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Eesti Kodu mälestuskompleks
täienes Vabaduse Karjega
Võrumaal Rõuge vallas Mõnistes on alates 2006. aastast
mälestuskompleks Eesti Kodu, mis on pühendatud kõikidele sõjakeerises või repressioonide käigus hävinud ja tühjaks
jäänud kodudele. Murtud Rukkilille Ühingu eestvedamisel
avatud kompleksis on nende aastate jooksul toimunud arvukalt üritusi, näiteks Rukkilille päev.
Tänavu 10. augustil sai kompleks täienduse. Valmis sai
mälestusmärk Vabaduse Karje, mis kujutab endast meie
rahva kangelast Kalevipoega, kes meile omase visadusega
lükkab laiali ajaloolised vaevaväravad, astudes välja okupatsioonide põrgust. Koopa külgseintel tahvlitel on kuritegelike
okupatsioonirežiimide kuriteod numbrite keeles.
Avamisel osalejaid oli ligi 300, külas olid ka meie saatusekaaslased Lätist Aluksnest represseeritute klubist Sarma.
Tervitama tulid Rõuge vallavanem Mailis Koger, Saaremaa
vallavanem Madis Kallas, riigikogu liige Urve Tiidus, liikumise Tipud Kokku esindajad, Mõniste endine vallavanem
Tõnu Lindeberg, Memento esimees Arnold Aljaste, metsavendade ühingu esimees Heiki Magnus. Karaskit pakkus
Siiri Uibo, suppi naiskodukaitsjad, Kaitseliidu Võrumaa malev avas relvanäituse, muusikat tegid lõõtsamees Margus
Pang, Mõniste ansambel Mehkarid ja Metsavenna kapell.
Mõniste rühma noorkotkad ja kodutütred olid auvalves.
Päevajuht ja kava kokkupanija oli Romet Pazuhanitš.
Meeleolu aitas luua kodukeelsete ehk antud juhul võrokeelsete lugude esitamine. Oma lood lugesid ette Asta Pazuhanitš, Denis Nilov, Lisette Must ja Karl Theodor Grigor.

Lisaks on valmis saanud loodusõpperada,
mille äärde jääb metsaonn. Praegu 2-kilomeetrisest rajast on plaanis arendada sõjalis-sportlik teekond ja metsavenna rada,
kuna just Võrumaa metsades liikus ringi
palju metsavendi.

Rahvast oli avamisel ligi 300.

Memoriaali kõrvale istutati pihlakas, mis vanarahva sõnul on kodu kaitsja ja aitab
kurja eemale hoida. Istutasid riigikogu liige Urve Tiidus, mälestusmärgi
maastikukujundaja Lenno Lüüs, Mõniste endine vallavanem Tõnu Lindeberg,
Rukkilillede esimees Enno Uibo. Puuistiku kinkis Silver Sild. Pildil kõige paremal
päevajuht ja kava koostaja Romet Pazuhanitš

Metsavenna kapell tegi muusikat.

Tervitab Rõuge vallavanem Mailis Koger.

Vaikuse Karje betoonosad valmistas
Kurmik AS (Andri Needo),
mälestusmärgi ja -plaadid MR Kivimeister
OÜ (Margus Ruuder) ning
maastikukujunduse Hilensi OÜ
(Lenno Lüüs).
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Üksi elava pensionäri toetus

MERLE SUMIL-LAANEMAA
Sotsiaalkindlustusameti hüvitiste osakonna nõunik
Juba kolmandat aastat maksab sotsiaalkindlustusamet üksi elavatele pensionäridele toetust.
Selleks, et oktoobris
115 euro suurust toetust saada, peab 1. aprillist kuni 30. septembrini olema täidetud kolm
tingimust. Inimene on
kogu selle perioodi jook-

sul vanaduspensionieas,
elab rahvastikuregistri
andmetel üksi ning tema
kättesaadav vanaduspension jääb alla 540
euro.
Lisaks üksi elavatele
pensionäridele saavad
toetust koos elavad vanaduspensioniealised
eestkostjad-eestkostetavad ning hooldekodude elanikud. Sotsiaalkindlustusametil on info
eestkoste kohta olemas
ning hooldekodu elanike
andmeid
kogutakse
koostöös hooldekodude-

ga.
Toetuse saamiseks ei
pea inimene ise midagi
tegema, sotsiaalkindlustusamet maksab selle
välja kõigile, kes vastavad tingimustele. Pensionäri vanus ja pensioni
suurus on sotsiaalkindlustusametil teada ning
üksi elamise info pärineb rahvastikuregistrist.
Kui pensionär saab
pensioni ka välisriigist,
peab ta hiljemalt 31. augustiks teavitama sotsiaalkindlustusametit
oma välisriigi pensioni

suurusest. Üksi elava
pensionäri toetust saab
ta vaid siis, kui Eestist ja
välisriigist saadav pension jääb kokku alla 540
euro.
Kui pensionär ei vasta
mingil põhjusel tänavusel vaatlusperioodil üksi
elava pensionäri toetuse
saamise
tingimustele,
tekib tal järgmine võimalus saada toetust tuleval aastal.
Rohkem infot toetuse
kohta leiab internetist
sotsiaalkindlustusameti
kodulehelt.

Sotsiaalkindlustusametist saab
represseeritu tunnistuse ja kord aastas toetust

Kui oled represseeritu või represseerituga
võrdsustatud inimene,
väljastab sotsiaalkindlustusamet sulle represseeritu tunnistuse.
Iga aasta 12. jaanuaril
saavad kõik represseeritu tunnistuse omanikud ühekordset toetust.
Represseeritu tunnistus väljastatakse represseeritutele ja kõigile
neile, kes olid represseerimise ajal lapsed –
sündisid asumisel või
kinnipidamiskohas.
Represseeritu tunnistuse taotlemiseks tuleb
esitada oma vanema
represseerimist
ning
selle alguse ja lõpu
aega tõendavad dokumendid ning oma sünnitunnistus. Sünnitunnistust ei ole vaja esitada, kui andmed sünni
kohta on kantud Eesti
rahvastikuregistrisse.

Neid ei pruugi seal olla
laste puhul, kes on sündinud väljaspool Eestit.
Represseeritu tunnistuse taotlemiseks saab
sotsiaalkindlustusameti
poole pöörduda ka juhul, kui represseerimist
tõendavat dokumenti ei
ole. Sel juhul teeme ise
selle saamiseks päringu
arhiivi ja taotlejal tuleb
vaid maksta arhiiviteatise väljastamisega kaasnev riigilõiv.
Represseeritud
inimesed saavad tunnistuse alusel erinevaid
soodustusi. Tunnistus
kehtib koos isikut tõendava dokumendiga.
Kõik, kellele on väljastatud represseeritu
tunnistus, saavad üks
kord aastas represseeritu toetust. Toetuse
suurus on 230 eurot ja
toetuse maksame iga
aasta 12. jaanuaril.

Riigikogus moodustati vabadusvõitlejate ja
represseeritute toetusrühm
ANTI POOLAMETS
Riigikogu liige
EKRE fraktsioon
Vabadusvõitlejate
ja
represseeritute toetusrühma esimees on EKRE
liikmest
riigikogulane
Anti Poolamets ja aseesimees Isamaa liige Tarmo
Kruusimäe. Toetusrühma
kuuluvad veel Riigikogu
esimees Henn Põlluaas,
Jaak Valge, Ruuben Kaalep, Peeter Ernits, Kai
Rimmel, Paul Puustusmaa, Tiit Kala, Merry
Aart, Leo Kunnas, Urmas
Reitelmann, Urmas Espenberg, Riho Breivel,
Helle-Moonika
Helme,
Raivo Tamm ja Heiki
Hepner.
14.05.2019 moodustatud vabadusvõitlejate ja
represseeritute toetusrühma eesmärk on ajaloolise mälu väärtustamine ning Eesti vabaduse
eest võidelnud ja okupatsioonivõimude kuritegude tõttu kannatanud inimeste
tunnustamine.
Toetusrühm aitab ühiskonnas teadvustada ning
toetada vabadusvõitlejate ja represseeritute
ühingute tegevust, vastupanuvõitluse
käsitlemist hariduses ja meedias. Toetusrühm jälgib
vabadusvõitlejate ja represseeritute sotsiaalsete
tagatiste rakendamist.

Riigikogu
esimees
Henn Põlluaas on olnud
aastaid tegev Soomepoiste Pärimusühingus ja
Eesti Vabadusvõitlejate
Liidu liige. Ta võttis osa
ka 30.06 Kärdlas Vabadusvõitlejate Liidu 26.
kokkutulekust. Põlluaas
tervitas kokkutulnuid Riigikogu nimel ning rõhutas: „Need mehed on
meie kangelased, kelle
võitluslippu ja vabadusetahet kannavad edasi nii
meie kui ka järgmised
põlvkonnad. Eesti on tänuvõlgu oma vabaduse ja
iseseisvuse eest kõigile
neile meestele, kes II
maailmasõjas
võitlesid
selg Eesti poole ja relvatoru ida suunas.“
Toetusrühma esimees,
ajaloolane Anti Poolamets, kes viis Riigikogu
toetusrühma tervitused
Sinimägede mälestusüritusele selgitas: „Toetusrühma eesmärk on kanda edasi vabaduse vaimu, mis aitas eestlastel
luua oma riigi ning suutis
seda tuld hoida läbi pikkade okupatsiooniaastate. See vaprus, eneseusk ja kodumaa-armastus aitas ka küüditatuil
mitte lootust kaotada.
Meie ülesanne on hoida
mälu ning anda toetust
vabadusvõitlejate ja represseeritute ettevõtmis-

tele.“
„Hiljuti oli mul au Riigikogus vastu võtta Venemaa
represseeritute
ühenduse Tomski osakonna Memoriaal üht
juhti
Aleksei Babii´d.
Tema töö on aukartustäratav, sest mõnekümne aastaga on ta vaatamata takistustele kokku
kogunud üle kahesaja tuhande
represseeritu,
sealhulgas
tuhandete
eestlaste andmed ning
need kättesaadavaks teinud. Sellist inimest peaksime tunnustama riikliku
aumärgiga,“ ütles Poolamets.

„Kuulsin oma kõrvaga
käesoleva aasta juulis
Luksemburgis Euroopa
julgeoleku- ja koostööorganisatsiooni
delegatsiooni liikmena, kuidas
vene delegatsiooni liige
sadade
plenaaristungil
kohal viibinud delegaatide kuuldes küüditamist
õigustasid ning tõdesid,
et küüditatute lapsedki
on ohtlikud. See brutaalne sõnavõtt kutsub kõiki
valvsusele ning näitab,
et Venemaalt pole stalinism kusagile kadunud,“
tõdes Poolamets.

Sinimägedes 27. juulil.
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Mineviku valu
mäletamine on üks
meie vabaduse tagatisi
vaid lugusid saatustest
ja valikutest, millega
inimesed küüditamise
ajal silmitsi seisid.
Meie kohus on mitte
unustada ja ohvreid
väärikalt
mälestada
ning teha nii, et uued,
peale kasvavad põlvkonnad kannaksid ajaloomälu edasi. Töötasin päris pikalt kultuuriministrina ja võin kinnitada, et just seda
suunda hoidis kõik
need neli aastat ka kultuuriministeerium. Nii
avati kaks aastat tagasi külastajatele Tallinna
INDREK SAAR
vanalinnas Pagari täRiigikogu liige
nava maja keldris endiSotsiaaldemokraatliku sed KGB vangikongid,
erakonna esimees
kus hoiti 40-ndatel
aastatel massiliselt iniEestis läinud sajandil mesi kinni ja kust väga
võõrvõimude poolt toi- paljud enam koju ei
me pandud inimsuse- naasnud. Need, kunagi
vastased kuriteod on nii kardetud kongid,
lahutamatu osa meie kuuluvad varem Okuajaloost, rahvuslikust patsioonide muuseumi
mälust. Kümned tu- nime kandnud ja läinud
handed
küüditatud suvel taasavatud okuning vangistatud, Sibe- patsioonide ja vabaduris asumisel ja vangi- se muuseumi Vabamu
laagrites elu kaotanud juurde. Selle muuseuinimesed,
koondus- mi
ekspositsiooni
laagrite õudused, pu- uuendamine
läks
rustatud elusaatused, maksma ligi kaks millõhutud perekonnad, jonit eurot. Suur osa
mõõtmatud inimlikud muuseumi väljapanekannatused – kõik see kust kajastab inimsutabas mitte nii väga sevastaseid kuritegukauges minevikus meie sid ja nende mastaapsust. Muuseumi misväikest rahvast.
Ei ole ka minu sugu- sioon on meie lähiajavõsa neist traagilistest loo kogumine, talletasündmustest
puutu- mine, uurimine ja tutmata jäänud. Vanaema vustamine. Ühtlasi tuSiberi-mälestuste kõr- letada meelde, kui oluval on minu jaoks seda line on hoida Eesti varänka aega aidanud lä- badust, et sellised ränhemale tuua lavastaja gad ajaloosündmused
ja õppejõud Merle Ka- enam kunagi ei korrusoo. Merle Karusoo duks. Mäletamine aitab
alustas
tänuväärset mõista vabaduse tätööd eestlaste ja eriti hendust, mäletamine
just küüditatute elulu- õpetab seda, kuidas
gude
kogumisega olla valmis ära tundma,
et vabadus võib käest
1980. aastate lõpuaas- libiseda.
tail, kui mina õppisin
Pole kahtlustki, et nii
veel keskkoolis. Aga
sarnaselt paljude teis- ohvrite lähedaste kui
tega on ka mind mõju- ise repressioonide käes
tanud Karusoo kunagi- kannatanute jaoks oli
sed lavastused, mis suursündmus kommumemopõhinesid küüditatute nismiohvrite
riaali
avamine
eelmise
mälestustel. Tema mäluteatril on olnud Eesti aasta augustis Tallinühiskonnas suur rolli nas Maarjamäel. Arhimeie lähiajaloo kõige tektuuriliselt ja kunstivalusamate lehekülge- liselt igati õnnestunud
de avamisel ja sügava- memoriaal jätab tugemal mõtestamisel. Mul va jälje ka noore külasoli ka endal võimalus taja mällu ja hinge.
Soliidses eas represvaadata Karusoo lavastajakäe juhatusel nen- seeritute heaks on
desse
sündmustesse kindlasti võimalik astusüvenenumalt
sisse. da täiendavaid samme
Osalesin nimelt noore nii riigi kui omavalitnäitlejana tema lavas- suste tasandil. Kui on
tuses
“Küüdipoisid,” väärt ideed, siis sotmis samuti dokumen- siaaldemokraatide taha
taalsetel intervjuudel nende elluviimine ei
põhinedes rääkis valu- jää.
said ja mõtlemapaneRukkilille toimetus palus mõtteid represseeritute elukvaliteedi parandamise kohta kõikidelt Riigikogusse
kuuluvatelt erakondadelt. Tähtajaks laekus EKRE ning
Sotsiaaldemokraatliku erakonna esindajate kirjutised,
mille ka käesolevas lehes avaldame.
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Traditsiooniline kodupäev Tallinnas Jüriöö pargis
Nagu eelmistel aastatel, tähistas Murtud Rukkilille Ühing ka tänavu
maikuu viimasel laupäeval, 25. mail Tallinnas Jüriöö pargis kodupäeva.
Üheskoos rääkisime kodu
tähtsusest, meenutasime ja arutlesime. Traditsiooniks on saanud ka
koduteemaliste
õpilastööde tunnustamine kodupäeval. Seekord saabus jutte 10 õpilaselt,
neist parimaks kuulutas
žürii Laagna kooli 7. klassi õpilase Ott Kerrit Reinberki jutu, tema juhendaja oli õpetaja Malle Kuningas.
Pärast ametlikku osa
jätkus koosviibimine üle

tee Susi Hestia hotellis
kohvilauas. Kohtumisel
osales ka poliitik Igor
Gräzin.
Oma tervituskõnes ütles Igor Gräzin, et kui
mõtleb tagasi eesti rahva
saatusele,
kõigile
meid puudutanud küüditamistele ning nende tagajärgedele, siis need on
olnud
eestimaalastele
suur kaotus: “Pole vahet,
kas lahkutakse vabatahtlikult või sunniviisiliselt, igal juhul on meie
rahvas kaotajad. Olen
mõelnud, miks on kodumaalt lahkumise raskust
nii keeruline selgitada
välismaalastele. Mõistsin, et paljudes keeltes

polegi kodu mõistet.
Vene keeles on kodu
dom ehk maja ning sünnimaa rodina. Kui kodumaalt lahkuti, polnud see
korraks ära sõitmine.
See oli kodumaalt lahkumine ning ääretult raske.
Meie Eesti on vihmane,
paene, mitte kõige parema mullaga ning mitte
alati kõige sõbralikum,
aga ikkagi oma ja meile
kalli rahvaga. Väärime
seda, et kodu oleks tulevases Eestis kõige tähtsam monument. Oleme
uhked, et meie eesti keeles on nii palju koduga
seotud mõisteid, mida
vaid meie mõistame: kodumaa, kodutunne, ko-

duigatsus.”
Murtud Rukkilille Ühing
on võtnud kodu oma tegevuse üheks läbivaks
jooneks, kuna repressioonid viisid ära kodudest, mis jäid tühjaks,
rüüstatuks, varemetesse. Paljud ei saanud
oma kodudesse tagasi
tulla ka pärast küüditamist.
Kodule on pühendatud
Hävitatud
Eesti
Kodu mälestuskompleks
Võrumaal Mõnistes ning
koduseina
mälestusplaadid Prangli saarel
Viimsi vallas, Ida-Virumaal Vaivaras ning Vilsandi saarel Saaremaal.

viie piires. Tol ajal ei
pidanudki lapsed lugeda ega kirjutada
oskama, sest aeg oli
selline ja koolis jõudis kõik selgeks saada ja rohkemgi veel.
Koolis oli väga huvitav. Iga päev tuli üks
täht ära õppida ja
nädalaga juba ai ja
oi kokku saada. Seeeest oli tal lehmalüpsmine ja kodutööd selged ja kohustused kõik rea
peal.
Ta elas koolist 6
km kaugusel. Selleks ajaks olid õdevend kooli lõpetanud
ja ta pidi hommikuti
üksinda kooli minema. Metsas oli liikumas hunte. Tema
ema andis teele kaasa taskulambi hundi
hirmutamiseks, sest
hunt ju kardab tulukest. Vanaema aga
arvas, et ei pane põlema, sest siis hunt
just näebki teda ja
tuleb talle vastu. Ta
ei võtnudki seda taskust välja. Hirm oli
tal kogu-aeg, räägib
ikka, kui palju ta
nuttis kooli minnes.
Tol ajal olid väga
lumerohked ja külmad talved. Palju oli
niinimetatud külmapühi, kus lapsed said
koju jääda, vahel oli
pakane isegi kaks
nädalat järjest olnud. Õnneks elas ta
internaadis, mis oli
üks
põnevamaid
aegu. Seal oli olnud
nii lõbus, sai palju
mängida. Muidugi oli
elu palju huvitavam.
Vanaema ütleb mulle: „Teil on igav elu.
Meie ikka möllasime
õues ja sõime lihtsat
toitu“. Tema perel oli
vähe raha, sest palk
oli väike ja isa ju
abiks ei olnud. Tol
ajal olid kasutuses
rublad ja kopikad.
Vahel
harva sai ta
nädalaks internaati
kaasa 20 kopikat.
Vanaema ikka ütleb:
„Küll sul, Ott, on ikka
hea elu, kui palju sul
on taskuraha!“. Vanaema
ostis
selle
raha eest kommi,
kuiva
kakaopulbrit
magusa
asemel,
mõni kopikas jäi isegi üle, need hoidis ta

alles, et oma emale
kingitust sünnipäevaks teha, nii ta
neid kopikaid korjaski. Ta oskab väga
raha hinnata.
Vanasti raviti ikka
köha
lihtsate
vahenditega.
Vanaema ütles, et kui internaadis
oli
see
niinimetatud tänapäeva
gripiviirus,
korjati õhtul kõik köhivad lapsed kokku,
võeti reformpõhjaga
voodist madrats ära,
kokk tegi telliskivi
kuumaks, pani kausi
sisse voodi alla, tilgutas peale tärpentinisalvi. Suur tekk
üle ja nii nad seal
teki all kõik köhisid,
pärast pandi jalad
sinepipulbriga segatud kuuma vette ja
anti
vaarikavarre
teed meega. Nii nad
olidki jälle terved,
vahel olid olnud päeva kodus ja järgmisel
õhtul
kordus
kõik.
Kokatädi tegi neile
põnevaid
sööke.
Kokk valmistas toitu
nii, et viis keele alla,
internaadis oli olnud
üks tüdruk, kes ei
söönud küülikulihast
ühtegi toitu, tema
pidi hakkama kohe
oksele.
Kokatädi
käskis kõigil vait olla
ja
mitte
piuksugi
teha, mis õhtusöögiks on. See tüdruk
oli vitsutanud toitu
kahe
suupoolega,

Millest räägib mu vanaema

Jutuvõistluse võitja Ott Kerrit Reinberk
andis edasi Laagna kooli õpilaste mõtted.
OTT KERRIT
REINBERK
Minu vanaema on
sündinud 1951. a
kolmelapselises peres, ta oli kõige noorem. Ta oli ainult 1
aasta ja kolme kuune, kui suri isa. Ta
oli küll kõige noorem, aga pesamunana ennast tunda ei
saanud, sest kõik
tööd tuli lastel kodus
ära teha, seda enam,
et ema töötas lüpsjana. Tol ajal lüpsti
lehmi käsitsi ja kolm
korda päevas. Minu
vanaema on väiksena palju laudas kaasas käinud, sest alati ei olnud koju jätmise võimalust. Vanaema kasvas vaesel ajal ja mitte rikkas peres, kus toidu
kallal ei lubatud kriunuda. Hea, et midagi
kõhusoppi sai, valikuvõimalus puudus.
Kirjutan mõned lõigud
sellest,
mida
minu vanaema on
sellest küllaltki raskest ajast rääkinud.
Mina sellise eluga
vist
hakkama
ei
saaks. See on nagu
öö ja päev. Mina elan
heades tingimustes,
täis kõhuga ja vahel
ei ole ikka rahul.
Vanaema mäletab
oma
lapsepõlvest

päris
palju,
isegi
seda, kuidas on vitsa saanud, see on
kogu elu meeles ja
sellist rumalust ei
ole kordagi enam
teinud. Mina tean,
mis ta tegi, aga ma
arvan, et tal oleks
sellest häbi kirjutada. Ta ütles, et õige
karistus tasub end
ära.
Õde ja vend pidid
päeval ta järele vaatama. Kuna ta oli
väiksem, siis segas
ta külaplatsil suurtel
poistel-tüdrukutel
pallimängu. Ta pandi
tagurpidi tünni alla
kinni. Hea, et ta ema
varem koju tuli, muidu oleks ta seal all
ära lämbunud. Muidugi karistati suuremaid ja kokkusaamine päeva ajal oli
pikemat aega keelatud, lapsed saadeti
metsa marju korjama ja puid tegema.
Ükskord
ladusid
suuremad
lapsed
puid riita. Vanaema
oli seal ja vaatas,
kuidas puuhalg tema
poole lendas, ta ei
taibanud aga eest
ära minna ja sai
haluga pihta, millest
arm kogu eluks otsmikule jäi.
Kooli läks ta nii, et
tundis ainult A-tähte
ja arvutada oskas

Rukkilillede kivi ja
tamm on Jüriöö pargis
alates 2015. aastast.
pärst läks kokatädi
juurde ja ütles, küll
täna oli hea söök.
Kokatädi ütles, et
see oli ju sinu lemmikroog!
Pärast
seda sõi tüdruk alati
küülikulihast valmistatud toite.
Vanaema ei mäleta
seda kooliajast üldse, et lapsed oleksid

üksteist kiusanud ja
narrinud või rumalasti rääkinud. Internaadi elu oli huvitav
aeg, sellest olen palju kuulnud ja aina
rohkem tahaks kuulda, vahel juba kõik
kordub, aga kui jutt
otsa
saab,
tuleb
meelde, et olen seda
juba kuulnud.

Murtud Rukkilille Ühing on kodupäeva jutuvõistlust korraldanud mitu aastat. Üleskutsega kõige paremini kaasa tulnud
kool on Tallinna Laagna Gümnaasium, kust tänavu osales
jutuvõistlusel 10 noort. Jututeema oli „Millest kõnelevad ja
mida meenutavad mu vanavanemad“. Parima jutu auhinna
otsustas ühingu žürii anda 7. klassi õpilasele
Ott Kerrit Reinberkile.
Murtud Rukkilille Ühingu esimees Enno Uibo ütles, et kodupäeva tähistamisele on rõõm kaasata noori, sest kodu
mõiste on põlvkondade-ülene, on sillaks represseeritute ning
uue põlvkonna vahel. Üheskoos kodu tähtsuse üle arutledes
jõuame ka muude teemadeni, aitame noortel ajalugu
paremini mõista.
Jutuvõistluse seekordne teema oli valitud selleks, et panna
noori kuulama endale eelnevate põlvkondade lugusid. Paljud seigad ja mälestused elavad vaid mälus ning hääbuvad
sageli koos mälestuste kandjaga. Kirjasõnas püsib mälestus
kauem, kui mitte igavesti ning on imeline, kui lood panevad
kirja just noored.
Juhime tähelepanu, et jutuvõistlusel osalemine ei piirdu
ainult ühe kooli õpilastega, osaleda võivad kõik kooliealised
lapsed. Kodupäev tuleb kindlasti ka järgmise aasta maikuus,
enne seda kuulutame välja jutuvõistluse teema.

Rukkililled tähistavad kodupäeva maikuu viimasel laupäeval.
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„Aknaklaasid tehti jääst, sest klaasi polnud
kuskilt võtta…“
Juunis jõudis lõpule
noorte
kunstirühmituse
SLED projekt „70 aastat
märtsiküüditamisest: lapsepõlv Siberis“. Oleme
rühmituse
tegemistest
kirjutanud ka paaris eelmises Rukkilille lehes,
kuna noored on olnud
Murtud Rukkilille Ühingule
hea koostööpartner, suureks abiks mälestuste kogumisel ja talletamisel
ning käsitlenud küüditamise teemat väga erinevate ja huvitavate nurkade alt – läbi esemete, lugude, sümbolite. Nagu
rühmituse liikmed ka ise
ütlevad – küüditamine oli
mõlemat, nii sügavalt
isiklik kogemus kui ka
rahvuslik tragöödia. Mäletamisel ning repressioonidest kõnelemisel peab
lähtuma mõlemast, nii
isiklikust kui üldisest kogemusest ning kumbki ei
tohiks kaotsi minna.

Murtud Rukkilille Ühingu grupil oli hea meel sõita juuniküüditamise aastapäeval koos SLEDiga
läbi neli raudteejaama,
kus oli kevade jooksul
avatud nende näitus. Külastasime Kehra, Tapa,
Rakvere ja Jõhvi jaama.
Kokku oli näitusi 16 jaa-

tamise
rituaalsuse
ja
mälu edasikandumise ja
teisenemise küsimused.
Kunstnik uurib, kuidas
mäletada ja mälestada
küüditamist, mis on ühtaegu nii kollektiivne kui
ka isiklik kogemus. Näituse algne idee pärineb asjaolust, et Tapas puudub
märtsiküüditamise
mälestuskivi.

mas üle Eesti. Meil on hea
meel, et kuigi näituseprogramm on läbi, lubas
SLED küüditamise teema
uurimise ja kunstivõtmes
kujutamisega edasi tegeleda.
Kehra „Kadunud külade otsingul“

SLED on külastanud
koos küüditatud lastega
nende lapsepõlvemaad —
Siberi külasid, mis on tänaseks oluliselt muutunud või hoopiski kadunud. Näitusel, kus on nii
Siberist kaasa toodud
mälestusesemeid kui ka
mälestuste põhjal valminud külamaketid, tekib
küsimus, kuidas on võimalik uuesti kogeda seda,
mida me mäletame. Kehra näitusel olid näiteks
pojengi tolmukad – Siberis kasvavad metsikult
pojengid, mida meil võib
Eestis leida koduaedades.
Nii mõnedki seal lapsena
asumisel olnud mäletavad, et lisaks lillemugulatele ja taimejuurtele sai
süüa
ka
pojengi tolmukaid, millel
on kergelt pähkline maitse.
Kehras nägime ka luupi ja
kääre, mille represseeritud pere võttis kaasa Si-

SLEDi rühmituse liikmed jutustasid, et arutlesid küüditatutega, millised võiksid olla mälestusmärgid ning kui palju ja
milliseid neid üldse vaja
oleks.
Mõttekorjetesse
olid kaasatud ka küüditatute lapsed ja lapselapsed, kes aitasid ideid visandada. Üks lapselaps
joonistas
õlivärvidega
lõuendile rukkilille, mis
kasvab keset Siberi lumist maastikku. Rukkilill
on kodumaa ja visaduse
sümbol, tuttav ja kindel
märk.

Eesti raudtejaamad said näituse ajaks venekeelsed nimed.
Õlimaali rukkilillest Siberi lumes tegi küüditatu lapselaps.
berisse. Luup on peretütrel siiani kodus kättesaadavas kohas ning ta kasutab seda väikese kirja lugemiseks. Kääridest oli
Siberis palju kasu, neid
kasutas pereema peamiselt juukselõikuseks.
Veel nägime piitsa, mis
kuulus 13-aastaselt Siberisse saadetud poisile,

kes saadeti kohe metsatööle. Tegu oli klassikalise
punutud hobusepiitsaga,
mis oli kohalike valmistatud. Piitsaga looma ei
pekstud, oluline oli õhku
läbistav heli, millega piitsalöök loomale signaali
saatis. Eriti tugeva heli
sai, kui piitsa otsa lisati
hobusejõhv.

Tapa „Mälujoonised“
“Kui oleks Sinu teha,
kuidas näeks välja monument küüditamise ja küüditatute
mälestuseks?”
küsib kunstnik Katarina
Meister. Väljapanek esitleb Siberi laste ja nende
lähedaste välja pakutud
monumentide kavandeid,
tõstes fookusesse mäles-

Teise lapse maal oli
abstraktne tulilill. Laps jutustas, et hoolimata Siberi raskest kogemusest on
tema vanaema eluga edasi läinud ja õitsev inimene. Abstraktne on lill seetõttu, et lapselastel on
väga raske, pea võimatu
aru saada, mida tähendas
elu Siberis. See kogemus
on jäänud neist väga kaugele. Nii ongi mälestusmärkide loomisel keeruline, mida kujutada, et see
kõnetaks ka praeguseid
ja tulevasi noori põlvkondi, samas oleks oluline ja
arusaadav represseeritutele.

Siberi lood särkidel.

Siberi lood riidest kandekottidel.

Kaader SLEDi dokumentaalﬁlmist “Monument vanaemale” (rež Ave Taavet, operaator Carolyn Niitla).
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Represseeritud pakkusid, et mälestusmärk ei
pea sugugi olema massiivne mälestusmärk keset linna, vaid võiks olla
ka näiteks rändrahn looduses. Kui selle ümbrus
korrastada ja rajada tee,
oleks sinna minek kui mälestusteekond või palverännak, väga isiklik kogemus.
Konstrueeritud monumentides otsitakse tavaliselt tuttavat sümboolset
kujundit. Repressioonidega seoses on palju räägitud ka ema monumendist
– näiteks ema, kes ulatab
lapsele poolikut leivatükki. 80 protsenti küüditatutest olid naised ja lapsed ning emade hool ja
mure suutsid lapsed elus
hoida, tihti enda tühja
kõhu arvelt.
Monument ei pea olema
ka
füüsiline
kujund.
Kunstnik Katarina Meister
rääkis, et oli 5-aastane,
kui ta vanaema suri, kuid
mäletab hästi ühte seika
– pärast sööki lakkus vanaema oma taldriku puhtaks. Laps uuris, miks vanaema nii teeb ja sai vastuseks: „Mina tõesti lakun, aga ära sina küll kunagi
taldrikut
laku!“.
Nüüd on sellest saanud
tema mälestamisviis – kui
vahel tuleb tahtmine taldrikult lakkuda, meenub ka
vanaema.
Mälestamisviis on ka
toomingamarjade söömine, nagu Siberis tehtud
sai – üks represseeritu
rääkis, kuidas ta maitseb
eri puude otsast marju. Ta
teab ja eristab, millised
on marjad eri puude otsas.
Milline võiks veel olla
monument
küüditatute
mälestuseks? SLEDi uurimuste põhjal võiks see
olla ka midagi raudtee ja
rongidega seotut – sööst
tundmatusse. Keegi pakkus ka, et monumendiks
võib muuta ka oma koduaias seisva maakivist seinavare, mis on vanast
hoonest alles jäänud.
Ka Murtud Rukkilille
Ühing on monumentide
teemaga tegelenud ning
mõnegi neist püstitanud.
Oleme seisukohal, et monumente ei pea olema
palju ja kindlasti ei tohiks
neid olla palju, sest raha
on vaja kulutada eelkõige
elavatele.
Maarjamäe
memoriaal on kaunis,
esinduslik ja väärikas turismiobjekt. Kindlasti on
vaja aga ka midagi lihtsa-

SLEDi liige Marika Alver
rääkimas näitusest.

Lk 5
Rukkililled Jõhvi jaamas, mis näituse
ajaks sai nime Abakan. Kes näeb ainult
pilti, võib arvata, et see ongi tehtud
Abakanis, kuna miljöö on sarnane. Jõhvi
jaamahoone on tühi ja lagunemas.

mat, isiklikumat, nagu ka
SLEDi uurimistööst välja
tuli.
Tapa jaamahoone seintel olid lisaks mälestusmärkide visanditele ka
tekstid-mälestuskillud.
Näiteks meenutab üks
represseeritu: „Siberis olles oli minu suurim unistus kodust, mis asus väga
kaugel, kuhu ma ei saanud minna. Minu kujutlustes oli ta kollane laik
gloobusel, see oli kommikarp, milles vanaema
saatis mulle komme. Suured vene poisid võtsid ta
minult ära ja kraapisid
seda kollast laiku naelaga, seejärel see koht
roostetas. Ma alati vaatasin seda kohta just minu
pöidla kohal ja üritasin
olla hea laps, et keegi lubaks mind sinna. Ma igatsesin sinna tohutult ja
kuidagi ei saanud aru –
miks!“

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
tulnud esemelood, mis
avavad 70 aasta taguseid
sündmusi ja eluolu. Igaüks, kes tõmbab endale
sellise T-särgi selga, muutub sõna otseses mälukandjaks. Kokku on kottidel ja särkidel 20 eri lugu.
Näited lugudest:

***Külas oli kanala, sealt
mööda kõndides tuli meil,
lastel, alati meeletu munaisu. Kanalast varastada ei
tohtinud, aga teadsime, et
kanadele meeldib muneda
salapesasse. Nii peitsime
nõgeste sisse kanadele peibutuseks kriidist munad ja

saime munasaagi sealt kätte
***Poisid tõmbasid aedadest salaja plankusid välja ja
painutasid neid pinkide vahel suuskadeks. Hommikul
olid suusad valmis, aga koolitundide lõpuks taas sirgeteks plankudeks muutunud.
***Kui võeti kasutusele
ameerika viljakotid, olid
need peagi kõik kadunud.
Paari päeva pärast olid aga
vene naistel uued seelikud
seljas.
***Pakane 50 kraadi, jalga midagi panna ei olnud.
Onu Eestist saatis „hüvasti,
noorused“ – vildist, kummist
tallaga. Miks selline nimi?
Sest vanemad inimesed
kandsid neid. Kerged, soojad
ja pehmed.
***Pärast Eestisse tagasi
tulemist käisin ma Siberis
sõpradel külas. Eelmüügi
.

Rakvere
„Taaskasutatud lood“
“Taaskasutatud
lood”
on Katarina Meistri kohaspetsiiﬁline
sekkumine
raudteejaamas asuvasse
kasutatud riiete poodi. On
tavaline, et sellistesse

kassas tagasisõidupiletit ostes öeldi, et kuu aega on järjekord pikk ja kiiremini tagasi ei pääse. Aga mul oli Fazeri kommikarp. Seepeale sain
kohe Krasnojarskist Moskvasse ja Moskvast Tallinnasse.
***Aknaklaasid
tehti
jääst, sest klaasi polnud kuskilt võtta. Aknaraamid pandi
talvel jõkke, kus need kattusid jääga. Siis võeti välja ja
seati aknaaukudesse. Kevadel sulasid aknad ära.
Jõhvi „Kes nad olid?“
Installatsioon, mis tsiteerib kurikuulsat nõukogude propaganda varamusse kuulunud illustratsiooni erinevat tüüpi rahvavaenlastest, kellele pidid osaks saama repressioonid. “Kes nad olid?”
küsib vabrikante, majaomanikke, nuhke ja teisi
kujutav pilt, justkui aimaks režiim ette oma
ideoloogilist
pimedust.
Kalle Keskrand pakub sellele küsimusele mõned visuaalsed vastused.
Jõhvi jaamahoone on
ehitatud 1950ndatel aas-

tatel ning on lagunemas.
Linn on soovinud seda
lammutada, kuid plaan on
jäänud kohalike elanike
vastuseisu tõttu katki.
SLEDi liikmed rääkisid, et
kui on avaldanud pilte
Jõhvi jaamahoonest ajutise sildiga – Abakan – on
arvatud, et jaam asubki
Venemaal, kuna näeb
väga sedamoodi välja.
Jaamahoone seinal on
suurendatud ja vineerile
seatud fotod represseeritutest enne Siberisse viimist ning seal olles. Tegu
oli täiesti tavaliste inimestega meie keskelt, mis on
irooniline vastus õpiku
skeemil kujutatud rahvavaelase välimäärajale.
Üks osa kunstiprogrammist oli ka toomingate istutamine näitusega seotud 16 raudteejaama või
mälestusmärgi lähedusse. Toomingad on sama
liiki, mis kasvavad ka Siberis. SLED nimetab toomingat „Õitsvaks monumendiks“, mis sümboliseerib vaprust ja kindlameelsust, et rasked ajad
üle elada, samas järjepidevust, juurdumist, kasvamist ja õitsemist.

Nõukogude ajal oli õpikus piltlik
näide rahvavaenlastest, keda tuli
karistada.

Siberi toomingas ehk “Õitsev monument”
Jõhvi jaamahoone kõrval.
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Rukkilillede suvereis viis
Šotimaale ja Iirimaale

Rukkililled Põhja-Iirimaal Gigantrannikul.
TIINA ANN KIRSS
Murtud Rukkilille Ühingu
tänavune ühine välisreis toimus 10.-17. juulini Šotimaale ja Iirimaale. Reisikorraldaja oli ﬁrma Mainedd, kes on
varemgi korraldanud ühingu
reise meie sõprusühingute
juurde Lätti ja Leetu.
27 reibast ja uudishimulikku reisijat astusid 10. juuli
hommikul Tallinnast Šotimaale Edinburghi lennule,
kaasas giid Katrin ja Maineddi ärijuht Virve. Meid ootas
mitmekesine ja tihe kava,
mis sisaldas kultuurilooliselt
tähtsaid paiku ja looduselamusi. Nende vahel oli reisikorraldaja loonud lausa imelise tasakaalu. Igati oli tegu
„aktiivse puhkusega“: nii üt-

les sammulugeja randmel ja
heldest päikesest nädala
jooksul pruuniks päevitunud
näod.
Esimene tutvumine Šotimaa pealinna Edinburghiga
nõudis virgumist ja ronimist:
pargist avanes kaunis vaade
ümberkaudsetele pehmete
kontuuridega mägedele, mille sametrohelised seljad tundusid käeulatuses, ning mitmetele kaunite skulptuuridega kirikutornidele. Kõrvus
helises kiltides torupillimängijate ülev muusika. Pikem
rännak läbi Edinburghi kerge
sooja suvevihma saatel toimus järgmisel päeval, mille
keskmes oli kõrgel kaljul
asuv Edinburghi loss oma
kindluse, pisikese XII sajandil ehitatud Püha Margareta

kabeliga, mis oli Edinburghi
vanim hoone, suurte saalide
ja pikkade käikudega. Kui
sajandite vältel oli lossimüüride vahel toimunud reetmisi, vahistamisi ja vägivalda,
teenisid mõned hooned tänapäevase rahuaegse šoti sõjaväe administratiivseid vajadusi. Nagu mitmeski teises
lossis ja kirikus reisi vältel,
paistis siin silma sõjamemoriaal: rohkearvuliselt oli lossi
suure saali seintel Esimese
maailmasõja detailse ning
kauni ornamentikaga mälestusmärke, mis loetlesid kuulsates šotlaste üksustes võidelnud ning langenud sõdalasi. Ei unustatud ka naisi,
kes rindeõdedena ja Punase
Risti töötajatena hoolitsesid
haavatute eest.

Iirimaal Dublinis Temple Bar’i kultuurlinnakus.

Reisi kolmandal päeval
alustasime sõitu Põhja-Šotimaa poole. Esimene vaatamisväärsus oli Falkirki ratas
Clyde`i jõe suudme lähedal,
Šotimaa vanima, 1790. aastal avatud, 61 km pikkuses
Forth & Clyde kanali sängis.
Teoks saanud 2002. aastal
Millenniumi Link projekti raames, mille eesmärk oli restaureerida vanu sildu, akvedukte ning lüüse. Falkirki ratas oli uus rajatis, roteeruv
laevalift, mille idee oli leiutaja insener saanud jälgides,
kuidas lapsed Lego klotsidega mängivad. „Nutikas“ oli
rajatis nii oma elegantse lihtsuse poolest, mis põhines
Archimedese seadusele kui
ka keskkonnasõbralikkusele,
nõudes opereerimiseks imevähe energiat. Turistidel, nii
ka meil, oli võimalik laevalifti
proovida ning sõita paar kilomeetrit mööda kanalit, mis
kuni raudteevõrgu tekkimiseni viis laevu ühelt merelt
teisele. Saime teada, et 19.
sajandil kasutuks jäänud kanalil oli pikk eelajalugu: laevasõidu aja nägime lõiku kunagisest Rooma impeeriumi
põhjamüürist, nn „Antonine
müürist“, mille lasi ehitada
keiser Antonius Pius. Seletavast brošüürist saime teada,
et see müür oli oma otstarvet täitnud vaid 20 aastat:
aukartusest (pigem hirmust)
metsikute keldi suguharude
vastu kolis impeerium oma
piiri lõunapoole, paremini julgestatud Hadriani müüri piiridesse.
Üha kõrgemaks ning majesteetlikumaks muutuvad,
osalt metsaga kaetud mäed
paistsid kaugelt lillakassinised: kanarbik oli alles õitsema puhkemas, järgnevatel
nädalatel loob juurde heledama ja roosakama tooni. Piirkonna asunike hulgas oli
märgata hulganisti „musta-

näolist“ tõugu lambaid, kõrgustiku käänulistel teedel
loogeldes vilksatas mööda
nii vanade losside varemeid
kui helevalgeid tänapäevaseid losse ja mõisu. Giid selgitas, et Inglise kuninganna
Victoria oli avastanud Šotimaa põhjapoolsema osa
1842. aastal ning valinud
oma pere suvituskohaks Balmorali lossi. Ta vaimustus
Šotimaast, lasi endale õmmelda ruudulisi kleite, seega
võimendades „tartani“ (klannidele iseloomulikku ruudukangast). Pärast prints Alberti surma otsis ta lohutust
Põhja-Šotimaa
imekaunis
loodusest.
Teel peatuskohta Invernessi linnas külastasime
Perthi linna lähedal asuvat
punasest liivakivist ehitatud
Scone`i lossi ja selle suurejoonelist mõisaparki. Scone`is, kus enne lossi oli 400
aastat olnud klooster, on
kroonitud mitmeid keskaegseid šoti kuningaid, seal asub
ka
kuulus
„Saapamägi“,
kuhu ümberkaudsed aadlid
kogunesid kuningale truudust vanduma, tuues kaasa
saapatäie oma kodupaiga
mullast. Ei olnud võimalik tuvastada, kas populaarsed
magusad küpsetised (scones) on selle lossi nimega
seotud, küll aga pakuti neid
koos traditsioonilise moosi ja
vahukoorega lossi külje all
asuvas kohvikus. Neogooti
stiilis lossis oli vitriinides välja pandud portselani Saksamaalt ja Prantsusmaalt, vanimad serviisid olid kingitud
või ostetud XVIII sajandil.
Lossiaeda, kus vabalt liikusid
paabulinnud, oli rajatud tähekujuline
labürint,
mis
koosnes roheliste ja tumepunaste lehtedega hekkidest,
kujutades oma värviskeemi
kaudu Mansﬁeldi perekonna
iseloomulikku
ruudulist
mustrit (tartan). Labürindi
sissekäigu kohale oli igaks
juhuks püstitatud vaatesild,
kust sai juhtida eksinuid õigele rajale.
Invernessi jõudsime kolmandal reisipäeval õhtupimeduses. Järgmine päev oli
tiheda graaﬁkuga: hommikul
võluv laevasõit Loch Nessil,
kus legendi järgi varjas end
koletis, hellitusnimega Nessie. Järv oli pruuniveeline ja
sügav, seega oleks Nessie,
kelle olemasolu on küll uuritud, kuid keda ühelgi teadlasel pole õnnestunud tuvastada - saanud end osavalt ära
peita. Enne edasisõitu kõndisime Loch Nessi suubuva jõe
ääres, kus saime jälgida
väiksemate paatide vana disaini järgi lüüside läbimist.
Sõit viis läbi keskaegsete lahingute tallermaa Cullodeni
oru. Teine peatus Šoti kõrgustikus oli Ben Nevise viskivabrik, kus sai proovida hinnalist ühelinnaseviskit (single malt). Edasi viis tee romantilistest kõrgustikest alla
ranniku poole. Õhtuks oli
vaja jõuda Šotimaa läänekaldale Glasgow`sse, kust lendasime Põhja-Iirimaa pealinna Belfasti.
Viiendal reisipäeval tegime
kohaliku giidiga väljasõidu
Gigantrannikule
Hiiglaste
teele, kus anti aega mööda

neeme kõndimiseks ning ronida mäekese otsa, kust avanes lummav vaade Iiri merele. Järgnes külaskäik Belfasti
lossi ja selle aedadesse.
Giid rääkis meile, et Põhja-Iirimaal algas 1970. aastatel uus vägivallalaine katoliikliku vähemuse ja protestantlike maaomanike vahel.
Pärast 1998. aasta Belfasti
lepingut on linnas valitsenud
rahu.
Käisime ka Titanicu muuseumis, mille fassaad kujutas end laeva vööri: Titanic
ehitati ühes Belfasti suurimas laevatehases ning saadeti sealt Southamptonisse,
kust ta 14. aprillil aastal 1912
alustas oma esimest ja viimast teekonda.
Reisi kuuendal päeval sõitsime 200 kilomeetrit Belfastist Dublinisse, Iiri Vabariigi
pealinna. Ehk oli ajalugu ning
Belfasti konﬂiktid andnud ettekujutuse, et need linnad
oleksid teineteisest justkui
kaugemal. Iiri Vabariigis ei
olnud enam metsi, kuna neid
on järjekindlalt maha võetud. Peatusime Glendalough
varakeskaegse kloostri varemete juurde orus, mida ümbritses künklik maastik, mille
üle kõrgus vahitorn. Hilisel
keskajal, kui see veel varjupaigana kasutusel oli, roniti
ohu puhul redelitel kõrgest
aknast sisse ning tõmmati
redelid järele. Rohmakatest
kividest varemed, surnuaed
ja Iirimaal vanim säilinud
kahe kaarega kloostrivärav.
Tegime järgmise peatuse
Wicklows
asuvates
Powercourt aedades, kus kõlas meie reisiseltskonnas
imestus: „Meil kodus on rododendronid (roosid, liiliad,
jne) siinsete põõsaste kõrval
kääbused!“
Päeva viimane külaskäik
oli Dublini St. Jamesi linnaosas asuvasse Guinnessi õlletehasesse. Saime teada, et
kuulsal Guinnessi tumedal
õllel on vaid neli koostisosa:
kohalikult kasvatatud oder,
Wicklow piirkonna allikavesi,
humal ja pärm, millest viimane on ärisaladus. Väljapanek ulatus mitmele korrusele, kuhu tuli kas trepist kõndida või sõita eskalaatoriga.
Muuseumi kõige kõrgemal
korrusel pakuti klaas Guinnessi ning suurepärast linnavaadet kolmes suunas.
Viimasel reisipäeval uudistasime Dublinit – külastasime Trinity ülikooli raamatukogus keskaegsele ohtralt illustreeritud käsikirjale The
Book of Kells pühendatud
väljapanekut, Dublini lossi,
kirjandusloos kuulsat Temple`i kõrtsi ning St Patricku
katedraali.
Nii Belfastis, Hiiglaste teel
kui Dublinis öeldi meile, et
oleme saanud kingituseks
ühe 30-31 päikesepaistelisest päevast aastast. Lugesime rõõmuga kokku oma
„kingitusi“: seitsmest päevast kuus kaunist ja päikesepaistelist suvepäeva. Asusime koduteele tulvil muljetest
ning jagatud elamustest.
Tallinnas lennukilt maha astudes läks meie ennustus täide: tõepoolest olime Šoti ja
Iirimaa päikese koju kaasa
toonud.

Tahad reisida koos saatusekaaslastega?
Murtud Rukkilille Ühing on korraldanud ühisreise alates 2005. aastast, esimene
reis viis meid Rootsi. Järgnesid Saksamaa, Põhja-Norra, Austria, London ja
Lõuna-Inglismaa, Šveits, Lõuna-Prantsusmaa, Lõuna-Norra, Horvaatia, Ungari.
Alates 2015. aastast jäid mõned reisid vahele, kuna reisigruppi ei saanud kokku.
Nüüd on reisikihk aga uuesti suurenenud ning möödunud aastal (2018) olid
Rukkililled kordusreisil Ungarisse.
Tegemisel on uue aasta reisiplaanid, kuhu on represseeritud koos oma pere,
sõprade, sugulastega väga oodatud.
Miks reisida koos? Saatusekaaslastega koos on maailma avastada toredam ning
ka need, kellel tuttavaid ees pole, sulanduvad kiiremini. Koos saame odavamalt ja
mugavamalt - palume reisiﬁrmal arvestada meie soovide ja vajadustega.
Koos saame lihtsamalt - liigume omas tempos, ei kiirusta ning arvestame kõigiga.

Scone paruniloss Põhja-Šotimaal.

Kui tekkis reisihuvi, võta ühendust Enno Uiboga
(5385 3941) ning anna endast teada, siis teame arvestada Sinuga, kui oleme
otsustanud tulevase reisi sihtkohta.

Murtud Rukkilille Ühingu teataja
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Vägivaldselt ära võetud
noorusaeg

Erich Ausmaa tähistas tänavu 90-sünnipäeva ja samal päeval
abikaasa Ilmaga ka briljantpulma.
Erich Ausmaa sündis
20. juunil 1929. aastal
politseiniku
pojana.
Järgnevalt kirjeldab ta
sündmusi, mis said alguse 1941. aastal.
Elasin Pärnumaal Laiksaare vallas Urissaare külas politseiniku perekonnas koos isa, ema ja vennaga. Kaks õde ja vend
elasid juba iseseisvat elu.
1941. a juuni alguses
sõitsin
Audrusse
tädi
juurde Aaramaa tallu karjapoisiks. 14. juuni hommikul tuli minu tädimees
Jüri Pärnu turult tagasi ja
ütles: “Pärnus toimub midagi kummalist. Autodega veetakse raudteejaama kokku inimesi!”
Olin 11-aastane ja oma
lapseea arvamusega mõtlesin, et ega nad minu
koju Laiksaare valda ikka
ei jõua. Minu lapsemõistus oli Nõukogude võimu
vastu võimetu, kuna nad
siiski jõudsid kõikjale.
Siis algas minu elu õnnetuste rada. Mööda põlluteed sõitis meie poole
kerge auto. Arvasime, et
ega ta meile ei tule. Aga
tuli.
Istusin tädiga köögis
söögilaua taga ja nägime,
kuidas tädimees vestles
kolme mehega õueväravas, kusjuures üks neist
oli hetk hiljem köögis ja
kohe küsis: “Kas sa,
poiss, oled Erich Ausmaa?” Saanud minult jaatava vastuse, kästi asjad
kokku panna ja kästi minna nendega kaasa isa ja
ema juurde. Vestlus toimus vene keeles tõlgi
abil. Hiljem selgus, et
ema oli andnud minu asukoha küüditajatele, sest
olin pere kõige noorem.
Kohtusime Pärnus Papiniidu jaamas oma ema ja
venna Kaljuga. Loomavagunis. Isa ei näinud, kuna
mehed olid eraldatud
teistesse
loomavagunitesse. Isa nägin viimast
korda läbi trellitatud vaguniakna, kui olime juba
Tamsalu
jaamas,
kus
meid, lapsi, lasti konvoi
saatel vett tooma.
Loomavagunis, milles
meid veeti, oli 40-50 ini-

mest, naised ja lapsed
alates
vastsündinutest
kuni 100 aastani. Vagunisolijad tegid ühte vaguninurka riidega eraldatud
WC (ehk vaguni põhja
augu). Selle pika reisi
jooksul juhtus kõike, nii
surma kui sündi.
Pärast kolmenädalast
sõitu jõudsime Siberisse
Omski oblastisse Tšanõ
jaama. Seal pandi meid
veomasinatele,
millega
veeti meid umbes 200300 km kaugusele kolhoosidesse, kus selgus,
et meid toodi valesse kohta (Tšanõ ja Tšainski sarnaste kohanimede pärast). Järgmisel päeval
pandi uuesti veomasinatele ja toodi tagasi Tšanõ
jaama laagrisse, kus osa
inimesi ei olnud veel kuskile liikunud.
Uuesti pandi meid loomavagunitesse ning toimetati Tomskisse, kust
algas teekond laeval mööda Tšai jõge Tšainski rajooni Andreevka külla.
Meiega koos saabusid
Andreevkasse veel kindral Reegi proua oma tütrega, kes surid seal mõlemad. Meie vennaga kaevasime neile hauad. Lisaks proua Eenpalu tütrega, perekond Truupõld,
proua Leibur kahe tütrega, proua Priimets 3-aastase pojaga ja palju teisi.
Peale proua Priimetsa
surma jäi tema poeg Ilmar meie ema kasvatada.
Esmalt pandi meid kõiki
paariks päevaks kolhoosi
klubisse ööbima, hiljem
paigutati kohalike elanike
peredesse elama. Meie
ehk ema, vend ja mina
sattusime majja, kus oli
köök ja üks tuba, kus elas
naine kahe väikese tütrega. Magasime köögi põrandal väikeste kimpsude-kompsude otsas, mis
meil kaasas olid.
Tänu minu ema vene
keele oskusele (ta oli
tsaariajal Leningradis toatüdruku), sai ta küüditamise momendil suhelda
vene püssimehega, kes
lasi tal poole tunni jooksul
kaasa võtta kõige vajalikuma, linu ja tekke ja na-

tuke toidumoona. Eelmainitud seika mäletan küll
vaid ema jutu põhjal.
Paljudel peredel ei olnud kaasas mitte midagi,
kuna osa kaasavõetust oli
sattunud meeste vagunitesse ja osadele ei antudki võimalust midagi kaasa
võtta.
Rääkimata
vaevarikkast reisist, närvipingest
ja šokist, algas uus ja veel
vaevarikkam etapp uuel
maal.
Kolhoosis tuli teha kõikvõimalikke töid: käsitsi
rehaga linapõllu riisumist,
kartuli
mahapanemist
labidaga ja ülesvõtmist,
metsatöödel härgadega
heinte vedamist. Järgmisel aastal olin põhiliselt
kalamees.
Meie kolhoosi Novaja
Sila kalapüügiplaan oli
niivõrd suur, et selleks rakendati
kõikvõimalikud
jõud. Minagi olin üks “õnnelik” selle plaani täitja,
arvestades, et oli selleks
ajaks juba 13-aastane.
Kalapüük toimus 60 km
kaugusel Siberi taiga järvedel, sellest 5 km oli
peaaegu läbikäiguta sooraba, mille ületamiseks
kasutasime
3-meetrist
puitkaigast, et mitte uppuda.
Millise tundega saadab
ema oma 13-aastase poja
sellisele
teele
kuuks
ajaks, kaasas 8 kg jahu ja
pool kilo soola? Kala oli
meil seal toiduks õnneks
piisavalt.
Selline elu oli mul kuni
1947. a sügiseni. Tuli taluda
põrgukülma
-40
kraadi, suvel sääski, lisaks täid. Riietus oli kehv,
tulime ju kodust suveriietega. Puhast pesu saime
siiski tänu emale, kes valmistas meile linadest
aluspükse jne.
1947. a sügisel põgenesime sealt koos kahe
noormehega – Artemi
Valde (tulevane Eenpalu
Maie mees) ja Innobert
Velloga. Öösel läksime
umbes 50 km sadamasse, kus saime laevaga
Tomski raudteejaama.
Jäime seal vahele miilit-
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sale, viibisime ööpäeva
miilitsa kartsas. Teisel
päeval mind vabastati,
kuna mul oli kaasas Eestist saadud kiri. Valde ja
Vello saadeti tagasi Andreevkasse.
Tomskis kandsin ühe
juhusliku mehe kotte rongile, mille eest see mees
ostis mulle pileti Moskvasse. Mingi taskuraha oli ka
mul endal olemas. Sealt
tulin
Kilingi-Nõmmele
oma õe Leoniida juurde.
Tema muretses mulle töökoha
Kilingi-Nõmme
koperatiivi transporttöölisena.
Sain töötada vaid kolm
kuud ja siis 28. jaanuaril
1948. a mind arreteeriti.
Kilingi-Nõmmelt
toodi
mind
Tallinna
Pagari
vanglasse, kus olin umbes kuu või rohkem, mind
süüdistati fašistiks olemises, sõimati natsionalistiks ja öeldi, et olen osalenud
organisatsioonis
Relvastatud Võitluse Liit,
millest ma polnud kuulnudki.
Ilma igasuguse kohtuskäimise või advokaadita
loeti mulle ette “troika”
otsus – 25+5 vabaduse
kaotust. Sellel ajal olin alles 18-aastane poisike,
kellel polnud võimalustki
mingis
organisatsioonis
olla.
Siit algas minu teine
kannatuste rada. Pagari
vanglast viidi mind mitmeks kuuks Patarei vanglasse, sealt edasi Venemaa
vangilaagritesse.
Esimene vangilaager oli
Kasahstan-Kingiri.
Seal
rakendati mind ehitustöödel, kus orjasin umbes
aasta. Õnnestus olla pottsepa abitööline ja hiljem
ka ise pottsepp. Edasi viidi mind vasekaevandusse
– Dzeskazkani kaevandus
Rudnik 2. Seal töötasin
maa all 5 aastat vasepuurijana (suruõhuhaamer,
mis väsitas käsi), see
vaevas ära mu noored
käed. Päevad olid väga
pikad, pimedast pimedani, päikesevalgust ei näinud aastaid, ka toit oli vilets. Väga piinavate ja
raskete töötingimuste pärast korraldasid vangid
streigi, milles muidugi ka
mina osalesin.
Meid võeti kinni ja istusin 3 nädalat kartsas, kus
toiduks oli 100 grammi
“saepuruleiba” ja kord
päevas mingisugust tangulobi. Kuulsime, et hilisematele streikijatele aeti
isegi tankid peale.
Edasi viidi mind sealt
poliitvanglasse
VerhneUralskisse, kus istusin 8
kuud kinni (selles vanglas
oli ka istunud Lenini tapja
***

Iga päev Patareis
nudipeade tsirkuses
ahvid* riiulitel naeravad:
“Ha-ha-ha-haaa!”
Söö-joo, domino!
Klõbinat dzässilaulud saadavad,
kuni ukseluugist kärgatab:
“Tiše, tiše!”
Laud, kast ja trellid päikese
me kongist pagetan’d.
Diktaatorina koridoris
loivab staršina.
Moraal end siiski tuhatkordselt
kiuste tugevneb
ja optimism me südametes
foksirütmis keeb…
*ahvid olid vangide kõnepruugis
kodust saadetud pakid

Kaplan).
Leiti, et poliitvangid on
ilmselt vaja üksteisest
eraldada ja mind viidi
edasi Kaukaasiasse Kirovobadi vanglasse üksikusse kambrisse umbes 8
kuuks. Kambri suurus oli
1,5x3 m, milles oli laudnari magamiseks.
Pean vajalikuks mainida, et aserbaidžaani vangivalvurid suhtusid minuses kaastundlikult. Püüdsid minuga vestelda ja
uurida, et miks mind,
noort meest, nii rängalt
karistatakse. Pikemal seal
olemisel, kui nad märkasid, et olen rahumeelne,
üllatati mind isegi vahetevahel lisa toiduportsuga.
Päevas viidi korraks pooleks tunniks välja traataiaga ümbritsetud boksi
jalutama.
Kui olin need üksikkongi karistusajakuud ära istunud, viidi edasi Uuralisse Solikamskisse metsatööde laagrisse. Seal tegelesin põhilisel metsa
langetamisega, hommikul
tööle ja õhtul laagrisse
püssimeeste valve all.
Ühel
tööpäeval
riivas
minu jalga (reit) puu langemisel oks, mis kiskus
tüki liha välja kuni kondini. Mind viidi tagasi laagrisse
meditsiinipunkti,
kus anti esmaabi.
Vaatamata valutavale
jalale, algasid seal minu
vangistuse aja kõige ilusamad hetked. Hulk aega
ei pidanud enam tool käima ja meil oli laagris päris
ehtne karupoeg Miša, kes
leiti arvatavasti metsast.
Tema armus minusse,
kuna tegelesin temaga
kõik oma haiguspäevad
(peaaegu 2 kuud). Ta
kaitses mind, magas mu
kõrval barakis naril, keegi
ei tohtinud mind puutuda,
kohe äigas käpaga ja urises. Hiljem olin seal laagris veel kokk, keetsin kalasuppi 300 mehele. Nii
töötasin seal laagris 1956.
a kevad-suveni, muutused tulid pärast Stalini
surma.
Ühel päeval kostis kõrvu väga, väga tuttav
hüüd: “Sobraisja s vešza-

mi!” ehk “Asjad kokku!”.
Kuna oma 8-aastase poliitvangistaažiga olin juba
sunnitud harjuma kõigega, siis ei osanud ma
uneski näha, et see kutse
jääb minu elu viimaseks
ja see kutsus mind vabadusse. Mind toodi Solikamski linna lähedusse
telklaagrisse, kus ootas
ees juba mitmed tuhanded teised poliitvangid.
Omavahelistes aruteludes ei osanud keegi midagi arvata ega öelda, milleks meid siia on koondatud. Siiski imbusid läbi jutud, et töötab mingisugune komisjon, kes vaatab
läbi poliitvangide toimikud ja otsustab, keda lasta vabaks ja kes peab jääma edasi vangilaarisse
(kellel olid toimikus mõrvad).
Nii me põdesime seal
sellises
teadmatuses,
kuni mind vabastati. Kokku võis see kesta 1,5-2
kuud. Olin juba 26-aastane, kui tulin tagasi Eestisse, mul ei olnud mingisugust haridust peale 5
klassi. Lõpetasin Pärnus
õhtukoolis töö kõrvalt 1
aastaga 6. ja 7. klassi.
Siis tulin Tallinna Ehitustehnikumi, mille lõpetasin
jällegi töö kõrvalt 3 aastaga. Minu ema ja vend
tulid asumiselt tagasi veel
pärast mind, 1957. aastal.
Alles pärast Eesti taasiseseisvumist kuulsin, et
isa lasti maha novembris
1941. a Sosva vanglas Siberis. Selle teate andis
mulle prokuratuur. Sama
tehti ka minu isa kahe
vennaga. Ausmaa Aleksi
ja Ausmaa Artemiga, kes
samuti töötasid politseinikena.
Minu kirjapandu on lühikene kirjeldus teekonnast, mida pidin süütu
lapsena läbima. Siit puuduvad kõik üksikasjalised
kirjeldused minu kannatuste ja piinade kohta,
mida minule tegi Nõukogude võim ja rääkimata
lapsepõlvest ja noorusajast, mille ta minult ära
võttis.

Erich ja tema suur sõber - karupoeg Miša.
***

Seisab Patarei võimas ja sünge
kindlus rannikul Tallinna ees.
Nüüd hoiab ta eneses vange,
kes võitlejad eestlased.
On kindlad küll Patarei müürid,
veel kindlam on eestlaste usk,
saabuv kevad meil sõnumeid toonud,
peab kaduma punane tusk!
Läänerannal torm paisumas valla,
et uhta meilt hordide soo,
et võõrsilviibijad koju võiks tulla
peale tormide hoo.
Ja tulevad ajad, saan koju!
Saan sinna, kus väikene neid,
kus meheks on sirgunud poju,
kus põld ootab külvajaid.
Võidutuli üle metsade loitku,
saa vabaks me rahvas ja maa.
Mõte sini-must-valgest meid edasi
kandku,
õnn meile püsima jää!

***

Siin vasepõrgus nüüd vangina,
pean kommuniste ma orjama.
Siin vasemaaki me toodame
ja raskeid päevi veedame.
Refr. Kuid siiski rõõmus on meie
meel,
ei vannu alla meist ükski mees.
Ka läbi elu raskuste
me laulame ja hõiskame.
Kui alla šahti me sõidame,
siis kohe tööle meid aetakse.
Kes auke puurib, kes toru seab,
kes rasket vagonetti veab.
Kui ära lõppend meil päevatöö,
siis viib meid me tee põrgust põrgu,
kus õhtusöögiks meil kapsarokk
ja magustoiduks “kipjatok”
(кипяток).

Murtud Rukkilille Ühingu teataja
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Murtud Rukkilille Ühinguga
läbi Baltimaade

Lätis Koknese saarel asuv Saatuseaed.
ROMET PAZUHANITŠ

Mõniste
talurahvamuuseumi
tegevusjuht
10.-12. mail toimus
Murtud Rukkilille Ühingu eestvedamisel kevadine väljasõit Lätija Leedumaale.
Esimese päeva varahommikul alustati sõitu Tallinnast ning reisijaid liitus ka Tartust ja
Valgast. Reisijate hulgas olin ka mina, Mõniste
talurahvamuuseumi tegevusjuht Romet Pazuhanitš. Lätis
osalesime kommunismiohvrite memoriaalpargis ema kuju avamisel. Park rajati Riiast
ligikaudu 100 kilomeetrit mööda Daugava jõge ida poole Kok-
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Represseeritute taastusravi tulevikust

Represseerituid on praeguse seisuga Ees�s
8826. Enamik neist on kimpus asumiselt ja vangilaagritest alguse saanud tervisekahjustustega.
Kaitseministeerium ja Seli tervisekeskus on
siiani tänuväärselt korraldanud represseeritud
isikutele taastusravi võimaldamist. Aasta jooksul saab Seli tervisekeskuses riigi kulul tervist
turgutada 450-500 inimest. Nüüd aga läheb
senine süsteem muutmisele ja võimalus praegusel kujul kaob.
Murtud Rukkilille Ühingu e�epanek on muuta
represseeritute terviseprotseduuride korda.
Olemasolev võimalus tuleb maksimaalselt ära
kasutada riigieelarvest eraldatud summa piires,
samas mõistlikult ja sihtotstarbeliselt. Info pakutavatest võimalustest peab olema kä�esaadav kõigile represseeritutele ning toimingud
seaduse piires jälgitavad. Et võimalikult paljud
represseeritud saaksid osaleda ja leevendust
terviseprobleemidele, peame vajalikuks rahastava ministeeriumi ja ühingu strateegilist
koostööd.
Oma tervist tunnetame kõige paremini ise, seega tahame kaasa rääkida, kuidas ja millist taastusravi vajame. Põuavälku öises taevas on tore
vaadata, aga sellest ei sünni kahju ega kasu.
Meil, represseeritutel pole enam nii kaua aega
jäänud, et leppida põuavälgu vaatlemisega.
Rukkilille ühingu kirjale vastas kaitseministeerium 22. juulil 2019:
Tänan e�epaneku eest! Hetkel on meil sel teemal arutelu ja läbirääkimised Ees� Represseeritute Abistamise Fondiga. Anname tagasisidet,
kui meil on fondiga sel teemal arutelu lõppenud.

Rukkililled Vilniuses

nese
saarele
Likteņdārzsi (Saatuseaeda) ning sai lätlastelt
väga suure poolehoiu.

Baltimaadel on palju ühist
Reis Lätti ja Leetu sai teoks tänu meie sõpradelekoostööpartneritele. Memoriaali avamisele Lätti kutsusid
meid represseeritute ühenduse juht Ivars Kalkis ja ühingu Aluksne piirkonna esimees Dzidra Mazika. Kui Lätti
minek paika sai, otsustasime külla minna ka Leedu saatusekaaslastele – Vilniuses võttis meid vastu represseeritute
ühendus Lemtis ja nende esindaja Aleksander Rubinovas.
Reisi korraldas büroo Mainedd.
Läti memoriaal jättis väga suursuguse mulje – parkett-tee
okupatsiooniohvrite nimede ja daatumitega, haljastus paljudes eri stiilides, Daugava vaatega amfiteater rahvaürituste
jaoks ning muidugi vastavatud mälestusmärk, mis pühendatud emale – ilus ja lihtne.
Vilniuses leidsime end keset ajalugu. See polnud kerge, kuid
ajalugu on vaja talletada. Selles osas on leedukad teinud
tänuväärt tööd. Erilist tähelepanu väärib Siberi Madonna puukuju Vilniuse peakirikus. Originaalis on see leedu
kunstniku tehtud puukuju, mis asub leedukate surnuaias
Siberis. Ekspeditsiooni käigus toodi see räämas kalmistult
Leetu, restaureeriti ja viidi tagasi Siberisse. Kujust tehti ka
koopia, mis jäi Vilniuse kirikusse.

Enno Uibo

Mälestuspaik on pühendatud neile, kes
20. sajandil kaotasid
oma kodud, elud ja
kannatasid totalitaarsete režiimide tõttu.
Neile, kes pidid elama
pagenduses ning neile, kes kannatasid oma
poliitiliste veendumuste või päritolu tõttu.
Pargi avamisel ütles
tervitussõnad
ning
asetas lilled ja küünla
ka Murtud Rukkilille
Ühingu esimees Enno
Uibo.
Teisel päeval sõitsime Leedu pealinna Vilniusesse, kus külastati
genotsiidiohvrite
muuseumit ja Leedu
rahvusmuuseumit.
Genotsiidiohvrite

muuseum, mis on tuntud ka kui KGB muuseum, kujutab Leedus
aset leidnud hirmsaid
sündmusi.
Genotsiidiohvrite
muuseumi
keldrikorrus on endine
KGB vangla, mis sisaldab hirmuäratavat ruumi. Selle muuseumi
külastamine oli üsnagi
„võigas“ kogemus, eriti noorema põlvkonna
jaoks. Leedu rahvusmuuseumis sai põhjaliku ülevaate Leedu
ajaloolise arengu ja
rahva kujunemise kohta. Lisaks toimus huvitav ekskursioon koos
giidiga Vilniuse ajaloolises vanalinnas. Külastati ka Vilniuse peakirikut, kus asub Siberi Madonna puukuju.

Veel on saadaval mõned eksemplarid Murtud Rukkilille
Ühingu koostatud raamatu “Kalevipoja lapsed” teist osa.
Seda saab trükikulude katteks määratud hinna
eest soetada, anna teada soovist tel 538 53941.
Esimene osa on läbi müüdud.

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

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

