Vinni NST ajalootoast Viru-Jaagupi muuseumini
Viru-Jaagupi muuseumist Vinni Vallamuuseumini (1997-2020)
Eellugu
1980ndatel tegi toonane Vinni NST ettevalmistustöid Vinni NST muuseumi asutamiseks.
Eriti agaralt tehti koduloouurimist Viru-Jaagupi koolis õpetajate Aliise Vaasma ja Mia Tikopi eestvedamisel
ning kool ja uurijad olid sellealase tööga Eestis tuntud ja teatud. Samal ajal kogus Vinni NST piirkonnast
mälestusi-materjale ka Vinni NST infolehe toimetaja August Kondoja.
Vanu etnograafilisi esemeid, samuti vanu piibleid jm kogus ning päästis hävimisohust ka toonane ViruJaakobi koguduse pastor Madis Oviir. Kirglik koduloo-uurija ja ERM-le kaastööde saatja Madis Oviir omas ka
rikkalikku fotokogu. Tema kogutud esemed asusid kirikus ja kiriku kantseleis, kus nende jaoks aga ruumi
nappis ning esemeid polnud võimalik seal eksponeerida.
Kui Vinni poolt seisis muuseumi rajamise eest August Kondoja, siis endises kihelkonnakeskuses ViruJaagupis soovis muuseumi rajamist Madis Oviir.
Ka naabermajandis E.Vilde nimelises kolhoosis tegi koduloolist tööd sealse infolehe toimetaja Endel
Molotok, kelle tegemised väärisid jäädvustamist.
Vinni NST infolehtedes kohtab August Kondoja kirjutatud selleteemalisi artikleid ja üleskutseid.
Esimene neist:
1986.a Vinni NST infolehe „Vinni Info“ lisalehes antakse teada, et „Vinni NST-s on valmimas spordihoone
juurdeehitis, kus rajatakse ka sovhoostehnikumis isetegevuslik muuseum.
Muuseumis kavatsetakse üsna
põhjalikult kajastada nii sovhoosi kui ka
tehnikumi ajalugu, kuid materjale ja
eksponaate on seni kogunenud napilt.
Seepärast palub Vinni NST
administratsioon, parteikomitee,
ametiühingukomitee ja
komsomolikomitee Vinni NST piirkonna
elanikke, koolide kollektiive, majandi
töötajaid jt lülituda aktiivselt
materjalide ja eksponaatide
kogumissse Vinni NST muuseumi jaoks.
Kogutavaks materjaliks võivad olla
etnograafilised ja ajaloolised esemed,
fotod, fotode negatiivid, aukirjad,
diplomid jm autasud, ajaloolist väärtust
omavad raamatud ja dokumendid,
töövahendid, kõik, mis iseloomustab
praeguse sovhoosi piirkonna endiste
mõisate, varem eksisteerinud
kolhooside ja sovhoosidei, koolide,
seltside, ühiskondlike
organisatsioonide, kultuuri- ja
spordiasutuste tegevust, andmeid ja
fotosid nende asutuste ja
organisatsioonide juhtide ja asutajaliikmetest, fotosid koolide lõpetajatest ja õpetajatest, tööeesrindlasi läbi
aegade, materjalid ja andmed majandi piirkonna minevikust (põhjasõda, 1905-1907.a revolutsiooni,
oktoobrirevolutsiooni, kodusõja, Suure Isamaasõja kohta), andmed ajalooliste seni tähistamata
mälestusmärkide ja hoonete kohta. Laekuva materjali kohta peaksid andmed olema üsna põhjalikud,

seepärast palume lisada kirjelduse, kes materjali või esemed üle andis, kes ja millal neid kasutas, fotode
puhul, missuguse sündmuse puhul foto tehti jne.
Muidugi võivad andmed olla ka osalised.
Kui inimene ei soovi loobuda fotost, aukirjadest jt materjalidest, siis me tagastame selle, tehes fotost või
materjalidest eelnevalt fotokoopia. /…/
Kogutud materjali võib ära tuua Vinni NST parteikomiteesse või ametiühingukomiteesse. /…/ Materjalid
palume ära tuua hiljemalt 1.märtsiks 1987.a.
Vinni NST NST parteikomitee
Vinni NST parteikomitees 26.11.1986.a.
(August Kondoja käekirjaga jäädvustatud käsikirjaline otsus):
1.Võttes teadmiseks kummunistide August Kondoja ja Ilmar Borgi informatsioon ettevalmistustest Vinni
NST muuseumi rajamiseks.
Võttes arvesse, et spordikompleksi juurdeehituses olevas vastavas ruumis tuleb Suure
Oktoobrirevolutsiooni 70.aastapäevaks kujundada Vinni NST ajalugu käsitav ekspositsioon, pidada
vajalikuks koostada see arvestusega, et see jääks Vinni NST muuseumi aluseks.
3.Kinnitada Vinni NST muuseumi nõukogu esialgne koosseis ning jaotada nõukogu liikmete vahel esialgsed
ülesanded ekspositsiooni koostamieks vajalike materjalide kogumiseks.
4.Võttes arvesse sõnavõttudes tehtud ettepanekuid:
a)Kuni 15.12.1986 koostada muuseumi ekspositsiooni kujundamise plaan ning arutada see läbi nõukogus vastab Ilmar Bork.
b) parteikomitee liikmel sm. Kondojal kindlustada ekspositsiooniks vajalike andmete hankimine nõukogu
liikmete ja aktivistide kaudu ning nende säilitamine ja paljundamine.
5.Muusemi nõukogu liikmete töö koordineerijaks kinnitada parteikomitee liige August Kondoja.
6. Teha ettepanek administratsioonile juba 1987.a teostada hävimisohus oleva 1812.a. sõja mälestusmärgi
„Täkusamba“ restaureerimine Mõdrikul.
Vinni NST isetegevusliku muuseumi teaduslik nõukogu ja teostajad:
(August Kondoja käekirjaga jäädvustatud nimekiri)
1.Ilmar Bork
– sisutamine, kujundmaine
2.Alise Vaasma
- Viru-Jaagupi; haridus, kultuurielu, koolid.
3.Leo Saluste
- tootmistegevus, struktuur, juhtimine
4.Endel Nõmm
- mõisate periood, tehnikum
5……
- Küti osakond
6. Urve Uttendorf
– Kaarli osakond,
7…..
- Vaeküla osakond
8. Leili Pajos
- Rakvere muuseumi esindaja
9.Maie Arula
– raamatukogu, klubi, kultuuritöö
10. Reet Proover
– komsomol, sport
11.Vello Akel
– sport
12.Esta Anton
– naistenõukogu
13. Harry Riivits
– klubi, kultuuritöö
14.Feliks Klemets
- ametiühingu töö, ühiskondlike organisatsioonide töö, tööeesrindlased.
15.August Kondoja
– revolutsiooniline minevik, partei algorganisatsiooni töö, sõjaveteranid.
----------16.Elmar Nahko
– teostaja
17……….
- fotograaf

Lisame juurde rahvusliku ärkamise meeleolud ja soodne pinnas muuseumile oligi justkui loodud.
Vastukajad muuseumi loomisele ei jäänud tulemata.

August Kondoja kirjutab 1988.a Vinni Info veebruarinumbris: „Vinni NSTs on tegeldud kodu-uurimisalase
tööga juba üle 20 aasta. Vinni muuseumi rajamine on hoogustanud ka kodu-uurimisalast tööd ning
sellessse lülitub üha rohkem sõja- ja tööveterane, õpetjaid, õpilasi jt. Viru-Jaagupi kooli õpilastel on
õpetajate Alise Vaasma ja Mia Tikopi juhendamisel valminud üle 20 kodu-uurimusliku töö Vinni NST
muuseumi jaoks. Paljud endised ja praegused majandi töötajad, sõja- ja tööveteranid jnt on andud
muuseumi jaoks oma mälestusi, elulugusid, fotosid, dokumente jne, mida kuni muuseumi rajamiseni
säilitatakse majandi parteikomitees. Praegu on on kodu-uurimissektsioonis aktiivseid inimesi juba üle 70
Vinni NSTst, Rakverest, Tudust, Kundast, Kiviõlist, Viljandi rajoonist, Pärnust, Tallinnast, Türilt jm.“
Niisiis nägi Vinni sovhoos ühe plaanina ette muuseumi rajamist Vinni spordihoone juurdeehitusse, kui
ehitati ujulat, kohvikut jt ruume 1980-ndate II pooles. Sellest plaanist mitmesugustel põhjustel
(spordikompleksi jauhtaja vstuseis, muutuvad olud jne) aga asja ei saanud. Teisalt tuli majandil aina enam
mõtelda oma tuleviku peale, kuidas edasi liikuda, millises omandivormis jätkata, (1989.a algasid juba ka
talumaade tagastamised) jne.
1992. aasta sügisel teatab August Kondoja „Vinni Info“ vahendusel, et seni, kuni Vinni muuseumit veel ei
ole, on Vinni Ühismajandi kontoris Vinni mõisahoones avatud Vinni kodulootuba, kus saab igal töönädalal
tutvuda fotonäitusega „Virumaa läbi aegade“, albumitega Vinni sovhoosi ajaloost, materjalidega „Eestlased
II maailmasõjas“, Memento Tööpataljonlaste Ühenduse materjalidega jne, kuid veel rohkem materjali on
näitusteks ja albumiteks vormistamata ruumi puuduse ja kitsikuse tõttu. Kondoja lõpetab optimistlikult:
„Siiski jätkab majand kodulooliste matejalide kogumist.“
1990. aasta sügisel asutatud Vinni vallal oli valla loomise ja laia tegevusvaldkonna tõttu (kommunaal,
sotsiaal, tervishoid, haridus, kultuur jne) struktuuri kujundamisega omajagu tegemist, nii jõuti
konkreetsema muuseumi loomiseni 1990-ndate keskel.
Toonases ajakirjanduses tõusetus aegajalt päevakorrale küsimus, mida teha Madis Oviiri
muuseumipärandiga ja ikka lubati vallast vastuseks, et kavas on asutada muuseum, kuhu ka Oviiri kogutud
esemed lähevad.
Viru-Jaagupi muuseumi fotoarhiivist on näha, kuidas 1996.a märtsist - 1997.a detsembrini käisid ViruJaagupi koolimaja I korrusel remonditööd, et rajada sinna Viru-Jaagupi muuseum.
Vinni Vallavolikogu võttis 26.11.1997.a otsusega nr 67 vastu Viru-Jaagupi muuseumi põhimääruse. Tee
oma kihelkonna muuseumile oli avatud. Muuseumi ülesandeks sai inimese ja tema elukeskkonnaga
seotud kultuuriväärtusega asjade kogumine, säilitamine ja üldsusele vahendamine hariduslikel ja
meelelahutuslikel eesmärkidel.
1998.a aprillist asusid muuseumi töötajad Miralda Teder ja muuseumi juhataja Maret Malmberg vanu
esemeid kirikust ja koguduse kantseleist koolimajja kolima.

Madis Oviiri kogutud muuseumi esemed kiriku kantseleis. M.Kikerpuu foto. Paremal: agar
muuseumiesemete koguja Viru-Jaagupi muuseumi töötaja Miralda Teder, kes ka koguduse juures tegev oli.

Viru-Jaagupi muuseum avati Viru-Jaagupi koolimajas 18. juunil 1998. aastal. Põhiekspositsioon oli avatud
koolimaja I korruse kolmes ruumis.
Muuseumi avas Viru-Jaagupi emeriitpastor Madis Oviir.
Vald kinkis avamise puhuks muuseumile Viru-Jaagupi kihelkonna mustrites naise rahvariided.

Muuseumi püsinäitus „Talutuba“ - kangasteljed, vanad majapidamisriistad, laud Vaike Petersonilt, pildid
seinal Viru-Jaagupi kooliõpetaja Ida Soone fotokogust. Kujundas Miralda Teder. Riiulid organiseeris ViruJaagupi muuseumi juhataja Maret Malmberg, seintele seadis Jüri Malmberg - Maret pani kogu oma pere
muuseumi heaks tööle.

Tandem Maret Malmberg ja Miralda Teder tõmbasid Viru-Jaagupi muuseumi käima.
Püsinäitus „Koolituba“ – koosnes füüsikaklassi õpetajate lauast, vanadest klassipinkidest, seintel
väljapanekud fotod lõpetajatest, koolielust, joonistused, diplomid, aukirjad laudadel õpikud, vihikud,
päevikud jm kooliesemed, koolivorm, koolikotid jne – koguja ja kokkupanija oli muuseumi juhataja Maret
Malmberg (pildil) koos poja Urmoga. Koolitoa püsinäituse stendidel olid fotod Viru-Jaagupi kooli
õpetajatest ja õpilastest läbi aegade (1997.a täitus koolil 90 aastat kooli avamisest 1907.a., siis küll Kehala
kõrtsis, sest koolimaja veel polnud).

Viru-Jaagupi kooli õpetajad läbi aegade. Viru-Jaagupi kooli õpilased läbi aegade. Maret Malmbergi fotod.

23. juuunil 1998.a, n-ö õigel avamisel, kodukandipäeval, käis muuseumit ja näitust uudistamas 300
inimese ringis.
26. juuni 1998.a Virumaa Teataja avaldas muuseumi avamise puhul loo „Viru-Jaagupi sai kodukandipäevaks
muuseumi“:

Järgmine näitus „Jõulunäitus“ – avati 2.detsembril 1998.
Näituse idee pärines Aino Malmbergilt,
teostas Miralda Teder, esemeid aitas
valmistada Aino Kalme, väljas oli ka
Viru-Jaagupi algkoooli õpilaste
jõuluteemalisi töid. Näituse õnnistas
Viru-Jaakobi koguduse diakon Herki
Talen. Õnnitlemas käis ka valla esindaja
Margit Diits. Miralda Teder rääkis ViruJaagupi algkooli õpilastele
jõulutavadest ja tähistamisest.
Lapsed lugesid jõululuuletusi.

2. - 14. detsembrini oli muuseumis avatud jõulutuba. Jõulutuba külastasid oma, ümberkaudsete koolide ja
lastaedade lapsed. Fotol Kulina algkooli õpilased. Lastele pakuti morssi, kommi, piparkooke.

Fotodelt paistab, et aeti sel ajal muuseumi asja suure õhinaga ja muuseum oli kogukonnale tähtis.
1999. aastal asuti koos August Kondojaga koostama järgmist väljapanekut – „Vinni (NST) - 50“.
Näitus oli avatud 1999.a märtsist kuni oktoobrini. Materjalid (fotod, punalipud, aukirjad, vimplid, albumid,
karikad, tolleaegsed propagandaplakatid jne) pärinesid Vinni mõisast August Kondojalt, Viru-Jaagupisse
transportis need Jüri Malmberg, näituseks kujundas Maret Malmberg. Eraldi väljapanek oli Vinni NST
direktorist Heino Kallastest. Seda näitust käis vaatamas 590 inimest.

1999.a jäi muuseumisse tööle kohakaaslusega (ta töötas samal ajal ka V-Jaagupi koolis) ainus töötaja Maret
Malmberg, kuna Miralda Teder kolis Tartusse elama.

1999.a oli avatud ka tähtpäevaline mininäitus „Me polnud milleski süüdi“ – meenutamaks 50 aasta
tagust märtsiküüditamist 25.3.1949.a.
Stendil võis näha küüditatute saadetud
kirju ja fotosid. Laudadel mälestusi
Siberimaast – laulaleht, tunnistused,
diplomid, albumid.
Näitus oli avatud muuseumi hoiutoas
27.märtsini 1999, näituse seadis kokku
Maret Malmberg.
Viru-Jaagupi muuseumis toimus
27.märtsil küüditamise mälestuspäevkokkutulek 34 inimese osavõtul.
Kokkutuleku initsiaator oli Aliise
Vaasma. Kohvilaua kattis muuseum.
Küüditatud meenutasid raskeid aegu,
aga ka naljakaid mälestusi. Kohal oli ka eksriigikogulane Kuno Raude. Kokkutuleku filmis üles Erich Mägi.

Muuseumis peeti ka eakate päevi. Fotol Vaino Torp jõuluvana rollis muuseumis 2000.a.
Järgmine näitus Kehala klubi Aino Kalme juhendatava estraadiringi „tantsutüdrukte“ kostüümide näitus.
Näitus oli muuseumis avatud 1999.a detsembrist kuni 2000.a maini. Rõivaste väljamõtleja, õmbleja ja
näituse kujundaja oli Aino Kalme.
2000.a kevadel valmistus muuseum Viru-Jaagupi kodukaitsepäevaks.
Näitus „Kodukaitsel“ oli avatud muuseumis mais-juunis, kodukaitsepäev toimus 23.juunil.

Näituse idee autor ja kodukaitsepäeva
peakorraldaja oli „Memento“ ühingu liige
August Kondoja, kellelt pärinesid paljud
materjalid.

Näitusel olid eraldi stendid Vabadussõjast, Eesti Vabariigi algusaastatest, Kaitseliidu noorkotkastest,
kodutütardest, kaitseliitlasest, oli väljas ajalehe „Malevlane“ numbrid jne. Oma materjale andsid lisaks
Vaike Peterson, Helbe Väära, Aino Kalme, Aliise Vaasma, Ilme Dõnne, hr Rink, pr Raatma, Aino Lepik, Jüri
Malmberg, August Kondoja. August Kondoja oli näitusele välja pannud puust kaantega kaustad
meenutustega tööpataljonlaste elust, mille ta ise oli kogunud ja kokku pannud. Samuti olid näitusel üleval
tööpataljonlase Toomi maalid „Eestlased 41-42 Vene NFSV-s tööpataljonides“, mis maalitud 1989.a.

Vasakpoolsel fotol on näha vana kapp Vinni mõisast.
Eraldi stendil leidis kajastamist ka nõukogude okupatsiooni periood (alateemaga küüditamistest), mille
tekstimaterjalid pärinesid A.Kondojalt. Fotosid andsid näitusele L.Petrova, I.Soom, Maie Arula, M.Teder,
Tiiu Lass. Fotod kogus Maret Malmberg, kes ka kogu näituse kujundas.

Laudadel oli väljapanek teema all „Kaugel kodumaast“ vangilaagris olnute (Richard Pihlaku, Erich Vilu,
Verner Soeri jt) ning II maailmasõjas võidelnute meenutused, mida kooliõpilased kodu-uurimuslikes töödes
olid jäädvustanud.

Kodukaitsepäeval toimus Viru-Jaagupi kalmistul Kannastikul pärgade asetamise tseremoonia Vabadussõja
ausamba platsil, kus kõnelesid Kaitseliidu Viru maleva pealik kapten Jaak Leipalu (vasakpoolsel fotol), ViruJaakobi koguduse diakon Herki Talen jt, auvalves olid noorkotkad ja kodutütred. Viru malev aitas ürituse
korraldamisele kaasa, tuues rahvale näidata relvanäituse. Kirikuaias asetati mälestuslilled
repressiooniohvrite mälestuskivile.
Koolimaja hoovis esinesid teemakohaste etteastetega teenekas koduloo-uurija Alise Vaasma,
mementolased Soom ja V.Tereping, esines Pajusti klubi meesansambel Katrin Palli juhendamisel.
Kooli saalis vaadati filmi „Okupatsioon ja Saksa aeg 1942-44“.
Fotodel kaitseliitlaste tehnikat, relvanäitust tutvustab malevapealik kapten Jaak Leipalu (keskel valge
pluusiga), uudistab Vinni vallavanem Hannes Mets (parempoolsel fotol).

Pajusti töö- ja puhkelaagri lapsed muuseumis 18.8.2000. Brigadir Kati Nõmme.

Muuseumi juhataja Maret Malmberg koostamas piltsõna-kroonikat 2000.a sptembris.
2000.a novembris avas Viru-Jaagupi muuseum uue näituse “Koolilapsekunst” Viru-Jaagupi algkooli
õpilaste (27) töödest. Näitus jäi avatuks aasta lõpuni.

Näituse kujundas Viru-Jaagupi kooli direktor Taimi Randalanen (vasakpoolsel fotol seljaga), tema
abimeheks oli sama kooli õpetaja Külli Taremaa.
Parempoolsel fotol esimesed külastajad Ilme Tamm Viru-Jaagupist ja Elviine Tamm Ristikülast.

Lääne-Viru maakonna aastaraamatu abil 2000. aastale tagasi vaadates saab Viru-Jaagupi muuseum
nentida, et aastas korraldati kaks näitust, muuseumi külastas 852 inimest.
Viru-Jaagupi muuseumi külastajate arv oli võrreldavas suurusjärgus Viru-Nigula Koduloomuuseumi (823),
Kunda muuseumi (767) ja Tapa muuseumiga 1110). Lääne-Viru maakonna aastaraamatu andmetel tegutses
maakonnas 2000.a kokku 16 muuseumi.
2001.aasta algul külastas Viru-Jaagupi muuseumi ETV saate “Maahommik” võttegrupp (produtsent
Peeter Ulpus, produtsent Marko Välb, operaator Peep Kasesalu, saatejuht Rein Kübarsepp).
Alise Vaasma andis “Maahommikule” intervjuu.
Kohvilauas arutleti maaelu edendamise võimalikkuse üle.

Kaks kanget koduloo-uurijat: Alise Vaasma ja August Kondoja muuseumis materjale uurimas.

2001.a tõi Viru-Jaagupi rahvale juba pikemat aega kardetud uudise – vald sulgeb Viru-Jaagupi algkooli 1.
juulist.
Korraldav komisjon arutamas 26. mail 2001.a kavandatavat Viru-Jaagupi kooli sulgemise lõpetamise,
nn “peiepidu”.
Vasakult: Viive Haavel, Taimi
Randalainen, Külli Taremaa,
Kärt Põllu, Maret Tralla, Alise
Vaasma.

Kooli viimase aktuse jäädvustas videosse Jüri Malmberg.
Viru-Jaagupi muuseum osales kolmanda Vinni valla koduloolise raamatu “Elame veel” koostamises.

Fotol raamatu toimetus Elvi Sild, Ilme Post, Endel Molotok (peatoimetaja), Maret Malmberg, Maret
Tralla, Alise Vaasma, August Kondoja Aravuse kalamajandis. Ilme Post kalade elust rääkimas.
26. mail 2001.a peeti Viru-Jaagupi kooli “peiepidu”. Fotol võtavad Viru-Jaagupi algkooli viimased
õpetajad Külli Taremaa ja Taimi Randalainen maha kooli sildi, et anda see muuseumisse hoiule.

Samas avati kohe ka kooli mälestustahvel, mille
organiseeris kauaaegne Viru-Jaagupi kooli direktor
Vello Taremaa.
Kirja plaadil kujundas kauaegne Viru-Jaagupi kooli
kunstiõpetaja Ivi Laud.
Tahvli avasid sama kooli õpilased Liis ja Liina Klammer.

Pärast koolis sulgemist koostati kooli arhiivi materjalide põhjal näitus “Hetki kooliloost”, mis hõlmas
aastaid 1950-2001. Esemed korrastas, parandas ja näituse kujundas muuseumi juhataja Maret Malmberg.
Näitust käisid vaatamas valla koolide õpilased jt huvilised.

Vinni-Pajusti
Gümnaasiumi rahvas
näitust uudistamas.
Ees laua taga õpetajad
Kersti Minin, Sirje Püss,
Kirsti Notta, Ulvi Rembel,
Margo Müller, tema taga
Mare Akel.

2001. aasta 6. oktoobril tuli muuseumi
juhatajal kutsuda välja politsei, kuna
akna kaudu olid muuseumi ruumidesse
tunginud vargad. Fotol Jüri Malmbergi
pildu all Vinni valla konstaabel Tarmo
Kärdi varaste jälgi uurimas.

2001. aasta presidendivalimiste eel
leidsid tee maapiirkondadesse ka
poliitikud. Fotol Isamaaliitu kuuluv
Riigikogu asespiiker Tunne Kelam
Viru-Jaagupi muuseumiga tutvumas.
Kelam kõneles muuseumisse
kokkutulnutele teemal “Kes on Eesti
Vabariigi kodanik?”.

Viru-Jaagupi muuseumi annetajate, nõu ja jõuga toetanute nimekri: Madis Oviir, Valdur Liiv, Rakvere
Muuseum, Ain Juham, Elmi Ilves, Adele Rohumäe, Anna Ambos, Pauline Rebane, Ella Luht, Anna Soone,
Anette Kalvik, Heinrich Vanari, Mihkel Rebane, ...Keinaste, Johannes Inno, Hugo Lepik, Leida Vekko, Joh.
Robin, Pauline Sammalsaar, Emilie Lari, Lidia Paabo, Hernard Niineloo, Edgar Kase, Hugo Nõlve, Anna Puu,
Hugo Soone, Fridolin Pajupuu, Henriette Palmiste, Ants Vilu, Leena Lüüs (Vilu), Emilie Vilu, Freeni Vilu,
Heela Kala, Meeri Koppel, perek. Dõnne, Eva Pihlak, perek. Rink, Meeta Lugeneberg, Emilie Jõgi lastega,
Krista Koppen, perek. Kuus, Maie Stimmer, Maimo Nutonen lastelastega, Jaak Lill, perek. Malmberg, Ants
Matt, Väino Talimäe, Milvi Inno, Meida Inno, Helgi Kaljend, Alvine Udevald, Heino Rätsep, Anne Nirgi, Leida
Ilves, Paul Raud, Ida Soone, perek. Randalainen, perek. Taremaa, August Kondoja, Aliise Vaasma, Meralda
Teder, Arne Malmberg, Siliva Rebane, Eeva Jõearu, Laine Üper, Mirjam Selli, Arnold Aart, Endel Inno, Aino
Lepik, Vaike Peterson, Aino Kalme, Milde Preemet, Silvia Raatma, Vello Järv, Endel Molotok, Helgi Proosa,
Urve Sillavee, Minna Salamets, Vello Tepomees, Tõnis Nurk, Marta Sevel, Lidia Maasik, Aleksander Rammul,
perek. Soon, Erich Proosa, Maria Väära, Maie Mikenberg, Anne Seppo, Raely Viirsalu, Elle Uibo, vennad
Veiked, Laine Rohemäe, Anuta Roostalu, Kulla Lehes, Kersti Riivits, Ene Moor, Ellen Mehinurm, perek.

Lillepuu, perek. Sats, Kulina kool, AS Konstsmide Eesti, AS Viru-Jaagupi Farm, Ilme Tamm, Leida Tauben,
Elise Toombu, Ida Tossman.
Pärast kooli sulgemist 2001.a hakkasid Viru-Jaagupi koolimaja edasise kasutamise kohta puhuma uued
tuuled. Tuultele andis hoogu ka vallavanema vahetumine 2002.a jaanuaris.
2000-ndate algul tõusetu toonases maakonna ajakirjanduses aegajalt päevakorrale küsimus, mida teha
Madis Oviiri muuseumipärandiga (rikkalik raamatukogu, millest suurem osa piiblikogu) ja ikka lubati
vastuseks, et kavas on asutada muuseum, kuhu ka Oviiri kogutud esemed lähevad. Kuid et ses osas ei
suudetud kahe aasta jooksul kohapeal midagi ära otsustada, kinkisid Madis Oviiri pärijad pastori ligi 15000köitelise raamatukogu Läänemaale, päästmaks hinnalist pärandit kindlast hukust.
Siitkandist pärit arhitekt Ilmar Klammer kavandas maja kasutamise kohta uue projekti. Vasakpoolsel fotol
Indrek Klammer (Ilmari vend) muuseumis välja pandud kooli uue projekti taustal. Näiteks sel ajal oli üks
ideedest tuua Viru-Jaagupi koolimajja üle Kulina lastead.
Suletud koolimajas leidis endale ruumid Viru-Jaagupi osavalla töötaja.
2002.a sügisel alustati koolimaja katuse vahetamisega. Töid teostas AS Pajusti Ehitus. Katusevahetus läks
vallale maksma 300 000 krooni. Vinni valla ametnikud võtsid töö vastu 2. detsembril 2002.
Maret Malmbergi fotod.

Muuseum jätkas tegevust.
2001. aastal korraldas Viru-Jaagupi muuseum kaks
näitust, muuseumi külastas 828 inimest - ehk pisut
vähem kui 2000.a.
Lääne-Virumaal tegutses 2001.a kokku juba 19 muuseumi.
2002.a mais avas muuseum näituse vanadest trükistest.
2002.a jätkas August Kondoja muuseumiga sõlmitud
töövõtulepingu alusel Vinni piirkonna vanade elanike
elulugude ja ajalooliste andmete kogumist, Vinni valla
pensionäride ja TÜ liikmete õnnitlemist nende
sünnipäevadel Eesti Raadios, tööpataljonide ühingu
materjalide korrastamist, osalemist Memento korraldatud
üritustel jms.

Viru-Jaagupi muuseumi juhataja asendamatu abiline abikaasa Jüri Malmberg 2002.a septembris Vinni
NST aegseid fotosid sorteerimas, et neid siis rahvale jagada. Fotod tõi muuseumisse August Kondoja.
Parempoolsel fotol perek. Harjus Vinni sovhoosiaegseid pilte vaatamas.
2002.a oktoobris toimuvate KOV
volikogude valimiste eel ning 2003.a
märtsis toimuvaid Riigikogu valimisi
silmas pidades toimus muuseumis
1.okt. 2002 kohtumisõhtu
poliitikutega: Vinni vallavanem
Toomas Väinaste muuseumis
kohtumisõhtut avamas. Laua taga
istuvad sotsiaalminister Siiri Oviir ja
Riigikogu liige Urmas Laht
(Keskerakond). Sotsiaalminister
tutvustas uut ravikindlustusseadust.

2002.a novembris kanti maha endise Viru-Jaagupi kooli raamatud. Osa raamatuid kingiti Kulina lasteaiale,
Tammiku hooldekodule ja kohalikele kirjandushuvilistele. Fotol elupõline Viru-Jaagupi kooli õpetaja Meida
Inno raamatuid valimas.

Muuseumil oli ka nn piknikutuba, kus oli hea pidada väikseid kokkusaamisi ja tähtpäevi, vaadata videoid
jms. Toa nime mõtles välja Aino Kalme.

Viru-Jaagupi vanas koolimajas (muuseumis) käisid koos Viru-Jaagupi eakad, kes kutsusid endale külla
huvitavaid inimesi. Fotol vestleb eakatega Viru-Jaakobi koguduse uus õpetaja Tarmo Linnas.
Energiline kirikuõpetaja Tarmo Linnas plaanis endisele kihelkonnakeskusele uue elu sisse puhuda, et
kunagine elava vaimueluga kihelkonnakeskus ei jääks saatuse hooleks. Selleks asutati 2003.a Viru-Jaagupi
haridusselts, et ühiselt seltsina tegutsedes oleks seda kergem teha. Seltsi liikmed Viru-Jaakobi koguduse
diakon Tarmo Linnas, Vinni valla Viru-Jaagupi osavalla vanem Raine Linnas, kodu-uurija Aliise Vaasma,
kauaaegne pedagoog Leida Ilves, kauaaegne endine koolidirektor Vello Taremaa, suurtalunik Indrek
Klammer ja kirikumuusikust raamaturestauraator Tõnu Wilu allkirjastasid 2003.a 23. septembril seltsi
tegevusprogrammi ja põhikirja ning haridusseltsi taasasutamislepingu. Seltsi üks eesmärke oli koolimajja
tuua tagasi kool.
2004.a arutleti ka võimalust tuua Haapsalust tagasi osa legendaarse pastori Madis Oviiri raamatukogust ja
käsikirjadest, mis kingiti sealsele raamatukogule, sest Lääne-Virumaal ei suudetud unikaalse pärandi
hoidmist ja püsimist tagada. Etteruttavalt märkides, et see plaan jäi siiski plaaniks.
Madis Oviiri 110.sünniaastapäeva tähistamise korraldamiseks saatis Läänemaa keskraamatukogu 2018.a
kultuurinõunik Hilje Pakkaneni palvel Madis Oviiri jutluste käsikirjad tutvumiseks. Kohalikust elust ning
kohalikele elanikele mõeldud jutlused panid mõtisklema – mida võtta, mida jätta. Neid oli kergem mõõta
kõrgussesse - virna laotuna sai köidetud käsikirju poolteist meetrit.)

Viru-Jaagupis käib koos Viru-Jaagupi eakate klubi Elutark, kelle kokkusaamiste muusikalise poole eest on
aastaid hoolitsenud Võhu kapell. Fotol Silvi Põldme ja Anu Soon akordionil tantsulugusid esitamas. Nende
taga seisab eakate klubi president Tiina Kullik.
Parempoolne foto tõestab, et Viru-Jaagupi muuseumisse on leidnud tee ka peaminister Mart Laar koos
laulja Ivo Linna ja muusik Anti Kammistega. Kohtumine toimus 1. märtsil 2003 Isamaaliidu Riigikogu
valimiskampaania käigus.
Pärast kohtumist peaministriga ja etteasteid näidati filmi “Nimed marmortahvlil”.

Muuseumi fotokogus on foto ka, kus laulja Boris Lehtlaan käis Viru-Jaagupi rahvale esinemas.
2003.a tähistati Viru-Jaagupi muuseumis Eesti Vabariigi 85. aastapäeva teemakohase näitusega.
Näitus oli avatud 17. veebruarist kuni 17. aprillini. Näituse kujundas Maret Malmberg.

2003.a. 10. märtsist kuni 10. aprillini sai muuseumis tutvuda küüditatute mälestutega, mis selleks puhuks
näituseks seatud.

Pajusti eakate klubi Mõttelõng näitusi külastamas. Vasakul I korruse näituste toaga tutvumas,
paremapoolsel fotol muuseumi tehnikatoaga tutvumas.
Tehnikatoas olid väljas vanad raadiod ja raadiovastuvõtjad Jüri Malmbergi kogust.
Viru-Jaagupi muuseum oli tollal kohaliku ajaloo tutvustamise, samuti ürituste läbiviimise ja
kokkusaamise koht.

28.märtsil 2003.a arutatavad muuseumis Viru-Jaagupi osavalla arengukava (vasakult): Viru-Jaagupi
raamatukogu juhataja Ene Kadaja, Kehala klubi juhataja Anne Tõnis, ettevõtjad Tõnu Peterson ja Gennadi

Gramotin, Kulina lasteaia juhataja Ülleke Laherand, Viru-Jaagupi osavalla sekretär Mare Võrno,
vallavalitsuse ametnik Kristjan Võrno.
23.juunil 2003.a toimusid Viru-Jaagupis järjekordsed kodukandipäevad, mis tõi kokku 250 inimese ringis.
Kodukandipäeval meenutati legendaarset Viru-Jaakobi koguduse kirikuõpetajat Madis Oviiri tema 95.
sünnipäeva puhul, tähistati 95 aasta möödumist koolimaja ehitusest. Kalmistul mälestati endisi koolmeistreid.

Muuseumis oli selleks puhuks kokku seatud näitus “Meie Viru-Jaagupi”. Viru-Jaagupi teenekas koduloouurija Alise Vaasma andis ülevaate kooli ajaloost. Esinesid kohalikud taidlejad, kaitseliitlased korraldasid
relvanäituse ja andsid “näidislahingu” jne.

Viru-Jaagupi naisaansambel esinemas (vasakult): Helgi Kaljend, Taimi Soosalu, Laine Kurves, Tiina Kullik,
Silvi Põldme, Anu Soon, Anni Torp, Ester Pihlak.
Pastoraadi esisel muruplatsil sai vaadata puuskulptuure, mille olid varem valmis meisterdanud skulptor
Paul Mänd Eesti Kujurite Ühendusest, Tallinna Pelgulinna Gümnaasiumi kunstiõpetaja Lea Armväärt, Tudu
põhikooli õpetaja Riho Mäe ja Kunstiakadeemia magistrant Kirke Kangro.
Õhtul esitasid Eesti Harrastusteatrite Liidu näitlejad Jaan Urveti juhendamisel koos mõne kohaliku
tegelasega Mats Traadi raamatu “Harala elulood” ainetel lihtsate inimeste kõnekaid ja hingeminevaid
saatuselugusid. Kohal viibis ka kirjanik, Vilde kirjandusauhinna laureaat Mats Traat koos abikaasaga.
Sisukat Viru-Jaagupi kodukandipäeva kajastas oma veergudel ka maakonnaleht Virumaa Teataja.

2003.a II pooles avas muuseum puutööriistade näituse. Töövahenditele lisas nimed Viru-Jaagupi tuntud
tisler R. Pihlak. Näituse seadis üles Jüri Malmberg. Vasakpoolsel fotol Jüri Malmberg vestlemas kunagise
Viru-Jaagupist pärit mehe ja kooliõpetaja, hilisemas elus Viljandis elava kirjandusloolase Kalju Lillepuuga
(vasakul).
Parempoolsel fotol õpetaja Maret Malmbergi kunagised õpilased, 1988.a lõpetajad, kes käisid muuseumis
ka vanu fotosid jm huvitavat uudistamas.
2003.a augustis avati muuseumis näitus “Kodukaitsel II”.
2003.a suvel tähistas muuseum teeneka õpetaja ja koduloo-uurija Alise Vaasma 75. sünnipäeva
näitusega “Meie Liis -75” tema juhendatud koduloolistest töödest.
Parempoolsel fotol sirvib Alise Vaasma koduloolisi töid end. õpetaja Pilvia Taremaa.

Vasapoolsel fotol Viru-Jaagupi muuseumi külastajad Saksamaalt.

14.septembril 2003 oli V-Jaagupi muuseumi ruumes avatud Eesti Euroopa Liitu astumise referendumi
hääletuspunkt.

Laua taga istuvad valla valimisjaoskonna nr 3 komisjoni liikmed (vasakult): kauaaegne esimees Maret
Malmberg, Ene Kadaja, Mare Võrno, Maie Mikenberg, M. Jõgi.

Viru-Jaagupi kooli vilistlased aastast 1954. Viru-Jaagupi muuseumil külas Kadila naiselts.
Muuseum 2003.a arvudes: külastajaid 1059, aastas korraldati 5 näitust ja 1 üritus – ülevallaline
kodukandipäev 23. juunil. Muusemis olevast 5776 säilikust on eksponeeritud 3625. Külastajale on
muuseumi sissepääs jätkuvalt tasuta. Muuseumi töötajate arv 1.
Muuseumi eelarve oli 2003.a vallaeelarves oli 158 100 krooni (Vinni vallavolikogu määrus 19.2.2003 nr 4).
Mida muuseum kogus ja näitas? Eksponeeriti koolile ja kooliõpilastele kuulunud esemed ja inventari: vanu
kooliõpikuid aastatest 1918-2001, kooliõpilaste annetatud vihikuid ja õppevahendeid eri ajajärkudest,
koolikotte, klassipäevikuid, nõukaaegseid klassi toole ja laudu, kooli õppevahendeid, pioneeride
rühmapäevikuid, koolilaste referaate, seinalehti jne, fotosid koolitööst, üritustest ja koolilõpupilte jne.
Muuseumisse koguti ka Eesti ühe edukaima, Vinni NST materjale: sümboolikat, aukirju, albumeid, meeneid,
fotosid sovhoositöötajatest tööpostilt ja autahvlilt. Vinni sovhooi materjalid tõi muuseumisse August
Kondoja, kes päästis need äraviskamisest. Niisamuti leidsid tee muuseumisse äraviskamise asemel teise
väga eduka, E. Vilde nim. kolhoosi fotod. Fotod päästis ja tõi muuseumisse Alise Vaasma.
Muuseumis eksponeeriti ka vanu muusikainstrumente, osa neist olid kasutusel ilmselt kooliorkestris.
Muuseumis näidati vanaaegset mööblt: Vinni mõisast pärit raamatukappi, Viru-Jaagupi kirikuõpetajatele
kuulunud toole ja Viru-Jaagupi kirikuõpetaja Madis Oviiri annetatud vanavaraesemeid. Neist mõnigi vana
ese oli väga haruldane, nt leeripoiste tülinui.
Muuseumi asutajad kogusid küla pealt kokku korjatud vanu talu töö- ja tarbeesemeid (neist on haruldased
nt hobuste soo-kingad). Need olid välja pandud muuseumi talu- ja rehetoas.

Jüri Malmberg annetas muuseumile oma raadiote ja raadiovastuvõtjate kogu, mis koosnes tänaseks
ajalooks ja harulduseks saanud esimestest raadiotest ja üliväikeste ekraanidega televiisoritest. Osa neist sai
isegi tööle panna. Tehnikat eksponeeriti tehnikatoas.
August Kondoja uuris ja talletas sõjaaja mälestusi, osales sõjaaja mälestusürituste korraldamisel ning oli
tegev mälestusmärkide avamisel (mt Eesti Vabadussõja Rägavere lahing). Tema tõi muuseumisse
näitusetahvlid sõjaaja mälestusüritustest ning käsikirju sõjaaja mälestustest.
Viru-Jaagupi muuseumi kollektsiooni suureks väärtuseks on endiste õpetajate Alise Vaasma ja Mia Tikopi
juhendatud õpilaste koduloo-uurimuslikud tööd Viru-Jaagupi kihelkonna ajaloost külade ja koolide kaupa.
On talletatud siitkandi tuntud inimeste meenutusi ja külainimeste meenutusi nendest (nukunäitleja
Ferdinad Veike, kirjandusteadlane Herbert Salu, põllumajanduskonsulent Aksel Mark, koolijuht JuliusOsvald Kaljuvee, osav jutuvestja Puu Jaagup, õpetaja Ida Soone, näitleja Veera Ranne jpt).
See on rikkalik aines, mis võimaldab muuseumil edaspidi korraldada mitmesuguseid näitusi ja üritusi.
2004. aasta
Koostöös muuseumiga andis Vinni vald välja Aliise ja Tanel Vaasma koostatud raamatu Viru-Jaagupi
ajaloost “Viru-Jaagupi läbi aegade”.
2004.a suvel siirdus pensionile Maret Malmberg. Tema järel võttis muuseumi vedamise üle osavallavanem
Raine Linnas.
2004.a külastas Viru-Jaagupi muuseumit kokku
2004 inimest, korraldati 6 näitust: “PuuJaagup”, vanade ajakirjade näitus (fotol), ViruJaagupi jutuvestja, käsitöönäitus,
mänguasjanäitus “Pehme ja karvane”. Oli avatud
laste koolivaheaja mängutuba, korraldati üks
üritus. Säilikute ja eksponeeritud esemete arvus
muutusi ei olnud (Allikas: “Lääne-Viru
aastaraamat 2004”).
Maakonnas on muuseumide arv tõusnud 20-ni, koos filiaalidega koguni 27-ni. Valdavalt tegutsesid
muuseumid koduloopärandi talletajate ja tutvustajatena.
2004.a asuti arutama võimalikku plaani kolida Viru-Jaagupi muuseum koolimajast ümber endisesse
pastoraadimajja Viru-Jaakobi kiriku kõrval ning senise koolimuuseumi baasil kihelkonnamuuseumi
rajamist.
Pärast 1964-1968 tehtud põhjalikku remonti, mis muutis hoone ilmet tugevalt ning mille käigus lammutati
muuhulgas maha mantelkorsten (mantelkorstna kivid läksid Rakvere muuseumile ahjude ehituseks) ja ka
veranda, oli maja aastakümneid kasutuses kooli internaadina, kuid on viimasel ajal seisnud tühjana ning
vajaks uut kasutust ja enne ka remonti.

Pastoraadi peamaja oli kasutusel kooli
internaadina. Kooliõpetaja Undritsi ja
õpilase Jüri Perednja fotod 1960ndatest.
Vinni vallamuuseumi fotokogust.
Pastoraadimaja kuulub kogudusele, ViruJaagupi muuseum aga vallale. Selleski
küsimuses oli vaja saavutada eelnev
kokkulepe. Etteruttavalt nentides –
tookord kokkulepet ei sõlmitud.
2008. aastal tellis EELK Viru-Jaakobi
kiriku kogudus OÜ-lt Vana Tallinn pastoraadi kohta arvamuse-analüüsi muinsuskaitse eritingimuste
kohta, sooviga teostada pastoraadihoone katuse remonti.
Viru-Jaagupi pastoraadimaja on Eestis üks vanemaid säilinud puust ehitatud pastoraadimaju aastast 1756
(muinas.ee andmetel). Pastoraat oli pastori ja tema perekonna eluase, kuid pastoraat (saksa keeles
Pastorat, eesti keeles kirikumõis) tähendas ka inimesi - koguduse liikmeid, oli Viru-Jaagupi kihelkonna
vaimulik keskus. Igal kihelkonnal oli omal ajal oma kirikumõis, mis asus kiriku lähedal.
See väärikas maja keset Viru-Jaagupit, mis olnud eluasemeks Viru-Jaagupi pastoritele (teiste seas ka
C.Kelchile), vajab säilitamist, sest raske on ette kujutada seda ajalooliselt olulist hoonet kiriku kõrval
lagunemas...
Vald asus remontima muuseumi tarbeks ruume koolimaja III korrusel, kuid et ruumid said liigagi nägusad,
otsustati remonditud ruumidesse kolida hoopis raamatukogu. Viru-Jaagupi raamatukogu asus majas, mis
tuli tagastada endisele omanikule ja sestap polnud vallavalitsusel ka suurt valikut - vastremonditud ruumid
sai endale raamatukogu. Muusemi jäi edasi esimese korrusele külmadesse ja niisketesse ruumidesse.
2005.aastal pole Viru-Jaagupi muuseumi kohta pole muid andmeid kui maakonna aastaraamatus ja need
ühtivad Viru-Jaagupi muuseumi puhul täpselt 2003.a omadega, mis tekitab küsitavusi.
2005.a külastas muuseumi 1059 inimest, korraldati 5 näitust ja üks üritus - Viru-Jaagupi päev 25. juulil.
Säilikute ja eksponeeritud esemete arvus muudatusi ei ole. Muuseumil on üks töötaja. Sissepääs tasuta.
Vallaeelarves nähti Viru-Jaagupi muuseumile ette 82 067 krooni.
2006.aasta kohta leiab nappe andmeid Lääne-Virumaa aastaraamatust, kus on nenditud, et Vinni vallas
tegutseb kolm muuseumi: Viru-Jaagupi muuseumi kõrval ka F.von Wrangelli mälestustuba Roelas ja suures
jaos eraalgatusena 2000.aastal uksed avanud Tudu käsitöötare-muuseum.
2006.a vallaeelarves on Viru-Jaagupi muuseumile ette nähtud 74 964 krooni. Veel leiab andmeid selle
kohta, et 2006.a sõlmib muuseumi juhataja Raine Linnas August Kondojaga töövõtulepingu kodukaitse
päeva läbiviimise kohta ning tööpataljonlaste mälestuste kogumise kohta.
2007.aastal tegutses Lääne-Virumaal 19 muuseumi 12 filiaaliga, neist neli Vinni vallas: Viru-Jaagupi
muuseum (juhataja Raine Linnas), F.v. Wrangelli mälestustuba Roelas ja Roela põllutööriistade muuseum,
mida vedas kooli kauaaegne ajalooõpetaja ja direktor Maret Tralla, ning Tudu käsitöötare-muuseum Helve
Ploomi juhtimisel.
Roela põllutööriistade muuseum eksponeerib vanu põllutööriistu, töö- ja tarbeesemeid. 2007.a
põhitegevuseks olidki kogumisreidid, kuid korraldati ka 14 muuseumipedagoogikatundi 1.-9. klassi
õpilastele „Oos Roela kultuuripildis“.
Tudu käsitöötare-muuseumit külastas 2007.aastal 683 inimest. Muuseumis on säilikute arv tõusnud 2000ni.
Augusti algul toimuvaks Tudu päevadeks avas muuseum Tudu käsitöötares käsitööpäeva “Vanast uus”, kus
propageeriti vanade asjade korduskasutust. Tudu naised andsid elu vanaemade pitsilistele käsitöödele,
samuti võis näha, mida teha kasutatud mantlitest, villastest kudumitest, sukkpükstest jm. Esindatud oli

Roela käsitöömeistri Elvi Karu nahast valmistatud esemed. Tudu päeval avati Tudu muuseumis
metsatöötuba, kus KOPi ja Vinni valla toel on koostatud stendid metsatöö ja Tudu küla ajaloost.
2007.a Lääne-Viru maakonna aastaraamatu andmetel on Viru-Jaagupi muuseumis eksponaate 383.
Vähenemine võrreldes 2004. aastaga üle kümne korra… Edaspidi opereeritaksegi selle arvu ümber, lisades
et muuseumis on veel trükiseid ja fotosid.
Viru-Jaagupi muuseumile eraldati vallaeelarvest 84 545 krooni.
Ka 2008.aastal tegutses Vinni vallas neli muuseumi: Viru-Jaagupi muuseum, F.von Wrangelli mälestustuba
Roela koolis ja Roela põllutööriistade muuseum, mida vedas Maret Tralla, Tudu käsitöötare-muuseum
Helve Ploomi juhtimisel.
Viru-Jaagupi muuseumi juhatajal Raine Linnasel oli muuseumis 0,5 ametikohta. 2008.a oli muuseumi
eelarve 88 347 krooni. Lisaeelarvega suurendati muuseumi eelarvet 25 269 krooni võrra.
Viru-Jaagupi muuseumit külastas 2008.a kokku 300 inimest.
Muuseum korraldas Kehala klubiga kahasse ühe ürituse - Viru-Jaagupi kooli 100. aastapäeva tähistamise
konverentsi ja näitusega 26. juulil. Viru-Jaagupis toimuski sel aastal ainult üks suurem üritus, millega võeti
kokku kõik selle aasta ümmargused tähtpäevad: Eesti Vabariik 90, koolimaja 100, Kannastikul asuv
Vabadussõja ausammas 85.
Pidustuste raames peeti kooli aias aktus, seejärel kalmistul mälestustseremoonia Viru-Jaagupi Vabadussõja
mälestussamba 85. aastapäeva puhul. Päev jätkus kontserdiga kooli aias. Õhtul võtsid vilistlased kooli
staadionil mõõtu jalgpallis. Päeva lõpetuseks vihuti tantsu ansambli Pihlapojad muusika saatel.
Ürituse üks peakorraldajaid oli Kehala klubi juhataja Anne Rätsep.

2009-2011
2009. aastal vähendati Viru-Jaagupi muuseumi eelarvet 34 232 kroonini. Muuseumi juhatajale jäeti sellega
0,3 ametikohta. Valla 2009. majandusaasta aruandes märgitakse, et Viru-Jaagupi end. koolimajas on vaja
leida lahend kütteviisile ja välja vahetada elektrisüsteemid. 2010.aastal saigi Viru-Jaagupi endises
koolimajas tegutsev MTÜ Viru-Jaagupi Selts LEADER meetmest toetust hoone elektripaigaldise
väljavahetamiseks. Muuseumi kasutada oli vallaeelarves 10 000 krooni. See summa vähenes aga
2011.aastal veelgi - 320 eurole (5000 kroonile). Masu oli jõudnud muuseumisse…
Vahepeal on senine muuseumi juhataja Raine Linnas kohalt lahkunud ning muuseumi tegemistel hoidis
silma peal Viru-Jaagupi osavallavanem Nadežda Võrno.
2012. aastal (2011?) korraldas vald Viru-Jaagupi muuseumi ümber – Viru-Jaagupi muuseum liideti Viru–
Jaagupi raamatukoguga. Muuseumi eesmärgid: jätkata museaalide säilitamist, korrastamist ja kogumist,
püsivad, kuid edaspidi need ülesanded enam arengu- ja eelarvedokumentides ei kajastunud.
Aastatel 2012-2019 on Viru-Jaagupi muuseum kirjas küll kui hallatav asutus, kuid muuseumil eraldi rida
eelarves enam kirjas ei olnud. Muuseumi tagasihoidlikud rahasummad kajastusid Viru-Jaagupi raamatukogu
eelarves. Muuseumi tegemiste eest hakkas vastutama Viru-Jaagupi raamatukogu juhataja Ülle Rajamart.
2018: aastal külastas Viru-Jaagupi muuseumi 120 inimest: Viru-Jaagupi koolis õppinud õpilased, lasteaia- ja
koolilapsed, kandleteemalisest pärimuspäevast osavõtjad, ehk siis muuseumi olulised sihtgrupid:
kooliõpilased, endised koolilõpetajad, lasteaialapsed.
Muuseumi ruumid koolimaja I korrusel olid avatud etteteatamisel. Muuseum asus I korrusel kolmes ruumis
ja ruume köeti minimaalselt, mistõttu polnud enam tagatud esemete säilimine muuseumis. Hallituse tõttu
on neis ruumides isegi kahjulik viibida.
Viru-Jaagupi muuseumi näol on olnud tegemist koduloomuuseumiga, mis esindab kohaliku kogukonna
ajalugu, osalt ka kunagise kihelkonnaga seonduvat ajalugu. Arvuliselt on muuseumis 394 eksponaati, 1400
trükist (raamatud, laululehed, ajalehe väljalõiked jne), 342 fotot.

2019. aastal hakati vallas otsima võimalusi Viru-Jaagupi ja teiste valla muuseumide töö
ümberkorraldamiseks. 2017.a haldusreformi järel tegutses valla eri nurkades mitu muuseumit: Põlulas
koolimuuseum (mõisas ja vanas koolimajas), Kadilas ajalootoad vana koolimaja III korrusel tühjalt seisnud
ruumides, Tudus käsitöötare-muuseum, Roelas põllutööriistade muuseum ja RMK käbikuivati, Vinni-Pajusti
Gümnaasiumis koolimuuseum Vinnis.
Vallamuuseumi n-ö uut tulemist toetab ka Vinni valla arengukava 2019-2030, mille kohaselt “Vinni vallas
muuseum / muuseumid tegelevad süsteemselt valla ajaloo- ja kultuuripärandi kogumise, säilitamise ja
esitlemisega. Valla muuseumite haldamiseks või koondamiseks on loodud läbimõeldud ning tulevikku
vaatav kontseptsioon.”
2019.a sügisel asutati Viru-Jaagupi muuseumi baasil valla hallatav asutus Vinni Vallamuuseum.
Loodetavasti käib selle muuseumi käsi eelkäijast paremini.
“Eestimaal on palju muuseume. Kui neid on tuhat, siis see on tuhande esimene,” ütles Viru-Jaagupi
emeriitpastor ja suur muuseumi toetaja Madis Oviir muuseumi avamisel 1998.a.
Mingu tema sõnad lõpuks täide!
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