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Euroopa eri piirkondades on tehtud 
kama nii odrast kui ka kaerast (Soome 
talkkuna, vene толокно), aga just 
Urvaste Külade Selts pakub võimalust 
saada osa ühe või teise kodumaise „küp-
setatud“ vilja ainuomasest maitsest.

Erinevus 
rikastab!
Oleme esimesed 
pakendatud 
üheviljakama 
valmistajad 
Eestis! 

Rukkikama valmistame naaberkihelkon-
nas ligi 150 aastat tagasi aretatud ruk-
kisordist ’Sangaste’. 
Tatrakama ja Kaerakama pakuvad ka 
kehva gluteenitaluvusega inimestele või-
malust „kamatunde“ kättesaamiseks.



Esialgu oli kama toeks Urbani-
päeva laada kulude katmisel, 
nüüd aitab rahastada seltsi-
maja tegevusi.

Koostis: 
nisu, 
hernes, 
rukis, 
oder, 
põlduba

Urvaste kama–
traditsioon 
aastast 2010!aastast 2010!



Oma teadmisi kamast, teraviljadest ja 
pärimustoidust jagab Urvaste Külade 
Selts kamakoolitustel.

2017. aastal vedasime eest 100 Teraviljapeenra 
näituse projekti (idee autor ja üle-eestilise pee-
narde aktsiooni läbiviija oli Heino Laiapea), 
mille esmaesitlus oli Urvaste kirikus. Enne seda 
oli enam kui sajas kodus ja asutuses kasvata-
tud mõned peotäied Jõgeval aretatud tera- ja 
kaunvilju.

Kamategu on 
hea võimalus 
õppida tundma 
teraviljade 
põnevat 
maailma.

Oma kätega 
jahvatatud 
kama maitseb 
ometi kõigile!



Contrakama 
sünd ei ole 
juhus.

Contrakama eripärase 
maitse loovad Lätist toodud 
hallid herned, mis on lõu-
nanaabrite jõululaua kohus-
tuslik osa. Meie mõtleme, et 
jaanipäeval võiksid lätlasedki 
ligi võtta Contrakama!

Küll aga see, et Contrakamas 
said ühendatud Eesti ja Läti 
mahepõllumajandus. Ja seda 
just mõlema vabariigi sajan-
dal sünnipäeval!

jaanipäeval võiksid lätlasedki 

just mõlema vabariigi sajan-



Meil ei ole 
kõigest 
kama!

Uma Mekk logo – põhiosa 
meie toorainest on kasvanud 
Võrumaa taludes.

Mahemärk – mõistagi mahe! 
Võrumaal tegutseb palju 
keskkonnast hoolivaid põl-
lumehi – just nende käest 
ostame oma kamavilja.

Vana Võromaa Uma – šoko-
laadidesse, mille tooraine 
tuleb põhiliselt kaugetest riiki-
dest, paneme manu Võromaa 
vunki ja suure tüki oma süda-
metest. 

Meile on tähtis:

VANA-VÕROMAA UMA

UMA
MEKK

EE - ÖKO - 02
Eesti Põllumajandus



Šokolaaditegu sai tõuke kogu-
konna tootearenduse projektist, 
mida toetas Kodanikuühiskonna 
Sihtkapital. Kuigi me ei plaani-
nud hakata neid šokolaade ise 
tegema! Tahtsime vaid mõnede 
seltsi liikmete marjametsa-hul-
luse heal eesmärgil ära kasu-
tada. Ja kama on meil ju aasta-
ringselt vakas olemas! Vahest 
saavad meist pikapeale šokolaa-
dimeistrid ka.

Urvaste Külade Selts on Edgar 
Valteri muinasjutumaal paljudel 
suvedel pannkooke küpsetanud 
ja talutegemisi toimetanud. 

Me armastame 
Pokumaad!



Urvaste 
seltsimajas 
toimub 
alailma 
midagi– 
külakino, 
kapelliproovid, 
rahvariide-
tegu.

Maarja-Liise Raidla – kamameister Tel 53855806
Mariina Kõller – seltsimaja perenaine Tel 5236697
Kadri Võrel – asjaajaja, käsitöömeister Tel 56659888
Airi Hallik-Konnula – projektijuht Tel 5206001
Virve Üprus – külakino korraldaja Tel 5170030

Võta 
kätte 

ja astu 
läbi!

Või hoopis mõni perfor-
mance, ettearvamatu koh-
tumine, üllatuslik vahejuh-
tum. Alati saab meie juurest 
kama ja muud kohalikku 
kraami.

Urvaste seltsimaja



Uus hooaeg algas õunaaias sibul-
lillede istutamisega – kunagi saab 
siin olema pilkupüüdev varake-
vadine värvilaik. Meie rõõmuks 
sattus just sel päeval Urvastesse 
Folgilahvka – kahtlemata aasta 
üks ägedamaid pärimuskultuuri 
ettevõtmisi! – kes ei pidanud pal-
juks väikest õunaaia-peatust.

Üllar Salumets – Urvaste koguduse õpetaja Tel 5118271
Erma Kallasse – Urvaste kiriku organist Tel 53826571

Õunapuudele mõjus 
pillimäng hästi – 
sügisel rõõmustasid 
nad meid taas 
rikkaliku saagiga.

Urvastekogudus



Oksad ja terved puud olid mitmes suunas 
maha murdunud, mõned oksad kuivasid 
ise. Ootasime murelikult kevadet, laua-
sahtlis varuks Kohaliku Omaalgatuse Prog-
rammi EV100 projekt „Renessanss Urvaste 
koguduse õunaaias“. 

Juba sügisel 
oli selge, et 
suur saak ei 
ole vanasid 
puid hellitanud. 

Õige mitu kevadpäeva möödus 
majakõrguseid oksahunnikuid 
kokku vedades. Ja me lõikasime 
vaid haigeid ja murdunud oksi! 
Projekti toel sai õunaaia ümbert 
maha võetud vana, lääpa vajunud 
ja võsast läbi kasvanud võrkaed 
ning paigaldatud uus. Võib julgesti 
ütelda, et Urvaste turismipiirkond 
on ühe pisikese pärli võrra rikkam. 



Ja siis kutsusime 
kohale Elu Õied – 
Urvaste kihelkonna 
koolide lõpuklasside 
õpilased ja teised 
huvilised, et istutada 
vanasse õunaaeda 80 
noort puukest. Üks 
neist koolidest 
sulges 
selsamal 
kevadel 
uksed.

2017.aasta sügisel leidsime aiast 
vaid paar õuna, needki värskelt 
istutatud puude otsast.

Õppetund: 
Ükskõik kui tubli 
sa ka pole, vana 
aed tahab igal 
teisel aastal 
puhata. 



Juhtus, et kui õunamahla 
õhtul ära ei kuumutanud, olid 
mahlakarrad järgmisel hom-
mikul härmas. 

Oi, ja siis 
tuli lörts! 

Muidugi võtsime ette 
veel ühe mahlateo!

Õnneks ei jää ükski lumi igaveseks 
maha. Sedapuhku saabus suur sula 
pärast paari pakaselist nädalat. Sel-
gus, et pehmet lumevaipa oli hoid-
nud ubinaid külmumise eest. 



Vahepeal olime teada 
saanud, et reformat-
siooni 500.aastapäeva 
tähistamise leitmotiiv 
on - õunapuu!

Etteruttavalt võib 
ütelda, et kui EELK 
järgmisel kevadel 
õunapuude istutamise 
kampaania välja kuu-
lutas, sattus peaau-
hind – Retk Saksa-
maal Martin Lutheri 
radadel – fortuuna 
abiga just Urvaste 
koguduse aeda uusi 
puukesi istutanud 
Urvaste Kooli.



2016. aasta kevad. Roosamannavahuses õite-
meres õunaaed. Just paras aeg kirjutamaks 
Kodanikuühiskonna Sihtkapitalile projekt, kui-
das selle aia õunad võiksid saada koguduse 
majandamisele tõhusamaks toeks.

Õunaaed on rajatud 1950ndate aastate algul 
Uhtjärve ürgoru põhjakaldale. On teada, et selle 
üks eestvedaja oli Vana-Antsla põllutöökooli 
õpetaja Juta Zaletajeva, ning et lisaks kutsekoo-
lile lõid aia rajamisel ja hooldamisel kaasa ka 
Urvaste külakooli lapsed.

Urvaste 
koguduse 
õunaaed – 
vanust ligi 
70 aastat



Korjasime neid igast asendist. Puu 
otsast ja puu alt. Meie kirikuõpetaja 
kuulub kahtlemata Võrumaa parimate 
õunapuuraputajate sekka.

Olime võtnud nõuks aia kõige maits-
vamatest õuntest valmistada mulli-
jooki. Aga mis küll võiks maimukese 
nimeks saada? Istusime õdusas Pada-
soomäe tares Pokumaal – sügaval 
metsa rüpes –  kui meie kunstnikule 
Epp Margnale meenus, kuidas linna-
minejale vanasti üteldi, et too vurtsu ja 
saia. Heureka!

Ja siis said 
ubinad valmis!

Siitsamast aiast leidsime 
me imelise õunalinnu, 
kes nüüd vurtsu- ja mah-
lasiltidel troonib. Kaudne 
sugulane kirikutornis val-
vavale kikkale. 



urvaste.eelk.ee

600-aastane 
Urvaste kirik – 
Võrumaa vanim 
kasutusel olev 
hoone


