Märksõna „Metsaisa ja metsaema“
SELETUSKIRI
Vapi sümboolika väärtustab Elva valda kui looduslähedast ja väge andvat piirkonda, mis on tuntud
puhkamise ja sportimise võimaluste poolest. Mehe ja naise figuurid sümboliseerivad loodusega
ühtesulandumist, koostööd ja ühtsust. Mehel on peas kasetohust kaabu ja naisel lehtedest põimik.
Kuue lehe põimumine tähendab kuue omavalitsusüksuse ühinemist.
Põhivärvidena on kasutatud sinist, rohelist ja valget. Vapil ja logol võib valge asendada hõbedasega.
Sinine värv sümboliseerib taevast ja vett, roheline looduslähedust ja viljakust ning valge puhast õhku
ja rahu. Lipu ülemine pool on valge, alumine pool roheline. Lipu keskel on sinise taustaga vapp, mis
loob kujutise maapinnas olevast veekogust, mille kohal on puhas õhk. Rohelise ja sinise värvi
kasutamine sümboolikas rõhutab metsa- ja veerohkust. Elval on ka metsapealinna tiitel aastast 2013.
Lisaks metsarohkusele on Elva vallas palju jõgesid ja järvesid, läänepiiriks on Võrtsjärv.
Ideena on kasutatud Väikese Väeraja puuskulptuuride rajalt Metsaisa-Metsaema skulptuuri. Püüdsin
edasi anda eelkõige looduslähedust ja ühtsust, samas hoida ka sidet Eesti folklooriga. 2008. aastal
loodud Väike Väerada saab alguse ajaloolise Elva vaksalihoone lähedalt ja suundub Tartumaa
Tervisespordikeskusesse. Terviserajal on üle kolmekümne Eesti folkloorist inspireeritud
puuskulptuuri. Metsaisa-Metsaema skulptuuri lõi kunstnik Anni Irs. August Jakobsoni muinasjutus on
metsahaldjad – metsaisa ja metsaema need, kes annavad peavarju eksinud peremehele ja juhatavad
ta koduteele. Terviseraja idee autor Reet Priiman on öelnud: „Puukujud Eesti muinasjuttudest
annavad loodusraja tervistavale toimele emotsionaalse mõtte“.
Elva vallas on palju tervise- ja spordiradasid ning looduskauneid kohti. Väikese Väeraja ideed kui väge
andvat looduskeskkonda võib edasi arendada ka valla teistele aladele, nii et sellest saaks üks läbiv
element uuele Elva vallale. Näiteks leida veel Eesti folkloorist tuntud lugusid ja arendada välja
teemapark, kuhu kaasata juba vallas olemasolevaid objekte ja teenuseid. See annaks Elva valla
identiteedile ja väärtustele uut jõudu ning väge.

Lipu mõõtmed 105x165 cm, külgede suhe 7:11.
Fondid:
-

logo font Penna
(vabalt kasutatav ka kommertseesmärgil http://www.1001fonts.com/penna-font.html)
visiitkaardi font Gill Sans MTRegular ja Gill Sans MT Italic
majasildi font Gill Sans MT Bold
kirjaplangi font Times New Roman

