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Päevakord 

1. Marii Aksiim, sissejuhatus ja Vilsandi rahvuspargi koostöökogu statuut 

2. Gunnar Raun, Vilsandi rahvuspargi kaitsekorralduskava tutvustamine 

3. Meelis Suurkask, Soomaa rahvuspargi koostöökogu kogemuste jagamine 

4. Kaja Lotman, rahvusparkide logode koostamise tutvustamine, töörühmade moodustamine 

 

Leo Filippov: Koostöökogu koosolekute protokollide arhiveerimine võiks olla pikemaajalisem kui 10 

aastat, mõtted ja ettepanekud mida tehakse on väärtuslikud. Lisaks võiks olla meil nn koolitatud 

ajakirjanik, kes koostöökogu tegevusi meedias kajastaks. 

Kaja Lotman: Võib olla peaks tegema pressiteate. 

Maarika Toomel: Variant oleks Maalehe ajakirjanik Bianca Mikovitš, kes on alati väga huvitatud 

Vilsandi RP-st. 

Leo Filippov: See on liiga ametlik ja jääb tava lugejale kaugeks. 

Maris Sepp: Kodulehe osas ootame inimeste ettepanekuid, et seda ikka paremaks muuta. 

Mikk Mutso: Selleks, et koduleht toimiks oleks vaja ka saada kasutajatelt tagasisidet. Näiteks võik 

seal olla koht, kuhu inimesed saavad üles laadida pilte kohtadest, kus nad Vilsandi RP-s käisid ja 

vajadusel saaksid lisada ka kommentaari. 

Maris Sepp: See on hea idee ning võib olla saab selles osas koostööd teha RMK-ga. Neil midagi 

sarnast toimib. 

Leo Filippov: Tuleks teha nimekiri, mida keegi sooviks, et rahvuspargis uuritakse (kaasata teadlasi). 

Gunnar Raun: Kaitsekorralduskava koostamise raames sai paika pandud hulganisti erinevaid 

inventuure ja uuringuid, mis tuleb kaitsekorraldusperioodi jooksul läbi viia. 

Leo Filippov: Maahoolduse valdkonnas tuleks maaomanikke motiveerida läbi positiivse kogemuse. 

Neile tuleb näidata, mis väärtust nad omavad. 

Kaja Lotman: Koostöökogu liikmed võiksid ühiselt käia külastamas neid hästi hooldatud alasi. 

Meelis Suurkask: Koostöökogul peab olema kindel eesmärk, mille ümber saab siis juba nn võrku 

punuma hakata. Kes tahab midagi see ka saab. Soomaa puhul on selleks eesmärgiks 



teemaplaneering. Pihta tuleb hakata konkreetsest asjast ja liikuda üldisema poole. Nt inimesed 

ütlevad, et neil on vaja paatide vette laskmiseks kohta (ehk konkreetsed murekohad pannakse kirja), 

vajadusel kutsutakse kokku koosolek ning leida lahendus kuidas ikka saab. Keskkonnaamet ütleb, 

mida peab täpselt selleks tegema, et paatide vettelaskmise koht saada (nt mis lube on vaja). 

Tarmo Pikner: Leo, kas meil on ka võimalik selline teemaplaneeringu asi. 

Leo Filippov: Parem kui vallad algatavad teemaplaneeringu. 

Tõnu Talvi: Võib olla sobiks meile omavalitsuste üldplaneeringute mõjutamine hoopis. 

Kaja Lotman: Eks iga piirkond on erinev ning tuleb leida asi, mis just siin toimib. 

Arutleti rahvusparkide logode kavandi üle. Igaüks leidis miskit huvitavat, mida kujutatu neile 

meenutas (praemuna, keedumuna, täpikesed=saared jne). 

Katrin Trumann: Meil on järgmise jaanipäeva paiku tulemas Atla küla kokkutulek, koostöökogu võiks 

sealgi end tutvustada. See oleks hea võimalus rahvuspargis elavate inimestega tutvumiseks ja nende 

mõtete kuulamiseks. 

Kaja Lotman: See on mõeldav. 

Neeme Raud: Mille üle me otsustame ja mille puhul siis küsitakse arvamust ka kohalikult? 

Kaja Lotman: Otsustamise protsessi tuleb ikka kaasata võimalikult palju kohalikke. Näiteks sina 

korjad Vilsandi saare pealt rahva arvamuse kokku ja esitad meile koostöökogus. 

 

 

 


