
	
EV100 avasündmuse rahvamatk, 16.aprillil 2017 

 

Rahvamatka rada 3A, Adavere (Eestimaa keskpunkt) - Päinurme 

Matk 3A algab Adaverest Mandri-Eesti keskpunktist. Siin, Kalmemäe nimelisel künkal 
väikeses kasesalus seisab kivimürakas, mis tähistab Eesti mandriosa keskpunkti. Täpsem paik 
on, tõsi küll, teisel pool maanteed ja õige pisut lõuna pool. Tähis avati 1984. aasta kevadel 
Looduskaitse Seltsi kokkutuleku ajal. Mälestuskivi ümber on kujundatud miniatuurne ilupark, 
mida ilmestavad kaks piiritulbana must-valgeks võõbatud posti, mis viitavad põhja- ja 
lõunasuunale. Kalmemäe idanõlval leidub 30x10 sentimeetrise lohuga Ohvrikivi, mis on 
kasutusel olnud esimesel aastatuhandel, kuid veel nüüdki, kolmandal aastatuhandel tuuakse 
kivile ande. 

Kalmemäelt liigume sadakond meetrit Tallinna poole ning pöörame paremale, külavaheteele, 
mis meid „tagantuksest“ Adavere mõisa viib, ja seetõttu pakub teistsuguseid rakursse 
igapäevastegi Tartu-Tallinna vahel liiklejate silmadele. Adaverest jätkame mööda 
avamaastikku põhja suunas, vasakul näeme algul veel suurt maanteed ning igituttavaid 
maamärke, nt paistab ilusasti kätte Adavere tuulik, ning jõuame Puiatu külas paikneva endise 
Adavere vallamaja juurde (Adavere vald eksisteeris ja vallamaja töötas siin kuni 1939. a 
haldusreformini), veel pisut edasi on tee ääres suur rändrahn – Puiatu Suurkivi. Edasi jõuame 
Rutikverre, kus Põltsamaa jõe kenal kaldal seisab Rutikvere imposantne mõisakompleks, 
peahoone on pärast küll 1954. a tulekahju varemeis. Mõis paistab teiste meie mõisate seas 
silma harukordse omanikutruuduse poolest: see kuulus 1622 aastast kuni võõrandamiseni 
1919 ühele ja samale perekonnale – Pistohlkorsidele. Rutikvere ja Päinurme vahel ületame ka 
omaaegse kubermangupiiri, mis siin, Riiusaarel, on tähistatud suure mälestuskiviga. Edasi 
ootab meid juba Päinurme rahvamaja.  

  



	
 

- Rahvamatk 3A - Mandri-Eesti keskpunkt Adavere lähistel 

- Rahvamatk 3B - Jõeküla sild Pajusi vallas  

 

12.00–13.00 Jõeküla-Päinurme kanuumatka algus (12,3 km) Jõeküla metallsillalt 
(avasündmuse ainus kanuumatk mööda veeteed, Põltsamaa jõge). 

13.00-14.00 Adavere–Päinurme rahvamatka algus (16.3 km) Mandri-Eesti keskpunktist. 
NB! Autojuhtidele korraldatud ühistransporti Päinurmest Adaverre. 
Registreerimine telefonil 55997763 

- Matkal läbime kultuuriloolisi vahepeatusi:  

- Mandri-Eesti keskpunkt 

- Külastamiseks on avatud Adavere mõis 

- Puiatu küla ja rändrahn  

15.00-15.35 Tervitused Järva- ja Jõgeva maakonna piiril – üllatuskülalised  

- Pärnassaare kalmistu 

- Sõbra kõrts tervitab matkalisi 

- Rutikvere mõis – Eesti Vabamüürlaste ajalooline keskus  

- Eestimaa-Liivimaa piirikivi Riiusaares  

16.00  Matkaliste tervitamine Riiusaares 

 

Päinurme rahvamajas  
15.30–17.30 Matkajate tervitamine ja toitlustamine Päinurme rahvamajas.  

Samal ajal on kõigile huvilistele avatud Päinurme koduloomuuseum, 
rahvamaja saalis näitus „Järvamaa rahvarõivad 19. sajandil“. Pakume 
võimalust osaleda käsitöömeistrite töötubades ja soetada kohalikku käsitööd. 
Muusikalist meeleolu loob Eesti jalgrattamuuseumi asutaja Valdo Praust, kes 
mängib 1929.a. akustilisel grammofonil 1890-1940a šellakplaate. Võimalust 



	
kehakinnituseks pakub külaseltsi kohvik. Samas saab rahvamajas jälgida ERR-
i otseülekannet EV 100 avaüritusest.  

17.15 Päinurme rahvamaja saalis noore lõõtspillimängija Henrik Hinrikuse 
tervituskontsert. Sellele järgneb EV 100 Päinurme külarahva kingituse – 
renoveeritud rahvamaja tutvustamine.  

18.00 algab  Kesk-Eesti isetegevuslaste kontsert „Mina jään“. Esinevad 
rahvatantsurühmad „Loomisel“ ja „Seltskond“ ning  Koigi kultuuriseltsi 
ansambel „Karukell“ ning vennad Mait ja Erik Mikkusaar.  

18.45 Kontserdile järgneb südametule süütamine folklaulik Thea Kristali regilaulu 
saatel.  
- Õhtu lõpuks kõlab taas lõõtsamuusika.  

 
Päinurme programmi lisainfo: Ründo Mülts, tel 56682165  
 


