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Virumaa on virulaste hoida … Viru Instituudi loomisest

Rahvused on tekkinud kahel viisil:
hõimude
konsolideerumisel
ja
mingite
rühmade
eraldumisel
suuremast tervikust. Eesti rahvus on
kujunenud
erinevate
hõimude
liitumise teel. 19. sajandi teisel
poolel kujunes neist ühiskeele ja
ühise eneseteadvusega rahvus.
Seejuures
säilisid piirkondlikud
erijooned keeles ja kultuuris. Need
rikastavad eesti kultuuri tänaseni.
Mõnel alal on kohalikud erijooned
tugevamad, teistes piirkondades on
need peaaegu kadunud. Põhjused
peituvad eeskätt ajaloos.
Virumaa ajalugu on kujunenud
eriliseks. Maavarade kaevandamisega
seotud industriaalkolonisatsioon on tinginud ühtse
Virumaa jaotumise kaheks – Lääneja Ida-Virumaaks. Viimases on uued
asukad
muutunud
valdavaks
enamuseks, mistõttu vähemusse
jäänud põlisvirulaste keel ja kultuur
vajavad erilist hoolt ja tähelepanu.
Viru Instituut on seadnud oma
eesmärgiks
kogu
Virumaa
pärimuskultuuri
väärtustamise,
hoidmise ja edendamise.

Soovin, et Viru Instituut jätkaks ja
laiendaks oma tegevust, et virulased
nii kodus, mujal Eestis kui ka
kaugemal
leiaksid
üksteist
ja
tihendaksid veelgi omavahelist sidet.
Viru Instituut on mind viinud kokku
suurepäraste inimestega, aidanud
leida minu esivanemate sünnipaiku ja
süvendanud minu kokkukuuluvust
Virumaaga.
Soovin virulastele jätkuvat jõudu ja
vaprust virulaseks olemisel!
Ingrid Rüütel
Viru Instituudi asutajaliige

Ingrid Rüütel tamme istutamas Viru
Instituudi asutamise puhul Viru-Nigula
pastoraadi aias 18. juunil 2008
Foto: Hilje Pakkanen

Arutasime

Urmas

Tammega

instituudi moodustamise mõtet.
Mitmetes maakondades toimis
selline institutsioon ja hoidis pildil
maakondlike traditsioone ja mälu.
Leidsime, et tark on moodustada
ühine Virumaad ühendav struktuur,
mille pealt on ka tulevikus võimalik
Virumaad ühtsena tõlgendada.
Kas ka kohe oli mõte vastav
Virumaad
tutvustav
ühisteos
koostada, küllap vist.
Lääne-Viru oli oma raamatu vist
juba välja lasknud, mina lootsin
ühise teosega saada asi odavamalt
ja Virumaad tervikuna käsitlevamalt
kätte.
Nii see mõte arenes ja küpseks sai.
Sealt jõudsimegi Viru-Nigulasse
tamme istutamiseni.
Riho Breivel
Viru Instituudi asutajaliige, endine
Ida-Viru maavanem

Viru

Instituut loodi kümmekond

aastat tagasi soovist, et vastloodud
kultuuriselts oleks kui uus sild üle
mitmes mõttes sümboolse Pada jõe –
ühendades kõike meile, virulastele
omast, mida ei ole olnud võrulastel ja
mulkidel, polnud sakslastel ega
venelastel.

Urmas Tamm
Viru Instituudi asutajaliige, endine
Lääne-Viru maavanem

Konkreetsema

tõuke andis Viru

Instituudi loomiseks 2008. aastal
Eesti Vabariigi 90. aastapäeva
tähistamine virulaste kingitusena
eesti rahvale. Elu Eestis oli tollal
majandusbuumi lõpusirgel, veel ilus
ja edenev. Eesti ilu ja elu kiitmiseks
kutsus ajakirjanik Rein Sikk virulasi
regivärssides kirja panema Virumaa
vägevust, ilu ja võlu. Rahvas võttis
üleskutsest
tuld
–
värsiridu
sepistasid
nii
õpilased
kui
külarahvas, laulumaiad ja muidu
hakkajad. Maavalitsuses selleks
puhuks
kokku
saanud
kaastöötajatest
seltskond
lõi
vägeval hulgal kokku saabunud
värsse arvutisse suure innu ja
hooga. Kingituse lõplikul valmimisel
tegid suure töö ära pr Ingrid Rüütel,
õpetajad Viivi Voorand ja Kai Tingas.
Virulaste värss-kingitus sai valmis ja
puupüsti täis Rakvere kirikus
rahvale Eesti Vabariigi sünnipäeval
ette kantud.
14. märtsil, emakeelepäeval, viisime
regivärsipaki
Tartusse,
Eesti
Kirjanduse muuseumisse hoiule.
Pärast
värsiridade
üleandmise
pidulikku
tseremooniat
hiljem
kohvitassi taga istudes sujus jutt
Virumaast kuidagi eriliselt soojalt.

Kuni Ingrid Rüütel meie salamõtte
selgelt välja ütles: meil on vaja luua
oma kultuuriühendus, nagu seda olid
varem
teinud
juba
teisedki
maakonnad. Kiiresti jõudsime ühele
meelele
ühingu
nimes
ja
tegevuspõhimõtetes.
Nii sündis Viru instituut minu jaoks
Tartus Eesti kirjandusmuuseumi
tagatoas end eesti maarahva
laulikuks pidanud Kristjan Jaak
Petersoni
auks
peetaval
emakeelepäeval, 14. märtsil 2008.
aastal.
Leidsime oma mõtetele Virumaalt ja
üllatuslikult
kaugemaltki
kaasamõtlejaid ja kaasteelisi, kelle
südameasjaks on olnud Virumaa –
tema kultuuripärandi kogumine ja
uurimine, hoidmine ja tutvustamine.
Et me ise teaksime, kust me tuleme,
kes me oleme, kuhu läheme. Et seda
teaksid
kord
meie
lapsed
ja lapselapselapsed, kes kord endale
samu küsimusi esitades meiltki kord
aru pärivad.
Jätkugu meil tarmukust oma
missiooni täita!
Hilje Pakkanen
Viru Instituudi asutajaliige

Miks just see kogumik?

Kogumiku eesmärk on jäädvustada lugu Viru Instituudi arengust.
Instituut on senini kajastanud oma tegevusi kodulehe ja Facebooki kaudu.
Tehtud on mitmeid ettepanekuid kirjutada oma kroonika, et jäädvustada oma
lugu läbi aastate ka tuleviku tegijatele.
Kui varem on koolid ja vabaühendused kirjutanud oma kroonikaid, mis annavad
hea ülevaate ka tänapäeval nende tegemistest, siis nüüd on läinud see moest,
enam kirjutatakse aastaraamatuid mitmete ülevaadete, analüüside ja
mälestustega või siis avaldatakse pildiraamatuna.
Instituudi soov on talletada aastate kaupa oma tegevusi, et oleks arusaadav
instituudi areng ka tulevikus, mitte ainult fotode või juhuslike ajalehe artiklite
põhjal.
Ülevaated tegevustest koos fotode ja illustratsioonidega on võetud instituudi
dokumentatsioonist, kodulehelt ja Facebookist ning ajakirjanduses ilmunud
materjalidest. Fotod aga instituudi kogust, mida on aastate jooksul rikastanud
Enn Laansalu, Hilje Pakkanen, Eve Kangur, Külli Seppa, Eveli Press ja teised
koostööpartnerid.
Aastate jooksul on kodulehele ja Facebooki kujundanud sündmuste kuulutusi,
mis on toodud nüüd ka kroonikasse, Marek Lillemaa, algaastatel aga Merle
Maimjärv-Mirka.
Kroonikaraamatu pani kokku ja kujundas instituudi kauaaegne koostööpartner
Eve Kangur, kes on teinud juba aastaid instituudile viru keele, noorte koduuurimistööde ja töölehtede e-kogumikke.
Head tutvumist!
Aivar Surva
Viru Instituudi asutajaliige, juhatuse esimees

EESSÕNA
2008. aastal arutlesid Lääne-Viru maavanem Urmas Tamm ja Ida-Viru
maavanem Riho Breivel uue Virumaa koguteose koostamist, sest eelmine oli
avaldatud 1990ndatel. Vahepeal oli ilmunud juba palju uut kultuuri- ja
ajaloolist materjali. Kuid mõte luua kultuuriselts kuulub Ingrid Rüütlile, kes
põhjendas oma ideed sellega, et kultuuri alla ei kuulu ainult kunst, vaid ka
eluviis ja võiks siduda mitmeid valdkondi.
Nii asutatigi 18. juunil 2008. aastal Viru-Nigulas mittetulundusühing Viru
Instituut.

Fotol (vasakult paremale) Urmas Majajääs, Urmas Tamm, Ingrid Rüütel,
Riho Breivel ja Aivar Surva allkirjastamas asutamisdokumente.

MTÜ Viru Instituut asutajateks on Ingrid Rüütel, Riho Breivel, Urmas Tamm,
Urmas Majajääs, Kaarin Veinbergs, Aivar Surva, Kaja Toikka, Hilje Pakkanen,
Marge Lepik, Ervin Lember, Ilve Tobreluts, Milvi Tooming ja Oliver Pagel.
Juhatuse liikmeteks valiti Aivar Surva, Ingrid Rüütel ja Hilje Pakkanen.
MTÜ Viru Instituut on vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute ühendus, mis
tegutseb avalikes huvides. Tegevuse põhieesmärk on väärtustada Virumaa
kultuuri ühiskondlikku tähtsust ja teadvustada, et kultuuripärandi hoidmine
on ühiskonna arengu eeltingimus, mis mõjutab elanike elukvaliteeti,
kultuurilist identiteeti ja majanduslikku arengut Virumaal.

2

Põhitegevusteks on Virumaa koostöö arendamine kultuurivaldkonnas,
Virumaa vaimse ja ainelise pärimuskultuuri kogumine, uurimine,
publitseerimine ja säilimisele kaasaaitamine jm sellega seonduv.
Asutajaliikmed on panustanud instituudi tegevusse uute ideedega ning
koostööpartnereid kaasates. Mõned liikmed (Oliver Pagel, Ilve Tobreluts, Milvi
Tooming, Aare Treial) on ka lahkunud instituudi liikmeskonnast seoses uute
töö- ja elukohtadega. Juurde tulnud Kaja Toikka ja Ene Raudar. Algaastatel
taotles instituut liikmeskonna suurenemist, kuid viimastel aastatel on
panustatud enam võrgustiku arendamisele.
Juhatuse esimees on algusest peale olnud Aivar Surva. Juhatuse liikmete
koosseisus oli muudatus 2019. aastal, mil Ingrid Rüütel lahkus juhatusest.
Uueks liikmeks valiti Kaja Toikka.
Tänu erinevatele koostööpartneritele ja programmide toetustele instituut on
saanud võimekamaks ja tuntumaks.

Ees on ootamas uued ülesanded.

Marge Lepik
Asutajaliige, projektijuht
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Aasta 2008
V

astavalt instituudi asutamislepingule ja põhikirjale oli ülesandeks

väärtustada Virumaa kultuuri.
25. septembril kanti ühing äriregistrisse, seejärel avati pangaarve, et saaks
tegevust alustada.
Peamiseks oli liikmeskonna laiendamise, tegevjuhi leidmise, koguteose
Virumaa kirjastamise, Kirde III Killa kaaskorraldamise, 2009.aasta
suurürituste kavandamise ning instituudi tegevuse arendamisega seotud
tegevused.
Kohtuti Eesti Entsüklopeedia kirjastuse esindaja Hardo Aasmäega, et
käivitada koguteose kirjastamine. Instituudi esindajad osalesid mardilaada
töörühma koosolekutel. Rahaliselt toetasid Virumaa mõlemad
maavalitsused, kuid enamuses tegevusi tehti ühiskondlikus korras
tasuta. Aasta lõpuks laekus pangaarvele 300 krooni liikmemaksudena
(inimese kohta 100 krooni).
Kujundati instituudi liikmeks vastuvõtu avalduse vorm ja instituudi logo
(autor Tiiu Veersalu).

Tiiu Veersalu kujundatud Viru Instituudi logo
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Aasta 2009
M

ärtsis kinnitati Mäetagusel instituudi tegevuskava aastaks.

Olulisemad tegemised olid seotud infomaterjalide kogumisega Virumaa
kohta, brošüüri Ida-Viru rahvakultuuri ümbertrükiga, osalemisega Peipsi
mängudel (Lääne-Viru esmakordselt Ida-Viru algatusel) ning projektijuhi
kaasamisega.
Teisel poolaastal tegutses projektijuhina uus instituudi liige Kaja Toikka,
kes koguteose 1.osa koostamiseks esitas mõlema maakonna KOP projekti
taotluse vahendite saamiseks. Taotlusi ei rahuldatud, seetõttu jäi
koguteose kirjastamise ettevalmistus-tegevus tagasihoidlikuks.
Kohtuti Viru-Nigula kultuuritegelastega ning MTÜ PAIK esindajaga.

Õnnestus Ingrid Rüütli koostatud kogumiku „Ida-Virumaa rahvakultuurist“
elektrooniline trükk. Selle kogumiku ümber-trükkimiseks koguti toetusi
6000 krooni. Liikmemakse laekus juba 1800 krooni. Aasta lõpuks oli
pangaarvel 2161 krooni ja 50 senti.
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Aasta 2010
K

una eelnevatel aastatel ei läinud ladusalt Virumaa koguteose

koostamine, siis otsiti uusi tegevusi ja koostööpartnereid. Kõige enam oli
arutusel uue projektijuhi leidmine, Virumaa kultuuriprogrammis
osalemine, koguteose
koostamine ning kirjastamine uute
koostööpartneritega.
Oma tegevuskavva võetud ülesanded suudeti siiski täita, kuid mitte
loodetud ulatuses (nt koguteose rahastamiseks, uute liikmete
värbamisel).
Instituudi esindajad osalesid Virumaa kultuuriprogrammi töörühma
koosolekutel, arutamaks rahvakultuuri toetamise põhimõtteid aastatel
2011-2014.
Külastati Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi, eesmärgiga
teha koostööd Virumaa koguteose koostamisel.
Muid tegevusi ei olnud rahaliste vahendite puudumise tõttu, rõhku pandi
koostöö arendamisele erinevate partneritega, eeskätt Ida-Viru ja LääneViru maavalitsustega ning kultuuriasutustega.
Otsustati luua oma koduleht, mille kujunduses oleks rahvarõiva vöö (kuna
asutamine toimus ida ja lääne piiril Viru-Nigulas, siis valiti selle kihelkonna
vöö muster).
Majandustegevus praktiliselt puudus. Aasta lõpus oli arvel 2521 krooni 50
senti liikmemaksudena. Kulud olid seotud ainult pangaülekannetega.
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Aasta 2011
I

kka olid päevakorras samad teemad: projektijuhi leidmine, Virumaa

pärandkultuuriprogrammis osalemine ja koguteose kirjastamine. Sügisel
arutati 2012. aasta koostöövorme teiste kultuuriühendustega, et
moodustada koostöökoda. Aruteludes tehti huvitavaid ettepanekuid
virulaste päevade korraldamiseks, EV 95. ja 100. aastapäeva
tähistamiseks Viru regi taolise sündmusega. Instituudi esindajad osalesid
Virumaa kultuuriprogrammi töörühma koosolekutel, kaasasid
projektidesse teisi osapooli.
Ingrid Rüütli poolt oli algatatud 1992. aastal Viru Fondi poolt ilmunud
kogumiku “Ida-Virumaa rahvakultuurist“ uuendamine ja täiendamine,
seetõttu saigi see peamiseks tegevuseks.
Teiseks alustati koostööd muusikaakadeemia tudengitega heliplaadi
„Viru pulm“ koostamiseks.
Mõlemad ettevõtmised olid seotud Virumaa kultuuriprogrammi
projektidega (summas 7100 eurot), mis andsid ka hea tõuke järgmiste
aastate tegemistele ja avasid uued sihid koguteose teema kõrvale.
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Aasta 2012
A

asta põhitegevusteks võeti koguteose kõrvale Virumaa pärimuskultuuri

jäädvustamine ja tutvustamine erineval moel, samuti koostööpartnerite
leidmine.
Instituudi toetusel ja Viru Eesti Muusikaakadeemia tudengi Mari Mäe
eestvedamisel valmis helisalvestis ”Viru pulm”, millele on 1938. aastal Riigi
Ringhäälingus salvestatud Jõhvi pillilood, Lüganuse ja Iisaku pulmalaulud.

Viidi ellu mitmeid erinevaid koostööprojekte Virumaa kultuuripärandi
jäädvustamiseks, sh Virumaa vanade lastemängude, Ida-Viru rahvakultuuri
kogumiku ja koguteose kirjastamine.
Edukaim projekt, mida toetasid Virumaa
kultuuriprogramm, Kultuurkapital ja kohaliku
omaalgatuse programm, oli Mall Hiiemäe
kogumiku „Virumaa vanad lastemängud“
trükkimine ja mängude õpetus erinevatel
üritustel. Mall Hiiemäe raamatu esitlus toimus
Lääne-Viru Keskraamatukogus 2012. aasta
oktoobrikuus.
Foto: Arvet Mägi
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Viide:
Loe ka Virumaa Teataja Eva Samolbergi (nr 215, 2. november 2012) artiklit ”MÄbiNG,
MÄbiNG ObiN LAbiPSE TÖbiÖ”. https://virumaateataja.postimees.ee/1026652/
noored-mabing-mabing-obin-labipse-tobio

Üritusel osalejad mänguhoos
Fotod: Viru Instituudi kogu

Viidi läbi küsitlus üldhariduskoolides selgitamaks, kui paljudes õpitakse
Virumaa kultuurilugu. Samuti võeti suund materjalide avaldamisele
instituudi
kodulehel,
et
abistada
kohalikke
kultuurihuvilisi
õppematerjalidega. Tehti ettevalmistusi bibliograafia koostamiseks Eesti
Rahvaluule Arhiivi spetsialistidega. Koostöös rahvakultuurispetsialistiga
viidi Sagadis läbi jätkukoolitus „Elav vaimne kultuuripärand“ ja
kultuuripärandi registri täiendamine regilauludega. Eesti Rahvaluule
Arhiiviga koos korraldati Rakveres näitus “Naljakaid fotosid arhiivist”.
Lisaks eelnevale kaardistati lähiaastateks kavandatavad tegevused.
Oma tegevuskavva võetud ülesanded suudeti täita edukalt, projektid
õnnestusid, mis andis aluse oma tegevust laiendada. Projektide toetusi oli
juba summas 11 860 eurot.
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Aasta 2013
T

egevuse aluseks oli põhiliselt 2012. aastal vastu võetud tegevuskava,

millele lisandusid koostööpartnerite poolt pakutud projektid.
Kultuurkapitalilt ja Virumaa kultuuriprogrammist saadi toetusi 6770 euro
ulatuses.
Viidi ellu projektide viimane etapp kogumiku “Ida-Viru rahvakultuurist”
väljaandmiseks. Uus trükk erines 90ndatel ilmunust nii mahult, kujunduselt
kui ka sisult. Kogumiku koostajaks oli Ingrid Rüütel.

Kogumik „Ida-Viru rahvakultuurist“
Foto: Viru Instituudi kogu

Alustati õppekava ”Virumaa kultuurilugu” koostamist, eesmärgiga luua
üldhariduskoolidele (sobiv ka teistele koolitus- ja kultuuriasutustele)
kursuse kava Virumaa kultuuriloo jaoks riiklikus õppekavas nõutava läbiva
teema õpetamiseks – kava, õppevara, sh kirjanduse loendid.
Toimus kultuuripärandi aastale ja Viru Instituudi 5. aastapäevale
pühendatud seminar „Virumaa on virulaste hoida!”, et koos praeguste ja
tulevaste koostööpartneritega teha kokkuvõtteid Virumaa kultuuri
säilitamise, hoidmise ja arendamise osas viimastel aastatel ning määrata
tegevused koostööks lähiaastatel. Anti ülevaade viimastel aastatel valminud
Virumaa kultuuriteemaliste materjalidest haridus- ja kultuuritöötajatele.
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Aasta 2014
S

el aastal tegutseti 2012. aastal kavandatud ja 2013. aastal pooleli

jäänud projektidega, juurde tuli viru keele temaatika.

Veebruaris tutvustas Ingrid Rüütel
Narva kolledžis oma kogumikku „IdaVirumaa rahvakultuurist“.

Foto: Narva Kolledž

Viide:
Tartu Ülikooli Narva Kolledž, Ingrid Rüütli raamatu "Ida-Viru rahvakultuurist" esitlus
https://www.narva.ut.ee/et/uudised/ingrid-ruutli-raamatu-ida-viru-rahvakultuuristesitlus

Koostöös Eesti Rahvaluule Arhiiviga valmis projekti „Virumaa vanad
vaimumängud“ raames kogumiku käsikiri Mall Hiiemäe poolt ning tehti
tehnilisi töid, et 2015. aasta alguses saaks kogumik trükki.
Toimus Viru Instituudi liikme Kristen
Suokassi esimese murdekeelse luulekogu
“Tagassi inglite juure” esitlus. Antud
luulekogu pani aluse järgnevateks
aastateks viru keele teema käsitlusele
instituudi ja teiste poolt.
Foto: https://lingid.ee/I8ied
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Projekti „Virumaa kultuuriloo koolitus“ raames toimusid 3 õppepäeva
rahvakalendri, viru keelte ning mõisa- ja talukultuuri teemadel.
Kavandati projekti “Virumaa koguteose koostamine“ teist etappi, milles oli
ettenähtud peatükid hariduse ja kultuuri teemal. Kahjuks ei saanud
programmidest rahastust, seetõttu otsiti muid vahendeid, et 2015. aastal
jätkata.
Pärimuspäev „Virumaa on virulaste hoida“
Haljala kihelkonna näitel
17. oktoobril 2014.a
Haljala Gümnaasiumis
11.00
11.15 – 12.00

12.00 – 12.05
12.05 – 12.50
12.50 – 13.00
13.00 – 13.15
13.15 – 13.30
13.30 – 13.45
13.45 – 14.30

Avamine. Tervitused.
„Suulise pärimuse kogumine ja säilitamine“ – Tallinna
Ülikooli kultuuriuuringute doktorant ja rahvaluulearhiivi
digispetsialist Jaanika Hunt.
Muistendid jutustavad.
„Metsiku külaraamatukogu ja perekond Pruul“ – Eesti
Rahvusraamatukogust Sirje Lusmägi ja Liis Tamm.
Vaheaeg. Pärimuse amps.
Vanasõnade tarkused.
Kogumiku „Haljala kihelkonna suuline pärimus“ esitlus.
Esineb proua Ingrid Rüütel
Esineb Duo Kulno Malva ja Tõnis Kirsipu Viljandist.
Osavõtust palume teatada 10. oktoobriks
telefonil 32 50 900 või elektrooniliselt
marge.lepik@laane-viru.maavalitsus.ee

Haljala Gümnaasium, Haljala Vallavalitsus ja Viru Instituut

Pärimuspäeval “Virumaa on virulaste hoida“ räägiti ja lauldi Haljala
kihelkonna lugusid.

Esitleti
kogumikku
„Haljala
kihelkonna suuline pärimus“.
Foto: Viru Instituudi kogu
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Esinemas Haljala kooli õpilased

Esinemas Viivi Voorand

Hetki pärimuspäevalt „Virumaa on virulaste hoida“
Fotod: Viru Instituudi kogu

Esmakordselt toimus koostöös noorteühendustega ja vabatahtlikega
projekti „Virumaa kultuurilugu ja noored“ raames noorte mälumäng
Virumaa teemadel.
Alustati projekti “Vaimujutud trükisõnas ja rahvapärimuses” raames
lugude kogumist, et tutvustada vanu ning korjata uusi. Peamised
projektide rahastajad olid Kultuurkapital ja Virumaa pärimuskultuuri
programm, kokku saadi 2 770 eurot.
Koostöös Lääne-Viru maavalitsusega kutsuti asjahuvilisi, eriti noori,
kirjutama oma kodust lugusid Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule
Arhiivile.
Organisatsioonilises
tegevuses
oli
peamiseks
eesmärgiks
koostöövõrgustiku arendamine ja uue kodulehe loomine. Koostati ja võeti
vastu instituudi arengukava aastateks 2014-2020. 2014. aastal oli instituut
leidnud juba oma põhitegevused, peamised koostööpartnerid ja
traditsioonid, mida järgnevatel aastatel edasi arendada. Keskenduti noorte
kaasamisele pärandkultuuri tutvustamisel, kogumisel ja jäädvustamisel.
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Aasta 2015
A

asta tegevused olid planeeritud vastavalt arengukavale, olid enamasti

suunatud noortele ja koostööle koolidega.
Koostöös J. Kunderi Seltsiga kuulutati välja õpilaste omaloomingu võistlus
teemal “Meie pere kombed“, et koguda laste töid nende pere
traditsioonide kohta.
Märtsis toimus Haljala Gümnaasiumi poolt korraldatud noorte
keelekonverents “Pärand – ühteaegu traditsiooniline ja nüüdisaegne“
Haljalas. Esinejad olid Eesti Kirjandusmuuseumist, Tallinna Ülikool
üliõpilased, Haljala Gümnaasiumi ning Kunda Ühisgümnaasiumi õpilased.
Viru Instituut toetas konverentsi läbiviimist.
Samuti toimusid keelepäevad üldhariduskoolides, mitmes neist tutvustati
ka viru kohalikku keelt. Instituut kogus infot ürituste kohta, et kaardistada
kohaliku keele alane tegevus.
Märtsis sai instituut ka oma kodulehe, senini oli info Lääne-Viru maakonna
portaalis.
Aprillis toimus Haljalas 2. noorte mälumäng „Virumaa ajalugu ja
kultuurilugu“. Parimad olid Kadrina Keskkool ja Rakvere Gümnaasiumi
põhikooliõpilaste võistkond.
Märtsis ilmus Mall Hiiemäe kogumik
“Virumaa vanad vaimujutud“ ja mais
toimus esitlus koos Mari Hiiemäe
illustratsioonide näitusega Lääne-Viru
Keskraamatukogus. Kogumiku esitlus
toimus ka muuseumiööl Iisaku Kihelkonna
Muuseumis.
Foto: https://lingid.ee/l89cX
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Kogumikus tutvustatakse meie rahvausu vaimolendeid, metshaldjaid ja
vetevaime, hoonehaldjaid ja laevahaldjaid, surnuvaime ja kodukäijaid,
koerakoonlasi ja luupainajaid, libahunte ja tonte, nagu neid teati ja tunti
Virumaal.
Rahastus saadi Virumaa pärimuskultuuri programmist ja Kultuurkapitalist,
kokku summas 2 878 eurot.
Kajastused:
Põhjaranniku Tiia Linnardi (29.05.2015) artiklis „Mardus ja toonesepp – Virumaa omad
vaimolendid“.
https://pohjarannik.postimees.ee/6579704/mardus-ja-toonesepp-viru
maa-omad-vaimolendid
Virumaa Teataja Inna Grünfeldt`i (22.05.2015) artiklis “Metshaldjate ja luupainajate
keskel“. https://virumaateataja.postimees.ee/3198491/metshaldjate-ja-luupainajatekeskel

Arutati lasteaedade esindajatega Virumaa kultuuriloo õpetamise
võimalustest lasteaedades, tehti kokkuvõtteid lasteaedade küsitlustest
metoodiliste soovituste ja õppevahendite vajaduse osas.
Mais tunnustati koostöös J. Kunderi Seltsi ja Lääne-Viru Maavalitsusega
õpilaste kirjandusliku omaloomingu võistluse “Meie pere kombed“
parimaid.
Samuti külastasid instituudi liikmed Ingrid Rüütli eestvedamisel Kihnu saart
tutvumaks SA Kihnu Kultuuriruum tegevusega.

Elamuseks oli Kihnu Virvega
koosmusitseerimine ja lugude
pajatamine. Fotol laulab Kihnu
Virve Riho Breiveli saatel.
Foto: Hilje Pakkanen

Mais sai instituudi koduleht uue kujunduse. Toimus Viru Säru
30. aastapäeva toimkonna nõupidamine, kus lepiti kokku tegevused
aastapäeva tähistamiseks 2016. aastal.
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Juunis toimus lasteaedade kultuuriloo õppekava töörühma nõupidamine
Rakvere kolledžis.
Augustis külastasid Viru Instituudi liikmed ja koostööpartnerid Eesti
Rahvaluule Arhiivist Lahemaad.
Palmse külastuskeskuses andsid Keskkonnaameti spetsialistid Ave Paulus
ja Liina Niinemägi ülevaate pärandkultuuri-alasest tegevusest Lahemaal,
tutvuti koolinoortele mõeldud õppeprogrammidega. Vaadati koos
Lahemaa Rahvusparki tutvustavat filmi, tutvuti püsiekspositsiooniga ja
lahendati Lahemaa teemalist ristsõna.
Giid Saima Gordejeva tutvustas ringsõidul omapärasemaid kohti
Lahemaal– Palmsest Vihulani. Paljudele osalejatele oli esmakordne
külastus Ilumäe külamuuseumi, kus muuseumi rajaja Villi Jahilo pajatas
küla ja talu ajaloost, andis seletusi talu ja esemete kohta.
Õhtul osaleti Eisma folgil, mis oma sundimatu õhkkonnaga meeldis kõigile.
Haljala kooli rahvas tähistas Eisma folgi kümnendat sünnipäeva maheda
folkmuusika, kõrvupaitava koorilaulu ja mitmete töötubadega Eisma
sadamas.

Haljala kooli õpilased esinemas Eisma folgil
Fotod: Haljala Kooli kogu

Kõige enam üllatas festivali noor peakorraldaja Sven Rannar oma
asjalikkuse ning hoolivusega mitmekülgse ja omapärase noorteürituse
läbiviimisel.
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Oktoobris toimus koostöös Rakvere Kolledžiga õppepäev Virumaa
kultuuriloo andmebaasidest ja õppematerjalidest kolledži saalis
lasteaiaõpetajatele ja teistele huvilistele. Osalejad hindasid info olulisust
ning vajadust sellise koolituse järele ka tulevikus.
Novembris toimus Lääne-Virumaa Keskraamatukogu saalis koostöös Eesti
Rahvaluule Arhiivi ja Lääne-Virumaa keskraamatukoguga infopäev, mille
raames tutvustasid kodu- ja kultuuriloolisi allikaid, andmebaase, nimistuid
ja registreid Tauno Toompuu (Rakvere Kolmainu kogudus) ja Uno Trumm
(SA Virumaa Muuseumid), Kristina Rood (Rahvusraamatukogu)
digitaalarhiivi DIGAR (digar.ee) ja portaali DIGARi Eesti Ajalehed
(dea.digar.ee), Risto Järv (Eesti Rahvaluule Arhiiv) folklore.ee andmebaase
ja programme.

Novembris toimus koostöös Väike-Maarja vallavalitsuse ja Väike-Maarja
muuseumiga III pärimuspäeva “Virumaa on virulaste hoida. Pandivere
lood“ Väike-Maarja seltsimajas.
Ühine pärimuspäev pühendus Pandivere piirkonna –Väike-Maarja ja
Simuna kihelkonna – rikkalikule kultuuriloole ja pärimustele.
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Esinesid Ingrid Rüütel (Eesti Rahvaluule Arhiiv), Virve Tuubel (Eesti Rahva
Muuseum), Mall Hiiemäe (Eesti Rahvaluule Arhiiv), Marju Metsman (VäikeMaarja Muuseum), Eve Põldma (Simuna Kool), Karin Kiik (Väike-Maarja
Gümnaasium), Triin Yerlikaya (Porkuni Paemuuseum) ja Annika Michelson
(MTÜ Maadjas).

Fotodel(vasakult) Annika Michelson, Mall Hiiemäe ja Ingrid Rüütel

Indrek Kesküla ja Aivar Surva mõtteid vahetamas
Fotod: Ilve Tobreluts

Päeva rikastas Väike-Maarja muuseumi ja näituse „Jäljed“ külastus ning
kohvipaus teemal „Kõik leivast“.
Novembris toimus Rakvere kolledžis õppepäev töölehtede koostamise
teemal, eesmärgiga koostada lasteaedadele töövihik Virumaa kultuuriloo
tundmaõppimiseks. Juhendajaks Lehte Tuuling (Rakvere Kolledž).
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Novembris käisid instituudi liikmed koos koostööpartneritega õnnitlemas
proua Ingrid Rüütlit Eesti Kirjandusmuuseumis sünnipäeva puhul Viive
Voorandi eestvedamisel regilauluga.

Viru Instituudi liikmed õnnitlemas Ingrid Rüütlit
Fotod: Viru Instituudi kogu

Novembris toimus Kohtla-Järve Maleva Põhikoolis koduloo- uurimuste
päev, kus osalesid kaheksa Ida-Viru kooli õpilased 13 uurimistööga teemal
„Ida-Viru 7 imet“. Õpilaste tööd olid huvitavad ning ideerikkad, mille kohta
esitas instituut soovi kasutada neid oma materjalides.
Kasutatud oli erinevaid tehnilisi võimalusi (videod, intervjuud, mängud,
küsitlused) ja erinevaid teemasid (Kalevipoeg, kaevurite päeva
tähistamine, oma valla tutvustamine, Kohtla-järve kultuurimaja
renoveerimine jm).
Sel üritusel tunnustati instituudi poolt Virumaa kultuurilooalaste
töölehtede koostamise eest venekeelsetele koolidele õpetaja Julia
Smirnovat (Maleva Põhikool) parima töö eest (Ida-Viru kultuuriobjektid) ja
Irina Gritsinenkot (Kohtla-Järve Tammiku Põhikool) õpilaste kaasamise
eest konkursile.
Kokkuvõtvalt oli 2015. aasta juba päris tegus oma uute tegevusvormide ja
koostööpartnerite
poolest.
Hasartmängumaksu
Nõukogule,
Kultuurkapitalile ja Virumaa pärimuskultuuri programmi esitatud 12
projektist sai toetusi üheksa summas 3748 eurot. Täiendavaks toeks oli
kindlasti ka Virumaa pärimuskultuuri programmist tegevustoetuse
saamine summas 5 922 eurot.
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Aasta 2016
S

el aastal jätkas instituut juba traditsiooniks saanud ürituste ja

projektidega. Juurde tuli noorte kodu-uurimiskonkursi ja konverentsi
korraldamine. Loodi kontaktid Mulgi Kultuuri Instituudiga.
Viru Instituut kutsus koostöös MTÜ Õpetaja autähis, MTÜ Kultuuriveski ja
Eesti Rahvaluule Arhiiviga osalema laulukonkursil „Viru regi 2“.

Konkursi eesmärgiks oli propageerida ja hoogustada uudisloomingu kaudu
looma traditsioonilise regilaulu kaasaegseid tõlgendusi, seostades
endisaegset regivärsilist rahvalaulu ja tänapäevast helikeelt ning
tunnustada meie Virumaa eripära esile toovaid laule ja nende autoreid.
Veebruaris tehti kokkuvõtteid Virumaa kultuuriloo teemaliste töölehtede
konkursist Rakvere Rohuaia Lasteaias. Konkurss koos tunnustusüritusega
korraldati koostöös TLÜ Rakvere Kolledžiga. Ülevirumaalisele konkursile
laekus ligi poolsada töölehte 70 autorilt, neist 13 ühistöödena.
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Oma kodukoha pärandkultuuri tundmaõppimiseks koostati koolidele ja
lasteaedadele nii eesti- kui venekeelseid töölehti.
Kajastused:
Loe
lisaks
Virumaa
Teataja
Inna
Grünfeldt`i
(23.02.2016)
artiklit
„Vöökirjast
sõnasalatini
ehk
Kodukoha
IMEDE
ilmas“.
https://virumaateataja.postimees.ee/3594273/vookirjast-sonasalatini-ehk-kodukohaimede-ilmas

Töölehtede koostamist aitas instituudil rahaliselt toetada Rahvakultuuri
Keskuse Virumaa pärimuskultuuri programm.
Jätkati koostööd Juhan Kunderi Seltsiga omaloomingu võistluse
korraldamisel, aidates kaasa omalt poolt parimate tunnustamisel. Aasta
teemaks oli “Merejutud“.
Märtsi alguses kuulutas Viru Instituut välja koostöös J. Kunderi Seltsiga
ning kaasates Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu ja Lääne-Viru Maavalitsuse
haridus-ja sotsiaalosakonna, 2016. aasta maakonna noorte kodu-uurimise
konkursi ja konverentsi, eesmärgiga jätkata konkursi traditsiooni ja
toetada koole õpilaste iseseisva uurimistöö koostamisel ning väljendus- ja
esitlusoskuste arendamisel, kodupaiga muutuste jäädvustamisel.
Viru Instituudi liikmed koos Ain Aasaga osalesid Mulgi Kultuuri Instituudi
kutsel 4. juunil IV Mulgi peol Paistus, tutvustades seal ka Virumaad.

Fotodel Riho Breivel, Ain Aasa, Aivar Surva ja Marge Lepik
Fotod: Viru Instituudi kogu

Mulkidega kohtumised olid rikastavad, sest saadi uusi ideid koostööks ja ka
instituudi tegevusteks.
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Märtsis allkirjastati TLÜ Rakvere Kolledžis mitmed koostöölepingud,
sealhulgas ka Viru Instituudiga.

Lepingu allkirjastas MTÜ Viru Instituudi
poolt juhatuse liige Hilje Pakkanen
(fotol vasakul).
Foto: Viru Instituudi kogu

Viru Instituudi ja kolledži koostööleping aastateks 2016-2020 hõlmas
haridusalast infovahetust, üliõpilastööde ja praktika võimaluste pakkumist,
ürituste ja koolituste korraldamist, ühiste täiendkoolituste ning projektide
väljatöötamist ning elluviimist.
Viru Instituut tegi juba varem koostööd kolledžiga erinevate ühiskoolituste
korraldamisel. Aastatel 2015-2016 oli suurem koostöö Virumaa kultuuriloo
töölehtede konkursi läbiviimisel, õpetajate koolitamisel töölehtede
koostamise küsimustes, samuti kultuurilooga seotud andmebaaside
tutvustamisel vabaühendustele, haridus- ja kultuuritöötajatele.
Märtsis käisid Viru Instituudi liikmed külas Neeruti seltsil Kadrina
tuletõrjemajas, et arutada koostöövõimalusi tulevikus.
Tutvuti seltsimajaga, kus on
muljetavaldavalt
suure
välja
panekuga loodusõpituba. Samuti
saadi põhjalik ülevaade seltsi
tegevustest aastate jooksul. Seltsi
15. sünnipäeva tähistamiseks lepiti
kokku
ühise
pärimuspäeva
korraldamises.
Foto: Hilje Pakkanen
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Märtsis tutvustas projektijuht Marge Lepik Rakvere Eragümnaasiumi
raamatuklubis Viru Instituudi projekte Virumaa kultuuriloo õpetamiseks.
Toimus asjalik arutelu viru keelte, ajaloo ja kultuuri tutvustamise ja
õpetamise teemadel. Instituut sai huvitavaid ideid tulevaseks koostööks
haridusasutustega kodu-uurimise ja kultuuriloo õppematerjalide
koostamise osas.
28. märtsil toimus Tartus Eesti Kirjandusmuuseumis Eesti Rahvaluule
Arhiivi kaastööliste päev, kus tehti kokkuvõtteid eelmisest ning kavandati
uut kogumisaastat.
Eesti Rahvaluule Arhiivi korraldatud kohapärimuse kogumise võistluse
„Minu maastikud“ raames kirjutasid ja jutustasid oma maastiku-lugusid
300 inimest üle Eesti. Saadeti 2100 lehekülge kohalugusid ja 1100 fotot,
lisaks hulk kaardi-väljavõtteid, plaane, joonistusi, illustratsioone,
helisalvestusi ja videomaterjali, sealhulgas hulganisti ka Virumaalt.
Kogumisvõistluse kokkuvõtvale seminarile järgnes Eesti Vabariigi
Presidendi
rahvaluulepreemiate
üleandmine
parimatele
rahvaluulekogujatele ja võistluse kirjutajate autasustamine. Kuid anti välja
ka eripreemiaid, sealhulgas esmakordselt Viru Instituudi poolt parimale
kirjutisele Virumaa maastikest.
Virumaalt oli rohkesti huvitavaid töid. Komisjon valis välja südamlikult ja
väga põhjalikult kirjutatud Heinz Valgu töö Haljala kihelkonna Aukülast.
Instituudi eripreemia andis
Heinz Valgule (fotol vasakul) üle
instituudi kauaaegne koostööpartner Mall Hiiemäe (fotol
paremal).
Foto : Eesti Rahvaluule Arhiiv
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Aprillis külastasid instituudi liikmed Jõhvi vallavalitsust ja Illuka valda, kus
tutvuti kultuuritööga Kurtna raamatukogus ja seltsimajas ning Illuka
kooliga.
Illuka valla kultuuritöö kohta andis ülevaate valla kultuurijuht Ene Raudar.
Instituudi liikmed selgitasid Ida- Viru kultuuritöötajatele instituudi tegevusi
ja koostöövõimalusi.
Tutvustati instituudi 2016. aasta sündmusi. Kohtumisel sai instituut
huvitavaid ideid tulevaseks koostööks Ida-Viru haridus- ja kultuuriasutuste
ja -ühendustega. Otsustati, et kohtumised saavad regulaarseks, seda paar
korda aastas.

Kuulutus „Viru Säru läbi kolme aastakümne“

2015. aastal alustas Viru Instituut Eesti esimese folkloorifestivali
30.aastapäeva puhul Viru säru materjalide kogumist, kutsudes üles ka
kõiki oma materjalidest teada andma, et saaks need koondada,
süstematiseerida ja arhiveerida.
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Üleskutsele reageeriti aktiivselt. Saadeti trükiseid, fotosid, filme ja artikleid
ajalehtedest. Materjale saadi veel filmiarhiivist, maavalitsusest,
omavalitsuste liidust, Virumaa muuseumidest, Lahemaa rahvuspargist,
Virumaa Fondi arhiividest kui ka korraldajate erakogudest.
Koguti endiste korraldajate ja osalejate mälestusi ning üle 300 foto. Eriti
aktiivsed olid fotograafid. Tehtud fotod talletati koos teiste materjalidega
SA Virumaa Muuseumid arhiivis.

Kutse näituse „Viru säru läbi kolme aastakümne“ avaüritusele

15. juunil avati Viru säru 30. aastapäevale pühendatud näitus, mille
avamisele olid kokku tulnud ka säru endised korraldajad ja kollektiivide
juhid.
Näituse kujundas Lääne-Virumaa keskraamatukogu töötaja Tiina Kriisa.
Särulised hindasid näitust tervikuna ja selle kujundust kõrgelt.
Näitusel Lääne-Virumaa keskraamatukogus sai näha valikut Viru särust
vändatud filmidest, samuti säru-teemalisi meeneid ja atribuutikat.
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Valik „Viru säru läbi kolme aastakümne“ näituse stendidest
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Kohtumisel jäädvustati endiste säruliste mälestusi. Lääne-Viru Omavalitsuste
Liit tunnustas Maie Oravat, Igor Tõnuristi, Rein Sikku, Riina Vanhaneni, Viivi
Voorandi, Raivo Riimi, Ingrid Rüütlit, Arne Kaasikut, Anne Peäsket, Pilvi
Lepiksood ja Ello Odraksit ning kollektiivide juhte Kai Tingast, Kadri Mägi,
Ervin Lemberit, kes on olnud pika aega seotud särudega. Instituut tänas lisaks
eelpool nimetatutele ka teisi säru temaatikaga seotud inimesi.

Igor Tõnurist ja Kai Tingas vestlemas

Viivi Voorand kiidusõnu lausumas

Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu tegevdirektor Sven Hõbemägi tänamas
Maie Oravat ja Igor Tõnuristi
Fotod: Viru Instituudi kogu
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Näitus rändas ka Lääne-Viru
maakonna raamatukogudesse.
Viide:
Loe lisaks Virumaa Teataja Inna
Grünfeldt`i (21.06.2016) artiklist „Viru Säru
vabastas vaimu“. https://dea.digar.ee/cgibin/dea?a=d&d=virumaateataja20160621
.2.11.1
Foto: Meelis Meilbaum

Aasta lõpus avaldas instituut ka e-kogumiku „Viru säru. Oma ja ehe läbi
kolme aastakümne.“

E-kogumik „Viru säru. Oma aja ehe läbi kolme aastakümne“.
http://viruinstituut.ee/wp-content/uploads/2016/10/OMA-JA-EHE_kodulehele.pdf

Mais toimus instituudi projekti meeskonna nõupidamine koos MTÜ
Claritas esindaja Katrin Suursooga, et täpsustada projekti tegevusi ning
nende toimumise aegu ja kohti.
Lepiti kokku 2016. aasta oktoobrini toimuvate kohtumiste, koolituste ja
kommunikatsiooniürituste korralduses.
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Juunis toimus Kiltsi kaardilossis instituudi esimene sisekoolitus teemal
“Organisatsiooni strateegilise juhtimine ja edukus“. Koolituse viis läbi
MTÜ Koolituskolleegiumi lektor Ülo Peets. Rühmatöös aitas kaasa
konsultant Katrin Suursoo. Koolitusel osalesid peale instituudi liikmete ka
teiste vabaühenduste esindajad Iisakust, Kadrinast, Rakverest ja VäikeMaarjast. Osalejad hindasid koolitust edukaks ja avaldasid soovi osaleda ka
järgmistel projekti koolitustel.
Augustis kutsus instituut esitama materjale uute kalendritähtpäevade
tähistamise kohta lasteaias (isadepäeva ja tarkusepäeva kohta) Mall
Hiiemäe koostatava kogumiku jaoks.

Neljas pärimuspäev “Virumaa on virulaste hoida. Kadrina kihelkond läbi
aegade“ toimus Neeruti Seltsi ettepanekul koostöös ühiskonverentsina
septembris Kadrina rahvamajas, tähistamaks Neeruti seltsi 15. sünnipäeva.
Tutvuti Alo Põldmäe loodusfotode näitusega, Erika Treimanni
õpilasuurimuse „Kadrina pärandilugu“ esitlusega, kuulati ajaloolase Uno
Trummi ettekannet Kadrina raudteejaama ajaloost.
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Kuulati folklorist Ingrid Rüütli ettekannet „Muinasusundi reliktidest ja
poeetiliste kujundite tähendusest Kadrina regilauludes“ ning Tiiu Uusküla
ülevaadet Neeruti seltsi 15 tegevusaastast.

Ingrid Rüütel ettekannet lugemas

Ajaloolane Uno Trumm esinemas

Kadrina Kadrid esinemas

Kadrina Keskkooli ajalooõpetaja
Evelin Tiiter kõnelemas
Fotod: Enn Laansalu

Ettekandeid täiendasid Kadrina Kadrid ja Alo Põldmäe klaveriteos “Neeruti
süit“ pianist Helen Põldmäe esituses. Samuti tutvuti Richard Tammiku ja
Eduard Leppiku töödega.
Ühiselt otsiti koostöövõimalusi üle Virumaa oma pärandkultuuri
tutvustamisel, täideti küsitlusankeete. Korraldust toetasid Kultuurkapital ja
KÜSK.
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Sõmeru Põhikoolis toimus Lääne-Viru maakonna koolinoorte koduuurimiskonverents, kus tehti kokkuvõtteid õpilaste uurimistööde
konkursist. Maakondlikule konkursile laekunud 22 tööst esitati konverentsi
töötubades 15. Töötubasid juhtisid Tallinna Ülikooli pedagoogika
arhiivmuuseumi haridusloo spetsialist Ene Luka ja üldhariduse ajaloolane
Lemmi Karmin.

Publik, uurimistööde hindaja Ene Luka
esireas (fotol vasakul)

Ühisfoto koos Sõmeru kooli direktriss
Virge Ongaga (fotol esireas vasakul)

Fotod: Viru Instituudi kogu

Maakonnast laekus 22 uurimistööd kuuest koolist: Tapa, Tamsalu, Haljala
ja Vinni-Pajusti Gümnaasiumist, Kadrina Keskkoolist ning Lasila Põhikoolist.
Konverentsi lõpul kuulati ühiselt töötubade parimaid ettekandeid ja
tunnustati kõiki konkursil osalenuid. Üleriigilisele konverentsile esindajate
valik lükkus edasi osalemise tingimuste viibimise tõttu. Päeva rikastasid
Sõmeru Põhikooli õpilaste esinemised. Konverentsi korraldust rahastas
VIROL.
Uurimistööde teemade valik oli mitmekesine, kõik
tööd
seotud
oma
kodukohaga.
Uuriti maakonna ajalehti, II maailmasõja ja
soomepoiste mälestusi, samuti koha-, perekonna
ja
õpilaste
nimesid,
lubjatööstust,
põllumajandusettevõtte ning koolide ajalugu.
Viide:
Kodu-uurimisstööde kokkuvõtetega saab tutvuda Viru
Instituudi kodulehel https://viruinstituut.ee/kokkuvote/
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6. oktoobril toimus V pärimuspäev “Virumaa on virulaste
hoida“ koostöös Iisaku kihelkonna muuseumiga. Pärandkultuuripäeva
kavas oli Iisaku kultuuriloo tutvustus. Lektoritena esinesid Mall Hiiemäe
Eesti Rahvaluule Arhiivist teemal “Alutaguse valdkonna rahvakalendri
kujunemislugu ja territoriaalsest liigendustest Iisaku kihelkonna näitel“,
Dmitri Kulakov Tartu Ülikoolist poluvernikute keelest ja Anne Nurgamaa
Iisaku Kihelkonna Muuseumist teemal “Kohapärimus Iisaku kihelkonnast“,
Eda Välimets Iisaku aabitsast ning regilauluansambel “Silmaline“.

Dmitri Kulakov kõnelemas
poluvernikute keelest

Anne Nurgamaa teemal „Kohapärimus
Iisaku kihelkonnast“
Fotod: Enn Laansalu

32

Lisaks toimus arutelu Virumaa kultuurialase koostöö võimaluste üle.
Osalejad otsisid võimalusi üle-virumaaliste ürituste osas, et instituut saaks
senisest enam Virumaa kultuuripärandit tutvustada.

Esinemas regilauluansambel
“Silmaline“

Tervitamas Aivar Surva

Kersti Loite sirvimas oma raamatut
„Virumaa rahvarõivad“
Fotod: Enn Laansalu

Korraldust toetasid KÜSK, Kultuurkapital ja Virumaa pärimuskultuuri
programm.
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Viru regi 2 konkursile laekunud laulud esitati kontserdil sügise kroonimise
päeval, 14. oktoobril Haljala rahvamajas.
Kontserdil tuli ettekandele viis omanäolist ja huvitavat laulu. Kultuuriliselt
mitmekihiline ja vaimselt sügava sõnumiga tekst oli Kadrina kirikukoori
poolt Meelis-Lauri Eriksoni sõnadel ja eeslauldes „Palve Maa eest“ Kadrina
kihelkonna viisil.
Haljala Gümnaasiumi 12. klassi õpilaste rühmatööna valminud regilaul
“Haljala 775“ on hea näide tänapäevasest külakroonikast, kogukonnale
kaasajal oluliste sündmuste kajastamisest traditsioonilises rahvaluule
vormis.
Haljala Gümnaasiumi 12. klassi õpilane Lauri Metsa esitas räpi vormis
Haljala kihelkonna rahvalaulu “Virus on ilus elada” alusel. Vahva esitlus oli
8. klassi õpilaste poolt uuemast rahvalaulust „Kui ma alles noor veel olin“
Jan-Erik Tamm, Rasmus Põld ja Rahel Raudsepa sõnadel. Tammelaulul
(sõnad Salme Heinla ja Viivi Voorand, viis rahvaluulest) on
traditsioonilähedust väärtustav seade, mida tõestab teksti ja viisi hea ning
loomulik kokkusobivus.
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Konkursil osalejaid autasustati Ain Aasa valmistatud rahvuskivist
meenetega. Kontsert oli Külli Heinla ja Viivi Voorandi poolt oskuslikult hästi
seotud tervikuks ka kohalike tantsijate ja laulukooriga ja Haljala valla
õpetajate tunnustamisega. Kontsert salvestati.
Koguti materjale rahvakalendri vanade tähtpäevade ja isadepäeva
tähistamise kohta lasteaedades, et lisada Mall Hiiemäe koostatavasse
kogumikku.
Instituudi poolt 2015-2016.a Virumaa keele ja kultuuriloo töölehtede
konkursi tööd tuli panna kogumikku, mille kaanepildi jaoks korraldati
joonistusvõistlus „Virumaal on vahva“. Laekus poolsada joonistust üheksa
lasteaia 13 rühmast.
Komisjoni poolt välja valitud viis auhinnalist tööd on Kevin Belozubi
(lasteaed Rukkilill), Ilja Bojarintsevi ja Anastassija Gavrina (lasteaed
Pääsuke), Katarina Indusi (lasteaed Tareke) ja Lisette Veidenbaumi
(Rohuaia lasteaed) joonistused.

Kevin Belozubi joonistus
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Samuti märkis komisjon ära Julia Svetlorussova (lasteaed “Pääsuke”),
Kristina Evdokimova (lasteaed Tareke) Karoline Ojalille (lasteaed Pisipõnn),
Sandra Aali ja Annemai Part (Rakvere Rohuaia lasteaed) toredad tööd.

Autor: Sandra Aal

Autor: Annemai Part

Autor: Karoline Ojalill

Autor: Anastassija Gavrina

Joonistusvõistlus „Virumaal on vahva“
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Seitsmes pärimuspäev “Virumaa on virulaste hoida. Jõhvi kandi lood“
toimus 11. novembril Jõhvi kindluskiriku muuseumis.
Pärimuspäeval tutvustas Vallo Reimaa muuseumi sõprade seltsist
muuseumi ja õpetaja Peeter Kaldur Mihkli kiriku koguduse tegevust.
Ettekannetega esinesid ka Uno Trumm (SA Virumaa Muuseumid) Edise
linnuse ja mõisa ajaloost, Anneli Lamp digitaalse kirikuraamatute arhiivi
kasutamisest kodukandi raamatu “Kotinuka lood” jaoks ja Hirvo Surva
kihelkondlike laulupühade tekkest ja laulupidude traditsioonist Virumaal.

Vallo Reimaa ja Uno Trumm

Peeter Kaldur ja Aivar Surva

Esinemas Anneli Lamp, Aivar Surva ja Hirvo Surva
Fotod: Enn Laansalu

Hetki pärimuspäevalt
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Osalejad
said
ülevaate
Jõhvi
ajaloost,
kultuuripärandist,
vaatamisväärsustest ja praegusest kultuuri-alasest tegevusest.
Päeva lõpetas arutelu instituudiga koostööst kultuurivaldkonnas. Ühiselt
otsiti koostöövõimalusi üle Virumaa oma pärandkultuuri tutvustamisel,
täideti küsitlusankeete.
Arutelu käigus tehti ettepanek teha ka koostööüritusi pärandkultuuri vallas
noortele, Virumaa kirjanduspreemia rajamiseks just Virumaa kirjanikele,
kaasaegsete Viru kirjameeste tutvustamiseks, kihelkondade ürituste ja
kultuurifoorumi korraldamiseks, uute Viru vägevate väljaselgitamiseks jm.
Detsembris kutsusid Iisaku Kihelkonna Muuseum, Juhan Kunderi Selts ja
Viru Instituut Virumaa koolinoori esitama oma töid juba esimesele
ülevirumaalisele kodu-uurimistööde konkursile.
Konkursi eesmärgiks oli toetada koole õpilaste iseseisva uurimistöö
koostamisel ning väljendus- ja esitlusoskuste arendamisel, kodupaiga
muutuste jäädvustamisel.
2016. aasta oli tegus ja küllaltki kirev erinevate tegevuste ja sündmuste
poolest. Aastat rikastasid uued ettevõtmised – üleviru-maaline noorte
kodu-uurimiskonkurss ja laste joonistusvõistlus.
Ka majandusaasta oli edukas, sest Kultuurkapitalile, KÜSKi, Hasartmängude
Nõukogule ja Virumaa pärandkultuuri programmi esitatud 14 projektist
rahastati 10, seda kokku summas 21 610 eurot.
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Aasta 2017
A

asta tegevuste elluviimisel lähtuti arengukavast, millele lisandusid ka

mitmed uued ettevõtmised (viktoriin, kohtumised koostööpartneritega).
Jaanuaris tutvustas instituut Lääne-Viru raamatukogude
instituudi tegevusi ja arengusuundi. Arutati koostöövõimalusi.

juhtidele

Veebruaris alustati kodulehel igakuise Virumaa kultuuriloolise viktoriiniga.
Märtsis kohtuti Kurtnal ajalehe „Põhjarannik“ peatoimetaja Erik
Gamzejeviga.

Märtsis toimus pärimuspäev “Virumaa on virulaste hoida. Viru-Jaagupi
kihelkonna lood.“
Kajastused:
Virumaa Teataja Inna Grünfeldt`i (28.03.2017) artiklis „Hingekandjad ja endelinnud“.
http://virumaateataja.postimees.ee/4060317/hingekandjad-ja-endelinnud
Virumaa Teataja (14.03.2017) artiklis „Pärimuspäev tuleb kivilinnuse rajajast ja
endelindudest“.
http://virumaateataja.postimees.ee/4044709/parimuspaev-tulebkivilinnuse-rajajast-ja-endelindudest
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Viru instituut tunnistas esimeseks
Virumaa vaimuvara vardjaks
kauaaegse Virumaa vaimuvara
hoidja
ja
talletaja
Eesti
kirjandusmuuseumi teaduri ja
folkloristi Mall Hiiemäe, kellele
anti auhind üle pärimuspäeval
Viru-Jaagupis.
Foto: https://lingid.ee/LL6EJ
Kajastused:
Virumaa Teataja (28.03.2017) artikkel „Virumaa vardja meenega tunnustati folklorist
Mall Hiiemäed“.
http://virumaateataja.postimees.ee/4060323/virumaa-vardja-meenega-tunnustatifolklorist-mall-hiiemaed
Põhjarannik (01.04.2017) Tiia Linnardi artikkel „Folklorist Mall Hiiemäe sai suure ja
raske autasu“. https://pohja rannik.postimees.ee/6582252/folklorist-mall-hiiemae-saisuure-ja-raske-autasu

Keelekuul kutsus instituut koos emakeeleõpetajate ainesektsiooniga nii
koolinoori kui täiskasvanuid esitama viru keeles sõnu, lugusid ja ütlusi.

Viited:
Loe lisaks Virumaa Teataja (07.04.2017) artiklit „Mida sulle, kas kartulipilgud või
potsu?“. https://virumaateataja.postimees.ee/4071905/mida-sulle-kas kartuli pilgud-voi-potsu
Põhjaranniku nr 66 (06.04.2017) artiklit „Mida sulle, kas kartulipilgud või potsu?“.
https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=pohjarannik20170406.2.15.4
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Aprillis toimus Iisaku kihelkonna muuseumis Virumaa koduuurijate päev,
loomaks kontakte kahe maakonna kodu-uurijate ja väikemuuseumide
vahel ning tutvumaks erinevate andmebaaside ja uurimistöödega.
Viide:
Loe lisaks Virumaa Teataja artiklit (27.03.2017) „Koduurijad räägivad otsimisest ja
leidmisest“.
http://virumaateataja.postimees.ee/4060337/koduuurijad-raagivadotsimisest-ja-leidmisest

Aprillis toimus ka teine pärandkultuuripäev, seekord Vaivara Sinimägede
muuseumis, kus muuseumi esindajad Ivika Maidre ja Jekaterina Muravjova
tutvustasid muuseumi alalist näitust ja uut näitust Vaivara mõisa loost.
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SA Virumaa Muuseumi teadur ja ajaloolane Uno Trumm tutvustas senini
üldsusele tundmatu Vaasa mõisa (Wasahof) lugu ja Eesti Kirjandusmuuseumi teadur Kanni Labi Vaivara kihelkonna regilaulude kogujaid.
Folklooriansambel Suprjadki esitas selle piirkonna rahvalaule ja -mänge.
Esmakordselt osalesid pärimuspäeval lapsed. Vaivara huvikeskus õpetas
rahvusliku käevõru ja riidenuku valmistamist, samuti sai lahendada
mõistatusi ja ristsõnu Virumaa teemadel. Ivika Maidre abiga saime ka
näha, kus asus Korffi mõis ja Pargimäe vaatetorn. Lisaväärtuseks oli ka
Sinimäe põhikooli uue hoone külastus. Vaivara üllatas oma koduloo
rikkusega, huviga ja pärimuspäeva mitmekesisusega.

Suprjadki juhendamisel rahvamänge
mängimas

Ivika Maidre
tutvustamas muuseumi

Fotod: Enn Laansalu

Mais lõppes KÜSK-i projekt “MTÜ Viru Instituut arenguhüpe Virumaa
kultuuripärandi
hoidmisega
tegelevate
organisatsioonide
katusorganisatsiooniks“. Projekti abil suurenes instituudi juhtimisvõimekus
ning leiti uusi koostööpartnereid.
Senisest põhjalikumalt tegeleti projekti raames instituudi kui
organisatsiooni arengu kavandamise, liikmetele koolitusprogrammi
korraldamise ja kommunikatsiooniürituste läbiviimisega. Valmis
arengustrateegia
ja
-kava
aastateks
2017-2020,
samuti
kommunikatsioonikava. Loodi ka konto Facebookis.
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Hüperajakirjas „Mäetagused“ nr 66 ja 67
(fotol) ilmusid Viru Instituudi poolt
aastatel 2011-1013 Virumaa koguteose
tarbeks kogutud rahvakultuuri materjalid,
mille pani kokku Mall Hiiemäe.
Foto: Viru Instituudi kogu

Rahaliste vahendite nappuse tõttu ei õnnestunud seda raamatuna
avaldada kuni 2015.aastani. Viru Instituut ja Eesti Rahvaluule Arhiiv
leppisid kokku, et materjalid koos uuendatud artiklitega avaldatakse Eesti
Kirjandusmuuseumi folklooriajakirjas “Mäetagused“. Kogutud materjalid
pakuvad teavet nii erialateadlastele kui ka õppe-ja allikmaterjalina
kultuuri- ja haridustöötajatele, kõigile huvilistele.
Juunis toimus Viru-Nigula kihelkonna mail järjekordne Virumaa koduuurijate õppepäev teemadel; usundid, Jüri Parijõgi ja
Kunda
tsemendimuuseum.

Viru-Nigula kiriku ja Kunda tsemendimuuseumi külastamine

Aivi Parijõgi tutvustamas Jüri Parijõgi
sünnikohta

Maarja kabelt uudistamas
Fotod: Viru Instituudi kogu
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Juulis osales Viru Instituut Rohu pargis perepäeval “Nutikad maanoored“,
et tutvuda MTÜ Rohu park tegevusega. Väikeses külas on vabaühenduse
eestvedamisel tehtud suur töö looduskaitse alla kuuluva vana Rohu mõisa
pargi korrastamisel ja külapäevade korraldamisel.

Hetki Rohu mõisa pargis toimunud perepäevalt
Fotod: Külli Seppa

Augustis osales Viru Instituut esmakordselt külalisena Eesti Kultuuriseltside
Ühenduse suvekoolis ”Heas seltskonnas”, mis toimus Toilas, kus saadi infot
teiste kultuuriseltside tegevuse ja ühisprojektide kohta ning uusi kontakte
nii Eestis kui välismaal.
Augustis avati instituudi liikme Kristen Suokassi murdekeelne näitus
“Valgus” Rakvere galeriis.
Näituse tutvustus oli edela-viru
keeles. Suokassi murde-keelseid
luuletusi kogust “Tagassi inglite
juure” kandis ette Rakvere teatri
näitleja Tiina Mälgand.
Foto: https://lingid.ee/28716

Viide:
Loe lisaks Virumaa Teataja Inna Grünfeldt`i (25.08.2017) artiklit „Suokassi unede
maaliline valgus“.
http://virumaateataja.postimees.ee/4221729/suokassi-unedemaaliline-valgus
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Kodulehel avaldati teine kogumik lasteaedadele Virumaa kultuuriloo
töölehtedest, milles avaldati esimesest kogumikust välja jäänud ja hiljem
laekunud kuue lasteaia töödest. Eriti tublilt laekus töid Kohtla-Järve
lasteaedadest.

Viide:
Kogumik on vaadatav Viru Instituudi kodulehelt
http://viruinstituut.ee/failid/Kogumik%20lasteaed
adele%20II%20210817.pdf

Septembris said kokku kodu-uurijad ja huvilised Tabani puhketalus
(endises kõrtsis) jutustamaks ja arutamaks Rakvere kihelkonna Tõrma,
Karitsa ja Levala külade lugusid.

Kutse pärandkultuuripäevale Tabani puhketallu
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Mall Hiiemäe andis ülevaate Tõrma kandi suulisest pärimusest, Annika
Michelson tutvustas aga Eesti vanu taimi. Päeva tegi mitmekesisemaks just
kohalikud koduloo huvilised Uno Inno ja Rein Tammik oma lugudega ning
Lasila põhikooli õpilased Karoliina Kask ja Ingrid Udeküll uurimistööde
esitamisega.
Lepna raamatukogu direktor Silja Raudsepp tutvustas Tõrma, Karitsa ja
Levala kandi lugusid kirjanduses ning andis raamatukogu lugu läbi aegade.

Mall Hiiemäe pajatamas
rahvapärimustest

Annika Michelson rääkimas taimedest

Uno Inno meenutamas külalugusid

Silja Raudsepp kõnelemas paikkonna
lugudest kirjanduses

Fotod: Eve Kangur
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Foto:https://www.facebook.com/kadrinauudised/photos/gm.117883722275680/136239800
0524491

Septembris korraldasid MTÜ Neeruti Selts ja instituut taas seltsi
sünnipäeva puhul ühiskonverentsi, seekord teemal „Peeter Schneider –
mees Mõndaverest“ Kadrina rahvamajas. Sisutiheda ettekandega esines
ajaloolane Ago Pajur.
Välisministeeriumi nõunik Jüri Trei esitles huvitavat fotonäitust
„Sündmustest Peterburis 100 aastat tagasi“. Koduloolane Hanno Tamm
Väike-Maarjast andis tollastest sündmustest omapoolse ülevaate koos
fotodega.

Hanno Tamme esinemas ja näitamas fotosid oma erakogust
Fotod: Viru Instituudi kogu
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Oktoobris kohtusid Virumaa kodu-uurijad, muuseumide esindajad,
õpetajad ja teised pärandkultuuri huvilised Iisaku Kihelkonna Muuseumis
Eesti Rahvaluule Arhiivi teaduritega. Toimub ka ajakirja “Mäetagused“
Virumaa erinumbrite 66 ja 67 esitlus.

Oktoobris korraldasid Haljala Kool, Haljala vald, Eesti Haridustöötajate Liit,
Lääne-Viru Omavalitsuste Liit ja Viru Instituut Eesti Õpetaja Autähise 5.
aastapäeva puhul ülevirumaalise kogemuskonverentsi „Õpetades
õpime“ Haljala rahvamajas. Osalejaid oli üle poolesaja üle Virumaa.
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Konverents erines traditsioonilistest konverentsidest noorte õpetajate
arutelu poolest päevakajalistel teemadel, alates noorte õpetajate
puudusest kuni haridusfilosoofiliste küsimusteni. Konverentsi juhtis Haljala
Kooli noor õpetaja Martin Pent, väideldes kasvatusteadlase Rain
Mikseriga.
Oma kogemustest õpetajana rahvusvahelises koolis rääkis õpetaja Terje
Äkke. Noorte õpetajate kõrval said sõna sekka ka EHL esimees Reemo
Voltri ja Forseliuse seltsi esindaja Toivo Ärtis.
Konverentsi teises pooles toimus mõttevahetus teemal “Otsides oma
juuri“ õpetaja Külli Heinla eestvedamisel. Kodu-uurimisega kaua tegelenud
õpetaja kutsus õpetajaid ja noori koguma ka edaspidi uurimistöid, et
jätkuks Virumaal kodu-uurimise traditsioon.

Päev „Virumoa murdekieled” Moel
Foto: https://lingid.ee/gVacv

Sirje Võsa eestvedamisel korraldasid oktoobris Moe külaselts ja Viru
Instituut päeva „Virumoa murdekieled” endise Viru- ja Järvamaa piiril
Moel selle kandi mitmete oluliste tähtpäevade puhul.
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Etteasted ja arutelud Moel
Fotod: Viru Instituudi kogu

Peale Moe küla esmamainimisest 570 aasta, Moe piiritusetehase rajaja
Jakob Kurbergi sünnist 180 aasta ja piiritustehase rajamisest 130 aasta
möödumist on ka kultuuriloos märkimisväärseid tähtpäevi: Vaiatu küla
rahvalauliku Velli Ehli sünnist ( 1892–1977), esimesest kirjakeele
konverentsist Tapal 110 aastat, Saksist pärit kunstniku Lui Lätti sünnist 115
aastat, neil mail lapsepõlve veetnud kirjaniku Veera Saare sünnist 105
aastat ning Saksi raamatukogu avamisest 100 aastat.
Viru instituut tegi kokkuvõtteid laekunud kohaliku keele lugudest ja
sõnadest. Tänati autoreid ja kutsuti üles oma kirjutisi saatma edaspidigi.
Laekunud töödest väljavõtted avaldati e-kogumikuna instituudi kodulehel
ning osa töödest anti edasi arhiivi, et neid edaspidigi kasutada.
Muljetavaldav ringkäik piiritusemuuseumis koos sisuka ülevaatega piirituse
tootmise mõjust Eesti maarahvale andis osalejatele uusi teadmisi. Huvitav
oli tutvuda ka kaasaegse õlle tootmisega Muddises.
Instituut sai ideid edaspidiseks koostööks Moe ja Saksi rahvaga.
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Viide:
Loe ka Virumaa Teataja Inna Grünfeldt´i,
(27.10.2017) artiklit „Viru murre andis hea
saagi“.
https://virumaateataja.postimees.ee/4290231
/viru-murre-andis-hea-saagi

Oktoobris toimus Narva kolledžis lasteaiaõpetajate koolitus Virumaa
kultuuriloo töölehtede koostamiseks.
Haljala Kool, Õpetaja Autähise Jaagu Fond ja Viru Instituut kuulutasid
novembris välja Virumaa koolide õpilaste loov- ja uurimistööde konkursi
„Otsides oma juuri“.

MTÜ Õpetaja Autähis oli korraldanud varem kaks loomingulist konkurssi
(2012, 2015), kus kirjutati ning koguti mälestusi koolist ja õpetajatest,
nüüd kolmas konkurss kutsus mõtisklema oma juurte üle, uurima,
kirjutama oma pere lugu.
Eesmärgiga toetada ja kaasata Virumaa koolide õpilasi loov- ja uurimistöö
koostamisel, väljendus- ja esitlusoskuse arendamisel, samuti väärtustada
oma päritolu, äratada huvi oma perekonna ajaloo, töö ja tegevuse ning
kommete vastu, et tugevdada põlvkondade vahelist sidet.
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Ühispilt noorte kodu-uurimiskonverentsil osalenutest
Foto: A. Liiv

9. novembril toimus esimene ülevirumaaline noorte koduuurimiskonverents Sõmeru põhikoolis. 29 laekunud tööst kanti ette 20
tööd. Esmakordselt osalesid ka nooremate klasside õpilased oma koduuurimuslike loovtöödega. Varem ei ole Lääne-Viru maakonnas
konkurssidel olnud nooremate õpilaste töid, siis tänavu oli kolm. Neljas
algklasside õpilaste töö oli Ida-Virust Illuka kool 3.-4. klasside õpilastelt
seoses oma kooli aastapäevaga “95 3.-4.kl. õpilaste sugulast või tuttavat,
kes on lõpetanud Illuka kooli“ (juhendaja Heli Ekštein). Viru Instituut
tunnustas omapärase kooliajaloo esitluse ning hea meeskonnatöö eest
õpilasi õppekäiguga Politseimuuseumi.

Kokaraamatu ”Väikese Söögi sugupuu”
autor Kristin Kõrvek oma juhendaja Lea
Salumetsaga

Illuka õpilased esitlemas oma tööd
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Põlula kooli õpilased konverentsil Sõmerul
Fotod: A. Liiv

Põlula kooli õpilaste koduloo aabits-tööraamatut „Rägavere radadel“
(juhendaja Inge Korka) mittetraditsioonilise uurimistööna hinnati tubli
õpilaste algatusena külade kohta andmete kogumisel ja töölehtedena
esitlemisel, lauamängu ja isegi lauluga. J. Kunderi Selts tunnustas tublisid
noori, kes olid esindanud Lääne-Virumaad „Ettevõtlik kool“ konkursil,
retkega Ubja kaevandusse.
Instituut kutsus üles virulasi osalema Eesti Rahvaluule Arhiivi küsitlustes
„Imeline nimi“ ja „Loomariik ja inimene“.

29. novembril toimus Rakvere Teatrikohvikus „RT vestleb“ sarja raames
kõnelus folklorist Ingrid Rüütli ja viru kohaliku keele uurija Kaja Toikkaga
(mõlemad Viru Instituudist).
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Jutuks oli viru keele olemus ja püsimine ning pärimuskultuur ja selle
kogumine. Kõneldi ka viru murde eripärast ning regilauludest, samuti Viru
instituudi osast kohaliku pärandi uurimisel ja säilitamisel.
See kohvikuõhtu oli eelürituseks Kristen Suokassi luuleraamatu „Tagassi
inglite juure“ ainetel Tiina Mälbergi lavastusele, kus kõlasid Tiina Mälbergi
ja Üllar Saaremäe häälte läbi kohaliku luuletaja Kristen Suokassi
samanimelisest luulekogust pärinevad virukeelsed tekstid. Vestlust juhtis
Erni Kask. Kasutati instituudi poolt kogutud viru keele materjale.
Viide:
Loe lisaks Virumaa Teataja Inna Grünfeldt´i
(30.11.2017) artiklit „Vestlusõhtu kulges
viru keeles ja meeles ning regilaulude
saatel“.
https://virumaateataja.postimees.ee/4329093/
vestlusohtu-kulges-viru-keeles-ja-meeles-ningregilaulude-saatel
Foto: https://lingid.ee/N5vD8

12. detsembril toimus lavastuse peaproov, millel osalesid ka instituudi
liikmed. Esietendus oli 13. detsembril. Tiina Mälberg ja Üllar Saaremäe
esitasid Suokassi virukeelseid tekste. Tänu sellele lavastusele on viru keel
ja instituut saanud tuntumaks meedias.
Viide:
Loe lisaks VT, 22.12.2017, Inna Grünfeldti artiklit “ Ingliradadel. Luules ja valguses“
https://virumaateataja.postimees.ee/4352603/ingliradadel-luules-ja-valguses

17. detsembri Vikerraadio keelesaates rääkis Viru luuletaja Suokass viru
keelest ja meelest. Saate autor Piret Kriivan.
Viide:
Kuula lisaks https://vikerraadio.err.ee/v/keelesaade/saated/281652b9-4035-414b94f9-f6900dfcf439/keelesaade-viru-keeles-ja-meeles

Suokass kõneles ka Pereraadios oma luulekogust „Tagassi inglite juure“,
selle põhjal valmivast lavastusest Rakvere Teatris ja Viru keelest üldse.
Viide:
Kuula lisaks Tauno Toompuu vestlust Kristen Suokassiga Viru keelest, luulest ja neid
ühendavast
etendusest
Rakvere
teatris.
https://soundcloud.com/taunotoompuu/suokass-viru-keelest-luulest-ja-neid-uhendavast-etendusest-rakvere-teatris
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Hiljem kirjutas Suokass oma arvamusi Rakvere teatri etenduste kohta
edela-viru keeles, need avaldati teatri kodulehel.
29. novembril osales kuus Virumaa noort 47. üleriigilisel koduuurimiskonverentsil Pärnus.

Ühispilt kodu-uurimiskonverentsil osalenutest
Foto: Viru Instituudi kogu

Virumaad esindasid Ingrid Udeküll Lasila Põhikoolist (Ühe velskri elulugu,
juhendaja Tiina Rumm); Eliise Lindre Tamsalu Gümnaasiumist
(Veisekasvatusest Eestis 20.sajandil Porkuni mõisa ja Vistla küla näitel,
juhendaja Maie Nõmm; Kadrina Keskkoolist Sigrit Umerov,
(Rahvusvähemused ja Eesti iseseisvumine, juhendaja Evelin Tiiter); Johanna
Angela Bremen (Minu suguvõsa nimed, juhendaja Liivi Heinla); Mirell Viru
(Tšernobõli nähtav ja nähtamatu mõju, juhendaja Evelin Tiiter) ja Anett
Altmäe (Jalgrattaga fosforiidisõjast Eesti Vabariiki de facto, juhendaja
Evelin Tiiter).
Selle aasta konverentsile detsembris Pärnus oli esitatud kokku 23 tööd
nelja maakonna 13 koolist neist 10 põhikooli õpilaselt. Enim töid oli
Kadrina ja Koeru Keskkoolist, kummastki neli tööd.
Uurimisteemad olid huvitavad ja mitmekesised, alates oma kooli
ajaloost, vabadus- ja fosforiidisõjast, BAMist, Siberisse küüditamisest,
Tšernobõlist, vangla ajaloost jm.
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Uudsed
teemad
olid
õpilaste
ja
õpetajate
hüüdnimed,
informaatikaolümpiaadid, veisekasvatus ja rahvusvähemused. Tööde tase
oli ühtlaselt kõrge ning õpilaste esinemisoskus väga hea.
Üllatas aga asjaolu, et enamuses õpilastest olid leidnud uurimisteema oma
kodust, kodukohast, perekonnast või koolist just vajadusest see talletada
kogukonna jaoks.
Seekord ei pandud töid paremusjärjekorda, kõiki noori tunnustati tänukirja
ja väärt kirjandusega, mille hulgas Pärnu linna- ja maavalitsuse ühistöös
koostatud üheksas kogumik “Pärandilaegas”.
Eesti Folkloorinõukogu novembri kuukirjas ilmus instituudi tegemisi
kajastav Marge Lepiku ülevaatlik artikkel “MIS TOIMUB VIRUMAAL?”.
Aasta lõpus täiendati
e-koosolekuid.

instituudi

põhikirja,

et

saaks

korraldada

Majandustegevus ei olnud küll sama edukas kui 2016. aastal, kuid toetusi
saadi peale Virumaa pärandkultuuri programmi Kultuurkapitalilt, KÜSKilt ja
Virumaa omavalitsuste liitudelt kokku 14 563 eurot, millega suudeti
plaanitu ka ellu viia.
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Aasta 2018

J

aanuaris alustas instituut taas Virumaa viktoriiniga, seekord EV 100 ja

instituudi 10. aastapäeva tähistamiseks.
Instituudi esindaja osales jaanuaris Kiltsi mõisas Lääne-Virumaa
kogukonna arutelul, mille korraldas Arengukoostöö Ümarlaud koostöös
Lääne-Viru Arenduskeskuse ja Väike-Maarja Vallavalitsusega.
31. jaanuaril tutvustasid instituudi poolt Anu-Merike Eenmäe ja Marge
Lepik Rakvere Sotsiaalkeskuses eakate klubis, kuidas tegeleda koduuurimisega ning koguda lisaks perekonna, küla lugudele ka kohalikku keelt.
Aasta keeleteo konkursil jäi Emakeele Seltsi juhatuse sõelale kandideerima
23 keeleteo hulgas ka Viru Instituudi esitatud Rakvere teatri virukeelne
talve-etendus ,,Tagassi inglite juure”, viru keele avalikkusele tutvustamise
eest 2017. aastal.

Foto: https://i.ytimg.com/vi/_HdnFqlSbhk/maxresdefault.jpg
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Instituut avalikustas 2017.a koolinoorte kodu-uurimistööde kokkuvõtted
oma kodulehel, et abistada noori uute tööde teemade valikul ning
tutvustada avalikkusele noorte kodu-uurimistöid.

Viide:
2017. aasta koolinoorte kodu-uurimistööde
kokkuvõtetega saab tutvuda Viru Instituudi
kodulehel https://viruinstituut.ee/kokkuvote-2017/

Viru instituut jätkas Virumaa kohaliku keele kogumist. Kirja panemist
ootasid nii sõnad ja väljendid kui ka lühilood, lisaks küla-, tudengi-, laste-,
keele- ja koolinaljad.

58

Märtsis MTÜ Viru-Jaagupi Seltsi eestvedamisel ja instituudi toetusel
toimunud Viru-Jaagupi pärimuskultuuripäeval – Walter Raudkivile
pühendatud kandlepäeval osalesid kanneldajad erinevatest paikadest üle
Eesti.

Mängib Heino Jäger

Põlula kooli kanneldajad Silvia Põldme
juhendamisel

Mängib Tuule Kann

Mängib Anu Soon
Fotod: Hilje Pakkanen

Märtsis osales instituudi esindaja Kunda lasteaed Kelluke korraldatud
maakondlikul konverentsil „125 aastat alusharidust Kundas“, kus esinesid
lasteaiaõpetajad oma uurimistööde tulemusel valminud ettekannetega
lasteaia ajaloo erinevate perioodide kohta.
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Maakonna ühe vanima lasteaia lugu rikastab maakonna hariduse ajalugu.
See oli esmakordne lasteaedade uurimistööde esitlus.
Emakeelepäeval toimus Haljala koolis, kes on Viru Instituudi kauaaegne
koostööpartner, konverents “Mõtetega pärandiaastas”, kus esitati
noorte ja õpetaja kodu-uurimistöid.
Oma erinevaid kodukandiga ja emakeelega seotud töid esitasid õpilased,
valla kirjandivõistlusest tegi kokkuvõtte Haljala Vallaraamatukogu
juhataja Maiga Parksepp.
Õpetaja Reet Markin tutvustas oma kohaliku keele alast tööd, mille oli
esitanud instituudi poolt väljakuulutatud keelekogumisele.

Mitmekülgsust lisas konverentsile
kunagi Haljala koolis ajalooõpetajana töötanud Sulev Oll.
Foto: Greete Toming

Sulev Oll tutvustas kirjanikuelu ja oma raamatuid, lugedes ja jutustades
mitmeid oma lugusid. Eriti jäi meelde aastal 2017 ilmunud kogumikust
“Virumaa viguriga lood” lugu Haljala kooli ees seisvast Eesti Õpetaja
Autähisest.
Aprillis osalesid instituudi esindajad koos kodu-uurijatega Iisaku
kihelkonna Muuseumis Muinsuskaitseameti teabepäeval „Vrakid Peipsi
järves, hõbedased ja raudsed kaubatooted, looduslikud pühapaigad“.
Teabepäeval esinesid muuseumi direktor Marika Oolberg, MKA IdaVirumaa vaneminspektor Kalle Merilai. Ülevaate Iisaku kihelkonna
looduslike pühapaikade arhiiviallikatest andsid Mariann Remmel ja Kristel
Kivari, ArtesTerrae OÜ.
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Kuulutus huvitavate kohtumiste pühapäevale
„MURDEKEEL & PÄRIMUS“

Samuti osaleti Lüganuse rahvamajas huvitavate kohtumiste pühapäeva
raames arutelul murdekeelest koos keeleteadlase Jüri Viikbergiga, kes
kõneles murdesõnastike koostamisest Eesti Keele Instituudi ja kohalike
entusiastide koostöös, ning folklorist Ingrid Rüütliga, kes rääkis murrete ja
kohaliku pärimuse tähtsusest.

Üritusel osalejad nautimas esinemisi

Ingrid Rüütel kõnelemas pärimusest ja
murretest

Fotod: Viru Instituudi kogu

Lüganuse Kultuurikeskuse ja Viru Instituudi ühisürituse eesmärk oli
arutleda murdesõnastike koostamise võimalustest Virumaa erinevates
piirkondades.
Viide:
Loe lisaks Põhjarannik (21.04.2018) artiklit „Lüganuse murdesõnadest võib saada
sõnastik“. https://pohjarannik.postimees.ee/6583354/luganuse-murdesonadest-voibsaada-sonastik
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22.-24. aprillil toimunud Wiedemanni keelekonverentsil Väike- Maarjas ja
Rakveres osales ka instituudi esindaja, kes sai ülevaate eesti keele
seisundist praegu ja uusi ideid keelealaseks tegevuseks Virumaal.

Ekraani kuvatõmmis 2018. aasta aprillikuisest Väike-Maarja Valla Infolehest
https://v-maarja.kovtp.ee/documents/19398149/19971065/
VMVI_aprill_2018.pdf/8b7a3169-8e70-49a4-ad14-b43c11318466

Pärimuspäev „Virumaa on virulaste hoida“ toimus aprillis Lüganuse
kihelkonna mail Maidla mõisas.
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Tänu Maidla koolile sai kokku mitmekülgne kava mõisa ajaloost, tänasest
koolist, õpilaste kodu-uurimistöödest, noorte kanneldajate esinemisest,
millele lisaks külaliste poolt murdekeelest ja Virumaa viguritega lugudest.

Maidla lasteaia kanneldajad

Kannelt mängib Heino Jäger

Fotod: Enn Laansalu

Kõnelemas Ülle Meister

Kõnelemas Kirsten Suokass

Aivar Surva ja Marge Lepik tunnustamas
noort kodu-uurijat Evelin Kõret

Esinemas Kaja Toikka

Fotod: Evelyn Press
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Mais toimus Narva-Jõesuu Valges saalis Vaivara pärimuspäev koostöös
Vaivara Sinimägede Muuseumiga. Esinesid Jaroslavna Nazarova, Rein
Sikk, Mall Hiiemäe, Risto Järv, Mari-Ann Remmel ja Reeli Reinaus. Laulude
ja tantsudega rõõmustas osalejaid folklooriansambel „Suprjadki“.

Esinemas Jaroslavna Nazarova

Esinemas Mall Hiiemäe

Rein Sikk esitlemas oma raamatut
“Minu Virumaa”

Tutvumas Narva-Jõesuu kuursaaliga

Fotod: Enn Laansalu
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Lisaks esitleti ka Mall Hiiemäe uut
kogumikku
“Virumaa
kalendripärimus“.

Foto: Viru Instituudi kogu

31. mail korraldasid Viru Instituut, Neeruti Seltsi ja Saksi Raamatukogu
koduloohuvilistele retke Kalevipoja radadel. On kavas jätkata kohalike
kodu-uurijate toel retkedega ka mujale Virumaal Kalevipojaga seotud
kohtadesse.

Kalevipoeg istumas Neerutis
Foto: Viru Instituudi kogu
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Juunis toimus Rohu mõisa pargis pärandkultuuripäev “Virumaa on
virulaste hoida. Simuna kihelkonna lood“.

Rohu pargis Mall Hiiemäega

Ain Aasa noori juhendamas,
tagaplaanil Kersti Loite

Väljaanne „Simuna küla pärimus“

Muusikalise vahepala pakkujad
Fotod: Külli Seppa

Viide:
Väljaandega „Simuna küla pärimus“ saab tutvuda Viru Instituudi
http://viruinstituut.ee/wp-content/uploads/2019/02/simuna_veebi3.pdf
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kodulehel

Augustis valmis e-kogumik Viru keelest ja lugudest, mis avalikustati
instituudi kodulehel.

Viide:
Kogumik on leitav Viru Instituudi kodulehelt
http://viruinstituut.ee/wpcontent/uploads/2018/09/Pdf%20fail.%20Kogumik.Katkendeid-Viru-kohaliku-keele-lugudest.15.08.18-1.pdf

6. septembril toimus Viru-Nigulas pärandkultuuripäev, millega tähistati
ka instituudi 10.aastapäeva.
Instituut asutatigi 10 aastat tagasi
just
Viru-Nigula
muuseumis,
endisaegses pastoraadis.
Foto: Viru Instituudi kogu

67

Päev jätkus Vasta mõisakoolis, kus õpetajad tutvustasid külalistele mõisa,
lisaks esines sisuka kultuuriloolise muusikalise mõtisklusega Lea Metsis.
Päeva lõpul tehti kokkuvõtteid 2018. aasta viru keele kogumisest. Meeli
Müller Miila külast tutvustas oma keele lugu. Heino Jäger tervitas oma
Jõhvi keele ja kandlemuusikaga.

Aivar Surva tänamas Meeli Müllerit, viru
keele lugude autorit

Aivar Surva ja Marge Lepik instituudi
liikmete poolt 10 aastat tagasi
istutatud puu all
Ervin Lember õpetamas
roopilli valmistamist

Esinemas Aivi Parijõgi
Fotod: Viru Instituudi kogu

Hetki Viru-Nigula pärandkultuuripäevalt
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Instituudi juhatuse esimees Aivar Surva tänas viru keele kogumisest
osavõtnuid. Tänukirjad said kohapeal kätte Meeli Müller, Anneli Lamp,
Kristiine Männik, Reet Markin ja Heino Jäger.
Samuti tänas Aivar Surva instituudi nimel viimastel aastatel enim
koostööd teinud ühendusi – MTÜ Rohu Park, Viru-Jaagupi Selts, Saksi
Raamatukogu ja MTÜ Õpetaja Autähis.
15. septembril toimus Kadrina rahvamajas juba kolmas Neeruti Seltsi ja
Viru Instituudi ühiskonverents „Pärandkultuur ja kultuuripärand”,
tutvustati Kadrina kihelkonnaga seotud isikuid.
Peaesinejaks oli folklorist, Euroopa
kultuuripärandi Eesti juhtkomitee
liige Marju Kõivupuu (fotol), kes
tutvustas
tegevussuundi
kultuuripärandi-aastal Eestis.
Foto: MTÜ Neeruti Selts

Kultuuripärandi uurija Rein Saukas andis ülevaate viiest Jakob Hurda
kaastöölisest Kadrina kihelkonnast. Huvipakkuv, nii osalejatele kui
laiemale avalikkusele, oli Kadrina Keskkooli õpetajate Evelin Tiiteri ja Liivi
Heinla „Kadrina lugemik 2“ tutvustus.
Viimastel aastatel on hoogustunud oma paikkonna aabitsate ja lugemike
koostamine. „Kadrina lugemik 1“ sai kõrge hinnangu, seegi lugemik on
oma teemade valikult ja kujunduselt omapärane ja tunnustust vääriv.
Aleksander Krimmi lapselaps Alo Põldmäe tutvustas oma vanaisa kui
kohaliku kultuuripärandi ühte alustala Kadrina kihelkonnas kultuuri-,
haridus- ja seltsielu edendamisel.
Kadrina konverents on heaks eeskujuks ka teistele piirkondadele oma
kultuuripärandi tutvustamisel kohalikele elanikele ja teistele huvilistele.
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10. oktoobril toimus Virumaa gümnaasiumiõpilaste koduuurimiskonverents Tapa linnaraamatukogus, kus esitati 15 õpilase töid,
sh ka üks Järvamaalt Järva-Jaani Gümnaasiumist. Esmakordselt anti välja
ka publiku auhinnad parimatele esinejatele.

Ingrid Rüütel ja Marge Lepik jagamas
tänukirju

Kodu-uurimiskonverentsil osalejad koos
Ingrid Rüütliga

Fotod: Tapa linnaraamatukogu

Gümnaasiumiõpilaste konverents Tapa linnaraamatukogus oli enam
traditsiooniliste uurimistööde päralt, kuid teemade valik oli lai. Kunstnik
Hando Mugasto perekonnapärandi, Kihlevere mõisa, Inju küla, Kadrina
aleviku, Kadrina kihelkonna kõrtside, Rakvere valla ajaloo uurimise
kõrval oli ka tänapäevasemaid teemasid. Kirjutatud oli koolikultuurist,
ajakirjaniku R.Siku isikustiilist, 2017. aastal Kadrina vallavolikokku
kandideerijate valimislubaduste keelelisest küljest, noorte teadlikkusest
illegaalsete uimastitest, Rakvere gümnaasiumi piiriüleste projektidest,
külade tühjenemisest.
Ka sel aastal oli mitmed tööd kooli ajalooga seotud (Kadrina keskkool
vilistlaste pilgu läbi, Tamsalu gümnaasiumi 50 aastasest laulupidude
traditsioonist, Tamsalu gümnaasiumi eelkäijatest).
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2. ülevirumaalise noorte kodu-uurimiskonverents koos konkursiga
„Otsides oma juuri“ põhikooliõpilastele toimus Haljala rahvamajas.
Konverentsil esitleti 12 õpilastööd.

Parimad noored kodu-uurijad Haljalas

Esinemas Tapa gümnaasiumi
pärandivaderid

Fotod: Greete Toming
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Sel aastal oli kirjutatud mitmeid huvitavaid kodu-uurimuslikke loovtöid:
Sõmeru kooli õpilase Marin Inno sugupuu teemal koos enda koostatud
raamatuga, Tapa gümnaasiumi pärandkultuuriringi laste uurimistöö
Naistevälja kivikalmete kohta või Kohtla-Järve Järve gümnaasiumi õpilaste
viktoriin “Minu Ida-Virumaa“.
Kõige enam oli uurimistöid õpilase oma suguvõsa kohta, milledest mitmed
sobivad ka Eesti Rahvaluule Arhiivi kogumisvõistlusele „ Minu vanaema
lugu“.
Tänati kõiki uurimistöid koostanud õpilasi kui ka nende juhendajaid.
Samas tunnustati instituudi ja Haljala vallavalitsuse poolt ka kauaaegset
õpilaste uurimistööde juhendajat – Haljala kooli õpetajat Külli Heinlat.

Vallavanem Leo Aadel tänamas õpetaja
Külli Heinlat

Aivar Surva tänamas Haljala kooli
õpetaja Reet Markinit

Külalisesinejaks
oli
eesti
kirjandusteadlane, õpetaja ja
lastekirjanik Jaanus Vaiksoo.
Fotod: Greete Toming
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Instituudi
esindajad
osalesid
novembris
Kohtla
30. aastapäeva üritusel Kohtla-Nõmme rahvamajas.

ajalooringi

28. novembril arutasid Ida-Viru käsitöö aineühenduse esindajad koos
instituudi projektijuhiga 2019. aasta kavandatava noorte käsitöönäituse
korraldust.

Novembri lõpus esitleti Narva Vaba Lava teatrikeskuses veebiväljaannet
„Viru pulm. Jõhvi pillilood, Lüganuse ja Iisaku pulmalaulud“, mis on
2012. aastal Viru Instituudi abiga ilmunud plaadi täiendatud versioon.
Pulmarituaali laule ja pillilugusid esitavad tollased Eesti Muusika- ja
Teatriakadeemia pärimusmuusika tudengid.

73

Ruuben Kesleri pillilood on salvestatud 1938. aastal. Laulusõnad ja -viisid
pani arhiivimaterjali põhjal kokku Timo Kalmu. Väljaandjad on EKM
Teaduskirjastus ja Viru Instituut.
Viide:
Veebiväljaanne "Viru pulm" on kättesaadav http://www.folklore.ee/pubte/eraamat/virupulm/

Esitlusele andsid sära muusikud Villu Talsi, Sten Aamer ja Kristjan Kuusmik
(kõik Kiviõli muusikakoolist Jaanus Põldre kasvandikud), samuti Narva
folklooriansambel Suprjadki.
Kaja Toikka Lüganuselt tutvustas õpilastega lavastatud Viru pulma.

Esinemas Kaja Toikka

„Vana Kannel“ kaanepilt

Plaadi “Viru pulm” kaanefoto

Üllatusesinejad olid Viru-Nigulast, Ervin Lember ja Hillar Wimberg.
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Detsembris osalesid instituudi esindajad koos oma koostööpartneritega
Narva kolledžis Rahandusministeeriumi ja kohanimenõukogu korraldatud
XVI kohanimepäeval, kus saadi häid teadmisi Virumaa kohanimedest.
2018. aasta oli instituudile edukas ja mitmekesine tänu erinevatele
tegevustele. Ka majanduslikult õnnestus aasta, projektide toetused
küündisid 16 524 euroni, sh tegevustoetus 6 350 eurot.
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Aasta 2019

Esimese ülevirumaalise käsitöönäituse kuulutus
Kujundaja: Marek Lillemaa, Viru Instituudi kodulehe tegija

E

smakordselt kuulutas instituut koos Virumaa Kunsti ja Käsitöö Seltsi,

Ida-Viru ja Lääne-Viru käsitöö- ja tehnoloogiaõpetajate aineühendustega
välja tööde kogumise Virumaa noorte esimesele ülevirumaalisele
käsitöönäitusele, et tutvustada parimaid töid laiemale avalikkusele, sh ka
virtuaalnäitusel.

Jaanuaris toimus Tapa linnaraamatukogu ja Saksi raamatukogu
eestvedamisel Tapal konverents „Ilmar Talve 100“, millele aitas kaasa ka
instituut koos koduloohuvilistega.
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Uudsust lisas minikonverentsile Tapa linna ja kirikute külastus Sirje Võsa
eestvedamisel. Vaadati filmi „Professor Ilmar Talve“ ning kuulati
ettekandeid: „Ilmar Talve – professor, kolleeg, sõber” – Timo J. Virtanen
(Turu ülikool, Soome) ja „Kirjanik Ilmar Talve” – Janika Kronberg (ajakirja
Looming peatoimetaja).
Päeva rikastasid veel fotonäitus „Linn, kus me elasime, jalutuskäik koos
Ilmar Talvega tema kodulinnas” ja stendinäitus „Ilmar Talve“
raamatukogu ruumides.

Timo J. Virtanen esinemas

Janika Kronbergi ettekanne
„Kirjanik Ilmar Talve”

Sirje Võsa tutvustab Tapa linna, sh Ilmar
Talve kodu

Fotod: Enn Laansalu ja Tapa raamatukogu
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Ka sel aastal jätkas instituut oma peamiste projektidega, kutsudes:
● õpetajaid taas koostama Virumaa kultuuriloo töölehti nii
lasteaedadele kui koolide õpilastele;
● esitama lühilugusid kohalikust keelest, sh ka 90ndate aastate sõnu,
nalju, fraase ja lugusid;
● Eesti keele aasta ja EV 100 aastapäeva raames kutsus osalema
Virumaa viktoriinis, milles iga kuu mingi uus teema (veebruaris
Vabadussõda, märtsis emakeel jne).

Veebruarist alustas Viru keele entusiast Suokass kirjutamist
teatrilavastuste kohta oma muljeid, mis avaldati teatri kodulehel
lavastuste all edela-viru keeles, tähistamaks eesti keele aastat jätkavad
Rakvere Teater ja Viru Instituut viru keele teemal koostööd uues vormis.

Suokass käis vaatamas lavastusi ning kirjutas nende kohta oma muljeid,
mis ilmutati Kuulutajas eesti keeles, aga teatri kodulehel lavastuste kohta
edela-viru keeles.
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Avalikustati 2018. aasta üleviru-maalise
kodu-uurimiskonkursi tööde kokkuvõtetest
kogumik.
Viide:
Kogumikuga saab tutvuda Viru Instituudi
kodulehel
http://viruinstituut.ee/wpcontent/uploads/2019/02/Kokkuv%C3%B5tted2018at%C3%B6%C3%B6dest.13.02.19%C3%B5ige.pdf

2. märtsil külastasid instituudi liikmed Juminda poolsaarel Leesi
rahvamaja, kus toimus MTÜ Juminda Poolsaare Seltsi kamba
“Rannakiele üäks” keeletund, mis on toimunud igakuiselt juba
mitmendat aastat.
Tavaks on kujunenud, et kellegi
poolt tehtud jutukest või kahekõne
loetakse ühiselt ja analüüsitakse.
Samuti arutletakse koos päevateemadel.
Foto: Viru Instituudi kogu

Tunni alguses tegeldi kodutööde ettekandmisega ja tutvuti osalejatega.
Instituudi poolt Kaja Toikka ja Kristen Suokass kõnelesid viru keelte
teemadel. Teine tund oli Soome külalislektori dr Santeri Junttilaga, kes
tutvustas oma tööd keele arengu loost ja selles loos rannakeele kohast.
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Instituudi liikmed olid meeldivalt
üllatunud, millise lustiga igaüks
vabal tahtel õpib ja räägib
rannakeelt.
Foto: Viru Instituudi kogu

Virulastel oli päris palju uudistada ja võtta kaasa häid ideid kodus
katsetamiseks kohaliku keele õppimiseks ja tutvustamiseks, aga ka oma
kodukoha kohta materjalide kogumiseks.
Instituudi liikmed osalesid Viru-Jaagupi eakate klubi Elutark poolt
korraldatud emakeelepäeval.

Kristen Suokass kõneles emakeelest
ja viru keelest, esitades ka oma
luuletusi kogumikust “Tagassi inglite
juure“.
Foto: Hilje Pakkanen

Märtsis korraldati Instituudi abiga Kohtla-Järvel õpetajatele koolituspäev
koduloo õpetamise ja uurimise teemal.
Arutleti teemade üle, mis sobiksid Kohtla-Järve noortele, vaatamata vene
õppekeelele ja senisele vähesele kogemusele oma kodu ja linnaga seotud
teemade käsitlemisel.
Julgustati õpetajaid, et instituut ootab oma konkurssidele noorte
uurimistöid ka venekeelsetest koolidest, kodukoha, kooli ja perede,
nende traditsioonide ning nende elukorraldusega seotuna.
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Lisaks uurimistöödele oodatakse töölehti Virumaa kultuuriloo teemadel,
seda nii lasteaedade kui koolide õpetajatelt.
Anu-Merike Eenmäe jagas näpunäiteid õpilaste praktiliste ja
uurimistööde läbiviimiseks, vormistamiseks ning konkurssidele
esitamiseks. Marge Lepik andis soovitusi instituudi konkurssidel
osalemiseks ning koduloo õpetamise osas üldhariduskoolis õppekava ja
huvitegevuse kaudu.

Marge Lepik jagamas soovitusi

Kohtla-Järve õpetajad huviga kuulamas

Fotod: Viru Instituudi kogu

Kohtla-Järve koolides on õpetajaid, kes on huvitatud koduloost ja
innustavad ka õpilasi. Näiteks 2018. aastal saatsid töid instituudi poolt
korraldatud konkursile linna seitsmest koolist Maleva põhikool ja Järve
gümnaasium. Paar aastat tagasi olid väga huvitavad projektid Kalevipoja
teemadel, mis sobivad ka mujal esitlemiseks.
Koolituspäev näitas, et ka tulevikus tuleb enam kohtuda, turgutamaks
huvi koduloolise uurimistöö vastu nii õpetajates kui õpilastes.
Märtsikuus korraldas Instituut koos Toila raamatukoguga pärimuspäeva
Toila seltsimajas, kus tutvustati nii kohalikku kodulugu kui ka Virumaa
rahvapärimust.
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Fotod: Viru Instituudi kogu

Folklorist Mall Hiiemäe rääkis metsloomadest ja lindudest Virumaa
rahvapärimuses ja Reet Hiiemäe rääkis kaitsemaagiast Virumaal.
Muusikalisi vahepalasid pakkus pillimees Heino Jäger.
Toila valla Hariduse- ja Kultuuriseltsi esimees Bruno Uustal tutvustas
seltsi ajalugu ja tegemisi, rääkis seltsi poolt välja antud raamatutest ja
filmidest. Seltsi juhatuse liige Lea Rand tutvustas Toila topoteeki, mis
oleks heaks abimeheks paljudele küladele oma koduloo jäädvustamiseks.
Päeva lõpus tutvustas Lea Rand Toila kultuuriloolisi kohti.

Viru Instituudi ja Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi
koostöös valmis Ingrid Rüütli koostatud kahest plaadist koosnev kogu
„Virumaa rahvalaule ja pillilugusid“.
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Väljaanne tutvustab virulaste lauluvara, mis oli käibel veel 20. sajandi
alguses. Regilaulude kõrval leidub erinevaid uuemaid laule. Plaatidelt
saab kuulata ka kandlel, parmupillil, vilepillil ja karmoškal mängitud
lugusid ning kitarri saatel esitatud laule.
Laule ja pillilugusid esitavad paarikümne laulja ja pillimehe seas veel
tänapäevalgi tuntud Anna Kaskmann, Velli Elhi, Villem Viirmann, Vilma
Proodel, Oskar Surva, Ruuben Kesler jt. Toimetas Janika Oras ja kujundas
Krista Saare.
Plaatide väljaandmist toetasid Kultuurkapital ja Virumaa pärimuskultuuri
programm.

Jätkus koostöö Haljala kooliga, selle aasta luulevõistluse teema
„Sportides tuleb pikkus, laiseldes laius“ autoriks oli Haljala Kooli 8. klassi
õpilane Elis Heinmaa.
Noored võisid kirjutada kõigest, mis seotud spordiga (spordipäev,
spordialad, kehalise kasvatuse tund, trennid, tugitoolisport, nutisport
jms).
Konkursitöid laekus 4.-9. klassi õpilastelt kokku kolmsada kolmkümmend,
seda Virumaa 23 koolist, lisaks veel 2. klassi õpilastelt Rakverest ja
Väike-Maarjast. Noori luuletama innustanud õpetajaid oli 46.
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Kogumik õpilastöödest

Ühispilt korraldajatest ja külalistest
Fotod: Greete Toming

Paremaid luuletuste kirjutajaid ja nende õpetajaid Kadrinast, Kundast,
Rakverest ja Tapalt, Sõmerult ja Simunast, Kohtla-Järvelt ja Jõhvist,
Vastalt, Sondast, Lehtsest, Tudulinnast ja Sillamäelt, Haljalast, Uhtnast,
Rakkest ja Väike-Maarjast autasustati luulevalikuga 43 paremast
luuletustest.
Harrastusnäitlejad esitasid noorte parimaid luuletusi, lisaks lavastati
Rakvere Gümnaasiumi 4. klassi õpilase Elise Bobõlski luuletus “Bruno
spordipäev“. Kogumiku illustratsioonid tegid Haljala kooli õpilased.
Kokkuvõtteid tehti Haljala
rahvamajas, kus juba fuajees
võtsid
saabujaid
vastu
luuletused, mis oli kujundatud
näituseks „100 meetrit luulet“,
kutsudes
omapära
tõttu
uudistama ja lugema.
Foto: Greete Toming
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Õpilastele, õpetajatele ning külalistele esines spordimees Ott Kiivikas.
Sportlikke ja muusikalisi vahepalu pakkusid Haljala kooli spordipoisid ja
laululapsed.
Aprillis ilmus instituudi koostööpartneri Rohu Park MTÜ video
„Rohu pargi lood 5. osa“ Simuna kihelkonna pärimuspäevast.
Viide:
Video vaadatav https://vimeo.com/276444958

Esmakordselt toimus pärimuspäev Sillamäel
Sinimägede muuseumi ja Sillamäe muuseumiga.

koostöös

Vaivara

Sillamäe muuseumis
näitusega.

tutvuti

Foto: Enn Laansalu

Sillamäe muuseumis tutvustas Evald Teetlok Vaivara kihelkonnakooli,
Ivika Maidre Türsamäe ja Sillamäe mõisa ajalugu ning Jelena Antuševa
Sillamäe Põlevkivitöötlemise tehase lugu.
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Osalejaid üllatas, et kuigi mitmed kohalikud on kogunud lugusid, kaarte ja
fotosid enne 1940. aastat oma kodukoha kohta, kuid samas midagi ei ole
alles linnas näitamiseks, kõik on hävinenud.
Jelena Antuševa ja Ivika Maidre saatel tutvuti nõukogudeaegse salajase
linnaga, sealhulgas ka endise pommivarjendiga kultuurikeskuse all.
25-aastaseks saav muuseum on huvitav oma kogude poolest, nt kivimid,
tarbeesemed jm, seekord oli välja pandud ka Läänemere maade rahvaste
nukkude näitus.
Instituudi
poolt
osalenud
pidasid
kogetut-nähtut
tõeliseks
avastusretkeks, vaatamata sellele, et on mitmel korral linnast läbi
sõidetud.

Juuni alguses korraldasid Väike-Maarja Muuseum ja Viru Instituut
Väike-Maarjas
muuseumipäeva,
et
koos
omavalitsuste
ja
väikemuuseumide esindajatega ning kodu-uurijatega arutada Virumaa
hetkeolukorda ja leida võimalusi edaspidiseks koostööks.
Väike-Maarja muuseumi juhataja Edgar Tammus andis ülevaate VäikeMaarja muuseumi minevikust, olevikust ja tulevikust. Väike-Maarja vallas
toimivast külaliikumisest kõnelesid vallavolikogu esimees Ene Preem ja
Eipri külavanem Heili Tammus.
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Kõnelemas Hilje Pakkanen

Hanno Tamme tutvustab oma
talumuuseumi

Fotod: Viru Instituudi kogu

Väike-Maarja vallas on eeskuju väärivalt mitu head ettevõtmist külade
pärandi jäädvustamisel ja tutvustamisel.
Valla ja muuseumi kodulehelt võib leida mitmekülgset infot
kultuuripärandi kohta, lisaks on aastate jooksul koostatud eraldi
Pandivere pärandi kodulehekülg.
Väike-Maarja muuseumi juures tegutseb muuseumi sõprade selts, vallas
toimub rohkelt pärandit väärtustavaid sündmusi, üllitatakse koduloolisi
trükiseid. Vald toetab külasid ja seltse aktiivse eestvedamise ja osalusega
nende tegevustes.
Meeldejääv oli ka kadunud küla Männisalu (endine Naraka) lugu – kuigi
küla enam pole, piisab külale pandud mälestuskivist, mille juures
kunagised külaelanikud veel aastakümneid hiljemgi külapäeval kokku
saavad.
Väike-Maarja vallale on väljakutseks leida haldusreformi järel sobiv
lahendus kahe endise kihelkonna kultuuripärandi kogumiseks ja
esitlemiseks. Praegu toimib Väike-Maarja muuseum ennekõike VäikeMaarja kihelkonna muuseumina, Simuna kihelkonna pärand asub aga
Simunas ja Rakkes.
Vinni valla kultuuri- ja avalike suhete nõunik Hilje Pakkanen tutvustas
Vinni valla muuseumide olukorra kaardistamist ja tulevikuvisiooni
väljatöötamist koos Tallinna Ülikooli üliõpilastega.
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Hiiumaa suuruseks paisunud Vinni vallal on mitmeid eri-ilmelisi
muuseume– kooliteemalised Vinni-Pajusti gümnaasiumis ja Põlula koolis,
kooliteemat leiab ka endistest Viru-Jaagupi ja Kadila koolimajadest, põlluja metsamajandusega seonduvat Roela ja Tudust.
Ülevaate koostamisel jõudis Tallinna Ülikooli ELU projekti töörühm
järeldusele, et seniselt süsteemitult esemete kogumiselt tuleb üle minna
museaalide süsteemsele säilitamisele ja teemade järgi tutvustamisele,
jõuda kokkuleppele muuseumiruumide asukohas ning need korda teha.
Vinni valla muuseumide projekti juhtinud Sulev Lääne hinnangul võiks
sellest saada üleriigiline pilootprojekt, sest pärast haldusreforme pole
muuseumide olukord kiita mujalgi.
Moe külaseltsi esindaja Sirje Võsa tutvustas arenevat Moe
piiritusmuuseumi, lavastust „Moe mees“ ja unustusse jäänud kunstnikpedagoogi Lui Lätti eluloo ja loomingu jäädvustamisel.
Muuseumipäev jätkus vaba arutelu ja ringkäiguga Väike-Maarja valla
teistes muuseumides: Hanno Tamme Tisleri talus, Kiltsi kaardilossis ja Vao
tornlinnuses.
Praegu puudub Lääne-Virumaal institutsioon, kes koondaks
kokkusaamiseks ja infovahetuseks väikemuuseumid. 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 olevad väikemuuseumid, Virumaa kohtadega
seotud kodu-uurijad ja teha info kättesaadavaks.
Muuseumipäev õnnestus tänu Väike-Maarja Muuseumile
Kultuurkapitali ja Virumaa pärimuskultuuri programmi toetustele.
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ning

Viru Instituut hakkas abistama Rakvere 1. algkooli endise koolijuhi Mart
Olveti loo jäädvustamisel.
Seoses
koolimaja
90. aastapäevaga koguti infot,
mälestusi, fotosid kooli ja tema
juhi kohta. Kogutud materjale
kasutatakse kooli kokkutulekul ja
hiljem trükises.
Õpetaja Mart Olvet (RM F 953:65);
Virumaa Muuseumid SA

Juunis toimus Järvamaal Metsla küla esmamainimise 500. aastapäeva
puhul terve päeva mitmeid üritusi, sealhulgas meenutati ja avati
mälestuspink Joosep Allikasele, kauaaegsele Virumaal töötanud
pedagoogile. Jürimardi talus esitleti Joosepi mälestusraamatut.

Jürimardi talus mälestusraamatu esitlemine
Fotod: Vello Kallandi kogu

Joosep Allikas oli tihedalt seotud Vaivara, Rakvere ja Kunda hariduseluga.
Instituut aitas kaasa kauaaegse Virumaa õpetaja ja koolijuhi Joosep Allika
mälestuste ilmumisele raamatuna “Valisin õpetaja elutee“, mille
koostasid Ago ja Vello Kallandi Järvamaal.
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Kutse ühiskonverentsile „Üldlaulupeod 150“

Septembris toimus Kadrina rahvamajas Viru Instituudi ja Neeruti Seltsi 4.
ühiskonverents „Üldlaulupeod 150“. Konverentsiga tähistati 150 aasta
möödumist esimesest üldlaulupeost.
Viide:
Loe lisaks Virumaa Teataja Inna Grünfeldt`i (11.09.2019) artiklit „Pärimuspäev
keskendub lauludele“. https://virumaateataja.postimees.ee/6774829/ parimuspaevkeskendub-lauludele

Ingrid Rüütel esitles uut raamatut „Virumaa laule ja lugusid“ koos
plaadikoguga.

Plaadikogu kaanepildid
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Alo Põldmäe kõneles üldlaulupidude 150. aastapäeva puhul laulupidude
ajaloost. Tänati raamatu koostamisel abistanud virulasi. Esines Kadrina
segakoor.

Kõnelemas Alo Põldmäe

Esinemas Ingrid Rüütel ja Tiiu Uusküla

Esinemas Kadrina segakoor
Fotod: Enn Laansalu kogu

Septembris esines instituudi liige Kristen Suokass viru keele teemadel
Lääne-Virumaad külastanud maakondade rahvakultuurispetsialistidele.
Oktoobris osalesid instituudi esindajad Haljala raamatukogus teabepäeval
„Looduslikud pühapaigad“, kus esines Mari-Ann Remmel.
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15. oktoobril toimus Kohtla-Nõmme Koolis Virumaa noorte koduuurimiskonverents, kus noored esitlesid oma töid ja tehti kokkuvõtteid
uurimistööde konkursist. Külastati kaevandusmuuseumi.
Viru Instituudi juhatuse esimees
Aivar Surva ja projektijuht Marge
Lepik jagamas kiidusõnu.
Foto:
Ekraani
kuvatõmmis
https://dea.digar.ee/cgibin/dea?a=d&d=toilavalla20191106.2.3

Kodu- uurimiskonkursile esitasid oma õpilaste töid kolmteist Virumaa
kooli. Osalevate koolide arv oli küll mõne võrra väiksem eelmisest
aastast, kuid õpilaste arv jäi samaks.
Kahjuks vähenes just osalevate maakoolide arv. Vähenema hakkab ka
gümnaasiumiõpilaste osalemine. Samas lisandusid uute koolidena Narva
keeltelütseum, Kiviõli vene kool ja Rakvere eragümnaasium, ka mõned
uued juhendajad teistest koolidest.
Traditsiooniliselt esitasid rohkesti oma õpilaste töid Külli Heinla Haljala
koolist, Evelin Tiiter Kadrina keskkoolist, Maie Nõmmik Tamsalu
gümnaasiumist ja Tiina Rumm Lasila põhikoolist. Oli ka rohkesti õpetaja
Siiri Kanarbiku õpilaste töid Simuna koolist.
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Juba teist aastat osalesid endise Kohtla-Järve Järve gümnaasiumi õpetaja
Oksana Nazarova ja Tapa gümnaasiumi õpetaja Elle Kivisoo oma õpilaste
töödega. Lasila põhikool oli sel aastal oma kolme juhendajaga kõige
tublim, sest teistest oli üks või kaks juhendajat.
Uusi ja noori juhendajaid on visalt juurde tulemas, vaatamata sellele, et
isegi traditsiooniliste uurimistööde kõrvale on tulnud uute teemadega ja
digilahendustega uurivaid loovtöid.
Hea on tõdeda, et tööde kvaliteet on ühtlustunud, nii jõuavad juba teised
Virumaa koolid väga heale tasemele traditsiooniliselt heade (Kadrina,
Haljala ja Tamsalu) koolide õpilastööde kõrvale.
Oluliselt on laienes tööde temaatika – töid oli naljadest, kodumaja, -paiga
ja kooli ajaloost, vanavanematest ja noorte väärtushinnangutest
tuulegeneraatorite, õiglase kaubanduse ning linna õhu saastatuseni.
Esmakordselt oli kolm filmi, neist üks õppefilm. Juba teist aastat ka
viktoriin ja kodukandi aabits. Tänu algklasside õpilastele oli rohkesti ka
loovtöid, sealhulgas käsitsi kirjutatud. Algklasside õpilaste aktiivsus annab
lootust, et ka tulevikus saab olema Virumaalt loov-ja uurimistöid, mida
avalikkusele tutvustada.
Konverentsil kandsid noored 36 esitatud tööst ette 18 tööd KohtlaNõmme koolis, lisaks esinesid oma kodulooliste ettekannetega nii KohtlaNõmme kui Illuka kooli õpilased.
Peale lõunat külastati Eesti Kaevandusmuuseumi. Päeva lõpul tunnustati
kõiki noori kodu-uurijaid huvitavate ja heade tööde eest, tõsteti esile
koostööpartnerite abiga omanäolisemaid töid.
MTÜ Õpetaja Autähis tunnustas omalt poolt õpetaja elu jäädvustamise
eest Tapa Gümnaasiumi õpilast Toomas Joosua Kivisilda (töö “Arsi Aarma
kultuuripärand oma õpilastele“, juhendajad Elle Kivisoo ja Külvi Kivisild).
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Iisaku Kihelkonna Muuseum andis oma auhinna Narva Keeltelütseumi
õpilaste Artjom Jefimovi ja Jelizaveta Suvorova dokumentaalfilmile
“Kreenholmi asula Narva linna lähistel“, juhendaja Irina Lahtarina.
Lisaks said neli noort publiku auhinna konverentsil oma töö esitluse eest:
 Simuna
Kooli
õpilane
Henry
Hiire
(töö “Minu toreda pere elu“, juhendaja Siiri Kanarbik);
 Lasila Põhikooli õpilane Denel Karrik
(töö “Minu vanavanaema Lilli Karriku elulugu“, juhendaja Tiina
Rumm);
 Tamsalu Gümnaasiumi õpilane Elis Zarubin
(töö “Toidu säästlik tarbimine“, juhendaja Anne Kraubner);
 Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi õpilased Marit-Jenna Seppar,
Dominika Trejer ja Artjom Esholts
(töö “Õppefilm kodupaigast põhikooli õpilastele (7.-9.kl)“, juhendaja
Oksana Nazarova).
Eriauhinna sai uudse teema käsitlemise eest Rakvere Gümnaasiumi
õpilane Artur Lvov (töö “Lühifilm Viru-Nigula ja Aseri tuulegeneraatorite
hooldusest“, juhendaja Eve Raja).
Peale õpilaste tunnustati ka õpetajaid-juhendajaid, koole ja abilisi Virumaa
noorte kodu-uurimiskonverentsi õnnestumise eest.
Viide:
Loe lisaks Toila Valla Lehest nr 164 (06.11.2019) artiklit „Ülevirumaaline noorte koduuurimiskonverents“. https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=toilavalla20191106.2.3

Foto: https://lingid.ee/CsLcV

24. oktoobril toimus Virumaa muuseumides teine muuseumipäev.
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1

Muuseumipäeval tutvuti muuseumiga, arutleti koos spetsialistidega
kogude korrastamise ja arhiveerimise üle, aga ka koostöö teemadel.
Osalejad tutvusid Kertu Karuse saatel Rehbinderi majas olevate
näitustega.
Muuseumi töötajad Pilvi Põldma, Eve Einmann ja Signe Lintrop andsid
mitmekülgset infot museaalide dokumenteerimise vajadustest ja
võimalustest väikemuuseumis, museaalide märgistamise, pabermaterjali
vastuvõtmise ja säilitamise kohta.
Kokkuvõtteks tehti rühmades ka läbi praktiline töö museaalide
dokumenteerimise kohta. Huvipakkuv oli kohtulabori ja muuseumi
hoidlate külastus.
Tunnustati viru keele lugude autoreid. Head tööd saatsid Sirje Võsa,
Meeli Müller, Reet Kasepuu, Heili Tarjan, Anne Raava ja Elle Kivisoo, lisaks
helilindid Enn Laansalu.

Tunnustatud Meeli Müller ja Reet
Kasepuu

Hilje Pakkanen tänamas Anne Raavat

Fotod: Viru Instituudi kogu
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Oktoobri lõpus esitasid Virumaa erinevad koolid esimesele ülevirumaalisele noorte käsitöönäitusele peaaegu 500 tööd, seda 260
õpilaselt kokku 24 koolist.
Näitused toimusid novembris Jõhvis ja detsembris Rakveres ning
instituudi kodulehel virtuaalnäitusel.
Näitused õnnestusid tänu Viru Instituudi, Virumaa Kunsti ja Käsitöö Seltsi
ning mõlema maakonna käsitöö- ja tehnoloogiaõpetajate aineühenduste,
Jõhvi ja Lääne-Virumaa keskraamatukogu koostööle. Rahaliselt toetasid
Kultuurkapital ja mõlema maakonna omavalitsuste liidud.
Kuigi korraldajad ei pannud rõhku parimate väljaselgitamisele, pigem
tööde tutvustamisele ja uute ideede leidmisele, tõstis Viru Instituut koos
oma partneritega Virumaa Kunsti ja Käsitöö Seltsist ja Eesti
Politseimuuseumist esile järgmisi käsitöömeistreid:
 KOOL: Kiviõli Vene Kool (õpetajad Aleksandr Ragni ja Ilona
Bondarenko);
 ÕPETAJA: Inna Tolsa (Kohtla-Järve Järve Kool, Kohtla-Järve
Koolinoorte Loomemaja);
 ÕPILANE: Ketlin Rebane (Kadrina Keskkool, juhendajad Marianne
Annula ja Karin Rebane);
 RAHVUSLIK KÄSITÖÖ: ”Tikitud nõelaraamat” Kairi Manninen (Kadrina
Keskkool, juhendaja Marianne Annula);
 UUDSE IDEEGA TÖÖD: plastiliinist kujud (Lasila Põhikool, juhendaja
Ruth Kapper), nahast kalad etnograafiliste ornamentidega
(KohtlaJärve Koolinoorte Loomemaja, juhendaja Inna Tolsa), heegelpitsiga
klaaskuulid rõngal (Rakvere Reaalgümnaasium, juhendaja Kadi Inno)
ja kandled (Sõmeru Põhikool, juhendaja Toivo Reinsoo).
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Uudsete ideedega ja huvitavaid töid oli rohkesti (puidu- ja metallitööd,
keraamika, tikkimis-tööd ja kudumid, maketid), kuid instituut siiski ei
leidnud tööd ega ideed oma meene saamiseks 2020. aastaks.
Viide:
Viru
Instituudi
kodulehelt
on
https://viruinstituut.ee/virtuaalnaitus/

võimalik

vaadata

virtuaalnäitust

Mai lõpuks laekusid Virumaa kodukoha- ja selle kultuuri teemalised
töölehed, esmakordselt ka mängud. Kokku saabus 49 tööd, seda 19
õpetajalt ja kahelt õpilaselt, sealhulgas 16 erinevat mängu.

Aastatel 2016-2017 kogus instituut töölehti lasteaedadelt ja koolidelt
Virumaa kultuuriloo kohta üle 80 väga eriilmelise ja erineva mahuga tööd.
Novembris tehti Narvas kokkuvõtteid Virumaa kultuurilooliste
töölehtede-mängude kogumisest, arutleti tulevikuplaanide üle, tutvuti
Narva kolledži ja Narva linnaga.

Kokkuvõtete tegemine ja Narvaga tutvumine
Fotod: Viru Instituudi kogu
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Kodulooliste töölehtede ja mängude kogumik
2019 avaldati instituudi kodulehel.
Viide:
Vaata töölehti ja mänge Viru Instituudi kodulehel
https://viruinstituut.ee/wpcontent/uploads/2019/12/03.12.2019.Koduloolistet%C3%B6%C3%B6lehede-ja-m%C3%A4ngudeKOGUMIK-2019_dd.pdf
Varasemate
kogumikega
saab
tutvuda
https://viruinstituut.ee/virumaa-kultuurilugu/
https://viruinstituut.ee/toolehed-lasteaedadele/

Töid esitasid järgmised õpetajad: Ester Piht ja Illa Õun (Tapa lasteaed
Pisipõnn), Sirje Illopmägi (Kohtla-Järve lasteaed Lepatriinu), Eda Kiili ja
Heli Lauk (Kunda lasteaed Kelluke), Julia Saikonen, Niina Širjajeva, Olga
Letohho, Irina Irõškina, Tatjana Lapõnina ja Julia Belova (Sillamäe
lasteaed Jaaniussike), Svetlana Astahhova ja Larissa Anufrijeva (Narva
lasteaed Põngerjas), Tatjana Moskovtseva (Kohtla-Järve lasteaed Karuke),
Olga Leontjeva, Nutsa Orlik ja Svetlana Ennuksen (Kohtla-Järve lasteaed
Tareke), Eha Sindonen (Rakke lasteaed), Maret Kalvet (Mäetaguse
lasteaed), Jevgeniya Terehhova (Narva lasteaed Käoke), Irina Gritsinenko
õpilaste Violetta Mjagkova ja Daniil Savitskiga (Tammiku põhikool).

Instituut korraldas juba kolmandat korda Virumaa keelelugude kogumise,
seekord laekus „Viru keel ja lood 2019“ kokku 35 erinevat tööd,
sealhulgas kaks helisalvestusena.
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Kõige enam töid tuli Viru-Järva piirilt Sirje Võsa eestvedamisel, sealhulgas
ka varem kogutud materjale Anne Raava ja Elle Kivisoo poolt. Teist aastat
järjest on saatnud lugusid ja sõnu Miila külast Meeli Müller, kaasates ka
kirjutama Reet Kasepuu. Oma lood esitasid ka viru keelega aktiivsemalt
tegutsejad – Kaja Toikka ja Kristen Suokass.
Rõõmustav, et juurde oli tulnud uusi kirjutajaid Viru-Nigulast, Kadrinast,
Lüganuselt, Ulvist ja Rakverest. Pikema aja jooksul kogunud lugusid saatis
Viru-Nigulast Heili Tarjan.
Kokkuvõtteid töödest esitleti oktoobris teisel muuseumipäeval Rakveres
ja novembris avaldati kodulehel e-kogumikuna.

„Viru keel ja jutud 2019“ kogumiku pani
kokku ja kujundas Eve Kangur.
Viide:
Kogumikus olevate lugude katkenditega saab
tutvuda
Viru
Instituudi
kodulehel
https://viruinstituut.ee/wpcontent/uploads/2019/11/KOGUMIK.-Viru-keel-jajutud.pdf

Detsembris
avalikustati
e-kogumik
noorte 2019. aasta kodu-uurimistöödest.
Avaldatud on 34 õpilase tööde
kokkuvõtted. Kogumiku toimetas ja
kujundas Eve Kangur.
Viide:
Kodu-uurimistööde kokkuvõtetega saab tutvuda
Viru
Instituudi
kodulehel
https://viruinstituut.ee/noorte-koduuurimiskonkurss-2019-2/
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Detsembris külastasid instituudi liikmed taas Leesi rahvamaja, kus toimus
keeleaasta puhul rannakeele päev, mille korraldasid Keskkonnaamet,
MTÜ Põhiranna ja Rannakeele Pesake.

Viru Instituudi juhatuse liige Kaja Toikka
tänamas Maila Velströmi huvitava päeva
eest.
Foto: Hilje Pakkanen

Põhiettekande tegi soome-ugri keeltest ja nende arengutest Jaak Prozes.
Heli Kendra ja Ene Velström vestsid rannakeele sõnaraamatu tegemisest.
Anne Kurepalu rääkis Lahemaa randlasest, Viinistu igipõline kalur Hartvig
Niiholm aga merest ja kalapüügist. Vahele lauldi regilaule ja kuulati
hulganisti rannakeelseid lugusid kohalikelt.
Kaja Toikka eestvedamisel alustati Lüganuse murdesõnastiku
koostamist, sellega olid seotud juba 2018. aastal mitmed ettevõtmised.

2019. aastal alustati ettevalmistustega Lüganuse murdekeele sõnastiku
koostamiseks tänu Virumaa pärimuskultuuri programmile.
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Intervjueeriti keeleoskajaid, süstematiseeriti materjal, selekteeriti ja
sisestati murdesõnad ja -väljendid EELexi.
Tänu kokkuleppele Eesti Keele Instituudiga avati elektrooniline
murdesõnastiku koostamise keskkond ning abiks Kaja Toikkale ja Kaire
Sulpile oma nõuannetega oli Jüri Viikberg.
Korraldatud on mitmeid üritusi, sealhulgas keeletalgud ja keelekohvik,
kus on tutvustatud murdekeelt ja saadud uusi sõnu ja keeletundjaid.
Kavandatud tegevused viidi ellu tänu suurematele projektitoetustele
(kogusummas 22 274 eurot) ning koostöö-partneritele.
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Aasta 2020
J

ätkus 2019. aasta veebruaris alanud viktoriin „Eesti keele aasta ja Eesti

Vabariik 100“. Loosi tulemusel auhinnati aasta jooksul kaheksa hästi
vastanud osaleja seast Reet Markinit.

Instituut kuulutas taas välja viru lugude kogumise. Teemavaldkonda
laiendati, koguti lugusid vanavanemate, vanemate ja laste keele, riietuse,
koolielu, toidu, kodutööde, pidude, mängude, lemmikraamatute, muusika
või muude tegevuste (samuti erinevuste) kohta läbi aegade.
Kogutavad lood võisid olla ka naljad igapäevaelust. Võis lisada ka mälestusi
vanavanematelt (sh salmikutest, päevikutest vm). Koroona ajal kuulutati
lisaks õpilastele üleskutse esitada oma lugusid.
Instituut aitas kaasa SA Virumaa Muuseumid uuele loengutsükli Rakvere
linna ja Virumaa ajaloost käivitumisele koduloohuvilistele.
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Jaanuaris ja veebruaris toimusid Rehbinderi majas SA Virumaa
Muuseumide vanemteadur Uno Trummi loengud, kuid koroona tõttu
läksid märtsist loengud e-keskkonda.

20. veebruaril toimus Lääne-Virumaa Keskraamatukogu saalis
kodu-uurijate päev, mille raames tutvustasid Leigi Kütt-Gistvall
kodulooinfot raamatukogudes, Inge Pikkoja topoteeki Uhtna ja lähikülade
dokumentidest ja fotodest ning maaraamatukogu tegevusi koduloo
jäädvustamisel ja tutvustamisel.
Vabariigi aastapäeva puhul esines loenguga „Sündmused Rakveres
Vabadussõja päivil“ ajaloolane Uno Trumm. Külastati Rakvere
linnakodaniku maja.
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Seoses koduloo õppekava täiendamisega toimus veebruaris ka Rohuaia
lasteaias infopäev lasteaedade juhtidega Virumaa kultuuriloo teemadel.
Märtsist
kavandati
alustada
Rahvusarhiivi
Rakvere
majaga
uurijatundidega,
mis
paraku
jäid
ära
ja
toimusid
e-keskkonnas. Kuid tulevikus siiski saavad need tunnid toimuma, sh ka
koostööd ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajate aineühendusega.

Märtsis andis instituudi esindaja ülevaate ühingu arengust Rahvakultuuri
Keskuse infopäeval Virumaa pärimuskultuuri-programmi toetuste abiga ja
tutvus koos Tallinna ülikooli tudengitega Vinni valla muuseumidega.

Enne koroonat jõuti veel korraldada 12. märtsil muuseumipäev Tapal.
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Kodukoha lugude jäädvustamisest Saksi raamatukogus kõneles
raamatukoguhoidja Sirje Võsa, kes ise kirjutab agaralt üles inimeste
lugusid ja esitab mäluasutustele. Hiljuti valmis raamat kunstnik-õpetaja
Lui Lätt´ist koostöös kunstniku tütarde ja Moe külaseltsiga.

Esineb Georgi Särekanno Tapa muuseumis.
Fotod: Eva Klaas

Tapa gümnaasiumi õpetaja Elle Kivisoo, kes juhendab õpilaste
pärandkultuuri ja folklooriringi, andis ülevaate pärandivaderite
huvitavatest tegevustest pärandkultuuri objektide korrastamisel ning
koostööst vanemate inimestega. Uudne oli osalejatele ka gümnaasiumi
suund koolimuuseuminurga ja digifotode arhiivi loomisel.
Georgi Särekanno tutvustas Jäneda muuseumi lugu ja väikemuuseumide
tähtsust kohalikele.
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Päevale andis lisaväärtust ka Raplamaalt Sillaotsa talumuuseumi ja
vallaraamatukogu esindajate tegevuste esitlus.

Päeva lõpul külastati Sirje Võsa
eestvedamisel
veel
Männiku
Johanna talu mälestuskivi NKVD
poolt hukatud metsavendadele ja
pererahvale.
Foto: Enn Laansalu

Viide:
Ajakirjas Kultuur ja Elu, 1/2017 ja Eesti monumentide e-kataloogis artiklis „Imastu
Männiku Johanirahva talus hukkunud“ http://www.monument.ee/tapa-linn-javald/imastu-manniku-johanirahva-talus-hukkunud

Ajalehes
„Tapa

Virumaa
vallas

Teataja
Inna
väärtustatakse

Grünfeldt`i
(18.03.2020)
artikkel
kultuuripärandi
hoidmist“.

https://virumaateataja.postimees.ee/6925935/tapa-vallas-vaartustatakse-kultuuriparandihoidmist

Alates 16. märtsist, seoses koroonaviiruse levikuga kehtestatud
eriolukorraga, lükati kavandatud üritused edasi sügiseks. Mitmed
tegevused (loengud, näitused, viktoriinid) viidi üle instituudi kodulehele,
Facebooki või Youtube`i keskkonda.
25. märtsil ja 22. aprillil kuulati SA Virumaa Muuseumid vanemteadur Uno
Trummi loengut otseülekande abil.

31. märtsil alustas
„Meie Virumaa“.

Instituut

taas
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viktoriiniga,

seekord

teemal

Eriolukorra jätkumise tõttu jätkati aprillis-mais tegevust instituudi
kodulehe ja Facebooki kaudu, sh kutsus instituut koos SA Virumaa
Muuseumid õppima tundma Virumaad Eesti Muuseumide veebivärava
MuIS ja arhiivi andmebaasi Digar kaudu.

Koondati aprillikuu jooksul esitatud naljalood, neid laekus üle viiekümne
nii õpilastelt kui täiskasvanuilt. Esiletõstmist väärisid Anu Soone, Kaja
Põldma, Kalju Virve ja Aivo Põllu lood. Veerandsada lugu esitas Aivo Põld.
Viide:
Ajalehes Virumaa Teataja Inna Grünfeldt`i (17.06.2020) artikkel „Virulased viskasid üle
poolesaja nalja“. https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=virumaateataja20200617.2.8.1
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Instituut tunnustas noori autoreid ja aitas kaasa Virumaa laste
luulevõistlusel „Meil ei ole planeeti B“, kus osales ligi 200 õpilast
Virumaa 23 koolist 270 luuletusega. Kahjuks jäi tänuüritus eriolukorra
tõttu ära, kuid noori ja nende juhendajaid siiski tunnustati.
Sel aastal tunnustati Narva Eesti Gümnaasiumi 4. klassi õpilast Emili
Partsi, kelle kaks luuletust on kooli poolt koostatud kogumikus.
Tänukirjad meenega said ka Sõmeru Põhikooli 9. klassi õpilane Laura Liis
Bild ja Laekvere Põhikooli 9. klassi õpilane Martin Lepp.
Õpetajatest tõsteti esile Rakvere Reaalgümnaasiumist Katrin Remiküll ja
Kiltsi koolist Ada Väät.
Instituut märkis ära ka Jõhvi põhikooli õpilaste Karola Purgatsi ja Siim
Kalle ning õpetajate Kärt Kase ja Õnne Kaskema võistlusel osalemise.
Samuti tunnustati Narva Eesti Gümnaasiumi õpilase Jüri Stepanovi ja
Kersti Tsirpi panust luulevõistlusel.
Juunis täitus instituudil 12 aastat tegutsemisest, kusjuures
2020. aasta oli omaette üks keerukamaid, aga andis uusi ideid
edasiminekuks.
Tegevused jätkuvad, ka kroonika saab täiendust.
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Lõpetuseks

Sellised tegemised ja kohtumised jäävad
MTÜ Viru Instituudi esimesse aastatosinasse.

Hulk põnevaid üritusi ja kohtumisi on veel ees
ning ootamas üleskirjutamist …
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