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Viimaks ometi linnus, kus on 
rahvast. Siin saame kaubast 

lahti ja reis tasub ennast ära!

Kas see linnus 
on vallutamatu? 

Ei oska öelda, aga 
tugev on see küll. 
Kõrged jämedatest 
palkidest seinad.

Kes te olete? 

0jamaa 
kaupmees 
õpipoisiga. 

Meil on 
Lääne kaupa. Naljavennad, kes 

siis rahuajal linnuses 
vahib! Kõik on 
põldudel tööl.

Kogu vaev 
luhtas.

... meie, valvurid, 
saame osta vaid 
paar paelakest 
kallimatele.

Neeruti aastal 1000 pKr



Ma ei jõua 
enam oodata. 
Maitsen KOHE! 
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Ma tunnen sooja leiva 
lõhna. Leivaahi on vist 
seal mäe peal. TULGE! 

Oi, kui 
hea!

Härra, leib 
lõhnab nii 

hästi, et me 
kohe pidime 
tulema ... 

Lapsed, 
tasa, minge 

kaugemale ...

Neeruti Leivaahjumägi, 1701

Mina tunnen 
ka. Õige 

magus lõhn.
Palun, kas 
me võime 
natuke 

mekkida?

Andres, 
vaata 
ette!

Kelle lapsed te 
olete? Mida te 

siin teete?

Muidugi ... Võtke 
tükk leiba, aga 

tehke sääred. Meie 
kapten pole nii 

lahke nagu mina.

Mina 
ka.
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F.R Kreutzwald (1803-1882), Eesti rahvuseepose Kalevipoeg 
kirjapanija, oli pärit Neeruti külje alt Jõepere külast. 

Eepose kirjutamiseks andis ainest Eesti rahvalaulude ja muistendite rikkalik varasalv. 
Paljud Kalevipoja aluseks olnud lood ja laulud on pärit just Neeruti kandist.



Miks ta peab nii sügavaid 
vagusid kündma. Sinna 

ei saa ju midagi 
kasvama panna!

Neeruti mäed. 
Ennemuistsel ajal.

0len juba kaks 
vagu kündnud. 

Vaja pikali 
visata ja 
puhata.

Võib-olla on 
millalgi vaja 
vaenlase eest 

varjule minna.

Paneme üles 
vaoharjale  palgid 

püsti ja teeme 
linnuse. Siis ei saa 
keegi meist jagu.
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Näe, ma ju ütlesin, 
et kui me selle paadi 
ära peidame, peab 

metsavaht suure paadi 
juurde ujuma.

Neeruti Tagajärv, 
19. sajandi lõpp

Vaata, kallis, 
metsavaht ujub, 

riidepamp 
pea peal.
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Siis on ta 
ju alasti. 
Halastaja 
Jumal! KURAT!

Taevane arm! 
Miks ta nii 

teeb ja kus ta 
paat on?

Mis ta siis kiusab 
meid, kui me oma 

mängupaatide jaoks 
kaskedelt tohtu 

koorime? Kättemaks 
on magus.

Aga kas ta 
teab, et meie 

paadi ära 
peitsime? 

0i ... ei. 
Kui me talle 
ütleme, siis 
alles saame 

koslepi.



Peeter ja tema 
sõbrad. Mängivad 
ikka hästi küll.

Neeruti Sadulamägi, 1920. aastad 0I! Kõik tantsivad. 
Nii palju rahvast. 

Vahva pidu!
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Tulge tantsima. 
Lustiline lugu.Kas 

lähme? Huh! Meie
 jaoks vahest 
liiga lustiline. Aga 

väga 
lõbus.

Pill juba 
hüüab!



Neeruti, 
Mäeotsa mägi

1940. aastate lõpp Tapa lennuväli, 1950. aastad

See pinnas sobib väga hästi 
Nõukogude sõjalennuvälja 

täitematerjaliks. Meie 
punakotkad hakkavad sealt 

õhku tõusma ja lääne 
imperialistidele säru tegema!
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See, et Neeruti 
Mäeotsa linnamägi 
veeti Nõukogude 
sõjalennuvälja 
täitepinnaseks, 
oli vapustus.

Inimestel oli suur mure: 
kas kõik Neeruti mäed 
tehakse lennuväljade 
ehitamiseks maatasa.
See oli üks põhjus, miks 
loodi 1957. aastal Neeruti 
maastikukaitseala.

Eduard Leppik Enn Loik



Rüütel tuleb oma 
kaaskonnaga ja kõigil 

on kivi kaasas.

Neeruti, 2003 suvi. 
Rahvas koguneb 
Kalevipoja lugude 

etendusele Sadulamäel.

Mina tõin oma kivi 
Saaremaalt kaasa. 

Täiesti tasuta!

Vaadake, 
president 
Rüütel 
tuleb! KO
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laske nad 
läbi.

Andke oma kivi kujur 
Aivar Simsonile. Tema 

paneb selle paika.
0stke kive kuju 
jaoks, ainult 

2 krooni tükk!
Mina seda 

tõsta ei jaksa. 
Sina ka mitte.

Mul on 
endal 
kivi.


