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läidab

Laulupeotuli

tänavu möödub 150 aastat
esimese üldlaulupeo pidamisest tartus.
laulupeo “Minu arm” tule tulemine sai alguse 1. juunil tartus.

südameid ja lõkkeid

tuli läbib teel tartust tallinnasse esimest korda
kõiki Eesti omavalitsusi.
Info: https://2019.laulupidu.ee/tuletulemine-2019/

Laulupeotule kireval ja tujuküllasel teekonnal läbi Lääne-Virumaa saab
lustida pidudel ja simmanitel, laululeegiga kaasa sõita-joosta-kõndida
ning läita isiklik peotuli, mis loidab kodus kasvõi kogu suve.
Inna

Grünfeldt

inna.grynfeldt@
virumaateataja.ee

Võsu

Vergi

/

Eisma

Laulupeotuli

liigub

Lääne-Viru-

Võhma

maal maitsi ja meritsi, teda
kantakse kätel ja sõidutatakse
nii hobuvankril kui ka
kil. Tule tervituseks lendavad
laulud ja tiirlevad triibuseelikud, sädemest lähevad leekima lõkked
ja südamed.

Kunda

soomu-

Viitna

teekonnal 381 kilomeetrit, ütles LääneViru maakonna laulu-ja tantsupeo komisjoni liige Urmas Lindlo. Ida-Virumaalt võetakse tuli Uljastel vastu
27. juuni hommikul ning Järvamaale
saadetakse Tapalt teele 29. juuni hommikul. Lääne-Virumaal tehakse üle 30
tule tervitamise peatuse.
Tule transportimisel lähevad käiku
väledad jalad, hobuvankrid, punnvõrrid ja mootorrattad, aga ka kaater,
ka, traktor, päästeauto, saunabuss ja
off-road-masinad. Rakveres sõidutab
laululeeki eesti oma auto Nublu. Tapalt
Järvamaale veereb tuli pidulikult lahtises kergsoomukis.
Lääne-Virumaa laulu-ja tantsupeo
kuraator Ingrid Pärnamäe rääkis, et
laulu-ja tantsupeo sihtasutus andis
le teekonna esimest korda maakondade korraldada. “Algaja kuraatorina
mõtlesin, et iga omavalitsus võiks ise
valida, mis oleksid toredad ja olulised
punktid, mida tule teekond läbiks,”
märkis Pärnamäe.
Vallast teise antakse tuli üle pidulikult tervitussõnade, laulu ja tantsuga.
Kuraator arvas, et tseremooniad tulevad toredad ja erinevad. “Iga vald leidis oma märksõna. Väike-Maarjal on
selleks “Kotli” ja neil sõidutab tuld Kotliks kehastunud isik arhitekti kunagise
autoga sarnaneval vanasõidukil,” mainis Urmas Lindlo ühte ideed. Tähelepanu keskmesse on võetud kultuuriinimeste kodud või mälestusmärgid ning
mitmesugused kohalikud vaatamisväärsused.
Aserist läheb tuli kaatriga merele,
peatub Eismal ja Vergis ning randub
Käsmus. “Kel on kaater, võiks kaasa
sõita. Tekiks tulele ilus eskort,” pakkus
Lindlo meresõitjatele ahvatlevat võimalust. Tugeva tormi korral liigub tuli
nende kohtade vahel maitsi.
Käsmust reisib leek Võsule hoburakendiga. Haljala ja Vinni vald kaasavad
päästeautod. “Kolonnile, mis tuld
dab, võivad kõik end sappa haakida
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28. JUUNIL

Roela

Tamsalu

kell 8.30 Võsu sadamas tule äratamine ja teele saatmine
kell 9 Võhma seltsimajas tule tervitamine
kell 9.30 Viitna kõrtsi kiigeplatsil laulupeotule üleandmine Haljala
vallalt Kadrina vallale
Laulupeotule te koLndä ne-Viruma l algabreis ga
kell 10.05 Kadrina keskväljakul tule tervitamine
kond
Uljastelt
maallõalgab
kell 11 rakvere linna piiril Silberauto parkimispeb li kumisega Tapalt Amblasse.
Uljastelt
platsil laulupeotule üleandmine Kadrina vallalt
ning lõpeb
rakvere linnale
sega Tapalt
kell 11.30 rakvere linnavalitsuse ees tule tervilasse.
tamine
kell 12.30 Piira bussipeatuses laulupeotule üleandmine rakvere
linnalt Vinni vallale
kell 13 Pajustis laureaatide tammikus tule tervitamine
kell 13.40 Viru-Jaagupi kiriku ees parkimisplatsil tule tervitamine
kell 14.10 roela laululaval tule tervitamine
kell 14.40 Muuga mõisas tule tervitamine
kell 15.20 laekvere keskväljakul tule tervitamine
kell 15.30 Sireveres laulupeotule üleandmine Vinni vallalt VäikeMaarja vallale
kell 16.05 Simuna Katkuallikal tule tervitamine
kell 17 rakke Mühlhauseni maja juures (lille 10) tule tervitamine
kell 18 Väike-Maarja keskväljakul tule tervitamine
kell 19 tamsalu 100 tamme pargis laulupeotule üleandmine VäikeMaarja vallalt tapa vallale
kell 20 Jäneda viinaköögi ees tule tervitamine
kell 20.30 lehtse rahvamajas tule tervitamine
kell 21 tapa peoplatsil tule tervitamine, kontsert koos Prantsuse ja
Briti liitlastega, tule magama saatmine
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olgu kõndides, joostes või sõites ja olla teekonnal osalised,” rõhutas Urmas
Lindlo. “Tulge ja saatke oma tuld, saage sellest osa,” soovitas Ingrid Pärna–

mäe.

Ehkki peotule liikumisel on täpne
graafik, ei piira see kuidagi kohalike pidude aega. “Tuli liigub edasi, aga rahvapidu kestab edasi. Tuli, mis laulupeotulest süüdati, jääb ju sinna paigale,”
sõnas Lindlo.
Laulupeotuli ööbib 27. juunil Võsul
ja 28. juunil Tapal ning seal on tulekul
suuremad peod. Võsu tähistab tuleõhtut simmaniga, Tapal on plaanis kontsert koostöös seal baseeruvate NATO
liitlastega Briti ja Prantsuse sõduritega. “Britid avaldasid laulu-ja tantsupeo
sihtasutusele soovi laulupeoprotsessis
osaleda, hiljem liitus Prantsuse laulukoor. Britid, kes tegutsesid juba “Teeme ära!” raames, lähevad lauluväljakule pinke tassima, õpivad ära eesti keeles laulu “Üksi pole keegi”, mille Tapa
kontserdil esitavad. Hästi suur huvi on
nende poolt,” rääkis Ingrid Pärnamäe.
29. juuni hommikul viivad britid laulupeotule soomukiga Tapalt Amblasse.
Laulupeotulest saab iga soovija lee–

gi koju kaasa. Selleks tuleb tule tervitamise paika võtta ühes latern või tõr-

vik, pirrud on tuletoojatel kaasas. “Jaanipeod on küll peetud, aga laulupeotulest on tore süüdata koduaias lõke või
hoida leeki laulupeo ajal laternas,” sõ-

Ingrid
“Kuidas see kõik välja tuleb, me ei
tea, aga selline ühisettevõtmine peabki olema natuke spontaanne. Ka lauluja tantsupidu on küll planeeritud, kuid
seal on ruumi loomingulisusele,” ütles
kuraator. “Ükski päev ja ükski pidu ei
sarnane teisega, vaid on iga kord erinevalt eriline. Samamoodi pole tule
teekonnal kõik lõpuni paika pandud,
vaid inimestel on võimalus osaleda,” linas

Pärnamäe.
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Urmas Lindlo soovitab alla tõmmata äpi, mis annab kohe kätte, mis on
laulupeotule teekonnal toimumas, ja
lüüa julgesti üritustel kaasa. “Mida
rohkem meid tule saatmisel on, seda
vägevam emotsioon saab olema,” kinnitas Urmas Lindlo. “Arvan, et pidu
heb tuletoomise kaudu inimesele lähemale. Kui ta ka ei laula, tantsi ega
mängi pilli, saab sel moel olla osake
peost,” lisas Ingrid Pärnamäe.

lä-

Väike-

takse koduloolisi trükiseid. Proovikiviks
vallale on aga leida haldusreformi järel
sobiv lahendus kahe endise kihelkonna

•

kell 10 uljaste külaplatsil laulupeotule üleandmine Ida-Virumaalt
lääne-Virumaale ja rakvere vallale
kell 11.20 uhtna külaplatsil tule tervitamine
kell 12.25 lammasmäe puhkekeskuse peoplatsil laulupeotule üleandmine rakvere vallalt Viru-Nigula vallale
kell 13.15 Kunda külas tule tervitamine
kell 14.05 Kunda linna keskväljakul tule tervitamine
kell 14.35 Viru-Nigula pastoraadis tule tervitamine
kell 15.15 Aseri rahvamajas tule tervitamine
kell 15.40 Aseri muulilt minnakse laulupeotulega merele
kell 17.05 Eisma sadamas laulupeotule üleandmine Viru-Nigula
vallalt Haljala vallale
kell 17.45 Vergi sadamas tule tervitamine
kell 18.45 Käsmu sadamas tule tervitamine
kell 20 Võsu sadamas tule tervitamine, simman, tule magama saatmine
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Muuseumipäeval arutati
aruväikemuuseumide võimalusi

dit väärtustavaid ettevõtmisi ja

•

Rakvere

muuseumi ja MTÜ
Viru Instituut korraldatud muuseumipäeval Väike-Maarjas
tati koos omavalitsuste ja väikemuuseumide esindajatega ning koduuurijatega
Virumaa kohalike muuseumide olukorda ja otsiti võimalusi koostööks.

Maarja muuseumi minevikust, olevikust
ja tulevikust ning Väike-Maarja valla
külaliikumisest. Tõdeti, et vallas on
häid ettevõtmisi külade pärandi jäädvustamisel ja tutvustamisel: on teaberikkaid kodulehti, tegutseb muuseumisõprade selts, toimub rohkelt päran-
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29. JUUNIL
•

•

kell 9 tapa tuletõrjedepoo juures tule äratamise rituaal ja teele
saatmine
kell 10 Ambla rahvamaja juures tule üleandmine tapa linnalt ja
lääne-Virumaalt Järvamaale

kultuuripärandi kogumiseks ja esitlemiseks. Praegu toimib Väike-Maarja muuseum ennekõike Väike-Maarja kihelkonnamuuseumina, Simuna kihelkonna pärand asub aga Simunas ja Rakkes.
Vinni valla muuseumide
olukorra
Muuseumipäevalised kuulamas Marge Lepikut.
kaardistamise ja

VIRUNST

tu-

levikuvisiooni väljatöötamise töörühm,
kuhu kaasati Tallinna ülikooli üliõpilased, jõudis järeldusele, et seniselt süsteemitult esemete
kogumiselt tuleb üle minna museaalide süsteemsele säilitamisele ja teemade järgi tutvustamisele, jõuda
leppele muuseumiruumide asukohas
ning need korda teha. Vinni valla muuseumide projekti juhtinud Sulev Lääne

kokku-

hinnangul võiks sellest saada üleriigiline pilootprojekt, sest pärast haldusreforme pole muuseumide olukord kiita
mujalgi.
Viru Instituudi projektijuht Marge
Lepik ütles, et praegu puudub LääneVirumaal institutsioon, kes koondaks
kokkusaamiseks ja infovahetuseks
kemuuseumid. “Haldusreformi järel
tunnevad väikemuuseumid selle järele
aga teravamalt vajadust kui varem. Väikemuuseumidel on oma roll täita koduloolise mälu talletajana. Sestap algatas
Viru Instituut seltside ja omavalitsuste
küsitlemise, et kaardistada Virumaal

väi-

olevad väikemuuseumid, Virumaa

koh-

tadega seotud koduuurijad ja teha info
kättesaadavaks,” rääkis Lepik. Arutelusid jätkatakse sügisel. (VT)

