Kontakt: info@veskivaramu.ee
MTÜ EESTI VESKIVARAMU
Hellenurme küla, Palupera vald, 67514 Valgamaa
www.veskivaramu.ee
weskiwiki.veskivaramu.ee

Põhjalikumad kaardid
ja lisainfo leiad
Veskivaramu kodulehelt
ja weskiwikist.

Tel: (+372) 767 9809
Mob: (+372) 520 5142

• Jaga oma veskilugu. Võimalik, et oled ainuke, kes seda veskilugu mäletab
• Iga veski vääriks tervet raamatut
• Aita jäädvustada Eestimaa hääbuvat tehnikaajalugu
• Veskid on oluline tehnika- ja pärandkultuuri osa

LUTSU VESKI Arula ojal, Sihva-Arula tee ääres.

Koostanud Mae Juske. Graafiline disain Marge Robam

Vana ja väärikas Lutsu (Madsa)
veski töötab nüüd
majutuskohana

VALGA MAAKONNA VESKITEE
“Veskitee” on MTÜ Veskivaramu ja MTÜ Hellenurme Veskimuuseum poolt läbiviidav
ning PRIA (LEADERi) toetusel loodud projekt, mis tutvustab Eestimaa
säilinud veskeid ja veskikohti ning aitab huvilistel nendeni jõuda.
Veskitee tutvustab põhiliselt Valgamaa ja naabermaakondade valdades paiknevaid
veskeid ja ka endisi veskikohti, mis vääriksid inimeste huvi ja tähelepanu
ning mille erakordsus ja ehedus ilmestab Sinu reisi neis kauneis paigus.

Iga veski
on lehekülg meie
kultuuriloost ja killuke
tehnikapärandist

Vaata lähemalt: WWW.VESKIVARAMU.EE/VESKITEE
HELLENURME VESIVESKI 1880. AD 2013
Viimane vee jõul töötav püüli- ja jahuveski Eestis.
MTÜ Hellenurme Veskimuuseumis toimuvad veskiekskursioonid, õpitoad,
kontserdid. Avatud muuseumitoad vana aja eluoluga.
www.veskimuuseum.ee

KALME VESKI on ehitatud enne 19 sajandi lõppu (1873-1875).
Nüüdseks on välja vahetatud terve veski ülemine
puitkonstruktsioon, mis asub veski müüride peal.
Plaanis on teha veski korda
nagu ta oli vanasti.

MÄRDI VESKI on üks näide, kuidas võib vanale
veskile elu anda.

SÄILINUD VESKID
VALGAMAAL

Tallinn

Maardu
Rakvere

Kohtla-Järve

Paide

Haapsalu

Pärnu

Tartu

Viljandi

Kuressaare

V a l g a m a a

Võru
VALGA

Valgamaa veskid ja veskikohad

Jõhvi

Narva

Taagepera veski
Holdre veski
Koorküla veski
Tõrva (Tultsi) veski
Leebiku veski
Kalme (Jõgeveste) veski
Sooru veski
Vaardi (Tursti) veski
Kuigatsi veski (juustukoda)
Sangaste Mäeveski
Lauküla (Sangaste villaveski)
Hellenurme veskimuuseum
Palu veski
Lutsu veski
Märdi veski
Restu veski
Oriku veski
Visela veski
Kõlbi veski
Vahtsekivi veski
Vana-Antsla pruulikoda
Nässmetsa veski

Valgamaa veskitest on teateid juba aastast 1366,
mil Kuigatsi mõisa müügiürikus on märgitud selle hinnaks
„koos veski, tiigi ja tammiga“ 1400 marka.
Uuemal ajal ehitati see veski ümber juustukojaks ja vilja
jahvatamiseks ehitati Kuigatsi tuulik (ülal).

Helme ümbruse kaart 17. sajandist

HELME-TÕRVA
lähiümbrus on olnud
väga veskirikas piirkond.
Tõrvast 5 km ümbruses
on teada 9 veskikohta:
Linnaküla, Helme (Arstle),
Alaveski, Kirikumõisa, Tikste,
Tõrva (Tultsi), Matsi, Roobe,
Kalme. Mõnest veskist on
alles vaid märge ja foto
Muinsuskaitseameti
andmepangas.
Kuigatsi juustukoda

Laatre veski 1967 aastal

Iga veski
on lehekülg meie
kultuuriloost
ja killuke
tehnikapärandist

