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Euroopa kultuuripärandiaasta 2018

TEEJUHT. JAAN LATTIK 140
17. oktoober 2018
PÄEVAKAVA

Korraldajad: Lüllemäe raamatukogu, Lüllemäe Põhikool, EELK Karula Maarja kogudus,
OK Juku-Peedu.
11.00-11.30 Saabumine, kohvilaud. Tutvumine Teejuhi näitusega Lüllemäe raamatukogu uutes ruumides
11.30 I OSA – Foorum „Meenutame Jaan Lattikut“ - Lüllemäe Raamatukogu
1944.a. sügisel vaikis Jaan Lattiku hääl siinmail, ta jäljed suundusid Läände...
Jaan Lattik: „Mu halb nimi ja minevik: mitmekordne minister, välissaadik, kirjanik, ajakirjanik ja vaimulik,
kapitalist – see kõik ei kannatanud välja Stalini päikest“ /„Teekond läbi öö“/
Sündmuse avamine ja sõnavõtud
Karula kohavaim Jaan Lattik ja Euroopa kultuuripärandiaasta – Marju Kõivupuu
Jaan Lattiku mälumaastikud – Põim Kama
Jaan Lattik elavatel piltidel – arhiivilõigud elavast ja kõnelevast Jaan Lattikust – Paavo Annus
Kirjanik Jaan Lattik. Raamatu „Minu Karula album“ esitlus – Toivo Kotov
Teejuhi infokioski avamine, vabad sõnavõtud, tänamised
13.00 – 13.30 LÕUNAVAHEAEG
13.30 II OSA – Vaimulik Jaan Lattik – kontsert-mälestusteenistus Karula kirikus
14.15 III OSA – Mu esä talun, kon ma kasvi... – sõit Mäkistesse
Jaan Lattiku sünnitalu külastamine (külalised)
15.30 IV OSA – Teejuht Jaan Lattik – Mäkiste
Jaan Lattik: „Ma võisin ise küll olla too teejuht, kes vastas võõra mehe küsimusele, kust läheb tee Karula
kiriku juurde, - sa läht siist õkva edesi.
Ise olen ma see, kes ma olen elupäevad olnud - sageli nagu koduta rändaja, kes teistele koduteed näitab
ja neid koju juhatab. Ei ole kunagi sidemeid läbi lõiganud oma isakodu ja oma elutöö kohaga Viljandis.
Neist kahest näen ma nii sageli und, kui öö on rahutu ja unenägudel kerge asi tulla ja minna. Mu
vanembite kodu on mind kujundanud, mu tööpõld - mind karastanud.“ /„Minu album“/
Lillede ja küünalde asetamine Jaan Lattiku mälestuskivile, lühisõnavõtud
Piirikivi avamine tänase Mäkiste talu piiril
15.45 XX Jaan Lattiku mälestusjooks ja -kõnd „TEEJUHT 2018“
5,5 km Mäkistest Karula kiriku juurde Jaan Lattiku kuulsaima noortejutu „Teejuht“ ainetel
16.45 V OSA Sündmuse lõpetamine – Lüllemäe kool
Jooksjate/kõndijate autasustamine, tänamine, vabad sõnavõtud
Toetajad:

