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Eesti-Läti-Leedu saatusekaaslaste sõprus aina
süveneb

Esimene peatuspunkt oli Toompea loss,
kus Rukkililli ja külalisi võõrustas Riigikogu liige Urve Tiidus
Mai lõpus käisid Murtud Rukkilille Ühingu kutsel Tallinnas ja Põhja-Eestis külas saatusekaaslased Lätist ja Leedust. Üheskoos külastati
Toompea lossi, Tallinna
Raekoda ning presidendilossi Kadriorus. Külalised ööbisid Kuusalu vallas Laugu külalistemajas.
Järgmisel päeval käidi
Kupu külas Näkiallika
tööriistamuuseumis, Kaberneeme rannas ning
külastuse kulminatsiooni
oli iga-aastane kodupäeva tähistamine Tallinnas
Jüriöö pargis.
Kolme Balti riigi sõprus
algas Rukkilillede ja Läti
Aluksne represseeritute
külaskäikudega. Möödunud aastal toimus Tartus
kolme Balti riigi konverents, kus esimest korda
osalesid ka Leedu saatusekaaslased.
Läti Poliitiliselt Represseeritute Ühenduse esimees Ivars Kalkis ütles
pärast külaskäiku, et Läti
poliitiliselt represseeritute ühingu üks tegevusvaldkondi, rahvusvaheline koostöö kommunistliku režiimi ohvritega, on
pärast LPRÜ eestvedamisel toimunud muutusi
saanud uut hoogu. Seda
soodustab ka piirialade
üksuste aktiivsus, sealhulgas Alūksne klubi Sarma tegevus ja selle eestvedaja Dzidra Mazika
hindamatu isiklik panus
kontaktide hoidmisesse
ning ühiste ürituste korraldamisse Eestis elavate
saatusekaaslastega.

Käesoleva aasta 25. ja
26. mail toimus Alūksne
esindajate visiit Eesti
sõprade juurde, kaasas
sõitsid mina ehk Läti Poliitiliselt Represseeritute
Ühenduse (LPRÜ) esimees Ivars Kaļķis, sekretär Dagnija Liepiņa ja juhatuse liige, endiste poliitvangide ja kommunismiohvrite rahvusvahelise
ühingu (Inter-Asso) presiidiumliige Baltimaadest
Pēteris Simsons. Lahke
vastuvõtt ja hoolikalt kavandatud üritus näitas
Eesti poliitiliselt represseeritute
sõbralikkust
oma lõunanaabrite suhtes, meenutades ühist
saatust, karmi ajalugu ja
rõõmu iseseisvuse taastamisest. Eesti Kodu mälestusmonument ja ürituse eestvedaja sõnad –
me ei tea, kes seda kodu

ehitas, aga teame küll,
kes hävitas – olid tõeliselt muljetavaldavad ja
äratasid mõtisklusi sellest, kui palju on Lätis
sarnaseid hävitud kodusid, kuhu ei pöördunud
omanikud pärast iseseisvuse taastamist tagasi
või nende lapselapsed ei
tulnud sooviga vanaisade
talusid taastada vanadel,
vaenlaste poolt hävitamata jäänud vundamenditel füüsilises ja moraalses tähenduses.
Nägime, kuidas eestlased tunnevad uhkust
oma riigijuhtide üle, tutvustades meile parlamendihoonet, presidendilossi, Tallinna raekoda.
Riias on presidendiloss
suurem ja vanem, aga
me ei saa hoobelda ajaloolise raekojaga, sest
olime
sunnitud
seda

uuesti üles ehitama sõjas
hävitatud raekoja asemel. Kadrioru loss üllatas
meid kohati tagasihoidlikkuse ja demokraatlikkusega ning lossipargis
asuvate
mesitarudega.
Majutus linnalähedases
metsas Laugu külalistemajas ja ühine istumine
eesti ja leedu mõttekaaslastega
õhtusöögilauas

vesteldes möödunud aegadest ja tulevikuplaanidest, ajendas meid kavandama sarnast kohtumist Lätis, võib-olla seoses iga-aastase siberlaste kokkusaamisega 25.
augustil Ikšķile (Üksküla)
linnakeses.
Siberis sündinud eesti
sõduri poja eramuuseum
Näkiallika talus meelitas
meid kogutud materjalide ulatuse ja mitmekülgsusega, samuti eesmärgiga säilitada tõendeid
Eesti mineviku kohta
ning hoida mälestust
eesti sõduritest, kes tuli
vabatahtlikult appi soomlastele nende maa kaitsmisel sissetunginud bolševike vastu. See on Lätis vähetuntud Eesti ajaloo episood eesti poiste
valikust. Seda polnud
saksa leegioni värvatud
lätlastel.
Jõudes tagasi koju teise päeva hilisõhtul, tundsime rõõmu nähtu ja
kuuldu üle, tänulikkust
meie saatusekaaslastele
sõbraliku vastuvõtu ja

Külaskäigu kulminatsioon:
kodupäev Tallinnas Jüriöö pargis.
Kõneleb justiitsminister Urmas Reinsalu

Kadrioru lossis lippude juures
tegid ühispildi Eesti, Läti ja Leedu ühingute juhid

meile näidatud asjade
eest, soovi väljendada
tunnustust suurt korraldustööd teinud Dzidra
Mazikale ja kohustust
ühingu juhatuses arutada ning kavandada samaväärsete ürituste korraldamist, kutsudes osalema ka meie eestlasi ja
leedulasi.
Läti Aluksne
ühingu juht
Dzidra Mazika
tänab Tallinna
linnavalitsust
vastuvõtu eest
raekojas
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Me ei ole oma iseseisvuse peremehed
vanaisa saadeti vangilaagrisse. See ei toimunud kuskil kaugel maal ja
kaugel ajal. Need inimesed on veel elus ja mäletavad. Leian, et on oluline, et me seda ei unustaks. Olles läbi elanud
kannatused ja vabaduse
võtmise, oskame ehk
rohkem hinnata meie tänapäevast vabadust?

KAJA KALLAS
Eesti
Reformierakonna esimees
Meil kõigil on sugulasi
ja tuttavaid, kes on elanud läbi küüditamise ja
massirepressioonid. Minu
perekonda puudutas küüditamine väga lähedalt,
sest mu ema küüditati
kuuekuuse beebina koos
oma vanaema ja emaga
Siberisse, samal ajal kui

Kui minult küsitakse,
kui palju meie repressioonidest Euroopa tasemel teatakse, siis pean
tunnistama, et mitte palju. Kesk-Euroopa jaoks
olime meie raudse eesriide taga ja tundub, et sellest väga ei räägitud, mis
selle eesriide taga toimus. Mul oli Brüsselis Euroopa Parlamendi saadikutest sõpruskond ja kui
ma neile oma perekonna
lugu rääkisin, olid nad šokeeritud. Kaugel toimunud repressioonid said
neile korraga nii läheda-

Hindame vabadust

URMAS REINSALU
justiitsminister
Tähistame

käesoleval

aastal Eesti Vabariigi sajandat iseseisvusaastat.
Enamiku sellest ajast
oleme olnud paraku võõra võimu meelevalla all.
Kõige selle rõõmsa ja
toreda kõrval, mida ajaloost meenutada, peame
meeles pidama neid katsumusi, mida meie isade-emade ja vanaisade-vanaemade põlvkonnal tuli üle elada okupatsiooniajal.
23. augustil avatakse
Tallinnas
Maarjamäel
memoriaal kõigile neile
Eesti meestele ja naistele, kelle elu röövis kommunistlik režiim. Samuti
saavad selles mälestuspaigas olema eraldi mälestustahvlid Nõukogude

seks ja võtsid konkreetse
kuju.
Igal aastal me mälestame Euroopa Parlamendis
juuniküüditamise ohvreid
koos Läti ja Leedu kolleegidega. Euroopa Parlamendis on isegi selle auks
väike mälestustahvel.
Aga
samas
peame
mõistma, et erinevaid koledusi on paraku Euroopa
rahvaste kallal pandud
toime ka teisi. Ja selleks,
et teised mõistaksid meie
läbielamisi, peame me
kuulama ja mõistma ja
mälestama ka teistes riikides toimunut. Näiteks
mälestasime heegeldatud lillega rinnas Srebrenica massimõrva, kus
1995. aastal hukati üle
8000 võitluseas meessoost bosnjakki. Saksarežiimi ajal, aastatel 19401944, represseeriti Strasbourgis prantslasi, eriti

terroriasutuste poolt hukatud Eesti kaadriohvitseridele. Ka Eestil on
oma Katõn ja me mälestame kõiki ohvreid.
Mineviku meenutamise
kõrval on tähtis, et Eesti
oleks kaitstud. Mul on
hea meel, et valitsus otsustas Eesti tõhusama
kaitsmise nimel jätkata
kaitseinivesteeringute
programmiga. See programm annab meile tegeliku võime vastasele vastu hakata, sest lisaks relvadele on vaja ka lahingumoona. Eesti kaitsmisesse panustamise üks
osa on ka tõhus koostöö
meie sõjaliste liitlastega.
Kui vastane näeb, et
meie ründamine maksab

juute.
Natsi-Saksamaa
kuritegudest Saksmaal ja
Poolas ei hakka isegi rääkima. Belglastel on oma
häbiplekk – Kongo. Kuigi
see asub Euroopast eemal, on seal siiski belglaste poolt pandud toime
koledaid tegusid, mis
siiani Belgias resonantsi
tekitavad, sest siin on
suur kongo päritolu inimeste kogukond.
Selliseid näiteid võib
tuua paljudest Euroopa
riikidest. Peaaegu kõik
Euroopa rahvastest on
mingil ajaloohetkel olnud
ohvrid. Seda tuleb mõista
ja silmas pidada, kui me
tahame, et ka meie repressioonide ohvreid mälestataks ja austataks.
Kellegi kannatused ei ole
suuremad ega väiksemad, need on lihtsalt
teistsugused. Aga mäletamine aitab koledusi tulevikus ära hoida.

talle sõjaliselt rohkem
kui oodatav kasu, jätab
ta oma plaani sinnapaika.
Praeguse
põlvkonna
ülesanne on õppida tänase Eesti hoidmisel vanemate põlvede visadusest
ja meelekindlusest. Me ei
ole iseseisvuse peremehed. Oleme saanud iseseisva Eesti laenuks veel
sündimate
eestlaste
põlvkondadelt ja peame
eestlust, Eesti loodust ja
vabadust hoidma nagu
silmatera ja heas korras.
Teist okupatsiooni eesti
rahvas üle ei elaks, teist
okupatsiooni me juhtuda
ei lase. Sellele mõtleme
23. augustil Maarjamäel.

Rukkilillede Lõuna-Eesti piirkonna juht
Raimo Ladva sai Valgetähe
V klassi teenetemärgi

Murtud Rukkilille Ühingu liige, tartlane Raimo
Ladva korraldas möödunud aastal ühingu 15-aas-

tase tegutsemisaja ühe
suurejoonelisema ürituse
– Balti riikide represseeritute 2-päevase konverentsi Tartus. Kokku tulid
mitusada eestlast, lätlast,
leedukat, kes sõlmisid
koostöölepingu, meenu-

tasid ajalugu, kust leidsid
ühist rohkem, kui varem
arvata oskasid.
Tänavu kohtusid sõbrad
uuesti Tallinnas, nagu kirjutame oma lehe esileheküljel. Regulaarselt on
Rukkilillede esindus käi-

nud külas Lätis Alūksnes,
küllakäik on plaanis ka
Leetu Kaunasesse.
15-aastase abi ja koordineerimise ning Tartu
nõustamispunkti loomise
eest esitas Murtud Rukkilille Ühing Raimo Ladva
Valgetähe V klassi teenetemärgile, mis president
Kersti Kaljulaidi otsusega
Raimole ka määrati ning
anti üle Eesti Vabariigi
100. sünnipäeva eel, 21.
veebruaril Tartu Ülikooli
Narva kolledžis.
Raimo sündis Rõuges.
1949. aasta 25. märtsil
küüditati ta koos vanematega Siberisse. Lapsepõlveaastad möödusid Irkutski oblastis, kus algas
ka koolitee. 1957. aastal
õnnestus perega Eestisse
naasta. Viimased kümmekond aastat on ta töötanud Tartus hotelli Dorpat hooldusjuhina.
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Murtud Rukkilille
Ühingu panus Eesti
riigi arengusse on
ülioluline

JÜRI RATAS
Eesti Vabariigi
peaminister
Tänavu möödus traagilisest juuniküüditamisest
77 aastat. Öö varjus viidi
toona kümme tuhat eestimaalast
väevõimuga
oma kodudest vangilaagritesse või asumisele. Paraku on Eestimaa ajaloos
kogu meie ühiskonda
rängalt
puudutanud
sündmusi veel märksa
rohkem. Seetõttu mälestame 14. juunil üleriigilise
leinapäevana nii sõdade,
küüditamiste kui teiste
repressioonide ohvreid.
Meenutame inimesi, kes
on teenimatult kannatanud või langenud seistes
vaba Eesti eest.
Mitmed ajaloosündmused on meie väikest rahvast puudutanud väga
karmilt. Valusalt paljud
küüditamiste ja sõjakoleduste ohvrid ei näinud
enam kunagi oma lähedasi ega isamaad. Ka
need, kes maha jäid,
kaotasid oma lähedased
ja tuttavad ning pidid elama aastakümneid võõra
võimu all. Minevikus aset
leidnud vägivallal ei ole
mingit õigustust ning rängad kuriteod Eesti riigi ja
rahva vastu ei tohi enam
kunagi korduda.
Meie inimesed on teenimatult palju kannatanud,
aga meie vaim ja rahvustunne on ülekohtust tugevam. Totalitaarsete režiimide koledad teod ja
õõvastav hirmuvalitsus ei
suutnud meid murda.
Seepärast saame praegu
oma vaba riiki ja iseolemist iseäranis kalliks pidada. Meie kohus on olnud aegu mäletada ja
teha kõik, mis meie võimuses, et kunagisi kannatusi leevendada ning
nende kordumist vältida.
Igaühel meist tuleb oma
vaba ja iseseisvat Eestit
iga päev hinnata ja hoida.
Murtud Rukkilille Ühing
on aastate jooksul teinud
palju tänuväärset ja isetut tööd represseeritute

ja küüditatute huvide
esindamisel ning kaitsel.
Samuti nende mälestuste
kogumisel ja talletamisel,
et teadmine ülekohtust ei
ununeks ka järgnevatel
põlvedel. Tunnustan väga
selgelt teie panust ja soovin, et te oma töös ei väsiks. Soovin eraldi tänada
ja tunnustada ühenduse
eestvedajat,
auväärt
Enno Uibot innustava pühendumuse eest Eesti
asja ajamisel.
Olen kindel, et Murtud
Rukkilille Ühingu ja riigi
koostöö on ka edaspidi
vastastikku austav, toetav ja Eesti elu edasiviiv.
Seejuures pean väga oluliseks, et MTÜ Murtud
Rukkilille Ühing on sõlminud mitmeid koostöölepinguid näiteks Tallinna
linna ning mitmete parlamendierakondadega. Samamoodi on vajalik suhtlus ja ühistegevused teiste Balti riikide ning seal
tegutsevate ühendustega.
Koostöö Murtud Rukkilille Ühinguga aitab ka
teistel organisatsioonidel
oma tegevusega tõsta
isamaalist kasvatust ja
ajalooalast
teadlikkust,
mis omakorda edendab
Eesti omariikluse arengut. Seejuures on ääretult oluline hoida ja ühendada kõiki Eestimaa elanikke, sõltumata soost,
vanusest või rahvusest.
See on väärt siht, mille
heaks tuleb panustada
riigi, kohalike omavalitsuste ning kodanikuorganisatsioonide igakülgses
koostöös.
Eestimaa ja eestimaalaste raske ajaloo mäletamise ja meenutamise
kõrval on oluline alati
vaadata positiivse pilguga
tulevikku. Ehitada üheskoos üles kõike seda, mis
on olnud läbi aegade meile kallis ning mille nimel
on meie esivanemad aastasadu pingutanud. Ainult
nii põlistame väärikalt
nende kallist mälestust,
ülimaid ohvreid ja hindamatuid saavutusi.
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Tipud saavad kokku suvel Saaremaal Vilsandil
Mis on ühist Saaremaa,
Viimsi, Rõuge vallal ning
Narva-Jõesuu linnal? Me
leiame sealt oma kodukoha patrioodid, aktivistid,
multitalendid, kes on löönud omavahel käed, et
ühendada mõttelise teljega Eesti lääne-, põhja-,
lõuna- ja idapoolseimad tipud ning algatanud liikumise Tipud Kokku.
Tipud ja koostööpartner
MTÜ
Murtud
Rukkilille
Ühing saavad kokku tänavu suvel 24.-26. augustil
Saaremaal Vilsandi saarel.
Lisaks sõprussuhete tugevdamisele, üksteise kultuuriga tutvumisele ning
Lääne-Saaremaa
vaatamisväärsustega tutvumisele keskendutakse seekord ka haldusreformi mõjudele—plaanis on jagada
kogemusi ühinenud Saaremaa valla näitel. Allkirjastatakse hea tahte koostööleping ning vormistatakse
statuut. Tippude soov on
viia kokku iga piirkonna ettevõtjad, kultuuriinimesed
ning teised sama huviga
inimesed, kellel võiks tutvusest ka edasisi koostööplaane sündida.

tustahvli koopiad ka Prangli saarel, Vaivaras, Saaremaal Lümanda külas avati
2011.
aastal
läänetipu
plaat, kuid seda veel kuhugi kinnitatud ei ole. Loodetavasti leiab plaat jäädava
koha käesoleval suvel Vilsandil.

Meenutus 2012. aastast
2012. aasta 28. juulil,
ajal, mil kõrgrõhuala oli
võtnud Eesti oma embusesse ning kuumakraadid
ulatusid
troopilise
kliimavöötme
keskmisteni,
sai Prangli saarel valmis
üks kodu. Viimsi valla
Leppneeme sadamast tunniajalise meresõidu kaugusel asuval saarel avati mälestussein ja tahvel hävitatud Eesti kodude mälestuseks.
Kuus aastat tagasi jõudis
Murtud Rukkilille Ühingu
esimees Enno Uibo järeldusele, et pikalt hinges
kriipinud mõte tuleb teoks
teha. Paljud küüditamiste
käigus tühjaks jäänud kodud olid aastaid hiljem varemetes. Põrandad, kus Ivika Maidre, Mailis Koger, Enno Uibo, Katrin Roop, Jaen Teär, Terje Lilleoks, Veronika Stepanova tänavu kevadel Haapsalus.
olid astunud lapse paljad sümboliseerib peremehe
jalad, olid mattunud vare- tagasitulekut Siberist. Kuju
Kuidas kõik alguse metesse. Kus kunagi olid on pühendatud inimestele,
sai?
peenrad,
kasvas
nüüd kes tulid pärast pikki võõ2009. aastal algatas too- umbrohi. Palju kodusid ramaal oldud aastaid konane Mõniste vald Võru- ehitati küll tammsaareliku dumaale tagasi. ”Kaugelt,
maal MTÜ Ääremaa Noo- töökuse ja järjekindlusega läbi vaevade aja, jõudis
red, et nelja Eesti kõige üles, kuid mitmed taluko- peremees koju,” seisab
äärepoolsema
maavalla had ei kuulnud enam ku- kuju
mälestustahvlil.
ehk tipu, Lümanda, Mõnis- nagi laste rõõmukilkeid. Skulptuuri autor on kunstte, Vaivara ja Viimsi mitte- Need kodukohad vajasid nik Robert Ollo, kes tegi
tulundus-ühingud ja oma- mäletamist ja austust.
samast hiietammest ka
valitsused saaksid kokku
14. juunil 2006. aastal kuju elavate ja lahkunud
tulla ja koos midagi põne- avati Võrumaal Mõniste naiste mälestuseks. Kuju
vat ette võtta. Kokku tule- vallas Hüti külas kunagise naisele seisab Pärnumaal
miseks on põhjuseid külla- Mäekonnu talu asukohal Kamali külas.
gi. Isegi pisikeses Eestis on mälestuskompleks
Eesti
Mõniste on Eesti lõunavahemaad piisavalt pikad, Kodu. See on pühendatud poolseim vald ning osaline
et teise paiga loodus, kul- kõikidele kodudele, mis projektis “Tipud kokku”,
tuur ning inimesed oleksid said kannatada sõjakeeri- mis korraldab Eesti kõige
ääretult põnevad.
ses, ja inimestele, kes küü- põhja-, lõuna-, ida- ja lää- Aastal 2012 oli Saaremaa läänetipus Atla külas mälestusplaadi avamine. See plaat saab
Käed ühendanud tippe ditamístega oma kodudest nepoolsema valla koos- püsiva asukoha 2018. aasta augustis. Siis on samasugune plaat Eestimaa igas tipus.
ühendab see, et kõik on pi- välja aeti, eemale pere- tööd. Mõniste poolt on prosemad maakohad. Idatip- konnast ja kodumaast. Mä- jekti eestvedajaks hakkaja tuldi kokku kogu riigist,
pu esindavad endise Vai- lestusmärk kujutab endast naisterahvas Katrin Roop, sest siin sai maa otsa. Läävara valla eestvedajad, kes kivist seina, milles on aken, keda hakkas kummitama neseina avamisel rääkis
nüüd Narva-Jõesuu linna selle ees kõrgele ulatuv idee, et igas vallas võiks toonase Lümanda valla vakoosseisus. Lõunast osale- korsten ja ahi. Nii sümboli- olla mõni ühendav lüli. nem, et võib vaid ette kuvad liikumises endise Mõ- seerib see ahervaret, mil- Murtud Rukkilille Ühingu jutada, mis tunnetega süniste valla esindajad, kes leks muutusid paljud ko- eestvedajatega arutledes dames siin paate vette lünüüd Rõuge valla tiiva all. dud pärast Teist maailma- jõudisid tipuvaldade entu- kati, kuklas hingamas minPõhjatipu rahvas on Viimsi sõda ja suurküüditamisi. siastid otsusele, et iga vald gi arusaamatu ja ülekohtuvallale kuuluvalt Prangli Eesti Kodu peaks panema peab saama ühesuguse ne, samas möödapääsmasaarelt
ning
läänetipu meid mõtlema, et kodu va- mälestustahvli, millele lei- tu sund. Suur mure kõige
koostööpartnerid on leitud jab kaitset ja samas and- takse aluspind kohalike mahajääva pärast ning
Vilsandi kandist.
ma ka lootust tulevikule, elanike jaoks ajalooliselt teadmatus tulevikust süÜks ühendav lüli tippude kodu kestvusele. Mäles- olulises paigas. Nii luuakse dames. Ees on tormine ja
vahel on MTÜ Murtud Ruk- tuskompleksi idee autor ja igasse Eesti äärde süm- sügisene meri, alus ei kankilille Ühing. 2003. aastal Murtud Rukkilille Ühingu boolne kodusein, mis tervi- nata paadiks nimetamistki,
asutatud ühing tegeleb esimees Enno Uibo on öel- kuks valmides meenutab meri on täis vaenu ja sõjarepresseeritutega, võtnud nud, et eestlane on ikka kodu. See kodu oleks nii ohte. Paljud sinna lainetes- Tipud Kokku liikumise lipp
eesmärgiks represseeritu- unistanud oma kodust ja suur ja tugev, et ükski kur- se jäidki. Pääsenutel algas dilt katte Enno Uibo ja VaiSündis sümboolne tervik
te elukvaliteedi paranda- rukkipõllust. Läbi aegade jus seda hävitada ei suu- küll uus elu, aga äng jäi. vara vallast küüditatud Jü- – igas Eesti tipus on üks
See jäi, sest nende süda
mise, ajaloolise mälu hoid- on võõrsilt tulnud vägival- daks.
ri-Lembit Toots. Võimsa ühendav lüli, kõik neli seion kinni kodus, siin, selle
mise, mälestuste kogumi- latsejad üritanud seda
rahvamaja varemed kõr- na on saanud mälestusValdade esindajad olid maa sees.
se. Üksühingu tegevuse lä- unistust põrmustada meie ideest huvitatud ning lääguvad
Tallinna-Narva plaadi ning mõtteline kodu
Lümanda vallast küüdibivaid teemasid on kodu. kodusid põletades, rüüsta- neseina plaat avati 2011.
maantee ääres ning jutus- on valminud. Olgu see
Tipud Kokku liikumisse lüli- tes ja lammutades. Ikka ja aasta suvel Atla külas. Mä- tati 1941., 1946. ja 1949. tavad virulaste sitkusest ja kodu kõigi sõjakeerises häaastal kokku 74 inimest,
tus Murtud Rukkilille Ühing jälle on eestlased kõike lestustahvli
piirkonna omaaegsest hiil- vinud või erinevate põhasukohaks
tänu sellele, et avas 2006. trotsides oma kodu taasta- said vana koolimaja vare- Nõukogude Liidu poolt mo- gusest. Rahvamaja avati justel tühjaks jäänud koaastal endises Mõniste val- nud või uuesti ehitanud. med. Kadaka- ja merehõn- biliseeriti 205 meest, kel- 1910. aastal ning seal oli dude mälestuseks. Sümlas Eesti Kodu mälestus- Kodu on inimese pühapaik guline Atla mäletab neid lest 95 surid. Arreteeriti, uhke pöördlavaga teatri- boliseerigu see ühtset Eeskompleksi. See on pühen- ning seda ei saa hävitada koledusi, mis pandi toime vangistati ja mõrvati 12 saal. Rahvamaja hävis tit, tervikut, kus ükski äär
datud kõikidele kodudele, ei võõrvõimud ega pommi- sõdade ja küüditamiste meest, Saksa sõjaväes 1945. aasta uusaastaööl pole üksi.
hukkus 19 meest, välismis said kannatada sõja- rahe.
tulekahjus.
Okupatsioonide käigus
ajal. Kõige rohkem mäletakeerises, ja inimestele, kes
Mõniste mälestuskomp- takse aga seda, kuidas maale põgenes 305 iniKodu
sai
lõplikult
valmis
kaotas
Eesti umbes 18%
küüditamisega oma kodu- leks täienes 2007. aastal, sealt 1944. aasta sügisel mest. Kokku teeb see 505 Viimsi
vallale
kuuluval sõjaeelsest rahvastikust.
tapetud,
küüditatud
või
dest välja aeti, eemale pe- kui sinna lisandus puus- paatitega lahkuti. EestiPrangli saarel. Kivisel ran- Tuhanded inimesed viidi
rekonnast ja kodumaast. kulptuur “Peremehe taga- maa kõige läänepoolsema- põgenenud hinge, kuuen- nal, seal, kus lõpeb männi- oma kodudest ja küüditati
dik
kogu
valla
rahvaarvust.
Nüüdseks on Eesti Kodu situlek”. Vanast hiietam- tesse ja Gotlandile kõige
mets ning algab lõputu teadmatusse. Küüditatute
kompleksi kuuluva mäles- mest tehtud peremees lähematesse randadesse Valla territooriumit arves- meri, on nüüd palkidest vara kuulus konfiskeerimitades olid aga kaotused
suurimad rannarahval ning ehitatud majaseina mee- sele ning selle realiseerinutav mälestusmärk. Meie mine jäi täitevkomitee esiTIPPUDE ESINDAJAD:
eriti Atlas.
2012. aastal valmisid kodud on hoitud ning mä- meeste ja külanõukogu
PÕHI: Prangli saarevanem Terje Lilleoks
kaks
viimast seina. Esime- letatud. Eesti ääremaad liikmete korraldada. TühLÕUNA: Rõuge vallavanem Mailis Koger, vallavolikogu liige Katrin Roop
ne neist Ida-Virumaal Vai- pole enam üksi. Need on jaks jäänud kodud asustati
IDA: Vaivara Sinimägede muuseumi juhataja Ivika Maidre, Narva-Jõesuu linvara vallas, kus kodusei- looduskaunid paigad, mis võõrastega või hävitati.
navolikogu liige Veronika Stepanova.
naks sai varemetes rahva- peavad olema veel eriti tu- Vähe oli neid, kes Siberist
LÄÄS: Saaremaa vallavolikogu liige Jaen Teär ja Käti Teär-Riisaar.
maja üks sein. 14. juunil gevad ja elujõulised, et naastes said oma kodu taMurtud Rukkilille Ühing: Enno Uibo.
eemaldasid mälestusplaa- meie kodumaad koos hoi- gasi.
da.
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Mis saab siis, kui üksi elamine
muutub raskeks?

‘
Küsib EVA-LIISA
LUHAMETS
Vastab sotsiaalkaitseminister KAIA IVA
Miks te viimasel ajal
räägite nii palju eakate
hoolekandest?
Me kõik vananeme ja
igaühel võib juhtuda, et
tuleb aeg, kus igapäeva
toimingud muutuvad raskeks ja üksinda enam
hästi hakkama ei saa.
Kartes lastele koormaks
muutuda, hoitakse mured
endale ja püütakse kuidagi ise hakkama saada.
See ei peaks nii olema!
Ühiskonnana tahame, et
kõigil oleks võimalik väärikalt vananeda. Oma murega ei tohi üksi jääda.
Kelle poole pöörduda, kui ise enam hakkama ei saa?
Kui eakal muutub üksinda elamine raskeks ja
teatud igapäevatoimetused liigselt koormavaks,
tuleb kindlasti pöörduda
kohaliku
omavalitsuse
sotsiaaltöötaja poole ja
abivajadusest teada anda.
Tuleks kokku leppida, millal ja kuidas ta abivajaduse hindamise teeb – kas
sotsiaaltöötaja tuleb koju,
külastab haiglas või on
eakas ise võimeline sotsiaaltöötaja juurde minema. Hindamise tulemusel
selgub, millist abi ja kui
suures ulatuses on vaja,
et igapäevaselt toime tulla. Kui vähegi võimalik,
aidatakse eakal kodus,
harjumuspärases
keskkonnas edasi elada.
Milliseid
teenuseid

Murtud Rukkilille Ühing korraldas tänavu 19. jaanuaril Tallinnas Hestia Hotel
Susis (endine hotell Susi) teabepäeva (ülemisel pildil), kus kõneles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. Tema peamine sõnum oli, et represseeritute toetus tõusis
alates käesolevast aastast 230 euroni. Sotsiaalkindlustusameti andmetel sai
2016. aasta lõpus represseeritu toetust 10 337 inimest.
KOV-id pakuvad, mis
aitaksid kodus hakkama saada?
Sotsiaalhoolekande
seadus nimetab kohustuslikud teenused, mida
kohalik omavalitsus peab
pakkuma:
koduteenus,
hooldaja määramine, sotsiaaltransporditeenus.
Kuidas täpselt ja milliste
võimaluste kombineerimisel saavutatakse parim
tulemus, sõltub omavalitsusest. Seega saab täpsemat infot kohalikult sotsiaaltöötajalt. Koduteenuse eesmärk on isiku abistamine kodu ja isikliku
eluga seotud igapäevaelu
toimingutes ja asjaajamisel, et aidata kaasa
elukvaliteedi säilitamisele
ja parandamisele harjumuspärases keskkonnas.
Oleks väga oluline alustada kõigepealt koduteenustest. Praegu on hooldekodudes 10-15% kliente, kes tegelikult saaksid
veel kodus hakkama, aga
nad vajaksid selleks mõningast kõrvalabi. Mitmed
omavalitsused
pakuvad
näiteks ka võimalust üürida korter eakate majas,
kus pakutakse ka lisateenuseid. Sellises majas on
eakal turvaline elada teades, et vajadusel on abi
käeulatuses.
Aga kui selgub, et kodus pole ikka võimalik

enam ka lisaabiga toime tulla, kui kiiresti
siis
hooldekodusse
saab?
Abivajaduse hindamise
ja kohase teenuse võimaldamise otsuse peab
kohalik omavalitsus tegema kümne tööpäeva jooksul pärast eakalt või tema
lähedaselt vastava kirjaliku avalduse saamist. See
otsus peab olema kirjalik
ning selgelt põhjendatud.
Samas teame, et sageli ei
pruugi olla kohe sobivas
hooldekodus vaba kohta.
Siis tuleb koos omavalitsusega leida niikaua muud
lahendused, et inimene
abita ei jääks.
Kuidas leida sobiv
hooldekodu?
Ka hooldekodu leidmisega ei pea üksi tegelema. Tasuks sotsiaaltöötajalt kindlasti uurida, milliseid
teenusepakkujaid
piirkonnas on, kuidas toimub teenusele saamine,
milliseid toiminguid tuleb
teha. Näiteks üldhooldusteenuse puhul soovivad
osad hooldekodud näha
perearsti tõendit inimese
terviseseisundi kohta. Kui
kohe sobivat hooldekodu
kohta ei leita, peab kohalik omavalitsus pakkuma
alternatiivseid teenuseid.
Pereliige ei ole kohustatud
lähedase
abistamiseks
puhkust võtma ega töölt

ära tulema. Hooldekodu
valimisel tuleb arvestada
kindlasti ka abivajadust –
kui inimene vajab ka suures mahus tervishoiuteenust, tuleks veenduda, et
hooldekodul on võimekus
vajalik teenus tagada.
Räägitakse, et hooldekodu koht peab olema inimestele kättesaadav – aga see on nii
kallis!
Kvaliteetne teenus ongi
paraku kallis. Hooldekodus on tagatud ööpäevaringne hooldus, abi ja valve, seega on tööjõukulud
teenuse hinnas suurim
komponent. Tahame pakkuda võimalikult head
hooldust ja õiglasemaid
palku hooldajatele. On
vaja, et hooldekodudel
oleks piisavalt ressursse,
et tagada inimväärikas
elu hoolealustele. Aga
hind ei tohi olla takistuseks teenuse saamisele.
Kes siis peab hooldekodu eest maksma?
Sotsiaalteenuse
eest
tasub üldjuhul inimene
ise, kuid kohalik omavalitsus peab hindama, mil
määral abivajaja on võimeline seda tasuma. Selge on see, et hooldekodu
eest tasumiseks ei piisa
vaid pensionist. Kui ka inimese muudest vahenditest ei piisa, peavad teda
üldjuhul abistama ülalpi-

Rukkilille kirjandivõistluse võidutöö
EMILIA NIILO
Tallinna Laagna
Gümnaasiumi
õpilane

Kõigil inimestel on oma
kodu, kus on pere ja lähedased. Kodu on täis armastust ja hellust.
Sõnal “kodu” pole kindlat tähendust. Igaüks on
mõelnud kodule omamoodi tähenduse ja iseloomustab seda just nii,
kuidas seda näeb. Minu
jaoks pole kodu lihtsalt
korter või maja keset

suurt linna, see on kindlus
täis hoolivust. Kodus on
minu pere ja koduloom
ning seal on hubane olla.
Meid ümbritsevad maailmas mured, töö ja kohustused ning kodus need
küll ei kao, kuid seal saab
puhkust, vähemalt korraks, kõigest häirivast.
Kodu valmistab meid
ette algavaks eluteeks.
Me omandame kodus erinevaid teadmisi, et oleksime valmis väljaspool
toimuvate väljakutsete ja
takistustega. Lähedased

õpetavad toimetulekut ja
suhtlemist ning lisaks
seame end valmis kodust
astuma jõudsalt arenevasse ja sotsialiseeruvasse maailma. Väikesest
lapsest alates täiskasvanuks saamiseni hoiab
kodu meid kaitstult ja
teeb olemise turvaliseks.
Maailm meie ümber on
avatud ja täis palju erinevaid võimalusi. Peaaegu
iga päev astume kodust
välja, et saada osa sellest
huvitavast
maailmast.
Leiame uusi tutvusi, suht-

leme sõpradega, käime
tööl ja koolis, kuid lõpuks
ikkagist pöördume koju
tagasi. Jõudes koju on
esimene mõte, mis minu
peast läbi käib, kindlasti
see, et kodu on parim
koht. Tore, kui on olemas
paik, kuhu saab pärast
väsitavat päeva minna.
Minu kodu on Eesti, mis
sai hiljuti sajandivanuseks. Oleme tänulikud
kõigile, kes on hoidnud ja
arendanud seda väikest
riiki täpselt sada aastat ja
loonud just sellise kodu.
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damiskohustusega inimesed: eaka inimese puhul
tema abikaasa (sh lahutatud abikaasa, kui inimese
abivajadus tekkis enne
abielu lahutamist), lapsed
ja täisealised lapselapsed.
Sotsiaalteenuse eest tasumist ei saa nõuda kaugematelt
sugulastelt,
õdedelt-vendadelt
ega
elukaaslaselt. Kindlasti ei
tohi teenuse eest tasumine kahjustada ülalpidaja
tavapärast toimetulekut,
sundima mitmel kohal
töötama või olla takistuseks laste kasvatamisel.
Kohalik omavalitsus ei saa
sobiva
sotsiaalteenuse
eest tasumiseks nõuda
pereliikmetelt nende eluaseme müümist ja peab
võtma arvesse ülalpidajate muid kohustusi, näiteks alaealiste laste ülalpidamist. Kui lähedased ei
ole võimelised eakat sotsiaalteenuse eest tasumisel abistama, peab kohalik omavalitsus teenuse
inimesele igal juhul tagama ja võtma teenuse eest
tasumise osaliselt enda
kanda. Selle kohta tuleb
teha kohalikul omavalitsusel põhjendatud otsus.
Aga kust kohalikud
omavalitsused selleks
raha saavad?
Kohalike omavalitsuste
sissetulekud
laekuvad
maksudest,
toetustest,
teenuste müügist ja muudest tuludest. Samuti on
riigieelarves
kohalikele
omavalitsustele ette nähtud eraldisi läbi tasandusfondi ja toetusi läbi toetusfondi. Sel aastal suurendasime kohalike omavalitsuste tulubaasi lisaks
tavapärasele tõusule veel
30 miljoni euro võrra, loodame, et suure osa sellest
kulutavad omavalitsused
sotsiaalteenustele.
Kuidas hooldekodud
hooldust kavandavad?
Hooldekodud
peavad
koostama 30 päeva jooksul teenuse osutamise
alustamisest hooldusplaani, kus on hoolduse individuaalsed
eesmärgid,
hooldustoimingute vajaduse mahud ja sagedus.
Eraldi tuleb tuua välja tegevused inimese iseseisvuse säilitamiseks. Hooldusplaani koostamisel tuleb hooldusvajaduse kõrval hinnata ka tervishoiuteenuse vajadust, mistõttu on oluline, et hooldusplaani koostamisse on
kaasatud perearst, pereõ-

de või mõni muu tervishoiutöötaja.
Kuidas kindlustada,
et hooldekodus jätkub
õige ravi – ravimeid
antakse õigele inimesele õiges koguses?
Hooldekodusse minnes
tuleks kaasa võtta arsti
määratud raviskeem. Ravimite viimisel lähedasele
tuleb ta nimi kirjutada
igale ravimi pakendile ja
paluda need panna temanimelisse
ravimikarpi.
Koos ravimitega tuleks
hooldekodule
edastada
ravimite
annustamise
skeem ja arsti nimi, kes
on ravimid määranud.
Kõik ravimid peavad olema ravimite säilitamiseks
mõeldud
lukustatavas
ruumis või kapis.
Kelle poole pöörduda, kui on probleeme?
Sotsiaalkindlustusameti
ülesanne on teostada järelevalvet kohaliku omavalitsuse osutatavate sotsiaalteenuste ja muu abi
andmise kvaliteedi üle.
Näiteks kui teenuseosutaja keeldub teenuse saajale või tema seaduslikule
esindajale hooldusplaani
väljastamast, tuleks sellest sotsiaalkindlustusametit informeerida. Kui
on kahtlus, et hooldekodu
ei järgi raviskeemi, sinu
lähedasele on manustatud valesid või liiga suurtes annustest ravimeid,
teavita koheselt terviseametit, kes teeb vajadusel
hooldekodusse kontrollkäigu. Raskemate rikkumiste puhul, nagu kehaline väärkohtlemine, teavita kohe politseid.
Kas olukord hooldekodudes on nii hull,
nagu mitmetes lehelugudes on kirjeldatud?
Ei, üldjuhul pakuvad
meie hooldekodud head
teenust ja sealsed töötajad teevad oma tööd väga
kohusetundlikult. Eakad
on hästi hooldatud, neile
pakutakse
jõukohaseid
tegevusi, hoitakse lähedasi kursis eaka olukorraga. Samuti nõustatakse
paljudes omavalitsustes
abivajajat asjakohaselt ja
leitakse ilma ülearuse bürokraatiata sobilikud lahendused. Tavaliselt saavad meedias tähelepanu
just halvad näited, kuid
me ei tohi unustada tänada neid spetsialiste ja juhte, kes pingutavad oma
inimestele parimate teenuste tagamisel.

Kõigi aastate jooksul on
Eestil olnud nii häid kui ka
halbu aegu ning eestlased
on võidelnud oma kodu
eest suurte riikide vastu
ja võitnud. Hea meel on
elada selles riigis, kus on
imeilus loodus ja oma-

moodi toredad inimesed.
Kodu on armas ja lummav pesapaik, kus on
mõnus aega veeta. Seal
on kõik vajalik, et muuta
oma tuju paremaks ning
see on paik, millest ei tahaks kunagi loobuda.

Mitu aastat on Murtud Rukkilille Ühing korraldanud
koduteemalist jutuvõistlust noortele. Tänavu osales
konkursil kümmekond tööd. Žürii arvates oli parim
Emilia Niilo, kelle nimi hõigati välja kodupäeval,
26. mail Tallinnas. Kuna ta tänuüritusele tulla ei
saanud, toimetati raamatupoe kinkekaart talle
Laagna gümnaasiumisse.
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Märtsiküüditamise ohvrite meenutamine
Jüriöö pargis

25. märtsil möödus 69
aastat 1949. aasta küüditamisest. Murtud Rukkilille Ühingu liikmed kogunesid traditsiooniliselt Tallinnas Jüriöö pargis, pärast suupistelauas üle tee
asuvas Susi hotellis.
Ühingu esimees Enno
Uibo, kes ka ise 1949.
aastal väikese poisina
küüditati, ütles, et selle
võiks sündmuse kirjeldamiseks ei jätku ikka veel
sõnu: “See oli süütute inimeste küüditamine, suurriigi karistusoperatsioon.
On teada, et karistatakse
kurjategijaid, kuid mis
kurjategija on kolmepäevane lapsuke või 95aastane rauk, kes samuti
küüditati? Ometi tulime

tagasi, küll mitte kõik,
kuid siiski, nagu linnud
oma lagunenud pesakastide juurde.”
Jüriöö park on saanud
ühingu liikmetele üheks
südamelähedasemaks
kohtumispaigaks. Pargis
kasvab ühingule pühendatud tamm, mille juures
ühingu nimega mälestuskivi.
Auvalves seisid Sisekaitseakadeemia kadetid,
pärja asetas ühingu toetaja, riigikogulane Urve
Tiidus ning kaaskannatajad Eesti Natsismiohvrite
Ühingust.

Auvalvet tulid tegema
Sisekaitseakadeemia kadetid.

Juuniküüditamise aastapäev
Kehra ajaloomuuseumis
Tänavu 14. juunil möödus
juuniküüditamisest
77 aastat. Neist, kes tol
saatuslikul päeval kodumaalt viidi, pole paljud
enam elavate kirjas. Ajalooline mälu aga ei unune. Eesti oli leinalippudes,
Tallinnas Vabaduse väljakul oli sinistest õhupallidest “Pisarate meri”.
Murtud Rukkilille Ühing
kutsus Harjumaa ja Tallinna aktiivsemad liikmed
küüditamispäeva meenutama Harjumaale Kehrasse. Miks just sinna?
Tänavu 12. veebruaril
avati raudtee ääres asuvas Kehras restaureeritud
jaamahoones Vabadussõja murdelahingute muuseum. Muuseumi avamise eestvedaja oli MTÜ
Kehra Raudteejaam. Jaa-

mahoones asus kunagi
Vabadussõja murdelahingute ajal Viru rinde ning
esimese diviisi staap.
Maitsekalt
kujundatud
muuseum pole suur, kuid
on informatiivne. Põnevamate eksponaatide hulka
kuulusid näiteks 1. diviisi
ülema, kindral Aleksander Tõnissoni papist ﬁguur ja soomusronglase
kuju, vanaaegsed telefon, kirjutusmasin, telegraaﬁaparaat.
Enne muuseumi külastust ning kehakinnitust
kogunesid kohaletulnud
muuseumi juures küüditamisohvrite mälestuskivi
juurdse. Pärja asetas Anija abivallavanem Marge
Raja, kõneles MRÜ esimees Enno Uibo, Kehra
koguduse pastor Indrek

Külastus Valga militaarteemaparki
Möödunud aasta detsembris oli Rukkilillede
üks jõulueelseid kokkusaamisi Valgas militaarteemapargis.
Enamik
osalejaid olid Murtud Rukkilille Ühingu Lõuna-Eesti
piirkonna liikmed, aga
külla tuli ka bussitäis lätlasi Aluksnest, Rukkilillede sõprusühingu liikmeid.
Päev algas muuseumi
külastusega – lisaks esemetele ja arvukatele raamatutele sai hoovis vaadata sõjamasinaid ning
päeva põnevaim osa oli
sõit helikopteri simulaato-

ris. See tähendas, et tuli
sisse ronida päris helikopterisse, mis hakkas mürisema-raputama
ning
akende asemel olevatelt
ekraanidelt nägi Valgat
õhust nii, nagu oleks see
päriselt.
Pärast ekskursiooni oli
koosviibimine,
ühingu
liikmeid tulid tervitama
Valga linnavalitse esindajad.
Militaarpark asub Valgas aadressil Pikk 16 ning
ühing julgeb seda soovitada nii noortele kui vanadele.

Luide, MTÜ Kehra Raudteejaam eestvedaja Anne
Oruaas ning MRÜ liige
Mare Tammerand. Esinesid Kehra lauljad. Hiljem
raudteejaamas
kõneles
Murtud Rukkilille Ühingu
Tamsalu delegatsiooni nimel Väike-Maarja ajaloolane Hanno Tamm.
Soovitame võtta ette
Kehra muuseumi külastuse, sinna saab mugavalt
Tallinnast rongiga, mis
sõidab Aegviidu suunal.
Kui Kehra peatuses maha
tulla, renoveeritud hoone
mõne sammu kaugusel.
Ühing pidas meeles ka
Värska-Petseri alalt Siberisse küüditatuid ja hukatud Eesti ohvitsere. 14.
juunil Värska lipuväljakul
esindas ühingut Maidu
Kraak.

MTÜ Kehra Raudteejaam juhatuse esimehe Anne Oruaasa ja Rukkilillede juhi Enno Uibo esimene koos
korraldatud üritus õnnestus – rahvast tuli üle ootuste palju. Pärast oli aega teineteist tänada.

“Punane erosioon” Patarei vanglasse
11. aprillil osalesid Murtud Rukkilille Ühingu esindajad Tallinna Patarei
vangla ideekonkursi võitja selgitamisel. Mustpeade majas kuulutati välja,
et võidutöö on Jaapani arhitekti loodud “Punane
erosioon”. Pole veel teada, kui suur osa endisest
Patarei vanglast restaureeritakse ja rahvusvaheliseks kommunismikuritegude muuseumiks muudetakse ning millal see
valmis saab.
Ideekonkursi korraldas
Eesti Mälu Instituut, mis

hakkab korraldama keskuse tööd
Žürii kiitis, et kuigi autor on jaapanlane, iseloomustab kavandit väga
hea meie regiooni tundmine.
Kavandi järgi on plaanis
punane joon, mis läbib
tervikuna muuseumi ruume. Tekib sümbolism Berliini-Peterburi teljega, mis
koos merre rajatava muuliga sümboliseerib seda,
et inimsusevastased kuriteod on oma olemuselt
ühesugused sõltumata ilmakaarest.

Rukkilillede esindus käis koos turismigrupiga Ungarit vaatamas
Eelmises lehes kuulutasime, et Rukkililled plaanivad minna koos turismireisile Ungarisse. Murtud Rukkilille Ühingul on
tehtud 10 reisi aastatel
2005–2014: Rootsi, Saksamaa,
Põhja-Norra,
Austria,
Inglismaa,
Šveits,
Prantsusmaa,
Lõuna-Norra, Horvaatia
ja Ungari. Alati koosnes
turismigrupp kas osaliselt
või täielikult Murtud Rukkilille Ühingu liikmetest
või nende lähedastest.
Ungari hakkas Rukkililledele meeldima nii väga,

et tänavu valiti see sihtkohaks uuesti. 10 Rukkilille ühinesid Loodusreiside ﬁrma bussireisiga, mis
toimus 21.-27. juulini.
Giid oli suurepärane ungari-eesti päritolu Gabriella Nad (fotol vasakult
kolmas triibulise pluusiga).
Rukkililled plaanivad ka
järgmisel suvel koos reisida. Löö kampa! Valime
koos sihtkoha ja ajame
oma pundi kokku. Koos
on lõbusam ning saame
üksteist toetada.

2017. aasta lõpus ilmus trükist Murtud Rukkilille
Ühingu koostatud raamatu “Kalevipoja lapsed” teine
osa, mida saab trükikulude katteks määratud 8 euro
eest soetada, anna teada soovist tel 538 53941 või
info@rukkilill.ee. Raamatu esimene osa on kahjuks läbi
müüdud. Plaanis on peagi avaldada kolmas osa ‒ kellel
on pakkuda sinna lugusid, palume võtta ühendust!
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Saag, kirves ja
kaks ämbrit ehk
märtsiküüditamise
ohvri Ants Preemi
päeviku sissekanne
25. märtsist 1949

25. märts 1949
Eelmisel õhtul heitsin küll
rahulikult magama, kuid
ärkamine polnud sugugi nii
rahulik. Mind äratas tädipoeg Sam, kellega magasime ühes voodis. Müksimine
ja kolistamine toas. Avades
silmad nägin, et tuba oli
täis võõraid mehi. Nägin
hämaras toas meeste käes
helkivaid relvi ja taipasin
kohe, milles asi. Oli tuldud
meid arreteerima. Tõusin
voodis istuli, kuid enne, kui
sain sõnagi öelda, küsiti
minult sissejuhatuseta, kus
ema on. Teadsin, et ema on
Leemetsil siga söötmas,
kuid arusaadavalt vastasin,
et ma ei tea. Seepeale anti
mulle käsk riietuda. Vaatamata sellele, et taipasin
seisukorra tõsidust, olin ma
täiesti rahulik. Riietusin ja
astusin kööki. Enamik mehi
oli lahkunud. Mind oli valvama jäetud kaks erariides
relvastatud meest. Minu
küsimusele: ”Milles asi seisab?”, sain ma lühikese
vastuse: ”Küllap varsti kuulete!”. See oli umbes pool
seitse hommikul.
Vaevalt sain istuda ja
keerata suitsu, kui tuli ka
ema. Ta oli näinud võõraid
hobuseid ja inimesi väravas
ja tõtanud koju. Peab ütlema, et arreteerijad olid äärmiselt õnnelikud, kui nägid
ema tulemas. Ma ei tea
täpselt, palju oli arreteerijaid, kuid arvan, et neid oli
kümne ümber. Tundsin ainult Saage Kaarlit, täitevkomitee esimehe abi. Köögilaua ääres viieliinise lambi valgel lugesin endale ja
emale ette kuulutuse, milles oli öeldud, et kõik kulakute, arreteeritute ja saksalaste käsilaste perekonnad kuuluvad väljasaatmisele Eesti territooriumilt.
Kaasa oli lubatud võtta
kraami 1500 kilo. Pakkimiseks aega kaks tundi. Kaasa oli lubatud võtta kõik,
välja arvatud talu inventar,
s.o loomad ja põllutöömasinad.
Pärast kuulutuse ettelugemist oli toas natuke aega
vaikus. Nutma ei hakanud
ega verest löönud välja ei
ema ega mina. Veidi vaikinud, küsis ema, mis põhjusel meid välja saadetakse.
Kulakud me ei olnud ja isal
oli kohus ka alles olemata.
Vastati ainult, et vallamajas
selgitame. Nimekirjas nägin peale enda, ema ja
Kaarli nime veel Vilba ja
Vainola nimesid.
Enamik arreteerijaid lahkus. Meid emaga jäi valvama neli inimest, kellest üks
oli puhas eestlane, kaks
“segaverelist” ja üks venelane. Nende ülem soovitas
meil kaasa võtta võimalikult palju toiduaineid ja riideid, kuid eriti toonitas ta
sae, kirve ja kahe ämbri
kaasavõtmise
tähtsust.
Kuid miks just kahe ämbri,
seda siis ei mõistnud, ega
öelnud ka tema. Üldiselt

soovitas ta võimalikult palju kraami kaasa võtta, sest
tema ütluse järgi polnud
kaks tundi hiljem ükski asi
kodus enam meie oma.
Tegime tema soovituse
järgi, kuigi me ei lootnud
pakkidega kuigi kaugele
jõuda. Pakkimiseks oli meil
üle kahe tunni aega, sest
tšekistid ootasid teisi, kes
olid läinud kuhugi mujale ja
seepärast oli meil pakkimiseks aega rohkem. Umbes
kell 11 lasti minul hobune
Meinu ette rakendada ja
pakid rekke laduda.
Pakkimise ajal ei lastud
meid naabritega ühendusse astuda ega kedagi meile. Abo Aliide tegi küll laenu
tagasinõudmise ettekäände all katset meile tulla,
aga aeti ukselt tagasi.
Kogu pakkimise aja tuhnisid arreteerijad ringi.
Leidsid üles isegi ema viinapudeli, kuid ei julgenud
enne hakata tühjendama,
kui olid mulle ühe klaasitäie
sisse jootnud. Nähtavasti
kartsid mürgitamist. Samuti käskis nende ülem
emal meestele süüa valmistada. Erilist tarvidust
selleks küll polnud, sest
mehed juba alguses tõid
endale toorest liha ja sõid
tublisti. Üldiselt siiski ei või
nende kohta midagi halba
öelda. Pakkimist nad ei takistanud ja vargad nad ka
polnud. Igatahes meie teada ei võtnud nad midagi,
välja arvatud liha ja viin.
Umbes kell pool 12 saabusid teised tšekistid ja
kohe algas sõit Simunasse.
Enne lahkumist käisin veel
kõik toad läbi. Kõik oli kohutavalt segi. Põrand oli
igasuguse kolaga kaetud.
Vaatasin toast lahkudes
kella. 5 minutit puudus
poole
kaheteistkümnest.
Ainus saatja oli meie tädipoeg Sam. Ta oli juhuslikult
koolivaheajal meil. Meie
õnneks. Temale sai öelda
peidetud asjade asukohad
ja korraldused Lindale, kes
oli Kadrinast siirupit toomas. Sami taheti ka vallamajja kaasa võtta ja lasta
isal sinna järele tulla. Ema
palvel seda siiski ei tehtud,
kuid sedagi ainult põhjusel,
et Saage Kaarel teadis, et
ta tõesti on tädipoeg ja viibib koolivaheajal tädi juures külas. Saage Kaarlilt
palus ka ema, et ta hoolitseks selle eest, et Linda
saaks kätte kõik oma asjad. Kaarel lubas ja pidas
oma sõna rohkem kui vaja.
Linda olevat kätte saanud
kõik oma asjad ja peaaegu
kõik meist maha jäänud
koduse kraami.
Umbes kell pool kaksteist
lahkusime kodust. Ühe ree
peal, millel olid pakid, istusime mina, ema ja üks valvur. Teisel reel tulid teised
tšekistid. Ohjad olid ema
käes, mina ohje ei võtnud.
Õue jäi maha Sam, Saage
Kaarel ja üks NKVD mees.
Nemad pidid üles kirjutama

Ants Preem
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Ants ja Luule
Preem 1955
meie mahajäänud varanduse. Väravalt ma tagasi ei
vaadanud, kuulsin ainult
ketis oleva Välgu haukumist. Välk lasti kolm päeva
hiljem maha, kuna läks
metsikuks. Ka siis ei nutnud ei ema ega mina. Mina
vaatasin sellele kui ajutisele ekskursioonile minekule.
Ilm oli pilves, udune ja
soe. Sõites külast läbi, ei
näinud ma ühelgi õuel ega
aknal ühtki inimest. Nadalama oli sellel hommikul
nagu välja surnud. Alles
Kurtnal nägin ma inimesi.
Lutsepa perenaine oli juhuslikult oma õues. Tema
hüüdis meile midagi ja hakkas ise nutma.
Enne Simunat ei tulnud
mitte keegi meile vastu ja
kuskil ma ei näinud inimesi.
Võiveres jäid ka teised tšekistid maha. Nad läksid Pällole, kus olid ka väljasaatmisele määratud. Simunas
oli Klaukse Helene õues ja
tuli rääkis meiega. Meie
valvur, noor Siberi poiss,
seda ei takistanud. Simuna
vahel peatusime natuke ja
rääkisime Spitsi Luisega.
Poodi ei lubatud meil minna.
Vallamaja juurde jõudes
nägime seal hobuseid, autosid ja tšekiste. Meie pakid
laaditi ühele autole. Mõned
autod olid juba pakke täis,
enamik veel tühjad. Meid
viidi vallamajja.
Vallamajas oli juba enne
meid hulga inimesi. Mina
tundsin
sealt
paljusid.
Sama saatuse osaliseks
olid saanud Ausi tüdrukud,
Rajamäe perekond ja Veia
vanaema Kurtnalt ja Liive
Artur Määrist. Teisi ma ei
tundnud, kuid ema tundis
kõiki.
Vallamaja ooteruumis istusime koos umbes 40
eestlase ja hulga NKVD
mehe ja sõduritega. Eestlased istusid kõik tõsiste nä-

Sündinud 23. mail 1931 Kooli talus Nadalama külas Avanduse vallas Lääne-Virumaal, surnud 10. novembril 2001 Simunas Väike-Maarja vallas Lääne-Virumaal.
25. märtsil 1949 vahistati Väike-Maarja Gümnaasiumi lõpuklassi noormees Ants
Preem koos emaga oma kodutalus Nadalama külas ja saadeti asumisele Krasnojarski kraisse Beja rajooni. Arreteerimise, pika teekonna Siberisse ja elu kaugel
maal pani Ants Preem kirja päevikusse. Sissekanne küüditamise päevast ilmus
Väike-Maarja valla infolehes 2009. aasta märtsis.
29. märtsil 1955. aastal abiellus Ants Preem Luule Rajamäega ja 24. novembril
samal aastal sündis Beja haiglas poeg Otto. Pere jõudis tagasi Eestisse
8. veebruaril 1957. aastal.
Ants Preem jätkas 1949. aastal pooleli jäänud haridusteed, lõpetas kaugõppes
1964. aastal Tihemetsa Põllumajanduse Mehhaniseerimise Tehnikumi ja
1969. aastal EPA insener-mehaanikuna.
Ants Preem töötas 1949-1959 Krasnojarski krai Bei sovhoosis töölisena ning
1959-1993 Rakvere rajooni Simuna sovhoosis traktoristi, mehaaniku,
insener-tehnoloogi, seavabriku direktori, peainseneri, ohutustehnika
inseneri ja peatehnoloogina.
gudega. Uudistades vaadati igat uustulnukat.
Ükshaaval käisid kõik perekonnapead
kantseleis,
kus korraldati paberid. Kui
ema kantseleist välja tuli,
oli ta nägu üsna tõsine. Ta
oli näinud paberilt koha
nime, kuhu me olime väljasaatmisele määratud. Ainult see nimi oli paljuütlev.
See koht oli Siber. Vallamajas oli veel võimalus meid
külastada ja tuua pakke.
Meile tõi paki Spitsi Luise.
Ootamine vallamajas oli
pikk ja igav. Umbes poole
nelja paiku saadeti mõned
autokoormad inimesi ära.
Meie aga jäime vallamajja
istuma. Kuna istusin akna
all, kriipisin ajaviiteks vallamaja aknalauale oma nime
ja kuupäeva. Mälestuseks.
Umbes kell 5 loeti ette nimed, kes pidid ära sõitma.
Nende hulgas olime ka
meie. Selle korraga sõitsid
neli autokoormat inimesi.
Meiega ühes autos olid Veia
vanaema ja Pällo perekond
ning üks saatevalvur. Lahkumise juures oli kaks
eestlast Kurtnalt – Ainomäe Jakob ja Jalakas.
Ärasõidu ajal alustasid
teised laulu “Eestimaa su
mehemeel!”, kuid sellest ei
tulnud suuremat välja. Tee
oli mudane ja halb. Seepärast sõitsid autod aeglaselt.

Teel sõitsid meile vastu inimesed kraamikoormate ja
valvuritega. Need olid väljasaadetud Padust ja Sireverest. Laekveres autod
peatusid. Tee oli ummistunud autodest ja vooridest.
Need olid Paasvere vallast
väljasaadetavad inimesed.
Laekveres nägime tuttavatest endist Nadalama meierit Saarepere Almat ja Leemetsi Feliksit. Nemad tõid
meile poest suitsu ja viina.
Eriti tarvilik oli viin, sest jalad olid märjad, ilm niiske
ja külm. Võisime kergesti
lahtisel autol külmetada ja
haigestuda.
Jõudnud Laekverest läbi
suurele Venevere-Rakvere
maanteele, läks sõit tunduvalt kiiremini. Meie autode
voorile liitus järjest uusi
autosid. 8 kilomeetrit enne
Rakvere lugesin nad üle ja
sain üsna suure arvu, 28.
Oli selge, et see polnud
enam ühe-kahe perekonna
arreteerimine.
Meie saatjad ei teadnud
meie sõidusihti ja seepärast sõitsid autod Rakvere
turuplatsile Tekla hoone
ette. Olgugi, et oli õhtune
aeg, oli rahvast üsna palju
liikumas. Oli imelik tunne
seal seista ja oodata, sest
kõik möödaminejad vahtisid meid. Kuid eriti halb oli
meie saatjail. Oli rõõm vaadata, kuidas nad ärritusid

ja muutusid närvilisteks.
Lõpuks ometi jätkus sõit.
Meid viidi läbi Rakvere Aluverre. See on umbes 8 km
Rakverest, esimene raudteejaam Rakvere-Kunda liinil.
Lähenedes
maanteed
mööda Aluverele, nägime
raudteel tohutu pikka kaubarongi. Meid viidi rongi tagumise otsa juurde. Seal
käis inimeste laadimine autodest vaguneisse. Pärast
natukest ootamist asuti ka
meie laadimisele. Laadimine oli hästi korraldatud. Pakid tõstsid autodest vagunisse NKVD mehed. Ise tuli
ainult n-ö käed taskus järele astuda. Laadimine läks
ruttu. Meie vagunisse laaditi neli autokoormat inimesi, kõik Avanduse vallast, kokku 23 inimest koos
pakkidega.
Pärast laadimise lõpetamist viidi vagunist latern
välja. Vagunis muutus pimedaks, aknad olid raudluukidega suletud. Niisiis,
olime vangid.
Sellel õhtul me ei korraldanud midagi. Kobisime
naridele või mõned pakkide
hunniku otsa ja katsusime
jääda magama. Enne magama jäämist niiöelda rohitsesime ennast, sest magada märtsikuu ööl väljas
pole sugugi lihtne.
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Põimuvad perekonnalood
TIINA ANN KIRSS
Kirjandusteadlane ja
õppejõud

Möödunud aasta aprilli
alguses jõudis lõpule eluloovõistlus „Minu ja minu
perekonna elu Eesti Vabariigis“ ühenduse Eesti Elulood korraldusel ning mitme mäluasutuse toel. Žürii
luges oma põhitöö kõrvalt
läbi ligi 300 eri pikkustega
elulugu, millest neljandik
olid perekonnalood, hõlmates kolme või enamat põlvkonda. Kirjutajad olid vaeva näinud, et kokku koguda mälestuskilde, dokumente, fotosid, sugupuid.
Selline lugemine on sageli
ränk ja masendav: inimeste kogemused jäävad kummitama, jõudes öösiti ka
unenägudesse. Traagilised
lood vahelduvad heade pajatajate nalja ja huumoriga
jutustatud seikadega. Kirjalikult jäävad need lood
alles Eesti Kirjandusmuuseumi hoidlates, aga nenEde levik kirjutajate perekondades sõltub järglaste
huvist ja uudishimust, nende mineviku väärtustamises.
Minu
lugemiskogemusest žüriiliikmena ilmnes
taas, et pea igat eesti perekonda ja suguvõsa on puudutanud kaks suurt küüditamist 1941. ja 1949. aastal. Keegi on kõndinud sõjateed erinevate lippude
all, keegi põgenenud 1944.
aastal sõja jalust välismaale. Nii on ka minu perekonnaga. Minu jaoks sai lugude sõlmimise aeg kätte, kui
ma esimest korda Eestisse
tulin suvel 1989. aastal
ning kuulsin lugusid isapoolsetelt sugulastelt, kes
küüditati 1949. aastal.
Seda lugu mu isa ka ei
teadnud, kuna sellest ei
saanud ju Nõukogude ajal
kirjutada.
Olen kahe eraldi 1944.
aastal Saksamaale põgenenud eestlase välismaal
sündinud laps. Mu vanemad kohtusid pärast sõja
lõppu
põgenikelaagris
Hamburgis ja lühikest aega
kestnud Balti Ülikoolis, kus
kodumaal
akadeemilises
elus aktiivsed olnud õppejõud võimaldasid paljudel
Balti päritolu üliõpilastel
katkenud haridusteed jätkata. Töökeel oli saksa
keel.
Mu esimesel Eesti suvel
vahetasime lugusid: sain
ka omalt poolt jutustada ja
täiendada mu sugulaste
teadmisi minu vanemate
saatuste ja teekondade
kohta. Isa ja lelle ligi 50
aastat kestnud kirjavahetus – selle mõlemad pooled
– on imekombel hoolikalt
alles hoitud. Aeg-ajalt on
tähele pandud, et sunniviisil itta saadetud ja läände
põgenenud eestlaste teekondadel on sarnaseid elemente, kuigi selle võrdlusega tuleb ettevaatlik olla.
Kui võime võrrelda kirjutisi,
siis kogemuste võrdlemine
läheb juba eetilises mõttes
raskeks.
Hiljuti olin Torontos välis-eesti muuseumi arhiivis,
kus ühes keldrinurgas on
tekiga kaetud kuhi pappkaste: meie perekonna-arhiivi meretagune osa, mille
kõige vanemas kihis on paberid vanemate reisikohvritest aastal 1950, kui nad

(ikka veel eraldi) Ameerika
Ühendriikidesse edasi rändasid. Mu vanemate teekondade põhiliinid on teada, aga olen saanud vähe
füüsiliselt tegeleda selle
materjali sorteerimise ning
korrastamisega. Sel maikuisel külastusel otsisin jälgi isa ja lelle kirjavahetuse
algusest 1957. aasta aprillis. Seda polnud raske leida, sest isa oli täppisteadlane, tegi palju tähelepanekuid ja kirjutas korralikke
märkmeid. Üks kastitäis isa
pabereid, mida sorteerida
jõudsin, koosnes materjalidest kodumaale saadetud
pakkide kohta alates aastast 1957 ja lõpuga 1980.
aastate lõpus, kui minu reisikohver pakkide saatmist
asendas. Kastis olid järjekorda pandud lellele ja sugulastele saadetud pakkide
sisu nimekirjadest ja kviitungitest. Need olid ja alles
hoitud. Kuid selliste asjalike dokumentide vahelt pudenes paar lehte, mis olid
hoopis teistsugused:
1959: Aali nagu tumesinises
(mustjassinises)
ameerikalõikelises pluusis
tuli töölt. Nägu kas määritud või tolmune. Nägime
teineteist. Siis jooksis ta
mulle vastu, pühkis oma
kõhnavõitu näo puhtamaks. Langesime teineteise embusse. Temal nagu
pisaraid. Oli nii liigutav, et
ärkasin.
1970: Nägin und, et olin
temal vastas (kas lennujaamas?), sest pidime kohtuma. Oli näost nagu kõhnem kui arvasin. Läksime
vist kuskile kohvikusse või
restorani, ei saand kohta.
Äkki nagu polnudki enam
Aali, vaid keegi hoopis võõras. Imelik. Aga unenägu
oli väga intensiivne.
1970: Äkki nagu oleks
Aali (lennuväljal) saabunud
külaskäiguks meile. Hallis
ülikonnas, kõhnem nägu
kui ma arvasin, vist nagu
väsinuna näivad silmad.
Mina nagu arvasin, et on
tema, tema aga liikus eemale, vist otsis mind. Hakkasin hüüdma, Aleksander!
Aleksander! Tegelik kohtumine oli ähmasevõitu. Vist
oli tubli käepigistus. Siis
oleksime nagu olnud omaette, embasime teineteist.
Ütlesin, et sellest on ju nii
palju möödunud, kui lahku
läksime. Minul tulid igatahes pisarad silma. Kas temal ka, ei mäleta. See
stseen oli nii tugeva elamusega seotud, et ärkasin
üles ja hakkasin mõtlema,
kas tema asi tõesti võiks nii
kiiresti otsustatud olla. Kuidas tuleks siis puhkus seada?
Lelle Aleksandri (Aali) ja
minu isa Voldemari kohtumiseni tuli oodata veel 22
aastat. See toimus Tallinnas juulis 1992, minu isa
esimesel tagasireisil Eestisse. Vendade viimane nägemine oli olnud napilt pool
sajandit tagasi.
Mäletamine ja unustamine käivad käsikäes. Need
on loomulikud protsessid,
mis kulgevad rööbiti ja risti. Samas on võimalik ja
vajalik teha otsuseid, mida
mäletada, mida määrata
unustusse kas pabereid ja
fotosid hävitades, unarusse
või kirjutamata jättes. Kõike ei saa hoida, kuid on
oluline, et keegi niidiotsad

oma kätte võtab, moodustades oma mäletamisega
võrgustiku või terviku.
Mida aeg edasi, seda rohkem tunnetan, et perekonnaarhiiviga tuleb tegeleda
mitte ainult ruumi-ja ajapuuduse pärast, vaid ka
sellepärast, et mu lapsed
on täiskasvanuks saanud ja
laia ilma läinud. Nad kõik
on omandanud eesti keele,
nagu soovisid minu vanemad, nende vanavanemad.
See on pärimuse põhi ja
alus. Selleks ei käinud nad
kaugel koolides, vaid tulin
nendega Eestisse, kus nad
said põhi- ja gümnaasiumihariduse, kaks vanemat tütart lõpetasid ülikooli Põhja-Ameerikas. Mu laste
jaoks ei ole veel kätte jõudnud küsimuste küsimise
aeg, mil nad võtavad perekonna pärimuse säilitamise
oma kanda – ehk soovivad
sellest pigem vabaneda.
Õnneks on meie suguvõsas
tekstiderohke arhviivimaterjal, millega tegelevad
aktiivselt meist päris mitmed. Igaks juhuks olen ka
ise mõningaid märkmeid
teinud:
Kui kolisime Buﬀalos
(New Yorgi osariigis) korterist oma majja augusti lõpus enne mu 6. sünnipäeva, sain oma toa – koguni
kahe aknaga, mille ette
ema varsti õmbles tumeroosad valgete pealeõmblustega kardinad. Paar korda aastas tõstsin mööbli
ringi. Nii oli voodis raamatut lugedes vaade kord

teed“ ning mitmed ebamäärases formaadis luulekogud).
Raamatukapi all oli plaadikapp, kuhu isa oli mitme
aasta vältel plaadiklubi
kaudu kogunud hea hulga
klassikalist
muusikat.Vinüülplaate sai mängida
elutoas
vanal
Gründigi
grammofon-raadiol. Rootsist saadud eesti koorimuusika plaadid, mille hulgas oli mu isa lemmiku,
alati jõuluõhtul mängitud
Beethoveni „Kõik taevad
laulvad“, tuli varuda kollase, sõlmekujulise „südamikuga“ et nad grammofoni
passiksid. Hoiatati, et liiga
järsult langetatud nõel võib
plaati kriimustada või katki
murda. Uusi nõelu tuli kaugelt tellida, sest grammofon oli vanaaegne.
Isa plaadikogus olid ka
keeleõppe plaadid. Kas oli
ta kuskil reklaami liimile
läinud või neid heliplaate
kavatsuslikult kogunud, ei
tea. Need olid pakitud ükshaaval siidipaberisse, iga
keele kohta 12 plaati, isa
kirjutas pliiatsiga siltide
peale. Olid prantsuse ja
saksa keele plaadid, vist ka
hollandikeelsed: kord tuli
isa töölt koju ja teatas, et
tema ülesanne oli olnud
ühe teadusartikli tõlkimine
hollandi keelest inglise
keelde. Kuidas ta sellega
hakkama sai? Ilmselt saksa
ja inglise keele toel, pusides, nagu ristsõnade lahendamiselgi. Kõige lummavamad keeleplaadid olid

teerunud Venemaalt
Eestisse 1920. aastal.
Millegipärast oli mu isa
ümmargune, kaunis,
hästi vähe paremale kalduv
käekiri vene keeles veelgi
kaunim, kuid see oli ehk
sellepärast, et need tähed
olid mulle nii võõrad. Mäletan, et kunagi algklassides
rääkisin isaga vene keelest
ja palusin, et ta mulle neid
plaate mängiks. Seda ta
vist isegi tegi, sest mingi
kõlamulje on sellest jäänud. Küll aga püüdsin kilplase moodi pärast seda
vene tähti ladina tähtedega
üks-ühele taandada, mis
mõistagi ei õnnestunud.
Vist proovisin seda harjutust mitu korda, siis jäin
ootama võimalust koolis 7.
klassis võõrkeelt õppima
hakata, ning selleks osutus
prantsuse keel.
Teadsin, et isa vene keele oskus oli väga hea nii kõnes kui kirjas. See oli kaugelt üle sellest tasemest,
mil ta teiste keelte toel hollandikeelset artiklit selgeks
veeris ja teistele uurimisrühma liikmetele tõlkis.
Kuigi tema selgepiiriline ja
siiras eestimeelsus tajus
Vene okupatsioonis suurt
ohtu, mille eest ta oli oma
Kopli kortermaja pööningul
end koos paari sõbraga
kuus nädalat 1941. aasta
suvel Vene mobilisatsiooni
eest varjanud, ei olnud isas
mingit veneviha. Ükskord
ta isegi astus vahele, kui
me vennaga liiga innukalt
Vaba Eesti Sõnast venelaste pihta käivaid nalju maha
kirjutasime eelseisva skaudi- ja gaidilaagri lõkkenaljadeks. Sellistest anekdoo-

Tiina Ann Kirss oli möödunud aastal
Tartus Baltimaade represseeritute
konverentsi üks peaesinejatest.
aeda, kord siseseinale,
kuhu oli riputatud kitsas litograaf vaatest Tallinna linnale, selle kõrval ema tikitud eesti vöökirjadega seinavaip. Alguses ei olnud
mul mõistagi kirjutuslauda,
kuid oli eelmisest kodust
pärit hallikirju köögilaud,
mille klappi võis alla lasta.
Toanurgas oli ka klaasustega raamatukapp, milles
eestikeelsed noorsooraamatud (lemmikud, nagu
Salme Raatma „Rõõmuraasukese kirjad“, Helga
Nõu „Ruuduline röövel“, Ao
Vaksa piraadiraamat, Raimond Kolgi müstiline „Vähikuningas“, Lutsu „Talvised

aga vene keele õppimiseks.
Isa „kodukabinetis“, mis
asus vanemate magamistoas suure akna all, seisid
riiulis kaunis käekirjas venekeelsed vihikud ning virnad pooleks murtud paberilehti isa väljakirjutustega
teaduslikest ajakirjadest.
Kuid venekeelsed lipikud
olid isa riiulil teiste teadusajakirjade vahel. Nimelt sai
isa oma vennalt, minu lellelt, jätkuvalt Eestist põlevkivi-teemalist
teaduskirjandust, millest määrav
osa oli venekeelne. Miks ja
kuidas isa vene keelt oskas, sai alles pikkamööda
selgeks: tema pere oli op-

tidest ja sketšidest oli alati
puudus. Laulda oskas ju
igaüks, aga tervet õhtut ei
saanud ainult lauludega sisustada. Pilkelaulu, millest
mäletan vaid rida „need
kitsed teevad vigureid/vot
see on nendel nali“, keelas
isa ära: see olevat lihtsalt
maitsetu. Mäletan teravust, millega naiivsust keelati.
Lapsena lunisin isalt
tema lapsepõlve fotosid,
kuid tajusin, et neid oli olematult vähe. Ainuke, mida
ta vahel näitas, ning mis
püsis ümbriku sees ta kirjutuslaua suures sahtlis, oli
mustvalge foto temast
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koos oma vanema venna
Aleksandri (Aaliga). Pildil
oli isa, vast paariaastane,
kleidis. Temast aasta vanem Aali oli juba oma esimesed püksid jalga saanud. Vanemad õed-vennad
võisid olla paar aastat surnud, üksteise järele sarlakitesse, maetud Venemaal.
Pikkamööda selgus, miks
isal oli nii vähe fotosid Eestist kaasas: tema põgenemine 1944. aasta septembris toimus nii äkitselt, et ta
ei saanud selleks korralikult valmistuda ja kavatsetud koduskäik Väike-Maarja lähistele Pariisikülla jäi
ära. Seetõttu nägin fotot
oma isaemast alles 1989.
aastal. Mu isapoolsele vanaemale jäi teadmata, et
ta noorim poeg on elus,
ning et sellel on kaugel
maal olemas ka väike tütar.
Vanaema suri 1950. aastal,
samal aastal, mil ta noorim
poeg Saksamaalt Ameerikasse rändas.
1999. aasta sügisel, kui
isa oli tabanud insult ja
sõitsime Torontost perega
teda Buﬀalo haiglasse vaatama, võtsin igaks juhuks
kaasa vene-inglise sõnaraamatu. Pärast esimesi
külastusi Eestisse 19891990, olin ise nõuks võtnud
vene keele selgeks õppida,
püüdsin seda teha 1990.
aasta suvel Michigani ülikooli
intensiivkursusel.
Kuid 1999. aastaks oli see
keelekümblus end ammendanud, ma ei olnud suutnud oma oskusi alal hoida.
Millegipärast kartsin, et
kuna isa oli oma esimesed
seitse eluaastat veetnud
eestikeelses kodus venekeelses sootsiumis Gatšina
kandis, ehk oli insult temalt
röövinud eesti keele, jättes
suhtlemiseks alles inglise,
saksa või vene keele. Inglise ja saksa keelega sain
niigi ilusti hakkama, kuid
olin valmis ka venekeelseks suhtlemiseks, mida
siiski vaja ei läinud. Mu
oma emakeelde on vaid
jäänud mõned
„reliktid“
tema igapäevasest kõnest:
padavai, lamavoi, kamorka, vaksal, uulits, maladets, dengi netu, drug druga, puhvaika.
Olen mäletamise, eestlaste elu- ja perekonnalugude suhtes endiselt maksimalist, ergutanud endast
vanemaid eestlasi oma elulugusid jutustama ja kirja
panema, kuna nendel ei ole
mitte lisa-, vaid iseväärtus.
Olen elulugusid kogunud ja
uurinud. Ehk tuli see lugude kuulamise pisik mu lapsepõlvekodu erilisest õhkkonnast, milles oli nukrust,
koduigatsust, teise ajastu
hõngu, milles justkui hõljusid lood, millel polnud meie
igapäevaeluga sidet. Mõnikord olen mõelnud, et mu
kodu oli mõnes mõttes
muuseum ehk konservikarp, vaid peenikeste niitide kaudu ameerika eluga
seotud, kuid mu vanemate
päris-elu oli Eestisse jäänud. Seda ei saanud kunagi enam edasi elada. Kuigi
paradoksaalsel moel on
mul oma elu mäletamise
suhtes tõrkeid ja kõhklusi,
mis ei erinegi väga mu eakate sõprade omadest, kui
nemad oma jutte paberile
panema hakkavad, toetab
mind meie suguvõsa lugude põimumine. Jagades
neid lugusid ja nende sõlmitusi hakkab soe, see sulatab üksindust nagu aknaruutu talvisel päeval.

Murtud Rukkilille Ühingu teataja
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Rukkililled tutvusid
Eesti kaitsevõimega

SIMMO SAAR
Murtud
Rukkilille
Ühingu toetajaliige
Ligi 30 Murtud Rukkilille Ühingu liiget külastas
31. mail lahtiste uste

raames Tapal kaitseväe
1. jalaväebrigaadi, tehes
tutvust nii Eesti kaitseväelaste kui Tapal paikneva NATO lahingugrupi
sõdurite varustuse ja relvastusega.
Muuhulgas
näidati

ühingu liikmetele, kuidas
telkmantli all ööbida ning
milline näeb välja haavatu evakueerimine lahinguväljalt
soomukisse.
Kaitsevägi oli uudistamiseks välja pannud nii hiljuti hangitud jalaväe la-

hingumasinad
CV9035
kui Kalevi ja Viru jalaväepataljoni relvastuses olevad soomustransportöörid SISU XA-180 ja XA188.
NATO
lahingugruppi
kuuluvad britid näitasid

Tahad teada, mis ühingul plaanis?
Võta ühendust tel 5385 3941.
Kindlalt on praegu plaanis
teemapäev “Küüditatud jõulud”
Paide kultuurikeskuses 9. detsembril,
kuid plaane on rohkem.

külalistele
muuhulgas
Ühendkuningriigi relvastuses olevaid tanke Challenger 2 ning liikursuurtükke AS-90, mis oma
155mm haubitsaga suudab tabada 32 kilomeetri
kaugusel asuvaid siht-

märke.
laväebrigaad on kaitseväe peamine manööverüksus, kuhu kuulub
enamik
ajateenistuse
jooksul väljaõpetatavatest üksustest. Brigaadi
koosseisu kuuluvad elukutselistest kaitseväelastest koosnev kiirreageerimisvõimega Scoutspataljon ning ajateenijate
ja reservväelaste baasil
komplekteeritavad Kalevi
ja Viru jalaväepataljonid,
tagalapataljon, pioneeripataljon, õhutõrjepataljon, suurtükiväepataljon,
staabi-ja sidekompanii,
tankitõrjekompanii, luurekompanii,
liitlaste
praegu Ühendkuningriigi
ja Taani kaitseväelastest
koosnev
lahingugrupp
ning Kaitseliidu Põhja- ja
Kirde maakaitseringkonna lahingugrupid.

Okupatsioonide muuseumist
sai Vabamu

Pärast pooleaastast renoveerimist
avas okupatsioonide ja vabaduse muuseum Vabamu uue püsinäitusega oma
uksed 14.juulil.
Arendustöödega alustati 2015. a suvel. Arendustööde ajend oli soov kasutada muuseumi ruume efektiivsemalt,
kaasajastada 15 aasta vanust püsinäitust ning mõtestada viisi, kuidas rääkida Eesti lähiajaloost ja kõnetada külastajat. Ümberehitustöödega alustati
2018. aasta jaanuaris. Külastajatele
avatud pind laienes 660 ruutmeetrilt
1120 ruutmeetri suurusele alale. Kasutusele võeti ka see osa muuseumihoonest, kus varem asusid külalistele suletud muuseumikogude hoidlad ning töötajate bürooruumid.
Näitus kannab pealkirja “Vabadusel
ei ole piire” ja see on laenatud läti kirjanikult Nora Ikstenalt. Külastajatele
on valminud Eero Epneri koostatud
e-giid, mis muudab muuseumis käigu
ajalooliseks rännakuks. E-giid on valminud koostöös Eesti Rahvusringhäälinguga, helirežissöör Külli Tüli juhtimisel. Uus püsinäitus kujutab teekonda

okupatsioonidest vabaduseni ja koosneb viiest osast. Eestit okupeerinud totalitaarsete režiimide inimvaenulikkust
avatakse läbi eestimaalaste lugude,
kelle „süüks“ võimude silmis oli enamasti iseendaks olemine. Teine osa
näitusel räägib võõrvõimu eest põgenemisest ja toob esile väliseesti ajaloo.
Kesksel kohal on 1944. aasta sügisel
Rootsi põgenemiseks kasutatud paat
ning esmakordselt avalikkusele eksponeeritud originaalkaadrid laev Triina
teekonnast.
Nõukogude perioodile keskenduv
näituse osa näitab, milliseid ideoloogilisi valikuid ja dilemmasid uus kord inimestes tekitas ning kuidas okupatsioonivõimudele vastu hakati. Edasi viib
näitus iseseisvuse taastamise korrusele, mis räägib Eesti loo alates 1987.
aasta fosforiidisõjast kuni Eesti Euroopa Liitu astumisega 2004. aastal. Näituse viimane osa puudutab vabadust
tänasel päeval.
Näituse kuraatorid on Sander Jürisson
(inimsusevastased
kuriteod),
Maarja Merivoo-Parro (eestlased vabas

maailmas), Uku Lember (elu Nõukogude Eestis), Aro Velmet (iseseisvuse
taastamise protsess) ning Daniel Vaarik ja Kaido Ole (vabadus). Ekspositsiooni on projekteerinud KOKO arhitektid ja teostanud Motor Agency. Muuseumi memoriaali muusikalise kujunduse on loonud Taavi Tulev.
Okupatsioonide ja vabaduse muuseum Vabamu on suurim kodaniku algatusel loodud muuseum Eestis. 1998.
aastal asutati USA-s Washingtoni osariigis Kistler-Ritso Foundation eesmärgiga koguda dokumente ja mälestusi
Eesti lähiajaloost. Samaaegselt loodi
Eestis Kistler-Ritso Eesti Sihtasutus,
mille ülesanne oli rajada Tallinnasse
Eesti lähiajalugu kajastav muuseum.

Päev enne ametlikku avamist, 13.
juulil olid muuseumis kutsetega külaliste hulgas ka Murtud Rukkilille Ühingu
esindajad. Ühingu liige Laur Sits Kuusalus kinkis muuseumile puidust karbikese. Selle kinkisid tema perele sõjavangid, kes rajasid Tallinna-Peterburi
maanteed. Rajatava maantee ääres
elanud pere pakkus vangidele süüa
ning muud hädavajalikku. Tänutäheks
kingitud karbike oli Laur Sitsi perega
kaasas Siberis. Seal hoidsid nad tähtsaid dokumente ja kirju.
Ühingu liige Eha Kaljuvee Tartust
kinkis muuseumile käsiveski, mis samuti Siberis kaasas oli ning aitas perekonnal toime tulla.

Toimetus ei vastuta artiklite sisu eest. Toimetusel on õigus kaastöid nende selguse huvides toimetada ja lühendada. Kaastöid ei
tagastata ega retsenseerita. Saates meile materjale ja kommentaare, annate meile õiguse nende avaldamiseks.

Murtud Rukkilille Ühing: Kursi tee 8, Kuusalu, Harjumaa, 74601.
Tel 538 53941, e-post info@rukkilill.ee, a/a EE142200221021914912

