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ENNO UIBO
MTÜ Murtud Rukkilille Ühing esimees

Ärkasin ja toas olid võõrad. Värisevate kätega ema pani petroo-
leumilambile klaasi peale. Tuba läks valgemaks. Isa seisis seljaga 
vastu ahjumüüri. Püssiga mees togis isale rindu.

Peagi hakkasime sõitma, hoolimata lumest oli õhus kevadet. 
Mina, pisike 4aastane poiss, olin surutud autokastis pampude va-
hele. Lisaks meie perele oli muud rahvast, kõik vaiksed. Isa oli tõ-
sine, ema pühkis pisaraid. Vend ja õde ei visanud nalja, nagu ta-
valiselt. Sõitsin esimest korda autokastis, see oli ju vahva! Tol het-
kel ma ei mõistnud, miks keegi ei rõõmustanud.

See oli 25. märts 1949. aastal, kui märtsiküüditamisega viidi 
Eestist kaugesse Siberisse üle 20 000 inimese – sülelastest vanu-
riteni, kellest paljud karmi teekonda loomavagunites üle ei ela-
nudki.

Väike laps mõistab maailma teisiti. Laps ei tunne külma, kui 
õues paugub 40kraadine pakane ja isa annab talle peale ka oma 
teki. Laps ei märka ema silmi, mis murest aina rohkem lohku va-
juvad, või käsi, mis raskest tööst aina soonelisemaks muutuvad, 
oma ema on ikka ilus ja armas. Laps ei tunne  nälga, kui vanem 
õde või vend murrab talle oma leivatükist lisa. Lapseni ei jõua 
kõik alandused, viha ja valu, mida elu Siberis kaasa tõi.

Ehk lapseiga aitas säästa hullemast ja andis võimaluse märga-
ta ka ilusat. Kui täiskasvanud olid tööl, siis lapsed ajasid barakkide 
vahel omi asju. Ühe madala akna ees päevalillede all toitis noor 
ema oma last ja laulis teda unele. Jäime nende ümber seisma. 
See laul, viis ja need kaugusesse vaatavad silmad täis lootust, et 
tema laps saab õnnelikuks. Olime hämmingus, sattusime het-
keks uude maailma. See oli hetk, kui suu laulis ja süda muretses.

Paljudel aitas rasked ajad üle elada muusika – õnnelikud olid 
need, kel õnnestus kodust kaasa võtta pill. Laulsime kodumaiseid 
laule, mõtlesime viisidele uusi sõnu, muusika oli tõeline hinge-
hoidja. Hoidsime oma kultuuri. Me õed ja emad, kel kaasas õmb-
lusvahendid, püüdsid kõige kiuste õmmelda ja tikkida, kutsusime 
neid ilutegijateks.

Meie perel läks hästi, pääsesime koju tagasi. Mina 6 aastat pä-
rast küüditamist, vanemad ja õde-vend kolm aastat hiljem. Pal-
jud ega ei pidanud raskele sunnitööle vastu ja jäid Siberi mulda. 
Oli neidki, kel polnud kuhugi tagasi tulla – kodud olid hävitatud 
või elas seal keegi teine, koduloomad tapetud, põllud söötis. Ei 
jäänud ka kellegi tervis täiesti puutumata, paljud hädad avaldu-
sid alles kümneid aastaid hiljem.

Miks meid kodust viidi, ei mõistnud me toona ning teagi, kas 
mõistame päris lõpuni nüüdki. Ometi pole enamik meist kibestu-
nud, käsi rusikas ja kättemaksuhimus. Tunneme rõõmu oma 
vaba riigi üle, elame kaasa oma laste ja lapselaste saavutustele. 
Oleme õnnelikud, kui saame kokku oma saatusekaaslastega.

Tänavu 25. märtsil möödub 1949. aasta märtsiküüditamisest 
70 aastat. Ilmselt on meie kõigi ringkonnas neid, kes tol saatusli-
kul hommikul ära viidi. Võtke aega, et kuulata nende lugusid, lu-
gege, mis on juba kirja pandud ning miks mitte pakkuda mõnele 
üksikule, küüditamise üle elanud vanakesele, et panete ta loo kir-
ja. Lugu on alati väärt rohkem kui mälestuskivi. Need lood pole 
selleks, et kurta, kui raske meil oli, vaid ajaloost õppimiseks. See 
on osa me rahva kujunemisloost ning seda teadmata, minevikust 
hoolimata, ei saa me luua hoolivat ja edukat riiki. Kes ei mäleta, 
elab tulevikuta.

Teeb siirast rõõmu, kui järeltulevad põlved tunnevad huvi. Üha 
rohkem käiakse vaatamas, kuhu meid kunagi viidi, puhastatakse 
võsast eestlaste kalmistuid Siberis, antakse siberi-eestlastele tea-
da, kuidas kodumaal läheb. Palju elab vaid mälus – söekaevandu-
si enam kaardilt ei leia, kui ajada jälgi idanaabri abil, on olnud vas-
tus, et polegi kunagi olnud sellise nimega kohta. Kus kord olid ba-
rakid, on nüüd kõrge võsa. 

Oleme tänulikud kunstirühmitusele SLED, kes on teinud uuri-
misreise Siberisse eestlaste küüdiküladesse – minge vaatama 
nende näitusi raudteejaamades. Elame kaasa ka kõigile teistele, 
kes on leidnud oma südames selle tahte ning suutnud minna 
uuesti Siberisse – kes üksi, kes saatusekaaslastega või hoopis 
oma laste ja lapselastega. Iga korrastatud haud, jäädvustatud 
tähis, fotod, filmid, reisikirjad ning sealsetele kohalikele räägi-
tud lood aitavad meil hoida ja säilitada mälestust.

70 aastat märtsiküüditamisest – 
jäädvustame lugusid, 

need on suurim väärtus

Kuhu meid viidi? 
Võrumaal Mõnistes oli 
küüditamise mälestuspäeval 
koolimaja seinale üles pandud 
kaart, kuhu rongikujutiste abil 
märgitud küüditamise teekond 
Võrumaalt Siberisse. 
Rong ja raudtee on 
küüditamisest rääkides ning 
meenutades jäänud üheks tu-
gevaks sümboliks. Kunstirüh-
mitus SLED, kellest käesolevas 
lehes pikemalt kirjutame, on 
kasutanud samuti raudtee 
motiivi ning avanud küüdita-
mistega seotud näitused üle 
Eesti 16 rongijaamas, kust 
algasid teekonnad Siberisse.  
Need teekonnad pole 
unustatud - kirjutame lehes 
sellestki, kuidas Siberisse küü-
diküladesse on tehtud ekskur-
sioone, käidud otsimas jälgi 
ning jäädvustamas mälestusi.

25. märtsil süüdatati Tallinnas Vabaduse 
väljakul mälestusküünlad, mis moodustasid 
Eesti kaardi piirjooned. Taustal olid laserite-
ga kuvatud visuaalid.

Tänavu 25. märtsil toimusid küüditamise 
mälestusüritused üle Eesti. 
Justiitsministri Urmas Reinsalu ettepanekul 
oli 25. märts lipupäev.

Kommunismiohvrite memoriaal avati 
Tallinnas 2018. aastal. Tänavu 25. märtsil 
mälestustseremoonial lisati sinna tahvlid 
200 uue nimega.

Hetki mälestusüritustest: Murtud Rukkilille 
Ühingu sünnipaigas Kuusalus asetati pär-
jad-küünlad mälestuspaikadesse ja istuti 
lauas, maiuseks leedulaste kingitud Šakotis.



Tänavu 25. märtsil möödus 70 aastat 
1949. aasta märtsiküüditamisest
Seekord tähistati märtsiküüditamise aastapäeva igal pool suurejoonelisemalt kui va-

rem – ikkagi ümmargune arv. Loodame, et kõik leidsid võimaluse, kuidas seda kurba 
sündmust meenutada ja mälestada. Loodame, et need meenutused ei toonud endaga 
kaasa ängi, vaid mälestuspäev möödus heade inimeste keskel, turvaliselt ning rahuga 
hinges.

Murtud Rukkilille Ühingu suursündmus oli ajalookonverents Rõhutud Aegade Päev, 
mis toimus 22. märtsil Tallinnas Toompea lossi konverentsisaalis. Konverentsi alustasid 
pillimehed - Richard Ott Leitham lõõtsal ja Julius Koppel akordionil. Konverentsi juhtis 
ühingu Lõuna-Eesti piirkonna juht Raimo Ladva. Osalesid ka teiste represseeritute 
ühenduste liikmed ja meie sõbrad, saatusekaaslased Lätist ja Leedust.

Konverentsil tehtud tervitustele, külaliste sõnavõttudele ning põhiettekandjate kõne-
dele me seekordses lehes ka keskendume.

SIIM VALMAR KIISLER      
erakond Isamaa

70 aastat tagasi algas 
salajane operatsioon, mil-
le eesmärk oli hävitada 
võimekam osa eesti rah-
vast ja külarahva elu-
laad. Me ei saa muuta mi-
nevikku ega kujunenud 
saatusi, aega tagasi kee-
rata, küll aga saame vää-
rikalt meeles pidada huk-
kunute mälestust, mee- 
nutada seda kurba sünd-
must ning olla toeks nei-
le, kes on selle kuriteo 
läbi kõige rohkem kanna-
tanud.

Tänavu on meil parem 
märtsiküüditamist mee-
nutada ja mälestada, ku-
na Maarjamäel on memo-
riaal. Võib öelda, et kaua- 
oodatud memoriaal – et 
memoriaali on vaja, rõ-
hutas Lagle Parek juba 
1987. aastal Hirvepargi 
miitingul.

Tänavu otsustas minis-
teerium pidada 25. märt-
si lipupäevana, seda jus-
tiitsministri Urmas Rein-
salu ettepanekul. Leinali-
pud tuletavad meile kõi-
gile meelde selle päeva 
olulisust. Täname repres-
seeritute ühendusi selle 

tänuväärse töö 
eest, mida te tee-
te mälestuse hoi- 
dmisel, aga ka 
elavate aitamisel. 
On oluline, et rep-
resseeritutel 
oleks tugi, millele 
lisandub riigipool-
ne partnerlus ja 
koostöö. On uhke 
tunne, et erakond 
Isamaa on olnud 
pikalt represseri- 
tute koostööpart-
ner ning aidanud 
mõelda, kuidas tei-
le rohkem toeks 
olla.

ENN EESMAA 
Eesti Keskerakond

Küllap olete tähele 
pannud, et eesti rahval 
on üha rohkem neid tee-
masid, milles on raske 
kokku leppida ja olla ühel 
meelel. Siiski mõned on: 
laulupidu, Tammsaare, 
Kelly Sildaru, Ott Tänak. 
Küllap mõned veel. Sün-
gelt, traagiliselt poolelt 
okupatsioon, repressioo-
nid, küüditamised.

Ka erakonnad leiavad 
raskesti ühist keelt ja 
ühisosa, millega edasi min-
na. Repressioonide osas 
on aga kõik erakonnad 
ühte meelt. Miks see nii 
on? Mõelgem iseenda 
saatuse peale. Pole pere-
konda, keda see teema 
poleks sügavalt puuduta-
nud.  Minu tädi oma pe-
rekonnaga viidi Siberis-
se, kuna taluperemees 
oli Vabadussõja Risti ka-
valer. Neil oli korralik 

talu, ei midagi väga uh-
ket, aga okupantidele tun-
dus seda ülearu palju.

Meile sarnased soom-
lased on mitu aastat jär-
jest maailma kõige õnne-
likum rahvas, meie ole-
me selles pikas reas aga 
tagapool. Põhjuseid on 
ilmselt mitmeid, kuid 50 
aastat okupatsiooni on 
kindlasti neist üks oluli-
sim.

Mul on hea meel tõde-
da, et Eesti ühes olulise-
mas hoones, Toompea 
lossis, on erakonnad leid-
nud üksmeele, hukka mõist-
nud küüditamised, võt-
nud vastu represseeritud 
isiku seaduse. Repres-
seeritud saavad riiklikku 
toetust, see summa pole 
suur, kuid räägib riigi ja 
Riigikogu suhtumisest ja 
toetusest.

Kunagi oli me rahval 
lootus ja unistus, et ehk 
kord saab Eesti vabaks. 
Kandsime seda ootust 

läbi aastate ja laulupidu-
de. Meie mälestus rep-
ressioonist, okupatsioo-
nist jääb meiega samuti 
kauaks. Teeme kõik koos 
selleks, et see mälestus 
jääkski mälestuste hulka, 
et kunagi ei tuleks tege-
mist teha reaalsete ohtu-

dega. Eesti on teinud 
oma valikud, ühinenud 
organisatsioonidega, mis 
meie turvalisust lisaks 
meie endi tegevusele ta-
gada aitavad. Anname 
koos tõotuse mitte kuna-
gi unustada!

URVE TIIDUS 
Eesti Reformierakond
25. märtsil 70 aastat 

tagasi algas õuduste nä-
dal. Viie päeva jooksul 
rebiti oma juurtest ja ko-

dudest lahti mituküm-
mend tuhat inimest süle-
lastest vanuriteni. Sellel 
teol polnud siis ega pole 
ka nüüd tagasi vaadates 
mitte mingisugust õigus-
tust. Siin konverentsisaa-
lis on inimesed, keda rep-
ressioonid kõige lähemalt 
puudutasid. Teie saatu-
sed kujunesid hoopis tei-
seks, kui olite kavanda-
nud te ise või planeerinud 
teie vanemad. See on osa 
ajaloost, mida poleks toh-
tinud olla.

Ka minu mälestuste 
pagasisse lapsepõlvest 
kuulub mu kadunud isa 
räägitud lugu, kuidas ta 
istutas kodu juurde 
kuuseheki, see oli Saare-

maal Leisi kandis. Esi-
mestel aastatel nägi ta, 
kuidas hekk kasvas, muu-
tus kaharamaks, hakkas 
hoovi tuulte eest varja-
ma, kuid siis jäi see hekk 
üksi. Inimesteta, majata, 
sest seegi võeti viimase 
palgini lahti ja viidi mine-
ma.

Uute põlvkondade ja 
teie püha kohus on seista 
selle eest, et juhtunut ei 
unustataks. Mul on hea 
meel, et represseeritute 
ühingud Eestis, Lätis ja 
Leedus teevad koostööd 
ning on seisnud repres-
seeritute huvide, ajalooli-
se tõe, vaba ja demo-
kraatliku ühiskonna eest.

ARNOLD ALJASTE
Eesti Memento Liidu 
esimees

25. märtsil möödus 
70 aastat märtsiküüdi-
tamise hirmsast päe-
vast. Minu vanaisa ar-
reteeriti 1949. aasta 
veebruaris ja mõisteti 
süüdi metsanormi mit-
tetäitmise eest, ta saa-
deti Narva vanglasse. 
Tema abikaasa koos 
kahe lapsega, kellest 
üks oli minu isa, saade-
ti küüdirongile. Mu 
ema, kes oli isast 11 
aastat vanem, oli toona 
abielus metsavennaga, 
neil oli küüditamise ajal 
kaks last, üks juba jal-
gel, teine alles ema sü-
les. Ema lastega aeti 
küüdirongi nii, et ko-
dust nad läbi käia ei 
jõudnud, polnud kaasa 
võtta muud, kui laste-
riideid ja kilo mannat.

Mu vanemad said 
kokku Siberis. Ema esi-
mene laps elas Siberi 
üle, teine mitte, suri ka 
mu vanem vend, kes 
Siberis sündis. Ellu jäid 
lapsed, kes sündisid 
hiljem. Siis, kui olud 
olid juba paremad ning 
sai lastele anda korrali-
kumat toitu.

25. märtsil 1989. 
aastal loodi Eesti Me-
mento Liit. Samal ajal, 

kui leedulased alusta-
sid ekspeditsioone ja 
hauakohtade tähista-
mist, alustasime meie 
nimekirjade koostamist 
ja mälestusmärkide püs- 
titamist. Need suure ja 
tänuväärt tööga kokku 
pandud nimekirjad olid 
aluseks Maarjamäe me-
moriaali loomisele. On 
selge, et nimekirjad 
pole veel lõplikud – näi-
teks pole seal tööpatal-
joni ridades ära viidud 
ning võõrsil nälga sur-
nud inimeste nimesid.

Mul on hea meel, et 
Murtud Rukkilille Ühing 
on meie paralleelühing. 
Olen Enno Uiboga tei-
nud 5 aastat koostööd, 
mis sai alguse Hargla 
kirikusse metsavenda-
de mälestustahvli ava-
misega. Oleme Ennoga 
pikalt vestelnud meie 
probleemidest, tulevi-
kust. Täiendame üks-
teist ning ulatame tei-
neteisele abikäe.
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Memento Liit mälestab 
küüditamisohvreid

Balti riike ühendab 
sarnane ajalugu ja saa-
tus. Oleme tulnud läbi 
aastakümnete, astunud 
üsna suured sammud, 
tähistanud järgemööda 
oma riikide sajandaid 
sünnipäevi. Tänavu 23. 
augustil tähistame meie 
rahvaid tugevalt ühen-
danud suursündmuse – 
Balti Keti 30. aastapäe-
va.

Oleme olnud koos rõõ-
mu ja kurbuse ajal. Saa-
tus pole alati olnud meie 
kätes. Meid ühendab ka 
küüditamine, mis oli 

inimsusevastane kurite-
gu.

Hea, et ühiskonnas ei 
lasta neid õudusi unus-
tada. Saame küüditami-
sest samamoodi aru, 
oleme riiklikul tasandil 
andnud sellele sama 
hinnangu igas Balti rii-
gis. On arusaadav, et 
küüditamist on sageli 
valus meenutada, kuid 
kindlasti pole ka see 
õige, kui ajaloost ei ta-
heta midagi teada.

Tänan südamest küü-
ditatute organisatsioo-
ne, kes on selle tänu-
väärt tööga tegelenud.

Leedu suursaadiku 
Giedrius Apuokase
tervitused osalejatele

GIEDRIUS APUOKAS
Leedu suursaadikMurtud Rukkilille Ühingu koostööpartnerite 

tervitused ajalookonverentsil



ROMET PAZUHANITŠ
  Mõniste talurahva-

muuseumi tegevusjuht
23. märtsil koguneti 

Võrumaal Metsavenna tal-
lu,  et meenutada 1949. aas- 
ta märtsis küüditatuid. 
Osales nii noorema põlv-
konna esindajaid kui ka 
keskealisi. Palju oli tulnud 
eakaid, kes koledaid rep-
ressioone veel hästi mä-
letavad.

Mõniste rahvamaja ea-
kate lauluansambel Mehk-
arid esitas laulu tühjaks 
jäänud koduakendest. Aja- 
loolise ülevaate küüdita-
mistest läbi aegade andis 
Mõniste talurahvamuu-
seumi juhataja Hele Tul-
viste, kelle sõnul toimus 
üks esimesi küüditamisi 
Eestis juba 1572. aastal, 
kui Moskva suurvürst 
Ivan IV küüditas Vene-
maale Tartu sakslasi pä-
rast nende venevastast 
ülestõusu. Viimane küü-
ditamine leidis aset 1. ap-

rillil 1951, kui Eestist viidi 
Siberisse 282 Jehoova 
tunnistajat. 

Mõniste kooli endine 
ajalooõpetaja, koduloo- 
uurija Aili Paeglis rääkis 
Mõniste piirkonnast küü-
ditatud perede lugusid. 
Kuigi ta ise pole küüdita-
tu, teadis ta rääkida ko-
haliku rahva saatusest läbi 
mälestuste, mis on kogu-
tud tänu õpilasuurimus-
tele, mida ta aastaid õpe-
tajana juhendas. Ühe sel-
lise uurimistöö „Küüdita-
mine, metsavendlus ja 
repressioonid Mõnistes“, 
on 2010. aastal kirja pan-
nud Taavet Haak. Selles 
uurimuses on kasutatud 
metsavenna Alfred Käär-
manni meenutusi. Ta on 
üles kirjutanud ka Saru 
endise vallasekretäri ja 
Tamme talu peremehe 
Eduard Kolga meenutu-
sed, mis loeti mälestusü-
ritusel  ette.

Uurimistöös on ka Mäe- 

Kõnnu talu peremehe Au-
gust Uibo meenutus. 25. 
märtsil 1949. aastal küü-
ditati ta koos perega (pe-
reisa August, abikaasa 
Hella, poeg Eri, tütar Hilja 
ja 3,5-aastane poeg Enno) 
Siberisse. Enno Uibo on 
nüüd Murtud Rukkilille 
Ühingu esimees ning tema 
eestvõttel rajati 2006. 
aastal nende pere hävi-
nud talukohale Eesti Kodu 
mälestuskompleks.

Kõikide perede mäles-
tuseks, keda Mõniste piir-
konnast 1949. aastal küü-
ditati, süütasid Mõniste 
rühma noorkotkad ja ko-
dutütred nimesiltidega tä-
histatud küünlad ning ase-
tasid need Metsavenna 
talu õuel murekivide kün-
ka peale.

Mõniste rahvamaja näi-
teringi etendas Ura talu 
loo, mis räägib perekond 
Tiitside küüditamisest. Bru-
no ja Maria Tiitsi kirjali-
kud mälestused olid selle 

lavastuse aluseks.
Metsavenna talu pere-

mees Meelis Mõttus jagas 
väga põnevat lugu oma 
isa, kunagise metsaven-
na Harry Mõttuse tehtud 
puuosadega väärisrelvast, 
mis pea poolsada aastat 
oli peidus Vastse-Roosa 
endise koolimaja pöönin-
gul. Leitud relv on nüüd 
väärika eksponaadina Mõ- 
niste talurahvamuuseu-
mis, kuid sel sündmusel 
oli külalistel võimalik rel-
va oma silmaga näha ning 
muuseumitöötajate valv-
sa pilgu all sai Meelis oma 
isa relva veel kord kätte 
võtta. 

Võrumaa Memento ühen- 
duse esimees Silver Sild, 
kes sündis küll juba Sibe-
ris, rääkis oma loo. Kuna 
küüditamine on puuduta-
nud iga pere ja inimest, 
oli kõnelejaid sel päeval 
veel palju.

Sündmuse lõpetasid 
taas Mehkarid, kes panid 
mõtlema kõige olulisema-
tele väärtustele – perele 
ja kodule. Päeva lõpus 
pakkus Metsavenna talu 
traditsioonilist einet – 
koorega keedetud kartulit 
taluvõi ja soolakurgiga. 

Selliste sündmuste mee- 
nutamine on väga tähtis 
kõigile, keda need kole-

tud sündmused lähedalt 
on puudutanud, kuid veel 
olulisem on noorema 
põlvkonna osalus ja neile 
ajaloos toimunu teadvus-
tamine. Noored ei tohi 
kaotada teadmisi aega-
dest, mis meie esivane-
mate eluteed on nõnda 
raskesti mõjutanud. Met-
savenna talus kõlanud 
küüditamise perelugude 
ja meenutustega suuda-
me hoida noorema põlv-
konna teadlikkust ja valv-
sust. Saame loota nende 
vaprusele ja tahtele hoi-
da oma kodusid, peresid 
ja Eesti riiki vabana.
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Eesti Kodu mälestuskompleks avati 
2006. aastal ning meenutab küüdi-
tamistega tühjaks jäänud kodusid.

Murekivide küngas Metsavenna talus.Mehkamaal meenutati
70 aasta taguseid sündmusi

Tänavu 6. jaanuaril oli 
Anija vallas asuva Lahin-
guvälja mälestussamba 
pidulik avamine. Just seal 
toimus Vabadussõja oluli-
sem murdelahing 1919. 
aastal. Sada aastat tagasi 
kohtusid Kaitseliidu me-
hed Arudevahe talu maa-

del punastega ning jäid 
nende vastu hätta. Keh- 
rast soomusrongiga tuli 
neile appi dessant ning 
võõrad alistati. Saja aasta 
tagune olukord etendati 
samba avamisel näidisla-
hinguna, osalesid sõjaaja-
looklubid.

President Kersti Kal-
julaid kõneles samba 
avamisel, et Vaba-
dussõja esimene kuu 

100 aastat tagasi oli Eesti-
le üsna lootusetu, napp 
rahvavägi aina taganes. 
Kui rinne oli jõudnud Keh-
ra kanti, plaaniti veel üht 
taganemist, aga kui Keh-
ras asuvas esimese Eesti 
diviisi staabis tehti kind-
ralmajor Aleksander Tõnis-
sonile ettepanek staap 
määruste kohaselt Raa-
sikule tagasi tõmmata, 
keeldus ta taganemist läbi 
viimast. Sellepärast lõpeb 
diviisistaabi asukohta mär-
kiv mälestustahvel Kehra 
jaamahoone seinal sõna-
dega: „Siit ei taganetud.“

Kehra lahingule pühen-
datud monument jäi 23. 
juunil 1940 avamata, kuna 
lakkas eksisteerimast riik, 
mille kaitsjatele oli see 
püstitatud.

Anija Muinsuskaitse 
Seltsi tähistas 2000. aas-
tal monumendi asukoha 
originaalsamba kividega. 
Samba taastamist toeta-
sid üle 400 üksikisiku, et-
tevõtte ja organisatsiooni, 
nende nimed on kantud 
samba kõrvale autahvlile. 
Samba taastamist toetas 
ka Murtud Rukkilille Ühing. 
Kokku koguti kõikide an-
netustega üle 50 000 euro.

Soovitame taastatud 
mälestussammast vaata-
ma minna – sinna on mu-
gav sõita Aegviidu, Narva 
või Tartu suuna rongiga, 
sammas asub kohe Lahin-
guvälja peatuses.

DZIDRA MAZIKA
Läti represseeritute
klubi Sarma juht
70 aastat tagasi algas 

Balti riikide inimeste va-
luline tee Siberisse ja 
Kaug-Itta. 1949. aastal 
küüditatute hulgas oli ka 
juba neid, kes olid tagasi 
tulnud pärast 1941. aas-
ta küüditamist ning po-
liitvangide sugulasi, tut-
tavaid, sest ka nemad 
polnud võimu silmis usal-
dusväärsed.

1949. aasta märtsis 
küüditati Aluksnest 468 
perekonda Omski, Toms-
ki ja Amuuri oblastitesse. 
Isamaa-armastus, jonn, 
töö, kombed, andsid või-
maluse raske aja üle ela-
da. Ajalooline mälu tuleb 
edasi anda tulevastele 

põlvkondadele. Saame 
elada ja muuta maailma.   

Mälestuspäev on sel-
leks, et mõista minevik-
ku. 
Represseeritute klubi 
Sarma on küüditamise 
mälestust hoidnud juba 
30 aastat. Küüditamise 
aastapäeval Aluksnes 
koguneme Ema skulp-
tuuri juurde. 2015. aastal 
muutus aktiivseks met-
savendluse ja vastupa-
nuvõitluse uurimine – 
metsavendade jälgede ja 
punkrite otsimine, pildis-
tamine, filmimine, töö 
arhiivides. Kohtade kor-
rastamine, mälestuskivi-
de avamine, koduloo-
muuseumis näitus, loen-
gud, kus osalesid Läti 
ajalooarhiivi, ajalooinsti-
tuudi ja rahvusarhiivi 

esindajad.

Malupe vallas avati met-
savendade punkrite mäles-
tuskivi. Aastatel 1946-1949 
trükiti seal metsavendade 
illegaalseid väljaandeid. 
Metsavendlus oli eriti ak-
tiive Virgulitsas. Läti vas-
tupanuliikumises osale-
jad vahetasid seal kon-
takte Eesti metsavenda-
dega. Uurimisprotsess ei 
ole lõppenud. Sel aastal 
ilmus ingliskeelne raamat 
„Meie ei andnud alla“, 
kus juttu Aluksne güm-
naasiumi noortest, kes 
olid nõukogude võimu 
vastased. 2017. aastal il-
mus represseeritute raa-
matu „Mõru koirohukari-
kas“ IV osa. Materjal on 
peaaegu koos ka juba V 
osaks. 
Igal aastal toimub õpilaste 
teaduskonverents „Lätlas-
te jäljed Siberis ja Kaug-
Idas“.

Mul on hea meel, et 
koostöö eestlaste ja lee-
dulastega jätkub. Koos 
oleme üle elanud ühiseid 
emotsioone. Ei tohi unus-
tada haava, mis raiutud 
meie kodumaale ja siiani 
veel hinges. Repressioo-
nid muutsid tuhandeid 
elusid, hävitasid unistusi. 
Hindame seda, et nüüd 
saame olla vabad ja õn-
nelikud.

Kehra samba lugu Me ei unusta haava, mis 
löödud me kodumaaleSammas asub Anija 

vallas Lahinguvälja 
rongipeatuses. Memento esimees Arnold Aljaste 

kingib Dzidra Mazikale ühingu 
laualipu.

Mõniste kool koos Mõniste talurahvamuuseumiga meenutas küüditamist 29. märtsil, kuna just sel 
päeval 1949. aastal sõitis Võru raudteejaamast välja viimane ešelon küüditatutega. 
Koolipäev algas kogunemisega rahvamaja ees kommunismiohvrite mälestuskivi juures, 
kus ajalooõpetaja Asta Pazuhanitš rääkis küüditamisest 70 aastat tagasi. Mõniste rühma 
kodutütred süütasid kommunismiohvrite mälestuskivi juures küünlad. 
Seejärel sõitis koolipere bussiga Mehkal asuva Mõniste endise raudteejaama juurde, kust küll küüd-
itatuid rongile ei pandud, sest kitsarööpmeline raudtee oli pärast sõda halvas olukorras. Ajalooõ-
petaja rääkis kohalike mälestusi küüditamisest. Mõniste talurahvamuuseumi tegevusjuht ja Mõniste 
noorkotkaste rühmapealik Romet Pazuhanitš luges Alfred Käärmanni meenutuse Saru endise val-
lasekretäri Eduard Kolga ja tema pere saatusest.
Seejärel sõideti Eesti Kodu mälestuskompleksi juurde, kus kodutütar Anett Kaupmees luges Lydia 
Koidula luuletuse kodust. Kodutütred süütasid küünlad ja koolipere langetas pea küüditatute mäles-
tuseks.
Hiljem koolimajas räägiti küüditamise ajaloost varasemal perioodil. Mõniste talurahvamuuseumi 
juhataja Hele Tulviste oli valmistatud infostendi. Koolimaja seinal oli suur kaart, kuhu mustade ron-
givagunitega märgitud küüditamise teekond 1949. aasta märtsis Võrust Siberisse. 
                         Mõniste koolipere
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SULEV VALDMAA
Jaan Tõnissoni 
Instituudi Kodaniku-
hariduse Keskuse 
juhataja
Kui õppisin 1970ndate 

aastate keskpaiku toona-
ses Tartu Riiklikus Ülikoo-
lis ajalugu, rääkis üks kur-
susevend Abjast loo te-
makandi iseäralikust me-
hest, kelle kohta tavatse-
takse öelda ullike. Ta oli 
oma omapärast teadlik 
ning seda ka seletanud: 
kui ta 1940. aastal kooli-
poisina klassi lõpetas, 
lauldi aktusel Eesti hüm-
ni, kui 1940. aasta sügisel 
uuesti kooli läks ja järg-
misel kevadel kooli lõpe-
tas, lauldi internatsionaa-
li. 1941. aasta sügisel 

lauldi aktusel aga juba 
Deutschlandlied’i. Kas 
selline olukord ei tee mõt-
lemist segaseks ega põh-
justa hingelist ummikut 
noorel inimesel, kelle 
identiteet on alles kujune-
mas?

Ma ei tea, palju on mei-
le sünniga kaasa antud 
hea ja kurjuse puust os-
kust mõista inimsuhete 
musta ja valget. Ilmsel-
gelt on inimese kujunemi-
ses määrav roll keskkon-
nal. Ümbritsevates oludes 
ja suhetes orienteerumi-
seks puuduvad lapsel al-
guses valmis mõõdupuud. 
Isiksuseks kujunemine 
tähendab hindamiskritee-
riumite väljaarendamist, 
et nende järgi edaspidises 
elus toimida. Sellest prot-
sessist on kirjutanud põh-

jalikult paguluses elanud 
eesti päritolu pedagoogi-
kateadlane Hilda Taba.

Mina sündisin siis, kui 
Stalin oli hiljaaegu sur-
nud. Oma lapsepõlvest 
koolieelsel ajal ma ei mä-
leta, et meie peres oleks 
minu kuuldes räägitud 
küüditamisest. Võib-olla 
ei osanud ma seda tähele 
panna, sest laps omandab 
arenedes uut vastavalt 
sellele, milleni ta võimed 
parajasti küündivad. Ma 
teadsin küll, et kusagilt 
Venemaalt tulid millalgi 
tagasi maasugulased, mi-
dagi teadsin ka sellest, et 
meie isa oli istunud Vor-
kutas vangilaagris ning et 
mu vanaemale oli valla-
majas töötanud sõbranna 
millegipärast uue passi 
võltsinud. Loogilist pilti, 
kus oleks olnud selgelt 
eristatavad põhjused või 
tagajärjed, mul ei kujune-
nud, kuid midagi siiski oli.

Kui algas ajaloo valgete 
laikude täitmine ja täis-
kirjutamine ning mustade 
aukude läbivalgustamine, 
olin ma juba 30ndates 
eluaastates. Ajaloohuvili-
sena olin selleks ajaks 
juba ammu leidnud keela-
tud kirjavara, kuulanud 
Ameerika Häält, arutanud 
asju sõpradega. Minu 
teadvuses oli selle taga-
järjel kujunenud ajaloo-
pilt, kuhu kuulus ka küü-
ditamise teema. Mina ega 
mu lähemad sugulased 
küüditamist läbi elanud ei 
olnud.

Kuni taasiseseisvumi-
seni ei olnud ka Lääne al-
likatest leida eriti mater-
jale, sest allikad olid ju 
Nõukogude Liidus väga 
rangelt lukkude ja riivide 
taga. Uurisin Rootsis välja 
antud materjale, mis küll 
küüditamist puudutasid, 
aga vaid kahe ja väga ül-
dise lõiguga, andmed pä-
rinesid Nõukogude Lii-
dust. Täpsed andmed 
seega puudusid, olid ai-
nult inimeste lood ja suust 
suhu liikuvad teadmised.

Küüditatute hulgas oli 
palju lapsi. Suurküüdita-
mine oli rihitud nädalava-
hetusele, vaevalt leidus 
esmaspäeval klassi ja 
kooli, kus poleks tühjaks 
jäänud pinke. Olen lisaks 
oma muudele kohustus-
tele alates aastast 1979 
töötanud koolis õpetaja-
na. Kord otsustasin küü-
ditamise teemat käsitle-
des kutsuda kooli külali-
sesineja. Meie kihelkonna 
naisterahva, kes oli lapse-
na küüditatu. See esine-
mine andis mulle unusta-
matu elukestva õppe ko-
gemuse, avas silmi ja pani 
nägema küüditamise tra-
göödiat teisest vaatenur-
gast. Kohtumine algas. 
Väikese maakooli güm-
naasiumiastme õpilased 
olid raamatukogus, nende 
ees istus kõneleja, kes oli 
kooliealisena küüditatu. 
Noored kuulasid huviga, 
kuidas pikk rongisõit viis 
läbi seninägematute ava-
rate maastike, kuidas sü-

gisel hakata käima koolis, 
kus õppetöö käis ainult 
vene keeles, kuidas kee-
leoskus ja õppeedukus 
arenesid nii hästi, et ta 
viidi üle järgmisse klassi. 
Samal ajal kui klassikaas-
lasi, vene lapsi, jäeti ka is-
tuma. Ta rääkis, kuidas 
pidudel esinemiste riided 
tehti sageli paberist, sest 
pidulikku materjali ei ol-
nud. Ootasin, millal jõuab 
ta jutustusse viha, ängis-
tus. Neid ei tulnudki, olin 
hämmingus. Nüüd hiljem 
olen leidnud sellele sele-
tusi. Üks küüditatu, Helvi 
Koppel kirjutab: „Vane-
matel inimestel oli vist 
nüüd suund selge. Mi-
nuealised (lapsed) ei taju-
nud kogu toimuva tõeli-
sust. Kohati oli isegi põ-
nev.“

Olen otsinud tuge tea-
duselt ja leidnud seletu-
se: kultuuriline identiteet 
on rühma või kultuuri 
identiteet niivõrd kui ini-
mesi neis mõjutab nende 
kuulumine gruppi või kul-
tuuri. Mis gruppi Eestist 
küüditatud noored kuulu-
sid, mis neid mõjutas? 
Rahvuslik identiteet on 
teatud etnilise päritolu tu-
vastamine. Etnilisi rühmi 
ühendavad sageli ka ühi-
sed kultuurilised, käitu-
muslikud, keelelised, ri-
tuaalsed või religioossed 
tunnused.

ETV saates „Uudishimu 
tippkeskus“ kõneles 14. 
märtsil TÜ kultuuritea-
duste professor Kristin 

Kuutma, kes ütles: „Indi-
viidil on oma isiklikud elu 
põhimõtted, kujutelmad, 
mis tema elu dikteerivad 
eeldatavalt rohkem kui 
see, millisesse rahvuses-
se ta kuulub.“

Mul on seda raske mõis-
ta, sest ma olen kasvanud 
eesti rahvusest vanema-
tega perekonnas. Kuigi 
küüditamine mõjutas kõi-
ki põlvkondi, oli laste küü-
ditamine eriti tähenduslik. 
Võõra keele ja kultuuri 
keskele viidud laste eda-
sine elukäik kujunes ilm-
selt keerulisemalt kui 
täiskasvanuna viidutel.

Kohanemine toimub ka 
tänapäeval. Mul on 12. 
klassis, kus korra nädalas 
õpetamas käin, 5 eest-
last, 14 mitteeestlast, 
õpetan neile ajalugu ja 
ühiskonnaõpetust. Klassis 
on Sergei, kelle vanemad 
eesti keelt ei oska. Sergei 
ise on eesti keeles tubli, 
kuigi annab veel edeneda. 
Ta kirjutas ülemaailmsele 
konkursile isamaalise es-
see, osales ülemaailmsel 
olümpiaadil. Kes Sergei 
on? Mina ütlen, et venela-
ne. Ta ise ütleb, et on 
eestlane. Tema langetab 
täna oma valikud ise ja 
iseseisvalt, mitte nagu 
küüditatud noored, kes 
viidi teise keskkonda siis, 
kui nende identiteet oli 
veel kujunemas. See oli 
kuritegu.

Identiteedi kujunemine küüditamise ajal

SIMMO SAAR
Kommunikatsiooni- 

   ekspert
Inimesena, kes on ol-

nud viis aastat kaitseväe 
tegevteenistuses, reser-
vohvitser, aastaid tegele-
nud kommunikatsiooniga 
ning ajaloohuviline, tahan 
vaadata suurküüditamis-
tele eelnenud perioodi, 
aastatesse 1934-40 ja 
mõelda, kas oleks saanud 
teha midagi teisiti ning 
kas võib ees oodata oht 
astuda sama reha otsa.

Mis on eestlaste edu 
pant, iseseisvuse alus? 
Üritasin defineerida end 
tavapärase eestlasena, 
mõtlesin, mis omadused 
on meile armsad, mida 
meile meeldib afišeerida. 
Sain aru, et õige eestlane 
on töökas, sest töö on au 
sees. Eestlane on jonna-
kas, meile meeldib jonni-

da ja vaielda, me pole ta-
valiselt naabrimehega nõus. 
Kohati tundub, et oleme 
selle üle lausa uhked. Mui-
dugi ka tarkus. Kui keegi 
küsib, kas meie, lätlased 
või leedulased oleme tark 
rahvas, siis ma arvan, et 
oleme. Arvestades meie 
suurust, asukohta, naab-
ruskonda, saab sellise 
rahvaarvuga püsima jää-
da ainult tark, jonnakas ja 
töökas rahvas.

Aastal 1918 suutsime 
langetada õigeid ja tarku 
otsuseid, õigel ajal tehtud 
õiged lükked tõid Eestile 
vabaduse. Kui toona pol-
nuks tarkust, võime vaid 
oletada, kas vabadus 
oleks üldse meie hoovile 
jõudnud. Kui aastal 1991 
saime tagasi vahepeal 
kaotatud vabaduse, siis 
ka selle taga oli tarkus - 
õigel ajal õiged otsused ja 

käitumine.
Minu arvates olid aga 

aastad 1934, 1939 ja 
1940 sellised, kus otsused 
oleks võinud olla targe-
mad.

Aastal 1934 otsustasid 
toonased poliitikud, et 
nad ei taha oma võimust 
loobuda. See oli poliitiku-
tele täiesti omane toona, 
on ka täna ja hommegi. 
Palju sellele järele antak-
se ja palju hakatakse üm-
ber korraldama demo-
kraatlikku süsteemi sel-
leks, et hoida jämedat 
otsa enda käes? 1934. 
aastal läks Eesti seda 
teed, et jäme ots jäeti 
väikese seltskonna kätte. 
Seesama seltskond oli 
1939. aastal pandud 
kahvlisse, oli valida, kas 
allkirjastada baaside le-
ping või minna Soome 
teed ehk naeratada, rää-
kida läbi, samal ajal haka-
ta kodumaal vintpüsse 
laadima. Meie läksime 
seda teed, et lootsime pa-
rimat, allkirjastasime baa-
side lepingu ja 1940. aas-
tal olid kolmest võimali-
kust valest otsusest kaks 
juba tehtud. Kõik halvad 
asjad juhtuvad tavaliselt 
siis, kui on erinevate hal-
badetegurite kokkulange-
mine. 1940. aastal 17. 
juunil tulid üle piiri 90 000 
punaväelast, samal õhtul 
käskis kaitseliidu ülem 
kaitseliitlastel loovutada 
oma relvad kaitseväe lat-
tu, kust need kõik läksid 
hiljem punaväe relvastus-
se. Viimane õhkõrn va-
riant, võimalus midagi 
teha, lõppes sellega, et 
meie riigi kaitsjad, kes 

olid väga hästi välja õpe-
tatud, distsiplineeritud, 
andsid oma relvad käest 
ära. Kas oleks midagi 
muutnud, kui samal päe-
val oleks kaitseliitlased 
öelnud ei? Kui kaitseliit 
oleks otsustanud, et hak-
kab ikkagi tegutsema, ei-
rab ülevalt tulnud juht-
nööre. Me ei tea seda, 
võime vaid oletada.

Kui Eesti sai iseseis-
vaks, hakati mõtlema, 
kuidas mitte sama reha 
otsa astuda. 1993. aastal 
allkirjastas kaitseväe too-
nane juhataja Aleksander 
Einseln kuulsaks saanud 
käskkirja nr 1, seal on 
lause: parem surra vaba 
mehena kui elada orjaa-
helates.

Einseln pani igale kait-
seväelasele-kaitseliitlase-
le südamele, et kui vasta-
ne ületab riigipiiri, siis ole-
nemata sellest, kuidas 
poliitilised ringkonnad rea-
geerivad, tuleb osutada 
vastupanu. See käskkiri 
kehtib tänaseni. See oleks 
justkui vigade paranduse 
1940. aastale. Samal ajal 
mina ei karda 1940. aasta 
kordumist, sest vastane ei 
maga, reeglina mõtleb ta 
välja midagi uut.

19. sajandi keskpaigas, 
kui Ameerikas oli kodusõ-
da, heideti lõunaosariikide 
sõduritele ette, et nad ot-
sisid põhjaosariikide sõ-
durite kuulide eest varju, 
seda peeti halvaks käitu-
miseks.

Tänapäeval on üks õige 
sõdur laiguline, ta nägu 
on roheliseks värvitud, ta 
üritab peita ennast elekt-

rooniliste seadmete eest 
ja kogu sõjalise operat-
siooni edu on rajatud ülla-
tusefektile. Üks osa sel-
lest efektist on, et su tei-
ne pool ei saa aru, et ta 
on sõjas. Kindral Valeri 
Gerassimov on öelnud, et 
sõjapidamise reeglid on 
muutunud ja strateegilis-
te eesmärkide saavutami-
sel mängivad aina suure-
malt rolli mittesõjalised 
meetodid. Vastane ei 
pruugi enam ületada riigi-
piiri sellisel moel, nagu ta 
tegi 1940. aastal. Nii juh-
tus Gruusias, Ukrainas, 
Süürias. See on uus sõja-
pidamine. Sõja eesmärk 
pole sõdida, vaid allutada 
teine pool oma tahtele.

Sõjalise vastupanu het-
ke ära tabamine on um-
bes sama, nagu aktsiate 
ostmine – kõik teavad, et 
tuleb osta siis, kui on odav 
ja müüa, kui on kallis. 
Mitte kunagi ei oska keegi 
öelda, kus on aktsia põhi 
või tipp. Tunnetus, et 
nüüd on õige hetk, on 
äärmiselt vajalik. Ehk edu 
saab tagada ainult tarkus 
läbi näha vastase tege-
vust. 
Gerassimov on öelnud, et 
sõda on riigi loomulik 
olek, lihtsalt see muudab 
kuju, vormi. Majandusli-
kud sanktsioonid, diplo-
maatiline tüli või muu sel-
line võib viia sõjalise vas-
tasseisuni. 
Mis siis läks valesti aastal 
1934? Rahvas oleks pida-
nud rohkem näitama oma 
meelsust, üritama säilita-
da demokraatlikku korda. 
Kodanik peab olema tark. 
Kui ta tunneb, et tema õi-

gusi, otsustusvabadust 
hakatakse piirama, peab 
nägema seda, et varem 
või hiljem võib see lõppe-
da krahhiga.

Poliitikud peavad aru 
saama, et rahvaga tuleb 
arvestada. Kui inimesed 
on teinud oma valiku, tu-
leb sellega leppida ja ku-
nagi ei tohi asuda rahvaga 
võitlema sellisel moel, et 
see kokkuvõttes kõiki 
kahjustab. Eesti inimene 
peab olema alati avatud 
inforuumis, peame olema 
võimelised eristama halba 
heast. Oleme ju praegu 
olukorras, kus levitatakse 
eri ideid selleks, et tekita-
da ühiskonnas rahulole-
matust. Eelmisel aastal 
külastas Eestit USA vää-
rinfo ekspert, kes tõi väl-
ja, et vaktsineerimisvas-
taseid debatte mõjutab 
idanaabri luure. Mitte see-
tõttu, et neid huvitaks see 
teema, kuid see tekitab 
ühiskonnas rahulolema-
tust, segadust, mis võib 
ühel hetkel halvata ühis-
konna normaalse toimi-
mise, anda hundile või-
maluse lambanahk selga 
tõmmata ja üle piiri tulla.

Tarkust peab jaguma. 
Kui kõik ülejäänu on läi-
nud, võib kaitseliitlaselt 
relva kätte saada ainult 
siis, kui ta käed on kül-
mad ja süda enam ei löö. 
Loodan, et me rahvas ja 
poliitikud on targad, et 
suudame end nende rün-
nete eest kaitsta. Loodan, 
et ka meie riigikaitsjatel 
jätkub sama äratundmis-
oskust ja vajadusel os-
kust võtta initsiatiiv enda 
kätte õigel ajal.

Iseseisev mõtlemine on vabaduse alus



MALLE ANNUS
Murtud Rukkilille
Ühingu Tamsalu 
piirkonna juht

24. märtsi 1949. aasta 
keskpäevaks olid kutsu-
tud vallasekretärid ja ko-
halikud aktivistid kooli-, 
kultuuri- ning vallamaja-
desse saama juhiseid ke-
vadtööde läbiviimiseks. 
Ootamine oli pikk. Keda 
aga ei tulnud, olid juhen-
dajad. Laiali minna ka ei 
lubatud. Pimeduse hakul 
olid kogunemiskohad pii-
ratud sõjaväelastega. Oli 
ülisalajase operatsiooni 
Priboi/Murdlaine eelõhtu. 
Hommikul tuli minna va-
batahtlikult või sunniviisil 
küladesse teejuhtidena 
rohkem või vähem tutta-
vaid, ka sugulasi, küüdi-
teele saatma.

Mida tundsid need ini-
mesed? Kas neil oli vali-
kuid? Milliste mälestuste 
ja tunnetega veetsid nad 
oma elupäevad? Ei tea.

Vaatamata suurele sa-
lastatusele imbus teave 

kavandatava küüditami-
se kohta inimesteni. Pal-
jud hakkajamad pered, 
teades, et on nimekirjas, 
lahkusid salaja koduko-
hast. Mõned pääsesid, 
mõned mitte. Paraku 
nende asemel läkitati 
teele nn varunimekirjas 
olijad või sootuks esime-
sed ettejuhtunud. Mis 
mõtted ja tunded olid 
nende elupäevade saat-
jaiks? Ei tea.

Oli ka neid, kes selles 
segases olukorras püüd-
sid vabaneda tülikast 
naabrist või muidu edu-
kamast ning paremal jär-
jel olevast tuttavast.

Viie kuni kümne aasta 
pärast võis Siberist naas-
nu nii mõneski kodus 
märgata oma söögilauda 
või tooli või seinakella. Ei 
täitunud lootus mitte ku-
nagi enam kohtuda. Mõni 
lõpetas ise oma maise 
elu päevad, suurem osa 
elas edasi. Mis tunnete-
ga? Ei tea.

Siberisse ja vangilaag-
ritesse jäid meie vane-
mate parimad eluaastad 

ja paljude elud. Teisme-
liste haridustee enamasti 
katkes, sest õpingute 
jätkamine võõras keeles 
käis üle jõu. Tuli minna 
tööle, et ellu jääda. Kes 
ja kus võinuks olla need 
inimesed, kui noorusesse 
poleks jäänud nii palju 
kaotatud aastaid? Ei tea.

Kas mitte need asja-
olud pole põhjus, et eest-

lane on mornivõitu ja nii 
vähe naeratab? Ei tea.

Murtud Rukkilille Ühin-
gu Tamsalu piirkonna 
liikmed mälestasid püha-
päeval, 24. märtsil oma 
vanemaid ja kõiki rep-
ressioonide ohvreid kont-
sert-jumalateenistusega 
Tamsalu kirikus. Mäles-
tusteenistuse viis läbi 
praost Tauno Toompuu. 

Kontserdiga esinesid ba-
riton Atlan Karp ja Marko 
Martin klaveril. Teenistu-
se lõpus said küüditatud 
mälestuseks LED-küünla 
Rukkilille ühingult.

25. märtsil kell 13 ko-
guneti kultuurimaja parki 
mälestuskivi juurde. Au-
valves olid kaitseliitlased. 
Teemakohase kõnega esi- 
nes Tiia Uudeberg. Mäles-

tuskivi paigaldamise aja- 
loost andis ülevaate tolle-
aegne alevivanem Toivo 
Hallik. Pärja, lilled ning mä-
lestusküünlad asetasid Ta-
pa valla juhid, gümnasistid 
ning kohalikud repres-
sioonide ohvrid ja nende 
lähedased. Lõunalaud oli 
kaetud Tamsalu kultuuri-
majas ning lõpuks pani-
me mälestusküünlad ka 
kohalikku raudteejaama.

GINTAUTAS ALEKNA
Leedu represseeritute
ühendus LEMTIS

Me pole eestlastega n-ö 
vennad mitte ainult geo-
graafilise asetuse, vaid ka 
hirmsa ajaloo poolest. Eest-
lased on meie rahva ja ka 
minu arvates olnud uuen-
duslik ja edumeelne riik, 
oleme alati pidanud teid 
eeskujuks.

Saatus läks nii, et minu 
ema küüditati Siberisse 
Tjumeni kanti, seal järve 
ääres elas ta koos kahe 
eestlannaga. Kui olin väi-
ke, rääkis ema mulle küü-
ditamisest ning neist ka-
hest imelisest eestlannast 
– kui töökad, tublid ja tra-

gid nad olid.
Maailmas on vähe rah-

vaid, kellel oleks nii pikka 
ja rõhuvat küüditamise 
ajalugu, nagu leedukatel, 
lätlastel ja eestlastel. Lee-
dukaid küüditati tegelikult 
juba ka ristisõdade ajal, 
kuid just Stalini valitsemi-
se all kujunesid küüdita-
mised kõige suuremaks ja 
laiaulatuslikumaks. 20. 
sajandi keskpaiga küüdi-
tamised ületasid kõik va-
rasemad. Suurimad küü-
ditamised Leedus olid 1948. 
aasta mais, 1949. aasta 
märtsikuus ja 1951. aasta 
oktoobris. Selleks, et suur- 
küüditamiste plaane sala-
jas hoida, nimetati neid 
koodnimedega, mis ilm-

selt ka eestlastele tutta-
vad – 1948. aasta küüdi-
tamine kandis nime Ves-
na, 1949. aasta oma Prib-
oi ning 1951. aastal Osen. 
Küüditamiste alus oli NL 
ministrite nõukogu otsus, 
millega oli määratud, kui 
palju ja milliseid isikuid 
tuleb küüditada.

1949. aasta suurküüdi-
tamine algas Leedus 25. 
märtsi õhtul. Alus oli Nõu-
kogude Liidus välja antud 
käskkiri sama aasta 29. 
jaanuarist: välja tuleb 
saata kulakud ja nende 
perekonnad; bandiidid ja 
natsionalistid ning nende 
perekonnad; isikud, kes 
asuvad illegaalses asuko-
has, on relvastatud kok-
kupõrgetes kinni peetud 
ja kohtulikult karistatud, 

vastupanuliikumises osa-
levate bandiitide perekon-
naliikmed.

Leedule oli 1949. aas-
taks määratud kvoot 8500 
perekonda ehk umbes 25 
500 inimest. Kuna osad 
peitusid ja varjusid, jätka-
ti küüditamistega ka hil-
jem. Selleks, et tõkestada 
põgenemisi, oli NL presii-
diumi otsusega sätesta-
tud, et küüditatu, kes 
püüab põgeneda, saab 20 
aastat vangistust. Kes 
teda aitavad, määratakse 
kuni viieks aastaks vangi. 
Kogu aasta jooksul küüdi-
tati arvatavasti üle 30 000 
leedulase.

Statistikast on näha, et 
kui NL võim tuli, küüdita-
tuid veel polnud, küll aga 
esimese aastaga oli van-
gistatud üle 3000 inime-
se. Kõige hullemaks pee-
takse 1941. aasta küüdi-
tamist, see polnud küll ar-
vuliselt kõige suurem, 
kuid küüditatud pidid Altai 
ja Komi kandis üle elama 
sõjaaegse näljaaja. Ka 
minu tädi küüditati Ko-
misse, kust ta õnneks elu-
sana tagasi tuli. Mäletan, 
et tal oli Vilniuses oma 
maja, kus ma tudengipõl-
ves elasin. Kui viskasin 
leivapuru prügikasti, sain 
temalt vastu kukalt. Ta ei 
mõistnud, kuidas võib vi-
sata leiba prügi hulka!

Küüditamised jätkusid pä-
rast sõda. Aastatel 1945-
1947 küüditati enamasti 
poliitvange, aastatel 1948, 
1949 ja 1951 olid aga kõi-
ge ulatuslikumad küüdita-
mised. Kokku küüditati 
neil aastatel 130 000 lee-
dulast ning üle 150 000 
sattus vangistusse. Leedu 
rahvast küüditati kõige 

rohkem Irkutski oblastis-
se, veel Krasnojarski, Bur-
jaatiasse, Komisse, Altais-
se.

Olen küüditamise ajalu-
gu uurinud üle 30 aasta. 
Mul ja meie ühingul on 
olemas küüditatute ja Si-
berisse maetud inimeste 
arvud. Ilmselt pole eest-
lastel ega lätlastel Siberis 
nii ulatuslikke matmispai-
ku kui meil, leedulastel. 

Näiteks Igarka asula Je-
nissei ääres – sinna küü-
ditati 3000-4000 lee-
dulast, üle 500 on sinna 
ka maetud, moodustades 
suurima Leedu surnuaia 
Siberis. Suuruselt teine 
kalmistu on Irkutski ob-
lastis, 100-500 maetud 
leedulasega kalmistuid on 
Siberis kümneid.

Juba 1989. aastal alus-
tasime ekspeditsioone küü- 
ditamispaikadesse. Kokku 
oleme teinud 52 ekspedit-
siooni, suurema osa on 
teinud ühendus Lemtis, 
mida mina esindan. Lee-
dus on ka „Missioon Si-
ber“, mille raames sõida-
vad noored Siberisse 
hauapaiku korrastama. 
Uurimisreiside jaoks on 
koolid kirjutanud projek-
te. Ehk ei peagi me kõige 
olulisemaks neid haudu 
korrastada, pigem leida ja 
kaardistada. Oleme läbi 
käinud 85 protsenti küü-
ditamispaikadest. Paraku 
on osa meie kalmistuid 
vee all hüdroelektrijaa-
made ehituse tõttu.

Kõige hirmsam matmis-
paik, kus olen viibinud, on 
leedulaste küüditamispaik 
Laptevite mere ääres Põh-
ja-Venemaal. Sinna viidi 

need, kes pidid küüdita-
mise üle elama mitu kor-
da – 1941. aastal viidi nad 
Altaisse, kuid pandi 1942. 
aastal uuesti rongi ja see-
järel parvede peale ning 
suunati Laptevite mere 
äärde. Suvi kestab seal 
umbes kuu aega. Küüdi-
tatud astusid parvedelt 
maha augusti lõpus. Seal 
ei oodanud neid ees ma-
jad, isegi mitte tavalised 
barakid, vaid tühjad saa-
red. Sellisel laiuskraadil ei 
kasva tundras puid, isegi 
mitte põõsaid. Ehitusma-
terjale tuli tuua lõuna-
poolt mööda Leena jõge. 
Lühikese ajaga pidid nad 
end sisse seadma. Ehita-
da midagi ei jõudnud, 
seega kaevasid nad enda-
le maa sisse urud ja koo-
pad. Paljud hukkusid esi-
mese talvega.

Surnuid ei saanud mat-
ta sügavale, kuna oli igi-
kelts. Hauad kaevati 20-
30 cm sügavusele. Seal-
setel randadel on kevaditi 
jää liikumise ajal tugev 
erosioon ning paljud mat-
mispaigad uhuti merre.

Oleme püstitanud lee-
dulastele palju mälestus-
märke, teinud need vas-
tupidavast materjalist. 
Praegu pole seal piirkon-
nas enam asustust. Hoo-
ajati käivad kalamehed. 
Küll aga on alles mõned 
hooned.

Meil on hea meel, et oli-
me kutsustud märtsiküü-
ditamisele pühendatud 
konverentsile. Eesti, Läti 
ja Leedu ajaloos on palju 
sarnast, tore on vahetada 
kogemusi ning võrrelda 
ajaloolist mälu.
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Leedu ühingu LEMTIS esimees Gintautas Alekna
 (paremal) ja ta juttu eesti keelde tõlkinud Laima Kirsimaa.

Leedulaste saatus 
repressioonide 
keerises

 
Suvi kestab Laptevite ääres napp kuu aega.

Ristid leedulastele 
Laptevite mere ääres. 

Avatud surnuaed - erosioon toob 
nähtavale kirstud, aga ka inimluud.

Märtsiküüditamise meenutamine Tamsalus
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„Siberil on Eestis eriline tä-
hendus. Ühelt poolt seostub 
“Külm maa” Nõukogude Liidu 
repressioonidega, teisalt on 
Siber muutunud eksootili-
seks sihtkohaks, kuhu reisi-
da. 25. märtsil möödub märt-
siküüditamisest 70 aastat. 
Viimane põlvkond, kes on 
neid saatuslikke sündmusi 
kogenud, on “Siberi lapsed”. 
Need on inimesed, kes küü-
ditati Siberisse lapsena või 
kes sündisid Siberis.“ 
Nii iseloomustavad näitust 
„Siberi lapsepõlv“ kunstirüh-
mituse SLED liikmed. Nad on 
käinud mitmel aastal Siberis 
välitöödel ning kutsunud en-
daga kaasa ka lapsena küü-
ditatuid, jäädvustanud nende 
lapsepõlvemaastikke, lapse-
põlvest tuttavaid lõhnu ja 
maitseid ning Siberisse jää-
nud sõpru. Alates märtsi lõ-
pust on nende näitused ava-
tud üle Eesti 16 raudteejaa-
mas, kust saatuslikud küüdi-

teekonnad alguse said.
Näituse üks loojatest, ant-

ropoloog Marika Alver käis 
SLED-i tegevust ja näitusi 
tutvustamas ka Murtud Ruk-
kilille Ühingu konverentsil 22. 
märtsil.

Näitusepaikadeks on vali-
tud raudteejaamad, kuhu 
1949. aastal koguti kokku 
küüditatud, et alustada tee-
konda Siberisse, need olid 
nii-öelda pealelaadimisjaa-
mad. Näituse keskmes on 
lapsed – Siberisse küüditatud 
või seal sündinud. Iga näitus 
on erinev. Et saada tervikpil-
ti, tuleks läbi käia kõik 16 
jaama. Mõned jaamad on 
avalikkusele suletud, kuid 
rühmitusel õnnestus need 
koostöös Eesti Raudteega 
näituse ajaks avada.

Rühmitus SLED koosneb 
eri väljendusviisiga kunstni-
kest, kes koguvad ja esitavad 
oma materjale antropoloogi-
liste meetodite kaudu – sel-
leks on rühmitus teinud väli-

töid, intervjuusid, filmiklippe 
ja fotosid, aga ka uurinud 
hulgaliselt arhiive. Tulemus 
sellest ei jää uurimistööna 
paberile, vaid jäädvustub läbi 
kunsti avalikus ruumis. Klas-
sikalisi eluloointervjuusid 
rühmitus ei teinud, vaid lähe-
nes mälule ja mälestustele 
teiste nurkade alt.

Näiteks Rakvere jaamas 
on kasutatud asjade pood, 
rühmitus rendib seal kahte 
boksi, kus on näitusel lõuen-
ditena kasutatud T-särke ja 
riidest kotte. Nendele on trü-
kitud esemelood näiteks sel-
lest, kuidas küüditatud võtsid 
Eestist kaasa nii piibli, töö-
riistad kui Singeri masina. 
Paljud tarbeesemed tuli Sibe-
ris ise valmistada või „leiuta-
da“, kui hiljem tekkis raha, 
sai ka osta. Mõned Siberis 
ostetud asjad on küüditatutel 
praeguseni kasutusel, näi-
teks kopsikud. Paljudel on 
siiani alles ka tagasisõidu 
rongipiletid.

Kui Siberis võeti kasutuse-
le Ameerika viljakotid, olid 
need peagi kõik kadunud, 
paari päeva pärast aga olid 
vene naistel uued seelikud.

Siberis olid SLED-i fooku-
ses Tšistoje Pole ning Lu-
ganskaja piirkonnad. Balah-
tas kohtusid nad Heino Soid-
laga, kes pärast Siberisse 
küüditamist otsutas sinna 
elama jääda. Ta oli kohanud 
volgasakslannat, kes oli sa-
muti sinna küüditatud. Nad 
on elanud koos üle 63 aasta. 
Siberisse elama jäänud eest-
lasi oli raske leida, sest nad ei 
moodusta sidusat kogukon-
da. Üles õnnestus leida 12 
Siberisse elama jäänud küü-
ditatut või nende järeltulijat.

Rühmitusega käisid uuri-
misretkedel kaasas ka lapse-
na küüditatud, kes olid aval-
danud soovi minna uuesti 
vaatama oma lapsepõlve-
maad. Marika Alver sõnas, et 
oli väga huvitav, kuidas hak-
kas küüditatute mälu lapse-
põlvemaastikul tööle – prae-
gu eakad prouad tundsid end 
taas tüdrukutena. Teadsid 
kohe, milliseid taimi süüa või 
kuidas looduses märkide jär-
gi orienteeruda.

Huvitav näitus on ka Verio-
ra jaamas – seal on välja 
pandud Siberis tüdrukute ja 
naiste tikitud lillemotiivid ehk 
sümboolse nimega rändlilled. 
Rühmitus tegi motiividest 
suurendatud tikandid ning 
asetas jaamahoone akende-
le. Rändlillede sümbol käib 
eelkõige kaasas laste lugude-
ga. Siberisse viimine oli nen-
de elutee alguses. Nad koha-
nesid kiiresti, kuid tagasitu-
lek oli sama raske, tuli uuesti 
kohaneda.

Eestlaste käsitöö oli Siberis 
väga oluline ja nõutud kaup, 
mida asjade vastu vahetada. 
Targemad teadsid õpetada, 
et seda ei tohiks vahetada ai-
nult piima, vaid lehma vastu.

SLEDi kunstiprogramm on 
pühendatud toimetuleku-
mehhanismidele. Mida noo-
remad olid lapsed küüditami-
se hetkel, seda helgemad 
olid nende mälestused. Küll 
aga peegeldasid nad ka oma 
vanemate raskusi. Väga kee-
ruline oli teismelistel, kes ei 
saanud jätkata oma haridus-
teed, vaid pidid minema töö-
le. Raskusaste olenes ka sel-
lest, milline oli pere – näiteks 

nelja lapsega üksikema nägi 
ränka vaeva, et oma lastele 
toitu leida. Lastel olid valikud 
ja vastutus minna tööle, et 
ära elada.

Kohanemist oli vaja ka ta-
gasi tulles – kas oli elukoht, 
kuhu minna; millisesse kooli 
minna – paljud noored soovi-
sid minna venekeelsesse 
kooli, kuid vanemad manit-
sesid, et tuleb ikka minna 
Eesti kooli.

Siberi lapsed – näitus 
16 raudteejaamas üle Eesti

Näitused:
Haapsalu raudteejaam

„Õitsev monument“
“Õitsev monument” on osa elavast kultuurist ja ju-

hindub rituaalse ja kogemusliku mälestamise ideest. 
See koosneb Siberi lauludest ja 16 noorest toominga-
puust, mis hiljem istutatakse ükshaaval üle Eesti pai-
kadesse, kust küüditamisrongid 1949. aastal väljusid. 
Laulu ja orgaanika abil soovime ühelt poolt tõsta esile 
mälestuste ja mälestamise feminiinset külge — suur 
osa Siberis ellujäämise lugudest on seotud emade ja 
naistega. Teisalt, kuna küüditatute hulgas oli palju lap-
si, kelle kujunemisaastad möödusid Siberis, on “Õitsev 

monument” pühendatud ka uuele tärkavale elule.
Kehra raudteejaam-muuseum

„Kadunud külade otsingul“
Näituse keskmes on mälestuste arheoloogia ja re-

konstrueerimine. Rühmitus SLED on külastanud koos 
küüditatud lastega nende lapsepõlvemaad — Siberi 
külasid, mis on tänaseks oluliselt muutunud või hoo-
piski kadunud. Näitusel, kus on nii Siberist kaasa too-
dud mälestusesemeid kui ka mälestuste põhjal valmi-
nud külamaketid, tõusetub küsimus, kuidas on võima-

lik uuesti kogeda seda, mida me mäletame.
Jõhvi raudteejaam

„Kes nad olid?“
Installatsioon, mis tsiteerib kurikuulsat nõukogude 

propaganda varamusse kuulunud illustratsiooni erine-
vat tüüpi rahvavaenlastest, kellele pidid osaks saama 
repressioonid. “Kes nad olid?” küsib vabrikante, maja-
omanikke, nuhke ja teisi kujutav pilt, justkui aimaks 
režiim ette oma ideoloogilist pimedust. Kalle Keskrand 
pakub sellele küsimusele mõned visuaalsed vastused.

Elva raudteejaam
„Õed“

Pärast vabanemist otsutasid õed Maria ja Salme Si-
berisse elama jääda. Nende kolm õde-venda tulid ta-
gasi Eestisse, aga Maria ja Salme, kel olid juba töö ja 
sõbrad Sajanogorskis, otsustasid toona kiirelt kasva-
vasse tööstuslinna pidama jääda. Fotonäitus “Õed” 
pakub sissevaadet Siberisse elama jäänud küüditatud 
eestlaste eludesse, kus põimub uhkus oma kodulinna 
üle, kodunemine vene kultuuriruumiga ja side kauge, 

pisut müütilise Eestiga.
Võru raudteejaam

„Tsiber tarõn“
Maastikel on oluline roll mäluloomes ja inimeste ko-

dutunde tekkimisel. Kunstnik Ave Taavet toob Siberi 
maastiku Võru raudteejaama, sõlmides kokku ühe 
teekonna algus- ja lõpp-punkti. See on võimatu geo-
graafia, kus väljavaade avaneb sissepoole vaadates. 
Nii nagu mälumaastikelgi saab kõndida vaid pilku en-

dasse pöörates. 

Keila, kohvik Kegel
„Siberi maitsed“

“Siberi maitsed” on kunstnik Katarina Meistri ja koh-
vik Kegeli koostöös valminud Siberi menüü. Toiduaine-
test kasutatakse kanepiseemneid ja toomingajahu, 
mille Kegeli kondiitrid valavad tänapäevasesse vormi. 
Saab juua kuulsat Ivani teed (fermenteeritud põdraka-
nepitee). Anne Kaljase batikatehnikas teosed laotavad 
laudadele Siberi lopsaka looduse. Nõnda on igaühel 
võimalus luua Siberiga kui meie jaoks kauge, ent pal-

jutähendusliku paigaga oma kogemuslik side.
Tapa raudteejaam

„Mälujoonised“
“Kui oleks Sinu teha, kuidas näeks välja monument 

küüditamise ja küüditatute mälestuseks?” küsib kunst-
nik Katarina Meister. Väljapanek esitleb Siberi laste ja 
nende lähedaste välja pakutud monumentide kavan-
deid, tõstes fookusesse mälestamise rituaalsuse ja 
mälu edasikandumise ja teisenemise küsimused. 
Kunstnik uurib, kuidas mäletada ja mälestada küüdita-
mist, mis on ühtaegu nii kollektiivne kui ka isiklik ko-
gemus. Näituse algne idee pärineb asjaolust, et Tapas 

puudub märtsiküüditamise mälestuskivi.
Jõgeva, Betti Alveri muuseum (25.03-6.04) ja
Paldiski, Amandus Adamsoni ateljeemuuseum 

(10.04-14.06)
„Hele ruum ja tume ruum“

Marika Alveri rändnäitus “Hele ruum ja tume ruum” 
pöörab tähelepanu asjaolule, et küüditatud pidid koha-
nema kaks korda: aklimatiseeruma Siberis ning tagasi 
jõudes sulanduma Eesti ellu. Kunstnik vaatleb nii küü-
ditamist kui ka tagasitulekut pöördepunktina nende 
inimeste elus, sest nagu paljud Siberi lapsed on välja 

toonud — elu oleks võinud minna hoopis teisiti.
Paldiski raudteejaam

„Mäed on kaugel, meri kaugemalgi veel“
Paldiski raudteejaama koondati küüditatud Hiiu-

maalt ja Saaremaalt. See oli saartelt toodud inimeste 
jaoks viimane koht, kus nad nägid merd, enne kui nad 
Siberi kontinetaalsesse kliimasse saadeti. Kunstirüh-
mitus SLED toob oma installatsiooniga kokku Siberi 
mäed ja otse raudteejaama perroonilt paistva Lääne-

mere.
Rakvere raudteejaam
„Taaskasutatud lood“

“Taaskasutatud lood” on Katarina Meistri kohaspet-
siifiline sekkumine Raudteejaamas asuvasse kasuta-
tud riiete poodi. On tavaline, et sellistesse kohtadesse 
sattunud esemed, vahel ka reliikviad, kaotavad oma 
tähenduse ja mälu. Kunstnik on pannud tühjust ja 
anonüümsust sümboliseerivatele valgetele T-särkidele 
ja riidest kottidele küüditatute mälestustest esile tul-
nud esemelood, mis avavad 70 aasta taguseid sünd-
musi ja eluolu. Igaüks, kes tõmbab endale sellise 

T-särgi selga, muutub sõna otseses mälukandjaks.

Tartu raudteejaam
„Siberi lapsed“ (23.05-15.05.2019)

Näitus pöörab tähelepanu kollektiivse mälu isiklikule 
küljele ja arutleb, kuidas on seotud represseeritute 
staatus ja elusaatus. Kunstnik Triin Kerge portreteerib 
oma teoses kuut naist, kes on koos rühmitusega SLED 
käinud Siberis oma lapsepõlvekülasid taasavastamas. 
Muusikaline kollektiiv Eeter on naiste lugude põhjal 
loonud helid, mis pärinevad justkui kadunud kodust, 

kaugest minevikust ja läbielatud katsumustest.
Veriora raudteejaam

„Rändlilled“
“Rändlilled” on tekstiiligrafiti Veriora jaamahoone 

aknatrellidel. Mustrid on võetud küüditatud naiste ja 
tüdrukute Siberis tehtud tikanditest. Käsitöö aitas ras-
ketes tingimustes sisemist kodutunnet hoida ja oli ka 
oluliseks kaubaks, mida sai söögi vastu vahetada. 
 
 
 
LISAPROGRAMM, vaata ürituste toimumis-

aegu internetis www.siberilapsed.ee 

Ülemiste rongipeatus
„1949“

Ülemiste raudteejaamast algas 1949. aasta 26. ja 
28. märtsil 2500 Tallinnast ja Pärnumaalt toodud ini-
meste teekond 5000 km kaugusele Siberisse. 80% 
küüditatutest olid naised ja lapsed, mistõttu võib küü-
ditamist pidada naiste ja laste vastaseks kuriteoks.

Risti raudteejaam
„Siberi kaja“

Toimuvad koosviibimised, kus lauldakse Siberi laule, 
jutustatakse lugusid, juuakse põdrakanepiteed. Püüa-
me arutleda kollektiivse trauma paranemisvõimaluste 
üle ja pöörata tähelepanu, kuidas küüditamine on mõ-
jutanud nooremaid generatsioone, kes pole kunagi Si-
beris käinud. Põdrakanep on Venemaal ja Siberis oluli-
ne teetaim kuid ka üks esimesi taimi, mis tärkab met-

satulekahjust laastatud maal.
Puka raudteejaam

„Puka-Puka, mina prii!“
Puka raudteejaamas uurime, millest tehti Siberis 

mänguasju ja milliseid mänge mängiti. Laste psühho-
loog räägib, milline roll on mängudel inimese arengu-

le, ning kutsume ka publikut mängima.
Keeni raudteejaam

„Monument vanaemale“
Muudame enam kui 10 aastat avalikusele suletud 

Keeni raudteejaama kinosaaliks ja näitame Ave Taave-
ti dokumentaalfilmi “Monument vanaemale”. Ajal, mil 
riiklikud mälestusmärgid, kollektiivne mälu, Eesti-Ve-
ne suhted ja naiste roll ühiskonnas on endiselt tuliste 
arutelude tõukepunktideks, pakub film platvormi, et 

neile küsimustele värske pilk heita.

Kunstirühmitus SLED Kehra jaamas näitust avamas.



TIINA ANN KIRSS
Kirjandusteadlane
ja õppejõud

Ühel päikesepaistelisel 
juulikuu päeval aastal 
1941 kohtusid Tallinna 
vanalinna ristmikul pos-
ti-telegraafi hoone juu-
res Vene tänav 9 kaks 
noort meest. Nad suru-
sid teineteisel kätt ning 
jätsid jumalaga. Nad olid 
vennad. Üks neist oli 
minu isa, teine mu lell. 
Isa Voldemar, sündinud 
1912, oli lellest aasta 
noorem, keemikuna üli-
kooli lõpetanud ja Tallin-
na Tehnikaülikoolis as-
sistent. Lell (meie pere 
hilisemas kõnepruugis 
onu Aali), sündinud 1911 
oli pärast gümnaasiumi 
lõpetamist jäänud kodu-
kanti ja töötas varusta-
jana Viru-Roela kohali-
kus toidupoes.

1941. aasta sõjasuvel 
oli kumbki teinud otsu-
se: Aali arvas, et kind-
lam on Vene sõjaväe 
mobilisatsioonikutsele 
vastata, lootes, et õn-
nestub sõjas ellu jääda. 
Voldemar lootis, et sõja-
kaarik temast möödub 
ja läks oma üürikorteri 
pööningule koos paari 
sõbraga ootama sõja 
pöördumist. Lapsepõl-
vest mäletan, et isa näi-
tas pisikest, tuhmunud 
fotot sellest uljast kolmi-
kust, kes kasvatasid ar-
vestatava pikkusega ha-
bemed, päeval magasid 
ja öösel vajadusel liiku-
sid väljas. Korteripere-
naine tõi neile süüa ja 
uudiseid.

Möödusid ärevad ajad, 
üks okupatsioon järgnes 
teisele. Sakslaste ajal 
töötas mu isa Voldemar 
edasi Tallinna Tehnika-
ülikoolis, tegeles põlev-
kivialase laboratoorse 
uurimistööga, ning nagu 
aastakümneid hiljem 
dokumentidest selgus, 
rakendas laboriassisten-

tidena mitmeid magist-
rante, kes seetõttu sõja 
üle elasid. Õppetöös 
osalemine ja rahuldava 
hinde saamine vabastas 
neid Saksa mobilisat-
sioonist, kuna nad tegid 
riigile vajalikku, põlevki-
vialast uurimistööd.

Kui olin palju rohkem 
Eesti kohta lugenud ja 
mitmed korrad ka taas-
iseseisvumiseelses Ees-
tis käinud, küsisin isalt, 
mida ta Tallinna pommi-
tamiste ajal tegi, ka 9. 
märtsi pommitamise 
ajal 1944. aastal. Ta 
vastas, et oli pommita-
miste ajal alati laboris: 
varjenditingimused 
need polnud, aga ta ei 
tahtnud end piirata hir-
munud inimrühma hul-
ka: pigem ootas laboris 
oma saatust.

1944. aasta septemb-
ris olid olukorrad palju 
selgemad. Saksa armee 
oli Baltikumi loovutamas 
ja Vene vägede Tallinna 
vallutamine oli vaid päe-
vade küsimus. Ei – vä-
hemalt tema jutustuste 
järgi – ei kartnud mu isa 
nn „vennatapusõja“ olu-
korda: sattuda oma ven-
naga vastamisi, üks 
kaitsekraavi ääres, teine 
sissemarsil. Elu ei järgi 
ju müüdiseadusi, olgu 
need filmides või kirjan-
duses. Endale olukorrast 
aru andes, võttis isa 
jalgratta ja seljakoti ning 
asus teele, esiteks Tal-
linnast Eesti lääneranni-
kule, sealt edasi Saare-
maale piki Sõrve säärt. 
Jalgratta pärast oli teda 
juba vastu seina pan-
dud, kuid mitte huka-
tud: lubati edasi marssi-
da jalgsi.

Ühel külmal ja vihma-
sel suvepäeval viis aas-
tat tagasi sõitsime mu 
sugulase Ruudo ja ven-
naga sellesse Sõrve 
poolsaare randa, kust 
mu isa, seljakott seljas 
ja saatus hammaste va-
hel, praami peale sai.

Isa meenutas, et 
praam tegi peatuse Lii-
bavi (Liepaja) sadamas, 
kus kaldal möödus Vene 
sõdurite üksus. Ta ole-
vat näinud meest, kes 
meenutas talle ta venda 
Aalit. Sinnapaika see 
mulje ka jäi.

Isa jõudis Saksamaa-
le, ületas Elbe jõe prant-
suse sõjaväeveokil „jä-
nest“  sõites, saanud 
Elbe läänepoolsele kal-
dale, maandus Hambur-
gi Zoo-laagris. Sellest 
ajast on säilinud must-
valged fotod madalatest 
barakkidest. Isa tegi fo-
tod oma tuttuue Leica 
kaameraga paar nädalat 
enne Ameerikasse mi-
nekut. Tarmukalt ja hea-
de keeleoskustega asus 
isa rajatava Balti Ülikoo-
li juhtkonda, seejärel 
Eesti Komiteesse, mis 
kogus Saksamaalt välja-
rändavate eestlaste isi-
kuandmeid. Ameerikas-
se emigreerus ta napilt 
enne jõule 1950, olles 
just kaitsnud Hannoveri 
ülikoolis keemiainseneri 
doktorikraadi.

Aali ja Volli vahele lan-
ges n-ö raudne eesriie. 
Alles 1957. aastal said 
nad uuesti kontakti. Init-
siatiiv ja õnn oli Aalil, kes 
kasutas rahvusvahelist 
Punast Risti, et oma 
venda üles leida. Algas 
kirjavahetus, mis kestis 
50 aastat: tervituskaar-
did sünnipäevadeks ja 
pühadeks, pikemad kir-
jad 4-5 korda aastas. 
Imekombel on selle kir-
javahetuse mõlemad 
pooled alles. Saadeti ka 
pakke: mäletan Eestist 
saadetud kummiloomi, 
mille isa täis puhus, šo-
kolaadi ja Tallinna küpsi-
seid, mis mõnikord jõud-
sid tänavalaterna pildiga 
hõbepaberist karbis ke-
nasti kohale, mõnikord 
purunenult.

Onu Aali saatis ka raa-
matuid: neelasin mui- 
nasjuttu „Kullaketrajad“ 
ja Ellen Niidu lasteraa-
matut Pille-Riinist. Seda 
ette lugedes tuletas isa 
alati meelde, et Pika 
Hermanni otsas, kauges 
ja müütilises Tallinnas, 
oli kunagi lehvinud „õi-
gem“ lipp.

Tallinna küpsiste maik 
saatis mind suvepäevani 

juulis 1989, kui tulin kül-
la ja kohtasin esimest 
korda lelle Aalit. Järgne-
sid pikad ja mõnusad 
koosistumised kauni 
käekirja ja vineerikasti-
des saadetud maiustus-
te saatjaga ja tema ra-
huliku abikaasa Helga-
ga. Ka minu 1989. aasta 
reisipäevik on alles.

Suvel 1992 otsustas 
mu isa, et aeg on küps 
Eestit külastada. Kuna 
olin olnud meie pere esi-
mene „saadik“ Eestisse 
1989. aastal, teadis mu 
isa ka seda, et tema lä-
hedase sugulase, risti-
tütre Malle perekond oli 
küüditatud märtsis 1949 
Venemaale ning saabu-
nud kodumaale veeb-
ruaris 1957. Neid asja-
olusid ei olnud võimalik 
vendade kirjavahetuses 
isegi lakooniliselt ega ri-
dade vahel märkida. 
Isaga reisis Eestisse 
minu noorem vend Rein, 
kes kuulas tähelepaneli-
kult, kuidas taastati aas-
tatega soikunud suhteid. 
Isa ja tema venna vahel 
taastus pool sajandit 
kestnud otsesuhe.

1994. aasta suvel rei-
sis isa Eestisse üksi. Aali 
suri 1995. aasta jõulu-
ajal, isa hindas oma jõu-
du ja võimalusi ega saa-
nud venda matma min-
na. Minu kolmest lapsest 
tutvus onu Aaliga vaid 
mu esimene tütar Mari-
ka.

Volli ja Aali aastaküm-
neid kestnud kirjavahe-
tus tunnistab, et raudne 

eesriie ei olnud kõikehõl-
mav. Oli küll postitsen-
suur, kuid on säilinud 
Aali kirjamustandid, mil 
ta sõnastust timmis ja 
otsis võimalust oma sõ-
numeid bürokraatiakori-
doridesse mitte toppa-
ma jätta. Lisaks oli ta II 
maailmasõja Vene sõja-
väe veteran. Ta hoidis 
kontakti oma võitlus-
kaaslastega, kuigi teda 
oli juba varakult taga-
lasse laohoidjaks mää-
ratud, kui ta keeldus 
oma üksuses „nuhina“ 
kaasa töötamisest.

Kas pole lõpuks kõige 
olulisem, et kaks venda 
uuesti teineteise kätt 
suruda saavad, kui möö-
dunud on pool sajandit? 
Eesti rahva elulugude ja 
ajaloo vaatevinklist on 
see ju märkimisväärne 
õnnestumine.

Pärast Aali ja tema 
abikaasa surma korras-
tasid nooremad sugula-
sed Mustamäe korterit, 
kus vanapaar oli elanud. 
Juhuslikult sattusid nad 
peale kahele kastikese-
le, milles 14 pisikest kla-
det, kuhu kirjutatud Aali 
kalligraafilises käekirjas. 
Lelle sõjapäevikud alga-
sid tema mobilisatsioo-
nist, kui ta oma vennaga 
Tallinnas hüvasti jättis, 
kuni tema demobilisat-
sioonini jaanuaris 1945. 
Iga päeva kohta sisse-
kanne. Klade mahtus 
täpselt vormirõiva tas-
kusse. Ime, et „omaelu-
loolist“ kirjutist ei kaht-
lustatud ega võetud ära.

Onu Aalil ei olnud järg-
lasi. Minul ja mu vennal 
on olnud rõõm, et vane-
mad õpetasid meile ees-
ti keelt, mida polnud ka-
sulik ega võimalik täna-
val kasutada, keelt, mis 
polnud küll välja surnud, 
vaid püsis väljaspool 
Eestit „museaalina“ pool 
sajandit, enne kui selle 
välismaal kõnelejad said 
seda keelt vanemate ko-
dumaal uuesti kuulda.

Onu Aali päevik on tä-
napäeva mäluasutuste 
reeglite ja nõuannete 
kohaselt säilitatud: kla-
ded on kindlas kohas, 
nendest on tehtud nii fo-
tokoopiad kui skanee-
ringud. Minu keemia-
doktorist vend on võt-
nud ette ülesande onu 
Aali sõjapäevikute tõlki-
mise inglise keelde. Aja-
loopisik kiusab nii teda 
kui mind. Ma olen oma 
uurimistöö suunanud 
eestlaste elulugude, päe- 
vikute, autobiograafiate 
suunas.

Raudne eesriie oli raud- 
ne, kindel, kohati väga 
julmalt valvatud barjäär. 
Selle barjääri taha saa-
deti kümneid tuhandeid 
meie kaasmaalasi. Küll 
aga leidus selles väike-
seid ja suuremaid auke, 
võimaldades kaugel vii-
bivatel, lahknevate saa-
tustega perekonnaliik-
metel sidet pidada, ning 
- nii nagu minu isapool-
ses suguvõsas toimus - 
juhtus ka rõõmsaid, 
kauaoodatud jällenäge-
misi.

Lk 7Aprill 2019 Murtud Rukkilille Ühingu teataja

Kaks venda vahetasid üle ookeani 
kirju pool sajandit

Olin üks 101 külalisest 
22. märtsil Toompea lossi 
konverentsisaalis märtsi-
küüditamise 70. aastapäe-
va konverentsil. Nagu ena-
mikku neist, kes kuulasid 
või sõna võtsid, on ka minu 
isapoolset suguvõsa 1949. 
aasta kevade massiküüdi-
tamine lähedalt tabanud. 
Seetõttu olen viimase kol-
me aasta jooksul tutvunud 
lähemalt Murtud Rukkilille 
Ühinguga ning selles orga-
nisatsioonis valitseva soo-
juse, sõbralikkuse ning õla- 
tundega. 
Seekord käisin Toompea 
lossis teist korda. Viimati 
sisenesin turvaväravast su-
vel 2001, mil lindistasin 
eluloointervjuud endise pea-

ministri Andres Tarandiga, 
kes tol päeval meenutas, 
kuidas teda ja tema pere 
teisi lapsi üritati 1949. 
aaasta kevadel küüdita-
mishirmu tõttu varjulise-
masse paika saata. Andre-
se isa Helmut Tarand oli 
1946. aastal arreteeritud 
ning poliitvangina Siberi 
vangilaagrisse saadetud, 
kust ta alles 1956. kodu-
maale pääses. Ajalugu vaa-
tab ju sündmustele tagasi. 
Sellest vaatevinklist tundu-
vad need sündmused lõpe-
tatutena, kindlapiirilistena. 
Kuulates konverentsil et-
tekandeid nii eestlastelt 
kui sõprusorganisatsiooni-
delt Lätist ja Leedust, taju-
sin taas, et mäletajad, tun-

nistajad ei teadnud 1949. 
aastal, et paari märtsikui-
se päevaga võiks hirm lõp-
peda. Keegi ei suutnud ai-
mata, mitu korda veel küü-
ditama tullakse. Samas 
meenutatakse hirmu koos 
turvatundega: pärast kon-
verentsi bussis Tartusse 
tagasi sõites kuulsin ühin-
gu Tartu liikmete mälestu-
si. Nii mõnigi 1949. aastal 
lapsena Siberisse saade-
tud kogemust raamistas 
ema süli, oma- või “ühis”-va-
navanemate hool. Ühte-
kuuluvus ja soojus, mis 
lapsi võõras keskkonnas 
ümbritses, andis neile 
suurt emotsionaalset tuge. 
Kui (sageli üksijäänud) 
emad pidid päeval tööl käi-

ma, vaatasid küla vana-
memmed laste järele. Lap-
se jaoks oli teekond kau-
gesse paika lausa põnev. 
Kahtlemata on igaühe ko-
gemus eriline, vaieldama-
tult on küüditamine jätnud 
hinge ja vaimu oma haa-
vad ja mõrad, millest üks 
olulisemaid on haridusvõi-
maluste pärssimine. Sa-
mas tunnetasin neid elu-
lookatkendeid, mälestus-
pudemeid kuulates nende 
hoolitsevate kaasmaalaste 
vastu sügavat respekti ja 
soojust. 
Konverentsi üks traagilise-
maid ettekandeid oli Leedu 
kõnelejalt. 1949. aastal oli 
leedulasi eriti arvukalt 
küüditatud Siberi põhja-

rannikule Laptevi mere 
kaldale. Ka küüditatute 
surnuaed oli mere ääres. 
Kevadise sula ajal uhub 
meri kaldapealset, tekita-
des ulatusliku erosiooni. 
Niisiis vajub surnuaed jät-
kuvalt merre. Kõneleja oli 
olnud üks eestvedajatest, 
et Laptevi leedulaste sur-
nuaedadesse püstitada 
mälestusmärgid, mis jääk-
sid püsima vaatamata uh-
tumiste ja erosioonile. 
Kõige lootusrikkam ette-
kanne oli aga noorelt eest-
lannalt, antropoloogilt Ma-
rika Alverilt kunstirühmitu-
sest SLED, kes tähistavad 
kunstiväljapanekute ning 
installatsioonide kaudu 1949. 
aasta suurküüditamist nen- 

des raudteejaamades ehk 
sõlmedes, kus vaguneid 
kokku veeti ning Vene-
maale saadeti. Ekspedit-
sioonidel olid teretulnudka 
need Siberis viibinud või 
võrsunud inimesed, kes 
soovisid veel näha paiku, 
kus laste ja noortena Sibe-
ris olid. Kuigi ma 22. märt-
sil poleks jõudnud Tartu 
raudteejaamas avatavale 
fotonäitusele, tajusin, kui 
helge on tõdemus, et järg-
miste põlvede noored võ-
tavad märtsiküüditamise 
meenutamise oma õlgade-
le, et mälestus sellest ei 
kaoks.

Tiina Ann Kirsi muljed konverentsist

Tiina Ann Kirss on mitu korda kõnelenud 
Murtud Rukkilille Ühingu konverentsidel, 
tema ettekanded on olnud väga menukad 

just omanäolise teemakäsitluse ning 
detailirohkuse tõttu.

Loe ka: Tiina Ann Kirss „Põimuvad pere-
konnalood“ (ajaleht Rukkilill, august 2018).



Mina, Margarita Jefimo-
va, sündisin 23. augustil 
1937. aastal küüditatute 
külas Punane Oktoober, 
mis asub Ivdeli linna lä-
hedal Põhja-Uuralis.

Mu ema sündis Narvas. 
Pärast Gdovski pedagoo-
gilise tehnikumi lõpeta-
mist suunati ta tööle Le-
ningradi oblastisse, kus 
sai tuttavaks mu isaga, 
kes oli koolidirektor, hari-
duselt kõrgema mate-
maatika õpetaja, inge-
risoomlane.

Pärast Kirovi surma 
1934. aastal hakati Le-
ningradi oblastit „puhas-
tama“ ehk rahvast sealt 
ära küüditama. Isa saa-

deti Põhja-Uuralisse Ivde-
li linna pearaamatupida-
jaks. Ema sõitis temaga 
kaasa. Neil oli enne mind 
väike laps, kes ei pidanud 
karmis põhjas vastu esi-
mesele talvele muldonnis 
ja suri.

Vanemad ehitasid ela-
mu koos ühe valgevene-
lasega. Nad hankisid lüp-
silehma, sae ja kirve. Isa 
oli väga hea seeneline ja 
kalamees. See aitas hak-
kama saada.

Isa ülemused aga va-
rastasid, panid raha kõr-
vale. Isal kui raamatupi-
dajal kästi dokumendid 
ümber teha, et vargused 
avalikuks ei tuleks. Isa oli 

sellest väga häiritud ja 
närviline, ta jäi halvatuks. 
Ema võttis direktorilt saa-
tekirja ja läksime Põhja-
poole. Seal kasutasime 
sõiduks põhjapõtru. Meie 
kool asus metsa ääres. 
Mäletan, et kord jooksis 
metsast välja kisav mees, 
karu tema kannul.

Põhitoiduaine oli meil 
kartul. Leiba sõime kord 
kuus. Kord aastas saime 
õuna – see oli pakis jõulu-
kuuse all. Päästmaks 
mind, mu venda ja õde 
näljasurmast, kirjutas ema 
oma vennale Rakverre. 
Vend saatis tõendi, et va-
nemad saaks tulla tööle 
Rakverre kooli. Isa Eestis-

se ei jõudnud – tema kui 
„kahjutuks tehtud“ küüdi-
tatu võeti piiril kinni, tõs-
teti rongist maha ja saa-
deti sugulaste juurde 
Ust-Lugasse, kus ta 1,5 
aasta pärast suri.

Mul on alles mu vane-
mate rehabiliteerimistõe- 
ndid. Lõpetasin 1960. 
aastal Eduard Vilde nime-
lise pedagoogilise insti-
tuudi Tallinnas. Kahjuks 
mu vanemad surid üsna 
noorelt, kuna pidid üle 
elama raske küüditamise. 
Mina elan praegu Tallin-
nas Õismäel, 2001. aastal 
sain Murtud Rukkilille 
märgi.

URMAS REINSALU
President Lennart 
Meri kantselei direktor
1998-2001

29. märtsil 2019 oli 
president Lennart Meri 
90. sünniaastapäev. 
Usun, et represseeri-
tute jaoks seondub 
tema ametiaeg lisaks 
kõigele muule ka ühe 
võimsa ülemaalise al-
gatusega. Tema alga-
tus Murtud Rukkilille 
märgi sisseseadmiseks 
pani aluse mitmetele 
tegevustele repressee-
ritute toetamiseks.

2001 oli Lennart Meri 
viimane ametiaasta. 

Tegelikult kujunes 
Murtud Rukkilille mär-
gist Lennart Meri pre-
sidendiametist lahku-
mise hüvastijätutee-
kond läbi Eesti. Olin 
toona presidendi kant-
selei direktor, kogu al-
gatuse tehniline kor-
raldamine jäi kantselei 
ametnike õlgadele. Mär-
gi kujundas Meri palvel 
Heinz Valk. Presidendi 
selge nägemus oli, et 
ta tahab märgid rep-
resseeritud inimestele 
isiklikult kätte toimeta-
da. Kuidas nendega 
ühendust saada? Sel-
leks kasutasime toonas-
te maavalitsuste abi, 

kuulutused avaldati kõi- 
gis maakonnalehtedes. 
Kõigis maakonnakes-
kustes toimusid suured 
üritused, kus Lennart 
Meri pidas kõne, rah-
valike lauludega esines 
ansambel Lindpriid ja 
seejärel andis Meri koos 
käepigistusega kõigile 
üle märgid.

Meri kujundas oma 
käega ka toonase mär-
gi tunnistuse, kuhu oli 
märgitud, et riik ja ko-
halikud omavalitsused 
näevad ette erinevaid 
toetusi märgi kavaleri-
dele. 

Möödus kaks aastat 
ja siis juba riigikogus 

töötasime välja rep-
resseeritud isiku sea-
duse, mis erinevad 
soodustused ning rep-
resseeritu staatuse juba 
seaduse tasemel mää-
ratles. 

Märgi 
algatus 
oli 2003. 
aastal tõukeks ka Enno 
Uibole Murtud Rukkilille 
Ühingu loomisel. Ühing 
on vapralt repressee-

ritute eest seisnud.

Balti mere ääres on 
kolm imelist rahvust ja 
riiki - Eesti, Läti ja Lee-
du. Meid seovad sarna-
ne ajalugu, elulaad, aga 
ka sarnased kannatu-
sed okupatsiooniajal. 
Me mõistame üksteist.

Tänavu möödub 70 
aastat 1949. aasta 
märtsiküüditamisest. 
See õudne sündmus on 
jätnud sügava jälje 
meie ajaloolisse mällu. 
Me ei tohi neid sünd-
musi unustada ning 
peame sellest rääkima 
ka järeltulevatele põl-
vedele - ikka selleks, et 
minevikust õppida ning 
mõista, mis on kujun-
danud Balti riikide rah-
vaid just selliseks, nagu 
me praegu oleme.

Me ei süüdista kedagi 

ega mõista hukka, kuid 
meie õigus on nõuda: 
Et meil oleks võimalus 
vabalt külastada rep-
ressioonidega seotud 
kohti Venemaal; 
oleks ligipääs repres-
sioonidega seotud ar-
hiividele ja võimalus 
teha järelpärimisi; 
Venemaa tunnistaks 
Balti riikide rahvaste 
küüditamisi ning leiaks 
võimalusi, kuidas teh-
tud kannatusi leeven-
dada.

Alla kirjutanud rep-
resseeritute organisat-
sioonid: 
Murtud Rukkilille Ühing; 
Poliitiliselt represseeri-
tute Klubi Sarma; 
Ühendus LEMTIS.

Tallinnas 22.03.2019
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Murtud Rukkilille märgini viinud saatused:      
Margarita Jefimova lugu

Murtud Rukkilille märk on 
Lennart Meri üks 
templitest meie ajalukku

Konverentsist Rõhutud Aegade 
Päev osavõtjate 
pöördumine

Märts on ärkamise aeg, muutuste kuu. Loodame, et sel-
list märtsi, nagu oli 70 aastat tagasi, ei tule enam mitte 
kunagi.
Minevikku tuleb võtta nii, nagu ta on. Ajalugu peab ole-
ma faktipõhine ja tõetruu. 
Ajaloo pärijad, kellele usaldame oma mineviku, teadke, 
et meie eelteelised ei saa enda õigustuseks vastu vaiel-
da. Tehke õigeid otsuseid. Inimsusevastased kuriteod ei 
kustu.
Rukkilille ühing alustas tegevust 2003. aastal. Liikmete 
arv kõigub 800 piiril – on manalateele lahkunud, kuid 
meiega liituvad ja meie tegevusele tahab kaasa aidata 
üha rohkem nooremaid – Siberis sündinuid, repressee-          
ritute järeltulijaid, ajaloohuvilisi. Rukkilille ühingul on ka 
tänavu mitmeid plaane. Kui tahad neist osa saada, võta 
ühendust ja uuri, kontaktid leiad allpool lehesabast.
Tänavu on ka laulu- ja tantsupeoaasta. Laulpeole sis-
sepääs on tasuta represseeritu tunnistuse alusel. Tasuta 
saab ka tantsupeo peaproovile, kuid tasub kiirustada ja 
koht broneerida.
Soovime teile ilusat kevadet ning teguderohket suve!

Murtud Rukkilille Ühing

2001. aastal said tuhanded 
represseeritud märgi pidulikult 

kätte. Ühingu asutaja Enno Uibo 
käis märgil järel Tallinna laulu-

väljakul.

 
Gintautas Alekna Leedust, Dzidra Mazika Lätist, Enno Uibo Eestist

Märgi asutas
president Lennart Meri, 
kujundas Heinz Valk


