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Käimas on Koreli oja 
seisundi hindamine
Keskkonnainspektsiooni Võrumaa büroo ametnikud uurisid mai-
kuus Koreli oja seisundit mõjutavaid tegureid ning jätkavad seda 
juunis. Eesmärk on tuvastada võimalikke negatiivseid keskkonna- 
ja looduskaitselisi tegureid, mis Võru linna ja valda läbivat niigi keh-
vas seisus Koreli oja mõjutada võivad. 

Välitöid tehakse Keskkonnainspektsiooni drooni abil, mida tä-
helepanelikul kodanikul on võimalik oja kohal lendamas näha. Sa-
muti kontrollivad inspektorid Koreli oja kaldal seal asuvate ehitiste 
ja toruotsade seaduslikkust ning kallasraja avatust. 

Koreli oja on avalikult kasutatav veekogu, millel on nelja 
meetri laiune kallasrada ning mis peab liikumiseks kõigile 
avatud olema. Võimalike rikkumiste või täpsustamist 
vajavate asjaolude korral võetakse kinnistu omanikuga 
ühendust. 

Esimene välitööpäev oli 13. mail Võru vallas Kirepi elamu- ja suvila-
rajooni ümbruses, 20. mail liiguti sealt edasi Võru linna poole kuni 
raudteeni. Kontrolliti kallasraja avatust ning oja seisundi hindami-
seks analüüsiti vee füüsikalis-keemilisi omadusi. 

Uudistajatele jagati infot kontrolli eesmärgi kohta ning olukor-
rast parema ülevaate saamiseks lennutati piirkonnas ka drooni.

 Ardi Lepp,
Keskkonnainspektsiooni Võrumaa büroo juhataja

2020 aasta suurpere on 
perekond Alev Võrumaalt 
Aasta suurpere on kuuelapseli-
ne perekond Alev Võrumaalt. 
Tiitel ja 7000 euro suurune sti-
pendium anti neile kätte 24. mai 
hommikul telesaates „Hommik 
Anuga“. 

„Tänavune suurpere on ehe 
näide ettevõtlikkusest ja julgest 
pealehakkamisest,“ lausus Big-
banki Eesti äriüksuse juht Jonna 
Pechter. „Nemad on teinud Ees-
ti palju rikkamaks, sest lisaks 
töökusele on nad sõbralikud, 
eluterved ja positiivsed. Nad 
suhtuvad austusega keskkonda, 
toodavad suurepärast šokolaadi 
ja on nii kenaks teinud vana ko-
haliku koolimaja.“

Alevite pere on valinud 
oma elupaigaks külakese mä-
gede ja metsade vahel, elustii-
liks loodusläheduse ja elupõhi-
mõtteks ise hakkamasaamise. 
Ise ehitada kodu, ise kasvatada 
oma aiasaadused, ise olla enda-
le tööandja, ise koolitada oma 
lapsed – kodus, pere keskel. 
Tallinnas sündinud ja kasva-
nud Aivo (42) ja Valgast pärit 
Merike (36) otsustasid linnatol-
mu jalgelt pühkida juba aasta 
pärast nende teise lapse sündi-
mist Pärnumaal. 

Perekond Alev elab Võru-
maal endises Lepistu koolima-
jas, kus ema Merikese loova 
silmaga ja isa Aivo kätega on va-
nast koolimajast saanud mood-
ne ja hubane kodu, kuhu mahub 
ka šokolaadivabrik koos kodu-
kohvikuga. 

Pereema Merike on Roosi-
ku šokolaadivabriku asutaja, isa 
Aivo on samuti pereettevõtte 
asutaja ning šokolaadimeister. 
Merikese ja Aivo peres kasvab 
kuus last: Aaron Aivo (15), Kas-
par Elias (14), Joonas Arnold (9), 
Artur (7), Esmeralda (5), Rosan-
na (1).  

Alati särasilme ja inspiree-
riv pereema Merike jõuab te-
gutseda igal rindel. Tema toob 
kohvikus koogi lauale sooja 
naeratusega, abistab kiirematel 
hetkedel šokolaadi pakendada 
ja õpetab kõiki kooliealisi ko-
duõppel lapsi. Lisaks viljeleb ta 
koos lastega permaaeda, kust isa 
kõrvalt toidukunsti omanda-
nud pojad tihti tomatit ja mait-
serohelist nopivad ning kenasti 

kujundatud suutäie teinekord 
emalegi serveerivad.

Merike ja Aivo on loonud 
imetoreda perekonna eemal lin-
nasaginast, kus lapsed ei tunne 
kiirusest piitsutatud elulaadi. 
Suuremad poisid käivad Võrus 
näiteringis ning õpivad võru 
keelt. Aeg-ajalt korraldatakse 
nende kodus kunsti- ja muusi-
karingi nii oma kui ka ümbrus-
konna lastele.

Koos isaga käivad Aaron ja 
Kaspar Võrus prantsuse keelt 
õppimas. Kaspar veel ka Võrus 
võrkpalli treeningutel ja Rõu-
ges kitarritunnis. Sõidutab teda 
kord ema, kord isa. Aaronit 
huvitab programmeerimine ja 
digitaalne joonistamine, mille 
algtõdesid ta interneti abil õpib. 
Pärast põhikooli lõpetamist 
plaanib ta neid oskusi põhjali-
kumalt omandama hakata.

Aaron, Kaspar, Joonas ja 
Artur on Rakvere Waldorfi 
kooli õpilased, kõik nad on ko-
duõppel, aastane Rosanna ja 
viieaastane Esmeralda jälgivad 
teiste tegevust teraselt pealt. Li-
saks kohustuslikule õppekavale 
on vanemate eesmärk avardada 
laste silmaringi nii lugemise 

kaudu kui ka seene- ja marja-
metsas. 

Aaron lõpetab sel kevadel 
põhikooli ning valmistus ek-
samiteks väga põhjalikult, kuid 
need jäid ära – kui kahju! Suu-
remad poisid Aaron ja Kaspar 
on isa kõrvalt selgeks saanud 
toidutegemise kavalused ja 
seda juba väga heal tasemel. Pe-
rele lõunasöögi valmistamine 
on sageli nende korraldada, isa 
ja ema võivad sel ajal rahulikult 
šokolaadivabrikus oma tööd 
teha. Ka aastane Rosanna on 
suurte vendade poolt hästi hoi-
tud ja valvatud – kõik pereliik-
med teavad ja tunnetavad oma 
vastutust.

Aivo ja Merikese eesmärk 
on tarkade, tervete ja laia silma-
ringiga looduskesksete ilmako-
danike kasvatamine, põimides 
selle kodukandi ettevõtluse ja 
kultuuri edendamisega. Ras-
kused ületatakse hädaldamise 
ja virisemiseta – lahendusi ja 
uusi teid otsides. Heade suhtle-
jatena on neil rohkesti kontakte 
Võrumaal toimetavate tegusate 
inimestega, kes on sagedased 
külalised nende kodus. Nad on 
saanud Võrumaal oma inimes-

teks, maaelu edendajateks. Ne-
mad ongi maa sool.

11. korda toimuva aasta 
suurpere konkursi toetaja on 
Bigbank. 

„Tugevate ja tublide suurpe-
rede esile tõstmisega väärtusta-
me laste kasvatamist ja hoiame 
lasterikkust ühiskonnas au sees. 
Me näitame sellega, et lapsed on 
Eesti ühiskonda oodatud ning 
see julgustab ja annab kindlus-
tunnet ka teistele, et lasterikkus 
on tõeline rikkus,“ sõnas Eesti 
Lasterikaste Perede Liidu pre-
sident Aage Õunap. „Perekond 
Alev on ääretult ühtehoidev ja 
lastekeskne pere, kus kõik ette-
võtmised tehakse ühiselt – sün-
nipäevad, külaskäigud sugulas-
te ja sõprade juurde, väljasõidud 
loodusesse nii lähedale kui ka 
kaugemale. Mitte kedagi ei jäeta 
maha ega viida vanavanemate 
hoida. Isa ja ema on toonud oma 
töise tegevuse kodukatuse alla, 
et olla lastele lähedal, anda neile 
turvatunne, olla neile õpetajaks 
ja eeskujuks.“

Ivar Õuekallas,
Powerhouse’i 

kommunikatsioonibüroo

Hauka laat  ja Vastseliina maarahva laat lükkuvad edasi järgmisse aastasse
Võrumaa suurlaatade korral-
dajad on otsustanud, et tänavu 
augusti teisel nädalavahetusel 
toimuma pidanud Hauka laat 
Antslas ja 20.–21. juuniks ka-
vandatud XXVI maarahva laat 
Vastseliinas jäävad ära ning toi-
muvad tuleval aastal.

Hauka laada korraldajad 
otsustasid tänavuse ürituse ära 
jätta koroonaviiruse epidee-
miast tingitud suurürituste kee-
lu ning Antsla kandis toimuvate 
ulatuslike ehitustööde tõttu.

„Tulenevalt kehtestatud 
piirangutest ja vastutustun-
dest laada külaliste ja müüjate 
ees me sel aastal Hauka laa-
ta ei korralda. Lisaks tehakse 
praegu Antsla kesklinnas, kus 
laat tavaliselt lahti rullub, väga 
suuri muudatusi – pooleli on 

riigimaanteede rekonstrueeri-
mine ning oleme alustanud uue 
kauplusehoone ehitust –, mis 

samuti suuremal või vähemal 
määral mõjutavad laada sujuvat 
korraldamist,“ selgitas Antsla 

Tarbijate Ühistu juhataja Ro-
man Provotorov. „Seepärast lä-
heneme asjale pigem positiivselt 
ja tunneme head meelt selle üle, 
et kõik takistused on sattunud 
ühte aastasse ning järgmine 
Hauka laat saab toimuma juba 
uue ja värske ilme saanud Ants-
las.“

Järgmine Hauka laat toi-
mub 7.–8. augustil 2021 uue-
nenud Antsla linnas.

Vastseliina maarahva laada kor-
raldajad otsustasid ürituse ära 
jätta koroonaviiruse epideemia 
pärast kehtestatud suurürituste 
keelu tõttu. 

Järgmine Vastseliina laat 
peetakse 19.–20. juunil 2021.

Ulis Guth

Rohemeeter – maastike 
elurikkuse hindaja 
Hiljuti avalikustasid Tartu Üli-
kooli professor Meelis Pärtel 
(makroökoloogia töörühm) ja 
vanemteadur Aveliina Helm 
(maastike elurikkuse töörühm) 
veebirakenduse Rohemeeter, 
mille abil saab iga Eesti elanik 
mõõta teda ümbritseva maasti-
ku tuge elurikkuse säilimisele.

Rakendust saavad kasuta-
da nii eraisikud, ettevõtted ja 
omavalitsused kui ka koolid ja 
lasteaiad õppetöös. Rohemeetri 
abil on võimalik teha koduhoovi 
või avaliku ruumi kujundamisel 
just neid valikuid ja otsuseid, 
mis hoiavad keskkonna sobiliku 
inimesele ja ka teistele liikidele 
meie ümber. Lisaks annab Ro-
hemeeter soovitusi, kuidas igas 
piirkonnas elurikkust hoida või 
suurendada. 

• Rohemeetri leiate  
https://rohemeeter.ee. 

• Lisaks rakenduse 
kodulehel olevale 
saate artiklile tausta 
lugeda muu hulgas ka 
Tartu Ülikooli ajakirjast 
Universitas Tartuensis 
(https://www.ajakiri.
ut.ee/artikkel/3625) ja 
ajakirja Eesti Loodus 
mainumbrist (https://
www.loodusajakiri.ee/
eesti-loodus-52020).

1 KÜSIMUS

Mis on Rohemeeter ja kuidas 
see töötab?

Vastab Meelis Pärtel, 
Tartu Ülikooli ökoloogia-
professor

Rohemeeter on rakendus, mis 
mõõdab Eesti maapiirkondade 
ja linnamaastike tuge sealsete-
le ökosüsteemidele iseloomu-
likule elurikkusele. Rakendus 
hindab iga Eesti maismaal aset-
seva punkti ümber 500 meetri 
raadiuses erinevaid maastiku-
parameetreid, kasutades Tartu 
Ülikoolis välja töötatud algo-
ritmi. Rohemeeter tuvastab ja 
seejärel visualiseerib maastiku 
elurikkust vähem või rohkem 
toetavad piirkonnad 100 x 100 
meetri suuruste analüüsiruu-
tude kaupa ning annab 0–100 
vahel varieeruva Rohemeet-
ri koondindeksi vaadeldud 
asupunkti kohta, arvestades 
ümbritsevat 500-meetrise raa-
diusega maastikku. Väikesed 
koondindeksi väärtused näi-
tavad, et maastikustruktuur ja 
maastikus toimunud muutu-
sed ei ole vaadeldud piirkonna 
elurikkusele soodsad, suured 
väärtused näitavad elurikkuse 
seisukohast kõrgekvaliteedilisi 
ja heas seisus maastikke.
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