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Kujundaja veerg

Seekord jäi nii tähtis ülesanne 
nagu toimetaja veeru kirjuta-
mine hoopis kujundaja hoo-

leks. Kaasa anti ainult õpetus sõnad, 
et vast võiksin kirjutada midagi aja-
kirja kujundamise köögipoolest. Hea 
soovitus muidugi, aga kui ma seda 
teeksin, siis ju tuleks välja, kui lihtne 
see Eesti Looduse kujundamine tege-
likult on, ja mine tea, äkki edaspidi 
minu teeneid ei vajatakski.

Kusjuures ma ei tee üldse nalja. 
Olen aastate jooksul igasuguseid aja-
kirju, ajalehti ja raamatuid kujunda-
nud ja ikka kipub nii olema, et kujun-
daja õlule jääb päris palju kohus-
tusi, alates pildimaterjali otsimisest 
ja pildiallkirjade kirjutamisest kuni 
trükikodadega asjaajamise, autorite-
ga suhtlemise ja muu sääraseni. Eesti 
Looduse professionaalne toimetus on 
minu töö mahtu aga tublisti vähenda-
nud. Kui materjalid minu kätte jõua-
vad, on suur osa juba ette-taha ära 
tehtud. Mul ei ole vaja teha muud, kui 
ainult paar hiireklikki ja artikkel ongi 
valmis. Muret teeb üksnes see, kuidas 
ma oma truu kaastöölise Jennyferi 
(sõpradele lihtsalt Jenny) klaviatuuri 
pealt eemal suudan hoida. Sest teada-
gi on just klaviatuur see kõige parem 
koht, kus lõunauinakut teha.

Mainimata ei saa jätta ka foto-
graafe, kellega Eesti Loodus koostööd 

teeb. Teadupärast annavad kujundu-
sele põhiilme just fotod. Ja oh sa 
poiss, kui ägedaid fotosid ma oma 
töös kasutada saan! Minu ainuke 
mure on see, et tahaks Eesti parima-
te fotograafide pilte ju alati võimali-
kult suurelt panna, aga ma ei saa, sest 
ajakirja lehekülgede maht on piiratud 
ja autorid kipuvad jube pikalt kirju-
tama, ning kuidagi on vaja ka teks-
tid ajakirja ära mahutada. Päris tihti 
on kahju panna mõnda eriti kena 
fotot ainult kahe veeru laiusena, kui 
tegelikult tahaks selle üle kahe lehe 
laotada. Rääkimata nendest hetke-
dest, kui mõni suurepärane foto tuleb 
üldse ajakirjast välja jätta. Hea näide 
on selle numbri lugu haugist. Kaido 
Haagen oli saatnud kümnete kaupa 
ekstraklassi fotosid, üks ägedam kui 
teine, kuid kasutada sain ma nendest 
ainult väikest osa. 

Selle numbri põhiteema on aga 
hoopis põlispuud. Kindlasti soo-
vitan lugeda intervjuud Hendrik 
Relvega. Kui Eestis üldse on kedagi, 
kes puudest palju teab, siis on see just 
Hendrik. Lisaks paljule muule leiate 
sellest numbrist veel õpetusi, kuidas 
puid mõõta ning kuidas haiget põlis-
puud ära tunda. 

Head lugemist!
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