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Mida jagada, mida jätta?

Mullu valiti Euroopa puuks 
Orissaare staadionil asuv 
tamm. Väga vahva tule-

mus! Mina ei teadnud sellest tam-
mest enne midagi ja olen väga rõõ-
mus, et Euroopa puu valimine mulle 
selle uudse teadmise andis. Hääletasin 
minagi ning koos peaaegu 60 000 ini-
mesega rõõmustasin meie väikese maa 
erakordse puu edu üle.

Sel aastal kandideeris Eestist 
Euroopa aasta puu tiitlile Tamme-
Lauri tamm. Püha puu, meie jäme-
daim ja vanim tamm, Eesti kümne-
kroonisel kujutatud puu. Vanarahvas 
on Tamme-Lauri tamme suhtunud 
kahetiselt: on usutud, et puu sees elab 
vaim – tulejumal Laurits. Tõenäoliselt 
on veel suhteliselt hiljuti Lauritsale 
ohvriande toodud. Võimas puu.

Tänavuse aasta puu valimine on 
praeguseks lõppenud. Hääletus-
tulemused ei ole veel teada, ent 
Tamme-Lauri tamm ei saanud kuigi 
palju hääli, ilmselt jäi häälesaak veidi 
alla 3000. Mina seekord ei hääletanud, 
nagu ka ilmselgelt enamik teisi, kes 
mullu aitasid Orissaare tammel saada 
Euroopa aasta puuks. Eks üks põhjusi 
on see, et üks kord on juba tegu tehtud, 
aitab nüüd küll. Turunduskampaania 
on samuti olnud märgatavalt nõrgem 
kui mullu. Aga tundub, et siin on ka 
teine põhjus: mõni asi, nagu Tamme-
Lauri tamm, on nii püha, et me ei 
tahagi seda teistega jagada.

Ma ei hääletanud põhimõtteliselt. 
Ma ei tahagi, et rahvahordid hakka-
vad Tamme-Lauri juures käima liht-
salt sellepärast, et see on kuulus. See 

puu, nagu ka teised pühapaigad, on 
pühad põhjusega. Ja kindlasti ei muutu 
nad sellest pühamaks või võimsamaks, 
kui inimesed seda puud lihtsalt uudis-
himust vaatamas käivad. 

Samuti on paljude teiste paikadega. 
Setomaa giidina sattusin hiljuti ühele 
arendusüritusele, kus väljastpoolt ini-
mesed kurtsid, et Setomaa pole piisavalt 
pildil ja sinna võiks palju enam turiste 
tuua. Arutlesime ning ühel hetkel mõist-
sin: ma ei tahagi, et nad kõik tulevad. 

Kriitiline külastuskoormus on võt-
mesõna tänapäeva loodusturismis ja 
ka pärandturismis. Nii loodus- kui ka 
pärandturismis – Tamme-Lauri tamm 
on seotud mõlemaga – oleme eelkõige 
huvitatud külalistest, kes meie pakuta-
va vastu tõelist, sisulist huvi tunnevad.

Igasuguseid kampaaniaid korralda-
da on muidugi väga õige,  sest nii kuu-
levad põnevatest paikadest ja vaata-
misväärsustest ka need huvilised, kes 
seda infot ise üles leida ei oskaks. 
Samamoodi on tänuväärt tegu aasta 
puude, lindude, loomade, liblika-
te, orhideede jms valimine. Tõelised 
huvilised, ja ehk ka väiksemad huvi-
tundjad, kel on potentsiaali süveneda, 
saavad nõndaviisi parajates annustes 
aasta „tegijate“ kohta rohkem teada. 

Selles ajakirjanumbris pakume-
gi teile kaks doosi aasta linnust ras-
vatihasest, sellest justkui kõigile tut-
tavast märtsikuisest sitsikleiditajast. 
Muide, vanarahvas on ka rasvatiha-
sesse suhtunud kahetiselt: ühelt poolt 
väike julge talikaaslane, aga teisalt  … 
Lugege ise!
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