
	

 

 



	
 

EV100 avasündmuse rahvamatk, 16.aprillil 2017 

 

Rahvamatka rada 3B, Jõeküla – Päinurme 

Matk 3B algab Põltsamaa jõelt, Jõeküla metallsilla alt ning kulgeb siit edasi mööda 
Põltsamaa jõge, mis siin voolab siin kümmekonna kilomeetri ulatuses mööda omaaegset 
kubermangupiiri Liivimaa ja Eestimaa vahel. Siinsel vanal sillakohal taastati autoliiklus üle 
jõe alles 2000. aastal, kui uue metallsilla ehitasid USA sõjaväelased koos eestlastega. Taganev 
N. Liidu punaarmee oli varasema silla 1941. aastal õhku lasknud ning sellega katkes liiklus ka 
Norra ja Tapiku vahel aastakümneteks.  

Paadiga allavoolu Jõekülast teele asudes jäävad vasakkaldale Põltsamaa kihelkonna alad, see 
on omaaegne Liivimaa, ning paremkaldale Eestimaa kubermangu kuulunud Koeru kihelkond. 
Umbes kilomeetrise sõidu järel suubub paremalt Põltsamaa jõkke Võlingi ehk Võllinge oja, 
kus elutseb võldas, põnev soomusteta kala. Osa veest saab see oja külmadest Norra allikatest. 
Tähelepanuväärsemad lisaojad, mis allpool meie teel Põltsamaa jõega liituvad, on veel 
Vahisoo oja paremalt ning Türnoja ehk Tõivere oja vasakult. Esimene neist toob veed ka 
Vaali mõisa alt, kus 1905. a sündmuste aegu oma, Eesti ala esimene vabariik välja kuulutati. 
Seal, kus Põltsamaa jõgi lõplikult lõunasse pöördub, jõuab jõe paremkallas juba Peetri 
kihelkonna aladele. Paadisõitjad peavad retke lõpuosas olema tähelepanelikud, et jõelt 
Päinurme all väljuda – vastav koht koos väikese lõkkeaseme ja kubermangupiiri tähisega on 
jõe paremal kaldal näha. Siit jätkab Põltsamaa jõgi voolamist lõunasse juba täielise Liivimaa 
jõena. Matkajaid ootab aga 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  

 


