
Asso Kommer

Metsik rada

2003



2

Asso Kommer
Metsik rada

Toimetanud Anne-Mari Alver
Pildid joonistanud Helena Uri
Kujundanud Lea Sõmer
Kaanefotod Asso Kommer ja

Jüri Toomepuu

ISBN 9949-10-069-0
Väljaandja Kirjastus Kentaur
Trükikoda Printall
© OÜ Promeno, Asso Kommer



3

Autorist
Asso Kommer on sündinud 1966 Pärnus,
eluaegne linlane. Pärnu Noorte Tehnikamaja
skaudi- ja matkaringi juht; Pärnumaa Skautide
ja Gaidide Maleva tegevusjuht. Matkade ja
laagrite korraldamine on nii töö kui ka hobi.
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SISSEJUHATUS
Hea lugeja, käesolev raamat on loodud
kummutama ebausku, et matk on ainult
noortele ja rikastele mõeldud meelelahutus,
mis nõuab erilist varustust ja kogenud teejuhti.
See raamat on mõeldud just neile, kes pole
veel kunagi matkamas käinud, olgu siis äsja
lugema õppinud või juba aastaid pensionil
viibijad. Raamat on neile, kes usuvad, et Eesti
on seest suurem, kui väljast ja tahavad seda ise
näha.
Toreda matka võivad korraldada ka lihtsalt
oma hoovi poisid, kusjuures paaripäevane
metsaretk on kindlasti turvalisem ajaviide kui
õhtu veetmine oma elamurajoonis luusides.
Samas võib matk asendada ka klassi lõpu-
ekskursiooni või aastalõpu pidu ning selle
organiseerimine ei käi tegelikult üle jõu ühelgi
klassijuhatajal, noorsootöötajal või lapse-
vanemal. Ka eakamad inimesed on võimelised
matkama, kuigi tervis pole enam see ja
baromeeter asub põlveliigeses. Võib ju käia
sametistel metsateedel ning vältida liigeste
koormamist ja põrutamist näiteks jalgratta- või
paadisõiduga.
Siit raamatust ei leia nõuannet, kuidas
hiirelõksuga elevanti püüda, kleeplindist laeva
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ehitada või püha vaimu appi kutsudes lõket
süüdata, küll aga selgub, et paaripäevaseks
matkaks pole tingimata vajalik kalli telgi või
magamiskoti soetamine, kuupalga saabastesse
matmine või pooleaastane ettevalmistus-
periood. Samuti võiksid hajuda levinud
hirmud eksimise, väliööbimise, lõkkel
toiduvalmistamise või loodusest joogivee
leidmise ees.
Autor on nõus läbi lugema kõik lugeja
etteheited, küsimused ja täiendused e-posti
aadressil assokommer@hot.ee .
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ESIMESED KÜSIMUSED
Paadunud matkahoolik ei vaja võssa põika-
miseks ühtki olulist põhjendust. Mõnusa
retkega võib lihtsalt nädala viimast kolma-
päeva tähistada ja neljapäeva hommikul lõkke-
suitsusena tööle ilmudes süütu näoga töökaas-
lastele silma vaadata. Matkahoolik ei põe, ta
teab, et teda peetakse lihtsalt teistsuguseks.
Kes end veel päris matka-inimeseks ei pea,
võiks siiski eelnevalt pisut mõtiskleda ja otsida
vastused mõnele küsimusele.

KÜSIMUS NR. 1
Küsimust lugemata võib kohe vastata:
matkamist ei takista isegi surm. India avarustel
saadab nii mõnigi tore inimene oma maise
keha ülevale teekonnale mööda püha jõge;
Tiibetis sooritatakse pühameeste abiga viimne
retk kõrgele kaljuplatoole; mõni laseb oma
tuhal üle ookeani rännata jne. Eestlaste piirid
on mõnevõrra kitsamad, aga siiski – “Ei
takista kargud, ei takista kips...”

KÜSIMUS NR. 2
Milline on minu matka eesmärk?
Vastus võib olla erinev ja ettearvamatu.
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Nooremad inimesed leiavad matkamises
mõnusa võimaluse kodu ja kooli rutiinist
pääsemiseks ning sõprade seltskonnas aja
veetmiseks, vanemad meenutavad pioneeri-
või malevaaegu. Käiakse lihtsalt kauneid ja
huvitavaid paiku vaatamas, koos pere,
töökollektiivi või sõpradega. Omaette klass on
üksikud hundid ja kassid, kes kõnnivad
omapäi, suhtuge neisse suure taktitunde ja
ettevaatliku huviga – hea õnne korral räägivad
nad mõne loo, mille uskumine või
mitteuskumine hooletult teie enda mureks
jäetakse.
Sõpradega mõnusat kevadist piknikut plaa-
nides võite kergesti avastada, et olete korral-
danud elamusterikka matka linnalähedases
metsas ning avastanud lilletädidest puutumatu
maikellukesemaardla otse bussipeatuse taga.
Teeme erandi üksildastele uitajatele ja lepime
kokku, et matkamise üks tähtsamaid ele-
mente on meeldivate inimestega mõnusalt
aega veeta. Loomulikult kaasneb ka tervistav,
lõõgastav, sportlik, hariv, hingeline, isa-
maaline, religioosne jne aspekt - igaühele oma.
Ettenägelik oleks siiski sõprade seltsis viibi-
mist ja kuhugi kõmpimist mingi lisaväärtusega
täiendada.
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KÜSIMUS NR. 3
Kolmas küsimus jääb samuti ridade vahele,
sest väide, et mul pole saapaid, rullmatti või
kompassi, kuulub halastamatule väljavilis-
tamisele – kõike on võimalik asendada,
laenata või isegi osta.
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HAKKAME PAKKIMA!
Võtame ette kolmepäevase matka ning
mõtleme esmalt, mis meid ees ootab. Kiire
arvutus näppudel näitab, et ees seisab kaks
ööbimist ja seitse toidukorda ning ilm, mis
lubab eri aastaaegadel igat liiki sademeid ja
õhutemperatuuri külmakraadidest öösel kuni
mõnusa päevitusilmani.
Taoliste ilmastikutingimustega arvestades ei
jää me lootusetult hätta ei südasuvel ega
kesktalvel. Kuhjates voodile kõiki asju, mida
võib tarvis minna, korrake endale kõva
häälega iga kord, kui te kapi juurest uue
portsjoniga tulete: “MA KANNAN KÕIKE
SEDA OMA VÄIKESE RANITSAGA
SELJAS NING SAMMUN REIPALT LÄBI
30 KILOMEETRIT!”
Eelnevate matkakogemuste puudumisel
arvestage, et kandam ei tohiks ületada 10-15%
kehakaalust.
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