TAMSALU AJALEHT

JUULI JA AUGUST 2012
TAMSALUS
07.07. kell 9.00-15.00

LAAT. Kultuurimaja pargis.
Info: Silvi Pärn tel. 5805 0167.

07.07 kell 12.00
ASSAMALLA küla esmamainimise
770. aastapäev tähistamine Assamallas. Kontsert, mälestuskivi avamine,
sõnavõtud. Info: Meeli Kuntur tel. 323 5187, 517 5469.
17.07. kell 9.00-18.30

KULLA KOKKUOST.
KuldRahaks Baltic OÜ.

20.07 - 22.07
SUGUVÕSA KOKKUTULEK.
Uudeküllid 208 aastat Uudekülas. Reedel kell 19.00 Uudeküla kiigeplatsil.
Laupäeval 09.00st-pühapäeval 13.00ni Kasemetsa talus Uudekülas,
Eelregistreerimine: Katrin mob:(+372)5119039, katrinuu@gmail.com
		
01.08-10.08. 2012
SUUR TAMSALU TANTSULAAGER
koolieale ja vanematele tantsuhuvilistele.
Info: Tiiu Mürk mob53321854
04.08 kell 9.00
Tamsalu SK LOS TOROS 16.
AMATÖÖRIDE KÜMNEVÕISTLUS Rakvere staaadionil.
Eelregistreerimine: Rainer Tops tel. 5079075
10.08 kell 18.00

TANTSULAAGRI SUUR LÕPPKONTSERT
Kultuurimajas. Pääse 1€

12. PORKUNI PÄEVA JA
TÜNNISÕIDUVÕISTLUSE
KAVA
Porkunis, 14. juulil 2012
10.00 KIRBUTURG, käsitöö NÄITUSMÜÜK, KOHVIK (rahvamajas)
11.00 Virve Saare maalide NÄITUSMÜÜK (rahvamajas)
11.00-15.00 TÜNNISÕIDUVÕISTLUSED (ühestes ja paaristünnides,
Soome-Eesti
maavõistlus tünnide teatesõidus, autasustamine, proovisõidud)
12.00 Porkuni päevade AVAMINE, linetantsijad
Rakukeraamika , maanteeameti, pommigrupi jt TÖÖTOAD
Viskemäng, pilakaup, õhupallid, lahtine jäätis, popcorn, toitlustajad
MASSÖÖRIDE MÕNUTELK
13.00 		
ATRAKTSIOONID: (tasuta) zorbid, limonaadilehm,
padjasõda poomil,ky-jump, inimjalgpall ja (tasulised) batuut…
LIMONAADILEHMA LÜPSIVÕISTLUS individualvõistlejatele
INIMJALGPALL peredele (5 liiget, 2x3 min)
Valla MV SAAPAVISKES (Külmaallikal)
13.00 RANNAVOLLE sõpruskondadele (4 liikmelised võistkonnad)
14.00 JALGPALL külade võistkondadele (2 meest, 2 naist, 1 kuni 12
aastane laps; 2x5minutit)
15.30 Vetelpääste, pommirühma DEMONSTRATSIOONESINEMISED
16.00 LEHMALÜPSI TEATEVÕISTLUS külade võistkondadele
(2 meest, 2 naist)
16.00 FILMIDE pealelõuna (rahvamajas)
17.00 POOMIVÕITLUS külade võistkondadele
(1 mees ja naine või laps)
18.00 ETENDUS lastele
19.00 KONTSERT laulu-ja tantsuga
20.00 Külavõistluse grilltoote, toorsalati DEGUSTEERIMINE,
Tamsalu esmanimetamise 500 aastapäevakoogi ja -pidujoogi
ESITLUS + degusteerimine
21.00-01.00
TANTS ansambliga LOS AMIGOS
Päeva juhib KAIDO TIIVIK
Tünnisõidule registreerimine 8€, samal päeval 10€ - hinna sees päevapilet
ja tünnisõidu T-särk (tel 322 8431)
Täpsem info: Tamsalu valla ja kultuurimaja kodulehel ja tel 5647 0855;
323 0968
Pääse kogu päevaks: koolieelikud tasuta, kuni 12-aastastele (kaasaarvatud)
3€, kõigile teistele 5€
TEGEVUSED TOIMUVAD RAHVAMAJAST KUNI KÜLMAALLIKANI.
TULE JA LUSTI ÜKSI, KOOS PEREGA VÕI KOGU KÜLAGA!
NB! Külavõistluse ja tünnisõiduvõistluse juhendid valla kodulehel!
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Assamalla külakivi
avamine

kõiki endiseid ja praeguseid elanikke. Lisaks päevakohastele
sõnavõttudele toovad kohalolijaile kunstilist külakosti naabrid
Kadilast, Porkunist ja Tamsalust.
Tantsivad ja laulavad ka kohalikud noored esinejad. Assamallasse on oodata üllatuskülalist, kes mõtestab elu läbi nalja ja
naeru.
Koidukülas elav 86-aastane Helmut Esinurm on aga oma Sarapiku tallu organiseerinud väikese muuseumi. Helmut loodab,
et nii mõnigi külakivi avamisele tulnud inimene põikab pärast
veel ka tema tallu sisse, et uudistada väljapandud eksponaate.
Käisime vaatamas ja võin kinnitada, et väljapandu on väga huvitav. Seal on kõik originaaldokumendid – näiteks näpupass,
Helmuti vanavanaisa poolt kirja pandud elulugu, mis jõuab
pärisorjuse aega välja, ning palju muid põnevaid asju.
Külakivi avamise tähistamiseks on valminud mälestusmedal,
kohapeal saab omandada Eduard Leppiku poolt koostatud
brošüüri „Assamalla“, mis ilmus esmakordselt 1996. aastal.
Ürituse kava ning Kalevipojaga seotud mägesid (künkaid) tutvustab eraldi leht.
Vihmase ilma korral toimub üritus Assamalla endises vallamajas. On soovitav tulla oma toidukorviga.

Assamalla küla kirjalikust esmamainimisest Taani hindamise
raamatus on möödas 770 aastat.Küla on tegelikult veel märksa vanem.Selle suure juubeli tähistamiseks avatakse 7. juulil
Assamallas külakivi. Alguses on kohaletulnute registreerimine.
Üritus algab kell 12 austuse avaldamisega nendele Vabadussõjas langenutele, kelle nimed on kantud endise vallamaja seinal
olevale mälestustahvlile.Kohalik kodu-uurija Viivi Griffel, kes
praegu elab Tallinnas, on viimase viie aasta jooksul uurinud
kunagise Assamalla valla piirkonnast pärit vabadussõdalaste
edasist saatust, kes tulid sõjast eluga tagasi. Nii saame tutvuda
Johannes Kadarpiku elukäiguga ja lugeda eriliselt karmi saatusega Alfred Rüüteli lugu.Kogumikus „Nimed marmortahvlil“
annab V. Griffel ülevaate nende seitsme mehe lühikeseks jäänud eluteest, kelle nimed on kantud Assamalla mälestustahvlile.Tänu Viivile teame me märksa rohkem ka selle tahvli saamisloost. Viivi Griffeli viimaseks tööks on praegu uurimus siinse
piirkonna Vabaduse Risti kavaleridest. Raamatukogus oleval
stendil on välja pandud kaheksa mehe elulugu, mis on varustatud Vabaduse Risti kavaleride piltidega.Sama materjal on ka Ootame rohket osavõttu!
kaante vahel. Raamatukogus saab tutvuda kõigi materjalidega
sarjast „Vabadussõda ja Assamalla“.
Mälestustahvli juurest siirduvad külalised torupillimuusika Meeli Kuntur, Assamalla raamatukogu juhataja
saatel kohaliku raamatukogu kõrval asuvale platsile, kus asubki avatav kivi. Siia on oodatud Assamalla ja tema lähikülade

Tagasivaade
Porkuni
Pillarile

Üheks Tamsalu valla tippürituseks võib pidada laste folkloorifestivali Porkuni Pillar. Seekordne pidu oli kümnes.
Esimese pillari esimene päev 1994.aastal avati Kaieallikal, kuid esinemise ajaks sõideti bussidega Tamsalu kooli, sest hakkas sadama. Selleaastase pillari jahedad ilmad
ja vihmasadu oli ette teada ja organiseerijad otsustasid
folkloorifestivali korraldada Tamsalu Kultuurimajas. Palju närvirakke selle maja töötajad kulutasid, seda teavad
nad ise. Mina, üks osalejatest, leidsin eest soojad , puhtad
ja kaunistatud ruumid juhatavate siltidega ja fotomeenutustega. 2012 aasta pillar oli perepillar, kus kõrvuti mudilastega/ lastega esinesid täiskasvanud: emad, vanaemad,
tädid, onud.
Peale avamist jagas teadmisi ansambel „Zorbas“. Kõlas pakatav Kreeka muusika , nii hoogne ja rütmikas. Rikas ja huvitav rahvamuusika on mõjutatud antiigist, Idamaadest ja ka türklastest. Kasutati väga mitmesuguseid
pille: buzukit, toubeleki, baglamat, paaniflööti, kitarri.
Kõiki neid pille ka tutvustati. Saime teada, et tänapäeva
rahvatantsu juured on Antiik-Kreeka templites esitatud
rituaalsetes tantsudes. Antiikajal moodustati ring selleks,
et kaitsta end kurja eest. Paljusid kreeka rahvatantse tantsitakse ringis aga tänaseni. Kreeka tantsudest on tuntuim
Sirtaki ehk Zorbase tants, mida meilegi õpetati. Terve lava
oli täis väikeseid ja suuri tantsijaid.
Sama huvitav oli õhtune kontsert. Seekord armastatud
jutuvestja Tarmo oli võtnud kaasa tuntud pillimängijad
Vaido ja Marju. Juttude sees ja ümber kõlasid viiul, torupill, kannel, lauto, flööt, raamtrumm, parmupill. Kontserdil saadi teada, et juba sajandeid on meie esivanemad
lugusid jutustanud. Muistsed rahvad on lugusid kasutanud
erinevate tegevuste kirjeldamiseks, tervenda-miseks, loitsimiseks. Pillimuusika ja laulud on olnud tähtsal kohal
lugude jutustamisel. Oma lugudega suunati kuulajaid keskenduma elu põhiväärtustele.
Ega väikesed pärimusekandjad alla ei jäänud. Selgeks
oli õpitud oma kodukoha tantsud, laulud, mängud, pillilood. Iga rühm oli omanäoline. Tamsalu rahvale tuttavad
esinejad olid folkloorirühmad Tamsalu ja Sääse lasteaiast
,väikekandlerühm Tamsalu Gümnaasiumist ja lauluklassi noored ja vanad kultuurimajast. Kaugemalt tulijad olid:
Tarvanpää mudilasrühm, Lahu algkooli folkloorirühm,
Rakvere eragümnaasiumi folkloorirühm, Avinurme Gümnaasiumi folkloorirühm, Väike-Maarja Gümnaasiumi laulu- ja tantsurühm ja Jõgeva muusikakollektiiv „Nöpsid“.
Nii tore oli vaadata, kuidas toimetati õpitubades tehes liivamaale, põletades peremärki , valmistades pilli ja küünlaid. Koos löödi ka tantsu simmanil. Kapell „Lustpilli“ ,
Tiiu Mürk`i ja Egne Liivalaidi abiga saadi selgeks voortants, labajalg, reinlender, two step, liblikapolka. Veljo
Tormise magistrandid- lõõtsamehed MARTIN MÜLLER
& CO jätkasid hoogsate viisidega ja lauludega. Märkamatult jõudiski kätte legendide rää
kimise- ja tondijuttude aeg. Rahustuseks kõlasid Kadri
Kase lauluansambli unelaulud. Kell näitas keskööd. Üks
minu väikestest pillimängijatest oli unelaulude ajal minu
sülle magama jäänud. Ühiselt viisime ta klassipõrandale.
Minu pillirühm otsustas pillarile tulles, et veedetakse öö
kultuurimajas, kuigi elatakse Tamsalus. See oli nendele
uus kogemus; olla lohutaja, abistaja, rahustaja, olla lihtsalt külgkülje kõrval üksteisele toeks.
Teine päev algas välknõupidamisega: kas sõita Porkunisse või mitte? Otsustati jääda kultuurimajja.
Tamsalu Kultuurimaja näitering „Atsike“ etendas näidendi „Lubivalguke ja seitse paemurdjat“. Paevana Marko Pomerants võttis koha sisse kultuurimaja laval, kaasas
suur hulk kive. Erinevaid kive käest kätte andes saadi teada paekivi tekkeloost, kasutusest ja erinevatest kiviliikidest. Veteema töötuppa oli toodud vann kaladega.

Laudadel olid fotod Eesti vetes elavatest kaladest ja mulaažid. Uuriti kala kuju, värvust, kalakeha osasid. Räägiti
kalakaitsest, loodushoiust. Metsaema oli sisse seadnud
tantsusaali. Ta oli ette valmistanud loodusmängu. Porkuni preili jutustas Porkuni legende ja koos otsiti varanduse
kasti võtit. Kasti avamisel saadi sedel nõuandega, kuidas
käituda rahakasti leidmise korral.
Pillar lõppes tänukontserdiga, kus tänati tänukirjaga ja
mälestusesemetega sponsoreid, rühmajuhte ja abilisi. Mälestuseks jäi Porkuni Pillari 2013 aasta kalender. Festivali
teise päeva lõpetas Silver Sepp ja fantaasiapillid : peotäis
naelu, lõhkumata tammepuupakk, mõned lehmaribikondid, haamer, veetorud, purke ja potsikuid ning üht teist
veel, millele ei oskagi nime anda, siis mida võiks ette
võtta ja kui teraselt peaks kuulatama, et sellest kila-kola
kuhjast hakkaks muusikat kostma? Silver Sepp tuli kohale
just selliste asjadega. Kaosena näivas olukorras otsis ta
abi lastelt, kelle mõttemaailm on alati värske nagu hommik. Koos käivitus kordumatu improvi-satsioon ja kilakola hunnikust sai vägev fantaasiapillide orkester.
2012 aasta Porkuni Pillarit hakkab meenutama rühmajuhtide poolt istutatud tamm kultuurimaja juures.
Mida said lapsed sellelt pillarilt ? Ma arvan, et hulga uusi
sõpru, oskust kuulata, hoolida, toetada ja aidata üksteist
ning mitmesuguseid teadmisi, teadmisi läbi regilaulu,
tantsu , pillimängu, läbi huvitavate tegevuste.
Erilised tänud kultuurimaja rahvale, kes võtsid festivali
korraldamise oma õlgadele. Tänud lastevanematele, kes
usaldasid oma lapsed minu hoole alla kaheks päevaks.
Minu arvates suve tippüritus lastele, folkloorifestival
Porkuni Pillar peab jääma.
Ja miks mitte korraldada talve tippürituseks lastele I talifestival Tamsalu Pillar 2013 !!!
Kaunist suve kõigile!
Sirje Luik
Tamsalu Gümnaasiumi väikekandlerühma juht
Fotodel ülal (Aavo Leeemets) Veteema tarkusi jagamas,
all (Ain Aasa) - nii tuli küünalt kasvatada teda vahasse
kastes.

