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101 - Männisaare

102 - Pildiküsimus 1

Veel 1000 aastat tagasi oli siin saar, mis 
sai nime siin kasvavate mändide järgi. 
Täna kasvab siin Eesti vanim mänd, mil 
vanust juba ligikaudu 480 aastat. Õigemi-
ni oli siin väga vanu mände neli, ent kolm 
neist on tänaseks kuivanud. Ainus elus 
isend kasvab keset taluõue ning seda saab 
vaid eemalt piiluda. Vaatamist väärivad 
aga ka kuivanud männitüved, mis oma 
jämedusega muljet avaldavad.
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103 - Naabrist parem

104 - Relve tööpõld

Eesti jämedaim tamm on Tamme-Lauri 
tamm, mida ka varasema suveseikluse 
käigus külastanud oleme. Eesti kõrgeima 
tammega lood nii selged pole. Suhteliselt 
kindlalt võib väita, et pikim isend asub 
mõisa pargis. On see aga Audru, Sangaste 
või meie tänase seiklusala üks mõisapär-
litest, selle osas pole erinevad allikad ühel 
meelel. Kes oma silmamõõdus kindel 
pole, võiks puud otsima asuda kohaliku 
metsamuuseumi lahtiolekuaegadel.

Maarjamaa pinnal on läbi aegade tahetud 
naabrist parem olla. See kehtib täna, 
kehtis kolhoosiesimeeste kohta, isegi mõi-
sahärrad hoidsid naabri tegemistel silma 
peal. Nii ka Sagadil. Nimelt vaatas Sagadi 
mõisnik, et von Pahlen ehitab Ilumäele 
vana kabeli asemele kivist kirikut. Ei 
saanud temagi kehvem olla ning otsustas 
samuti uue kivist kabeli rajada, mis 
tänaseni kasutusel on.



SUVESEIKLUS 2015 

106 - Konkurents on edasiviiv jõud

Nii nagu need mõisad on omalajal 
valminud parunite omavahelise mõõdu-
võtu käigus, on nad ka taastatud „puna-
parunite” mõõduvõtmise tulemusena. 
Nimelt kuulus nõukogude ajal naabermõis 
Rakvere Metsamajandile ja Viru Kolhoo-
sile ning meid huvitav mõis Ilumäe kol-
hoosile.   Õnneks sedapuhku ei ehitatud 
omaaegsetest      uhketest     mõisatest nõu-
kogude tavale vastavaid peoruume. 

Siinsed direktorid võistlesid selle nimel, 
kes suudab paremini taastada algupärase 
mõisakompleksi ning just tänu sellele 
mõõduvõtmisele ongi meil säilinud kaks 
imelist vaatamisväärsust. Külastame 
Ilumäe kolhoosi taastatud mõisa. 

105 - Küla ja kivi

Siinkandis on kombeks, et iga küla 
paneb kesksele kohale ühe kivi, kuhu on 
graveeritud küla nimi ja aastaarv. Kuna 
vaadata seal suurt midagi pole ning kivid 
omavad väärtust peamiselt külaelanikele 
endile, siis me seiklejaid nendega ka ei 
tülita. Küll aga võiksid ühe sellise kivi 
üles otsida need, kes endale auasjaks on 
teinud kõikide punktide läbimise. Õige 
koha tunned ära selle järgi, et kivi lähedal 
infotahvlil ilutseb rohekal taustal luuleleht 
teostega, mis räägivad kohalikust elust.

10-18
AVATUD
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107 - Keelatud ajalugu

108 - Pidu metsas

See  Talumuuseum avati juba sügaval 
vene   ajal,    mil   muuseum   ise   asus 
piiriäärses keelutsoonis. Ainus võimalus 
võõral piiritsooni siseneda oligi selle muu-
seumi külastamine.

Juba kuuendat aastat toimub siin presi-
dendi korraldatav pidu eesti sõpradele.

109 - Ka kabeleid kolitakse

Siin rohtunud vanal kalmistul asus 
kunagi 17. sajandil ehitatud puidust kabel 
- Vergi poolsaare ainuke pühakoda. Kui 
kabel aga paar sajandit hiljem amorti-
seerunud oli, otsustas Sagadi mõisahärra 
Paul Eduard von Fock, et toob kabeli lin-
nulennult 5 km kodule lähemale. Nii jäigi 
meid huvitav kalmistu ilma kabelita ning 
hääbus vaikselt unustuste hõlma. Tee 
äärest paistavad täna ära vaid rohtuv kivi-
aed ning roostetanud ristid...

10-20
AVATUD



110 - Ilus väljavaade

111 - Keksutaja kodu

Seisan ühe paisjärve kaldal ning naudin 
vaadet. Minu kõrval seisab ajahambast 
näritud väike paviljon, mida keegi ilmselt 
ei kavatsegi renoveerida, sest turistid siia 
jalutama ei satu.  Kõrvus kohiseb vesi, mis 
paisjärve tammilt üle voolab.. Taamal, 
kõrgemal mäe peal, paistab teine paviljon. 
See teine seal jääb tänasesse korrastatud 
mõisaparki ning seda külastavad ja pildis-
tavad inimesed iga päev. Ka sealt avaneb 
kaunis vaade. See teine on lausa ehitatud 
vaate nautimiseks. Mis siin salata, on seal 
isegi pilti tehtud... Aga vaade on hunnitu 
ja hingemattev ka siin orus olles, kus 
kunagi ka veski on tegutsenud. Ilus oled, 
Eestimaa!
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113 - Sirge tee

114 - Vaata, mänd!

Nime järgi võiks ju arvata, et seda teed 
mööda sai vanasti otse kõrtsu minna, aga 
võta näpust - tee rajamise ajal polnudki 
teises otsas kõrts, vaid hoopis küün. Pea 
kahe kilomeetri pikkune tikksirge tee on 
siiski ainulaadne ja väärib läbisõitmist. 
Kui tavaliselt on sarnased teed ääristatud 
tammede või pärnadega, on siia istutatud 
hoopis lehised.

Mände on meie tänasel seiklusalal väga 
palju, ent mõned neist väärivad eraldi 
külastamist. Siinses populaarses suvitus-
kohas kasvab üks kõrgustesse pürgiv 
mänd. Ei teagi, miks ta nii maast lahti on 
end ajanud – kas unistab lenduri ametist 
või hoopis teeb seda protesti märgiks selle 
vastu, et peab jagama krunti ühe punase 
mälestusmärgiga. Igal juhul kõrgele õhku 
on ta end ajanud.

Erakliku eluviisiga Mats on taandunud 
kena männimetsa sisse, kus vaid kivikülv 
talle veidi seltsi pakub. Matsi juurest on 
nii kabelini kui vana Jüri juurde 1.3 kilo-
meetrit. Ülejäänud küla elab külg-külje 
kõrval koos. Otseimat teed küla poole 
minnes on esimesed talud umbes 700 
meetri kaugusel.

112 - Eraklik Mats



115 - Meil lobisemise eest palka ei maksta!

Sel neemel on juba tsaariajast peale 
toimetanud usinad piirivalvurid. Tsaariajal 
asus piirivalvepunkt neeme keskel, koha-
kuti üle lahe oleva poolsaare tipuga. Piiri-
valvurite tööks oli tol ajal salakaubaveda-
jate vahelevõtmine. Patrullimiseks kasuta-
sid nad tänaseni alles olevat kallasrada, 
mis algas lahe põhjast ning läks välja kuni 
neeme tipuni. Ja tööd oli neil palju, sest 
lahele väljusid kahest suurest sadamast 
pidevalt salakauba saadetised nii Eestist 
Soome kui vastupidi. Meilt veeti põhja-
naabritele piiritust ja villa, tagasi toodi 
soola, mis seal palju odavam oli. Siinselt 
neemelt on kogu lahel toimuv liiklus nagu 
peopesa   peal.   Nõukogude ajal kolis 
piirivalve   neeme   tippu, sest   nende    
tööülesanded olid vähe teistsugused. 
Tsaariaegse piiripunkti säilinud osa on 
tänaseks eraomandis ning sinna seiklejad 
ei pääse. Seega külastame nõukogude ajal 
sisse seatud punkti.
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116 - 6200m2 kasulikku pinda

Rajameister mõtles pikalt, kas seda 
kohta üldse sisse panna – tegu pole stra-
teegiliselt tähtsa kõrgendikuga, ka võim-
sad linnused pole selle harju ehtinud ning 
olulisi lahinguid pole seal peetud. Pigem 
asus seal kiviklibust vall, kaitsmaks kõr-
gendikule varju tulnud muistseid eestlasi 
põhja, lõuna ja ida suunast, läänest pakkus 
kaitset järsk looduslik nõlv. Ilmselt oli 
päris tipus kunagi ka puidust kaitsetara. 
Siiski – vaade on ilus. Ning kui paljudest 
kohtadest Eestis ikka on kuldfooliumiga 
klaaspärleid leitud!

117 - Shopahoolikutele

Tähelepanelik seikleja sattus kindlasti 
lugema 8. juulil Delfis ilmunud artiklit 
ühest Lääne-Virumaa külapoest, mis on 
lakkamatult tegutsenud juba 1909. aastast. 
Poeperemees ise nimetab kaupluse avatu-
na hoidmist rohkem hobiks, sest majan-
duslikult ei tasu see end juba ammu ära. 
Tore, et leidub siiski inimesi, kes väärtus-
tavad järjepidevust ja ajaloolist pärandit. 

NB! Pood on avatud siis, kui poepidaja 
heaks arvab. Seega antud punkti kir-
jasaamine on õnne asi ning rajameister ei 
võta kuidagi vastutust, kui pood juhtub 
kinni olema. Kellaaja, millal õnne proovi-
ma minna, valib igaüks ise.



118 - Kena puhkepaik

119 - 7 päeva maksuvabalt

Tõeliselt idülliline väike perekonnakal-
mistu, kuhu jõudmiseks tuleb õiges kohas 
kolm korda järjest vasakule keerata. Esi-
mese kahe pöörangu leidmisel on seikle-
jatele abiks juuresolevad pildid, viimane 
tuleb aga ise leida. Viimasest ristmikust on 
õige koht umbes 340 meetri kaugusel.

Seisan mina ilusal laial liivarannal, kus 
läbi aegade palju suvitajaid käinud. 
Märkan eemal midagi kummalist, mida 
rajameister mitte kahesilma vahele jätta ei 
saa. Justkui Kalevipoeg oleks vihaga 
paadi poolest saati maasse virutanud! 
Lähemal vaatlusel selgub, et see polegi 
paat, vaid hoopis pink.
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120 - Intelligentsi kasvulava

1880ndate venestamislaine üks tagajärgi 
oli, et seni eestikeelse õppekeelega valla-
koolid viidi üle venekeelsele õppele ning 
allutati Keisririigi Rahvahariduse Ministee-
riumile – sellest ka nimi ministeeriumikool. 
I taseme koolides toimus õppetöö 3 aastat, 
II taseme koolides 5 aastat. Meie otsime 
ühte II taseme ministeeriumikooli. Kooli 
asutamise mõte tekkis peale 20. sajandi 
alguses läbiviidud väikest haldusreformi, 
kui uue – nüüd suurema – valla mehed 
said julgust riigi lubadusest maksta õpeta-
jate palgad ning valla kohustuseks jäid 
ainult koolihoonega seotud kulud. 
Mõeldud, tehtud. Ehitati oma aja kohta 
väga suur koolihoone, õpetajaid oli kolm 
ning õppemaks 10 rubla aastas. Kui 
1920ndatel asutati mõisa juurde uus kool, 
pidi meie otsitav kool nime vahetama. 
Samuti ehitati oluliselt ümber koolihoone.

121 - Kivi oja ääres

Maa-ameti kaarti uskudes asub see kivi 
oja ääres. Lausa vaata, et ümber kivi jalu-
tades ojja ei astu. Võibolla on neil ka 
õigus. Meie seda oja seal ei näinud, aga 
võibolla olime lihtsalt üüratu kivimüraka 
lummuses ning ei märganud kivi kõrval 
olevat oja. Igal juhul tasub umbes 2-kilo-
meetrine kõrvalepõige metsateele ennast 
kuhjaga ära.



122 - Maanteekaunistus

123 - Pime kana leiab ka tera
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1950ndatel rajati Eesti teede äärde hul-
galiselt toretsevaid puhkealasid. Stalinist-
liku arhitektuuri ühe väljundina ajalukku 
läinud paviljonide juurde kuulus ka 
ühelaadne haljastus ning betoonist skulp-
tuurid. Kujude valik oli piiratud - erine-
vaid disaine oli vaid paarkümmend ning 
enamus neist olid poliitilise propaganda 
osaks. Säilinud on neist kujudest vaid 
üksikud. Üks sellest omanäolisest ajastust 
jäänud täiesti apoliitiline kitsekuju jääb 
täna meie seiklusalasse.

Selle punkti leidmine on lihtsamast 
lihtsam. Tuleb vaid õigel ajal auto pidama 
saada, sest sellisest suurest kivikuuliga 
tipnevast tahukast pole võimalik seda 
märkamata kuidagi mööda sõita!

124 - Sõpradele Dirolus
Ülespoole ahenev neljatahuline kivisam-

mas.
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125 - Moodne kodu

126 - Maaparanduskivi

127 - Jälle need kalmed...

Mööda Eestimaad ringi sõites näeb väga 
erinevaid suleliste kodusid. Osad neist on 
lindude endi ehitatud, teised inimeste 
kätetöö. Nii on pea iga vana viinaköögi 
korstna otsas kurepesa, varesed on valluta-
nud Haljala keskuse, mõnelpool aga 
kubiseb mõisapark pesakastidest. Meie 
külastame ühte sellist inimeste poolt lin-
dudele tehtud neogooti stiilis kodu, mis on 
tänaseks lausa muinsuskaitse alla võetud.

Vihula vallas on muinsuskaitse alla 
võetud 57 kivikalmet. Seiklejad 
külastavad täna neist kolme. Mõnedel 
andmetel on siinne neist kõige olulisem. 
Igal juhul on siin 1969 – 1972 arheoloo-
giliste kaevamiste käigus põhjalikult uuri-
tud kolme kivikirstkalmet ja ühte tarand-
kalmet. 



SUVESEIKLUS 2015 

128 - Tuve

129 - Ristteel

130 - Ilus kabel

Selle punkti leidmiseks tuleb jälle vaid 
õigel ajal auto seisma saada. Teist se-
davõrd heledat pimestavat objekti siinsetel 
teedel lihtsalt pole.  

131 - Kivine põld
Kui seikleja satub mööda sõitma tee 

äärde pandud infotahvlist, siis jätab ta 
otseloomulikult auto seisma. Ja kui info-
tahvlil on kirjas, et siinse küla maadel on 
teada vähemalt 15 kivikalmet, tutvub ta 
sellega lähemalt.

Ühel ilusal mäel asub üks ilus pühakoda. 
Rajameister läks sinna külakalmistule 
teadmisega, et seal on üks väike kabel, mis 
algselt kohaliku mõisniku perekonnakal-
mistut teenindas. Aga võta näpust - keset 
kalmistut seisis küla suurust arvestades 
isegi ülemõõduline kirik. Asja uurides 
selgus, et mõisnik oli kabeli asemel hoopis 
kiriku ehitanud, ent kohalik rahvas kutsus 
seda ikka kabeliks edasi. Ja nii on see 
tänaseni - isegi tahvlike kiriku seinal 
nimetab pühakoda kabeliks.

Eru 5 km
Võsu 6.5 km 
Laviku 3 km 

Võhma 2 km 
Nõmmeveski 11 km 
Ilumäe 1.5 km  



LÄÄNE-VIRUMAA I PÄEV

132 -  Kas tõesti autoremonditöökoda?

133 - Lahe saun

On see vene sõjaväelaste ehituskvaliteet, 
kuidas ta on, aga sauna jaoks õiget kohta 
valida oskasid nad kuradi hästi. Otse leili-
ruumist avaneb maaliline vaade merele ja 
teisel pool lahte Käsmu külale..
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134 - Unikaalsed hotellid

135 - Räbalates puu

Nagu pealkiri ütleb, otsime üht räbalates 
puud. Tähelepanelik seikleja ilmselt ei 
vajagi rohkem juhatust, sest puu on ju otse 
tee ääres ja põhjust seda teed mööda täna 
sõita, on oi kui palju!

Mõisahärra seisis mõru näoga pargitiigi 
ääres ja põrnitses enda jalge ees olevat 
kivist paadisilda, mille ulakad talumehed 
olid täitsa ära rikkunud: „No on sindrina-
had. Kohe täitsa katki tegid. Tea kas 
tasubki seda enam remontida? Võib-olla 
teeks päris uue? Proua on juba ka tükk 
aega rääkinud, et võiks silla teele lähemale 
nihutada. Mine tea, äkki mängis talu-
meestega kokku, et nood vana paadisilla 
ära lõhuksid?“ Aga vaade on siit silla 
jäänuste juurest ilus – suur tiik, ilusad 
valged kaarjad puusillad. Sedasi mõtteid 
mõlgutades langes härra pilk loode suunas 
- tema viimasele ettevõtmisele. Hoone oli 
juba peaaegu valmis. Veel ainult punane 
kivikatus oli lõpetamisel. Isegi hoone 
nimetusega tahvel oli mõisahärral juba tel-
litud! Ja juba õige varsti hakkab sealt päris 
kenakest kopikat tulema...
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136 - Veel üks kivine põld

137 - Pildiküsimus 2

Mööda mõisaalleed sõites paistavad 
eemal põllu peal kaks suurt ümarat kivi-
mürakat. Lähemal vaatlusel selgub, et 
need polegi mürakad, vaid hoopis inim-
tekkelised väikestest kividest laotud 
kuhilad. Sarnaseid hunnikuid olevat alg-
selt olnud suisa kümmekond. Pidi see ikka 
kivine põld olema...



Kiva on siin piirkonnas erakordselt 
palju. On nii rändrahne kui põldudelt kor-
jatud kive. Erakordselt palju on ka kivikal-
meid. Paljud neist on väga kehvas seisus 
ning pigem võiks öelda, et põldudelt ära 
tassitud kivid on siinkandis korrapärase-
malt laotud kui kunagised kalmed. On 
siiski ka erandeid, mis on austades olnut 
taastatud. Enamasti on taastatud kalmed 
ka suurte infotahvlitega märgistatud ning 
huvilistele kergesti leitavad. Sinne on 
erandlik. Kalme on väga heas korras, ent 
selle leidmiseks tuleb vaeva näha. Mine 
mööda karjaaeda ning jõuadki kalmeni. 
Ettevaatust - elektrikarjus!

Rajameistri põhjaliku eeltöö andmetel 
Võsul kirikut ega kabelit ei ole. Ometigi 
kuulsime juhuslikult, kuidas kohalikud 
külafilosoofid leppisid telefoni teel kokku, 
et kohtutakse kirikus. Hmm... Intrigeeriv! 
Eriti arvestades kaasa võetava õlle hulka. 
Võtsime sappa ja jõudsimegi hoonesse, 
mis tõesti veidi kirikuga sarnaseid jooni 
omab. Sel on torn ja kindlasti on see koha-
like jaoks tähtis hoone, kus ikka käiakse.
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138 - Uue küla kalme

139 - Kah kirik
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140 - On see hunt või kivi?

Carl Magnus von der Pahlen oli ühel 
hämarduval õhtupoolikul teel kabeli juur-
est kodu poole, pea muremõtetest paks. 
Nimelt on vana puukabel juba mituküm-
mend aastat ikka väga kehvas seisus olnd 
ning hädaste parandamist vajab. Juba 
1814 annetas tema enda isa 800 rubla uue 
kabeli ehitamiseks, aga jumalateenistustel 
käies oli selgemast selgem, et vana kabel 
koguduse vajadusi kuidagi enam ei täida -  
oopis uus kirik oleks vaja ehitada. Aga 40 
tuhat rubla on ikka väga suur investeering 
ja ega see ehitusprojektki teab mis lihtne 
tegemine pole.. 

Nii mõtiskledes läks mõisaherra juba 
õite pimeduse varjus kodu poole, kuni 
järsku soolasambaks ehmas. Teepervel 
lamas hunt! Herra seisis paigal, isegi hin-
gata õieti ei julend... Kes teab kaua nad 
seal allee vahel nii tardunult teineteist 
piidlesid enne kui herra taipas, et see pole 
mitte hunt, vaid hoopis va rahn teepervel, 
mis kangest lamavat hunti meenutab. 
Peale  seda  seika oli herra palju jumala-
kartlikum kui ennemalt ning juba õite pea 
algas uue kiriku ehitus.



Juhan elas Hansurahva talus ning Anton 
oli Ilumäelt. Koolipäeva hommikul oli 
poistel oma traditsioon välja kujunenud. 
Kokku saadi poe juures – see oli teeristil 
ning mõlema poisi kodust võrdsel kaugu-
sel. Lisaks müüdi seal jäätist. Ja mis seal 
salata, suitsu ka. Kui varud täiendatud, 
asuti jäätist süües mööda kitsast kruusa-
teed kooli poole vantsima. Ega see tee 
väga pikk polnud, natuke üle poole kilo-
meetri. Aga poole tee peal, kooli ristmikul, 
oli üks suur vana korsten, mis pakkus 
tõhusat varju täiskasvanute pilkude eest – 
seal siis läideti suitsud ning kimuti 
himuga. Poisid arutasid, et sinna korst-
nasse mahuks ilmselt terve klassitäis lapsi 
sisse, või isegi kaks. Suitsud tehtud, krah-
mati lõhna peitmiseks tee äärest mõned 
männiokkad närimiseks ning koolikella 
helisedes kiirustati tundidesse.

Tähelepanelik seikleja vaatab ka kiirteel 
sõites vasakule ja paremale.
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141 - Vägev tõmme

142 - Möldri maja



Salme, Julia, Hermine, Liisa, Kristen-
brun, Anette
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144 - Idüll raudtross-sillaga

143 - Nimed kivirahnul

Altja kõrts on üks tore koht, aga tal oli 
üks puudus – kõrtsist liivaranda ei saanud, 
jõgi oli vahel. Sellised probleemid on 
lahendatavad väga lihtsalt – tuleb ehitada 
sild. Nii seal ka tehti. Mindi kõrtsi juurest 
mööda jõe kallast rannani ning sinna see 
sild ehitatigi. Kui rajameister seda silda 
esimest korda nägi, kerkis kohe silmade 
ette eelmise suveseikluse ajal külastatud 
Hiiumaa Eiffeli torn – mõlema ehitise 
juures on kasutatud ohtralt risti-rästi pai-
gutatud trosse. Samal ajal on nad ka väga 
erinevad - sillal on ehitus –ja kasutusluba 
olemas.



145 - Pildiküsimus 3
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146 - Manivald Juga
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