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Kokkuvõte kohaliku keele kogumisest
Viru Instituudi kohaliku keele lugude ja sõnade kogumine aastatel 2016-2018 õnnestus.
Rõõmustav on see, et laekus palju sõnu ja lugusid mitmelt poolt üle Virumaa. Tore oli
tõdeda, et 2018. aastal lisandusid ka uued autorid sisukate töödega. Saadetisi oli
erineva mahu ja vormiga, ent viimane kui üks on kiiduväärt. Pikad lood selgitavad asju
ühtmoodi, lühikesed annavad särava sutsaka teistmoodi. Esitati ka uusi murdesõnu ja
keeleväljendeid ning mälestusi majapidamistöödest, toitudest jm.
Aitäh Evelin Rikma, Kaja Toikka, Reet Markin, Urmas Majajääs, Heli Hallik, Evi Rist,
Anneli Lamp, Sirje Võsa, Kaja Kasemaa, Eve Kruusmaa, Marje Alasi, Eha Vaga, Meeli
Müller, Erna Võrno, Andra Talinger, Heino Jäger, Sille Uustalu, Kristiine Männik. Eda
Kiili ja Anu Soon toredate sõnade ja lugude eest.
Tänud ka kõigile neilegi, kes lihtsalt teavitasid üksikutest sõnadest või kogujatest.
Nende lugude ja sõnade kogumisega on see parim tulemus, et jäädvustati oma
vanemate ja vanavanemate suulist pärandit, mis on parim kingitus neile ja järeltulijatele.
Viru Instituut tegi kokkuvõtteid laekunud kohaliku keele lugudest ja sõnadest koos Eesti
Rahvaluule Arhiivi teaduri Kadri Tamme, Virumaa Teataja ajakirjaniku Inna Grünfeldti ja
folkloristi Kaja Toikkaga. Autoritele anti tagasiside nende töödest ja soovitusi
edaspidiseks. Kogumist toetas oma nõuannetega ka emakeeleõpetajate aineühendus
Aime Topsi eestvedamisel.
Oktoobris 2017 tänati autoreid instituudi ja Moe külaseltsi korraldatud päeval "Virumoa
murdekieled" Moel. Ka 2018.a sügisel tehakse töödest kokkuvõtteid tunnustuspäeval.
Virumaa Teatajas ilmus töödest ülevaade Inna Grünfeldti artiklis „ Viru murre andis hea
saagi https://virumaateataja.postimees.ee/4290231/viru-murre-andis-hea-saagi.
Käesolevas kirjutises avaldatakse laekunud töödest väljavõtteid. Kui nendega
tutvumisel leiate veel uusi sõnu, väljendeid või lugusid, siis saatke need julgesti
instituudile edasi.
Kõik tööd antakse edasi arhiivi, ka Eesti Rahvaluule Arhiivi, et tulevikus saaksid uurijad
ja teised asjahuvilised neid kasutada.
Kui keegi jäi oma loo saatmisega hiljaks, siis on veel võimalus need teele saata, et meie
kogu täiendada. Eriti oodatud on põllu- ja majapidamistöödega seotud sõnad ja lood,
sealhulgas ka nõukogude ajast ja 90 -ndate algusest.
Saatke oma kirjutised, olgu need lühikesed või pikad, teksti-või helifailina elektrooniliselt
marge@viruinstituut.ee.
Head lugemist ja äratundmisrõõmu.
Marge Lepik
projektijuht
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Kadri Tamme tähelepanekud
Virumaa jaguneb keeleliselt kaheks: Kirderannikumurde alaks ja Põhjaeesti keskmurde
alaks (vt https://www.eki.ee/murded/) ning kogumisvõistlusele on saabunud
suurepäraseid kaastöid mõlemast piirkonnast. Varsematel aastakümnetel (sedagi
viimati suuremas mahus 1970.-1980. aastatel) on rohkem murdematerjali kirja pandud
Kirderannikumurde alalt, kus murdejooned eristuvad tugevamalt ja selgemalt
kirjakeelest, ja vähem Virumaa keskmurdeosast (vt EMSUKA: http://emsuka.eki.ee/).
Keskmurde sõnavara, väljendite ja grammatiliste erijoonte märkamine, eristamine ja
kogumine pole üldse lihtne just seetõttu, et erinevused kirjakeelest on väikesed. Seda
enam väärivad kiitust Viru Instituudi kogumisüleskutsele vastanud inimesed.
Tööd sisaldavad haruldasi sõnu, mida seni ilmunud murde- jt sõnaraamatutes ei leidu
(kokandusvaldkonnast merenduseni), pereringis kasutatud isikupäraseid keelendeid,
nõukogudeaegset slängi, esile on tõstetud häälikulisi ja häälduslikke erijooni, mõnes
töös on süstemaatiliselt ära toodud sõnade grammatilised vormid.
Võistlusele saabunud kaastööd on väärtuslikud ka EKM Eesti Rahvaluule Arhiivi jaoks,
kuna nad sisaldavad lisaks murdekeelele toredaid kombe- ja etnograafilisi kirjeldusi,
värvikat ja sooja eluloolist ainest, mälestusi, lastemängitusi ja -laule, kõnekäände,
kohanimepärimust jmt.
Pealegi jäävad ka folkloristide suuremad Virumaa-kogumismatkad nüüdseks juba
aastakümnete taha (1978. a Simuna, 1984. a Viru-Jaagupi ja 1994. a Viru-Nigula
kihelkonnas).
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10 sõnaosa
Viru Instituudi ettevõtmine asuda Viru murde uurimisele ja säilitamisele on äärmiselt
tänuväärne.
Kuna Põhja-Eesti on võrreldes Lõuna-Eestiga suhteliselt “kirjakeelne”, võib tekkida
ekslik mulje, et polegi midagi koguda. Kenake hulk kogutud materjali, näitas, et leida on
mõndagi.
Konkursi selged juhised seadsid kogujaile ühelt poolt selged raamid, teisalt andsid
vabaduse olla lakooniline või põhjalik, läheneda uurimuslikumalt või jutustada lugu.
Valmisid eripalgelised tööd põhjalikult kirjeldavast uurimusest mälestuskildudeni ühe või
teise sõna kohast elus ja mälestustes. Kõik autorid tegid kiiduväärt tööd virumaise
keelepildi uurimisel.
Sõnade hulgas leidus mõndagi, mis oleks väärt taas kasutusse toomist. Murde
kogumine on ju omamoodi sõnaus – ei pea alati hakkama uusi sõnu leiutama, kui
vanarahva varnast on võtta tuumakaid sõnu ja ütlemisi. Ehk peaksidki murdeuurijad
ning kõik kodumurret armastavad ja mäletavad inimesed – keda kõik konkursil osalejad
kindlasti on - niisugusel puhul, kui otsitakse uudissõnu, rohkem ja valjemini kaasa
rääkima.

Viru murde kogumisretke saagist
Inna Grünfeldt
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1.
Oh jumalakana küll. Anneli Lamp
(Sompa, Illuka)
Näiteks ütles mu ema kriitilistel momentidel: "Oh jumalakana küll!". Tean, et see väljend
on pärit Sompa külast, sest Heljo Mänd on kirjutanud, et tema vanaema lõi kaht kätt
kokku ja hüüatas: "Oh jumalakana, miks sa ei mune!?".
Minu naabritädi käänas sõna "pada" - pada-paa. Ta keetis suppi paa sees. Öeldi, et
keegi on uhkest või lollist läinud.
Veel sõnu ja väljendeid:
ei tahaned akkada
ei tahtnud hakata
tahi küll
tahtis küll
nindapali
nii palju
õmmetigi
ometigi
vihmalõõrikas
vihmauss
liplikas
tupli tütruk
(see kuulus kohalik välteprobleem)
ei tahaned/tahi menna
ei tahtnud/tahtis minna
akkas
naerama või laulama või nuttama
lõunete ajal
lõuna ajal
misikene
missugune
Üks tädi rääiks, et tal on hea Jõhvis käia, sest Jõhv (ilma i-ta) on lähedal.
Hiljuti kuulsin, et ühe pere vanaema rääkis, kui toit oli ära tüüdanud, et on ära inutanud.
Mu ema kasutas kõva tuule puhul väljendit "küll vassutab puid". Kui puulatv tegi ringe.
Ma arvan, et see oli tema väljamõeldud sõna. Siiani on meie peres käibel.
Ja loomulikult kartulivõtu ajal mitte ei sorteeritud kartuleid, vaid kartuleid ikka valitseti!
Ja vist Illuka mailt on pärit kuulus lause: "Eli õli õtsas!" - õli oli otsas.
viisuma - vaatama või pigem piiluma

7

2.
Ohtuma. Heli Allik (Sabolotny)
(Iisaku)
Mäletan, kuidas ma mingis situatsioonis kasutasin sõna "ohtuma". Et "mis sa temaga
ohtud" (näed vaeva) või et "küll sai selle asjaga ohtuda" (vaevelda). Ja siis sai palju
nalja, sest keegi peale minu ei olnud sellist sõna kuulnud ja keegi ei saanud aru, mida
sellega öelda tahtsin! Mina omakorda ei jõudnud ära imestada ega uskuda, et nad nii
tavalist sõna ei tea, selle kasutamisest rääkimata.
Samuti torkas väga teistele kõrva minu III välde, nii et minu "jänes" kostus nagu
"jäness", " kallas" nagu "kalllas" jne. jne.
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3.
Meie pere sõnadest. Sille Uustalu
(Utria, Kohtla-Järve)
Minu ema ema poolt suguvõsa on Utriast pärit rootslaste ja taanlaste järeltulijad ja ema
isa poolt soomlaste järeltulijad. Aga et mina olen 12. põlvkond Ida-Virumaal alates
aastast 1618, siis oleme ikka siinsed eestlased.
Murdesõnad, millest ise ei teadnud, et need on murdesõnad:
kartulipilk
lõõrikas
turbunud

millest lõuna-eestlased midagi ei tea, nendel on praetud toored
kartulid ikka praekartul.
suur paks vihmauss. Kui mina kiljusin pärast vihma, et kõik kohad
on lõõrikaid täis nii et käia ei saa, siis minu Pukast pärit poiss-sõber
vaatas taevasse ja ütles, et ei näe ühtegi lendamas.
maavalitsuse hoovipoolne uks ei läinud korralikult kinni ja
majandusmees pani sinna kirjakese :Kuna uks on turbunud ... Üks
kolleeg ei saanud üldse midagi aru, tuli välja, et ta on Saaremaalt
pärit ja turbunud on murdesõna, mis tähendab niiskuse tõttu
paisunud, mida teavad kõik kohalikud.

Meie peres kasutatud sõnad:
kartulipilk
toored praetud kartulid. Keedetud praetud kartulid on praekartul.
mandiga rapsitud kurgid kurgisalat, kurgiviilud sool ja veidike hapukoort kaussi,
taldrik kaaneks peale ja klopid kõik läbi, eeliseks see, et
koort kulub väga vähe.
vorungapiirakas lahtine kohupiimapirukas, mida oli nii hea palkunis istudes süüa ja
kuulata, kuidas tilbud plekkkatusele langevad. Toila majad olid kõik
palkuniga.
tuur
puust varre küljes rauast ots, sai raiuda auke jäässe ja kasutada
kangina.
päsmer ehk margapuu sellega kaaluti marju ja ka väiksemaid lapsi – mäletan,
kuidas pandi istuma paelast tehtud aasa ja isa hoidis
margapuud.
küüned küüsitavad
sellel aastal oli isegi maikuus sellised ilmu, mis panid küüned
küüsitama.
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4.
Meie pere kogutud sõnadest. Marje Alasi
(Kukruse, Toila)
Ma nimelt hakkasin üles märkima sõnu, mida meie peres kasutati, aga teised küsisid
tihti nende tähendust. Ma arvan, et nende hulgas on ka viru murde sõnu. Osa on
kindlasti ka laiemalt kasutuses olnud sõnu ja pere slängi.
Põhiliselt emalt kuuldud sõnad:
aknalina

valge poolkardin (külgkardinate asemel).Tädi pani aknalinad ette ja
lambi põlema.
hilpharakas
õhukeselt riides. Käid riides nagu hilpharakas, nii jääd haigeks.
imaleeritud kauss emailkauss. Pane kalad imaleeritud kaussi.
irisema
millegi kallal norima. Mis sa irised kogu aeg?
jorjen
daalia. Aias kasvasid jorjenid.
kadikas
puupilbas. Korja need kadikad kokku ja pane ahju.
kanavarbad
nurmenukud. Kanavarbad juba õitsevad.
kapukad
vildist sussid. Vanaema kinkis kõigile lastele kapukad.
karamantsikas
paharet. Ah te karamantsikad, mis te siin teete?
katjakas
kaltsakas. Jälle need katjakad hulguvad siin ringi.
kakerdama
tantsima (halvustavalt). Noored ainult kekerdavad, korralikult
tantsida ei oska.
kekutama
eputama. Kaua sa kekutad seal peegli ees.
kilgastama
hapnema hakkama. Piim läks kilgastama, ei saa kohvi peale panna.
kihnama
saagima. Isa kihnab õues puid.
kodin
asi, riideese. Korja oma kodinad kokku ja hakka astuma.
kometimäng
mitte tõsiseltvõetav tegevus. Seal riigikogus käib ainult üks kometimäng.
kriunutama
kiusama. Ära kriunuta seda last.
kuppima
verd imema. Need sääsed kuppivad täna nii hirmsasti.
kurt
vöö. Mu kleidikurt on kadunud.
kõkutama
naerma – Tüdrukud kõkutasid kogu aeg nurgas.
käpikud
labakindad. Lumememme tehes peab käpikud käes olema.
lakk
pööning – Teie lähete lakka magama.
lapsuke
tüdruk – Kaks lapsukest olid, aga poisse ei olnud.
lesku
ahju või pliidi külge ehitatud lamamisase. Lapsed läksid lesku peale
sooja.
liisu
nõudekuivatusrest. Pane taldrikud liisu peale kuivama.
lösutama
lesima. Poiss lösutas diivanil ja vaatas filmi.
malakas
kaigas. Pätt virutas malakaga teisele üle selja.
mannakreem
mannavaht. Täna saate mannakreemi piimaga.
mardikas
marakratt (lapse kohta) . Vaata, kas kõik mardikad said tuppa.
morjendama
korda minema, puudutama . Mind see asi ei morjenda.
munaklopp
kogelmogel. Lapsed tegid omale munakloppi.
mäkerdama
määrima. Poiss mäkerdas riided poriga kokku.
mämm
taignane küpsetis. Kook ei tulnud välja, üks mämm jäi.
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möuramari
neuluma
nihverdama
nilpsama
norss
nosima
näss
nörssima
nösima
pajulambad
palkun
paltu
pihtu
pirakas
pliita
plokid
pluuse
pläma
plärakas
pobisema
poslamasla
posserdama
possu
prõmmutama
präätsakas
puhvetikapp
pullover
puukotad
põrandatekk
pätsud
pöpsik
pötsik
reenama
sahver
sandaalid
sandaletid
sara
savilill
segama
serdukas
sihverdama
siiberdama
sikerdama
sodimodi
sontik
sosima

kisakõri. Mis sa karjud nagu möuramari?
nõeluma. Ta neulus sokikannas augu kinni.
rahutult istuma. Teised istusid ilusti, aga Ants nihverdas kogu aeg.
limpsama. Koer nilpsas keelt, kui tundis vorsti lõhna.
meritint. Ema puhastas silku ja üks norss oli ka hulgas.
sööma. Laps nosib seal pirukat.
väike vana. Üks vanamehenäss läks õngega mööda.
lohakalt õmblema. Tüdruk nörssis kleidiküljed kokku ja arvas, et
käib küll.
nüri noaga lõikama. Mis sa nösid selle nüri noaga?
pajuoksad urbadega. Lapsed panid pajulambad vaasi.
veranda. Su saapad jäid palkunisse.
palitu, mantel. Ta pani paltu selga ja läks õue.
pihik. Ema pani lapsele pihtu selga, sukad jalga ja tripid kinni.
suur. Tal oli soki sees pirakas auk.
pliit. Tee pliita alla tuli.
klotsid. Lapsed hakkasid plokkidega mängima.
pluus. Tüdruk pani valge pluuse selga.
loba, tühijutt. Ära hakka jälle pläma ajama.
plekk Vaata, milline plärakas su kleidi peal on.
omale nina alla rääkima. Mida ta seal pobiseb omaette?
päevalilleõli. Mulle poslamaslaga tehtud pirukad ei meeldi.
pusima. Kaua sa posserdad nende saapapaeltega seal.
notsu, siga. Vii possule süüa ka.
prõmmima. Kes see prõmmutab seal ukse taga?
karask või muu taoline küpsetis. Präätsakas on ahjus, varsti saab
valmis.
klaasustega nõudekapp. Isa pani klaasid puhvetikappi.
meeste kootud vest. Vanaisal oli roheline pullover seljas.
puukingad. Pane puukotad jalga, kui välja lähed.
kaltsuvaip, põrandariie. Ema rapsis kõik põrandatekid ära ja tõi
tuppa tagasi.
pätsid. Täna teeme kaerahelbepätsusi.
küpsetis. Panin pöpsikud ahju, varsti saate süüa.
potsik, totsik . Vii oma värvipötsikud ära.
end ära määrima. Lapsed reenavad õues pori sees.
panipaik toidu jaoks. Mine too sahvrist liha.
meeste rihmikud. Onul olid pruunid sandaalid jalas.
laste rihmikud. Annele jäid sandaletid väikseks.
kuur. Isa viis tööriistad sarasse.
paiseleht. Tee ääres oli palju savililli.
saalima. Kaua te seegate toa ja õue vahet?
vana väljaveninud riietus.Võta see serdukas ära ja pane midagi
korralikumat selga.
virvendama. Televiisor hakkas sihverdama, säti antenni.
tantsima. Tüdrukud siiberdasid linnapoistega terve õhtu.
kritseldama. Ta sikerdas midagi sinna paberi peale.
ühepajatoit. Vanaema keetis sodimodi ja kisselli.
vihmavari. Võta sontik kaasa, vihma sajab.
urgitsema. Mis sa sosid selle luku kallal?
11

soust
sudikas
suhkrusai
susima
säple
tihkuma
tirilimpsakas
totulotu
tramburai
trehtel – lehter
trillutama
trikkel
truiama
tuhlama
tuhrama
tuiama
tukunui
verukas
vihmalõõrikas
vildikud
volakas

kaste. Täna saab lõunaks munasousti ja kartulit.
pudelihari. Võta sudikas ja pese pudelid puhtaks
praetud sai suhkruga. Ema andis lastele suhkrusaia ja teed.
tülli ajama. Ämm susib kogu aeg noorte vahel.
eraldi vars panni tõstmiseks. Ema tõstis säplega panni tulelt.
nuuksuma. Laps ehmatas ja hakkas tihkuma.
õhuke riideese (kleit). See tirilimpsakas küll sooja ei anna.
tobuke. Oh sa väike totulotu, kes siis nii teeb?
möll, trall.Naabrite juures käib jälle üks tramburai.
Ema pani soolika trehtli otsa ja hakkas vorsti toppima.
uksekella helistama. Keegi trillutab ukse taga.
akna või ukseriiv. Aken on triklist lahti ja laps võib välja kukkuda.
edasi tagasi kõigutama. Kaua sa truiad selle kiikhobusega siin?
sobrama, sorima. Ta tuhlas pesuhunnikus ja otsis oma pükse.
hõõruma. Laps oli väga unine ja tuhras silmi.
siia sinna käima. Ära tuia siin ringi, istu.
alatine tukkuja. Ära istu siin nagu tukunui, mine käi ka kusagil.
nöör ,pael. Seo see verukas kelgu ette.
vihmauss. Peale vihma on väljas palju vihmalõõrikaid.
vildid. Lapsed panid vildikud jalga ja läksid õue mängima.
suurt kasvu. Naabripoiss oli igavene volakas.

Põhiliselt isalt kuuldud sõnad:
asi ants
asi korras. Tee see rehkendus valmis ja asi ants.
asi klaar
asi selge. Mulle on nüüd asi klaar, siit tuleb paremale keerata.
hang
hark. Mehed tõstsid hanguga (hangusid) heina kuhja otsa.
ihuma
teritama. Vanaisa ihub vikatit.
jokutama
aega viitma, venitama. Kaua sa jokutad seal? Tule juba.
jorisema
virisema. Ära jorise, pole sul häda midagi.
kaarutama
heina ümber pöörama, et kuivaks. Täna tuleb heina kaarutada.
kabajantsikas
hulkur. See Ants on üks kabajantsikas.
kartulinilgud (kartulipilgud) toorest kartulist praekartul. Teeme täna kartulinilku ka.
(Ema ütles kartulipilgud. Keedetud kartuli praadimisel nimetati
lihtsalt praetud kartuliks.)
kidisema
vigisema. Titt kidises voodis.
kohmerdama
kohmitsema. Ära kohmerda seal nii kaua.
kolge
suurt kasvu. Tuli üks kolge ja hakkas väiksemaid kiusama.
kõhistama
naeru kihistama. Vanamees kõhistas omaette.
kärbik
heinaredel. Heinalised panid heina kärbikutesse kuivama.
larakas
suur tükk. Tal oli igavene larakas maad künda.
latatara
lobasuu. Aino on üks igavene latatara.
laterdama
lobisema. Eided muudkui laterdasid nagu tatraveskid.
leiba luusse laskma peale sööki pikutama. Kõht sai täis, lähen nüüd leiba luusse
laskma.
lorukapukas
lontrus. Tema peale ei saa loota, on üks lorukapukas.
luukama
lonkama. Ants luukas kõvasti vasakut jalga.
luuslanki lööma looderdama. Mehed löövad luuslanki, ei taha tööd teha.
lõhverdama
taga rääkima. Minna lõhverdab muudkui külapeal, suud kinni hoida
ei oska.
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läämakil
madjakas

lösakil. Mees oli purjus ja läämakil maas.
kaigas. Mehed haarasid madjakad kätte ja läksid loomi rukkist välja
ajama.
maragratt
üleannetu jõmpsikas. Ah te maragratid, jälle olete toa segi
pööranud.
masuurikas
suli. See poiss on igavene masuurikas.
mehkeldama
kurameerima. Ära mehkelda selle külapoisiga.
mökla
möks. Tal olid käed mingi möklaga koos.
mürjel
käi. Vanaisa teritas mürjeli peal nuga.
närima
õiendama. Ära näri mu kallal ühtelugu.
näsima
nüri noaga lõikama. Ära nüsi sest leivast, võta terav nuga.
obene
hobune. Kas sa obesele heinu andsid?
patakas
virn. Laual oli terve patakas ajalehti.
pihk
peopesa. Näita, mis sul pihus on.
porknad
porgandid . Tõin porknaid, tee täna porkna piruka.
puhvaika (ka vatjovka) Vatikuub.Isa pani puhvaika selga ja läks lauta.
pujään
angekaelne, sõnakuulmatu. See poiss on pujään, ei kuula sõna.
põõnama
magama. Kaua sa põõnad päeva ajal?
pärani
laiali lahti. Ta vaatas mind silmad pärani.
rajakas
vilets, niru. Üks koerarajakas luusib aia taga.
rogusk
kotiriie. Roguskitükk oli ukse ette pandud.
sahkerdama
althõlma müüma. Villem sahkerdas turul sigarettidega.
sehkendama
askeldama. Kaua te sehkendate seal köögis?
sehvti tegema
kaupa tegema. Priit tegi Tõnuga sehvti, et ostab hobuse ära.
sindrinahk
paharet. Näe kus sindrinahk, kõik kohad moosi täis ajand.
siruli
pikali. Naine libises ja kukkus siruli maha.
sotid selged
asi lahendatud. Kas teil on nüüd sotid selged?
sotti saama
aru saama. Ei mina saa sotti, kus siin viga on.
tabu
taburet. Istu tabu peale minu kõrvale.
tahi
tahtis. Endel tahi muga (minuga) kalale minna.
tiben -toben
tip-top. Ta vaatas tehtud töö üle ja kõik oli tiben- toben.
töllerdama
tuigerdama. Mehed töllerdasid kõrtsi juures.
untsantsakas
linnavurle. Igasugu untsantsakaid siin vaja ei ole.
vigurit tegema
nalja tegema, tembutama. Kas teed mulle jälle vigurit?
villast viskama
luiskama. Tema viskas villast, aga sina uskusid.
õhtale minema
õhtul tööd lõpetama. Aitab tänaseks, lähme õhtale.
ühtelugu
kogu aeg . Ära näri mu kallal ühtelugu.
Ka sõnu hääldati teisiti – Näiteks: pikad täishäälikud muutusid täishäälikuühendiks ja
mõned täishäälikud muutusid teiseks.
Siin mõned näited:
Süe sie sue sia saba – söö see soe sea saba.
Mies pani küegis tievie kiema – mees pani köögis teevee keema.
Sie tüe tuleb viel ära teha – See töö tuleb veel ära teha.
Kiegi ei tia, kuidas üesel pue juurest müeda saab, sial on alati üks lüeming – keegi
ei tea, kuidas öösel poe juurest mööda saab, seal on alati üks lööming.
Näu ies räägib iad juttu, aga seljataga pahandab – näo ees räägib head juttu, aga
seljataga pahandab.
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Lisan täiendavalt veel mõned sõnad:
krõbiliha
tümikas
paberilipakas
sitaseen
sagisema
plädisema
kaanima
kärbik
kartulikobras
patsahkam
mekutama
lõmpsima

praetud liha, millest rasv on välja sulanud. Ema sulatas rasva ja
andis krõbilihad lastele.
tuim inimene. Sa oled igavene tümikas, ei saa teise inimese
tunnetest aru.
paberileht. Üks paberilipakas oli ukse vahele pandud.
mittesöödav seen. Ära neid küll korja, need on sitaseened.
kõva häälega läbisegi rääkima. Kõik sagisevad ümberringi, midagi
ei ole kuulda, mis õpetaja räägib.
lobajuttu ajama. Mis sa plädised, räägi parem, mis me edasi teeme.
lagima jooma. Lapsed lagisid morssi.
jooma. Mehed kaanisid õlut.
heinaredel. Hein pandi kärbikutesse kuivama.
hark kartulivõtmiseks. Ema võttis kartulikopra ja läks kartuleid
koukima.
patakas. Laual oli suur patsahkam pabereid.
lonkshaaval jooma. Mis sa mekutad selle veiniklaasi taga?
lõõpima. Mehed lõmpsisid omavahel ja olid lõbusas tujus.

Sõnal ohtuma on ka paariline - ohutama. Kui ohtuma tähendab vaeva nägema (Ta
ohtus temaga aastaid), siis ohutama tähendab kellegi elu raskeks tegema (Ta hakkab
sind veel ohutama)
Ka mõned värvid olid teisiti, näiteks hall oli alli, beež oli piess, oranž oli orants.
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5.
Vanaema sõnad. Eha Vaga ja Eve Kruusmaa
(end Paasvere vald, Kurme ja Rajaküla)
Vanaema kõnekeeles oli kohalikku murrakut, rahvapärasust, kohati ebatsensuusrsust.
(Kõige selle üle on täna - aga oli ka tuna - ainult hea meel.) Vanaema kõnepruuk olenes
keskkonnast: linnas (vanaema oli talviti meie pere juures Tallinnas), kaupluses, arsti
juures jm „viisakates kohtades“ rääkis ta kirjakeeles, kodumail aga nii, nagu kõik
külainimesed kõnelesid.
Suur hulk alltoodud sõnu on lihtsalt kirjakeele mugandused, levinud on nimetava ja
omastava käände vahetus, samuti võõrkeelsete (saksa ja vene keel) sõnade ja
võõrsõnade mugandused.
Sõnad ja väljendid, mis märkimist leiavad, on vanaema käest kuuldud ajavahemikus
1970-95 (ajaline määratlus on siinkohal üsna meelevaldne), aga elavad meie suus
edasi.
TÖÖD:
põrandatekke, -riideid ropsima
kloppima
lobistama
loputama, ruttu või kergelt pesema
karduleid /kardult valima või valitsema
kartuleid valima
kardult võtma või lihtsalt võtma
kartuleid noppima
lautima
laduma
raiduma
raiuma
tuld alla torkama
tuld pliidi alla tegema
nolama
toiduga mängima (justkui siga nolab)
reenama
määrima, mustaks tegema
sidima
istuma, kui kuskile kaasa minna ei taha
(sidige siis toas – kurjustav, tänitav toon), aga ka vangi panemise kohta: pandi sidima
toimetama
loomi talitama, pidulauda ette valmistama
TOIDUD, JOOGID:
kardul
kardulilipsud
pudru
kisell
kiisel
pekk-käkk
teeme salatid
aput kurki, koort
ostis õlutit
limunaat
mann
sukur
piimapudi
praaditud kalad, liha, kardulid

kartul
toorelt praetud kartulid
puder
kissell
kaerakile
kartulipudru pall, täidiseks praetud soolaliha
kuubikud
teeme salatit
hapukurki, hapukoort
ostis õlut
limonaad
manna
suhkur
rõõsa piima sisse murtud leivatükid
praetud kala, liha, kartulid
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toorkeedis

toormoos (ilmselt oli keedis moosist peenem
sõna, mis sest et kokku ilmvõimatu toote nimi
tuli)

RÕIVAD JM TEKSTIIL, JALANÕUD:
jõmp
jope
kurte
vöö
pluuse
pluus
varrussed või varuksed
varrukad
palit
palitu, mantel
voodiriided
voodipesu + tekid-padjad
padja
padi
mantlilibu
õhuke mantel, kerge mantel
pranell
flanell
krempliin
krimpleen
lossid
kalossid
RUUMID, HOONED:
kamber
koda
trepisuhvtlid
siatall
lehmatall

tuba
esik
trepiastmed
sealaut
lehmalaut

MITMESUGUSED ESEMED, TÖÖRIISTAD:
riistad, riistu pesema
toidunõud, nõusid pesema
asten, astnasse
astja, astjasse
kramp
tabalukk
mutt
ader(?) kartulite muldamiseks
adra
ader
kõbla, kõblama
kõblas, kõplama
kärbas
kärbis
heinu kärpasse panema, ilma heinteta (st tühi) oli kärparedel
nukk
väike heinahunnik, hein oli kärpasse panekuks liiga
toores
kerves
kirves
aamber
haamer
kloppar
vispel
sipsikud
näpitsad
tepsel
pistikupesa
FLOORA JA FAUNA:
takeedis(s)ed
pueng
ploksid
odra
peendrad
sammel
tikerberid
põdra

tageetesed, peiulilled
pojeng
floksid
oder
peenrad
sammal
tikrid
põder
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LASTEPÄRASEKS TEHTUD SÕNAD:
(kõik palataliseeritud kujul)
nonnu
notsu
nänu
jänku
utu
lammas, lambatall
sossu
soe
sätsu
särk
kõtu
kõht
päiu
pea
kännu
käsi
kannu
pepu
VARIA:
vat-tuudi
vot nii, sedasi
las nad ollavad
las olla (ka a3.pööre ollab ja m1.pööre ollame)
peijal
pöial
ei mälesta
ei mäleta
pradi
sodi, praht
tinnis
kerkimata koht küpsenud tordipõhjas
ajaalune, ajapost
aiaalune, -post
tüe, tüele
töö, tööle
Brasiilia tolmuahv Marulla
öeldi musta, tolmuse töö järel selle tegija kohta.
Käed eemale Koreast
öeldi siis, kui midagi/kedagi puutuda ei tohtinud.
persele puhkust andma
oksendama
Härg möuras kahe mäe vahel lasi kõhutuult
Mindi ikka mõisa juurde, mitte Muuka. (Muuga asus Rajakülast 2 km)
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6.
Sõnad ühe Tamsalu pere keelest. Evi Rist
Need sõnad ja ütlused on osake ühe Tamsalu pere keelest, mis on kirja pandud pärast
ema surma (1998) kahe tütre poolt, kes ema ja oma Tamsalu elu sel kombel
meenutavad.
NIMISÕNAD:
suss
kitsarööpmelise raudtee rong
sussiraudtee
kitsarööpmeline raudtee
Sussimägi
Tamsalu linna kõrval asuv pikk kõrgendik, voor, kust varem
läks läbi sussiraudtee. Sussimäe nime kasutavad tamsalulased ka Sussimäe serval
asuva surnuaia kohta. Nt: No tema läks juba Sussimäele. (S.t, on maetud Tamsalu
kalmistule). Mina ei lähe siit enam kuhugi mujale kui ainult Sussimäele. (S.t, enne
surma ei lähe kuhugi.)
Märkus: 1986. aastal, kui voorele laululava hakati ehitama, ilmus Virumaa Teatajas
artikkel, kus mainiti, et keegi põline (anonüümne) Tamsalu elanik olevat mäletanud, et
mäe nimi on Kandlemägi. See võetigi ametlikuks kohanimeks. Kuigi ema Mare elas otse
Sussimäele viiva tee otsal, polnud ta Kandlemäest iial midagi kuulnud ja põlgas seda
nime, sest voorel oli ju teine nimi! Seega väidan, et Kandlemäe nimi ei ole vana ja
põline, vaid koos laululava ehitusega kasutusele võetud uus nimi.
preest või prieest
terku
imbutus
kombikorm
lubjavildid
puhvaika
kotipoisid

t

tattnina
tohmar, vana tohmar
ibi
trummel
villkopp
turslakk
musser
pädin
luhvaleenu
uip
munamuts
sutstükk
konku –

raudtee ülekäik (vene keelest). Lähme kiiresti üle
preestu/prieestu.
eraviljasaaduste kombinaat/TERKO. Ta töötab terkus.
liiprite immutustehas Ta töötab imbutuses.
jõusöödatehas (vene keelest). Ta töötab kombikormis.
vildid, millel ka tald oli vildist
vattkuub
pärast sõda Venemaalt tulnud noormehed, kotid üle õla;
jultunud kerjused
väike lamp
rumal inimene
väike pala. Järel on veel viimane ibike leiba.
koonusekujuline veenõu. Pliidi juures trumlis on alati sooja
vett.
kuivkäimla puhastamise abinõu. Villkopa sai teha kasvõi
vanast sõjakiivrist, kui sellele puust vars taha pandi.
sõel (vene keelest).Mul on kohe turslakki vaja! Kuhu sa
turslaki panid?
sodi, praht (vene keelest). Kõik kohad olid musserit täis.
pätt
lohakalt riides naine
pikk lai riietusese. Alati on tal uibud seljas.
pehme munaroog, pannil tehtud munapuder. Munamutsu
võis pakkuda ka lõunaks.
üle patjade laotatav linik
väike ruum. Ehitas kuuri kanadele konku.
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pabal –
kröömike
matšalka
kopp
tadu
karbus
kohmud
kobu
podi
ussipodi
pajutudud
surtsperse
higitigi

väike laps. Pabalate kilkeid oli õu täis.
väike hulk
humoorikas nimetus kootud peapaelale, mis oli mustriga ja
keskelt laiem (umbes 10 cm). Seda kanti kevadtalvel.
kastrul; väike kauss. Laps istus lauas, kopake ees. See kopp
on ainult vee tõstmiseks.
pepu (laste kohta). Jälle on sul tadu paljas!
talvemüts, läkiläki
paksud talveriided. Vanaema läks välja, kohmud seljas.
paks, jäik riideese. Uus jakk on täielik kobu. Võta see kobu
seljast!
peeneks kulunud materjal. Raamatust oli järel vaid
paberipodi. Madratsist võeti õlepodi välja.
miski oli ohtralt ussitanud. Tänavu on õunad lausa ussipodi.
Need seened on ussipodi.
pajutibud
kerge ja sage solvuja. Õnneks läks see surtsperse oma koju.
Sinu tütar on ikka täielik surtsperse.
higikord. Keha oli higitigiga kaetud. Koju jõudes olin üleni
higitigine.

TEGUSÕNAD:
pruukima
praavitama

kasutama, tarvitama
arandama, korda seadma (vene keelest).Nüüd tuleb hakata
tervist praavitama. Vanaisa proovib kapiust praavitada.
leitama
leigeks tegema- Enne söömist leita supp ära!
vohmima
ahnelt sööma. Ära tervet pätsi korraga ära vohmi!
sahkerdama
hangeldama. Ta tõi Riiast sahkerdamiseks hulga asju.
lobistama
kiirelt pesema. Ma lobistan selle kampsuni kohe läbi.
kärama
riidlema. Ära kära lapsega! Taevataat kärab (äikese kohta).
kossutama
mugavalt lesima
koppima
kannatamatult koputama (uksele). Külalised juba kopivad.
Kes seal kopib?
kõkerdama
lõkerdama
kõbelema
logelema, napilt liigutama. Ma kõbelesin terve päeva kodus.
Olin tõbine, aga kõbelesin tööpäeva ära.
koopama
kolama, nuhkima. See poiss koopab alatasa meie õues ringi.
lõugerdama
lobisema
müürgama
eriti hoogsalt tegutsema.Enne pühi müürgasin mitu päeva,
tegin maja puhtaks.
sumama
1. läbi paksu lume minema, 2. suurel hulgal toppima.
Sumas koti täis. Sumas puid ahju.
OMADUS- ja MÄÄRSÕNAD:
potakas
kena paksuvõitu, tore ümarik. Ümbrik oli paras potakas.
Korvis on toredad potakad seened.
hukane
määrdunud. Võta need hukased kingad jalast!
müre
tilgastanud, kergelt hapnenud
rodu
välimuselt kehv, kurnatud. Pärast haigust oli mees nagu
rodu. Vanaisa on õige roduks jäänud.
mehka
vahva, tore
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pompsam

suur ja uhke (lille kohta). Vaasis oli mitu punast pompsamit
roosi. Küll tänavu on pompsamid tikrid!
haruvõtikult
harva kasutusel. Selle salliga käin ma haruvõtikult. Neid
komme luban endale haruvõtikult.
vurduu
kähku. Tüdruk läks vurduu minema. Tüdruk läks minema kui
vurduu.
lolluhke
kriitiline hinnang selle kohta, kel pole põhjust uhke olla või
läheb uhkusega liiale
latataa
mõtlematult, ülepeakaela. Ta käis latataa kõik kohad läbi,
aga ei märganud midagi. Poiss istus latataa rongile, ise ka ei
teadnud, kuhu või milleks. Rääkis latataa kõik, mis keelele
tuli.
vedla
vedel. Täna läks mul puder vedlaks kätte.
ommen omiku (millal?) homme hommikul
hambad tangis (III välde) väga vastumeelselt või vihaselt. Tegi tööd hambad tangis.
VÄLJENDID:
putru laskma
kiiresti putru valmistama. Lasksin kohvi kõrvale putru ka.
jälle jutt ja jalad all
jälle kuulujutt levimas; lihtsalt rumal jutt
päev suures kõrges
päike kõrgel taevas
päeva käes
päikesevanni võtmas, päikese käes
süle ja seljaga
palju
sai kõhtu varju
sai veidi söödud
väristab varvast
ei tee midagi, istub niisama
asja ees, teist taga
põhjuseta
ei kõlba orgigagi liigutada – väga hull asi, määrib (piltlikult) ära. Ütlus sobib ka
raamatu, filmi vm kohta, mis ei meeldi või on ebaõnnestunud.
pea pulki täis
segaduses, armunud
ei taipa summagi (III välde) – ei saa üldse aru
istub vanainimese taguotsa taga noor on meelsasti vanadega kodus, ei lähe välja
tükk vanainimest
vanapoolne isik. Seda riski ma enam ei võta, eks ma ole juba
tükk vanainimest.
nagu sead ja hanid (nagu siad ja anid) käitutakse ebaloogiliselt, igaüks ajab
ühistegevuse asemel oma asja
ei ussi- ega püssirohi
ei aita ükski abinõu
anna perse teise kätte, ise situ läbi küljekondi – endale vajalik ese on kergemeelselt
ära antud
ehk peab vastu mõne Rootsi tunni loodetakse, et miski asi kestab veidigi kauem
ei pea vastu Rootsi tundigi kardetakse lühiajalisust, seda ka suhete kohta. (Võib-olla
on see vihje nn heale Rootsi ajale, mis oodatust kiiremini möödus?)
karga või karguga
suurest korralagedusest ei saa abita üle. Tuba on nii segi, et
karga või karguga.
kiidab taevani
pilkav ütlus ülekiitmise kohta
korras nagu pupe kapi kõik on hästi koristatud, kord majas
asjaga ühel pool
midagi pole lõpetamata. Peagi olen sügistöödega ühel pool.
Kui nõud pestud, olen asjaga ühel pool.
ole tuhandest tänatud palju tänu

20

7.
Kolm meeldejäänud sõna minu vanaemalt. Evelin Rikma
(Kannastiku küla, Rakvere)
Mulle tulid meelde samuti mõned vahvad sõnad, mida minu vanaema kunagi kasutas ja
mida ma tänaseni sellisel kujul mujal kuulnud ei olnud. Juba kogutud sõnade hulgas oli
teil aga üks väga sarnane sõna sellele, mida meie kodus küll pisut teises tähenduses
teatakse. Ära oli toodud sõna "potsu", tähendusega "omlett". Minu vanaema kasutas
aga sõna "ahjupots". Ahjupotsu tegemiseks valmistati paksem pannkoogitainas, mis
valati korraga raudpannile ja pisteti ahju küpsema. Ahjupotsule moodustus peale krõbe
koorik ja sisu jäi selline natuke nätske ja kohev, see kerkis ahjus alati ilmatu suureks ja
vajus ahjust võttes kokku jälle.
Teine sarnane kokandusvaldkonda kuuluv sõna, mida vanaema kasutas, oli "soperdis".
Soperdist tehti samuti pannkoogitaignast selliselt, et kui kõrge servaga raudpann oli
kuumaks aetud, siis kallas vanaema kogu pannkoogitaigna korraga pannile ja seda tuli
kogu aeg pöörata küpsetamise ajal, nii et moodustus selline krõbeda pealispinna ja
seest pisut nätske sisuga tükiline soperdis. See oli hästi maitsev! Pann pandi keset
söögilauda ja kõik siis kahvliga sõid sealt. Kuna praadimisel kasutati sel ajal üsna tihti
seasrasva, siis pani vanaema mõnikord ka seakõrneid rasva hulka, need jäid siis minu
suureks pahameeleks selle soperdise sisse ja nägin ränka vaeva, et neid sealt välja
nokkida, kuna lapsena need mulle ei maitsenud. Soperdis ja ahjupots olid vanaemavanaisa juures mu suured lemmikud ja neid mu enda ema kunagi ei valmistanud. Kui
kiirel tööajal polnud mahti pannkooke eraldi küpsetada, siis valas vanaema
pannkoogitaigna korraga pannile ja pots või soperdis oligi valmis. Toit sai kiiresti valmis
ja pere söönuks. Neid toite valmistas vanaema palju rohkem kui tavalisi pannkooke.
Tänapäeval ma neid enam teinud ei ole, kuna selle õige maitse ja vormi ja andis just
see ruudulise põhjaga raudpann, millel sang ära käis. Sellist panni minu majapidamises
enam kahjuks ei ole.
Veel meenub mulle sõna "satter". Satter oli lühem kittel, mis lauta loomi toimetama
minnes riietele peale tõmmati. Ka see sõna pärineb minu vanaema sõnavarast. Minu
onul oli Lähtse külas talupidamine, kus vanaemaga koos abiks käisime. Seal loomi
toimetades oli satter ka minul alati seljas.
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8.
Meie pere sõnad Vainupea ja Haljala kandist. Reet Markin
Sõnad, väljendid ja ütlemised olen kogunud oma pereliikmete käest.
Siimult, kes on ametilt meremees ja merd sõitnud, sündinud Vainupea külas ja elab seal
siiani, kogusin:
runntuhlid
koorega keedetud kartulid
laevrik, käisin laevrikus
öeldi vanasti, kui mindi mere äärest randa uhtunud
asju korjama. (kuuldud Vainupea külas elanud Alviine
Koort( Silm) (1904-1980) ).
jahutörka
jahusoust
palju veetakse oostega
suurt koormat veetakse hobustega (kuuldud Vainupea
külas elanud Linda Plaasmannilt (1911-1997) ).
võrkusid kivistama
võrkudele raskusi panema
ussi leotama, lähme ussi leotama – lähme kala õngitsema
piiad
nii kutsuti rannas tüdrukuid
pange tobid tolmama
pange piibud tossama
tattnina
tahiga, ilma klaasita lamp.
nott
soust (kasutusse tulnud laevast)
silguveerik
silkude kogus pütis, mõõt
ilm on lämmi
ilm on lämbe, palav.
mant
koor (piima)
plännerg
mannerg
Mis rokka me täna keedame, teeme? – rokk – söök, toit
liigendnuga
taskunuga
tiivakont sügeleb
öeldi, kui abaluu sügeles.
V.Lipvars (s.1929) mäletab, et Pehka külas öeldi:
Teeme täna tuhli törget
teeme kartulit ja sousti.
tuhlid
kartulid
Meie peres on kasutusel olnud:
munapots
uuemas keeles omlett
muhedik
juurvilja hautis, kus juurvili ja kapsas on lõigatud
väikesteks tükkideks, sinna sisse pannakse ka
väikesed lihatükid ja siis keedetakse kõik läbi.
prillipapa
inimene, kes kannab prille
okulaarid
prillid
porknad
porgandid
pintseldama
värvima
Lähme väntame ringi
lähme jalgrattaga sõitma
hilbud
riided
käimad
jalanõud
toatuhvlid
sussid
suuskama
suusatama
peki kõrned
praetud pisikesed pekitükid
tolmumantel
õhuke kerge mantel
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pildikast
Pane pudrule võid silma
vargapesa

televiisor
pudrule võitükikest keskele panema
seinakontakti pandud seadeldis, kust sai voolu mitme
elektrit vajava asja jaoks.
Eks sa siis kella või tõmba traati – öeldi nii kui taheti, et keegi helistaks telefoniga
Küsimuse peale hommikul, kas sa oled juba üleval? Vastatakse – Ärganud olen, aga
tõusnud ei ole. – silmad on juba lahti aga voodist välja ei ole veel tulnud.
Rannas kasutati nõuka (nõukogude) aeg:
piirikas
piirivalvur
riisipõld
üles küntud piiririba
Ajahammas on oma töö teinud, ajahammas on purenud – aeg on mõne asja juures
midagi lõhkunud, hävitanud, koledaks muutnud.
asunik
veerand liitrine viinapudel
Pane lapik põue
pane lapik viinapudel põuetasku
seitung
ajaleht
hommikukuub
hommikumantel
palitu
öeldi rohkem, kui mantel
koiku
voodi
Sumadan, kus mu sumadan on? – öeldi koti kohta
Nõuka ajal olid kasutusel:
sapakas, maanteemuhk
piimasaal
õllekas
pantalonid
halatt
prožai molodostid
plähveter

öeldi sõiduauto Zaporožets kohta
söögikoht
õllesaal, kus mehed õlut joomas käisid
naiste uhutud, pikema säärega aluspüksid
kittel
vildist, soojad, pealt lukuga, lühikesed talvesaapad
pliiats.

Täiendavalt veel mõned sõnu, mis pärinevad oma pere ringist:
ülesvõte
foto
sähku
taskulamp
pinumaa
meil, Vainupeal on pinumaaks kutsutud õue (hoovi)
osa, kus on puukuurid ja kus saeti, lõhuti puid ja laoti
puid riitadesse.
Pane kohvile valgendajat peale valgendaja: piim või rõõskkoor
sääreväristaja, põrr
mopeed
Mis sa seal studeerid?
Mis sa uurid (õpikust, raamatust)?
koogel-moogel
munakollane vahtu löödud suhkruga, laste magustoit
kurn
sõel
klade
kaustik (ega enam ei tea õpilased ka, mis on kaustik)
viks
kinga (saapa) määre.
säärsaabas, säärik
pika säärega saabas
kummisaabas
kummik
kalifeed
püksid, reie osast puhvis, säärest kitsad
ajaleheputka
kiosk
kaltsukas
pood, kus müüakse teise ringi riideid
lähen vetsu
lähen WC-sse
lelu
mänguasi
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pupe
pisikeste tüdrukute kohta.
bensukas
penskar
männikas
trotuaar
triibuliha

nukk (Sa oled ilus nagu pupe!) Öeldi tavaliselt
bensiinijaam
pensionär . Lähen pensile – lähen pensionile.
männiseen
kõnnitee
peekon.

Lisaks veel mõned sõnad ja ütlemised:
Tervist praavitama
tervist parandama peale haigust
Õngija
kalapüüdja
Uni kosutab
tuleb magada, et ennast paremini ja puhanuna tunda
Kütab minema
kui keegi läheb sinu juurest suure kiiruga ära
Minu abikaasa ütlemine on – viinerid on uppunud s.t. kui oled keetnud vees viinereid
ja nad on jäänud nõusse vee sisse seisma, siis ütleb ta alati, et need viinerid on
uppunud. Samuti mäletas ta sellist ütlemist: Kui laps sünnib, siis öeldakse – nii isa
nägu, kui vanana ära sureb, siis öeldakse – nii oma nägu.
püüdsin kala paberlandiga
ostsin kala poest
äkine
öeldakse kala kohta, kui lõhe, siig lõigatakse
õhukesteks tükkideks, pannakse soola ja pipart,
segatakse nõus, seisab veidi aega ja siis võib süüa.
undruk
on öeldud ka üleriiete kohta
edelast tuleb vedelat
rannarahvas ütleb nii, kui tuul on edelast, siis hakkab
sadama.
laatsaret
haigla
päti kohvi tegema
kohvipuru pannakse tassi põhja ja kuum vesi peale,
liigutad ja ootad, kuni paks põhja vajub ja siis võib
jooma hakata.
Tulge kaema!
tulge vaatama
kiiva kiskuma
viltu vajuma
nospel
nina
kampsik
kampsun (tänapäeva lapsed ei tea isegi seda, mis on
kampsun)
sõitis vana käulaga
sõitis vana autoga
jörr, jörri tegema
mahlast, moosist jooki tegema
rentsel
tänava, kõnnitee äär sõidutee servas (kojamees pidi
vanasti ise rentslid puhtaks pühkima, nüüd on selleks
tänavapühkimise masinad)
kojamees
amet, inimene, kes pühkis linnas tänavaid, pidas
korras majade õuealasid.
Täna õhtul joome tšaikuud
täna õhtul joome teed
Pane oma suumulk kinni
ära rohkem enam midagi räägi.
hruštšovka
nõukogude ajal ehitatud majatüüp
Mis sa siin akna peal kõõlud? Mis sa siin vaatad, hiilid?
nonnid, hobuse nonnid
meil öeldakse nii hobuse väljaheite kohta
kemmerg
õues olev väljakäik
Mis sa kibeled kogu aeg?
Miks sa oled püsimatu, ei püsi paigal?
Pane padjad peatsisse!
pane padjad voodis sinna, kuhu poole pannakse pea.
Voodiga seoses ka sõna jalutsisse
pane midagi jalgade poole
unarusse jääma
midagi on ära unustatud ja seoses sellega tegemata
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jäänud.
Kas sul on udukäärid kaasas? Nii küsisid kalurid
merele minnes, kui ilm oli udune.
Ida poolt hingab
rannarahvas ütles, kui tuul oli idast
Putked on nõrgad
Jalad on väsinud, raske on kõndida.
Mett mokale määrima
midagi meelitavalt rääkima, soovides, et inimene
sellega kaasa läheb.
Moosima
kedagi pehmeks rääkima, soovides, et ta täidab
rääkija soovid või läheb tema tahtmistega kaasa.
Mesimagusalt rääkima
meelitades rääkima
Nahkseitung
öeldi inimese kohta, kes käis majast majja kuulu- ja
külajutte edasi rääkimas, temalt sai kõik uudised
teada.
Tööaeg jookseb
ei saa muud teha ega kõrvaliste asjadega tegeleda,
sest töö tahab ära teha.
Kas asi on nii püss, et muru peab niitma (võib kasutada ka mõne teise tegemise
juures).Kas selle töö või tegemisega on nii kiire, et ei
kannata edasi lükata või ei anna oodata.
Mis rooga me täna teeme?
Roog – toit
Kraaka
ulakas, vempusid tegev poiss
Apsat
kinga konts
Leib pandi palaka alla
ahjust välja võetud leib kaeti riidega.
Asjad jäävad tallele
asjad hoitakse alles
Maarott
meremeeste ütlemine kuivamaa meeste kohta, mees
kes elab sisemaal
Labrakas
üliõpilased kasutasid oma pidude kohta
Kollanokk
algaja tegija, kogemusteta, väheste teadmistega
nooruk
Pralle
kõva pidu
Smoorpraad
potis (haudepotis) hautatud liha, tehti kaste peale
Undruk
seelik
Läks nagu muti auku
kui laual on midagi head sööki ja saab ruttu,
märkamatult otsa, siis öeldakse, et läks nagu muti
auku
Autolahvka
kauplusauto, kauplusbuss, mis sõidab mööda
maakohti ringi
Leitsak
palav, lämbe, tuuleta ilm
Telegramm
postkontorist sai saata tähtsaid ja kiireid teateid, kus
blanketile oli trükitud sõnum, mida taheti saata ja iga
sõna maksis teatud kopikaid.Telegramm toimetati
kiirest kohale.
Kaugekõne
postkontorist tellisid kõne oma piirkonnast väljaspool
(teise Eestimaa paika või välismaale), siis istusid ja
ootasid postkontoris, kuni sulle öeldi, et minge sinna
kabiini ja teid ühendatakse selle inimesega. Hiljem,
kui juba kodudesse rohkem telefone tekkis, sai
kaugekõnet kodust tellida.
Panderoll
postipakk, mida saadeti postkontorist.
Kannuseid teenima
kellelgi meelepärane olema, mingil määral pugema.
Mis palakad sul ümber on?
Mis riided sul küll seljas on?
Udukäärid
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Ära aja kägu

Ära räägi rumalusi, tühja juttu

Ütlemisi:
Aitäh aitäh ütlemast.
Noh on norimissõna.
Seda tuleb tikutulega otsida.
Üks sugu laulab sama lugu.
Kas sa oled põtra hobuse seljas näinud? Nii saab küsida, kui soomlased hobusega
mööda ratsutavad.
Õpetajana võin öelda, et varsti ei teata sõnu tosin ja kuraditosin. 5.klassi ajalootunnis
avastasin, et õpilased ei tea , mis tähendab puusärk, isegi - kirst - ei teadnud mõned.
Vaimukas vastus oli küsimusele: Mida tähendab kaheväljasüsteem? See on vilja- ja
loomapõllundus. Kui ühel tükil kasvatatakse vilja, siis teisel tükil on loomad.
Sõnad on kogutud oma pereringist, lihtsalt mõtlesime sõnade peale, mida me
kasutanud oleme aegade jooksul. See oli iga pereliikme ülesandeks.
Koolis, 5.klassi vene keele tunnis selgus, et õpilane teab teler, telekas, külmkapp, aga
kui oli vaja sõnaraamatust otsida nendele sõnadele venekeelset tähendust, siis öeldi, et
selliseid sõnu seal ei ole. Ta ei teadnud, et tuleb otsida sõnu televiisor ja külmutuskapp,
sest teisi variante selles sõnastikus ei olnud.
Meie peres tehakse munasousti. Ei tea, kas selline toit selle nimega on või ei.
Võetakse munad ja lüüakse lahti, lisatakse soola, jahu ja piima-vee segu, segatakse ja
see nn.vedelik kallatakse pannile. Alguses tuleb pannil liigutada, et klimpi ei jääks, kaas
peale ja siis hakkab see vedelik nagu keema. Tulebki sousti moodi asi ainult munast,
muna jääb nagu väikeste tükkidena. Juurde keedame kartulit ja praeme triibuliha.
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9.
Valik murdesõnu Arno Kasemaa vihikust
(kogutud 1990-ndatel aastal, Kunda ümbrus)
viegas
keikse
vigast
korjuksi
tuhlis
plehvetär
kaiv
puiega
andama (andada, andas)
laulama (laulada, laulas)
ottama (ottada, ottas)
parbutama

võigas
kõige
vikat
kokku korjama
kartul
pliiats
kaev
puudega
andma
laulma
võtma
lobisema

Elli, söö veel rasvaga praetu tuhli!
Ütle präigas, et sa ei oll lollikene!
Kuida see siis ninda vähesega leppis?
Üsku härra soita treppi
Poiga, mida sa tied siel?
Mida sa siel parbutad?
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10.
Meeli Mülleri lood
(Miila küla, end Viru-Nigula kihelkond)
Meie kodu asus Miila külas Rägavere külanõukogus, Rakvere rajoonis (vahepeal ka
Kiviõli rajoonis). Aastatel 1952 – 1964 elati ja räägiti seal nii, nagu allpool jutus kirjas.
Kirjutan teksti just nii, nagu sel perioodil suusõnaliselt räägiti või sõnu hääldati või
kuidas kõlas. Meie kõnepruugis ei kasutatud kunagi selliseid sõnu nagu: kardulad, pliita
või kaan, vaid olid kardulid, pliit ja kaas. Teatud sõnad olid kolmandas vältes nt. tõuseb,
linnas jne. Tüüpiline hääldus kõlas näiteks nii: „Siu sie kuer kinni ja tua seie – seo
see koer kinni ja too siia“.
Samal ajal kirjutati aga hoopis teisti, üsna korralikus kirjakeeles, koolis oli seega hästi
õpetatud. Minu vanemad olid lõpetanud ainult 6 klassi, vastavalt Nõmmise ja Rägavere
algkooli Virumaal. Kirjakeel oli neil korralik. Nad olid ka väga palju lugenud ja
kunstikalduvustega inimesed. Rääkisid aga teisiti. Lapsepõlves rääkisin ka mina nii,
kuni kooli läksin. 1964. aastal läksin Rakveresse õppima ja elama, aga kui koju tulin,
siis rääkisin ja räägin ka praegu, kui maale lähen, ikka seda kodust keelt.

Meie pere, aasta 1954. Foto: Aado Tõevere erakogu

Pere kuasnes viiest inimisest, ema-isa ja kolm last. Ema oli kodune, pärast koloosi
põllutüeline, isa koloosi ajandusbrigadiir. Meie, lapsed, käisime Miila ja Kabala
algkuolis, edasi Põlula kualis ja siis Rakvere I keskkuolis. Meie maja oli ehitatud 1939.
aastal. Majas olid õuekoda, tuakoda, küek, kamber, tagakamber, tüetuba ja
„laastutuba“. Ülevel oli lakk, sial olid igasugused kolud ja ehitusmaterjaal. Sõja tõttu jäi
majaehitus pualeli.
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Kuna majapidamises elektrit ei old, siis valgustasid küeki ja tubasi petrooliumilambid, oli
väiksem, ehk „viieliinine“ ja suurem klaaskupliga lamp. Laudas käidi pimedal ajal luomi
toimetamas latorniga. Elekter sai majja ja lauta alles 1965. aastal.
Magasime asemetel, emal ja isal olid puuasemed, lastel vedruvuadid. Suvel magasime
ka lakas või einavirnas. Käsi ja nägu pesime silmikausis ja kuivatasime silmirätikuga,
jalgu aga jalakontsuga. Kuna meil sel ajal sauna ei old, siis laupäeval käisime kõik
küegis vannis, suvel pesime õues. Vahel arva käisime tädil saunas.
Süek oli väga mitmekesine: kapsasupp, kardulisupp, ernesupp, uasupp, piimasupp,
kardulipilgud, tangupudru, munapots, praeliha, tuuvitud porgandid, paksud kapsad,
silgusoust, liha ja kaalikad, appupiimapudi, pannkuagid, marjasupp kuivatatud
puuviljadest, rosinatest või mustikisupp. Oli ka kanieli-saiavorm jõhvikakisselliga,
ruasamann piimaga, bubert ja lumepallisupp. Tehti ka kohvipudi (saiatükid kohvikruusis
magusa piimakohvi sees).
Kohvi tegi ema ka ise. Meil kasvatati ajas sigurit. Sügisel võeti sigurid üles, valged pikad
juurde pesti ja kraabiti nuaga puhtast ja leigati pikuti pualest ning siis akiti kuubikutest.
Kuivatati pannil ja pruunistati kohviprenneris leivaahjus, siis jahvatati kohviveskiga
pienest. Sie oli väga raske jahvatamine. Puru segati nisu, odra ja kaerajahu seguga ja
küpsetati pannil koos kuorega. Pisut lisati ka uakohvipuru.
Mingil ajal ilmus kasutusse ka „poslamasla“. Seda kasutati sprottide tegemisel, kui
õnnestus sügisel rasvaseid kilusi saada. Hiljemb küpsetas ema selles ka lihapiirukaid.
Kodune süem mekkis meile väga.
Peale süema pesti riistad puhtast ja pandi riistarestile valguma, süemalaud, millel oli
vakstu, pühiti laualapiga üle.
Kui oli lieripidu või suuremb sünnipäev, siis tapeti tavaliselt vasikas või lammas, tehti
muarpraadi, sülti, pastieti, küllevorsti. Pidulaual olid alati ka kiedukardulid, ieringid
soumiga, rosolje, puest ostetud konservid: sprotid ja kala tomatis, ka suitsujuust ning
peale „ruasa magustoit“ jõhvikakisselliga, kohv ja omatehtud tort. Ei puudund ka kali,
koduvein ja pueviin, laste jaust osteti terve kast limunaati.
Tuppa tuadi pikad lauad ja pingid, pandi lauale valged linad ja kaeti laud (taldrikud,
nuad-kahvlid, tassid ja klaasid ning viinapitsid, ka mitmed vaagnad, sinepi- ja
sualatuasid). Kindlast tehti kalja. Sie oli suur tüe. Kaljaastja, millel oli külles kraan, oli
pikalt kuivana seist, sie pandi likku, et ta turbuks. Siis aeti tulepeal ümmargused
põllukivid kuumast, astjasse valati keev vesi ja pandi sisse kadakaoksad ning nied
tulikuumad kivid, nii et auras, kees ja mürises. Kaas pandi astjale peale. Nii kupatati
astja puhtast ja pidas ka vett. Samal ajal tehti rukkid või odrad märjast ja pandi suaja
kohta idanema (idu pidi olema sama pikk kui tera) ja seejärel aeti läbi akklihamassina,
ning siis pandi suurte praepannidega kuuma leivaahju küpsema, et tärklis muutuks
sukruks. Küll oli tubades ia magus ais. Astja põhja pandi puhtaid õlgi või kadakaoksi, et
linnasepuru kraaniauku ei ummistaks. Küpsend linnased valati kaljaastjasse, kuhu lisati
sue vesi ja algaski apnemine. Seda kalja juadi pidu ajal ja terve suve. Oli palavaga ia
jahe juamast võtta, sest kaljaastja seisis külmas kuuris. Kui sai juure lisada suodat, siis
akkas see kihisema ja oli käre juak nagu limunaat.
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Suvistel sünnipäeva- või lieripidudel, kus oli rahvast ikke kolmekümme ringis, lauldi
lauas palju ja siis mindi õue ringmängusi mängima – kõik lapsed, mehed ja naised lõid
kaasa: „Üks ühte…“, „Need kosjad tulid saarest…“, „Me lähme rukist leikama…“, „Ass,
ass, tagumine paar välja“, „Üks peremies võttis naise“, jne. Tantsiti akordionimuusika
saatel, sest keegi ikke oskas pilli mängida. Kuas oli sugulased ja majasõbrad.
Jaanipäeva tähistasime ka suurelt, palju sugulasi oma külast ja kaugemalt tuli kokku. Oli
suur jaanituli metsalagendikul ja vahel ka põlev tõrvatünn kõrge ritva otsas, et paistaks
kaugele. Mängiti pilli, lauldi ja tantsiti. Jaanipäevast suitsetati alati suured restitäied
räimekala, küpsetati präänikuid, tehti koduõlut ja kiedeti sualaliha ja mune. Ning viel
leib, sai ja või. Suure turukorviga võeti toit tule juure kaasa. Teised tõid ka süemist
kaasa.
Kualis käisime jala, kevadel olid jalas kummsaapad, mille sies olid põhjukad, talvel
vildid. Sügisel olid seljas kummmantlid või impregneermantlid. Suvel lippasime palja
jalu, siis olid jalas „kuresaapad“. Kleidid ja mantlid õmbles ema ise. Materjal oli sits,
flanell, bemberg, villane riie. Lambavill niideti kord aastas lambaraudadega oma
lammastelt, pesti, kuivatati. Siis kõigepealt näpiti lahti, kraasiti, kedrati ja korrutati lõng.
Kas aspeldati või keriti kerilaudadelt keradesse. Lõngast kuati sukad, sokid, kindad,
kampsunid, mütsi-sallid, aluskuued, püksid jne. Lõnga värviti suures pajas.
Ema kietis ise ka siepi, see oli suur tüe. Selleks oli vaja kuusetõrva (kõlbas ka
männitõrv), luomarasva (sia või veise siseelundite küllest võetud rasv, maunahad jm)
siebikivi ja suola. Oli eraldi siebikeetmise pada, mis pidi olema kindlast malmist. Kui
keedus oli jahtund, siis leigati nuaga angund kihist parajad siebitükid välja. Oli elepruuni
või tumepruuni värvi siepi, olenevalt tõrvast. Paja põhja jäi tumepruun vedelik ehk
siebisuap. Seda kasutati ka põrandariiete, tüeriiete pesemisel.
Pesu pesti siebiga, mida leigati tulise vie sisse ja lasti liguneda. Tuhalehelisega kiedeti
valged pesud pajas läbi. Loputati mittu korda.
Kuuse-ja männitõrva sai vaigutajatelt, kes okaspuumetsades seda puudelt võtsid,
leigates sisse sälgud, kust tõrv valgus plekist lehtritesse, mis vajutati tüvede sisse. Meie
üks sugulane tüetaski Tudus sel ajal vaigutajana.
Tüed oli meil alati palju ja kõik enamesti käsitse: eina niitmine, puude langetamine,
okste laasimine kiimiga ja saagimine. Eriti raske oli suurte puude mahasaagimine
kahemehe saega. Ka pienarde kaevamine, vie võtmine kaevust, kastmine jne. Obusega
künti maa ja aeti vaud. Sõnnik vieti laudast väljale ka obusega ja lahutati käsitse
angudega laiali. Uast käidi tuamas koloosist või teisest perest kui omal enam ei old.
Talvel tuadi einamaametsast obusega suur kuarm einu, mis suvel oli valmis tehtud ja
lattu pandud. Ka puud vieti obusega metsast koju. Luamad olid suvel karjamaal või raja
pial ketis ja neid käidi siis kergitamas ja juatmas.
Siale kiedeti päeva tagant pajaga kardulid. Piima aeti läbi piimamassina ehk
kuarelahutaja. Läbiaetud piim anti sigadele ja kanadele, kuarest valmistati
võimassinaga võid. Kanamune ja võid viidi ka Kabalasse kokkuostu. Piima viidi
piimaplekkidega obusega ka Ulvi meiereisse.

30

Üks sügisene tüe oli viel kapsategu. Kärruga tuadi väljalt hilise kapsa piad, leigati
pialmised lehed ära ja hakati kapsariiviga suurde puuvanni riivima. Enamasti aga raiuti
kapsarauaga pualest leigatud kapsapead madalamas puutünnis pienest ja tõsteti siis
kätega kõrgemasse puust kapsatünni. Iga kihi vahele pandi suala ja tambiti raske puust
kapsanuaiaga kõvast kokku, nii et mahl tuli välja. Tünn täideti ääreni, peale lautati
suured kapsalehed ja vajutusest pandi lauatükid ja peale kivi. Kapsategemine oli väga
puhas tüe. Esimestel päevadel lasti soojas käärima. Siis tassiti tünn keldrisse külma.
Apuid kapsaid jätkus alati uue teuni välja. Aga siis olid nad küll juba tuliapud.
Iga sügise käis isa obusega kaugel veskil jahu jahvatamas. Leiba, saia ja
porganidpiirukat tehti kord nädalas ja leivaastja oli kambris ahju kõrval suajas. Laivaahi
küeti ielmisel õhtal kergelt suajast ja järgmisel ommikul juba rohkem ja siis pandi leivadsaiad ahju. Praeahjus tehti präänikuid. Kuarest ja sukrust kiedeti pliidil pannis segades
ka kurekompekid.
Jõulust tapeti alati siga, esimine toit oli maksapraad ja naiste esimine tüe oli sualte
puhastamine. Tehti verivorsti, sülti, pastieti, muarpraadi, küllevorsti. Verivorsti kieduviele
lisati kardulid, porgandid ja tehti vorstisuppi. Pluomirasv leigati veikestest tükkidest ja
nendest sulatati suures potis rasv ja järele jäid „rasvarobid“, krõbedikud, mida süedi
leivaga. Hangund rasva kasutati süema tegemisel ja sellega küpsetati ka pannkuake.
Mõned päevad hiljem raiuti siga tükkidest ja sualati tünnidesse: pekk eraldi, viirudega
liha, ribi ja tailiha eraldi, paremad tükid (karbonaat) pisikesse pütti. Ka saba, kõrvad,
kuodid ja jalad pandi suola, et oleks vastlapäeval ja teistel talvistel tähtpäevadel võtta.
Kopsust valmistati maitsevat piirukatäidist, nierud ja süda söödi autatult juurviljadega.
Eriline tüe oli siamau puhastamine ja maunaha ärakiskumine. Kuuma kiviga kõrvetati
magu siest puhtast. Puhastatud magu täideti maitsestatud akitud liha ja pekiga, lisati
sibulat ja küüslauku, kiedeti pehmest ning pandi vajutuse alle külma. Oli väga maitsev
toit. Mõnikord kupatati magu lihtsalt pehmest ja aeti läbi lihamassina ja tarvitati toidust.
Siast läksid raisku ainult arjased ja sõrad. Kuna sual ei olnud raisata, siis teatud aja
müedudes oli vaja lihatünnide sualvesi läbi kieta, et liha hukka ei läheks. Selleks
kallutati kahe inimise vahel tünnist sualvesi välja, mis oli juba ruasat värvi, pandi suurde
potti ja aeti keema. Vaht korjati ära ja järele jäi selge sualvesi, mis jahutati ära ja valati
tünnidesse tagasi. Seda tegevust korrati mõne aja pärast jälle.
Jõulukuusk tuadi suuskadega kaugelt einamaametsast, sie oli suvel einategemise ajal
isal valmis vaadatud. Kodujuurest metsast ei võetud seda kunagi. Enne jõuluid tehti
tubade puhastust ja nõgeti müür. Küeti ära ka külm tuba, ehk tagakamber, et külalised
saaksid sial magada. Selleks pandi müüriääre maha lambanahast tekk. Kuusk tuodi
tuppa 23. detsembril ja meie, lapsed, ehtisime selle ära. Jõuluehetest olid klaaskuulid ja
punased õunad „Tartu roos“. Lambarasvast olid juba sügisel valmistatud küündlad.
Küündlajalad olid ka ise tehtud, traadist keeratud ja väiksed hõbedased kuulid otsas.
Kui õhtal kuusel kõik küündlad said põlema pandud, no küll siis oli tuba valge. Kindlast
tuli jõuluvana, kes tõi kinkisi – lastele pähklid, kompekid-präänikuid, arva ka mänguasju.
Mõnikord oli kott kinkidega jäätud metsa ja kõrval põlesid küündlad. Seda oli ka väga
romantiline leida. Jõulupuule tulid meie tädide pered, see toimus alati 24. detsembril,
vaatamata keerulisele ajale. Oli kaetud väga ilus pidulaud, kust ei puudund ka pudel
31

koduveini ja koduõlu. 31. detsembri, vanaaasta õhtusöögist oli aga tavaliselt
jänesepraad, apud kapsad ja kardulid, sült, verivorstid ning magustoidust präänikud ja
marjasupp. Alati valati õnne ja vaadati varju pealt, mis kuju kellegille tuli. Isa lasi
jahipüssist kell 12 kolm pauku. Siis kuulasime, mis ääli kaugemalt kostab ja
ennustasime uut aastat. Vastlapäeval oli kindlast erne-uasupp ja siajalad või kõrvad.
Tehti kondivurri. Käisime ka liugumas– suusatamas ja kelgutamas, tegime
lumememme, kui oli sulailm.
Kevadtalviste tüede ulka kuulus viel luudade tegemine. Isa oli varunud suured kimbud
häid kaseoksi ja siis õhtuti lambi valgel sättis nied kindlast kimpudesse, vestis otsad
ümarast ja pani piale kaks luuavõru. Nied luuad olid väga tihedad ja tugevad, neid tehti
korraga ikka kümmekond ja pandi lakka oma aega uatama. Selle tüega oli küeks üleni
prahti täis.
Esimiste kevadetunnuste ulka kuulus kindlast suusatõrva ais, sest isa tõrvas kõigi meie
isetehtud laiu suuski just kevadel ja pani nied märtsikuu päikese kätte maja seinaääre
kuivama. Sie ais oli väga mõnus. Räästad tilkusid ja esimised rohututid kundamendi
ääres olid välja suland. Siis sai akatud kuldnokki uatama, pesakastid olid juba valmis.
Ja oi seda rõemu, kui ühel varahommikul kuuldus kõrgelt kase otsast vilistamist.
Maarjapäeval käisid tädid meil alati külas ja siis võeti maarjapuna, ehk koduveini. Ja
õhtul enam tuld üless ei võetud. Pieti videvikku ja üeldi, et „Maarja vahib aknast sisse“.
Abrilli lõpus aeti kardulikuhi lahti ja akati kardulid valitsema – ikke siakardulid ehk pienid
eraldi ja süemakardulid ja siemekardulid eraldi. Mai alguses pandi kardulid maha,
septembri alguses jälle nopiti üless. Noppimisel olid abis sugulased. Lõunesöegist kietis
ema enamesti kana-klimbisuppi, selleks tapeti nuori kukkesi. Magustoidust oli
mannapudru kisselliga või pannkuagid.
Hiljemb sügisel korjati veel täksiga kardulipõllult kõik kardulid, mis künniga välja tulid,
üless. Sedavesi sai põld täiest puhtast.
Kevadel läks tavaliselt üks kana auduma ja oli tore uadata, kui jasmiinide õitsemise ajal
tulid välja kanapojad. Pojakana ulkus siis oma puegadega õues uhkest ringi.
Suvel oli piamine tüe einategu. Kõigepealt käsitse niitmine ja kaarte lahtilahutamine, siis
luavõtmine. Einu kaarutati ja kuivatati, pandi saatu või kärpasse. Lahutati mittu korda
lahti ja jälle kuivatati, siis kanti saadupuudega kahevahel lauta ja aeti anguga lakka või
virna. Isal oli kevadest sügiseni palju tegemist ka mesilastega.
Suvel korjasime ajast ja metsast palju marju– mets oli meil kohe maja ligidal. Kõigepialt
maasikid, siis mustikid ja vaarikid, hiljemb pohlad. Sügisel käisime aga sienil, meil
kasvas palju männisieni ja pilvikuid. Korjasime ka einamaametsast sarapuupähklid.
Pärast istutasime sarapuud omale kodu juure.
Meie tua ies oli palju lillepiendraid ja -klumpisi, tua taga olid juurviljapiendrad ning
mesipuud. Kapsamaa oli väljal. Kõik oli alati korras ja umbrohust puhas. Ajas kasvas
palju õunapuid, vaarikid, maasikid ja marjapõesaid. Ema tegi suured purgitäied magusat
muasi, kuivatas mustikid ja õunarattaid. Murakaid ja jõhvikid korjasime kaugemalt, Sirtsi
suast. Korjasime ka pihlakamarju, nied olid lakas kobaratega sõelte pial ja talvel sõime
neid jääs marju vitamiinidena, samuti jääs jõhvikid, kui palavikus aiged olime. Hiiemäält
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korjasime kibuvitsamarju, neid sai ka kuivatatud ja talvel oli neist ia tied teha. Sie oli
kõige paremb tie.
Augustis käisime jõel vähki püüdmas, neid oli sel ajal tohutult palju. Püüdsime neid
jõekallaste urgastest aga nad ulkusid ka päeva ajal jõe põhjas ringi, ainult korja kotti.
Korraga sai ikke paarsada vähki püütud ja suures pajas tilliokste ja sualaga kiedetud.
Paljudel vähkidel oli suured marjakobarad laka all. See mari oli eriti maitsev süia. Siis
oligi lõuna- või õhtusüek ainult vähkidest.
Sõnaseletused:
kuasnes
küek
latorn
kardulipilgud

koosnes
köök
latern
kartulitükid keedeti vähese veega pehmeks, lisati paks rõõsk koor,
sool ja segati
segamini ning söödi praelihaga ( väga rammus toit)
munapots
munahüüve
appupiimapudi
hapupiimale lisati leivatükid ja sool, seda söödi kuuma
keedukartuliga
ruasamann
mannakreem
kohviprenner
pika puust varrega metallist sahtliga pann sigurite ja kohviubade
röstimiseks leivaahjus, mida keerati edasi-tagasi
süem
söök
lieripidu
leeripidu kodus peale kirikuskäimist (leeris käidi kirikus veel 1957.
aastal, oli ligi 30 leerilast)
muarpraad
praetud karbonaadist (sea välisfileest, ilma kondita) valmistatud
kaste sibula, soola ja pipraga ilma kooreta
ieringid soumiga soolaheeringad koos hapukoorega, millele oli lisatud suhkur,
hakitud sibul ja sool (hästi magus koorekaste)
ruasa magustoit sharlotte kook
jaust
jaoks
turbuma
leos olema, leotama, sellest paisuma
ais
lõhn
kualis
koolis
põhjukad
vildist väljalõigatud sisetallad
kuati
kooti lõngast
seebisuap
seebisoop, jääkaine seebi keetmisest
tuhaleheline
leotis puutuhast ja veest
kuarm
koorem
luami kergitama ketisolevate loomade ketivaia edasitõstmine söömata rohumaale
kuarekompekid
omavalmistatud kompvekid
viirudega liha
nn triibuliha
nõgeti müürid
puhastati kadakaoksaga soemüüride lõõrid
kundament
vundament
kardulid valitsemakartuleid valima
täks
kepp, mille otsa külge oli löödud väike terav nael sedavesi - sedasi
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Lisan veel mõned Miila külas Virumaal kasutatavad sõnad:
aganik
laudas, kus ühes otsas on loomad ja teises otsas heinavirn, siis
selle kõrvale on erladi tehtud vahesinaga väiksem osa, milles
hoitakse eraldi lammastele ja vasikatele mõeldud peenemat ja
paremat metsaheina; seal aganikus ka suvel magati.
kärru
Kus sa kolkasid?
kerves
pitskireis

käru
kus sa kolasid (kui jäid koolit tulemisega hiljaks, siis küsiti nii)
kirves
seda üteldi ikka siis kui oli liiga lühike seelik ja paljad sääred, reied
paistsid, see oli ikka halvustavalt öeldud, et nägid inetu välja
ängastama
peamiselt salaja mingi asja või elusoledi (näiteks kassipojad) ära
hävitama, likvideerima
Meie kandis kasutati ka väljendit " juuda sitta ja pergeli paska" mingi paha asja kohta
Ja meenus veel üks kasutuses olev riukalik tegevus meie noorte hulgas -"tönki
tegema". Selle väljendi avastasin, kui lugesin nädal tagasi Trad.Attack!i
kontsertetenduse plakati pealkirja "Eesti mängud.Tönk", lavastaja Peeter Jalakas.
Tönki tehti meil nii: 15 - 20 aastaste noorete seltskond: kaks noort võtsid ühel poisil või
tüdrukul üks kaenalde alt, teine jalgadest ja siis tõsteti üles-alla liigutustega nii, et
taguots käis korduvalt vastu mingit kõva asja, kas oli see pink või puupakk või puukänd,
Ja see oli päris ebameeldiv, isegi vahest valus ja kogu seltskond sai naerda teise häda
üle. Aga see oli ikka naljaga pooleks, mitte pahatahtlikult või kiusamiseks ja
valutegemiseks. Kui olid kodused peod, siis tehti seda mängude vahele ikka!
Praegu on veel vägagi kasutuses sõna täma - tema asemel. seda kuuleb väga tihti.
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11.
Mõned sõnad. Anu Soon
(Iisaku khk Lõpe küla, Viru-Jaagupi khk Võhu küla)
Saadan mõned sõnad, mis mul on meeles lapsepõlvest (1950-68), kui elasin Iisaku khk.
Lõpe külas. See on küll Virumaa, kuid kas need liigituvad üldse viru murde alla, kuna
sõnades on poluverniku ja vene mõjusid.
püksid, mis pigistavad, on liiga ümber
lännik, pang, näiteks: kilumanergas
pole päris küps, terad on tunda
soodasepik (tehti paksemast koogitaignast, sisaldas
nisujahu, mune, hapupiima, soodat)
vooringa piirakas
kohupiimapirukas
polud, polod
laudadest magamislavats
plott
palgiparv
laapa, kükilaapa, pitt
kullimäng (nimetust pitt kuulsin Iisaku koolis teistelt lastelt)
lõõrikas
vihmauss
kärbseplett
kärbsepiits
letid
patsid (nii nimetas neid ema, sünd.1911.a. Roostoja külas)
leijan
joonlaud (ütles vanaema, sünd. 1890.a. Roostoja k.)
siiras
koeral on karvad turris
kuugistama
kägistama
piigistama
pigistama. pluusi kaelus pitsitab
tönikas
puunott
laite
lattaia lai lattidest värav, millest mahtus ka hoburakend läbi
tagumik on puupas
selg pole sirge
halesinine
kahvatusinine
nühkerdama
nühkima, hõõruma
ängastama
ära kasutama, tarvitama.
Nüüd üht-teist, mida olen kuulnud, elades Võhu külas Viru-Jaagupi khk.(1990-2018):
pitskid
lämmergas, manergas
puder on vähe raag
paasik

1. Lepal on näljaurvad. Ei tea, mis see tähendas, kevadel aasta ennustuseks?
2. Panen puud tagurpidi ahju, siis paneb vanakurat mind põrgus ka tagurpidi.
3. Vanasti kadripäeval mehed tegid ka kadrideks. Üks oli veel kadripruut, see oli ka
moes, mängiti pulmad. Aga need [pruudid] jäid sõtta. Oli selline uskumus..
4. Jõudu nigu rajasandil [Raja sandil?] See oli selline narriv tunnustus.
5. Küll nüüd viskas juudi rahva sekka! See oli Kello Karli [klassivenna] ütlemine. Kui
keegi ütles midagi uskumatut.
Kuuldud M.O. (pensionär; eluk. Pajusti): Lõhkised tassid tuleb kõik ära visata.
Tähendavad pere lõhkiminekut, kui neid kapis hoiad.
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12.
Tereh. Heino Jäger
(Jõhvi)
Keikse parembat uvvel vuastal! Ette keik Teite iad kavatsused lähesivad korda!
Elen kualia´ast seiemaanni piinand egäsugu pilla. Lapsepolves puhkuti meite kodo
Jõhvi murdekieli vai oiette ninda pali, ku tämäst eli jarelä jäend. Elen sidä uvvendand jo
miskit leuend lisa. Meite kodo keski ei õõ-taned. Ninda on minu uvvi, että ku kesski
panisi lehte kuulutuse, kos nied, ke viel miski mäletavad, andasivad märku, saisivad
koski kokko jo puhkusi EMAKIELI. Sie on sie kiel, miska puhkusuvad ema kaasin.
Edimene samm on kirjakielä sehen panda murdesanomid.
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13.
Minu vanaema sõnad. Kristiine Männik
(Simuna khk)
Minu juured on Virumaal, Simunas, kus olen veetnud ka suurema osa oma lapsepõlve
ja noorusajast – seal sündis ja elas minu vanaema
Nüüd elan küll pealinnas, ka vanaema on surnud, aga Simuna on ikka minu hinges ja
südames. Hoian iga kildu ja mälestust kui kullatükki ja kõiki vanaema õpetusi kuulen
oma tüöde ja tegemiste juures.
Eile raadiosaadet (viru keelest) kuulates hakkasin ühtäkki Suokassi hääle asemel
kuulma oma vanaema oma – nõnda palju tuttavat ja lähedast oli seal, et pisar tikkus
silma. Tekkis minus kindel soov üks eriline sõna edasi anda.
See on üks sõna, mida minu vanaema väga tihti kasutas ja mida kasutab rohkemal või
vähemalt määral ka kogu meie järeltulev naispere. Meie pere on ainus, kus olen seda
sõna nüüd, uuemal ajal, veel kuulnud reagitavat. Lapsena Simunas olles panin tähele,
et seda kasutasivad ka teised vanemad inimesed, aga nüid tundun endale (eriti siin
pealinnas) üsna ainuke olevat, kes seda sõna pruugib ja kes sellest õigetmuodi ka aru
saab.
ÄNGASTAMA. ÄNGASTATUD- Minu vanaema ütles seda ikka siis, kui mõni asi oli
kadunud, puruks või mõnel teadmata moel oma asukohta muutnud. Aga seda võis
öelda ka inimese/luoma kohta, kui nendega oli midagi hullu juhtunud ja täpselt ei
saanud välja üelda, kes seda hullu asja talle just tegivad või mis ikkagi täpselt toimus.
Sielle sõna kasutamine andis asjale alati natuke maagilist ja müstilist varjundit, sest sie
sõna ei andnud kunagi täpset ülevaadet juhtunu kohta. Mis juhtus ja kuidas – ei tia, aga
midagi juhtus tingimata. Inimeste puhul oli asi viel eriti salapärase varjundiga.
Kuigi ma ei ole kunagi sielle sõna kirjapilti näinud, arvan ma, et tegelikult oli sie sõna
vist rohkem nagu Engastatud st. esimene täht ei olnud puhas Ä, vaid kõlas natuke nagu
E-na. Aga siiski ei olnud see puhas kõrge E, vaid pigem selline Ä poole kalduv. Ja kui
nüüd lausuda mõlemat varianti puhta häälikuga, siis lähedasem on ikkagi Ä
algustähena.
Natuke näiteid (minu vanaema häälega):
„Näh! Jälle on kieegi sielle ära ängastanud!"
„No kiellel oli nüid tarvis seda jälle ära ängastada?"
„Lapsed! Kamm on jälle siit kapi serva pialt ära ängastatud! Kas ei oska siis asja oma
koha piale tagasi panna?"
„Voata aga – ängastavad su viel keset üöd sial metsatiel ära!"
„No mina arvan, et ju nad ta ikka ära ängastasivad, ega inimene lihtsalt sedassi ei kau."
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See on niisugune ilus sõna minu mielest. Mina ikka kasutan seda, kui võimalust on, aga
kardan, et piale mind läheb ehk kaduma.
Annan selle sõna Teile hoida. Ehk jääb pidama.
Kuna juba järgmisel nädalal on minu vanaema surma-aastapäev, siis arvan, et see ühe
tema armastatuma sõna hoiule andmine oleks ilusaks mälestuseks. Ma ise ikka olen
vahest mõelnud, et mis selle sõna algupera võiks olla. Üks oletus on, et see on äkki
tulnud väljendist „ära hingama". Ära hingatud, hengatud, engatud, engastatud,
ängastatud. Aga see on selline mielevaldne tuletamine ja kinnitust mul küll selle kohta ei
ole ja täpselt ju ei tia.
Kuigi kui mõtelda, et vanasti ju kardeti küll võerast paha silma ja isegi seda pieeti
kurjaks endeks, kui võeras inime mõne luoma või kallima asja piale hingas, siis täitsa nii
võib olla küll, et see tähendab kaudselt, et asi on ära hingatud. Eriti kuna täpselt ei tia,
mis siis asjaga ikka juhtus. „Ju kieegi hengas piale ja siss läkski nii, et ..."
Lisaks veel:
Sattusin jälle korraks mälestuste lainele ja panin kiiresti kirja, mis meelde tuli. Ega seal
nüüd ilmselt midagi maailmamuutvat ei ole, aga natukene minu meenutusi vanaema
kõnepruugist Viru instituudile lugemiseks.
No kassa näed – lõuna juba varsti käes ja täna pole vjel mitte kõverat kõrt tein'd!–
niimoodi ütles, või mis ütles - pigem ikka hüiatas väga emotsionaalselt, meie vanaema
siis, kui lapsed ei viitsinud kuidagi oma igapäevaste kohustuste täitmisega alustada ja
muudkui venitasivad ja venitasivad õue tüöle minemisega. Hüiatamise juurde käis veel
käte kokku lüömine ja etteheitev piavangutus.
No mes jõmmimine sjee käib jälle?– Üks levinumatest etteheidetest meie vanaema
juures. Vanaema ei saanud aru meie, laste, kombest kogu aeg nina raamatus passida.
Tema arvas, et raamatulugemine keset kallist tüöpääva on üks suur pääva raiskamine
ja tüöst viilimine. Porgandid tahtsivad rohimist, hein kaarutamist, tomatid kastmist,
kartulivaud muldamist – aga lapsed muudkui istusivad tuas raamatute taga.
Ise nuoor ja viks tüidruk, aga kaardinad on akende ees niimuoodi, et naabrid
arvavad, et juoodikud on majas!– Vanaemale oli alati väga tähtis, et kaardinad
oleksivad kenasti sirgelt akende ees, sest muidu jääb tema kodust lohakas mulje. Ma
ise olen nüid selle vanaemalt üle võtnud – nii selle ütlemise kui ka selle, et kaardinate
järgi saab palju inimeste kohta ära ütelda.
No mes sa kellad sedasi?! Hobused lähevad lõhkuma!– no sedasi öeldi muidugi
hommikusöögilaua taga lapsele, kes kippus tassis suhkrut segades lusikaga ikka kõlks
ja kõlks vastu tassiserva lüööma. Mina ütlen oma lapsele sedasamuti ja saan seepiale
tihti märkuse osaliseks, et mingeid hobuseid meil akna alt mööda minemas ei ole ja
üleüldse niimoodi ei sobi enam ütleda. Noh, ma ütlen ikka
Näeh! Vurle mis vurle!– seda ütles vanaema sedasi nagu lõpliku ja võidurõemsa
tuoniga - umbes nagu „no mis ma ütlesin!" – ja seda öeldi siis jälle lastele, kes olid ju
suveks maale tulnud linnalapsed ja maatüöd eriti ei kippunud hindama. Luomulikult ei
olnud neil ka täit mõistmist maatüö olulisusest ja sellest, kuidas mõnda asja
mõistlikumalt tegema piaks. See „vurle" oli üsna pahasti öeldud ja läks lastele väga
südamesse ka, sest me saime kõik aru, et „vurle" on keegi vanaema arust täiesti kasutu
sort inimest, kelle muodi me keegi kohe mitte olla ei tahtnud. Kõik ikka tahtsivad
vanaemalt kiitust saada.
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No mes sa vahid nüüd seukse valge silmaga?– niimuodi ütles vanaema siis, kui laps
mõne tema ütlemise või nuoomimise peale altkulmu põrnitsema jäi.
Ja mes sa posised nüid sial? Posiseb ja posiseb ... tule seia, voaatame– ja
niimuodi ütles vanaema siis, kui selle valge silmaga vaatamise järele pahandada
saanud laps veel omaette pahuralt midagi pomiseda võttis.
Ega vanaema kurjaks ei saanud kunagi, tema nuoomis küll tihti, aga see kukkus tal
kuidagi niiviisi pedagoogiliselt väilla alati ja veikene naerune hääletuon kostis kogu see
aeg kuskilt nuoomimise tagant väilla.
Ss-sina ss-saadana silmamuna!!!– tavaliselt kostis see hüiatus laudast, kui vanaema
õhtul luomi talitas. Ju astus mõni lammas talle varba piale, ajas veepange ümber või
tikkus piadpidi jahutuoopi pugema. Vanaema ütles seda just täpselt niimuodi sõna
algust pikalt ja sisinal venitades. Meile, lastele, oli see väga naljakas kuulda. Ja kui
vanaema siis kuulis, et meie õues naerame tema ütlemise piale, siis ilmus laudaukse
vahele varsti tema kavala naeratusega nägu. See oli ka kõikse vängem ütlemine tema
suust, mis mina eales kuulnud olen. Rohkem vägisõnu ei olnud temal kombeks
tarvitada.
Näh-näh-näh! Ii-iga asi on oma kangust ikka täis!– niisviisi ütles vanaema siis, kui
mõni asi ei tahtnud käte vahel kuidagi õnnestud– kas midagi kukkus maha või ei
avanenud või muudmuodi omatahtsi talle vastu hakkas. See „näh-näh-näh" oli meie
vanaemal üldse üks sjelline tihti üeldav fraas. Ikka siis, kui keegi lastest kippus liialt
sahmerdama või midagi või kedagi oli vaja korrale kutsuda. Piisas ka lihtsalt sellest, kui
vanaema ütles oma natuke naeruse ja imestava häelega „näh-näh-näh!" ja vangutas
natukene piad ja kohe oli aru saada, et midagi on nüid vähekene liiast saanud.
Ega minu vanaema suure jutuga ei olnud ja niisama lobisemist ei armastanud. Tema
ütles oma arvamise väilla enamasti siis, kui teistmuodi enam ei saanud. Ka siis, kui
naabrinaesed käisid vahel külajutte rääkimas, oli minu vanaema rohkem kuulaja rollis ja
väga jutuhoogu ei läinud.
Sellepärast vast selle „näh-näh-näh"– i jätkuks ja minu vanaema kõnepruugi
meenutamise lõpetuseks sobib ehk ka üks meie suguvõsa naestele omane vestluse
mooduse kirjeldamine.
Nimelt oskavad kõik minu vanaemast pärinevad naised väga ilmekalt ja tulemuslikult
pidada maha äärmiselt sisuka vestluse kasutades vaid ühte kolmetähelist sõna. See
sõna on „mhh".
Meie suguvõsa naesed suudavad seda „mhh" öelda absoluutselt igas olukorras nii, et
vestluspartneril ei jää mingit kahtlust, mida me mingist asjast arvame või mida me
parajasti ütelda tahame.
„Mhh" saab öelda, kui midagi ei meeldi, „mhh" saab öelda, kui midagi meeldib. „Mhh"
saab öelda, kui midagi on arusaamatut, „mhh" saab öelda, kui midagi on saanud
arusaadavaks. „Mhh" saab öelda, kui midagi on naljakat, „mhh" saab öelda, kui midagi
on kurba. „Mhh" saab öelda ka siis, kui tahad anda teisele märku, et oled temaga nõus
ja „mhh" avaldab ka rahulolematust öeldu suhtes. „Mhh" ütlemisega saab endale
tõmmata kellegi tähelepanu, tänada mõne asja ulatamise eest, viidata millelegi, teha
etteheidet, keelata, lubada, üllatuda, olla tüdinenud jne. jne. jne. Kõik oleneb
rõhuasetusest, hääliku pikkusest ja intonatsioonist.
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Meie suguvõsa üritustel oleme korduvalt vähe võõramaid inimesi ja isegi omi
abikaasasid selle üleüldise mhh-itamisega segadusse ajanud. No eks te kujutage ise
ette, kuidas umbes 10 naesterahvast pidulaua ümber täielikus üksteisemõistmises mhhitavad.
Meie suguvõsa naesed valdavad seda „mhh"-i täiuslikult ja võin üsna kindlasti väita, et
oleme selle oskuse saanud oma armsalt vanaemalt, kes oskas nii ilmekalt mhh-itada, et
selle oleks võinud suisa eraldi kunstistiiliks nimetada.
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14.
Mõned lood mu lapsepõlvest Viru-Jaagupis ja Kestlas 1950ndatel aastatel.
Erna Võrno
Viru-Jaagupis rääkis vanaisa ikka tuas (toas), tule juama (jooma), süema (sööma),
olivad (olid), läksivad kuoli (läksid kooli), tulivad tied müreda (tulid mööda teed),
mies(mees).
Ristiisa Rudolf elas aga Kestlas mere ääres. Mulle oli lapsena naljakas kuulata, et
vanematel, vanaisal ja ristiisal olid erinevad keeled, murrakud.
Kestla, Liimala, Kõrkküla ja muude sealse kandi külade inimeste keele kõla ja hääldus
oli väga erinev Viru - Jaagupi keelest. Sõnade algused olid eriliselt rõhutatud
(kolmandas vältes). Mäletan seda keele kõla hästi. Õieti väljendubki Kestla murraku
erilisus just kõneldes ja kuulates, kirja lugedes seda nii ei taju.
Meeles on mõned lood:
Esimene tutvus Kestla murrakuga ja eriliselt meelde jäänud laused. Olin 9-aastane, kui
käisin Kestlas olles ristiisaga Kõrkküla poes, mille kohta ta ütles „Lähme Lillli puadi“.
Sõitsime rattaga poest juba ristiisa kodu poole, kus tuli sõita mäest alla, kuid kivi jäi ette
ja ma kukkusin ning ristiisa pudel mu rattal olevas kotis läks katki. Ristiisa ütles: " sind
tuleb luomaaeda viia".
Üks lugu on jäänud meelde koertest , rääkisime koerte haigustest. Ta ütles: “ Need
kallid tõukuerad on luomaarstide leivakannikas“.
Tädi Alma töötas Kestlas laudas, ta ütles igal korral, kui midagi juhtus, „õlis tämä ehk".
Viru-Jaagupis öeldi "ah, las ta olla“, või "olgu ehk".
Lapse kõrvale oli võõras kuulata, kuidas Kestlas kõneldi. Kuigi kaugus Kestla ja ViruJaagupi vahel ei olnud suur, olid kõnes erinevused.
Näiteks veel üks isa jutustatud lugu Kestla vanaisa kohta. Viru-Jaagupi vanaisa pidas
hobuseid, nimetas end parisnikuks, käis laatadel ja oli natuke uhke oma hobuste üle.
Kestla vanaisa oli aga postimees, kes vedas hobusega posti Aseri ja Kiviõli vahet.
Tema olevat armastanud öelda ikka oma hobust kiites: "Aga kui ma Aseris postis käisin,
siis ma panin nindat“.
Sõna "nindat" tähendus oli "nõnda et".
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15.
VIRUMAA LOOD. Anneli Lamp
( Narva, Jõhvi, Kohtla, Püssi, Kotinuka)
Minu naabritädi Miili jutte
Miili oli Püssi mõisas tema enda sõnul „kokaõppis“ ja hiljem töötas kokana. Kui toiduks
oli metslinnupraad, siis tuli taignast väike linnukuju küpsetada, värviliste sulgedega
ehtida ning puutiku otsas prae sisse torgata. Punased sõstrad pesti koos rootsudega,
kuivatati, veeretati tuhksuhkrus ja serveeriti magustoiduks.
Kui Miili leeri läks, siis tahtis ta endale kortse otsaette, sest need meeldisid ja tundusid
väga ilusad. Nii ta siis „vajotas“ sõrmedega, aga nahk läks ikka siledaks tagasi.
Külarahvas teadis, et Miilil on Kohtla mõisa valitseja härra Müllerhofiga sohipoeg. Miili
ise hüüatas selliste juttude peale alati dramaatiliselt ja hukkamõistvalt: „Seda koledat
asja mina ärra Müllerohviga!!!“
Poeg Egon elas Tallinnas, aga suviti oli tihti Kotinukal. Kuna ta maatöödes eriti vilunud
polnud, siis ütles Miili pahaselt: „Sul ei tähenda ennast siia mitte pesitatadagi!“
Miili oli Kotinuka küla elaniku Joosepi kolmas naine. Esimene naine poos end üles ja
teise mõrvasid metsavennad. Joosep oli pärit Avinurme kandist, võtnud osa VeneJaapani sõjast, elanud Jõhvis ning eelmise sajandi kahekümnendatel Kotinukale (tollal
Jördi) talukoha ostnud. Sõjasündmusi kirjeldas ta järgmiselt: „Kui jaapanlane paugu
pani, siis venelase laevad olid nagu silgujollad mere peal laiali.“
Kosjasobitajaks sai Kotinuka küla elanik Helmi. Joosepil olid saapad tökatiga määritud,
Helmil siidkleit seljas. Tuul viis kleidisaba muudkui aga vastu Joosepi säärikuid. Helmi
oli püstihädas. Hobune ka kole uimane. Teel hakkas vihma sadama ja Helmi lõi
vihmavarju lahti, mille peale hobune ehmatas ja jooksma pistis. Kui jõuti pruudi kodu
juurde, ütles Joosep: „Tõmba see sirm veel korra lahti!“ Nii sõidetigi uhke traaviga
pruudile treppi.
Miili keetis oma saunapajas kolhoosi lõpnud põrsastest seepi. Ta ise käänas mitte padapaja, vaid pada-paa. Järelikult keetis ta seepi saunapaa sees.
Kui Miili toapõrandat pühkis, purskas ta suust vett, et tolm ei lendaks. Oma vaskpotte
küüris liiva ja mädaõuntega. Need läikisid ja seisid suuruse järgi riiulil rivis. Miilil oli
kohviprenner, millega ta sigureid röstis, söepressraud ja vaalikaigas. Kurikas samuti.
Riietumisel kasutas alustaljet – see oli midagi rinnahoidja taolist, aga käis alussärgi
peal. Pühapäeviti oli tädi Miilil alati valge põll ees.
1965. aastal peksid Miili ja Joosep veel kootidega oma rehealuses vilja.
Mõisakokana küpsetas Miili-tädi maitsvaid biskviitkooke, mis olid kaunistatud võikreemi
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ja maasikamoosiga. Olen valge supitirina sees selleks tarbeks munakollast vahustanud.
Hõõruda tohtis ainult ühes suunas, sest „muidu läheb veele“.
Kord tuli Miili Joosepi juurde supikulbiga, mille kaha tilbendas varre otsas. „Vaata,
Joosep, kas sa saad seda veel parandada?“ „Mis sa sitaga mängid, viska metsa!“ oli
Joosep pahane.
Ema saatis mind lambaraudu küsima. „Kas tahad oma ute ära pügada?“ küsis Miili ja
pilgutas mulle silma. Mul oli väga piinlik.
Miili oli väike käbe eideke ja armastas mulle, kes ma jõudsalt kasvasin, ikka öelda:
„Varsti võtad mul hammastega peanahast kinni!“
Kui eelpool mainitud Helmi kord millegi peale väga ehmatas, noomis Miili: „Ehmatad
veel endale roosi tahaotsa, lilled külge!“
Veel Miili-tädi väljendeid: „Oh junukene!“ „Oh hirmus ja kole!“ „Kas tee, mis
tahad!“ „Nüüd ei aita enam ei ussirohi, püssirohi, juudasitt ega kamper!“ „Parem ikka kui
paljas vesi ja sagedam kui sandikusi.
Kui mingi asi ei tahtnud edeneda ning juba eos oli hukule määratud, siis ütles: „Ja sinna
perse see surigi.“
Oma meest Joosepit kutsus Miili vestluses minuga „ono Joosep“. Justnimelt ONO, mitte
onu. Hobuse kohta ütles „obone“.
Meie kodus räägiti ikka Miili-tädi pool käimisest. Kord 1970. aastal läksin koos oma
kolmeaastase vennapojaga esmakordselt Miili-tädi poole. Esimesena kohtasime aga
onu Joosepit. Laps ütles viisakalt: „Tere, onu Miili-tädi!“
Miili elas pea sajaseks, vaid kuu jäi puudu. Viimases otsas ta ohkas ja küsis: „Mis sa
arvad, kas me saame?“ „Saame-saame, miks me ei saa!“ vastasin optimistlikult. Arvan,
et ta pidas taevariiki silmas.
Minu ema Lehte (sündis Teilma külas Laiuse vallas Tartumaal, Saksa
okupatsiooni ajal töötas Toilas ning alates 1948. aastast kuni surmani elas
Kotinuka külas).
Töö kontrollassistendina tähendas seda, et ema käis talust talusse ja tutvus
loomapidamisega. Mõõtis lehmapiima rasvaprotsenti, ilmselt andis ka vajadusel nõu
jne. Ühes Martsa küla talus öelnud peremees, kui ema uksest sisse astus ja end
tutvustas: „Noh, eks viskage ka palto vällä!“ /Noh, võtke siis mantel maha!/
Samas külas laulis ja tantsis mööda põlde üks omamoodi vanatüdruk, kes oma tegevust
järgnevalt kommenteeris: „Ma olen ise väga palju komponeerinud.“ Ta soovis endale
valget kirstu, kui surm peaks tulema. „Ja kirstul võiksid olla ka mõned harvad lillad
õied,“ lisas täpsustuseks.
Ega vanasti võõrast inimest lauta loomade juurde lastud. Kaetab ära. Kui keegi lehma
või muud pudulojust kiitis, pidi perenaine ütlema: „Sitta sulle silma!“ Siis ei juhtunud
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miskit paha.
Valastes olnud nii kõva häälega mees, et kui maja põlema läks, siis hõiganud Toilasse:
„Tooge prits!“
Ühes talus tapeti siga. Suskajale tasuti ikka ju lihakäntsakaga. Andnud perenaine siis
seatapjale tüki liha ja küsinud: „Noh, kas aitab?“ „Tuhandeks, tuhandeks, armas
perenaine!“ vastanud mees, aga minnes pomisenud: „Susi koinigu sind läbi
kadakapõõsa!“ Vist oli ikka liiga väike tükk.
Üks mees andnud vaesel ajal teisele toidukraami. See tänanud ja hakanud muretsema,
et kuidas ta küll nüüd tasutud saab ja mis see kõik maksab ja kui palju seda kokku on?
„Küll perse kaalub!“ vastanud andja.
Vanaema keelanud lapselast: „Ära mene!“ „Menen küll!“ vastanud see trotslikult.
1948. aastal kolis mu ema Suuremänni tallu Kotinukal, kus elas tema
noorpõlvearmastus Valter Veeber. Minu tulevane isa oli 1944. aastal arreteeritud.
Kotinukale tuli ema koos nelja-aastase poja Raivoga – minu vanema vennaga. Vend
mäletab elust Suuremännil, et vanaperenaine käskis süüa ka heeringapäid. See ei
meeldinud poisile mitte sugugi. Perenaine aga küsis nõudlikult söömata heeringapea
kohta: „Kas see oli kaalu kõrval või?“
Ema vene keel oli puudlik, et mitte öelda – olematu. Kord kuuekümnendatel vaadati
teda Jõhvi poes väga kahtlustavalt, kui ta üritas küsida kandevõrgu hinda. Mäletate neid
puuvillasest niidist võrke? Ema oli kasutanud sõna „setka“ /võrk/ asemel sõna
„sasetka“/naabrinaine/.
Jõhvi keskväljakul seisis Lenini kuju. Selle taga oli pood. Ikka räägiti, et see või teine asi
on ostetud Lenini selja tagant. Bravuurikamad ütlesid, et Lenini perse tagant.
Ema töötas zootehnikuna kolhoosis. Esimese kolhoosi nimi Kotinukal oli „Tõde ja
õigus“ - muidugi minu ema pandud. Siis kolhoosid ühinesid ja kasvasid. Tõest ja
õigusest sai Kirovi-nimeline ning hiljem Tammiku kolhoos. Mingil ajal tuli hakata maisi
kasvatama, sest selline käsk anti. Ema alustas ühel koosolekul oma sõnavõttu
sõnadega: „Lugupeetud seltsimehed, keda on nakatanud maisipisik.“ Selle eest kutsuti
ta prokuratuuri, kus ei oldud rahul ema tööga ega sellega, et mu isa oli Vorkuta
vangilaagris. Mu südi ema vastas, et tema teeb väga head tööd, et ta mehel oleks koht,
kuhu tagasi tulla. Rohkem sanktsioone ei järgnenud.
Ema kirjutab mälestustes:
Esimene minu „rahvalaul“ sündis suures kimbatuses, kui palusin Kotinuka
seitsmekümnepiiril neiukesi appi Kirovi-nimelise kolhoosi lambaid niitma 1956. aasta
kevadel Kotinukal. Raske töö ja raha majandil vähe. Lubasin hädaga ja patuga pooleks
neid vahvaid kuulsaks ja kustumatuks laulda. Pidasin sõna!
Lamburneiud (laulul on loomulikult ka meloodia, mida siinkirjutaja laulda oskab)
Keset unistustesaari metsa keskel rinnakul
44

keerutavad kümme haaret lahket lambavillakut.
Kotinuka-nuka metsatuka neiukesed nägusad,
allapõlvi aetud sukad, lauldes lambaid pügavad.
Kuulda on vaid raualõgin, vill kui veerev laintevaht,
saadab aina naerukõgin sirutatud käsi kaht.
Kotinuka-nuka...
Aga üsna õtueeli puie vari on ju harv,
tüütab neiukeste meeli sääskede ja poisteparv.
Kotinuka-nuka...
Neiukesed on nii noored, kepsu täis ja krapsakad
keskeltläbi seitsekümmend aastakest nad kepsutand.
Kotinuka-nuka metsatuka neiukesed nägusad,
nad ju üldsegi ei puhka, teevad tööd ja trallivad.
Minu isa Rudolf Voldemar (sündis 1913. aastal Ruskavere külas Saare vallas
Tartumaal. Ida- Virumaale Kotinuka külla tuli elama 1956. aastal pärast Vorkuta
vangilaagrist vabanemist). Huvitav on märkida, et isa kodukülas kutsuti Rudolfeid
Ruududeks, kuid siinkandis Ruudideks.
Isa kasutas üht sõna, mille ta ise välja mõtles – titutama. Kui raadio ei olnud täpselt
jaama peal või Ameerika Häält segati, siis raadio titutas – heli oli katendlik. Sama sõna
kehtis ka virvendava telepildi kohta. :)
Sõna tekkis juhuslikult pahameele tõttu, kuna ei saanud korralikult Ameerika Häält
kuulata, eelmise sajandi seitsmekümnendate lõpul/kaheksakümnendate alguses ja isa
kasutas seda oma surmani 2004. aastal. Sõna „titutama“ meeldib meie perele väga ja
me tarvitame seda oma igapäevases kõnepruugis.
Mina sündisin 1958. aastal Kotinuka külas. Elan taas oma kodumajas alates
aastast 2003. Aastatel 1987-2000 elasin Toilas.
1978. aastal asusin tööle Toila kooli, mida tollal nimetati Jaan Anveldi nimeliseks Toila 8klassiliseks kooliks. Meil oli äärmiselt kokkuhoidev, sõbralik ja vaimukas kollektiiv. Ei
mäleta, kelle idee see oli, aga neid päevi, kus nii direktor kui ka õppealajuhataja ära
olid, hakati kutsuma „lindude päevaks“. Siis valitses majas veidi vabameelsem õhkkond.
Igapäevaselt toimusid kohvivahetunnid, mille tarvis graafiku järgi tõi üks meist
kohvikõrvase – võileivad või küpsetised. Traditsioon oli, et kõige noorem õpetaja (tollal
mina) peseb „direktori riista“ ehk siis kohvitassi.
Viimasel kooli aastapäeval (21. oktoobril 2017) kuulsin, kuidas mulle tundmatu
noormees õpetajate toas ütles: „Mäletan, et siin lõhnas alati suitsuvorstist ja konjakist.“
Juba aastakümneid ringleb legendaarne ütelus selle kohta, kui kehalise kasvatuse
õpetaja Ib Lamp liuvälja valab: „Kui Ib liuvälja valab, läheb sulale.“ Seda teavad kõik,
kes Toila koolis käinud on. Ib Lamp on nüüdseks pensionil, kuid liuvälja valab ta ikka.
Ütelus on folklooriks saanud ja kehtib ka ilmaennustusena.
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Toila kooli õpetajatetoast on pärit ka väljend: „Ajame törts töri-löri!“ /Räägime pisut
niisamajuttu./
Õpetajate toas räägiti ka kooli aednikust, kes ei armastanud inimesi teretada. Kui vastu
tuli, siis läks pigem üle tee, aga ei teretanud. Kord sattunud keegi õpetajatest pargis
Pühajõe sillal aednikuga kohakuti. Viimane oli vaadanud vasakule-paremale, aga
polnud siiski jõkke hüpanud, vaid tere vastu võtnud.
Toila kooli legendaarne direktor Olav Vallimäe, elupõline Pühajõe mees ja koduloo
uurija, astus aastal 1978 etteteatamata minu muusikatundi sisse. Probleem oli ühes
koolipoisis, kes eelmisel päeval puudus. Direktor nõudis selgitust. „Käisin
mustuseproovi viimas,“ vastas poiss. Tollal tuli tõepoolest aeg-ajalt väljaheiteproov
tikutoosis kooli tuua. Kui õigel päeval seda ei teinud, siis pidid ise hiljem pakikese teatud
tervishoiuasutusse toimetama. „Terve päeva vedasid sõnnikut ja kooli polnudki aega
tulla?“ põrkis direktor.
Olav Vallimäe suust pärineb ka jutt koolipoisist, kes geograafiatunnis pidi Nõukogude
Liidu riigipiiri näitama. Poiss vedanud kaardikepiga mööda kaarti ja ise pomisenud: „No
annab ikka lappada!
Kord tulnud kooli majandusjuhataja õpetajate tuppa ning küsinud, kas „nõvvete
kohane“ kirjutatakse ikka kahe v-ga /nõuete kohane/.
Kaheksakümnendatel töötasin ka Toila lasteaias. Lasteaia hoovil seisis päris laev –
lastele mängimiseks. Tollal käisid lasteaias kaksikud poisid, kelle hüüdnimedeks olid
Tiki-Taki, sest nad kõikusid kõndides nagu kellapendlid. Venelannast kokatädi Maša
kutsus neid: „Tiika-Taaki!“
Pärast lõunasööki hõikas üks kaksikvend teisele: „Venna, lähme laeva sittttale!“ Väga
tugevas kolmandas vältes. Õnneks ei saanud mõte teoks. Sekkusin.
Kui tädi Maša pakkus maitsvat punapeedihautist, mis poistele väga maitses, küsisid nad
juurde, öeldes: „Palun veel tapeeti!“
Aastal 1990 jõudis lõpule Pühajõe kiriku renoveerimine. Taastati kogudus. Selle
tänuväärse missiooni vedaja oli kunagise kolhoosi Kaljurand esimees Kalju Metsalu,
kes hiljem oli ka koguduse juhatuse esimees. Kui teda kohal polnud, siis oli ta „äras“,
mitte ära. Olen sellist väljendit teistegi kohalike inimeste suust kuulnud. Töötasin
koguduse organisti ja koorijuhina aastatel 1990-2000.
Suure Reede jumalateenistusel esineb liturgias tihti väljend: „Tall, kes on
tapetud...“ Seepeale ütles üks koguduseliige: „Küll tema võib seda talle
tappa!“ /kirikuõpetaja kohta/
Pühajõe kogudusel olid sõprussidemed Alavuse kogudusega Soomest. Soomlaste
hulgas tekitas elevust väljend „Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel!“ Teatavasti tähendab
sõna „vaimo“ soome keeles abielunaist. Et miks see abielunaine eestlastel kirikus nii
püha on?
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Kontserteisil Saksamaa sõpuskogudusse juhtus järgmine vahejuhtum. Võõrustajad
küsisid, kas oleme Saksamaal esimest korda /erste mal/, mispeale meie kirikukoori
bass vastas innukalt: „Jaa-jaa, erste mai, erste mai!“ Nalja nabani.
Osa naabritädi ja ema lugudest on võetud mu raamatust "Minu lapsepõlve Kotinuka"
/2013/.
Kallist kolmabaõhtat!
Panin ükspäe, oli vist lauba või pühaba, pesu õue kuivama, arvestamata sellega, et
noor koer õues ringi jookseb. Hulga pesu kiskus nööri pealt maha ja rimus ära.
Minu kallis bidžaamapluuse kõik puhta puruks näritud ja hommikumantli vöö pooleks.
Hakkasin siis karbist uut paela vööks otsima ja äkitse meenus sõna "verukas", mida olin
lapsena kuulnud.
Verukas oli mistahes nöör. Ilmselt venekeelsest sõnast verjovka. Ehk on see sõna teil
juba ammu registris, aga ma ei tahtand oma lugu jagamata jättada.
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16.
Murdekeele noppeid Viru-Järva-Harju piirilt Kadrina kihelkonnast Vaiatu ja
Lokuta külast. Sirje Võsa
Laenutasin raamatukogust 2017. aasta jaanuaris Ingrid Rüütli „Ühte käivad meie
hääled“ ja leidsin sealt oma vanatädi Velli Ehli laulud ja vestekatked. Meelde tuli enda
varane lapsepõlv Vaiatu külas Eigaste talus 1950ndate keskel. Vanatädi Eli Elli (nii
hüüdis teda kogu Vohnja vald ja kõik, kes teda teadsid-tundsid, isegi lapsed) oli meie
põhjapoolne naaber ja minu emapoolse vanaema õde. Õed olid väga erineva
välimusega. Minu vanaema Leena oli mustajuukseline ja kõhn, tädi Eli Elli aga
heledapäine ja tüsedam. Kui vanaonude lapsed tädisid mustaks ja valgeks tädiks
kutsusid, said nad onu Jaagupi naise Aliide käest alati riielda. Nii ei olevat sünnis. Ka
suur ja väike tädi ei sobinud. Lõpuks kutsus kogu suguselts neid tädi Leenaks ja tädi Eli
Elliks (jutustanud Jaagupi tütar Elvi Haus). Miks just Eli Elliks? Arvatavasti sellepärast,
et külas oli teinegi Velli ning nagu kombeks oli, käis eesnime ette talu või hiljem
perekonnanimi. Saksapärasest ja raskestihääldatavast Ehli`st sai ELI.

Velli Ehli sünd. 1892. Vanaema õde

Vanaema Leena Marie Eik sünd. 1890, tema süles tütar
Hilda Helene, abikaasa Gustav Eik sünd. 1892, tema
süles poeg Hugo. (Foto arvatavasti aastast 1930)

Isa Alfred Pärn ja ema Hilda Pärn (Eik)
(Foto 1950ndate algus)

Abikaasa vanaema Amalie Thalfeldt sünd. 1897.a. Koos
laste ja lastelastega. (Foto aastast 1968)
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Lisaks õdedele elas Vaiatu külas ka nende vend Ruudi oma perega, meie idapoolne
naaber. Vend Jaagup elas naaberkülas Kolus. Kõik nad olid peale Vabadussõda
saanud osa Vohnja mõisa maadest ning ehitanud endile kodud. Kolmas vend Kaarel oli
läinud koduväiks Kadrina lähedale. Kõik vennad olid oma lapsepõlve perekonnanime
MAIDOK 1930ndatel eestindanud– Ruudi Kasenurm, Jaagup Maide ja Kaarel Maidla.
Õed kandsid abikaasade perenime.
Asundustalud Vaiatusse olid saanud põhiliselt Kõrveküla noored mehed, kes
Vabadussõjas käinud.
ELU VAIATUS 1950 ndatel AASTATEL:
Vaiatus oli elu 19. sajandisse pöördunud. Elektrit külas ei olnud, talud sõja ja
kolhoosikorra tagajärjel vaesestunud. Külasse olid jäänud vaid vanad inimesed, kelle
noorus ja õpiaeg oli jäänud 19.sajandi lõppu 20. saj algusesse. Nii oli suhtluskeeleks
Vaiatus kohalik murdekeel. Noored ei tahtnud kolhoosi minna ning asusid ümber
põhiliselt linnadesse ja alevitesse, kus leidus tööd vabrikutes ja ehitusel. Noori peresid
peale minu vanemate ega väikseid lapsi külas polnud. Minu mõlemad vanemad olid
pärit Vaiatust. Vanaema Leena mees Gustav Eik oli 1947. aastal surnud, vanem poeg
jäänud sõjas teadmata kadunuks, noorem poeg Tallinna tööstuskooli õppima läinud.
Ema tuli Tallinnast 1949. aastal tagasi koju, sest vanaema Leena oli juba üle 60 aasta
vana ning ei jõudnud üksi majapidamisega hakkama saada.
Isapoolne vanaema Veera oli 1950. aastal lahutanud vanaisa Voldemar Pärnast, kellest
oli „tänu“ metsakohina tegemisele ja ärile saanud joodik. Vanaema läks kolhoosi
karjatalli tööle, et oma nelja teismeeas last ülal pidada. Minu isa Alfred kui kõige vanem
poeg pidas kohustuseks olla emale abiks.
Isa käis Tapal (15 km kaugusel) jala või jalgrattaga raudteel tööl, hiljem Kadrinas (8 km
kaugusel) „Mineraalis“. Ema hooleks jäi kodune majapidamine– hommikul jalgrattaga
või kelguga Vohnjasse meiereisse (2 km kaugusel), loomade talitamine, lehma
lüpsmine, kartulimaa, aiamaa, käsitsi pesu pesemine, vanaema eest kolhoosis
normipäevade tegemine. Minu päralt oli vanaema Leena. Lisaks minu hoidmisele olid
tema kohustuseks tubased tööds– söögitegemine, leivategu, tubade koristamine, seale
ja kanadele söögi tegemine, vasika ja tibude eest hoolitsemine.
Kust see laps need laulud võttis, kust see sirts need sõnad sai?
Eks ikka vanaemalt! Nagu tädi Eli Elli, armastas ka minu vanaema laulda. Mõlemal õel
olid eledad ealed. Kui nad kokku said, siis öeldi üksteisele: „Laulame nüid ikke ka “.
Kõik Velli Ehli kirja pandud hälli- ja hüpituslaulud on minulegi tuttavad. Lisaks neile,
laulis vanaema sellist hüpituslaulu:
Iir üppas ja kass kargas, vana karu lõi trummi.
Kirp aknast väl´la, nahkpüksid jalga, valge obuse selga!
Viuu! (Selle sõna ajal tõsteti laps hooga kas laua, kapi peale või mujale kõrgemasse
kohta, näiteks maja päikesepoolsel küljel olevale aukubule. Haokubu kõrval oli järi,
millel vanaema istuda armastas).
Kui vanaema mind enam hüpitada ei tahtnud, siis laulis ta nii:
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Iir üppas ja kass kargas, vana karu lõi trummi.
Lõi trummi lõhki, sai vaevast lahti.
Teine hüpituslaul, mis meelde on jäänud, oli „Tee kakku“.
Tie kakku, tie kakku, määri siarasvaga
Pane ahju küpsema!
Kakk on valmis, süö ära, nämm, nämm, nämm.
Laulud, mida õed koos laulsid, olid enamasti kurvad. Mäletan, et püüdsin neid kaasa
laulda, kuid ei saanud laulude sõnumist aru ja kõik sõnad ei jäänud meelde. Laulud olid
väga pikad. Mul tekkisid oma kujutluspildid. Näiteks „Seal kaugel, kaugel merel“
(I.Rüütel „Ühte käivad meie hääled II“ lk 338) on sõnad - sääl kaugel, kaugel merel on
purjutamas laev. Olin merd ja laevu ainult pildi pealt näinud, lainetust ei osanud üldse
ette kujutada. Laev tuigerdas minu kujutluses mööda merd nagu naabrionu Kittuse
Joss mööda maismaad, kui ta purjutanud oli. Naabrionu nimi oli tegelikult Joosep
Sinimets. Oma hüüdnime oli ta saanud sellest, et talle purjukil piaga külakorda
mieldis käia ning igas majas kippus näitama, kuda Kittusemoa voarau sai keiseriks.
Ta ronis tuoli või pliida ies oleva raiepaku pääle, võttis ahjuruobi või kiimi (kiimiga
lüödi pilpaid tule akatuseks, kervega raiuti puid või konta süldi tegemise a`al) , tõstis
selle üles pää kohale ja vehkles sellega. Kord talvel kukkus ta meil küünarnukka pidi
pliidal keevasse kapsasupi patta. Vanaema oli väga tige ja vemmeldas Juosepit
luuaga. Mäletan, kuidas kodus pärast seda juhtumit arutati. Vanaema tänas jumalat, et
Jossil lambanahka kasuk seilas oli.
Hästi kurvad laulud olid veel „Pimedal ööl tulen emake ma“ ja laul Roobertist ja
Lenoorast. Kõigist lauludest kõige kurvem oli aga laul kahest väiksest laululinnust ja
mustast kaarnast. Mäletan vaid selle laulu lõpusalme:
Siis tuli kuri kaaren, kes oli must kui üö.
Viel mustem kui ta ise, tema tigeduse tüö.
A´as väiksed laululinnud oma pesalt minema.
Sõi ära neli muna ja lõhkus pesa ka.
Küsisin kord vanaema sõbranje naabritädi Tilde käest, miks kõik vanaema laulud
kurvad on. Ta vastas, et eks nii vanaemal kui tädi Eli Ellil ole old raske elu, küllap selle
pärast. Naabritädi tegelik nimi oli Matilde Sinimets. Mina hüüdsin teda aigetädiks, sest
tal olivad liikvast või juoksvast muondunud sõrmed ja varbad ja ta ei soand äste
supile kaale, porknaid ja kartulaid kuorida. Mulle meeldis väga aigetädi juures käia.
Ta oli alati rõõmus ja jutustas põnevaid lugusid nende nuorusa´ast Kõrvekülas. Õed
olivad lauld siis nii ilusti, et kogu Kõrveküla mets kajas ja külapoisid neid simmanitel
ikke esimeste ulgas tantsule palusivad. Kui kaugemale simmanitele mindi, võtsid
peretütred ja –pojad neid ikke peale, kui nad kelladega muonakülast läbi sõitsivad.
Selgituseks - Kõrveküla Pala poolses otsas elasid talupered, Tapa-Loobu tee poolses
aga mõisa moonakad. Kogu Vaiatu asundustalude rahvas oli pärit Kõrveküla
moonakülast. Minu ema Hilda tuletas veel kolm aastat tagasi meelde oma isa Gustavi
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muret, et iestlased põle osand ühte oida ja seisuse vahet tegivad. Kui
moaomanikud kirikusse või simmanile sõites Kõrveküla küngastel oma uhkete
obustega kihutasivad, siis üiti moatamiestele „Aganad alt, rapperukkid tulevad“.
Vahel laulsid õed ka jumalasõnalaule nagu „Oh, võta mind mu jumal“, „Kalla kallis isa
käsi“, „Jumal, Sul ligemal“ jt. Tädi Eli Elli ja vanaema olid usklikud inimesed ja käisid igal
võimalusel Kadrina kirikus. Tänu vanaemale, olid mul kõik jõululaulud peas, mida kirikus
lauldi – „Üks ruosike on tõusnud“, „Oh, sa õnnistav“, „Oh, kuusepuu“ jpt. Vanaema
oleks mind kirikusse kaasagi võtnud, kuid ema-isa ei lubanud.
Tädi Eli Elli käis surnuid kirstu panemas. Kujutasin ette, kuidas tädi surnuid kirstu
tõstab ja neile samal ajal laulab. Vanaema oli mulle rääkinud, et tädi laulab ja loeb
surnutele jumalasõna. Mõtlesin, et tädi Eli Elli on väga tugev, ja arutlesin endamisi,
kuidas saab korraga lugeda ja surnut kirstu panna.
Suuremaid talutöid - kartulipanek ja -võtmine, heinategu - tegid vanaema õde-vennad
talgu korras, kuhu tulid ka lapsed ja lapselapsed. Minu jaoks olid talgud suur pidupäev,
sest sain teiste omaealistega kokku, kuigi olin uje ja mängudes rohkem pealtvaataja.
Talgu lõpetamine toimus tavaliselt õues pika laua taga. Siis söödi koos, lauldi ja mängiti.
Peale talgusupi söömist ärgitas keegi lauasolijatest rahvast laulule, lauluga, mille algus
oli:
Oh, armas ….(nimi) laula sa, laula sa, laula sa.
Su laulu on ilus kuulata, kuulata.
Kui selle salmi lõpuks polnud nimetatul veel soov valmis mõeldud, siis meelitati edasi:
Sa laulad ingli ealega , ealega, ealega
Kui ikka laulma ei hakatud, siis tulid ähvardused:
Ja kui sa ei laula, (lastele) kommi ei sua, kommi ei sua, kommi ei sua; naistele - musi ei
sua, musi ei sua, musi ei sua; meestele - õlut ei sua, õlut ei sua, õlut ei saa.
Vanaema ja tädi Eli Elli kõiki laule kaasa laulda ei osanud. Nende vennad laulsid
põhiliselt Vabadussõja-aegseid laule nagu näiteks „Hommikul, kui tõuseb päikene,
lähen võitlusesse ma..“, samuti laule Artur Rinne repertuaarist – „Mets mühiseb“, „Sääl,
kus rukkiväli…“. Vanaonu Ruudi matkis siis Rinnet ja väristas häält. Nooremad valisid
laule Valgre ja Georg Otsa repertuaarist, peale selle „Läänemere laineid“, „LilyMarleeni“ jt. Isa valis alati „Kodu metsad nõlvad“, minule meeldisid vanaema õpetatud
„Tiele, tiele, kurekesed“ ja „Elagu kõik me armsamad aasad“. Ema valis iga kord
erineva laulu. Ka temal oli ilus lauluhääl. Laulmise ajal kogusid mehed ja poisid pante.
Vahepeal söödi omatehtud saia ja mustikasuppi, kõige sagedamini mannapudruga.
Mehed jõid omatehtud õlut ning naised kohvi. Peale söömist mängiti ringmänge ja
„Pimesikku“ ning lunastati pante. See oli lastele talgute kõige põnevam osa. Pimesikuks
olid peaaegu alati mehed. Naised istusid pingi pääl ja vaatasid seda janti pialt.
Naistega ühes rivis istus ka vanaonu Kaarel, sest tema oli Kadrina kiriku vüörmünder
ning tal ei old sünnis napsitada ja ullusid tükka teha. Pimesikk ajas lapsi taga, tegi
siku ealt ja lubas selle , kelle kätte saab, reialuse aampalgi piale kuivama panna.
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Lapsed nokkisid ja narritasid pimesikku, kuid pimesikk jõudis alati hoopis naisi kiusama
ning püüdis mõne onu kinni, kellest järgmine pimesikk sai.
Pantide lunastamisel anti pandi omanikule nipiga ülesandeid. Mäletan, et kord andis
pandi lunastaja minule sellise ülesande: “Juokse kaks tiiru ümber ahju!“ Jooksin
tuppa, et ülesannet täita, kuid ümber ahju ei õnnestunud kuidagi joosta. Tulin nutuga
õue tagasi. Vanaema aitas! Tuli lihtsalt kaks korda ümber maja lipata, ahi ju maja sies.
VANAEMA ARGIPÄEV
Argipäevad algasid meie peres kõik ühtemoodi. Vanaema oli esimene ärkaja. Ta istus
aseme äärele, tegi oma pikad juuksed lahti ja suges pääd oma kaarekujulise
kammiga, kieras juuksed krunni ning kinnitas krunni sama kammiga. Edasi võttis
ta tuoli lienilt oma korralikult lappe pantud undruku, tõmbas sukad jalga ja pani
nied kummiga ülesse, sidus piarätiku pähe nii, et kieras rätiku kõrvade juurest
volti ning sidus lõua alt sõlme, edasi põlle ette ja asus toimetama (jalatseid ma ei
mäleta). Esteks pani vanaema lambi põlema ja kieras tahi äste veikseks, et lambi
eli vähemb kuluks, tegi tule pliida alla ja pani veepaja tulele. Nüid oli aseme
tegemise aeg. Lina tõmmati sirgu, iga padja klopiti ülesse, pitsidega päevatekk
laotati aseme pääle ning sellele kolm padja üksteise otsa virna, kõige veiksemb
kõige otsa. Mind vanaema oma voodisse ei lubanud. Ta ütles ikka: „Igaühel oma
ase!“
Järgmiseks võttis vanaema linnupetet. Ta tegi endale siguriga viljakohvi ja
küpsekartulast (kartularattad lõigati tulise pliida raua pääle, saadi midagi praeguste
kartulikrõpsude sarnast). Kohvi juomine käis nii – ta pani tüki sukurt või kuore
kommi põske, jõi kruugist piimaga kohvi pääle ning krõmpsutas küpsekartulast
vahele.
Ommikusüögiks kietis ta tavaliselt pudru või piimasuppi, millele lõi muna pääle.
Kõrvale võeti tükk leiba ja piima. Nii pudrule kui supile panti võid silma. Lõuna oli
nädalaks ette kohendatud. Supipäeva
järgi oli alati pudrupäev, sellele
soustipäev. Näiteks hapukapsasupile tuli järgmine päe lisaks kartulapudru ning
selle järgi silgusoust, muna- või pekisoust. Nii sai järele jäänud suppi pudruga
süia ja järelejäänud pudru omakorda soustiga süia. Kui ommiku oli pudru, siis
lõuna oli supp. Leivategemise a`al tegi vanaema lõputainast (III välde)
paistekakku. Paistekaku sisse panti tavaliselt pekikõrnaid. Kui kodus juhtus
olema rosinaid, siis neid. Pekikõrnastelt oli rasv äste väl´la praetud. Kartulaid
süödi võiga, kiluga, mida mannergust võeti, vahel kasteti kartulad kilusuolvette,
heeringaga, soustiga. Inimesele mõeldud- ja luomakartulad kietis ta ühes pajas, ja
kuorega.
Vanaema püüdis mind ka õpetada, kuid sellega tekkisid emal ja vanaemal
erimeelsused. Näiteks vanaema õpetas mulle arve ja loendamist ubadega selliselt:
„Üks ühte, kaks ühte, kolm ühte ... kümme täis.“ Järgnes teine ubade hunnik: „Üks
teist, kaks teist, kolm teist… kümme täis“. Järgmine hunnik: „Üks kolmat, kaks
kolmat, kolm kolmat … kümme täis“ (praegu 21, 22, 23,..). Edasi: „Üks nel`la, kaks
nel`la … kümme täis“ (praegu 31, 32, ..) jne. Küllap oli ringmäng „Üks ühte“ 19.
sajandi koolilastele õppemänguks mõeldud.
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Nurusin vanaema, et ta mulle ette loeks, kuid ta ei lugenud kunagi. Ta põhjendas: „Ei
mina seda nüüdisaja kirja mõista lugeda!“ Vanaema luges küll, aga ainult gooti kirjas
raamatuid, põhiliselt piiblit.
Töö oli au sees. Ma ei mäleta, et külas oleks kasutatud tegusõna „töötama“. Igal tööl oli
kindel nimetus – piendraid rohiti, põldu ariti, süia kiedeti jne. Kes kodust kaugemal
töötas, käis tööl. Vanaema rääkis teistele külanaistele, et väimes käib rautte pial tüöl
ja poeg Talinas ehituse pial. Kes tüöd ei taht teha ja vaeva näha, selle elul põld
õiget mekki!
Vanaema ja ema vahelisi erimeelsusi oli peale minu õpetamise ja kasvatamise teisigi.
Vanaemale ei mieldind sugugi, et naesed pikkades pükstes käivad ja tüdrukulegi
püksid jalga topivad.
Vist 1957. aastal kasvis tua taga meie väilal koloosi rukis ning ema pidi minema
sinna rukist siduma. Ta pani isa ruudulise pluuse selga ja dressipüksid jalga, et
rukkikõrred käsa-jalgu katki ei kriibiks. Ema mäletamist mööda torises vanaema: „Pane
vähemalt piarätik pähe ja põll ette, et sa abielunaese muodi väl`la näeks!“
Peale vanaema surma 1960. aastal kolis meie pere Tapa lähedale Moele. Sealt said
ema ja isa mõlemad tööd ja paremad elamistingimused, sündis vend ning minul oli
lähem koolis käia. Väiksena õpitud murdekeelega seoses, oli mul algklassides
etteütluste, ümberjutustuste ja lühikirjandite kirjutamisega raskusi. Kuna h-tähte
kohalikus murdes sõnade ees ei hääldata (obune, ammas jt), siis õigest kirjaviisist
teada saades, kirjutasin kõikidele täishäälikuga algavatele sõnadele h-tähe ette
(hoblikas, hämber jt). Teiseks suureks vigade allikaks oli mineviku mitmuse III pööre ja
eitus (laulsivad, mängisivad jt; ei taht, ei joost, põld-ei olnud, ei teind ei mängind
jt). Vigade allikaks oli veel kesk- ja ülivõrre (etemb, ilusamb, virgemb jt).
Omadussõnade ülivõrde i-tunnust ei kasutatud, vaid alati lisati sõna „kõige“. Ka
vanaema õpetatud loendamistehnika oli oma jäljed jätnud (sellest eespool). I klassis oli
mul mitu o-tähega lõppevate eesnimedega klassikaaslast – Aino, Henno, Vello. Minu
üle naerdi, kui ütlesin neile Ainu, Ennu, Vellu. Nii meil Vaiatus räägiti.
Olen tabanud end praegugi murdesõnu ja väljendeid kasutamas, nagu: „Tule seie!,
Tiad sa, kuda se asi käib! koorin kartulaid, pesen nõusi jt“.
LOKUTAL 1970-1980ndad
1975. aastal, peale abiellumist, sattusin jälle oma varasesse lapsepõlve. Mehe
vanaema Amalie Thalfeldti juured olid Ohepalu külas ning tema ja ta pere kõnekeel ja
kombed olid samasugused nagu meil Vaiatus. Ka selles peres tehti suuremad tööd ära
talgu korras. Ka selles suguseltsis mängiti samu mänge ning lauldi samu laule. Ka tema
oli usklik inimene ja käis veel peale 90ndaid (Amalie elas 97 aastaseks) eluaastaid
Kadrina kirikus. Vanaema Maali päevaplaan nägi sarnane välja vanaema Leena omaga,
toidutegemise kordadest peeti samamoodi kinni ning argipäe riiete juurde kuulus
piarätik ja põll. Ka vanaema Maali ja tema järeltulijad pidasid laulust, tantsust ja
pillimängust lugu.
Oli ka mõningasi erinevusi.
Vanaema Maali lapselapsed, kellest pooled olid
muusikakoolis käinud, olid teinud oma pere ansambli, millega praegugi Lokuta
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külapäeval üles astutakse. Kõige suuremaks erinevuseks oli aga see, et mehe
vanaema oli tõeline suguvõsa matriarh. Vanaema Maali sõna oli seaduseks kuni tema
surmani 1994. aastal. Kui ta ütles, et kartulivõtmine on sel ja sel kuupäeval, siis olid
sellel päeval kohal igast Eestimaa otsast kõik tema lapsed, lapselapsed ja
lapselapselapsed, väimehed ja miniad kaasa arvatud. Oma korraldusi jagas ta vaiksel
malbel moel ja õpetussõnad olid tal varnast võtta igaühele igaks elujuhtumiks. Näiteks –
küla pial ta ei käinud ja kui keegi külainime külla tuli, siis oli kuulaja rollis. Kedagi ta ei
arvustanud. Kui teda ennast külla kutsuti, vastas: „Laisal aega ladrata, virgal kulub
aeg niisamati ää!“ Oma järeltulijad (4 last, 8 lapselast ja enamuse 15
lapselapselapsest) lasi ta Kadrina kirikus ära ristida, sest tema sugu pidid edasi
kandma ikke ristiinimesed. Vanaema Maali suurimaks sooviks oli, et tema järeltulijad
kõrgeste kuolitud suaks. Tema tahtmine on sündinud peale kahe tütre ja poja, keda ta
sõja ajal ja peale sõda koolitada ei jõudnud. Jäi temagi noorelt leseks ja kasvatas
lapsed üksi suureks.
Vanaema otsustes oli meie, nooremate, arvates ka veidrusi. Me pidime kõik oma vanad
käimariided ja jalanõud vanaema juurde Rinnako tallu kunkusse tuoma (tua laka
piale sisse ehitatud kapid). Nied kohendati ülesse tüöriieteks. Aukudele aeti lapid
piale, vanaema enda kiedetud siebiga panti riided likku ja kiedeti iga kord piale
kasutust läbi. Kui keegi neid tööriieteks kasutada ei tahtnud, ütles ta: „Kui käid ikke
ilusti, oled arvast alasti!“ Ja sellega jutt lõppes! Saime oma kotipoisi välimuse üle
palju nalja.
Vanaema Maali oli toimekas oma elupäevade lõpuni. Veel viimasel suvel korjas ta
kanadele kapsaste pialt ussa ja tigusid, noppis voarikaid ja mustasid sõstraid, tegi
muid argiseid toimetusi. Iga päe luges ta värsked ajalehed läbi. Lugemiseks
kasutas luupi.
KOKKUVÕTTEKS
Kõige paremini tuleb murdekeele eripära välja lugusid jutustades või mingeid sündmusi
kirjeldades, sellepärast valisin oma tööle sellise ülesehituse. Olukirjeldused annavad
ülevaate nõuka-aegsest küllaltki suletud kogukonnast külades, kus murdekeel sai
säilida.
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17.
Nõukogude aja töödest ja elust Miila külas aastatel 1949-1969.
(ka venna Aado Tõevere meenutused). Meeli Müller
1949. aasta kevadel moodustati Miila külas kolhoos, mille nimeks pandi Hiiemäe,
järgmisel aastal liitus ka Kõrma küla, nimi jäi ikka Hiiemäe. Meil oli korralik talu ja
majapidamine ning esialgu me kolhoosi ei läinud, jäime eramajapidajateks. Norme ja
makse tõsteti igal aastal, lõpuks oli maks aastas 25 000 rubla, lisaks veel
põllumajandussaadusi sama raha eest. Samuti tuli tellida alguses sõjalaenu ja pärast
rahulaenu ja ülesehitustöö laenu obligatsioone suure summa eest. Raha saime nii, et
isa kasvatas varast kartulit, mida käis ise Kiviõli turul müümas. Lõpuks anti käsk kolida
ühte mahajäetud metsaküla tallu, et oleme oma maaga kolhoosil tüliks ees. Siis isa
andis alla ja 1952. aasta kevadel läksime kolhoosi. Kolhoosi tuli anda kaks hobust, kaks
lehma, heinaniidumasin, viljalõikusmasin ja looreha, riigile läks ka põllumaa ja mets.
Isast sai aiandusbrigadir, kuna tal oli aianduse peale hea käsi ja teadmised. Brigaadis
töötasid vanemad naised, kel polnud enam töökohustust, nende töö oli siis seemnete
külvamine, taimede istutamine, kastmine, kõplamine ja rohimine. Kasvatati kapsast,
kaalikat, kurki, sibulat, peeti ja porgandit. Kuigi palju pidid käima aiandis tööl ka kohaliku
Miila algkooli lapsed. Aiandusbrigaadil oli kasutada eraldi hobune, kes oli ühest silmast
pime. Ema oli väikese beebiga (minuga) kodune ja kasvatas ette meie koduaias
kolhoosi jaoks kõik kapsa- ja kaalikataimed. Kõigepealt valmistas ette lavad, tegi valmis
komposti ja külvas seemned. Olid pikad lavapeenrad ja lopsakad taimed ning kastidega
veeti need siis vankril aiamaale. Isa haris hobusega ise kõik kolhoosi aiamaad, ajas
sisse vaod ja ka hiljem muldas neid. Brigaadinaised siis istutasid taimed. Minu vend ja
õde, kes olid Miila algkooli lapsed, vedasid hobusega lahtise vaadiga ühest linaleo
august vett ja koos teiste külalastega kasteti istutatud taimi. Aiamaa oli küla keskel üks
viljakam maa ja kõik edenes hästi. Mõne aja pärast hakkasid kirbud kapsa- ja
kaalikataimi sööma ning siis oli vaja hakata nende vastu võitlema. Ja selleks oli
ülimürgine, nüüd ammu keelatud DDT pulber, mida kuiva ja päikesepaistelise ilmaga
kasutati.
See käis nii: vanast siidisukast oli tehtud kott, kuhu sisse pandi pulber ja kott oli seotud
kepi otsa. Lapsed käisid palja jalu paljaste säärtega ja raputasid iga taime kohal kotist
mürki. Naljaviluks vehiti omavahel ka veel kottidega, raputati pähe. Õhtuks olid sääred
halli mürgitolmuga koos ja vahel ka ülepea tolmune. Aga keegi ei teadnud, et see nii
mürgine töö on. Ja praegu on kõik need lapsed elus, juba 78 ja vanemad.
Nüüd veel aiandist. Terve suvi möödus taimede rohimise, kõplamise ja kastmise tähe
all. Sügise poole suve algas saagi koristamine. Koolilaste töö oli just kurkide korjamine.
Ise sõid nad neid nii palju, et õhtuti olid lausa kõhuprobleemid. Ja eks sealt võttis kõike
kaasa nii mõnigi. Saaki turustati peamiselt Kiviõli turul, aga osa ka Leningradi turul,
kuhu sõideti veoautoga, aiasaadused kottide ja kastidega peal. Meie isa koos kolme
vanema külanaisega, kes oskasid hästi vene keelt, käisid neid saadusi siis seal turul
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müümas. Sõideti õhtul ära, et vara hommikul kohal olla. Reis kestis kaks päeva ja lahti
saadi kõigest, sest põllusaadustest oli sel ajal Leningradis suur puudus. Isa tõi alati
sealt kaasa kohvri sees glasuuriga präänikuid, vurrikonditaolisi piparmündimaitselisi
präänikuid (meie kutsusime neid küljeluudeks) ja barankasid, suuri ja väikseid, nööriga
kokku seotud. Siis sai riputatud kaela nendest terve kee. Aiasaaduste müügist teeniti
kolhoosile päris suurt raha. Aga see reis oli ka üsna ohtlik, sest iial ei teadnud, kes võis
auto kinni pidada, või mis iganes. Ema oli iga kord väga mures, kui see teekond ette
võeti.
Kui veel kooliõpilaste töödest rääkida, siis Põlula koolis juba vanemates klassides
tööõpetuse tundides oli enamasti puude ladumine, käsitsi saagimine ja lõhkumine.
Sügiseti aga kolhoosis kartulite võtmine ja suhkrupeetide koristamine. Koolides olid sel
ajal kooliaiad ja seal tuli oma normitunnid ära teha ka suvisel koolivaheajal. Olid
erinevad katselapid ja suur õunaaed.
Kolhoosides maksti normipäeva eest töölistele peale vilja, heina ja põhu ka raha.
Näiteks 1957. aastal teenis aiandusbrigaadi tööline ühes kuus rohimise, saagi
koristamise ja sorteerimise eest 30 rubla ja 78 kopikat. Aiand lõpetas tegevuse
viiekümnendate lõpus.
Nüüd veel kolhoositöödest Miila külas:
Kõik käisid tööl oma riiete ja jalavarjudega. Peamiselt olid vanad mantlid, kitlid,
puhvaikad, dressipüksid, peas sitsirätikud, talvel villased rätikud. Karjalaudas olid ees
ka põlled. Kõige suurem puudus oli jalavarjudest. Meil käis külakorda üks vana kohalik
kingsepp. Oli ühes peres nädal aega paigal ja tegi kõigile saapaid ja kingi. Nahk pidi
omal olema. Osteti ka rändkaupmeeste või spekulantide käest kamasse. Kaevurid
vahetasid toidukraami vastu kummikuid, ka nn poolpiduseid ja neilt sai ka kummiliimi
kummikute parandamiseks. Siis tulid müügile kalossid, nendega käidi isegi talvel,
villased sokid sees. Olid ka vildid. Minu vennale ja õele osteti väikesed kirsasaapad.
Töötegijad kolhoosi põllutööbrigaadis olid tööealised nooremad naised ja oli ka mõni
üksik mees, kes veel 1949. aasta küüditamisest alles oli jäänud, meil siis tallimees,
aidamees ja veel mõned. Kolhoosi ait oli ühe talu endine suur ait koos küüniga, mille
uks käis tabalukuga kinni. Naiste töö jaanuaris algas vilja sorteerimise ja kottidesse
panekuga, samuti turba ja põhu kärutusega karjalautadesse, väetise külviga. Järgnes
hobustega reega sõnnikuvedu karjalautadest põldudele, hiljem sõnniku lahutamine.
Karjalautadeks olid esialgu külas endiste jõukamate talude põllukividest suuremad
laudad, neid oli kolm – üks Miilas, üks Kõrmal, üks Mäitses. Lehmad olid taludest
kolhoosi võetud, samuti hobused. Igas lehmalaudas oli ka üks pull ja vasikad olid eraldi
osas. Ühe endise talu laudast tehti kanala, seal töötas minu tädi. Hiljem ehitati kolhoosi
keskusesse uus kanala ja uus karjalaut, kus oli ka juba vesi sees.
Esimestel kolhoosiaastatel tehti endisest villa- ja jahuveskist sigala, hiljem ehitati ka uus
sigala. Osad naised olid tööl sigalas, osad karjatalitajad ja lüpsjad. Lüpsmine oli muidugi
käsitsi lüpsikutesse, sealt kurnati piim läbi sõela ja marli piimaplekkidesse. Piim veeti
hobusega Ulvi meiereisse. Kui keegi lüpsibrigaadist haigestus, käis minu ema teda
asendamas. Karjatalitajad pidid ise ka loomade asemed sõnnikust puhastama, turba
alla panema, õled, heinad ja silo ette andma ja jootma. Loomadele raiuti ka männi ja
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kuuseoksi söödaks, kuna heina ei jätkunud. Ja kui lehmad poegisid, siis ka öövalves
olema ja aitama vasikaid vastu võtta. Suvel olid loomad karjasega väljas, sügisepoole
niidetud põldudel ädalal. Kari ja karjane olid väljas iga ilmaga, ja ka sügisel kaua, kasvõi
sadas paduvihma. Karjane oli üks vana mees, kel oli tubli koer abiks. Kui juhtus olema
rahuliku loomuga pull, siis oli ka see lahtiselt karja hulgas. Enamasti aga oli pull
lehmadest eraldi kaugemal ketis ja seda sai alati karta koolist või mujalt tulles. Vahel sai
ta ka lahti ja oli juhus, kus üks külanaine ronis imeväel puu otsa ja pull kraapis puu all
maad ja möirgas hirmsas vihas. Lõpuks ta väsis ja läks lauda juurde, kus ta kinni saadi.
Hiljem hoitigi teda suvi läbi laudas, ketiga seina küljes kinni, lõpuks lasti akna kaudu
maha, sest ta sai laudas ketist lahti ja keegi ei julenud enam ust avada. Muidu oli külas
igas majapidamises üks lehm ja et järglasi saada, käidi siis lehmaga kolhoosi pulli
juures. Vahel võis see juhtuda isegi südatalvel, siis seoti lehm hobuseree taha või
käekõrval ja mindi läbi lume karjalauda juurde pullile. See oli ka üleüldse üks raske
ettevõtmine, eriti kui seda tegid enamasti naised. Ja iga kord see ei õnnestunudki, ning
pidi jälle uuesti minema. Lehmad olid siis nagu pöörased ja neid andis kinni hoida.
Vahel kiskusid ka lahti ja panid tuhatnelja jooksu. Siis aeti neid pool päeva mööda küla
taga.
Järgnevatel aastatel tulid tagasi mõned küüditatud mehed ja külasse tulid ka uued
pered nii eesti kui vene rahvusest, kes paigutati tühjaks jäänud majadesse. Kui 1966.
aastal valmis küla keskele kahekorruseline maja 6 korteriga, asusid sinna elama mitu
väljast tulnud peret. Tuli karjabrigadiri pere, uus karjak, töölisi sigalasse jt.
Kartulikuhjad olid suured ja paksult õlgede ja mullaga kaetult põldude ääres. Puust
korstnad olid peal, et õhku sisse tuleks ja hauduma ei läheks. Nendele mulla
pealeajamine ja lahtirookimine oli naistele raske füüsiline töö. Kui olid külmad talved ja
lund vähe, pidi kuhjadele lund peale rookima. Aprilli lõpus aeti kuhjad lahti ja
algaskartulite valimine ja mahapanek, mis kestis poole juunini. Esialgu aeti vaod
hobustega, hiljem juba traktoriga. Kolhoosi algaastatel naised segasid ja külvasid ka
väetise. Väetist külvati ka soosse. Neil olid väetiseämbrid käes ja kühvliga või kausiga
mööda põldu kõndides külvati laia kaarega väetist laiali.

Milla Hiiemäe kolhoosi väetisekülvajad, aastal 1954. Foto: Aado Tõevere erakogu
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Suvi läbi oli heinatöö, hobuniidukitega niideti hein maha ja kaarutati loorehadega. Naiste
töö oli poolkuiva heina kärbistesse panek või kuivast heinast suure kõrge kuhja
tegemine. Hiljem ehitati uus suur heinaküün. Karjalautade juures olid suured sügavad
siloaugud, laudadega vooderdatud. Sinna veeti hobustega silomass ja naised jälle
ajasid auku ja tampisid jalgadega kinni kuni oli täis. Siis kaeti see kinni ja jäeti
jaroviseerima. Silomaterjaliks oli peamiselt mais või ädala haljasmass. Talvel siis tehti
auk lahi ja veeti sealt loomadele ette, oli selline väga huvitava hapuka lõhnaga
loomatoit, mida loomad päris hästi sõid. Karjalaudad haisesid alati selle silo järgi.
Kuuekümnendatel hakati väga hoogsalt maisi kasvatama. Kasvas isegi päris kõrgeks,
üle inimese pea. Tõlvikud olid suured, pehmed, aga küpseks ei saanud. Loomadele
meeldis eriti toorelt ja siloks oli väga mahlane. Mingil ajal maisikasvatus hääbus, siis
hakati kasvatama loomakapsast (meil nimetati hübriidkapsaks) suhkrupeeti ja
söödakaalikat.
Sügise poole suve algas hobuniidukiga viljalõikus ja esilagu seoti käsitsi viljavihud ja
pandi hakkidesse. Järgnes põhu koristamine, vedu ja suurtesse virnadesse panemine.
Umbes 15. septembrist algas kartulinoppimine, mis kestis oktoobri lõpuni. Appi tulid ka
šefid linnast ja kohalikud koolilapsed. Kartulid nopiti kas korvi või ämbrisse ja valati
kottidesse, hiljem olid puust kastid, mida hobustega viidi kuhja. Järgmisena võeti ette
loomakapsad ja söödakaalikad, neid korjati veel lumegagi.
Detsembri kuus oli peamine töö heina- ja põhuvedu kuhjadest karjalautadesse ja
turbavedu, sõnnikuvedu, väetisekülv jne.

Hobuse rakendamine.Suvi 1956. Foto: Aado Tõevere erakogu
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Mingil ajal osteti kolhoosile kahe tõutäku müügi raha eest veoauto GAZ 54, mis töötas
diisliga. Kabiin oli puust külgedega ja presentkattega. Sellega käidi ka ekskursioonidel
ja surnuaiapühal Viru-Nigulas.
Meie naaberkülas Ulvis oli esilagu hobulaenutuspunkt, seejärel masintraktorijaam, mida
rahvas kutsus „mudajaamaks“, kuna selle ümbrus oli alati paras mudamülgas. Meie
naabruses elas abielupaar, kes mõlemad olid traktoristid, mehel oli linttraktor TT 54 ja
naisel „Belaruss“. Kui talvel olid külmad ilmad, siis linttraktor käis ööd ja päevad,
mootorit seisma ei jäetudki, sest muidu poleks saanud hommikul käima. Hiljem olid ka
juba kombainid olemas. Aga kuni 1965. aastani tehti hobustega veel paljudki tööd.
Külas oli oma postimees, naisterahvas. Tema kasutuses oli talvel üks hobune, kell nimi
oli Kukk, suvel jalgratas. Postimehe ülesandeks oli Kabala rongijaamas rongilt post
vastu võtta, viia samasse postkontorisse ja seal jagati siis külade kaupa ajalehed ja
kirjad teiste postimeeste vahel laiali. Igal postimehel oli must kirsanaha taolisest
materjalist lahtritega postikott. Siis ta sõitis hobusega või rattaga kõik küla
majapidamised läbi ja tõi ajalehed ja kirjad lausa tuppa. (praegu sellist luksust enam
pole). Meil käis ajaleht „Rahva Hääl“, „Punane Täht“, 1958. aastast ajakiri „Eesti
Loodus“. Pühade ajal tuli palju postkaarte ja sugulastelt kirju. Postimees ise jõudis alles
hilja õhtul koju. Aga see hobune Kukk oli riugastega. Võis juhtuda nii, et kui ta tuli tuppa
lehti tooma ja jäi pisut kauemaks juttu rääkima, tõmbas hobune end värava küljest lahti
ja sõitis koos reega koju. Vaene postimees pidi siis jalgsi koos raske kotiga talle järgi
minema.
Hiiemäe kolhoos tegutses 1949. aastast kuni 1960. aastani, ning ühines siis Rägavere
sovhoosiga. Rägavere sovhoos tegutses aastatel 1958 – 1989.
Minu ema ( s.1912) asus tööle Rägavere sovhoosi 1960. aasta 15. maist põllutöölisena
ning töötas seal kuni pensionile jäämiseni 15. veebruaril 1968. Isa enam sovhoosi tööle
ei läinud vaid jäi koduseks ja hakkas rohkem mesilastega tegelema.
Ema kirjutas oma tööaastatel kaustikutesse iga päeva kohta, mis tööd tehti ja kui palju
raha selle eest sai. On säilinud kaustikud aastatest 1964 – 1968. Näiteks 1965 aasta
keskmine põllutöölise kuutasu oli 49 rubla. Oktoobripühadeks anti preemiat 10 rubla.
Kuna tööaastaid oli tal vähe, siis pensioni suuruseks jäi 15 rubla ja 60 kopikat.
Toon siin välja tööd, mida põllutöölised (naised) neil aastatel põhiliselt tegid:
Jaanuaris: turba tõstmine ja kärutamine, sõnnikuvedu, vilja sorteerimine ja kottipanek,
heinaseemne sorteerimine
Veebruaris: väetise segamine ja tegemine, sõnnikuvedu, öövalved sigalas, lume
ajamine kartuli- ja hübriidkaalika kuhjadele
Märtsis: väetise külvamine, kottide lappimine, vilja kottidesse panemine, sõnnikuvedu
Aprillis: herneste puhtimine, karjalaudaümbruse koristamine, väetise külvamine,
lammaste niitmine, odra puhtimine (töötlemine mürkidega), kartulikuhjadelt mulla
ajamine, kartulite valimine
Mais: põhuvedu, kartuli valimine, sõnnikulahutus, väetise külvamine, kartulipanek,
lammaste niitmine, kivide korjamine ja vedu
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Juunis: kartulipanek, maisi külvamine, kaalikate istutamine, väetise külvamine, kapsa
kõplamine, kaalikate kõplamine,
Juulis: heinatöö, väetise külvamine, kapsa ja kaalika rohimine, turba lakka ajamine,
varase kartuli noppimine
August: haljassööda vedu siloauku, väetis tõstmine, aida puhastamine, põhuvedu,
väetise külvamine, kottide lappimine, varase kartuli noppimine, kivikorjamine ja vedu
September: põhuvirna tegemine, silo tegemine, viljavedu, ubade koristamine, alates 15.
septembrist kartulinoppimine, viljakuivatis vilja ajamine,
Oktoobris: kartulinoppimine, hernepeksmine, hübriidkapsa ja kaalika korjamine,
kaalikavedu, järelnoppimine
Novembris: kaalikate korjamine, hübriidkapsa korjamine, sõnnikuvedu
Detsembris: heina vedu kuhjast või ladudest, puude saagimine ja ladumine, väetise
külvamine, kottide lappimine, vilja sorteerimine
Mitu korda aastas olid ka päevad, kus toimus sõjaline õppus ja õhutõrje.
Lapsepõlvest mäletan, et väetist külvati ka lennukiga, nn. „metsavahiga“. Lendas
põldude kohal ja valge väetisepilv sadas alla.
Kõike seda eelpoolkirjeldatud tööelu sain jälgida aastatel 1956- 1971, mil elasin veel
kodus, viimastel aastatel käisin Rakveres koolis. Kui maal koolis käisin, viis tee läbi küla
ja sain kõiki tegevusi jälgida. Tihti ka hobusega pool teed sõita. Käisin huvi pärast
emaga põllutööl kaasas ja ka karjalaudas ja sigalas öövalves. Varasemat aega kirjeldas
minu vend, siis 1949-1956.
Järgnevatest aastatest kuni üheksakümnendateni tean juba pealiskaudsemalt, sest
läksin siis Tallinnasse kooli ja puutusin maaeluga harvem kokku. Aga ehk midagi oleks
veel meenutada sellest ajast.
Töödest ja oludest veel Rägavere sovhoosis (1967 – 1989):
Tööpäevade pikkus oli 8 tundi, 8 – 12 ja 13 – 17. Sovhoosi igal osakonnal oli oma
kontor, kus hommikul brigaad kokku sai. Miila osakonnal oli selleks küla keskuses väike
laudadest putka, milles olid laud ja pingid, seda kutsuti kunturiks. Seal siis osakonna
juhataja või brigadir jagas kõigile päeva tööd kätte: ühed sinna, teised tänna, vastavalt,
mida parajasti oli vaja teha. Ka laupäev oli tööpäev. Kindlam oli oma tööriist kaasa
võtta, näiteks hangu, kõpla või korvi, sest ühiskondlike tööriistade peale ei saanud
kindel olla. Ja oma tööriistaga oldi harjutud.
Enamikul töölistel olid kodus ka oma loomad: lehm, lambad, siga, kanad. Ja see
tähendas seda, et hommikul lüpsti enne ja toimetati oma loomad, lõuna ajal ka ja õhtul
samuti. Lõunal pidi jõudma ka süüa teha, süüa ja siis ruttu jälle tööle tagasi. Mõnel olid
võileivad ja piim kaasa võetud ja koju ei mindudki, kellel oli keegi kodus, kes loomad ära
toimetas. Põllutööliste päevad olid ikka väga rasked. Paljud tulid ju tööle mitme
kilomeetri kauguselt, enamus jalgsi. Talvel kasutati ka suuski ja suvel jalgratast, kellel
see oli. Aga vanemad naised ei osanudki sõita. Nii et käimist oli palju. Suvel oli vaja ka
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oma loomadele hein teha, kartulid maha panna ja üles võtta jne., aga puhkust ei saanud
kevadel, suvel ega varasügisel keegi võtta. Seda sai tavaliselt jaanuari, veebruari kuus.
Kui sügisesed tööd olid lõpetatud, siis toimus oktoobripühade paiku (7. novembril) ikka
vägev sovhoosi pidu pika laua, söögi ja joogiga rahvamajas. Oma söökla kokad
valmistasid toidud. Premeeriti tublimaid töölisi ja anti aukirju.
Miila küla uues sigalas oli väga soe, just talvel, sest siis emised poegisid ja elektrilised
soojendajad kütsid ööd kui päevad, elekter oli ju odav. Kes oli öövalves, see pidi
vaatama, et emised poegi ära ei tallaks või magaks ning tema juurest eemale tõstma ja
imema panema. Ja siis valvama, magada ei tohtinud.
Sigalas oli nn. karjaköök, kus keedeti suures katlas kartuleid ja rokka, teine oli täis
kuuma vett. Seal oli talitajatel või öövalves olijail hea võimalus öösel end üleni pesta
nagu saunas, polnud ju kodudes niisugust luksust. Sigade söögiks oli ka kalapasta ja –
jahu mida toodi kohale suurtes tünnides. Seetõttu oli tol ajal poes müüdaval sealihal tihti
kalamaitse juures. Olen seda lõhna isegi tundnud, mis eriti lõi välja praadimisel ja
keetmisel.
Suur nuhtlus sigalas olid rotid, neid jooksis seal palju ringi. Vahel kargasid sigadele
lausa ninna. Minu vend käis neid õhupüssiga laskmas, nad olid nii julged. Suvel olid
sead lauda kõrval aedades väljas, kus said vabalt tuhnida ja poris püherdada.
Sovhoosil olid suured lüpsikarjad ja eraldi noorloomade ehk mullikate karjad. Talvel olid
nad lautades, suvel aga kõik karjakoplites. Esialgu tehti koplitele ümber okastraadist
aiad.

Lehma lüpsimine. Suvi 1956. Foto: Aado Tõevere erakogu

Mitmelgi korral juhtus, et kusagilt oli aed või postid katki ja kari pääses välja ning jooksid
siis ringi, eriti mullikad. Keegi neid ei valvanud. See oli suur õnnetus, kui kogu suur
loomade laviin ähkides ja puhkides hirmsa hooga kodu juurde jooksis, aeda tuli ja igale
poole laiali valgus. Kõik peenrad said tallatud, kapsad, kurgid jn söödud ja aed rikutud,
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osad jooksid metsa. Siis pidi neid ära ajama, mis polnud sugugi lihtne. Ja kusagile
teatama, et kari on lahti. Vahel otsiti neid mitu päeva taga ja osad jäidki kadunuks.
Sovhoos korvas neid kahjusid sellega, et andis mõned kerad okastraati ja aiaposte.
Hiljem tulid elektrikarjused, siis seisid loomad paremini aedades. Nüüd on nad aga suvi
läbi lautades kinni ja ei ole enam sellist muret. Sööt niidetakse ette.
Kui oli vaja kodust kartulimaad künda või metsast oma puud ära tuua, siis tuli lähima
traktoristiga asi ära rääkida ja töö sai tehtud, tavaliselt pudeli eest. Talvel kutsuti
traktorist ikka tuppa ja pakuti ka süüa ja pudel anti kaasa. Sügisel lepiti ka kombaineriga
kokku, kes siis päeva lõpus sõitis õue, laskis punkrist paraja kuhja vilja ja suure hulga
põhku. Nii olid talveks kanade vili ja loomade allapanu olemas.
Aegamööda jäi kartulikasvatust aina vähemaks, rohkem hakati kasvatama heina,
teravilja, tulid uued sordid. Kui varem olid väiksemad põllulapid, mis olid jäänud
endistest talumaadest ja mida eraldasid nn. rajad (piirid) kus kasvasid pihlakad ja olid
ka kivid, siis järk-järgult muutusid põllud suureks massiiviks. Selliste endiste rajade pealt
võis leida kõige magusamaid metsmaasikaid, mis olid küpsenud terve päeva päikese
käes. Samuti olid toredad põldudevahelised teed, mille äärtes võis veel
kuuekümnendatel aastatel leida lõokeste, kiivitajate ja koovitajate pesi, ilusad kirjud
munad sees. Ja pärast näha neid toredad väikesi linnupoegi. Aga mida rohkem tuli
põldudele traktoreid ja kadusid need teed, seda enam jäi neid linde vähemaks. Peale
kuuekümnendaid toimus ka laiaulatuslik maaparandus, mis muutis väga palju nii
maastikku kui ökosüsteemi.
Kuna sel ajal mingisugust põldude laialdast mürgitamist ei tehtud, siis kollendasid põllud
kõikjal tõlkjatest, ehk rakvere raipest (kuna ta levis kõigepealt Rakvere ümbruses, siis
on tema rahvapärane nimi rakvere raibe). Lehmad armastasid neid väga süüa ja meie
käisime neid põldudelt kiskumas ning tõime sületäite kaupa õhtuks sõimedesse. Need
olid ka väga head meetaimed. Põldudel leidus ka valgeõielist koeraputke, see oli
mürgine taim. Heina sees olid need tüütud ja neid sai enne niitmist välja kiskuda.
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18.
Alusharidus Kundas aastatel 1940-1992
Reet Mägi-Viilveri (endine lasteaia muusikaõpetaja) meenutused:
Hakkasin lasteaias käima 1942-1943. aasta talvel. Lasteaed asus siis Jõe tänav 5.
Meil oli kaks rühma-nooremad ja vanemad. Üks kasvatajatest oli Ella Ankrovitš.
Mänguasju palju ei olnud.
Peagi viidi lasteaed üle endisesse tehase direktori majja. Sõimeealised lapsed läksid
nüüd eraldi. Lasteaias oli kaks rühma. Seal me laulsime ja mängisime laulumänge
harmooniumi saatel. Samuti joonistasime ja voolisime savist,mis oli toodud saviaugust.
Suvel magasime õues mõisamaja rõdule asetatud raamidel. Mänguasju oli lasteaias
küllaltki palju. Õuemänguks oli meil majatagune hoov, mis asus maja ja jõe vahel.
Pargis elas palju oravaid,keda tihti toitsime. Suvel olid lasteaias ka koolilapsed. Siis
käisime mängimas teisel pool Kunda jõge. Tee sinna kulges üle elektrijaama tammi.
Meie,väiksemad, olime suurte mängus „ohvitseride lapsed”.Meelde on jäänud üks
päikesepaisteline talvepäev, kui üks kasvatajatest püssimeeste saatel ära viidi. Üks
relvastatud püssimees jäi seisma ukse juurde, teine tuli kasvataja juurde, kes juhendas
meid parasjagu joonistamises … Seisime hiljem lastega akna juures ja vaatasime
veoautole järele, kuhu oli lükatud meie kasvataja, kel algas sõit teadmatusse
kaugusesse.
Esimene lastepäevakodu avati 1954. aastal endises tehase direktori majas Klubi
tänaval. Maja taga oli suur õueala, kus lapsed said mängida väga erinevate
vahenditega. Ka toas oli mänguasju küllaldaselt, kuid ruumi nappis. Aga lapsed olid
leidlikud ja ehitasid oma mängu näiteks kappi.
1. septembril 1965.aastal avati lasteaed Ehitajate tänav 5. Lasteaed kuulus
tsemenditehasele Punane Kunda. Maja oli eelnevalt olnud vangilaagri koolimaja, mis
kohandati lasteaiaks. Majas hakkas tööle kolm eesti- ja kaks venekeelset aiarühma.
Lapsed tulid linnast ja Mäe tänava lastepäevakodust. Kasvatus ja õppetöö toimus kahes
keeles : eesti ja vene. Eesti rühmad töötasid ENSV HM poolt väljatöötatud programmi
alusel, vene rühmad Moskvas välja antud programmiga. Juhataja pidi loomulikult
tundma mõlemat programmi.
Põhirõhk oli kommunistlikul kasvatusel ja rahvaste sõprusel. Lastele tuli sisendada kodu
mõistena NSV Liitu. V.I.Lenin oli meie riigi juht ja laste armastatud sõber. Tähtsal kohal
olid ka Moskva ja Kreml. Päevaplaanis tuli rangelt arvestada õpetusliku ja kasvatusliku
eesmärgiga. Kasvatajatelt nõuti rangelt enesetäiendamise vihikut. Väga palju tuli
töötada venekeelse kirjandusega. Enamus õppevahendeid valmistati kasvatajate poolt
käsitsi.
Pidude stsenaariumid olid tihti ette dikteeritud ja pidi rajooni inspektori juures kinnitama.
Traditsioonilised üritused olid 23. veebruaril kohtumised sõjaväelastega ning
võidupühal, 9. mail, sõjaveteranidega. Siis viidi pärgi ja lilli vennashauale.
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Tähistati ka V.I. Lenini sünnipäeva, naistepäeva. Nääride nime all loodi lastele
jõulumeeleolu. Pidusid ei tohtinud pidada enne 26. detsembrit. Käidi mardi-ja
kadrisantideks, peeti vastlapäeva, bussiga sõideti Tallinnasse ekskussioonile, tihti käidi
õppekäikudel. (Pildiseeria pidudest, õppekäikudest). Palju toimus rajoonisiseseid
ülevaatusi:
liikumiskasvatuse
näitmaterjalide,
loovmänguvahendite,
stendide,
nukunurkade jne. ülevaatusi. Ja nukunurgad olid vägevad.
Minu mälestused sellest ajast. Tööle asusin Kundas 1985. aastal. Olin Tallinnas õppides
saanud väga hea ettevalmistuse töötamaks selles ametis. Aga ma ei osanud uneski
näha, et kõige raskemaks osutub nukunurk. Sinna lubati lapsi mängima harva, et
nukkudel riided kaunid ja puhtad püsiksid. Riided olid lastevanemate poolt valmistatud
(kootud, heegeldatud, õmmeldud) ja nukke oli vähemalt seitse või kaheksa. Poest
polnud midagi saada, kõik tuli ise teha. Aga mina ju ei teadnud, millised riided millisel
nukul käivad. Lõpuks leidsin lahenduse: rühmas olid tublid tüdrukud, kes meelsasti olid
nõus nukud üle vaatama. Nii nad said ju nukunurgas mängida. Ja siis tuli kauaoodatud
nukunurkade ülevaatus- õnneks mina polnud sellel hommikupoolikul tööl.
Meid külastasid ka inspektorid. Eriti suur hirm oli proua Helga Kukko ees. Ja ükskord
pidi ta Rakverest bussiga tulema meid inspekteerima. Piilusime aknast, kas ikka tuleb ja tuligi. Kõik läksid kiiresti oma rühmadesse ja jäid ootama. See oli laste lõunauinaku
ajal. Inspektor tuli, vaatas, kas toolid on ikka sirges rivis voodite otstes ja kas riided on
õiges järjekorras tooli peal ning läks minema. Õnneks jäi rahule. Riietusest
nõukogudeajal.
Kasvatajatel olid seljas ühtemoodi riided- kitlid, mis õmmeldi igaühele tema mõõtude
järgi. Aga siis- aeg läks edasi ja otsustati õmmelda pihikseelikud, sest siis saab
erinevaid pluuse all kanda. Et need ikka kauem vastu peaksid, osteti kohe väga tugev
riie, nii et uuest peast sai nurka püsti seisma panna.
17. märtsil 1986 avati tüüpprojekti järgi ehitatud 208- kohaline tsemenditehas Punane
Kunda lastepäevakodu nr.1. Lindi lõikas läbi tollane tehase direktor hr Hubert Noormets.
Uude lastepäevakodusse tulid üle Ehitajate tn ja Klubi tn lasteaedades olnud lapsed ja
töötajad. Vanad lasteaiad suleti. Tööd alustati 10 rühmaga: viis eesti ja viis vene
õppekeelega rühma. Lapsi oli lasteaias kokku 261 ja töötajaid 46.
1987. aastal avati veel kaks vene sõimerühma, samas suleti eesti sõim. Tööd jätkati
seitsme vene ja nelja eesti rühmaga. Vene lapsi oli majas 180, eesti lapsi 100. Töötajaid
oli majas 60, selle hulga sisse mahtus palju eri rahvusest inimesi: eestlased, venelased,
soomlane, ukrainlased, valgevenelane, tšuvašš, mordvalane, poolakas.
Suure maja kollektiiviks muutmine oli väga raske. Ükski muulane ei saanud aru eesti
keelest ja kõik nad olid tulnud Kundasse Venemaa eri paikadest. Pedagoogikanõukogu
koosolekud toimusid eraldi kahes keeles, üldkoosolekud toimusid koos kohetõlkega.
Kollektiivi püüdsime ühtseks liita ühisüritustega.
Muutused Eestimaa elus tõid kaasa ümberkorraldusi ka lasteasutusse. Algas tööjõu
koondamiste aeg. Kõige raskem oli aasta 1992, mil lasteaed lahkus tsemenditehase
kooslusest linna alluvusse.
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Eda Kiili meenutused:
Varasemal nõukogudeajal pidid lastesõimes töötama meditsiinilise haridusega
inimesed, sest sinna võeti lapsi 3-6-kuuselt. Nii rääkis seda tööd teinud
meditsiiniharidusega kasvataja Sale Pristavka. Emad tulid vahepeal töölt ja söötsid oma
lapsed ära ja läksid siis jälle tööle tagasi.
Lasteaed oli tsemenditehase „Punane Kunda” alluvuses ning meil oli võimalik igal ajal
tasuta bussi saada. Seda võimalust kasutati hoolega ning sügiseti käisime viljakoristust
ja kartulivõttu vaatamas . Ühel korral käisime muusikalise kasvatajaga seenemetsas.
Küll minul oli alguses hirm, et lapsed metsa laiali jooksevad, aga õnneks seda ei
juhtunud. Nad hoidsid kasvataja ligi. Muusikakasvataja läks ees ja mina taga. Mina
tundsin vaid väheseid seeni, mida olin harjunud korjama, aga muusikakasvataja pani
korvi minu meelest igasuguseid „tatikaid” ja nii need korvid seeni täis said. Pärast viidi
need seened lasteaia kööki, puhastati ära ja kokatädi valmistas maitsva kaste kogu
lasteaiaperele. Ei ükski tähtis tervishoiuasutus ei kontrollinud ega mingit pahandust
sellest ei tulnud.
Aili Teemant meenutab...
Panen kirja meenutusi, mis pärinevad 1971. aasta sügisest kuni 1986.aasta kevadeni,
kui töötasin tsemenditehase „Punane Kunda” lasteaias nr.1.
„Kuidas minust üldse sai kasvataja?“ Selle elukutse soovitajaks oli mu endine
muusikakooli solfedžo õpetaja, kes leidis, et minus on just seda, mis sobiks lastega
töötamiseks. Nii ma siis läksingi Tallinna Pedagoogilisse Instituuti, kuid sissesaamine
suure konkursi pärast ebaõnnestus. Olin veidi meeleheitel ja ei teadnud, mida edasi
teha. Tsemenditehase kaadriosakonnast aga sain teada, et 1.septembrist vabaneb
lasteaiast muusikakasvataja koht, kuna muusik otsustas minna tehase
komsomolikomitee sekretäriks. Kaadriosakonna juhataja soovitas mul see koht vastu
võtta, et kui mul on väga kindel tahtmine edasi õppida, siis nemad võivad isegi anda
kaasa iseloomustuse- soovituse, kuid selles peaksid kirjas olema vormistatud töölisena
(koristaja), mitte teenistujana, sest töölised olid sissesaamisel eelistatumad.( Olid ikka
seadused ja vassimised). Võtsin selle teadmiseks ja alustasin oma tööpõldu lasteaias
muusikakasvatajana. Algus oli väga raske, lausa nutune, sest mingeid teadmisi ei
olnud, ainult klaverit oskasin veidi mängida. Tänu vanemate kolleegide õpetusele ja
heatahtlikkusele sai paljugi selgeks. Muusikuks jäin ainult üheks aastaks, pärast
meelitati mind rühmakasvatajaks, sest ühe rühma kasvataja lahkus Kundast. Edaspidi
lõpetasin Tallinna Pedagoogilise Kooli kui ka Tallinna Pedagoogilise Instituudi.
1971.- 1986. aastani töötas lasteaias 22 inimest, 5 rühma (2 vene+3 eestikeelset)
10 kasvatajat; 5 rühmakoristajat; 1 koridoride koristaja; 1 juhataja; 1 majandusjuhataja;
0,5 kohta raamatupidaja; 1 muusik (1,25 ametikohaga); kokk+ kokaabi (vist oli ka
kartulikoorija); 0,5 kohta meditsiiniõde.
Lapsevanem tasus 12 rubla ja 50 kopikat kuus.
Minu esimene palk tööle asumisel oli 62 rubla ja 50 kopikat, enne seda 45 rubla.
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1976. aastal, kui lõpetasin Pedagoogilise Kooli tõusis palk 80 rublani ja kõrgkooli
lõpetamise järel 1989. aastal sain 145-155 rubla.
Tööpäeva pikkus oli 6,5 tundi, lasteaed oli avatud 13 tundi (kella 7.00-20.00).
Loomulikult õhtul kella kaheksani üldjuhul keegi ei pidanud olema, enamasti kella
seitsmeks oli lasteaed tühi. Puhkuste ajal asendasime kolleegi. Meenub, et kirjatööd oli
meeletult palju. Õppe-kasvatustöö planeerimine toimus kvartalite kaupa, mis kirjutati A3
suurusele lehele. Igapäevane töö+arvestus pandi kirja päevikusse. Arvestusse pidi
märkima laste nimed, kes omandas, kes mitte.
Kindlasti tuli koostada konspektid emakeeles (ekskursioon, vaatlus, algõpetus),
matemaatikas, kehalises kasvatuses. Konspektis pidid kajastuma õpetus- kasvatuslikud
eesmärgid, tunni vahendid, küsimused koos laste oodatavate vastustega. Suurt
tähelepanu pöörati kooliks ettevalmistamisele ja et lastel oleks lugemisoskus, samuti
kirjutasime kirju sõbrale, näärivanale.
Igaks käelise tegevuse tunniks toonisime riidevärviga pabereid. Kuna õppevahendeid oli
vähe saada, siis igal õppeaastal tuli neid ise valmistada. Samuti erinevateks lasteaia
pidudeks peakatteid. Nääripidudes olid lapsed riietatud kostüümidesse, mida
lapsevanemad ise õmblesid. Tüdrukute valgeid marlist kleite pidid vanemad
tärgeldama.
Hommikvõimlemised algasid 3-4 kaupa kolonnidesse ülesrivistamisega.
üldarendavat harjutust alustati käsklusega „Lähteasend võtt, harjutust alga!”

Iga

Lapsi oli rühmas 26+1 (puudujate arvel). Üldse olid linnas lasteaedade järjekorrad
pikad, vanemad olid väga mures, sest lastega oli võimalus kodus olla üks aasta, enne
seda aga veelgi vähem - 3-6 kuud.
Tihti korraldati lasteaedades lahtiste tundide vaatlusi nii rajooni ulatuses kui ka linna
omavahelistes lasteaedades. Kogu õppe-kasvatustöö oli suure tähelepanu all, sest
partei ja valitsuse otsuseid tuli täita. Igaaastased Lenini sünnipäeva, mai- ja
oktoobripühade, nääripidude kavad tuli eelnevalt saata Rakvere rajooni
haridusosakonda kinnitamiseks. Nääripidusid võis korraldada alles 26.detsembrist.
Näärivana tõi lastele kopsakad kommipakid. Kasvatajad ise pakkisid, kuid kommid ostis
tehas.
Veel meenub, et enne suurt rahvaste sõpruse 60. aastapäeva 1982. aastal pidid kõik
lasteaiad ehtima nukud 15 liiduvabariigi rahvariietesse. See oli küllaltki keeruline
ettevõtmine, kuid rahvariietesse nad said ja eksisteerisid veel kaua lasteaia
metoodilises kabinetis.
Õppetöö käigus sai külastatud linna lähimat ümbrust ja kohalikke asutusi: leivatehast+
„Lehmakese” kommitsehhi; tuletõrjet; tsemenditehast; võitsehhi Kunda mõisas
õmblusvabrikut „Virulane”; loomalauta; tehase muuseumis vabrikutöölise korterit;
postkontorit; apteeki; raamatukogu; Tallinna loomaaeda (kooliminejad); matkad haigla
taha metsa, jõe äärde.
Kooliminejad võtsid kindlasti osa igaaastasest linna kevadpäevade üritustest, mille
üheks organiseerijaks oli kauaaegne lasteaia muusikakasvataja Reet Viilver.
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Reet oli meie linna tulihingeline väikelaste laulu- ja tantsuõpetaja. Kaks korda nädalas
viis ta lapsed linnaliini bussiga, mis väljus kell 17.15 Ehitajate tänava peatusest,
klubisse lasteringi, tagasi kodudesse tõi lapsed tehase bussiga. See võis kesta 19651986. aastani. Edaspidi tegutses lastering lasteaias.
Kooliminejatele oli traditsiooniks kinkida album koos meelespeaga, mis sisaldas
mängusõprade ja kasvatajate nimesid. Peol olid lapsed ühtses riietuses- tüdrukutel
sitsiriidest kleit, mille materjal telliti juba aprillikuuks kaubamajja ja poistel samast riidest
kikilips.
Talvel, enamasti jaanuaris- veebruaris, vanema rühma lapsed suusatasid metsaradadel.
Suusad olid lasteaia poolt, jalas püsisid need saapa tagant kummiga. Metsa
suusatasime haigla tagant, tagasi jõudsime lõunasöögiks. Abiks kasvatajale oli
muusikakasvataja.
Palju aastaid pakkus linna kino „Areng”lastele multifilmide vaatamise võimalust. Igal
reedel kell 11.15 jõudsime kinno, pilet maksis 0.10 kopikat ja korraga näidati 3-4 filmi.
Kui oli kuulda „Nu pogadi” sissejuhatavat meloodiat, täitus saal laste käteplaginaga.
Kuni 1992 aastani olime tsemenditehase alluvuses, mis võimaldas igal ajal tellida
transporti. Igal suvel päikeseliste rannailmadega sõitsime lastega mere äärde. Peale
kümmet viis buss meid randa ning tagasi jõudsime pool üks. See oli lastele üks
rõõmsamaid aegu.
Nagu ikka läbi aegade on lastel esinenud vastumeelsusi teatud toitudele. Nii meenub, et
seitsmekümnendatel, kaheksakümnendatel oli lasteaias kindel menüü, mis sisaldas
kalapäeva, juurviljatoite. Kõige halvemini söödi juurviljahautist porgandist, kaalikast,
kaerahelbeputru ning suppe, kus oli näha pekitükke. Nii mõnigi ema oli õhtul lapse
põlle- või riietetaskust avastanud lihatükke. Kindlasti iga hommikusöögi ajal said lapsed
väikese topsitäie mahla. Iga lõunasöögi ajal kallati lusika peale kalamaksaõli. Talvisel
perioodil anti rühma C vitamiini purk, et lastele drazeesid jagada.
Lasteaias harjutati lapsi ette nõukogude inimese iseseisvaks eluks nagu järjekorras
seismist. On meeles, et peale käte pesemist pidid lapsed kõiki ootama, et üheskoos
sööma minna. Samuti peale söömist oodati, kuni kõik söömise lõpetasid, et üheskoos
toidu eest tänada. Peale magamist oli kohustus teha virgutusvõimlemist. Lahti
riietumisel pidid toolid olema ühes reas, riided õigetpidi ja õiges järjekorras.
1985. aastast algas suur venestamispoliitika lasteaedades. Suurema koormuse said
kasvatajad, kes valdasid vene keelt. Vanema rühma kasvatajad pidid osa võtma mõnest
kursusest. Tund oli üks kord nädalas.
Nõukogude ajal pöörati suurt tähelepanu lasteaia töötajate tervise kontrollile. Kõigile oli
sisse seatud sanitaarraamat. Nõue oli, et neli korda aastas pidime külastama Rakvere
veneroloogia kabinetti. Vereproovi põhjal tuvastati suguhaigusi, naistearstilt saime
kinnituse sanitaarraamatusse. Kaks korda aastas tuli külastada flurograafi, et olla
kindel, et ei põe tuberkuloosi. Esmakordsel tööle asujal oli kohustus käia Rakvere
Sanitaar-epidemioloogiajaamas väljaheite proovi andmas. Kuna eelnevalt oli teada, et
seal on pikad järjekorrad ning kui ausalt ootama jääda, millal midagi tagant väljuma
hakkab, siis lasteaia meditsiiniõde soovitas, et võta hommikul juba väljaheite proov
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tikutopsiga kaasa, saad kiiremini tulema. Nii tegingi, läksin kabiini (eelnevalt anti mingit
hägust vedelikku juua), viitsin veidi aega, tühjendasin topsi, aga ei mäleta, kas proovi
vastust keegi kontrollis, kuid templi sain sanitaar-raamatusse.
Mäletan, et oli range nõue sanitaarpäevade korraldamine lasteaias. Üks kord kvartalis
pidid vanemad oma lapsukesed koju jätma. Sellel päeval oli kogu lasteaia suurpuhastus
- tekkide, madratsite kloppimine õues, mööbli puhastamine kloorilahusega, põrandate
poonimine, mänguasjade pesemine. Oi, kuidas sai karta sanitaar-epidemioloogiajaama
ja inspektoreid.
Meenub üks naljakas seik. Oli 1976.aasta ilus suvepäev. Olles lastega õues, tuli meie
ühel naljaarmastaval kasvatajal soov organiseerida elevust tekitav päev. Ta kutsus
õuesolevad kasvatajad enda juurde ja teatas, et nägi just praegu, kuidas lasteaia uksest
sisenes üks lasteaedade inspektor. Ta väitis väga tõsisel, kindlal toonil, et kui ta olla
töötanud Kehra lasteaias, oli see inimene olnud haridusosakonnas inspektori ametis.
Eelnevalt oli ta palunud meie lasteaia majandusjuhatajal tulla õue, et inspektor soovib
näha õppekasvatustöö päevikuid. Kolme rühma kasvatajad ütlesid, et nende päevikud
on täidetud ja sahtlis, las majandusjuhataja viib need inspektorile. Ühe rühma kasvataja
läks aga paanikasse, sest kahe nädala jooksul polnud ta sinna ridagi kirjutanud, tormas
tuppa päevikut tooma. Kiiruga tuli õue ja nüüd alles algas kõigi aegade kiireim plaanide
ja arvestuste kirjutamine. Päevik pandi kahe kasvataja vahele põlvedele - üks kirjutas
plaani, teine arvestust. Pärast oli ikka, mida lugeda. Kui päevik sai täidetud, ütles sama
kasvataja, et teate naised, mänguasjade kuurid vajaksid ka korrastamist. Nii seda
tehtigi, täie tõsidusega ja suure õnneliku rahuloluga, et kõik saab korda enne, kui
pahandus võib tulla. Paanikas kasvataja tormas, päevik kaenlas, juhataja kabineti ukse
taha, enne kuulatades, et mida ka räägitakse. Imestus oli aga suur, et seal ei olnud
mitte kedagi. Edasi läks ta kööki, et selgust saada. Kokk ei teadnud asjast midagi, ainult
suure selgitamise peale teatas, et võõras, kes majja sisenes, oli olnud kellegi tuttav ja
lahkus juba ammu. Lõpp hea, kõik hea. Nelikümmend viis minutit oli tõhusat
tegutsemist.
Lastega meenub toredaid seikluseid:
Enne ühte nääripidu lasteaia juhataja 4- aastane tütar Erika jooksis mitmel korral
rühmast ema juurde juhataja kabinetti, kus samaaegselt riietus näärivana ja juhataja
aitas habet seada ning põsepuna panna. Seda kõike nägi ukse vahelt piiludes tema
tütreke.
Edasi läks kõik plaanipäraselt, lapsed ja külalised saalis ootamas kõige tähtsamat
külalist. Näärivana tuli kohale, istus ja alustas oma sissejuhatavat juttu, kui Erika tõusis
üles ja teatas kõigile: „Eks ju näärivana, minu ema tegi sinu!” Lapsed olid vait, ei saanud
millestki aru, vanemad aga naersid ja näärivana lahendas situatsiooni nii: „Oi, Erika, küll
sul on ikka tore luuletus minu jaoks õpitud!” Kõik jäid rahule - lapsed ei olnud enam
segaduses, vanemad said suutäie naerda ja pidu läks edasi.
1975. aastal mäletan, kuidas läksime rühmade kaupa trepist alla, et minna saali, Lenini
sünnipäeva aktusele. Üks 5 aastane poiss küsis oma kõrvalolevalt poisilt :”Ei tea, kas
Lenin on juba saalis”. Pärast pidu oli pettumus suur, sest torti ei pakutudki.
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Enne igasuguseid pidusid tehti ikka peaproove. Juhuslikult ühe oktoobripühade peo eel
tehti lasteaia saalis remonti ja pidu seal korraldada ei saanud, kuid nii tähtsat üritust ära
jätta ei olnud võimalik. Peo kohaks sai klubi, sinna peaproovile viisime lapsi bussiga. 4aastaste rühma lapsed kiirustasid riietumisega, kasvataja ikka selgitas, et paneme ruttu
riidesse, buss juba ootab ja me võime peaproovile hiljaks jääda. Kasvataja küsimuse
peale, et mis juhtus, küsis laps läbi nutunuuksete, et kas see „peaproov” valus ka on.
1975.-76. õppeaasta sügisel juba varakult teatati, et on tulemas nukunurkade ülevaatus,
ülerajooniline. Kõik pingutasid mitu kuud. Komisjoni tulemine aga viibis päevast päeva.
Nurkades mängimine oli minimaalne, sest kõik pidi tip- top korras olema. Ühel päeval
küsis üks 4- aastane poiss täitsa tõsiselt, et millal see „ettevaatus” küll lõpeb.
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