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Lehte Ilves

  

  

Eesti Vabariigi 93. aastapäeva eel saab presidendilt autasu 99 inimest, nende seas läänlased
vehklemise maailmameistrist Nikolai Novosjolov ja elupõline kinomees, Matsalu
loodusfilmifestivali tegevjuht Tiit Mesila.

      

Nikolai Novosjolov saab presidendilt III klassi Valgetähe, Tiit Mesila V klassi Valgetähe.

  

Loodushariduse edendamise eest aumärgi saav Tiit Mesila ütles, et on saanud küll au– ja
tänukirju, teda on kiidetud Lihulas ja maakonnas, aga selline tunnustus on küll esimene.

  

Mesila sai Tartu ülikoolis Juhan Peegli juures ajakirjanikuhariduse. Noore reporteri esimene
töökoht oli Õhtuleht.

  

Peagi tuli aga kinomaailm. Ta oli Ringvaate toimetaja Tallinnfilmis, 1971–1989 toimetaja
Reklaamfilmis, siis Kroonikaosakonna peatoimetaja ja juhataja Tallinnfilmis.

  

Uue Eesti aja alguses pöördus Mesila tagasi vanade liistude juurde. Oli venekeelse nädalalehe
Den za Dnjon tegevtoimetaja ja kui sõber Tõnu Ots peatoimetaja kohalt lahkus, sai Mesila tema
asemele. "See oli aeg, mil meievanuseid filmitegijaid enam vaja ei läinud," ütles Mesila. Ta on
töötanud riigikaitseakadeemias ja tollases pedagoogikaülikoolis PR–alal ning toimetanud
mõlemas ka koolilehte.

  

Aastast 2003 on Mesila seotud Matsalu filmifestivaliga. "Pensioniea näputöö," ütles ta. Festivali
ta oma elutööks nimetada ei söanda. "Proovin paar aastat vastu pidada," ütles Mesila 10.
loodusfilmifestivali tuleval aastal silmas pidades.
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Talviti elab Mesila koos abikaasa, kinoringkonnis samuti hästi tuntud Vaike Mesilaga Tallinnas.
Suved veedavad nad Järisel, 10 kilomeetrit Tõnu Otsa kodust Matsalus.

  

"Minu parim sõber," ütles Tõnu Ots kursusevenna kohta. "Nagu vihaleht tagumiku küljes,"
kirjeldas Ots 1961. aastast kestvat sõprust. Otsa sõnul iseloomustab Mesilat meeletu optimism,
mis nakkab ja haarab kaasa. Optimism on aidanud tal elukatsumustest välja tulla.

  

Tõnu Ots lisas, et Mesila õpetas aastaid venelastele eesti keelt — ta on läbinud
integratsioonipedagoogika koolituse ja on integratsioonispetsialist.

  

Nüüd ta enam ei õpeta, vaid on Riikliku Eksamikeskuse eksaminaator ja võtab muukeelseilt
kodanikelt eesti keele tasemeeksameid vastu.

  

"Aga tema kirg on filmindus," lisas Ots.

  

Mesila kutsus Matsalu filmifestivali juurde filmi– ja fotomees Ago Ruus, festivali mõtte käis aga
välja Lihula tollane vallavanem Tiit Madisson.

  

Mesilal jagub festivali ettevalmistusel tööd kogu aastaks. Praegu näiteks käib taotluste
kirjutamine ja esitamine. Filmide väljavalimisel on kõige kaalukam sõna programmijuhil Ago
Ruusil.

  

Vaike Mesila on festivali logistikapealik, tema peal on majutus, piletid, hotellid. Neil kolmel
põhitegelasel on veel palju abilisi vallast ja koolist, rahvuspargist, Haapsalust jm.

  

  

 2 / 3



"President andis autasu kahele läänlasele", Lääne Elu, 3. veebruar 2011
Neljapäev, 03 Veebruar 2011 00:00

Artikkel Lääne Elu veebilehel .
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