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Ühiskond mineviku taagast puhtaks
Austatud vabadusvõitlejad ja represseeritud!
Vabadusvõitlejate ja represseerituga seonduv on olnud jus-

tiitsministeeriumile alati oluline. Aastaid oli meie juhtida rep-
resseeritute valitsuskomisjon. Seadusloome kvaliteedi eest 
vastutajatena oleme sel teemal alati kätt pulsil hoidnud. Ka 
tänavu oleme teinud õigusloomelisi ettepanekuid, mis peak-
sid olema teile hingelähedased. Näiteks karmistame lähiajal 
karistusi riigivastaste ja eriti Eesti riigi suveräänsuse vastu 
suunatud kuritegude eest – sest seesama, meie oma riik, mille 
eest teie olete kindlameelselt seisnud, vajab lisaks kaitseval-
misolekule ka seadusesilma kaitset.

Samuti tooksin välja ühe muudatuse, mis vajas vältimatut 
lahendamist. Nii üllatav kui see ka pole, võime rohkem kui 
kakskümmend aastat pärast iseseisvuse taastamist ikka veel 
leida ühiskonnas Nõukogude režiimi jäänukeid - nimelt keh-
tib Eesti Vabariigis osaliselt nõukogudeaegne tsiviilkoodeks. 
See näitab, kui vaevanõudev on ühiskond mineviku taagast 
puhtaks saada. Igal juhul oleme oma riigi õiguskorralduses 
jõudnud nüüd nii kaugele, et tegime hiljuti parlamendile ette-
paneku tsiviilkoodeks lõplikult kehtetuks tunnistada.

Usun, et Eesti õiguskorra puhastamine ja korrastamine on 
ka teile meeltmööda ning arvestades teie elukogemust ja tar-
kust, olen alati valmis kuulama teie ettepanekuid Eesti õigus-
korra paremaks muutmisel.

Rahulikku jõuluaega ja tugevat tervist soovides
Hanno Pevkur
justiitsminister

Rahulikku ja piparkoogihõngulist 
jõuluaega Murtud Rukkilille Ühingu 

poolt
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Vabadus ja Eesti Mõte
Kui ma 28. novembril Vabadus-

sõja Võidusamba juures seisin, et 
koos paljude toredate Eesti inimeste-
ga meenutada Vabadussõja algust ja 
mälestada Vabadussõjas langenuid, 
siis mõtlesin, vaadates akadeemiliste 
organisatsioonide värvikandjaid, et 
meie riik ja rahvas on tohutult tuge-
vad.

Omal ajal mindi Vabadussõtta väi-
kese varustuse, kuid suurte lootus-
tega. Koolipoisid olid need, kes relv 
käes läksid praktiliselt otse koolipin-
gist rindele, padrunid pandi palitutas-
kusse ja mindi.

Nüüd seisid Võidusamba juures 
samuti noored mehed, kellest on sel-
gelt võimalik oodata ainult sedasama 
- kõhklematut, viivitamatut ja tingi-
musteta astumist võitlusesse Eesti 
vabaduse eest, kui seda peaks vaja 
minema.

Loomulikult saame olla ainult tänu-
likud selle eest, et praegu on rahuaeg, 
sellist vajadust -minna sõtta - ei ole, 
kuid on olemas valmisolek seda teha, 
kui vajadus peaks tekkima.  Ja see on 
ehk tähtsamgi.

Mida enam kasvab ühiskonnas 
heaolu, seda suuremaks läheb enese-
keskus, seda vähem mõeldakse “ül-
distele” huvidele ja omaenda minast 
kaugemale. Kogu elu oleks justkui 
individuaalne tehing, nagu oleks iga 
kodaniku asi olla ennekõike kodanik 
ja nõudlik oma riigi suhtes. Parafra-
seerides klassikuid, see pole õige 
küsimus. Paradoksaalsel kombel on 
selle suundumuse kasv tingitud suu-
resti sellest, et elu läheb pidevalt pa-
remaks.  See paneb unustama ohud, 
mis pole käegakatsutavad.

Eesti riik on noorte jaoks iseene-
sestmõistetav, kipub kaduma per-
sonaalne side sündmustega, mis 95 
või 22 aastat tagasi meile vabaduse 
tõid. Kipub ununema see, et need on 
olnud ennekõike meie enda rahva, 
meie enda inimeste soovid, mis on sel 
moel täitmiseni, elluviimiseni jõud-

nud.  Välised mõjud ja asjaolud üksi 
poleks Eestit vabaks riigiks teinud.

Usun, et arukate sammudega on 
võimalik teha nii, et Eesti inimeste 
usk oma riiki ja side selle käekäi-
gu eest vastutuse tajumisel kasva-
vad.  Pean seda üheks põhiliseks 
väljakutseks - et noored mõistaksid, 
miks see on oluline ja kuidas igaüks 
neist saab isiklikult panustada.

Väljakutseid on loomulikult teisi-
gi - riigi hoidmine ja kaitsmine peab 
olema iga inimese kohus, igaüks peab 
olema osa sellest tervikust, mida me 
selleks vajame. Inimene, kes usub, 
et Eesti on kaitstav, ja on valmis, kui 
selleks vajadus peaks tekkima, val-
mis ka reaalsete tegudega sellesse 

panustama, on Eesti jaoks tohutult 
väärtuslik. 

Kaitsetahe, kindel sisemine veen-
dumus, et see on õige ja ainumõeldav 
tee, pole iseenesestmõistetav. Teiste 
riikide kaitseministrid küsivad mi-
nult tihti küsimusi meie riigikaitse-
mudeli kohta, selle kohta, kuidas on 
võimalik toetada riigikaitse reservi 
tavaliste, tsiviilelus hoopis teisi rol-
le täitvate inimeste õlgadele. Vastan 
alati hea meelega - Eesti inimesed on 
ennast sidunud vabatahtliku riigikait-

seorganisatsiooni - Kaitseliiduga. Pea 
igas Eestimaa koolis õpetatakse riigi-
kaitset. Noorkotkad ja kodutütred on 
aluspõhi, millele toetudes suudame 
üha taastoota noori, kes mõistavad 
riigi olemust ja on valmis igaüks isik-
likult oma panuse andma sellesse, et 
Eesti oleks paremini kaitstud.

Järgmisel aastal on ees kaks tõsist 
tähtpäeva, mis vajavad kogu rahva 
jaoks meenutamist. Esiteks, kuus-
kümnend viis aastat möödub märtsi-
küüditamisest. Meie kohus on mõelda 
kõigile selle kuritöö ohvritele. Ning 
teiseks, augustis täitub kakskümmend 
aastat vene vägede lahkumisest Eesti 
pinnalt. Me mäletame möödanikku 
ja anname minevikus läbielatu edasi 
oma lastele ja lapselastele.

Soovin kõigile represseeritutele 
rahulikku jõuluaega. Tugevat tervist ja 

rahu Teile ja lähedastele.

Urmas Reinsalu
kaitseminister



Murtud Rukkilille Ühingu teataja Lk 3Detsember 2013

11. novembril oli veteranide päev
Kalendrisse vaadates võib leida väga 

mitmesuguseid tähtpäevi. Inglismaal ja 
Ameerika Ühendriikides on 11. novem-
ber vastavalt Mälestuspäeva ja Veterani-
de päeva nime all. Ka Eesti naaber Läti 
tähistab seda päeva. See päev seati sisse 
Liitlaste poolt pärast I maailmasõda. 11 
novembril 1918 Saksamaa kapituleerus 
ja relvad vaikisid. Algselt oligi see Rel-
varahu päeva nime all. Austati sõjavete-
rane ja peeti meeles langenuid. Pärast II 
maailmasõda kaasati austusavaldustesse 
ka selle sõja veteranid ja meenutati lan-
genuid.

Tänasel päeval on see päev Suurbri-
tannias kõikides sõdades ja konfl iktides 
alates I maailmasõjast veteranide ja lan-
genute meenutuse päevaks, sh Falklan-
di, Iraagi ja Afganistani sõdade mäles-
tuspäev. Ameerikas kindlasti ka näiteks 
Korea ja Vietnami sõjad.

I maailmasõja elav mälu on tänaseks 
igavikku kadunud. Inglismaa viimane 
sõjaveteran, lennuväelane Henry Al-
lingham lahkus meie hulgast paar aastat 
tagasi 112-aastasena, olles üks vanimaid 
Inglismaal elanud mehi. Kõige vanema 
I maailmasõja veteranina oli tuntud Ing-
lismaal sündinud Austraalia kodanik, kes 
elas 113-aastaseks. Seega on koletu sõja 
tunnistajateks jäänud ajaloolised mater-
jalid ja lugematul arvul püstitatud mäles-
tusmärgid (nagu Vabadussõja monument 
Eestis).Briti saarte linnades ja külades 
on kivisse raiutud nimed ja aastaarvud 
1914 – 1918, millele hiljem raiuti uued 
aastaarvud 1940 – 1945 ja uued nimed.

Selleaastasele memoriaalüritusele 
Londonis oli kutsutud üks 93-aastane 
daam, kellel on au olla viimane I maa-
ilmasõja veterani elusolev lesk. Tema 
abikaasa lahkus sellest ilmast 1981. aas-
tal 82 aasta vanuselt. See vanaproua on 
seega sõja kaudne tunnistaja abikaasalt 
kuuldud memuaaride põhjal, sest tema 
sünniaasta on 1920. Ta rõhutas noortele 
edasiantavate mälestuste ja dokumen-
taalsete materjalide tähtsust.

Ka II maailmasõja elusolevad vete-
ranid on kõik kõrgesse ikka jõudnud. 
Hiljuti toimus Inglismaal ühe 99-aastase 
veterani matus. Kuningliku lennuväela-
sena võttis ta 1943. aastal 617. lennues-
kadroni koosseisus osa kuulsast Ruhri 
oru tammide purustamisest. Ärasaatmi-

sele kogunes üle 500 inimese, noori ja 
vanu – sümboolne austusavaldus selle 
ajastu poistele. Siiski hakkab noorte hul-
gas teadmine maailmasõdadest ähmastu-
ma. Eriti neil, kes pole ajaloohuvilised. 
Muidugi sama tendents on märgatav 
ka näiteks Eesti puhul, mis puutub Va-
badussõjasse ja teistesse poliitilistesse 
pöördepunktidesse., sh 1941. ja 1949. 
aasta küüditamised.

Noortele ei saa siin aga ette heita hu-
vipuudust, sest kui paljud meist võivad 
öelda, et on hästi kursis oma vanavana-
isa tegemistega, nende esivanemate elu-
ga, kellega pole kunagi kokku puututud. 
On hea, et tänaseks on palju kirjalikke 
materjale kogutud ja välja antud kogu-
mikke ja raamatuid Eesti hilisema ajaloo 
kohta ning kindlasti loevad neid ka järel-
tulevad põlvkonnad. Eestis toimepandud 
repressioonide kohta materjalide kogu-
misel on hindamatut tööd teinud MRÜ 
esimees Enno Uibo, Väljaanded Rukki-
lill ja Priius ning kogumik “Kalevipoja 
lapsed” on igati omal kohal.

Venemaal ei ole 11. novembrit kunagi 
tähistatud. 1918. aastaks Tsaari-Vene-
maad enam võitjate hulgas ei olnud ja 
proletariaadi diktatuuri jaoks oli see na-
gunii üks imperialistide kähmlus olnud. 
Nende jaoks olid tähtsamateks kuupäe-
vadeks 7. ja 8. november, kui on SSOR-i 
aastapäev ja teadagi sunniti ka ENSV-s 
töötajaid (isegi 1980-ndate lõpupoole) 
vastavatest paraadidest osa võtma.

Rahvas oli ära hirmutatud ja eriti Sta-
lini ajal oleks paraadile mõjuva põhju-
seta minemata jätmine võinud kergelt 
tähendada teisitimõtlejate hulka liigita-
mist organite poolt, kus, mis seal sala-
ta, paljudel juhtudel töötasid ka omad 
eestlased. Samas oli Eesti Vabariik 
1918. aasta sügisel juba kõvasti hõiva-
tud Venemaa okupatsiooni tõrjumisega 
ja märgusõnaks oli Vabadussõda. Pärast 
sõda pühenduti omadele kangelastele ja 
veteranidele ning Vabadusmonumendi 
püstitamisele.

Inglismaal toimub 11. novembril 
2-minutiline leinaseisak. Pärgade panek 
toimub 11. novembrile lähimal pühapäe-
val ja seda kutsutakse mälestuspäevaks. 
Kuna mälestusmärke on kõikjal üle maa, 
siis see tähendab, et väga paljudel ing-
lastel on kaugemaid esiisasid, kes sageli 

noorte poistena hiigellahingutes lange-
sid. Sageli kahurilihana kindralite vale-
arvestuste tõttu, nagu see juhtus näiteks 
Somme’i lahingus, kus paari päevaga 
üle 100 000 mehe hukkus.Taganemist 
käsitleti deserteerumise ja argpüksluse-
na ja selle eest lasti sõja ajal maha.

Nüüd, üle 90 aasta hiljem, on paljud 
omaste asja ülesvõtmisel postuumselt 
õigeks mõistetud. Kuigi langeti võõral 
pinnal, oli deviisiks siiski kuninga ja ko-
dumaa eest. Mõned nädalad enne 11. no-
vembrit müüb Kuninglik Briti Leegion 
pabernelke, mida paljud rinnas kanna-
vad ja autodele kinnitavad. Igal meda-
lil on aga kaks külge ja siin ei saa jätta 
mainimata, et tänapäeva multikultuurses 
Briti ühiskonnas on see tähtpäev koos 
punaste nelkidega tekitanud negatiivset 
vastukaja radikaalsete moslemite kogu-
konnas, sest Briti sõduris nähakse Briti 
impeeriumi saadikut, kes tahab ka isla-
mimaid relvajõu abil kontrollida. Seda 
siis eelkõige Iraagi ja Afganistani sõdade 
valguses.

On esinenud punaste pabernelgiõite 
avalikke põletamisi. Samas on selle nei-
le püha tähtpäeva risustamist kõikvõi-
malike muude konfl iktide sidumisega 
kritiseerinud ka II maailmasõja vetera-
nid. Kui nemad võitlesid ja tõid ennast 
ohvriks kodumaa vabaduse eest, siis 
peavad nad valeks võrdsustada nendega 
kusagil kaugel neile sageli arusaamatute 
eesmärkide eest sõdinud palgasõdureid.

Mis puutub eesti rahvusest pärit mehi, 
kes võitlesid ja langesid maailmasõ-
ja rinnetel peamiselt Tsaari-Venemaa 
mundris, siis neil ei olnud mingit üllast 
eesmärki võitlusmoraali kõrgel hoid-
miseks, erinevalt vabadussõdalastest. 
Olles nekrutina kohustuslikus korras 
kroonusse värvatud (sageli 25 aastaks) 
tuli neil lihtsalt kahurilihana Tsaari-Ve-
nemaa eest rindele minna. Sisuliselt oli 
tegemist omamoodi repressiooniga, aga 
kuna neist kedagi enam elus ei ole, siis ei 
ole kellelgi ka enam omale osaks saanud 
ülekohut kurta.

Pidagem lugu ka nendest esiisadest.

 Aavo Timma
Inglismaa
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Sõrulaste mälupäevad

Sõrve 1941. aasta veristest lahing-
utest oli möödunud vähem kui kolm 
aastat, kui jälle  kogunesid Sõrvemaa 
kohale  kurjakuulutavad pilved.  Kui 
24. novembril 1944. aastal lõppesid 
seal kahe vaenuväe, ründava Punaar-
mee ja kaitsja Wermachti vahel la-
hingutegevus, olid Sõrve sääre kodud 
peaaegu inimtühjad. Pererahvast jäi 
ootama koduväravas truu koer. 

Sõrvemaa kui Eesti Vabariigi aegu 
ühe tihedamini asustatud maakoha 
umbes 4800 elanikust oli järele jäänud 
umbes 600. Neid oli nii Nõukogude 
Liidu kui ka fašistliku Saksamaa  oku-
patsioonivõimude  poolt  mõrvatud, 
mobiliseeritud sõjateenistusse, küüdi-
tatud,  NL  okupatsioonivõimude 
poolt  küüditatud  kaugematesse pi-
irkondadesse, saabuva NL terror-
istliku riigikorra eest  „padipõgeni-
kuna“ Rootsi läinud. Neist umbes 
3000 elanikku viidi natsi-Saksamaa  
sõjaväevõimude poolt vägivaldselt 
Saksamaa ja tema poolt okupeeritud 
Poola jaTšehhoslovakkia sunnitöö-
laagreisse. Armu ei antud vanureile 
aga väetitele, emadele ega lastele, 
olenemata sellest,  millises olukorras 
nad olid.  Ebainimlike elu- ja sanita-
artingimuste, nälja tõttu ei jõudnud ta-
gasi kodumaale  umbes 300  vanurit ja 
last. Nende viimaseks  puhkepaigaks 
said Läänemere vahutavad lained 
või võõramaa muld. Nende haudadel 
puuduvad tähised, neile ei asetata lilli 
ega põlevaid küünlaid. Nende sünni- 
ja surmapäeval süütavad nende vane-
mad, õed, vennad  mälestusküünlad.

Kõik see jättis nii kodumaale ta-
gasai jõudnud kui ka merede ja oo-
keanide taha sattunud sõrulaste hinge 
valusa haava. Sellest on möödunud 
69 aastat ja seda valu on leevendanud 
aeg, aga need valusad haavad on meie 
südames, neid ei kustuta aeg.

Kodumaale tagasi jõudnud natsis-
miohvrite ühendamiseks tegutseb 
Eesti

Natsismiohvrite Ühing, mille 
eesmärgiks on natsismiohvrite ühen-

damine, nende mälestuste jäädvusta-
mine.

Seal sunnitöölaagreis tundsid sõru-
lased end ühise perena. Nad lohutasid 
teineteist, ulatasid üksteisele abistava 
käe. See ühtsustunne on siiani säili-
nud. Ikka ja jälle soovivad  nad  oma 
saatuskaaslastega kohtuda, heietada 
mälestusi, tunda rõõmu kohtumisest 
ja unistada tulevikust.

Sõrulastest natsismiohvrite üh-
endamiseks organiseerib ühing igal 
aastal oma liikmetele regionaalseid 
koosviibimisi, kus on oma osa nii 
mälestustel kui meelelahutusel. Peale 
nende organiseeritakse  igal aastal 
Sõrves üle-eestiline Mälupäev. Sel 
päeval taunitakse NL ja natsi-Sak-

samaa vahel sõlmitud nn mittekallal-
etungi  lepingut (23. august 1939. a. 
Molotov-Ribbentropi pakt) ja  nn pi-
iri- ja sõpruslepingut (28. september)  
ja samal  päeval NL ja Eesti Vabariigi 
va-helist nn baaside lepingut ja nend-
est  lepingutest otseselt sõltunud sõru-
laste vägivaldset viimist Saksamaa 
sunnitöölaagreisse.

Mälestatakse neid, kes kogu per-
ekondadena pidid vägivaldselt jätma 
oma kodud ja asuma tundmatule teele, 
ja neid, kes ei jõudnud  tagasi kodu-
maale.Tänatakse oma vanemaid, kes 
tegid kõik selleks, et me jõuaksime 
tagasi kodumaale, elu säilimise nälja  
kustutamiseks  eirasid isegi inim-
väärikust.

2013. aasta  Mälupäeva üritusele 
Sõrves saabusid bussiga Tallinna 
regiooni sõrulased-natsismiohvrid. 
Majutanud end Sõrve Turismitalus ja 
joonud kohvi, jätkus teekond  Sõrve 
poolsaare läänekallast mööda Sääre 
tuletorni suunas. Türju küla mereran-
nas köitis meie tähelepanu  mere-
lainete lihvitud kividest püramiidid. 
Enne Sääret jäävad tee mõlemale 
poolele NL väeüksuste rajatud  Ste-
beli rannakaitsepatarei tarandid. 
Meid võtsid Sääre väravas vastu kaks 
lähestikku asetsevat põllukivi, mil-
lel kuupäev 24. november 1944, ühel 
vene- ja teisel saksakeelne tekst. Sell-
el päeval lõppes Sõrves sõjategevus. 
2011. aastal rajati sinna mälestuspink 
natsismiohvrist sõrulasele, luuletajale 

ja heliloojale Olev Saule. Paarisaja 
meetri kaugusel kerkivad Esimese 
maailmasõja  aegse rannakaitsepatarei 
betoonist alused ja kaitsekilp.

Hiljuti Tuletorni linnakeses avatud 
Sõrve puhkekeskuse juures seisid 
kümnete

autodega saabunud Mälupäeva üri-
tustest osavõtjad. Samaaegselt Tallina 
delegatsiooniga

saabusid ka  Kuressaarest väljunud 
bussitäis sõrulasi.  

 Koguneti Sääre tuletorni juurde 
mereranda, kust algas 27. oktoobril 
1944. aastal

Saksa sõjaväe dessantpraamidega 
sõrulaste perekondade vägivaldne vii-

27. oktoobril toimus Tallinnas sõrulaste advendikohtumine. Kutsutud olid ka 
Murtud Rukkilille Ühingu esindajad.
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mine Saksamaa sunnitöölaagreisse. 
Mälestustseremooniast jäid Liivi lahe 
liuglevatele lainetele lillekimbud ja 
mereranda põlevad küünlad.

Järgnevalt siirduti mööda Sõrve 
sääre idakallast edasi umbes kahe  ki-
lomeetri kaugusele Mõntu sadamasse. 
Sinna on 2002. aastal püstitatud  sõru-
laste Saksamaale viimist tähistava  
mälestuskivi  juurde. Mälestustsere-
moonia algas päevakohaste  laulude ja 
sõnavõttudega. Mälestuskivi jalamit 
katsid lillekimbud ja põlevad küünlad.

Hetkeks seisatati Mõntu sadama 
rannakõrgendikul, kus on manalas 
puhkavale  ühingu Saaremaa osa-
konna endisele  juhatuse esimehele 
Leevi Hängile rajatud tänupink. See 
sai teoks ühingu Saaremaa osakonna 
esinaise  Hilja  Kitti aktiivsel  tegut-
semisel.

Järgnes koosviibimine Sõrve tur-
ismitalus, kus laulis  Anseküla re-
gilauluansambel Ammuker, lauldi ja 
tantsiti Õie Tehu ja tema tütre akordi-
onihelide saatel.

Õhtuhämaras  mälestati  Jämaja sur-
nuaias fašismiohvrite mälestuskivi 
juures hukkunud sõrulasi. Jämaja ja 
Torgu surnuaedades jäid omaste hau-
dadele põlevad küünlad.

Mälestushetki jätkus veelgi: seisata-
ti 22. septembril 1941. aastal  Punaar-
mee võimude poolt 20 kohapealse 
elaniku mõrvamist tähistava kivi  
juures. Samuti meenutati koolinoorte 
osavõttu Sõrve kaitselahinguist, mida 
tähistab tahvel Torgu vallamaja seinal.

Tähelepanuta ei jäänud ka 1941–
1945 toimunud sündmusi tähistavad 
mälestusmärgid: põllukivi Lopsikus, 
betoonsammas endise Torgu vallama-
ja kohal,  kivi Torgu surnuaia väravas.

Eelmisel aastal tutvuti  Sõrve 
ajalootoa vaatamisväärtustega, mis 
omasid  militaristlikku iseloomu ja  
18.-19. sajandi laevavrakkide osa-
dega. Sel aastal tutvuti loodusloo 
muuseumiga. Seal olid piirkonnas 
elutsevate ja sealt läbi rändavate lin-
dude topised ja fotod, herbaarium lib-
likatest,  putukatest ja paljude muud-
est elusolenditest.

Sääre tuletorni  juures külastasid 
reisijad äsja avatud Sõrve külastusk-
eskust, mida kutsutakse Tuletorni 
linnakeseks. See koosneb endisest 
NL sõjaväeosa renoveeritud hoonest 
ja saunast ning mereranda ehitatud 
uuest  kuursaalist. Seal toimus juba 
sel sügisel kontsert. Renoveeritud 
kolmekorruselise hoone teisel kor-
rusel eksponeeritakse tuletorne, aga 
kolmandal korrusel asuvast raamatuk-
ogust avanes ilus vaade kogu Sõrve 
sääre lõpuosale.

Suvel on see üheks märkimis-
väärseks turismiobjektiks. See 
omapärane loodus köidab turiste nii 
Eestist, Soomest, Lätist, Rootsist, 
Saksamaalt jm. Sügistormide ajal 
on see paik saanud laialdaselt kasu-
tatavaks paigaks Läänemere vahus-
tavail lainetel surfajaile. Neid lainete 
ja taeva vahel  hõljuvaid surfajaid 
vaatlesime suure vaimustusega.

Peatusime hetkeks Anseküla  surnu-
aia väravas, mis andis võimaluse ase-
tada põlevad 

mälestusküünlad omaste haudadele.
Tegime lõunapeatuse Viidumäe 

looduskaitseala mäel. Sel looduskait-
sealal vaheldusid mäed orgudega. Vii-
dumäel asuvast vaatlustornist avanes  
ilus, meeldejääv vaade sellele  pi-
irkonnale. Seal asetsenud laua ümber 
toimus piknik suitsulestaga.

Kui Sõrve saabusime eelmisel 
päeval koos päikesetõusuga, siis  
nüüd järgmisel päeval lahkusime Saa-
remaalt ülevas meeleolus koos päike-
seloojanguga.

Juunikuus külastasime Tallinna nat-
sismiohvritega kaitseväe kalmistut. 
Sinna on maetud 440 Vabadussõjas 
hukkunud sõjameest ning rajatud lan-
genute mälestusmonument, mis hävi-
tati Nõukogude okupatsioonivõimude 
poolt 1956. aastal. Selle täpne  koopia 
avati Vabadussõja 94. aastapäeval 
28. novembril 2012. aastal. Seal asub 
ka Tallinnast Tõnismäelt ära toodud 
pronkssõdur.

Meie  teekond jätkus Tallinna 
lähistel asuvasse Lagedale. Pirita jõe 
ääres Külma pargis asub Eesti Vaba-

dusvõistluse muuseum. See asutati 23.  
juunil 1994. aastal ja kuulub mittetu-
lundusühingule, selle rajaja ja omanik 
on Johannes Tõrs, kes meid ka vastu 
võttis.

 Selle maatüki omanik oli president 
Konstanti Pätsi vend Voldemar Päts. 
Tal õnnestus

1944. aastal  põgeneda Rootsi. Ta 
suri 81aastselt Kanadas.

Muuseumis eksponeeritakse nii  
eelmistes sõdades kui ka Teises maai-
lmajasõjas kasutuses  olnud tehnikat 
ja relvi, sõjaväevorme ja palju muud.  
Nägime  iseseisvusaja Kaitseliidu 
arengut, eestlaste osa Esimeses ja 
Teises maailamasõjas, metsavendlus-
es, Soome jätkusõjas ja sõjalaevasti-
kus. Muuseumis on 26 riigi käsirelvi 
ja Teise Maailmasõja soomusmasin-
aid, sh vene tank  T-14, 85 mm, 1943. 
aasta oma.

Seal asub  ka  kõikides sõdades lan-
genud eestlaste mälestusmärk. See on 
mälestusrist neile, kes langesid vaba 
Eesti eest ja kasvab erinevate armeede 
sõjameeste istutatud tamm. Jätka-
sime  teekonda Lahemaa looduskait-
sealale, kus toimus pikniklõuna.

Järgnevalt tutvusime Kolga mõisa 
hoonete ja muuseumiga. Seal ekspon-
eeriti suuremaid purjelaevu,  vana põl-
lumajandustehnikat ja tarbeesemeid.  
Käisime ka Viinistul ja Käsmus, kus 
saime teada, et kaubavahetus Soome-
ga käis kunagi nii: kartul ja piiritus 
ühes suunas, sool ja muu kaup teises 
suunas.

Herbert Gailan
Eesti Natsismiohvrite Ühing
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EELK peapiiskop Andres 
Põderi kõne 2. detsembri ad-
vendivastuvõtul Tallinnas

Austatud eminentsid ja ekstsell-
entsid, daamid ja härrad, õed ja 
vennad!

Taas on alanud advendiaeg ja 
lähenevad jõulupühad. Tervitan ja 
tänan teid, et võtsite vastu kutse 
tulla siia iidsesse toomkirikusse, et 
koos muusikahelidega häälestuda 
headusele ja rõõmule, mida jõulud 
endas kätkevad. Vaevalt on täht-
päeva ja püha, mis inimkonda roh-
kem ühendaks ja innustaks. Teame, 
et jõululaulud ei tunne keele- ega 
riigipiire. Jõuluevangeelium Jeesu-
slapse sünnist kutsub aga kõiki 
uuenema armastuses ja teenimises, 
sõltumatult sellest, millised keegi 
oleme. 

Küsimus inimelu mõttest ja loo-
musest käib meiega kaasas sünni-
hetkest alates. See on kogu inim-
konna küsimus, mis aegade algusest 
on paisatud kõiksusesse. Pole ime, 
kui sõnum, mida võiks mõista vas-
tusena, kaalub üles kõik inimlikud 
pingutused ning paistab valgusena – 
eluvalgusena. Kirik tahab olla selle 
valguse viljaks ja vahendajaks.

Mida võiks selles valguses esile 
tõsta aastast 2013?

Tänavust aastat alustasime rõõm-
sa tõdemusega, et mullu elavnes 
kirikuelu kõigis valdkondades: 
rohkem oli kiriklikke talitusi ja 
jumalateenistusi, kirikukontsertide 
arv ületas tuhande piiri, suurenes 
lauljate arv koorides ja õpetajate 

arv pühapäevakoolides. Lastetöös 
osalejaid oli ligi 12% rohkem. Nii 
palju lapsi ja noori ei ole olnud 
meie pühapäevakoolides viimasel 
kümnel aastal. Huvi tõusu noorte 
kristliku kasvatuse vastu näitab 
seegi, et tänavu lisandus kolm uut 
kristlikku üldhariduskooli – kaks 
luterlikku ja üks õigeusu. Samuti 
avati uusi kristlikke lasteaedu ja 
lastehoidusid.

Laulik Taavet ütleb, et lind on 
enesele aseme leidnud ja pääsuke 
pesa teinud Issanda altarite juurde, 
et sinna panna oma pojad. Paljusid 
Eestimaa pühakodasid remonditi ja 
uuendati – tänu ka käesoleva aasta-
ga lõppenud pühakodade program-
mile, millest kahjuks suudeti täita 
vaid väike osa. Loodetavasti leiab 
riik edaspidi rohkem võimalusi kul-
tuurimälestiseks olevate pühako-
dade remondiks. 

Erilist tunnustust väärib Tallinna 
linn, kes on panustatud mitte ainult 
kirikute korrashoidu, vaid ka uute 
kirikute rajamisse. Üheks aasta 
tippsündmuseks oli kindlasti Las-
namäe õigeusu kiriku valmimine 
ja pühitsemine. Suvel eraldas linn 
krundi luterliku kiriku ehitamiseks 
Mustamäele. Uue kiriku arhitektu-
urivõistlus oli üllatavalt populaarne 
– laekus koguni 31 tööd. Luterliku 
kiriku rajamisega tegeldi ka Sakus. 
Teiste konfessioonide pühamuid 
valmis tänavu veelgi.

Tasapisi kasvab mõistmine, et 
kirikute ehitamine ja remont pole 
demokraatlikus kodanikuühiskon-
nas millegi poolest vähem tähtis 
kui tegelemine spordirajatiste või 
muuseumidega. Kirikudki on rahva, 
konkreetselt kirikurahva huvides, 
keda on ligi kolmandik elanikkon-
nast. Ka nende teenistuses on oma-
valitsused ja riik.

Mööduv aasta oli meie kirikule 
tegus veel seetõttu, et toimusid 
valimised kõigis 167 koguduses. 

Lisaks enam kui kahele tuhandele 
koguduse nõukogu liikmele valiti 
ka kirikukogu uus koosseis ja teised 
kiriku valitavad organid. Neil sei-
sab ees nelja-aastane volituste peri-
ood, mida võib iseloomustada järg-
miste märksõnadega: peapiiskopi 
valimine, 800 aastat Maarjamaad, 
500 aastat reformatsioonist, 100 aa-
stat iseseisvat Eesti luterlikku kiri-
kut, lähenev Eesti Vabariigi 100. 
aastapäev. Need on sündmused, mis 
ulatuvad üle aja, innustavad ja üh-
endavad.

Tänavune aasta läks kirikulukku 
ka oluliste visiitidega. Eesti Vabari-
igi peaminister on viibinud paavst 
Franciscuse ja mina Canterbury 
peapiiskopi Justin Welby ametiss-
eseadmisel. Siinsamas toomkirikus 
võisin vastu võtta Tema Pühaduse 
Moskva ja kogu Venemaa patriarhi 
Kirilli, samuti pidada ühispalvuse 
koos Tema Pühaduse oikumeenilise 
patriarhi Bartolomeusega, kellega 
kohtusin mõned nädalad hiljem ka 
Istanbulis. 

Kohtumisi kõrgete kirikujuhti-
dega on olnud teisigi. Meie kõn-
eluste teemaks on olnud Euroopa 
traditsiooniliste kristlike väärtu-
ste kaitsmine, ühiskonna moraalne 
tervendamine, sotsiaalne õiglus ja 
murettekitavad arengud maailmas, 
mis vajavad kirikute ühist eestpal-
vet ja lepitust. 

Võime olla Jumalale tänulikud, 
et olles liitunud mitmete kiriklike 
organisatsioonide ja nende juhtide 
seisukohaga võimaliku sõjalise sek-
kumise suhtes Süürias ning toetan-
ud paavst Franciscuse üleskutset 
kuulutada 7. september Süüria rahu 
eest palvetamise päevaks, võisime 
juba 8. septembril kuulda USA 
välisministri sõnu, et sõjale on ka 
alternatiive. Keemiarelvade likvi-
deerimine ja edasine rahuprotsess 
on kindlasti õige tee.

Ometi tekitab jätkuvat muret ja 

Peapiiskopi advendivastuvõtt

2. detsembril osalesid Murtud 
Rukkilille Ühingu juhatuse liikmed 
Enno Uibo ja Inda Hanson adven-
dikontserdil Tallinna piiskoplikus 
toomkirikus. Pidulikule osale järgnes 
peapiiskop Andres Põderi vastuvõtt 
konsistooriumis.
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nõuab ühist tegutsemist järjest kas-
vav põgenike hulk ning maailmas 
laienev kristlaste tagakiusamine ra-
dikaalsete islamistide poolt, samuti 
kristlaste stigmatiseerimine ja sot-
siaalne tõrjumine ultraliberaalide 
poolt mõnes lääneriigis.

Rahutuks muudab tänavu ava-
likuks tulnud massiline kodanike 
pealtkuulamine ja nende privaat-
suse rikkumine. Olukorda, kus kaa-
saegne infotehnoloogia võimaldab 
ulatuslikku jälitamist ja samas tao-

tleb Euroopa Tolerantsuse ja Lep-
pimise Nõukogu (ECTR) Euroopa 
Liidult direktiivi, mis sallimatuse 
vastu võitlemise sildi all kehtestaks 
arvamuste ja mõtlemise riikliku 
kontrolli, tuleb suhtuda väga tõ-
siselt. 

Saab ainult tunnustada president 
Toomas Hendrik Ilvese pingutusi 
infotehnoloogia võimaluste ja in-
ternetivabaduse propageerimisel. 
Presidendi sõnadega: „Info vaba lii-
kumine on inimõigus ... Sõnavaba-

duse ja infovabaduse kaitse on kõigi 
huvides, kes hoolivad demokraat-
likest väärtustest.” Usun, et Eesti 
suudab vastu seista pead tõstvale 
monoideoloogilisele diktatuurile ja 
innustada ka teisi seda tegema.

Advendiaeg tähendab vaatamist 
iseendasse, oma olukorra ja meid 
ümbritseva maailma hindamist. Sa-
mas on see ootuste ja lootuste aeg, 
et midagi ilusat, rõõmustavat ja 
püha seisab ees. Teame mõttetera, 
et mida hoiad endale, see kaob, 
mida jagad teistega, muutub mit-
mekordseks. Jõulurõõm on jagatud 
rõõm.

Oleme kirikuna tänulikud, et meil 
on sõpru ja toetajaid, keda tänada 
ja kellega jagada usku, lootust ja 
armastust, mida Jumal meile on 
kinkinud Jeesuses Kristuses.

Eesti Evangeelse Luterliku Kiri-
kuna rõõmustame hea koostöö 
üle Eesti Kirikute Nõukogu liik-
meskirikute ja paljude kristlike or-
ganisatsioonidega, Eesti Vabariigi 
Valitsuse ja riigiasutustega, teiste 
riikide suursaatkondadega ja diplo-
maatidega, omavalitsusjuhtide ja 
poliitikutega, ajakirjanike ja kultu-
uriinimestega, õppeaasutuste ja va-
baühendustega – paljude kaasteeli-
stega ajas, kuhu jätame oma jäljed.

Tahan korrata kuuastronaut James 
Irwini sõnu, et inimese kõndimisest 
Kuu peal on olulisem Jeesus kõndi-
mine maa peal. Märgakem neid jäl-
gi, mis juhatavad jõululapse juurde 
– ka siin, talvisel Maarjamaal. So-
ovin kõigile õnnistatud advendiae-
ga ja saabuvaid jõulupühi! 

Andres Põder: “Ka okupatsiooni surve all olid kirikud inimestest tulvil.”
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Rukkilill reisib endiselt
Augustis tõmbas Murtud Rukkilille 

Ühing taas oma juured ajutiselt maa-
mullast lahti ning läks maailma avasta-
ma. Selle aasta Horvaatia ja Sloveenia 
turismireis oli üheksas aasta, mil mindi 
üheskoos reisima.

Plaan korraldada välisreise tuli Mur-
tud Rukkilille Ühingus kümmekond 
aastat tagasi. Ajal, mil ühing oli äsja 
loodud, vanust turjal vähem ning suur 
koostegemise ja üksteise toetamise 
rõõm südames. Üksteist toetatakse en-
diselt, Rukkilille ühing õitseb edasi, 
kuid vanus ja tervis muudab iga aas-
taga turismigrupi kokku saamist üha 
raskemaks.

Esimene reis toimus 2005. aastal 
Rootsi. Idee algatajad olid MRÜ juha-
tuse esimees Enno Uibo ning ühingu 
liikmed Laur Sits, Inda Hanson, Linda 
Maripuu ja Hilja Karjus. Rootsi va-
liti seetõttu, et poleks liiga kaugel ja 
meelitasid ka väliseestlased, kes olid 
rõõmuga nõus represseerituid vastu 
võtma. Kokku sai bussitäis repressee-
rituid, mõnel kaasas ka lapsed või lap-
selapsed.

Nii mõnelegi oli see elu esimene vä-
lisreis, mitmetele esimene reis nii kau-

gele pärast Siberit. Rootsi reis oli vast-
loodud ühingu esimene ühendav üritus, 
kust said alguse siiani toimivad sõprus-
suhted. Inimesi oli üle Eesti, kõige roh-
kem Tallinnast, Kuusalust, Viljandist ja 
Võrumaalt. Need on kohad, kus Ruk-
kililled on aktiivselt kogukondadena 
esindatud ka praegu.

Pärast Rootsit toimusid reisid Sak-
samaale, Põhja-Norrasse, Austriasse ja 
Baierimaale, Inglismaale, Šveitsi, Lõu-
na-Prantsusmaale ja Kesk-Norrasse.

Kuna grupiga omal käel reisima min-
na on raske, oli vaja kümmekond aastat 
tagasi välja valida turismifi rma. Enno 
Uibo meenutas, et see oli suur katsu-
mus, sest pakkumisi oli palju: „Sihtkoht 
oli sama, aga reiside hinnad kõikusid 
seinast seina. Hakkasin uurima, millest 
need vahed tulevad. Suhtlesid fi rmade-
ga ning jõudsin järeldusele: kvaliteet 
maksab. Odav hind küll meelitas, kuid 
kes hoidis kokku giiditeenuse pealt, 
kes pakkus 8-kohalisi motellitubasid, 
kes pakkus reisimist kahekorruselise 
bussiga, mis tundus mägiteedel sõit-
miseks üsna hirmutav. Meie valik lan-
ges Tensi-Reiside kasuks ning oleme 
jäänud neile truuks siiani. Nendega 

reisides oleme tundnud end alati nagu 
kuninga kassid.“

Horvaatia ja Sloveenia pakkusid 
osalejatele mitmekülgsust: sinna min-
di lennukiga, tagasi kodumaale reisiti 
bussiga. Kaheksa päeva sisse mahtus 
kaks pealinna, mitmeid mereäärseid 
kuurortlinnu, veinikelder, kaljuloss, 
koopad, järvede rahvuspark ja palju 
muud.

Kuigi gruppi on iga aastaga järjest 
keerulisem kokku saada, ei plaani Ruk-
kililled reisimist lõpetada. Järgmise 
aasta augustisse planeeriti reis Unga-
risse, 8-päevane bussireis.

Enno Uibo kutsub reisile kõiki, kelle 
hinges pakitseb nooruslik kihk maa-
ilma avastada: „See on hea võimalus 
avastada maailma koos oma saatuse-
kaaslastega, saada uusi tuttavaid. Ruk-
kilille reisidele on oodatud kõik, nii 
vanad kui noored, grupisisene ühtsus 
tekib alati, üksteist toetatakse ning ar-
vestatakse erineva liikumistempoga.“

Infot 2014. aasta Ungari reisi kohta, 
mis on ühtlasi ka juubelireis, saab Mur-
tud Rukkilille Ühingust.

MRÜ

Rukkilille reisiseltskond Horvaatias Krk’i saarel
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Aasta viimased kokkusaamised

2013. aasta teise poolde mahtus 
kaks traditsioonilist tervise- ja kok-
kuvõttepäeva, mõlemad toimusid 
novembris ning seekord Põhja-Eesti 
rahvale. Esimene neist toimus Tallin-
nas Susi hotellis, kuhu kogunes ligi 
40 ühinguliiget. Ametlik osa algas 
aastakokkuvõtete tegemisega. Koha-
letulnud otsustasid, et Murtud Ruk-
kilille Ühingu juhatus jätkab kolme-
liikmelisena: esimees on Enno Uibo, 
juhatuse liikmed Laur Sits ja Inda 
Hanson.

Tervisekoolituse osa pidas ühingu 
liige Eve Sits, kes rääkis une vaja-
likkusest, tervisehädade leevendami-
sest, kehale hädavajalikest ainetest 
ning loodusravist.

Oma jõulutervituse saatis ühingu 
patroon Urmas Reinsalu, kohal oli 
ühingu noortekogu liige Simmo Saar, 
kes tutvustas oma tegevust oma uuel 
töökohal 1. jalaväebrigaadi koossei-
sus.

Pärast jõuluõhtusööki kostitasid kü-

lalised represseerituid kitarrimuusika 
ja lauluga. Müüki läksid ka viimased 
„Kalevipoja lapsed“ raamatud, mis 
olid ühingu käes ja võimalik müüa 
tootmishinnaga. Murtud Rukkilille 
Ühingu välja antud mälestusteraa-
matut on kallima hinnaga järel veel 
Apollo ja Rahva Raamatu poodides.

Rahva hulgast tehti ettepanek, et 
raamatule peaks kindlasti tulema 
järg. Ühingu juhatus kiitis selle mõt-
te heaks ning Enno Uibo lubas jät-
kata mälestuste kogumist: „Tahame 
kaante vahele panna mitmekülgse 
materjali, esimesse raamatusse said 
valusad seigad minevikust, seigad 
Siberist, olukirjeldused, asumisajal 
sündinud looming. Me ei taha teha 
raamatut statistikast ega korrata üle 
fakte, mida kõik juba teavad. Taha-
me, et raamat oleks vaade inimeste 
hinge nende mõtete ja emotsioonide 
kaudu. Ainult nii on võimalik järeltu-
levaid põlvesid kõnetada.“

Murtud Rukkilille Ühingu aastale 

pandi punkt Laulasmaal. Ühingu 10 
aktiivset liiget said kokku Laulasmaa 
puhkekeskuses, kus toimus õige hin-
gamise koolitus. Represseeritutele 
räägiti, kuidas sisse peab hingama 
lühemalt ning välja pikemalt, sellega 
võib ennetada mitmeid tervisehäda-
sid ning kõrvaldada väsimust. Pärast 
praktilisi harjutusi ning võimlemist-
meditatsiooni sai lõõgastuda veekes-
kuse saunades ja basseinides.

MRÜ

Eve Sits rääkis represseeritutele tervislikest eluviisidest
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Väikerahvuste represseerimine
Tuletan meelde 8 aasta tagust reisi han-

tide maale, Põhja-Siberisse. Teadsin küll 
veidi nende elust, Soome televisioon on 
külastanud haruldasi Soome-Ugri rahvaid, 
ka uurijad kirjutavad nende haruldasest 
elust. Meie kolmepäevane reis oli väga 
huvitav. Elasime hantide suvekülades, 
magasime ridades toas põrandal või põh-
jakodades, mis on meile Põhja-Soomes 
tuttav elamu. Pesime ennast saunas, see 
oli meile väga kodune. Inimesed, kellega 
kohtusime, olid soojad, sõbralikud ja ise-
loomult intelligentsed. Selline ongi põhja-
rahva iseloom. See tagasihoidlik iseloom 
on ka nende õnnetus, kui tulevad agres-
siivsed egotsentrilised immigrandid, kes 
seda ausust ja tagasihoidlikkust halvusta-
vad. Ka Vene riik ja naftatööstus ei hinda 
seda rikast ja ainulaadset kultuuri. Kohali-
kud asustatakse ümber, et mitte jääda jal-
gu laienevale tööstusele ja maavarade ka-
sutuselevõtule. Seesmine arusaam nendel 
rahvastel on täiesti erinev.Kui seesugune 
rahvas tõrjutakse põliselukohtadelt ära, 
kaob ka nende kultuur ja keel. Praegu on 
venekeelsed koolid püsinud juba kaua.

Väikerahvad püüavad küll oma kultuuri 
säilitada, aga kardan, et see valge ja puhas 
liiv, mida minagi koju vedasin, on ruttu 
mustaks reostatud. Soovitan väga lugeda 
Jeremei Aipini teoseid „Viimane hommi-
kutäht“ ja eriti „Venelasest arst“. Need on 
loomulikult kirjutatud vene keeles. Kohtu-
mist handi ja mansi rahvustega ei saa ku-
nagi unustada.

Kaarina Suihko

Leivaküpsetusahi, milles valmib leib ka siis, kui õues on 50 kraadi pakast

Venelaste naftatorud

Kaarina Suihko on sündinud 1933. 
aastal. Ta on eestimeelne põlissoomla-
ne. 1972. aastal hakkas ta õppima eesti 
keelt ja peab peale eestlaste tähtsaks 
ka teisi hõimurahvaid. Ta käis hanti-
de juures kaheksa aastat tagasi ja tut-
vus nende eluga. Seal kohtus ta handi 
kirjaniku Aipiniga. Kaarina on soome 
gruppide giid.Magamistuba
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Tipud Kokku kohtumine Mõnistes
2. – 4. augustil toimus Võrumaal 

Mõnistes iga-aastane Eesti tipuvaldade 
kokkutulek. Tipud Kokku pidulisi tu-
lid Mõnistesse Eesti Kodu kompleksi 
juurde tervitama ka piirivalvurid ja pii-
rivalvekoer. Lümanda, Mõniste, Vaiva-
ra ja Viimsi valla sõprussuhe sai algu-
se aastaid tagasi, igal suvel on käidud 
üksteisel külas. Sellel aastal ei saanud 
projektis osaleda Viimsi vald, mille hul-
ka kuuluv Prangli saar võõrustas külali-
si eelmisel suvel. Et Eesti põhjaserv ei 
jääks esindamata, võttis teatepulga üle 
Kuusalu vald, mille piiridesse jääb Eesti 
mandriosa põhjapoolseim punkt, Purek-
kari neem.

Projekt Tipud Kokku on teinud igal 
aastal koostööd Murtud Rukkilille 
Ühinguga. Ühistel kohtumisüritustel 
on koos nii vanad kui noored, Mõniste 
Eesti Kodu mälestusmärgi eeskujul on 
mälestuskohad tähistatud ka mujal tipu-
valdades.

Kuusalust sõitsid Mõnistesse rahva-
tantsurühmad, kelle juhendaja Eelika 
Krasmus kiitis toimunud üritust: „Mul-
je on väga positiivne ja kõik toimunu 
on ülivõrdes. Oleme valmis võõrusta-
ma teisi tippe. Tänu Murtud Rukkilille 
Ühingule, kes tõi teate Tipud Kokku 
ettepanekust meieni. Kui lugesin kir-

ja ette, muutusid rühmaliikmete näod 
rõõmsaks ja hakkas tulema küsimusi. 
Oli kohe esimesest hetkest tunda, et 
tantsijad tulevad üritusega kaasa. Mui-
dugi ei teadnud me midagi rohkemat ja 
uurides internetis Tipud Kokku tege-
mistest, sai ikka rohkem selgemaks, et 
selle projektiga liitumine on põnev ja 
kindlasti osaleme. Kohale jõudes võeti 
meid vastu, nagu oleksime Austraalia 
külalised. Oli tohutult positiivset ener-
giat, mis täitis meie patareid pikaks 
ajaks. Kuna kõik tantsijad ei saanud 

osaleda, siis kaasasin ka naisrühma liik-
meid. Meeldiv oli ekskursioon Lätimaa-
le ja Eesti lõunatipu nägemine. Oma-
moodi elamuse jättis esinemine Eesti 
Kodu mälestuskompleksi juures, selle 
ehe kujundus ja võrratu loodus. Kokku-
tulek kestis kolm päeva, viimasel hom-
mikul toimus tipujuhtide ümarlaud, kus 
arutati tehtut. Võimalus on korraldada 
järgmine Tipud Kokku Kuusalu vallas. 
Kuigi konkreetselt veel midagi välja ei 
käidud, oleme valmis seda tegema.“

MRÜ

Tipud Kokku delegatsioonide liikmed Mõniste rahvamaja hoovis

Tipud Kokku Kuusalu valla esindajad istutasid mälestuspuu



Murtud Rukkilille Ühing algatatud 
kauneima maakodu valimine laienes 
ka Harjumaale Kuusalu valda. Mõ-
niste vallast alguse saanud projekt on 
kestnud kaks aastat.

Kuusalu valla kauneima maakodu 
tiitliga pärjati Toomas ja Anne Tam-
memäe Merila talu.

Konkursil võeti arvesse kodude 
elujõulisust, omapära, maalähedust 
ning heakorda. Žürii külastas 
konkursile esitatud kodusid 
ning hindas neid kümne punk-
ti skaalal.

Lauritsapäeval toimunud 
auhinnatseremoonial tun-
nustas žürii lisaks võitjale ka 
Jaan ja Sirje Vaarmetsa Kalda 
talu Kasiste külast ning Ester 
Paenurme Kase talu Kuusalu 
külast.

Murtud Rukkilille Ühingu 
esimees Enno Uibo rääkis, et 
Merila talu paistis silma suure 
leidlikkusega: „Pere oli väga 
palju vaeva näinud, et muu-
ta oma kodu eriliseks. Kodu 
kaunistasid näiteks veinianu-
mast tehtud liivakell, viikin-
gisarvedega saun, sadama-
kapteni kuju ja välimale. Peab 
olema nutikas, et selliste liht-
sate asjade peale tulla.“

Enno Uibo lisas, et võidu-
le aitasid kaasa ka pererahva 
külalislahkus ning entusiasm, 
millega räägiti iga asja kohta 
oma lugu.

Kuusalu vallavanem Urmas 
Kirtsile avaldas samuti muljet 
talu omapära: „Kõik oli mait-
sekalt kujundatud. Kuna Merila 
on rannatalu, oli seal palju merega 
seotut. Igal sammul oli põnev.“

Merila talu esitas konkursile Tsitre 
külavanem Tiiu Lepnurm.

Perenaine Anne Tammemäe tun-
nistas, et ei olnudki algusest peale 
kursis, et talu konkursil osaleb: „Kui 
meid konkursile esitati, tegeles selle-

ga mu abikaasa ja mina jäin esialgu 
asjade käigust kõrvale. Seda suurem 
oli aga üllatus ja rõõm, kui me tiitli 
saime.“

Tammemäed on mõlemad juba 10-
11 aastat pensionärid ning tegelevad 
kodu hooldamisega. Merila talu on 
Toomas Tammemäe isakodu. Talus 
elavad nad küll kahekesi, kuid suviti 
tulevad külla noored.

„Meil on ruumi küllalt, igaüks saab 
oma nurga. Käivad lapsed, lapselap-
sed ja isegi lapselapselapsed,“ ütles 
Toomas Tammemäe.

Talu üheks erilisemaks atraktsioo-
niks peab peremees oma kätega ehi-
tatud väikest leiliruumi merekaldal: 
„Tegin saunale ka viikingisarved pea-
le, et oleks põnevam. Osalesime sel-

lega ka Delfi  kuumima sauna konkur-
sil, kuid jäime napilt võidust ilma.“

Saun on ehitatud Toomas Tamme-
mäe kinnitusel eelkõige pererahva 
rõõmuks, kuid aeg-ajalt satub sinna 
ka matkajaid: „Ma ei tea, kust nad 
meid üles leiavad, aga vahel käib siin 
matkajaid ja rattureid. Kes on ikka 
päev otsa vändanud, sellele kulub 
saun ja karastav suplus väga ära.“

Varem oli Merila talu 
ka turismitalu, kuid suur 
ettevõtmine otsustati 
koomale tõmmata.

Toomas Tammemäe: 
„Telkimisruumi on meil 
endiselt, seega saab öö-
bima jääda küll, kui on 
soovi.“

Merila talus on iluaed 
lilledega, enda tarbeks 
kasvatatavad ka mait-
setaimi ja juurikaid. Pe-
rerahvale piisab sellest 
täiesti ning suuremat 
aiapidamist nad ei soo-
vikski.

Toomas Tammemäe 
rõõmustab, et neile on 
seltsiks koerad: „Roh-
kem koduloomi meil 
pole, aga koerad on meil 
alati peres olnud. Vahel 
satuvad meie juurde ka 
metssead ja luiged, keda 
ma ka naljatledes ko-
dustatuks pean.“

Tammemäed on mõ-
lemad musikaalsed. 
Toomas Tammemäe 
on mänginud 60 aas-

tat puhkpilli ning mängib 
pasunakooris. Abikaasa Anne Tam-
memäe laulis nõukogude ajal naisan-
samblis Kapriis.

MRÜ
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Kuusalu vallas anti välja Rukkilille Kodu tiitel

Merila talu pererahvas Anne ja Toomas Tammemäe

Foto: Sõnumitooja
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Pöördume teie poole, et selgi-
tada Sotsiaalkindlustusameti puude 
raskuastme ja lisakulude tuvastamise 
otsuse alusel parkimiskaartide väl-
jastamisega seotud asjaolusid.

Kehtiva sotsiaalministri määruse 
nr 90 (23. detsembrist 2010) „Liiku-
mispuudega või pimedat inimest tee-
nindava sõiduki parkimiskaardi vorm 
ja väljaandmise tingimused” kohaselt 
väljastatakse parkimiskaart isikule, 
kellel esineb keskmisele, raskele või 
sügavale puude raskusastmele vastav 
liikumis- või nägemisfunktsiooni kõr-
valekalle. Parkimiskaardi väljaand-
mise aluseks on Sotsiaalkindlustusa-
meti puude raskuastme ja lisakulude 
tuvastamise otsus.

1. oktoobril 2008 jõustunud puuete-
ga inimeste sotsiaaltoetuste seaduse 
muudatuste kohaselt tuvastatakse 
lastel ja vanaduspensioniealistel in-
imestel ning tööealistel isikutel puude 
raskusaste ja lisakulud erinevatel alus-
tel. Seetõttu on vormistatavad otsused 
sisult veidi erinevad. Kuna käesoleval 
ajal ei ole kõikidel juhtudel otsustes 
üheselt ja selgelt märgitud infot tu-
vastatud funktsiooni kõrvalekallete 

kohta, siis on isikul tulnud parkimis-
kaardi (ka täiendava sõidusoodustuse) 
saamiseks pöörduda Sotsiaalkindlus-
tusameti poole ja hankida eraldi tõend 
funktsiooni kõrvalekalde kohta.

Tööealistele isikutele vormistatud 
otsustes on info funktsiooni kõrvale-
kalde kohta valdavalt siiski olemas. 
See on leitav otsuse esimesel lehel 
järgmises sõnastuses: „isikul esineb 
keskmisele/raskele/sügavale puude 
raskusastmele vastav nägemis/liiku-
misfunktsiooni (jne) kerge/mõõdukas/
suur kõrvalekalle”. Kui isikul on tuv-
astatud mitu funktsiooni kõrvalekal-
let, siis on need kõik ka otsusel ära 
märgitud. 

Psüühikahäiretega isikute puhul 
võib info funktsioonide kõrvalekallete 
kohta puududa juhul, kui ekspertarst 
on leidnud, et isikule antav hinnang 
vaimsete funktsioonide kõrvalekallete 
kohta võib osutuda kahjulikuks tema 
vaimsele tervisele või teiste isikute 
julgeolekule. Sellisel juhul tuleb isikul 
või tema seaduslikul esindajal pöör-
duda Sotsiaalkindlustusameti poole 
tõendi saamiseks, millest nähtub tema 
nägemis/liikumisfunktsiooni kõrvale-

kalle. 
Laste ja vanaduspensioniealiste 

isikute puhul on valdavalt välja ku-
junenud praktika funktsiooni kõrvale-
kalde kohta eraldi tõendi taotlemine 
Sotsiaalkindlustusametist. Vältimaks 
eraldi tõendite taotlemist, on Sotsiaal-
kindlustusametil kavas muuta senist 
praktikat nii, et edaspidi on vajalik 
info funktsiooni kõrvalekalde kohta  
leitav ekspertiisiotsusest, ekspertarsti 
põhjenduslikust osast otsuse esime-
sel lehel, samas sõnastuses nagu 
tööealiste isikute ekspertiisiotsuseski. 
Ekspertiisiotsus on vormistatud val-
gele paberile ning allkirjastatud Sot-
siaalkindlustusameti ametniku poolt. 

Juhul, kui siiski leidub otsuseid, mil-
lel puudub funktsiooni kõrvalekalde 
kohta info, väljastab Sotsiaalkindlus-
tusamet jätkuvalt selle kohta vajadusel 
eraldi tõendi.

Karin Kodasma
SKA sotsiaalteenuste ja ekspertiisi 

osakonna peaspetsialist

Parkimiskaartide väljastamisest puudega isikutele

Represseeritutele ettenähtud hüvit-
iste saajaid on Sotsiaalkindlustusa-
meti statistika kohaselt ca 11 280. 
Seega on inimeste arv üsnagi suur, 
kes nõustamispunktist neile vajalikku 
infot võiks saada.

Tänaseks on välja kujunenud olu-
kord, kus represseeritute tunnistusi 
enam palju ei taotleta. Suurele osale 
represseeritutele on tunnistused väl-
jastatud.

Praegu esitavad soodustingimu-
stega vanaduspensioni taotlemiseks 
avaldusi need inimesed, kes on sündi-
nud asumisel olnud peredes ning 
nüüd jõudnud pensioniikka.

Pensioni soodustingimused seisne-

vad võimaluses jääda pensionile ül-
disest pensionieast varem ning samu-
ti asumisel oleku aastate arvamises 
pensionistaaži  hulka kolmekordselt.

Viimane mõjutab oluliselt repres-
seeritu vanaduspensioni suurust, mis 
on seetõttu keskmisest vanaduspen-
sionist üldjuhul märgatavalt suurem.

Asumisel sündinud lastel arvatakse 
pensionistaaži hulka kolmekordselt 
aastad kuni vanema (vanemate) va-
bastamiseni.

Kui laps sai tulla Eestisse vane-
matest varem, siis arvestatakse tema 
pensionistaaži  kolmekordselt, kuni 
reaalselt Eestisse naasmiseni. Käe-
soleva aasta oktoobris jõustus ri-

igikohtu määrusega ka sellekohane 
kohtuotsus (Tallinna ringkonnakohtu 
otsus nr 3-12-1483).

Tallinna Sotsiaalkeskuses repress-
eeritutele avatud nõustamispunkt on 
kindlasti tänuväärne ettevõtmine ja 
aitab kaasa õigusalase abi kättesaa-
davusele ning nende tingimuste tut-
vustamisele.

Katrin Välling
Sotsiaalkindlustusameti

pensionide ja toetuste osakonna 
juhtivspetsialist

Asumisel olles sündinud lapsed on jõudnud pensioniikka
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Represseeritute õigustest

Represseeritud  vanemate lap-
sena Siberis sündinud inimene 
kuulub samuti represseeritute 
hulka ja tal on õigus represseeri-
tute kannatusi leevendavatele hü-
vitistele ja soodustustele.

Represseeritule väljastatak-
se represseeritu tunnistus, kui ta 
esitab Sotsiaalkindlustusametile 
sellekohase taotluse. Taotlusele 
tuleb lisada EV kodaniku pass või 
ID-kaart. Asumisel või kinnipida-
miskohas sündinud laps esitab ka 
sünnitunnistuse ning vanema rep-
resseerimist ja selle alguse ning 
lõpu aega tõendava dokumendi.

Pensioniõigused
Represseeritul (sh asumisel või 

kinnipidamiskohas sündinul) on 
õigus soodustingimustel vana-
duspensionile, kui tal on vähe-
malt 15 aastat Eestis omandatud 
pensionistaaži.

Õigus vanaduspensionile tekib 
nii mitu aastat enne üldisesse va-
naduspensioniikka jõudmist kui 
mitu täisaastat inimene kinnipi-
damiskohas või asumisel viibis, 
kuid mitte varem kui 5 aastat enne 
vanaduspensioniikka jõudmist.

Juhul, kui represseeritule on 
määratud töövõimetuspension, 
siis arvutatakse sellele juurde 
pensionilisa, mis on 20% rahva-
pensioni määrast. (Rahvapensio-
ni määr 2013. aastal on 140,81 
eurot).

Tervise taastamise toetus
Represseeritu saab Sotsiaal-

kindlustusameti piirkondliku bü-
roo kaudu ka tervise taastamise 
toetust. Toetust makstakse ilma 
kuludokumentide esitamise nõu-
deta. 

Tervise taastamise toetuse määr 
2013. aastal on 160 eurot ja seda 
makstakse üks kord kalendriaas-
tas.

Toetuse taotlemiseks esitatakse 
ühekordne vormikohane avaldus, 
mille võib Sotsiaalkindlustus-
ametile saata ka posti teel. 

Sõidusoodustus
Sõidusoodustus on repressee-

ritu õigus rahalisele hüvitisele, 
millega kompenseeritakse talle 
raudtee-, maantee- ja veeliikluses 
riigisisesel liiniveol (kaasa arva-
tud kommertsliiniveol) ühistrans-
porditeenuse kasutamise sõidu-
kulu.

Hüvitatakse 50% sõidupileti 
hinnast või sõidukulust, kuid mit-
te rohkem kui 32 eurot kalendri-
aastas.

Sõidukulu hüvitise saamiseks 
esitatakse piirkondlikule büroole 
avaldus ja hüvitamisele kuuluvad 
sõidupiletid või sõidukulu tõen-
davad dokumendid (nt kassatšekk 
või internetipanga väljatrükk). 
Avalduse koos tõendavate doku-
mentidega (piletitega) võib saata 
ka posti teel.

Kui dokumendid on esitatud 
hiljemalt kalendrikuu 10. kuu-
päevaks, siis makstakse hüvi-
tist järgmisel kalendrikuul. Kui 
dokumendid on esitatud pärast 
kalendrikuu 10. kuupäeva, siis 
makstakse hüvitist ülejärgmisel 
kalendrikuul.

Eespool viidatud represseeri-
tud  isikutele vajalikud taotluse ja 
avalduste blanketid on saadaval 
internetis Sotsiaalkindlustusame-
ti kodulehel, samuti piirkondlike 
büroode klienditeenindustes.

Muud soodustused
• õigus külastada tasuta riigi-

muuseume, üldlaulu- ja –tantsu-
pidu ning koolinoorte laulu- ja 
tantsupidu;

• õigus tegeleda tasuta harras-
tuskalapüügiga, välja arvatud 
püügivahenditega või piirkonda-
des kus on nõutud kalastuskaart 
(nt püük nakkevõrguga, õngeja-
daga, vähipüügivahenditega, lõhe 
ja meriforelli püük jõgedes jt);

• isiku omandis oleva kinnisasja 
kohta väljavõtete tegemine maa-
katastrist on vabastatud riigilõi-
vust;

• kohalik omavalitsus võib 
maamaksust vabastada elamu-
maa, kui represseeritud isik ei saa 
sellelt rendi- või üüritulu.

Elve Tonts
SKA kommunikatsiooninõunik
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Tallinna Kesklinna Sotsiaalkeskuses avati nõustamispunkt represseeritutele 

Tallinna Kesklinna Sotsiaalkeskuses (Liivalaia tn 32) alustas oktoobrikuus tööd represseeritutele mõeldud nõustamis-
punkt. 

”Pikaajalise töö tulemusena oleme kursis Eesti represseeritute sotsiaalse, juriidilise, meditsiinilise ja materiaalse olukor-
raga. Oleme võtnud prioriteediks represseeritud isikute toetamise ja elukvaliteedi parandamise.

Kiiresti muutuvas ajas on raske kõigega kursis olla, seda eriti vanuritel, kellel on raskusi enda eest seismisel ja vali-
kute tegemisel. Teadmatus aga ei vabasta kohustustest ega vastutusest. Samuti varitseb represseerituid oht langeda kellegi 
omakasupüüdlikkuse ohvriks. Sellest lähtuvalt tekkis vajadus luua nõustamisabi punkt, kus saab olema kättesaadav esmane 
nõustamine. Punktis hakkavad tööle vähemalt kaks spetsialiseerunud töötajat, kes on kompetentsed andma abi, nõustama ja 
läbi viima koolitusi. Vajadusel konsulteeritakse ja kaasatakse tegemistesse täiendavaid asjatundjaid.

Nõustamispunkti töö hõlmab ka maakohtades elavaid inimesi. Väljaspool Tallinnat elavate represseeritute jaoks on võim-
alus organiseerida abi, kasutades punkti transpordi ja spetsialistide abi. Seega oleksid kontaktis ja tähelepanu all ka mujal, 
sealhulgas ääremaadel elavad represseeritud. Soovime, et keegi poleks üksi ega peaks kannatama ülekohut,”  kommen-
teerib nõustamispunkti avamisvajadust Murtud Rukkilille Ühingu esimees Enno Uibo.

Represseeritute nõustamisabi punkti tööd hakkab haldama Okupatsiooniohvrite Mälestuse Sihtasutus,  SA põhikirja punkt 
näeb ette represseeritud isikute toetamist elukvaliteedi parandamisel, eestvedajaks Murtud Rukkilille Ühingu esimees Enno 
Uibo ja sotsiaalkeskuses avatav punkt asub represseerituid vastu  võtma esmaspäeviti kella 14-17.

”Kõige selle teostamiseks ja nõustamispunkti töö efektiivseks toimimiseks saavad oma panuse anda riigi valitsus, min-
isteeriumid, ettevõtjad ja eraisikud, kes omaltpoolt toetaksid võimalusel nii rahaliste ressurssidega kui ka pakuksid välja 
spetsialiste erinevateks nõustamisteks. Kutsume üles kõiki represseerituid julgelt oma muret jagama ja nõu saama. Leiame 
üheskoos lahendusi.” kutsub  Uibo üles.

MRÜ patroon, kaitseminister Urmas Reinsalu annab 
Tallinna Kesklinna Sotsiaalkeskuse juht Jane Hiibusele tänutäheks ministeeriumi medali

Nõustamispunkt on alates 13. jaanuar-
ist taas avatud igal esmaspäeval kell 
14-17

Kontakt: Enno Uibo
Murtud Rukkilille Ühingu esimees
Tel 53853941
e-mail: info@rukkililleyhing.eu
koduleht: www.rukkililleyhing.eu
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Toimetus ei vastuta artiklite sisu eest. Toimetusel on õigus kaastöid nende selguse huvides toimetada ja lühendada. 
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Kalev Lillo jõulusoovid

Riigikogu liige Kalev Lillo: kuuseehteks sobivad ka lipuvärvid

Jõulud on lähedal ja nagu sellel ajal 
ikka, mõtleme pisut rohkem möö-
dunule. Millisena oleme elanud oma 
elu, kuidas hoolinud lähedastest, 
sõpradest, aga ka oma riigist. Tean, et 
Teid võib selles osas eeskujuks tuua 
tänastele põlvkondadele. Jäite oma 
põhimõtetele kindlaks ka siis, kui see 
oli raske, ei reetnud rahvust ja isamaad 
ka ajal, mil see oli võõra võimu all.

Täna on Eesti vaba, aga vabadus ei 
ole midagi iseenesestmõistetavat. Oma 
soovi olla vaba ja oma kodumaal to-
imuva üle ise otsustada, tuleb kinnitada 
iga päev. Selleks sobivad väikesed teod 
pareminigi kui suured sõnad. Ja veel 
on oluline, et mäletaksime möödunut, 

muuhulgas neid hetki, mis tagantjärele 
vaadates osutusid ajaloo pöördepunk-
tideks, olgu siis iseseisvuse taastamise 
või siis sellest ilmajäämise suunas.

Eestile on ikka omane olnud, et 
põlvkondade kogemusi antakse edasi. 
Läbi selle kujuneb ja püsib rahvus-
lik mälu, kultuur ja iseolemise tahe. 
Tahan Teid paluda, et jagaksite oma 
elukogemust, veendumusi ja mälestusi 
tänase noore põlvkonnaga. Just aasta-
vahetuse aeg, mil pered koos, on parim 
aeg meenutusteks ja järeldusteks. Teie 
elukogemus aitab noortel kindlasti 
vältida nii mõnegi vea, võtta vastu õige 
otsuse, elada oma elu nii, et sellega 
saab tagasivaadates rahul olla.

Tartus on alanud rahvusmuuseumi 
uue hoone ehitus. Palun sedagi, et 
lööksite kaasa muuseumi täitmisel uue 
sisuga. Saagu see väärikaks monumen-
diks, mis põlistab rahvuse püsimise, tu-
gevdab omariiklust. Sest kui vaatame, 
mida oleme rahva ja riigina läbi ajaloo 
saavutanud, ei tundu ükski tulevikue-
esmärk liiga suur.

Minevikku mäletades ehitame sildu 
tulevikku. Hoiame üksteist, siis püsime 
ka riigina.

Kauneid jõule! 
Kalev Lillo

Riigikogu liige


