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Riigikantselei kingitusega „Eesti 100
tamme” rajatakse juubeliaasta kevadel
üle Eesti EV100 tammikuid
„Kingitus „Eesti 100 tamme” sai alguse 2013.
aastal, kui koolilapsed hakkasid tammetõrudest
istikuid kasvatama,” sõnas „Eesti 100 tamme”
projekti juht Mari Valgepea EV100 korraldustoimkonnast. „Eesti sünnipäeva puhul saab vähemalt ühe uue tammepargi iga Eesti maakond,
kokku istutatakse tuhandeid tammesid.”
Mari Valgepea sõnul on kõik inimesed oodatud juubeliaastal tammesid istutama. „Lisaks
koolide ja kohalike omavalitsuste koostöös rajatavatele tammikutele on kõik eraisikud, pered,
organisatsioonid ja ettevõtted nii Eestis kui välismaal oodatud istutama Eesti Vabariigi 100.
sünnipäeva puhul tammepuid,” ütles Valgepea.
Koos Eesti Korteriühistute Liidu ja eraisikutega on istutamisega kaasa tulnud ka näiteks
suurettevõte Swedbank Eesti, kes tänavu seob
oma organisatsiooni perepäeva tammede istutamisega Ida-Virumaale rajatavasse Swedbanki
tammikusse. Ka välismaalt on toredaid näited.
24. märtsil avati Amsterdami lähistel EV100 tammik, mis on Hollandis elavate eestlaste kingitus
Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva puhul. Rajatud
tammik on sealsetele eestlastele kohaks, kus kogukond saab tähistada olulisi Eesti tähtpäevi.
Tammikute istutamine toimub maikuus ja
paljud „Eesti 100 tamme” tammikud avatakse 1.
juunil. „Tammede istutamine on ilus kingitus.

Haabersti korteriühistu Taludevahe 43 hoovil kõrguvad väärikad tammepuud, millele peagi tuleb istutuskastist lisa. 
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EV100 tammepargid jäävad Eesti Vabariigi 100.
sünnipäeva aastasadadeks jäädvustama. Üheskoos Eesti inimeste ja ettevõtetega saame jätta
aga veelgi suurema jälje,” lisas Valgepea.
2018. aastal möödub 100 aastat Eesti Vabariigi
loomisest. Lähem info juubeliürituste kohta on
leitav veebilehelt www.EV100.ee.

Mida peab teadma
tamme istutamisest?

Korteriühistu jagab
tammeistikuid teistelegi

Tamme istutamisel tuleb jälgida, et istik oleks hästi juurdunud potitaim. Varakevadel sobib maha panna ka korraliku
koolitatud mullapalliga istik.
Tammel on väga sügavale ulatuv juurestik, mis vajab puukoolis kasvatamisel hoolikat koolitamist. Suuremal puul võib
looduses juurestik ulatuda kuni 10 meetri sügavusele ja see
teeb tammest väga vastupidava puu tuulte suhtes. Sügav juurestik aitab ka kuivemates tingimustes maapinnast piisavalt
vett kätte saada.
Kasvukoha mullaviljakuse suhtes on tamm nõudlik – ta eelistab viljakat, parasniisket pinnast. Liivmuldadel kasvades jääb
kõrgusekasv tagasihoidlikuks. Tamm talub ajutist üleujutust,
kuid mitte pidevat liigniiskust. Hea kasvukoht noorele taimele
on poolvari, hiljem vajab ta juba valgusrikast kasvukohta.
Istutatud tammeistiku juurdumine on aeglane. Esialgu vajab ta kindlasti korralikku kastmist, ent väetamisega tasub pigem olla tagasihoidlik. Ära ei tohiks unustada ka noorte puude toestamist.
(Allikas: Juhani puukool)

Jaan Koit korteriühistust Taludevahe 43 on tõeline rohenäpp: 30 pisikest tammeistikut ootavad maja taga istutuskastis oma päriskoju jõudmist. Tegemist on kuulsa mõisatamme järeltulijatega – tõrud on pärit iidsest
Tiskre mõisast.
„Mõned istutame enda õue, aga siit saab varsti teistelegi jagada,” lubab Tamme talus kasvanud mees lahkelt ja
juba on küsimaski käidud. Lisaks pisikestele tammedele
sirutavad korteriühistu hoovil aga kaelu päikese poole ka
kaks naabripapa istutatud tammepuud.
Jaan ise on kasvama pannud hulga mände ja tema
juhtimisel liitus ühistu Tallinna projektiga „Roheline õu”.
Laste mänguväljakul sirgub suureks sirel ja isegi õuelaual
rõõmustavad silma lilled – selles majas on rohelus au
sees.
Ka Elamu sai oma külaskäigul koos Jaan Koiduga ühe
männi istutatud – nüüd jääb üle ainult oodata, millal pisikesed puud suureks kasvavad.
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KORTERIÜHISTUTE ÜHISE
EV100 KINGITUSEGA
LIITUMISEKS:

1. Vali tammele kõrghaljastuseks
sobiv koht (vajadusel anna
asukohast teada omavalitsusele ja
naabermajadele)
2. Kui vajad abi tammeistiku
TÄHELEPANU
KORTERIÜHISTUD,
leidmiseks,
mine lehele http://
sealt
KES ON ekyl.ee/avaleht/100tamme,
KINGITUSEGA LIITUNUD
leiad viiteid puukoolidele, kus
EELMISTEL
AASTATEL
tammeistiku osta
saab
Täname kõiki korteriühistuid, kes on juba meie
3.
Kutsu
majarahvas
Täname kõiki korteriühistuid, ühiselt
kes ontamme
juba meie
ühise kingitusega liitunud ja istutanud oma
istutama,
lepi kokku
ühise kingitusega
liitunud
ja aeg
istutanud oma
4. Saada
aadressile
EV100@ekyl.ee
ühistu tamme kolmel eelmisel aastal! Ootame
ühistu tamme
kolmel
eelmisel
aastal! Ootame
teade,uuesti
et ühistumeile
liitub EV100
ka
teid
endast
teada andma
ka teid endast uuesti meile teada andma
kingitusega
ja
istutab
oma
aadressile EV100@ekyl.ee, et ka teie tamm
aadressile EV100@ekyl.ee, et ka teie tamm
juurde
“Meie ühistu
saaks endalekortermaja
EV100 tamme
tähise.
tamme”;
lisa
ühistu
nimi, aadress,
saaks endale EV100 tamme tähise.
kontaktandmed ja kuupäev, millal
ühistu plaanib tamme istutada
5. Tee pilt või video tamme
Istutame oma maja juurde “Meie ühistu tamme”!
istutamisest koos majarahvaga
Väärikas puu jääb kaunistama koduümbrust pikkadeks
või juba istutatud tammest
aastakümneteks ning tamme istutamisega Eesti Vabariigi
(võimalusel maja taustal) ning
100. sünnipäevaks saab iga korteriühistu jätta endast märgi
saada aadressile EV100@ekyl.ee
oma riigi ajalukku ja teha väärika kingituse Eestile.

TÄHELEPANU KORTERIÜHISTUD,
KES ON KINGITUSEGA LIITUNUD
EELMISTEL AASTATEL

ÜLESKUTSE KÕIKIDELE
KORTERIÜHISTUTELE!

OMA TAMM ON IGA
KORTERIÜHISTU EHE!

Kõigil ühise kingituse raames tamme istutavatel
ja sellest teada andnud korteriühistutel on
võimalus saada oma ühistu tamme juurde tähis,
mis kinnitab, et tegemist on Eesti Vabariigile
100. aastapäevaks kingitud tammega. Võtame
tamme istutamisest teatanud korteriühistutega ühendust, et leppida kokku, kuidas tähise
üle anname.

Lisainfo:
Eesti Korteriühistute Liit
e-post: EV100@ekyl.ee
VAATA:
http://ekyl.ee/avaleht/100tamme

OMA TAMM ON IGA
KORTERIÜHISTU EHE!

Lisainfo:
Eesti Korteriühistute Liit
e-post: EV100@ekyl.ee
VAATA:
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Teavitust toetavad:

