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Äriplaane oli Mario
Luik kirjutanud loen-
damatu hulga, päe-
vast päeva ja kuust
kuusse. Ühel het-
kel ta tundis, et te-

ma tööl ei ole käega
katsutavat tulemust.
Juhuste kokkulange-

misel saabus selle
tõdemuseni jõudmi-

sega samal ajal
10 000-eurone

rahalaev, mis sai
päästjaks nii Mariole

kui ka Vainupea
kabelile.

Oli 2012. aastakevad ja päike paistis, kui
tartlane Mario Luik tuli esimest korda Vai-
nupeale. Väike rannaküla oli vaikne ja
lummavaltkaunis. Küla keskel ilutses Ees-
tikõige mereäärsem pühakoda, Vainupea
kabel. Külarahvas toimetas omasoodu, oli
üritusi ja koosviibimisi, kuid tegevust kee-
gi ei juhtinud.

Kristi Ehrlich
kristi.ehrlich@virumaateataja.ee

Aastake hiljem tekkis olukord, kus valla-
valitsus plaanis seni külarahva hallata ol-
nud kabeli tagasi enda hõlma alla võtta.
“Kui kabel nüüd valla kätte tagasi läheb,
jääb siin kõik seisma ...”

Enam-vähem nii kõlasid Mario elu-
kaaslase sõnad tol hetkel, sest täpselt nii-
sugune plaan oli õhus. Kabel ise vajas ju-
ba ammu värskendust nii seest kui ka väl-
jast. Siis ei teadnud Mario veel, et see on

sissejuhatus tema elu järgmistesse peatük-
kidesse.

Kogu küla pilgu all

Mario ja tema tragi elukaaslase eestvedami-
sel loodi MTÜ Vainupea Küla Selts, mille nii-
öelda vundamendiks oli vallalt tasuta üüri-
le saadud kabeli eest hoolitsemine. Kauge
kandi mees, kelle kokkupuude Lääne-Viru-
maaga oli seni olnud korvpallimäng BC Rak-
vere Tarva võistkonnas Andres Sõbra käe
all, hakkas ühtäkki külaelu edendama. Ja
mitte tasahilju, vaid algusest peale täie hoo-
ga, pannes nii mõnegi suurisilmi vahtima.

“Kui mõni tuleb ja üritab esimesed 20
aastatkülaelanikelt teresid kätte saada, siis
minul on õnneks vastupidi läinud. Olen
neutraalne, toimetamas innu ja õhinaga. Mi-
nuga seoses ei ole inimestel eelarvamusi. Si-
de külaelanikega tekkis päris kiiresti. Ma ise
tunnen nii ja olen selle usalduse eest väga
tänulik,” räägib Mario.

Ega see külaelu eestvedamine lihtne ka
ole. Võib ju õhinaga igasugu projekte ette

võtta ning sündmusi korraldada. Kaasa tu-
leb mõnikord vaid käputäis inimesi. Teata-
vat passiivsust võttis noor mees mõne aja
möödudes kui paratamatust ja leppis selle-
ga, andes endale aru – see, mida tema täht-
saks peab, ei pruugi alati olla oluline teiste-
le.

Tasapisi hakkas Marioni jõudma tagasi-
side, et tema tegevust hinnatakse kõrgelt,
peetakse vajalikuks ja talle soovitakse jõu-
du. “Siis sain aru, et inimesed jälgivad taa-
malt külaseltsi ja minu tegemisi. Ma justkui
valideerisin enda kohta seal,” mõistis Ma-
rio, kelle käed kibelesid algusest peale ka-
beli korrastamise ohjade järele.

Et kultuuriministeeriumi kaudu oli too-
nasele Vihula vallavalitsuseleeraldatud pü-
hakoja kõpitsemiseks 10 000 eurot poliiti-
list katuseraha, vedas Mario eest hankedo-
kumentide koostamist ja kogu hankeprot-
sessi. Vast loodud selts õigustas igati enda
tegevust ning kabelis tehti ära aastaküm-
neid oodatudremondi-ja renoveerimistööd.
See oli korralik avalöök, mille tulemus jäi
õige pea silma ka kaugema kandi rahvale.

Peale seda on selts kaks korda nii palju
raha kabelisse investeerinud: korrastatud on
kabeli põrand, värvitud seinad ja laed, ukse
ette paigaldatud sepistatud väravad ning
välja vahetatud välisuks.

Kuigi vallavalitsuse toetus on kabeli hal-
damisel väga suureks abiks, on Mario olnud
algusest peale seisukohal, et ainult omava-
litsuselt rahastuse taotlemisele ei toetuta.
Selts peab majandamisega ikka ise hakka-
ma saama. Kui on võimalik abi küsida, siis
seda loomulikult tehakse.

Pühakoja uksed on ideedele avatud

Abiellujate seas armastatud Vainupea kabe-
li trumbiks on pulmatseremooniad. Suve
jooksul sõlmitakse seal keskmiselt 10–15 lii-
tu. Teine nüanss, mis mängib olulist rolli,
on koguduse puudumine pühakojas. Nii
saab kabelis kristlike laulatuste kõrval kor-
raldada ilmalikke abielude registreerimisi.

“Midagi sobimatutVainupea kabelis ku-
nagi toimuma ei saa. Uksed on aga igasu-
gustele ideedele avatud. Pulmaliste jaoks on
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asi lihtne – võetakse meelepärane kiriku-
õpetaja kaasa ja peetakse oma tseremoo-
nia ära. Pühakoda saab selle eest süm-
boolse annetuse, mis viimastel aastatel on
olnud 200 eurot,” võtab Mario asja kok-
ku, lisades, et nende annetuste najal ka-
bel suuresti ennast ära majandabki. Aga
mitte ainult, sest laia silmaringi ja ärilise
mõtlemisega Mariol on teisigi ideid.

Näiteks ostsid tema ja teised seltsi ak-
tiivsemad liikmed oma kulu ja kirjadega
150 kruusi, andes kabelile selleks laenu,
ja lasid sinna küla logo peale trükkida.
Meenekruusid on nüüdseks jubapeaaegu
kõik ära müüdud jaka külalistele kingitu-
seks jagatud. Tulevik võiks tuua veel kas-
või külmkapimagneti, peaasi, et külasta-
jail oleks võimalus endale mälestuseks mi-
dagi kaasa osta.

Eelmisel aastal koguti Eesti vabariigi
100. aastapäeva tähistamiseks kokku hulk

küla ja kabeli pilte ning neist sündis au-
diovisuaalne ettekanne.

Projekti käigus tuldi ideele taastada
lihtsamal kujul kabeli kunagine altarivä

rav, mis vanadelt fotodelt vastu vaatab.
“Praegu on juba kohati raske leida, mida
järgmiseks kabelis ära teha. Kõik oluline
on juba ette võetud. Oleme mõelnud tor-
ni valgustamisele, mis näeks väga efektne
välja. Samas ei taha ka üle mõelda ja liht-
salt ilu pärast ressurssi raisata. Tulemus
peab kokkuvõttes olema praktiline ja ku-
lutused põhjendatud,” räägib Mario. Ka
kiviaia uuendamist on kaalutud. Muu kõr-
val peab siiski nimetama, et kõige suure-
mat investeeringut nõuab kogu kabeli ka-
tuse väljavahetamine. Selleks rahalaeva
aga veel oodatakse …

Ah, see on see kabeliselts, võib mõni
mõelda. Ja nii Mario sõnul kohati arva-
taksegi, kuid ekslikult. Kabel üksi ei ole
küla – külast teevad küla ikka selle inime-
sed. Kõigile neile on ettevõtjana tegutsev,
varem profitasemel korvpalli mänginud,
jätkuvalt suur spordisõber, räppmuusikat
teinud, luuletusi kirjutanud ja ka kunsti-
ga tegelenud Mario püüdnud tuuakultuu-
ri ka koju kätte. Kontakte ja tutvusi on elu
selle tarvis piisavalt loonud.

Pika traditsiooniga saksofonistide su-
vekooli lõppkontserdi kõrvale tõi Mario
näiteks jõulukontserdi, kuhu mees sai tun-
nustatud koorijuhi Veronika Portsmuthi
oma kooriga esinema puhtjuhuslikult.

“Nägin Veronikat ühes saates ja mõt-
lesin, et tema ülesastumine Vainupeal
oleks äge. Kirjutasin talle ja sain jahvas-
tuse. Seejuures aitas vist veidi kaasa asja-
olu, et Vainupea ei olnud talle võõras
paik,” meenutab Mario, kelle julgepeale-
hakkamine ongi viis aastat järjest kooriju-
hi koos kooriga Vainupeale esinema too-
nud. Näiteks on Mario eestvedamisel ka-
belis esinenud ka Kait Tamra, Marilin
Kongo ja Kristjan Üksküla.

Niimoodi toimetades paljastub aeg-
ajalt ka mündi teine külg, mis Mariole on
veidi võõras – kodudest tullakse väga vae-
valiselt välja isegi neid umbes kolmenel-
ja aastas korraldatavat kontserti kuulama.
Mario ei põlga ära kaugema kandi rah-
vast, kes kultuurielamustest samamoodi
osa soovivad saada, kuid tema eesmärk on
pakkuda elamust eelkõige külaelanikele.

Kiitval sõnal on jõud
Kuid kas niiöelda sisserännanud Mario
tunneb ennast väikeses rannakülas ka pä-
ris omana? Tunneb, sest ta ei läinud kel-
leltki midagi ära võtma, pigem ikka juur-
de andma. Selle asemel, et oodata tänu, tä-
nab ja kiidab ta ise.

Haljala vallavalitsus tunnustas tänavu
aasta alguses Riina Uukaredat Vainupea
kalmistu jakabeli korrashoiu ning aktiivse
seltsiellu panustamise eest. Omavalitsuse-
le tunnustamiseks esitas Riina just Mario.
Tunnustamist jaaitähütlemistpeab Mario
väga oluliseks. Vainupea küla kogukonnal
ongi välja kujunenud tore traditsioon sü-
gisesel talgupäeval kokku saada, süüa koos
torti ning meeles pidada neid, kes on hoo-
ajal aktiivsemalt panustanud.

Ja eeskuju tuleb Mariol endal igal ju-
hul anda. Näiteks küla traditsioonilised tal-
gupäevad on tallepikalt ette teada, sest ko-
halolek on sadaprotsenti kohustuslik. Siis
peavad sõbrad olema mõistvad, kui Mario
ei saa mõnest sündmusest samal nädala-
vahetusel osa võtta, ja pere toetab, kui tal
on tarvis kuus tundi kabelitagusest aiast ki-
ve välja kaevata.

Et sügis võib tuua seltsile uue eestve-
daja, paneb see Mariot paratamatult küsi-
ma: kuidas edasi? Olles aga ka hiljuti loo-
dudKarepa kandikogu liige ja aseesimees,
teeb ta plaane pikka perspektiivi hinnates.
Kavas on sõnastada Vainupea küla hea ta-
va, mida iga külla saabunu saaks infotahv-
lilt jaka küla kodulehelt lugeda.

Mario meelest võiksid kombelised õpe-
tussõnad kõlada humoorikalt, samas mait-
sekalt, näiteks stiilis: külalised ja uued
naabrid võtame vastu lahkelt, ütleme nei-
le tere ja kutsume nad külla, loodust ja
merd hoiame ning prügi käib ikka ja ainult
prügikasti.

“Uuesalu külas nägin sääraselt sõnas-
tatudväärtuste kokkulepet ja mulle see vä-
ga meeldis,” märgib Mario, kes näeb vaja-
dust seista selle eest, Vainupea loodus ja
arhitektuur praegusel kujul säiliks.

Siis sain ma
aru, et ini-
mesed jäl-
givad taa-
malt küla-
seltsi ja
minu tege-
misi. Ma
justkui vali-
deerisin
enda kohta
seal.
MARIO LUIK
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Vainupea kabel,
mis asub Mario
Luige elukaaslase
vanavanematekoduvastas,köitis tematähelepanuesimesesthooneleheidetudpilgust.
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Tapa Vallavalitsuskuulutab välja konkursi

SOTSIAALHOOLEKANDE-
SPETSIALISTI
ametikoha täitmiseks

Sotsiaalhoolekandespetsialisti ametikoha eesmärk on
Tapa valla sotsiaalvaldkonna kujundamine ja arendamine.
Elanike sotsiaalsete vajaduste väljaselgitamine ja abista-
mise korraldamine ning abivajajatele isikutele vajalike
teenuste tagamine võimalikult sihitatult, optimaalses
töömahus ja kulutustega sotsiaalmajanduslikuks funkt-
sioneerimiseks.

Nõuded kandidaadile:
• kõrgharidus sotsiaaltöö erialal
• teadmised riigi-ja omavalitsussüsteemist, seda reguleeri-
vatest õigusaktidest ning oma töövaldkonda reguleeri-
vate õigusaktide tundmine

• oskus kasutada arvutit ja tööks vajalikke infosüsteeme
• hea suhtlemisoskus, sealhulgas oskus koostööks avalike
huvide elluviimisel, hea väljendus-ja kuulamisoskus ning
oskus säilitada rahu probleemsetes olukordades

• kõrge pingetaluvus, kohusetundlikkus, otsustus-ja
vastutusvõime

• väga hea eesti keele oskus ja vene keele oskus heal
tasemel ametialase sõnavara valdamisega

• valdkonnapõhised teadmised ning praktilised oskused ja
kogemused

• B-kategooria autojuhiluba

Pakume:
• huvitavat ja vastutusrikast tööd
• enesetäienduse ja -teostuse võimalusi
• erialast täiendkoolitust

Allkirjastatud avaldus koos kinnitusega, et ei esine asja-
olusid, mis välistavadametniku teenistusse võtmise; ameti-
kohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumen-
tide koopiad, CV ja palgasoov esitada Tapa Vallavalitsuse
aadressil Pikk 15, 45106 Tapa linn või e-posti aadressil
vallavalitsus@tapa.ee
Kandideerimise tähtaeg: 3. mai 2019.
Ametikohale asumine esimesel võimalusel.
Täiendav info Tapa valla kodulehel
www.tapa.ee/vabad_tookohad ja abivallavanem Ene
Augasmägi, tel 5598 0670, ene.augasmagi@tapa.ee
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