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õsul, Lahemaa rahvuspargis
asub siinsete puhkajate üks
lemmikuid liivarandu. Rannas
on vetelpääste, riietuskabiinid, rannatoolide rent, WC ja dušš. Aktiivsed
puhkajad saavad mängida erinevaid
pallimänge või treenida välijõusaalis, lapsed kiikuda ja mänguväljakutel
mängida. Suuremaid lapsi ootab möödunud aastal valminud pump track.
Ranna kõrval kulgeb Võsu-Käsmu
kergliiklustee, mida mööda jõuab Võsu
sadamast otse Käsmu.
Lähimad söögikohad ja kauplus asuvad Võsu alevikus, paarsada meetrit
rannast. Võsu rand on osa avaliku WiFi
levialast.
SUVI ELAB VÕSUL!

11.

-VÕSU LIIVASKULPTUURID 2021-

juulil 2021 kell 11.0016.00 on Võsu rannas
toimumas taas üritus
Võsu Liivaskulptuurid.
Sel aastal oleme Lahemaa Rahvuspargi sünnipäeva auks valinud taieste
teemaks „Seiklused Lahemaal“.
Päevajuhi rolli on enda kanda võtnud Jüri Muttika ning muusikaga loob
hea tuju Jon Arnold Mikiver.
Iga aastaga on üritus kasvanud nii
osalejate kui ka pealtvaatajate arvu
poolest. Ilusa rannailmaga on oodata
meisterdama rohkearvuliselt osalejaid
ning uudistajaid veel enam.
Võsu kultuurikalendris on Võsu Liivaskulptuuridel nüüdseks juba oma
kindel koht. Tegemist on Lahemaa
ainsa rannaga, kus regulaarselt liivaskulptuuride tegemises mõõtu võetakse ja küllap seetõttu oleme pälvinud ka
suuremat tähelepanu.
Aastate vältel on üritusel olnud
mitmeid eri korraldajaid, 21-aastase
ajaloo jooksul on ka mõni paus sisse
tulnud. Nii juhtus ka 2020. aastal, kui
korraldamist takistas koroonaviirusega
seotud olukord.
Maire Muruvee on üritusega olnud
seotud aastast 2014. Paar aastat hiljem jätkas Maire koos perega ürituse
eestvedamist soovides pakkuda lasteaialastele ja nende peredele ühist tegevust vabas õhus ning lisaks juhtida
tähelepanu ürituse toetajate poolt
pakutavatele vaba aja veetmise võimalustele üle Eesti. Kui 2014. aastal
osales üheksa võistkonda ning skulptuurid olid pigem väiksemõõtmelised,
siis aasta-aastalt kasvasid nii osavõtjate arv kui ka skulptuuride suurus. On
südantsoojendav, et meisterdama tullakse suisa kolm põlvkonda koos. Üritusest võtavad osa ka professionaalsed
kunstnikud-skulptorid.
Meisterdamisvõistlus on mõeldud
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perekondadele,
sõpruskondadele,
töökollektiividele jne - kõik on oodatud. Eesmärk on tutvustada ühistegevuse võimalusi - mida kõike on võimalik Eestimaal teha, näha ning kogeda
toreda seltskonnaga. Juba on oma tulekust teada andnud professionaalsed
skulptorid. Just katsed nende eeskuju
järgida on liivaskulptuuride taset iga
aastaga tõstnud.
Tutvustame Võsu suurepärase puhkuse sihtkohana. Vald on teinud suure
töö rannaala korrastamisel ning mõistlik oleks selle tulemusi laiemalt tutvustada. Kuuleme endiselt sageli, et keegi
midagi ei tee ja kusagil midagi ei toimu, seega proovimegi ise panustada.
Soovime näidata eeskuju kodaniku-

aktiivusega ning kasvatada üritust iga
aastaga. Selle ürituse raames saame
pildile tuua palju erinevaid ettevõtjaid
ja eraisikuid, kes meid toetavad.
Liivaskulptuuride ehitamisel võisteldakse meeskonnaga. Taieseid hindab tuntud inimestest koosnev žürii,
mille esimeheks on armastatud kunstnik Teet Suur, kes oma teostega on
viinud Eesti maailmas pildile. Sellel
suvel ootame võistlema 25 või enam
võistkonda ja autasustatud saab iga
võistkond.
Meisterdama tulles palume kaasa võtta oma töövahendid - labidad,
kühvlid, kastekannud, ämbrid, rehad
jms. Oma võistlustöö täiendamiseks
võib kasutada ka läheduses saada-

olevat looduslikku materjali.
Võistkonnad soovitame eelregistreerida, sest valmis lükatud liivakuhilaid on piiratud arv.
Registreerida saab oma võistkonna telefonil 5347 3058 või kirjutades
vosuliivaskulptuurid@hotmail.com.
ÜRITUSE TOETAJAD RÄÄGIVAD, MIKS
OTSUSTASID ABIKÄE ULATADA
Urmas Osila, ettevõtja ja Haljala vallavolikogu liige: „Toetan kodaniku
algatuslikku panust kohaliku kultuurielu rikastamisel ja kogukonna ellu panustamisel. Kohalik omavalitsus peab
rohkem toetama kohalike inimeste
ettevõtmisi.“
Eve Ong, Palmse mõis: „Tore ja

huvitav meelelahutusüritus, mis on
mõeldud lastega peredele ja seepärast
toetan kogukonnale mõeldud üritust.“
Anneli Kivisaar, Haljala valla arendus- ja kogukonnaspetsialist: „Võsu
liivaskulptuuride päevast on saanud
Võsu suve lahutamatu osa, mis vähegi sobiliku ilma puhul toob Võsu randa väga palju inimesi. Eriti äge on, et
eestvedajad on kohalikud võsukad, kes
aasta-aastalt on suutnud kaasata üha
rohkem abilisi, osalejaid, sponsoreid.
20 aastat tagasi toimunud väikesest
kohalikust sündmusest on tänaseks
välja kasvanud Võsu suve üks kindlatest kaubamärkidest. Ja mitte ainult.
Korraldajad oskavad mõelda suurelt ja
tänu sellele on Võsu liivaskulptuuride
päev leidnud kajastust üle Eesti, mis
omakorda on sõpruskondade ja perekondade kõrvale toonud osalema ka
professionaalseid kunstnikke.“
Meil on südamest hea meel avalikustada selle aasta pikk toetajate
nimekiri. Võsu Liivaskulptuuridele
panevad õla alla Haljala vallavalitsus,
Võsu Vabatahtlik Tuletõrjeühing, Meie
Toidukaubad, Võsu Ukulele, Sirena
Pubi, Argo Latt, Urmas Osila, Tarvas
Print, Baseilo OÜ, Palmse Mehaanikakoda OÜ, Palmse mõis, Vihula mõis,
Põhjakeskus, Eesti Politseimuuseum,
Rakvere Linnus, Rohuaia Kohvik, Rakvere Piimaühistu, Mesi24, Farmi, Saarefood; Idüll, Tallinna Linnamuuseum,
Rannarahva Muuseum, Eesti Meremuuseum, Eesti Vabaõhumuuseum,
WOW Elamuskeskus, Eesti Maaelumuuseumid, Kalevipoja Koda, Eesti
Kaevandusmuuseum, Narva Muuseum, Pokumaa, Lottemaa, Karupoeg
Puhh, Puhka Eestis.
Ootame ilusat ilma ja rõõmsatujulisi
osalejaid!
Võsu Liivaskulptuuride eestvedajad
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VALLAVANEMA
TERVITUS

Head sõbrad
koduvallast ja
kaugemalt! V

S

uvi ja soojad ilmad on saabunud, ühes
sellega on alanud tihe siseturismi ja
kultuurisündmuste hooaeg. Haljala
vallas oleme suve oodanud pikalt, sest just
see on aeg, mil paljud tee meie valda leiavad.
Lääne-Virumaa parim rand Võsul, imelised
Lahemaa mõisad, mitmed suvekohvikud,
kaunid matkarajad ja ilusad paigad, mitmed puhke- ja turismitalud ning hulganisti
suvesündmuseid – seda kõike pakub suvine
Haljala vald.
Meie vald on koht, kust leiavad kõik endale midagi. Spaapuhkuse armastajad saavad keha ja vaimu turgutada Vihula mõisa
värskelt uuenduskuuri läbinud saunakeskuses. Aktiivseid puhkajaid ootab suvekuurort Võsu – siin saab veemõnusid nautida,
Käsmu-Võsu kergliiklusteel kaloreid kulutada, jalgrattaga Palmse või Käsmu sõita ning
õhtusest melust osa saada. Loodusesõpradel
tasub külastada Altja kaluriküla ja võtta ette
matk Oandu loodusmetsarajal. Ajaloohuvilisi ootab Karepal asuv Sagritsa muuseum,
Toolse ordulinnus, Palmse mõisa vabaõhumuuseum ja mitmed kabelid ning kirikud
üle terve valla – alustades Haljalast ja lõpetades Eskuga.
Maitsva toidu sõpru ootavad mõisade restoranid, Altja kõrts, suverestoranid Wöse ja
Kaspervik, Rutjal asuv Rannapere suvekohvik, Võsul veel ka O-kõrts, Kuuma Kahvli
Pop-up Grill & Pizza, Võsu Grill, Mere 38
Resto, Sirena pubi ning veel mitmed teised
head ja veelgi paremad Haljala valla söögikohad.
Suvi on meil sündmustest tulvil. Kultuurisuve avasid Kaunid Kontserdid Käsmus,
juunist augustini kostitab hea muusikaga
külalisi Vihula mõis, Haljala valla jaanituli
toimub sellel aastal 23. juunil Palmse mõisas, 2.-4. juulini tähistame Haljala kihelkonna 780. aastapäeva, juuli alguses toimuvad
pika traditsiooniga Võsu Muusikapäevad, 11.
juulil ehitame Võsul liivaskulptuure, juulist
toimuvad Eisma sadama paadikuuris suvelavastuse „Tson Lemberi uus elu“ etendused, 25. juulil toimub Georg Otsale pühendatud mälestuskontsert Võsul, juulis toimuvad esmakordselt Võsu sadamakontserdid,
augustis naudime Viru Folki ning toimuvad
öömuuseumid Sagadis. Haljala vallas juba
kultuurisündmustest puudust ei ole!
Haljala vald on Lääne-Virumaal turistide
meelispaigaks ning seda põhjusega. Tule ka
Sina meile sellel suvel külla, et saada osa kõigest, mida suvine Lahemaa, mereäärsed paigad ning Haljala vald
oma külastajatele pakub.
Sooja ning elamustest
tulvil suve, Haljala valla elanikud ning sõbrad kaugemalt!

SUUR LIIKUMISE PIDU
JUBA 7 AASTAT VÕSUL!

õsu Südasuve Maratonist (2014-2017) sirgunud ja 2019. aastal edukalt lansseeritud
Võsu Südasuve Challenge toimub 18. juulil
juba kolmandat korda. Sel korral taas uuendustega. Küsime sündmuse peakorraldajalt Marko Tormilt, mida sellest aastast oodata ja milliste ettevalmistustega Võsu suve ühele suurimale sündmusele
vastu minnakse.

Marko, mida võivad liikumise sõbrad selle aasta
18. juulil oodata?
Tõeliselt kiiret rada Võsu-Käsmu vahelisel teel.
Meeleolukat ja kuuma finišit läbi Võsu keskuse.
Männimetsa, merekohinat, rannas ootavaid pereliikmeid ja kaunist looduskeskkonda. Võimalust
argimured eemale juhtida ning nautida suveilma,
võimalust liikuda ja kogeda finišisse saabudes
eneseületust – saavutust, mida korraldaja pärjab
koguka medaliga. Rajateenindusest ja üritusega
kaasnevast närvikõdist rääkimata. Olgu siis võistlus iseenda, naabrimehe, kolleegi või rõõmust pakatava tundmatuga. Olulise täiendusena on selleks
aastaks juurde tulnud 4 km (4,4 km) distants, kus
aega ei mõõdeta, kuid medal on sama võimas kui
ajavõtuga 10 km distantsil. Lühemat rada on palju
küsitud, et kogu perel oleks võimalik kaasa lüüa,
ka vanavanematel, lastel ja lihtsalt väiksemat väljakutset soovivatel liikumissõpradel.
Kuidas mõjutab COVID olukord korraldust ja
milliste mõtetega sündmuse ettevalmitus käib?
Olime ju eelmisel 2020. aastal Eestis üks esimesi suuri jookse, mis reaalselt toimus peale
ulatuslikke piiranguid ühiskonnas. Saime hästi
hakkama ja osalejad olid tänulikud. Kõik ettevaatusabinõud, alates desinfitseerimise püstakutest ja
isikukaitsevahenditest kuni kohapealse meditsiinilise abini on tagatud. Kuna meie osalejate arv on
piiratud 700 inimesega, siis on selle hulga inimes-

Ivar Lilleberg
Haljala
vallavanem

Fotod: Martin Piir

te ohutuse tagamine kordades vähem nõudlikum
kui näiteks Eesti Ööjooksu sündmustel, kus kohal
tuhandeid ja tuhandeid. Lisaks toimub Võsu sündmuse stardimaterjalide väljastus värskes õhus ja
stardieelselt on rannajoon ja metsaalune piisavaks
alaks, kus võistlejad end hajutada saavad. Loomulikult on igal ajal ja olukorras oluline inimese enda
vastutustunne. Osaletakse ainult hea enesetunde
ja haigusnähtude puudumise korral. Lisaks kõigele on korraldaja poolt ju tagatud ka virtuaalse
osalemise võimalus, mille järgi saab 1.-31. juulini
osaleda meie sündmusel ükskõik millisest maailma otsast. Medali saadame sellisel juhul postiga
osaleja märgitud aadressile.
Miks on kohtade arv sündmusel piiratud ja millega peaks kohalikud elanikud ja osavõtjad ürituse
läbiviimisel arvestama?
Osalejate piirarvu määrab toimumiskoht, eeskätt kergliiklustee laius ja soov tagada mugav ning
maksimaalne liikumisvabadus. Teame ju küll,
kuidas suurtel rahvusvahelistel sündmustel võib
minna kilomeeter või enamgi kuni rahvasummas
jõukohaselt liikuma pääsed. Võsul saad aga kohe
algusest ilma pudelikaela sattumata enda soovitud
tempot rakendada. Kõik mahuvad intervallstartide puhul rajale ära ja maanteele jõudes on liiklus
minimaalselt häiritud – kulgetakse raja paremal
poolel, tavapäraselt kuni kaks jooksjat kõrvuti.
Kepikõndijad, ratastoolis osalejad ja lapsevankritega sportijad stardivad koridori viimasest osast.
Soovitame kindlasti tulla varem kohale ning
võtta oma stardimaterjalid rahulikult välja. Anda
endale nii vaimseks kui füüsiliseks ettevalmistuseks aega. Auto parkimise kohast võib olla stardini kuni kilomeeter maad ja sellega peab kindlasti
arvestama. Piirkonnas puhkajatelt ja kohalikelt
elanikelt palume ennetavalt vabandust, et paariks
tunniks asulas segadust tekitame, kuid piirangud

ja liikluse suunamised on ette võetud ikka osalejate ja kohalike inimeste turvalisuse tagamiseks.
Loodame mõistvat suhtumist ja kutsume üles kõiki raja äärde kaasa elama – potte, panne täristama. Hüüdlema ja plaksutama. Osalejatele paneme
südamele peale võistlust kohalike toitlustajate külastamist. Võimalusel ka ööbima jäämist. Toetame
oma ettevõtjaid ja naudime pere ning kaaslastega
kaunist suvepäeva. Sel päeval võib finišisse jõudnu Võsul julgelt kanda Võsu Südasuve Challenge
medalit. Uhkustundega.

Võsu Südasuve Challenge:
18. juuli 2021:
Võistluskeskus avatud rannajoonel
(Vabaduse tn ots) kell 9.00-13.00
Start kell 11.00 Võsu rannajoonel, võistluskeskuse juurest
Start ja finiš samas kohas
Kokku 700 stardikohta
Kavas 4 ja 10 km – mõlemal distantsil
medal
Stardid toimuvad intervallidega: 10
inimest korraga iga kümne sekundi järel
Kepikõndijad ja lapsevankriga osalejad
on oodatud
Rada on ratastoolil läbitav (paar tõusu
kergliiklusteel ja Käsmu/Rakvere ristis
pindamata teelõik)
Autasustamine kell 12.20, Sportlandi
loosiauhinnad kell 12.30
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Juubelihõnguline
Palmse mõisa suvi
toob palju põnevat

almse mõis tähistab sel aastal Lahemaa Rahvuspargi 50. sünnipäeva, 35 aastat möödub restaureeritud mõisa avamisest ja Viru Säru folkloorifestivalist. Kaunite juubelitega seoses toimub mõisaõuel palju
põnevaid sündmusi.

23. juunil toimuvad Palmse mõisas Haljala valla jaanipäeva pidustused, kus ühendatakse traditsioonid ja rahvuslik pool jaanipäevast toreda lõbusa rahvapeoga!
Peo tõmbavad käima Lahemaa rahvamuusikud, süüdatakse jaanituli ning tantsuks mängib ansambel Boogie
Company. Õhtut juhib Margus Groznõi, toimuvad traditsioonilised jaanimängud nii lastele kui ka täiskasvanutele. Uhke sõidu saab teha hobukaarikuga ja ratsutada
ponidega.
17. juulikuu suvepäeval oodatakse vanu ja uusi rahvakultuuri- ja folklooriansambleid pidu pidama, sest Viru Säru
folkloorifestivalist möödub tervelt 35. aastat ja tähistada
saab Lahemaa 50. sünnipäeva. Mõisa õuel toimub mõnus
rahvakultuuripidu koos muusika, tantsu, lastele mõeldud
mõisamängude, põnevate töötubade ja maitsvate roogadega.
30. juulil on kõik romantikud oodatud prantsuse šansoonide kontsertõhtule „Suveöö meenutused“.
15. augustil oodatakse lapsi mõisalaste mängupäevale, kus iga rõõmus särasilm saab teada, milliste mängu-

asjadega ja kuidas mängiti mõisas 100 aastat tagasi. Külla
tuleb Viljandi Laste- ja Noorteteater „Reky“ kammerliku
etendus-teatrimänguga „Täna teeme teatrit“.
Missugune oli elu, mida mõisnikud elasid? Milline on
mõisaelu täna? Seda kõike saate näha, külastades mõisa
õuel asuvaid erinevaid näitusi.
Igapäevaselt on avatud härrastemaja, kus 18. ja 19. sajandi antiiksed mööbliesemed, muusikariistad, kaardid,
riided ja kunstiesemed loovad suurepärase mulje mõisahärra ja tema perekonna elust.
Mõisa palmimajas saab peale palmide saab imetleda
19. sajandil mõisa uhkuseks olnud taimi nagu viinamarjad, virsikud, viigimarjad ja veel palju muud.
Näitus „Estonian Spirit“ härjatallis tutvustab viina
tootmise ajalugu alates 15. sajandist.
Õlleköögi näitus tutvustab õlle ajalugu ja õlle valmistusmeetodeid.
Palmse mõis pakub oma külastajatele erinevaid maitseelamusi arvestades 19. sajandi toidutraditsioone ning
kasutades mõisa kärnerite poolt kasvatatud toorainet.
Pakume erinevaid vaba aja veetmise võimalusi üksikkülastajatele ja gruppidele!

Meeldejäävate elamusteni Palmses!
Küsi pakkumist: +372 32 40070 või
info@palmse.ee
Vaata järele: www.palmse.ee
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1.07, 8.07, 15.07 LOODUSKOOLI
PEREPÄEVAD KELL 11-15
1.07 – linnupäev
8.07 – metsloomapäev
15.07 – loodusvaatluste päev
Ootame igas vanuses loodushuvilisi Sagadi looduskooli perepäevadele.
Looduskooli õppeklassis saab uusi teadmisi, on
võimalus mängida ning uurida põnevaid objekte mikroskoobiga. Võimalus meisterdada töötoas,
käia loodusretkel või jalutada pargis.

7.08 TRIIPHOONETE PÄEV
KELL 11-17
Avatud on Sagadi mõisa ürdiaia kohvik. Pakume
Lahemaa loodusest inspireeritud Põhja-Eestile
iseloomulikku toitu.
Kell 11-12.30 tutvustab Sagadi mõisa lille- ja
ürdiaeda peaaednik Helle Väärsi.

7.08 JA 8.08 PUUPÄEVAD
KELL 11-18
Üritus tervele perele: meisterdamist, nuputamist,
mängimist ja avastamist kogu mõisas.

4.08, 11.08, 18.08, 25.08
ÖÖMUUSEUMID
Põnevad killud mõisate ajaloost ja olustikust ning
suurepärane muusika ootavad augustikuu kolmapäevaõhtuti Sagadis.

18.09 SÜGISPIKNIK SAGADIS
18.09 JA 19.09 SEENENÄITUS
Traditsioonilisel Sagadi seenenäitusel on esitletud
huvitavad leiud Lahemaa metsadest. Esindatud on
söögiseened - nii hästi tuntud liigid kui ka sellised,
mis muidu ehk seenekorvi ei satuks. Kindlasti leiab
iga seenesõber endale mõne uue huviobjekti, olgu
siis kas kübar- või puuseente seast.

K

aunist Sagadi mõisakompleksi peetakse sageli kõige mõisalikumaks mõisaks Eestis! Teid ootavad korrapärased valgete kaaristutega hooned suure keskväljaku ümber, uhke 18. sajandi mõisahäärber, mõisahärra igavest armastust sümboliseeriv tiik.
Asume Lahemaa rahvuspargis, loodusrajad, mererand, maalilised külad ja mõisad on kõik käeulatuses.
Sajandeid on Sagadis külalisi oodatud ja vastu võetud. Ka täna tullakse

siia nii nautima kosutavat puhkust kui läbi viima töiseid ettevõtmisi.
Avatud on restoran, välikohvik, mõis-muuseum.

Avamisajad ja lisainfo www.sagadi.ee
tel 676 7888; sagadi@rmk.ee
Sagadi – 550 aastat külalislahkust!
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legantne 16. sajandist pärit Vihula Mõis kannab tiitlit „Parim
ajalooline hotell Euroopas 2020“. Mõis pakub täiuslikku vaheldust linnaelu askeldustest ning luksuslikku peatuskohta nii
puhkuseks, väljasõiduks kui ka seltskondlikeks pidustusteks. Mõisahooned on renoveeritud nii, et säiliks nende ajalooline olemus.
Kitsad järsud trepid, vanad originaalsed laudpõrandad ja paksud
paekiviseinad on saanud endale uue funktsiooni ning hoonete sisemus on varustatud kõikide kaasaegsete mugavustega.
Vihula Mõisa Restoran on uuenenud kontseptsiooni kohaselt
pererestoran, kust leiab head-paremat ka pere pisematele ning
mõelnud oleme ka taimetoitlastele.
Vihula Mõisas on nüüd lõõgastumiseks uus ja kaasaegne
ujula ja saunakeskus, kus on neli sauna, mullivannid, bassein ja
päikeseterrass.

Veeda suvepuhkus Vihula mõisas!
Vaata lisaks: www.vihulamanor.com ning
Facebook/Instagram @vihulamanor
Juunist augustini toimub Vihula Mõisa suvemuusika kontsertide
sari, vaata täpseid kuupäevi kultuurikalendrist leheküljel 12.
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OPEN WATER
ESTONIA
loob
võimaluse
Käsmu
lahe
ületamiseks
P

aljude unistus saab 17.
juulil reaalsuseks – võimalus ujudes ja korraldatud kujul ületada Käsmu lahte.
Stardiga kell 12.00 Käsmu sadamast ja finišiga Võsu rannas vetelpääste maja ees läbitakse 3,5
km pikkuselt avavee väljakutse.
Sündmust korraldav Rakvere
Maratoni meeskond on ideed
juba aastaid kandnud ning asjaga tegelema asudes selgus, et ka
kohalike elanike seas on unistus
või idee sellisest üritusest aktiivseimatel inimestel mõtteis
mõlkunud. Üks nendest ka Võsu
sadama kapten Andrus Aasmäe,
kes oma Võsu vetelpääste priitahtlike kaaslastega sündmusel
koos Käsmu merepääste meeskonnaga turvalisuse valdkonnas
tuge pakuvad.
Sündmuse peakorraldajaks
taaskord suvevõsukas Marko
Torm, kelle sõnutsi tuli lõplik
sündmuse korraldamise otsus
sõbra ja meeskonnakaaslase
Andres Kiisi üleskutsest 2020.
aastal rada läbi katsetada ja
tänu turvalisust lisava ning ujuja
külge kinnitatava ujuki/boi lahendusele. „Olen juba kaheksa
aastat tagasi püüdnud Käsmu
lahte meelitada triatloni korraldama Eesti suurimaid tegijaid,
nii Tallinna Maratoni kui Ironmani meeskondadest. Kahjuks

pole see õnnestunud. Eks see
vist nii ole, et kui sees tahtmine
suur ja teised ei tee, siis peab
ise ette võtma. Võsu ja Käsmu
on minu lemmikpuhkekohad
ja kui saame piirkonnale veidi
väärtust, tegevusi ja nähtavust
juurde lisada, siis on see meile
kui korraldajatele kohustus ja
auasi,“ kommenteerib Torm.
„Iga väljakutse ja eneseületus
loovad meie ellu väärtust juurde, muudavad meid enesekindlamaks ja toovad tänutunde
ning rõõmu igapäeva,“ sõnastab Virumaal tuntud mees oma
filosoofiat.
Korraldajate sõnul ei ole
tegemist massiüritusega ning
distantsi läbimist tuleb tõsiselt
kaaluda igal huvitatul. Tegemist
on siiski avamerega ja osalemisega kaasnevad arvestatavad
riskid, mida korraldaja omalt
poolt püüab maandada. Sündmusele on väljastatud kuni 100
stardikohta, millele pääsmete
lisamise otsustab korraldaja
hinnates suurema osalejate arvuga kaasnevaid korralduslikke
nüansse.
„Ujuda saab nii rinnuli, selili,
kui ka koera, konna vms“. Aega
antakse 2 h ja 30 min raja läbimiseks, mis tähendab, et vastavalt osaleja huvile, võimekusele
ja eesmärkidele saab sündmust

OPEN WATER ESTONIA: 17.07.21:

Võistluskeskus avatud Käsmu sadamas
kell 9.00-12.10
Start Käsmu sadamast kell 12.00
3,5 km läbimiseks on aega 2 h ja 30 min
Finiš asub Võsu vetelpääste maja ees
Rajal on kolm suurt valget boid, mis paigutatud
1. 2. ja 3. kilomeetrile, et tagada osalejale parem
ülevaade läbitud distantsist
Turvalisust ja merepäästet tagavad Käsmu Lahe
Merepääste MTÜ ja Võsu Vabatahtlik Tuletõrjeühing MTÜ. Rannal (finišis) on tagatud esmaabi
Osalejale seatakse külma merevee korral kalipso
kohustus (vt juhendit, tutvu reeglitega)
Korraldaja poolt on kohustuslikus korras kõikidele
osalejate lisatud ujuvboi
Finišis tagatud: medal, võistlussärk, diplom,
fotograafi teenus, energiakott
Tagatud on kottide/pakkide transport
stardist finišisse
Registreerimine, juhend ja tingimused: ööjooks.ee

käsitleda nii nõudliku treeningu kui katsetusena suurteks
raudmehe võistlusteks valmistudes või lihtsalt enese proovile panekuna – väljakutsena,
mida sõpradega koos ette võtta. Enne registreerimist peab
kindlasti hoolega läbi lugema
sündmusel osalemise tingimused ja reeglid. Need on kättesaadavad korraldaja kodulehel:
ööjooks.ee. Operatiivse infoga
saab end kursis hoida sotsiaalmeedias Facebooki lehe kaudu
(OPEN WATER ESTONIA).

-TÄHELEPANU LIIKLUSES, MAAL JA MEREL – 17.-18. JUULI!8
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Seoses 18. juulil Võsu-Käsmu piirkonnas korraldatava liikumisharrastuse
sündmusega Võsu Südasuve Challenge
on häiritud liiklus Võsu asulas ja Võsu-Käsmu vahelisel teelõigul (piirkiirus - 50 km). Liikluses võib esineda
seisakuid kuni 10 minutit, võistlejate,
kohalike elanike ja kaasaelajate tervise
ja turvalisuse tagamiseks. Liiklust tervikuna ei suleta, kuid Võsu asulas on
liiklus ühesuunaline - jälgi suunajaid ja
turvatöötajaid rajal ning tänava otstes.
Palume Mere tänava elanikel, lõigul
Ranna-Eha tänav, mitte parkida sõidukeid mere poolsele tänava küljele, kus

kulgeb jooksu koridor. Võsu-Käsmu
kergliiklustee ei ole suletud, kuid jalutajatel palume arvestada võistluse toimumisega ning anda osalejatele teed.
NB! Tipp-võistlejate kiirused on
suured - palume tähelepanu asulas ja
kergliiklusteel liikudes, et me ise ei
saaks viga ja osaleja võistlus ei saaks
rikutud. Ebamugavused teedel ja liikluses ajavahemikul kell 10.50-12.40.
Sündmuse korraldamiseks on väljastatud Haljala Vallavalitsuse avaliku
ürituse korraldamise luba nr 226 ning
tegevused on kooskõlastatud: Keskkonnaamet, Politsei- ja Piirivalveamet,
Päästeamet, Transpordiamet. Turvalisust ja suunamist tagavad turvatöötajad ja vabatahtlikud.
Sündmuste eest vastutav kontaktisik: Marko Torm, 533 64 289; marko@
eestimaraton.ee

39

korraldajaga kokkulepitud kohalikud
merealuste omanikud.
Vabatahtlikel abilistel (sh paadiomanikud) palume pöörduda aegsasti:
info@eestimaraton.ee.

82
1

Seoses 17. juulil Käsmu lahel toimuva
avaveeujumise võistlusega Open Water
Estonia paluvad korraldajad ajavahemikul kell 11.50-14.30 Käsmu lahel motoriseeritud alustega liikumist vältida.
Tungiva veel viibimise vajaduse korral
paluvad korraldajad sellest ette teatada ja tegevused kooskõlastada: info@
eestimaraton.ee. Piirangud on seatud
vees liikuvate ujujate ohutuse tagamiseks, keda võib eeskätt lainetuse korral
olla keeruline vees märgata.
Sündmuse korraldamiseks on väljastatud Haljala Vallavalitsuse avaliku
ürituse korraldamise luba nr 227 ning
tegevused on kooskõlastatud: Keskkonnaamet, Politsei- ja Piirivalveamet,
Päästeamet, Eesti Ujumisliit. Mereturvalisust tagavad Käsmu Lahe Merepääste MTÜ ja Võsu Vabatahtlik Tuletõrjeühing MTÜ/Võsu Sadam. Samuti
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Märkused:
1. Ajutiste liikluskorraldusvahendite paigaldamisel ja liikluse
korraldamisel lähtuda Eesti standardist EVS 613
"Liiklusmärgid ja nende kasutamine", majandus- ja
taristuministri 13.07.2018 määrusest nr 43 “Nõuded ajutisele
liikluskorraldusele” ja Maanteeameti peadirektori käskkirjaga
kinnitatud „Riigiteede ajutise liikluskorralduse juhendist

2. Kõik paigaldatavad liiklusmärgid II suurusgrupp, välja
arvatusd Võsu ja Kasmu alevikus paigaldatavad I suurisgrupp
3. Skeemil on olemasolevatest liiklusmaärkidest näidatud ainult
antud töö seisukohast olulised märgid (kiirusepiirangud).
4. Vajadusel tõsta märgid 687 "Reguleerija" ümber nii,
et need jääksid vähemalt enne sõidukite ootejärjekorra lõppu.

võistlusrada Võsu-Käsmu

90

võistlusrada Käsmu-Võsu

351_90#

R1

reguleerija

361#

SF

Start/Finiš

LEPPEMÄRGID
olemasolev liiklusmärk

Töid teostab, üritust korraldab:
MTÜ Rakvere Maraton

olemasolev liiklusmärk, mille
mõju on ajutiselt peatatud

Liikluskorralduse ja -ohutuse eest vastutav isik:
Hendrik Jalganen, 5232394, hendrikjalganen@gmail.com

paigaldatav liiklusmärk

Skeem kehtib:
18. juulil. 2021.a. (pühapäev) kell 09.00-15.00

158

tööruum

Ristimetsa, Vedu küla 60536
Tartu vald, Tartumaa
tel: +372 52 38 707
E-mail: info@liikluslahendus.com
koduleht: http//www.liikluslahendus.com/

Tellija: Signaal Rakvere OÜ
Rakvere, Võidu 2a

Koostas

S. Sannik

MTR reg: ELK 000020, ETK 000284

Töö nr:

201901

Kuupäev

30.03.2021.a.

Projekti nimetus:

Leht

VÕSU SÜDASUVE CHALLENGE
spordivõistlus

1

1

Mõõt

1 : 10 000

Lehti

Joonise nimetus:
Liikluskorraldus teel nr 17177 lõigul Võsu-Käsmu (km 27-30)
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E

isma sadam asub Haljala valla
piirimail, maaliliste kalurikülade
Karepa-Rutja-Eisma-Vainupea
piirkonnas. Sadam alustas tegevust
2013. aastal ning on täna kodusadamaks 21 alusele, sh 6 purjekale ning 6
kalalaevale. Suveperioodil külastab sadamat ca 70 külalisalust, kellele pakutakse külalissadama põhiteenuseid –
vesi, elekter, kütus, reovee pumpamine sadamakail ja lisateenuseid – saun/
dušš, pesu pesemine, jalgrataste- ja
autorent ning grillterrass- ja köök.
Alates 2014. aastast alustas sadamas
tegevust merespordiklubi. Kogenud
treenerite juhendamisel korraldatakse purjetamistreeninguid erinevatele
vanusegruppidele. Laste- ja noorte
treeningrühmadesse ootame lapsi alates 7. kuni 18. eluaastani. Treeningud
toimuvad erinevatel alustel – lastele ja
algajatele purjetajatele Optimist purjekatel ning vanematele ning edasijõunud sportlastele RS Quest ja Laser

tüüpi alustel. Purjetrennis ei omandata
ainult teadmisi merest ja merendusest.
Õppides tuulte ja lainete kiuste purjepaati juhtima, kasvab lapse enesekindlus, julgus ja otsustusvõime. Koostöö
teiste väikeste kaptenitega edendab
suhtelmisoskust. Paljud lapsed, kes
alustasid treeningutega sadamas 2014.
aastal, on tänaseks kasvanud tublideks
meremeesteks ning jätkavad treeninguid meie juures üha nõudlikumatel
alustel. Oleme nende üle väga uhked!
Täiskasvanute treeningutega alustasime 2019. aastal ning sinna on teretulnud nii päris algajad kui ka eelnevat
purjetamiskogemust omavad aktiivsed
inimesed. Kui meri kutsub, aga purjetrenni tulekuks julgust või aega napib,
kutsume Sind aerusurfi treeningule.
Meie positiivsete treenerite toel on
trenni lõpuks laual püsti ka kõige merekartlikumad seiklejad. Kõik treeningud toimuvad juunist augustini igal nädalavahetusel.

Meeleolukaid päikeseloojangu- või
hülgevaatlusreise purjede all korraldavad kiiljahtide Lady Jogger ja Tirlittan
kaptenid. Oodatud meeskonna suurus
4–7 inimest. Reise saab broneerida
võttes ühendust Eisma sadama kontaktidel.
Sadam pakub ka erinevaid merendusega seotud meelelahutusprogramme suviste firma- ja pereürituste läbiviimiseks. Palun võta meiega ühendust
ning koostame just sellise mereseikluse programmi, milline Teie firma töötajatele või külalistele sobib.

Sadama tegevusterohke suvi kulmineerub Eisma sadama merepäeva üritusega, mis toimub augusti
alguses ning käesoleval aastal
leiab aset juba kuuendat korda.
Merepäeval viiakse läbi laste- ja noor-

te regatt Eisma Open, millel osalevad
noored purjetajaid erinevatest Põhjaranniku purjeklubidest ning kus stardib
ca 50-60 noorsportlast. Regatt viiakse
läbi kui viievõistlus, kus kõige kangem
selgitatakse välja nii maapeal toimuvate võsitluste kui merestartide tulemusel. Alati oleme hoolitsenud selle eest,
et merepäeva külalistel oleks võimalus
merele minna – on see siis ajaloolise
purjelaeva, väiksemate purjekate või
kiirkaatritega. Lisaks toimub erinevaid
loenguid, töötubasid ja kontsertprogramm. Merepäeval on külas käinud
näitleja Marko Matvere, filmirežissöör
Jaanis Valk, teadlane Aleksei Turovski, kokk Vladslav Korzets, muusikat
on teinud Sofia Rubina, Kaire Vilgats,
Villu Veski, Laura Põldvere, Robert
Jürjendal. Sellel aastal toimub merepäev 7. augustil. Jälgi Eisma sadama
Facebooki lehekülge, kus selle aasta
programm peagi avalikuks tuleb!
Traditsiooniks on saanud ka Põhjaranniku regati võõrustamine, sellel
aastal toimub juba 4. korda. Selle aasta
regatt jõuab Eisma sadamasse 11. juunil
ning toob meie juurde 22 purjekat ning
100 meremeest.
Sellel suvel avab sadama mõrrakuur
uksed teatrikülastajatele. Teater Nuutrum lavastab August Mälgu novelli

ainetel etenduse „Tson Lemberi uus
elu“. Etendusi mängitakse kümme korda juulis ja augustis. Piletid on müügis
Piletilevis. Etenduse päevadel on avatud sadama kodukohvik. Tule sadamasse varakult ja naudi enne etenduse
algust kohalikke kalaroogasid!
Täiendav info sadamateenuste, meresporditreeningute ning sadamas toimuvate ürituste kohta on olemas Facebooki lehel @eismasadam, meie veebis
www.eismasadam.ee või telefonil +372
5345 2487.

Aerulaua ja purjetrennid
toimuvad järgmistel päevadel:
12.06/13.06/19.06/20.06/26.06/27.06/
03.07/04.07/10.07/11.07/17.07/18.07/
24.07/25.07/31.07/01.08/14.08/15.08
Treeningute ajakava:
10-00-12.30 purjetrenn algajatele
lastele
13.00-15.30 purjetrenn edasijõudnud
lastele ja noortele
16.00 – 17.30 purjetrenn täiskasvanutele
12.00 – 17.30 aerulaua treeningud
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SUVERÄNNAK KAREPAL
NÄITUSTE, MAALIKURSUSE
JA MUUSIKALISE ETTEASTEGA

S

agritsa muuseum Karepal Kalame talus ootab kõiki külastajaid sel suvel rännakule Richard Sagritsa
maalinäitusele „Reisipildid“, põnevatele näitustele, hingelistele maalikursustele ning muusikalistele etteastetele.
Praeguses pingelises olukorras, kus reisimine välisriikidesse on veel küllaltki keeruline, on muuseum otsustanud tuua külastajateni killukese reisimuljeid, hingelist
rahulolu ja nauditavaid hetki kaunisse Eestimaa suvesse. Külastajatele on väljapandud teljeenäitus „Reisipildid“, kus sel aastal on eksponeeritud Richard Sagritsa õlimaalid ja akvarellimaalid Kesk-Aasiast, Karjalast,
Kaukaasiast, Soomest, Kiievist ning ka Veneetsiast.
Akvarellimaali loomist saab muuseumis sel aastal ka
ise katsetada, sest 20. juunil on Eesti Akvarelliste Ühingu liige ja kunstnik Liisi Tani valmis kõigile läbi põneva
teekonna õpetama jaanipäevaeelselt, kuidas sõnajalaleht paberile saada. Läbi meditatsiooniliste õlimaalikursuste 26. juunil ning 24. juulil saab nautida taaskord
kunstnik Tiiu Piiburi õpetusi ja ingelliku olekut. Kursusele „Valge paberi hirm“ juhendaja Elts Kuhhiga, mis
toimub 17. juulil, ootame kõik neid, kelle hinges on soov
joonistada pliiatsi või söega.
Lisaks kõigele muule saab Kalame talu rehealuses
iga suvekuu alguses näha erinevaid ajutisi näitusi. Alice
Sagritsa keraamikaarmastuse ning tema suure kogu lummuses on 6. juunist kuni 1. juulini avatud neljateistkümne keraamiku näitus pühendatud puupõletusmeetodil
valmistatud nõudele ja muudele esemetele. Näituse
kuraator Ann Nurga sõnas: „Kuna esemed põletatakse
puudega köetavas ahjus, siis igas põletuses sünnib väikseid ja suuri imesid. Need on nagu värvid paletil, millega tuli maalib oma kordumatu teose.“ Juulikuu esimesel
pühapäeval, 4. juulil tervitab oma abstraktsete ja suuremõõtmeliste maalide näitusega Rakveres elav kunstnik
ja kunstiõpetaja Leekpea.
Muuseumisse ootame ka hulganisti reisi- ja muusikasõpru, sest oma väga värvikatest reisimuljetest, elust ja
loomingust räägib kohtumisõhtul 17. juunil Peeter Vähi
ning 18. juulil kell 19.00 anname võimaluse nautida kohtumis -ja kontsertõhtut Pääru Oja ja Indrek Kruusimaaga. Muusikanautlejatele rõõmuks lõpetab suvehooaja
Jaan Söödi kontsert 13. augustil kell 19.00.

Kõikide sündmuste informatsioon ning erinevad
üllatused on leitavad Sagritsa muuseumi Facebooki
lehelt ning kodulehelt www.svm.ee.
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HALJALA
VALLA
SÖÖGIKOHAD
Restoran Wöse
Piiri 6, Võsu
Facebook: @woseresto
Ukulele Võsu
Mere 27, Võsu
Facebook: Ukulelevõsu
Käsmu pood
Merekooli 4, Käsmu
Facebook: @kasmupood
Lahemaa Kohvikann
Sireti, Võsupere küla
Facebook: Lahemaa Kohvikann
Kuum Kahvel
Pop-up Grill & Pizza
Mere 59, Võsu
Facebook: @KuumKahvel
Sämmi Grill
Metsvindi tee 2, Haljala
Facebook: @haljalagrill.ee
O Kõrts
Jõe 3a, Võsu
Facebook: O Kõrts
Perepubi
Võsu mnt 7a, Haljala
Facebook: @perepubi
Restoran Kaspervik
Neeme tee 70, Käsmu
Facebook: @kaspervikresto

M

aalilisel Rutja lahe kaldal asuv Rannapere suvekohvik ootab külastajaid
juunist augusti lõpuni. Lummavat merevaadet, ühes suvisel ajal lahes
pesitsevate sadade luikedega, saab nautida nii rannaäärsel väliterrassil,
kohviku välialale seatud puhkekohtades kui ka merevaatega
söögimajas.
Perenaised kutsuvad külalisi maitsma koduseid toite,
kohvi ja jäätist. Valikust ei puudu ka paljude lemmikuks kujunenud suitsukala. Lisaks tavapärasele kohvikukülastusele
pakub Rannapere grupitoitlustuse võimalust. Hubane söögimaja mahutab kuni 12 inimest, menüü on paindlik ja kujuneb vastavalt tellijate soovidele. Kuna huvi on suur, tasub
kuupäev broneerida aegsasti.
Uuendusena leiab sel suvel kohviku õuelt erinevaid mänge, mis sobivad ajaviiteks nii suurtele kui ka väikestele.
Keda mängud ei tõmba, see saab kohviku raamaturiiulist
valida endale sobiva lugemisvara. Pikemalt teel olijatel on
võimalus oma telk või karavan ööseks paigale seada Rannapere hoovil.

Kohvik on avatud seitse päeva nädalas kell 11–20,
muul ajal kokkuleppel. Menüü ja täpsema info leiab
Rannapere suvekohviku Facebooki lehelt.

Sirena Pubi
Posti 1, Võsu
Facebook: @SirenaPub
Mere 38 Resto
Mere 38, Võsu
Facebook: Mere 38
Resto & Apartments
Altja kõrts
Võsu-Vergi-Söeaugu, Altja küla
Facebook: @altja
Palmse kõrts
Palmse mõis, Palmse küla
Facebook: @palmsekorts
Kohvik/restoran Isabella
Palmse mõis, Palmse küla
Facebook: @palmse
Sagadi mõisa restoran
Sagadi mõis, Sagadi küla
Facebook: @sagadimanor
Vihula Mõisa Restoran
Vihula mõis, Vihula küla
Facebook: @vihulamanor
Vihula Mõisa Vesiveski Kohvik
Vihula mõis, Vihula küla
Facebook: @vihulamanor
Restoran Wirkes´
Vergi sadam, Vergi küla
Facebook: @vergisadam
Kohvik, deli & talupood
Rannapiiga
Ranna tn 2, Võsu
Facebook: @V6suRannapiiga
Rannapere suvekohvik
Rutja küla
Facebook: @rannaperesuvekohvik
Võsu Grill
Mere 49, Võsu
Facebook: Võsu Grill
Võsu Kebabistan
Võsu
Facebook: Võsu Kebabistan
Grillersi burgeritreiler
Võsu
Facebook: @GrillersBurgeritreiler
Isutaja
Võsu
Facebook: @IsutajaStreetFood

L

-Võsul ootab Sind Rannapiiga!Naised usuvad, et oleme inimkonnana looduskeskkonnale suures tänuvõlas, peaksime üha rohkem pöörama
tähelepanu sellele, mis asetseb meie
ümber, inimühiskonna piiridest väljaspool ning samas toetama ja väärtustama kõikide väiketalupidajate ja
-tootjate igapäevatööd. Nad kutsuvad
üles armastama ka iseennast sedavõrd,
et lubada endale tõeliselt puhast kodumaist toitu, võimalusel oma lähipiirkonnast. Võsu Rannapiigade eestvedajad rõhutavad, et selle asemel, et
osta supermarketitest palju ja odavat
kraami, mis külmikus hukka kipub minema, võiksime tarbida pigem vähem,
kuid õiglase hinnaga kvaliteetset kaupa, mis väiketootjal, tema tööl ja oskustel, edasi lubab kesta.

ehekuul algas Võsu südames, aleviku kauni bussijaamahoone juurest randaviiva jalakäijate tänava
ääres, mis sobivalt Ranna tänava nime
kannab, ühe nõukaaegse müügipaviljoni ümber tihe sagimine. Kohalikud
inimesed, kelle jaoks hoone möödunud aegadest peamiselt Hagari Pätsi
kohvikuna tuntud, käisid kordi uudistamas ning mõnigi neist tihkas uurida,
et mis siia nüüd õieti tulema hakkab.
Neli naist, Maarja-Liis, Eeva-Lote,
Irene ja Karin, kes kevadel äriliselt
leivad ühte kappi panid, et kaubandus- ja toitlustusettevõte Võsu Piigad
OÜ luua, kutsusid nii mõnegi uudistaja
endale appi.

Nii sai osaliselt talgutööde, kuid
peamiselt naiste ja nende kaasade
toel, endine burksikoht kerge ja
õhulise ilme ning sündis Võsu
jaoks uudne ettevõtmine kohvikdeli ja talupood Rannapiiga.
Suur osa serveerimisnõudest jõudis
kohvikusse kohalike annetuste kaudu, kes vastasid ettevõtjate üleskutsele oma retrokaup, kirev valik taldrikuid-tasse, Rannapiigasse tuua. Nüüd
võib nii mõndagi põlisvõsukat või
suvilaomanikku tabada rõõmus nostalgiahetk, kui kohvikusse tulles oma
vana tassi või taldrikut kohtavad.
Talupoe mõte hakkas idanema
Maarja-Liisi peas, kes alates eelmisest
suvest Võsule ja Käsmu väiketootjate
kaubaringi ehk OTT-i (Otse Tootjalt
Tarbijale liikumine) käima oli pannud.
Nimelt on Maarja-Liis, kes tuntud ka
kui Maarja Õunaste, kohaliku toidu
entusiast ning ise usin korilane, kes
lisaks mahetoidu kasvatamisele, enamiku aja aastast looduses veedab ning

metsast, rannalt ja heinamaalt nõnda
palju põnevat toidulauale oskab noppida, et sellest jätkub nii endale kui
kohvikusse ja Tallinna klientidelegi
müügiks.
Teine kohvikupidaja, Irene Heidmets, on hakkaja noor naine, kes möödunud aastal koos emaga Võsul Meedi
kodukohviku rajas, mis kohana nõnda
suurt populaarsust kogus, et see nädalalõppudel lausa ette broneerimist
vajas. Nii toob Irene nüüd oma energia ja oskused ka Rannapiiga kööki ja
pagarikotta.
Ettevõtmise kolmas osaline, Karin
Reinberg, on filmitegija, kes mõned
aastad tagasi oma isapoolsete esivanemate jälgedes ja rannarahva juuri
otsides Lahemaale kolis. Lisaks Rannapiiga kohvikule veab ta täna nii
Lääne-Virumaa turismiarendust Visit
Virumaa egiidi alt kui osaleb Võsu Kü-

laseltsi töös, kel järgmiseks plaanis külakiige rajamine tuntud külastuskohta.
Karin tõi ettevõtmisesse kaasa oma
plaanid Eesti suurepäraste käsitööjäätiste ja -õllede jõudmiseks Võsu kanti
ja kaubandusse.
Ettevõtmise neljas oluline liige,
Maarja-Liisi õde, pika restoranitöö kogemusega Eeva-Lote Õunaste-Kuusk,
kes Tallinnas sünnitoetaja ehk doula
kaunist ametit peab, on seltskonnast
ainsana veidi kaugemalt. Kuid soov
vahvas, nii-öelda elustiili ettevõtmises
kaasa lüüa, motiveerib tedagi mitmel
korral nädalas pealinnast kohale sõitma. Nimelt on poe- ja kohvikupidajad
kokku leppinud, et alguses ollakse leti
taga vahetustega ja ainult ise, et kindlad olla, et multifunktsionaalne koht
saaks sissetöötatud täpselt nii nagu kavandatud, järgides säästlikke põhimõtteid, kus vähegi võimalik.

Suve jooksul on kohvikus, laupäeviti ja erisündmustena, tulemas
väiketootjate tooteesitlused,
Maarja-Liisi taimetundmise õpitoad, raamatuesitlus, autorilaulude õhtud ja muud põnevat.
Lisaks on koostöös Palmse Mõisa ja
ühe tuntud rattarendiettevõttega korraldatud võimalus laenutada jalgrattaid
tundideks või päevadeks nõnda, et Võsult renditud ratta saab jätta ka Palmse
mõisa või vastupidi. Kohvik-talupoe
pidajad lubavad ettevõtmist avatuna hoida nõndakaua, kuni ilm vähegi
lubab. Arvata on, et sügise saabudes
hakkavad Rannapiiga õdusat ja tuulevarjulist terrassi vajadusel soojendama
ka gaasilambid lootuses, et talupood
võiks jääda avatuks kuni lume tulekuni. Aga enne seda on ees veel kogu
suurepärane ja vallatu Võsu kuurordi
suvi!
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VÕSU PRITSUKUUR ON
JÄLLE HOOAJAKS AVATUD

A

jalooline hoone on Võsul tegutsenud aastast 1912. Viimased seitse
aastat on pritsukuuris toimetanud Trinka Butiik OÜ, mis müüb suveriideid nii meestele, naistele kui ka lastele. Sortimenti kuuluvad ka
rannarätikud, bikiinid ja peakatted kogu perele. Vähesel määral leiab ka kohaliku käsitööd ja mänguasju lastele. Populaarsed tooted on kohaliku kooli
kunstiõpetaja Ane puidust magnetid, seinapildid ning postkaardid. Hea minek
on ka kaltsuvaipadel!
Viis aastat oleme müünud Ukunurga talu käsitööleiba. Leib saabub meile
kuumana, otse ahjust. Sortimendis on neli-viis erinevat leivanimetust. Leiba
ja sepikut saab ette tellida otse leivameistrilt Jaanalt telefonil 5693 7936.
Ootame teid külla ja palume võimalusel jälgida meid Facebooki lehekülgi
Võsu Pritsukuur ja Võsu Suvebutiik, kus anname ka teada meie tööaegadest.
Oleme avatud ainult ilusate ilmadega, seega tasub infot Facebookist jälgida.
Omalt poolt palume, et alevikus kihutajaid oleks vähem ja kõik Võsu külalised hoiaksid puhtust ja austaks kohalikke inimesi.
Kohtumiseni Võsu Pritsukuuris!

Võsu Muusikapäevad 2019. Foto: Rene Jakobson

Võsu Muusikapäevad
V
tulevad taas

Võsu Pritsukuuri meeskond

õsu Muusikapäevade traditsioon pole kuhugi kadunud
ning hoolimata koroonaviirusest tingitud vaheaastast toimub Võsu
traditsiooniline muusikaüritus 9.-10.
juulil. Esinejate seas on sellel aastal
Kunda Linnaorkester koos Gerli Padariga, Anett Kulbin, Marten Kuningas ja Robert Linna, Muusikapatrull ja
Kaire Rapur. Esinejate nimekiri pole

Lavastus „TSON LEMBERI UUS ELU“
Eisma sadama paadikuuris
T
eater Nuutrum mängib juulis ja
augustis Eisma sadama paadikuuris August Mälgu novellidel
põhinevat lavalugu „Tson Lemberi
uus elu“.
Eelmisel aastal ülimenukaks osutunud Nuutrumi lavastuse „Jutt jumala
õige“ etendused Vainupea kabelis
müüdi välja juba kuu ennem esietendust. Lavastus pälvis ka Virumaa aasta teo nominatsiooni. Vainupeal elav
Teater Nuutrum juht ja lavastaja Jaanus Nuutre sõnas, et piletimüük selle
aasta lavastusele on seni olnud edukas
ja soovijatel tasub kiirustada. „Kokku mängime lavastust kümnel korral,
millest kaks on peaaegu välja müüdud,“ kommenteeris Jaanus Nuutre.
Lavastuse on dramatiseerinud Vanemuise teatri dramaturg Sven Karja.
Kaasa teevad Tapalt pärit ja sel aastal
Soome talendisaates „The Voice of
Finland“ finaali pääsenud Siret Tuula,
Noorsooteatri näitleja Mihkel Tikerpalu ning endine Vanemuise näitleja
Eva Püssa. Samuti on loo läbiv tegelane meri. Nimitegelast Tson Lemberit

kehastav Tikerpalu lausus, et meri on
ka temale elus tähtsal kohal. „Ma olen
sündinud ja kasvanud rannakülas,
Eismalt sugugi mitte kaugel Viinistul,
niisiis on mul sarnaselt mängitavale
tegelasele otsene ja lähedane suhe
merega.

Kuid eelkõige paelub mind Tson
Lemberis tema vankumatu usk
paremasse homsesse - olgu
tänasega, kuidas on, aga homme
algab minu uus elu!“.
Lavastaja Jaanus Nuutre sõnul on
plaanid Haljala vallas teatrit teha ka
edaspidi. „Talvel on soove väikestele vaatajatele lavastada tükk „Jõulumõõk“, mis räägib seiklusrikka loo
noorest Kreutzwaldist. Lavastus valmib koostöös Palmse mõisaga. Samuti kiikame juba järgmise suve poole,
kuid neid plaane veel ei avalikustaks,
ennem katsume edukalt ära mängida
selle aasta suvelavastuse.“
Piletid saab soetada Piletilevist ning

olemasolu korral tund enne etenduse
algust kohapealt.

SUVELAVASTUSE TUTVUSTUS

Väike Eestimaa rannaküla pühitseb
aasta tähtsaimat päeva, uue laeva vettelaskmise pidu. Üksiku noore naise
Marise majja eksib joomase peaga
meremees, kes peab hommikul laevale minema. Naine pole terve oma
elu jooksul kodukülast kaugemale
saanud, mees on aga läbi sõitnud kõik
maailma mered ja ookeanid. Tema
värvikad ja lustlikud lood lummavad
nii majaperenaist kui uudishimulikku
naabrinaist, kellel ei jää märkamata
üksi pisiasi. Kes räägib tõtt ja kes valetab, kust algab tõde ja kust tõelisus?
Neljas tähtis tegelane selles loos on
aga meri, kel sügaval vee all oma enda
rajad ja teed - samamoodi kui kulgeb
üks tee naise südamesse. Selles loos
tuleb sobitada omavahel paar kanget
karakterit, muukida lahti üks aastatetagune kuritöö ning saada selgust oma
tõelistest unistustest - kuid kuidas
nendeni jõuda?

veel täitsa lukus, seega tasub silm peal
hoida Haljala valla infokanalitel, kuhu
peagi Võsu Muusikapäevade info lisatakse.

9.-10. juuli tasub igal juhul aga kalendritesse märkida, sest imeline Võsu
ja kaunis muusika ootavad nautimist!
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KAKUVÄLJA LÕNGA -JA KÄSITÖÖPOOD

KOHAPEAL LAIAS VALIKUS VILLAST LÕNGA, HEIET , KRAASVILLA JA KAUNIST KÄSITÖÖD. JA TRIKOTAAZPAELA.

Tule ja vaata ja osta kohapeal või telli e-poest
Kakuvälja küla, Pajupõllu talu,
Tel 5668 2047, e-mail info@jollery-bunny.ee
e-pood jollery-bunny.ee

Foto: Kalev Lilleorg

Kui laul teeb
rinna rõõmsaks
Rakvere Teatri „Lihtsalt, rõõmuks“ on
sündinud laulvate näitlejate soovist
pakkuda publikule ühte üdini rõõmsat ja mõnusat õhtut. Selleks on kontsertlavastuses esitamiseks välja valitud
oma lemmiklood, nii Eesti estraadiklassikast, poplugudest kui ka maail-

maparemikust – Artur Rinnest Vaiko
Eplikuni, sekka Queen ja The Beatles. Rõõmsad ja lüürilised laulud toovad naeratuse suule ja viivad kuulajad
seiklema elu ja armastuse radadele.
„Lihtsalt, rõõmuks“ räägib sõprusest, meeste ja naiste vahelistest suhe-

test, mõistmisest ja mittemõistmisest,
koostegemise rõõmust. Laval on viis
meest ja üks naine ning õhtu möödub
vallatu koketeerimise saatel. Tahad või
ei, aga laul teeb rinna rõõmsaks.
See on lavastus sellest, mis liigutab
inimest kurbuses ja rõõmus, üksinduses ja armastuses – muusikast. Lavastuse idee ja teostuse taga on Toomas
Suuman, Silja Miks, Margus Grosnõi,
Madis Mäeorg, Imre Õunapuu, Vootele Ruusmaa (külalisena) ja Teno Kongi (külalisena). Etendus kolmapäeval,
4. augustil kell 19 Karepa Rahvamajas.
Triinu Sikk
Rakvere Teatri dramaturg

VÄLJAANDJA:
Haljala Vallavalitsus
Facebook: @haljalavald
www.haljala.ee

TIRAAŽ:
9000
TRÜKK:
Printall AS

TOIMETAJA:
Kent Kerner

KÜLJENDUS:
Ajakirjastus OÜ

KONTAKT:
leht@haljalavald.ee

KOJUKANNE:
Omniva

Kaunist suve!

Haljala Valla Sõnumite toimetus
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Haljala valla suur suvesündmustekalender
JUUNI
P, 20. juuni
Kell 17.00 Curly Strings –
plaadiesitluskontsert
„Pidu meis eneses“
Vihula mõis
T, 22. juuni
Kell 19.00 Jaanituli
Haljala Rahvamaja
K, 23. juuni
Kell 19.00 Haljala valla jaanituli Palmses
Palmse mõis
L, 26. juuni
Kell 19.00 Kaire Rapuri kontsert
Vainupea kabel
T, 29. juuni
Kell 15.00 Kohtumine raamatu
„Meie kitsed“ autoriga
Karepa Rahvamaja
JUULI
N, 1. juuli
Kell 11.00 Looduskooli perepäevad –
linnupäev
Sagadi mõis
R, 2. juuli
Kell 20.00 Grete Paia akustiline kontsert
Haljala kirik
L, 3. juuli
Kell 10.00 3x3 korvpall Haljalas
Haljala
Kell 10.00 Haljala kihelkond 780 sündmused
Haljala alevik
P, 4. juuli
Kell 12.00 Haljala VI harrastusteatrite
teatripiknik
Haljala Rahvamaja välilaval

Kell 19.00 Võsu Sadamakontserdid –
Smilers „Ainult Unustamiseks“
Võsu sadam
P, 18. juuli
Kell 11.00 Võsu Südasuve Challenge
Võsu
Kell 22.00 C-Jam
„Päikeseloojangu kontserdid“
Vihula mõis
N, 22. juuli
Kell 19.00 Võsu Sadamakontserdid –
Terminaator „Akustiline kulgemine“
Võsu sadam
Kell 20.00 „Suudlus läbi raagus sõnade“ –
Maarja, Matvere, Rannap
Vihula mõis
R, 23. juuli
Kell 19.00 suvelavastus
„Tson Lemberi uus elu“
Eisma sadama paadikuur
R, 24. juuli
Kell 19.00 suvelavastus
„Tson Lemberi uus elu“
Esima sadama paadikuur
Kell 19.00 Võsu Sadamakontserdid –
Tanel Padar & Band „Sinu aeg“
Võsu sadam
P, 25. juuli
Kell 16.00 suvelavastus
„Tson Lemberi uus elu“
Eisma sadama paadikuur
Kell 19.00 Georg Ots Võsul 8
Võsu Rannaklubi
Kell 19.00 Tütarlastekoor Ellerhein kontsert
Karepa Rahvamaja

E, 5. juuli
Kell 20.00 Valentin Krasnogorov
„Armastus mälukaotuseni“
Vihula mõis

N, 29. juuli
Kell 19.00 suvelavastus
„Tson Lemberi uus elu“
Eisma sadama paadikuur

K, 7. juuli
Kell 20.00 Jaan Tätte „Ilus hetk“
Vihula mõis

Kell 19.00 JÄÄÄÄR 30
Vihula mõis

N, 8. juuli
Kell 11.00 Looduskooli perepäevad –
metsloomapäev
Sagadi mõis
Kell 19.00 Henrik Normanni
juubelietendus „NUTA või NAERA!“
Vihula mõis
R, 9. juuli
Kell 20.00 Võsu Muusikapäevade
avakontsert
Võsu Rannaklubi esine
L, 10. juuli
Kell 18.00 Võsu Muusikapäevad
Võsu alevik
Kell 10.00 Karepa 21. kodukandipäev
Karepa Rahvamaja
P, 11. juuli
Kell 11.00 Võsu Liivaskulptuurid
Võsu rand
Kell 20.00 Unustamatu Mister X –
Georg Ots
Vihula mõis
N, 15. juuli
Kell 11.00 Looduskooli perepäevad –
loodusvaatluste päev
Sagadi mõis
Kell 19.00 Võsu Sadamakontserdid –
Curly Strings „Pidu meis eneses“
Võsu sadam
Kell 20.00 Tarmo Pihlapi laulude õhtud
„Oled puudu vaid Sa“
Vihula mõis
L, 17. juuli
Kell 12.00 Rahvakultuuripidu Palmses
Palmse mõis
Kell 12.00 avavee ujumisvõistlus
„Open Water Estonia“
Käsmu ja Võsu

R, 30. juuli
Kell 19.00 suvelavastus
„Tson Lemberi uus elu“
Eisma sadama paadikuur

R, 6. august
Kell 13.00 Viru Folk 2021
Käsmu
Kell 19.00 suvelavastus
„Tson Lemberi uus elu“
Eisma sadama paadikuur
L, 7. august
Kell 10.00 Viru Folk 2021
Käsmu
Kell 10.00 Eisma sadama merepäev ja
purjeregatt „Eisma Open“
Eisma sadam
Kell 11.00 Triiphoonete päev
Sagadi mõis
Puupäevad
Sagadi mõis
P, 8. august
Kell 10.00 Viru Folk 2021
Käsmu
Kell 11.00 Puupäevad
Sagadi mõis
Kell 19.00 Tõnis Mägi ja
Ott Leplandi kontsert „Lootuses“
Vihula mõis
K, 11. august
Öömuuseumid		
Sagadi mõis
Kell 20.00 „Laulmata laulud“ – Toomas
Uibo, Saara Pius & Mait Malmsten
Vihula mõis
R, 13. august
Kell 18.30 Vihula Jazz ’21
Vihula mõis
Kell 19.00 suvelavastus
„Tson Lemberi uus elu“
Eisma sadama paadikuur
L, 14. august
Kell 17.30 Vihula Jazz ’21
Vihula mõis
P, 15. august
Mõisalaste mängupäev
Palmse mõis

Kontsertõhtu „Suveöö meenutused“
Palmse mõis

Kell 16.00 suvelavastus
„Tson Lemberi uus elu“
Eisma sadama paadikuur

Võsu Rannafestival 2021
Non.Stop.Music.
Võsu rand

K, 18. august
Öömuuseumid		
Sagadi mõis

Kell 18.00 klassikalise laulu õhtu Pille Riin Erikson (sopran), Indrek
Jurtšenko (tenor), Külli Erikson
(harmoonium).
Ilumäe kirik

T, 24. august
Kell 19.00 lastekoor Ellerhein kontsert
Karepa Rahvamaja

L, 31. juuli
Kell 17.00 Kaunid Kontserdid
Käsmus 2021
Käsmu
Võsu Rannafestival 2021
Non.Stop.Music.
Võsu rand
Kell 19.00 Mari Jürjensi suvekontsert.
Lisainfo: www.vainupea.ee
Vainupea kabel
AUGUST
P, 1. august
Kell 17.00 Kaunid Kontserdid
Käsmus 2021
Käsmu
K, 4. august
Öömuuseumid		
Sagadi mõis
Kell 19.00 Kontsertlavastus
„Lihtsalt, rõõmuks“
Karepa Rahvamaja
N, 5. august
Kell 19.00 suvelavastus
„Tson Lemberi uus elu“
Eisma sadama paadikuur

K, 25. august
Öömuuseumid		
Sagadi mõis
L, 28. august
Kell 19.00 Kolm meest, naine ja 90ndad
Haljala Rahvamaja

TEELISTE KIRIKUD ON AVATUD
Ilumäe kirik
Juuni, juuli, august
Esmaspäev- laupäev kl 10-18,
pühapäev kl 10-15
Käsmu kirik
Juuni, juuli, august, september
Iga päev kl 8-20
Haljala kirik
Iga pühapäev kl 9.30-11.30,
teistel aegadel kokkuleppel
Esku kabel
Juuni, juuli, august, september
iga päev kl 8-20
Vainupea kabel
Juuli, august pühapäeviti kl 12.00-13.00

Vaata täpsemat informatsiooni sündmuste toimumise kohta www.kultuurikava.ee või korraldajate veebilehtedelt.

Pidu meis eneses
Ainult Unustamiseks
Akustiline kulgemine
Sinu Aeg

