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Murtud Rukkilille Ühingu teataja

Represseeritud ajas ja ruumis Teistmoodi aasta – kontaktivabalt, kuid

Rukkilill on jõudnud verstapostini, oma 30. lehenumbrini. Alates 2003. aasta märtsist oleme trükisõnas jäädvustanud meie tegemisi, mõtteid, saavutusi, muresid. Kahjuks mitmed neist, kes on
meiega leheveergudel oma mälestusi jaganud, on igaveseks lahkunud. Õnneks on neist maha jäänud see kirjasõnas jälg.
Paljude represseeritute lood on sarnased – samad asumisele
saadetud paigad, olukirjeldused, mured, rõõmud ja kojutulekud.
See on väga oluline materjal, et luua mustreid, seoseid, panna kokku mosaiiki sellest väga olulisest ja jubedast perioodist meie ajaloos. Lisaks kirjeldustele on igas loos peidus individuaalsed tunded ja mõtted. Kuigi samas keskkonnas, tajusid ja märkasid represseeritud erinevaid asju – olenevalt nende vanusest, lähedastest,
kellega koos Siberisse saadeti. Tajumine olenes tohutult paljudest
aspektidest.
On suur rõõm, et lisaks meie rahva lugudele on meil avanenud
võimalus avaldada lätlaste ja leedukate lugusid – kui sarnased,
kuid ka erinevad need on! Oleme avaldanud erinevaid ajalookäsitlusi, uurimistöid. Mis ehk kõige toredam – ka noorema põlvkonna
mõtteid ja käsitlusi repressioonide teemal. Olukorras, kus tundub,
et kõik on juba kuuldud ja kirja pandud, üllatume jälle. Olgu selleks
näiteks noorte kunstirühmitus SLED, kelle tegemisi oleme viimase
paari aasta jooksul lehtedes kajastanud. Need on noored, kes tajuvad maailma ja ajalugu läbi kunsti ning on välja toonud „Siberi lapsed“ ehk viimase põlvkonna, kes meie hulgas on veel küüditamise
õudusi omal nahal kogenud. Need on inimesed, kes küüditati Siberisse lapsena või on seal sündinud. Kunstirühmitus on jäädvustanud nende mälestusi läbi lapsepõlvemaastike, lõhnade, maitsete. Lapsepõlv aitas näha rasket repressiooniaega sageli teisiti, helgemast ja lapselikust küljest.
Või veel noortest rääkides – üllatab meid Võrumaa noormees
Romet Pazuhanitš, kes on oma lapsepõlvest peale Murtud Rukkilille Ühingu üritustel kaasa löönud ning kellest on nüüd ise saanud
korraldaja, mälestuste koguja ning nooremale põlvkonnale ajaloolise mälu kandja ja edasi andja.
Kas me teame või märkame, kui palju meid, represseerituid,
veel on? Ühingu algusaastail osalesid 1941. aasta represseeritud
oma mälestusüritusel ehk 14. juunil ning 1949. aasta represseeritud tulid kokku 25. märtsil. Kuni selleni välja, et tekkisid arutelud,
kumb massiküüditamine oli hullem ning kes meist rohkem kannatas. Aasta-aastalt sulandusime kokku ning nüüd me enam vahet ei
tee ega võrdle, kes rohkem kannatas.
Vabaduse ajal läksime trikolooride lehvides igaüks omale poole.
Jagunesime salkadesse, olime jälle omaette, käisime küll omakandi või samade vaadetega inimestega läbi, aga ikka hoidsime vahet,
et mitte tunda naabri küünarnukki.
Me ei teadnud, millega tegelevad teised organisatsioonid. Tihti
toimusid üritused nagu teine teiselpool jõge. Ei märgatud, et jõel
on ka sild.
Nüüd on ajad muutunud. Mitmekümnest tuhandest represseeritust on alles jäänud alla kümne tuhande. Järjest rohkem vaatame ringi, vaatame, mida teevad teised ning teeme koos. Oleme
okupatsiooniohvrid. Miks mitte kujutada ette, et rongirööpad lõikuvad lõpmatuses.
Represseeritud, küüditatud, asumisel sündinud, poliitvangid,
metsavennad, relva või sõnaga vabadusvõitlejad, paadipõgenikud
– erineval moel, kuid oleme kõik okupatsioonide ohvrid. Meie elutee kirjutas ette okupatsiooniaeg. Me ei saa kunagi teada, kes oleks
meist võinud saada, kui oleks läinud teisiti.

ikka koos
Tänavu möödus 79 aastat 1941. aasta juuniküüditamisest ning 71 aastat
1949. aasta märtsiküüditamisest. Igal aastal neil mälestuspäevadel on üle Eesti kogunetud mälestuskivide, -sammaste juurde ja
mälestuspaikadesse. Saadakse kokku, meenutatakse, kõneldakse neist õudsetest ajaloosündmustest
meie järeltulevatele põlvedele.
See aasta tuli teisiti ning
pani meid plaane ümber
tegema. Kevadel kehtinud
eriolukorra tõttu tuli ära
jätta avalikud mälestusüritused ja kokkusaamised.
See muidugi ei tähendanud, et mälestusmärgid
jäid küünalde-lilledeta.
Nii Murtud Rukkilille
Ühingud üle Eesti kui ka
kohalike
omavalitsuste
esindajad leidsid võimalu-

Üleskutse, millega tänavu koroonakevadel kutsuti tähistama 25. märtsi mälestuspäeva.

se ning saadiku, kes küünla ja mälestuspärja tõid
ning päeva jooksul täitusid mälestuspaigad teistegi küünalde ja lilledega.
Murtud Rukkilille Ühingu olulisim otsus tuli teha
märtsikuus Tallinnas KUMU-s toimuma pidanudrahvusvahelise ajalookon-

Loodud on
MTÜ Eestimaa Okupatsiooniaegade Märgid
Murtud Rukkilille Ühing, Eesti Memento Liit ja Eesti Natsismiohvrite Ühing asutasid uue ühingu, MTÜ Eestimaa
Okupatsiooniaegade Märgid, mille eesmärk on okupatsiooniaegade mälestusmärkide ja memoriaalide ja nende seisukorra kaardistamine ja interaktiivsele veebikaardile kandmine, andmebaasi loomine ning hooldamise korraldamine
Suuremate mälestuskompleksidena on põhikirja kantud
Eesti Kodu kompleks, Pilistvere memoriaal, Jüriöö park.
Ühing võtab eesmärgiks aidata kaasa mälestusmärkidega
seotud traditsiooniliste tähtpäevade korraldamisele kaasa aitamise, ajaloolise mälu hoidmise, märkide korrashoiu, nende
tuntuse tõstmine, isamaalise kasvatuse ja kodukaitse tegevuse
toetamise, koostöö teiste ühingute, asutuste ja avaliku sektoriga.
Eestimaa Okupatsiooniaegade Märkide virtuaalkeskuse materjali kogumine juba käib, hoiame lehelugejaid arengutega
edaspidi kursis.

verentsi osas. Kuigi kutsed
olid juba välja saadetud,
tuli üritus ra jätta. Uuesti
plaanime konverentsi ette
võtta 2021. aasta kevadel
või suvel. Vaiksem aeg lubas keskenduda mõtte- ja
kirjatöödele.
Loodame, et see teistmoodi aasta enam ei kor-

du ning juba uuel aastal
saame mälestuspäevadel
taas silmast silma kokku.
Seniks oleme terved
ning helistame-kirjutame
üksteisele, et hoida sidet
ning jagada muresid ja
rõõme!

Mida oodata aastalt 2021?
Me ei tea, milliseid piiranguid uus aasta meile seab, kuid
plaane tuleb teha ning loota parimat.
Kel huvi meie tegemistes kaasa lüüa, võtke täpsustusteks
ühendust Enno Uiboga (info@rukkilill.ee või 538 53941) või
vaata www.rukkilill.ee.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Küüditamise aastapäevade tähistamised 25. märtsil ja 14.
juunil üle Eesti;
Metsavenna skulptuuri avamine Eesti Kodu kompleksis
Mõnistes 26. märtsil;
Kodupäev Jüriöö pargis 29. mail;
Rahvusvaheline ajalookonverents 12. juunil Tallinnas;
Välisreis “Roheline Bornholm ja Rügen” 5.-12. juulil;
Rukkilille päev Mõnistes 14. augustil;
Balti Keti aastapäev Lätis Aluksnes 23. augustil;
Metsavenna päeva tähistamine 2. oktoobril;
Advendiüritused;
Tervisepäevad.

Palju õnne, Rukkilille kirjasõna!
Rukkilille lehe esimene
number ilmus 2003. aasta
märtsis ehk samal ajal, kui
sündis ka ühing. Nüüd on
käes 30. number.
Esimeses lehes tehtud
üleskutse kehtib siiani: „Murtud Rukkilille Ühingu juhatus
kutsub teotahtelisi isikuid
osalema ühingu tegemistes.
Üheskoos suudame mõndagi
korda saata. Soovime, et iga-

üks leiaks endale sobiva ja
meelepärase tegevuse, alates
vastastikusest abistamisest
kuni meelelahutuseni. Väga
tähtis on koguda okupatsiooni ja küüditamisteemalisi mälestusi. See ei ole võrreldav
vanavara kogumisega, vaid
see on osake eesti rahva traagikast, mis väärib talletamist.“
Oleme väga tänulikud meie
ühingu liikmetele, kes on ai-

danud kõik need aastad panustada oma nõu, jõu, mõtete ja ideedega ühingu tegevusse, mille kajastamine on
täitnud leheveergusid ning
andnud ainest kahe raamatu
– mälestuste kogumiku „Kalevipoja lapsed“ koostamiseks. Nüüd on käsil juba kolmandagi raamatu koostamine.
Oleme andnud üksteisele

tuge ja jõudu, leidnud tänu
ühistegevusele häid sõpru.
Oleme olnud informeeritumad ning teadlikumad.
Pimedatel sügis- ja talveõhtutel soovitame kindlasti
uidata pisut minevikuradadel
ja lugeda internetist Rukkilille
varasemaid numbreid. Need
on kättesaadavad aadressil
www.rukkilill.ee.

Murtud Rukkilille Ühingu teataja
Maarjamäe memoriaaliga mälestatavate
kommunismiohvrite ring laieneb
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RAIVO AEG
Eesti Vabariigi
justiitsminister
Kui kommunisohvrite memoriaal kaks aastat tagasi Tallinnas Maarjamäel valmis sai,
kanti selle mustale müürile üle
22 000 nime. Juba toona oli
selge, et see nimekiri pole lõplik ja seda tuleb peagi täiendada vastavalt sellele, kuidas
memoriaali andmebaasi eest
vastutava Eesti Mälu Instituudi
töötajad jõuavad kommunisohvrite saatust uurida ja nende hukkumise asjaolusid kindlaks teha. Tänavu 23. augustil
avasimegi mustal müüril esimesed uued plaadid ja memoriaalile lisandus veel umbes
350 nime. Aga seegi pole muidugi veel kaugeltki kõik, vaid
pigem piisake meres. Ikka ja
jälle tuleb arhiividest välja uut
kurbust ja leina ning üsna kindel on see, et me peame seda
nimekirja tulevikus veel korduvalt täiendama.
Juba memoriaali avamisest
saadik on paljud küsinud, kuidas ja mis alustel tehti valik,
kelle nimed memoriaali mälestusseintele kantakse ning kas
neid põhimõtteid on võimalik
laiendada. Nii justiitsministeeriumile kui ka Eesti Mälu Instituudile on kogu aeg laekunud
ka üha uusi palveid täiendada

kommunismiohvrite nimekirja.
Selguse loomiseks otsustasime välja töötada Eesti Kommunismiohvrite
Memoriaali
statuudi, kus on kirjas aluspõhimõtted, keda memoriaalil
mälestatakse.
Kavandatava statuudi kohaselt loetakse kommunisminiohvriteks inimesi, kes olid
enne Eesti okupeerimist 17.
juunil 1940 Eesti kodanikud või
alalised elanikud ja kes aastatel 1940–1991:
• mõisteti Nõukogude Liidu
režiimi poolt poliitilistel põhjustel süüdi ning on rehabiliteeritud vastavalt seadusele
kohtuväliselt represseeritud ja
alusetult süüdimõistetud isikute rehabiliteerimise kohta. Samuti isikud, kes poliitilistel
põhjustel vahistati, kuid kelle
suhtes otsuse langetamiseni ei
jõutud;
• mõisteti Nõukogude Liidu
režiimi poolt süüdi ning on rehabiliteeritud Riigikohtu poolt
vastavalt seaduse kohta, sest
on tõendatud, et nende süüdimõistmise põhjuseks oli võitlus Eesti Vabariigi iseseisvuse
eest või Eesti rahvale tehtud
ülekohtu vastu;
• kohtuväliselt represseeriti,
sh küüditatud (asumisele saadetud) isikud ja asumisel sündinud lapsed, samuti isikud,

kes olid küll küüditamisele
määratud, kuid keda okupatsioonivõim kätte ei saanud;
• poliitilistel põhjustel (neid
peeti Nõukogude režiimi vastasteks) mõrvati kinni võtmisel (sh haarangutel tapetud
metsavennad) või ilma kohtuotsuseta;
• surid Nõukogude sõjavangilaagris või filtratsioonilaagris.
Memoriaalile ei kanta nende
inimeste nimesid, kes on küll
kommunismiohvrid, kuid kes
on ise osalenud olemasolevate
andmete kohaselt genotsiidis,
inimsusvastastes kuritegudes
või sõjakuritegudes, olid NSV
Liidu kommunistliku partei liikmed enne 1954. aastat, repressiivorganite töötajad või
hävituspataljoni liikmed.
Lisaks teen ma valitsusele
ettepaneku rajada Tallinnasse

Maarjamäele eraldi mälestusmärk Eesti Vabadussõja ajal
nõukogude vägede terrori
ohvriks langenud Eesti elanike
mäletamiseks.
Loodan, et täpsemate reeglite kehtestamine memoriaali
statuudis aitab suurendada
selgust ja kindlust, et leinamüürile saavad jäädvustatud
kõigi nende nimed, kes seda
tõesti väärivad. Ja et sinna ei
satuks kedagi, kes seda ei
vääri. Lõplik töö tõe väljaselgitamiseks jääb loomulikult Eesti Mälu Instituudi ajaloolaste
teha. See töö on väga aeganõudev, sest nõuab sageli paljude arhiividokumentide uurimist, nii et peame varuma
kannatust. Siiski olen kindel,
et suudame Maarjamäe memoriaalil lõpuks üheskoos väärikalt jäädvustada kõigi kommunismiohvrite mälestuse.

veel koju jõuavad tuhanded…“
Ma tahan öelda, et see kahest äärmiselt erineva meeleoluga osast – „Teekonnast“ ja
„Koduaiast“ koosnev memoriaal on arhitektuuriliselt hästi
õnnestunud mälestuspaik, mis
ühelt poolt osutab midagi salgamata meie rängale minevikule, teisalt aga on siin võimalik mõelda oma lähedastele ja
nende tuhandetele saatusekaaslastele, uskudes, et tulevik
on helgem ja minevikus toodud ohvritest õppust võtnud.
Ütlen seda muidugi eelkõige
isiklikust kogemusest lähtuvalt, on ju neil seintel ka minu
vanaisa ja vanaema, Jüri ja
Alma Luukase nimed, kes
1941. aasta juulis-augustis
Läänemaal Vanamõisas maha
lasti. Aga ma olen kuulnud sedasama ka paljudelt teistelt. Ja
ka seda, et hoiatama peab –
nagu mu isa, kes oli 17-aastase noormehena ainsana mahalaskmiselt kraavist eluga pääsenud, lasi samale kohale, oma
isa hukkumispaigale, pandud
mälestuskivile raiuda: „Ega
muidu akent Euroopasse saa,
tuleb siin hävitada elu ja põletada lagedaks maa…“
Sel suvel soditi neile seintele
aga viisnurki. Ja vaid kaks aastat tagasi valminud memoriaal
pidi minema remonti, et 23.
augustiks, mil möödus 81 aastat Molotovi-Ribbentropi pakti
alaprotokollide sõlmimisest ja
mida nüüd tähistatakse rahvusvahelise totalitaarsete režiimide ohvrite mälestuspäevana, oleks värske vandalismi
jäljed kustutatud.
On kindel, et suudame oma
riigis kaitsta mitte ainult praeguseid kodanikke, vaid ka nende mälestust, keda meie hulgas enam pole. Ka need sodijad saadi kätte. Sealsamas
kommunismiohvrite
memoriaali kõrval laiub teinegi, Maar-

jamäe memoriaal. Ehitatud
nõukogude ajal, kohati juba
varisemisohtlikus seisus. Käivad vaidlused, kas ehk lammutada seda võõrvõimu püstitatud mälestusmärki, sealhulgas
obeliski Jääretkele? Aga kas
me teame, millega oli tegemist? Valdeko Potisep kirjutas
2004. aastal ajakirjas Kultuur
ja Elu: „Tegelikult oli see “kangelaslik” jääretk lihtsalt suure
Vene laevastiku ja kommunistliku hirmuvalitsuse kabuhirmus
põgenemine Keila poolt lähenevate väikeste saksa jalaväeüksuste eest 1918. aasta veebruaris. Selles valguses on
Maarjamäe obelisk vist kogu
maailmas unikaalne nähtus kui
ausammas argpüksidele.“
Meie eelkäijatele andis just
see
põgenemine
pisikese
aja-akna kahe suurvõimu vahel, millest piisas, et kuulutada
välja Eesti Vabariik! Miks me ei
võiks täna jutustada jääretkest
ja seda meenutavast obeliskist
hoopis seda tegelikku lugu?
Lihtsalt lammutamine taastoodab vaenu ja vihkamist.
Möödunud aja mälestusmärkidele saab anda teise tähenduse, saab ümber mõtestada
nende sõnumi, kuid jätta nad
meie ühismällu alles kas või
hoiatavate tähistena, millele
me ise loome teistsuguse tähendusvälja ja jutustame OMA
lugu. Nii on juba näiteks Tartus
kunagisel Raadi lennuväljal,
kust tõusid õhku Nõukogude
raskepommitajad, ühe raja lõpuks ehitatud Eesti Rahva
Muusemi uus hoone. Võimas,
nagu meie tõusujoones tulevik.
Suured ümberkorraldused on
käimas Patarei merekindluse
territooriumil, millest saab kõigile külastajatele avatud ruum
– vastand sellele vanglale, kust
läksid teadmatusse nii paljud
represseeritud.
Tegelikult on ka Maarjamäe

memoriaali tähendus juba
praegu muutunud. Me teame,
et Nõukogude ajal rajati see
Teise maailmasõja aegse Saksa sõjaväekalmistu peale. „Ehituse käigus rüüstati sadu haudu, aga sajad ja sajad on veel
alles,“ kirjutab oma kirjas ministritele sõjamuuseumi arheoloog Arnold Unt ja tuletab
meelde, et Eesti Vabariik on
ühinenud Genfi konventsiooniga, mille lisaprotokollis öeldakse: “/…/samuti nende isikute
põrme, kes surid sõjategevuse
tõttu ega ole selle riigi kodanikud, kus nad surid, tuleb austada ning kõigi selliste isikute
matmispaiku tuleb austada,
säilitada ja tähistada.“
2005. aastal avati Maarjamäel memoriaalide lähistel
mälestusväljak kõikidele 1944.
aasta Eesti kaitselahingutest
osa võtnud väeosadele ja nendes võidelnud sõjameestele,
mõtteliselt siis ka mu isale.
Kommunismiohvrite memoriaali arhitektuur lubab kõiki
neid erinevaid kihistusi vaadata ja tajuda ühtse tervikuna.
Liitkem siia ka ümber mõtestatud Maarjamäe memoriaali ala.
Kas me oleme valmis seda tegema? Tähistama oma ajaloo
keerukust ausalt ja õpetama
seda ausust ka järeltulevatele
põlvedele, kõigile siin elavatele
inimestele? Kui oleme, siis tuleb ka see aeg, kus poisikesed
ei sodi enam viisnurki meie lähedaste nimede kõrvale.

ni eest arendada koostööd
teiste Balti riikide represseeritute
organisatsioonidega.
Välisministrina toetan seda
igati! Maikuus korraldas Eesti
ÜRO julgeolekunõukogu eesistujana ülemaailmse arutelu
teise maailmasõja 75. aastapäeva puhul Euroopas. Mõistsin oma kõnes Eesti Vabariigi

nimel hukka Venemaa katsed
ajalugu võltsida, justkui oleks
Eesti vabatahtlikult liitunud
Nõukogude Liiduga ning tuletasin meelde massirepressioone. Mulle on nendes tegemistes andnud jõudu teadmine, et saan oma töös toetada
teie elukogemusele ja meelekindlusele! Olge tublid, me
kohtume alati!

Mäletades võtame vägivallalt tuleviku
TÕNIS LUKAS
Eesti Vabariigi
kultuuriminister
2018. aasta augustis avati
Pirital kommunismiohvrite memoriaal. Kommunistlik režiim
okupeeris iseseisva Eesti Vabariigi 17. juunil 1940 ja selle tagajärjel kaotas Eesti iga viienda oma veidi üle miljonist elanikust, rohkem kui 75 000
neist mõrvati, vangistati või
küüditati.
Nüüdseks juba rohkem kui
22 000 nimega mälestusseinal
ei ole veel nende nimesid, kes
ei jõudnud tagasi koju ja kelle
saatus on teadmata. Kuigi ka
selle aasta 23. augustil avati
lisatahvlid 350 uue nimega,
jätkub uurimistöö, sest veel tuhandete inimeste elutee katkemise täpsed asjaolud on teadmata. Kuid see memoriaal on
mälestuseks ka neile ja mälestuspaigaks nende lähedastele.
Mäletan seda tunnet, kui esmakordselt sisenesin nende
kõrgete,
mustast
külmast
rauast seinte vahele, millel tuhandete kaupa nimesid… Nimeridade all üksikud lilleõied ja
justkui tõmbetuules värelevad
küünlaleegid… Ülal, kuidagi
väga kaugelt paistis kitsa joonena sinine, mõne üksiku valge pilvega taevas kui lootuselubadus kesk lootusetust.
Vaikselt kostnud Arvo Pärdi
igavikukõlaline „Peegel peeglis“ tõi nukruse ja valutunde
kõrvale lohutust ja rahu.
Ja siis, ahistavate seinte vahelt välja jõudes… õunapuud
avaras koduaias. Mesilassülem
on laskunud müürile, neid on
seal 22 000, sama palju, kui oli
nimesid mustadel kraaviseintel. Seal on ka Juhan Liivi sõnad kõigele vaatamata ikka
ühtehoidvast
mesilasperest:
„Ja langevad teele tuhanded,

Võõrvõimu ohvritele
Ühingut ja Enno Uibot visiooURMAS REINSALU
Eesti Vabariigi
välisminster

Praegusel raskel ajal peame eriti kokku hoidma, seisma tõe ja õiguse eest! Soovin
teile ja lähedastele tugevat
tervist, hoidke ennast ja oma
lähedasi! Tunnustan südamest
Murtud
Rukkilille

Koostööd ei ole kunagi
- kõik oleks nagu enne
liiga palju tunne
olnud.

URVE TIIDUS
Riigikogu liige,
Eesti Reformierakond
Käes on sügis. Kes saab
rõõmustada hea põllusaagi,
kes metsaandide rohkuse üle,
kes tunneb veel tagantjärele
rõõmu soojadest augustipäevadest. Kõike seda varjutab
siiski igatsus, et aastat väsitanud uue koroonaviiruse kriis
lõpeks.
Inimese raugematu soov
olla looduse valitseja sai sel
aastal
tõsise
tagasilöögi.
Meeldetuletuse, et loodus on
võimsam kui me kõik. Silmaga nähtamatu viirus, kellel
pole muud relva peale instinkti end võõrastes organismides
paljundada, rivistas kujundlikus mõttes üles inimesed ja
riigid, teadlased ja poliitikud,
meedia ja investorid, vähem
või rohkem meid kõiki.
Vastasseisus inimese ja viiruse vahel peab siiski peale
jääma inimene. Lootust selleks on. Ka kogemusi. Viimastel Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel on testimisel
180 võistlevat vaktsiinikandidaati erinevates riikides ja laborites. Kõik need on veel
mitmeastmelise
testimise
protsessi erinevates faasides.
Ühtegi pole veel kasutusse lubatud.
Valdkonna teadlased loomulikult võrdlevad ja analüüsivad kogu teadaolevat ja järjest lisanduvat infot. Maailma
üks vanemaid ja tuntumaid
üldmeditsiini
ajakirju
The
Lancet tunnistas selle epideemia algul, kui COVID-19 põhjustav viirus SARS-CoV-2 oli
tuvastatud, et tekkis déjà vu

Tõsi, paljudele meenus
2003. aasta uudis ebatavalisest kopsupõletikust nimega
SARS-CoV-1. Erinevast koroonaviirusest
põhjustatud.
Aasiast alguse saanud ja Euroopasse, Ameerikasse levinud haigus kadus umbes poole aastaga, kuigi jõudis nakatada 8000 inimest. Uue viiruse arvel on pea 29 miljonit
nakatunut septembri keskpaigaks.
Räägin seda lugu, kuna
tookordse, mõneti mõistatusliku taandumise põhjustena
toovad eriala inimesed (sh
keskkonna
mikrobioloogia
professor Marilyn J. Roossinck) ka selle põhjuse: „Eelmise SARS-CoV-1 puhkemise
ajal
toimus
enneolematu
koostöö teadlaste ja laboratooriumide vahel üle maailma, et identifitseerida haiguse tekitaja ja arendada tõhusad diagnoosimise testid. Oli
tahe jagada ajakriitilist teadusinfot kiirelt. Tulemus oli, et
süüdlane viirus identifitseeriti
ja genoom kaardistati mõne
nädalaga.”
Koostöö!
Enneolematu
koostöö teadlaste ja laborite
vahel. Ei midagi müstilist.
Koostöö kui edasiviiv eksisteerimise viis on inimkonda
ikka aidanud. Kuigi tihti tuleb
tunnistada ka konkurentsi positiivset mõju, on koostööl
paljudes valdkondades lihtne
ja kõikidele osalistele kasulik
efekt. Olen kindel, et koostöö
pandeemia peatamiseks toimub ka praegu, kuid rivaalitsemist maailma tasemel tundub olevat rohkem. Võib-olla
ma eksin.
On kuulda, et Eestis tegutsevad represseeritute organisatsioonid tahavad senisest
veel enam ühiselt tegutseda.
See on väga mõistlik plaan ja
toob kasu kõigile osalistele.
Eriti sellisel murelikul ajal,
nagu meil selle viiruse pärast
on. Jõud saab ühendada nii
eelarvelistel teemadel represseeritute praktiliste murede
paremaks
lahendamiseks,
aga ka kõigi ettevõtmiste toetamiseks, mis aitavad hoida
ajaloolist mälu ja edendavad
noore põlvkonna informeeritust esivanemate keerulisest
saatusest. Ikka selle nimel, et
kurjus ei võidutseks kunagi.
Kena sügist, jääge terveks!

Tuleb hoolega jälgida maailmas
žiim püüab vägivalla ja propatoimuvat

URMAS PAET
Euroopa Parlamendi
liige
See aasta on koroonapandeemia tõttu osutunud väljakutseks igas eluvaldkonnas nii
maailmas kui ka meil Eestis.
Vaatamata sellele, et viirus on
viimased pool aastat suure osa
rahvusvahelise üldsuse tähelepanust hõivanud, pole ka muud
sündmused maailmast kuhugi
kadunud.
Võtame kas või oma lähinaabruse ning vaatame sündmusi Valgevenes, kus inimesed
soovivad elada demokraatlikus
riigis, kuid kus repressiivne re-

gandaga võimust kümne küünega kinni hoida. Meie Eestis
teame oma kogemusest, kui
oluline on sõnade ja tegudega
toeks olla vabale ühiskonnale.
Igal juhul tuleb pidevalt jälgida
maailmas toimuvat, sest sel on
otsene või kaudne mõju ka meile siin Eestis.
Pandeemia mõju igapäevaelule on ka Murtud Rukkilille
Ühing selgelt kogenud. Näiteks
tuli seetõttu edasi lükata märtsi
lõpus toimuma pidanud ja kaua
ning põhjalikult ettevalmistatud
konverents, mis on alati olnud
hea võimalus ilmaasju arutada,
ideid vahetada ning edasisi
plaane teha.
Vaatamata globaalsele viirusemurele on Murtud Rukkilille
Ühingul töö jõudsalt edasi käinud ning see väärib tunnustust.
Näiteks on lõpusirgele jõudmas
raamatu “Kalevipoja lapsed”
ingliskeelne tõlge, mille valmimisse on ka mul olnud rõõm panustada, ja palju muudki. Just
nii peabki – ikka ettevõtlikult,
leidlikult edasi toimetada. Lisaks
tuletavad praegused kummalised ajad muidugi ka meelde vajadust omavahel kokku hoida ja
ühiselt tegutseda.
Soovin kõigile tugevat tervist,
rõõmsat meelt ning hoogsat
pealehakkamist.

Murtud Rukkilille Ühingu teataja
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Vabaduse Tammepärja said tänavu Kaie Mägi, Helju Kaar,
Laur Sits, Heino Tina, Romet Pazuhanitš Murtud
Rukkilille Ühingust
31. augustil tunnustas justiitsminister Raivo Aeg Vabaduse Tammepärja aumärgiga 29 inimest, kellel
on väärilisi teeneid Eesti riigi ja rahva lähiajaloo mälestuse hoidmisel
ja edasi andmisel, vabadusvõitluses ja relvastatud ning relvastamata vastupanuliikumises osalemisel,
samuti Eesti vabadusvõitluse ja
vastupanuliikumise jäädvustamisel.
Murtud Rukkilille Ühingu esitatud
kandidaatidest pälvisid tänavu aumärgi Laur Sits Harjumaalt, Heino
Tina Tallinnast, Kaie Mägi Põlvamaalt, Helju Kaar Valgamaalt ja Romet Pazuhanitš Võrumaalt. Tam-

mepärja aumärke jagas ministeerium kolmandat korda, varasematel aastatel on Murtud Rukkilille
Ühingu esitatud kandidaatidest
märgi saanud Enno Uibo, Raimo
Ladva, Herbert Gailan, Mare Tammerand ja Malle Annus.
„31. augustil 26 aastat tagasi lahkus Eestist viimane Vene sõdur. See
lahkumine polnud ilus ja sõbralik,
vaid pigem vaenulik, kuid tähtis
on, et me saime lõpuks ometi taas
vabaks,“ kõneles tseremoonial justiitsminister Raivo Aeg. „Võõrast
väest jäid siia maha lõhutud kasarmud ja palju lagastatud alasid, mille me oleme nüüdseks ammu kor-

da teinud. Kuid üle poole sajandi kestnud okupatsioon lõi
meie maale ja rahvale ka selliseid haavu, mida pole võimalik
ravida, heastada ja korda teha.“
„Teisele maailmasõjale ja Eesti okupeerimisele pani aluse 23. augustil
1939 sõlmitud Molotovi-Ribbentropi pakt. See võttis meilt vabaduse ja oma riigi. See kuritegelik sobing hävitas viiendiku eesti rahvast,“ kõneles Aeg. „Vabaduse saime tagasi, aga kaotatud elusid
pole võimalik kuidagi tagasi saada.
See on korvamatu kaotus. Selle
kaotuse valu aitab leevendada ainult see, et me peame neid inimesi
igavesti meeles – et me ei unusta
kurjategijate ohvreid ja mäletame,
kui ränka hinda me oleme pidanud

oma vabaduse eest maksma.“
„Meie rahva vabadusiha võitis vägivalla. Meie pisike rahvas osutus tugevamaks kui maailma kõige jubedamad hirmuvalitsused. Et see nii
läks, selles on suuri teeneid kõigil
vabadusvõitlejatel: metsavendadel, soomepoistel, kaitselahingute
veteranidel, vabadusvõitluses osalenud koolilaste põrandaaluste
ühenduste liikmetel, okupantide
valede vastu võidelnud dissidentidel,“ rääkis minister. „Tänase võidupäeva puhul otsustasin ma autasustada Tammepärja aumärgiga 29
vabadusvõitlejat ning vabadusvõitluse ja vastupanuliikumise mälestuse jäädvustajat. Kõik nad on
andnud oma panuse meie rahva
hüvanguks mitte töökohustuse
tõttu, vaid vabatahtlikult, armastusest ja truudusest Eesti riigi vastu.“

Vabaduse Tammepärja ordenid
„Meie ühine kohus on teha kõik
selleks, et rahvas oma kangelasi ei
unustaks; et meie lapsed ja lapselapsed teaksid, millist hinda on
nende vanemad maksnud vabadu-

se eest, mis praegu tundub nii enesestmõistetav. Olge tugevad nagu
tammed!“ soovis minister Raivo
Aeg laureaatidele ja külalistele.

Kes nad on, meie tänavused „tugevad nagu tammed“?
Laur Sits on Murtud Rukkilille Ühingu üks asutajatest ning juhatuse liige. Ta on kogu ühingu
tegutsemise perioodil alates 2003. aastast aidanud kaasa ürituste korraldamisele, olnud abiks
teiste represseeritute nõustamisel, mälestuste kogumisel ja jäädvustamisel. Laur küüditati Siberisse 1949. aastal koos ema ja vendadega. Mälestusi tema lapsepõlvest Siberis saab lugeda
raamatu „Kalevipoja lapsed“ 1. osast.
Kaie Mägi ja Helju Kaar on Murtud Rukkilille Ühingu aktiivsed liikmed Lõuna-Eestist, olles
koordineerinud ühingu tegevust Põlva- ja Valgamaal. Ka nende mälestused on talletatud
„Kalevipoja laste“ raamatusse.
Heino Tina on ühingu tegevusele kaasa aidanud viimased 5-6 aastat ning aidanud koordineerida tegevusi Tallinnas. Hindame väga Heino positiivset ellusuhtumist ning
ettevõtlikkust.

Kaie Mägi esindaja, Romet Pazuhanitš, minister Raivo Aeg,
Heino Tina, Laur Sits.

Tänavustest aumärkide saajatest noorim on 26-aastane Romet Pazuhanitš, kes on alates
oma lapsepõlvest kaasa löönud Murtud Rukkilille Ühingu üritustel noorkotkana, hiljem
noorkotkaste ja kodutütarde juhina. Ta kogub repressiooniaegseid mälestusi ning tutvustab
neid ka nooremale põlvkondadele.
Ta on kokkutulekute korraldaja ning Eesti Kodu mälestuskompleksi arendaja.

Palju õnne!

Repressioonidest, metsavendlusest ning Vabaduse
Tammepärjast
ROMET PAZUHANITŠ
Õudne on mõelda, mida pidid
läbi elama tuhanded inimesed. Minul noore mehena on nende olukorda ja tundeid väga raske ette kujutada. Ma ei mõista, kuidas oli võimalik, et võõrad tulid sinu koju ning
andsid käsu pakkida asjad ja sind
viidi rongi, mis hakkas sõitma Siberi
poole. Kuidas on see võimalik, et lahutati mehed oma naistest ja naised oma lastest. Kuidas on võimalik,
et inimesed olid sunnitud põgenema aastateks metsa ja varjama end,
jätma võõrvõimu sunnil oma pered
ja kodud. Kus oli inimlikkus ja inimõigused? Miks ei olnud valikuvõimalusi ja vabadust? Kõik need küsimused ja mõtted on minu jaoks
ebareaalsed ja täiesti valed. Kuid
ajalugu teades, see kõik nii just oligi.
Paljud vanemad inimesed mäletavad neid koledaid aegu ning on
neist rääkinud. Arreteerimised algasid Eestis kohe pärast Nõukogude
vägede sissemarssi 1940. a juunis.
14. juunil 1941. a. toimus esimene
massiküüditamine. Öösel piirati majad sisse, inimesed aeti üles ja neile
loeti ette väljasaatmise otsus. Asjade pakkimiseks anti kuni 2 tundi.
Perekonnad toimetati valve all
raudteejaamadesse, kus neid ootasid trellitatud loomavagunid. Mehed eraldati teistest pereliikmetest
ja saadeti vangilaagritesse. Naised
ja lapsed viidi väheasustatud Siberi
küladesse, kus alguses surid väike-

sed lapsed ja vanurid, siis vanemad,
kes hoidsid oma viimased suutäied
lastele. Nii jäid ellu mõned suuremad lapsed, kes viidi lastekodusse.
Enamus 1941.a. väljasaadetutest
suri ebainimlike tingimuste tõttu.
1941.a. küüditati Eestist üle 10
000 inimese (nende hulgas ka arreteeritud mehed). 1949.a. 25. märtsil
algas uus massiküüditamine. Kordusid küüditamisöö õudused. Siiski
tajuti eelnevalt ohumärke: veoautode ja rongide koondamine, kuulujutud, hoiatused. Tänu sellele õnnestus mõnelgi küüditamise eest varjuda. Asemele võeti juhuslikke inimesi või “reservi” hulgast.
Teekond Siberisse kestis ligi 3 nädalat, tuli kannatada ruumikitsikust,
õhupuudust ja tühja kõhtu. Kui jõuti kohale, aeti inimesed vagunitest
välja ja algas “orjaturg”. Kohalike majandite juhid hakkasid endile tööjõudu valima. Kõige enne said endile “peremehed” tööjõulised inimesed. Viimastena seisid õuel naised
väikeste lastega ja vanurid.
Küüditatud paigutati elama kohalike elanike juurde, kus juba enne
elati ruumikitsikuses. Hiljem ehitasid eestlased endile põletamata savitellistest väikesed majad. Eestlased kutsusid oma majade rühma
Savikülaks, kohalikud Estoniaks.
Küüditatud toetasid üksteist, kuid
said hästi läbi ka siberlastega. Viimased õppisid eestlasi hindama nende
töökuse, taibukuse ja kohusetundlikkuse pärast.
Tänaseks on nendest kaugetest

aegadest möödunud mitu inimpõlve, tänastele noortele on need
sündmused kauge ajalugu. Sellele
vaatamata on 1941.-49. aasta sündmused puudutanud paljusid isiklikult, perekonniti, läbi sugulaste.
Minu perest pole küll kedagi küüditatud, kuid ega sellestki palju puudu ei olnud. Küll aga pole mõiste
„metsavendlus“ minu pere jaoks
võõras.
Enne ja pärast II maailmasõda
põgenes Eestis võõrvõimu eest
metsadesse tuhandeid mehi ja naisi. Miks? Põhjusi oli palju: kardeti
nõukogude või saksa armeesse võtmist, jõukad talumehed pelgasid Siberisse viimist, vabatahtlikult või
sundkorras saksa sõjaväes teeninud
mehed olid väga halvas kirjas uue
võimu ees. Kõigil aga säilis lootus
peatseks Eesti Vabariigi taasiseseisvumiseks välisriikide abiga.
Aasta oli 1949, kui minu vanavanaisa Elmar Puusepp varjas ennast 7
aastat majas, kus elasid tema naine,
ämm ja väike tütar. Mõned majad
eemal Kuutsi külas asus NKVD allasutus. Elmari rängaks süüks peeti
uue võimu poolt seda, et ta kuulus
kohalikku omakaitsesse ja tema isa
majapidamises kasutati võõrast
tööjõudu ehk sulast. Nõukogude
võim pidas metsavendadele halastamatut jahti. Suurem osa metsavendadest langes või pärast kinnivõtmist saadeti Siberisse. Minu vanavanaisa Elmar jäeti õnneks Eestisse, temal ei leitud mingit süüd ning
ta sai naasta oma pere juurde.
Milles küll seisnes kõigi nende
inimeste süü, keda Nõukogude
võim repressioonidega orjastas? Tegelikult ju enamikul mingit süüd

ette näidata polnudki. Nende südametunnistused oli puhtad ning
kogu võõrvõimu poolt kaela määritud teod olid utoopia.
Eesti president Kersti Kaljulaid on
öelnud, et mälestame minevikku ja
teeme kõik selleks, et meil oleks turvaline tulevik täna ja iga päev. Meie
tulevik on siin, meie noored ja lapsed. Meil on vastutus nende ees
mäletada ja tegutseda. Olen presidendiga igati nõus, sest olen ka
mina võtnud rolli, kus mälestan minevikku ja annan seda edasi tänastele lastele ja noortele. Nende nägudest ja silmist on vastu peegeldunud arusaamatus ja mõistmatus.
Neil on sama raske mõista seda
aega, nagu minulgi. Aega, mil polnud võimalik üksteisele helistada,
saata e-posti teel kirja või kutsuda
võõraste sissetungi korral politseid.
Just seda viimast, miks ei kutsunud
nad politseid, olen palju laste suust
kuulnud.
Eks seda kõike ongi tänastele
noortele raske selgitada, kuid sellest
hoolimata tuleb seda siiski teha.
Mõistmine on oluline just selleks, et
meie tulevik oleks turvaline. Selleks
kõigeks olen ma võtnud enda südameasjaks koguda repressiooniaegseid mälestusi ning tutvustada neid
just nooremale põlvkonnale. Teen
seda peamiselt läbi noorkotkaste ja
kodutütarde tegevuse ning samuti
osalt ka töötades Mõniste Talurahvamuuseumis. Oma töös puutun
kokku paljude laste- ja noortega,
kellele püüan edasi anda meie esivanemate lugusid rasketest ning ka
õnnelikest, tagasi koju naasmise aegadest.
Juba aastaid olen olnud abiks

Romet Pazuhanitš
represseeritute kokkutulekute korraldamisel ning tugev koostöö on
mul Murtud Rukkilille Ühinguga,
keda aitan nõu ja jõuga Eesti Kodu
memoriaali arendamisel. Just Murtud Rukkilille Ühing märkas minu
tegevust ning esitas mind justiitsministeeriumile Vabaduse Tammepärja aumärgi saamiseks.
Olen kogu hingest tänulik, et
mind on märgatud ja et olen saanud teha Eesti riigi heaks midagi,
mida praegu on mul raske mõista.
Kuid usun, et kunagi saan sellest paremini aru.
Möödunud sajand on olnud
meie rahvale raske. Repressioonid,
küüditamised, metsavendlus, võimuvahetused, lahingud ja sõjad.
Kõigele hoolimata on eestlased pidanud vastu. Ei ole me kaotanud
rohkem kui 50 okupatsiooniaasta

jooksul oma keelt ega kultuuri. Oleme jäänud truuks enda rahvusele ja
isamaale. Eestlased on nagu tugevad tammed, mis on juurdunud
kindlalt maasse. Me pole sõjakas,
vaid arukas rahvas, sest suudame
end vabastada võõrvõimu kütkest,
valamata ühtegi veretilka. Selle asemel me hoopis hoiame üksteise kätest kõvasti kinni ning laulame südamest meile armsaks saanud laule.
Nagu ütlevad ka laulusõnad, on
meie esiisad aastasadu käinud seda
teed, kuid ei kohutanud neid ei tormid ega veed.
Loodame kogu hingest, et punalipud ei kata enam iialgi meie sini-must-valget. Minu kohus on seista Eesti riigi ja rahva ees, mälestada
minevikku ja teha kõik selleks, et
meil oleks turvaline tulevik täna ja
edaspidi.

Murtud Rukkilille Ühingu teataja
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„Kuhu me läheme?“ ehk visuaali kaudu jutustatud
emotsionaalsed lood
Austraaliasse põgenenud väliseestlase
kujundatud kangad.

maks tänapäeva olukordadele.
Ta on õppinud installatsiooni ja
skulptuuri (BA) ja kaasaegset
kunsti (MA) Eesti Kunstiakadeemias.
Triin Kerge (1986) praktika läbivaks teemaks on kodu, selle
tähendus ja koduigatsus. Oma
töödes kasutab ta valdavalt fotograafiat ja videot. Ta on õppinud dokumentaalfotograafiat
(BA) Newporti Ülikoolis ja kaasaegset kunsti (MA) Eesti Kunstiakadeemias.

helepanu kollektiivse mälu isiklikule küljele.

Triin Kerge tehtud ﬁlmi esitlus ARS projektiruumis
Tallinnas ARS Projektiruumis
oli 14.–29.08.2020 avatud näitus „Kuhu me lähme?“, mille autorid on noored kunstnikud
Triin Kerge ja Aksel Haagensen.
Näitus põhineb 1944. aastal
Eestist lapsena põgenenute ja

1949. aastal lapsena Siberisse
küüditatute lugudel. Kunstnikud panevad need Eesti ajaloo
kaks suurt narratiivi omavahel
dialoogi ning seavad küsimuse
alla kultuurilisi arusaamu, mis
on tekkinud küüditamise ja
suure põgenemise kohta.

Aksel Haagensen esitab lühifilmi kaudu kõrvuti enda ning
oma vanaema väliseestlust
ning sidemeid Austraalia keskkonnaga. Triin Kerge toob oma
filmis vaataja ette kuus naist,
keda küüditati lastena 1949.
aastal Siberisse, ning pöörab tä-

Meil on väga hea meel, et kunstirühmituse SLED noortest on saanud väga head
koostööpartnerid, kes on repressioonide perioodi võtnud oma südameasjaks ning talletavad seda perioodi märkimisväärsel moel – mitte ainult kirjasõnas, vaid läbi ﬁlmi, kus sõnu
polegi vaja, maitsete, lõhnade, maastike, kujundite kaudu. See on lähenemine, millel on
väga suur potentsiaal kõnetada nii noori kui ka vanu, mida kinnitas ka näitus „Kuhu me
läheme?“ ning Triin Kergele antud noore kunstniku preemia.
Oleme SLED-ile väga tänulikud tehtud töö eest!
Oleme kunstirühmituse SLED tegemisi kajastanud mitmetes eelnevates Rukkilille lehtedes
– tasub lugeda, kes pole seda veel teinud.

Murtud Rukkilille Ühing

1944. aasta suure põgenemise käigus põgenes Eestist pea
80 000 inimest. Kõige rohkem
oli põgenike hulgas nooremas
keskeas inimesi ja lapsi. Kodumaalt lahkuti omateada ajutiselt, kuid kui selgus, et tagasiteed ei ole, otsiti võimalusi uue
elu rajamiseks välismaal.
1949. aasta märtsis küüditati
Eestist Siberisse üle 20 000 inimese, kellest üle 6000 olid lapsed. Nad ei teadnud, kuhu nad
lähevad ega kui kauaks. Eestlasi
hakati
vabastama
alles
1950ndate lõpus – Siberis sündinud ning seal üles kasvanud
lapsed pidid Eestisse jõudes
taas uue keskkonnaga kohanema.

Enamik eestlasi teab kedagi,
kes on olnud mõjutatud küüditamistest või suurest põgenemisest.
Kunstnikud kirjeldavad, et
toonaste laste põlvkond on viimane, kellel on vahetu kogemus ajaloosündmustest, mis on
jätnud jälje ka järgnenud põlvkondadele. Isiklike lugude ja
mälestuste kaudu mõtestavad
kunstnikud üle 70 aasta taguste
sündmuste
mitmekihilisust
ning tagajärgi tänapäeval.
Aksel Haagensen (1993) kasutab oma kunstis peamiselt
installatsiooni ja videot ning on
huvitatud dokumentaalsusest
kaasaegses kunstis. Ta on uurinud paguluse teemat oma vanavanemate lugude põhjal, kasutades seda filtrina lähene-

Tänavu augustis pälvis Triin
Kerge noore kunstniku magistritaseme preemia. Triin Kerge
lõpetas tänavu vabade kunstide teaduskonna kaasaegse
kunsti magistriõppe. Žürii hinnangul leiti, et tema töö „Siberi
lapsed“ näol on “valitud tõsine
ja nõudlik teema, mida kunstnik
suudab Siberisse küüditatud
eestlaste laste kaudu avada liigutavalt ja omalaadset samastumise võimalust pakkuvalt. Süvitsiminev film ja uurimistöö suhestub raske ja traumaatilise
ajajärguga tundlikult ja liigse
hinnangulise paatoseta. Põhjaliku ja pühendunud töö taustal
on Kerge loonud teose, mis ei
ole raskekoeline dokumentaal,
vaid kunstiteos, mis viib kogeja
kaasahaaravalt teemasse. “Siberi lapsed” on lihtne, korraga
neutraalne ja ülimalt isiklik.”

Näitus „Siberi valge“ Vabamus – küüditatute noorusest,
sõprusest ja armastusest Siberis

E-giid jutustab represseeritute saatusi lugude kaudu.

Muuseumi ekskursioon algab keldrikorruselt repressiooniaegade osast
2018. aastal uue kuue saanud Vabamu ehk endise nimega okupatsioonimuuseum Tallinnas pakub
huvilistele uut näitust „Siberi valge.
Helgete mälestuste otsingul“, mis
on Johanna Rannula koostatud näitus küüditatute noorusest, sõprusest ja armastusest Siberis. Näitus
avati tänavu 14. juunil, juuniküüditamise aastapäeval, ning on avatud
kuni 14. veebruarini 2021.
Näituse tutvustuseks saab Vabamu kodulehelt lugeda nii:„Kas Siberil on oma värv? Siberit oleme harjunud nägema pigem tumedates
toonides. Sellega seostuvad kohutavad peatükid ajaloos, loodus olevat seal kõle ja külm. Kuid kas tõesti
pole Siberil heledamaid toone? “Siberi valge” segab värve läbi fotokunsti ja antropoloogilise vaatenur-

kade. Näitamaks traagilise ajaloosündmuse, küüditamise, juures
tihti varju jäävaid inimlikke külgi on
fookus Siberi laste mälestustel ja
nostalgilistel kogemustel. Kunstnik
mõtiskleb, kuidas suhestuvad isiklikud kogemused ühiskondliku ajalookäsitlusse ja vaatleb Siberi kuvandit ka laiemalt.
Läbivaks jooneks on valge lina,
mida tihti kasutati fotostuudio asemel nii Siberis pärast maailmasõda,
aga ka mujal ja hiljem. Kasutati ka
mustrilisi, tumedaid, värvilisi, kuid
valge lina on sümboolne, nagu valge lipp on rahu märk. Lina taustal
tehtud pilte leidis Rannula küüditatutest intervjueeritavate fotoalbumitest ning okupatsioonide ja vabaduse muuseumi Vabamu kogudest. Kasutades ajastuhõngulist võ-

tet, portreteeris kunstnik kuute
küüditatut, kelle lapsepõlv möödus
Siberis.
Näitusel on esitatud kuue inimese lood, kes veetsid oma lapsepõlve
Siberis, aga nüüd elavad Rae vallas.
Raivo, Erna, Saima, Rünno, Olga ja
Heikki ja nende asjad räägivad Siberist läbi noore inimese pilgu. Kunstnik lähtus etnograafilisest uurimisviisidest ja kogus kokku inimeste
mälestusesemed, mis on Siberist
kaasa toodud ja alles hoitud. Kas ja
kuidas peituvad esemetes lood?
Kas neile omandatavad tähendused hääbuvad kui neid mäletavad
inimesed kaovad? Kui ühiskond
mälestab kivist monumentidega,
siis kunstnikku huvitavad just isiklikud monumendid - füüsilised esemed, milles kätkeb nii personaalne

kui ka suur ajalugu, ja nende vastuolulisus.“
Autor Johanna Rannula (1990)
on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia (EKA) urbanistika magistrantuuri. Fotograafias lähtub ta antropoloogilistest meetoditest ja keskendub dokumentalistikale, olles
huvitatud kohamälu, nostalgia ja
vananemise teemadest. Siberisse
jõudis ta koos EKA vilistlaste ekspeditsioonidega 2017. ja 2018. aasta
suvedel. Rannula töötab Tallinna
Linnamuuseumis näituste projektijuhtina.
Uuendatud Vabamu keskendub
pigem lugudele kui esemetele. Vanas muuseumis oli esemeid palju
rohkem ning keldrikorrusel olid kogud. Nüüd on kogud ca 40 000 museaaliga viidud rendipinnale koguhoidja pilgu alla, kust neid aeg-ajalt
väljapanekute ajaks muuseumisse
tuuakse. Aina rohkem on fookuses
lood, mida praegu jutustatakse

muuseumis vaid 150 eseme kaudu.
Muuseumi on muudetud oluliselt
atraktiivsemaks ka nooremale põlvkonnale ja (välis)turistidele ning panustatud tegevusele sotsiaalmeedias.
Külastajat juhib läbi muuseumi
e-giid, mis muudab külastuse ajalooliseks rännakuks. Uus püsinäitus
kujutab teekonda okupatsioonidest vabaduseni ja koosneb viiest
osast. Eestit okupeerinud totalitaarsete režiimide inimvaenulikkust
avatakse läbi eestimaalaste lugude,
kelle „süüks“ võimude silmis oli enamasti iseendaks olemine. Teine osa
näitusel räägib võõrvõimu eest põgenemisest ja toob esile väliseesti
ajaloo. Kesksel kohal on 1944. aasta
sügisel Rootsi põgenemiseks kasutatud paat ning esmakordselt avalikkusele eksponeeritud originaalkaadrid laev Triina teekonnast. Nõukogude perioodile keskenduv näituse osa näitab, milliseid ideoloogi-

lisi valikuid ja dilemmasid uus kord
inimestes tekitas ning kuidas okupatsioonivõimudele vastu hakati.
Edasi viib näitus iseseisvuse taastamise korrusele, mis räägib Eesti loo
alates 1987. aasta fosforiidisõjast
kuni Eesti Euroopa Liitu astumisega
2004. aastal. Näituse viimane osa
puudutab vabadust tänasel päeval.
Okupatsioonide ja vabaduse
muuseum Vabamu on suurim kodaniku algatusel loodud muuseum
Eestis. 1998. aastal asutati USA-s
Washingtoni osariigis Kistler-Ritso
Foundation eesmärgiga koguda
dokumente ja mälestusi Eesti lähiajaloost. Samaaegselt loodi Eestis
Kistler-Ritso Eesti Sihtasutus, mille
ülesanne oli rajada Tallinnasse Eesti
lähiajalugu kajastav muuseum.
Vaata täpsemat infot Vabamu
kodulehelt www.vabamu.ee. Vabamu külastamine on represseeritutele tasuta.
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Murtud Rukkilille Ühing ületab sõpruse
nimel piire
ROMET PAZUHANITŠ
23. augustil sõitsid Murtud Rukkilille Ühingu esindajad Lätti, et
osaleda Balti Keti aastapäeval.
Tallinnast alanud pikk sõit Lõuna-Eesti kuplite poole viis bussis
olnud 20-liikmelise reisiseltskonna Põhja-Lätis olevasse Aluksne
linna.
Seal võttis eestlasi vastu sõbralik
tervitus Aluksne poliitiliselt represseeritute klubi Sarma delegatsioonilt. Klubi esimees Dzidra
Mazika kallistas rõõmsal taaskohtumisel tuttavaid eestlasi.
Aluksne linnapea tervitas saabunud külalisi ning pakkus kehakinnitust.
Seejärel jalutati tutvuma linna
vaatamisväärsustega. Murtud
Rukkilille Ühing asetas lillepärja
Unistuse skulptuuri jalamile,

mida kohalik rahvas nimetab
hellitavalt emakeseks. Külastati
linna uut lossi, kus asub Aluksne muuseum ja loodusmuuseum Vides labirints, samuti
Aluksne laste- ja noortekeskus
ning piirkonna turismiinfopunkt. Muuseumis tutvuti Aluksne piirkonna ajalooga, erinevate skulptuuridega ning kõige
enam puudutas koosolnuid totalitaarrežiimi ohvrite memoriaalnäitus.
Päeva teises pooles saadi osa
Balti Keti aastapäevast, mis toimus Ernst Glika Aluksne riigigümnaasiumi esisel platsil. Toimusid tervitused ja sõnavõtud,
ühtlasi kõlasid ka kõigi kolme
Baltimaa hümnid. Kuulati Läti
muusikat ning avati Aluksne õpilaste rajatud lilleväljak.
Veel enne ärasõitu pakuti eestlastele õhtusööki ning vesteldi

Toiduhoidla Taltsõ
vabaõhumuuseumis Listvjankas.
Aluksne lilleväljak

Tutvumine Aluksne linnaga

erinevatel teemadel. Räägiti
edasistest koostööüritustest
ning tänutäheks kinkisid lätlased kõigile sõpradele Eestist leivapätsid.

Märkame naabreid enda kõrval
Suurema osa taasiseseisvunud riigina tegutsemise ajast on teenimatult tagaplaanile jäänud suhted Läti ja Leeduga. Kui Murtud Rukkilille Ühing 2003. aastal asutati, kulus samuti veel kümmekond aastat, et leiaksime kontakti naabrite
lätlaste ja leedukatega. Kui kontakt saadud, poleks nagu aega mööda läinudki.
Meil on väga sarnane ajalugu – repressioonid puudutasid meid üsna ühtemoodi.
Mäletame okupatsiooniaegadest sarnaseid asju. On olnud väga huvitav kuulata
üksteise mälestusi ning luua seoseid. Oleme tegutsenud naaberriikides paralleelselt, kuid siiski sarnaselt – kogunud mälestusi, püstitanud mälestusmärke, andnud välja raamatuid, tegelenud represseeritute puhul samasuguste sotsiaalprobleemidega. Oli viimane aeg, et me üksteist märkaks ning asuks kogemusi vahetama. Oleme väga rõõmsad, et Lätis on meie tugev koostööpartner ühendus Sarma, kelle kutsel me juba viimased 4-5 aastat oleme käinud Balti Keti aastapäeval
Aluksnes. Sama kaua on käinud lätlased meie juures vastukülaskäikudel.

Murtud Rukkilille Ühing

Unistuse skulptuur, mida kutsutakse emakeseks

14 aastat Rukkilille päeva traditsiooni

Lõõtspillimängija Malle Vissel

Represseeritud, sõbrad,
koostööpartnerid: Dzidra Mazika Lätistja
Raimo Ladva Eestist

15. augustil, rukkimaarjapäeval toimus Võrumaal Mõnistes
Eesti Kodu mälestuskompleksis
traditsiooniline Rukkilille päev.
Murtud Rukkilille Ühingu eestvedamisel toimus see juba 14.
korda. Rukkilille päeva korraldamiseks teeb Murtud Rukkilille
Ühing koostööd kaitseliidu ja
naiskodukaitsega, noorte kotkaste ja kodutütardega, kohaliku omavalitsusega, Mehkamaa
kultuuriseltsiga ning paljude
piirkonnas olevate aktiivsete inimestega.
Käesoleval aastal aitas Rukkilille päeva korraldada Mõniste
kohalik noormees Romet Pazuhanitš, kes on ka varasematel
aastatel mälestuskompleksi juures toimunud sündmuste korraldamisega seotud olnud. Sel aas-

tal oli Rukkilille päev üks osa
Hargla III kihelkonnapäeva kultuuriprogrammist.
Eesti Kodu mälestuskompleksi juurde tulid Rukkilille päeva
sündmusest osa saama umbes
80 inimest, kohal olid Murtud
Rukkilille Ühingu head sõbrad
Lätimaalt Aluksnest. Enne päeva
avamist pakuti kõigile saabujatele Siiri Uibo valmistatud karaskit. Rukkilille Päev avati riigilipu
heiskamise ja hümni laulmisega. Lipu heiskasid mälestuskompleksi noorperemees Lenno Lüüs ja noorperenaine Kerli
Lina.
Avasõnad ütles päevajuht ja
kava koostaja Romet Pazuhanitš: „Kodu tähendus on kõigile
erinev ja see sõltub paljudest asjadest. Kodu saab olla koht, kus

me oleme sündinud või hoopis
üles kasvanud. Kuid see on üks
tähtsamaid kohti maailmas ja
sellest lahti öelda on väga raske.
Tänane Rukkilille päev on pühendatud kõikidele neile, kes pidid hülgama oma kodud ning
minema pikkadeks aastateks
oma kodudest eemale. Neil, kel
õnnestus tagasi tulla, ei olnudki
tihti enam võimalust oma kodukesse naasta, kuna kodust olid
järel vaid ahervaremed.“
Külalisi tervitas Murtud Rukkilille Ühingu esimees Enno Uibo,
kelle lapsepõlvekodu asus siin,
kus täna seisab Eesti Kodu mälestuskompleks. Kompleks rajati
2006. aastal ning on järjest täienenud. Viimati avati seal Vaikuse
Karje monument 2019. aasta suvel. Lisaks avati möödunud aas-

Platvorm Eesti Kodu kompleksis on juba ootel sellele püstitatakse ja avatakse
2021. a kevadel metsavenna mälestusmärk.

tal ka metsaonn koos metsavennateemalise Joonase õpperajaga. Järgmisena on plaanis avada
metsavenna mälestusskulptuur.
Tervitussõnad ütles Memento Võrumaa ühenduse esimees
Silver Sild. Lisaks saatsid tervitused edasi ka Võrumaa Arenduskeskus, Kaitseliidu Võrumaa Malev, Eesti Endiste Metsavendade
Liit ja Kaitseväe Akadeemia. Lillepärjad ja küünlad asetasid mälestuskompleksi jalamile Mõniste rühma noorkotkad ja kodutütred, Memento ning Rõuge
vallavalitsuse esindaja. Tervitused ja tänusõnad andis edasi
Aluksne poliitiliselt represseeritute klubi Sarma juht Dzidra
Mazika.
Kunagisest Hargla kihelkonnast ja Mõniste piirkonna ajaloost andis põhjaliku ülevaate
Mõniste talurahvamuuseumi juhataja Hele Tulviste. Rahvast
rõõmustas lõõtsamängu ja lauluga Malle Vissel. Üheskoos lauldi vanu lauluviise, mille meloodiad olid tuttavad nii eestlastele
kui ka lätlastele.
Rukkilille päeva lõpuks tänas
Enno Uibo kõiki külalisi ja korraldajaid. Lõpulauluna kõlas Mõniste paikkonna traditsiooniline
laul „Mu Isamaa armas“. Külalistega tehti ühispilt, mille järel
said kõik kohaletulnud kehakinnitust maitsvast seljankasupist,
mida pakkus naiskodukaitse Võrumaa ringkond. Nauditi head
seltskonda, vahetati muljeid ja
rõõmustati ilusa päikeselise
õhtu üle.
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Läänemaal Puise ninas avati paadipõgenike
mälestusmärk
Väga tuulisel, kuid päikesepaistelisel 19. septembril avati
Läänemaal Puise ninas mere
ääres paadipõgenike mälestusmärk, mis kujutab ema ja last,
kes on 1944. aasta suurpõgenemise ajal ootel, et saaks istuda
paati ning ära minna – nad ei
taha, aga „minna ei taha, kuid
jääda ei saa.“ Ettevõtmise eestvedaja oli Eesti Memento Liit,
skulptuuri valmistas Aivar Simson.
Mälestusmärgi tutvustuseks
välja antud brošüür kirjeldab:
„2019. aastal möödus 75 aastat
eestimaalaste suurpõgenemisest lähenevate punavägede
eest, mille käigus põgenesid
Eestist kümned tuhanded, kellest mitte kõik ei jõudnud õnnelikult üle mere. Väga paljud,
hinnanguliselt 5000 inimest,
leidsid otsa sügiseses meres.
„Hinnanguliselt“ sellepärast, et
ega seda ajajärku pole ka erilise
põhjalikkusega uuritud, kajastatud ega vääriliselt nende inimeste mälestust põlistatud.“
Monumendi idee autor on
Heidi Ivask, kes ootas koos
emaga 75 aastat tagasi paati

just sealsamas Puise ninas. Kokku olid tulnud inimesed üle
Eesti. Puise tee äärde jäävas Põgari palvemajas pidas Otto Tiefi
juhitud Eesti valitsus oma viimase istungi. Paraku ka nemad,
nagu ka Heidi oma ema ja õega,
pidid minema tagasi, sest paate
ei jätkunud. Üle mere pääses riigisekretär Helmut Maandi, kaasas Riigi Teataja nr 1.
Kivi koos mälestusplaadiga,

millel Aidi Valliku luuletus, avati
juba aasta tagasi – 19. septembril 2019.
Avamistseremoonia üks põhikõnelejatest oli Puise rannalt
põgenenud Helmut Maandi
poeg Jaak Maandi, kes elab alates 1992. aastast taas vabas
Eestis. Ta kirjeldas, et Saksa
väed taandusid, kuid Vene okupatsiooni oht oli reaalne ehk
vaenulikud võimud olid vahetumas: „Otto Tiefi valitsus andis
riigiõigusliku aluse vastupanule. See vastupanu ühendab nii
põgenejaid kui ka neid, kes jäid

Aidi Valliku luuletus mälestusplaadil:
Mis saab küll nendest, kes läevad?
Ja mis saab sellest, kes jääb?
All sõjatormise taeva
kuidas hoida kinni veel käest?
Huulil on armsate nimed, merevesi ja kodude
tuhk.
Valus jäämine. Valus minek.

Rannal tormilainete uhk

Tamsalu ja Harjumaa esindajad

siia võitlema relva ja sõnaga.
Mõlema jaoks oli see võitlus
oluline.“
Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu (ÜEKN) esindaja ja suurpõgenemise toimkonna esimees Iivi Zajedova pöördus samuti avamisel kokkutulnute
poole (pöördumise luges ette
Kärt Ulman): „Ülemaailmne
Eesti Kesknõukogu (ÜEKN)
pöördus EV valitsuse poole toonitades vajadust kinnitada
suurpõgenemise mälestuspäev
riiklikuks tähtpäevaks. Soovitati
püstitada 1944 a. septembrikuu põgenikele mälestusmärk.
Põgenikest jäi maha palju sugulasi, sõpru. Aastakümneid
elati kartuses ja teadmatuses.
Üle maailma on suurpõgenemist alati märgatud ja mälestatud, viimastel aastatel on see
traditsioon juurdunud ka Eestis. Nüüd sai teoks ka mälestusmärk, mis on vajalik samm eesti
rahvale. Tulevik on nende päralt, kes mäletavad minevikku.“
Eesti Memento Liidu esimees
Arnold Aljaste sõnul ei ole mälestusmärk lõplik, ka annetuste
kogumist jätkatakse ja kivisse
raiutakse kõikide toetajate nimed, kes on annetanud 100 eurot või rohkem: „Üheskoos oleme suutnud luua mälestusmärgi nii tormisel merel hukkunutele kui ka üle mere pääsenutele, kes hoidsid eestlust võõrsil ja
olid toeks ja innustajaks Eesti
taasiseseisvumisel.“

Osa 1944. a Rootsis maanunud põgenike nimekirjast

Skulptuuri fondi saab annetada
Eesti
Memento
Liidule
EE101010220007347015, selgi-

tus „Mälestis“. Suurannetajate
hulgas on ka Murtud Rukkilille
Ühing.

Mälestusmärk tagantpoolt - vaatega merele, Rootsi poole

Ühel päikesepaistelisel septembrikuupäeval
1944. aastal
TIINA ANN KIRSS
Tartu Ülikooli
kirjandusteadlane

Eestist 1944. aastal põgenenud vanemate lapsena annan
endale aru, et minu vanemad ei
põgenenud kogenud paadikaptenite juhtimisel Rootsi
suunas. Nad läksid kumbki eraldi ja kohtusid mõned aastad
hiljem. Nad otsustasid ülimalt
pingelises olukorras, mil pool
tundigi võis tähendada võimaluste kustutamist, põgeneda
läände taganevate Saksa vägede laevadel.
Minu emale sai see otsus saatuslikuks. Meditsiiniõena, tolleaegse nimetuse järgi õe-ämmaemandana, sai ta koos oma
isa, ema, venna ning venna kihlatuga ülekoormatud saksa
laatsaretlaevale Moero. Laev
sõitis reidile 21. septembri õhtul 1944, asudes järgmisel hommikul teele Gotenhafeni suunas. Laeva torpedeeriti, oli täistabamus. Laev läks põhja seitsme minutiga 22. septembril kell

11, päikesepaistelisel päeval.
Meri oli rahulik. Pääsenute täpne arv pole teada, ehk pole see
isegi tähtis. Selge on see, et
pääsesid väga vähesed, kuna
haavatud sõdurid ei suutnud
kiiresti liikuda. On tavatõde, et
laevahuku puhul pääsevad
need, kes küünitavad end tekile
ehk laeva kõrgematel korrustel
viibijad. Instinktid, häirekellad,
julgus, võib-olla käest-kinni-julgus. Mõne ellujäänu mälestustes kajab ahastus, kuidas mees
ja naine hüppasid koos, kummalgi väike laps süles. Pinnale
ujudes oli üks lastest kadunud.
Need lapsevanemad käisid
oma last otsimas Gotenhafeni
surnukuuris.
Mu ema pääses.
Oma lapsepõlvest meenutan
septembrikuiseid päevi, need
olid ikka mu mälu raamistuses
päikesepaistelised. Kui ma nelja-aastasena emalt Moero-lugu
kuulsin, ei rääkinud ta arvude
keeles. Mõistagi polnud see
peamine. Ema hoidis peopesal
vettinud ning luitunud käekellarihma tükki. Kell oli seisma

jäänud tema vette hüppamisel
kell 11. Ema oli pealt näinud
oma perekonnaliikmete (paratamatut või tahtlikku) uppumist. Ilmselt olid nad julgenud
hetke ajel kiiresti lainete pinna
alla vajuva laeva kõrgelt vöörilt
merre hüpata. Päästepaadid
olid üle koormatud. Ema keeras
päästepaadi nööri ümber randme ning kaotas teadvuse. Kui ta
ärkas, oli ta konvois järgmise
laeva Lappland pardal. Enne
Gotenhafenisse saabumist anti
talle kätte napp isikutunnistus
laevakapteni pitseriga. Šoki
ning alajahutuse tõttu veetis ta
jalutuna mõned nädalad haiglas, enne kui suunati erialalisele
tööle Lõuna-Saksamaale oktoobri lõpus 1944.
Ema südamele jäi tema perekonnaliikmete meldimine parvlaevale. Seda poleks olnud võimalik ka kõige tontlikuma ettekujutusega ette näha. Neid torpedeerimisi, laevahukke oli
sõja ajal nii palju, et sõjajärgsed
Euroopa ajaloolased tähistavad
neid vaid arvudena, laevade,
mitte pääsenute arvudega.
Meile, mulle ja ka mu nooremale vennale rääkis ema sellest
pääsemisest positiivses võt-

mes, õnneliku juhusena. Kümmekond aastat pärast veest välja tõmbamist sai tema elu mõtteks minu ja mu venna sündimine ja meie kasvatamine.
Kõik ellujääjad on vaprad,
seega ma ei hakka kordama, et
temagi oli. Samas oli selge, et
ema varjas positiivse hoiaku
taga taandumatut süngust.
Ilmselt oli talle kõige raskem
elada oma süüga, ellujäämise
süüga. Ema suri haiguse tagajärjel noorelt.
Meie peres on ka teine põgenemislugu: minu isa oma. Temagi oli aru saanud, et vene
väed olid peatselt Tallinna vallutamas. Ta oli poissmees, olles
1941. aastal saanud Tallinna
Tehnikaülikoolist keemiainseneriteaduse
magistrikraadi.
Kuna ta väitekiri ja ekspertiis
olid põlevkivi alal, jätkus talle
saksa okupatsiooni ajal tööd.
Ta juhendas tudengeid, kelle
hulgast nii mõnigi pääses aasta-aastalt saksa mobilisatsioonist. 1941. aasta juulis oli ta ise
vene armee mobilisatsiooni
eest redusse läinud, püsinud
koos kolme sõbraga Koplis ühe
korterimaja pööningul, kuni
habemed rinnuni kasvasid.

1944. aasta septembris sai
mu isa (ametlike paberitega) lähetuse Wittemberge keemiatööstusesse, asudes jalgrattaga
Tallinnast teele Virtsu suunas.
Tee peal võeti ta vahele, ärandati jalgratas ning ta seati metsatukas „seina äärde“. Millegipärast säästeti kuul ja teda ei
hukatud. Ta jätkas teekonda
jalgsi, sai Virtsus praamile ning
matkas Sõrve sääre tippu. Seal
õnnestus tal laevale saada ning
jõudis paari päeva jooksul Saksamaale. Tema saaga Wittemberge ning Berliini vahel, hilisem Elbe ületamine ning Hamburgi Zoo-laagrisse jõudmiseni
oleks liiga pikk, et jutustada.
Ema päralt oli traagika. Isal
vedas.
Olles pikalt ja aastate jooksul
nende mulle jutustatud sündmuste üle mõelnud, olen kindel, et mu vanemad tõepoolest
põgenesid sõja eest: kumbki ei
saanud liig-kasu ega polnud
kummalgi mitme paadi ja kallist mööblit ja varandust, millega kuskil uut elu alustada. Nende varandus oli hirm.
Lapsepõlves õppisin ma raha
kokku hoidma ning jäägitut pühendumust õppimisele, sest

haridus oli püha. Tuli õppida
ametit: inseneriks, advokaadiks
või arstiks. Paraku sai minust
humanitaar. Minu vanemad
säilitasid eestikeelse kodu ning
eestimeelsed väärtused.
Isa elas kõrge eani, jõudis
1992. ning 1994. aastal külastada Eestis oma venda, keda ta
polnud 52 aastat näinud.
Minu vanemad ei läinud
„hea elu peale“ läände ega reetnud Eestit. Nad olid põgenikud.
Tänu rahvusvahelistele põgenike toetuse asutustele anti
neile toitu, varju ja tööd viieks
aastaks. Siis algas väljarändamise loterii.
Tänapäevaga võrreldes vedas mõlemal mu vanemal kõvasti. Keegi ei süüdanud nende
põgenikelaagrit põlema. Selle
asemel loodi Briti tsoonis hoopis Balti Ülikool, mis võimaldas
paar-kolm aastat tuhandel Balti
päritolu noorel tudengil oma
kõrgharidust jätkata.
Seal mu vanemad kohtusidki, keemiapraktikumil: mu isa
õpetas, ema oli üliõpilane. Nendeta poleks ma olemas, ammugi mitte püsielanikuna Eestis.
Neid ma mälestan.
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Lambakarja brigadirina Siberis

Kohalik liiklusvahend

Lk 7
väljas. Meil olid tõulambad.
Ühes karjas 750, teises 850
looma ning 1350-pealine oinakari.
Kolm aastat käisin karjas ja
siis läksin põllubrigaadi kokaks. Kaks kuud pidasin vastu
ja tulin ära, sest 40-kraadise
palavusega kuuma pliidi juures oli jube olla. Ma päeval
sooja toitu ei suutnudki süüa.
Sõin vaid külma piima ja leiba. Kaks nädalat ei antudki
tööd. Pärast öeldi, et kui karja
vastu võtan, saan tööd. Nii
hakkasin
karjabrigadiriks.
Õed tulid minu juurde tööle
ja meie elu läks palju paremaks. Hommikul kell 5 tuli
lambad karja ajada ja õhtul
kell 10 koju. Suure kuumusega olid loomad väga janused
ja jootmiseks kulus tund. Alles
pärast seda sai endale süüa
tegema hakata ja magamiseks jäi üpris vähe aega. Brigadirina jäi päeval aega õhtuks kui ka hommikuks söök
valmis teha.
Kui abiellusin, hakkas nooHelgi ja õed lambakarjas

Autorist
Helgi Mamai suri 22. augustil 2018. aastal.
Tema lugu on esimest korda kirja pandud märtsis 2009.

HELGI MAMAI
Minu nimi on Helgi Mamai
(neiupõlvenimega Pärismaa).
Olen sündinud Järvamaal
Väinjärve vallas Liusvere külas
Vahemetsa talus.
Meid oli talus 9 inimest: isa,
ema, 2 poega, 3 tütart, tädi ja
onu. Onu oli 31-aastaselt halvatud ja suri, kui mina olin
12-aastane. Pärast seda läks
tädi vanaisa tallu elama. Poisid tegid talus põllutöid ja
muid meestetöid, meie tegelesime aiatööde ja loomadega.
Vanem vend sõjaväkke ei
läinud, sest tal polnud kutset.
Mõni päev hiljem ta arreteeriti, kuid tal õnnestus jooksu
panna ja metsa varjuda. Noo-

rem vend läks temaga kaasa.
Aeg-ajalt käidi kodust süüa
viimas. Metsas neid passiti
ning ema ja õed arreteeriti.
Seejärel poisid tulid metsast
välja ja andsid end üles. Ema
ja õdesid siiski koju ei lastud.
Vanem õde sattus Paide haiglasse, sest sai jalast haavata,
kui püüdis kinnivõtjate eest
põgeneda. Isa suri jõulude
ajal ja vanem õde sai haiglast
koju 7. jaanuaril. Mul jäi kool
pooleli, sest pidin kodus tööd
tegema.
Saatuslikul 1949. aastal jõudis üks naine koos pojaga
küüditajate eest ära joosta ja
siis tuldi ja viidi meid ära. 30
minutit täideti pabereid ja
seejärel anti 30 minutit pakkimiseks. Sõdurid aitasid asjad

ree peale viia ning sõideti teise talusse. Seal anti vanemale
naisele 20 minutit ja siis läks
sõit Koeru, kus ootas meid
auto. Auto laaditi täis ja sõit
läks Tapale, kus pandi meid
vagunitesse. 8 tundi hiljem
sõitsime Narva. Vagunis oli
Türi kandist üks perekond,
kellel olid pillid kaasas. Üle piiri sõites mängisid nad isamaalisi laule ja enamik meist
laulis kaasa.

km kaugusele lambafarmi.
Seal oli üks 8 korteriga barakk
ja kaks maja, kus ühes oli kirgiisi perekond ja teises kohalikud pilusilmsed elanikud.
Talvel noorkari väljas ei käinud. Söötsime neid kolm korda päevas väljas aedikus ning
saatsime lauta tagasi. Aastased ja vanemad lambad olid
vaatamata ilmale kogu aasta

rem õde brigadiriks. Mu abikaasa oli juba vaba ning pool
aastat hiljem sain ka mina vabaks. Tulime ära. Õed olid veel
2 aastat seal, enne kui tulema
lasti.
Oma maja müüsime seal
maha ning mööbli, loomad,
mootorratta ka. Kui tagasi tulime, siis siin abi me ei vaja-

nud. 1200 rubla preemiaraha
(villa ja tallede eest) saadeti
Eestisse järele. Olime saanud
kolmanda koha rajooni karjakasvatuses.
Eestisse jõudnud, käisime
oma kodu vaatamas. Võõrad
sees, laut ja küünid olid ära
põletatud, sead jahuaidas ja
lehmad viljaaidas. Kaks aastat
hiljem olid ka kuurid ja aidad
ära põletatud, sead ja lehmad
hobusetallis. Majarahvas tööl
ei käinud, müüsid loomi ja
elatasid end sellest. Kui õed
tagasi jõudsid ja kodu vaatamas käisid, olid ka direktoriga
kohtunud. Too kutsus neid
koju elama. Lubanud majas
remondigi teha, kuid õed ei
läinud. Läksid hoopis Koeru
elama ja tööle. Veidi hiljem
ajanud direktor need elanikud majast välja ning lasknud
maja maha lammutada.
Siberi elanikke oli paljudest rahvustest. Osa venelastest tulid tagasi Hiinast, elasid
me kõrvalkorteris, käisid
meiega läbi ja hoidsid pidudel meiega kokku. Neile
meeldisid eestlased. Ka sovhoosi direktorile meeldisid
eestlased, sest nad olid tublid
tööinimesed.
Kohalikud
mängisid pilli ja tantsisid sageli öö läbi ja jäid siis töö
juures magama. Kas töö
tehtud sai, ei läinud neile
korda. Eestlased nii ei teinud. Üldiselt saime kohalikega väga hästi läbi. Kõik
elasid vaeselt, kuid rahaga
nad säästlikult ümber käia ei
osanud. Kui palgapäev hilines, käidi eestlastelt laenamas.
Tagasimaksmisega
probleeme polnud ja vargusi ka mitte. Pesu võis rahumeeli õues kuivada – keegi
ei puutunud. Alguses meid
kontrolliti vähemalt kord
kuus, hiljem mitte. Ühel aastal käisin luba küsimata isegi
170 km kaugusel kullakaevanduses ja probleemi ei
tekkinud. Ka Krasnojarskis
puhkekodus õnnestus käia.

10 päeva olime teel. siis
jõudsime kohale. Igaks lõunaks anti suppi ja vahel lasti
vagunist välja. Meie olime 25.
vagunis. Meil oli palju noori ja
keskealisi. Sihtpunktis valis
ühe sovhoosi direktor meid ja
26. vaguni inimesed endale.
Meid pandi autodesse ning
viidi lambakasvatussovhoosi.
Kaks päeva anti puhkust ja siis
tööle.
7. aprillil jõudsime sinna ja
viljakülv juba käis. Väljas oli 25
kraadi sooja. Loopisime kühvlitega vilja auto kasti ja teised
põllul autokastist külvikusse.
Kui viljad maas, saadeti meid
5 km kaugusele teise asulasse
lambakarja. Mais oli lammaste poegimise aeg. Lambad
olid väikestes gruppides. Talled jäeti nädalaks lauta, hiljem lasti ka need karja.

Helgi abikaasa mootorrattaga

Juuni alguses algas silo tegemine, seejärel heinategu.
Hein tõsteti kuhja puust hangudega. Järgnes vilja koristamine. Hiljem saadeti meid 8

Üks eestlaste kodusid Siberis
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Kommunistliku genotsiidi ohvrite memoriaal
– Pilistvere kivikangur
ARNOLD ALJASTE
Eesti Memento Liidu
juhatuse esimees
Pilistvere Kommunistliku
Genotsiidiohvrite Memoriaali
rajamist alustati hingedepäeval, 2. novembril 1988. Rajamist alustati talgutööga koha
ettevalmistuseks. Memoriaali
keskmes on kivikangur, kuhu
on toodud kive kõikjalt Eestist,
Siberist ja kaugemaltki paljude väliseestlaste poolt. Muinasmaakonnas Nurmekund
on rajatud suursugune memoriaal, mille rajajad on Eesti
Muinsuskaitse Selts, Eesti Looduskaitse Selts, Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei, Eesti
Memento Liit, omavalitsus ja
Pilistvere kogudus eesotsas
toonase Pilistvere koguduse
õpetaja Vello Salumiga. Maakonna kivid on kujundanud
Viljandi kunstnik Aate Heli
Õun, need on püstitatud
järk-järgult. 2004. aastal lisandusid neli mälestuskivi – metsavendadele, vabadusvõitleja-

PEEP VARJU
ERAF-i juhatuse liige
Meie sihtasutus on loodud 17.
detsembril 2003 vastu võetud
represseeritud isiku seaduse
(RIS) alusel ja eesmärk on kannatanute loodud organisatsioonide
tegevuse toetamine.

tele, soomepoistele ja tööpataljonlastele, need on kujundatud Endel Palmiste. Hiljem
on lisandunud kivi radiatsiooniohvritele ja ülejäänud maakondadele. Praegu ei ole Pilistveres kivi raplamaalastel,
kes toona kuulusid teiste maakondade alla.
25. märtsil 1999. aastal pühitses piiskop Einar Soone kivikangrul memoriaali dominandi – roostevabast terasest

risti koos altarikiviga, millel on
tekst “Kommunistliku genotsiidi ohvreid Eestis 206 100”,
tähistamaks selle õuduse ohvrite üldarvu Eestis, see on viiendik me rahvast. Pilistvere kivikangur on rajatud ja hoitakse edasi üldrahvaliku algatusena, toetanud on paljud firmad, omavalitsused ja eraannetajad. Memoriaali haldab
EELK Pilistvere Andrease kogudus, mida juhib vaimulik
Hermann Kalmus.

Eesti Memento Liit toetab
kogudust läbi Eesti Represseeritute Abistamise Fondi ja korraldab igal aastal 23. augustil
represseeritute kokkutuleku,
et pidada mälestuspalvus represseerimiste käigus hukkunutele ja meenutada suurimat
sobingut inimkonna ajaloos:
Molotovi-Ribbentropi pakti
sõlmimist.
Südamlike kohtumisteni Pilistveres!

Jüriöö park muutuvas ajas
ja mälestamaks olulisemaid etappe meie riigi ajaloos:
• Jüriöö ülestõusu tähistab pargi keskel maasse löödud mõõk ja
mälestuskivi
• Vabadussõda tähistab monument „Vabadussõjas võitlejatele“
• Teist maailmasõda tähistab
monument „Kõigile Eestlastele
Teises maailmasõjas“.

KAJA UPPIN,
MTÜ Jüriöö Park
Jüriöö pargi rajamist alustati
Tallinna ühes kõrgeimas kohas –
Suur-Sõjamäel - Sõjamäe hiie
nime all juba 1935.aastal, Sõjamäe Kaunistamise Komitee algatusel.
See koht oli muistsete eestlaste esimese vabadusvõitluse –
1343.aastal toimunud Jüriöö ülestõusu – pealahingu paigaks.
Sõjamäe hiiena oli kavas rajada
suurim pühapaik Eestimaa pinnale, kus eesti rahval oleks võimalus
hoida oma ühtekuuluvustunnet
ja viia väärikalt läbi oma suurpäevade tähistamisi, nagu seda tol
ajal olid Eesti Vabariigi aastapäev,
Jüripäev, Võidupüha jne.
Valmisid suurejoonelised projektid parimatelt arhitektidelt,
hiie väljakujundamiseks kutsuti
kaasa aitama kõiki rahvuslikult
mõtlevaid arhitekte, kujureid,
aiandusteadlasi, ehitajaid ja teisi

SA Eesti Represseeritute
Abistamise Fondi tööst

spetsialiste. Hiie lõpliku kujundamise projekti koostamine usaldati arhitekt Johann Ostratile.
Sõjamäe hiis pidi koosnema
seitsmest eestlaste jaoks pühast
elemendist: rahvakogunemise
lagendik, urila, tulila, rahvakangelaste puhkepaik, kuninglikud
tammed, vaikne veekogu ja mets.
Sõjamäe hiie väljaehitamine
oli kavatsetud lõpetada 1943.
aastal Eesti Vabariigi 25. ja Jüriöö
ülestõusu 600.aastapäevaks.
Eesmärk oli rajada Sõjamäe
hiiest eestlaste iseseisvuse haaravaim monument Eestis. Kahjuks
peatas puhkenud Teine maailmasõda nende plaanide elluviimise.
1995.aastal tähistati Sõjamäel
taas pidulikult Jüripäeva. Toimus
rahvalik kevadpidu, millega pandi alus ennesõjaaegse Eesti Vabariigi traditsiooni taastamisele ja
järjepidevusele.
Tänaseks on Jüriöö pargis olemas mälestusmärgid tähistamaks

MTÜ Jüriöö Park tellimusel
koostati projekt, mis nägi ette
pargi lõplikku väljaarendamist.
Rajatud on sammastik ja tuletorn.
Tuletorn: kõrgusega 30m, mis
on küll 100m vähem kui ennesõjaaegse Eesti Vabariigi ajal planeeritud. Idee oli, et rajatav tuletorn hakkaks töötama koos Pika
Hermanni torniga. S.t. kui Pika
Hermanni tornis langetatakse riigilipp, süttib Jüriöö pargi tuletornis tuli, mis põleb hommikuni. Riigilipu heiskamisel Pika Hermanni
torni hommikul Jüriöö pargi tuletornis tuli kustuks.
Meie andmetel on see ainulaadne ja maailmas teist sellist
traditsiooni ei ole.
Sammastik: lisaks tuletornile
on rajatud 15 sambast koosnev
sammastik, kus iga sammas sümboliseerib ühte Eesti maakonda.
Igasse sambasse on paigutatud
vastava maakonna muinaslinnuse fragment.
Marssimisala: rajatud on ka
ulatuslik marssimisala, mis võimaldab lisaks isikkoosseisule ka

rasketehnikaga liikumist. Planeerimisel ja teostamisel oli professionaalsete nõuannetega abiks
viitseadmiral Tarmo Kõuts.
Tammede istutamine: järgimaks esialgselt kavandatut on
taastatud ka tammede istutamise
traditsioon. Esimese tamme istutas Jüriöö parki Konstantin Päts
ning seda on teinud ka president
Arnold Rüütel.
Traditsiooniliselt toimuvad Jüriöö pargis alljärgnevad pidulikud
tseremooniad tähistamaks Eesti
rahvale olulisi tähtpäevi : Eesti
Vabariigi aastapäev 24.veebruaril
, Jüripäev 23. aprillil, Võidupüha
23. juunil.
• Vahipataljoni noorsõdurite
piduliku vandetõotuse andmise
tseremoonia toimub kaks korda
aastas vastavalt märtsis ja septembris
Lisaks tähistatakse pargis ka
Vabadussõja relvarahu aastapäeva 03. jaanuaril, Tartu rahulepingu aastapäeva 02. veebruaril ja
taasiseseisvumispäeva 20. augustil.
Lisandunud on ka uusi traditsioone, mille raames on loodud
aumärk – Jüriöö Täht.

Aumärgi kavalerideks on saanud isikud, kes on kaasa aidanud Jüriöö pargi arengule ja
rahvuslike aadete kestmisele.
Asutatud on ka Jüriöö pargi
rändkarikad, millistega autasustatakse Kaitseliidu iga-aastaste
laskevõistluste parimaid laskureid.

Seaduse järgi on fondi asutamine tehtud Vabariigi Valitsuse
kohustuseks. Seaduse eesmärk
oli ka okupatsiooniaastate põhjustatud kaotuste, kannatuste ja
kahjudega seotud uurimuste jätkuv toetamine. Seega nende projektide ja tegevuste toetamine,
millega jäädvustatakse toimunud okupatsioonikuriteod. Selleks on uurimistööd, mälestusmärkide püstitamine, raamatute
ja trükiste väljaandmine, ohvrite
matmispaikade
selgitamine,
nende tähistamine ja hooldamine.
Fondi asutajaliikmed olid
kolm suuremat kodanikeühendust, kes esindavad kannatanuid
– Eesti Vabadusvõitlejate Liit,
Eesti Memento Liit ja Eesti Endiste Poliitvangide Liit. Fond alustas
tööd 23. märtsil 2006 registreeritud põhikirjast lähtudes, tegevuse juhendi töötas välja ja kinnitas
fondi nõukogu.
Fondile eraldatud toetusest
suurem osa on määratud tegevustoetuseks meie soodustatud
isikutele ehk kümnele organisatsioonile Eestis. Selleks eraldatakse igal aastal enam kui 60% kogusummast.
Tegevustoetused
võimaldavad organiseerida traditsioonilisi üritusi, nagu riiklike
tähtpäevade tähistamine, mälestusüritused ja ühingute aastakokkutulekud.
Mälestuse jäädvustamiseks on
möödunud aastatel püstitatud
palju mälestusmärke Eestis ja
mujal. Tänu ERAF-ile avati 2015.
aasta maikuus Kasahstanis koostöös Eesti saatkonnaga rahvusvahelises Spasski memoriaalkompleksis mälestussammas vangilaagrites hukkunud Eesti Vabariigi kodanike mälestuseks. 2018.
aastal avati arhitekt Kuno Raude
kava järgi valminud mälestussammas Krasnojarski krais Verhne-Ussinskis hukkunud eestlastele. Need olid tema saatusekaaslased, 1949. aasta märtsiküüditamise ohvrid. Mälestusmärgi rajamist kindlustas Krasnojarski Memoriaali tugev toetus. Eestis püstitatud mälestistest on silmapaistvamad Pilistvere Kommunistliku Genotsiidi Ohvrite Memoriaal ja 23. augustil 2018 avatud Kommunismiohvrite Memoriaal Maarjamäel. SA ERAF tegi
esimese ja tõhusa sissemakse
memoriaali rajamiseks 21. oktoobril 2015 Riigi Kinnisvara ASga sõlmitud lepinguga. Sellega
tagati arhitektuurivõistluse korraldamine ja esimesed vajalikud
tööd Maarjamäel.
Eesti Vabariik 100 programmiga sai sihtasutus ERAF tänu jus-

tiitsministeeriumi toetusele ja lepingule lisatoetuse mälestuse
jäädvustamise projektidele. Rõhk
oli mälestuse jäädvustamise projektidel ja aktiivsel tegevusel riiklikel üritustel. Saime täiendada
Murtud Rukkilille Ühingu rajatud
mälestuskompleksi Eesti Kodu
Vaikuse Karje skulptuuriga. Pärast kommunismiohvrite memoriaali avamist Maarjamäel sai
tähtsaimaks objektiks eesti rahva
omaalgatuse korras alates 1989.
aastast alustatud Pilistvere Genotsiidiohvrite Memoriaal. Fondi
toetus memoriaalile kasvas järgmisel aastal vähemalt neljakordseks. MTÜ Jõgevamaa Represseeritud küüditatute mälestusparki sai arendatud, Võru ja Põlva
said tuntud skulptori Jaak Soansi
omapärased
mälestusmärgid
küüditamise ohvritele. Kahel
aastal sai Eesti Memento Liit organiseerida Läänemaal Puise
rannas 1944. aasta paadipõgenemise
mälestustseremoonia.
Skulptor Aivar Simsoni loodud
teos ema ja lapsega avati esmalt
22. septembril 2019 kivi ja plaadiga, millel Aidi Valliku luuletus. 19.
septembril 2020 toimunud tseremoonial õnnistati lõplikult valminud mälestusmärk, mille tipus
on ema kohvri ja laps mängukaruga.
Toetatud uurimistöödest on
esikohal Eesti Represseeritute
Registri Büroo nimekirjaraamatute välja andmine. Sadu tuhandeid inimsaatusi fikseerinud 17
mustast raamatust on 11 saanud
toetuse meie fondilt. Detsembris
2017 trükitud raamat R-8/6 enam
kui 27 000 kommunismiohvri nimega saigi järgmisel aastal avatud memoriaalkompleksi algmaterjaliks. 2016. aastal lõppes
ERRB uurimistöö teemal „Eestlased Vene sõjaväes 1940-1945“.
Kaheksa aasta jooksul ilmunud
raamatuis R-9, R-10, R-11 ja R-12
on kokku 41 847 nime. Rahvusvahelise õiguse alusel tuleb neid nimetada kommunistide sõjakuritegude ohvriteks. Neist 963 lasti
maha tribunali otsusega ja 2463
vahistati sunnitöölistena nn tööpataljonides. Seni pole neid kantud Maarjamäe memoriaali nimetahvlitele. Samasugune raamatute seeria on teoksil nimetusega „Eestlased Soome ja Saksa
sõjaväes 1940-1945“. Seni on ilmunud kaks köidet, R-14 ja R-15.
Tegevustoetused võimaldasid
meie organisatsioonidel aktiivselt osaleda leinapäevade ja riiklike tähtpäevade tähistamisel,
elavdada ühinguliikmete ühistegevust. Möödunud aastal tähistasime Eesti Memento Liidu 30.
aastapäeva mitmete üritustega,
üks meeldejäävaim oli presidendi vastuvõtt Kadrioru roosiaias.
23. augustil 2019 toimunud traditsiooniline Memento organisatsioonide Pilistvere aastakokkutulek oli kui kokkuvõte 30 aastat kestnud ühistegevusest okupatsioonikuritegude uurimisel ja
kannatanute mälestuse jäädvustamisel.

Toimetus ei vastuta artiklite sisu eest. Toimetusel on õigus kaastöid selguse huvides toimetada ja ruumi otstarbekaks
kasutamiseks lühendada. Saates meile materjale ja kommentaare, annate meile õiguse nende avaldamiseks.
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