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Turvalisus hariduse ja koostöö abil
Koduse turvalisuse tagamiseks peab
tunnetama suurema taustsüsteemi mõjutegureid. Mõned näited. Globaalne narkokaubanduse maht on ca 400 miljardit
dollarit, korruptsioonikäive ja varimajandus ca 1.000 miljardit dollarit aastas. Mõlemad on probleemiks ka meil
Eestis. Tagasihoidlikult hinnates on 5%
kogu maailma SKP-st erinevate organiseeritud kuritegelike gruppide valduses.
Euroopa jaoks on tulipunktis võitlus
inimkaubanduse, küberkuritegevuse ja
illegaalse immigratsiooni alal.
Kõik nimetatud valdkonnad on olulised ka Eesti julgeoleku vaates. Viimast
tõendab ka asjaolu, et Euroopas aktiivsed kuritegelikud grupeeringud on
koondunud 4–5 suuremasse keskusesse:
Lääne-Balkanile, Hollandisse, lisaks illegaalne immigratsioon Vahemere piirkonnas ning peamiselt Venemaa taustaga Poola-Leedu ja balti grupeeringud
Kirde Euroopas, see tähendab ka Eesti
lähiraadiuses.
Globaalne on lokaalne
Vaatame veel näiteid. Euroopasse imbub igal aastal rohkem kui 100.000 illegaalset immigranti, lisaks ca 115.000
asüülitaotlejat, peamiselt Põhja-Aafrikast ning Lähis-Idast. Kasvanud on sihipärane inimkaubandus ja suurenenud
võltsdokumentide levik. Kujukaks näiteks sellele on viimasel ajal hoogustunud vietnamlaste „turism“ Lõuna-Eesti
piirkonnas.
Oleme n-ö omal nahal teadvustanud,
et illegaalne ja halvasti juhitud ränne
mõjutab sotsiaalset stabiilsust. Samavõrd on targasti korraldatud rändel majandusele positiivseid külgi seoses tööturuvajadustega. Eesti on võtnud suuna,
et viisavabaduse ja -lihtsustuse andmisel
kolmandatele riikidele lähtume ühtsest
EL raamistikust, mis aitaks vähendada
riske sisejulgeolekule. Aluseks peaksid
mõlemal puhul olema tagasivõtulepingud. Ühine välispiir on nagu ühisraha –

Ramon Loik purjelaeval Krusenstern

kui üks on lohakas, siis keegi peab tekkinud võlad ehk turvaaugud katma.
Eelkirjeldatud probleemidele ja valikutele nähakse üha enam lahendust ka
üle-Euroopalise siseturvalisuse koolituskoostöö arendamises. Selles osas
keskne dokument „Stockholmi programm“ rõhutab vajadust arendada Euroopa ühtset väljaõppesüsteemi kõiki
turvalisuse ja õiguskaitse ametkondi
hõlmavalt. Samuti tõstab Eesti oma EL
poliitika strateegias esile Euroopa Politseikolledži rolli ning näeb vajadust selle
arendamiseks euroopa turvalisuse edendajana. Eelnevat väljendab kujukalt ka
meie oma Sisekaitseakadeemia staatus
partnerakadeemiana Euroopa Politseikolledžis ja üle-Euroopalises piirivalveagentuuris Frontex.
Avaram koostöömissioon
Akadeemiasse õppima tulevate noorte
tööpõld on seega palju laiem ja rahvusvahelisem kui esmapilgul paistab. Meie
arengumärk on kasvav välistudengite
kaasatus, rahvusvahelise haardega sisejulgeoleku magistriõpe ja arengujõulised tippkompetentsi valdkonnad
innovaatiliste
haridustehnoloogiate,

kriisireguleerimise,
siseturvalisuse
inimvara arendamise ning rändeuuringute valdkondades. Meie spetsialistide
oskusteave on väga hinnatud nii Eesti
rahvusvahelise arengukoostöö partnerriikides Gruusias, Kosovos, Afganistanis, Moldovas kui ka Euroopa tasandi
arengukoostöö prioriteetsetes sihtmaades.
Eelnevad näited kinnitavad, et edukas
toimetulek turvalisuse väljakutsetega
nõuab üha paremat koostööd, sealhulgas erasektoriga ja mittetulundusühendustega. Euroopa vaates on kesksel
kohal Stockholmi programmi ja Sisejulgeoleku strateegia rakendamine, mis
näevad muuhulgas ette turvalisuse tagamist laiendava hariduskoostöö kaasabil.
Selles on täita oluline roll ka meie Sisekaitseakadeemial, koostöös organisatsioonide ja ühendustega, kes on valmis
turvalisuse tagamisse panustama. Meie
koostööl Murtud Rukkilille Ühinguga
on seega avar taust ja ühiskonna ootustele vastav pikaajaline, tulevikku suunatud missioon.
Ramon Loik
Sisekaitseakadeemia teadus- ja
arendusprorektor
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MRÜ tegevust tutvustati konverentsil Taanis
Aprillikuus külastas MRÜ eestvedaja Enno Uibo Eesti Rahva Muuseumi, kus teda mitu tundi „kuulasid üle“ kaks etnoloogi – Tartu
Ülikooli õppejõud Ene Kõresaar ja
ERMi teadur Terje Anepaio. Rääkisime ühingu asutamisest ja tegevusest, nii mälestuspaikade rajamisest
kui ka üritustest, mida ühing on korraldanud. Jutuks tuli ka Enno Uibo
enda elukäik ja karm Siberi kogemus.
Meile, küsijatele oli MRÜ silma
jäänud oma aktiivse tegevusega valusa mineviku meelespidamisel ja
mälestamisel. MRÜ eestvõtmisel
on püstitatud massirepressioonide
mälestusmärgid Paides ja Kuusalus
ning „Eesti kodu“ mälestuskompleks Mõnistes, mis paistavad silma
omanäolise idee ning visuaalse lahendusega. Just Mõnistes asuva mälestuskompleksi arendamine ja eesti
kodu väärtustamine on ettevõtmised, mida soovisime tutvustada ka
väljaspool Eestit. Tahtsime rääkida
ajaloomälu, stalinistlike repressioonide mälu hoidmisest Eestis MRÜ
kui ühe aktiivse mäluorganisatsiooni tegevuse näitel.
Võimalust selleks pakkus maikuu
algul, 10.-12.maini Taani suuruselt
teises linnas ja Jüütimaa pealinnas Aarhusis toimunud konverents
„Mälukonfliktid“. See oli pühendatud keeruliste aegade (sõdade, vägivaldsete kokkupõrgete ja murranguaegade) mäletamisele erinevates
põlvkondades. Sellised „valusad
sündmused või keerulised ajad“
on alati etendanud olulist rolli nii
üksikisikute kui suuremate kogukondade (rahvuste ja riikide) minapildi määratlemisel. Sageli on need
sündmused, mis toimusid sajandeid
tagasi, kuid püsivad jätkuvalt rahvaste mälus. Tänapäeva üleilmastuvas, samas killustuvas ja individua-

liseeruvas maailmas on aga ühiste
mälestuste edasiandmine sellistest
sündmustest muutunud keerukamaks kui kunagi varem.
Konverentsi korraldajate eesmärgiks oli tuua kokku erinevate erialade uurijad (ajaloo, psühholoogia,
kirjanduse ja kultuuriuuringute),
kes esitasid värskemaid analüüse
sellest, kuidas mälestusi sõdadest
ja murranguaegadest antakse edasi ühelt põlvkonnalt teisele, kuidas
need protsessid on toimunud või
toimuvad erinevates ühiskondades.
Osalejaid oli konverentsil Inglismaalt, Hollandist ja Belgiast, Rootsist, Soomest, Horvaatiast, Saksamaalt, Prantsusmaalt, Hispaaniast,
Itaaliast, Šveitsist, Poolast, Gruusiast, Maltast, Kanadast ja USAst,
Argentiinast ning isegi Austraaliast.
Konverents kestis 3 päeva ja ettekandeid peeti 4 laiema teemavaldkonna raames samaaegselt. See
tähendas, et osalejatel tuli teha valikuid, kõike ja kõiki kahjuks kuulata
ei saanud.
Ettekannete teemadering oli väga
kirev, ulatudes 17.sajandi lahingute
mälestussammastest ning mälestusüritustest kuni meie käesoleva aastatuhande murranguliste sündmuste
(nagu rünnak Maailma Kaubanduskeskusele New Yorgis 2001) mälupildi kujunemiseni. Kõige rohkem
räägiti siiski Euroopa 20.sajandi
ajaloost, eelkõige Teisest maailmasõjast, mille mäletamine ja mälestamine on jätkuvalt vastuoluline ning
muutumas järjest erihäälsemaks
paljudel rahvastel. Paraku domineerib lääneeurooplaste ametlikus
mälupildis endiselt teadmine sõja
kaotaja – natsi Saksamaa suurest
kuritööst – holokaustist.
Meie ettekanne ühe aktiivse mäluorganisatsiooni tegevusest, mis
seob omavahel mineviku ja täna-

päeva ning vahendab vanema põlve
läbielatut noortele eestimaalastele,
võeti sessiooni kuulajate poolt vastu siira ja sooja huviga. Tähelepanelikult vaatas auditoorium fotosid MRÜ tegevusest ja videoklippi
„Eesti kodu“ mälestusmärgi avamisest. Ettekandele järgnenud arutelust ja küsimustest jäi olulisimana
kõlama küsimus, kas ja kuidas teeb
MRÜ tööd venekeelsete eestimaalastega, eriti noortega, sest oluline
on, et ka nemad teaksid, mis minevikus on toimunud.

Terje Anepaio
Eesti Rahva Muuseumi teadur
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Rakvere Memento võõrustas külalisi Tverist
Rakvere Memento tööaasta algab
alati 10. jaanuaril, mil tähistatakse Palermo Punase Terrori ohvrite mälestise
juures massimõrva aastapäeva.Üritusel
osalevad endised poliitvangid, tööpataljonlaste ühingud, kohalike omavalitsuste esindajad ning Viru maleva noorkotkad ja kodutütred.
Siis meenutame möödunud traagilisi
sündmusi, asetame leinakimbud, süütame küünlad, toimub tõrvikutega auvalve. Rakvere Palermo metsa massimõrv
toimus 1918. aastal, kui enamlased
lasksid maha üle 90 linnakodaniku.
Veebruarikuus osaleme aktiivselt
maavalitsuse ja linna poolt korraldatud üritustel. Alati on meie esindajad
kutsutud nii maavanema kui linnapea
vastuvõtule. Märtsis tuleb tõsiselt vaeva näha, sest märtsiküüditamise mälestuspäeva tähistamine on meie ühingu õlgadel. Meil on pikaajaline tegus
koostöö linnasutuste, koolide, kirikute,
kõikide omavalitsuste ja represseeritute organisatsioonidega.
Suursündmuseks peame koostöölepingu sõlmimist Tveri Eesti Seltsiga.
Sellel aastal tulidki Tverimaa koolinoored koos Tveri Eesti Seltsi ja duumaliikmete ning kohaliku omavalitsuse esindajatega meile külla. Rakveres
viibiti 24. märtsist 27. märtsini. Olime
külaskäiguks põhjalikult valmistunud.
Toetust saime Kohaliku Omaalgatuse
Programmist (KOP), Lääne-Virumaa
omavalitsuste liidult, Rakvere linnavalitsusest ja Eesti Represseeritute Abistamise Fondist.
Külaliste programmist jättis KOP
rahastamata 26. märtsil kavas olnud
“Kultuuripäev pealinnas” ürituse, kuna
tegevused ei toimu Virumaal.
Saabus 20 külalist, kellel korraldasime 24. märtsil piduliku vastuvõtu.
Märtsiküüditamise 64. aastapäeva
tähistasime koos Rakvere Kolmainu
kirikus. Enne luterlikku teenistust tutvustasime külalistele Rakvere õigeusu
kirikut. Selles pühakojas on Palermos
1918. aastal hukatud kirikuõpetaja
säilmed. Märtsiküüditamise tähistamise tseremoonia lõpetasime Rakvere

tammikus Okaskrooni mälestise juures
kõnede, lipu- ja tõrvikuvalvega, leinakimpude asetamise ja küünalde süütamisega. Esmakordselt olid sel üritusel
tegevad mõlema kiriku õpetajad ja tulemus oli vaimustav. Jutud räägitud kahes keeles, oli vastastikune mõistmine.
Olid ju kommunistid, represseerimiste
põhjustajad, oma repressiivse režiimiga mõlema maa rahvale ühtviisi hukatuslikud.
Külaliskäiku mahtus veel õpilastele ekskursioon linnusesse, täiskasvanutele ümarlaud ja vastuvõtt linnapea
juures. Sellest ümarlauast on edenenud
koostöösuhted ärisektoris.
Pärastlõunane aeg tol päeval jätkus
galakontserdiga, kus esinesid nii külalised kui ka kohalikud. Ühiskontserdi
aitas kokku panna ja läbi viia Rakvere
rahvamaja meeskond. Esinesid Rakvere algklasside laste balletitüdrukud.
Külaliste kostitasid meid temperamentsete tantsude ja vahvate kostüümidega.
Pärast õhtusööki said külalised tutvuda Rakvere ametikooliga. Kool on
pärast euroremonti üks Baltikumi esinduslikumaid.
26. märts oli ette nähtud pealinnaga
tutvumiseks, külalistega koos sõitsid
Tallinasse meie lapsed ja ühingu liikmed. Sõidu ajal oli meil giidiks Hanno
Tamm, kes oskas rääkida linna ajaloost.
Tallinnas külastasime Riigikogu, mille rõdult saime jälgida riigikontrolöri
ametisse vannutamisest. Lisaks käisime rakverelastest riigikogulaste Indrek
Saare ja Rannar Vassiljevi vastuvõtul.
Toompeal külastasime veel õigeusu
kirikut, jalutamine vanalinnas ajakirjanik Virkko Lepassalu juhendamisel ja
raekojas kohtusime Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvartiga.
Õhtupoolikul olime Metsakalmistul,
kus tegime väikese mälestustseremoonia presidentide Pätsi ja Meri haudadel. Pätsi hauaplatsil viibimine oli eriti
oluline Buraševo kooli õpilastele, sest
Päts suri ja oli algselt maetud just sinna. Pikk reisipäev lõppes külalistele
Rakvere Aqva spaa sauna- ja veemõnusid nautides.

Külasoleku viimane päev möödus
Haljalas, kus toimus õpilaskonverents
“Rahvadiplomaatia”. Haljala gümnaasiumi kollektiiv oli eelnevalt konverentsi ettekanded tõlkinud vene keelde.
Konverentsist võtsid osa koolinoored Lääne-Virumaa gümnaasiumidest.
Haljala rahvamaja suur saal oli rahvast
täis.
Lahkumisest jääb meelde üks noormees, kes ei tahtnud kuidagi ära minna. Ta jättis mitmeid kordi hüvasti enne
bussi minekut.
Põhjalikult kajastati külaskäiku Tverimaa kohalikus ajalehes Burevestnik.
Meie ideed tuleviku tarvis arenevad
edasi, nii toimus juulikuus ümarlaud
ametkondade esindajatega, kus tuli ettepanek tähistada president Pätsi endine hauaplats maakivi ja mälestustahvliga.
Aprillis ja mais toimusid ühingus
tavapärased kokkusaamised, koosolekud, aruandluste ja projektide plaanimised.
Juunikuu leinapäeva tähistamine
mitmes etapis. Viimastel aastatel on tavaks saanud Vinni-Pajusti ja Tudu taidlejate esinemised Okaskrooni juures
ja ühislõuna. Kõik meie ettevõtmised
on toimunud koostöös tööpataljonlaste ja endiste poliitvangide ühingutega.
Suur on ka omavalitsuste tugi. Rakvere
linnavalitsuselt oleme saanud tuge nii
moraalselt kui materiaalselt. Muidugi
oleme aktiivsed osa võtma vabariiklikest, maakondlikest ja linna üritustest.

Aino Kiiver
Memento Rakvere Ühing
Esinaine Aino Kiiver
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Motoklubi ringsõit küüditatute taludesse
Motoklubi Wildhogs võttis oma klubiliikmed kokku ja osales ühes toredas
koostööprojektis. Ajalool on väga oluline osas meie elust. Paljud inimesed
ei teagi, mis on nende kodude läheduses aastakümneid tagasi juhtunud.
Saime ülesandeks otsida üles Mõniste
valla territooriumilt erinevatest küladest selliseid talusid ja vanu talukohti,
kust küüditati inimesi. Küüditamine on
eestlaste ajaloos kurb sündmus, mistõttu paljud pidid jätma oma armsate kodude ja peredega hüvasti.
Et kõigest paremini aru saada, võttis
meie klubi ette tavapäratu sõidu oma
motoklubi vahetus läheduses, et leida nimekirja alusel üles need kohad,
kust on inimesi Siberisse küüditatud.

Motoklubi Wildhogs

Üheksa mootorratturit külastasid vanu talukohti

Selleks, et ka teised meie kogetud sõidust osa saaksid, tegime leitud kohtade juures fotosid. Usun, et need pildid
on olulise väärtusega ka järeltulevatele
põlvedele. Sõidus üheksa inimest seitsmel mootorrattal.
Sõidu alguses selgus, et tegu on raske
ülesandega, sest 42 nimekirjas olnud
talust teadsime kamba peale üsna vähe.
Esimene talu asus Hürova külas. Õiget talu me kahjuks üles ei leidnud.
Valisime ühe meeldiva koha, kus saime
oma ustavad rattad pildile sättida.
Edasi viis tee meid Kallastele. Ka seal
ei leidnud kindlat talu. Tegime pildi
postkastide juures, sest külarahva jaoks

on see koht olnud väga oluline muu maailmaga ühenduses
olemiseks. Kohe järgmiseks
jäid meie teele Ala-Veski ja
Ojasoo. Ala-Veski talus elab
väga tegus pere, kes tegeleb
loomapargi pidamisega ning
talu on Mõniste valla turismija meelelahutusobjektiks. Otsustasime pildi teha Ala-Veski
loomapargi sildi juures, mille
taustale jäi Ojasoo talu.
Pöörasime ümber ja suundusime Antsla poole. Üsna lähedal maanteele asus põldude
ja heinamaa vahel Mäe-Singa

talu. Sõitsime edasi mööda kruusateed
Saru küla poole.

Ala-Tamme talus vestlesime ühe vanaprouaga, kes oli samuti küüditatud.
Vestlesime ja saime temalt informatsiooni teiste küüditatute ja talude kohta.
Enne Matti talu saime oma rattad
proovile panna, sõites läbi suure poriloigu, mis tundus põhjatu ja hiigelsuur.
Pererahvast polnud kodus, selle eest
suhtlesime koertega, kes polnud eriti
külalislahked.
Keveli talu juures vestlesime Rätsepa
perega, kellel oli parasjagu heinategu
pooleli. Nad elavad küüditatute talus,
kuid nad ise sellest midagi eriti rääkida
ei osanud.
Puudiste talu läheduses tegime väikese kehakinnituse. See talu seisis tühjana metsa vahel.

Wildhogs ehk Metskuldid tegutsevad Mõnistes 1997. aastast
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Tiitsa tellisetehas on meile tuttav
koht, meie motoklubi asub seal naabruses. Seda me ei teadnud, et need hirmsad sündmused ka seda talu on puudutanud.
Käisime vahepeal läbi motoklubist,
kust suundusime edasi Eesti Kodu mälestuskompleksi juurde, mis nimekirjas oli meil Mäekõnnu nime all. Tegu
on ilusa kohaga, kus saab oma mõtteid

mõlgutada ja mälestada küüditatuid.
Edasi viis tee üle kivide ja kändude
Ala-Perakonnu tallu. Seal elab Kängsepp, kes ise ei ole küüditatud. Arvasime , et eelmine tee oli hirmus, kuid
nüüd ootas meid ees rada üle põllu,
kust vesi oli osa teest ära kandnud. See
rada viis meid Hüti tallu, mis tegutseb
turismitaluna, seal kasvatatakse hobuseid. Vastse-Roosa minek oli eelneva
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sõiduga lust ja lillepidu. Käisime seal
Vastse-Roosa koolimaja ja ka vesiveski juures. Vesiveski kõrvale on ehitatud
vahva kalatrepp, mis pakkus meile kõigile huvi.
Selle kohaga lõppes meie retk. Ilm
muutus korraga vihmaseks ja kell oli
ka palju. Emotsioonid olid ekstreemse
tee tõttu laes ja pea täis mõtteid ajaloo
keerdkäikudest ja sellest, mida on pidanud need talud nägema. Kurba meelt
tekitas see, et palju kohti jäi meil läbi
käimata ja jäädvustamata. Saime selle sõiduga enda jaoks palju uut teada,
edaspidi nendest taludest mööda sõites
mõtleme nende asjade peale ja võtame
endale südameasjaks käia ka teised kohad läbi ning suhelda nende üksikute
inimestega, kes on olnud küüditatud.
Siiri Heinlo
Motoklubi liige

Mäe-Lustoja talu, kus praegu elab endine Mõniste vallavanem Tõnu Lindeberg
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Repressioonidest õpilaste hulgas Stalini võimu viimastel aastatel
1988. aasta lõpus helistas mulle Pärnu
arst Vaike Aller, kes palus, et ma uuriksin Tihemetsa metsatehnikumi õpilaste
lugu ja koostaksin nimekirja arreteeritud poistest. Olin selleks ajaks töötanud
tehnikumis 27 aastat, aga polnud
suurt midagi kuulnud sellest organisatsioonist. Samas ei tahtnud alt vedada arsti, kes oli minu
jaoks nii palju teinud.
Nimekirja oli vaja, sest Pärnumaal asutati sel ajal poliitiliste
vangide ühingut ja sinna taheti kaasata kõik poliitvangid üle
Eesti.
Tehnikumi rahva hulgast ei
leidnud ma ühtegi teadjat inimest. Abi sain kohalikult sõbralt, kes oli kogu elu elanud siin ja viis
mind kokku ühe Põhja Poegade maleva
liikmega. Vestlusest selgus, et üle paarikolme poisi keegi nimetada ei osanud.
Tööd koordineeris kõrgemal tasemel
juht, kellega poistel küll kunagi kohtuda ei õnnestunud, aga kes oli soovitanud
kuulata Ameerika Häält, lugeda keelatud kirjandust, varuda relvi ja olla valmis igal moel Eesti vabastamiseks.
1951. aasta oktoobrirevolutsiooni
aastapäeva eel pidid kõik poisid oma
mõtted üleskutsega eesti rahvale kirja
panema, omakäeliselt lendlehele kirjutama ning üles panema. Nii olidki asitõendid käes. Noorukid mõisteti süüdi
mitme paragrahvi alusel: isamaa reetmine tsiviilisikuna, kirjalik propaganda
ja relvastatud organisatsioon, sest nende juurest leiti pussnoa joonis. Karistus
oli kõigile sama - 25 aastat erirežiimiga
laagris, peale selle viieks aastaks õiguste
eemaldamine ning eluaegsele asumisele
saatmine.
Mingil hetkel sõitis miilits tehnikumi ette ja uuris kooli juhtkonna käest,
kes otsib nimekirju. Juhtkond eesotsas
direktori ja sekretäriga ei olnud asjast
teadlikud ja imestasid.
Täpset nimekirja minuga vestelnul ei
olnud, aga ta andis mulle teise liikme
nime, kes oli koostanud täpse nimekirja.
Nende inimeste abiga sain ma täita arsti
palve.
Uurides seda poiste lugu ja saades hiljem, juba praeguse Eesti ajal, andmeid

juurde, avastasin õudusega, et see on ka
minu lugu.
Mind küüditati 1949. aastal kulaku
tütrena. Õppisin Tartu II keskkoolis
ja elasin tädi peres, kuhu olin ka sisse

ma kartsin metsas redutavaid metsistuvaid inimesi ega saanud nende eesmärkidest kunagi aru. Kui meie ühe tuttava
pere poeg oli metsas ja kui ta ükskord
tuli minu vanematelt toitu küsima, siis
ma ei tundnud selles inimeses ära
uhket leeripoissi, kellele ma kunagi lilli viisin.
Lähedased sugulased on rahvavaenlased – minu tädi abikaasa ja
minu onu olid rahvavaenlasena
vangis.
See “sõber” ei tahtnud mind
komsomoli, vaid valmistas ette
materjalid noorte organisatsiooni
kuulumise jaoks. Ta kirjutas mulle isegi Omski oblasti kolhoosi.

Küüditamisrong, pildistatud viimasest vagunist

kirjutatud. Oli koolivaheaeg ja ma olin
vanemate juures kodus. Meile toodi sõnum, et öösel algab küüditamine ja meie
pere on nimekirjas. Mina küüditamist ei
uskunud, aga kui bussi peatuskohas oli
silt, et bussid kolm päeva ei käi, otsustasin kohe linna sõita, et jõuda õigeks
ajaks kooli. Seda nägi aga küüditamisnimekirjade koostaja, kes teatas teistele,
et ma põgenen Tartusse. Ema ja isa varjusid metsa ja jäid sinna viieks aastaks.
Nii mind küüditati üksi 16-aastasena
Siberisse.
Kui õppisin Tartu II keskkoolis 9.
klassis, sõbrunes minuga tädipoja klassivend. Oli kena noormees, laia silmaringiga ja vestlused temaga olid huvitavad.
Suur huvi minu isiksuse vastu tundus
kohati pealetükkiv ning ma arvasin, et
see on tingitud sellest, et komnoorena
tahab mind ka komnooreks agiteerida.
Alles viis aastat hiljem, kui küüditatuna
1954.a. üritasin astuda Krasnojarski Polütehnilisse Instituuti, tegi komandantuuri töötaja mulle selgeks, et mul on
eritoimik ja kõrgkooli ei pääse ma kunagi (ometi aeg muutus ja 1956 sain Novosibirski ehitusinstituuti sisse). Minu
pärimisele, mis mulle minu eritoimikus
süüks pannakse, sain vastuse:
Kuulumine riigivastasesse noorteorganisatsiooni, millest tegelikkuses mul
aimugi ei olnud.
Sidemed metsavendadega – tegelikult

Juhtus aga nii, et kirjad küüditatutele
olid postiljoni juures laual laiali ja minu
“sõbra” kirja nägi kolhoosikaaslane
Ringold Leetsi, kes oli “sõbra” eakaaslane, ilmselt ka klassikaaslane. Ta teadis
“sõbrast” palju ja ütles mulle, et ta on
seotud inimestega, kes sõidavad uhketes
autodes ning müüvad Eestimaa maha.
Tookord nimetasin tema juttu laimuks
ja kirjutasin kogu kuuldu “sõbrale”
ja pärisin aru. Kirju rohkem ei tulnud.
Seevastu kandis “sõber” oma ülemuste
kaudu mind “katsejäneste” nimekirja
ja mind küüditati 1949. aastal Krasnojarski krai Altai mäe jalamile, kus toimus aatomipommi katsetamine ja selle
tagajärgede likvideerimiseks oligi “katsejäneseid” vaja. 1,5-kuuse vintsutamise järel olin hädises olukorras. Ainsa
toiduabipalve saatsin koju naabritele,
sest vanemad olid metsas ja kodus oli
ainult vanaema (emaema, kes teise perekonnanime tõttu pääses küüditamisest). Temale ei julgenud ma kirjutada.
Naabrid viisid kirja vanaemale ja seda
luges ka tädi. Kui mu tädipoeg seletas
“sõbrale”, millises olukorras mina olen,
vastas tema, et Urve ei tule sealt nagunii
kunagi tagasi. Ometi mu nii-öelda sõber
eksis, ning pääsesin pärast Siberi õudseid katsumusi tagasi kodumaale.
Urve Viksi
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Kogu Me Lugu on mäletamist väärt
Pea igal Eesti perel on totalitaarsete
võimude süütegudest rääkida oma traagiline ja isiklik lugu. Need on aja jooksul kogunenud raamatutesse ja muuseumidesse, ent vähesed neist kõnetavaid
meid tänapäeval. Samas on iga niisugune
lugu ühtlasi kogu me rahva ja tegelikult
ka kogu inimkonna lugu. Rääkides neist
avatult ja isiklikult, hoiame mälestust
elus ega lase inimsusevastastel süütegudel muutuda vaid kaugeteks numbriteks
ajalooraamatutes.
Kogu Me Lugu on algatus kokku koguda Eesti perekondade lood, keda raske minevik on puudutanud, ning jäädvustada lood videotena, et neid jagada
tulevaste põlvede ja teiste rahvastega
interneti vahendusel. Algatus kutsub üles
just nooremaid põlvkondi uurima ja mäletama oma vanemate ja vanavanemate
lugusid. Samuti andma rahvusvahelisele
üldsusele selget signaali, et inimõigusi
eiravatel kuritegelikel režiimidel ei ole
ühiskonnas kohta.
Käesoleva aasta 14. juunil, 1941. aasta
küüditamiste aastapäeval, kutsusid seitse
Eesti organisatsiooni - Inimõiguste Instituut, Sihtasutus Unitas, noorteühing Avatud Vabariik, Okupatsioonide Muuseum,
MTÜ Tulipisar, Okupatsiooniohvrite
Mälestuse Sihtasutus ja Memento Liit eestimaalasi Kogu Me Lugu kampaania
raames jagama oma pere küüditamislugusid. Tallinna Vabaduse väljakule ning
internetikeskkonda paigaldati Eesti kaart
ning igaüks sai jätta kaardile füüsilise või
digitaalse märgi, kus nende pere küüditamislugu aset leidis. Samuti loodi mälestuspäeval oma meelsuse väljendamiseks
mustvalge Lootuse lille märk, mis sümboliseerib leina ja ohvrite mälestamist
ning lootust ja meelekindlust, et sarnased
teod enam iialgi ei kordu.
Algatuse vastu tundsid suurt huvi mitte ainult küüditamistega vahetult kokku
puutunud, vaid ka noored ja mitte ainult
Eesti keelt emakeelena kõnelevad inimesed. Päeva jooksul kogunes rohkem kui
500 lugu, mõtet ja mälestust Eesti perekondade kokkupuudetest küüditamistega. Kõige rohkem perekonnalugusid
märgiti Harju- ja Tartumaale, järgnesid
Pärnu- ja Saaremaa. Mõned osalejad salvestasid oma loo kirjalikult, teised rääkisid kaamerasse, pooled kogutud lugudest
esitati interneti või SMSi teel. Puidust

kaart asub nüüd Okupatsioonide Muuseumis ning kõik kogutud materjalid talletatakse Eesti Filmiarhiivis.
Pärast 14. juuni mälestuspäeva on algatuse korraldajatele jätkuvalt uusi lugusid
laekunud – mõned on saadetud kirjalikult
interneti teel, mõned on jõudnud otse
korraldajate kätte video- ja pildimaterjalina. Valdav osa lugudest ei räägi mitte
must-valgelt headest eestlastest ja pahadest venelastest, vaid pigem kuritahtlikest üksikisikutest ja inimvaenulikust
režiimist, mis rahvust ei tunne. Seepärast
on oluline jätkata kõigi Eesti inimeste
lugude kogumist ja jagamist – ka nende, kelle emakeel on vene või mõni muu
keel. Vähemusgruppide ning rohkema
hulga vene kogukondade lugudeni jõudmine on Kogu Me Lugu kampaania üks
järgmisi olulisemaid samme. Samuti ürituste korraldamine üle-Eestiliselt ning
tulevikus ka rahvusvahelise koostööna.
Algatuse peamiseks eesmärgiks on jagada Eesti inimeste lugusid maailmaga.
Oluline roll selle õnnestumisel on internetil, sotsiaalmeedial ning digitehnoloogia ja filmikeele kasutamisel, mis aitavad oluliselt kaasa nii lugude levimisele
kui ka inimeste teavitamisele. Kogu Me
Lugu Facebooki leht on alates 14. juunist järjepidevalt jälgijaid kogunud, kelle
arv küündib praegu pea 1600-ni. Lehel
jagatakse külastajatega algatuse vältel
kogutud lugusid, pilte ja videoid, samuti
raamatusoovitusi, kust Eesti perekondade lugusid leida võib.
Filmikeele kui parima meediumi kasuks on algatuse korraldajad otsustanud
seetõttu, et see on mõistetav pea kõigile
ning videoklipi tegemine ja levitamine
interneti ja muude digitaalsete kanalite kaudu tänapäeval imelihtne. See on
ühtlasi ka üks parimaid viise tänapäeva
noortel suhestuda teiste rahvusgruppidega mitte ainult riigisiseselt, vaid ka üle
piiri, soodustades lepitust ja põlvkondadevahelist dialoogi.
Seega on Kogu Me Lugu järgmiseks
etapiks kutsuda noori eestimaalasi tegema oma perekonnalugudest lühikesed
videoklipid, mis pannakse üles eestikeelsesse ja ingliskeelsesse Youtube-i
kanalitesse. Ingliskeelsete videolugude
loomise, vaatamise ja teistega jagamise
kaudu õpivad noored nii Eestis kui vä-

lismaal teineteist paremini mõistma ning
leidma ühiskondlikult keeruliste teemade käsitlemiseks ühiseid kategooriaid.
Praeguseks on ingliskeelses Youtube-i
kanalis üleval juba kümmekond klippi.
Valitud lugude põhjal vändatakse ka kaks
dokumentaalfilmi – ülemaailmne „World
Memory Film“ ja Eesti „Põranda all“.
Juuli lõpus käivitub algatuse raames
videomentorprogramm, kus koostöös
Balti Filmi- ja Meediakooliga on kõigil
võimalus teha oma loost professionaalne video. Kogu Me Lugu ootab juulikuu
jooksul inimesi, kelle peres on lugu, et
nad viia kokku mentoriga, kellel on vajalikud teadmised ja oskused, kuidas
teha filmi. Mentoreid konsulteerivad filmigurud Hardi Volmer ja Ilmar Raag ja
aasta lõpus linastuvad mentorprogrammi
raames valminud lood ka kinoekraanil.
Lisaks sellele käivitub õppeprogramm,
mille raames korraldatakse juulis eesti ja
vene taustaga koolinoorte lõimumispäevad, algava kooliaasta jooksul videolugude konkurss, temaatilised vestlusõhtud
ning koostöös Kinobussiga filmiõpitoad
nii Eestis kui Lätis.
Milleks seda kõike vaja on? Meie ajalooline kogemus näitab selgelt, et kuritegelikud režiimid on vastuolus meie
jaoks elementaarsete inimlike väärtustega nagu vabadus, sallivus ja eneseteostamisõigus. Lugusid purunenud peredest ja
ebainimlikust kohtlemisest on raske rääkida. Valu ja hirm kanduvad edasi lastele
ja lastelastele ning takistavad ka nendel
sellest rääkida. Ent noorem põlvkond
kannab edasi mälu ja mineviku õppetunde. Selleks, et praegune põlvkond ajalooga suhestuks, seda mõistaks ja sellest
õpiks, tuleb vanemate põlvkondade lood
tuua tänapäeva. Selles seisneb ka niisuguste algatuste, nagu Kogu Me Lugu,
vajalikkus. Kui me neid lugusid praegu
ei mäleta, neist ei räägi ja neist ei õpi,
siis võib juhtuda, et varsti ei mäleta neid
enam keegi.
Kogu Me Lugu koduleht:
www.kogumelugu.ee
Facebook:
www.facebook.com/KoguMeLugu
Sandra Vokk
Kogu Me Lugu projektijuht
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Okupantide kuriteod Vaivara kihelkonnas

Piltpostkaart 20. sajandi alguse vaatega

Vaivara kihelkond Ida-Virumaal kattub enam-vähem tänapäevase Vaivara
vallaga. Kirikukihelkonda kuulusid ka
praeguse Sillamäe linna alad, mõned
külad Sõtke jõest läänes ja Viivikonna ning Sirgala asumid, mis on hetkel
Kohtla-Järve tontlikud linnaosad. Enne
II maailmasõda oli haldusjaotus teistsugune ja Vaivara kihelkonnas olevate
valdade hulk muutus mitu korda.
Memento ühingu poolt koostatud
represseeritute nimekirjades on 225
vaivaralast. Paljud neist eluga tagasi
jõudsid, pole täpselt selge. Meie kandis
ei olnud pärast sõda sageli ka kuhugi
tagasi tulla.
Nimekirjas olevad inimesed on tegelikult küllaltki väike osa okupatsioonides ja sõjas kannatada saanud rahvast.
Represseeritute hulka tuleb arvata ka

sundmobilisatsioonide alla sattunud
mehed. Paljud neist hukkusid võõras
mundris. Vaivara kalmistule on maetud
kaheksa noormeest, kes varjasid ennast
1941. aastal võõrväkke võtmise eest
või olid seotud metsavendadega.
Karistuspataljonid põletasid 1941.
aastal 77 talu, mis oli 12,2% Vaivara
elumajadest, samuti mõisa, kus asus
lastekodu. Lapsed ja õpetajad evakueeriti Uuralite taha.
Sakslased ajasid kodudest enne 1944.
aasta lahingute algust minema peaaegu
kõik Narva ja Vaivara elanikud. Naastes oli enamik kodudest hävinud. Neid,
kes siiski otsustasid kodukohas elu jätkata, ootasid 1949. aastal küüditamine
ja sundkollektiviseerimine.
Vaivaras asus Saksa okupatsiooni ajal laagrite süsteemi pealaager ja

jaotuspunkt. Pärast sõda töötasid siin
sakslastest ja venelastest sõjavangid.
Kuritegeliku industrialiseerimise käigus paisutati üles Narva jõgi, veehoidla
alla jäi terve Vääska küla. Peamiselt
tuumapommi tootmise eesmärgil ehitati sõja- ja kriminaalvangide ning kolonistide abil Sillamäe linn. Narva rahvastati samuti ümber.
Elust Ida Põllu mälestuste järgi:
See oli 14. mai 1945, kui ma lastega
Arumäele tulin ja 10. juunil arreteeriti
mu mees. Selle lühikese ajaga saime
kohendada ühe nurga, kuhu asusin lastega elama. Õudne oli, maa oli ümberringi miine ja lõhkemata pomme täis.
Igal pool olid hoitussildid. Majal ei
olnud uksi ega aknaid peale ühe, mis
mees jõudis ette panna. Ei olnud ka ku-
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Mälestuskivi Vaivaras 21. sajandi alguses

sagilt midagi osta.
Narva lähedal oli täitevkomitee, sealt
anti korraga päts leiba, sinna aga oli
rohkem kui 10 km, mida tuli läbida
jalgsi, sest meil ei olnud enam hobust.
Hobune sai lahingus surma. Ühe lehma andsime sõjaväele, et nad viiksid ta
lahingute eest kuni Jõhvini, üks lehm
varastati sõjaväelaste poolt ja ühe saime kaasa viia, mille ka Arumäele kaasa
tõime. Tõin ka Rakverest sea kasvama

ja elu läks edasi. Talvel tegin metsanormi ja ka omale küttepuid.
Siis tuli unustamatu 1949. aasta 25.
märts. Hommikul kell kuus tulid kolm
püssidega sõjaväelast ja kaks meie küla
meest. Loeti ette, et oleme väljasaatmisele määratud. Kuhu, seda me ei teadnud. Meie majast viidi sel hommikul
ära seitse inimest.
Siberis sai palju nälga tunda, ei olnud

Foto: Eduard Mägi 2011 Vaivara Sinimägede Muuseum

ju kusagilt midagi võtta. Suhkrut sain
selle kaheksa aasta jooksul kaks korda.
Üks samuti minu külast represseeritud
naine Vaike Zaitseva ütles: „ Usun ja
loodan väga, et ei tule minul enam kuhugi ära minna, kui vaid Sininõmmele,
kus enamik meie töökad inimesed puhkavad.“
Sven Udam
Vaivara Sinimägede Muuseum
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Rukkililled otsivad tervist
Murtud Rukkilille Ühing jätkab traditsiooni ning pakub oma liikmetele
tervisealaseid koolitusi.
Selle aasta esimene koolitus toimus
Otepääl Pühajärve puhkekeskuses.
Kuna üle Eesti on kõiki ühingu liikmeid keeruline ühel ajal ühte kohta
kokku saada, olid Pühajärve kallastele kutsutud eelkõige Lõuna-Eesti
represseeritud. Kohale tuli umbes 20
inimest. Kokkusaamine oli ühtlasi ka
esimene MRÜ 2013. aasta LõunaEesti piirkonna koosviibimine, seega
algas päev ühise vestlusringi ning tulevikuplaanide arutamisega. Külaliseks oli Võrumaa Memento esimees
Silver Sild, kes tutvustas oma ühingu

tegemisi.
Puhkekeskuse poolt oli kohal meditsiinitöötaja, kes vastas osalejate
küsimustele liikumise, kevadiste külmetushaiguste, krooniliste haiguste
ning terviseprobleemide ennetamise teemadel. Lisaks teooriale said
represseeritud ka keha soojaks, sest
meditsiinitöötaja abiga toimus väike
võimlemis- ja sirutamispaus.
Murtud Rukkilille Ühingut esindas
tervisepäeval ühingu liige Eve Sits,
kes rääkis vee kasulikkusest ning terviseprobleemide ennetamisest.
Pärast koolituse ametlikku lõppu
said soovijad proovida Pühajärve

puhkekeskuse vee- ja massaažimõnusid.
Käesoleva aasta teine tervisepäev
toimus Viimsis ning oli suunatud
eelkõige Põhja-Eesti Rukkililledele.
Sarnaselt Pühajärvele oli ka Viimsis
osalejaid umbes paarkümmend. Lisaks tervisenõuannete edastamisele
osalesid tervisepäeval külalistena
ajaloolane ja kodu-uurija Heli Merimaa ning Põhja-Tallinna linnaosa vanem Karin Tammemägi.
MRÜ

Viimsi Spa
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Tervise Otsijate Klubi Kuusalus püüab ennetada tervisehädasid
Kuusalu naised HELLE BORISSOV
ja EVE SITS läbisid koolituse „Tervisedendusmudel läbi kogukonna – Uus
Tervis“ ning õpetavad kohalikku rahvast oma tervise eest vastutust võtma.
Koolitustel saadud teadmiste levitamiseks asutasid naised Tervise Otsijate
Klubi, millele pani nime Eve Sits. Klubiga korraldati jaanuarist aprillini iga
kuu Kuusalus kokkusaamisi, kus räägiti peamiselt vee kasulikkusest. Lisaks
vesteldi toitumisteemadel ja ravimtaimedest. Kohtumistel osales tavaliselt
5-10 inimest.
Veest hakati ühiselt vestlema, sest see
tundus Eve Sitsi sõnul osalejatele kõige põnevam teema: „Veest oli nii palju
rääkida, et iga kord kerkis esile midagi uut. Rääkisime vee välisest mõjust
ning ka sellest, kuidas vee joomisega
on võimalik paljusid tervisehädasid ennetada. Tavaliselt ei teata, et inimese organism
vajab päevas kuus klaasi vett ning janu tekib
siis, kui kõik sisemised
veereservid on juba ära
kasutatud ehk kehas on
hädaolukord. Peavalu
kiputakse sageli ravima
tablettidega, selle asemel võiks juua hoopis
klaasikese vett.“
Helle Borissov: „Oli
näha, et inimesed tunnevad oma tervise vastu huvi ning soovivad
harjumusi muuta. Puudu oli ainult seltskond, kus kogemusi
vahetada ning nõuandeid saada. Kõige
paremini mõjub see, kui keegi tuleb ja
räägib teistele, mida ta on proovinud.
Inimeste enda lood on kõige innustavamad.“
Naised kohtusid ühiste tuttavate kaudu ning mõlemad tegelevad diagnostikaga. Ligi viis aastat tagasi käisid nad
Põlva toitumisterapeudi Stella Jakobsoni juures vastuvõtul, et välja selgitada, mis toiduained neile ei sobi, ning
seejärel need menüüst kõrvale heita.
Helle Borissov tunnistab, et pärast

söömisharjumuste muutmist on ta enesetunne parem: „Jätsin täiesti kõrvale
näiteks saiakesed ja piimatooted. Mul
polnud küll varem suuri tervisehädasid, kuid nüüd tunnen, et on rohkem
energiat. Imestan, kuidas varem üldse
väsimusega elada suutsin.“
Eve Sits selgitas: „Kui keha talub,
võib muidugi kõike süüa. Pärast söömist peab olema rohkem energiat. Kui
energiat jääb vähemaks ja enesetunne
halveneb, on midagi valesti. Sel juhul
tuleks süüa korraga vähem erinevaid
asju, et teada saada, millised toiduained organismile ei sobi.“
Tema sai oma tervisehädadest võitu
toidulisandite abiga: „Viimasel ajal on
vitamiinidest ja toidulisanditest rääkimine negatiivseks muutnud. Mina
sattusin aga just 25 aastat tagasi kokku
just selliste arstidega, kes soovitasid

varude rikastamiseks. Tuleb vaid katsetada. Kui asi maitseb, siis annab see
ka väge.“
Eve Sits ja Helle Borissov peavad
oma tegevust hobiks ning nimetavad
ennast tervisetoetajateks: „Me ei trügi
arstidega konkureerima, ei ravi kedagi.
Soovime, et inimesed oskaksid ise teha
oma elus muutusi ja enda tervise eest
vastutada. Arstid sageli ei jõuagi kõigile rääkida õige toitumise ja liikumise
kasulikkusest.“
Oktoobrist plaanivad nad jätkata toiduteemaliste kokkusaamistega. „See
teema huvitab meid ennast kõige rohkem ning kõik uued huvilised on oodatud,“ lausus Eve Sits.
Suvised soovitused
Klorofüllijahu – purustada ja segada
kuivatatud nõges, mustsõstralehed, pune, tilliõisikud, salvei. Võib kasutada
maitseaine asemel näiteks
riisisalatis.
Kukeseenejahu – kukeseened tuleb kuivatada
alla 40kraadises kuumuses, et vitamiinid säiliksid.
Seejärel purustada seened
jahuks. Samuti kasutada
maitseainena toitude sees.
Võib proovida ka puravikujahu.
Umbrohusmuuti – malts,
spinat, noor naat ja vesi-

EVE SITS ja HELLE BORISSOV ütlevad, et on
avastanud enda jaoks koogiretseptid, mis ei sisalda
nisujahu ega lehmapiima.

mul vene vitamiinidega tervise korda
saada, ning see mõjus.“
Ta märkis, et inimesed võiksid rohkem usaldada oma sisehäält: „Kui
arstid laidavad näiteks toidulisandid
maha, siis inimene võiks ju ikka proovida. Mõnikord on just toidulisand see,
mis organismi ainevarusid täiendab ja
toetab.“
Eve Sits lisas: „Suvi pakub tohutult
võimalusi oma toidulaua ja vitamiini-

hein purustada köögikombainis. Maitseks võib lisada veel näiteks avokaadot
või porgandit.
Maitsevesi – kui tavalist vett pole isu
juua, võib veele lisada näiteks kurki,
marju, piparmünti.
Lisaks soovitavad Eve Sits ja Helle
Borissov koguda tervisenippe ajakirjast Toitumisteraapia.
Ere Uibo
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Lümanda vald mälestab tühjaks jäänud kodusid
Lümanda vallavanema Jaanika
Tiitsoni kõne Eesti Kodu mälestuskompleksi lääneseina mälestustahvli avamisel Atla vana koolimaja õuel 15. juunil 2011. aastal.

Austatud Atla küla rahvas ning külalised
Meie vallas ei avata mälestusmärke
just eriti sageli. Ja ka tänane sündmus
pole veel see päris õige, aga olemas
on üks lugu, üks koht, ühed inimesed
ja üks kivi. Need kõik on ilmas juba
ammu olemas olnud, täna aga saavad
siin Atla vana koolimaja varemetel
viimaks kokku.
Üks lugu. Meie lugu jutustab II maailmasõja koledustest ja sõja ning okupatsiooniga kaasnenud repressioonidest. Hävitatud Eesti Kodu monument
hakkab meie soovides olema neljas
Eestimaa tipuvallas, neist igas üks sein,
et kokku moodustuks üks maja, meil
on siin siis läänepoolne sein. Kõik neli
kannavad endas kummardust inimestele, kes pidid sõja pärast jätma maha
oma kodud. Need olid mobiliseeritud,
küüditatud, arreteeritud, põgenenud.
Meie siinne maa mäletab kõiki neid
koledusi, kõige suuremal hulgal aga
seda, kuidas siit mindi 1944.a sügisel.
Siia, Eestimaa kõige läänepoolsematesse ja Gotlandile kõige lähemalasuvamatesse randadesse tuldi kokku tervest riigist, siin sai maa viimaks otsa.
Võib vaid ette kujutada, mis tunnetega
südames siin paate vette lükati- kuklas hingamas mingi arusaamatu ja ülekohtune, samas möödapääsmatu sund,
suur mure kõige mahajääva pärast
ning teadmatus tulevikust südames.
Ees on tormine sügisene meri, alus ei
kannata paadiks nimetamistki, meri on
täis vaenu ja sõjaohte, vabal tahtel ei
võtaks seda teed küll keegi ette.
Paljud sinna lainetesse jäidki. Pääsenutel algas küll uus elu, aga äng jäi.
See jäi, sest nende süda on kinni kodus, siin selle maa sees. Kuigi alles
peaaegu 50 aastat hiljem, tuldi tagasi
esimesel võimalusel. Paljudele neist

oli see tulek lohutuseks, et süda annaks vabaks ja laseks rahus surra. Kes
enam ise ei jaksanud, pidas siia jäänud
omastega tihedat sidet, nende mälestused kodupaigast olid lõpuni detailsed.
Paljude siitkandist läinud paadipõgenike viimane soov on olnud saada
maetud Kihelkonna kalmistule oma
emade-isade ja sugulaste juurde.
Üks koht. Lümanda vallast küüditati
1941, 1946 ja 1949.a kokku 74 inimest,
Nõukogude Liidu poolt mobiliseeriti
205 meest (neist suri 95), arreteeriti,
vangistati ja mõrvati 12 meest, saksa
sõjaväes hukkus 19 meest, välismaale
põgenes 305 inimest. Kokku teeb see
505 tapetud, küüditatud või põgenenud hinge, kuuendik kogu rahvaarvust. Valla territooriumit arvestades
olid aga kaotused suurimad rannarahval ning eriti Atlas. Siin paljastel põldudel elas 1940. aastal 331 inimest.
Atla andis valla küladest kõige rohkem
mehi sõjale (võeti 84, hukkus 20), siit
põgenes Rootsi 84 inimest, mida on
üle kahe korra rohkem kui kaotustelt
järgmisest Karala külast (39). Seoses
sõja ja sellele järgnenud valulise kolhooside moodustamise ajaga oli 331st 1988. aastaks järele jäänud 11 elanikku, 75 perest 6+1 uus koht. Meie
tänane koosviibimine mälestab kõiki
neid tühju kodusid siin Atlas ja kogu
Lümanda vallas, mille õues oli enne II
Maailmasõda elu ja millest paljudest
ei ole enam isegi sirelipõõsast järgi.
Ühed inimesed. II Maailmasõja koledused elavad edasi need läbi teinud
inimeste mälestustes, perekonnalugudes, järeltulijates. Elu läheb edasi ja
aeg parandab nii mõnegi haava, kuid
juhtunu ei unune, see lihtsalt on meie
elusid nii palju mõjutanud. Seetõttu
oleme me ka täna siin. Mälestusmärgi rajamise eestvedajateks on olnud
Tipud Kokku koostöö raames kokku
juhtunud Murtud Rukkilille Ühingust
Enno ning Atla külast pärit meie valla töötaja Katrin, appi on tulnud Atla
külarahvas eesotsas külavanem Jüriga.
Aitäh teile, jätkugu teil ikka jaksu kaa-

sa aitamisel.
Üks kivi. See kivi, mille me täna
paika asetame, saab olema samasugune kõigil neljal ilmakaare monumendil ning seob mõtte hävitatud kodust
ühtseks tervikuks. Kivi ümber ei ole
veel peale väga sümboolsete varemete
midagi. On ainult kujutluspilt, kuidas
selles Atla vana koolimaja õues võiks
olla pelgupaik kõigile kodunt lahkuma
sunnitud hingedele ning nende mälestamiskoht, kes läksid 1944.a üle vee.
Nii et hea kivi, me asetame su täna siia
paika, kuid ei jäta sind üksi ning tuleme veel kõik tagasi, kui see paik siin
saab kunagi olema oma kandva mõtte
vääriliselt teostatud.

Jaanika Tiitson
Lümanda vallavanem
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Ühe tegevuse vaevaline algus
2012. aastal asutatud Okupatsiooniohvrite Mälestuse Sihtasutuse eesmärgiks on hoida Eesti okupatsiooniaegade mälestust ja isamaalise kasvatuse järjepidevust. Sihtasutuse planeeritud tegevusteks on isamaaliste ja
okupatsioonisündmuste mälestusmärkide haldamine, represseeritud isikute
toetamine elukvaliteedi parandamisel ja isamaalise kasvatuse ning kodukaitse
tegevuse toetamine. Prioriteediks on võetud represseeritud isikute toetamine ja
elukvaliteedi parandamine. Suurem osa neist on Siberis ja vangilaagrites saadud
pöördumatute tervisekahjustustega inimesed, kes vajavad ja väärivad igakülgset
toetust, mis leevendaks kannatusi ja annaks tagasi usu õiglusesse. Kõik toimetulekuraskustes inimesed ei ela suurlinnades, kus abi on kergem leida, sihtasutus
soovib jõuda ka maakohtades elavate inimesteni. Hetkel töötatakse nõustamispunkti loomise ja sellele rahalise katte leidmise kallal.
Pikaajalise ühistöö tulemusena oleme kursis Eestimaa represseeritute olukorraga - nii sotsiaalse, juriidilise, meditsiinilise kui ka materiaalse olukorraga.
Vajadused on erinevad, aga ka vältimatud.
Pidevas ja kiiresti muutuvas ajas on raske kõigega kursis olla, seda eriti vanuritel, kellel on raskusi enda eest seismisel ja valikute tegemisel. Teadmatus
ei vabasta aga kohustustest ega vastutusest. Samuti varitseb represseerituid oht
saada ärakasutatud omakasupüüdlike ja hea äraelamise nimel tegutsevate isikute poolt.
Eeltoodust lähtuvalt on represseeritute ees kaks vajadust:
Kindlustada pansionaadi väljaehitamine ja kasutuselevõtmine
Represseeritute nõustamisabi punkti loomine
Represseeritute nõustamisabi punktis saab olema represseeritutele kättesaadav esmane tasuta nõustamine. Punktis töötavad vähemalt kaks spetsialiseerunud töötajat, kes on kompetentsed andma abi, nõustama ja viima läbi koolitusi.
Vajadusel konsulteeritakse ja kaasatakse tegemistesse täiendavaid asjatundjaid.
Väljaspool Tallinnat elavate represseeritute jaoks oleks võimalus kasutada
mikrobussi, et nõustajad saaksid aeg-ajalt ka teistesse piirkondadesse liikuda.
Seega oleksid kontaktis ja tähelepanu all ka mujal, sealhulgas ääremaadel elavad represseeritud. Soovime, et keegi poleks üksi ega peaks kannatama ülekohut.
Kõige selle teostamiseks on vaja head tahet ja ettevõtlikkust. Kuna see vajab
vahendeid, siis võiks vajalikud ressursid leida kas riigieelarvest või olemasolevate ressursside ratsionaalse ümberjaotamise teel.
Oma panuse saavad anda riigi valitsus, ministeeriumid, ettevõtjad ja üksikisikud.
Esmalt on vaja Tallinnas ruumi nõustamispunkti töölerakendamiseks ja vastuvõtuks ning katet eelarvele.
Represseeritute nõustamisabi punkti tööd hakkab haldama Okupatsiooniohvrite Mälestuse Sihtasutus. SA põhikirja punkt näeb ette represseeritud isikute
toetamise elukvaliteedi parandamisel.
Punktis hakkaksid tööle erinevate valdkondade nõustajad. Esmajoones pakutaks juriidilist nõustamist ja infot sotsiaaltoetuste jms kohta, aga õpetataks toime tulema ka avalike teenuste ning meediaga (laenupakkujad, müügiesindajad,
reklaam meedias jne).
MRÜ
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Metsavennad tegid
läkituse eesti rahvale
1. aprillil 1946. aastal pidasid metsavennad Võrumaal Hindriku talus
lahingut neid piiravate NKVDlastega.
See oli üks kangelaslikumaid metsavendade võitlusi, kus 120 sõjaväelast ja 15 hävituspataljonlast astusid
üheksa inimese vastu. Lahing kestis
kaheksa tundi, aga kuna metsavennad
alla ei andnud, pandi maja põlema,
vahendab Postimees.
Metsavennad jäid põlevasse majja,
kuni see kokku varises ning nad selle alla jäid. Ahjulõõri peitsid nad aga
pudeli, milles seisis metsavendade läkitus Eesti rahvale:
„Eesti rahvas! Täna, 1. aprillil
1946a. meie, Eesti partisanid, võitlesime tiblade ja eesti rahva äraandjate
vastu. Avaldasime kuuekesi vastupanu
vaatamata suurele ülekaalule umbes
kaheksa tundi. Niisiis, eesti rahvas,
võidelge visalt eesti rahva vabaduse
ja iseseisvuse eest!
Vapper sõdur Švejk“
Teises kirjas seisis:
„Elagu vaba Eesti ja eesti rahvas!
Tervitus kõigile kaaslastele, väikesele
õekesele, isale ja emale ja veel kord
väikesele H-le.
Tervitab Avo Pruus.“

Metsavennad Võrumaal Krabi metsas
foto: erakogu
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USA läänerannik tähistas Eesti Päevi
Juuni lõpus toimus USAs San
Franciscos ESTO ning samal ajal tähistati ka Lääneranniku Eesti Päevi.
Esmakordselt toimusid need kaks
suurüritust samal ajal.
Lääneranniku Eesti Päevad toimuvad iga kahe aasta järel, ülemaailmne
ESTO aga iga nelja aasta tagant.
Suurt rõhku pandi just kultuuritegevusele. Avatseremoonia ühendas Eesti Rahvusballeti tantsijate ja
San Francisco Balleti esitantsija Tiit
Helimetsa loomingu. Näitus “Avasta
Eestit” tutvustas Eesti kultuuri-, haridus-, äri- ja reisimisvõimalusi. Näidati ka filmi “Seenelkäik”.
ESTO laulupeole “Ela hästi, mu
kodumaa!” kogunes laulukoore, dirigente ja ansambleid üle maailma.

San Francisco Kaunite Kunstide
Palees oli ESTO raames võimalik
näha Eesti disaini saavutusi, kus Eesti Disainerite Liit tutvustas disainiauhindade nominente ning esitles Eesti
Disaini Maja galerii tooteid.
Ettevõtlushuvilised said osaleda
tehnoloogia- ja ärikonverentsil Silicon Valleys.
San Francisco Eesti Seltsi esinaine
on Kristin McNabb, kelle isa on Eestist pärit. Lääneranniku Eesti Päevadel oli ta varem käinud vaid ühe
korra, kui oli laps. Seekord oli ta aga
vabatahtlik korraldusmeeskonnas.
Kristin McNabb: „Ma räägin eesti
keelt väga vähe, aga korraldusmeeskonnas kaasa löömine tundus põnev.
Kuna olen praegu lapsega kodus,

haarasin sellest võimalusest kinni.
Minu peamine tööülesanne oli osalejate registreerimine. Ma kohtusin
selle aja jooksul väga põnevate inimestega. Enamik neist olid Californias sündinud, aga kas isa või ema
olid eestlased.
Mind hämmastas, kui kokkuhoidvad eestlased on. Eesti tantsud, laulud ja toit on väga erilised ning silmapaistvad. Ilmselt need jäävadki
eestlasi ühendama, olenemata maailmanurgast, kus keegi viibib.“
Lääneranniku Eesti Päevad ja
ESTO ühisüritusel osales 1200 inimest.

Väliseestlased peavad San Franciscos tantsupidu. Foto: LEP-ESTO 2013
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Murtud Rukkilille Ühing
Loome ühiselt represseeritutele pansionaadi
Eestlane on ikka unistanud oma kodust ja rukkipõllust. Läbi aegade on võõrsilt tulnud vägivallatsejad, kes on
üritanud seda unistust põrmustada meie kodusid põletades, rüüstates ja lammutades. Ikka ja jälle on eestlased
kõike trotsides oma kodu taastanud. Ka kodu vajab kaitset, nagu me isegi.
14. juunil, juuniküüditamise 65. aastapäeval avati Võrumaal mälestuskompleks “Eesti kodu”. See kompleks
on pühendatud kõikidele eesti kodudele, mis said kannatada sõjakeerises ja inimestele, kes aeti küüditamistega
välja oma kodudest, eemale perekonnast ja kodumaast. Mälestusmärk kujutab endast kivist laotud seina, milles
on aken, kõrgele ulatuv korsten ja ahi. Kompleks sümboliseerib ahervaret, milleks muutusid paljud eesti kodud
pärast Teist Maailmasõda ja suurküüditamisi. “Eesti Kodu” peaks panema meid mõtlema, et kodu vajab kaitset
ja samas andma ka lootust tulevikule ja kodu kestvusele.
Kuusalu Vallas Harjumaal on plaanis rajada endisest koolimajast pansionaat eelkõige represseeritutele ja
vabadusvõitlejatele. Loome asenduskodu nendele emadele ja isadele, kes kaotasid kodu ja on üksikuks jäänud. Praeguseks oleme alustanud projekteerimiseks raha kogumisega. Toetusteks on avatud arve: Swedbank
EE142200221021914912, Murtud Rukkilille Ühing MTÜ, märksõna “pansionaat” Info tel.53853941

Lk 16

Murtud Rukkilille Ühingu teataja

August 2013

Rukkilille Kodu tiitli pälvis Aruniidu talu
Aruniidu talu paistis kolme konkursil osalenud talu hulgas silma kauni aia ja muljetavaldava heakorraga.
Maikuus toimus Mõniste vallas Võrumaal teist korda konkurss, kus valiti parim Mõniste valla maakodu, mis pärjati
Rukkilille Kodu 2013 tiitliga. Selle aasta parima tiitli said Kaie ja Rein Kirchi Aruniidu talu Vastse-Roosa külast.
Algselt esitati konkursile üheksa kodu. Paraku ei kinnitanud neist kuus oma osalemissoovi. Põhjuseks toodi näiteks, et
talu korrastamisel on veel palju pooleli või on kevadtöödega kiire.
Lisaks võitjale osalesid konkursil veel Ülle ja Rein Kala Marjamäe talu Koemetsa külast ning Virve ja Peeter Tamme
Kolgamäe talu Kuutsi külast.
Aruniidu talu sai auhinnaks mälestustaldriku ning rahalise preemia 500 eurot, mis oma talu edendamisse investeerida.
Murtud Rukkilille Ühingu algatatud konkursil hinnati maakodude terviklikkust, elujõulisust, maalähedust, omapära.
Kasuks tuli ka oma taluga seotud loo jutustamine.
Komisjoni kuulusid MTÜ Murtud Rukkilille Ühing esindaja, Mõniste vallavalitsuse, kooli ja rahvamaja esindaja, MTÜ
Ääremaa Noored esindaja ja Kaitseliidu Antsla Maleva esindaja.
Maakodude tunnustamine laienes Eestimaa lõunatipust ka Harjumaale Kuusalu valda, kus Mõniste eeskujul valitakse
samuti valla parim maakodu. Rukkilille Kodu tiitel antakse Kuusalus üle 10. augustil.
Ere Uibo

Mõniste vallavanem Merlika Niidumaa ja MRÜ esimees Enno Uibo annavad üle Rukkilille Kodu tiitli
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: Harjumaa, Kuusalu 74601, Kursi tee 8 tel. 53 853 941 e-post: info@rukkililleyhing.eu a/a: 221021914912

