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Kui suu laulab, aga süda muretseb
„Mällu on jäänud pilt
Siberi vangilaagrist. Kui
täiskasvanud olid tööl,
siis meie, tollal lapsed,
ajasime barakkide vahel
omi asju ja mängisime.
Ühe baraki madala akna
ees päevalillede all istus
noor ema ja toitis rinnaga oma titat. Ise laulis
lapsukest unele. Jäime
nende ümber poolkaares
seisma. See laul, see viis
ja need kaugusesse vaatavad silmad täis lootust,
et tema laps saab õnnelikuks. Olime hämmingus,
sattusime hetkeks uude
maailma. See oligi hetk,
kui suu laulis ja süda muretses,“ kõneles Murtud
Rukkilille Ühingu esimees
Enno Uibo pühapäeval,
9. detsembril Paide Muusika- ja Teatrimajas toimunud
represseeritute
kontsert-etendusel „Suu
laulab, süda muretseb“.
Ühingu üks selle aasta
suurimaid üritusi sündis
represseeritute
soovist
saada kokku, meenutada
siberiaegseid laule, mis
andsid tröösti ja meenutasid kodumaad kaugel
Siberis olles. Kuigi sel
ajal olid kõige armsamad
laulud
koduigatsusest,
isamaast, sündis kohapeal ka uusi laule, mis
vaatamata valule ja kannatustele võisid olla isegi
pilkavad,
humoorikad,
tujutõstvad. Mitmed kodumaised viisid said Siberis hoopiski uued, olukorda
iseloomustavad
sõnad. Paljud represseeritud on öelnud, et neil
aitas raske aja üle elada
muusika. Nii mõnigi oli
kodust leivapätsi asemel
kaasa võtnud pilli, mis oli
Siberis tõeline hingehoidja.
Kontsert-etendus algas
näidendiga „Küüditatud
jõulud“, mille esitas Paide huviteatri trupp. Näidendi autor on Enno
Uibo, lavastuse tekst valmis kümmekond aastat
tagasi ning seda on varem
etendatud
Lõuna-Eestis.
Pärast etendust esinesid Paide muusikakooli
trio, muusikastuudio laululapsed, Paide naiskoor,
külalisesinejad Lätist ehk
Aluksne kapell. Kooslaulmise algatas ansambel
Ukulele Velled, kelle saatel laulis saalitäis rahvast
üle kümne laulu. Sõnad

olid kuvatud lava ette
suurele ekraanile. Pärast
kontserti
lõunasöögi
taustaks
musitseeris
kandlemees
Sander
Karu.
Sõnalise poole eest
hoolitsesid Paide linnapea Priit Värk, kes rääkis, et on oluline meenutada tulevastele põlvedele, milline on olnud represseeritute lugu ja kannatused: „Tosin aastat
tagasi
ajalootudengina
kohtasin vahetusüliõpilast Itaaliast. Talle oli
räägitud küüditamisest,
kui võõrad tulid ukse
taha, andsid loetud minutid pakkimiseks ning
viisid suure osa me rahvast loomavagunites külmale maale. Itaallane
olla selle peale küsinud –
aga miks te politseid ei
kutsunud? Meie ühiskonna kohustus on mäletada
ja meenutada, rääkida
ning mitte ainult Eestis,
vaid ka väljaspool. Mis
meile siin saalis on nii
loomulik ja arusaadav,
võib olla kusagil mujal
täiesti mõistetamatu.“

Viha pidada pole
mõtet
Kohaletulnuid tervitas
ka Riigikogu liige Urve
Tiidus: „Jõulude ootus
on tundeline ajaperiood,
kui on rohkem aega mälestustele ja hingelistele
teemadele. Murtud Rukkilille Ühing on küüditatute mälestust hoidnud,
ajalugu talletanud juba
pikka aega. Nad usuvad
Eestisse ja tulevikku. Kui
sulgeme silmad ja meenutame hetki lapsepõlvest, tuleb kindlasti ette
helgeid ja rõõmsaid hetki, kuid paraku ka neid,
mida meenutadagi ei
taha. Liiga palju on neid,
keda tabasid ajaloo kurjad hetked. Seda suurem
on ime, et paljud meist
tulid tagasi, kuid mitte
käsi rusikas, vihas ja kättemaksuhimus, vaid usuga helgemasse tulevikku, sooviga hoida eesti
keelt ja kultuuri ning ajaloopärandit. Ka minu isa
ja vanavanemad küüditati Saaremaalt. Neid ei
lastud kunagi Saaremaale tagasi. Polnud kohta,
kuhu minna. Headus
peab alati võitma kurjuse. Kurjusele tuleb alati
vastu astuda, ükskõik,

mis vormis ta avaldub.“
Sõna sai ka Eesti Memento Liidu uus esimees
Arnold Aljaste: „Ei ole
vahet, millistesse ühingutesse
represseeritud
kuuluvad või ei kuulu.
Meid ühendab saatus,
ühine on meie südamevalu, mured ja lootused
Eesti tuleviku suhtes. Vabas Eestis on igal inimesel vaba voli kuuluda just
sinna ühingusse, seltsingusse, mida ta südamelähedasemaks peab. Me
ei ole konkurendid, vaid
täiendame üksteist. Järvamaa Memento on otsustanud detsembrikuuga oma tegevuse lõpetada, mitte seetõttu, et
enam ei taheta või ei viitsita, asi on lihtne: kauaegne juht Elvi Mägi ei
jaksa enam, praeguse
hetkeni olen lootnud, et
leitakse tema töö jätkaja, kuid praegu meil seda
inimest ei ole. Vaadake
üksteise otsa, vahest
keegi teist, või teie naabrist on valmis tänuväärt
üritust jätkama. Võtke
oma seltsi kodutütreid,
noorkotkaid, kõiki, kellele meie tegemised korda
lähevad. On paratamatu,
et tuleb aeg, kus meie
ühingud ja liidud muutuvad
mälestusliitudeks,
kuid lipud, mille alla me
täna koondunud oleme,
peavad lehvima ka aastakümnete pärast.
Saatus ei ole meid hellitanud, aga me ei ole kibestunud vanad inimesed, kes käivad ringi „kivi
taskus“. Täna oleme siin,
meid jätkub lavale ja
saali, meil on üksteise
seltsis hea, sest lõpuni
mõista suudavad meid
ainult need, kes on ise
„kannatuste
karikast“
joonud.“
Meenutusi oli teisigi –
kõnelesid Viljandi Memento ühenduse juht
ning Rukkilille Ühingu liige Ene Juurik ning teisedki saalist.
Paidesse oli tulnud
Murtud Rukkilille Ühingu
rahvast üle Eesti, aga ka
Paide linnarahvast. Murtud Rukkilillel on aktiivne
grupp Tamsalus. Pärast
kontserti jagas meiega
nende hulgast muljeid
Tiit Uus: „Ajaratas veereb, ajaratas veereb –
veereb üle maa ja vee!
Nii laulis üks tütarlaps

Näidend “Küüditatud jõulud” Paide huviteatri lavastuses.

Sõbrad Lätist - Aluksne kapell.
kaunil ja kõlaval häälel
ilusal advendiajal Paide
kontsertsaalis. Auditoorium oli valdavalt hallipäine, sest nendest õudsetest aegadest on möödumas juba 70 aastat.
Meie peamine ülesanne
on meenutada ja teadvustada nooremale põlvkonnale neid ammumöödunud aegu, et noored
teaksid ja oskaksid vastu
seista võimalikule taoliste sündmuste kordumisele, sest imperialistliku
suurriigi
taastamisest
unistajaid on meist ida
pool veel piisavalt.“
Paide linn on Murtud
Rukkilille Ühingu jaoks
oluline paik. Just seal,
toona veel kultuurikeskuse nime kandvas asutuses, toimus 2004. aastal ühingu esimene konverents „Rõhutud aegade

Ukulele Vennad tegid “karaoket” - korraldasid ühislaulmist, sõnad suurelt ekraanil.
päev“. Murtud Rukkilille
Ühingu
eestvedamisel
avati Paides bussijaama
taga ka represseeritute
mälestuskivi. 10 aastat

hiljem, aastal 2014, said
represseeritud taas Paides kokku – siis konverentsi „Rahvusvärvides
repressioonid“ raames.
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Kanname oma vanavanemate mälestust
KAJA KALLAS
Reformierakonna
esimees

Sel aastal avati kommunismiohvrite memoriaal. Memoriaalil on kirjas nende inimeste nimed, kes kaotasid elud
küüditamiste ja massirepressioonide
käigus,
aga pole kõiki neid, kes
kannatasid. Seal pole arvesse võetud ka sündimata lapsi ja rikutud elusid. Memoriaali ühel küljel
on kivist kirstud, kuhu
peale on graveeritud asukohad, kuhu meie inimesi

küüditati ja kui palju kuhugi viidi. Käisin minagi
seal ja vaatasin kaardil
seda kohta, kuhu minu
vanaisa saadeti vangilaagrisse ja kuhu minu
vanavanaema, vanaema
ja ema küüditati. See memoriaal on oluline selleks,
et me ei unustaks. Ja see
on omakorda oluline selleks, et see mitte kunagi
enam uuesti ei saa sündida. Ma soovingi uueks
aastaks seda, et me oma
vanavanemate mälestust
kannaksime edasi ja iial
ei unustaks.

Mida head on tulemas sotsiaalvaldkonnas
nõu kui ka tehes järelevalvet.
Algaval aastal muutub
lihtsamaks abivahendite
kättesaadavus.
Abivahendite rahastamises tuleb järgmisest aastast
põhimõtteline
muutus,
enam ei ole eelarvelist
piiri, pole võimalik, et
raha saaks enne aasta
lõppu otsa. Mõistagi jäävad soodustuste saamiseks reeglid. Alates selle
aasta novembrist ei ole
abivahendi kaardi taotlemisel vaja koos taotlusega esitada arstitõendit
ning taotluse saab esitada sotsiaalkindlustusameti kodulehel elektrooniliselt ja kaart saadetakse postiga koju. Seega ei
pea ette võtma teekonda
ametiasutusse,
asjad
saab aetud kodus arvutist. Arstitõend tuleb esitada alles abivahendi
ostmisel.

KAIA IVA
sotsiaalkaitseminister
Tegus aasta hakkab
läbi saama ning uus ja
kindlasti veel toimekam
ja parem ees. Sotsiaalvaldkonnas on olnud viimasel ajal palju muutusi.
Oleme põhjalikult üle
vaadanud teenuste sisu,
oluliselt on kasvanud
nende rahastus. 2018.
aastal kasvas kümme
aastat paigal püsinud
represseeritu toetus 230
eurole. Laste eest igakuiselt makstav pensionilisa
suurenes alates jaanuarist. Tähelepanu oleme
pööranud koostööle riigi
ja omavalitsuste vahel,
sest põhivastutus oma
elanikele sotsiaalabi tagada on ikka oma vallal
ja linnal. Kohalikes omavalitsustes
antav
abi
peab
õigeaegselt
ja
paindlikult
rahuldama
muutuvaid vajadusi, parandama elukvaliteeti ja
tagama võrdsed võimalused. Kohalik omavalitsus peab eelistama abi,
mis aitab inimesel korraldada elu võimalikult iseseisvalt. Seega, kui on
tekkinud vajadus täiendava toe järele, võib alati
julgelt võtta ühendust
kohaliku omavalitsusega.

Näiteks:
kohalik omavalitsus peab
abistama eluruumi kohandamisel inimesi, kellel
on puudest tingituna raskusi eluruumis liikumise,
endaga toimetuleku või
suhtlemisega.
Praegu
annab riik omavalitsustele nende kohanduste
jaoks ka toetust. Eluruumi kohandamise toetust
on võimalik taotleda liikuvusega seotud toimingute, hügieenitoimingute
(pesemis- ja tualetitoimingud) ja köögitoimingute (toiduvalmistamine,
söömine ja joomine) parandamiseks.
Uuel aastal jätkuvad
tegevused selle nimel, et
parandada omavalitsuste
pakutavate
teenuste
mahtu ja kvaliteeti. Et
inimene saaks võimalikult kaua elada oma kodus nii, et lähedastel poleks liiga suurt hooldamise koormust. Samuti
vaatame üle teenuste
rahastamise, et kui ka on
vaja minna hooldekodusse, oleks inimese enda
makstav tasu talle jõukohane.
Uuest
aastast
hoiab kohalike omavalituste sotsiaalvaldkonna
tegevusel rangemalt silma peal ka sotsiaalkindlustusamet, andes nii

Abivahendi
tõendit
saab edaspidi anda ka
apteeker, proviisor, füsioterapeut,
tegevusterapeut, optometrist ja audioloog. Paljude abivahendite vajaduse määramise õiguse saab alates
juulikuust pereõde. Muutuvad mitmed piirmäärad
ja piirhinnad. Näiteks
tõusevad piirhinnad kärudele ja raamidele ning
abivahendite loetellu lisandub ka juhtkoer vanaduspensioniealistele.
Mähkmete puhul ei ole
enam
vanaduspensioniealisel
kordustõendit
vaja ning mähkmete piirlimiiti suurendatakse 60
tükilt 120 tükile kuus.
2019. aastast saavad
soodustusega abivahendeid osta ka hooldekodus
elavad eakad.
Suhteliselt uus asi, milleks kohalikud omavalitsused üha aktiivsemalt
võimalusi otsivad, on eakate majad. Need on majad, kuhu on rajatud eakatele mõeldud korterid.
Nendes majades võib olla
lisaks korteritele ka ühiskasutavaid ruume, tegevustubasid, korraldatud
teenuseid jne. Võib ju
olla olukord, kus oma
majas, mis ehk ka keskusest eemal, enam ise
hakkama ei saa. Sellisel
juhul oleks hea kolida
teiste omaealistega ühte

majja, kus on vajalik abi
lähedal. Samas säilib
iseolemine ja privaatsus.
Boonuseks ehk nii mõnigi
tore naaber ning võimalus taotleda oma vajadusest lähtuvaid sotsiaalteenuseid. Vajadusel tasub kohalikust omavalitsusest uurida, kas neil
juba on sellist elamist
pakkuda. Selliste üürimajade ehitamist toetab
praegu ka riik.
Hea on teada, et kui
tekib vajadus, võib loota
abile kohalikust omavalitsusest või riigilt, sõltuvalt vajadusest. Teisalt,
kui endal on jõudu, energiat ja aega, siis teadke,
et olete alati oodatud
toetama neid, kellel jõudu enam nii palju pole.
Aidata saab üksi kodus
elavat või hooldekodudes
elavaid eakaid, pakkudes
neile seltskonda ja hajutada üksindust, mõnikord
ka poest mõne tellitud
asja kaasa ostes. Aidata
saab ka näiteks omastehooldajaid. Kui teie lähikonnas on mõni selline
pere, andke hooldajatele
mõnel päeval paar tundi
vaba aega. Aidata saab
alati, kuid nüüd on võimalus vabatahtlikuks olla
ka Eesti Külaliikumine
Kodukant projektis, mille
on algatanud sotsiaalministeeriumi ja see on
mõeldud
sotsiaalvaldkonnas vabatahtliku tegevuse
arendamiseks.
Selle projekti raames
saavad vabatahtlikud tegutsemiseks natuke koolitust ning neile on planeeritud mitmesuguseid
arengupäevi ning klubilisi
tegevusi. Vabatahtlikuks
saab end registreerida
internetis
Vabatahtlike
Värava kaudu.
Lõpetuseks üks hea
uudis veel. Pensionite indekseerimise prognoos
on rõõmustav. Kui 2018.
aastal oli pensionitõus
kriisjärgsete aastate suurim, keskmiselt 7,6%,
siis praeguse prognoosi
järgi on aprillis oodata pisut veel suuremat tõusu,
keskmine
pensionitõus
peaks olema 7,8%. Mõistagi jääb alles ka üksielava pensionäri oktoobrikuine toetus.
Ilusat jõuluaega ja
toredat aastavahetust!
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Eesti peaministri
Jüri Ratase tervitus

Austatud Murtud Rukkilille Ühingu liikmed!
Murtud Rukkilille Ühingu panus represseeritute
ja küüditatute huvide
esindamisse ja kaitsmisse on ülioluline. Teie vabatahtlik tegevus aitab
talletada ajaloolisi mälestusi ning ka tulevastel

põlvedel õppida mineviku
ülekohtust. Tunnustan ja
tänan teid aastatepikkuse
tänuväärse töö eest ning
soovin palju jõudu oma
väärt missiooniga jätkamisel.
Pean väga oluliseks, et
Murtud Rukkilille Ühingu
ning avaliku sektori vahel
jätkuks austav ja toetav
koostöö ka järgmistel
aastatel. Vaid üheskoos
suudame hoida kõike
seda, mis on meile riigi ja
rahvana kallis. Tunnustan
siinkohal ühenduse eestvedajat Enno Uibot, kes
on seda koostöösilda väsimatult ehitanud ja arendanud.
Soovin teile ja teie lähedastele kaunist jõuluaega, väärikat Eesti Vabariigi juubeliaasta lõppu
ning õnnelikku ja edukat
2019. aastat!

Vabaduse Tammepärja
aumärgi saajad
meie hulgas
Justiitsminister Urmas
Reinsalu andis 31. augustil 2018. aastal Vabaduse
Tammepärja aumärgi 129
inimesele, kes on hoidnud
või edasi andnud mälestusi Eesti riigi ja rahva lähiajaloost, osalenud vabadusvõitluses või vastupanuliikumises, jäädvustanud Eesti vabadusvõitlust ja vastupanuliikumist.
Murtud Rukkilille Ühingu esitatud kandidaatidest tunnustati: Herbert
Gailan – natsismiohvrite
mälestuste kogumise ja
jäädvustamise eest; Murtud Rukkilille Ühingu Lõuna-Eesti piirkonna juht
Raimo Ladva – represseeritute mälestuste ko-

gumise ja tutvustamise
eest; Murtud Rukkilille
Ühingu esimees Enno
Uibo – represseeritute
huvide kaitsmise, mälestusmärkide rajamise ja
mälestuste jäädvustamise eest.

Mis on Vabaduse Tammepärja aumärk?
Vabaduse Tammepärja Aumärgiga tunnustatakse
isikuid, kellel on väärilisi teeneid Eesti riigi ja rahva
lähiajaloo mälestuse hoidmisel ja edasi andmisel,
vabadusvõitluses ja relvastatud ning relvastamata
vastupanuliikumises osalemisel, samuti Eesti vabadusvõitluse ja vastupanuliikumise jäädvustamisel.
Aumärgi annab välja justiitsminister. § 2. Aumärgi
kandidaatide esitamise tingimused (1) Aumärgi
kandidaate saavad esitada kõik üksikisikud ja organisatsioonid, sh vabaühendused, riigi ja/või kohaliku omavalitsuse asutused ja ettevõtted. Lisaks teeb
justiitsminister Aumärgi kandidaatide esitamiseks
ettepaneku
Kaitseväele,
Kaitseministeeriumile,
Kaitsejõudude Peastaabile, Kaitseliidule, Eesti Vabadusvõitlejate Liidule, Eesti Memento Liidule, Murtud
Rukkilille Ühendusele, Eesti Endiste Metsavendade
Liidule, Eesti Vastupanuvõitluse ja Vastupanuliikumise Mälestusliidu MTÜ-le, Eesti Reservohvitseride
Kogule ja Eesti Eruohvitseride Kogule. (2) Ühe isiku
või organisatsiooni poolt esitatavate kandidaatide
arv ei ole piiratud. § 3. Aumärgi annetamise kord
(1) Aumärgi annetamise otsustab justiitsministri
moodustatud komisjon ning esitab justiitsministrile
vastava ettepaneku. (2) Aumärgi saajad kinnitab
justiitsminister käskkirjaga. (3) Aumärgi annab välja justiitsminister 31. augustil toimuval pidulikul
tseremoonial või erijuhtudel vastavalt justiitsministri moodustatud Aumärgi väljaandmise komisjoni otsusele. § 4. Aumärgi kirjeldus Vabaduse Tammepärja Aumärk on kahest hõbedasest tammeoksast
moodustatud pärg, mille kõrgus on 42 mm, laius 40
mm, pärg on rõngaga kinnitatud 35 mm laiuse
muareesiidist lindi külge. Tumesinise põhivärvusega
(PMS 294) lindi servadel on 2 mm laiused sinised
(PMS 299), mustad ja valged triibud.
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Rukkilillede külaskäigud Lätti ja Leetu

Represseeritute ühendus LEMTIS Leedust ja
Murtud Rukkilille Ühing on nüüd ametlikult
koostööpartnerid.
Nagu oleme eelmistes
lehtedes kirjutanud, on
Murtud Rukkilille Ühingu
head sõbrad, saatusekaaslased ka Lätis ja
Leedus. Sõprus sai alguse mõni aasta tagasi, kui
Murtud Rukkilille Ühing
sõlmis
sõprussidemed
Põhja-Lätis Aluksnes tegutseva represseeritute

ühinguga Sarma, kes
kutsus meid Balti Keti
aastapäeva tähistamisele. Järgnesid vastukülaskäigud ning 2017. aastaks oli asi küps, et korraldada Baltimaade represseeritute ajalookonverents, mis toimus Tartus.
Kui Läti sõprusühing on

olnud
algusest
peale
sama, siis Leedust leidsime püsiva partneri möödunud aastal, ühenduse
LEMTIS. Leedu sõbrad
kutsusid meid tänavu oktoobris ka vastukülaskäigule Vilniusesse, kus sõlmiti Murtud Rukkilille
ühingu ja LEMTIS-e vahel koostööleping. Leedukate nimel kirjutas alla
Aleksandras Rubinovas
ning Rukkilillede nimel
Enno Uibo. Üks osa külaskäigust Vilniusesse oli
konverents, mis keskendus Siberi-ekspeditsioonidele. Tänavu sai 30
aastat leedukate esimesest
ekspeditsioonist
kaugele Venemaale. Nad
hakkasid uurima, kuhu
Balti riikide rahvast represseeriti. Esimesed käigud olid juba Nõukogude
ajal, mindi (üli)õpilasmaleva sildi all. Kohapeal
otsiti ja kaardistati leedukate haudasid, korrastati ja tähistati neid.
Seal, kus kunagi olid
laagrid, on nüüd asustust
vähem, alad on võssa
kasvanud. Mitmest kohast tuli läbi sõita roomikautoga,
mootorsaega
teed eest lahti lõigates.
Leedukad rääkisid ka
loo Siberi Madonnast –
leedu kunstniku tehtud
puukujust, mis asub matusepaigas Siberis. Ekspeditsioonil käijad tõid

Kutse 19. oktoobriks 2018 Vilniusesse konverentsile

Siberi Madonna leedu kunstniku
tehtud puukuju
Siberis kalmistul.
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selle Leetu, restaureerisid ning viisid Siberisse
tagasi. Kujust tehti ka
koopia, mis jäi Leetu kirikusse.
Rännakutel käisid nii
noored kui vanad ning
paljud neist olid tulnud
konverentsile oma kogetut jutustama. Mis aga
märkimisväärne – ka tänavu tahtsid nad minna
ekspeditsioonile,
kuid
paraku ei saanud enam
Venemaa
viisat.
Septembris käis Rukkilille
delegatsioon
ka
Riias, külas Läti sõprusühingul, kus võtsid meid
vastu Aluksne klubi Sarma juht Dzidra Mazika
ning nende üle-lätilise
katusorganisatsiooni juht
Ivars Kalkis. Riias olime
külalised
konverentsil
„Kolmeperioodiline Läti“,
mis hõlmas ajalugu Vabadussõjast tänapäevani.
Mõlemal külaskäigul
kinnitasid me Läti ja Leedu sõbrad, et plaanivad
järgmisel kevadel tulla
taas Eestisse – plaanis
on
märtsiküüditamise
70. aastapäevale pühendatud konverents, millest
on oodatud osa saama
ka kõik Murtud Rukkilille
Ühingu liikmed ning nende lähedased.
Rukkililled Vilniuses ajaloomuuseumi ees.
Okupatsiooniohvrite
mälestusmärk
Vilniuses.

Siberi Madonna koopia
Leedus kirikus.
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Külastadeslapsepõlvemaad:uurimisreisid
Siberisse märtsiküüditatud koos lastega

Lapsepõlve mängukaaslased: Külli, kaksikud Leili ja Leida,
Marje ja Marje klassiõde hakassitar Feodosja.
Kunstirühmitus SLED on kahel aastal (2017,
2018) käinud uurimisreisil Hakassia ja Krasnojarski krai külades, kuhu eestlasi 1949. aastal
küüditati. Mõlemal korral oleme reisile kaasa
kutsunud lapsena märtsiküüditatuid. Nii on
meie välitöödega ühinenud Külli (snd 1943),
Marje (1941), Asta (1944), Karin (snd 1952 Siberis), Tiiu (1942) ja Elvi (1945).
MARIKA ALVER
Antropoloog,
kunstirühmitus SLED
Uurimisprojekt sai alguse
2016. aastal, kui okupatsioonide muuseumisse toodi terviklik materjal 1950.
aastatel Son’i külasse asumisele saadetud eestlastest: veskis elanud Kollistite arhiivifotod, päevikukat-

ked, kokku pandud nimekiri külas elanud eestlastest,
joonistused küla ümbritsenud mägedest ning kohver,
millega Kollistid Siberist tagasi Eestisse tulid. Muuseumi tollane varahoidja
Külli Jaakon võttis väärtusliku materjali arvele, tehes
intervjuu annetajaga ning
otsides üles ja intervjueeri-

des külapiltidel ﬁgureerinud 3 tollast last. Üks pildil
olnud lastest oli Külli, kes
ütles intervjuu käigus, et ta
näeb oma lapsepõlveküla
siiani unes ning kui saaks,
sõidaks ta sinna, et veel
kord näha lapsepõlves armsaks saanud maastikke.
Asta oli muuseumisse
toonud fotosid ning 11 käsikirja mälestusi küüditamisest ning eestlaste elust
Balahata teraviljasovhoosis
(tänapäeval on küla nimi
Tšistoje Pole). Astaga kohtudes selgus, et temagi oli
mõelnud sõidu peale oma
lapsepõlvekülasse. Nii otsustasimegi 2017. aasta
juulis korraldada esimese
uurimisreisi (Eesti Kunsti-

Välitööde kaart, mille
märgitud külad, kus
oleme kahe aasta
jooksul töötanud.
Kaart: Kalle Keskrand.

akadeemia ja okupatsioonide muuseumi koostöös)
Son’isse (Širinski rajoon) ja
Tšistoje Polesse (Balahtinski rajoon). 2018. aastal
keskendusime rohkem Lugavskaja, Tsentralnaja ja
Kinzeli küladele Idrinskoje
rajoonis,
kuid
käisime
uuesti ka Son’is ja Tšistoje
Poles kohalikega jätkuintervjuusid tegemas. Lisaks
külastasime teisel aastal
veel Ust-Fõrkali, Jefremkinot ning Kommunari.
Meie uurimuse keskmes
on märtsiküüditatud laste
ja teismeliste mälestused:

kuidas lapsed toimunut tajusid? Milliseid asju võeti
Eestist Siberisse kaasa?
Kuidas lapsed Siberi tingimustega kohanesid? Kuidas nad tagasi tulles kohanesid siinse eestikeelse
(kooli)eluga? Kuidas on
lapsepõlv Siberis mõjutanud nende edasist elu? Milline jälg on eestlastest Siberisse jäänud?
Emotsionaalsed taaskohtumised Son’i külas
Meie esimene peatus oli
Son’i küla, kuhu oli asumisele saadetud ligi 80 eestlast. Kui künklik stepimaastik oli kohe tuttav nii Küllile
kui ka Marjele, siis küla ise
enam mitte. Tegemist on
suure elujõulise külaga,
kus elab 900 inimest ja on
ka keskkool. Esialgu ütles
Külli isegi, et see ei ole
tema Son. Kuid siis oli huvitav jälgida, kuidas külas
ringi
kõndides
muutus
maastik Küllile ja Marjele
tund-tunnilt tuttavamaks,
kuidas see avanes nende
silmadele, kuidas paralleelselt sellega, mis on praegu,
ilmus see, mida enam ei
ole. Emotsionaalne ajas
rändamise hetk oli, kui
Marje leidis üles oma lapsepõlvemaja ning astus sinna
sisse.
Soe kohtumine toimus ka
Son’i külasse küüditatud ja
sinnakanti elama jäänud
kaksikutega (1946): Leida
peab nüüd talu Goldžas,
Leili elab Širas. Sellest kohtumisest hakkas meie jaoks
hargnema veel üks peatükk märtsiküüditamise lugudes. Teame ajaloost, et
Siberisse küüditatute hulgas oli neid inimesi ja ter-

veid perekondi, kes erinevatel põhjustel otsustasid
pärast vabanemist uuele
kodumaale elama jääda.
Kui siiani on taolisi juhtumeid vaid põgusalt mainitud, siis meil on kahe aasta
jooksul õnnestunud Hakkassias ja Krasnojarski
krais nende inimestega (või
nende järeltulijatega) kontakti saada ja teha kokku
12 intervjuud. Oleme uurinud, miks nad ikkagi otsustasid Siberisse elama jääda, kuidas on nende elu
seal kulgenud ja milline on
nende side Eestiga.
Tükike
Eestimaad
Tšistoje Polesse
Meie teine pikem peatus
oli Tšulõmi jõe ääres asuv
Tšistoje, kuhu oli saadetud
74 eestlast. Praegu on see
samuti suur elujõuline küla.
Tšistoje Poles oli meie eesmärk kaardistada, milline
oli küla 1950ndatel ja kuidas eestlased seal elasid.
Asta oli koos oma külapoiste ja -tüdrukutega mälu
järgi külakaardi kokku pannud, kuid nüüd sai see palju täpsemaks meie grupis
olnud
arhitektuuritudeng
Liis Juuse abiga, kes koos
Astaga kogu küla maja
haaval läbi kõndis. Ringkäigu jooksul oli Asta korduvalt imestunud, kuidas 60
aastat hiljem viisid jalad
teda ikka õigetesse kohtadesse. Nii õnnestus meil
üles leida ka kunagiste
muldonnide asukoht, kus
Asta ema ja vennaga Siberisse
saabudes
elasid.
1950ndatel elasid Asta ja
Karin ühes majas, mille
ühes otsas asub tänapäeval
veterinaariakliinik

Mahajäetud Lugavaskaja külale mälestustahvli püstitamine
Lugavaskaja surnuaiale. Ave, Tiiu, Katarina.
Foto: Katarina Meister

Marje leidis üles oma lapsepõlvemaja Son’i külas.
Foto: Johanna Rannula, 2017.
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Küla surnuaial käisime
mitu korda. Kuna surnuaedades muru ei niideta ja
2017. aastal olime Tšistoje
Poles juulikuus, oli hein
kasvanud üle pea ning taimerägastiku vahelt oli keeruline haudade asukohti
määrata. Seepärast olime
järgmisel aastal targemad
ja läksime välitöödele maikuus, mil ilmad on juba
soojad, aga rohi pole jõudnud veel kõrgeks kasvada.
Me ei olnud kindlad, kas
surnuaial
on
eestlaste
hauad veel alles, sest keegi
ei ole ju nende eest vahepealsetel aastatel hoolitsetud. Leidsime puust ristid,
mille Asta ära tundis. Astal
oli kaasa võtnud tikutoositäie Eestimaa mulda, mille
puistas surnuaiale sinna
maetud eestlastele.
Asta oli juba enne reisi
kontaktis Balahtas asuva
koduloomuuseumiga, mis
talletab oma rajooni ajalugu, sh kogub küüditatute
(eestlaste, lätlaste, leedulaste,
volgasakslaste
jne) lugusid. Oleme muuseumiga kontakti hoidnud
ka pärast reisi ning selle
aasta suvel panime muuseumis üles väikese näituse
2017. aasta suvel tehtud
fotodest.
Orienteerumismäng
Lugavskajas ja Kinzelis
Kõige keerulisem oli oma
lapsepõlveküladesse pääseda Tiiul ja Elvil. Lugavskaja, kuhu oli küüditatud
75 eestlast, ja Kinzel (41
eestlast), jäid tühjaks juba
1960ndatel. Üldse on tollastest nummerdatud küladest praeguseks alles ainult
nr 1 — Tsentralnaja. Lugavskajasse ja Kinzelisse
viivad teed on rohtu kasvanud ning ligipääsetavad ainult traktoril või Nival.
Kohale jõudes selgus, et
neist küladest ei ole peaaegu midagi alles jäänud.
Maastik
oli
muutunud:
puud kõrgemaks kasvanud,
kiirevoolulise Sõda jõe kaldad asukohta muutnud.
Orienteerusime koos Tiiu,
Elvi ja nende lapsepõlvesõbranna Nadjaga maastikus
meenutuste
ning
1950ndate fotode järgi.
Siiski suutis Lugavskajas
detailideni
tähelepanelik
Elvi maastikus paika panna
peaaegu terve küla, sh oma
kodumaja asukoha. Kinzelis leidsime Tiiu kunagise
kodumaja vundamendi ja
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Välitööde grupp 2017. aastal: Liis Juuse, Katarina, Meister,
Külli Jaakon, Eva Sepping, Ave Taavet, Siberisse elama jäänud
märtsiküüditatud Heino, Heino abikaasa Miina, nende vahel
Marika Alver, Liina Lepik, Anne Kaljas, Triin Kerge, Johanna
Rannula. Foto: Eva Sepping, 2017.

Tiiu Kinzeli külas oma
kunagise kodumaja
trepil. Foto: Marika
Alver, 2018.
Tiiu sai veelkord istuda
maja trepil ning vaadata
ümberkaudseid
mägesid
nagu ta üle 60 aasta tagasi
tegi.
Kogutud materjal vormub üle-eestiliseks näituseks
2019. aasta märtsis korraldame kogutud materjali
põhjal märtsiküüditamise
70. aastapäeva mälestamiseks suurnäituse kõigis 16
raudteejaamas, kust küüdi-

tatud Siberi rongidele pandi.
Lisaks valmib lühidokumentaalﬁlm
„Monument
vanaemale“ (rež Ave Taavet), mis uurib kadunud
kohtade ja mälu temaatikat. Film jälgib, kuidas
maalikunstnik
Katarina
Meister (snd 1990), püstitab mälestussamba Lugavskaja külale, kuhu olid
küüditatud 3 põlvkonda
tema esiemasid, ja paneb
Adriha surnuaias mälestus-

Sõit traktori kastis mahajäetud Kinzelis külasse. Tiiu, Nadja, Maria, Elvi.
Foto: Johanna Rannula, 2018.

Karin ja Asta oma kunagise koduküla
sildi juures (Balahta teraviljasovhoos
nüüdse nimetusega Tšistoje Pole).
Foto Johanna Rannula, 2017.
tahvli sinna maetud vanavanavanaemale. Nelinurkne betoonist plaat on väga
lihtne, kuid traditsiooniline
mälestusviis, juhtides tähelepanu kohale, kus ta asub.
Kes on projekti läbiviija kunstirühmitus SLED?
Kunstirühmitus SLED on
välja kasvanud 1978. aastal Kalju Põllu algatatud
soome-ugri ekspeditsioonide traditsioonist Eesti Kuns-

tiakadeemias. Sünteesides
tunnetuslikku ja uurimuslikku lähenemist, kasutame
oma töös nii antropoloogilisi uurimismeetodeid – pikaaegsed välitööd, materjali
(visuaalne) dokumenteerimine, töö arhiivimaterjalidega jne kui ka performatiivseid sekkumisi. Tegeleme oma kunstipraktikas
mälu ja identiteedi küsimustega.
Rühmituse
koosseisus

käisid välitöödel: antropoloog Marika Alver, animaator Ave Taavet, maalikunstnik Katarina Meister, fotokunstnik Triin Kerge, dokumentaalfotograaf Johanna
Rannula,
arhitektuuritudeng Anne Kaljas, klaasikunstnik ja kunstiõpetaja
Piret Meos, kunstiõpetaja
Liina Lepik, ﬁlosoof Kalle
Keskrand, arhitekt Liis Juuse ning kunstnik-dokumentalist Eva Sepping.

Muusikaline etteaste näituse „Чистое белье“
avamisel. Panime oma 2017. aastal Tšistoje
Pole välitöödel tehtud fotodest kokku näituse,
mida esitlesime Balahta koduloomuuseumis.
Foto: Triin Kerge, 2018.
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Tamsalu kandi siberlased
kohtusid Laululinnus
MALLE ANNUS

Tapa valla sotsiaaltöötaja Pille Eevardi ja
sotsiaalhoolekande juhtivspetsialist Maarika Mändla

20. novembril kogunesid Tamsalu kandis elavad ja rasked siberiaastad üle elanud Murtud
Rukkilille Ühingu liikmed
ja nende toetajad Laululinnu külalistemajas, et
rääkida teemal „Sotsiaalne hoolivus“. Ühtlasi mälestati meie seast hiljuti
manalateele lahkunuid,
meenutati sõnas ja pildis
ühiseid ettevõtmisi, kuulati külaliste sõnavõtte,
nauditi kandlemees Sanderi esituses head muusikat ning külalistemaja
lõunasööki.
Sotsiaalse hoolivuse
teemat aitasid käsitleda
Tapa valla sotsiaalhoolekande
juhtivspetsialist
Maarika Mändla ning sot-
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siaaltöötaja Pille Eevardi.
Tasub teada, et Murtud
Rukkilille
Ühingul
on
nõustamispunktid Tallinnas ja Tartus, kust saab
vajadusel ka juriidilist
abi. Represseeritu tunnistuse alusel on võimalik saada kuni kaks nädalat taastusravi Seli tervisekeskuses. Kulu kannab
riik kaitseministeeriumi
kaudu. Meie piirkonnast
on seda teenust kasutanud viis inimest, neist
kaks korduvalt. Abi on olnud tervisele märkimisväärne.
Rukkilille juhatuse tervitused edastas ühingu
esimees Enno Uibo. Sel
aastal on eriti palju ettevõtmisi olnud, nii töiseid
kui mälestusüritusi. MRÜ
ettevõtmisel oleme kohtunud mitme ministriga,
käinud Vabamu avamisel
ja külastanud Tapa sõjaväelinnakut. Ka Eesti
Kodu päeva tähistamine
on ikka meie huviorbiidis.

Kahju vaid, et meie liikmeskond aina vananeb ja
tervisedki
pole
kiita.
Püüame
kohapealsete
kooskäimiste ja mälestusüritustega võimalikult
paljusid koos hoida ja
tuge jagada.
Rakvere Memento tegemisi tutvustas meile
Liina Kuusk. Nendega
koos käisime Maarjamäe
memoriaali avamisel, Pilistveres ja Estonia kontserdisaalis austamisüritusel.
Tamsalu vald on kasvanud suureks Tapa vallaks. Meie ühingul on
seni olnud hea koostöö
vallajuhtidega. Loodame,
et see kestab ka suures
vallas. Kui on saatusekaaslasi või nende järeltulijaid, kes soovivad
meiega koos toimetada,
võtke ühendust – Murtud
Rukkilille Ühingu Lääne-Virumaa piirkonna juhi
Malle Annusega (telefon
566 48237).

ja said suurematelt tüdrukutelt vastused.

üritus, Taagepera lossi külastus koos piduliku lõunasöögi ja muusikaga, jõulupidu,
kontsert-etenduse
külastus Paidesse. Kes
soovib Viljandimaa repres-

Viljandimaa Rukkilillede juhtumisi
MAIE MADI
Kui Viljandimaa Rukkililled Pärnusse Estonia Medical SPA hotelli jõudsid,
selgus, et meie olime ühe
päeva võrra varem kohale
jõudnud. Korraldaja Ene
läks ka vist sisemuselt natuke erksaks, kuid püüdis
rahulik olla ja infotöötajate
abiga lahendus leida. Meid

Pärnusse sõidutanud buss
oli juba pool tundi tagasi
Viljandi poole vuranud.
Infotöötajad leidsid meile poole tunni jooksul võimalused saada toad ja saime end siiski sisse seada.
Saime samal õhtul veel
veemõnusid tunda ja majaga tutvuda. Õhtul läksime linna jalutama. Rüütli

tänava lõpus oli Haigekassa üleskutsel süüdatud
küünlad - Eesti inimeste
südamehaiguste raviks kulub aastas ligi 100 miljonit
eurot. Mullu suri Eestis südame- ja veresoonkonna
haiguste tagajärjel 8005
inimest, seda on sama palju kui elanikke Paides.
Südamehaiguste tõttu su-

reb kaks korda rohkem inimesi kui vähki ja sada korda rohkem kui liiklusõnnetustes. Pärnus süüdati sel
õhtul 546 ja Viljandis näiteks 374 küünalt. Kodutütred võitlesid tuulega, et
küünlad ikka põlema jääksid. Uudistajaid oli ka, üks
hiinlastest
paar
tundis
väga huvi, mis seal toimub

Käsiveski ja teetööliste karbike
meenutavad Vabamus meie lugusid
Tartlanna Eha Kaljuvee käsiveski, mis
aitas Siberis raskeid aegu üle elada.

Rukkilille eelmises numbris,
mis ilmus 2018. aasta augustis, kirjutasime, kuidas okupatsioonide muuseumist sai
Vabamu. Ühing tunneb uhkust, et uue näo, atraktiivsema ja põhjalikuma sisu saanud Vabamus on ka vähemalt
kahe meie ühingu liikme
jaoks olulised esemed. Päev
enne Vabamu ametlikku avamist, 13. juulil oli muuseumis

avamistseremoonia. Murtud
Rukkilille Ühingu liige Laur
Sits Kuusalust kinkis muuseumile puidust karbikese.
Selle andsid tema perele sõjavangid, kes rajasid Tallinna-Peterburi maanteed. Rajatava maantee ääres elanud
pere pakkus vangidele süüa ja
muud hädavajalikku. Tänutäheks kingitud karbike oli Laur
Sitsi perega kaasas Siberis.

Seal hoidsid nad tähtsaid dokumente ja kirju.
Olulise eseme kinkis muuseumile ka Eha Kaljuvee Tartust. Ta tõi Vabamusse käsiveski, mille kohta rääkis:
„Tunnen kohustust aidata
kaasa arusaamisele, missuguseid kannatusi tõi meile
okupatsioon. Pered viidi oma
kodudest, tarku ja töökaid
sunniti minema igaveseks ja

teadmata kuhu. Ivanovka külas Tserlaki rajoonis Omski
oblastis oli suur Tartumaalt
küüditatute ühtehoidev kogukond. Kohe alguses surid 10
haigustesse või nälga.
See pealtnäha lihtne veski
on ivanovkalastele kallis mälestus. Polnud vaja enam lihtsalt teradele vett peale juua.
Suuremad lapsed mäletavad,
et pidi kiiresti vänta keerutama, teised pered olid ootamas. Ka kohalikud venelased
laenasid teda.
Paljudel olid isad kas vangis
või hukatud. Meie isa koos
teiste meestega töötas Juznopodolski masintraktori jaamas perest eemal. Seal ta
meisterdas selle veski. Vanast
traktorikabiinist valtsis silindrid. Need korrapärased
avad on kõik käsitsi taotud.
Koolid lõpetanud ja Siberisse saadetud poisid ja tüdrukud nimetasid minu isa leivaisaks, sest tema käes töötas
traktor ja kombain ning abilised said tööd ja palka. Siis ei
olnud automaatikat. Minu vanemad tõid veski Siberist ära.
Tartust Tallinnasse toomise
korraldas MTÜ Murtud Rukkilille Ühing.“

Järgmisel päeval ühinesid meiega Tallinna ja Tartu
Rukkililled. Saime raviprotseduure ja veemõnusid.
Õhtul vahetasime muljeid
suure laua taga istudes.
Ene Juurik rääkis Memento Viljandi ühenduse
tegemistest – sügise ava-

seeritute kaudu Murtud
Rukkilille Ühingu ettevõtmistes osaleda, võtke
ühendust Ene Juurikuga
(tel 434 3165).

Hallpead austa,
kulupead kummarda
TOIMETUS
Kulupead kummarda asja
eest, hallpead austa elukogemuste eest.
Muinasjutus on tegelased
Suur-Peeter ja Väike-Peeter.
Suur-Peeter tühjendas Väikese-Peetri leivakoti, aga enda
oma ei raatsinud jagada. Tegelikus elus on vanema venna
monopol eriti levinud poliitmaastikul. Ikka on neid, kes
tahavad hirmsasti käsutada,
omada ja kõike juhtida, kas
või solgivett.
Miks me lubame endale
olla tigedad, kurjad, õelad, kadedad, ahned? Need põhjustavad enneaegse vananemise
ja stressi. Peale kahjurõõmu
on olemas ka ehe rõõm. Naeratage vähegi, kui valu või
mure lubavad.
Ühtemoodi kenad on väikelapse pudrusuine naeratus,

silmis uudishimu ja ulakus.
Ühtmoodi kena on elatanu
kortsune naeratus, silmis elutarkus ja kogemused. Noored
pole sugugi hukas, kui oleme
neile hea eeskuju. Anname
neile inimpõlve teatepulga õigeaegselt üle ja saame ise jääda elutööd nautima.
Kahju vaadata neid vanakesi, kes hoiavad kramplikult
kinni rahapaja servast, kartmata isegi põrguvärava varju.
Kellelgi pole kahte kõhtu ja
manalasärgil pole taskuid.
Tee sa elu jooksul head või
halba, kõik teed endale ja see
jääb jäljeks tulevikku.
Kas noorus on ikka hukas?
Iga asi omal ajal ja kohas!
Ela ise ja lase ka teistel elada või ära tee teisele seda,
mida ei taha et sulle tehakse.
Lihtne ju, aga miks nii raske
sellest kinni pidada.

13. oktoobril kohtusid Põhja-Eesti Rukkililled taas
Tallinnas Susi hotelli restoranis. Vaatasime tagasi
möödunud aastale ning tegime plaane uueks.
Susi hotellist üle tee asub Jüriöö park, kus mälestuspargis kasvab alates 2015. aastast Murtud Rukkilille
Ühingu tamm ning on mälestuskivi. Susi hotell on
saanud Rukkililledele hubaseks kohtumispaigaks ning
kodupäeva toimumiskohaks.

Murtud Rukkilille Ühingu teataja
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Eesti iseseisvumise faasid 1905-1925

JAAK VALGE
ajaloolane
Me tähistame Eesti Vabariigi aastapäeva kindlal kuupäeval, ent laiemalt vaadeldes on iseseisvumine protsess, mis algab kindlate eelduste korral ja kulgeb lõpptulemuseni järk-järgult. Alljärgnevas artiklis vaatlen
Eesti iseseisvumise faase
alates eesti identiteedi kujunemisest kuni Eesti majandusliku iseseisvumiseni.
13. sajandi algul siirdus
tänaste eestlaste esiisade
asualale Saksa vallutus, tulemusena tekkis baltisaksa
aadlist koosnenud ülemkiht.
Maa talurahvast põlisasukad tunnetasid end küll ühtse rahvana, ent selgelt eestlastena üldiselt oma identiteeti ei teadvustanud.
1860. aastatel algas eesti
rahvuslik ärkamisaeg, mil
kujunes suuresti just baltisaksa mõisnikele vastandudes välja eesti identiteet.
20. sajandi algul oli Eesti
territooriumil 1,1 miljonit
elanikku, kellest 90% eestlased, 4% venelased ja 4%
sakslased. Üle 10-aastaste
hulgas
oli
kirjaoskajaid
95%, see näitaja ületas mitte ainult kõiki teisi Venemaa
kubermange ja ka linnu,
vaid oli ka Euroopa kõrgemaid, kui mitte kõige kõrgem. Majandustasemelt oli
Eesti ala üks Venemaa arenenumaid piirkondi. Eesti
põllumajandus, eriti aga
tööstus, oli tihedalt seotud
Vene turuga. 20. sajandi algul realiseeriti Eesti alalt
väljaveetavast toodangust
väljapoole tsaaririigi piire ainult ca 10%.
Enne 1905. aastat püstitasid eesti patrioodid eelkõige kultuurilisi eesmärke.
Iseseisvusest kirjutasid küll
luuletajad, ning ei saa välistada, et ka rahva seas sellised ebamäärased unistused
liikusid, ent ükski rahvajuht
ei püstitanud isegi autonoomia eesmärki. Iseseisvuse
saavutamine oligi neis tingimustes täiesti ebarealistlik.
Olukord
muutus,
kui
1905. aasta revolutsioon
kandus Eestisse, kus selle
teravik oli suunatud nii isevalitsuse, aga veel rohkem
kohaliku baltisaksa ülemkihi
vastu.
Eesti autonoomia idee
kujunemine
Eestlased aktiviseerusid
poliitiliselt. Eesti esimese

poliitilise erakonna - Jaan
Tõnissoni juhitud Eesti Rahvameelse Eduerakonna programmis oli ühtse Eestimaa kubermangu moodustamine ning laiaulatuslik autonoomia.
Autonoomiat
nõudis ka üks Eesti marksistide vool. 1906. aastal
koostasid Šveitsis paguluses olevad eesti patrioodid
Eesti autonoomia eelnõu,
esitamiseks Riigiduumale.
Need nõudmised järgnenud
reaktsiooni tõttu küll kusagile ei viinud, kuid džinn oli
pudelist välja lastud. Eestlased said enamuse suuremas osas Eesti ala linnade
volikogudes, hoolimata diskrimineerivast valimissüsteemist. Valimisaktiivsus oli
Eesti linnades rohkem kui
kaks korda kõrgem kui mujal Venemaal keskmiselt.
1917. aasta veebruarirevolutsioon lubas sel aktiivsusel paisu tagant väljuda.
Eestimaa kubermangukomissariks sai eestlasest Tallinna linnapea Jaan Poska.
Põhja-Eesti ja Lõuna-Eesti
ühendati üheks rahvuskubermanguks. Poska juurde
moodustati omavalitsusorganina Eestimaa kubermangu Ajutine Maanõukogu, mis koosnes linnade ja
maakondade valitud saadikuist. Sakslaste omavalitsusorganid likvideeriti. Kubermangu komissar ja Maanõukogu said õiguse otsustada kubermangu omavalitsusasjade üle, maksustada
elanikkonda ja seada ametisse ning vabastada ametist maa täidesaatev organ.
Eesti seisukohalt oli tegemist Eesti esimese rahvaesindusega.
Maanõukogu
olulisemaks ülesandeks oli
aga eelnõu koostamine,
missugusel alusel ja korras
peab toimuma Eesti valitsemine tulevikus.
Eesti iseseisvuse väljakuulutamine
Protsess, mis viis Eesti
iseseisvuse deklareerimiseni, algas 1917. aasta sügisel.
Nii Vene riigis tervikuna kui
ka Eestis oli kaos süvenenud. Sõja ajal oli Eestisse
paigutatud ligi 100 000
Vene sõjaväelast ning Tallinna sõjatehastesse ning sõjaväehitusele oli tulnud ka
ligikaudu 50 tuhat töölist
Venemaalt, kes muutusid
kiiresti revolutsioonilisteks.
Ka Eesti tööliste hulgas levisid kiiresti revolutsioonilised
ideed. Märtsist alates oli valitud paralleelse võimuna

kohalikud tööliste ja soldatite saadikute nõukogud, mis
tuginesid eelkõige Vene sõjaväele ning Tallinna ja Narva suurkäitiste multikultuursele tööliskonnale. Esialgu oli neis esindatud kõik
poliitilised voolud ja domineerisid sotsialistlikud revolutsionäärid. Seejärel suurenes neis bolševike mõju.
Sõja ajal oli Vene armeesse mobiliseeritud ligi 100
000 eestlast. Aprillis oli
Vene armee kindralstaap
võimaldanud asutada rahvusväeosi ja nii oli koondunud üha rohkem Eesti sõjaväelasi Eestisse. Nad säilitasid mõnevõrra parema distsipliini, kui teised Eestis
asunud Vene väeosad, ent
ka nende seas levisid revolutsioonilised ideed.
21. augustil vallutasid
Saksa väed Riia. Saksa oht
tundus Eesti rahvuslikele
poliitikutele suuremana kui
bolševike oht. Viimastega
üritati esialgu teha koostööd.
Maanõukogu võttis kaose
süvenemise tõttu endale
järk-järgult volitusi, mis olid
impeeriumi provintsi omavalitsusorgani omast suuremad. 26. septembril tunnistas Maanõukogu end rahvaesinduseks, otsustas valida komisjoni, kes töötab
välja Eesti tulevase omavalitsuse ning valitsemise eelnõu sel alusel, et Eesti jääb
demokraatliku föderatiivse
Venemaa osaks. Seda otsust sai tõlgendada nii, et
kui Venemaa pole föderatiivne ja demokraatlik, on
Eestil valikuvabadus.
Septembris ja oktoobris
vallutasid Saksa väed Eesti
saared. Kahtluseta tundus
eestlaste enamusele Saksamaa võimu alla sattumine
kõige halvema võimalusena. Selle vältimiseks kaaluti
kõiki võimalusi, mille seas
oli üks valikutest ka riiklik
iseseisvus. Esialgu tundus
see jätkuvalt ebarealistlik,
nii poliitilise olukorra tõttu,
aga ka sellepärast, et eriti
marksistliku suuna poliitikud kahtlesid Eesti riigi võimes majanduslikult iseseisvalt eksisteerida.
Venemaal oli kaos kiiremini süvenenud kui Eestis.
25. oktoobril haarasid bolševikud Petrogradis võimu,
deklareerides, et soovivad
viivitamatut rahusõlmimist
keskriikidega. Petrogradi riigipöörde ajaks oli Eestimaa
Sõja-Revolutsioonikomitee
võtnud ka Tallinna oma
kontrolli alla. Otsustavaks
jõuks, kellele Eesti patriootidel midagi samaväärset
vastu panna ei olnud, olid
sõjaväelased - kümned tuhanded
bolševiseerunud
soldatid ja madrused.
27. oktoobril allkirjastasid
Jaan Poska ja Viktor Kingissepp dokumendi, kus teatati, et “seoses toimunud riigipöördega” annab Ajutise
Valitsuse komissar Jaan
Poska Eestimaa kubermanguvalitsuse asjaajamise üle
Eestimaa Nõukogude Sõja-Revolutsioonikomitee volinikule Viktor Kingissepale.
Maanõukogu
tegutses
edasi. Valmistati ette otsused, mille Maanõukogu 15.
novembril vastu võttis. Otsustati Eesti riikliku korra
määramiseks kokku kutsuda Eesti Asutav Kogu. Maanõukogu tunnistas end Eesti ainsaks kõrgema võimu
kandjaks. Delegeeriti ajaks,
mil Eesti Maanõukogu koos
pole, Maanõukogu juhatusele, vanematekogule ja
maavalitsusele õigus teha
otsuseid. End kõrgemaks
võimuks kuulutades deklareeris Maanõukogu esma-

kordselt eestlaste õigust
määrata ise oma saatust,
mitte veel Eesti iseseisvust.
Ehkki see otsus oli tehtud
eelkõige Saksa okupatsiooni kartuses, vastandati end
sellega võimu haaranud bolševikele. Toompeale oli aga
kogunenud rahvahulk mõni tuhat bolševikku, kes
teatasid, et Maanõukogu on
laiali aetud.
15. detsembril pakkusid
Keskriigid Brest-Litovski läbirääkimistel välja lepingu
põhimõtete projekti, mille
kohaselt pidi Nõukogude
Venemaa
aktsepteerima
rahva täielikku riiklikku iseseisvust väljendavad otsused Saksamaa poolt seni
hõivatud territooriumidel Poolas, Leedus, Kuramaal ja
Liivi- ning Eestimaa okupeeritud osades, sh Eesti
saartel. Nii bolševikele kui
eesti pariootidele oli selge,
et kui Saksa väed ka Mandri-Eesti okupeerivad, on
sakslaste poolt võimalik
enesemääramise teostamiseks esitada mitte eestlaste, vaid kohalike baltisaksa
aadelkonna otsuseid.
Ootuspäraselt oligi baltisaksa mõisnikkond selleks
ajaks elavnenud. 30. novembril kuulutas Eestimaa
rüütelkond Eesti Venemaast
sõltumatuks ja palus maa
viivitamatut okupeerimist
Saksa vägede poolt. 17.
detsembril tegi sama otsuse
Liivimaa rüütelkond.
See aktiviseeris ka Eesti
patrioote. 1. jaanuaril otsustati Maanõukogu vanematekogu laiendatud koosolekul, et Eesti iseseisvus
tuleb sobival hetkel välja
kuulutada.
Nõukogude Venemaa oli
püüdnud Brestis läbirääkimisi venitada. 18. veebruaril Keskriikide kannatus katkes: Saksa ja Austria-Ungari väed alustasid sõjalisi
operatsioone. 20. veebruaril
alustati marssi Tallinnasse.
19. veebruari õhtul moodustas Maanõukogu vanematekogu iseseisvumiseks
vajalike sammude astumiseks Eestimaa Päästmise
Komitee. 21. veebruaril kiideti heaks iseseisvusmanifesti tekst. Bolševikud hakkasid Tallinnast pagema 24.
veebruaril. Samal ajal algas
rahvuslaste stiihiline väljaastumine, tänavatele ilmusid rahvuslikult meelestatud
sõjaväelaste salgad. Tekkis
kokkupõrkeid bolševikega.
Iseseisvusmanifest kleebiti Tallinna kuulutustulpadele ja majaseintele 24.
veebruari
õhtul.
Lisaks
koostas Päästekomitee samal päeval päevakäsud,
millega kuulutati Eesti Vabariik sõjas erapooletuks
ning bolševike mobilisatsioonikäsk kehtetuks, ning
nimetati ametisse Eesti Ajutine valitsus.
Abi sellest ei olnud. 25.
veebruari hommikul jõudsid
Saksa sõdurid Tallinna. Baltisakslased, keda bolševikud olid ahistanud, võtsid
Saksa väed külalislahkelt
vastu.
Esimene bolševike võimuperiood Eestis oli lõppenud. Baltisaksa mõisnikud
pärisid Eestimaa sõjakubernerilt Adolf von Seckendorfilt, mida too arvab Eesti
iseseisvusest. Too vastanud: “Kuhu sakslane astub,
seal teist võimu ei ole!” Algas üheksa kuud kestnud
Saksa okupatsioon.
Eesti iseseisvuse realiseerimine
Uus faas ehk väljakuulutatud iseseisvuse realiseerimine algas 1918. aasta sügisel. Septembris ja oktoobris hakkas kurnatud, kuid

jätkuvalt hirmuäratav Saksa vägi nii Vene ja Eesti
kommunistide kui ka eesti
patriootide meeleheaks revolutsioonilisuse märke ilmutama.
Ka okupatsioonirežiim lagunes. 8. novembril streikisid paljude Tallinna ettevõtete töötajad. 9. novembril
tõmbasid Tallinna sadamas
seisnud Saksa sõjalaevade
meeskonnad laevadele punased lipud. 11. novembril
sai teatavaks, et Saksa sõdurite täidesaatev komitee
on valmis võimu üle andma
Eesti Maapäevale. 11. novembril alistus Saksamaa
Antanti riikidele. Enne oli
Pihkvas moodustatud Vene
Põhjakorpus, mis taganes
bolševike eest Eestisse ja
Lätisse.
13. novembril annulleeris
Nõukogude Venemaa Bresti
rahulepingu. Saksa väed
hakkasid Eestist lahkuma
ning Eesti ajutine valitsus
alustas rahvaväe loomist.
28. novembril ründas multikultuurne punavägi Narvat.
Eesti rahvaväe loomine
edenes aga visalt. Narvat
kaitsta ei suudetud. 29. novembril kuulutati Narvas
välja Eesti Töörahva Kommuun, järgmisel päeval
kuulutas Eesti Töörahva
Kommuuni Nõukogu Eesti
iseseisvaks nõukogude vabariigiks. Tegeliku iseseisvusega muidugi pistmist ei
olnud. Eesti Töörahva Kommuuni poliitika oli oma Nõukogude Venemaa emapartei
pealiinist vihasem ja kommunistlikum. Eesti kommunistide äärmiselt ebapopulaarseks otsuseks oli kava
säilitada Eestis mõisad ja
kujundada need ümber põllumajanduskommuunideks,
millega pidid ühinema ka talud. See kava oli “progressiivsem” kui Nõukogude
Vene kommunistide esialgsed plaanid. Teiseks kommunistide ebapopulaarseks
muutumise põhjuseks oli
nende terroripoliitika.
Detsembris aga edenes
Punaarmee veel kiiresti,
jõudes jaanuari alguses Tallinnast 80 kilomeetri kaugusele.
Ka Eesti rahvavägi kasvas. 12. detsembril saabus
Tallinna reidile Inglise laevastik, millel oli suur moraalne tähtsus. Britid tõid
kaasa relvi. Soomest tulid
vabatahtlikud, keda kokku
osales sõjas üle 3000. Eesti
rahvaväes osales kokku ligi
80 000 meest.
Aasta alguses olukord
rindel muutus. Murdelahingute tulemusena haaras
Eesti rahvavägi initsiatiivi.
Jaanuari lõpuks oli punavägi
Eestist peaaegu välja tõrjutud. Sõjategevus jätkus, vahekorrad vene valgekaartlastest relvavendadega polnud kuigi head.
Vastaspoolel oli aga eestlaste osakaal rindeväeosades langenud 10-15%-ni.
1919. aasta augusti lõpus
viidi eesti punabrigaad Eesti
Rahvaväe vastast mujale.
Esimesed pinnasondeerimised rahu sõlmimiseks
Eesti ja Venemaa vahel algasid 1919. aasta septembris. Need rahuni ei viinud.
Riigi majandusolukord ja
rahva meeleolu nõudsid
sõja lõpetamist. Kogu lahkarvamus seisnes küsimuses, kas rahu peaks sõlmima üksi või peaks arvestama ka teiste Balti riikide ja
Antanti
seisukohti.
Novembris toimunud Balti riikide konverentsil konsensust aga ei tekkinud. 19. novembril otsustas valitsus
minna rahuläbirääkimistele
üksi. Rahukonverents avati
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Tartus 5. detsembril 1919 ja
2. veebruaril 1920 sõlmiti
rahu. Venemaa tunnustas
Eesti iseseisvust ja loobus
kõikidest õigustest, mis tal
kunagi Eesti üle oli olnud.
Suurbritannia, Prantsusmaa
ja Itaalia olid juba 1918.
aasta maikuus andnud de
facto tunnustuse eestlastele
kui rahvale ja nende esinduskogule, mitte aga uuele
riigile. Poola ja Soome tunnustasid Eestit de facto
1919. aasta sügisel. Eesti,
Läti ja Leedu lõplik ja üleüldine de iure tunnustamine
algas lääneriikide poolt alates jaanuarist 1921.
Majanduslik iseseisvumine
Ent tunnustamine ei tähendanud veel lõplikku majanduslikku iseseisvumist.
Eesti majandus oli tsaariajal
Venemaaga tihedalt seotud.
Eestile ka majanduslikult
otseselt soodne Tartu rahuleping lõi uue ja Eestile kogu
senises ajaloos ainulaadse
välispoliitilise situatsiooni:
aastatel 1920–1922 olid
Eesti suhted Venemaaga
paremad kui teistel Euroopa
riikidel. Eestist sai Nõukogude Venemaale hädavajalik impordi- ja transiidivahendaja ja ka bolševike lääneriikides kommunistlikuks
õõnestustööks kasutatavate finantside oluline teisaldamiskeskus. Peaaegu kogu
tsaari-Venemaa kuld müüdi
Eesti kaudu läände maha.
Sellest hoolimata moodustas Nõukogude Venemaa
osakaal Eesti väliskaubanduses vaid veerandi. Eestis
arvestati,
et
see
on
erandolukord, mis muutub,
kui Venemaa uuesti majanduslikult kosub, ent see oli
valearvestus.
1923. aasta algusest vähenesid järsult Eesti majandussidemed Nõukogude Liiduga, seda mitte Eesti soovil. Majanduslikult ei eraldunud Eesti Venemaast, vaid
Venemaa tõukas Eesti eemale. 1913. aastast 1920.
aastate keskpaigani vähenes Eesti-Vene kaubavahetuse maht rohkem kui 10
korda. Eestis ei suudetud
sellele kiiresti reageerida
Vene turu taastumisega arvestatavate ettevõtete finantseerimine jätkus. See
kurnas Eesti Panga valuutareservi ja viis Eesti 1924.
aasta alguseks majanduskriisi. Järgnesid poliitilised
muutused ja vaevaline majanduse
stabiliseerimine.
Eesti kommunistidel õnnestus veenda Nõukogude Liidu
juhte, et Eesti on kokkuvarisemise äärel ja alustada
Moskvast toetatud ettevalmistusi riigipöördeks. 1924.
aasta sügisel, kui ettevalmistused jõudnud lõppjärku, oli Eesti majandus paranenud ning viimasel hetkel
keelati Moskvast väljaastumine. Eesti kommunistid
aga ei allunud või ei jõudnud
korraldus nendeni. Alustati
230 mehega riigipöördekatset, mis kujunes kommunistide veriseks kaotuseks,
ent majandust ei destabiliseerinud. See tähendas, et
Eesti oli nüüd ka majanduslikult iseseisvunud.
Kokkuvõttes tuleb öelda,
et Eesti ühiskond ja Eesti
poliitilised juhid suutsid väliste tingimuste muutustele
kiiresti ja adekvaatselt reageerida. Ent need konkreetsed välised sündmused ei
dikteerinud iseseisvumist.
Eesti ühiskond oli oma riigi
pidamiseks seesmiselt valmis ja vastasel korral oleks
riik tekkinud teisel ajal ja
moel, niipea, kui tingimused
seda võimaldanud oleksid.

Murtud Rukkilille Ühingu teataja
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Tipud said kokku Vilsandil ja
paigaldasid Eesti Kodu mälestustahvli
Mälestusplaadilt on kate eemaldatud.

Prangli saarevanem Terje Lilleoks, Vaivara Sinimägede muuseumi juhataja Ivika Maidre,
Rõuge vallavanem Mailis Koger, Murtud Rukkilille Ühingu esimees Enno Uibo,
Saaremaa vallavolikogu esimees Tiiu Aro.
Murtud Rukkilille ühingu tegevuse üks läbivaid
teemasid on olnud kodu.
Kõik sai alguse 2006.
aasta juunis, kui Võrumaal toonases Mõniste
vallas avati mälestuskompleks Eesti Kodu, mis
on pühendatud sõjakeerises hävitatud või represseerimiste käigus tühjaks jäänud kodudele.

Paar aastat hiljem sai
kompleks täiendust, sinna
lisandus
puidust
skulptuur
peremehest,
kes on tulnud Siberist tagasi ning istub oma kunagise kodu varemetel.
Mõniste vallas sai alguse Rukkilillede ja liikumise Tipud Kokku sõprus ja
koostöö. Tipud on Eesti
kõige põhja-, lõuna-, ida-

Tahad teada, mis on Murtud Rukkilille Ühingul
plaanis ning ettevõtmistest osa saada? Helista
või kirjuta ühingu esimehele Enno Uibole
(info@rukkilill.ee või 538 53941).
22. märtsil toimub Tallinnas Toompeal märtsiküüditamise 70. aastapäevale pühendatud
Balti riikide konverents;
maikuu lõpus kodupäeva tähistamine; augustis
Tipud Kokku kokkutulek Rõuge vallas ja palju
muud huvitavat.

ja läänepoolsemate omavalitsuste
esindajad.
Nüüd pärast haldusreformi on muutunud omavalitsuste nimed, kuid iga
tipp on esindatud.
Suvistel kokkusaamistel otsustati, et igas tipus
võiks olla samasugune
mälestusplaat, nagu Eesti Kodu mälestuskompleksis. Lõunatipule järgnesid ida – plaat Vaivaras
endise rahvamaja seinal,
põhjas – plaat ja mälestusmärk Prangli saarel.
Ka läänetipu plaat sai valmis ja avatud 2011. aastal Lümandas, kui toona
sellele veel väärikat kohta polnud.
Kuid tippude esindajad
ning eestvedajad kohtusid kevadel Haapsalus,
otsustasid nad, et läänetipu plaadile võiks leiduda koht Saaremaal. Läänetipu eestvedaja Jaen
Teär pakkus välja koha

Vilsandi saare Tolli turismitalu seinal. Augusti lõpus avamine toimuski,
tunnistajateks iga tipu
delegatsioonid, Rukkililled, külalised, kohalikud
ning sõbrad. Tipud kirjutasid ka alla nelja omavalitsuse (Rõuge vald lõu-

nast, Viimsi põhjast, Narva-Jõesuu linn idast ning
Saaremaa vald lääst)
ning MTÜ Murtud Rukkilille Ühing koostöölepingule, mis kinnitab kogukondade, vabaühenduste, aga ka kohalike ettevõtjate ja kultuuritöötajate koostöö.
Kokkutulekul anti üle
ka taastatud kodu auhind

- selle pälvis Tolli talu
taastaja Arvo Kullapere.
Tippude kokkutulek oli
kultuuri- ja ajalooprogrammiga, teiste hulgas
esinesid
kontserdiga
Jaan Tätte ja Jaen Teär,
õhtu lõppes muinastulede ööga.
2019. aastal on tippude kokkutulek Rõuge vallas.

Tolli talu on vanim talu Vilsandil. 1703. aastal hukkus
üks laev Vilsandi lähedal ja kapten Johann Doll koos emandaga jäi elama Vilsandile. Nad hakkasid valvama Lümanda mõisa heinamaid. 1752. aastal vabastas tsaarinna Jelizaveta lesknaise Berta Dolli pärisorjusest ja Dollid olid vaba Eesti perekond. Aastal 1809 oli Vilsandil 4 talu ja 9 kalurihütti. 1939 juba
32 talu 170 elanikuga, kellest enamus läks 1944. aastal Rootsi.
Ka praegused Tolli talu omanikud elavad Rootsis. Vilsandi elu on
alati olnud seotud merega. Nii ehitas ka mitu põlvkonda Tolli
talu mehi laevu ja sõitis kaptenitena merd.

Kokkutuleku peakorraldaja Jaen Teär peab kõnet.

Represseeritute andmebaasi korrastamine
EESTI MÄLU INSTITUUT

Läti sõprusühingu Sarma liikmed Aluksnest
külastasid suvel vastavatud memoriaali
Maarjamäel.

Kommunismiohvrite memoriaal on omaks võetud ja muutunud tõeliselt tähendusrikkaks
paigaks.
Kommunistlik terrorirežiim kehtestati Eesti okupeerimisega 17. juunil 1940 ja see lõppes
Eesti iseseisvuse taastamisega 20. augustil 1991. Selle tagajärjel kaotas Eesti iga viienda
oma veidi üle miljonist elanikust, kellest rohkem kui 75 000 mõrvati, vangistati või
küüditati. Kommunismiohvrite memoriaal on pühendatud neile kõigile.
Memoriaalil on kaks osa – „Teekond“ terrori läbi hukkunute nimetahvlitega ja „Koduaed“,
millele lisanduvad terroripaiku tähistavad kohakivid ning teabetekstid. Memoriaali juurde
kuulub ka kommunistliku terrori ohvriks langenud Eesti ohvitseride mälestusmärk.
„Teekonna“ mälestusseinale on kantud nende Eesti inimeste nimed, kes on terrori käigus
hukkunud, s.t mõrvatud või surnud vangistuses või asumisel. Mälestusseinal ei ole nende
tuhandete ohvrite nimesid, kes ei jõudnud tagasi koju ja kelle saatus on teadmata.
See sein on mälestuseks ka neile.Memoriaali elektrooniline osa on kommunismiohvrite
andmebaas, kuhu on kantud kõik aastatel 1940–1991 kommunistliku terrori läbi
kannatanud isikud, sealhulgas hukkunud, Nõukogude Liidu okupatsioonivõimu poolt
kohtuväliselt represseeritud või alusetult süüdimõistetud, kes vabanesid ja samuti
küüditamisele kuulunud isikud, keda okupatsioonivõimudel küüditada ei õnnestunud.
Andmed on esitatud selliselt, et isikute põhiandmed (nimi, sünni ja surma-aasta) on
andmebaasi otsingu tulemusena leitavad lehekülje vasakul serval ja need on esitatud
käesolevaks hetkeks kasutada olevate allikate või tagasiside põhjal. Otsitavale isikule
lisaks on esitatud andmed ka tema represseerimisele kuulunud perekonnaliikmete kohta
nii, nagu see on ära toodud Eesti Represseeritute Registri Büroo avaldatud raamatutes.
Palun kontrollige, kas andmebaasis on represseeritu kohta teada järgmised andmed.
•
Kas nimi ja sünni- ning surma-aasta on õiged ja isa ning ema nimi on olemas?
•
Küüditatute puhul, kas on kirjas, millal inimene vabastati? Kas teate, millal ta
reaalselt tagasi tuli? Kas pereliikmed tulid koos, või tuli keegi varem?
•
Arreteeritute puhul on oluline teada, kas vangilaagrist vabanemisele järgnes
asumisele saatmine või sai inimene vabaks.
Andmebaas asub internetiaadressil memoriaal.ee.
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