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Eesti Endiste Metsa-
vendade Liit avas 22. au-
gustil tähistatava Rukki-
lille päeva raames Võru-
maal asuvas Eesti Kodu 
mälestuskompleksis 
mälestussamba Eesti 
metsavendadele ja nen-
de toetajatele ning Mur-
tud Rukkilille Ühing 
avas mälestuspingid, 
millega mälestatakse 
hukkunud metsavendi.

Eesti metsavendadele 
ja nende toetajatele pü-
hendatud mälestussam-
mas on loodud metsa-
vend Hugo Sturmi 1946. 
aastal valminud puidust 
skulptuuri suurendatud 
koopiana, kujutades 
kolme metsavenda, kes 
hoiavad kätel lillepärga 
ja sini-must-valget rah-
vuslippu kandvat naist. 
“Mälestussammas on 
tänuavaldus metsaven-
dadele ja Eesti rahvale, 
kes okupeeritud Eesti 

Vabariigis metsavendi 
toetasid, riskides koos 
nendega oma kodu ja 
rahva vaba tuleviku ni-
mel repressioonidega,” 
ütles Heiki Magnus.

Murtud Rukkilille 
Ühingu esimees Enno 
Uibo sõnul on Rõuge 
vallas Mõnistes asuv en-
dise talutare asukohale 
rajatud Eesti Kodu mä-
lestuskompleks metsa-
vendade mälestussam-
ba jaoks sümboolselt 
sobilik koht, sest nii ko-
dudest küüditatuid kui 
metsa võitlema läinuid 
ühendas soov jõuda ta-
gasi koju: “Mälestus-
kompleksis saavad koju 
tulla nii elavad kui ka 
hingekesed, kelle asu-
kohta ei teata.”

Avamisel osalenud 
Riigikogu liige Urmas 
Reinsalu ütles, et mäles-
tussammas on leidnud 
hea koha Võrumaa met-
sade keskel: “Me mäle-
tame alati neid kümneid 
tuhandeid metsavendi 
ja nende toetajaid, kes 
pidasid metsades sõda 
Eesti vabaduse eest. 
Metsavennad tuleb ta-
gantjärele lugeda Eesti 
Vabariigi teenistuses ol-
nud võitlejateks, nii 
nagu Leedu on andnud 
oma vastupanujõudu-
dele riikliku staatuse.”

Tänavune Rukkilille 
päev, mida traditsiooni-
liselt tähistatakse Eesti 
Kodu mälestuskomplek-
sis Mõnistes, kuulus tä-
navu XIII Valga militaa-

rajaloo festivali prog-
rammi. 

Avamine pälvis tähe-
lepanu ka üleriigilises 
meedias. Ajaloolane 
Martin Andreller kom-
menteeris ERR-ile: ”Iga-
sugune vastupanu oli 
võõrvõimule hästi oluli-
ne. Ühtpidi võib tundu-
da, et metsavendlus on 
Eestis juba põhjalikult 
läbi uuritud – palju raa-
matuid on ilmunud –, 
aga täna me saame öel-
da, et metsavendade arv 
võis olla 15 000-16 000, 
võib-olla natuke peale, 
aga uuritud on seda tee-
mat peamiselt indiviidi-
de baasil. Me teame häs-
ti palju näiteks Ants Kal-
jurannast ehk Hir-
mus-Antsust, võib-olla 
Põrgupõhja metsaven-
dadest, võib-olla veel 
mõnest, aga tervikliku 
ülevaatliku metsavend-
luse ajaloo kokkupane-
mine on alles ees.”

Mälestuskompleks 
Eesti Kodu avati 2006. 
aasta juunis Võrumaal 
Mõniste vallas Hüti kü-
las kunagise Mäekonnu 
talu asukohal. Komp-
leks on pühendatud kõi-
kidele eesti kodudele, 
mis said kannatada sõ-
jakeerises ja inimestele, 
kes küüditamistega oma 
kodudest välja aeti ee-
male perekonnast ja ko-
dumaast. Mälestusmärk 
kujutab endast kivist 
laotud seina, milles on 
aken, selle ees kõrgele 
ulatuv korsten ja paljas-

tuv ahi. Nii sümbolisee-
rib see ahervaret, mil-
leks muutusid paljud 
eesti kodud pärast Teist 
maailmasõda ja suur-
küüditamisi. Eesti Kodu 
peaks panema meid 
mõtlema, et kodu vajab 
kaitset ja samas andma 
ka lootust tulevikule, 
kodu kestvusele.

2007. aasta augustis 
avati seina kõrval vanast 

hiietammest tehtud pe-
remeest kujutav puus-
kulptuur, mis sümboli-
seerib peremehe tagasi-
tulekut Siberist. Kuju on 
pühendatud inimestele, 
kes tulid tagasi kodu-
maale pärast pikki võõ-
ramaal oldud aastaid.

2019. aasta augustis 
avati Eesti Kodu mäles-
tuskompleksis mäles-
tusmärk Vaikuse Karje, 

mis kujutab endast meie 
rahva kangelast Kalevi-
poega, kes meile omase 
visadusega lükkab laiali 
ajaloolised vaevavära-
vad, astudes välja oku-
patsioonide põrgust. 
Koopa külgseintel ole-
vatel tahvlitel on kurite-
gelike okupatsioonire-
žiimide kuriteod numb-
rite keeles. Kompleksi 
kuuluvad veel metsa-
venna matka- ja õppera-
da ja Koopasuu lõk-
keplats. Murtud Rukki-
lille Ühingu ja koostöö-
partnerite eestvedami-
sel on Eesti Kodu komp-
leks tasapisi aina arene-
nud ning muutunud at-
raktiivsemaks nii turisti-
de kui kohalike hulgas, 
traditsiooniliselt toimu-
vad seal represseeritute 
kokkutulekud, kodupäe-
vad ning noorkotkas-
te-kodutütarde üritu-
sed.
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Murtud Rukkilille Ühingu panus Eesti rii-
gi arengusse on ülioluline 
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Tervitusega represseeritutele!

Koos oleme tugevad

URMAS REINSALU
Riigikogu liige

Tervitan kõiki represseeri-
tuid ja soovin tugevat ter-
vist! Koroonakriisi aeg on 
olnud keeruline kõigile pere-
dele. Seda enam on oluline 
üksteisest hoolimine ja abi-
vajajate toetamine.

See suvi tõi mureliku uu-

dise, et Tallinna linnavalitsus 
kavatseb kommunismiohvri-
te memoriaali kõrvale Maar-
jamäel lasta ehitada suure 
jalgpalliangaari. Memoriaali 
rajanud arhitektide sõnul on 
see mälestuse pühaduse hä-
vitamine. Seisan selle eest, 
et vältida memoriaali tervik-
liku tähenduse lõhkumist.

Oluline on, et hooldusva-

jadusega represseeritutel 
oleks vajaduspõhine hool-
dusgarantii hooldustoetuse-
na, kui vajatakse abi kodus 
või hooldekodus.

Sügisel seisavad ees ko-
haliku valimised. Neil vali-
mistel on tähtis, et kõlaks 
represseeritute hääl. Oma-
valitsustel on kohustus toe-
tada võõrvõimu ohvrite mä-

lestust ja erinevaid üritusi, 
aga ka pakkuda mõistmist ja 
reaalset toetust abivajava-
tele represseeritutele.

Ka Riigikogus on sügisel 
samuti oluline algatada sea-
duseelnõu represseeritute 
hoolduskoormuse leevenda-
miseks. Need on praktilised 
küsimused, mis ootavad 
reaalseid vastuseid.

ANDRES PÕDER
Emeriitpeapiiskop
Mul on au ja hea meel tervita-

da kõiki represseerituid Eesti 
iseseisvuse taastamise kolme-
kümnenda aastapäeva puhul! 
Nõukogude Liidu kokkuvarise-
mine tunnistab, et ka kõige loo-
tusetumast olukorrast võib olla 
väljapääs. Mälestuspalvuses 
kommunismiohvrite mälestus-
märgi juures Maarjamäel mee-
nutasin Jeesuse sõnu Luuka 
evangeeliumist, kus ta ütleb: 
“Taevas ja maa hävivad, aga 
minu sõnad ei hävi!“

Elame ajal, mil inimkond on 
mures ajaliku maailma tuleviku 
pärast. Looduse haprus ja pan-
deemia paine aina suurendavad 
apokalüptilisi meeleolusid. Sa-
mas teame, et iga inimhing on 
imeline, haaramatu ja habras 
maailm. Murtud Rukkilill on kõ-
nekaks sümboliks tuhandetele 
totalitaarse võimu poolt hävita-
tud ja purustatud maailmadele. 
Prantsuse ajaloolaste “Kommu-
nismi musta raamatu” andmeil 
on kommunistlikud režiimid hä-
vitanud üle 100 miljoni inimese. 
Kes suudaks kokku lugeda valu 
ja traagikat, mida see on kaasa 
toonud pereliikmetele, lähedas-
tele ja kogu ühiskonnale läbi 
mitme põlvkonna?

Väärib tähelepanu, et need 
kuriteod pandi toime enamasti 
helge tuleviku nimel. On ju tota-
litarism end alati õigustanud 
progressi, arengu ja edumeel-
suse õilsate ideedega. Nii talita-
sid natsid, nii on talitanud kom-
munistlik režiim mitte üksnes 
Nõukogude Liidus, vaid ka Hii-
nas, Kambodžas, Põhja-Koreas 
ja mujal. Pole juhuslik, et need 
režiimid on olnud usu ja jumala-
vaenulikud, pidades inimlikku 
tarkust ja võimu kõikide asjade 
mõõdupuuks. Peame olema 

äärmiselt ettevaatlikud selliste 
tunnustega ideoloogiate suhtes. 
Kus ei osata hoida, hinnata, pü-
haks pidada iga inimhinge, näha 
selles Jumala loomingut ja kin-
gitust, ei osata hoida maailma, 
kus elame.

Mis annaks hingejõudu seista 
kurjuse jõudude vastu, jääda 
iseendaks ja lootusrikkaks ke-
set kaotusi, kannatust, surma? 
Pühakirjas kõneleb prohvet 
Jesaja muistsete põlvede küüdi-
tatutele: „Issanda Jumala Vaim 
on minu peal, sest Issand on 
mind võidnud; ta on mind läki-
tanud viima rõõmusõnumit 
alandlikele, parandama neid, kel 
murtud süda, kuulutama vabas-
tust vangidele, avama pimedate 
silmi… trööstima kõiki leinajaid, 
andma Siioni leinajaile laubaeh-
te tuha asemel, rõõmuõli lei-
narüü asemel, ülistusrüü kustu-
va vaimu asemel, et neid nime-
tataks „Õigluse tammedeks”, 
“Issanda istanduseks”, millega 
ta ennast ehib. (Js 61:1-3).

Jesaja sõnum kõneleb Jumala 
meelevallast kõige inimliku, aja-
liku ja kaduva üle, kutsub vaa-
tama möödunule ja kogu maail-
male igaviku pilguga ning leid-
ma julgustust ja jõudu usus, et 
kui ka taevas ja maa hävivad, 
Jumala tõotused ja tema ku-
ningriik ei hävi. Tema teeb kõik 
uueks. See kõneleb Jumala ar-
mastusest kõigi inimeste, es-
majoone ülekohtu ohvrite, rõ-
hutute ja kannatajate vastu. 
Sellisest armastusest kantuna, 
jagades seda üksteisega, kujun-
dades selle kaudu oma elu ja 
maailma, võime olla „Õiguse 
tammedeks“ ja „Issanda istan-
duseks“. Selliseid inimesi ja 
eeskujusid vajab meie rahvas. 
Seda soovi väljendab hästi ka 
kommunismiohvrite mälestus-
märgi koduõue kaunis viljapuu!

VIRVE TOOM 
Eesti Natsismiohvrite     
Ühingu juht

On saanud tavaks teha ta-
gasivaade meie põlvkonna 
karmidele aegadele. 1944.  
 
 

 
aasta sügisel puudutasid II 
maaimasõja sündmused iga 
eestimaalast omal moel. Kes 
sõjajalust paadipõgenikena 
tundmatusse, kes sundkorras 
Saksamaale, kes külmale 
maale Siberisse.

Kuigi eri ühingutes, kuulu-

me nüüd koos represseeritute 
asjatundjate komisjoni koos-
seisu, mille üle on hea meel. 
Tugevdada ühtekuuluvustun-
net, osaleda koos üritustel, 
lugeda uudiseid ühtsest sõnu-
mikandjast, plaan on muuta 
Murtud Rukkilille Ühingu tea-
taja Rukkilill kõigi okupatsioo-
niohvrite ühenduste ühiseks 

infoleheks.

Eesti Natsismiohvrite Ühin-
gu mälestuspäev toimus  lau-
päeval, 18. septembril. Seis-
tes Sõrve tuulisel rannal, val-
gete lainete mühinas,  mee-
nutasime kodudest lahkumise 
hetke, soovides, et see kunagi 
enam ei korduks.

ARNOLD ALJASTE 
Eesti Memento Liidu 
juhatuse esimees

„Miks ei võiks meie ühin-
gutel olla ühine häälekand-
ja?!“, küsis minult ideede ge-
neraator Enno Uibo juba 
mõni aeg tagasi. Muidugi 
võiks ja küllap peakski, sest 
represseeritutele ja neile, 
kellele meie tegemised ja 
teemad korda lähevad, on 
suunatud 3 häälekandjat: 
Rukkilill, Memento ja Eesti 
Represseeritute Abistamise 
Fondi välja antav Priius, li-
saks mitmed maakondlike 
organisatsioonide infokand-
jad. Ühendades need hääle-
torud, hoiaksime kokku kulu-
delt ja kindlasti võidaksime 
informatiivsuselt ja sisult. 
Teemat on aastaid tagasi Me-
mento Liidu juhatuses ka 
arutatud, aga selle mõtte 
realiseerimiseks on vaja osa-
poolte kokkuleppeid ja küllap 

on tagasi hoidnud ka hirm 
„oma näo“ kaotamise eest. 
Nüüd, mil Murtud Rukkilille 
Ühingut ja Memento Liitu 
peavad konkurentideks vaid 
vähesed ja enamik siiski 
koostööpartneriteks, on või-
malik teemaga edasi minna. 
Selleks, et asjast asja saaks, 
on vajalik maakondlike orga-
nisatsioonide kaasatulek ja 
heakskiit, sest ainult minu 
poolt saadetud „nupp“ ei tee 
veel lehest ühislehte.

Rääkides Memento Liidust, 
siis organisatsioon loodi 25. 
märtsil 1989. aastal Tallin-
nas, kui märtsiküüditamisest 
oli möödunud 40 aastat. Üle 
Eesti kogunes represseerituid 
üle kahe tuhande ja kuigi ot-
sustati tegeleda ka repres-
seeritute terviseprobleemide 
ja õigusabi küsimustega, oli 
põhieesmärk koguda ja talle-
tada informatsiooni okupat-
siooniaegsete kuritegude 
kohta ja nende kuulutamist 
inimsusevastasteks kuritegu-

deks. Pandi alus toimkonna-
le, millest kasvas välja Eesti 
Represseeritute Registri Bü-
roo. Just büroo poolt aasta-
kümnete jooksul kogutud 
materjalide põhjal on loodud 
Maarjamäe memoriaalil rep-
ressioonide käigus hukkunu-
te nimetahvlid. Täna oleme 
löömas lahingut Tallinna lin-
navalitsuse otsuse vastu, 
millega lubatakse ehitada 
jalgpallihall memoriaali kõr-
vale. Tähelepanu halli sobi-
matusest juhtisid just selle 
loojad arhitektid, kuid kes on 
oma tööde ja tegemistega 
linnavalitsusega selliselt seo-
tud, et ei saa ega taha avali-
kult end linnale vastandada. 
Me anname endale aru, et 
Tallinn ei saanud memoriaali-
ga veel valmis ja jalgpalli 
mängida on vaja, kuid kind-
lasti on paremaid paiku selle 
ehitamiseks. 

Mälestuse jäädvustamisele 
oleme pööranud suurt tähe-
lepanu, tänaseks on küüdita-

misohvrite mälestusmärk 
igas maakonnas, mõnes ka 
5-6. Just selleks, et need mä-
lestised ka korras hoitud 
saaks, on vaja nad nüüd ar-
vele võtta ja kaardistada, sel-
le eesmärgiga on loodud MTÜ 
Eestimaa Okupatsiooniaega-
de Märgid.  

Möödunud aastal avati Pui-
se ninas Memento Liidu eest-
vedamisel mälestusmärk 
1944. aastal suurpõgenemi-
se tähistamiseks, loodud ligi-
kaudu 5000 inimese mäles-
tuseks, kes põgenemise käi-
gus hukkusid ja tänuks neile, 
kes Eesti vabaduse eest 
võõrsil seisid. See sündmus 
vajab märkimist just seetõt-
tu, et see tähis sai teoks just 
nende inimeste ettevõtmisel, 
kes tollal jäid ja repressioonid 
vastu võtsid. 19. septembril 
avame seal infotahvli ja pea-
me mälestuspalvuse, aga see 
„nupp“ ilmub siis, kui ka see 
ettevõtmine on juba ajalooks 
saanud.

Ühingute ühine?! Kuulake represseeritut

Meie igapäevaste otsuste keeruline maailm

ENNO UIBO
Murtud Rukkilille Ühin-

gu esimees

Polnud see nii ammu, kui 
ruumi pikkadel pinkidel istu-
sid lihtsas riides naised ja 
mehed ning olid ootusärevate 
nägudega.

Ruumi eesotsas oli punase 
riidega kaetud laud ja selle 
taga seltsimehed külanõuko-
gu esimees, partorg, tuleva-
ne kolhoosiesimees ja volinik 
organitest.

Volinik ajas ennast laua 
taga püsti, võttis kabuurist 
nagaani, koputas sellega vas-
tu veekarahvini tähelpanu 
tõstmiseks ja asetas selle 
joogianuma kõrvale nähtava-
le kohale.

“Seltsimehed! Meie töörah-
vas on jõudnud arusaamise-
le, et ühtsuses peitub jõud ja 
seepärast moodustame siin 
ja täna kolhoosi Punane, et 
muuta maa kommunismi päi-
kese all õitsvaks!” Nii, kol-
hoos on asutatud, esimees 
olemas ja partei juhtimisel 
hakkame tööle, nagu üks 
mees. Panen hääletusele, kes 
on kolhoosi asutamise poolt, 
andke käega märku.”

Et asjaajamine oleks tõsi-
ne, hakkas volinik nagaaniga 
viibates hääli lugema. “Kas 
tagumised read, saite aru?” 

Ja käed tõusid. Maali taga-
reas kohendas räti sõlme ja 
tõstis igaks juhuks ka teise 
käe. Kolhoosid hääbusid kõik 
ja seda juba 30 aastat tagasi.

Parlamendis on Eesti met-
savendluse traditsiooni hoid-
mise ning vabadusvõitlejate 
ja represseeritute toetus-
rühm. Mis nendest on saa-
nud? Tulemus on see, et kõik 
loodavad toetusgrupi peale, 
ei sekku enam probleemides-
se ja kõik vajub soiku. Võõras 
mure. Nagu koer heintel.

On olemas sihtasutus, kelle 
tegevus ei jõua kõigini. Kui 
nüüd on vaja abi küsida, vas-
tatakse varmalt, et teil on ju 
oma sihtasutus, küsige sealt. 
Jälle tühi lootus ehk võõras 
mure.

Mõned noorterühmad arva-
vad, et on väga popp tegelda 
represseeritute probleemide-
ga. Kahjuks ei valda teemat 
ega tunne nende hinges toi-
muvat ega hooma läbielami-
si. Rääkige represseeritute-
ga, et mõista. Kuni elab veel 
küüditatu, kasutage juhust ja 
küsige. Kirja pandud lood on 
jälg ajalukku, ainus võimalus, 
kuidas tulevased põlved meie 
ajaloost teada saavad. Hinda-
matu väärtus on aga see, et 
veel on meie hulgas nende 
lugude rääkijad.

URVE TIIDUS
Riigikogu liige

Kas keegi suudab kokku 
lugeda, kui palju otsuseid 
tuleb ühel inimesel elu 
jooksul langetada. Üllataval 
kombel on statistikud ka 
sellega  tegelenud. Väideta-
valt koguneb otsusi umbes 
770 tuhat. Mõnel muidugi 
vähem, teisel pisut rohkem. 
Lihtsamad neist tehakse 
õhtul ärkamist planeerides 
ja  hommikul riidesse pan-
nes. Keerukamad algavad 
eriala, elukaaslase, sõpra-
de, ka spordiala või hobi 
valikul, rääkimata pealtnä-
ha kergest otsusest nagu 
kiiruse valik maanteel. Nal-
jatamisi võib öelda, et isegi 
leivariiuli juures on täna-
päeval vahel paras pähkel, 
kas jääda harjumuspärase 
valiku juurde või haarata 
uue ja huvitava toote järe-
le. Otsuste langetamise 
mehhanism on terve tea-

dus, teavad psühholoogid. 
Seda on põhjalikult uuritud 
ja leitud, et meie igapäe-
vast otsustamise protsessi 
võivad mõjutada vähemalt 
kaksteist levinud eelarva-
must, mida sageli endale ei 
teadvustata. Aga võiks, 
sest päeva jooksul tegevat  
täiskasvanud inimene hin-
nanguliselt 35 000 otsust. 
Populaarse ülevaate otsus-
tusprotsessi mõjutavatest 
eelarvamustest on kirjuta-
nud iirlane Dr. Christopher 
Dwyer.

Dwyeri kirjatükk aitab ka 
aru saada, miks inimesed 
sarnastes olukordades nii 
erinevaid otsusi langeta-
vad. Näiteks üks neist on 
seotud meeleoluga. Heas 
tujus kipume ülehindama 
positiivset lõpptulemust ja 
vastupidi. Kui tuju on „nul-
lis“, kaldub ka lõpptulemu-
se eeldus negatiivse poole. 
Seepärast soovitatakse 

tähtsate otsuste juures 
emotsioonid ukse taha jät-
ta, et mõtlemine liiga irrat-
sionaalseks ei muutuks. 

Kinnitav eelarvamus ot-
suste tegemise juures on 
veelgi huvitavam nähtus. 
Enamik inimesi soosib ar-
gumente, mis kinnitavad  
seniseid arusaamu ja usku-
misi. Kui otsitaksegi tuge 
uutest seisukohtadest, siis 
valikusse jäävad pigem 
need, mis olemasolevatega 
kokku klapivad. Teised hei-
detakse kõrvale. Paraku on 
igal asjal rohkem kui üks 
külg ja seepärast soovita-
takse see kinnitav eelarva-
mus unustada ning vaagida 
asju ikka erinevast rakur-
sist. Ka sellest, ja just eriti 
sellest, mis meie mõtetega 
esmahetkel kokku ei kõla.

Loomulikult mängib ot-
suste langetamisel  ka rolli, 
kui head asjatundjad me 

mingis valdkonnas oleme. 
Eelarvamus, mida nimeta-
takse Dunning- Krugeri 
efektiks,  loob olukorra, kus 
tõelised eksperdid kipuvad 
olema tagasihoidlikumad, 
kui nende vähemate tead-
mistega kaaslased. Intel-
lektuaalne ausus ja tagasi-
hoidlikkus kuuluvat ühte 
suurte teadmistega. Kuigi 
jah, häid mõtteid ei tohi 
vaka all hoida. Siis ei võida 
keegi. Ja debatt käib vabas 
demokraatlikus ühiskonnas 
absoluutselt asja juurde, et 
sünniksid parimad otsused. 

On otsuseid, mis mõjuta-
vad isiklikke saatusi. On ot-
suseid, mis mõjutavad ter-
ve rahva ja riigi saatust. 
Just selline oli 69 mehe ja 
naise otsus 20. augustil 30 
aastat tagasi, kui taastati 
Eesti iseseisvus. Elagu Ees-
ti! Elagu targad ja julged 
otsused!

Armastuse jõud



 TIINA ANN KIRSS

21. juulil asus Murtud Rukkilille 
Ühingu 19-liikmeline reisiselts-
kond kahepäevasele Seto-
maa-retkele. Buss jõudis reisija-
tega Tallinnast, Kuusalust ja 
Tamsalust Tartusse keskhommi-
kul, mil tunti turu ääres asuva 
pagari värsket kohvi- ja piruka-
lõhna ning kinnitati eelseisvaks 
reisiks keha. Peale võeti 
kolm-neli tartlast ja sõideti Obi-
nitsa külla, kus asub Seto talu-
muuseum. Tänapäeval on haru-
harva võimalik muuseumis en-
diste aegade tekstiile ja rõivaid 
käega katsuda. Siin oli see või-
malik koos detailsete seletuste-
ga muuseumi giidilt. Muuseumi-
fotodelt oli näha linikut, mida 
pidi kandma iga abielunaine 
oma laulatusest alates, vaata-
mata pika linase riide raskusele. 
Juuksed tuli patsida nii, et need 
liniku alt välja ei paistnud. Giid 
rääkis ka seto naiste kuulsatest 
hõbesõlgedest ning muudest 
hinnalistest hõbeehetest. Riide-
kapis oli ka meeste rõivaid nii 
tavaliseks kui ka peo tarbeks. 
Muuseumi lähedal peatuti väi-
kesel mälestusplatsil 1986. aas-
tal valminud Lauluema samba 
juures. Samba jalamil oli mäles-
tusmärke seto lauluemadele, 
kellest kolm vanimat olid surnud 
samal aastal.  Reis jätkus Piusa 
liivakoobastesse, millest aastate 
vältel on saanud põnev külas-
tuskeskus. Inimtekkeline liiva-
koobaste kompleks on varingu-
te tõttu ammu juba juhuturisti-
dele suletud (kuigi nii mõnigi 
kaasareisija võis mäletada pee-
ne valge liiva jahedust jalgade 
all ning koridorides läidetud 
küünlaridade müstilist meele-
olu). Esiteks näidati külalistele 
loodusfilmi koobastes talvituva-
test nahkhiirtest. Ilmnes, et 
nende liikide looduskaitsel ongi 
oluline roll mängida koobaste 
alalhoius. Seejärel võttis Piusa 
koobaste giid rühma vastu, näi-
dates liivapesal liikuvat pendlit 
ning osutades Eesti- ja Liivimaal 
tegutsenud klaasikodade too-
dangu eripäradele.
Edasi viis reis meid kindral Ree-
gi majas asuvasse Värska külas-
tuskeskusesse, kust astusime 
hilisel pärastlõunal laeva parda-
le, mis viis kolmveerand tunniga 
Õrsava järvelt läbi Värska lahe, 
maabudes Värska sanatooriumi 
kail. Läbi pargi bussile vastu 
kõndides imponeeris kaasiku 

loojangueelne ilu. Räpina hotelli 
Kiudoski (hotelli hoone ehitaja) 
restoranis ootas rikkalik õhtu-
söök pikas lauas. Enne meeldi-
vas Räpina hotellis õhtule jää-
mist otsustasid mitmed reisijad 
pärast õhtusööki pikema jalu-
tuskäigu teha: Räpina aiandus-
kooli uued hooned ei olnudki 
väga kaugel, kaunil ja soojal õh-
tul oli tee peal näha ja kuulda 
soojas suveõhtus suplejaid.
Reisi teisel päeval suundusime 
Peko jumalamäele, kuhu olid 
oma ohvriande jätnud mitmesu-
gused külastajad. Lopsakas su-
vises roheluses käänulistel tee-
del kulgedes viis mõte ikka ja 
jälle külade ja nende elanike 
juurde. Oleme ju kuulnud kurba 
statistikat, et paljud Eesti külad 
on tühjaks jäänud, kuna noored 
seal endale tulevikuväljavaateid 
ei leia. Selliste küsimuse esita-

miseks jäi vähe aega, eriti siis, 
kui retke teise päeva päikese-
küllasel hommikul peatusime si-
bulapõllu äärel, kus vilju juba 
korjati. Sõbralik perenaine kut-
sus oma taluõuele sibulaid proo-
vima ja ostma.
Reisil oli võimalik külastada kah-
te käsitöökoda. Piusa savikojas, 
mis asus kiviviskekaugusel Tar-
tust edelapiirile Koidulasse siir-
duva rongi platvormist, sai huvi-
line jälgida savikruusi valmimist 
selle päris algusest, hallist peh-
mest savist, mis meistri kedral 
kuju omandas. Setomaa Jüri 
seebikoda, mille omanik oli oma 
töökoja välisseinad ja õu kauni-
te ning kirevate värvidega ehti-
nud, oli ka juttude koda: seebi-
meister Silver Hüdsi osutas 
seintel kolmele maalile Hilana 
Taarkkast, mida oli kasutatud 
“Taarka” filmi võtetel ning rääkis 
juurde lugusid kohalikust päri-
musest. Nii Setomaa patentee-
ritud tõrvaseebi kui hõrgemate 
retseptide hõngu oli toas tunda. 
Läbi oli müüdud vaid riiul “Raha-
pesu seebiga”.
Kolmas käsitöökoda, Süvvahav-

va villavabrik osutas hiljutise-
matele aegadele. Nagu Süvva-
havva loodustalu omanik ja 
meister seletas, saab see talu-
koha leiva lauale kohapeal ko-
gutud ravimtaimede ning nen-
dest valmistatud teede kaudu. 
Küll aga on tema varasemates 
mälestustes Võhandu jõe kaldal 
asuv villavabrik, kus ta ema töö-
tas ketrusmasinal ning ta ise lii-
kuval vokil edasi-tagasi sõitis. 
1970. aasta alguses, kui üks ko-
genud töötajatest enam tööle ei 
saabunud, hakkas noor tütar-
laps oma oskusi rakendama. Ka 
tänapäeval paneb ta ainulaad-
seid 1890. aastatel Inglismaalt 
pruugitult ostetud masinad töö-
le 15. augustist 15. novembrini. 
Külastajatele näitas ta erinevaid 
villa ja heide töötlemise ast-
meid. Eeskojas oli silt, mis andis 
märku, et pügatud koerte villa 

ega Gotlandi lammaste villa 
vabrikusse vastu ei võeta. Muu-
seumina töötav teine vabriku-
korrus andis nendele käskudele 
täiendava mõõtme.
Reisilt ei puudunud Setomaa õi-
geusklike väikekabelid ehk tsäs-
sonid. Nägime neist tee peal 
kahte. Treski tsässooni juures 
ahvatlesid fotografeerijaid pää-
sukeste pesad nii ees- kui taga-
rõdul. Teise, sibulapõllust kivi-
viske kaugusel valgest, ühtla-
sest tellisest ehitatud tsässoni 
väravad olid suletud. Need on 
kohalike pühapaigad, mille 
akendest ei olnudki (ega pida-
nudki olema) uudishimulikele 
midagi näha. Teatavasti on Se-
tomaa aasta tsässonitest aval-
datud 2011. aastal uurimuslik 
raamat “Setumaa tsässonad”, 
toim Ahto Raudoja ja Tapio Mä-
keläinen.
Teise päeva lõunaks olime jõud-
nud Vastseliinasse, mis on täna-
päeval (nagu vanadel aegadel-
gi) Eesti territooriumi palverän-
durite kõige lõunapoolsem pea-
tuskoht. Piiskopilinnus on osalt 
rekonstrueeritud ning huvilistel 

oli võimalik selle perimeetrit läbi 
käia. Kahjuks ei olnud meil sel-
leks aega, jäägem lootma järg-
mistele külaskäikudele.
Reisi viimane peatus oli Taevas-
kojas, aastate jooksul hooldatud 
ning kaitsud loodusalal. Parki-
misplatsil ootas ummik ning ui-
mastava männilõhnaga metsa-
teel kohtus mitmete matkajate-
ga, kellest mõned salgad olid 
selgete ülesannetega korjata 
prügi, et ümbruskonna ilu säi-
liks. “Suure Taevaskoja” allikale 
jõudes selgus, et matk oli olnud 
oodatust pikem. Üks kaasareisi-
ja jõudis allikal küll nägu pesta 
ja veepudelit täita, teine silma-
pesuks kummarduda. Oligi aeg 
tõtata tuldud teed tagasi bussi 
suunas, et Tartu poole edasi sõi-
ta, kus põhjapoolsemaid ootas 
veel vähemalt paaritunnine tee-
kond.

Murtud Rukkilille Ühing 
tunnustas teenetemärgiga 
ühingu liikmeid, kes on pa-
nustanud ühingu töösse 
aastate jooksul märkimis-
väärselt oma aega, teadmi-
si ja teotahet.

Vastloodud teenetemärgi 
pälvisid Lääne-Virumaa ja 
eelkõige Tamsalu piirkonna 

Rukkilillede eestvedaja Mal-
le Annus, Valgamaa repres-
seeritu ja represseeritute 
esindaja Hilja Ilona Karjus, 
Harju- ja Lääne-Virumaa 
represseeritute eestvedaja 
Aino Kiiver, Rukkilillede Lõu-
na-Eesti piirkonna juht Rai-
mo Ladva, Rukkilillede hea 
abiline, tehnik-helimees-fo-

tograaf-transportöör 
Eduard Mägi, ühingu asuta-
jaliige Laur Sits ning ühingu 
üks aktiivsemaid liikmeid, 
harjumaalane Mare Tam-
merand.

Murtud Rukkilille Ühingu 
teenetemärk antakse erilise 
austuse märgina isikule, 
kellel on eriti väljapaistvaid 
teeneid ühingu rajamisel ja 
arendamisel. Samuti isiku-
le, kelle silmapaistev avalik 
tegevus on vastavuses Mur-
tud Rukkilille Ühingu poolt 
järgitavate ja toetavate isa-
maa-armastuse ning rah-
vuse vabaduse  aadetega ja 
represseeritud isikute õi-
guste kaitsmisega.

Teenetemärgid andis 
ühingu juhatuse esimees 
Enno Uibo üle traditsioonili-
sel kodupäeval, mis toimus 
12. juunil Tallinnas Jüriöö 
pargis, kus on ühingule pü-
hendatud mälestuskivi ja 
2015. aastal istutatud tam-
mepuu. Seekord oli kodu-
päeva külaline sotsiaalkait-

seminister Signe Riisalo, 
kes tervitas kodupäevalisi 
ning soovis head ja edu tu-
levasteks tegemisteks.

Vastavalt statuudile hak-
kab ühing teenetemärke 
üle andma igal aastal keva-
del toimuval kodupäeval või 
erijuhtudel ka muul ajal.
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Treski tsässonTreski tsässon

Rukkilillede tamm istutati 2015. aastalRukkilillede tamm istutati 2015. aastal Minister Signe Riisalo tervitab kodupäevalisiMinister Signe Riisalo tervitab kodupäevalisi

Ühingu juht Enno Uibo annab teenetemärgi Ühingu juht Enno Uibo annab teenetemärgi 
Aivo KiiverileAivo Kiiverile

Mitmepalgeline Setomaa ehk Rukkililled reisimasMitmepalgeline Setomaa ehk Rukkililled reisimas

Rukkilille esimesed teenetemärgid jagati kodupäevalRukkilille esimesed teenetemärgid jagati kodupäeval
Rukkililled seto lauluemagaRukkililled seto lauluemaga

Rukkililled Peko jumalakuju juuresRukkililled Peko jumalakuju juures

Rukkililled reisivad
Murtud Rukkilille Ühing on alates 2005. aastast korraldanud oma liikmetele ning nende lähedas-

tele kümmekond välisreisi Euroopa piires. Paljudele represseeritutele olid need ühisreisid taasisseis-
vunud Eestis esimesed reisid välismaale. Nii mõnigi tõdes, et poleks iial uskunud, et vanas eas veel 
välismaale jõuab, kuid saatusekaaslastega koos jõukohases tempos rändamine andis turvatunde ja 
ettevõtlikkuse. Liikmeskonna vananedes ning nüüd ka uudses koroonaolukorras jäi möödunud aas-
ta reis vahele, kuid tänavu otsustati Setomaa kasuks. Kindlasti ei jää tulemata ka järgmiste aasta-

te reisid – kui soovid neist osa saada, võta ühinguga ühendust ja uuri plaanide kohta.
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Poliitilistel põhjustel repres-
seeritud inimeste sotsiaalsete 
tagatiste asjatundjate komisjon 
on uuendatud koosseisus te-
gutsenud 2021. aasta algusest. 
21. juunil toimus komisjoni esi-
mene istung, kus osalesid Eesti 
Endiste Metsavendade Liidu 
esindaja Heiki Magnus, Eesti 
Endiste Poliitvangide Liidu 
esindaja Enn Peterson, Eesti 
Memento Liidu esindaja Arnold 
Aljaste, Eesti Natsismiohvrite 
Ühingu esindaja Virve Toom, 
Eesti Tšernobõli Ühingu esinda-
ja Jüri Reimann (volitas esinda-
ma Enno Uibo), Eesti Vabadus-
võitlejate Liidu esindaja Tiit Põ-
der (volitas esindama Heiki 
Magnuse), justiitsminister Ma-
ris Lauri, justiitsministeeriumi 
õiguspoliitika osakonna avaliku 
õiguse talituse juhataja Aaro 
Mõttus, Murtud Rukkilille Ühin-
gu esindaja Enno Uibo, sotsiaal-
ministeeriumi esindaja Rait 
Kuuse. Kutsutud oli, kuid osale-
da ei saanud rahandusminis-
teeriumi esindaja.

Vastavalt päevakorrale oli 
kõne all endistele metsavenda-
dele represseeritutega võrdne 
pensioniõiguslik kohtlemine. 

Okupatsioonirežiimide poolt 
represseeritud isikute seaduse 
§-st 13 tulenevalt on kolme-
kordse pensioniõigusliku 
staažiga need inimesed, kes 
olid vahi all. Seevastu ennast 
varjanud inimestele arvestatak-
se ühekordset staaži. Selliseid 
inimesi on praegu 20-30. Lepiti 
kokku, et sotsiaalministeerium 
hindab võimalikke mõjusid 
ning annab järgmisel kohtumi-
sel selle kohta hinnangu. 

Komisjoni päevakorras oli ka 
punkt Eesti Represseeritute 
Abistamise Fondi tööst. ERAF 
tegevuse eesmärk on „Okupat-
sioonirežiimide poolt repres-
seeritud isiku seaduse” alusel 
represseerituks või represseeri-
tuga võrdsustatud isikuks tun-
nistatud isikute abistamine 
ning represseeritute mälestuse 
jäädvustamine riiklike ja muu-
de sihtotstarbeliste vahendite 
sihipärase ning koordineeritud 
kasutamise kaudu. Varasemalt 
said represseeritud isikud raha 
otse ministeeriumist, kuid see-
järel loodi fond. Fondi asutaja-
liikmed on kolm kannatanute 
ja vastupanuvõitlejate organi-
satsiooni: Eesti Endiste Poliit-

vangide Liit, Eesti Vabadusvõit-
lejate Liit ja Eesti Memento Liit. 
Tänaseks on saanud toetusi 10 
organisatsiooni, kuid pole tea-
da, kes täpselt. Samuti ei anta 
taotluse esitajatele tagasisidet 
selle kohta, miks nad raha ei 
saa. Ettepanek kaaluda, kas 
oleks mõistlik jagada teotusi ik-
kagi ministeeriumi kaudu. Mi-
nister Maris Lauri lubas, et võ-
tab ERAF-i esimehega ühen-
dust ning uurib, milles täpse-
malt probleem seisneb. Fondi 
töö peab olema läbipaistev, 
kuna sinna läheb märkimis-
väärne osa riigi raha. Tuleb aru-
tada, kas oleks mõistlik teha 
uus põhikiri, et fond toimiks pa-
remini.

Laual oli ka represseeritute 
hooldekoduvajaduse ja toime-
tuleku teema. Paljudel repres-
seeritutel on raskusi iseseisva 
toimetulekuga. Hooldekodude 
teenustasud on aga nii kõrged, 
et nad ei saa pensioni eest 
hooldekodu kohamaksu tasu-
tud, lapsed ja lapselapsed pea-
vad neid toetama. Ettepanek - 
represseeritutele võiks olla või-
maldatud elamine elukoha-
järgses hooldekodus. Riigi 

poolt võiks olla mingisugune 
kokkulepe selles osas. Üheks 
võimaluseks on panna mitu 
küüditatut kokku elama, nagu 
Seli Tervisekeskuses on tehtud. 

Rait Kuuse selgitas, et nii-
kaua kui inimesed tahavad ja 
suudavad, peaksid nad ikkagi 
elama oma kodus. Kohalikud 
omavalitsused pakuvad selle 
toetamiseks koduteenuseid. 
Koduste toimetuste puhul saab 
abiks tulla elukohajärgse koha-
liku omavalitsuse sotsiaaltööta-
ja. Seaduse järgi peab ka hool-
dekodu tasu maksmisel abista-
ma elukohajärgne kohalik oma-
valitsus, kui inimesel endal ega 
tema lähedastel ei ole võimalik 
hooldekodu eest tasuda. Koha-
likud omavalitsused on erineva 
praktikaga. Riik selle jaoks eral-
di hooldekodusid ei pea. Hool-
dekodud on kas eraõiguslikud 
või kuuluvad kohalikule oma-
valitsusele.

Kuuse lausus, et rahas-
tusskeem on täna kõigile ühe-
taoline – inimene ise, seejärel 
tema ülalpidamiskohustusega 
lähedased ja alles siis kohalik 
omavalitsus. Elukohajärgse ko-

haliku omavalitsuse sotsiaal-
töötaja saab hinnata, kes suu-
dab hooldekodu eest tasuda. 
Sotsiaalministeerium mõistab, 
et selline rahastuse süsteem va-
jab reformi. Sotsiaalministee-
rium plaanib arutada mõtet, et 
teise ringi sugulaste (näiteks 
lapselapsed) ülalpidamisko-
hustus ära kaotada. Poliitilist 
debatti eeldab rahastuse re-
form, kus inimese kanda jääks 
tänasest väiksem osa. 

Maris Lauri sõnas, et ilmselt 
tuleks omavalitsusi veenda 
rohkem hooldekodude tasusid 
kompenseerima. Rait Kuuse li-
sas, et sotsiaalhoolekande üks 
alusprintsiipe on ka see, et või-
malikult palju teenuseid korral-
datakse ära kohalikul tasandil. 
Hooldekodu teenuse jaoks an-
nab seadus üldised raamistikud 
ette, kuid sotsiaaltöötajaga 
koos tuleb lahendus leida. Sot-
siaalkindlustusametil on järele-
valve kohustus kohalike oma-
valitsuste üle sotsiaalteenuste 
korraldamisel, seetõttu tasub 
nende poole pöörduda, kui 
mõni probleem tekib. 

Räägiti ka Tšernobõli vetera-

nide pääsust eriarsti vastuvõtu-
le. Tšernobõlis käinud inimestel 
on kutsehaigus, kuid neile ei 
ole soodustatud eriarsti vastu-
võtule pääsemine.

Rait Kuuse lausus, et perearst 
otsustab, millise eriarsti juurde 
ta inimese saadab. Puudub 
eraldi kabineti tekitamise vaja-
dus. Igal juhul tuleks neid jul-
gustada perearsti poole pöör-
duma.

Päevakorra viimane teema 
olid represseeritu tunnistuse 
taotlemisega seotud küsimu-
sed konkreetsete isikute koge-
musel. Siinkohal rõhutas Rait 
Kuuse, et represseeritute tun-
nistusi annab välja sotsiaal-
kindlustusamet ja kõik, kes soo-
vivad saada represseeritute 
tunnistuse, peaksid pöörduma 
sotsiaalkindlustusameti poole.

Kokkuvõttes on kasutatud 
tsitaate komisjoni istungi 
protokollist. Protokollis jus-
tiitsministri nõunik Karita Ka-
rotam. Täielikku protokolli 
saab lugeda Murtud Rukkilil-
le Ühingu veebilehelt 
www.rukkilill.ee.

Murtud Rukkilille Ühing on 
tegelenud represseeritute 
hooldusvajaduse teemaga. 
Paljud represseeritud on pöör-
dumatute tervisekahjustuse-
ga eakad, kellel on raske ise-
seisvalt toime tulla. Sageli on 
hooldekodude teenustasud 
liiga kõrged, et oma pensionist 
toime tulla. On soovitud tuge 
ning ka võimalust, et repres-
seeritud saaksid hooldekodus 
olla koos oma saatusekaaslas-
tega. Selleks, et leida parimaid 
lahendusi, pöördusime arute-
luks sotsiaalministeeriumi 
poole.

Toome siinkohal ära sot-
siaalkaitseministri Signe 
Riisalo vastuse ja selgitused:

 Hea on tõdeda, et Eesti riik 

näeb juba täna okupatsiooni-
režiimide poolt kannatanud 
inimesele ette mitmeid soo-
dustusi (näiteks võimaluse kü-
lastada tasuta riigimuuseume, 
üldlaulu- ja -tantsupidu, kooli-
noorte laulu- ja tantsupidu või 
tegeleda tasuta harrastuskala-
püügiga jne) ja maksab ka 
kord aastas hüvitisena repres-
seeritu toetust. Tõsi, toetuse 
suuruse üle võib nuriseda, sel-
le olen meie varasematest 
kohtumistest meelde jätnud 
ning riigi eelarve planeerimi-
sel ja aruteludel võimalusel 
seda ka arvesse võtan.

 Hoolekandeteenuste ja 
toetuste saamisel on eeldu-
seks abivajaduse ja majandus-
liku toimetuleku hindamine. 

Teenuse rahastamisel ei tehta 
taotluslikult erisust repressee-
ritutele ning see toimub sarna-
selt kõigile teistele abivajajate-
le, olenemata, kas ta on rep-
resseeritu, erivajadusega ini-
mene vmt. Sellel lähenemisel 
on põhjus, sest väiksemaid ja 
suuremaid sihtgruppe, kellel 
on moraalne õigus ulatusliku-
male riigi ja kohaliku omavalit-
suse toele, on teisigi. Andes 
hinnanguid, kelle õigustatus 
on suurem, oleme silmitsi tea-
tavas mõttes inimeste hinda-
misega ühiskonnale väärtusli-
kumaks või vähemväärtusli-
kuks, mis on aga ebavõrdsust 
loov.  Kindlasti on aga juba 
täna represseeritud inimestel 
samasugune õigus saada hoo-

lekande- ja taastusraviteenu-
seid, nagu ülejäänud abivaja-
dusega või vastava tervisesei-
sundiga inimestel.

 Sotsiaalministeerium otsib 
lahendusi, et muuta ööpäeva-
ringne üldhooldusteenus tee-
nust vajavatele inimestele ra-
haliselt kättesaadavamaks. 
Üheks võimaluseks on raken-
dada üldhooldusteenusel 
komponendipõhist rahastus-
mudelit, mille korral väheneb 
teenuse saaja omaosalus ja 
kasvab kohaliku omavalitsuse 
rahaline panus. Mudeli raken-
damisel tasuvad teenuse saa-
jad majutuse- ja toitlustamise-
ga eest ning kohaliku omava-
litsuse kanda jääb hoolduse 
eest tasumine. Õendusteenus 

on kättesaadav kodus ja üld-
hooldusteenusel ning seda ra-
hastab Eesti Haigekassa.

 Komponendipõhise rahas-
tusmudeli rakendamisel vähe-
neb omaosalus teenuse rahas-
tamisel ja suureneb riigi ning 
kohaliku omavalitsuse toe 
osakaal. Lisaks on menetluses 
sotsiaalhoolekande seaduse 
muudatuste pakett, sh üheks 
muudatuseks on perekonna-
seaduse sätted, mille kohaselt 
lapselapsed on kohustatud va-
navanemaid ülal pidama. Uue  
muudatusega vabastatakse 
lapselapsed ülalpidamisko-
hustusest. Muudatused on 
planeeritud jõustuma 2022. 
aastal. 

 Oleme arutanud Teiega ka 
võimalusi represseeritutel ela-
da ühiselt samas üldhooldeko-
dus. Osaliselt on see võimalus 
olema Keilas, kuid peame ar-

vestama, et üldhooldusteenu-
se puhul ei soovi inimene alati 
kodukohast kaugele minna 
või on hoopis lastel soov kor-
raldada teenus abivajavale va-
nemale oma elukoha lähedal. 
Eestis vähe levinud vanemaea-
liste teenusmaja on samuti 
arendamisel ning teenusmaja-
de rajamiseks on järgnevatel 
aastatel võimalik kasutada Eu-
roopa Sotsiaalfondi vahen-
deid. See teenus oleks väikse-
ma abivajaduse korral tasku-
kohane ja paindlik, et ka sar-
naste huvide ja elukogemus-
tega inimesed saaksid koos 
ühe katuse all, aga eraldiseis-
vates korterites elada.

 Ministeeriumi eesmärk on 
täna ja tulevikus leida jätku-
suutlikke lahendusi pikaajalise 
hoolduse teenuste rahastami-
seks, millest saavad kasu ka 
represseeritud.

31. augustil tunnustas justiits-
minister Maris Lauri Vabaduse 
Tammepärja aumärgiga 32 ini-
mest, kellel on väärilisi teeneid 
Eesti riigi ja rahva lähiajaloo mä-
lestuse hoidmisel ja edasi andmi-

sel, vabadusvõitluses ja relvasta-
tud ning relvastamata vastupanu-
liikumises osalemisel, samuti Eesti 
vabadusvõitluse ja vastupanulii-
kumise jäädvustamisel.

Tunnustuse pälvinute hulgas 

on inimesi, kes osalevad vaba-
tahtlikuna aktiivselt erinevate mä-
luorganisatsioonide ja seltside 
töös, et säilitada, jäädvustada ja 
edasi anda Teise Maailmasõja, 
küüditamise ning vabadusvõitlu-

se minevikulugu; Kaitseliidu taas-
tamise ja tegevusega seotud ini-
mesi; neid, kes kannavad hoolt sõ-
jahaudade ja mälestusmärkide 
eest ning neid, kes hoiavad au 
sees isamaalist kasvatust ja anna-
vad järeltulevatele põlvedele eda-
si vastupanuliikumise mälestust.

Rukkilille ühingust pälvisid tä-
navu tunnustuse:

Eha Kaljuvee - kogub küüdita-
misaja mälestusi ning organisee-
rib represseeritute tegevusi. Sa-
muti nõustab ja abistab ta teisi 
represseerituid.

Hilja Karjus - üks esimesi Sibe-
risse saadetud inimeste kokkutu-
lekute organiseerijaid 1974. aas-
tal, kes kogub ka küüditatute mä-
lestusi.

Lenno Lüüs - kujundas ja aren-
das Rõuge vallas Mõnistes metsa-
venna teemaraja, millega tähistati 
Rõuge-Viitina piirkonna metsa-
vendade elu ja tegevust ning tut-
vustatakse laiemalt metsavendlu-

se tahku meie ajaloos. Rajale on 
paigutatud viis nimelist istepinki, 
mis on pühendatud hukkunud 
metsavendadele.

Varasematel aastatel on Mur-
tud Rukkilille Ühingu ettepanekul 
Vabaduse Tammepärja aumärgi 
saanud Enno Uibo, Raimo Ladva, 
Malle Annus, Herbert Gailan, Laur 
Sits, Mare Tammerand, Heino 
Tina, Romet Pazuhanitš, Kaie 
Mägi, Helju Kaar

„Inimlikest omadustest need 
kõige austusväärsemad  – julgus, 
leidlikkus, jõud ja oskus seista 
enda ja teiste eest – seonduvad 
tamme ja tammepärjaga. Täna 
tunnustame Vabaduse Tamme-
pärja aumärgiga Eesti inimesi, kes 
oma igapäevase väsimatu töö, 
hoiakute või tegutsemiste läbi 
esindavad neid inimlikke omadu-
si,“ ütles justiitsminister Maris Lau-
ri oma kõnes.

„Ükski rahvas ei suuda kesta, 
kui tal pole jõudu säilitada oma 
omapära, keelt ja kultuuri. Me ole-

me õnnelik rahvas, sest meil on ol-
nud seda jõudu, meie keel ja kul-
tuur on elujõuline, kuigi meid on 
ainult miljon. Seda enam peame 
tunnustama ja mäletama neid, 
kes meie rahva ja riigi püsimajää-
mise eest on seisnud – igaüks 
omal moel,“ ütles minister Maris 
Lauri. „Me ei tohi unustada, kes 
me oleme ja kuskohast me tule-
me. Seepärast on oluline, et need, 
kes meil mäletada aitavad ja mä-
lestusi hoiavad, saaksid tunnusta-
tud.“

„Mõtleme nendele, kes vast-
sündinud vabariigi eest relv käes 
võitlesid, võõrvõimule vastu astu-
sid ega loobunud lootmast ka kõi-
ge pimedamal okupatsiooniajal. 
Ja mõtleme nendele, kes hoiavad 
ja mäletavad. Tänu teile oleme 
täna siin, tänu teile on meil oma 
riik,“ sõnas Maris Lauri aumärgi 
pälvinutele. „Jätkugu teil pikka iga 
ja tervist, mida tammepuu samuti 
sümboliseerib. Jätkugu seda ka 
meie armsal riigil,“ soovis Lauri.

Represseeritute hooldusvajadusestRepresseeritute hooldusvajadusest

Vabaduse Tammepärja aumärgi said tänavu Rukkilille Vabaduse Tammepärja aumärgi said tänavu Rukkilille 
ühingu liikmed Eha Kaljuvee, Hilja Karjus, Lenno Lüüsühingu liikmed Eha Kaljuvee, Hilja Karjus, Lenno Lüüs

Hilja Ilona Karjuse lapselaps Gervin Ansi, Hilja Ilona Karjuse lapselaps Gervin Ansi, 
minister Maris Lauri, Lenno Lüüs, Eha Kaljuvee.minister Maris Lauri, Lenno Lüüs, Eha Kaljuvee.



PIRET KARRO

Okupatsioonide ja vabaduse 
muuseumi Vabamu 
kuraator-näitustejuht 

Okupatsioonide ja vabaduse muu-
seumis Vabamu meenutatakse 
USA tuge Balti riikide iseseisvusele, 
hilissügisel saab näha näitust taas-
iseseisvunud Eesti arengutest. KGB 
vangikongides on üleval ühe Gula-
gi vangilaagrist põgenenu mäles-
tustel põhinevad joonistused.
Kuna tänavu tähistame Eesti ise-
seisvumise taastamise 30. aasta-
päeva, on põhjust meenutada Wel-
lesi deklaratsiooni, oli ju see Eesti 
riikliku järjepidevuse oluline tõend. 
23. oktoobrini on Vabamus avatud 
näitus “USA deklaratsioon, mis toe-
tas Eesti iseseisvust”. Dokumendi-
ga väljendas USA 1940. aastal Nõu-
kogude okupatsiooni mittetun-
nustamist. Väljapanekul tutvusta-
takse Wellesi deklaratsiooni auto-

reid: tolleaegset USA asevälismi-
nistrit Sumner Wellesi, Ida-Euroopa 
asjade eksperti Loy W. Hendersoni 
ning president Roosevelti. Ühes-
koos kirjutasid nad: 
Ameerika Ühendriikide rahvas on 
vastu röövtegevusele, olenemata 
sellest, kas seda viiakse ellu jõudu 
kasutades või jõuga ähvardades. 
Samuti on nad vastu igasugusele 
sekkumisele [...] mis tahes teise su-
veräänse riigi siseasjadesse...
Sellega võttis USA seisukoha Balti 
riikide okupeerimise vastu. Wellesi 
deklaratsioon mängis olulist rolli 
läbi Nõukogude aja, kuna tänu sel-
lele said Eesti diplomaadid välisrii-
kides edasi tegutseda. Ühte olulisi-
mat neist, Ernst Jaaksoni, on näitu-
sel samuti tutvustatud. Ta esindab 
ajastut, kui Balti riikide hoidmine 
vabade lääneriikide meeles oli eriti 
oluline. Iseseisvumise taastamise 
ajastul aga kohtume näitusel Ro-
nald Reaganiga, keda tunti 

1980ndatel kui “Balti riikide suuri-
mat sõpra”, kuna ta avaldas poole-
hoidu meie omariiklusele. Näituse 
viimane persoon, kelle portreega 
võib tõtt vaadata, on Lennart Meri 
– vaba Eesti esimene president. 
Wellesi deklaratsiooni lugu on üks 
paljudest peatükkidest suuremas 
jutustuses, kuidas jõudsime ise-
seisva demokraatliku riigini. Koos 
USA suursaatkonnaga loodud näi-
tusel on seda räägitud joonistuste 
ja animatsioonifilmide keeles. 
KGB vangikongides on  joonistu-
sed – Jevfrosinja Kersnovskaja isi-
kunäitus “Kui palju maksab inime-
ne?”. Kersnovskaja oli Odessas aad-
liperekonnas sündinud naine, kes 
pagendati 1941. aastal Bessaraa-
biast Siberisse. Ta alustas Tomski 
oblastist 1500 km pikkust põgene-
misteed läbi külmunud taiga, kuid 
siis sattus Norilski vangilaagrisse. 
Seal kohtus ta Eesti arsti Leonhard 
Mardnaga, kelle juurde pärast va-
banemist medõena tööle jäi. Pä-
rast vabanemist 1960ndatel aasta-
tel elas Kersnovskaja koos emaga 

Essentukis ning lõi üle 700 ainu-
laadse joonistuse, millega ta jutus-
tab Gulagi sattumise, sealt põge-
nemise ja ellujäämise loo. KGB van-
gikongides on 17 reproduktsiooni 
tema joonistustevihikutest, kus 
see elukogemus piltide ja kirjade 

näol üles täheldatud on. Näitus sai 
teoks tänu Kersnovskaja pärandit 
haldava perekonna Tšapkovski 
toele ja Eesti Kultuurkapitalile.
18. novembril avatakse Vabamu 
näitus taasiseseisvunud Eesti aren-
guloost, pealkirjaga “Miks Eesti? 30 

aastaga ENVS-st e-Eestiks”. Nüüdis-
aegse lahendusega näitusel mõ-
tiskleme selle üle, et elame vabas 
ühiskonnas, mis on tänu oma nuti-
kusele ja digitehnilisele taibule 
jõudnud maailmakaardile.

MARE TAMMERAND
Represseeritu

„Küüditatute mälestuskivi 
juurde Raasikul satub 21. sa-
jandi esimese veerandi lõ-
puaastail veel üliharva ini-
mesi, kellele isiklikult läbiela-
tu siin taas meenub. Hoopis 
rohkem kõnnib mööda, va-
hel peatubki neid, kel põh-
just meenutada lähedasi. 
Enamus rongile või koju tõt-
tajaid kiirustavad. Nad on na-
tuke midagi kuulnud, luge-
nud veel vähem. Möödakõn-
dijad võivad ükskõikselt õlgu 
kehitada, aga 80 aastat taga-
si seisis siin pikk kaubavagu-
nite rida, laaditavaks kau-
baks inimesed. 30 aastat ta-
gasi avati mälestuskivi, osa-
lejate seas rohkelt 50 aasta 
tagust kaupa.“

Nii algab raamat „Graniiti 
raiutud mälestus“, mille auto-
rid on Helle Vaga ja Vaino 
Napp.

14.06.2021 möödus 80 
aastat 1941. aasta juuniküü-
ditamisest. Paljudes kohta-
des toimusid mälestusmiitin-
gud, mälestuskontserdid, 
vaiksed küünalde põletused 
meenutades oma lähedasi.

Minu lapseeas vanemad 
viidi koos oma vanemate ja 
pereliikmetega teadmatusse 
sel traagilisel ööl küll Viru-
maalt, aga Raasiku jaama 
juurde paigaldatud kivist 
möödun ma alati meenuta-
des oma lähedasi. Kohaliku 
rahvamaja juhataja Helle 
Vaga on korraldanud aastaid 
14. juunil kivi juures mäles-
tusüritusi ning kutsunud ko-

halikke meenutama oma lu-
gusid. Nii lugesin ka mina 
mõned aastad tagasi ette 
oma vanemate meenutused 
sellest traagilisest ööst. Helle 
Vaga koos koduloolase Vaino 
Napiga koostasid raamatu 
inimeste mälestustest, kes 
on 10 aasta jooksul Raasiku 
kivi juures neid jaganud. Mõ-
ned on jõudnud need ise kir-
ja panna, mõnel tegid seda 
lapsed, lapselapsed.

Mälestusmiitingul esine-
sid veel Harju-Jaani kiriku-
õpetaja Jaan Nuga, vallava-
nem Andre Sepp ning Fred 
Rõigas laulis isamaalisi laule. 
Helle Vaga ja Vaino Napp rää-
kisid raamatu valmimisest 
ning kinkisid osavõtjatele 
raamatu.

Katkend raamatust: 
JAAN VÄLJAK, kirja pan-
nud tütretütar Marianne 
Põld.

„50-kraadise külmaga võis 

öösel kuuvalgel lume pealt 

nõela ka üles otsida, sest kõik 

oli nii selge. Jõed praksusid 

külmast ja aknad mattusid 

jääkihi alla. Oli täiesti tavali-

ne, et jää sulas akendelt mai-

kuuni, samas kui lilled juba 

õitsesid. Kooli ei pidanud 

30-kraadise külmaga mine-

ma, kuid ka muul ajal oli koo-

lis nii külm, et tint külmus 

kogu aeg tindipotti kinni.“

„Enne tehti toitu kartulist ja 

loomajahust, mis läbi sõeluti. 

Pliidil tehti karaskeid ja päeva-

lillekooki. Nälja ajal söödi aga 

maltsa, nõgest, kartulikoort. 

Kõik vähegi kõlblik vahetati 

toidu vastu. Suvel polnud 

probleemi, sest Venemaa loo-

dus oli tohutult rikkalik, isegi 

pojenginupud söödi ära, enne 

kui need õitsema said hakata. 

Metsas kasvas küüslauku, juu-

rikaid, marju, salateid, rabar-

berit. Silmustega püüti jäne-

seid ja jõest kala.“
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JOLANTA BADIŅA
Alūksne muuseumi hari-

dus- ja külastusspetsialist
Nõukogude ja natside totali-

taarsete režiimide vastane lii-
kumine on lähiajaloo oluline 
osa. Balti rahvad avaldasid 
oma enesemääramise soovi 
pool sajandit kestnud okupat-
siooni ajal nii relvastatud kui ka 
vägivallatu vastupanuna. Meie 
tänane ülesanne on taastada 
ajalooline tõde kogetud rep-
ressioonide ja vastupanuliiku-
mise tegevuse kohta, teadvus-
tada ja mälestada Nõukogude 
küüditamisi ja natside holo-
kausti ohvreid, kajastada aja-
loolist tõde Baltimaade elanike 
mobiliseerimisest välisriikide 
sõjalistesse koosseisudesse 
ning säilitada elanikkonna 
omariiklustunnet ja rahvuslik-
ku ühtekuuluvustunnet. Aja-
looline mälu tuhmub ajas 
pöördumatult, mistõttu Alūks-
ne ja Ape piirkonna poliitiliselt 
represseeritute ühingu Sarma 
juht Dzidra Mazika ja klubi liik-
med säilitavad represseeritu-
test, karistatutest ja tapetutest 
erinevates vormides mälestusi. 
On avaldatud represseeritute 
elulugusid dokumenteerivaid 
raamatuid, helisalvestisi ja fil-
me, mälestusi karmidest aja-
loosündmustest; on avatud 
mälestuspaiku represseeritu-
tele ja rahvusliku vastupanulii-
kumise liikmetele, korraldatud 
üritusi, kohtumisi, konverent-
se, ekskursioone; on edenda-
tud koostööd riigi ja naaberrii-
kide kohalike omavalitsusük-
suste, represseeritute mäles-
tusorganisatsioonide, rahvusli-
ku partisaniliikumise teadvus-
tamise ja sõjaliste organisat-
sioonidega. 

Alūksne piirneb Eestiga. 
Kahte riiki on ühendanud pal-
jud ajaloolised arengud. Viima-
se kümnendi jooksul on loo-
dud tihe koostöö ka Eesti polii-
tiliselt represseeritute MTÜ 

Murtud Rukkilille Ühingu ja sel-
le juhi Enno Uiboga. 2017. aas-
tal sõlmiti Eestis Tartus kolme 
Balti riigi vaheline koostööle-
ping, millega nähakse ette ühi-
süritused, mälestuste kogumi-
ne ja vastastikune teavitustöö 
represseeritute mälestuste säi-
litamise kohta igas riigis. Igal 
aastal on toimunud vastastiku-
seid üritusi, milles säilitatakse 
ja austatakse ajaloolist mälu. 

Tänavu 22. augustil oli 
Alūksne piirkonna omavalitsu-
sel, Alūksne poliitiliselt repres-
seeritute klubil Sarma ja Alūks-
ne muuseumil au osaleda Mil-
Fest 2021 raames Mõniste valla 
memoriaalkompleksis Eesti 
Kodu metsavendadele ja nen-
de toetajatele pühendatud 
mälestusmärgi ja Mõniste met-
savendadele pühendatud pin-
gi avamisel.  

Üritusel osalesid erinevate 
Eesti organisatsioonide esin-
dajad. Läti poolt asetasid Eesti 
metsavendade mälestuseks 
mälestusmärgi jalamile pärja ja 
lilled Alūksne piirkonna voliko-
gu aseesimees majanduse alal 
Druvis Tomsons, Alūksne muu-
seumi haridusspetsialist Jolan-
ta Baldiņa, Alūksne ja Ape po-
liitiliselt represseeritute klubi 
juhataja Dzidra Mazika ning 
klubi liikmed. Emotsionaalse 

meeleolu lõi loodus, mis vih-
masajuga kurvastas koos üritu-
sel osalejatega möödunud sa-
jandi ajaloosündmuste üle, sa-
mas jättis väärika mälestus-
märgi päikesekiirtes särama. 
Mälestusmärgil on kujutatud 
kolme metsavenda, kes hoia-
vad Eesti lippu käes hoidvat 
naist. Idee põhineb metsavend 
Hugo Sturmi loomingul. Skulp-
tuur on koopia miniatuursest 
puuskulptuurist, mille metsa-
vend Hugo Sturm oli punkris 
elades voolinud.

Pärast rikkalikku lõunasööki 
toimus mälestusürituse teine 
osa, kus Läti delegatsioon ase-
tas memoriaali mälestusobjek-
tidele küünlad, lilled ja süm-
boolselt Läti lipud. Poliitiliselt 
represseeritute klubi juht Dzid-
ra Mazika pidas metsavenda-
dele pühendatud pingi avami-
sel piduliku kõne: „On väärtusi, 
mis ei tohiks kaotsi minna. 
Inimelu ei saa uuesti ümber kir-
jutada ja toimunut ei saa ole-
matuks muuta. Tuleb vaadata 
tulevikku ja jagada seda tõde 
uuele põlvkonnale, et neil te-
kiks sellest arusaam. Kõik me 
oleme suutnud palju ära teha, 
kuna oleme seda teinud süda-
mega ja omakasupüüdmatult. 
Aitäh Eesti kolleegidele selle 
suure töö ja tänase ürituse 
eest!”

teetähisteleteetähistele
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SIMMO SAAR
Reservohvitser, ettevõtja

Balti riikide lähiajalugu on 
täis nii võidetud, kaotatud kui 
pidamata jäänud võitlusi. Just 
need viimased on aga patrioo-
di jaoks kõige valusamad, sest 
sellisel juhul ei anda võidule 
isegi mitte võimalust. 

Eesti valitsuse otsus 1939. 
aastal Staliniga rahu otsida ja 
punasõduritele piiriväravad 
avada tekitas toona trotsi palju-
des – seda enam, et soomlaste 
visa vastupanu osutas peagi, et 
massiivne punaarmee on pal-
juski pabertiiger: oma jälje olid 
jätnud nii 1936. aasta alanud 
armee andekamatest ohvitseri-
dest ilma jätnud “suurpuhas-
tus” kui tõsiasi, et poliitilised 
ambitsioonid ja ootused relva-
jõudude efektiivsusele ei olnud 
kuigi realistlikud. End sarnaselt 
Hitleri põhiliselt bluffile põhi-
nevatele esmavallutustele õn-
nestus Stalinil Balti riigid vaiki-
des alistuma sundida.

Mundrita mehed

Nii sündisidki sõdurid, kellel 
polnud enam armeed ega 
mundrit: need, keda punased 
1941. aastal kaasa ei võtnud, 
võitlesid Eesti vabadusele 
mõeldes nii metsavendadena 
kui Soome ja Saksa relvajõudu-
de võitlejatena. 1944. aasta 
Saksa tõrjelahingud Narva all 
olid Wehrmachti toonast olu-
korda arvestades üliedukad, 
kuid eestlaste soov oma kodu-
maad kaitsta ohverdati peagi 
siiski Saksa rinde õgvendamise 
nimel. 

Nii leidsid end oma talust rin-
dele sõitnud mehed end taas 

raskete valikute eest: kas liikuda 
sakslastega kaasa ja võidelda 
edasi vältimatu hävinguni, jää-
da ootama punasoldati püssi-
päralööki ja NKVD piinamisi või 
naasta metsa. Ehk 1944. aasta 
sügisel naasesid tuhanded me-
hed sinna, kust nad 1941. aasta 
suvel olid enne Saksa relvajõu-
dude saabumist välja tulnud.

Pind politruki tagumikus 

Arvestuslikult oli peale sõda 
Eesti metsades vastupanu osu-
tamas kokku ligikaudu 30 000 
meest ja naist, vastupanu kõr-
gajal olevat punaste pakuta-
vast “paradiisist” keeldujaid 
ühekorraga olnud tegutsemas 
lausa 15 000. Arvestades tõsias-
ja, et tänapäevase Eesti kaitse-
väe nii-öelda kuuma reservi 
suurus on orienteeruvalt 20 tu-
hat kaitseväelast, siis oli tege-
mist suure jõuga.

Kuid paraku ei saa me metsa-
vendade puhul rääkida ei kait-
seväele omasest varustusest 
ega logistikast – riiki kui sellist 
nende sõdurite ümber polnud. 
Olid küll toetajad, kuid ka nen-
de seas tegi 1949. aasta märtsi-
küüditamine korralikku laasta-
mistööd.

Samas põhjustasid metsa-
vennad okupatsioonivõimude-
le parajat peavalu: metsaven-
nad ründasid punaväelasi ja 
väiksemaid väeosi, julgeoleku-
töötajaid ja kommuniste. Kor-
duvalt haarati enda kätte koha-
likke täitevkomiteesid, kust 
võeti kaasa dokumendid. Sage-
li õhiti punavõimu monumente 
ja ausambaid.

Enda olemuselt olid nad sar-
naselt mistahes Euroopas te-
gutsenud vastupanuliikujate-

ga, kes ootasid abikätt välis-
maalt ning kes sõja puhkemise 
korral oleks kindlustanud selle, 
et lisaks eesliinile oleks venela-
sed pidanud muretsema ka ta-
gala pärast.

Valget laeva ei tulnud, 
kuid sangarid sündisid

Lootus, et lääneliitlaste ja 
nõukogude okupantide üha 
halvenenud suhted lääneriiki-
de dessantüksused meie ran-
dadesse ja maandumisaladele 
toovad, osutus asjatuks – suur-
võimude jõukatsumine leidis 
aset luuresfäärides ning relvas-
tumisvõidujooksus. Ning auto-
maaditärina asemel lagunes 
kommunistlik monstrum hoo-
piski majandusliku surutise tõt-
tu. 

Ent toonased metsavennad 
seda ju ei teadnud. Ja kui tead-
sidki, siis ei suutnud leppida 
ebainimliku režiimiga, mis oli 
neilt võtnud nende kodud, pe-
red, sõbrad ja sugulased. 

Nii sünnivadki sangarid (või 
kangelased) – ühel hetkel leia-
vad nad end olukorrast, mille 
on tekitanud teised, kuid mille 
lahendamisest ei ole tal võima-
lik ka hea tahtmise korral mõõ-
da vaadata.  Ja isegi siis, kui 
käed jäävad raskuse tõstmiseks 
lühikeseks, annab ta enda tervi-
se või elu ohverdades endast 
maksimumi.

Mälestus ei tohi kustuda

22. augustil avasid Murtud 
Rukkilille Ühing ja Eesti Endiste 
Metsavendade Liit 15. Rukkilille 
päeva raames Võrumaal Rõuge 
vallas Mõnistes Eesti Kodu mä-
lestuskompleksis mälestus-
samba Eesti metsavendadele ja 

nende toetajatele ning mäles-
tuspingid, millega mälestatak-
se Mõnistes võidelnud metsa-
vendi.

Nii koht kui mälestussammas 
ise on väga sümboolse tähen-
dusega: kui mälestussammas 
loodi metsavend Hugo Sturmi 
1946. aastal punkris valminud 
puidust skulptuuri suurenda-
tud koopiana, siis 2006. aastal 
avatud “Eesti kodu” mälestus-
kompleks on pühendatud kõi-
kidele sõjakeerises kannatanud 
saanud eesti kodudele ja ini-
mestele, kes küüditamistega 
oma kodudest välja aeti.

Sümboolne seos on ka sellel, 
et kunagise Mäekonnu talu 
pere saadeti 1949. aastal Sibe-
risse, pere vanima poja, metsa-
vend  Heino Axel Uibo mõrva-
sid punased 1955. aasta ok-
toobris. Viis aastat varem ehk 
30. juunil 1950 hukkus punkrile 
korraldatud haarangus aga 
Heino Axeli poeg Juku.

Kõige selle taustal on õõvas-
tav kuulda, kuidas Kreml üritab 
metsavendade osas endiselt 
oma nõukogudeaegseid sõnu-
meid kasutada: kui 2017. aastal 
avaldas NATO dokumentaalfil-
mi metsavendade tegevusest 
Balti riikides, järgnes sellele Ve-
nemaa Föderatsiooni vihane 
reaktsioon. Sest metsavennad 
polnud bandiidid, vaid meele-
heitele aetud inimeste viis tule-
vikus väikestki lootustkiirt näha. 

Teisi maailmasõja õppetun-
nid ja kannatused on osa meie 
rahvuslikust identiteedist. Ning 
tuleb alati meeles pidada, et 
poleks olnud küüditatud inime-
si, hävitatud talusid ega hääle-
tut alistumist, poleks olnud ka 
metsavendi. Kangelased sünni-
vad siis, kui neil muud üle ei jää.

Mälestuspinke on kokku viis, need valmistas Lenno LüüsMälestuspinke on kokku viis, need valmistas Lenno Lüüs
Sildid pinkidel kujundas Kerli LinaSildid pinkidel kujundas Kerli Lina

Nimed pinkidel meenutavad metsavendluse vaprustNimed pinkidel meenutavad metsavendluse vaprust
Augusti lõpus avatud metsa-

vendade ja nende toetajate 
mälestusmärk ja -pingid, mil-
lest kirjutame lähemalt meie 
seekordse lehe avalehel, on 
kummardus meie vabaduse 
kaitsjatele. Kuigi nimeliselt on 
pinkidel ära märgitud vaid Rõu-
ge-Viitina piirkonna metsaven-
nad, on mälestusmärk ja -pin-

gid mõeldud kõigile, kes meid 
oma elu hinnaga kaitsesid. Pin-
ke on 5 ning need asuvad Eesti 
Kodu mälestuskompleksist al-
gava Joonase loodusõpperaja 
ääres.

Pinkidel märgitud metsaven-
nad: Heino Axel Uibo, hüüdni-
mega Joonas - tapeti haarangu 
käigus 1955. aastal Lätis Drus-

kase külas. Linda Kasak - langes 
1955. aastal Drusake küla haa-
rangul vangi. Juku Uibo - aasta-
ne pisipoiss, kelle tapsid julge-
olekusõdurid. Arvo Kalamees - 
varjas end 1946-1952. Tapeti 
KGB agentide poolt ja maeti 
Ura talu küüni taha kraavi. Enn 
Luhtmaa - varjas end aastatel 
1944-1954, lasti maha KGB 

poolt, laipa omastel matta ei lu-
batud. Vilhelm Simmul - tapeti 
1945. aastal Varstu vallas Võru-
maal. Franz Migul - varjas end 
1944-1945. Langes Üle-Leppu-
ra talu haarangu käigus hävi-
tuspataljoni kätte ning hukati. 
Robert Migul - varjas end 1944-
1945 - langes koos vennaga 
Üle-Leppura talu haarangu käi-
gus hävituspataljoni kätte, kust 
tal õnnestus küll põgeneda, 

kuid saadi hiljem haarangu käi-

gus siiski kätte ja peksti sur-

nuks.

Eduard Loorits - varjas end 

1944-1954, tapeti agendiks vär-

vatud punkrikaaslaste poolt. 

Tullio Niit - varjas end 1944-

1946, lasti maha Sinisaare soo 

turbaküüni haarangul. Volde-

mar Jõgi - varjas end 1944-

1946, langes hävituspataljoni 

kätte, suri Venemaal.

Leonhard Kreitsberg - varjas 

end 1944-1950. Reedeti KGB 

agendi poolt ja langes vangi, 

suri piinajate käes Patarei vang-

las. Heldur Haller - varjas end 

1944-1947, langes haarangu 

käigus. Kalju Tiits - varjas end 

1944-1946. Langes väljamurd-

miskatsel NKVD vägedega sis-

sepiiratud Hindriku talust.

PihlakoduPihlakodu  eakatekodu eakatekodu 
juht  selgitab, kuidas    juht  selgitab, kuidas    
valida eakatekodu? valida eakatekodu? 
MERIKE MERIRAND
Pihlakodu eakatekodude
 juht 

Paljudel meist jõuab ühel 
päeval kätte aeg, mil üksi elades 
on raske kõige vajalikuga toime 
tulla ja vajame igapäevaselt 
rohkem tähelepanu ning hoolt. 
See olukord on ja otsused ei 
tule kergelt, aga otsustama 
peab.

Puutume Pihlakodus iga 
päev kokku inimestega, kes ot-
sivad endale sobivat eakateko-
du. See ei ole tabuteema, see on 
tänapäeva reaalsus ja tark otsus. 
Kuidas aga leida see õige? Vali-
kut tehes on tark panna kaalu-
kausile erinevaid küsimusi hool-
dusvajadusest ja lisategevus-
test kuni hinna ja asukohani. 
Siiski on kõige tähtsam see 
hool, mida uus kodu pakkuda 
suudab.

Uurige kindlasti, milliseid 
vaba aja tegevusi või teraapiaid, 
iluteenuseid või muud huvita-
vat pakutakse. Näiteks on Pihla-
kodudes kohapeal füsioteraa-
pia, massaaž, loovterapeut, hin-
gehoidja, jututajad ja ka juuk-
sur, maniküüri- ja pediküüritee-

nus ning muud iluteenused, te-
hakse erinevaid tegevusi vai-
mule ja kehale. Hooldekodude 
lisateenuste hulk ja võimalused 
on väga erinevad, kuid moo-
dustavad olulise osa igapäeva-
elust.

Loomulikult ei saa me eaka-
tekodu valides üle ega ümber 
hinnast. Eakatekodus elamine 
ei ole odav. Sellel on omad põh-
jus - me oleme ehitanud uued 
head majad, kus elu-olu on kor-
raliku hotelliga samal tasemel. 
Ka meie kokkade toitu võib jul-
gelt võrrelda heade kohvikute-
ga. Lisaks kogu meie meeskon-
na pakutav igapäevane hool. 
Hind ja pakutavad võimalused 
käivad käsikäes ning mugava-
mad, kaasaegsemad ja võima-
lusterohkemad eakatekodud 
on pigem veidi kallimad. Aga 
nad on seda ka väärt.

Pidage eakatekodu valides 
kindlasti nõu ka oma lähedaste-
ga. Neile on oluline, et teil oleks 
mugav, aga ka see, et nad saak-
sid teid mõnusalt külastada. 
Käige koos, rääkige võimalused 
läbi ja valige - ainult nii saate lei-
da endale kõige sobivama.



LAIMA BARTKUVIENĖ 

Tähenduse säilitamine ja aja-
loolise mälu edasi andmine 
noortele on ühiskonna üllas ja 
väga oluline ülesanne. Eriti ajal, 
mil maailmas on aset leidmas 
neljas tööstusrevolutsioon 
ning kui maailm ise on üha roh-
kem virtuaalne. Nooremal 
põlvkonnal on üha raskem 
mõista tõelisi väärtusi ning 
oma esivanemate ajalugu, see-
ga tunneme koolides pidevat 
kohustust rääkida sellest, kui 
habras on vabadus ja kui kallis 
on meie kodumaa.

Meie gümnaasiumiõpilased 
ja -õpetajad kogevad selliseid 
ajalootunde suhtluses Lemtise 
ehk saatuse kogukonna liikme-
tega. Nood äratasid noortes 
soovi ajalugu õppida elavate 
õppetundide käigus. Kohtu-
mistel Gintautas Alekna ja 
Gražina Žukauskienėga said 
gümnaasiumiõpilased ja -õpe-
tajad kontakti oma esivanema-
te tõelise elava ajalooga. Leedu 
kultuurinõukogu programmi 
„Küüditatute ja poliitvangide 
haudade ja matmispaikade 
haldamine“ raames läksid elava 
ajaloo õppetunnid neljale eks-
peditsioonile – Permi, Irkutskis-
se, Krasnojarskisse ja Kasahsta-
ni. Kõikide ekspeditsioonide 
eesmärk on ajaloolise mälu säi-
litamine ja edasi andmine, hoo-
litsedes küüditatud esivane-
mate haudade eest ning hoi-
des seeläbi ära nende hävine-
mise ja unustamise. Mažeikiai 
linnast pärit ning saatuse kogu-
konna mitmete ekspeditsioo-
nide korraldaja ja eestvedaja 
Gintautas Alekna juhtimisel lä-
bisid õpilased ja õpetajad um-
bes 50 000 kilomeetrit. Nad 
leidsid ja korrastasid üle 40 lee-
du kalmistu, püstitasid küm-
neid mälestusriste, süütasid 
sadu mälestusküünlaid ja pida-
sid hulgaliselt palveid. Õpilas-
tele avaldasid muljet kohtumi-
sed kohalike leedulastega, kes 
olid oma emakeele peaaegu 
unustanud, kuid sellest hooli-
mata põlesid soovist teada saa-
da, milline on nende esivane-
mate maa, loodus, inimesed ja 
kombed. Mälestusi elusa ajaloo 
õppetundidest annavad õpila-
sed edasi kirjanduslikes essee-
des, aruteludes kodakondsuse 
teemal ning vestlustes noore-
mate õpilastega. Ajaloo elav 
sõna rändab läbi ka sama piir-
konna teised koolid ja õpilas-
publiku, naastes ikka ja jälle tä-
nutundega gümnaasiumite ko-
gukonda.

Uus kogemus oli ekspedit-

sioon Kasahstanis. Küüditamise 
ja vangistuse sündmuspaikade 
tundmaõppimine on segu va-
lust, kannatustest ja genotsii-
dist, mis paljastas elava ajaloo 
uue lehekülje.  Kasahstani sün-
getel steppidel, keset tärkavaid 
kõrrelisi Karagandõ, Dolinka, 
Žezkazgani ja Balkaši linnades 
asuvad küüditatute ja poliit-
vangide hauakambrid ühes 
valu ja kannatustega ülekülva-
tud laagrite varemetega. Seal 
vangistati mitte milleski süüdi 
mõistetud leedulasi, lätlasi, uk-
rainlasi ja eestlasi. Arhitektuu-
riprofessor Algis Vyšniūnas rää-
kis elust laagrites ja vangide 
kannatustest, kes rändasid ja 
uurisid koos oma vanemate 
ajalugu. Kõige emotsionaal-
sem oli Dolinkas asuva Ma-
motškino surnuaia külastus. 
Laste surnuaiad väikeste risti-
dega, auklikud rohimisämbrid 
ja külastajate jäetud mänguas-
jad justkui viitaks nende laste 
unistustele... Külastati Karabaši, 
Konradi, Sarani, Rodniki, 
Spasski ja Kengiri kalmistuid, 
mis tähistati Leedu sümbooli-
kaga. Leedu on uhke arhitekti 
A. Vyšniūnase algatusel püsti-
tatud mälestusmärgi üle 
Spasskis, millega mälestatakse 
Kengiri laagri ülestõusu ja lee-
dulaste säilmete äraviimist 
Rodnikist (maakivi rikastamise 
tööde tõttu on kalmistu määra-
tud hukule).

Rõhutan õpilastele alati, kui 
oluline on mõista vabaduse 
hinda ja väärtust.  Suurimad tä-
nusõnad ja lugupidamine kuu-
luvad küüditatutele – nii neile, 
kes veel elus, kui ka meie seast 
juba lahkunutele. Neile, kes on 
naasnud kaugest pagendusest 
või kes puhkavad igavesti tai-
gas, andes edasi õnne tänaste-
le põlvedele.  

Kutsun noori üles mitte kao-
tama usku ja pidevalt mõtlema 
järgi oma väärtuste üle, sest iga 
päev on justkui rahu, headuse 
ja selguse kingitus, mille oleme 
saanud vastutasuks tuhandete 
inimeste täitumata unistuse 
eest.

*Vana-rooma tarkus

Lk 7Oktoober 2021 Okupatsiooniohvrite ühenduste infoleht

Elava ajaloo õppetunnid ehk kes ajalugu ei tunne,Elava ajaloo õppetunnid ehk kes ajalugu ei tunne,
jääb igavesti lapseks *jääb igavesti lapseks *

Tõlgitud leedu keelest. Ekspeditsioone korraldab 
Leedu represseeritute ühendus Lemtis, kes on 

Murtud Rukkilille Ühingu sõprusühing ning 
koostööpartner.



,,Kalevipoja lapsed” ilmus inglise keeles,,Kalevipoja lapsed” ilmus inglise keeles

19. septembril meenutati 
Eesti Memento Liidu eest-
vedamisel Läänemaal Pui-
se rannal taas 1944. aasta 
suurpõgenemist ning avati 
eestlaste põgenemislugu-
sid kirjeldav mälestustah-
vel.

2019. aastal avati Puise 
rannas suurpõgenemise 
mälestuskivi ja aasta hil-

jem, 2020. aasta septemb-
ris täienes kivi skulptuuri-
ga, mille autor on Aivar 
Simson ehk Seaküla Sim-
son. Tänavu avatud tahvel 
jääb kivi ja skulptuuri täien-
dama ning aitab edasi 
anda põgenemise lugu.

Eesti Memento Liidu esi-
mees Arnold Aljaste kõne-
les, et: “Nende tarvis, kes 

sellest ajajärgust teavad 
vähe või ei tea midagi, on 
nüüd siin tänu Ülemaailm-
sele Eestlaste Kesknõuko-
gule ka infotahvel, mis ei 
mahuta palju, kuid piisa-
valt, et tekitada huvi ja kü-
simusi. Vastuste leidmisel 
on meie noored ju nuti-
kad.”

Monument kujutab ema 

ja last, kes on 1944. aasta 
suurpõgenemise ajal ootel, 
et saaks istuda paati ning 
ära minna - “minna ei taha, 
kuid jääda ei saa” - see on 
saanud suurpõgenemist 
iseloomustavaks lauseks.

Mälestuskivile on kinni-
tatud mälestusplaat koos 
Aidi Valliku luuletusega ja 
tänutahvel neile, kes moel 
või teisel on olnud tegevad 
või toetavad selle mälesti-
se saamisloos.

1943. aastal alguse saa-
nud põgenemine hoogus-
tus 1944. aasta hilissuvel ja 
sügisel. Põgenemine saa-
vutas haripunkti 19.–23. 
septembril. Paljud inime-
sed koondusid toona just 
Läänemaa rannikule lootu-
ses leida siit võimalusi saa-
buvate Vene vägede eest 
üle mere põgeneda.

1943.-1944. aastal põge-
nes Eestist kokku umbes 80 
000 inimest, kellest enam 
kui 5000 hukkus teel.
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Läänemaal Puise rannas peeti 1944. aasta Läänemaal Puise rannas peeti 1944. aasta 
suurpõgenemise mälestuspäevasuurpõgenemise mälestuspäeva

Murtud Rukkilille Ühingu teataja

Represseeritu toetuse saajad 
2021. aasta augusti seisuga

Sotsiaalkindlustusameti andmetel on 2021. aasta seisuga Ees-
tis kokku 8727 represseeritu toetust saavat isikut. Neist 2580 
elavad Harjumaal, 61 Hiiumaal, 482 Ida-Virumaal, 329 Jõge-
vamaal, 329 Järvamaal, 166 Läänemaal, 466 Lääne-Virumaal, 
216 Põlvamaal, 929 Pärnumaal, 316 Raplamaal, 346 Saaremaal, 
1122 Tartumaal, 284 Valgamaal, 583 Viljandimaal, 317 Võru-
maal. 201 represseeritul puudub rahvastikuregistris aadress 
või elavad välisriigis. 2018. aastal oli represseeritu toetuse saa-
jaid kokku 10 001, aastal 2019 oli 9579, aastal 2020 oli 9179.
Kõik represseeritud, kellele on väljastatud represseeritu tunnistus, 
saavad represseeritu toetust. Toetuse suurus on 230 eurot. Toe-
tuse makstakse välja üks kord kalendriaastas 12. jaanuaril. Toe-
tuse taotlemiseks tuleb esitada taotlus sotsiaalkindlustusametile.

Murtud Rukkilille Ühing an-
dis 2012. aastal välja oma esi-
mese raamatu, küüditatute 
mälestuste kogumiku “Kalevi-
poja lapsed”, kus on kümme-
kond lugu meie inimeste läbi-
elamistest. Mõned aastad hil-
jem järgnes selle raamatu 2. 
osa ning praegu on koostami-
sel kolmas osa, mis on plaanis 
välja anda 2022. aastal.

Selleks, et meie rahva lugu-
sid saadaks teada ja jäädaks 
mäletama ka mujal maailmas, 
sündis otsus tõlkida raamatu 
esimene osa inglise keelde, et 
ka eesti keelt mittekõnelevad 
või selle keele unustanud ini-
mesed ja nende järeltulijad 
saaksid neist lugudest osa.

“Kalevipoja lapsed”, inglis-
keelse pealkirjaga Diaries of 
Deportation ehk otsetõlkes 
“Küüditamiste päevikud” ilmus 
2021. aasta alguses, tiraaž 
5000 ning selle välja andmist 
toetas Euroopa Parlamendi lii-
ge Urmas Paet fraktsioonist 
Renew Europe. Tänu sellele on 
raamat tasuta jagamiseks kõi-
gile soovijatele. E-raamat on 

plaanis avaldada Murtud Ruk-
kilille Ühingu kodulehel.

Nüüdseks on raamatud 
jõudnud ka laia maailma: näi-
teks Los Angelese väliseestlas-
tele, Glasgowsse Šotimaal, vä-
liseesti muuseumisse Toron-
tosse Kanadas, Vancouveri 
Eesti Seltsi raamatukogusse, 
Rootsi eestlaste arhiivi, Aust-
raalia eestlaste arhiivi, Eesti 
arhiivi USA-s. Lisaks on raa-
mat Eesti Rahva Muuseumis 
ning raamatukogudes üle 
Eesti. Murtud Rukkilille Ühin-
gu käes on veel mõned ek-
semplarid, mida kiiremad 
jõuavad veel endale küsida, 
et neid inglise keele oskaja-
tele kinkida.

Kirjasõna on väärtus, mis 
on tulevastele põlvedele ai-
nus võimalus meie ajaloost 
teada saada siis, kui repres-
seerituid enam meie hulgas 
ei ole. Seega teeme üleskut-
se - kolmanda osa raamatus 
on veel ruumi - andke meile 
teada, kui soovite rääkida 
oma loo, mis ilmuks samade 
kaante vahel koos saatuse-

kaaslaste lugudega. Mälestu-
sed tuhmuvad aegamööda, 
seega on oluline läbielatu kirja 
panna, et tulevastele põlvede-
le ei jääks ainult kuivad faktid, 
keda ja kui palju mingil aastal 
kodumaalt ära viidi, vaid milli-
sed olid nende inimeste lood - 
läbielamised, detailid ning 
nendega seotud tunded ja 
emotsioonid. Läbi lugude on 
ajalugu parem mäletada.

Miks just Kalevipoja lapsed? 

“Need on inimesed, kes pilluti 
laiali mööda maailma kõledaid 
paiku ning keda sunniti jooma 
kannatusekarikast. Siiski oli 
mingi jõud, mis ei lasknud neil 
pisaratest pimedaks jääda ega 
hingevalust hulluda. See võim 
oli eestlaslik visadus. Usk oma 
juurtesse ja kodumaasse. Ne-
mad ongi Kalevipoja lapsed, 
kes tulid kaugelt tagasi ning 
ehitasid oma kodud vareme-
test taas üles.” - nii ütleb raa-
matu kokkuvõte.
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