
TULIUUE JÕULURONGIGA  
RAKVERE JÕULULINNA  

 
Jõulude-eelne aeg on igati põnev ja rahutu aeg nii väikestele kui suurtele, kus 
kõik sebivad-sagivad ringi, otsides jõulukinki, lapsed ootavad päkapikke... 
 
Igal aastal on detsembrikuus korraldatud erinevaid jõuluüritusi: laste jõulupidu, 
jõulumaa, päkapikumaa, jõululaat jne. Esimese suurema ja laste tänu võitnud 
jõulumaa taasiseseisvunud Eesti Vabariigis korraldas 1994. aastal Pärnumaal AS 
Halinga Puu (projektijuhid  Ants Matiisen ja Toivo Keva), kus käis ~ 8000 
külastajat. 1995. aastal Kanal 2 ja turismifirma Viru Tuur poolt korraldatud 
Viimsi jõulumaad (projektijuhid Liina Orlova, Kris Taska ja Toivo Keva) 
külastas kuu aja jooksul juba 38 tuhat last ja lapsevanemat-õpetajat.  
 
2000. aastal käivitus tollase EVR Ekspressi (praegune AS GoRail) 
eestvedamisel projekt „Eesti esimene jõulurong  Rakvere jõululinna“ (idee 
autor, projektijuht ja korraldaja Toivo Keva), kus osales kokku 20 päeva jooksul 
~8000 last ja lapsevanemat. Lisaks rongile tuldi Rakverre ka jõulubussidega 
mitmetest Eestimaa linnadest, kokku ligi 1000 inimest. 
 
Tänavu möödub esimese Eesti jõulurongi käivitamisest (mis kahjuks sõitis 
täistuuridel ainult 2000. aastal, 2001. aastal sõitis jõulurong poole koormusega 
ja lõpetas siis oma tegevuse) kolmteist aastat. Paljud toona lapsena jõulurongiga 
Rakvere jõululinnas käinutest on nüüd ise emad-isad ja kindlasti sooviksid nad 
oma lastele näidata, kui huvitav oli neil siis jõulurongi sõit Rakvere jõululinna! 
 
Sel aastal on Kodanikuhariduse programm Minu Riik  koostöös AS Eesti 
Liinirongid, Sihtasutusega Virumaa Muuseumid ja Rakvere 
Linnavalitsusega taaskäivitanud projekti „TULIUUE JÕULURONGIGA 
RAKVERE JÕULULINNA“, mis on mõeldud Tallinna ja Harjumaa 
koolidele ja koolieelsetele lasteaustustele (sobiv vanus 5 -13 eluaastat). 
 
Korraldajad soovivad kogu südamest, et see projekt annab tuhandetele lastele ja 
neid saatvatele õpetajatele  võimaluse saada osa atraktiivsest jõulumaast 
Võlulossis (Rakvere Ordulinnuses), osaleda joonistusvõistlusel ja saada 
jõuludeks hea ning mõnus tuju!  
 
Meeskond igatahes annab endast selle nimel parima! 
 
AS Eesti Liinirongid poolt antakse   Rakvere jõululinna sõitjate käsutusse 
tuliuus jõulurong, mille neljas mugavas ja jõuludeks kaunistatud vagunis on 
kokku 200 kohta koos saatjate õpetajate-kasvatajate tasuta kohtadega. 



 
Jõulurong väljub Rakvere jõululinna 

4. kuni 19.  detsembrini 2013 
Tallinnast Balti jaamast kell 10.50 ja saabub Rakverre kell 12.05 

 
Tagasiteed alustab jõulurong peale Võlulossi programmi lõppu kell 16.40 

ning saabub Tallinna, Balti jaama kell 17.51 
 

Igale väljumisele müüakse 180 istekohta ja antakse 18 tasuta kohta 
õpetajatele-saatjatele (iga 10 õpilase kohta üks õpetaja). 

 
 

Jõulurongi pääseb Tallinnas pileti esitamisel (pileti osa „rongi päkapikule“ 
rebitakse ära) 15 minutit enne rongi väljumist. 
 
Jõulurongi igas vagunis on ametis päkapikud, kes näitavad lastele kätte 
istekohad. 
   
Teel Rakverre korraldavad päkapikud-reisisaatjad oma väikestele reisijatele 
individuaalse  viktoriini, mille parimaid vastajaid autasustatakse tagasiteel 
diplomi ja meenega. 
 
Päkapikkudel on müügil ka jõululoteriipileteid (iga loos võidab!). Võitude 
kättesaamine on tagasiteel, samuti karastusjoogid ja midagi suhu panna. 
 
Vagunis saab iga Jõululinna reisija päkapikult Jõululinna Võlulossi reisipassi, 
millele iga laps kirjutab ise peale oma nime. Selles reisipassis on kirjas 
päevakava ja jõulurongi sisekorra eeskirjad. Muidugi ei puudu sellest  ka 
Rakvere linnapea tervitus ja viisa, sõiduks Rakvere jõululinna. Reispassis on ka 
ärarebitav osa – tunnistus, millele saab Rakvere jõululinna raudteevaksalis 
jõululinna linnapea  pitsati.  
 
Rakverre jõudes ja rongist väljudes rivistavad päkapikud lapsed  kahekaupa 
ühtsesse kolonni ja ühise jõulurongkäiguna minnakse Rakvere Vallimäele 
Võlulossi  ( ~ 900 meetrit). 
 



 
 
 
Rakveres Vallimäel Ordulinnuses on uksed avanud Võluloss! 
Jõulurongilt saabuvaid lapsi ootavad külla võlurid ja päkapikud. 
Lossi õues kasvab kuusemets, põlevad lõkked ja tõrvikud.  
Mängib kaunis jõulumuusika.  
Sõjapäkapikud teevad tulevärki ja lasevad aupauku. 
Näha saab lustakat nukuetendust „Vahva rätsep“. 
Meisterdatakse mesilasvahast  jõuluküünlaid ja vermitakse õnneraha.  
Kaunistatakse koos jõulumemmega piparkooke ja uudistatakse päkapiku 
postkontorit. 
Õpitakse võluritelt võlutrikke ja kõige julgemad saavad külastada õudset 
kummitusekoobast.  
Külla tuleb Jõuluvana ja linnuse kits, kes ennustab, mida oodata uuelt aastalt 
 
Raudteejaamast tullakse rongkäiguna kella 12.45-ks  Võlulossi, mis oma 
salapäradega ootab väikesi ja suuri külalisi. 
 
Pärast Võlulossiga tutvumist süüakse üheskoos maitsev jõululõuna ja asutatakse 
end teele raudteevaksalisse (mitte enam kolonnis), kust kell 16.40 väljub 
jõulurong Tallinna. 
 
Rakvere raudteevaksalis ootab jõulumaalt saabunuid  ja jõululinna linnapea 
või tema esindaja, kes paneb reisipassis olevale tunnistusele pitsati selle kohta, 
et tunnistuse omanik  on ikka tõepoolest  jõululinnas käinud.  



 
Piletid 
Pilet jõulurongile maksab 26 EUR  
hind sisaldab: 

- mõnusa rongisõidu tuliuue (teeb meiega oma esimesed sõidud pärast 
tehasest tulekut) jõulurongiga Tallinnast Rakvere jõululinna ja tagasi koju 

- päkapikk-reisisaatja hoolitseva teeninduse kogu reisi vältel 
- reisipassi  
- Võlulossi ja mitmete päkapikkude töökodade külastuse, kus jagub nii 

vaatamis– kui isetegemiserõõmu 
- lustaka nukuetenduse  „Vahva rätsep“ 
- maitsva jõululõuna Võlulossis 
- lastele Jõuluvanalt väikese kingi 
- tunnistuse jõululinna külastuse kohta  

 
Jõulurongi pilet koosneb atraktiivsest piletist ja kolmest ärarebitavast osast 
(esimene antakse Tallinnas vagunisse sisenedes rongipäkapikule, teisega pääseb 
sisse Võlulossi ja kolmas on nn. kupong jõuluvanale, mille eest saab tagasiteel 
kommikarbi). 
 
Pileteid müüakse Kodanikuharduse programmi Minu Riik poolt ainult 
ettetellimisel kooli –ja lasteaiagruppidele.  
 
Pileteid saab tellida meiliaadressil info@minuriik.ee  
  
 
Kaks aastat tagasi käigus olnud jõulurong ei mahutanud kõiki sõita soovijaid, 
seepärast anname kõigile soovitused piletid aegsasti ära tellida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


