
 

 

 

 

 

 

 

 

Kohanimenõukogu koosolek 

PROTOKOLL nr 107 

 

 

Tallinn 

 

Lähtudes kohanimenõukogu põhimääruse § 6 lõikest 5, kujundas kohanimenõukogu oma 

seisukoha päevakorras oleva teema kohta e-posti vahendusel 14. september kuni 18. 

september 2020. a 

 

Juhatas: Väino Tõemets 

Protokollis: Timo Torm 

Võtsid osa: Peeter Päll, Raivo Aunap, Taavi Pae, Pikne Kama, Marja Kallasmaa, Mall Leht, 

Evar Saar, Liisi Lumiste, Uudo Timm, Ilmar Tomusk, Hendrik Rang, Olev Veskimäe, 

Martin Kulp 

Kutsutud: Mart Uusjärv 

 

PÄEVAKORD: 

 

1. Erastvere külanime taastamisest 

 

1) Erastvere külanime taastamisest 

 

Timo Torm selgitab, et Kanepi Vallavolikogu 17.10.2019 otsusega nr 39 otsustati algatada 

Kanepi valla asustusjaotuse lahkmejoonte muutmine ajaloolise Erastvere küla nime 

taastamiseks Soodoma küla territooriumil. Ta lisab, et kuna Haldusüksuse piiride ja 

asustusjaotuse muutmise menetluse juhendis on antud soovitus asustusjaotuse muutmise 

ettevalmistavas faasis küsida kohanimenõukogult hinnangut nime sobivuse osas, siis palub 

ta kohanimenõukogu liikmete arvamusi Erastvere külanime taastamise osas. 

 

Evar Saar teatab, et ta toetab Erastvere külanime taastamist õiges asukohas, milleks 

liidetakse praegune Erastvere küla (ajalooliselt Erastvere mõis ja mõisametsade ala) ning 

praegune Soodoma küla (Erastvere küla, kutsutud ka Suurkülä jm).  

 

Ta lisab, et Soodoma nimi täielikult ei kaoks, võiks vallavolikogu kaaluda selle nime 

säilitamist ajaloolise väikese Soodoma popsiküla teenimena. Ta selgitab, et praegu on 

Tümba metsavahikoha järgi nimetatud osaliselt RMK, osaliselt valla tee mõlemal pool 

Tallinn-Luhamaa maanteed, kuid parem lahendus oleks, kui suurest maanteest lääne pool 

oleks Tümba suunas viiv Tümba tee ja ida pool Soodoma tee, mis läheb välja ajaloolise 

Soodoma popsiküla talude juurde. 

 

Kohanimenõukogu liikmed toetavad Erastvere külanime taastamist ning pooldavad Evar 

Saare ettepanekut Soodoma nime säilitamise osas.  

 

Mall Leht selgitab, et Erastvere külanime taastamise korral praeguse Soodoma küla 

territooriumil tuleb muuta vähemalt nelja hoonestatud maaüksuse nime, mis hetkel asuvad 

erinevates külades, kuid Erastvere külanime taastamise korral asuksid samas külas. Ta lisab, 
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et mõlemas külas asuvad samanimelised hoonestatud maaüksused on järgmised: Kase, 

Metsaääre, Pärna ja Teeääre. 

 

OTSUSTATI: Kohanimenõukogu toetab Erastvere külanime taastamist, kuid leiab, et 

kohalik omavalitsus võiks kaaluda Soodoma nime säilitamist Soodoma nimelise 

teelõigu nimetamise kaudu.  

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Väino Tõemets 

Koosoleku juhataja 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Timo Torm 

Protokollija 


