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“Kogukonna Metsad” asutamisest
Rea Rausi kirjutis VES nr. #11, 15 märtsil 2018

Rea Raus kirjutab 15.
märtsil ilmunud VES’is
#11 eestlaste asutatud
uuest organisatsioonist
“Kogukonna Metsad”, mil-
le eesmärk on Eesti metsa
säilitamine metsa tagasi-
ostu näol. 
Mets on see, mis muude
andide kõrval ka praegusaja
saastavat õhku puhastab,
inimese hinge ravib ja on ka
eestluse vaimse jõu allikaks.
Kirjutis tõstatab rahva tärka-
va ühistöö vajadust säilita-
maks Eesti loodust, mille
valitsus on unarusse jätnud.  
Läbi aegade on eestlane
oma vaimujõu ja sitkuse
ammutanud maamullast ja
loodusest. Ta on harinud
maad ja maa on harinud tema
vaimu. Kui mitmel korral
eestlane oma maad ja talud
on pidanud tagasi ostma
võõraste vallutajate käest? 
Juba enne esimest maail-
masõda tekkinud poliitiliselt
möllavas ajastus alustasid
talumehed talude tagasiostu,
asutasid Põllumeeste Ühis-
tuid ja kooperatiive võimal-
damaks koostööd ja aren-
damaks põllumajandust õits-
vale järjele. See ühistegevus
arenes ja kestis läbi esimese
vabadusaja, vaatamata erine-
vatesse poliitilistesse era-
kondasse kuulumise isiklike
vaatevinklite. Raske töö,
armastus ja austus maa ja
looduse vastu on eestlasi
säilitanud, andnud sitkust ja
jõudu aitamaks rahval põlv-
kondade viisi edasi püsida. 
Ajaloo andmetel on juba
muistse vabaduse iidsel ajal
Eestimaa naabrid ja valluta-
jad olnud kadedad eestlase
maa austamise ja harimise
üle. Läbi ajaloo on rüüstatud,
põletatud ja tapetud eesti
maaühiskonda, aga ei ole
suudetud hävitada lõplikult
Eesti talu ja taluinimest.
Alles pääle Teist Maailma-
sõda läks okupantidel korda
hävitada Eesti Talu, kui hu-
kati suur hulk talumehi ja
nende loodud Ühistud. Oku-
pandid teadsid vägagi hästi,
et sellega nad kõrvaldavad
aja jooksul lõpuks ka eest-
lase vastupanu mentaliteedi,
mida andis rahva koostöö ja
elamine kooskõlas Looja
kätetööga, looduse austamise
ja armastusega. See on alati
olnud eestlase vaimujõu läte.
Pärast mitmesaja-aastast
ahistamist oli Eesti põllu-
mees ikka võimeline olema
esirinnas Eesti riigi loomisel
ja edendamisel. 
Uue vabaduse küllaltki
pikk aeg näitab, et Eesti rah-
val on kõrini riiklikust hooli-
matusest. Rahvas on ärka-
mas uuesti teadvustamaks
tõde: kui hävib Eesti keel ja
loodus, hävib ka riik. Kas

USA Korp! Indla kom-
merss toimus 10. märtsil
2018 esinaise vil! Lya Karmi
kodus, Bethesda, Marylan-
dis.  Osavõtjaid oli rohkesti
ning oli rõõm tõdeda, et
meiega oli liitunud mitu ind-
laensist, kes ei olnud kaua
meie tegevuses osalenud.

Üritus algas rebastunniga
kus reb!vanem vil! Relika
Westhoff vestles voolavalt
reb!! ja vil! Anu Oinas, endi-
ne reb!vanem, täiendas
rebastundi oma teadmistega.
Kommersi emaks oli valitud
vil! Maria Pedak Kari ning
kommersi isaks, vil! Lya

Karm.  Järgnes traditsiooni-
lise koosolek, õestus ja kom-
merss ning õhtusöök elava
vestluse saatel.  Meeleolukas
õhtu lõppes tavapäraselt
lauldes nii vanemaid kui ka
uuemaid laule.  

Anu Oinas

USA korp! Indla Kevad Kommerss

Pildil v-p: vil!! Kaja Kool, Anne Lazelle, Ilme Pagi, Sirje Uriko, reb! Aliisa Altau, Ingrid Kollist, reb!
Jaane Orav, Kaia Kirchman, Tiina Ets, Anu Oinas, Maria Pedak Kari, Lya Karm, Relika Westhoff.

Avaldati põhjalik üle-
vaade Eesti looduslike

pühapaikade rüüstamisest 
20. märtsil avalikustas

kodanikuliikumine Eesti
Metsa Abiks kodulehel
http://eestimetsaabiks.emali-
ikumine.ee Tartu Ülikooli
looduslike pühapaikade
keskuse juhataja Ahto
Kaasiku põhjaliku ülevaa-
te looduslike pühapaikade
rüüstamisest Eestis, et
ühiskonda olukorra tõsi-
dusest teavitada, otselink:
https://bit.ly/2DNvrp6
Ülevaates kirjeldatakse
süstemaatilisi riiklikke me-
netlusi, mis sellist rüüstamist
võimaldavad.
Looduslikud pühapaigad
kuulutati Rahvusvahelise
Looduskaitseliidu maailma-
kongressi otsusega 2008.
aastal maailma vanimateks
looduskaitsealadeks ning
need otsustati kaardistada,
nende rüüstamine lõpetada,
rüvetamine heastada ning
kaitsta neid ajaloolisi tavasid
järgides. Allkirjastajamaade
hulka kuulus ka Eesti.
Samast vaimust kantuna
valmis 2015. aastaks loodus-
like pühapaikade kaitsmise
õiguslik raamistu, kuid Eesti
Kultuuriministeeriumi ja
Muinsuskaitseameti vastu-

oleme tõesti jõudnud nii-
kaugele, et Eesti valitsuse
kahjustavate tehingute ja
riiki hävitavate seadusandli-
ke otsuste tõttu peame hak-
kama ostma tagasi omi
metsi?
Küsimus jääb, kas metsade
tagasiostmiseks on küllalda-
selt üle-Eestilist koostöö-
vaimu ja legaalset kontrolli
ka eraomandi metsamüüjate
rahaahnuse ja tagasiostetud
metsa laastamise ja varas-
tamise vältimiseks? See
nõuab üle-Eestilist ühistege-
vust, mis on vajalik meie
riigi säilimiseks noorematele
põlvkondadele, tagamaks
haihtuvate taimeliikide väl-
jasuremist, jne.
Rea Raus kutsub kõiki Ees-
ti Looduse kaitseks anneta-
ma nii rahaliselt kui ka ak-
tiivse panusega ühistege-

vusele: “Kogukonna Met-
sad”. Loodame, et see sünnib
mitte ainult looduse säilita-
mise nimel, vaid ka rahva
ühtsuse taastamiseks ja
koostöö loomiseks; rahva
vaimsete juurte uuestiistu-
tamiseks Eesti loodusesse. 
On vaja luua rohkem koha-
likke “Metsaühistuid”, aga
ka mahepõllumajanduslikke
ettevõtteid, kus muld on vas-
tuvõetav elusolenditele ja
pole surnud keemia saast.
Veel enam, vajalik on haara-
ta kaasa avarama silmaringi-
ga riigijuhid ja nooremad
põlvkonnad, selgitades et
“raha” pole ainuke väärtus
siin maailmas. 
Ühiselt kaitstes ja austades
loodust, meie vaimsete elu-
alade lätet, rikastub ja kestab
Eesti ja Eesti elu. 

Aime Andra

seisu tõttu on see siiani ra-
kendamata, hoolimata ava-
likkuse ülekaalukast huvist. 
OÜ Faktum & Ariko viisid
2011., 2012. ja 2014. aastatel
läbi avaliku arvamuse uurin-
gud, mille alusel leidis 86%
küsitletutest, et riik peab
tagama pühapaikade säili-
mise, ning 74%, et loodus-
like pühapaikade kaitset
peaks rahastama kirikute
säilitamisega võrdses mahus,
kusjuures seda leidsid ka
enamus küsitletud kiriklike
usundite järgijaid.

LISATEADMISEKS:
*Eestis on kaardistamata
4000 ajaloolist looduslikku
pühapaika, millest ca 2000
asuvad metsades.
*Muinsus- ja/või loodus-
kaitseseaduse alusel on Ees-
tis mingil määral kaitse all ca
500 looduslikku pühapaika,
ca 250 neist asuvad metsa-
maal ning on metsatööde
tõttu ohustatud.
*Looduslikud pühapaigad
moodustavad metsamaa pin-
dalast kuni 0,59 %.
*Igal aastal hävitatakse ja
rüvetatakse Eestis metsade
majandamise kaudu kuni
600 ha hiisi ja teisi loodus-
likke pühapaiku.
*Pühadest metsadest raiu-
takse igal aastal kuni 50 000
tm puitu.
*RMK osa on selles vas-
tavalt 90 ha ja 25 000 tm.
*Puuduliku õigus- ja hal-
duskorralduse ning vähese
uurituse tõttu on ohustatud
tuhanded metsamaal asuvad
looduslikud pühapaigad. 
*Pühapaiku vahetult kah-
justava metsade majanda-
mise käigus toodetud metsa-
materjali aastane maht võib
ulatuda kümnete tuhandete
tihumeetriteni.
*Kuivõrd Eesti seadustes
puudub loodusliku pühapai-
ga mõiste, ei ole need kaits-
tud terviklike sakraalobjekti-
dena, vaid leiavad kaitset
kitsalt arheoloogilise (mate-
riaalse) pärandina, või loo-
dusväärtusena.
ÜRO Peaassamblee alga-
tusel tähistatakse 21. märtsil
rahvusvahelist metsapäeva,
mille tähistamisega rõhuta-
takse kõigi metsade ja met-
satüüpide tähtsust maailma
ökoloogilise tasakaalu säi-
limiseks.

Lisainfo:
Kodanikuliikumine Eesti

Metsa Abiks
www.eestimetsaabiks.ee

Liikumist “Kogukonna Metsad” saab toetada
ükskõik kui väikese annetusega, tehes
ülekande METSA HEAKS + TEIE NIMI
Swedbank EE172200221068894383, 

Kogukonna Metsad MTÜ.
Kui valmib liikumise koduleht, tulevad ka muud

makse- ja toetusvõimalused.
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