallinnas, kuhu on võimalik 
kohale tulla kasvõi ühiskondliku trans-
pordiga. Rada on 3,2 km pikk ja läheb 
mööda laudteid, pinnasteid ja jalgradu. 
Linnuhoiuala kuulub üleeuroopalisse 
Natura 2000 kaitsealade võrgustikku. 
Hea ülevaate ümbritsevast saab raja ää-
res paiknevatest vaatlustornidest. Pool-
saarel on loendatud ligikaudu 200 lin-
nuliiki, seal pesitsevad mitmed küllalt-

ki haruldased linnud, nagu roo-loor-
kull, kukkurtihane, tuuletallaja, nurm-
kana, roohabekas, hallpõsk-pütt. Li-
saks loodusele näeb ka mahajäetud mi-
litaarhooneid, millest mõnele on maa-
litud huvitavaid pilte. 
lahemaaturism.ee

Kuigi Lahemaa joad ei ole eriti kõrged, 
pakuvad nad väga kauneid vaatepil-
te kärestikes vahutava veega, mis voo-
lab dramaatilistes kanjonorgudes ke-
set lopsakat loodust. Loodusretke jook-
sul imetletakse Nõmmeveski juga koos 
470 m pikkuse kanjonoruga. Vaatamist 
väärt on ka kanjonis kunagise vesives-
ki kohal olnud hüdroelektrijaama vare-
med. Külastatakse ka Joaveski joastik-
ku ja seal paiknevaid kunagise puupa-

pivabriku varemeid. Edasi suundutakse 
Vasaristi joastikule, mille moodustavad 
kolm kõrgemat ja kümmekond mada-
lamat astangut. Joastiku taganemisest 
on maha jäänud enam kui 10 meetri sü-
gavune kanjonorg.  Suvel kipub Vasaris-
ti joastik kuivaks jääma, kuid suurvee 
ajal on mühav valges vahus joastik üks 
Lahemaa Rahvuspargi suurimaid vaa-
tamisväärsusi. 
lahemaaturism.ee

Väga põnev koht, kus võib teha loodusretki jalg-
si, aga ka kanuuretki. Õhtune kanuumatk on 
Põhjala valgete suveööde eksootika. Läheme 
veele tund aega enne päikese loojumist, naudi-
me loojangut ja saame osa ööhämaruse peale-
tungist.  Pimedas paistavad asjad teistmoodi, 
kõiki ei näe, osasid võib ainult kuulda või liht-
salt ette kujutada. Ööhämaruses eelistavad te-
gutseda koprad ja muud loomad, kes päevaval-
guse ajal puhkavad. Matk leiab aset kobraste 
elupaigas, hea õnne korral saab neid elukaid ka 
vaadelda.
www.soomaa.com

Tuulepealsele maale Pedassaare poolsaarele ei 
ole mõtet ilma giidita minna. Seal ei ole ava-
likku parklat ega mingeid tähistusi, seetõttu ei 
leia omal käel tulija vaatamisväärsusi üles ning 
ei saa sellest põnevast kohast mingit elamust. 
Pedassaare neeme muudab väga omanäoliseks 
selle unikaalne tuulepealne loodusmaastik, mis 
on kujunenud selliseks tormituulte ja merelai-
nete koosmõjul. Pedassaarel võib kohata Eesti 
vanimaid ja jämedamaid rannamände, maad-
ligi roomavaid kuuski, kiviklibu valli ja palju 
muudki huvitavat. Samuti torkavad silma roh-
ked rändrahnud, mis annavad tunnistust kuna-
gisest jääajast, mis nad kunagi sinna jättis. Tee-
le jäävad ka mõningad NSVLi-aegsed piirival-
verajatised, mis koha erilisust tajudes sobitu-
vad ümbrusse ilma seda rikkumata. Poolsaa-
rel paiknev Natturi küla meenutab esmapilgul 
vabaõhumuuseumi, aga kui pikemalt vaadata, 
siis selgub, et seal elavad inimesed oma igapäe-
vast elu.
lahemaaturism.ee
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Matk Ubari maastikukaitse-
alal koos praktilise mägiro-
nimise algkursusega koos-
neb viie kilomeetri jalgsi lä-
bimisest koos varustuse-
ga, kestab viis tundi ning lõ-
peb praktilise mägironi-
mise kursusega. Õpitakse 
köie abil laskumist ja mäk-
ketõusu. 

Külastatakse ka loodus-
likke liivakivi astanguid, 
-koopaid ning paekivi as-
tanguid (paljandeid). Vii-
bitakse paekivist varjualus-
tes ja uuritakse metsaelani-
ke elukohti. Saab tutvuda 
2000aastase pärandkultuu-
riga ja nautida ilusaid vaa-
teid Kolga lahele ning Koip-
si saarele.
metsamoisa.ee

2014. aastal avas puhta vee teemapark 
ratastooliraja ajaloolises 16. sajandil ra-
jatud metsapargis. Ratastoolirajal saab 
tutvuda loodusobjektidega metsas, kus 
on palju haruldusi, nagu 200aastane 
kask ja üle 40 cm diameetriga pihlakas. 
Metsarajal käimine pakub füüsilist te-
gevust, uusi teadmisi uutest liikidest ja 
ka lihtsalt väga head ja positiivset mee-
leseisundit. Retke juhib loodusgiid. 
metsamoisa.ee

Kahepäevane matk laisalt 
lookleval Põltsamaa jõel viib 
mööda Alam-Pedja loodus-
kaitsealast, läbi kolme maa-
konna hõredalt asustatud 
alade. Kulgetakse peamiselt 
Alam-Pedja looduskaitseala 
piiril, kus märke inimtegevu-
sest on väga vähe. Teele jäävad 
ka kunagise Liivimaa suuri-
ma klaasitööstuse – Meleski 
klaasimanufaktuuri hooned 

Rõikal ja Laashoones. Põltsa-
maa jõgi on rahuliku vooluga 
ja elurikas. Jõel pole eriti kä-
restikke, aga võib leiduda vet-
te langenud puid ja oksi. Matk 
algab Külmoja telkimisplat-
silt ning lõpeb teisel päeval 
Suur-Emajõe ääres Rekul. 
Distantsi kogupikkus on 54 
km, mis on jaganud kaheks 
võrdseks päevateekonnaks. 
lounaretked.eu

Soovid koos pere või sõbraga kalastama minna, 
kuid puuduvad teadmised ja kogemused. Estfish 
OÜ pakub haugipüüki Vormsi ja Muhumaa lä-
hedal või alates 15. juulist kohapüüki Pärnu la-
hes. Kalastamine merest pakub tõelist adrena-
liini ja vahvaid elamusi – kunagi ei sarnane üks-
ki püügipäev teisega, sest loodusel on alati mi-
dagi varuks. Vajadusel aidatakse ka püügivarus-
tusega.
estfish.ee

Võimalused kaevandusmuuseumis ettetellimisel

SA Eesti Kaevandusmuuseum, 
Jaama 100, Kohtla-Nõmme alevik, 
Toila vald, Ida-Viru maakond

Kaevandus-
muuseum 

pakub seiklusi 
nii maa all kui 

ka maa peal

• ekskursioonid nii maa all kui ka 
maa peal

• koolidele haridusprogrammid
• konverentsi- ja seminariruumid      

(15–100 kohta)
• hostelimajutus (34 kohta) 
• saun (15 kohta)
• kohvik (toitlustamine nii maa all 

kui ka maa peal)

• territoorium suurürituste 
korraldamiseks

• lisavõimalused: karjäärisafari, 
veematkad, seiklusmatkad, 
ronimisseinal kaljuronimine jne

www.kaevandusmuuseum.ee

info@kaevandusmuuseum.ee
tel: +372 332 4017 

Piusa Külastuskeskus
Suvi 2020

Lisainfot saab meie kodulehelt www.piusa.ee     Piusa Külastuskeskus
piusainfo@gmail.com • Telefon: +372 5304 4120 

Piusa Külastuskeskus asub 
Võrumaal Piusa külas Piusa 
koobaste ja liivakarjääri va-
hetus läheduses Piusa koo-
bastiku looduskaitsealal. 
Keskendume Piusa koobas-
tes toimunud liiva kaevan-
damise ajaloo ja siinsete 
kaitsealuste liikide tutvus-
tamisele ning kaitsele. Pa-
kume giidituuri külastus-
keskuse majas, klaasimuu-
seumis ja muuseumi koopas. 
Vaatamist ja tegevust jagub 
nii noorele kui ka vanale. 

Ettetellimisel on võimalik 
osaleda ka erinevates töö-
tubades, kus saab meister-
dada liivakaarte, liivapude-
leid ja nahkhiiri. Samuti pa-
kume lasteaia- ja koolilaste 
gruppidele KIK loodushari-
duslikke programme Piusa 
karjääris ja männimetsa all. 

Kohapeal on avatud ka Piu-
sa Koopakohvik, kus paku-
takse imehead kodust toitu, 
ning külastuskeskuse kõr-
val avab taas uksed uues 
kuues Piusa pood.

Suveperioodil on 
külastuskeskus 

avatud IGA PÄEV 
11.00–18.00
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Oma vaheldusrikkuse ja ilu 
poolest on Valgejõgi arvata-
vasti parim Põhja-Eesti jõgi 
kanuumatkamiseks. Jõe lä-
bimine ei ole raske ka alga-
jatele. Tänu oma pikkusele – 
77 km – võimaldab Valgejõgi 
koostada nii ühe- kui ka ka-
hepäevaseid matkamarsruu-
te. Teekonnal algusega Ta-
palt ning lõpuga Pala külas 
Sikka metsavahi juures paik-
neval sillal on jõgi rahulik, 
võimaldades ideaalset ela-
must ka algajatele. Suru silla 
juurest Nõmmeveski paisu-
ni kulgeval teekonnal on jõ-
gi kärestikulisem, aga samas 
ka algajatele läbitav. Elamus 
on pisut ekstreemsem kui 
esimese variandi korral.
nelson@nelson.ee

Pärnumaal asuv Nigula looduskaitse-
ala on loodud kaitsmaks 6400 hekta-
rit ala, mis hõlmab endas puutumatuid 
soid, metsi ning niite. Rabas kasvab 
palju jõhvikaid, mis on ka Nigula süm-
boliks. Suve teises pooles saab siin nau-
tida ka murakaid. 

Looduskaitseala südameks on Ni-
gula raba oma viie põlismetsaga kae-
tud rabasaare ning suure rabajärvega. 
Järve veerest algav 3 km pikkune õppe-
rada kulgeb mööda lageraba kuni kõi-
ge suurema rabasaareni – Salupeaksi-
ni. Rajale jäävad vaatetorn ja ka madal 
platvorm, kust on hea jälgida rabaela-
nike toimetamisi. 
NB! Väljaspool õpperada liikumiseks 
peab olema looduskaitseala kaitse kor-
raldaja luba.
rannatee.ee/rmk-nigula-raba-oppe-
rada-ja-vaatetorn

Emajõe-Suursoo on kui hästi varjatud saladus, kus pole turis-
tide horde, prügistatud lõkkekohti, metsaraiet ega masina-
te poolt rööpasse sõidetud teid. Siinsed vaiksed jõed-järved ja 
kümned rabasaared on koduks paljudele linnu- ja loomaliiki-
dele. Öömatk salapärases rabas pakub matkagurmaanile põ-
nevaimat osa ööpäevast. Kõigepealt liueldakse kanuudel möö-
da jõgesid ning seejärel matkatakse rabasaartel. Need on ligi-
pääsmatud ja hingematvalt kaunid salapaigad, kuhu harva ek-
sib inimese jalg. Pärast paaritunnist puhkust jätkatakse koidi-
kul jalgsimatka üle raba ja soosaarte, matkaelamus lõpetatak-
se taas kanuudega varahommikustel jõgedel.
naturetoursestonia.com  

Pakett ühele inimesele sisaldab:
• Majutus ühele inimesele kaheses toas 2 ööd
• 2 hommikusööki, 2 õhtusööki ja lõunasöök
• Spaa- ja saunakeskuse piiramatu kasutus 

lahtioleku aegadel
• Hommikumantli ja spaasusside kasutus
• Seljamassaaž ürdiõliga 40 min 
• Pehme parafiini teraapia kätele 20 min 
• Pehme parafiini teraapia jalgadele 20 min 
• Käimiskeppide ja minigolfi kasutamine
• WiFi, Parkimine.

Paketi hind: 
saabumisega P–N 99€ 
saabumisega R–L 119€

SUVERÕÕM
(3 päeva, 2 ööd)

     Hind alates 

99€
inimene

Pakkumine 
kehtib kuni 
31.08.2020

letsgo.ee

Meil on 
ainult UHIUUED 

karavanid!

Kinkige endale
ja oma perele 
HAARAV reis!

Nädala jooksul võib külastada mitut linna 
ja tutvuda ümbrusega pagasit kandmata! 

Broneerige kohe!
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Toimetaja: Annika Kald, 
tel 511 7199, 
e-post: annika.kald@aripaev.ee 
Reklaami projektijuht: 
Rivo Habakuk, tel 5836 1474, 
e-post: rivo.habakuk@aripaev.ee 
Kujundus: OÜ Kujundusvabrik

Peatoimetaja: Meelis Mandel
Väljaandja: AS Äripäev
Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
telefon: 
(372) 667 0195, (372) 667 0222 
Toimetus: 
e-post: aripaev@aripaev.ee
tel: (372) 667 0111 
Reklaamiosakond: 
e-post: reklaam@aripaev.ee 
tel: (372) 667 0105 

Tellimine ja levi: 
e-post: register@aripaev.ee 
tel: (372) 667 0099 
Tellimine internetis: 
www.aripaev.ee/tellimine
Äripäev veebis: aripaev.ee
Äripäeva tooted ja teenused: 
pood.aripaev.ee
Äripäeva raadio: aripaev.ee/raadio

Trükk AS Kroonpress

Toimetus võtab endale õiguse kirju ja 
kaastöid vajaduse korral lühendada. 
Toimetus kaastöid ei tagasta. Kõik ajale-
hes Äripäev ja tema lisades avaldatud ar-
tiklid, fotod, teabegraafika (sh päevakajali-
sel, majanduslikul, poliitilisel või religioos-
sel teemal) on autoriõigusega kaitstud 
teosed ning nende reprodutseerimine, le-
vitamine ning edastamine mis tahes kujul 
on ilma ASi Äripäev kirjaliku nõusolekuta 
keelatud. Kaebuste korral ajalehe sisu koh-
ta võite pöörduda Pressinõukogusse, 
pn@eall.ee või tel (372) 646 3363.

SOOVITUS
3 väärt raamatut 
suvelugemiseks

Holger Mölder, Vladimir Sazonov 
“Populism ja poliitiline äärmuslus 
muistsest ajast kuni tänapäevani”
Kuigi populist ei pea ilmtingima-
ta äärmuslane olema ega äärmus-
lane populist, kipub inimkonna 
ajalugu ikka ja jälle vastupidist 
tõestama. 

Nii populism kui ka äärmuslus 
pole poliitikas kaugeltki uustul-

nukad. Tinglikult võib selle hälliks pidada 
Uus-Assüüria impeeriumit (930–610 eKr), 
mis laiutas kunagi tänase Lähis-Ida ala-
del. See oli impeerium, kus inimeste ula-
tuslik tapmine, teibasse ajamine, poomi-
ne ja sandistamine olid kõigiti tavapära-
sed tegevused. 

Kuid paraku vaatavad meile ka lähimi-
nevikust vastu küll karismaatilised, aga 
manipuleerivad ning julmad poliitilised 
figuurid – Maximilien de Robespierre, Vla-
dimir Lenin, Lev Trotski, Adolf Hitler, Be-
nito Mussolini, Mao Zedong, Fidel Castro, 
Che Guevara, Pol Poth, Muammar al-Gad-
dafi ja Saddam Hussein. Neist paljud on 
leidnud tee ka sellesse raamatusse.

Alo Lõhmus “Lõbus 
Vabadussõda. Mälestusi Vabadus-
sõja lustakamast poolest”
Vabadussõda oli ehtne sõda kõi-
gi koleduste ja raskustega. Need 
kannatused olid hind, mida meie 
esivanemad maksid ka meie prae-
guse vabaduse eest. Kas pole siis 
kohatu rääkida “lõbusast sõjast”? 
Sõja lõbusat ja kaasahaaravat kül-

ge ei saa siiski maha salata. Kuidas mui-
du seletada paljude endiste sõdurite nos-
talgiat sõjapäevade suhtes? Saja aasta eest 
oli sõdurirõõmude seas olulisel kohal ka 
soomuse tegemine ehk sõjasaagi kogumi-
ne langenud ja vangivõetud vaenlastelt või 
vaenlase tsiviilelanike käest. Ja kõige lõ-
puks võis sõdur siirast heameelt tunda sel-
lestki, et hing sees ja kõht täis. 

Niisugused lood ongi raamatu kaante 
vahele koondatud, kirja on need pandud 
Vabadussõja sõdurite ja ohvitseride en-
di sulega. Kui Vabadussõja sangarid olek-
sid veel meie seas, räägiksid nad lõkke ää-
res või lauas istudes usutavasti just niisu-
guseid lugusid.

Suzanne O´Sullivan “Kõik sünnib 
su enda peas. Tõsilood kujutelda-
vatest tõbedest”
Kõigile on tuttav higimull otsa 
ees, kui alustame ettekannet võõ-
raid inimesi täis saali ees. See on 
keha füsioloogiline reaktsioon 
stressile. See raamat kõneleb eri-
listest haigustest, mis käivad 
mööda tavalisi inimesi ja nuhtle-

vad neid pimeduse, halvatuse, krampide, 
kurnavate valude või tapva tinase väsimu-
sega. Kõigis nende vaevades ei ole süüdi 
aga keha, vaid hoopis vaim – tegu on psüh-
hosomaatilise haigusega, mis tekib psüh-
holoogilistel põhjustel, kuid alles siis, kui 
sümptomid ületavad tavapärased piirid, 
hakkavad takistama inimese funktsionee-
rimist või ähvardavad tema tervist. 

pood.aripaev.ee/raamatud

JUHTKIRI

Suur suvi vabas Eestis

Loodan, et kõigil on tänavu rõõm avastada 
kauneid kohti oma kodu ümbruses, kuhu 
nad varem välismaale puhkama minemise 
sooviga seoses jõudnud ei ole.

Suve erileht tuli trükist 19. juunil 2020. 
Lehes on juttu ka Eesti Vabariigi ajaloost.  

Neid ajaloolisi lugusid koostades kum-
mitasid mul peas minu sõbra sõnad: 
“Tead, minu isa on sündinud vaba Eesti Va-
bariigi viimasel päeval, seega siis 20. juu-
nil 1940. aastal. Tänavu möödub sellest 
täpselt 80 aastat. Tema tänaseks meie seast 
lahkunud isa oli tulihingeline vabariigi-
meelne mees, kelle perekond ja ka tema ise 
kannatas massiküüditamiste ja vanglasse 
saatmiste käes, kuna nad olid ühe Pärnu-
maa Saarde valla jõuka taluperemehe jä-
reltulijad.

80 aastat Stalini lavastatud juunipöördest

21. juunil 1940 toimus Eestis Nõukogu-
de Liidu diktaatori Jossif Stalini lavastatud 
riigipööre, mille tulemusel astus ametis-
se Johannes Varese “rahvavalitsus”, mis al-

gatas tegevused Eesti Vabariigi liitmiseks 
Nõukogude Liiduga. 

Võimu soovis manifesteerida ka meie Päts 

Valitsejad on läbi ajaloo soovinud oma 
võimu manifesteerida, mida uhkemalt, se-
da parem. Suured pidustused on üks või-
malus haarata kaasa rahvamasse, kes vaja-
vad lisaks leivale ka tsirkust. 

Nii hakati ka riigivanem Konstantin 
Pätsi autoritaarse režiimi ehk vaikiva ajas-
tu ajal teatud tähtpäevi riiklikult rohkem 
esile tõstma, üks selline oli ka 1936. aas-

Sel suvel on teadagi eriline võimalus avastada Eestit – ja mõeldes 
ka juunis toimunud Eesti ajaloolistele sündmustele, siis on ikka 
tõeline rõõm, et täna ei pea me kummardama võõraid puuslikke.

ta kevadel ellu kutsutud kodukaunista-
mise kampaania. Üleval fotol on Tartu an-
tikvariaadist leitud ajakiri 1937. aasta juu-
nist, kus esimesel leheküljel olev toimetaja 
veerg on pühendatud kodukaunistamise 
vajalikkuse propagandale. Selle pani kirja 
toonane sotsiaalminister Oskar Kask ning 
all on tema tekst ka lühendatud kujul ära 
trükitud. Kodukaunistamise kampaania 
taaselustas 1997. aastal president Lennart 
Meri ning tänaseski Eestis on see väga levi-
nud konkurss. 

Kodukaunistamine oli vaatamata te-
ma propagandistlikule iseloomule Pät-
sil kahtlemata tänuväärt ettevõtmine Ees-
ti kodude ilusaks muutmisel, kuid ajalu-
gu tahtis teisiti. Tuli Stalin ja anastas Eesti 
Vabariigi. Muude õuduste seas jäid kodu-
de ja koolide ümber istutatud tuhanded 
ilupuud ja kilomeetrite viisi hekke hoole-
tusse. Mõnes koolis oli siiski teada suur sa-
ladus, et see pirakas puu on president Pät-
si tamm. Üks selline kasvas ka minu Tihe-
metsa põhikooli pargi lähedal.

AJALOOLINE KOLUMN

Kodukaunistamise töö on aastaid kestev
Iseseisvuse aastail oleme ju-
ba palju korda saatnud. Oleme 
kõigil aladel uusi väärtusi loo-
nud ja palju ehitanud. Siiski on 
selle juures ulatuslik ja üldine 
korrastamis- ja kaunistamistöö 
tahaplaanile jäänud.

Kui meie linnades, alevites 
ja maal ringi vaadata, siis või-
me kahjuks liiga sageli näha 
halle, justkui arglikult püstita-
tud hooneid, varisenud kroh-
vi, luitunud värve, lagunenud 
aedu, katkiseid katuseid, kor-
rastamata õuesid ja eluruu-
me, kus kord ning puhtus üsna 
unustatud. Võime näha maja-
pidamisi, kus sageli juba aasta-
kümneid ja enamgi on elatud, 
kuid hoonete ümbruses po-
le ainustki põõsast ega puud, 

rääkimata viljapuu- ja marja-
aiast. Isegi ühiskondlikke hoo-
neid – seltsi-, rahva-, valla- ja 
koolimaju – on väga rohkel ar-
vul korrastamata ja kaunista-
mata ümbruse ning sisemuse-
ga. Sellele kõigele peame teise 
lehekülje pöörama! 

Praegu teist suve käimas-
olev kodukaunistamise hoog-
töö on juba kogu riigis andnud 
kaunikesi tulemusi. Linnades 
ja maal on läinud aastal ja tä-
navu kevadel palju istutatud, 
värvitud ja kaunistatud. 

Peaks aga kõigile olema sel-
ge, et talitaksime ühekülgselt 
ja ekslikult, kui piirdume ai-
nult välisfassaadiga. Kauni ja 
korrastatud välisilmega peab 
kaasas käima ka puhtalt ja ots-

tarbekalt korraldatud kodu si-
semus. Vähe on sellest, et sil-
matorkavamais kohtades on 
midagi värvitud või kuida-
gi koristatud. Tarvis on järje-
kindlamat, üksikasjalisemat ja 
hoolsamat kaunistamist ja kor-
da. Õuedes ja tubades puhtuse 
ja korra hoidmiseks on vaja ai-
nult head tahet, natuke hoolit-
semist ja veidi aega. Kui alali-
se korra ning puhtuse hoidmi-
se kõrval kodudes järk-järgult 
ning jõukohaselt ka midagi 
juurde istutada, värvida ja ehi-
tada, siis on tulemused kiired 
ja rõõmustavad. /.../ 

Kõik heatahtlikult ja hoog-
samalt käed külge! Tööle oma 
kodu kaunistamisele, korrasta-
misele ja puhastamisele.

OSKAR KASK
sotsiaalminister 
aastast 1936 kuni 
surmani Venemaa 
vangilaagris 1942

 Kõik heatahtlikult ja 
hoogsamalt käed külge! 
Tööle oma kodu kaunista-
misele, korrastamisele ja 
puhastamisele.

 Kodukaunistamine oli 
Pätsil vaatamata propa-
gandistlikule iseloomule 
kahtlemata tänuväärt 
ettevõtmine Eesti kodu-
de ilusaks muutmisel.

FOTOD: LIIS TREIMANN

ILMUS 1937. AASTAL AJAKIRJAS 

“KAUNIS KODU”
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