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Rõhutud Aegade Päeva konverents toimus Tamsalus
Murtud Rukkilille Ühing on traditsiooniliselt meenutanud juuniküüditamise aastapäevi konverentsidega,
et saada kokku, rääkida, meenutada
minevikku erinevatest vaatenurkadest
ning tunda rõõmu olevikust.
Konverentside traditsioon algas
2004. aastal Paides. Pärast seda on
kokku saadud nii Tartus, Tallinnas kui
ka väiksemates linnades.
Käesoleval aastal oli konverents Lääne-Virumaal Tamsalus, kus represseeritute vägesid juhatab aktiivselt MRÜ
liige Malle Annus, keda tehtu eest tänati MRÜ tänumärgiga.
Tänavu tähistati juuniküüditamise
75. aastapäeva ning seetõttu oli ka konverents suurem ja võimsam kui mõnel
varasemal aastal.
Sadakond represseeritut saabus Tamsalu kultuurimajja üle Eesti — bussiga Tallinnast, autodega mujalt, lisaks

Tamsalu jaamas avati mälestustahvel: 1941. aastal läks just Tamsalu jaamast teele
56 küüdivagunit.

Tahvli õnnistasid sisse Rakvere Kolmainu kiriku õpetaja Tauno Toompuu,
pühakirja luges Tamsalu Lunastaja kiriku diakon Tiit Lastik.

kohalikud inimesed. Esmalt tervitati
üksteist kultuurimajas, maiustati saiakeste ja kohviga. Seejärel liiguti paarisaja meetri kaugusele raudteejaama,

kus avati Tamsalu vallavalitsuse ja
Murtud Rukkilille Ühingu koostöös
rajatud mälestustahvel. Juuniküüditamise ajal said just Tamsalu raudteejaa-

mas kokku küüdirongid, mis saabusid
Arukülast ja Raasikult. 1941. aastal
läks Tamsalust teele 56 küüdivagunit.
Mälestustahvlilt saab lugeda küüditamise ajal toimunud õudustest, ettevalmistustest ja Tamsalu represseeritute
mälestustest — perekond Malla lugu.
Tahvli õnnistas sisse Rakvere Kolmainu kiriku õpetaja Tauno Toompuu, pühakirja luges Tamsalu Lunastaja kiriku
diakon Tiit Lastik.
Enne konverentsi algust asetasid kohalviibijad pärjad kultuurimaja kõrval
represseeritute mälestuskivi juurde.
Konverentsil ütlesid tervitussõnad
ühingu esimees Enno Uibo ja Tamsalu
vallavanem Riho Tell.
Pikemate ettekannetega esinesid Eesti pagulaste järeltulija, Tartu Ülikooli
professor Tiina Ann Kirss, kes kirjeldas, kuidas küüditamine sundis eestlasi
läände pagema. Koduloolane Hanno
Tamm rääkis mälestusi 75 aastat tagasi
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Tamsalus toimunust.
Kõnelejate hulgas olid veel kommunikatsiooniekspert Raul Rebane,
Tallinna Ülikooli professor Peeter Järvelaid, Tamsalu vallavolikogu esimees
Toomas Uudeberg.

Represseerituid tervitasid Tamsalu
noored, kes esinesid tantsu- ja lauluetendusega. Pärast ettekandeid oli
lõunasöök ning seejärel said kõik soovijad minna Tamsalu lähiümbruse ekskursioonile. Oma külaskäiguga austati

allveelaeva KALEV kapten Verner
Puuranna mälestust tema kodutalu
vundamendile rajatud mälestusmärgi
juures ning Porkuni lahingus langenuid
Vistla memoriaali juures.
MRÜ

Üks tähtpäev aastas ka kodu jaoks
Murtud Rukkilille Ühing tegi valitsusele ettepaneku lisada kalendrisse Eesti
kodu tähtpäev, mida võiks hakata tähistama igal aastal 23. mail.
Murtud Rukkilille Ühing on represseerituid ja küüditamisohvreid ühendav organisatsioon, mis on korraldanud
üle Eesti konverentse, represseeritute

Järgmisena jätkus koosviibimine hotelli Susi banketisaalis, kus Eesti kodu
ajaloolisest arengust rääkis ajaloolane
Riho Paramonov. Enno Uibo kõneles,
et elu mõte on elada edasi oma lastes,
see muudab meid surematuks.
Kodu päeval lõid kaasa Laagna gümnaasiumi õpilased — 15 noort kirjuta-

EELK peapiiskop Urmas Viilma peab kodu päeva tähistamist vajalikuks.

kokkutulekuid ja tervisepäevi, avanud
mälestuspaiku.
Möödunud aastal istutati ühingu
eestvedamisel Tallinnasse Jüriöö parki tamm, mille juures tähistati tänavu
27. mail Eesti Kodu päeva. Tervitussõnad ütlesid MRÜ esimees Enno Uibo
ja Lasnamäe linnaosavanema asetäitja
Jaanus Riibe, seejärel süüdati küünlad
tamme ja mälestuskivi juures.

sid kodu tähtsuse teemal ning kõik said
autasuks šokolaadi ning tänukirja. Erik
Mandre töö loeti ka ette.
Kodu päeva tähistamise mõttest rääkisid ühingu esindajad: miks ei võiks
olla aastas üks päev pühendatud kodule ja kodu austamisele. Ühing algatas
ühise pöördumise, kuna 23. mail möödus 200 aastat pärisorjuse kaotamisest
— ettepanek on kohandada see päev

kodupäevaks, seda enam, et on kevad,
loodus ärkab ennast ehtima ja ka meie
tahame oma kodu ja ümbrust puhtana
ja kaunina näha.
MRÜ esimees andis kirjaliku pöördumise üle justiitsminister Urmas
Reinsalule, kes lubas edasise asjaajamise võtta oma südameasjaks.
Peapiiskop Urmas Viilmaa pidas
kodu päeva tähistamist vajalikuks ja
loodab, et järgmisel aastal võime kodupäeva siinsamas juba ametlikult tähistada. Ta ütles, et prantsuse keeles
puudub sõna kodu, nemad ei saa öelda,
et ma lähen koju, vaid ma lähen majja.
Riigikogu liige Eerik-Niiles Kross
täiendas, et on veel ühe suurriigi keel,
kus puudub kodu mõiste ja veel hiljuti
lauldi suurusejoovastuses, et minu aadress pole tänav ega maja, vaid suur liit.
Kohale tulid ka Mõniste vallavanem
noorkotkaste juhiga ja Kuusalu abivallavanem ning ühingu liikmeid mitmelt
poolt Eestimaalt, kokku ligi 100 inimest.
Edasi toimis vaba mikrofon, istuti
ühisele söömaajale pika laua taha ja
kuulati elavat muusikat.
Loodetavasti ei kao Eesti kodu, talu
ja pererahva külalislahkus, ütles lõpetuseks Enno Uibo ja peatselt võime
veenduda, kas rohujuure tasandilt tulnud ettepanek pälvib valitsuse toimekust.
MRÜ

Ära võeti vabadus, temast jään’d vaid mälestus
Arreteerimistele ja inimeste kadumistele 1940.-1941. aastal järgnes šokeeriv suurküüditamine 1941. aasta 14.
juunil. See oli nõukogude võimu esimene genotsiid eesti rahva kallal.

Oli olnud küll Liivi- ja Põhjasõja ajal
küüditamisi Venemaale, aga see puudutas rohkem tolleaegset saksa rahvast.
Sõna Siber kutsub igavesti enamikus
meist esile õudustunde. Venemaa ja

Nõukogude Liit koloniseerisid väheasustatud Siberi inimeste deporteerimisega sinna: vangilaagrid, pärisorjade
sunniviisiline ümberasustamine, küüditamised, sundasunikud ja stalinlik
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rahvaste hävitamise programm. Siberi
koloniseerimine on üks maailma kiiremaid taolisi protsesse.
Väike-Maarjast küüditati 1941. aastal vabadussõja veterani kapteni Jaan
Kurise perekond. Tütar Õie oli just lõpetanud Väike-Maarja Gümnaasiumi.
Pere elas Triigi Uuemõisas oma talus.
Loomulikult kuulus see tubli ja intelligentne pere hävitamisele.
Kui küüditatute rong peatus Jõgeva
jaamas, lubati Õie Kurisel koos kooliõega minna tooma joogivett. Kui
nad tahtsid veega minna tagasi rongi,
seisid kaks noort ukrainlasest valvurit
neile seljaga ette – põgenege! Need ukrainlased teadsid, mis ootab neid tüdrukuid. Aga Õie ja sõbranna korralike
inimestena trügisid vagunisse – seal oli
ema ja kord on kord.
Õie Kuris ja ema tulid tagasi. Õie
elas üle selle nõukogude aja, taastas
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kodutalu ja kinkis Väike-Maarja kirikule vägeva paksudest plankudest
altariruumi põranda. Sellelt põrandalt
saatsime tema puhkama Väike-Maarja
kodumulda.
Tapalt küüditatute seas oli ka endise
linnapea Ruuse perekond. Selle pere
õnnetu lugu on minul (olen käinud Tapal koolis) ja paljudel eriliselt meeles.
Ühel küüditamise päeval levis Tapale
teade, et rong ohvritega asub
Tamsalu jaamas. Paljud, sealhulgas
kooliõpetaja Meeta Peinar, kiirustasid
Tamsallu, et näha ja aidata lähedasi.
Proua Ruuse oli väikese beebist poja
Härmiga loomavagunis. Ta oli täielikus šokis ja palus Peinarit, et võta poeg
oma kätte, võib-olla õnnestub ta elu
päästa! Aga valvurid seda ei lubanud –
ees ootas Siber.
Härm Ruuse jäi ellu ja tuli tagasi.
Õppis Tapa Keskkoolis. Hiljem töötas
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ta Tallinnas Mustamäel spordibaasis.
Karmi saatuse käest ta siiski ei pääsenud. Tööl laenutas ta rahvale suuski koos suusasaabastega. Kord tõi üks
vene rahvusest noormees tagasi suusad, aga mitte saapaid. Ruuse palus ka
saapad tagastada. Noormees valetas, et
ta tagastas saapad varem. Tekkis tõsine
vaidlus ja konflikt. Härm Ruuse sai kohapeal südameataki ja suri
sealsamas.
Lugupeetud represseeritud! Teie kannatused on korvamatud!
Meie ülesanne on selgitada seda rasket ajalugu õigesti järeltulevatele põlvedele!
Hanno Tamm
Tamsalus 14. juunil

Kurjusel pole nägu ega rahvust
Valu mälu on pikk ning see mälu on
meid täna siia kokku toonud.
Meie rahvas on üle elanud kaks valusat küüditamist lähestikku. 1941.
aasta küüditamise haavad polnud veel
paranenud, kui juba raputas meid uus,
1949. aasta küüditamine. Need mõlemad põhjustasid ebainimlikke kannatusi.
Eestlane on aga visa — mis aitas neil,
kes tulid tagasi, üle elada selle kannatuste raja? Ikka töökus ja visadus ning
vankumatu usk, et halb unenägu saab
lõpuks läbi. Siberis aitas elada soov
säilitada oma isamaa kultuur, kombed
ja meelsus.
Meil olid kaasa võetud tööriistad,
pillid ja käsitöövahendid. Meie jäime
hinges iseendiks. Tihti tuldi barakitoas kokku, et koos musitseerida. Meie
emad ja õed olid hoolsad käsitöötegijad ehk ilutegijad.
Tahaks rääkida kätest. Meenub, kui
Siberis ema võttis mind väikese poisina poodi kaasa leivajärjekorda. Trügimine oli väga kombeks ja kui ema oli
kaaluleiva kätte saanud, rabeles ta jär-

jekorrast välja higisena nagu saunalina.
Trügides lükati üks väike laps autorataste alla. Nägin tema leivatükki pigistavat käekest ja rahvasumma kaduvat
meest.
Teised käed meenuvad, kui Siberist
tagasi tulles ei tahetud meid vanasse
kohta sisse kirjutada. Ametnikud põiklesid ja vanemad olid lootust kaotamas.
Meelde jäid isa ja ema murest ristatud
käed. Tahtsin aidata, kuid ei osanud.
Hiljuti olin apteegis. Memmeke uuris
kortsulises peopesas sente. Milles viga,
küsisin. Ei tea, kas osta kallimat rohtu
või leiba, mõlemaks ei jätku. Sellises
olukorras käed jäävad igaveseks meelde, kuid ometi peaks olema käed ausa
töö ja kallistamise jaoks, selleks on
need loodud.
Aeg kaob, aga valu jääb. Tähtis on
saada kokku nii sageli, kui võimalik,
et meenutada valupäevi ja küüditamist,
olla üksteisele toeks. Samas uskuda
helgesse tulevikku ning näha rõõmu
oma lastes.
Kurjusel pole nägu ega rahvust, et
seda ära tunda, peame mäletama ja sel-

lest rääkima, rääkima, rääkima...
Meie katsumus oli küüditamiste jada
ja pikaajaline okupatsioon. Läbisime
selle etapi ja elame edasi. Praegu meenutame ja küsime, millest tuli selline
viha?
Eestlaslik visadus ja rahvuslik kokkukuuluvustunne aitas meil rasked ajad
üle elada. Usk oma juurtesse ja kodumaasse, kultuuri.
Sõdu ja ülekohut on olnud kogu
inimajaloo jooksul. Mis seda põhjustab? Kuidas pääses kurjus põhjustama
selliseid kannatusi ja muutma inimsaatusi. Kuivõrd kindlad me saame olla, et
midagi taolist enam ei korduks. Mida
saame teha?
Ükski mälestusmärk ega tähis ei hoia
ära sõda ega ülekohut. Leiname kadunuid, mäletame olnuid, kuid kõige
tähtsam — hoiame kokku ja hoolime
üksteisest.
Elu on ilus ja hea aga alati saab paremini, kui märkad ja hoolid nendest, kes
on su kõrval.
Enno Uibo
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Kümme aastat Hävitatud kodu mälestusmärki Mõnistes
13. augustil kohtusid Murtud
Rukkilille Ühingu liikmed ning Mõniste valla rahvas Eesti Kodu mälestusmärgi juures, et tähistada Eesti
kodu päeva ning Eesti Kodu mälestusmärgi rajamise 10. aastapäeva.
Esinesid Mõniste kooli õpilased
ja õpetajad, noorkotkad ja kodutütred olid lipuvalves. Pärast kontserti
oli ametlik osa ning Eesti Kodu auhinna üle andmine. Selle tiitli pälvis
tänavu Kõrgesilla talu Tundu külas.
Murtud Rukkilille Ühingu esimees Enno Uibo tänas Mõniste endist vallavanemat Tõnu Lindebergi,
kes oli väga suur abiline ja toetaja
mälestusmärgi rajamisel.
Tõnu Lindeberg rääkis, et kodupäevade tähistamine on Mõnistes
kestnud juba kümme aastat: “See
traditsioon sündis tänu Enno Uibole, kes tuli välja ideega rajada mälestuskompleks, kuhu saavad tulla
mälestama kõik, kes leiavad, et on
oma kodu kas täielikult või ajutiselt kaotanud. Esimestel aastatel
siinkäinutest on paljud läinud juba
igaveseks puhkama, kuid seda toredam on näha praegu, et oleme harjunud siin käima ja vabalt toimetama.
Teeb rõõmu, et noorkotkad ja kodutütred
on võtnud asja tõsiselt. Iga aastaga ilmub
rahva hulka rohkem noori.”
Murtud Rukkilille Ühing tänas ka Mõniste praegust vallavanemat Katrin Roopi
meeldiva koostöö tegemise eest. Päev jätkus suupistelaua ning omavahelise vestlusega.

läbi aegade. Meie rahvuslikud aated,
rahvuslik võitlus, ärkamised, märkamised ja isamaalisus on kestnud läbi
sajandite.
Meie rahvuslik aade on küll kirjutatud põhiseadusesse, kuid see põhineb siiski ennekõike tunnetel, selles,
mis meisse sisse on kasvatatud ja
millest me oma elus igapäevaselt
lähtume.
See on armastus oma kodumaa
vastu, armastus Eesti vastu, teistest
inimestest ja meie riigist hoolimine,
vastustunne ennekõike iseenda tegude, ka suhete ees teiste inimestega.
Alustada võiks sellest, et küsida,
mis mõte on üldse meie rahval. Ja
sealt edasi. Mis on eestlaseks olemise plussid ja miinused? Kas eestlust
saab kaitsta ja arendada ka mõnes
muus keeles peale eesti keele? Kas
selleks peab pidevalt elama Eesti
territooriumil?
Rõõm on näha inimesi, kellel on
nendele küsimustele vastused leitud.
Kas juba kunagi ammu, läbi isikliku
kogemuse või siis on noored alles
Mõniste praegune vallavanem Katrin Roop sai sellel teel kõndimas, leidmas nendele
kodupäeva 10. aastapäeva puhul tänupildi.
küsimustele vastuseid.
Kohaletulnuid tervitas Murtud RukkiOluline on, et nendele küsimustele
lille Ühingu esimees Enno Uibo: “Tänasel vastused leitakse ja kui hetk on käes, siis
kodule pühendatud päeval peaksime me need vastused ka antakse.
veidi mõtlema ja ka rääkima aadetest, põMul on hea meel, et kodu päev toimub,
himõtetest ja nende nimel tegutsemisest. pakkudes võimaluse koosolemiseks, koos
Ka nende tegude tagajärgedest. Põhisea- tegutsemiseks ja koostööks ka erinevate
duse sissejuhatuses on meie riik pandud põlvkondade vahel.”
tagama eesti rahvuse ja kultuuri säilimise
MRÜ

Metsavendade mälestamine Hargla kirikus
Miks, milleks, mispärast - kui palju
kordi on niimoodi esitatud küsimusi ja
kas kõigile on vastused saadud? Vaevalt küll, sest on ütlemisi, Jumal teab
või vastust teab tuul.
Jumalat usume, tuult tunnetame.
Miks on 9. oktoobrist Hargla kiriku
seinal plaat kahe inimese nimega?
Neid pole meie keskel. Me ei tea, kus
asuvad nende põrmud, kuid me teame,
et siin on koht, kus saavad kohtuda hingekesed.

9. oktoobril avati Murtud Rukkilille
Ühingu ja Eesti Endiste Metsavendade
Liidu (EEML) eestvedamisel Valgamaal Hargla kiriku siseseinal mälestustahvel metsavennale Heino Axel
Uibole ja tema pisipojale Juku Uibole.
EEML on üle kümne aasta teinud koostööd EELK üle Eesti, avades maakondade metsavendade mälestustahvleid
kirikutes.
Heino Axel Uibo elas Võrumaal Mõnistes ning läks metsa sõja ajal, ta liikus Põhja-Lätis ning Rõuge ja Krabi

metsades. 1955. aastal sattus ta varitsejate kätte, kes ta maha lasid. Heino
matmispaik on teadmata.
Enno Uibo rääkis mälestusüritusel,
et tahvel on küll nimeline, kuid mõtteliselt pühendatud kõikidele Võru- ja
Valgamaa metsavendadele.
Mõniste noorkotkaste esindajana
võttis mälestusüritusel sõna Romet
Pazuhanitš, kes kõneles:
“Tänane selline mälestuspäev on
meie kodutütardele ja noorkotkastele
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esmakordne sündmus. Nendest kaugetest aegadest on möödunud mitu
inimpõlve, tänastele noortele on need
sündmused kauge ajalugu. Sellele vaatamata on siin meie seas praegu neid
inimesi, keda 1941.-49. aasta sündmused on puudutanud isiklikult, perekonniti, läbi sugulaste.
Enne ja pärast II maailmasõda põgenes Eestis võõrvõimu eest metsadesse
tuhandeid mehi ja naisi. Miks? Põhjusi
oli palju: kardeti nõukogude või saksa
armeesse võtmist, jõukad talumehed
pelgasid Siberisse viimist, vabatahtlikult või sundkorras saksa sõjaväes
teeninud mehed olid väga halvas kirjas
uue võimu ees. Kõigil aga säilis lootus
peatseks Eesti Vabariigi taasiseseisvumiseks välisriikide abiga.
Inimesed, kes sellise elu olid sunnitud valima nimetati metsavendadeks.
Termin „metsavennad“ tuli eesti keeles kasutusele 19. sajandil, mil selle
all mõeldi riigi, mõisa või kirikuga

leppimatutesse vastuoludesse läinuid.
Samuti neid, kes hoidusid kõrvale sõjaväkke võtmisest, nad varjasid end peamiselt metsades, aga oli ka neid, kes
leidsid varjupaiga omaste või lähedaste
juures. Aasta oli 1949, pean silmas siin
oma vanavanaisa Elmar Puuseppa, kes
varjas ennast 7 aastat majas, kus elasid
tema naine, ämm ja väike tütar, mõned
majad eemal Kuutsi külast Saru poole
aga asus NKVD allasutus. Elmari rängaks süüks peeti uue võimu poolt seda,
et ta kuulus kohalikku Omakaitsesse
ja et tema isa majapidamises kasutati
võõrast tööjõudu ehk sulast.
Nõukogude võim pidas metsavendadele halastamatut jahti. Suurem
osa metsavendadest langes või pärast
kinnivõtmist saadeti Siberisse. Viimased metsavennad tulid vabatahtlikult
metsadest välja alles 70ndate aastate
alguses. Meile teadaolevatel andmetel
arreteeriti viimased metsavennad Võrumaal 1967. aasta suvel ja Eesti vii-
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maseks metsavennaks peetav August
Sabbe hukkus arreteerimise katsel 28.
septembril 1978. aastal.
Võrumaa metsavennad kujutasid endast tõsiselt võetavat jõudu ning nende likvideerimiseks kasutati suuri julgeoleku üksusi. Nagu ajalooallikatest
võime lugeda, oli Kagu-Eestis metsavendi palju rohkem kui teistes Eesti piirkondades, kokku orienteeruvalt
2000 inimest.
Tänase teenistuse siin Hargla kirikus
pühendasime langenud Võrumaa metsavenna Heino Axel Uibo ja tema pisipoja Juku Uibo mälestamiseks. Väga
tahan, et meie nooremad põlvkonnad,
sealhulgas noorkotkad ja kodutütred
ei unustaks oma esivanemate tahet ja
kindlat meelt kaitsmaks oma kodu- ja
Isamaad. Püsigu igavene mälestus Võrumaa metsavennast Heino Uibost ja
jäägu kõlama tema hüüe „Võõras lipp
ei Eestis lehvi!“.”
MRÜ

Mälestusüritus Värskas
14. juunil kogunesid paljud küüditatute teekonna läbi teinud ja tänased
Eesti Vabariigi kaitsjad Värskasse, et
meenutada ja mälestada 1941. aasta
juunis Petseri Kaitseliidu majja reservõppekogunemisele kutsutud 646 eesti ohvitseri, kes nõukogude võimude
poolt kas hukati või Siberisse küüditati.
Alates 2011. aastat korraldab Eesti
Vabadusvõitlejate Liit ja Eesti Eruohvitseride Kogu Värskasse paigaldatud
mälestuskivi juures küüditatud ja hukatud ohvitseride auks mälestustseremoonia. Kaitseväe juhataja kindralleitnant Riho Terrase pöördumise luges
ette 2. Jalaväebrigaadi ülem Eero Rebo.
Tseremoonial osalesid ka Värska vallavanem Raul Kudre, Kaitseväe ÜhendaMurtud Rukkilille Ühingu esindaja Raimo Ladva viib pärja Värska mälestuskivi juurde.

Kivi küüditatud ja hukatud
ohvitseride auks Värskas.

tud Õppeastuste, Justiitsministeeriumi,
Kaitseliidu Põlva Maleva esindajad
ning teised kutsutud külalised.
Sellel aastal, 14. juunil toimunud mälestustseremooniale oli Kaitseväe juhataja poolt kutsutud ka Murtud Rukkilille Ühing. Murtud Rukkilille Ühingu
esindajana osales mälestustseremoonial Raimo Ladva, kes asetas mäles-

tuskivi jalamile pärja ja oma sõnavõtus
mälestas eesti ohvitsere, kes pidid nõukogude võimude kuritegelikul sunnil
tegema 1941. aastal tegema läbi sama
raske ja paljudele hukatusliku teekonna
nagu enamus meie ühingu liikmetest
on läbi teinud.
Raimo Ladva
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Kett pole ainult aheldamiseks
Teisipäeval, 23. augustil külastasid
Rukkilille Ühingu esindajad Alūksne
linna Lätimaal. Küllakutse saatis Läti
represseeritute ühendus Sarma, kellega
on Murtud Rukkilille Ühingul olnud
sõprussidemed üle aasta.
Üheskoos on nii mõndagi plaanitud.

on “armu Aluksnesse” ja sümbol oli
igalpool karikakraõis pooleldi väljatõmmatud kroonlehega (armastab, ei
armasta).
Taustamuusika “Ärgake, Baltimaad!” saatel saabusid auvahtkonna
sõdurid Eesti, Läti ja Leedu riigi lip-

esmaste toiduainete vastu. Rikkalik
kaardi- ja pildimaterjal andis täieliku
ülevaate Läti kaaskannatajate tegemistest. Kohvilauas koos linnapeaga
elavnes vestlus ja anti lubadus jätkata
koostööd ja ühisürituste kavandamist.
“Seisime üksmeeles Balti ketis, vahepeal möödus inimpõlv ja mul on
väga hea meel taaskohtuda eestlastega,
naabritega. Tänan, et leidsite tee meie
juurde, ootasime tänast kohtumispäeva
kaua,” tegi kokkuvõtte Alūksne linnapea.
Oleme naabrid, aga see käik oli nagu
hea sõbra juurde. Peame tunnistama, et
naabritelt on palju õppida. Oleme oma
naba imetlemisega ümbritseva unarusse jätnud. Vabadust ei toonud meile
üksikindiviid, vaid meie kolme riigi
rahvuslik üksmeel. Loodetavasti Balti
kett on jätkuvalt kindel, kuigi keti vastupidavus oleneb kõige nõrgema lüli
tugevusest.
MRÜ

Eesti ja Läti represseeritud Aluksne pargis emakuju juures.

Tänavu tähistati 23. augustil Alūksnes
kommunismi- ja natsismiohvrite mälestuspäeva üheskoos. Nii, nagu kunagi
seisime ühiselt Balti ketis, meenutasime ka nüüd neid aegu.
Vastuvõtt oli meile südamlik. Esmalt tehti meeleolukas ekskursioon

pudega ja jäid valvesse ürituse lõpuni.
Pärast Läti hümni esinesid maavanem,
MRÜ esindaja, linnapea ja kaplan ning
represseeritute esindaja ja võõrustaja,
proua Dzidra Mazika. Sõnavõttudes
märgiti ära koostööd kahe riigi represseeritute vahel.

Balti keti mälestusüritusel kõnelesid Enno Uibo ja Janis Pranglis.

linnas asuvale saarele. Seejärel asetasime kaasavõetud lillekimbu Alūksne
purskkaevudega pargi emakuju jalamile. Sealsamas pargis algas õhtul mälestustseremoonia. Park oli kaunistatud lillekujunditega. Selle aasta teema

Meeleoluka kontserdi andis kultuurimaja noorte lauluansambel ja solistid.
Huvitav oli represseeritute muuseumi
külastus, kus olid väljapanekud küüditatute Siberiaastate elust ja toimetulekutest ja käsitöödest, mis vahetati

Lõik MRÜ esimehe kõnest:
Kolm väikeriiki Balti mere kaldal,
ühesuguste rõõmude ja muredega.
Täna tuleme kokku, et meenutada mineviku õudusi. Kuidas see juhtus ja kui
kindlad me võime olla, et midagi taolist ei kordu.
Valu mälu on pikk. Elame tänases,
vaatame homsesse ja ei unusta eilset.
Oleme ühtsed edasi, nagu Balti ketis.
Eestimaa Murtud Rukkilille Ühing
on tänasel päeval teiega.
Tõlge läti keelde:
Trīs mazas valstis Baltijas jūras krastā, ar vienādiem priekiem un vienādām
bēdām. Šodien esam sapulcējušies, lai
pieminētu pagātnes šausmas. Kā tas
notika, un cik pārliecināti mēs varam
būt, ka kaut kas līdzīgs neatkārtosies
nākotnēSāpju atmiņa ir ilga. Dzīvojam
šodienā, skatāmies rītdienā un neaizmirstam vakardienu. Būsim arī turpmāk vienoti kopā, kā Baltijas ceļā.
Biedrība Murtud Rukkilille ühing no
Igaunijas šodien ir kopā ar jums.
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Lätlased külas Eestis
Murtud Rukkilille Ühingul on sõprussuhted Läti Aluksne poliitiliselt represseeritute klubiga Sarma. Koostööplaane
on arutatud mitmetel kohtumistel ning
punti võetud ka Leedu represseeritud.
Murtud Rukkilille Ühing käis Aluksnes
augustis, vastuvõtt oli meeldiv ja päev
sisukas. Otsustati, et kohtumistega tuleb
jätkata.

Aluksne represseeritud tulid Eestisse
vastukülaskäigule Setomaa kuningriiki
ja uurisid, mis kohti võiks Eestis edaspidi
veel külastada, ööbiti Otepääl Pühajärve spaas. Kohtumisele kutsusid nad ka
Murtud Rukkilille Ühingu esindaja Enno
Uibo, et arutada tulevikuplaane ning tugevdada sõprust. Üheskoos arutati, kuidas korraldada tuleval aastal represseeri-

tute konverentsi Tartus.
Lätlased ütlesid, et Eestis on väga ilusaid kohti, samuti ka Lätis, mida kutsusid
külastama.
Enno Uibo ütles, et kohtumisel jäi kõlama mõte — ilus oled isamaa, nagu pärg
Baltimaa lemmiklilledest, mida punuda
soov.

sas jõudsime tutvuda läti okupatsiooniajast tehtud videofilmiga. Lepiti kokku
koopia tegemisest koos eestikeelse tõlke
pealelugemisega Eesti vaatajatele.
Teine päev möödus Prangli saarel.
Prangli on väike saar Soome lahes, kust
leiab vaatamisväärsusi, omanäolist loodust, arhailist külamaastikku ning lugusid ammuste aegade elu-olust. Külastasime Püha Laurentsiuse kabelit, gaasilätet,
mälestusmärki aurikule Eestirand, kultusekivi ning Hävitatud Eesti Kodu mälestukompleksi kõige põhjapoolsemat
mälestusmärki.
Peale lõunasööki Prangli rahvamajas
allkirjastati hea tahte koostööleping, mille eesmärk on totalitaarrežiimide poolt
läbi viidud repressioonide teadvustamine,
jäädvustamine ja vastavate ürituste korraldamine.

Üleva tunde tõi Läti suursaadiku Juris
Bone selleks puhuks saadetud läkituse ettelugemine ja tõlkimine läti keelest eesti
keelde. Lätit tabas samuti okupatsioon täie
jõuga ja sellest ei jäänud ka tema perekond
puutumata. Ta soovis edu koostööks.
Pärast sõnavõtte, ühispildi tegemist ja
meenete vahetamist alustati väikelaevaga
Helge teekonda mandrile ja siis kodude
suunas.
Sõpruskohtumist aitas läbi viia Viimsi
vallavalitsus, toetasid Prangli rahvamaja
ja Viimsi valla kultuuri- ja spordiameti juhataja Ott Kask.
Tänusõnu jätkus reisivahendajale Viire
Vahtrale OÜst Loodusreisid.
Hüvastijätul jäid kõlama sõnad peatsest
kohtumistest ja soovid edasisele koostööle.

MRÜ

Sõprusel pole piire
„Balti mere ääres on kaks imelist rahvust ja riiki, kes on naabrid - need on Eesti
ja Läti. Meid seovad sarnane ajalugu, elulaad ja lisaks ka sarnased läbielatud okupatsiooniajad ning küüditamised.” Nende
sõnadega avas Enno Uibo kohtumise Läti
Vabariigi Aluksne Poliitiliselt represseeritute klubi Sarma delegatsiooni ja Eesti
Vabariigi Murtud Rukkilille Ühingu esinduse vahel Viimsi vallas Prangli saarel.
Varakevadel alanud sõprussuhted jätkusid 1.-2. juulil ekskursioonil Lahemaa
rahvusparki kui MRÜ tutvustas läti represseeritutele Põhja-Eesti parimaid vaatamisväärsusi. Nii külalistele kui meile
endile pakkus huvi Nõmmeveski kanjon
ja juga, Altja kaluriküla, Käsmu meremuuseum, Sagadi mõisa härrastemaja ja
metsamuuseum.
Majutus- ja ööbimiskohas Palmse mõi-

MRÜ

Hea tahte ja koostööleping sai Eesti ja Läti esindajate allkirjad Prangli saare ekskursiooni ajal.
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Meenutame ja mäletame

2016. aasta ekskursioon Muhu Koguva küla muuseumis.

ENÜ liikmete kohtumine sõrulastega Saaremaal.

ENÜ juhatus 2013. aastal Tallinns.

Meie Tallinna Eesti Natsismiohvrite
Ühingu sõrulastest liikmete tegevusest
2016. aastal.
Tegevust alustasime jõulupeoga jaanuaris. Varasematel aastatel käis meid koos üle
250 liikme. Paljude aastate möödudes on
see arv vähenenud, osa meie seast on manalasse lahkunud.
Oleme kui üks suur sõbralik pere, kes kunagi ei jõua ära oodata, millal jälle kokku
saame. Aprillis toimus meil aastaaruande
koosolek, millest võtsid osa ka Saaremaal
elavad kaaskannatajad. Tore oli istuda koos
saarlastega ühise laua taga ja arutada meie
koostööst edaspidi.
Sel korral lõpetas oma tegevuse meie
ühingu kauaaegne esimees Herbert Gailan. Ta soovis juba mitmel varasemal aastal oma ameti maha panna, aga tuli vastu
mitu korda, et veel aastakese pikendada.
Nüüd aga ütles, et arvestage minu 92 eluaastaga. Kui tervis lubab, käime alati koos
ja arutame koos oma päevaprobleeme.
Herbert Gailan andis oma ameti üle Virve Toomile. Oleme väga rõõmsad, et Virve oli nõus meie esimeheks hakkama, ta
on väga tubli inimene. Suve kestel oleme
käinud ekskursioonidel nii muuseumides,
mõisates ja ilusates kohtades meie imeilusal kodumaal ja saartel. Mõnes kohas on
asulad nii ilusaks muutunud, nagu elaksid
kultuurses välismaa riigis.
Käesoleval aastal käisime 1944. aastal
Saksamaale küüditamist mälestamas 17.18. septembril Saaremaal, kus me koos
sealsete kaaskannatajatega käisime Anseküla, Jämaja ja Torgu surnuaedades omaste
haudadel.
Jämaja kirikus toimus tänu- ja mälestusjumalateenistus õpetaja Anu Konksu osalusel. Käesoleval aastal möödus 500 aastat
usupuhastus reformatsioonist. Sel puhul
külastas meie kirikut Soome sõpruskiriku
koor, kes andis meile väga südantsoojendava kontserdi. Tseremoonia toimus Mõntu sadamas oleva mälestuskivi juures, kuhu
asetati lilli ja küünlaid. Sõna võtsid nii
küüditajate esindajad, kui ka omavalitsuste
juhid ja riigi esindajad.
Enamik inimesi küüditati Mõntu sadama
kaudu, aga ka Säärelt tuletorni lähedalt. Nii
pandi ka Säärel oleva mälestuskivi juurde
lilled ja küünlad, võeti sõna ja meenutati
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minevikku. Pärast kogunesime endisesse
Torgu koolimajasse, kus ootas meid peolaud, kus oli kaetud ligi 100 inimesele.
Alati on väga tore kohtuda endiste laagrikaaslastega ja kodukandi inimestega.
Saarlased on väga rõõmsameelsed. Eelmisel aastal lõi meid kõiki pahviks väga
särtsakas Salme meesansambli esinemine
ja ka õed oma võimsate akordinihelide
saatel.
Sel aastal üllatas meid kaks noort, neiu
ja noormees oma võimsa ja võluva häälega kontserdiga.
Ööbisime Salmel külalistemajas. Järgmisel hommikul alustasime kojusõitu,
teel külastasime Kuressaare muuseumi,
seda huvitavam oli tutvuda sealsete vaatamisväärsustega, et meie uus esimees
Virve Toom on giid.
Sealt edasi sõites külastasime ka Koguva külamuuseumi. Et seal oli puhkepäev,
siis majadesse sisse ei pääsenud, aga Virve rääkis iga maja kohta väga põhjalikult.
Nii jõudsime koju väga mõnusate mälestustega Saaremaast ja saarlastest.
Kuna oleme ka Murtud Rukkilille
Ühingu liikmed, käisid nende inimesd

Jaanuar 2017

2005. aastal Mõntu sadamasse pandud kivi Sõrve inimeste Saksamaale
küüditamise mälestamiseks.

koos meiega Saaremaal. Möödunud aastal käis nende ühingu esimees Enno Uibo abikaasaga ja sel
aastal kaks delegaati Tiina Oosalu
ja Maie Kepp. Ka meie võtame osa
nende organisatsiooni koosviibi-

mistest ja üritustest.
Järgmiste kohtumisteni, kallid
sõbrad!
Tiina Kurnim
Tallinnas
November 2016

Pilt minevikust
Saatuskaaslastega kokkusaamised
ehk mälupäevad, nagu tänapäevases
kõnepruugis öeldakse, on saanud igaaastaseks heaks tavaks, et koos olla ja
ühtekuuluvust tunnetada. Sügiseselt
tuulisel Sõrve rannal, Sääre majaka
juures ja Mõntu sadamas oleme, et
meenutada aegu ja kohti, kust võõrvõimu sunnil algas tee tundmatusse.
Igaüks omal moel laseb endast läbi
aja karmi puudutuse. Meie, kes me
siis alles lapsed olime, kui sõjakeeris sõrulasi raputas, saime tõelisuse
lööklainena kuklasse.
Meenub pilt 1944. aasta novembrikuust, paar päeva enne Lõpe-Kaimri
eesliini läbimurdmist. Oli lämbe, tuulevaikne õhtupoolik, õhus oli tunda
tumma enesessetõmbumist. Punased
haavalehed vabisesid puudeladvus,
sõjarinne siinsamas.
Hakkas hämarduma. Pere istus sööma oma kasinat õhtusööki, ei teadnud

siis veel, et viimast korda, selles majas, selle laua taga.
Märkamatult ilmusid õuele SS-lased, sakslastest ketikoerad, kahe ning
neljajalgsed.
Tulid, et meid kodust välja ajada,
sõja jalust Saksamaale, nagu ütlesid.
Anti üks tund asjade valmis seadmiseks, ei rohkem ega vähem, saksa
täpsus. Loomad aeti laudast kodulähedale metsa, neid ei saanud kaasa
võtta. Pikk tee sadamasse, veel pikem
Saksamaale.
Pommide plahvatuste saatel tulid
talu õuedest pered lastega, pampudega, kühmu vajunult ja murelike nägudega. Kõik pidid kodudest lahkuma.
Läbi põlevate külade kasvas voor
pikaks kummituseks kuuvalgel, tulekahjude kumade valgel. Läksime, puhata ei lastud, sõjarinne kannul.
Ketikoerad valvamas, et keegi ei
pääseks põgenema, mineeritud metsa.

Mõntu sadamas, laisalt loksuvas
tumedas vees ootas laev, kõrge, hall,
halvaendeline sõjalaev. Isa oli tõsine, ema ringutas meeleheitest käsi,
kartis kõrgust ning kartis laeva. Vend
nuuksus nutta. Minu hirmutunde ületas uudishimu, mõtlesin Saksamaast,
hirmuta, uudishimuga. Ema ütles, et
ma ei ole normaalne laps. Võib-olla
oli tal õigus. Üks vanainimene kukkus
ööpimedasse jäisesse vette. Kellelgi
polnud aega ega õigust teda päästa,
igalühel omaga tegemist.
Kuu vajus looja. Laev neelas inimesi, meri laevu. Taevas mustas, meri
põles. Inimesed läksid Saksamaale.
Virve Toom
Eesti Natsismiohvrite Ühingu esimees
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PENSIONÄRI PAJATUSI
Ellen Irs
Kanada

Mul on rõõm teile ülevaadet teha,
kuis elab pensionäri vaim ja keha.
Jah, kui terve on keha ja terve on vaim
ei vanaks meid tunnista ükski võim.
Meil kalliskive ja hõbedat, kulda koos nendega läheme lõpuks ka mulda.
Hõbe on juustes, kullast hammasterivid.
Õige kallid on põie- või sapikivid.
Raamatuid palju, sealt ei otsi sa muud,
kui sõnastikke või arveraamatut.
Kapid ja sahtlid täis kõiksugu prahti aga sa ei raatsi neist saada ka lahti.
Ega aastate numbrile mõelda ei taha.
Kõik vanadusmärgid püüad salata maha.
Aga hommikul ärgates varsti sa märkad,
et varvas krambis või kusagil torkab.
Või hammas on lahti, silm jookseb vett,
või õlas on valu kui liigutad kätt.
Põlv astudes ragiseb, oh sa tont,
kord haiget teeb selg, kord puusakont.
Kõikjal valutab, üleüldiselt öelda.
Ja mis ei valuta, see siis ei tööta.
Veel enne, kui küsidki arstilt abi
oled kindel, et kallal sul kuri tõbi!
Kui silmas on kae, siis sa pole veel pime,
väikese operatsiooniga tehakse imet.
Kui kõned ja hääled selgelt ei kosta
kohe kuulmisaparaat kõrva jaoks osta!

Hõredad juuksed või paljas pealagi,
noh, sobivast parukast siis on abi.
Sa libeda teega ettevaatlik ole,
luumurre on tülikas, valus ja kole!
Kuna kõiksugu pille ja arstimeid neelad,
omal napsid ja veinid kõik ära keelad.
Sametsohvadel istumisest ei hooli hoopis eelistad kõva ja kõrgemat tooli.
Öösel sa üleval, päeval unine, tukud.
Ajaleht lugedes käest maha kukub.
Sa ei julge enam tilkagi kohvi juua,
see võib neid unetuid öid sulle tuua.
Töötegemist üldsegi enam ei taha,
ja tuju võib kiiresti minna pahaks.
Miski ei edene, kõik läheb vussi,
ime siis küll, et närv läheb krussi.
Kõik võtab kolm korda rohkem aega,
löö parem käega, ei tasu vaeva...
Ega teistele kurta, kaevata maksa,
ei keegi sind nooremaks muuta jaksa!
Käi moodsalt riides, kanna uusi kingi,
kitsaksjäänud ja vanad basaarile kingi!
Miniseelikut küll me enam ei kanna,
džiinipüksid meile elegantsi ei anna.
Mälu on kehvem, ei meeles sa pea,
üleskirjutamata vaat, midagi ei tea!
Hääde sõprade nimedki meelde ei tule vist algas “K” tähega - kas pole kole!
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Ja mõtlemisväärt on võibolla seegi
et iseenda vigu ei näe meist keegi!
Me ei hakka põhjuseid juurdlema,
endisaegsega kipume võrdlema.

Kõik asjad lähevad käest ära kaotsi.
Pool ärkvel ajast aina otsi ja otsi...
Ei mäleta, kuhu selle kviitungi pannud ei sest ole abi, kui kirud ja vannud!
Oma telefoni number ei seisa meeles,
mõnikord meenestub inglise keeles.
Kus rahakott, kus vererõhu pillid??
Alati kadund on võtmed ja prillid.
Külmkapi avad, aru enesel anna:
Kas tahtsid sealt võtta, või midagi panna?
Külaliste puhul juhtub vist alati,
kappi unustad magustoidu või salati.
Tass kukub käest, käekott jääb rongi,
kas see nii hukkamõistetav ongi?
Päris loomulik, et mõni pisike viga
meil tuletab meelde auväärsemat iga.
Nüüd meid paeluvad maailma uudised,
ajalehed, TV neist ju kubiseb.
Sõjajuttu, skandaale ja kriitikat
kõige rohkem ikka poliitikat.
Ära hakka kommenteerima, vaidlema,
head sõbrad võivad minna riidlema!
Vanas eas kõigil nii kindlad on vaated,
ei loe põhimõtted, ei faktid, ei aated.
Ministrid kõik lollid, presidentidel vead.
“Noh, sina vaid arvad, aga mina, vaat, tean!”
Anna taevas, head taipu ja pikalist meelt
et ennast võiks leida ka valelt teelt!

Vanasti kõik oli parem, palju selgem,
vesi oli puhtam, lumi oli valgem,
suhkur magusam, sool oli soolasem,
viin oli kangem ja kringel kollasem.
Nüüd asjad kõik kallid, ei ostagi taha,
palju kaotanud väärtuselt dollari raha!
Ei pimedas julge me tänaval olla,
varas või röövel võib kallale tulla!
Meid põneval ajal on elama pandud,
muret, vaeva ja edugi kogeda antud.
Kõigis raskustes aitand meid naljameel,
nii eile kui täna, küllap hommegi veel.
Vanagi olles võib kevadet rinna sees kanda
elurõõmu ja vaimustust teistele anda...
Kuigi elulaval mängime viimast vaatust,
oma kodumaale soovime paremat saatust.
Rahvusvahelist õiglust neil nõuame,
toetust saame, nii kuis jõuame.
Olgu neil vaprust, kindlust, tarka meelt,
hoidku Taevane Isa neid edukalt teel!
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Meie tavad ja kombed Siberimaal
Alates 24. märtsist kuni 14. augustini sai Tallinnas Vabaduse väljakul
Rahvarinde muuseumis näha näitust
“Meie tavad ja kombed Siberimaal”.
Väljapanek andis aimu, milline oli
küüditatud eestlaste igapäevaelu ning
tavad ja kombed kaugel maal. Näitus
valmis koostöös Murtud Rukkilille
Ühinguga.
MRÜ

Rahvarinde muuseumi seintel ja
akendel oli Siberi-elu kajastanud
näitus.

Siberi pakases alanud elu
Minu ema ja isa olid lapsed, kui nad
koos vanemate ja paljude teistega püssimeeste vahel 14. juuni öösel jaamadesse viidi ja loomavagunitesse pandi.
Aastad läksid.Ühes külas kasvanud
ja sama saatusega lapsed said suureks.
Armuti, abielluti, sündisid lapsed.
Mina sündisin 20. jaanuari öösel
1954. aastal 40kraadise pakasega. Sünnikohaks sain Tomski oblast, Vasjugani rajoon Maiski külanõukogu. Maiski
haigla arst oli öelnud, et paneme sünniajaks 20. jaanuar, sest 21 on Lenini
surma-aastapäev ja miks see laps peaks
oma sünnipäevi leinapäeval pidama.
Varsti sai isa Parabeli traktorijaama
tööle ja ema sai tööd lasteaias. Meie
vennaga olime samas lasteaias ja meid
hariti vene keelt rääkima.
Minu mälupildid on ajast, kui me
elasime kompsude keskel ja räägiti sellest, et varsti saame kodumaale. Vanemate elust oli võetud vägisi 17 kohutavat aastat.
Siis tuli vabastus, et me võiksime kodumaale minna. Oli märts 1958. Juuni
alguseks olid dokumendid korras, rei-

siraha olemas ja algas sõit kodumaa
suunas. Vanaema oli 58, ema-isa alla
30. Mina 4, vend 3 ja õde poole-aastane.
Mälupildid laevasõidust mööda Obi
jõge. See oli 100 inimesega jõelaev,
millega sõitsime Novosibirski umbes 2
päeva. Mul läks praht silma ja kui arst
abi andis, karjusin: babuska, pamagi.
Laeval oli karupoeg puuris. Miks ja
kuhu ta viidi, ei tea.
Novosibirskis alustasime reisi rongiga Leningradi. Lastega reisimisel oli
võimalus saada piletid lastevagunisse.
Paraku olid seal ka tavalised reisijad,
kes pahandasid laste peale, kes ei osanud 3-4 päeva vaiksed olla. Leningradi
jõudes oli vanaema oma vana kasuka,
mille peal me lapsed magasime, peitnud pingi alla. Oli ju juunikuu. Balti vaksali oli vaja minna pikk tee jala
kompsude ja kolme väikse lapsega.
Teise jaama jõudes ootas üks naine
vanaema kasukaga, olime selle rongi
unustanud. Leningradis ootasime pika
päeva ja ma olin osanud seal ära kaduda. Leiti mind suurest lillepeenrast, kus

ma lilli korjasin. Järgmise päeva varahommikul olime jõudnud Rakvere jaama. Me olime jõudnud kodumaale, aga
meil ei olnud kodu. Meil olid kallid sugulased, kes meid igati aitasid, aga ka
neil ei olnud elu kerge. Esimeses kohas
ei tohtinud me vene keelt rääkida ja
siis oli suur riid, kui ema keeldus meile lastele eelmise päeva hapuks läinud
kartuliputru anda. Ise tulevad Siberist
ja valivad toitu.
Meenub ka see, kuidas selle maja
lapsed meid vennaga narrisid, sest me
rääkisime eesti-vene segakeelt ja olime
vähe teistsugused.
Õnneks sai isa Hulja sovhoosi traktoristiks, ema põllutööle ja me saime
korteri Saukse külla. Meie perel oli
esimene oma kodu kodumaal. Olime
seal küll ainult 3 aastat, aga kõige ilusamad lapsepõlvemälestused on Saukse kodust. Elu läks edasi, nagu kõigil
teistelgi.
Mare Tammerand
Raasiku
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Tutvumine Eesti Rahva Muuseumiga
19. novembril tegid Murtud Rukkilille Ühingu liikmed tutvust vastavatud Eesti Rahva Muuseumiga Tartus
Raadil. Tallinnast tuli rahvast bussitäis,
ülejäänud rahvas oli Tartust ja LõunaEestist.
Pärast tervituskohvi joomist jaguneti
kahte gruppi, mõlemad said oma giidi,
kellega arutada läbi, mida muuseumis
kindlasti näha soovitakse. Aega oli 1,5
tundi, kuid giid lausus, et selle ajaga
jõuab hoolikalt läbi vaadata vaid osa
muuseumist. Eksponaate on nii palju,
et giid soovitas järgmisel korral tulles
arvestada kogu päevaga.
Maitse suhu sai aga ka 1,5tunnisest
ringkäigust. Ühingu liikmed kiitsid, et
ERM on kahtlemata Eesti üks uhkemaid muuseume, mis teeb silmad ette
ka mitmetele välismaa omadele. Kiideti, et eksponaadid olid välja pandud
väga loominguliselt ning omapäraselt,
tekkis tunne, nagu oleksid ajas tagasi
läinud. Kõik efektid ja detailid toetasid
silmaga nähtut ja kõrvadega kuuldut.

Pärast ekskursiooni ERMis kuulasid Murtud Rukkilille Ühingu liikmed ettekandjaid.

Pärast ringkäiku sai maitsta ERMi
kokkade valmistatud suppi ning päevast kokkuvõtteid tehti koosolekute
saalis, kus represseeritutele kõnelesid
Tartu linnavalitsuse sotsiaalosakonna
töötajad. Külalisi tervitas ka ühingu
liige, Tartu osakonna juhataja ja eestvedaja Raimo Ladva.

Jõululõuna justiitsministeeriumis
14. detsembril kohtusid
Murtud Rukkilille Ühingu liikmed justiitsministri Urmas Reinsalu kutsel
ühises jõululauas ministeeriumihoones. Vestluse
käigus pajatati tegemistest
ja plaanidest, meenutati
aasta jooksul juhtunut.
Minister lubas, et teavitab valitsust represseeritute elu-olust ja probleemidest. Samuti lubas ta
arvestada seaduse loomise
juures represseeritute vajadusi ja seista nende vajaduste eest. Lahkuti heade
pühadesoovidega ja rõõmsas südamlikus meeleolus.
MRÜ

ERMi külastamine sai suuresti teoks
tänu ühingu kaua-aegsele sõbrale ja
koostööpartnerile, Eesti Rahva Muuseumi teadurile Terje Anepaiole.
MRÜ
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Tulevikuplaanid paika Pärnus

Tamsalu esindaja Malle Annus ja Laur Sits Kuusalust andsid Enno Uibole
jõulukingi.

Mare Tammerand Raasikult luges humoorikat luuletust.

Kes me oleme?
Jah, kes me oleme – milleks oleme võimelised, mida me
tahame ja mida anname.
Oleme represseeritud, kannatanud ja tundnud alandust.
Pole ju mõõdupuud, millega mõõta valu ja kas on sellel
mõtet sest valulävi on igal inimesel erinev. Tahame elada
täisväärtuslikku elu ja väärikalt vananeda. Me suudame andestada.
Nii palju on erinevusi ja omadusi. Nõuka-ajal oli ütlemine, et kõik oleme võrdsed, aga mõni oli ikka võrdsem. Kahjuks on seda ka represseeritute juures märgata, ikka peab
mõni ennast rohkem represseerituks. Meil on palju ühistuid
ja seltse, aga kõigiga ei klapi koostöö. Miks ometi, kas ainult siis, kui on midagi jagada või varjata?

Aasta lõpus, 10.-11. detsembril kohtusid Murtud Rukkilille Ühingu juhatus
ja aktiivgrupp Pärnus Estonia spaas, et
vaadata tagasi möödunud aastale, meenutada koosviibimisi, tähistada advendiaega ning teha plaane 2017. aastaks.
Ühingu juht Enno Uibo tänas kaasteelisi, ühingu liikmeid abi eest ürituste korraldamisel ning igakülgse toetuse
eest. Ta lausus, et Rukkilille ühingul on
praegu tublid ja tugevad õied Kuusalus,
Tallinnas, Tamsalus, Tartus, Valga- ja
Võrumaal.
Kõikidele kohalolijatele kinkis ühingu
liige, Tartu osakonna juht Raimo Ladva
jõulukingi. Enno Uibo tegi ettepaneku, et kuna Raimo Ladval on jõudu ja
energiat, võiks ta olla ühingu esindaja
ka kõrgema võimu teostamisel, esialgu
Tartu linnavolikogus — järgmised valimised on 2017. aasta augustis.
Järgmise aasta suurim plaan, mille ühingu esindajad heaks kiitsid, on
Baltimaade represseeritute konverentsi
korraldamine Tartus 2017. aasta suvel.
Enno Uibo tutvustas, et Läti ja Leedu
represseeritutega on algatatud sõprussidemed, mida on vaja tugevdada: meenutada minevikku, jagada kogemusi,
kuidas on represseeritute elu Balti eri
riikides ning veeta koos aega oma saatusekaaslastega. Otsustati, et konverents
võiks toimuda Tartus Dorpati hotellis,
peakorraldajaks saab Raimo Ladva, kes
kutsus üles Murtud Rukkilille Ühingu
kõiki aktiivsemaid liikmeid oma ideede
ja kontaktidega appi konverentsi korraldamisse panustama.
MRÜ

Ei taheta arvestada naabriga, austada seadusi, vaid imetletakse oma naba ja elatakse iseenese suurest tarkusest. Tehakse ise reegleid, mis ei ole sünnis.
Öeldakse, et raha ei haise. Haiseb küll ning valu ja verehõngulist represseeritute raha jagaja peaks seda ometi
tundma. Jälgides, kuidas noored, vihased mehed valitsust
kokku panevad ja kuuldes pensioniea tõstmisest ja eutanaasia seadustamisest, siis tahaks ka oma arvamust sekka
öelda. Kuhu jääb sujuv põlvkondade vahetus? Soovime, et
ka meid, represseerituid, kuulda võetaks. Usaldage meie
elukogemust, arutage meiega.
Oleme väärikad, austame ennast ja aitame nõrgemaid.
Enno Uibo
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Murtud Rukkilille Ühingu esindus Brüsselis
27.-28. septembril käis Murtud
Rukkilille Ühingu 6-liikmeline delegatsioon Belgias Brüsselis tutvumas
Euroopa Parlamendi tööga. Kutse
esitas meile Urmas Paet, kes kuulub
Eestis Reformierakonna ridadesse,
Euroopa Parlamendis aga Euroopa
Demokraatide ja Liberaalide Liidu
fraktsiooni.

arendamisest (European Defence
Union). 369 europarlamendi saadikut hääletas poolt, 255 olid vastu
ning 70 jäi erapooletuks.

justkui nõrgestaks NATOt,“ ütles ta.
“See lihtsalt pole nii, vaid on hoopis
vastupidi - NATO on aastaid soovinud ELis näha partnerit, kes suudaks

Oli väga meeldiv ja huvitav kogemus tutvuda parlamendi tööga, näha
hiiglaslikku istungite saali, kogeda
suurlinna melu. Külaskäiku aitas
meeldivaks muuta Urmas Paeti assistent Helena Nõmmik, kes oli kokku pannud kompaktse ja põneva ajakava ning logistika. Ühtlasi rääkis ta
palju huvitavat taustainfot saadikute
tööst, tutvustas linna, selle kombeid
ja kultuuri.
Kõige huvitavamad osad külaskäigust olid aga kohtumised Urmas
Paetiga. Esmalt saime kokku parlamendihoone külalistesaalis, kus tulid jutuks nii represseeritute olukord
ja probleemid Eestis kui ka maailmapoliitika sõjad ja kriisid. Urmas
Paet julgustas, et represseerituid
pole unustatud ega üksi jäetud. Teine kohtumine saadikuga oli õhtusöögilauas, kus sai tunda end vabamas
õhkkonnas, nautida head toitu ja jooki. Ühingu liikmed tutvustasid Urmas Paetile oma plaane tulevasteks
üritusteks ning kutsusid teda nendel
osalema.
Murtud Rukkilille Ühing tänab
Urmas Paeti ning tema meeskonda
meeldiva vastuvõtu eest ning rõõmustab, et tugevdatud said sidemed
Eesti ühe esindajaga Brüsselis.

Murtud Rukkilille Ühingu delegatsioon Brüsselis Urmas Paeti kutsel.

Urmas Paet ütles, et seoses Euroopa julgeolekuolukorra halvenemisega on ülim aeg hästitoimiva Euroopa
kaitsekoostöö ülesehitamiseks. „Euroopa Parlamendi vastuvõetud raport
annab selleks suunised,“ lisas ta.
Muuhulgas soovitab Paet oma raportis ELi riikidel sarnaselt NATO
liikmesriikidele seada oma eesmärgiks 2% SKPst kulutamise kaitsele,
NATO infrastruktuuri nagu kasarmute, teede jne toetamist ELi poolt,
kaitsetööstuse koostööd ja arendamist ning kaitseväe-Schengeni loomist.

Paar kuud pärast külaskäiku jõudis
meieni info Urmas Paeti kaitseliidu
raporti teemal:

„Viimasel ajal on järjest enam ELi
liikmesriike üles kutsunud efektiivsemale ja tihedamale kaitsekoostööle. On selge, et praegu on õige hetk
hästitoimiva Euroopa kaitsekoostöö
ülesehitamiseks,” lisas ta.

Euroopa Parlament võttis 22. novembri täiskogu istungil vastu Euroopa Parlamendi liikme Urmas
Paeti raporti Euroopa kaitsekoostöö

NATOst rääkides rõhutas Paet, et
selle organisatsiooni roll oli, on ja
jääb tähtsaks. „Ka pole põhjust rääkida, et tihedam ELi kaitsekoostöö

NATOt täiendada ja oma võimekustega toetada,“ lisas Paet.

Urmas Paet
Euroopa Parlamendi liige

Lõpetuseks tõdes ta, et Euroopa
saab ja peab oma turvalisusesse panustama senisest rohkem enne, kui
on liiga hilja. „Peame muutuma kaitsevaldkonnas senisest palju proaktiivsemaks,“ lisas ta.
MRÜ
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Tulge Virve külla muuseumisse
Minu abikaasa oli pärit Virve külast. See
on väike kaluriküla Põhja-Eesti rannikul.
Ta oli siin sündinud,kasvanud suureks,
isaga merel käinud. Sattusin täiesti uude
maailma. Kevadel, kui jää oli läinud, ajasime paadi kuurist välja ja merele. Mina
sõudsin, mees lasi võrgud vette. Hommikul vara läksime võrke välja võtma. Seda
rõõmu ei saagi kirjeldada, kui kala oli võrgus. Minu mees õpetas mind merd armastama. Raske haigus viis mu mehe ära. Ma
istun tihti kivi peal ja vaatan pikalt merd.
Mulle jäi väike kollane maja mere ääres,
aga ma ei käi enam merel.
Maja korrastamisel avastasin, et eelmised elanikud ei olnud midagi ära visanud.
Kuidas minagi seda hävitama peaksin?
Üheks väärtuslikumaks dokumendiks on
osutunud 1927. aastal Kolga valla kohtu
liikme Kravtsovi ilmumine Virve külla
Allika tallu. Peremehe surma tõttu on vara
kirjutatud tema abikaasa nimele. Elumaja, sealaut, räimevõrgud, kummuti, potid,
taldrikud, noad, kahvlid, höövlid, kõigil
väärtused juures. Enamik asju on praeguseni alles. Tegin puukuuri tühjaks ja
avasin Allika talumuuseumi. Olen kahel
suvel kutsunud külalisi, kes on huvitatud
elust eelmisel sajandil kaluriküla ühes talus. Meenutame seda alleshoitud esemete
ja dokumentide abil. Oleme külarahvaga,
sõprade ja nende tuttavatega teinud toredaid ettevõtmisi.
Tuleb uus kevad ja algab uus hooaeg.
Tulge külla!
Mare Tammerand

Head uut aastat, tervist ja rõõmu!
Rukkilill trükis enam ei ilmu.
Lehte saab lugeda internetist www.rukkilill.ee
kust võib iga soovija endale lehe paberile välja printida.
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