
 

 

 

 

 

 

 

Läbi kolme aastakümne 

 

 

 

 

 

 

 

Viru Instituut 

2016 



2 
 

Sisukord 
SAATEKS ................................................................................................................................................. 4 

VIRU SÄRU LÄBI KOLME AASTAKÜMNE .............................................................................................. 7 

ÜTLUSI JA FOTOSID SÄRU KORRALDAJATELT .................................................................................. 11 

Rein Sikk ............................................................................................................................................ 11 

Helju Mikkel ...................................................................................................................................... 11 

„Viru särule on antud tuua, luua, puhuda, uhuda, tolmelda,lõhnata, kanda, särada, soojendada  

ja tukselda. Olgu see  kõik tänavugi nii.“......................................................................................... 11 

Ingrid Rüütel ..................................................................................................................................... 11 

Idee sünd. Maie Orav ........................................................................................................................ 12 

Säru kui oma aja laps.  Raivo Riim .................................................................................................... 12 

Mis olid Viru säru sünnisõnad?  Anne Peäske ................................................................................... 13 

Vaike Sein .......................................................................................................................................... 13 

Ülo Niisuke ........................................................................................................................................ 14 

„Särulaadse peo idee oli paljudel mõttes juba Lahemaa Rahvuspargi ansambli loomisest peale. 

Ta sündis ajal, mil see oli võimalik.................................................................................................... 14 

Viru säru oli midagi uut ja oma. Viivi Voorand ................................................................................. 14 

Viru säru korraldamine oli midagi uut. Mart Maidla ........................................................................ 16 

Arvo Piir ............................................................................................................................................. 16 

Aatelised, rõõmu ja lusti tulvil peod.  Riina Vanhanen .................................................................... 17 

Lähtume oma tegevuse sisukusest.  Igor Tõnuristi ettepanekutest Viru säru 1997.a festivaliks ... 18 

Mis jäi pidudest meelde?  Anne Peäske ............................................................................................ 19 

Arvo Piir ............................................................................................................................................. 20 

Maie Orav .......................................................................................................................................... 20 

Kadrina Kadrid .................................................................................................................................. 21 

Viivi Voorand ..................................................................................................................................... 22 

Igor Tõnurist ..................................................................................................................................... 22 

Toomas Varek ................................................................................................................................... 23 

Mis on säru minu jaoks?, Anne Peäske ............................................................................................. 23 

Raivo Riim ......................................................................................................................................... 23 

Urmas Tamm .................................................................................................................................... 24 

Kadrina Kadrid .................................................................................................................................. 24 

Ello Odraks ........................................................................................................................................ 25 

Urmas Tamm .................................................................................................................................... 25 

MEENUTUSED ...................................................................................................................................... 27 

Viru säruga sündis ime...................................................................................................................... 27 



3 
 

Tegime Viru säru armastusega ........................................................................................................ 27 

Viru säru on meie ühine rikkus ......................................................................................................... 28 

Viru säru sündis ajal, mil see oli võimalik ......................................................................................... 28 

Viru säru korraldamine Palmses oli midagi uut ............................................................................... 29 

Viru säru oli midagi uut ja oma ......................................................................................................... 30 

Säru kujunduses tuli leida erilisi tahke ............................................................................................. 30 

Mis olid Viru säru sünnisõnad? ......................................................................................................... 31 

Viru säru andis palju nii Lahemaale kui Eestile ................................................................................ 32 

On, mida meenutada ........................................................................................................................ 35 

Säru korraldajad tegid seda pühendumisega ................................................................................. 35 

Oli iseenesestmõistetav komme - toetada kultuuri ........................................................................ 37 

Säru oli maakonna vapiüritus........................................................................................................... 37 

Viru särul tantsiti eesti rahvatantse ning kõlas eesti  rahvalaul ja –muusika ................................ 38 

Ikka Viru särust mõeldes .................................................................................................................. 39 

Tink-Tingadi säru lugu ...................................................................................................................... 40 

KIIGESÄRU ........................................................................................................................................ 42 

PALMSES KIIGESÄRUL ..................................................................................................................... 42 

PULMASÄRU..................................................................................................................................... 43 

LINNULAULU SÄRU ......................................................................................................................... 44 

 

  

 

 

 

 

 



4 
 

 

SAATEKS  

 

2015. aastal alustas Viru Instituut Eesti esimesest folkloorifestivalist Viru Säru mälestuste, 
fotode ja filmide kogumist, kutsudes üles kõiki oma materjalidest teada andma, et saaks 
need koondada, süstematiseerida ja arhiveerida. Kokku leiti hulk trükiseid, fotosid, filme 
ja artikleid ajalehtedest, filmiarhiivist, maavalitsuse, omavalitsuste liidu, Virumaa 
muuseumide, Lahemaa rahvuspargi ja Virumaa Fondi arhiividest ning korraldajate 
erakogudest. 
 
Korraldajate mälestusi, osalejate ja endiste fotograafide fotosid esitleti näitusel ”Viru säru 
läbi kolme aastakümne”.  
Suur tänu teile, Igor Tõnurist, Maie Orav, Ingrid Rüütel, Riina Vanhanen, Arvet Mägi, Arvo 
Piir, Vaike Sein, Ülo Niisuke, Mart Maidla,  Rein Sikk, Raivo Riim, Pilvi Lepiksoo, Pilvi 
Põldmaa, Urmas Tamm, Viivi Voorand, Kadri Mägi, Kai Tingas, Toomas Varek, Anne 
Peäske, Ave Paulus, Ello Odraks, Saima Gordejeva, Eve Raja, Ervin Lember, ansambel 
Kungla, Teet Suur, Avo Seidelberg, SA Virumaa Muuseumid, Lahemaa rahvuspark. 
Paljud vanad fotod digitaliseeriti enne arhiivi andmist, et neid oleks tulevikus võimalus 
uurijatel kasutada. Kõik kogutud materjalid antakse peal süstematiseerimist üle arhiivile.  
Mälestuste kogumine ja intervjuude läbiviimine oli mitmeti üllatav. Paljud, kelle poole sai 
pöördutud, olid meelsasti nõus oma mälestusi ja fotosid jagama. Kuid osa neist, kes omal 
ajal aktiivselt säru korraldamisel osalesid, keeldusid kõnelemast neil teemadel, sest see 
teema ei pidavat enam neid kõnetama. Oli ka inimesi, kes nägid säru nüüd hoopis teisiti 
kui kolmkümmend aastat tagasi, juurde olid tulnud juba isegi legendid teatud 
juhtumistest.  Torkas silma, et lauljad nägid särus enam lauljate pidu, tantsijad oma pidu, 
kuid kõik nad mainisid erilist õhkkonda, mis oli Palmse pidudel. Samal ajal paljud säru 
külalised tõstsid esile just keskkonda, kujundust, ühistegevust, mis kõik kokku oli seotud 
teistsuguse tantsu-ja laulupeoga.  Aga ühes olid kõik ühel meele: säru oli midagi erilist 
omas ajas nii Virumaa kui Eesti jaoks. Oli ka neid, kes ootasid uue säru korraldamist ja 
uskusid ka selle võimalikkusesse. Mitmed avaldasid lootust, et küll omal ajal tulevad uued 
särud. 
Kogumikuke sai kokku pandud lisaks mälestuste ja fotode esitajatele tänu Rein Siku 
ajalehe artiklitele, Helgi Pajo keelelisele toimetamisele ja Merle Maimjärv-Mirka 
kujundamisele. 
 
Viru Instituut loodab, et kogutud materjalist on tulevikus kasu nii tudengitel kui ka kodu-
uurijatel, samuti kultuuritöötajatel, kes soovivad taas midagi Viru säru laadset korraldada. 
 
Head uudistamist! 
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„Säru pole lihtsalt üksikrühmade kontsertide jada, vaid folkloorist lugu 

pidavate inimeste ühispidu.“ 
 

Igor Tõnurist 

 
 

 
Kauaaegne Viru säru kunstiline juht Igor Tõnurist 2016.aastal. 

Foto Avo Seidelberg 
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Korraldajad meenutamas Viru säru 15.juunil 2016. 

Foto Avo Seidelberg 

 

 
Foto Arve Mägi 1987 Palmses 
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 VIRU SÄRU LÄBI KOLME AASTAKÜMNE 

 

Rahvusvaheline folkloorifestival Viru säru  -  1986, 1987, 1989, 1990, 1992,   1995, 1997, 

2000, 2003, 2006, 2008.  

Viru säru olulisus eesti rahvakultuuri edendamisel on võrreldav laulva revolutsiooni 

tähtsusega kogu riigile. Edasised  Maarjamaal tuntuks saanud  peod – Viljandimaa virred, 

Kirde killad, Porkuni pillar, Tartumaa trallam, Pärnumaa pirand jt. olid võrsed 1986. a 

virulaste kasvama pandud puust. 

Viru säru idee autorid olid Rene Treial, Ilmar Epner, Rein Sikk ja Maie Orav. 

Igal  Viru särul  on olnud oma eripärane nägu ja särule on värvi andnud üks kindla 

suunitlusega teema. 

Esimene – protestisäru (niisugune nimetus anti hiljem) - 1986. a (5.-6.juuli)  Palmses, 

Lahemaa rahvuspargi 15. sünnipäeval.  

21. juunil oli Rakveres kavade ülevaatus.  Säru sündis vastuseisust senini Nõukogude Liidus 

ja ENSVs ainuvalitsenud ja riiklikult eelisarendatud nn sisult sotsialistliku ja vormilt 

rahvusliku rahvakultuuri edendamise vastu. 

Esimese säru eest pälvis idee üks autoritest, peo kunstiline juht Maie Orav, Ullo Toomi 

nimelise preemia. 

Teine– ohusäru. 1987. a (11.-12.juuli) Palmses. 

Pidu tervitasid Trivimi Velliste ning Lea ja Veljo Tormis.  Toimuvas nähti üht märki rahva 

ärkamisest, lisaks protesteeriti fosforiidikaevandamise ohu vastu Virumaal. 

Kolmas – ripatssäru. 1989. a (7.-8. juuli) Palmses. 

Eestisse jõudnud Baltimaade folkloorifestival “Baltica” haaras särugi oma raamesse. 

Pidude sidumine oli viga, säru polnud enam säru, aga ka mitte Baltica. Hiljem hakati 

särusid korraldama taas Balticast lahus. 

Neljas – põhjasäru. 1990. a (6.-8. juuli) Palmses. 

Tekkis mõte liita säru Põhjamaade Nordleki festivalide ketiga. Sellepärast kutsuti särule 

rohkesti Põhjala külalisrühmi. See ei saanud tänu sealse süsteemi konservatiivsusele siiski 

teoks.  

Viies – invasäru. 1992. a (3.-5. juuli)  Palmses.  

30. mai – folklooripäev ausambamäe kõrval (kavade ülevaatamine).                                 

Peole kutsuti  vaimupuuetega tantsurühm Taanist ja peole pääsesid ka  samalaadsed 

rühmad Eestist. Vaimupuudega inimeste tegelejate ringis nimetati toimuvat 

revolutsiooniliseks. Siit said õhutust uued invafestivalid Eestis.  
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Esimese viie säru kunstiline juht oli Maie Orav.  

Alates 1994. aastast rakendus Viru säru koolitus, mis toimus särudele eelnevatel aastatel.  

Samuti vaadati iga säru eel üle kavad, nn kavade katsumine. 

 

Kuues – muutuste säru. 1995. a (30.juuni, 1.-2.juuli) Vihulas. 

Kavade katsumine 22. aprillil Rakvere Gümnaasiumis.  

Säru kolis Vihula mõisa. Kunstiliseks juhiks sai Igor Tõnurist. Pidustused algasid 

mõttevahetusega teemal „Kas Euroopaga ühinemine ohustab väikerahvaste kultuure?“.  

Kui seni olid enamik folklooriga tegelejaid rahvatantsurühmad, siis nüüd hakati rohkem 

tähelepanu pöörama rahvalaulule - regilaulule ja pillimängule. Säru peateema oligi „Viru 

viisid“. 

Esmakordselt Säru ajaloos sai teoks õllelava, kus räägiti anekdoote ja lauldi õllelaule. 

Toimus rahvapillimängijate retk kohaliku folklooriajalooga seotud paikadesse. Tööle 

rakendus vabalava, kus esinesid need, kes pealavadele ei pääsenud. Nõnda ei saadetud 

ühtki soovijat koju tagasi. Lastele räägiti muinasjutumajas  soome- ugri  ja teiste rahvaste 

jutte. Alates  sellest särust rakendus  festivaliklubi töö. 

Seitsmes – jõu- ja osavussäru. 1997. a (5.-6. juuli)  Vihulas. 

Kavade katsumine 20. aprillil Haljala Rahvamajas.  

Esmakordselt lülitati säru programmi sportmängud: palgi lükkamine, veskikivi ja vankri 

tõstmine, rattal käimine, kooditants, kurnimäng. Jõukavadega esinesid ka külalisrühmad 

Peterburist  ja  Riiast ning maakonna rühmade mehed. 

Kaheksas – naljasäru. 2000. a  (1.-2. juuli) Vihulas. 

Kavade katsumine 7. mail  Sõmeru klubis.  

Meene: viguriga mäng. 

Säru algas hernehirmutiste tegemisega (on see ju elav rahvakunstiliik, mis igal kevadel 

sünnib ja sügisel sureb) ehk särutiste tegemise ja rongkäiguga.  

Lauldi naljalaule kuni lorilauludeni välja, tantsiti naljatantse, vesteldi anekdoote, 

moodustati vikatiluiskajatest ansambel, teoks said linnulaulukool ja kontsert. 

2001. aastal tähistati 15 aasta möödumist I Viru särust Palmses seal toimunud  III Lahemaa 

torupillipäevadel, kuhu olid kutsutud särude korraldajad, I särul osalenud rühmad ja 

esimese säru  ansambel Kukerpillid. 

 

Üheksas – kiigesäru. 2003. a (5.-6.juuli) Palmses. 

Kavade katsumine 7. mail – Kadrina rahvamajas.   

Säru  auhind: laastudest meene „Viru värav“.  
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Säru kolis taas Vihulast Palmsesse. 

Särul toimuv oli kõik kiige ja kiikumisega seonduv: külakiigest kiikingini (kiikede näitus, 

kiigelaulude laulmine kiigel ja kiikingul). Seekord  tantsiti seltskonnatantse pasunakoori 

saatel. Esmakordselt säru ajaloos oli Ilumäe kabelis eesti rahvapäraste koraalide 

ühislaulmine. Protestimaks Lahemaa metsade raiumise ja randade  lagastamise vastu 

sidusid särule saabujad Ilumäe ohvripärna külge ohvripaela. 

Kümnes – armusäru. 2006. a (7.-9.juuli) Vihulas. See oli juubelisäru, sest esimesest särust 

oli möödunud 20 aastat. 

Kavade katsumine 7. mail Kadrina rahvamajas 

Meene: Viru säru kinnas. 

Esitati nii armastuse kui  ka pulmadega seotus folkloori. Säru algas  kosjalaulude õhtuga . 

Järgnesid kaks päeva armastuse lugudega ning eri paikkondade ja rahvaste 

pulmatavadega. Töötas armukoda, pulmatohter, mängis pulmaorkester . Säru pärliks oli     

Eesti Vabaõhumuuseumi näitus „Eesti armastus“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Üheteistkümnes – rahasäru. 2008. a (5.-6.juul) Jänedal. See säru jäi ka viimaseks. 

Kavade katsumine 27. aprillil Kadrina rahvamajas. 

Meene: rahakott eesti kroonidega.  

Raha – rikkus ja vaesus. Säru kavad olid rahateemalised, laulud, tantsud, mängud, jutud ja 

naljalood rahapajast münditeaduseni, vaesuse teema. Eesti ajaloomuuseum koostöös 

Eesti kunstiakadeemiaga tõi vaadata näituse „Münt ja ehe eesti rahvatraditsioonis“. Viru 

särul tuli taasettekandele ja anti üle riigikogu esimehele Ene Ergmale eesti 90. 

sünnipäevaks virulase Rein Siku ideest sündinud 6500-realine regilaul „Viru regi“. 

Alates kuuendast särust kuni viimase, üheteistkümnenda säruni oli kunstiline juht Igor 

Tõnurist. 

Säru sümboolika autor ja kõikide särude peakunstnik on olnud Riina Vanhanen. 

(Babitševa).  

Iga säru lahutamatuks osaks on olnud näitused, käsitööde müük, erinevad pillitoad, säru 

(simman) .  

Särud on tundidepikkuselt talletatud ETV arhiivis. Virumaa Teatajas on  aastate jooksul 

ilmunud üle  saja kirjutise särust. 

Särul on tegelaste arv olnud 300 – 800. Igal särul osaleb paarkümmend maakonna rühma, 

kümmekond  rühma mujalt Eestist, sealhulgas ka teiste kultuuriseltside rühmad (vene, 

ukraina, tšuvaši, ingerisoome) ja 3-4 välismaa kollektiivi. Publikut on olnud ca tuhandest 

kuni nelja tuhandeni. 

Kõikidel särudel on osalenud: Lahemaa rahvamuusikud (Viivi Voorand), Tarvanpää 

tantsijad  (Maie Orav), Tamsalu Tuhkatrallad (Ülle Feršel), Kadrina tantsurühmad (Ivi 
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Lehtmets) ja kapell Lustpill (Sirje Luik). Tänu särudele, sellele eelnenud koolitustele tekkis 

maakonda 3 uut folkloorirühma: regilauluansamblid Tink – Tingadi ja  Kadrina Kadrid ning 

folkloorirühm Viru – Nigula mehed.  

Külalisi on olnud  Põhjamaadest, nagu Soome, Norra, Rootsi, Taani, Ahvenamaa, Fääri 

saared, Lätist Liivimaalt, Leedust, Ungarist, Slovakkiast Iirimaalt, Hollandist, Saksamaalt, 

Venemaalt (Marimaa, Ingerimaa, Udmurtia, Moskva), Itaaliast, Prantsusmaalt, Kreekast. 

Säru korraldajad on olnud Lahemaa Rahvuspark, Virumaa Fond, Lääne - Viru Maavalitsus, 

Lääne-Viru Ühisomavalitsus ja Viru säru toimkond. 

Suuremad rahalised toetajad on läbi aastate olnud Lääne – Viru Maavalitsus, Lääne – Viru 

Ühisomavalitsus, Lahemaa Rahvuspark, Virumaa Fond, Kultuuriministeerium,  Eesti 

Kultuurkapital, Eesti Rahvuskultuuri Fond, Kohaliku omaalgatuse programm, Vihula 

Vallavalitsus. 

Koostas Pilvi Lepiksoo, Rahvakultuuri Keskuse rahvakultuurispetsialist Lääne-Virumaal 

 

 
Viru säru Palmses 1990 
Foto Virumaa Muuseumide kogust  
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ÜTLUSI JA FOTOSID SÄRU KORRALDAJATELT 

Viru säru  ehk Virumaa folkloorirevolutsioon.  

Rein Sikk 
 

 

Enno Kapstase foto Viru särult 1990. Kõneleb Helju Mikkel 

 

Helju Mikkel:  
„Viru särule on antud tuua, luua, puhuda, uhuda, tolmelda,lõhnata, kanda, särada, 
soojendada  ja tukselda. Olgu see  kõik tänavugi nii.“ 
 

Ingrid Rüütel: 

„Kes tahab iseendaks  jääda, peab eneses säilitama ka rahvuslikud kultuuriväärtused.“ 

 
 

Viru säru on meie ühine rikkus, Ingrid Rüütel 

 

Viru Säru oli esimene folkloorifestival Eestis, mille eesmärgiks oli tutvustada rahvaste 

tantsu ja muusika ajaloolisi vorme. See avas tee arusaamale, et folkloor pole üksnes 

materjal, millest midagi uut saab luua, vaid et folkloori peamine väärtus on folklooris 

eneses. Rahvaste kultuuripärand on kogu maailma ühine rikkus. Teiste rahvaste 

kultuuridega tutvumine õpetab enam mõistma ja hindama ka omakultuuri väärtusi, mis 

kipuvad tänapäeva globaalse kommertskultuuri varju jääma. Rahva vaimne pärand aitab 

tugevdada usku tulevikku.  
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Uno Õunapuu foto Lahemaa rahvuspargi direktor Ilmar Epner, kunstiline juht Maie Orav,  

Helju Mikkel ja Ingrid Rüütel 1987 Palmses 

 

Idee sünd. Maie Orav 

Tarvanpää käis  1985. aastal Tšehhoslovakkias festivalil, sain sealt idee korraldada ka meil 
niisugune folkloorifestival. Kutsusin Rein Siku parteikomiteesse  läbirääkimistele. Et mul 
oli kogemusi rajooni tantsupidude korraldamises, siis oli see hea eeldus uue peo 
ettevalmistamiseks ja korraldamiseks. Märksõnaks sai „audentsus“. 
Ettevalmistuseks korraldati eraldi koolitus, et milliseid kavasid peole oodatakse. Kevadel 
toimus kavade ülevaatus, kus valiti välja sobilikud. Tol ajal olid aktiivsemad just 
tantsurühmad. Kutsusime peole Eesti tuntumad kollektiivid - Leegajuse, Leigarid, 
Linnutaja ja TRÜ tantsukollektiivi. 
Esimene pidu sai teoks nii Viitnal, Palmses kui ka Võsul. Meelde on jäänud, et lõkkeplats oli 
hea akustika ja atmosfääriga.  
Palmse oli ja on eriline koht esinemisteks. 

 

Säru kui oma aja laps.  Raivo Riim 

Viru säru oli ja jääb esimeseks folkloorifestivaliks Eestis. Maie Orava  ja Rein Siku ühistöö 

oli õnnelikul ajal sündinud paarisrakend: Orav kunstilise juhina ja Sikk ajakirjanduses säru 

lokulööjana andis suurepärase tulemuse. Mul oli õnn ja rõõm olla neil aastatel mõlema 

kõrval, näha suure ja ilusa festivali sündimist ja kasvamist, ka muutumist ja hääbumist.  

Alul Tarvanpääs, hiljem Lahemaa rahwamuusikutes  olen kõikidel särudel tantsinud, 

laulnud, torupilli puhunud ja vahel kavasid juhtinud. Need olid minu elu ilusamad suved, 

kui toimus Viru säru.    
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Mis olid Viru säru sünnisõnad?  Anne Peäske 

See, mis maksab rahvamuusikas, maksab ju ka elus üldse. Alates rütmipulssidest, 

südametuksumisest ja liikumisrõõmust. 

Särus peab olema midagi eestilikku, eriti ürgset, eriti jõulist. 

Säru kutsub kokku külalisi Soomest ja saarest, Venest ja vete tagant. Armastab, hoiab ja 

hindab neid. Viigu nad endaga koju kaasa teadmise, et ka meie armastame ja hoiame ja iga 

hinna eest säilitame oma rahvust ja kultuuri. 

                                                 

Vaike Sein: 
„Viru säru oli esimene folklooripidu, millel ei olnud repertuaaris tolle aja nõuete kohaselt 

vennasrahvaste tantse ega laule, vaid hoopis Eesti oma  rahvatants, -laul ja -muusika. 

Särust sai alguse üleminek audentsele folkloorile, mis kasvas kiiresti üle Eesti.  

Tore oli see, et  Maie Orav kunstilise juhina, Lahemaa Rahvuspargi juht Ilmar Epner  oma 

hoolitsusega majandusliku poole eest, kunstnik Riina Vanhanen kujundajana koos 

majandite ja Lahemaa külade inimestega  sulandusid kõik üheks tervikuks,  mida 

varasemal ajal ei olnud.  

Palmse oli Viru säruks oma esinemispaikade ja õhkkonnaga väga sobiv koht.“ 

       

 
Foto Arvet Mägi Palmse 1987 

 



14 
 

 
Lahemaa rahvuspargi esindajad Aarne Kaasik ja Ilmar Epner 
Enno Kapstase foto Virumaa Muuseumide kogust 

 

 

Ülo Niisuke: 
„Särulaadse peo idee oli paljudel mõttes juba Lahemaa Rahvuspargi ansambli loomisest 

peale. Ta sündis ajal, mil see oli võimalik. 

 Pidu kujunes igati kenaks, kellelegi vastandatamata.“ 

                             

 

Viru säru oli midagi uut ja oma. Viivi Voorand 
 

Viru säru oli minu arvates midagi uut ja oma. Vana regilaul puutumatul kujul oli 

esmakordselt peol esitamisel- see oli paljudele midagi erakorralist ja meeldejäävat, seda 

meenutatakse kohtumistel veel siiani. 

 Vaim minna ühe mütsi all välja -  see oli juba olemas, see oli laulu-  ja tantsupeo vaim.  Ei 

tahtnud alla anda Kihnule  ja Setumaale. Eestis oli juba niisuguseid folklooriansambleid, 

kuid siiski vähe. Suur osa tegijaist olid just klassikalise koolkonna koolitusega, aga nüüd 

õpiti juurde teistsuguseid laule, tantse, muusikat.  
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Enno Kapstase foto 1990.a Virumaa Muuseumide kogust Soome parvetajad Palmse tiigil. 

 

 

 

 

Foto Teet Suur. Jänedal 2008 Raivo Riim löömas lokulauda. 
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Viru säru korraldamine oli midagi uut. Mart Maidla 

 
Viru säru oli omas ajas õigel kohal – meie vajasime sellist üritust, kus  oli ühendatud 

Palmse mõis koos oma ümbruse ning eheda rahvalaulu ja -tantsuga. See oli esimene 

rahvuslik rahvapidu.  

Tänu Viru särule said rajoon, Lahemaa rahvuspark ja kultuurikollektiivid endale välissõpru. 

 

 
Peterburi eestlased Viru särul 2008, Viru –Nigula Meeste kogust. 

 

Arvo Piir: 
„Viru Säru oli märkimisväärne sündmus Lahemaa rahvuspargile, ta sai tuntumaks nii 

eestlaste kui välismaalaste seas.  Tänu Viru Särule said alguse nii Lahemaa rahvuspargil  

kui rajooni kultuurikollektiividel  mitmed sõprussidemed, sealhulgas hõimurahvastega, 

mis jätkuvad osaliselt ka tänaseni. Säru oli üheks tõukeks asutamaks Komis Sõktõvkaris 

Komi-Eesti selts. 

Viru Säru andis palju, mitte ainult Lahemaale, vaid ka Eestile. Kohe said alguse mitmed 

erinevad folklooripeod erinevates kohtades. Mitmed toimuvad veel tänagi.  Alguse said 

kohalikud festivalid mitte ainult Eestis, vaid ka Komis, Udmurtias, Maris ehk mujalgi.“
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Viru-Nigula mehed leidsid kreeka naise, 2008 Jänedal.  

Foto Viru-Nigula Meeste kogust. 

 

Aatelised, rõõmu ja lusti tulvil peod.  Riina Vanhanen 
 

Igal särul oli oma põhimotiiv, mis võimaldas ka kujunduses leida erilisi tahke ja detaile. See 

muutis tegevuse uudseks ja põnevaks. 

Kõik säru toimumiskohad olid looduskaunid paigad, kus tuli leida kooskõla loomuliku ja 

tarviliku vahel. 

Särude kaudu sain väljendada oma sooje tundeid rahvatantsu, rahvuslike traditsioonide ja 

rahvapärimuse vastu. 

Viru särud olid Virumaa ning alguses Palmse mõisa ja hiljem ka Vihula märgiks. See sobis 

kokku ning tuli ka kujunduses sobima panna – mõisad ja rahvatants... 

Minu austus ja lugupidamine oli, on ja jääb nende inimeste vastu, kes algatasid säru idee, 

arendasid seda, korraldasid ja toimetasid ning hoidsid pikka aega elavana. Aga elu voolab 

ja muutub, särust arenesid ja sündisid uued peod… 
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Viru- Nigula meeste kogus.t Lõõtsamehed 2008. 

 

Lähtume oma tegevuse sisukusest.  Igor Tõnuristi ettepanekutest Viru säru 1997.a 

festivaliks 
 

Viimase aastakümne joovastus ja avastusrõõm folkloorifestivalidest on Eestis raugemas ja 

paikkondlikud folkloorifestivalid on muutumas rutiinseteks massiüritusteks. 

Pearõhk pole neil festivalidel mitte oma rahva folklooripärandi sihipärasel 

propageerimisel vaid võimalikult paljude välisrühmade külla kutsumisel. Tunnistagem 

ausalt, et festivalide paljudel kontsertüritustel ja neil esinevatel folkloorirühmadel puudub 

sõnum. Kontsertkavad on sageli orienteeritud  välisele efektile, mitte aga sisule. 

Väliskülaliste vastuvõtuks kulub aga pahatihti suurem osa korraldajate energiast ja ka 

rahast. 

Painkondlik eripära on festivalidel esindatud tavaliselt üsna nõrgalt (v.a setu 

leelopäevad). Üksluine on eri folkloorižanrite esindatus kavades: domineerib tants, vähem 

on esindatud laulumängud ja pillimäng, hoopis unaruses on rahvalaulu rikas pärand ja 

mitmed muud rahvakultuuri nähtused, mida võiks folkloorifestivalidel palju rohkem 

viljelda. 
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Ülalmainitud tendentsidest pole enam vaba ka Viru säru. Oma rutiinsetest 

ettekujutlustest ja mugavusest lahti saades, võiksime anda Viru särule aga hoopis 

värskema näo ja sügavama sisu! 

Kui ei lähtuks enam mitte kontsertnumbrite arvust vaid oma tegevuse sisukusest ja 

mõtestamisest! ning laiendaksime Viru säru tegelaskonda. 

Siit ettepanek : võtame kavva nö rahvaspordi ja ühendame selle folkloorifestivaliga. 

 

 

Foto Arvet Mägi 1987. Palmses. 

 

Mis jäi pidudest meelde?  Anne Peäske 

Suur tegutsemirõõm ja üksmeel. 

Naer, kohati lausa nõrkemiseni. 

Pisarad, nähes laulmas-tantsimas neid, kelle rahvusest on jäänud vaid sõrmedel 

ülesloetavaid inimesi. Näha oma silme all hääbuvaid kunagi nii rõõmsaid kultuure. 

Uhkus, et me nad särule kutsusime. 

Hernehirmutiste tegemine, kuhu üleskutse peale toodi nii palju väärt riide- ja muud 

kraami, et käisin ise mitu aastat Dolce Cabana seelikuga. 
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Sepa pojatütrena sain teada ja oma silmaga näha, kuidas soomaagist sõnnib raud ja sellest 

omakorda sepanael, mis ehib mu raamaturiiulit. 

Teletegijana sain alguses palju õiendada, et kellele seda "viru näru" vaja on, aga kui 

vaatajate vastukaja oli ülihea, siis leppisid lõpuks ka need jõud, kes suure ulgumise ja 

hammastekiristamise saatel tehnikat jagasid.      
                          

Arvo Piir: 
„Märkimisväärne oli säru kunstniku Riina Vahnaneni töö, alates sümboolikast –lipust, 

märgist, kuulutustest ja kutsetest kuni peo esinemiskohtade kaunistamiseni, tihti ka 

üllatustega kontsertide eel (lillekimbud, küünlad tiigil jmt).“  

 

                       

 

Foto Arvet Mägi 1987 Palmses 

 

 

Maie Orav: 

„Peab nentima, et kui särude alguses olid tantsurühmad aktiivsemad, siis nüüd on seda 
muusikud. Tagantjärele võib öelda, et Viru säruga sündis ime.“ 
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 Maie Orav ja Raivo Riim meenutamas Viru säru 2016.a 

 Foto Avo Seidelberg  

 

Kadrina Kadrid: 
„Meenub Viru säru eelõhtu, kui käisime Ussimäel hiies, Veljo Tormis oli kohal ja laulsime 

Kristinat („Mere kosilased“) - see oli küll võimas kogemus!  

Vihula lähedal on ka hiis, sinna läksime südaöösel ja laulsime regilaule. Jänedal, käisime 

rahasäru ajal Valgehobuse mäel.“ 

                                                        

            
Enno Kapstase foto 1990.a särust   Viivi Voorand Rakveres 2016 säru 

Virumaa Muuseumide kogust    30.aastapäeval  Foto Avo Seidelberg  
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Viivi Voorand: 

„Rühmad tulid nüüd välja eheda rahvatantsuga, samuti olid muudatused 
muusikas.Palmsel oli  eriline roll Viru säru kohana.  Lahemaa oli ka juba Eesti sümbol - 
ikkagi esimene rahvuspark. Logistiliselt oli ka see parim koht, samuti sobis territooriumi 
suurus. Lahemaa fenomen oli see, et oli ilus koht. Lahemaa rahvuspark oli Eesti inimestele 
püha koht, sinna igaüks ei saanudki. Säru oli pidu, kus sai ka oma inimene Palmses 
osaleda.“ 
 

Igor Tõnurist: 
„Viru säru tekkis ühes kohas kindla funktsiooniga murdelisel ajal, kusjuures tuli hakkama 

saada oma jõududega. Oli ju midagi uudset tulla särule välja oma kavaga, mis ei olnud 

paljudele vastuvõetav, sest oli harjutud muud moodi. 

Kuigi särul oli neil aastail  kokku kaks kunstilist juhti, oli säru siiski kollektiivne töö. 

Mäletan: raskeks tegi asjaolu, et tuli iga kord leida uusi esinemiskohti, sest me ei teadnud, 
kas see saab toimuma Palmses või Vihulas või mujal. 

Säru andis palju ilusaid hetki. Kõige enam on meelde jäänud regilaulude laulmine, samuti 

hiie ja muusikute kodukohtade  külastused.“                             

 

 
Igor Tõnurist ja Kai Tingas Viru säru näituse avamisel 2016 
Foto Avo Seidelberg 
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Toomas Varek: 
„Viru säru võeti majandite ja ettevõtete poolt hästi vastu  ja oldi valmis abistama, sest 

kultuuripisik oli juba neid nakatanud.  

Viru kolhoosi poolt saime toetada säru transpordi ja oma toodetega, sh  õllemärjukesega. 
Mäletan, kui palju tehti rahvariideid  - alates lasteaialastest kuni eakate kollektiivideni.  
Täna oleks see ühele firmale ülejõukäiv.  

Tore oli see, millise innuga neid otsiti ja tehti.“ 

                                                   

Mis on säru minu jaoks?, Anne Peäske 
Pole midagi vahvamat kui ürgsele vastu kajada ja ise edasi mõelda.                                  

 

                              

 

Foto Ervin Lemberilt, Viru-Nigula mehed 2008 

 

Raivo Riim: 
„Täna on Viru säru mulle veidi nagu noorusaega jäänud salaarmastus: temast on magus ja 

kurblik mõelda, ta on jäädavalt läinud, samas ei saa teda keegi mul ära võtta. Olin säruga 

seotud ligi 30 aastat ja need olid ilusad ja targemaks saamise aastad.“ 
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Teet Suure foto 2008 jänedal, XI särul maavanem Urmas Tamm annab üle Eesti 90.aastapäevaks 

koostatud Viru regi Riigukogu esimehele Ene Ergmale 

 

Urmas Tamm: 
„Viru säru oli maakonna vapiüritus, selle korraldust oli vaja üle maakonna koordineerida ja 

leida rahastajaid. Särud olid juba sisult ja korralduselt teistsugused kui 80ndatel ja 

90ndate alguses. Suuresti oli muutunud majandus ja ka kultuurikorraldus, samuti oli üle 

Eesti hakatud juba rohkesti folkloorifestivale korraldama. 

Meenub, et pidin vähemalt kaks korda tõsiselt veenma Igor Tõnuristi, et ta jätkaks säru 

kunstilise juhina. Oli võetud kurss, et igal särul on oma kindel teema. See tegi säru küll 

huvitavamaks asjatundjatele, kuid külastajaid jäi vähemaks. Juba oli asutud korraldama 

kommertslikke rahvapidusid, mistõttu tuli konkureerida külastajate osas“. 

                  

Kadrina Kadrid: 
„Päris palju repertuaari on meile lisandunud tänu särudele - enne olid koolitused ja Igor 

jagas õpetusi ning materjali, seletas tagapõhja.  Need õpitoad olid eriti vahvad. Pidu ise on 

küll kulminatsioon, aga kõik, mis oli enne ja mis sellega kaasnes – oli üks suur 

õppimisprotsess ja väärtus omaette!  

See oli täielik regilauluülikool!  

Lisaks riiete tegemine, kodarrahade hankimine, kostüümid - suur ettevalmistamine! „
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Ello Odraks: 
„Kahju, et särud lõppesid. Põhjuseks peale rahaprobleemi oli ikkagi peojuhi leidmine. 

Otsiti uut juhti pärast Igor Tõnuristi haigestumist, kuid ei leitud. 

Inimesed küsisid veel aastaid, kas ja millal tuleb uus säru. Senini ei ole tulnud, Eestit on 
vallutanud igasugused muud festivalid ja peod, kuid vähe on audentset folkloori. 

Küsimusele: kas täna oleks Viru säru veel võimalik, vastan nii: kui leiduks folkloristist 
peojuht koos pühendunud meeskonnaga, siis oleks Viru säru taassünd võimalik. 

Viru säru tõi maakonnale tuntust nii Eestis kui välismaal, samuti välissuhteid.“ 

       

Urmas Tamm: 
„Vahest mingil ajal võib taas sündida uus omanäoline pidu, mis oleks audentne 

rahvakultuur uues kuues  ja kus oleks vähem kommertsi. Kas see võiks olla säru või muu 

pidu, ei oska pakkuda.“             
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Teet Suure fotod Jänedal 2008 viimasel särul 
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Lisad 

MEENUTUSED 

                 

Viru säruga sündis ime 
 

Tarvanpää käis 1985. aastal Tšehhoslovakkias festivalil, sain sealt idee korraldada ka meil 

niisugune folkloorifestival. Kutsusin Rein Siku parteikomiteesse läbirääkimistele. Et mul oli 

kogemusi rajooni tantsupidude korraldamises, siis oli see hea eeldus uue peo 

ettevalmistamiseks ja korraldamiseks. Märksõnaks sai „audentsus“. 

Ettevalmistuseks korraldati eraldi koolitus, et milliseid kavasid peole oodatakse. Kevadel 

toimus kavade ülevaatus, kus valiti välja sobilikud. Tol ajal olid aktiivsemad just 

tantsurühmad. Kutsusime peole Eesti tuntumad kollektiivid - Leegajuse, Leigarid, 

Linnutaja ja TRÜ tantsukollektiivi. 

Esimene pidu sai teoks nii Viitnal, Palmses kui ka Võsul. Meelde on jäänud, et lõkkeplats oli 

hea akustika ja atmosfääriga. Palmse oli ja on eriline koht esinemisteks. 

Peab nentima, et kui särude alguses olid tantsurühmad aktiivsemad, siis nüüd on seda 

muusikud. 

Tagantjärele võib öelda, et Viru säruga sündis ime. 

Maie Orav, Viru säru idee üks autoritest, esimese viie säru kunstiline juht  

 

Tegime Viru säru armastusega 
 

Viru säru tekkis ühes kohas kindla funktsiooniga murdelisel ajal, kusjuures tuli hakkama 

saada oma jõududega. Oli ju midagi uudset tulla särule välja oma kavaga, mis ei olnud 

paljudele vastuvõetav, sest oli harjutud muud moodi. 

Kuigi särul oli kokku kaks kunstilist juhti, oli säru siiski kollektiivne töö. 

Mäletan: raskeks tegi asjaolu, et tuli iga kord leida uusi esinemiskohti, sest me ei teadnud, 

kas see saab toimuma Palmses või Vihulas või mujal. Kas neis kohtades on kaastegijaid või 

tuleb leida uus koht. Esinemiskohtade otsimine võttis palju aega ja vaeva.  Vaeva oli ka 

raha leidmisega säru korralduseks, sest 90ndatel oli raskusi rahalise toetamisega nii 

Lahemaal kui teistel. 

Raskusi tekitas ka rahvusliku kultuuri ühendamine mõisamiljööga. 

Meelde on jäänud veel naljakad juhtumid. Näiteks ühel särul tuli mu juurde pahur mees ja 

nõudis: kus on politsei, miks nad ei vii seda prahti ära. Ise osutas särutisele/ 
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hernehirmutisele. Sel särul oli  üldse kokku 100 hernehirmutist. Idee hernehirmutisi 

kasutada särul sain Soomest, kus nägin neid ühel üritusel. 

Kõige raskem ülesanne oli mul ühel särul lahendada lava ees  20 Tšehhi naisesineja 

riietumisega.  Tegime nii, et ajasime lava ette bussi, kus sees said esinejad end ümber 

riietada.  

Kõige enam on meelde jäänud regilaulude laulmine, samuti hiie ja muusikute 

kodukohtade  külastused.   

Võib olla on minul osa selles, et särud lõppesid, sest 2008. aastal loobusin kunstilise juhi 

rollist haiguse tõttu. Pärast seda uut kunstilist juhti ei leitud. 

Säru andis palju ilusaid hetki. 

Igor Tõnurist, kunstiline juht aastatel 1995-2008 

 

Viru säru on meie ühine rikkus 
 

Viru Säru oli esimene folkloorifestival Eestis, mille eesmärgiks oli tutvustada rahvaste 

tantsu ja muusika ajaloolisi vorme. See avas tee arusaamale, et folkloor pole üksnes 

materjal, millest midagi uut saab luua, vaid et folkloori peamine väärtus on folklooris 

eneses. Rahvaste kultuuripärand on kogu maailma ühine rikkus. Teiste rahvaste 

kultuuridega tutvumine õpetab enam mõistma ja hindama ka omakultuuri väärtusi, mis 

kipuvad tänapäeva globaalse kommertskultuuri varju jääma. Rahva vaimne pärand aitab 

tugevdada usku tulevikku.  

Ingrid Rüütel, folklorist 

 

Viru säru sündis ajal, mil see oli võimalik 
 

Eesti rahva jaoks valguspüha- jaanipäev sai uue hingamise Lahemaal. Juba 1971.aasta 

jaanipäeval istusime väikese seltskonnaga, Viitna järve kaldal ja kavandasime Jaanipäeva 

avalikku tähistamist Altjal. 

Üle -Eestilise tuntuse sai Lahemaa Rahvuspark Eesti Looduskaitse Seltsi kaudu, mille 

juhatuse esimees oli Edgar Tõnurist ja tegevjuht Jaan Eilart. Kuulusin  pikka aega seltsi 

juhatusse ja olin vajadusel tegevuse kaitsja, sest nähti rumalusest  ohtu valitsevale 

korrale. 

Viru SÄRU idee oli paljudel mõttes juba Lahemaa Rahvuspargi ansambli loomisest peale. 

Ta sündis ajal mil see oli võimalik. Minul oli terav mõttevahetus nii suuliselt kui kirjalikult 

EKP Keskkomitee ideoloogia sekretäri Rein Ristlaanega. Ta süüdistas mind natsionalistliku 
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rahvatantsupeo loomises, vastukaaluks suurele rahvatantsupeole. Minu vastutusel pidu 

siiski toimus. Pidu kujunes igati kenaks, kellelegi vastandatamata. 

Juba teisel tantsupeol esinesid väliskülalised. Mitmel aastal sujus pidu kenasti kuni 

korraldajate vahel läks nääklemiseks. Kahjuks on mitmed püüdnud avalikkust eksitada 

ideega nagu EKP Rakvere Rajoonikomitees ei saadud, millise peoga on tegemist. Meie 

hool  oli hoida rajoonis kõike rahvuslikku, me teadsime kuidas seda teha. Suurte ja segaste 

sõnadega artiklid ja kirjatükid, meid ei toetanud, vaid kahjustasid sihikindlat tegevust. 

Minu põlvkonna inimesi, kellega tegime Lahemaa Rahvuspargi rajamisest alates 

koostööd, on vähe järele jäänud. 

Olge tublid hoidmaks nii raskelt loodud Rahvusparki. 

Viis kuud aastas lahemaalane. 

Ülo Niisuke, 30 aastat tagasi EKP Rakvere rajoonikomitee 1.sekretär  

 

Viru säru korraldamine Palmses oli midagi uut 
 

Olin seotud Viru säru esimestel aastatel  poliitiliste läbirääkimistega säru korraldamise 

asjus.  Eennekõike tuli see kooskõlastada rajoonikomitee esimese sekretäri Ülo 

Niisukesega, kes omakorda suhtles EKP Keskkomiteega, kuna niisuguse ürituse 

korraldamiseks oli vaja luba ja kinnitatud programmi kõrgemalt poolt. Tuli minulgi vastata 

mitmel korral keskkomitee meeste  küsimustele.  

Mäletan, et 1986. a kevadel tulid minu juurde Maie Orav ja Rein Sikk ettepanekuga 

korraldada Viru säru Palmses. See oli midagi uut nii meie rajooni kui kogu Eesti jaoks. Ma 

olingi enam  seotud Viru säru kultuuriprogrammiga, Lahemaa Rahvuspargi ja Palmse 

keskuse teiste tegemistega Viru särul  kokku ei puutunud.  

Viru säru oli omas ajas õigel kohal – meie vajasime sellist üritust, kus  oli ühendatud 

Palmse mõis koos oma ümbruse ning eheda rahvalaulu ja -tantsuga. See oli esimene 

rahvuslik rahvapidu.  

Tänu Viru särule said rajoon, Lahemaa rahvuspark ja kultuurikollektiivid endale välissõpru. 

Mart Maidla, 30 aastat tagasi EKP Rakvere rajoonikomitee sekretär  
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Viru säru oli midagi uut ja oma 
 

Viru säru oli minu arvates midagi uut ja oma. Vana regilaul puutumatul kujul oli 

esmakordselt peol esitamisel- see oli paljudele midagi erakorralist ja meeldejäävat, seda 

meenutatakse kohtumistel veel siiani. 

 Vaim minna ühe mütsi all välja -  see oli juba olemas, see oli laulu-  ja tantsupeo vaim.  Ei 

tahtnud alla anda Kihnule  ja Setumaale. Eestis oli juba niisuguseid folklooriansambleid, 

kuid siiski vähe. Suur osa tegijaist olid just klassikalise koolkonna koolitusega, aga nüüd 

õpiti juurde teistsuguseid laule, tantse, muusikat. Tore oli vaadata, kuidas vene 

klassikalise balletikooli metoodika alusel õppinud kollektiivid tulid nüüd välja eheda 

rahvatantsuga, samuti olid muudatused muusikas. 

Palmsel oli  eriline roll Viru säru kohana.  Lahemaa oli ka juba Eesti sümbol - ikkagi esimene 

rahvuspark. Logistiliselt oli ka see parim koht, samuti sobis territooriumi suurus. Lahemaa 

fenomen oli see, et oli ilus koht. Lahemaa rahvuspark oli Eesti inimestele püha koht, sinna 

igaüks ei saanudki. Säru oli pidu, kus sai ka oma inimene Palmses osaleda. 

Meelde on jäänud, et Lahemaa fond  eksisteeris aastaid, toetas sh ka säru ja Lahemaa 

rahvamuusikuid. Hinge läks regilaulude laulmine Palmses. Midagi sellist kogesin veel Viru 

regi esitamisel Rakvere kirikus 2008. aastal. 

Viivi Voorand, muusik, Lahemaa Rahvamuusikute juht, säruline alates 1986. aastast 

 

Säru kujunduses tuli leida erilisi tahke 
1. Aatelised, rõõmu ja lusti tulvil peod. 
2. Igal särul oli oma põhimotiiv, mis võimaldas ka kujunduses leida erilisi tahke ja 

detaile. See muutis tegevuse uudseks ja põnevaks. 
3. Kõik säru toimumiskohad olid looduskaunid paigad, kus tuli leida kooskõla 

loomuliku ja tarviliku vahel. 
4. Särude kaudu sain väljendada oma sooje tundeid rahvatantsu, rahvuslike 

traditsioonide ja rahvapärimuse vastu. 
5. Viru särud olid Virumaa ning alguses Palmse mõisa ja hiljem ka Vihula märgiks. See 

sobis kokku ning tuli ka kujunduses sobima panna – mõisad ja rahvatants... 
6. Minu austus ja lugupidamine oli, on ja jääb nende inimeste vastu, kes algatasid 

säru idee, arendasid seda, korraldasid ja toimetasid ning hoidsid pikka aega 
elavana. Aga elu voolab ja muutub, särust arenesid ja sündisid uued peod… 

7.   
Riina Vanhanen, teatrikunstnik, Viru säru kunstnik 
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Mis olid Viru säru sünnisõnad? 
 

1. See, mis maksab rahvamuusikas, maksab ju ka elus üldse. Alates rütmipulssidest, 

südametuksumisest ja liikumisrõõmust. 

2. Särus peab olema midagi eestilikku, eriti ürgset, eriti jõulist. 

3. Säru kutsub kokku külalisi Soomest ja saarest, Venest ja vete tagant. Armastab, hoiab ja 

hindab neid. Viigu nad endaga koju kaasa teadmise, et ka meie armastame ja hoiame ja iga 

hinna eest säilitame oma rahvust ja kultuuri. 

Mis jäi särudest meelde? 

1. Suur tegutsemisrõõm ja üksmeel. 

2. Naer, kohati lausa nõrkemiseni. 

3. Pisarad, nähes laulmas-tantsimas neid, kelle rahvusest on jäänud vaid sõrmedel 

ülesloetavaid inimesi. Näha oma silme all hääbuvaid kunagi nii rõõmsaid kultuure. 

4. Uhkus, et me nad särule kutsusime. 

5.Hernehirmutiste tegemine, kuhu üleskutse  peale toodi nii palju väärt riide- ja muud 

kraami, et käisin ise mitu aastat  Dolce Cabana seelikuga. 

6. Sepa pojatütrena sain teada ja oma silmaga näha, kuidas soomaagist sõnnib raud ja 

sellest omakorda sepanael, mis ehib mu raamaturiiulit. 

Teletegijana sain alguses palju õiendada, et kellele seda "viru näru" vaja on, aga kui 

vaatajate vastukaja oli ülihea, siis leppisid lõpuks ka need jõud, kes suure ulgumise ja 

hammastekiristamise saatel tehnikat jagasid. 

Mis on Viru säru minu jaoks? 

Pole midagi vahvamat kui ürgsele vastu kajada ja ise edasi mõelda. 

Anne Peäske, säruline, muusikasaadete toimetaja (esimeste särude filmimisel) 
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Viru säru andis palju nii Lahemaale kui Eestile 
 

Lahemaa rahvuspargis töötasin aastatel  1979-1983.  Viru Säru korraldusega tegelesin 

alates teisest särust kuni viimaseni, mis toimus Palmses. 

Leian, et Viru Säru oli märkimisväärne sündmus Lahemaa rahvuspargile, ta sai tuntumaks 

nii eestlaste kui välismaalaste seas.  Tänu Viru Särule said alguse nii Lahemaa rahvuspargil 

kui rajooni kultuurikollektiividel  mitmed sõprussidemed, sealhulgas hõimurahvastega, 

mis jätkuvad osaliselt ka tänaseni. Säru oli üheks tõukeks asutamaks Komis Sõktõvkaris 

Komi-Eesti selts. 

Viru Säru andis palju, mitte ainult Lahemaale, vaid ka Eestile. Kohe said alguse mitmed 

erinevad folklooripeod erinevates kohtades. Mitmed toimuvad veel tänagi.  Alguse said 

kohalikud festivalid mitte ainult Eestis, vaid ka Komis, Udmurtias, Maris ehk mujalgi. Peale 

seda toimus Lahemaal Baltica 90, suurejooneline I Soome-Ugri kongress, telefilmifestival 

ja kunstiprogramm. Palmset hakati aktiivselt kasutama mitmesugusteks 

rahvusvahelisteks üritusteks, konverentsideks ja ka diplomaatilisteks ja ametlikeks 

vastuvõttudeks. Tulid ka teaduslikud seminarid. Tippmuusikud hakkasid esinema Palmses. 

Mõisa vastu hakkasid huvi tundma tuntud muusikud ise, nii said alguse esimesed 

kontserdid. Peahoone  muutus avatuks kõigile, kuna varemalt oli sinna sissepääs üsna 

piiratud. Ka Lahemaa inimesed hakkasid seal oma tähtpäevi pidama. 

Tuntuks said Palmse jaanituled oma eheda regilaulu ja rahvamuusikaga, peod kestsid üle 

südaöö. 

Viru Säru  tulemusena kasvas välja ka teine oluline sündmus - seppade päev. Seppade 

päevadel olid ka alati folklooriansamblid ja muud ettevõtmised, seega oli nagu väike säru 

tegelikult. Mäletan, et kutsusin Komist kohale ka kaks kohalikku seppa, kes leidsid siit 

sõpru, kellega on neil minu teada sidemed säilinud siiani. 

Eheda folkloori otsingud läksid peale Viru Säru edasi juba kultuurimajadesse, küladesse. 

Hakati tegelema enam audentse folklooriga.  Nt Vihasoos toimus Lahemaa 

Rahvamuusikute abiga läbimõeldud kadripäeva õhtu, ka Võhmas korraldati  audentseid 

folklooriüritusi ja kindlasti mujalgi. Meid kutsuti teistesse kohtadesse esinema, et 

näitaksime, kuidas teha särule oma kava. 

Esimesel särul oli juba oma Viru Säru lipp ja logo. Teisel särul oli juba sõlg.  

1990.a ei olnud korralike Eesti lippe veel eriti liikumas, nii valmistati Moskvas tuttava 
kunstniku poolt sini-must-valge lipp, trükitult siidile. See lipp oli mastis kõikidel särudel 
Palmses ja ka muudel tähtpäevadel. Hea lipp oli, ta pidas vastu ja nüüd annan arhiivi. 
Mäletan, et 1990. aastal olid  osalejatele mõeldud säru märgi juures  ka atlaspaelad, kuid ei 
olnud kusagilt vabalt saada. Ma ei mäleta enam, kuidas selle siiski leidsin. Paela peale oli 
ka kunstniku soov saada aastaarv. Nii me siis sõprade abiga me neid toakeses šablooniga 
ja nahavärviga n.ö trükkisime. Oh, neid oli ikka mitusada!  
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Muljetavaldav oli see, kuidas mitte ainult Lahemaa töötajad, vaid ka inimesed ümber-
kaudsetest küladest ja majanditest aitasid vabatahtlikult kaasa Viru Säru õnnestumisele. 
Mäletan, et 1992.aasta peol tarvis oli vaja parvetamiseks kahte palki. Külla oli kutsutud 
Soomest Põhja-Karjalast Nurmese linnast Hinohelma lasterühm ja kaks palgiparvetajat, 
kes tahtsid näidata traditsioonilist palgiparvetajate tantsu palkidel. Järgmisel päeval oli 
etteaste aga rahvuspargi poolt lubatud palke polnud. Lõpuks tõi need Loobu metsavaht 
Erik Väärtnõu (ilmselt raieseadust rikkudes). Nii saigi esinemine teoks, kuigi viimasel 
hetkel. 

Viru Säru ei olnud pelgalt tantsu- ja muusikapidu, vaid seal olid läbimõeldud mitmed 

erinevad tegevused. Alustades reklaamist - kuulutustest ja plakatitest, mis olid juba teist-

sugused võrreldes varasemate pidudega. Suurepäraselt oli Riina Vanhaneni poolt 

kujundatud säru oma sümboolika –sõlg, lipp, märk, mis erinesid oluliselt tol ajal käibel 

olevatest. Riina Vanhanen koos Palmse aednikega kujundasid ka mõisa ümbruse särule 

vastavaks, et luua peole vastavat õhustikku/keskkonda. Suur töö oli aednike Viivi ja Edgar 

Kivisaare poolt. Hästikorrastatud mõisa ümbrus koos viljapuude aia, rooside aia ning 

palmide majaga olid tol ajal paljudele suureks vaatamisväärsuseks. Palmses olid head 

esinemispaigad. Seda on meenutatud paljude poolt, et säru sobis sellesse keskkonda 

kõige paremini. Aastate jooksul said ka teised kõrvalhooned korda, kus viidi läbi näiteks 

seminare. Valmis sai nn. Raua-aed, tänu millele lisandusid seppade esinemised, seminarid 

rauasulatusest ja hiljem ka juba Seppade päev. 

 Nii mõnigi arvas, et mõisaaeda ei sobi talurahva laulud-tantsud. Kuid rahvast tuli 

esimestele särudele väga palju, paljud ei mahtunud äragi. See oli teistsugune pidu, lisaks 

pääses ka mõisa peahoonet külastama, enne oli see üsna piiratud, nagu eespool mainitud.  

Folkloorikavaga tegeles särude kunstiline juht Maie Orav, kel oli oma toimkond. Kuid säru 

küsimustega tegeles kindlasti rajooni kultuuriosakond (Vaike Sein, Pilvi Lepiksoo, Ello 

Odraks), kahjuks nende tegevusi on vähe üles märgitud. Lahemaa tegeles peale Palmse 

mõisakompleksi peoks ettevalmistuse enamasti majandusküsimustega, nt transpordi, 

toitlustuse ja majutusega. Mäletan, et sellisele esinejate hulgale ei jätkunud Lahemaal 

kohti. Tol ajal oli majutus- ja toitlustuskohtadega raskusi eriti selles piirkonnas, isegi 

Rakveres. Leiti neid Võsul, Viitnal, Ojaäärsel ja kaugemalgi. Oli kord, kus Ungari kollektiiv 

ööbis (see säru oli juba Vihulas) Vinnis, sõid aga Rakveres. Suureks abiks olid Võsul 

Neptun, Tapa Tarbijate Kooperatiiv, Ilumäe kolhoos. Ümberkaudsed majandid abistasid 

transpordiga. Isegi tuli särul autosid remontida, sest sellise suure peoga ja autode hulgaga 

juhtus nii mõndagi. 

Meelde oli jäänud, kuidas paljud inimesed pakkusid ise end abiks, nt teede ääred olid 

Viitna poolt tulles niidetud kohalike algatusel. Samuti parkimisekorraldus, liikluse 

reguleerija oli vabatahtlik Ilumäelt. Sponsorid andsid olulise panuse (Tapa TK, Ilumäe 

kolhoos, Viru Õlu. Lihakombinaat jt). 

Meenub ka, millise entusiasmiga tehti Lahemaal esinemisteks sobivaid riideid. Lahemaa 

kunstnik Signe Taremaa uuris ERMis I Vabariigi aegset riietust, et oleks särule sobiv riietus. 

Võhma naised õmblesid ise kokku Tartus Riia mäe poest ostetud riidekangast.  Jalatseid 

oli kergem leida, meestele kirsasid aga mitte. Raske oli ka meeste vestiga, et leida sobiv 
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riidematerjal (neerukujuline muster). Neid riideid võib näha vanadest telefilmidest (nt Ida 

traksitantsud ETV saatesarjas “ Eestlane olen... . 

Lasksin endalegi teha noormehe riiete suvise valge komplekti, ema enda kootud linasest 

riidest, sõbrad aitasid muude lisadega. Mul on veel need riided alles, arvan, et selline 

komplekt oli tol ajal vist küll ainuke. Isegi Igor Tõnurist kiitis, et see komplekt on 

ainulaadne. 

Märkimisväärne on seegi, et säru oli sündmus, kuhu tuli kohale teleülekande buss koos 

suure meeskonnaga, mis tavaliselt ikkagi oli kasutustel suurtel sündmustel. Tehti 

hulgaliselt intervjuusid ja toodeti selle aja kohta väga kvaliteetset telepilti ja tasemel sisu. 

Peab ära märkima Palmse särudel ka võimendust, mis oli tolle aja olusid arvestades hea. 

Kahjuks ei tea, kes sellega tegeles. 

Minu arvates ka oluline on ära märkida, et esimestel pidudel ei olnud kaubandust. 

Avaliku tähelepanu all on olnud seoses säruga Maie Orav, Igor Tõnurist, Rein Sikk, Riina 

Vanhanen, Ilmar Epner, Arne Kaasik, kuid vähe on kuulda olnud kuulda neist inimestest, 

kes olid algaastatel  ka panustasid säru sünnile ja kordaminekule- näiteks Rene Treial. 

Nimetada on kindlasti veelgi...  

Huvitav oleks nende inimeste mälestusi kuulda/lugeda. 

1990ndatel olid Eestis suured muutused, nii ka Lahemaal. Rahvuspark läks MRK 

alluvusesse. Väliskollektiividest oli just meie hõimurahvaste kollektiividel raskusi viisadega 

ja rahaga, et tulla särudele.  

Tekkisid rahalised ja muud raskused mitmete ürituste korraldamiseks. Selle tulemusel säru 

kolis üle Vihulasse aastal 1995. 

Küsimusele, kas tänapäeval oleks Viru Säru sellisel kujul võimalik, ei oska vastata. Ilmselt ei 

oleks enam võimalik sellist avalikku huvi, ega meeskonda ja toetajaidki....  

Arvo Piir, üks korraldajatest Lahemaa rahvuspargist ja säruline 
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On, mida meenutada 

 
Meenub Viru säru eelõhtu, kui käisime Ussimäel hiies, Veljo Tormis oli kohal ja laulsime 
Kristinat („Mere kosilased“) - see oli küll võimas kogemus!  
Vihula lähedal on ka hiis, sinna läksime südaöösel ja laulsime regilaule. Jänedal, käisime 
rahasäru ajal Valgehobuse mäel. 
Kui Palmses käisime, siis oli seal väga palju rahvast. Meenub, kuidas vihm järgi jäi ja pärast 
oli ühine loits. Kadrina pasunakoor tuli Kalevipoja etenduselt mängimast ja valas 
pasunatest vett välja - nad olid peaaegu loobumas! 
Palmse säruga kaasnes ka puudele lintide sidumine. Hästi ilus oli esinemine Ilumäe kabelis! 
Sõnu näidati seinal ja laulsime vaimulikke rahvalaule. Kui raske neid oli õppida! 
Palmse särult äratulek on mul hästi meeles: pidin Tarvanpää bussiga koju saama, aga seda 
bussi ei olnud ega tulnud ja siis hakkasin jalgsi tulema. Hääletades, rahvariietes! Üks auto 
võttis mind peale ja sain koju Rakveresse. 
Palmses oli 2002. a võimas säru! Mäletan hollandlasi oma puukingadega tantsimas. 
Laulsime kiige juures koos Tink - Tingadiga. Kiigesäru oli kõige esimene, kus Kadrina 
Kadrid osalesid. Vihulas oli pulmateema, seal olid rongkäik ja pulmahõiskamised (meil 
sajatamised). Hästi vahva oli, kui Lahemaa rahvamuusikud tegid mardipulma. 
Jänedale läksime juba oma ruuduliste linaste riietega. Seal tegime koos Tink- Tingadiga 
Virumaa armastuse ja pulmalaulude CD jaoks fotod. 
Mõnusad on olnud õhtused simmanid. Jänedal oli üks türklaste grupp, meie pidasime 
nendega pärast ühiselt Kadrina rahvamajas pidu koos Kadrina naiskoori ja segakooriga. 
Päris palju repertuaari on meile lisandunud tänu särudele - enne olid koolitused ja Igor 
jagas õpetusi ning materjali, seletas tagapõhja.  Need õpitoad olid eriti vahvad. Pidu ise on 
küll kulminatsioon, aga kõik, mis oli enne ja mis sellega kaasnes – oli üks suur 
õppimisprotsess ja väärtus omaette! See oli täielik regilauluülikool! Lisaks riiete tegemine, 
kodarrahade hankimine, kostüümid - suur ettevalmistamine!    
Käisime tublisti proovis - kord nädalas, vahel juhtumisi ka paar korda. 
 
Kadrina Kadrid 
 

 

Säru korraldajad tegid seda pühendumisega 
 

Viru säru  oli audentse folkoori pidu, millist ei ole olnud siis ega ole ka tulnud hiljem. Sellist 

süvitsi minekut ei tea Eestis rohkem küll olnud ega olevat. Alates viiendast särust toimusid 

enne pidu koolitused, kus õpetati rahvale säru teemaga seonduvat, hiljem järgnes aga 

komisjoni ees kavade katsumine.  

Esimesed särud olid kui õpiaastad nii esineda soovijatele kui ka korraldajatele. Näiteks 

esimesel särul toimusid esinemised kolmes erinevas kohas - Palmses, Viitnal ja Võsul, siis 

järgmisel ainult Palmses, kuid 4-5 erineval laval. Kollektiivid esinesid oma kavaga 
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erinevatel lavadel, kuid see ei olnud huvitav esinejatele ega ka külastajatele. Järgmistel 

särudel seda juba muudeti. 

Särud said teoks erinevate aegadel - alguses aasta tagant, siis kahe või kolme aasta 

tagant, seda üleriigiliste laulu- ja tantsupidude tõttu, sest kollektiividel ja juhtidel oli liialt 

suur koormus valmistuda korraga kaheks peoks. 

Peab ütlema, et Palmses oli eriline õhkkond – kodune ja  vaba, kus oli hea olla nii esinejatel 

kui ka korraldajatel. 

Kui varem on märgitud Palmse ja selle ümbruskonna elanike head kaasalöömist säru 

ettevalmistuses ja korralduses, siis niisugune suhtumine ja kaasaaitamine oli ka Vihulas ja 

Jänedal. 

Korraldajadki tegid kaasa pühendumusega -  vabal tahtel ja sümboolse tasu eest, kuigi 

juba teistel pidudel oli võimalik mitu korda enam teenida. 

Märkimisväärne oli säru kunstniku Riina Vahnaneni töö, alates sümboolikast –lipust, 

märgist, kuulutustest ja kutsetest kuni  peo esinemiskohtade  kaunistamiseni, tihti ka 

üllatustega kontsertide eel (lillekimbud, küünlad tiigil jmt). 

Igor Tõnuristi kaasamisega peojuhiks  muutus folkloorifestival audentsemaks nii Eesti 

kollektiivide kui ka välisesinejate puhul - kindla teema kohaselt. Tõnurist andis iga peo eel 

oma soovitused ettevalmistuseks ja läbiviimiseks. Näiteks olid pidudel omapärased 

folklooriga seotud meened: kinnas, laastudest “viru värav“, rahakott või viguriga 

mänguasi. Suurematele esinemiskohtadele lisaks õpiti tundma Lahemaal selliseid 

kultuuriloolisi kohti, kus ei oldud enne käidud. Tekkisid ka traditsioonid,  näiteks paelte 

kinnitamine puule Ilumäel. 

Kahju, et särud lõppesid. Põhjuseks peale rahaprobleemi oli ikkagi peojuhi leidmine. Otsiti 

uut juhti pärast Igor Tõnuristi haigestumist, kuid ei leitud. 

Inimesed küsisid veel aastaid, kas ja millal tuleb uus säru. Senini ei ole tulnud, Eestit on 

vallutanud igasugused muud festivalid ja peod, kuid vähe on audentset folkloori. 

Küsimusele: kas täna oleks Viru säru veel võimalik, vastan nii: kui leiduks folkloristist 

peojuht koos pühendunud meeskonnaga, siis oleks Viru säru taassünd võimalik. 

Viru säru tõi maakonnale tuntust nii Eestis kui välismaal, samuti välissuhteid. 

Ello Odraks, kauaaegne kultuurispetsialist maakonnas (alguses rajooni kultuuriosakonnas, 

hiljem Lääne-Viru Omavalitsuste Liidus) 
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Oli iseenesestmõistetav komme - toetada kultuuri 
 

Tol ajal oli maakonnas (rajoonis) suurürituseks Viru mängud, kus osales enamik 

majanditest ja ettevõtetest, kes toetasid mänge ka korralduskulude osas. Oli kujunenud 

välja iseenesestmõistetav komme - toetada kultuuri. 

Selleks ajaks oli Viru mängude tõttu ehitatud juba mitmes piirkonnas laululavad (Roela, 

Pihuvere jt).  Samuti oli maakonnas alanud aktiivne mõisate (Palmse, Sagadi, Rägavere), 

ka kirikute ja ausammaste restaureerimine. Need ehitised olid kogukondadele tähtsad, 

samas andsid kultuuri arenguks uued märgid. 

Viru säru võeti majandite ja ettevõtete poolt hästi vastu  ja oldi valmis abistama, sest 

kultuuripisik oli juba neid nakatanud.  

Viru kolhoosi poolt saime toetada säru transpordi ja oma toodetega, sh  õllemärjukesega. 

Mäletan, kui palju tehti rahvariideid  - alates lasteaialastest kuni eakate kollektiivideni.  

Täna oleks see ühele firmale ülejõukäiv. Tore oli see, millise innuga neid otsiti ja tehti. 

Peamised toetajad olid oma toodanguga piiritustehas, lihakombinaat ja õlletehas. 

90ndatel tulid juba uued – väikeettevõtjad -, kes soovisid abistada ja end reklaamida.  

Toomas Varek, endise Viru kolhoosi esimees 

 

Säru oli maakonna vapiüritus 

2000ndate aastate alguses andis maavanem Marko Pomerants maavalitsuselt 

omavalitsuste liidule üle maakondliku kultuuriürituse (folkloorifestivali) Viru säru. Samal 

ajal likvideeriti maavalitsuses kultuuriosakond ja raskusi tekitas ka selle suurürituse 

finantseerimine. 

Viru säru oli maakonna vapiüritus, selle korraldust oli vaja üle maakonna koordineerida ja 

leida rahastajaid. Särud olid juba sisult ja korralduselt teistsugused kui 80ndatel ja 

90ndate alguses. Suuresti oli muutunud majandus ja ka kultuurikorraldus, samuti oli üle 

Eesti hakatud juba rohkesti folkloorifestivale korraldama. 

Meenub, et pidin vähemalt kaks korda tõsiselt veenma Igor Tõnuristi, et ta jätkaks säru 

kunstilise juhina. Oli võetud kurss, et igal särul on oma kindel teema. See tegi säru küll 

huvitavamaks asjatundjatele, kuid külastajaid jäi vähemaks. Juba oli asutud korraldama 

kommertslikke rahvapidusid, mistõttu tuli konkureerida külastajate osas.  

Huvitavad olid need 2000ndate aastate särud ka selle poolest, et hakkasime kasutama 

säru reklaamimisel tolle aja kohta uusi võtteid (Rakvere Lihakombinaadi ja Viru Joogid 

toodetel oli säru reklaam). Kui säru algusaastatel olid majandusküsimustes abiks 
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majandid, siis meie ajal kaasati juba näiteks Kaitseväge oma varustusega (telgid, pesemis- 

ja majutusvõimalused). 

Just nende särudega sai alguse ka uus trend: kus säru toimus, sinna püstitati ka kiik sildiga 

säru koha kohta. Kiiged peaksid olema Palmses, Vihulas ja Jänedal. 

Jänedal sai teoks viimane säru, sest säru oli end selleks ajaks ammendanud. 

Vahest mingil ajal võib taas sündida uus omanäoline pidu, mis oleks audentne 

rahvakultuur uues kuues  ja kus oleks vähem kommertsi. Kas see võiks olla säru või muu 

pidu, ei oska pakkuda.  

Urmas Tamm, endine maavanem ja endine Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees 

   

Viru särul tantsiti eesti rahvatantse ning kõlas eesti  rahvalaul ja –muusika 
 

Viru säru oli esimene folklooripidu, millel ei olnud repertuaaris  tolle aja nõuete kohaselt 

vennasrahvaste tantse ega laule, vaid hoopis Eesti oma  rahvatants, -laul ja -muusika. 

Särust sai alguse üleminek audentsele folkloorile, mis kasvas kiiresti üle Eesti.  

Peab tunnistama, et selline pidu oli võimalik Lahemaa Rahvuspargi ja Maie Orava 

eestvedamisel meie rajoonis seetõttu, et rajooni juhid toetasid säru. Märkimata ei saa 

jätta ka tolleaegse kultuuriministri Ilmar Mossi mõistvat suhtumist ja abistavaid 

nõuandeid, kuigi repertuaari üle oli tugev kontroll. Pidu toimus ehkki rajooni juhte kutsuti 

mitu korda aru andma ja kooskõlastama nii keskkomiteesse kui ka kultuuriministeeriumi. 

Aga ikka õnnestus neil tõestada säru sobivust. 

Peo ettevalmistus käis suuresti sarnaselt laulupidudega vastava komisjoni eestvedamisel. 

Särule pääsejad valiti välja eelvoorudes. Kollektiive oli palju, kuid ehedaid folkloorikavu 

nappis. Kultuuriosakonnal oli siis väga hea ülevaade kõikidest rajooni kollektiividest. Maie 

Orava juhitud Tarvanpää kõrval olid tublid ansamblid Lahemaa rahvamuusikud, Kadrina 

Kadrid, Tink-Tingadi, Kungla, aga ka Kadrina, Kunda, Põdrangu , Uhtna, Vinni, Viru-Nigula, 

Väike-Maarja, Võhma, Rakvere kultuurimaja, Rakvere EPT, Rakvere TREV-i kollektiivid.  

Osalejatele olid abiks koolitused, et kavad oleksid audentsemad.  Pearõhk oli oma rajooni 

kollektiividel, kuigi alates esimesest särust tuli palju kollektiive kohale ka üle Eesti,  teisest 

särust alates olid kutsutud juba ka väliskollektiivid. Külaliskollektiivid esimesel särul olid 

Kihnumua, Leegajus, Torupill, Hellero, Leigarid, Leiko ja üks rühm Rootsist (viibis 

juhuslikult sel ajal Eestis).  

Teisel särul oli fosforiidisõja tõttu tunda juba protestivaimu. Meelde on jäänud, et sel särul 

oli huvitav liivlaste ansambel Skandinieke. Samuti oli eriline IV säru 1990. aastal Palmses, 

kus oli palju külaliskollektiive (Soome, Rootsi), seal said paljud edaspidiseks endale 

sõpruskollektiivid. 

Uue kunstilise juhi Igor Tõnuristiga tuli särudesse uus suund. 
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Tore oli see, et  Maie Orav kunstilise juhina, Lahemaa Rahvuspargi juht Ilmar Epner  oma 

hoolitsusega majandusliku poole eest, kunstnik Riina Vanhanen kujundajana koos 

majandite ja Lahemaa külade inimestega  sulandusid kõik üheks tervikuks,  mida 

varasemal ajal ei olnud.  

Palmse oli Viru säruks oma esinemispaikade ja õhkkonnaga väga sobiv koht. 

Vaike Sein, rajooni kultuuriosakonna juhataja esimeste Viru säru aegadel                         

 

Ikka Viru särust mõeldes 

Täna on Viru säru mulle veidi nagu noorusaega jäänud salaarmastus: temast on magus ja 

kurblik mõelda, ta on jäädavalt läinud (viimane säru oli vist 2008), samas ei saa teda keegi 

mul ära võtta. Olin säruga seotud ligi 30 aastat ja need olid ilusad ja targemaks saamise 

aastad. 

Východná  - väike linnake tänases Slovakkias Tatrate jalamil, kus olin 1985. a Tarvanpääga 

oma elu esimesel festivalireisil.    

Küllap seal nägingi esimest korda elavat folkloori, kui slovaki memmed ja taadid laulsid-

tantsisid laval koos lastelastega. Kui meie läksime Tarvanpääga tõsiselt esinema, siis 

kohalikud elasid ja lustisid laval, huikasid ja naersid. Juhtus neil midagi segi minema, tegi 

see vaat et naljagi. Meie jaoks oli see mõistetamatu – laval ei tohi midagi segi ajada!  

Kojusõidul olime kui äratehtud, silmad hakkasid avanema: folkloor ei ole laval esitamiseks, 

see on osa inimese elust nagu keel. Terve tee käisime Maie Oraval peale, et ka meil Eestis 

võiks oma folkloorifestival olla.  

Säru Palmses 1986. Esimese säru lõpust on meeles Palmse mutimullahunnikud, mis olid 

ööga mõisa ette muruplatsile kerkinud. Nüüd ma tea, kuidas neist lahti saab  –  polkaga! 

Säru lõpupolka sadade tantsijatega oli nii hullutav ja ülemeelik, et peletas terveks suveks 

mutid Palmse mõisa eest minema. Mu oma peres on sellest ajast ütlemine, kui suvekodus 

mutid õue tulevad: „Kutsume Viru säru siia, muidu neist lahti ei saa!”  

Rootslased Palmses.  Kristjan Torop, Leigarite juht ja eesti folkloorse tantsu 

südametunnistus, kutsus „juhuslikult” Lahemaale rühma Rootsi rahvatantsijaid. Et  

Palmses oli pool-juhuslikult esimene Viru säru, siis rootslastel olid juhtumisi rahvariidedki 

kaasas. Kui mõisa taga tiigiäärsel laval tekkis kavasse sobiv auk, nii olidki rootslased pool-

kogemata laval. Vaatasime nende tantsu hinge kinni pidades, ma ei uskunud oma silmi – 

välismaalased siinsamas meie ees, vaba maailma inimesed! Ma pole mitte kunagi hiljem 

näinud nii pehmet rootsi ambot, nad justkui ei tantsinud, vaid paarid lihtsalt veeresid ja 

rullusid üle varvaste. Täna oskan ma ise ambot ja tean, kuidas seda pehmelt rootsi moodi 

tantsida. Aga see Palmse ambo oli esimene, eriline, päris ambo!   

 1994 jooksis säru korraldajate vahelt must kass läbi.  Särud hakkasid ennast  kordama, 

tekkis stamprepertuaar  ehk  nö Kuppari-Muori mürgitus... Lisaks erimeelsus säru 

korraldajate ja särust osavõtjate vahel: puhta ja puutumatu folkloori pooldajad (Maie 

http://www.nocka.sk/vychodna
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Orav, Lahemaa rahvuspargi direktsioon) ei olnud nõus, et  Palmsesse tuleb särule õllelava 

koos anekdoodivestjatega.  Nii koliski  säru Palmsest Vihula mõisa õuele. Särule tuli leida 

ka uus kunstiline juht. Tegin maavalitsuses ettepaneku, et selleks sobib tark teadlane ja 

hingelt pillimees, Leegajuse juhendaja Igor Tõnurist. Ma ei tea siiani, millega Ello Odraks 

Tõnurist ära rääkis, aga nõusse ta sai.   

Tänu Tõnuristile  sai  säru uue hingamise - iga säru sai oma kindlateema. 

 Kavasid hakati rohkem teaduslikult ette valmistama. Kui seni oli särukavades rohkem 

juhuslikku repertuaari, siis Tõnurist tõi arhiividest säru seminaridele vastavat teema-

repertuaari,et lauljatel-tantsijatel oleks igaks säruks uusi ja värskeid lugusid. See oli 

folkloorialane rahvavalgustaja töö, mida Tõnurist Virumaa folkloorihariduses tegi. Mitte 

kõik kollektiivide juhid ei olnud uut moodi särudest vaimustuses, see nõudis neilt ju 

lisatööd ja –aega: arhiivides istumist, vanade käsikirjade lappamist, nootide 

ümberkirjutamist  jne. Ometi oli (ja on seni!) Lääne-Virumaal  folkloorikollektiive, kes tulid 

alati Tõnuristi mõttega kaasa: Kadrina Kadrid, Vihula Tink-tingadi, Lahemaa 

Rahwamuusikud, Viru-Nigula laulumehed.  

Säru kui oma aja laps. Viru säru oli ja jääb esimeseks folkloorifestivaliks Eestis. Maie Orava  

ja Rein Siku ühistöö oli õnnelikul ajal sündinud paarisrakend: Orav kunstilise juhina ja Sikk 

ajakirjanduses säru lokulööjana andis suurepärase tulemuse. Mul oli õnn ja rõõm olla neil 

aastatel mõlema kõrval, näha suure ja ilusa festivali sündimist ja kasvamist, ka muutumist 

ja hääbumist.  Alul Tarvanpääs, hiljem Lahemaa rahvamuusikutes  olen kõikidel särudel 

tantsinud, laulnud, torupilli puhunud ja vahel kavasid juhtinud. Need olid minu elu 

ilusamad suved, kui toimus Viru säru.    

Raivo Riim, säruline kõikidel särudel, kultuuritegelane 

 

Tink-Tingadi säru lugu 

Minu ja seega ka ansambli Tink-Tingadi suhe Viru Säruga algas 1995 aasta kevadel. 

Ajalehest oli ligeda, et suvel toimub Vihulas taas Viru Säru. Otsustasime sõpruskonnas, et 

võiksime kah kaasa lüüa. Saime teada, et maikuus tuleb Igor Tõnurist vallamajja. 

Kogunesime naistega ning valmistasime ette paar laulu. Küll ei olnud need regilaulud. Igor 

oli toona mõttest, et Vihulast koha pealt lööks kaasa regilauluansambel ning nõnda ta 

meid sellele teeotsale sokutas. Võtsime suuna kiiresti omaks ja juulikuus toimuval Viru 

Särul olime täisõiguslikud osalised. Muidugi meil sel aastal veel nime polnud. Lihtsalt 

Vihula regilauluansambel. Oma nime TINK-TINGADI saime 1998 aasta Säruks. 
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Siin on sellest ajast kaks fotot. Esimese päeva õhtuks hakkas mu hammas valutama ja 

teisel päe val olin paistes nagu pall, aga esinemine toimus siiski.  

 

 

 

 

 

Need pildid on viimaselt Särult Jänedal. Sealt väga armas mälestus linnamäelt, kus käisime 

ööhakul laulmas. Koos särulistega kandsime ette oma laulu „Kotkas kaare alt“ või siis 

„Venna sõjalugu“. Sealne õhkkond oli just selline lõkke ja hämarusega, mis pani selle laulu 

täies hiilguses elama ning kohalolijad võisid tajuda regilaulu uskumatut jõudu. 
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KIIGESÄRU 
 

    

Siin oleme Toolse külas Ussimäel. Naise tegemise laul. Igor seletab kuulajatele-vaatajatele, 

miks ja mida sellise lauluga öelda taheti. 

  

 

Neil fotodel kanname ette „Tähemõrsjat“. Samuti Ussimäel. 

 

PALMSES KIIGESÄRUL  
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PULMASÄRU 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pulmasärust meenuvad kohe Kadrina Kadridega koos lauldud pulmaliste vastulaulud, mis 

oma sisu poolest on ulakad ja vastastikku nöökavad. Veel meenub, et selleks Säruks 

otsisin üles Vihulas asuva hiie. Sel suvel oli ka uskumatult soe ning pidustuste ajal käisime 

öösel hiies. Seal lauldud laulud ja tundmused ajavad senini sipelgad mööda selga jooksma. 
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LINNULAULU SÄRU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

 

 

Säru lõppkontserdil algas nii tugev vihmasadu, et kontsert jäi pooleli. 

2004Vihulas 

 

 
Meenutused ja fotod Kai Tingaselt 

 

 


