Kokkuvõte EASR suvepäevadest Metskodus 03.05-05.06.2016 a
Meie seltsi liikmete kokkusaamist suveti on peetud aastast 2006. See on omakorda
väljakasvanud kevadpäevade traditsioonist 70-80ndatel aastatel. Päevade peaeesmärgiks on
soodustada seltsi liikmete omavahelist suhtlemist. Päevade pidamise traditsiooni tähtsust ei
saa alahinnata, kuna see on toonud kokku eesti arste Põhjamaadest ning loonud eeldused
arutada eesti arsti asja väljaspool Eestit ka lihtsas vormis.
Metsakodu asub Mullsjö kommuunis Vätterni lähedal Tilde jõe kaldal. Metsakodu on olnud
eesti skautide kokkusaamise koht 50ndate aastate keskpaigast alates.
EASR on valinud Metskodu oma suvepäevad kohaks 2007, 2008, 2013 ja nüüd.
Üritus tõi kohale 26 osalejat Rootsist ja Eestist. Seekord oli kohale tulnud ka uusi seltsi
liikmed, külalisi ja kokku 9 eesti last ja noorukit! Eestist võõrutas meid peremeditsiini
resident Helene Alavare. Uuest seltsi liikmetest osalesid peremeditsiini residendid Katrin
Rikk, Paul-Mattis Türnpuu Gävlest ja Kadri Kaivo. Kõik 3 noort entusiastlikku tohtrit on
Tartu Ülikooli arstiteaduskonna haridusega.
Saabumisõhtul on oli meil vastas Peep Võrno, kes jagas infot majutusest ja tuletas meelde
Metsakodus kehtivad käitumisreegleid. Peep kasutas ka juhust konsulteerida oma
tervisehädasid. Me ei olnud seal päris omaette. Üldisel elavad seal mõnedes paremates
majades pidevalt külalised. Majakeste seisund on rahuldav: puhas, soe, privaatne ja
ööbimiseks igati sobilik. Pesemine ja toalett asub eraldi majas. Kööki oli uuendatud suure
gaasipliidiga. Hilisõhtuks oli enamik seltskonnas kohale jõudnud. Vaatamata digitaalajastule,
kus pea iga autos on navigaator olemas, eksisid mõned autod ära. Peaasi, et tuju ja ilm oli hea.
Järgmise päeva hommikul pakkus köögitoimkond maitsvat hommikusööki peamaja
söögisaalis. Huvitav fenomen kaasneb köögitoimkonnaga seoses. Algul ollakse veidi
vastumeelsed toidu isetegemisel, nõude katmise ja koristamise osas. Suvepäevade jooksul
toimub vennastumine ja negatiivsust pole enam ollagi. Seltsi esimehena avasin suvepäevad
ning tutvustasin suvepäevade programmi. Noortohtrite eestvedamisel toimus
orienteerumismäng. Kontrollpunktideks oli äraarvamiseks pildid. Piltide lahtimõtestamine oli
tõesti väljakutse. Pärastlõunal viideti mõnusalt aega. Tilde jõgi on piisavalt aeglase vooluga
nii, et isegi lapsed saavad seal iseseisvalt kanuutada. Mängiti erinevaid pallimänge. Tohtritele
pidas sisearst ja reumatoloog Aune Aavik ettekande reumatoidartriidist.
Õhtussöögiks pakuti grillliha, grillhalluumit, erinevaid salateid. Grillmeistriks oli Madis
Possul. Esimees jagas kätte diplomid suvepäevade osalejatele ning autasustati võistluste
võitjaid.
Õhtu jätkus lõkke ümber. Muu hulgas musitseeris Alexander Aavik (8 a) akustilisel gitarril.
Samal ajal käidi ka saunas ning jahutati keha leilikuumas saunasillalt vette hüpates.
„Saunatüdrukud“ teenisid veidi taskuraha oma emasid saunalaval viheldes.
Pühapäeva hommmikusöögil pidasin esimehena kokkuvõtte toredalt koosveedetud päevadest.
Kaugemalt tulija asusid varsti koduteel. Värmlandi rahvas veetis veel aega lõunani.

Karl Väärt

Suvepäevadel osalejad

Taivo Kipper, Karin Kõrgesaar, Rita Laar, Aune sõber, Aune Avik, Made Väärt, Pille
Kustov.

Tiia Toomessoo, Kadri Kaivo, Taivo, Paul-Mattis Türnpuu, Karin, Rita ja Aune.

Preilid Hanna Avik, Emily Kipper ja Iris Väärt

Erik Väärt, Aleksander Avik ja Gustav Possul Kõrgesaar

Made, Hanna Dalia Sadõjk, Madis Possul, Karl Mattis Possul Kõrgesaar, Karin.

Gabriella ja Pille Kustov

Vasakult Hanna-Dalia, Madis, Raivo Tuutma, Auna ja ta sõber, Taivo, Kadri, Helene Alavere,
Paul-Mattis

Mariann Kipper, Iris, Made ja Erik.
Rohkem fotosid üritusest näeb seltsi kodulehe pildiarhiivist.

