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Tartus on nüüd represseeritute nõustamispunkt
Tartus puuetega inimeste kojas on alates 12. novembrist avatud represseeritute
nõustamispunkt. Ettevõtmine on Murtud
Rukkilille Ühingu algatus, paar aastat varem avati nõustamispunkt ka Tallinnas.
Tartus Rahu 8 asuvas sotsiaalkeskuses
on nõustamispunktiks kasutada üks tuba.
Nõustamisele saab tulla iga kuu kolmandal neljapäeval kell 14-17. Kohal on
ühingu esindajad, kes annavad nõu enda
pädevuse piires ning keskusesse pöörduja saab täita avalduse, kuhu kirjutab oma
probleemi sisu ja taotluse. Abi antakse
pshühholoogilise, sotsiaalse, juriidiliste
ja meditsiiniliste probleemide korral.
Ühingu esimees Enno Uibo ütles, et Enno Uibo, Senta Michelson, Vladimir Śokman, Urmas Klaas, Raimo Ladva ja Maire Kartau
ühtegi abivajajat ei jäeta üksi ning kui
probleemile ei paista kohe lahendust, ot- seista või valikuid teha: “Keegi ei tohiks on tänuväärt ettevõtmine, sest tänapäeval
on meeletult palju informatsiooni ja selsitakse seda kohe edasi — taotluse vas- olla oma murega üksi.”
Represseeritute nõustamispunkt avati les inforohkuses võib märkamata jääda
tuvõtjad oskavad suunata küsimuse edasi
nendele inimestele, kes on pädevad küsi- piduliku koosviibimisega, kus keskuse mõni oluline võimalus. Linnavalitsuse
juhataja Senta Michelson ja Enno Uibo nimel kinkis ta MRÜ-le ja Tartu Puuemusele vastama.
tega Inimeste Kojale panoraamfoto TarEnno Uibo rääkis, et nõustamispunkti sõlmisid lepingu. Nõustamispunkti jutust.
avamiseks andis tõuke see, et raske elu- hatajaks saab Murtud Rukkilille Ühingu
Linnavolikogu esimees Vladimir Šoksaatusega represseeritud vajavad sageli liige, tartlane Raimo Ladva, kes on ka ise
väikese
poisina
Siberisse
küüditatud.
man
tervitas kokkutulnuid ja märkis, et ta
turvatunnet ning õlg-õla kõrval olemist,
Enne suupistete- ja tordisöömist olid on hea meel, kuna üks protsess on jõudtihti on puudu ka lihtsalt heast sõnast:
“On hea, kui on kindlustunne ja tead- umbes 30 represseeritut tervitama tulnud nud järgmise etapini ja represseeritutel
mine, et temasuguseid on veel, tekib Tartu linnapea Urmas Klaas ja linnavoli- on oma ruum, mida kasutada nii palju,
kogu esimees Vladimir Šokman. kui on soovi ja saada kätte abistav niidiots.
Linnapea sõnas, et represseeKeskuse juhataja Senta Michelson rõõritute elusaatus on olnud väga
mustas,
et MRÜ valis nõustamispunktiks
tõsine ja inimeste lood räägivad
just
puuetega
inimeste koja, kus samas
sellest, kui keeruline on olnud
Eesti ajalugu: “Küüditamine on kohas töötavad ka rehabilitatsioonikestabanud ka minu esivanemaid. kus ja Ropka-Karlova eakate päevakesIsa arreteeriti noormehena ning kus, seega rahvast käib majas palju ning
viidi koos emaga Siberisse Kras- keskuse üritustele kutsus ta ka represseenojarski kraisse. Oli talvine aeg rituid.
Enno Uibo lausus, et nõustamispunkAvamisel uhkeldas tort ning nad jäid ellu seetõttu, et isa
oli noorkotkana tundma õppinud ti asukoha valikul jäid sõelale kolm
küünarnukitunne. Tulla võib ka niisama metsa ja erinevaid taimi, millest nad hä- kohta, kuid valituks osutunud paik jäi
rääkima, omavahel on ikka lihtsam la- dapärast sööki keetsid. Represseerimine silma hea asukoha, ligipääsetavuse
hendus leida ja lihtsam kui ametnikega on kindlasti saatus, mida keegi vanema- ning väga sõbraliku personali poolest.
suheldes.”
test oma lastele ei tahaks.”
Ta lisas, et eakatel on raske kiiresMRÜ
Urmas Klaas lausus, et nõustamispunkt
ti muutuvas ajas toime tulla, enese eest
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Kena sügisene pärastlõuna Rahvarinde Muuseumis
28. oktoobri pärastlõunal oli meil
Rahvarinde Muuseumis au vastu võtta MTÜ Murtud Rukkilille
Ühingu liikmeid. Koosviibimise
eesmärk oli tutvustada meie ühistegevuste plaane algavaks hooajaks, rääkida koostatavast näitusest
„Meie tavad ja kombed Siberimaal“
ning vaadata filmi „Laulev revolutsioon“.

nõustamist just Tallinna kesklinnas,
kuna sinna on kõikidel parem ligipääs. Alustame nõustamisega Rahvarinde Muuseumis, kuhu on hea
tulla nii bussi, trammi kui trolliga.
Nõustamisele pääsemiseks on vaja
eelnevalt täita avaldus Rahvarinde Muuseumis. Seejärel võetakse
nõustamise soovijaga nädala jooksul ühendust ning lepitakse kohtuOli väga tore, et muuseumisse miseks kokku sobiv aeg.
tuli kohale nõnda palju heas tujus
Kena kolmapäevane pärastlõuna
ja teotahtelisi inimesi nii Tallin- muuseumis jätkus veerandtunnise
nast kui Harjumaalt. Koosviibimine teejoomise ja mõtete vahetamisega.
algas tervitustega rukkilille-mär- Seejärel vaatasime äärmiselt emotgi kandjatele ja koostööplaanide sionaalset, meie rahvuslauludest patutvustamisega. Enno Uibo kinkis katavat filmi „Laulev revolutsioon“.
muuseumile rõõmsates värvides See on südamlik linastus, mida
alpikanni ning tõdes, et kevadel ta kindlasti soovitan vaadata kõigil –
veel ei uskunud, et Siberimälestuste lapselastest vanavanemateni. Film
kogumine ja nende ülespanek näi- annab ülevaate meie taasiseseisvutusena saab reaalsuseks. Tänaseks misest. Tegu pole ainult intervjuunäituse koostamine juba käib ja see del põhineva ajaloolise dokumenrõõmustab meid kõiki. Muide, foto- taalfilmiga, vaid suur osa on siin
sid ja mälestusi Siberi-ajast näituse muusikal ja laulul, mis ajast aega on
jaoks ootame detsembri lõpuni.
meie vaimu ärksana hoidnud.
Koosviibimine jätkus Kesklinna
sotsiaalhoolekande osakonna juristi
Kristel Tina ettekandega juriidilistel teemadel, millele järgnes elav
arutelu. Represseeritute ammune
soov on võimalusel saada juriidilist

Muuseum on avatud kolmapäevast pühapäevani kella kümnest
viieni. Meiega saab kontakti telefonil 644 8193 või e-mailil
rrmuuseum@rrmuuseum.ee
Facebooki-kasutajad on oodatud
külastama meid
www.facebook.com/rrmuuseum.
Helen Lausma-Saar
Rahvarinde Muuseumi juhataja

Oli meeldiv pärastlõuna jahedal
sügispäeval heade inimestega Rahvarinde Muuseumis. Hoiame kõiki
oma tegemistega kursis ja ootame
tutvuma
meie ekspositsiooniga
ning osalema üritustel.

Muuseumi juhataja Helen Lausma-Saar ja MRÜ esimees Enno Uibo represseeritute keskel

November 2015

Murtud Rukkilille Ühingu teataja

Lk 3

Mõniste vallas taas Rukkilille Kodu konkurss
16. augustil oli Võrumaal Mõnistes 9. Rukkilille
Päev. Suvised kokkusaamised on saanud Mõnistes
traditsiooniks pärast seda, kui 2006. aastal avati
seal looduskaunis kohas Murtud Rukkilille Ühingu eestvedamisel Eesti Kodu mälestuskompleks.
Kompleksi ees platsil on istepingid ja esinemisplats, kus on nii kohalikud elanikud kui Murtud
Rukkilille Ühingu liikmed tähistanud erinevaid
üritusi.
Rukkimaarja päeva paiku toimunud suvine kokkutulek meelitas kokku üle 60 inimesi. Mõniste
noorkotkad ja kodutütred kohendasid kompleksis
asuvat Eesti kaardi kivikontuuri, rahvusliku kontserdi andsid Kadri Laube ja Marju Varblane, Mõniste päästekomandi tutvustas oma tegevust.
Päeva tipphetk oli Rukkilille Kodu konkursi kandidaatide autasustamine. Kokku esitati konkursile
seitse kodu, neist kaks olid nõus konkursil osalema. Kauni Kodu tiitli said Ülle ja Rein Kala Marjamäe talust. Eripreemia pälvisid Tiiu ja Jaanek
Schneider Hoole talust leidlike ideede ja taaskasutuse eest. Peapreemia saaja sai Murtud Rukkilille
Ühingult autasuks 500 eurot.
MRÜ
Rukkilille Kodu tiitli üleandmine

Pillineiusid saadavad Rukkilille ansambli lauljaid
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Jüriöö pargis avati Eesti kodule pühendatud märk
Alates 12. augustist on Tallinnas Lasnamäe serval Peterburi tee ääres asuvas Jüriöö pargis lisaks
tükike ajalugu. Murtud Rukkilille Ühingu eestvedamisel avati seal kodule pühendatud mälestuspaiga, kus on kivi peal ühingu nimega mälestustahvel ning selle kõrvale istutatud tamm.
Kive-puid on pargis rohkem, nende paigaldamist on aastate jooksul korraldanud Valgamaalt
pärit Jüri Uppin, kes on pargist üle tee asuva Susi
hotelli omanik. Murtud Rukkilille Ühing on korraldanud pargis üritusi Tallinna ja Harjumaa represseeritutele ka varem viimaste aastate jooksul.
Jüriöö mälestusmärgi juures on toimunud mälestushetked ning seejärel korraldatud koosviibimisi
Susi hotellis Rohelise Ämbliku lokaalis. Nende
koosviibimistega on MRÜ ja Jüri Uppin saanud
tugevateks koostööpartneriteks ning seega otsustasid üheskoos avada MRÜ-le päris oma mälestusnurk.
Jüriöö pargis toimunud tseremoonial osalesid
Murtud Rukkilille Ühingu liikmed ja toetajad,
Lasnamäe linnaosa vanem Jaanus Riibe, ühingu
toetaja Kalev Lillo, Eesti Rahvarinde Muuseumi
juhataja Helen Lausma-Saar ning ajaloolane Jaak
Juske.
Enno Uibo ütles kivi avamisel, et mälestuskiviga soovib ühing märkida kõiki neid kodusid,
mille hävitasid okupatsiooniväed: “Samas tahame
kasvama panna puu, mis sümboliseerib meie kasvavat riiki ning kodusid, mida ootab ees helgem
tulevik.”
Ühingu esimehe sõnul on kodul eestlaste jaoks
väga suur tähtsus, kuna päris oma kodu omamisele said eestlased mõelda alles 19. sajandil, mil
tsaarivõim lubas talusid päriseks osta: “Kodul on
eriline tähendus ka represseeritute jaoks, kes viidi
sunniviisiliselt oma kodudest ära ning tagasi tuldi
kas hävitatud koduvaremete juurde või kodudesse, kus elas juba keegi teine.”
Pärast mälestustseremooniat läks seltskond ka
seekord Rohelise Ämbliku lokaali, kus ühing tänas oma toetajaid, oli võimalus kehakinnituseks
ning jalga keerutada elava muusika saatel.
Eesti koduga seotud mälestuspaiku on rajanud
Murtud Rukkilille Ühing ka varem — avalöök
tehti 2006. aastal Mõnistes, kui loodi Hävitatud
Eesti Kodude mälestuskompleks, mis kujutab hävinud kodu seina ja korstent. Samalaadsed mälestusmärgid avati järgnevate aastate jooksul Saaremaal, Prangli saarel ja Vaivaras Eesti idatipus.

Lasnamäe linnaosa vanem Jaanus Riibe ja teised ühingu toetajad
aitasid istutada tamme

MRÜ mälestuskivi asub Jüriöö pargi servas allee lõpus
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Seisata hetkeks!
19. septembril käesoleval aastal eemaldati kate Sõrve tuletorni juurde paigaldatud
mälestusmärgilt, millel on kivisse
raiutud: 27. X 1944, SEISATA HETKEKS!
SIIT ALGAS SAKSA OKUPATSIOONIVÕIMU SURVEL KODUST
LAHKUMA SUNNITUD SÕRVE
PEREKONDADE TEEKOND VÕÕRALE MAALE”. Samasse istutati ka
kadakas, mis sümboliseerib sõrulase
järjekindlust oma koha leidmisel selles
ühiskonnas ja omale uue kodu loomisel.
See mälestusmärk avati ajal, mil
möödub 71 aastat sellest, kui Sõrve tuletorni juurest mererannast algas Saksa
sõjaväe dessantpraamidega kodudest ja
metsadesse peitunud ning sealt väljaaetud sõrulaste sunnitud teekond Natsi-Saksamaa ja tema okupeeritud alade
töölaagreisse. See jätkus edasi Mõntu
sadamast ja ka tuletorni juurest.
Tuli jätta maha oma kätega loodud
kodu. Ees ootas teadmatus, karjuv hingevalu, ebainimlikkus, nälg. Kodudest
ja metsadest väljaajamisel ja sel teekonnal ei antud armu ei vanureile ega
väetitele, ei emadele ega lastele, imikutele, olenemata sellest, millises olukorras nad olid või kus nad viibisid.
5000 Sõrve sääre elanikust olid
suutnud end metsadesse varjata kümmekond üle viiesaja. Iga kaheksaksüheksas ei jõudnud tagasi kodumaale.
Nende viimaseks puhkepaigaks said
kas Läänemere lained või võõramaa
muld. Seal ei ole hauatähist, seal ei õitse lilli ega panda põlevaid küünlaid.
Mälestusmärk kutsub rändajat, sõrulast seisatama hetkeks ja langetama
kaastundeavaldusena pea nende mälestuseks, kes pidid läbima selle survestatult sunnitud teekonna võõrale maale.
Mälestusmärgi avamisele kogunes
paarsada tolleaegset last, noorukit, kes
isa-ema käevangus, süles läbisid selle
teekonna Natsi-Saksamaa ja tema okupeeritud maade töölaagreisse. Samuti
oli avamisel nende lapsi, lapselapsi.
Mälestusmärgi avamisel Sõrve tule-

torni ja mälestustseremoonial Mõntu
sadamas esinesid päevakohaste sõnavõttudega Herbert Gailan, Elvi Münt,
Saima Namm ja Ülo Uisk. Kaastundeavaldusega esines Jämaja kiriku
õpetaja Anu Konks koos organisti Jaan
Vaidla, solisti Anu Kaljumäe ja kiriku
lasteansambliga, kaastrundeavaldusega koos lillekimbu asetamisega Riigikogu liige Urve Tiidus ja Torgu vallavanem Tiit Põld.

ja Endel Kummi esinemist, toimusid
ühislaulmised ja koosliikumised. Kaastundeavaldusega esines Salme vallavanem Kaimer Poopuu.
Meenutati koos töölaagrites ja teekonnal läbielatud ebainimlikkust ja
nälga, omaste teadmatut saatust. Kõneldi tänapäevast, oma koha leidmist
ja uue kodu loomisest.
Mälestati hetkeseisuga oma emasid-

Sõrve säärelt Saksamaa töölaagritesse viidud Herbert Gailan on Eesti
Natsismiohvrite Ühingu esimees

Pärast mälestusüritusi Sõrve tuletorni
juures ja Mõntu sadamas kogunesid
tolleaegsed noorukid, lapsed mälestus-meelelahutuslikule koosviibimisele Torgu kogukonnamajja. Said kokku
need, kes olid sunnitud ebainimlikes
tingimustes näljasena saatma oma nooruspäevi mööda Natsi-Saksamaa okastraadiga piiratud töölaagri barakkides,
elama üle lahingutegevuse lähenemisel
ühest laagrist teise viimise, trotsides
koos vanematega surmaohtu, külma,
nälga. Jätma saatus hoolde vanadusest
ja haigusest nõrku, haigestunud omakseid, õdesid, vendi, lapsi.
Meeldiva kontserdiga esines Salme
valla meesansambel Sõstrad Veiko
Lehto juhendamisel. Kuulati orkestrantide Õie Tehu ja Viive Remmi ning
Torgu laulumeeste Peeter Aadussoo

isasid, õdesid ja vendi, omakseid ja
teisi selle teekonna kaaslasi, kes ei ole
enam meie hulgas.
Eelmiste aastate eeskujul seisatati
hetkeks, asetati lilli ja põlevaid küünlaid Jämaja surnuaias asuva fašismiohvrite, sõrulaste mälestusmärgi jalamile, lilli ja põlevaid küünlaid Jämaja,
Torgu ja Anseküla surnuaias omaste
haudadele.
Aega on möödunud 71 aastat, kuid
mälestus sellest survestatult sunnitud
teekonnast on jäänud. Kuigi peas on
halli, on need mälestused valusad, kuid
kallid, need ei unune.
Herbert Gailan
Eesti Natsismiohvrite Ühing
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Ühendriikide sõdurid Eestis ehk uue ajastu algus
Alates 2014. aasta 28. aprillist saabusid Eestisse Ameerika Ühendriikide 173. õhudessantbrigaadi kompaniisuuruse allüksuse sõjaväelased,
avades sel moel uue peatüki Eesti ja
NATO ajaloos. Sest kuigi meie liitlased erinevatest riikidest on kaitseväe
õppustest osa võtnud juba aastaid,
kandis seekordne saabumine peamiselt strateegilist sõnumit: Eesti ega
Ida-Euroopa ei ole üksi.
Tegemist oli operatsiooni „Atlantic
Resolve“ avapauguga, mille käigus
saabusid Ühendriikide üksused nii Eestisse kui teistesse Balti ja Ida-Euroopa
riikidesse. Eesmärk oli selge ja kõigile
(ka potentsiaalsele vastasele) üheselt
mõistetav: sõjategevus Ukrainas ja ühe
meile geograafiliselt lähedalseisva riigi
püüdlused ümber jagada eksisteerivate
riikide piire pole meie liitlastele vastuvõetav. Ning et fraasil „väikesed on
ohverdatavad“ pole kohta NATO terminoloogias.
Võimalus koos harjutada
Kuid igal suurel pildil on ka väikesed detailid, mis esmapilgul silma ei
paista ja millest on teadlik ehk vaid
kunstnik, kes pintslitõmmetega oma
teose ideest teostuseni viis. Ehk kui
avalikkus keskendus eelkõige ameeriklaste kohaloleku poliitilisele küljele,
siis kaitseväelaste jaoks avanes liitlaste
siinviibimise näol harukordne võimalus ühiselt õppusi pidada. Sest kuigi
pealtnäha on sõda ju lihtne — lükka
automaadile salv alla ja anna vastase
suunas täpset tuld, on erinevate riikide
sõjamasinate ülesehitus vägagi erinev
ja sellest tulenevalt tuleb sujuva koostöö tagamiseks ühiselt tegutsemist põhjalikult harjutada.
Nii leidsidki ameeriklased end peagi
kevadel alanud õppuselt Kevadtorm
ning õppida oli nii meil kui neil: eestlastele avaldas muljet liitlaste oskus ja
võimekus oma tegevusse tuletoetust
kaasata, ameeriklased omakorda õppisid meilt maskeerumist ja tegutsemist
olukorras, kus stsenaariumi kohaselt
oli taevalaotus täitunud vaenlase lennukitega. Oma õppustel on nad ju alati suuremaks ja võimsamaks pooleks

ning mõte sellest, et „taevas kuulub
kellelegi teisele“ oli 173. õhudessantbrigaadi ohvitseride jaoks midagi uut.

lisematel õppustel ning aidanud läbi
viia ka meie ajateenijate väljaõpet. Nii
näiteks mängis Ühendriikide mehha-

Ühendriikide Abrams M1A2-tüüpi tank Tapa raudteejaamas

Soomusmasinad ajateenijate väljaõppel
Uus oli olukord ka meie ajateenijate
jaoks — koduse Scoutspataljoni kõrval
kimbutasid neid aasta suurimal ja tähtsamal õppusel lisaks veel nii ameeriklased kui külla tulnud britid. Elukutselised sõdurid, kellest paljudel sarnaselt

niseeritud jalaväekompanii vastast 1.
jalaväebrigaadi ajateenijatele, kellel
avanes võimalus testida oma oskusi
Bradley lahingsoomuki kolonni vastu. Noored mehed pidid ameeriklastele korraldama varitsuse ning seejärel
eemalduma. Loomulikult ei jäänud
kolmekümnetonniste jalaväe lahingu-

USA sõdurid 1. jalaväebrigaadi ajateenijatele vastutegevust tegemas

meie scoutidega seljataga reaalne kogemus Afganistanist.
Alates 2014. aasta Kevadtormist on
ameeriklased osalenud kõigil meie olu-

masinatega rünnaku all olnud „vastased“ teenet võlgu ning nii said meie
ajateenijad õppuse käigus tunda, mida
tähendab võitlus vihase roomikmasina
meeskonnaga. Taolise kogemuse saa-
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mine on senini olnud pea võimatu,
kuna siiani pole meil taolist masinaparki ju olnud.
2015. aasta suurõppusel Siil osalesid ameeriklased aga juba tankirühmaga, mis meie oludes mõjus veelgi
eksootilisemana, nimelt on eestlased
juba peale jalaväe lahingumasinate
CV9035 ostu hakanud lahingsoomukit juba pea omaks pidama, kuid tank
on siiski midagi erilist. Eriti arvestades tõsiasja, et Abrams on maailma absoluutsesse tippu kuulub tank,
mille elektroonilised seadmed teevad
selle vastu võitlemise kaunis keeruliseks.
Paranenud taristu
Käesoleval kevadel alustasid Tapal tööd aga ameeriklaste lahingpioneerid, kes Ameerika Ühendriikide
eraldatud vahenditest ehitasid valmis keskpolügooni lõunaväravast
algava neljakilomeetrise tankitee
ning väljaõppe toetamiseks mõeldud
puitrajatised keskpolügooni läheduses. Kõik tehtu toetab nii liitlaste
kui meie vajadusi, uued objektid on
kaitseväe omandis ning hakkavad tulevikus teenindama ka meie väljaõpet
ja raskekaallastest lahingsoomukeid.
Seega saime tänu operatsioonile „Atlantic Resolve“ enda käsutusse osaliselt uuenenud taristu, mis tugevdab
nii meie iseseisvat vastupanuvõimet
kui võimet oma territooriumil liitlasi
võõrustada.
Ülaltoodu on muidugi boonus, mille saamine juba üksi on suur võit kaitseväele ning Eesti riigile ja rahvale.
Kuid liitlaste kohaloleku suurim eelis
on muidugi näha just suures pildis:
Kui 1940. aastal jäi Eesti üksi ning
tulemuseks oli hääletu alistumine,
siis täna Eesti enam üksi ei jää. Selle
kinnituseks viibivad Tapal Ühendriikide sõjaväelased, kes saabusid siia
meie soovil ja idanaabri protestidest
hoolimata. Näidates niimoodi koha
kätte nii meie potentsiaalsele vastasele kui liitlaste toes kahtlejatele.

Tänapäeva rahvuslusest

Simmo Saar

Olen rahvuslikult mõtlev inimene.
Kaasaegne. Nagu üks tavalisest eesti
perest pärit inimene seda minu meelest
on. Mul on tavaline lugu. Lõuna-Eestist.
Tean, keda minu perest küüditati, kes
lasti maha ja kes saadeti Siberisse. Lapsest peale, ehk nõukogude ajal, teadsin
lugu, kuidas minu tädimees Valter noore poisina pani 1947. aasta võidupüha
tähistamiseks Võru kesklinna lehvima
sini-must-valge ja juurde paki sildiga
“MINEERITUD“. See lehvis päev otsa,
kuni demineerijad kohale toodi. Rahvas
juubeldas. Seesama mees läks kohvrisse
peidetud tankitõrje miiniga laskma õhku
Võru NKVD maja. Oli kaks sütikut. Üks
viivitusega ja teine, kui oleks vahele
jäänud, kohe õhkulaskmiseks. Kuna sel
hetkel oli lõppenud noorte tantsupidu ja
maja ümber oli palju inimesi, ei läinud
käiku kumbki. Tädimees Valter aga istus
noore mehena pikalt vangis. Seni kardab hundikoeri. Ja pärast paari pitsi hurjutab meid, noori sugulasi, et me ei ole
võimelised oma vabaduse eest võitlema
nii, nagu nemad, koolipoiste salaorganisatsioonis, tegid. Meil ei olevat seda isamaalist vaimu ja usku. See kriibib. Aga
jutuga oma valmisolekut ei saa tõestada.
Ainult tegudega. Samas oleksin õnnelik,
kui seda võimalust ei avanekski, kuna
siis oleks ju juba liiga hilja.
Kui tänases Eestis rääkida rahvuslusest, Eesti rahvusriigist, siis saab otsaette
põletusrauaga radikaali märgi. Ja rohkem
midagi ei arutata. See segab mind. Isamaaliit, kuhu mina astusin maailmavaatelistel põhjustel 2000. aastal, oli juba
siis rahvuslik erakond. Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei, mis on minu
tänase erakonna juurikas aastast 1988,
oli samuti rahvuslik erakond. Esimene
demokraatlik partei Nõukogude Liidus.
Just nemad sõnastasid Eesti iseseisvuse
taastamise alused. Olen kindel, et Tunne
Kelam ja paljud tema võitluskaaslased ei
ole oma maailmavaadet muutnud. Mart
Laar on rahvuslane. Tema kaks valitsust
on teinud ära põhimõttelised reformid ja
viinud meid Euroopa Liidu ning NATO
täisliikmeteks. Et tagada meie julgeolek
ning positsioon mitte idas, vaid läänes.
Ja tänane Eesti on kaasaegne rahvusriik.
Nii, nagu me oma põhiseaduse preambulas oleme kokku leppinud. Kui Reinsalu
kaks aastat tagasi oma USA kolleegile
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soovitas, et ärgu viigu vägesid Euroopast
minema, vaid saatku meile tanke, irvitasid paljud selle üle. Täna ei mahu need
irvitajad tanki soomusele enam kõrvuti ära, et teha sotsiaalmeediasse endast
selfisid „mina ja tank“ või „mina, Eesti
kaitsja“. Ükski erakond ei räägi enam
kaitsekulutuste alandamisest või palgasõjaväest.
Mis on üldse kaasaegne rahvuslus.
Või kuidas on üldse tänapäeval võimalik mõõta, kui palju me rahvusriik üldse
oleme? Minu arusaamist mööda on meie
ainukeseks mõõdetavaks identiteedi
komponendiks keel. Eesti on viiekümne aasta pärast rahvusriik, nagu me oma
põhiseaduse preambulas oleme ka kokku
leppinud, kui siin saab asju ajada eesti
keeles, teadust teha eesti keeles, luuletada ja proosat kirjutada eesti keeles. Ja
kui meil on ka nende eesti keelsete luuletuste ja proosa lugejaid piisavalt palju,
et raamatute väljaandmine vabaturu konkurentsis tasub ennast ära. Ja me peame
teadma oma pere ja Eesti lugu. Et seda
edasi rääkida. Eesti keeles.
Represseerituid on Eestis alles pisut
üle 10 000 inimese. Igal ühel on oma
lugu, mida Eesti inimesed peaksid teadma selleks, et õppida oma riiki hoidma. Sotsiaalkaitseministrina algatasin
seadusemuudatuse, et represseeritutele
mõeldud tervisetoetus 160 eurot ning
transporditoetus 32 eurot aastas liidetaks
üheks toetuseks. Bussipiletite korjamine
ja nende esitamine on riigi poolt alandav
bürokraatia, mis kaob alates 2016. aastast ning kõik represseeritud hakkavas
saama represseeritute toetust 193 eurot
aastas. See on vähim, mida riik saab teha,
kuid ka see on sümboolne samm.
Ma annan endast parima, et ei peaks
oma lastelastele rääkima lugusid, kuidas
ma Tartu tähetorni sinu-must-valge lipu
sildiga „MINEERITUD“ võidupühal
üles riputasin. Ma tahan seda teha ilma
selle sildita, vabas Eesti rahvusriigis.
Kaasaegses ja avatud. Ja sinna jõuame
ilma vihkamiseta. eesti keeles. Aga ma
tahaksin, et Valter usuks, et me oleme
võimelised.
Margus Tsahkna
sotsiaalkaitseminister
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Unustamatu 1940. aasta Eestis ja Inglismaal
Kiiresti arvutades ja kui meenutada
omaaegset filmi „Me olime 18-aastased” järeldub, et selle generatsiooni
inimesed on saanud 93-aastaseks. Kellele muidugi nii pikki aastaid on antud.
See tähendab, et elav mälu sellest pöördelisest ajast hakkab kaduma igavikku.
Kui meenutada paralleelselt selle unustamatu aasta sündmusi Eestis
ja Inglismaal, siis Eesti elanikud olid
eelkõige hõivatud ja šokis kiiresti toimuvate kurjakuulutavate sündmustega,
mis algasid reaalsuses juba peaaegu
aasta varem 1939. aastal pärast MRPd. Seetõttu jäi võib-olla nii mõnelgi
kaugel ja meisse mittepuutuva tõsiasjana tähelepanuta see, et Inglismaal
käis täie hooga suureks sõjaks valmistumine vaenlase rünnakute vastu, aga
ka sõda selle sõna otseses tähenduses
Luftwaffe lauspommirünnakutega Inglismaa linnadele eesotsas Londoniga.
Siit ka üks võimalikke vastuseid, miks
nad küll meile, Eestile appi ei tulnud
1940. aasta juunis.
Kuigi riigijuhtide tasemel kindlasti
teati ka n-ö telgitagustest, siis keskmisele inglasele, kellel jäi oma sündmustest aega üle muu Euroopa asjadele pilk
heita, oli selge, et Eestis ja teistes Balti riikides oli toimunud kommunistlik
riigipööre rahva enamuse tahtel. Sealjuures president ja sõjavägede ülemjuhataja allusid alandlikult vaenlase kõikidele nõuetele, pöörasid löömisel ette
ka teise põse ja kirjutasid alla sisuliselt
iseenda ja riigi surmaotsusele.
Kangelane oleks olnud inglastele see,
kes isegi arvatava lüüasaamise korral
oleks arreteerijate tulekul tõmmanud
taskust välja isikliku relva ja sellest
paar pauku pannud. Ajalehepealkiri
„Hukkus arreteerijatega peetud tulevahetuses” oleks hoopis teises valguses paistnud. Kuupäevi üle kandmata
meenutagem vaid tähtsamaid märksõnu 1940. aastal Eestis: Paldiski NSVL
vägedele; lahkusid viimased baltisaksa
ümberasujad; NL tulistab alla Soome
reisilennuki Kaleva; NL ultimaatum
uue valitsuse moodustamise kohta;
täiendavad väed Eestisse; Laidoner
keelab relvad ja rahvakogunemised;

riigipööre; Laidoner keelab Kaitseliidu; Riigikogu laiali – kommunistlikud
valimised; Laidoner küüditati; Päts
likvideerib Teaduste Akadeemia EV
likvideeriti; üleminek Moskva kellaajale; ENSV – NSVL koosseisu; Tahkurannas hävitatakse Pätsi ausammas;
rahareform kroonilt rublale. Liiga palju
sündmusi kõige kõrgemal tasemel, et
üht kodanikku mitte rööpast välja lüüa.
1940. aasta Euroopas oli Hitler täismarsil edasi liikumas. Märtsis lõppes
Soome ja NL Talvesõda. Juba enne
Eesti juunipööret vallutas Saksamaa
Taani, Holland Norra, Rotterdami
pommitamisel hukkus umbes 1000 inimest. 14. juunil piirati ümber Pariis.
Eesti juuniküüditamiseni jäi veel aasta.
Hitleri järgmine eesmärk oli vallutada dessandiga, operatsioon Merelõvi,
Inglismaa. Eelnevalt oli vaja murda
kuningliku õhuväe vastupanuvõime ja
rahva moraal lauspommitamistega.

10. juulist 31. oktoobrini kestnud
õhulahing lõppes Hitlerile teatavasti
läbikukkumisega, kuna ei õnnestunud
murda kuningliku õhujõu moraali ja
vastupanuvõimet. Alguses proovis Hitler purustada lennuväljad, eriti Ida-Inglismaal. Kuid Inglismaa majandus oli
täielikult sõjale ümber orienteeritud,
kiiresti töötati välja ja ehitati laiaulatuslik radarisüsteemide võrk, sh uued
madalalt lendavate lennukite avastamise radarid. Saksa raskeid Heinkel-pommitajaid avastati üha suurema kauguse
tagant, saates neid maha võtma uued ja
kiired Supermarine Spitfire ja Hawkers
Hurricane hävitajad, mis olid paremad
kui Saksa Messerscmitt Bf 109 ja Bf
110-d.
Vahemärkusena — Eesti oli 1939.
aastal tellinud Inglismaalt 12 Hurricane
hävitajat, hinnaga 12.604 naela lennuki
kohta. Kuid see tellimus ei teostunud,
sest Inglismaa loobus sõja puhkemisel

1940. aasta Inglismaa oli täiemahulises sõjas. Toimus võitlus nii-öelda elu
ja surma peale. 10. mail peaministriks
saanud „raudne” Churchill ütles oma
kuulsas kõnes 18. juunil: „See, mida
me nimetasime lahinguks Prantsusmaa
pärast, on läbi. Lahing Inglismaa pärast (Battle of Britain) on just algamas.
Meie vabadus on kõige suuremas ohus
pärast 1000-aastast vaheaega…”.

välistellimuste täitmisest. Eestile poleks sellest enam nagunii kasu olnud
ja 1940. aastal oleksid need ilma ühegi pauguta NL õhujõudude kasutusse
läinud, nagu juhtus legendaarsete Inglismaalt ostetud allveelaevadega Lembit ja Kalev. Veel tellis Eesti Westland
Lysander lennukeid, ka see tellimus jäi
ära.
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Õhulahingu hind Inglismaale oli: 10
963 lennukist kaotati 1547, hukkus 544
pilooti ja umbes 40 000 tsiviilelanikku.
Saksamaa kaotas 2550 lennukist 1887
ja hukkus 2698 lennuväelast. Saavutamata ülekaalu õhus, oli Hitler sunnitud Merelõvi operatsiooni tühistama,
sest katse saata Inglismaad vallutama
õhu- ja meredessant oleks läbi kukkunud. Lisaks olid Inglismaal ka tugevad
merejõud, kes ei oleks kindlasti pealtvaatajaks jäänud. Septembris valis Hitler uue taktika alustades 7. septembril
1940 eriti laiaulatuslikku pommitamiskampaaniat, proovides hävitada Inglismaa sõjatööstust ning lihtsalt lauspommitada linnu, et murda rahva moraal ja
sundida sel teel Inglismaad alistuma.
Plaani nimi oli The BLIZ, ka Blizkrig
ehk Välksõda, mis kestis 7. september
1940 – 21. mai 1941. Novembriks olid
Hitleril uued Focke-Wulf hävitajad,
millel oli 40 protsenti suurem tegevusraadius võrreldes Messerchmittidega.
Kuid ei arvestatud seda, et Inglismaal
oli toimunud tohutu kaitsetöö maa
kaitseks. Üle saarte oli püstitatud 3,5

tasid inimesed Andersoni varjendeid
aiamaalappidel kuuridena ,mida võib
kohata praeguseni.
Londonis olid legendaarse peidukohana langevate pommide eest kasutusel
metroojaamad ja sealviibimine muutus pommitus-sõja ajal lausa elustiiliks. Üle kogu maa kerkis lugematult
õhutõrjepatareisid ja Luftwaffe pommitajad olid üha suuremalt kõrguselt
sunnitud pomme viskama, mis muutis
märkide tabamise ebatäpsemaks.
Briti saarte muutlik ilm ei tulnud samuti kasuks Hitleri kampaaniale. Pilvises taevas märke leidmata olid Saksa pommitajad sageli sunnitud huupi
laadungist vabanema, et kütusega koju
tagasi venitada. Allakirjutanu sõbra James Lindley sõnul oli sageli pomme
langenud nende kodukoha põldudele
ja metsatukka, kuna nende maja asus
tööstuslinna Sheffieldi läheduses, mida
intensiivselt pommitati.
Inglismaad tabanud välkpommitussõda algaski sisuliselt Londonist, kui 7.
septembril 350 Luftwaffe pommitajat

miljonit kaarterasest Anderson-tüüpi 6
inimesele mõeldud varjendit.
Lisaks anti perekondadele Morrison-tüüpi „varjendid”. Tegu oli lihtsa
ja originaalse lahendusega – tavaline
pere söögilaud asendati tugevast terasest kaitsekilp-tüüpi „söögilauaga”,
mis kaitses selle alla ööseks magama
läinud inimesi maja kokkukukkumisel
lömastuste eest. Hiljem rahuajal kasu-

ja 650 saatehävitajat linna kohale kerkisid. Järjepidev linna pommitamine
kestis 57 ööd. See kulmineerus 29. detsembril kesklinna tule- ja lõhkepommidega pommitamisega, hävitades linna
ajaloolise keskuse.
Uue aasta “kingitusena” viskasid
130 Heinkel-pommitatja alustuseks SC
1800-kiloseid Satan-pomme lisaks tavalistele 1000- ja 1400-kilostele pom-
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midele. Oli katsetusel ka uus 2500 kilo
kaaluv Satan Max pomm elurajoonide
maatasa tegemiseks. Londonile langes
kokku ka ca 10000 tulepommi. Kogu
pommitamiste läbi hävis või sai purustusi ca 90 protsenti maju.
Kokkuvõtteks eelpooltoodule võime kujutada, millise katsumuse elasid
läbi Inglismaa elanikud 75 aastat tagasi, alahindamata siinjuures Eesti rahva
kannatusi, kelle suuremad katsumused
seisid alles ees. Kõrvalpõikena 1941.
aasta kevadesse oli selge, et Hitleri
Inglismaa alistumisele sundimise paan
oli läbi kukkunud, tööstust ja rahva
moraali ei oldud suudetud murda. Hitler keskendus selle asemel Barbarossa
plaanile ja tungile itta. Suur koormus
lasus ka Briti naiste õlul, kes asendasid
mehi tehastes ja põldudel.
Seda, et aeg teeb oma töö, näitas
selgelt Buckinghami palees õhulahingu veteranidele korraldatud vastuvõtt.
Kohal olid vaid 6 omaaegset lennuväelast, kes veel elus ja võimelised tulema,
kõik tublisti üle 90 aasta vanad. Aga
aeg teeb oma töö ka teises kontekstis
– küsitlused näitavad, et ligi 40 protsenti noori täiskasvanuid ei tea näiteks
midagi õhulahingust Briti saarte eest
1940. aastal. Elav mälu selle ajastuga
on peaaegu kadunud ja hea, kui tuleb
meelde mõni rida ajalooraamatutest
õpitust. Kindlasti mängib rolli ka multikultuurne ühiskond. Neile, kelle juured mujal, ei tähenda isegi mõiste Teine Maailmasõda sageli mitte midagi.
Sama tendents on olemas kindlasti ka
Eestis, mis puudutab 1940. aasta sündmusi, 1941. aasta küüditamist, 1944.
aasta põgenemist, 1949. aasta küüditamist. Aga võtkem seda kui ajaloolist
paratamatust, mis on tegelikult loomulik protsess. Saame meenutada ümmargusi tähtpäevi, panna kirja memuaare,
sageli lihtsalt korrata jälle üle fakte,
mis paljudele lugejatele võib-olla täiesti tundmatud ja uued ja huvitavad on.
Idee õppida minevikust tehtud vigadest
on üllas, aga praktikas sageli korratud
fraas “et see kunagi ei korduks” jätab
paljud külmaks. Õpitakse ainult oma
vigadest heal juhul, nagu näitab maailma kriisikolletes toimuv.
Aavo Timma
Eestist Inglismaale
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Toimetaja veerg
Raha või mõistus?
Koolipõlves esitati mulle küsimus — kui sinu ees
on hunnik mõistust või hunnik raha, kumma sa võtaksid? Jõudsin endamisi targale otsusele, et kui mul on
mõistust, küllap siis saan ka raha. Ütlesin iseteadvalt
oma teadmise välja. Vastuseks kõlas irvitav naer ja
kommentaar, eks igaüks võtab seda, millest tal puudus. Tundsin ennast tolana ja enam ei osalenud sellisel testimisel mõnda aega.
Pikka aega oleme olnud orjarahvas, mõnel osavamal õnnestus kupja, kiltri või isegi aidamehe karjääri
maitsta, rohkemaks ei hinnanud mõisahärra matsirahva võimeid, kuigi revolutsioonijuht Uljanov lubas ka
köögitüdrukutel riiki juhtida. Vabadusiha pole suutnud murda vitsahoobid mõisatallis ega vangilaagrite
okastraat.
Kes on arvet pidanud, mitu inimpõlve oleme olnud
vabad viimasest küüditamisest. Isegi laulvast revolutsioonist on mitu inimpõlve möödas.
Vabariigi juubeliaasta tähistamiseks käib kibekiire
töö. Mõeldud on ka represseeritute mälestuse jäädvustamisele. Siin on vastuolud, kas teha nüüd kiiruga
midagi valmis? On olnud konkursid ja valitud teemad
ja koht, aga ei ole ühisotsust. Mis sobib tuhandetele,
ei sobi ühele ja vastupidi. Mälestusmärk peaks ajalooperioodi jäädvustamisel esile tooma küüditatute
väärikuse. Veeti meid võõrsile, läksime püssimeeste
saatel käed seljal ja tagasi tulime käed taskus, aga selg
sirge. Ega metsaski kõik puud pole sirged. Põlvkondade vahetus on paratamatu, aga peab toimuma sujuvalt, et poleks tunda nooruse oskamatust ja vanaduse
nõtrust.
Hiljuti taasalustas tööd asjatundjate komisjon poliitilistel põhjustel represseeritud inimeste sotsiaalsete
tagatiste küsimuste läbitöötamiseks. Oleme tänulikud
tehtu eest. Represseeritutel on nüüd korralik pension
ja hüvitised. Mida veel? Komisjoni päevakorda esitati
ettepanek tasustada ka see periood, mis kulus represseeritul vabanemise ajast kojujõudmiseni, põhjenduseks toodi, et mõned pidid ootama jääminekut, et pääseda liiklema. Mõistetav, aga absurdne. Kuidas seda
sõiduaega tõestada ja tollel ajal oli meil üks suur ja
lai kodumaa. Kasu oleks minimaalne represseeritule,
aga tulus töögrupile, kes selle tööotsa saab. Niimoodi
jätame nooremale põlvkonnale represseeritutest mulje, kui sendi pärast kisklev vanurite kari. Mäletame
okuptsiooniaegu, austame represseerituid ja rajame
väärika mälestusmärgi, millel on sõnum ja kultuuriline väärtus. Saame näha, mis on tähtsam, raha või
mõistus.
Aga mida valid sina, lehelugeja?
MRÜ
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Rubriik “Kentsakaid juhtumeid”
Politruk pajatab
Sõduri ülesanne on kaitsta või rünnata ja olla seda tehes leidlik.
Olgu siis relva või rusika kasutamisel. Pärast küüditamist tõmbasid punaväelased hinge ja saime nende elu uudistada.
Ehk mäletate veel neid soldateid säärikutes ja keskelt laia rihmaga kokku tõmmatud kubusid. Tundus küll ohutu nagu rukkivihk,
aga vöörihm oli omaette külmrelv. Kiire liigutusega said selle
pandlast lahti haakida, osava heitega keerdus rihm ümber randme
ja lukustus.
Pikem ning pandlaga raskem osa oli ülestõstetud käes ohtlikuks
löögiks valmis. Taolise relvaga sai ainult hoogu võttes ülevalt alla
lajatada. Kangemad kismamehed valasid veel pandla taha raskuseks tina ja siis oli kvaliteedimärgiga muhk kindlustatud. Tavaliselt
kasutati seda vahendit omavaheliste probleemide lahendamisel.
Kohalikud noored otsustasid pidada rehetoas simmanit, põrand
pühiti puhtaks, pingid seina äärde, madalal partel ripnevad üksikud õlekõrred nopiti ära ja pillimees võis alustada.
Mõne aja pärast tõmmati rehealuse uks lahti ja uksel seisis rühm
sõdureid, paberossid kägaras hambus ja pöidlad vöö vahel. Vaadati püüdlikult valssi keerutavaid paare ja siis kästi pillimehel lasta
kükktantsu lugusid. Torupilliga selliseid tuure üles ei võta ja uue
kultuuri viljelejad avaldasid nördimust, isegi kasatšokki ei oska
kohalikud. Tekkis sõnelus ja siin-seal haagiti rihmad õppinud
kombel vöölt.
Ega tööga karastunud külapoisid ka papist polnud. Kui esimesed laksud olid kostitatud, läks tõsiseks andmiseks. Õnn on heitlik,
madalas rehetoas jäid rihmapandlad parte vahele kinni koos hoidva käega. Külapoisid kasutasid juhust ja rasked rusikad maandusid
kümnesse, otse vöölaste pudrumulku. Sülitades ja vandudes läksid
tulnukad ära. Laiali läksid ka tüdrukud ja külapoisid, sõrmenukkidele puhudes. Pidu oli läbi. Kui varem valendasid peopaiga seinaääred sihvkakoortest, siis nüüd pühkis perenaine rehepõrandalt
kühvlitäie, mis paistsid nagu kukuruusi seemned. Ligemal uurimisel osutusid need sõdurite väljalöödud esihammasteks. Külasepal
oli haltuurat, et taguda kaotatud hammaste asemele rauast kikud.
Metsavend muheleb
Riik oli rikas, millestki polnud puudu, aga midagi polnud. Mis
saadi, see tehti või kasvatati ise, aga kahte pintsakut sul ikka ei
tohtinud olla. Riiet sai osta külanõukogu tõendiga, muidugi pidid
olema riigikohustused täidetud. Sügis oli käes ja talv tulekul. Kehakatet vaja kõigil. Metsavend helpis peenemas söögikohas suppi
ja lasi silmadel ringi käia. Mingi mõte tekkis tal seoses akna ees
rippuvatest villasest riidest kardinate suhtes. Kõrvallauas lõpetati
söömine ja kiirustati ukse poole, viimane vaatas ettekandja suunas, aga kuna see oli hõivatud, pistis raha taldriku alla ja kiirustas
kaaslastele järele. Vägukiirusel rabas metsavend taldriku alt raha,
hüppas aknalauale ja kardinaid kaenla alla pigistades kadus kõigega silmist. Ettekandja kisa peale tormasid sööjad nagaane taskust kiskudes saali tagasi. Grammofon mängis viimast takt laulust
“Miks sa vaatad täis igatsust teele”. “Püüa tuult väljal,” lirtsatas
üks püstolimees omamaa rahvasõna kuuldavale.
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Pöördumine

Eesti Vabariigi läheneva juubeli tähistamisega pööratakse tähelepanu okupatsio
okupatsiooniohvrite
atsiooniohvrite
te mälestuse jäädvus
jäädvustamisele. Pole ühtegi asulat, kus puuduvad Vabadussõja või küüditamisee tähised.
täh
Meil on Pilistvere memoriaal, mis vajab arendamist ja puududab eestimaalasi.
eest
Juba aastakümneid on seal süm
sümboolses Eestimaa südames tähistatud kokkutulekutega kommunismi
kommun
munismi ja fašismiohvrite
ašismiohvrite mälestusi, lisaks Linda
kivi juures ja Jüriöö pargis. Veel on meil Okupatsioonidee Muuseum.
Mu
memoriaal
Korraldatud konkursi tulemustest valiti välja memo
moriaal Mälutulbad
bad asukohaga Maarjamäele
Maarjamäele. Sinna sobib
obib see
ideaalselt.
Viimase hetke pakkumisena on aga üleval
üleva rajada Kommunismiohvrite
mmunismiohvrite memoria
memoriaal Hirveparki
arki (vt. Memento
Liidu kodulehele). Kujundis on pikad
kad müürid
m
täis
is nimesid (ca 245000 nime).
Kas on vajalik, eetiline ja seaduslik
sead
kõikide
ide nimede esiletoomine? On ju seega elavad
el
elav ja surnud koos. Tekib
massihaua tähis ja ajaloosündmuste
ajaloosün
osündmuste taustal
al pole välistatud arusaam, et Hirvepark
ark on
o olnud massihauaks nendele,
kes on üles tähendatud.
tud. Selline ettevõtmine on
n kallis, prim
primitiivne ja ei täida
da otstarvet.
ot
Meie taotlus on mõista hukN
LW
HJHOLNXG
U
Dühte
•KWHega
HJD teist.
W
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7HP Dolemust
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HP XV
Wei
HLsuuda
VXXGD
kaDNXU
kuritegelikud
XGU
rHç LLP LGM
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austada
XV
W
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kannatanuid.
QDQD W
DQXLG 1Nimem
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odusta
W
hoomata. Samuti
Sam nõuab
b iga uus ra
rajatis
tis hoolduskulutusi.
hoolduskulutusi
Vääritimõistmise
juures
Väärit
ääritimõistmise ärahoidmiseks
ahoidmiseks peab seega rajatise juure
res olema
o
valves giid, kes annab selgitusi võõrkeelsetele ja
j kes ei tunne
unne meie ajalugu.
väljendamiseks.
Meil on Vabadusrist austusavaldus
austusavalduste väljendam
damiseks. Hea tahtmise juures saab müürile kinnitada tahvli lisamaterjaliga
materjaliga okupatsioonidest. Lihtsalt raamatutes
raam
olev nimekirjade sisu kanda üle müürile on arutu ja kallis
ettevõtmine.
Represseerituid on al
alles ehk 11000
1100 inimest, kas nendelt on küsitud nõusolekut nime jäädvustamiseks avalikku
ruumi,
ja vandaalide
uumi, ilmastiku
il
alide meelevalda?
kutsume
Pöördumisega
rdu
kutsum
sume üles valitsust ja ühiskonda säilitama kainet mõistust ja teha seda, mis on meile vajalik,
mitte
soodustama.
mitte põhjendamatuid
põhjendam
põhjendamat
matuid kulutusi soodustama
Vajadusel kkuulutada välja uus konkurss ning tellida kunstnikelt ja skulptoritelt töö, mis on enamikule arusaadavass keeles
läbi sümboolika ja kunsti. Teosel peab olema sõnum ja kunstiline väärtus. Laseme rääkida kunstike
inimestel ja siis otsustame üheskoos oma rahvaga, mitte kabinetinurgas mõnekesi.
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Pöördumise tekst on vastu võetud ja kinnitatud Memento Rakvere Ühingu üldkoosoleku 07.09.2015.a. otsusega.
Kontakt:
projektijuht Aino Kiiver
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Pilistvere ei tohi jääda pealinna memoriaali varju!
22. augustil kogunes ligi 400 nõukogude võimu poolt aastatel 1941-1991
represseeritut Viljandimaale Pilistveresse
kommunismiohvrite memoriaali juurde,
et piduliku kõnekoosolekuga tähistada
Molotov-Ribbentropi kuritegeliku pakti sõlmimise 76. aastapäeva. 23. augustil
1939 kirjutasid Molotov ja Ribbentrop
alla kahekümnenda sajandi kõige inimvaenulikumale lepingule, mille tulemusena jagati Ida-Euroopa kahe totalitaarse
diktatuuri vahel.
Kommunismi- ja natsismiohvrite mälestuspäev algas kohaletulnud organisatsioonide lippude piduliku sissetoomisega.
Mälestuskivide jalamitele asetati pärjad
ja süüdati leinaküünlad. Päevakohase jumalateenistuse viis läbi EELK Pilistvere
Andrease koguduse õpetaja Hermann
Kalmus, kes kutsus üles andestama, kuid
mitte unustama neid kuritegusid, mis on
meie rahvaga toime pandud. Päeva pidulikkust rõhutas ka mälestuskivi avamine
Põlvamaa represseeritutele. Sinimustvalge lindi mälestuskivilt eemaldasid Põlvamaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektor
Veiko Maastik, Veriora vallavanem Enel
Liin ja Memento Võrumaa Ühenduse juhatuse liige Roman Parmas. Mälestuskivi
teostati Põlvamaa Omavalitsuste Liidu
ja Eesti Memento Liidu (EML) rahalisel
toel.
Päevakohase kõne pidas kirjanik Andrei Hvostov. Ettekandja kõnest jäi kõlama
küsimus: „Kas me peame ikka kõigile
andestama, mis nad on meie rahvaga teinud?“. Justiitsminister (ja represseeritute
asjadega tegelev minister) Urmas Reinsalu pani kohaletulnutele südamele, et me
ei tohi Eesti rahva kannatusi pisendada.
„Me peame looma memoriaalkompleksi, mis teadvustaks meile osaks saanud
repressioone kogu maailmale. Ja see memoriaal peab paiknema Tallinnas. Ja seal
peal peavad olema kõigi nende kümnete
tuhandete eestlaste nimed, kes on kannatanud Nõukogude võimu all.“ Ka andis
justiitsminister ülevaate seaduste eelneõudest, mis alates järgnevast aastast lihtsustavad represseeritute elu ja majanduslikku
olukorda.
Kokkutuleku lõppsõnas pöördus õpetaja Herman Kalmus kõigi kohalolijate poole, seekord murega. „See momoriaal ja kivikangur siin Pilistveres rajati rahva poolt

26 aastat tagasi. Polnud siis veel Eesti
Vabariikigi. Kuid keegi neist ei kartnud ei
vangistamisi ega uusi repressioone. Olen
selle poolt, et ka Tallinnasse rajatakse
uus suur memoriaal. Eesti rahvas on seda
väärt, kuid see rahva poolt rajatud memoriaal siin Pilistveres ei tohi seepärast veel
rohtuda. Me oleme sõprade ja abilistega
seda kohta hooldanud juba aastaid. Kui
me ei jõua enam üksi. Me peame koos la-

mitmesaja meetri kaugusel memoriaalist,
kust peab vool jõudma pikendusjuhtmeid
pidi mikrofonide ja võimenditeni. Rajame ka kivikangrusse toodud mälestusplaatidele alused, et me ka aastate pärast
saaksime lugeda omaksete nimesid, aga
mitte otsima neid maakivide vahelt. Kas
me oleme nüüd, kui Siberi vangilaagrid ja
barakid on aastakümnete tagune mälestus,
saanud nii ükskõikseks, ka valitsuses, et

Pilistvere memoriaali lisandus kivi Põlvamaalt represseeritutele

henduse leidma. Ja raha. Et tuua siia elekter ja rajada lõpuni park ja allee.”
Siit, hea lugeja, peame koos edasi mõtlema. Pilistveres on nüüd peale Raplamaa kõigi maakondade represseeritutele
paigaldatud mälestuskivid. Lisaks veel
Peteserimaalt küüditatutele. Kuidas leida
kompromiss tekkivas olukorras, kui Eesti Vabariigi 100. aastapäevaks valmib ka
pealinnas suur kommunismiohvrite memoriaal. Kas me suudame olla eetilised ja
tunnustada ja tunnistada mõlemat. Saan
aru, et pealinna rajatava mälestusmärgi
kaudu anname teada maailmale, kuidas
on meie rahvaga käitutud. Kuid kas siis
Pilistvere teadvustus on viletsam ja vaiksem? Kas siin mälestuskivide, pärgade ja
leinaküünalde vahel on 23. augustil rahvuslust vähem, kui seda saab olema samal
päeval Tallinnas? Pilistvere memoriaal
oma kõrvalise paiknemise tõttu ei ole
küll nii nähtav maailmast Eestisse sõitnud
turistidele, kuid ta on RAHVA rajatud.
Rajame ta siis koos lõpuni. Et ei peaks
kartma rikutud elekrikilpide pärast kuskil

meile enam miski korda ei lähe. Ka meie
esivanemate mälestus. Miks muidu leiavad vaid mõned riigikogulased ja valitsusliikmed tee Pilistveresse. Ja sedagi üle
aastate. Ning kas meie ise, kes me oleme
läbi käinud Siberitee, oskame veel hinnata oma riiki, valitsust, saatusekaaslasi. Oli
piinlik vaadata, kuidas Pilistveres tasuta
pakutud kringli pärast tülitseti või kuidas
üks küüditatu, käes supikauss ja hunnik
kringlitükke, käratas järjekorras seisjale:
“Mine eest või pean sust üle astuma“. Kas
elu on tõesti liiga hea, et me kaotame ka
nii pühas kohas nagu söögilaud, inimliku
viisakuse ja sallivuse oma saatusekaaslase
vastu. Tuletage meelde, milline maitse oli
viimasel koduleiva tükikesel küüdirongis
või vesisel pudrul Siberi barakis. Ja siis
mõtleme me kõik, Toompealt talutareni,
kas meile on vaja Pilistveret või ei.
Silver Sild
EML aseesimees
Memento Võrumaa Ühenduse esimees
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Ohvritel on õigus õiglusele
Sel aastal 23. augustil toimus Tallinnas
NRPP XQLVW
OLNXM
D QD W
VOLNX UHç LLP L RKYULW
H
mälestuspäeva üleeuroopaline tähistamine.
Vabadussõja võidusamba jalamil toimus
kõnekoosolek ning Okupatsioonimuuseumis oli rahvusvaheline konverents, kus kõneldi juriidilisest vastutusest totalitaarsete
rezhiimide kuritegude eest. Teatavasti on
rahvusvahelises õiguses Nürnbergi kohtus
DQWXGVHOJH }L JXVOLN KL
QD QJ Q DW
VLUHç LLP L
kuritegudele ning süüdlased võetud vastutusele. Kommunismikuritegude suhtes
seda tehtud ei ole. Riikide praktika selliste
inimsusevastaste kuritegude uurimisel ja
süüdlaste vastutusele võtmisel on olnud
vägagi erinev. Positiivne näide on Poola,
ka Eestis on mitmed küüditajad vastutusele võetud.
Vajalik on rahvusvahelises õiguses anda
selge hinnang. Sellest lähtudes tegin ettepaneku 8 riigi esindajatele, kes tähistasid
Tallinnas võõrvõimu ohvrite mälestuspäeva, asuda ühiselt tegutsema, et moodustada
rahvusvaheline asutus, mis tegeleks kommunismikuritegude uurimisega nii nagu
Q DW
VLUHç LLP L NXU
LW
HJXVLG XXU
LW
LM
D V•GO DVL
karistati.
Ettepanku tulemusel sündis kaheks riigi

ühisavaldus, kus Eesti, Poola, Slovakkia,
Tšehhi, Gruusia, Läti, Leedu ja Ungari
esindajad väljendasid selget arusaama, et
NRPP XQLVW
OLNHUHç LLP LGHNXU
LW
HJXGHXXU
L
mise senine praktika on olnud ebapiisav ja
ebaühtlane. Seetõttu tõdeti, et ühegi tänase
rahvusvahelise kohtu pädevusse ei kuulu
minevikus toimunud kommunistlike reç LLP LGHNXU
LW
HJXGHXXU
LP LQH M
D V•GO DVW
H
karistamine. Järeldusena leiti, et tuleb asuda uurima võimalust moodustada uus rahvusvaheline asutus, mis uurimaks kommunismikuritegusid nagu uuriti Nürnbergis
QD W
VLUHç LLP LNXU
LW
HJXVLGM
DY}H W
LV•GO DVHG
vastutusele. Esimese sammuna lepiti kokku, et moodustatakse juriidiline ekspertgrupp selle küsimusega tegelemiseks.
Selle ekspertgrupi tegevust hakkab
koordineerima Eesti justiitsministeerium.
See algatus ei ole sündinud tühjalt kohalt.
Hukkamõistu totalitaarsele kommunistliNXO
HUHç LLP LOHRQ Yl OM
HQGDQXG QL L( XU
RRSD
Nõukogu parlamentaarle assamblee kui
Euroopa parlament. Vajadust kommunismikuritegude ohvrid vastutusele võtta on
väljendanud Euroopa süüme ja mälu platvorm, mis ühendab üle Euroopa totalitaarVHW
HUHç LLP LGHNXULW
HJXGHXXU
LP LVHDVXW
XV
L

See on meie võlg loendamatute ohvrite ees,
mille peame tasuma.
Teine asi on kõigi ohvrite mälestamine.
Justiitsministeerium koordineerib kommunismiohvrite memoriaali rajamist Tallinna.
See memoriaal peab saama valmis Eesti
Vabariigi 100. sünniaastal ja lähtekoht on,
et selles memoriaalis oleks jäädvustatud
kõigi teadaolevate Eesti inimestest kommunismiohvrite nimed. Meie rahva ohver
oli nii suur, et kõigil ohvritel on võõrandamatu õigus mäletamisele.
Kolmanda tõsise asjana peame abistama
täna meie keskel olevaid ohvreid. Mul on
hea meel, et valitsus esitas Riigikogule arutamiseks seaduseparanduse, millega transpordhüvitist ei pea represseeritud inimesed
enam tõendama sõidupiletitega, vaid see
makstakse neile välja kord aastas ühekordselt sarnaselt tervisetoetusega. See on
inimlik samm, mis vähendab bürokraatiat.
Peame vaatama julgelt tulevikku, mitte
maha salates seda, kes oleme ega oma minevikku.
Urmas Reinsalu
justiitsminister

kunde 110. aastapäev Eestist viidud mälestusmärgiga ja tänavu 26. septembril
meenutati Nurmekunde 130. aastapäeva
koos mälestise 20. aastapäevaga Memento Rakvere Ühingu algatusel ühise mälestusüritusega Tveri Eesti Seltsi ja Firovo
kandi elanikega.

Külastati Nurmekunde eestlaste kalmistut, istutati mälestusmärgi juurde tammede allee, paigaldati tublile koduloolasele Richard Käärile mälestuspink, mille
olid teinud Rakvere Ametikooli õpilased.
Süüdati 20 küünalt ja asetati lilli mälestussamba jalamile. Pidulikkust sündmusele lisasid Eesti, Rakvere Memento, Rakvere linna ja Haljala valla tuules
lehvivad lipud. Oli rahvarohke ja ülimalt
emotsionaalne sündmus. Päeva lõpetasid
kohtumised Firovo koduloomuuseumis
selle rajaja Elvira Rusanovaga, keda on
tema elutöö eest tunnustatud Eesti riigi
tänukirjaga, ümarlaud Firovo rajoonikeskuse ametnike ja aktiiviga ning meeleolukas kontsert Firovo koolinoortelt. Koostöö Memento ja Tveri Eesti Seltsi vahel
jätkub. Oktoobri lõpunädalatel olid nende
esindajad siin, et tutvuda Tallinna, Saku
ja Rakvere vaatamisväärsustega, uusima
objekti — Targa Majaga.
Aino Kiiver
Rakvere Memento projektijuht

Nurmekunde 130
Tsaariaegne eestlaste väljaränne viis
meie esivanemad Tverimaale. Nurmekundest sai elamispaik üle 1700 ümberasujale. Sellel aastal täitus tollest tähtsast
elumuutusest 130 aastat. 1995. aasta 26.
septembril jäädvustati Aseri koolmeistri Richard Kääri eestvedamisel Nurme-

Mälestuspink koduloolasele Richard Käärile
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Brasiilias Eestit otsimas
Eelmärkusena — kirjutise eesmärk ei
ole Brasiilias elavate eestlaste kohta andmete kogumine, seda on teinud erinevad
autorid oma uurimustes.
Umbes 500 end eestlaseks pidavat inimest on kaduvväike protsent selle 200
miljoni elanikuga maal ja väliseesti kogukonda sellel maal enam ammu ei eksisteeri. Kui heita kiirpilk ajalukku, siis eestlaste
esimene ränne Brasiiliasse toimus 1905.1908. aastal, kui Brasiiliasse läks umbes
1000 inimest, kuid need läksid peaaegu
kõik kirja venelastena.
1924.-1925 emigreerusid kohvimaale
õnne otsima 2500 inimest, aga kohvipõllu leib osutus paljudele loodetust palju
vähemtasuvamaks ja raskemaks, lisaks
kimbutasid kuum kliima, haigused ja keelebarjäär ning 1930. aastatel tulid paljud
tagasi Eestisse. Teise maailmasõja järgselt
Saksamaa põgenikelaagritest ja mujalt
saabunud 220 eestlast ei ole märkimisväärne võrreldes teiste ülemeremaadega.
Kui välja arvata üksikud taasiseseisvumise ajal saabunud eestlased, siis vanade
emigrantide järeltulijad on praegu kõik
täielikult assimileerunud ja oma Eesti
päritolu kohta võivad nad andmeid leida vaid vanu dokumente uurides. Kuna
olen brasiillannaga abielus olnud 10 aastat ja viibinud sellel maal mitmel korral,
siis alati olen n-ö seestpoolt välja pilguga
püüdnud uurida, kas keegi teab midagi
Eestist. Lühivastus ongi väga lihtne, keskmine brasiillane tänavalt pole kunagi midagi sellest neile müstilisest maast kuulnud. Ametiasutustes käies on pilt umbes
sama, ametnikud satuvad veidi segadusse,
küsides üle, kas nad kuulsid õigesti ja tegu
ei ole mitte Hispaania, Iisraeli, Eritrea või
mõne teise maaga, millel võib olla sarnane
kõlapilt. Ainult üks föderaalpolitseiametnik oli Eestist enne kuulnud, sest oli vaadanud Brasiilia ja Eesti jalgpallimatši.
Kuna Brasiilia on riikliku ülesehituse
poolest veidi sarnane USA-ga, koosnedes
21 osariigist ja on ka immigrantide ehk
nende järeltulijate maa ja sealt võib leida
paljude erinevate rahvuste järeltulijaid.
Suurtest vahemaadest tingitud isoleerituse tõttu on säilinud rahvuslikud tavad,
kultuur ja isegi keel veel üle mitme põlvkonna.
Kui portugallased tõid Euroopast keele

ja koloniaalarhitektuuri ning istandusse
Aafrikast orjad, siis näiteks itaallased,

sakslased ja teised eurooplased maabusid
Brasiilia lõuna- ja kirdeosas 19. sajandi
keskelt alates. Brasiilia valitsuse poliitika
sel ajal soodustas Euroopa ja eriti Saksamaa immigrante, sest neid peeti töökateks,
tarkadeks ja harituteks, seega „parema rassi” esindajateks, kellest on kasu Brasiilia
arengule. Valitsus tasus isegi reisikulud ja
anti soodsalt maad ja krediiti. Siinkohal
seda, et artikli pealkirja teine pool võiks
olla „...ja leides selle asemel Pomerani
rahvusgrupi hästisäilinud väikelinna Santa
Maria de Jetibá Espirito Santo osariigis”.
Ajalooliselt on sellel rahvusel paralleel
Eestiga, kuna neid on represseeritud nii
Saksa keisririigi kui II maailmasõja järgse Saksamaa Nõukogude tsooni võimude
poolt, kes tahtsid neist lahti saada. Geograafiliselt elasid pommerimaalased Balti
mere lõunarannikul praegu Poola ja IdaSaksamaa alla kuuluvatel aladel, sealhulgas Danzigi vabalinna ümbruses. Nüüd
on nad rahvas ilma maata ja nagu nad ise
ütlevad, on nende keel veel säilinud ainult
Brasiilias. Lisaks repressioonidele aitas
väljarändamisele kaasa ka traditsioon,
et talusse sai jääda ainult üks poegadest,
teised pidid mujale minema. Esimene laevatäis Pommeri väljarändajaid asuski teele Brasiiliasse laevaga Eleanora Hamburgi
sadamast 1859. aasta aprillis. Nad maabusid Brasiilias sama aasta juunis, et asutada

seal oma koloonia. Santa Maria de Jetibá
linna keskväljakul seisab aukohal esimestele Pommeri immigrantidele pühendatud
mälestusmärk ja euroopalik kultuur hakkab silma kõikjal, linnavalitsuse hoonel
ilutseb paralleelselt portugali keelega nimi
Radhuus (eesti k raekoda). Tüüpilised on
saksa keele kõlaga nimed ärihoonetel –
Schwrzmiieller, Kerckhoff, Schwambach,
Berger. Pommeri keel on midagi saksa ja
poola keele vahepealset ja välja on antud
isegi oma sõnaraamat. Korraldatakse igaaastaseid rahvatantsu- ja laulupidusid ja
karnevale ning kultuuriüritusi.
Praegu on Brasiilia demokraatlik maa,
aga 19. sajandi lõpul taheti keelata sarnaselt Vene keisririigiga rahvuskeelte
kasutamine. Kuna kauaaegne isoleeritult
olemine ei tule kasuks väikeste rahvusgruppide genofondile, siis võib ka tänavapildis kohata palju äravahetamiseni
sarnaste näojoontega pomeraanlasi. Sel
teemal on kahjuks ka ajakirjandusse jõudnud veidi pilkava alatooniga kirjutisi.
Probleemi lahendamiseks on nooremad
pomeraanlased hakanud abielluma kohalike brasiillastega. Võib mainida veel seda,
et pomeraanlased on väga religioossed inimesed. Lisaks nende originaalsele Lutheri kirikule käivad paljud regulaarselt 2-3
korda nädalas ka kõikvõimalikes teistes
kirikutes. Seda nii noored kui vanad.
Kui välja arvata Eesti lähiriikides elavad
eestlased, siis kaugemal ja eriti kolmanda
maailma riikides tuleb eestlastel selgitada alatasa korduvaid küsimusi Eesti riigi
asukoha, rahva, kultuuri kohta. Ja mitte
imestada ega vihaseks saada, et nad isegi
seda või teist nii lihtsat asja ei tea. Pidagem silmas, et suured pole kunagi olnud
huvitatud olnud väikestest, välja arvatud,
kui on tegu huvide ristumisega. Eesti puhul on paraku suur karuteene olnud Kremli propagandamasin ja ikka ja jälle ilmub
ka Briti ajakirjanduses tendentslikke kirjutisi Balti riikidest, mille autorid on selgelt
desinformeeritud Vene meediakanalite
propagandast. Aga iga välismaal ajutiselt
või alaliselt elav eestlane saab oma panuse
anda – mitte unustada, et tahes tahtmata
oled oma rahvuse visiitkaart.
Aavo Timma

Lk 15

Murtud Rukkilille Ühingu teataja

November 2015

Eakate festivali konkurss „Aastad täis sära ja väärikust“
Kuusalu vallast on alguses saanud
MTÜ Murtud Rukkilille Ühing, mis on
nüüdseks juba üle 12 aasta tegelenud
represseeritute elukvaliteedi parandamise ning probleemide lahendamisega.
Ühingul on üle Eesti 800 liiget, üheskoos on korraldatud konverentse, teabepäevi, kokkutulekuid, reise. Ühingu
abil on represseeritud saanud teadlikumaks seadusandlusest ning õppinud
paremini toime tulema bürokraatiamaailmas.
Olulisema aga, kui rahalised toetused
ning seaduste lugemise oskus, on pühendumine inimesele. Represseeritutele kehtivad mitmed toetused, soodustused, kõrgem pension. Materiaalse saab
õigusega välja nõuda, eakate sõnul on
sageli vajaka jäänud aga just märkamisest, inimlikkusest. Paljud represseeritud ei virele vaesuses, küll aga on
nad keerulise saatusega eakad, kes on
kaugel ja külmal maal rasket tööd tehes
saanud pöördumatuid tervisekahjustusi, rääkimata röövitud noorusest ning
hävitatud kodudest.
Just inimlikkuse aspektile
on Murtud Rukkilille Ühing
rõhku pannud — represseeritud on öelnud, et nende jaoks
on hindamatu väärtusega saada omavahel kokku, rääkida,
meenutada, kuid mitte kurta
ega nutta. Need on inimesed,
kes ei tohiks jääda oma minevikuga üksi, vaid vajavad
tuge ja seltsi nüüd ja praegu.
Murtud Rukkilille Ühingu
seni viimane konverents toimus 2014. aasta 14. juunil,
juuniküüditamise aastapäeval
Paides, Eestimaa südames.
Teema oli rahvusgruppide
kultuuripärand, meenutati ja
jagati kogemusi, kuidas aitas
kultuur meie rahval hakkama saada keerulistel küüditamisaegadel ning üle elada
sunniviisiliselt võõrale maale
viimise. Kokku tulid mulgid,
setod, pohiranna selts, ingerisoomlased, Röndüska ansam-

bel ning Läänemaa rannarahvas.
Ühingu esimees Enno Uibo, kes on
ise üle elanud 1949. aasta küüditamise,
on võtnud represeeritute elu parandamise oma elutööks. Ta on kirjutanud
arvukalt projekte, saanud ühingule toetust riigieelarvest, kuid liikmemaksu
pole ta ühinguliikmetelt kunagi kogunud.
Üks läbiv teema ühingu tegevuses on
olnud kodu — see on represseeritutele
suure tähendusega sõna, mis tähendab
neile turvatunnet, millest nad ootamatult keset ööd välja kisuti. Paljud küüditamise käigus tühjaks jäänud kodud
olid aastaid hiljem varemetes. Põrandad, kus olid astunud lapse paljad jalad,
olid mattunud varemeisse. Kus kunagi
olid peenrad, kasvas nüüd umbrohi.
Palju kodusid ehitati küll tammsaareliku töökuse ja järjekindlusega üles, kuid
mitmed talukohad ei kuulnud enam kunagi laste rõõmukilkeid. Need kodukohad vajasid mäletamist ja austust. On
võimatu panna sõnadesse tunnet, kui

seisad oma kodu varemetel, süda ängistuses ja silmad pisarais.
Enno Uibo eestvedamisel on koduga
seotult välja antud mälestusteraamat
“Kalevipoja lapsed” ning kodu mälestusmärkidega tähistatud Eesti geograafilised servad. Projekt “Hävitatud Eesti
kodudele” sai alguse 2006. aastal, kui
Eesti lõunapoolseimas vallas Mõnistes
sai valmis mälestuskompleks kodule.
Ideest haarasid kinni liikumise Tipud
Kokku rahvas, kes korraldavad Eesti
kõige põhja-, lõuna-, ida- ja läänepoolsema valla koostööd. Koostöös tekkis
idee, et igas vallas võiks olla mõni
ühendav lüli. Jõuti otsusele, et iga vald
peab saama ühesuguse mälestustahvli,
millele leitakse aluspind kohalike elanike jaoks ajalooliselt olulises paigas.
Nii loodi igasse Eesti äärde sümboolne
kodusein, mis tervikuna valmides meenutab kodu.
Läänesein avati Lümandas Atla külas, idasein Ida-Virumaal, läänesein
Viimsi vallale kuuluval Prangli saarel.
Kivisel rannal, seal kus lõpeb
männimets ning algab lõputu
meri, on nüüd palkidest ehitatud majaseina meenutav mälestusmärk. Sümboolse kodu
projektile pandi punkt 2015.
aasta suvel Tallinnas Jüriöö
pargis Rukkilille mälestuskivi
avamisega ja kodude mälestuseks tamme istutamisega.
Eesti kodu mälestuskompleksi idee autor ja Murtud Rukkilille Ühingu esimees Enno
Uibo on öelnud, et eestlane on
ikka unistanud oma oma kodust ja rukkipõllust. Kodu on
inimese pühapaik ning seda
ei saa hävitada ei võõrvõimud
ega pommirahe.
MRÜ
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Sõidusoodustuste saamise kord lihtsustub

www.kuivaks.ee

Vastavalt sotsiaalministri määruse muudatusele
hakkab alates 1. jaanuarist 2016 teenust korraldama
sotsiaalkindlustusamet.
See teenus on mõeldud puuetega inimestele, vanaduspensioniealistele ja lastele alates 3. eluaastast
Soodustingimustel abivahendi ostmiseks on vajalik arstitõend, millele alates 2016. aastast märgitakse kõikide vajaminevate abivahendite kohta
4-8kohaline täpne ISO kood. Arstitõend kehtib
2 aastat. Uue abivahendi vajaduse ilmnemisel tuleb kirjutada uus tõend. Abivahendite loetelu ISO
koodidega määratakse lisas. Puude otsus (vanaduspensioni-ealistel ei ole vaja). Isikliku abivahendi
kaart – sotsiaalkindlustusametist ja isikut tõendav
dokument.
MTÜ Inkotuba — koduse põetushoolduse ja pidamatuse-alane nõustamise ja abivahendite müük
alates 2001. aastast. Üle Eesti on 14 inkotuba, asukohti, lahtiolekuaegu ja lisainfot saab kodulehelt
www.kuivaks.ee või meiliaadressilt inkotuba@
inkotuba.ee.

MRÜ esindajad Ungari saatkonna vastuvõtul
Esmaspäeval, 21. septembril käisid Murtud Rukkilille Ühingu esimees Enno Uibo ja tema abikaasa Helsingis Ungari saatkonna korraldatud vastuvõtul, kus
tähistati rahvusvahelist holokausti ja vastupanuvõitluse päeva. Kutse saatis suursaadik Kristof Forrai. Enno
Uibo rääkis, et kutse oli ühingule suur tunnustus ning
suurejooneline kontsert-aktus võimaldas luua uusi
kontakte ja tutvusi: “Pärast suursaadiku põhjalikku ja
teemakohast kõnet oli kontsert, mis oli ühtlasi pühendatud Soome helilooja Jean Sibeliuse 150. sünniaastapäevale. Kõlasid Jean Sibeliuse ja Bela Bartóki imelised ja nauditavad helid, Reka Szilvay mängis klaverit
ja Heini Kärkkäineni viiulit. Üritus lõppes suupisteteid ja veine nautides.”
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represseeritud isikud riigilt taotleda sõidusoodustust ja tervise taastamise soodustust, siis alates 1.
jaanuarist 2016 lihtsustub süsteem ning represseeritu saab ühe 192 euro suuruse toetuse aastas. Toetus makstakse aasta alguses nendele, kes on varem
esitanud taotluse tervise taastamise toetuse või
sõidusoodustuse saamiseks. Esmakordselt toetuse
taotlejale makstakse avalduse esitamisele järgneva
kuu jooksul.
Kehtiva seaduse alusel on represseeritul õigus
kuni 50protsendilisele sõidusoodustusele ühistranspordis riigisisesel liiniveol, kuid mitte rohkem
kui 32 eurot kalendriaastas. Suur osa represseeritutest ei kasuta ühistransporti regulaarselt, tihti
sõidetakse suvekuudel ja pühade ajal. Sõidupiletite kogumine ja säilitamine sõidusoodustuse taotlemiseks on ebamugav protseduur. Seetõttu taotleb
sõidusoodustust vaid kolmandik represseeritutest.
Peale sõidusoodustuse on represseeritul õigus
tervise taastamise toetusele, mis on 160 eurot kalendriaastas ning mida makstakse välja üks kord
aastas kuludokumente esitamata. Uuest aastast
ühendatakse tervise taastamise toetus ja sõidusoodustus ühtseks represseeritu toetuseks, mille suurus on 192 eurot aastas.
Need, kes on varem esitanud taotluse tervise
taastamise toetuse või sõidusoodustuse saamiseks,
ei pea uut taotlust esitama, vaid 2016. aasta algul
kantakse kogu summa nende arveldusarvele.
Sõidusoodustust maksimaalselt 32 euro ulatuses
makstakse veel 2015. aasta eest ning sõidupileteid
saab sotsiaalkindlustusametisse tuua kuni 10. aprillini 2016.
Lisainfot leiab internetist sotsiaalkindlustusameti kodulehelt: http://www.sotsiaalkindlustusamet.
ee/represseeritud-isikute-toetused-soodustused-japensionioigused/

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.
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