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SAATEKS
Viru Instituudile laekus juba kolmandat korda üpris palju omapäraseid sõnu ja lugusid mitmelt
poolt, eriti Tapa kandist ja Miila küla kohta. Tore on, et ka keele asjatundjad Kaja Toikka ja Kristen
Suokass täiendasid kogumist oma kihelkonna sõnadega. Saadetised olid erineva mahu ja
vormiga, ent kõik on kiiduväärt. Esitati ka uusi sõnu ja keelelisi väljendeid ning mälestusi
kodukandi majapidamistöödest, traditsioonidest, toitudest ja ka naljadest.
Aitäh, Sirje Võsa, Meeli Müller, Reet Kasepuu, Kaja Toikka, Kristen Suokass, Heili Tarjan, Enn
Laansalu toredate sõnade ja lugude eest. Sirje Võsa, Anne Raava ja Elle Kivisoo esitasid ka Tapa
kandist aastate jooksul kogutud lugusid. Seekord on ka õpilaste kodu-uurimistöödest
väljavõtteid. Tänud ka kõigile neilegi, kes lihtsalt teavitasid üksikutest sõnadest või kogujatest.
Lugude ja sõnade kogumine andis igati hea tulemuse, jäädvustades taas tükikese suulist pärandit.
Viru Instituut tegi kokkuvõtteid laekunud kohaliku keele lugudest ja sõnadest koos Eesti
Rahvaluule Arhiivi teaduri Kadri Tammega. Autoritele antakse tagasiside nende töödest ja
soovitusi edaspidiseks.
Käesolevas kirjutises avaldatakse Eve Kanguri abiga laekunud töödest väljavõtteid, osa on juba
arhiivi saadetud kogumis-võistluse raames. Kui nendega tutvumisel leiate veel uusi sõnu,
väljendeid või lugusid, siis saatke need julgesti instituudile edasi, oleme tänulikud iga killu eest.
Saatke oma kirjutised, olgu need lühikesed või pikad, teksti-või helifailina elektrooniliselt
marge@viruinstituut.ee.
Kõik tööd antakse edasi arhiivi, ka Eesti Rahvaluule Arhiivi, et tulevikus saaksid uurijad ja teised
asjahuvilised neid kasutada.

Mõnusat lugemist ja äratundmisrõõmu.
Marge Lepik
Projektijuht
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TÄHELEPANEKUD
Viru keele, lugude ja mälestuste kogumine on saamas tänuväärseks traditsiooniks: tekkinud on
püsivad, iga-aastased osalejad-kirjutajad, lisandub ka uusi, ning loodetavasti nakatuvad keele ja
pärimuse jälgimise ja jäädvustamise mõnusa pisikuga edaspidi veel mõnedki.
Tänavuste kirjutajate ja intervjueeritute hulgas on ajalooliselt Virumaalt (Viru-Nigula, Kadrina,
Simuna kihelkonnast) ning ajalooliselt Järvamaalt (Ambla ja Järva-Jaani kihelkonnast) pärit
inimesi, mõned ka kaugemalt (Harju- ja Võrumaalt). See tuleneb nii inimeste liikumisest kui ka
maakondliku jaotuse muutustest ajas.
Tööd võib laias laastus jagada kahte gruppi: need, milles põhirõhk on mälestustel, ja need, milles
tähelepanu keskmes on keel, sh murre.
Mälestuste rühmas väärib tunnustust õpetaja Elle Kivisoo põlvkondi ühendava, sotsiaalselt ja
hariduslikult kaaluka ettevõtmise eest: Tapa Gümnaasiumi pärandkultuuri ja folkloori ringi lapsed
leidsid endale sõbrad eakate hulgas ning kogusid mälestusi 2018.-2019. aastal ( tööd on esitatud
ERA kogumisse).
Ligi 30 aasta jooksul on sisukat tööd on teinud Anne Raava, kelle salvestustelt maha kirjutatud
Viru- ja Järvamaa inimeste eluloointervjuud ja meenutused moodustavad juba eraldi väikese
kohaliku mälupanga.(Tööd on antud arhiivi).
Keelele keskenduvatest töödest on mahukaim Sirje Võsa „Keel kui olude peegel“, mis lööb
tegelikult kaks kärbest ühe hoobiga: ühtlasi on need ka väga hästi kirja pandud mälestused, kus
elukohavahetuse ja ühest ajastust teise astumisega seotud muutused on välja toodud keele ja
sõnavara muutumise kaudu (lapsepõlve Kadrina murrakust nõukoguliku kantseliidi ja slängini).
Suurepärane on ka Meeli Mülleri töö „Minu kodus kasutatud sõnad ja väljendid“ , mis sisaldab
lausa keelelisi haruldusi Viru-Nigula kihelkonnast ning suurepäraseid näitelauseid, etnograafilisi
detaile ja selgitusi.
Ka tänavuse uue kirjutaja Reet Kasepuu töö (3 lk) on omaette väike pärl, kus kirjeldatakse terase
lapsesilmaga nähtut Viru-Nigula kihelkonna Miila külast ning hilisemat elu iseloomustavad
keelenaljad ja anekdoodid nõukogude ajast.
Heili Tarjani töö on uurimuslikku laadi, sisaldades rohkesti tsitaate varem ilmunud väljaannetest
kõrvuti oma perest kuuldu ja isiklike tähelepanekutega murde- ja tänapäeva kirjakeelest.
Seesuguseid täpseid, tähelepanelikke ja lisaks hea huumorimeelega kaastöölisi ihkaks endale iga
arhiiv ja muuseum.
Kadri Tamm
EKM Eesti Rahvaluule Arhiiv
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1.
Keel kui olude peegel
Sirje Võsa

Fotol Sirje Võsa
Foto: MTÜ Moe Külaselts
https://www.facebook.com/MoeSelts/photos/pcb.1710431402335673/1710431012335712/?type=3&theater

Keelt, selle kasutust ja selle muutumist ajas saab tunnetada vaid läbi iseenda ja
nende olude, mis sind ümbritsevad. Nii saan minagi rääkida 1950ndate ja
1960ndate keelekasutusest ainult iseenda kogemustele ja mälestustele toetudes,
kuid keeles on midagi, mis on ürgne, mis antakse emapiimaga kaasa, mida aeg ei
muuda. Kirjakeel on õpitud keel, mida kogu eesti rahvas räägib, kuid kui
tähelepanelikult kuulata iga üksikut inimest, tunned ära, millises Eestimaa paigas
on tema juured. Mäletan oma vanaemade keelt. Emapoolse vanaema, kellega koos
me elasime ja kelle keelt ma väikse lapsena rääkisin, juured on Virumaa läänepiirilt.
Isapoolne vanaema on pärit aga Virumaa idapiirilt Vaivara ja Iisaku ümbrusest. Kuigi
nad elasid ühes külas, Vaiatus, oli nende keelekõla erinev. Isapoolne vanaema
rääkis surmani oma ema keeles, ei hakanud talle külge läänemurre. Siiani on
äratuntav isaema keelekõla tema tütarde kaudu neljandas põlveski,
lastelastelasteski, kuigi tema tütred käisid koolis ja kasvasid üles Virumaa
lääneosas. Ma ei saa kirjutades kuidagi edasi anda keele kõla erinevust, kuid
mõningaid sõnu ja väljendeid toon siinkohal näiteks. Isapoolne vanaema tegi tule
pliita alla, tema pere õli kodon, tuli akkada süia kietta, pere toimetas küekkis.
Emapoolne vanaema tegi tule pliida alla, tema pere oli ikke kodu, tuli akata süia
tegema, pere toimetas küögis.
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Olen sündinud 1953 aastal Tapa-Loobu tee ääres asunud Kõrveküla velskripunktis
suletud külakogukonda, kus peamisteks keeleõpetajateks olid mu emapoolne
vanaema ja tema tuttavad, kes rääkisid kohalikus murdekeeles, ning vanemad, kes
kasutasid kohaliku murde- ja kirjakeele segakeelt. Kuna isapoolse vanaema juures
käisin harva (seal olid põhiliselt tädide lapsed), ei jäänud mulle Virumaa idamurre
külge. Kirjutasin sellest ajast pikemalt 2017 aastal „Murdekeele noppeid Viru-,
Järva-, Harju piirilt“. Kirjutan oma Vaiatu-aegsed olukirjeldused selles keeles, mida
seal rääkisin ning 60ndate mälestusi Moelt kirjakeeles, mida koolis õppima
hakkasin. Kooli läksin 1960.aastal.
Külas elamine oli lapsele äste kindel. Ei mäleta, et külarahva vahel tigedust ja
õelust oleks old või kiegi rumalasti reakind. Võib-olla ei osand ma veikse lapsena
seda lihtsalt tähele panna. Ainumas äda oli sie, et olin külas ainus laps, põld
kellegiga mängida. Juoksin päevad otsa vanaema sabas. Kui vanaemale sõbranjed
külla tulivad, kuulasin nende jutte kõrv kikkis. Samati mieldisivad mulle ema-isa
pajatused. Ema reakis, mida Vohnjas meierei juures oli kuuld, isa jälle, kuda elu
rautte pääl käis. Tihti üteldi: „Sellest lapse kuuldes ei reagita!“ või „Mine mängi oma
asjadega, meil vanainimeste jutt a`ada!“. Kõikse parem sõber oli mulle sel a`al lehm
Muura. Laulsin talle vanaemalt kuuldud laule. Lehm jättis süömise puolele ning
kuulas, kuda talle lõõritan. Käisin teda karjamoal ja laudas kallistamas. Kindlasti olin
omavanustega võrreldes teistest sotsiaalselt maha jäänd, aga luodust tundsin
paremini.
Kogu Vaiatu küla rahvas elas oma majades. Igal talul oli oma aiamoa ja kartulamoa,
koduluomad ja –linnud, kõrvalhuoned: ait, laut-reialune, puukuur. Külas oli paar
rehetaret, aga asundustaludes oli maja eraldi ehitatud. Mitmete majade ehitamine
oli puolele jäänd – nii ka minu mõlemapuolsetel vanavanematel. Sõda oli pääle
tuld. Esteks oli ehitatud huoned luomade- ja riistade jauks. Põhiliselt olid tuad
puolele jäänd ja pääle sõda põld paljudel jaksu ega raha ehitamist jätkata. Nuored
mehed olivad sõtta jäänd või linna läind. Mitmes talus oli tühjalt seisev obusetall.
Obused ja obuseriistad olid koloosi viidud. Eraldi sauna põld kellegil. Pesti
reheküögis, mis asus reialuses. Sääl kiedeti kevadest sügiseni ka luomatoitu ja
perele süia, pesti pesu ja iseendid. Enamasti igas majas oli küögi põranda alla
ehitatud veike keller, kus oiti kartulaid ja juurevilja. Majas oli tuulekoda ja ruumikas
ieskoda, millest läksid uksed küöki, tagakambrisse ja sahvrisse. Sahvris oiti toitu.
Sääl olivad kapsa-, siene- ja kurgitünnid ning lihaastja, riiulitel kiedetud viega
pudelitesse pantud mustikad, jõhvikad ja palukad, igal pudelil lutt pääl. Muosipurke
põld, sest sukurt oli vähe soada või oli kallis. Kartula vasta sai Kadrina
tärklisetehasest vahetada kartulasiirupit. Küll sie maitses hää! Praegastki,
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kirjutades, tuleb selle maitse suhu. Siirupipurgid seisivad sahvris lutipudelite kõrval,
kuid ise neid laps võtma minna ei tohtind. Riiulitel oiti ka süögikorrast üle jäend
toitu ja suures purgis äedikaga ja küömnetega tehtud kiedetud pieti, mida süödi
sousti ja kartula kõrvale. Ieskojas pingi pääl olivad pestud lüpsik ja piimavinkud
põhjad ülespuole, pingi all luomasüögiämbrid. Oktoobrist aprillini oli küök kõikse
tähtsam koht majas. Kogu päevane elu käis sääl. Tagakambrisse mindi ainult
magama. Küögikapi pääl oli patareidega raadiu. Seda kuulati kogu perega ja ainult
siis, kui olivad õiged saated. Patareid oleks muidu kiiresti tühjaks läind. Elektrit meil
ju põld. Mäletan, et kuulasime laulusaateid, uudiseid ja kuuldemänge, ka lastele.
Miskitpärast mieldis mulle laul, mille sõnad olivad sellised: „Minu kallimal on oma
masin, Moskvast seda ise ostmas käis…“. Laulsin seda ka lehm Muurale. Maja
südameks oli pliida soemüüriga. Soemüüri sies olivad konksud, mille vahele oli
tõmmatud traat. Traadi pääl rippusivad kurnalapid ning talviti minu pallarites
villased kindad ja karupüksid. Ümber pliida oli raud, kus tihti rippusivad isa
jalanartsud, mida ta sokkide pääle sidus enne kui suapad jalga tõmmas. Pliida kõrval
seina ääres oli riiuli muodi ehitis. Kõikse pääl oli vieämber kopsikuga, selle all
pesukauss ja vanaema omatehtud siep veikse kausi sies ning kõikse all kardina taga
solgiämber. Vieämbri taga seinal oli ema sinise mulineega valgele riidele
väljaõmmeldud seinakaunistus kahe luigega. Nende kohal oli kiri „Pese puhtaks
nägu, käed, siis sa ilus välja näed“.
Vaiatu asundustaludes põld marja- ja puuviljaaedasid. Mõnes talus oli aianurgas
tikripõesas või õunapuu akna all. Marjad nopiti metsast. Kui vanaema viel kanduline
oli, käis ta Kõverjärve taga palukaid noppimas ja sienel. Ainult neid sieni tohtis korvi
panna, millest piim välla tuleb. Sientega oli pailu tegemist. Kõikse esimeseks tuli
nied ää puhastada, siis kupastada viel kaks korda. Vanaema tegi sieni sisse kahte
tünni. Ühes olivad apendatud, teises suolatud siened. Külas oli Vohnja mõisa
räemas puuviljaaed, kus käidi õunu, kirsse, krieke ja kollaseid pluome noppimas.
Neid sisse ei tehtud, süödi niisama. Metsmoasikaid ei tehtud samati sisse.
Moasikad tambiti pudruks, lisati kartulasiirupit ja rõeska või hapupiima – sai väga
hää magustoit. Talvel värskeid marjasi põld, siis kasutati pudelisse topitud marju.
Pudelimarju raputati ka leivapudi hulka. Leivapudi tehti samati kas rõesa või
hapupiima sisse. Palukaist ja jõhvikatest tehti kisselli, aga raputati mõnikord ka
pudru pääle, lisaks lusikatäis kartulasiirupit.
Panipaikadeks kasutati reialust, obusetalli ja aita. Väljakäik oli kõikides taludes
õues, eraldi ehitis. Kevadise sõnnikuveu aal vieti ka väljakäiguauk tühjaks. Enamusel
majapidamistest olivad vändaga kaevud, puaril talul ka pumbakaev. Kaevus oiti
piimavinkusid külmas. Plekkide päält pesti enne kaevu laskmist süögisuoda viega
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äste puhtaks. Vinku ei tohtind ääretasa piima täis olla, muidu oleks piim kaevu
loksund ja vie ära rikkund.
1959.aasta sügisel kolis meie pere Moe asulasse. Kõik oli nüid teisiti. Igatsesin
Vaiatu järele, sest minu armas kallis vanaema jäi meist maha. Ema-isa
põhjendasivad, et Moel on neil kergemb - isa ei pea kaugel tüöl käima ning meil on
nüid elekter.
Alles seda lugu kirjutades mõistsin tegelikku põhjust. Sama oasta suvi oli meie
perele väga sündmusterohke. Ema uotas mulle venda ja normipäivi enam koloosi
kevadest saati tegema ei läind. Kuna meie perest põld ühtegi koloosiliiget, ei antud
meile heinamoad ja ähvardati, et võetasse ää ka kartula- ja aiamoa, kui kiegi koloosi
ei astu. Meie einamoal toimetasivad eina aal võerad inimesed. Kui koloosi ein oli
ära vietud, oli põesaste ümber ja Vaiatu jõe (väike Loobu jõe lisajõgi) ääres
tegemata eina viel küllaga ning ema-isa otsustasivad selle endile teha. Niitmas käidi
vara ommikul ja ilja õhtal, kui rohi oli kastene ja pehme. Kui ein oli juba
kärpapuudel, tuli ühel õhtapuolikul koloosi partorg (rõhk o-l) meile tiadet tuoma,
et järgmine päe viiasse meie ein ää. Õue pääl läks sõnelemiseks ja meie veike
musta-valgekirju koeranähvits Muki ammustas partorgi säärest. Järgmine päe
algas väga traagiliselt. Üösel oli kogu meie ein maha põletatud. Kaks püssidega
miest lasivad Muki õue pääl maha ja isa pidi maksma trahvi, et koer põld ketis.
Varsti pärast neid sündmusi viidi ää meie toitja nudi liivakarva maatõugu lehm ja
kaks lammast. Nutsime sel päeval kõik, ka isa. Ma ei tia seiani, kas meie lehm viidi
koloosi või luomvarusse (loomade kokkuostu koht). Paarkümmend aastat hiljem
reäkis lell jutu sies välla, et einad oli põlema pand minu isa ise.
Koht nimega Moe
Moel tõi iga uus päev lapsele kaasa uusi sõnu ja mõisteid, sest elukorraldus ja muud
olud olid nüüd hoopis teistsugused. Sealt hakkasin koolis käima ning murdekeeles
rääkimine ei tulnud enam kõne allagi. Uued sõnad ja väljendid selleaegse minu
jaoks on paksemas kirjas.
Moe asulas Valgejõe ääres oli kaks kahekorruselist töölismaja - üks ühel teine teisel
pool jõge, kahe korteriga endine aktsiisiametniku maja, mõisa varemete kõrvale
alles nõuka-ajal ehitatud direktori maja, mis algselt tehase kontoriks ehitati, kus
teisel korrusel oli kaks ühetoalist korterit, alumine korrus oli piiritustehase direktori
päralt. Ka vana paksude paekivimüüridega viinaköök oli viiele perele eluasemeks
kohendatud. Niinimetatud rohelises majas oli kümme kahetoalist korterit. See
maja oli ehitatud kodanlikul ajal ühekorruseliseks, kuid nõukaaja alguses teine
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korrus ja ärklikorrus peale tehtud. Seal asus ka punanurk, kuhu lapsi ei lubatud,
kuid ukse vahelt piilusime ikka sisse. Keset tuba oli pinksilaud, seina ääres punase
riidega kaetud laud ja toolid, mingid punalipud, seinalehed seinal. Töölisnoored
käisid seal laulukoori proovis, pillimängu harjutamas ja koosolekutel. Üks
mõisaaegne härjatall, mis asus rohelisest majast vaevalt kümne meetri kaugusel,
oli ümber ehitatud klubiks. Seal näidati kaks korda nädalas kino. Peale laupäevast
kinoseanssi oli tants. Tihti meenutati klubis toimunud mõne aasta tagust
komsomolipulma, kui kolm paari korraga abiellusid. Veel oli Moel suur
piiritustehas ja kaks tuhamäge jõe ääres. Tehast köeti sel ajal põlevkiviga ja
põlevkivituhka veeti tuhamägedele rööbastel liikuvate vagonettidega. Kogu Moe
oli põlevkivituha ja küpsetatud kartuli lõhna täis. Kartulist aeti piiritust.
Üle Moe läks hävitajate maandumisrada. Rahvas kutsus neid pilkavalt
rahulindudeks. Tapa sõjaväelennuväli asus meist linnulennult umbes 2,5
kilomeetri kaugusel. Lennurada oli tähistatud suurte laudadest ehitatud mustavalgetriibuliste kolmnurkadega, tipus põles punane tuli. Kolmnurgad olid asetatud
45 kraadise nurga alla. Kui hävitajad lennuharjutusi tegid, siis õues teise inimese
juttu ei olnud kuulda, nii kõva mürin oli. Kabiinist võis näha lendurit, sest lennukid
lendasid maandumisel madalalt. Lennukite jälgimiseks olid Peebumäel (umbes 1,5
km Moelt) radarid ja lokaatorid. Meie, lapsed, kutsusime neid keerutajateks ja
koogutajateks. Peebumäe nõlvale oli ohvitseridele ehitatud seitse barakk-tüüpi
maja. Sõdurite jaoks oli kasarmu. Kohalikud kutsusid sõdureid sõdkadeks.
Sõdkasid
oli
kahesuguseid,
kas
venkud
(vankad)
või
mustad
(lõunaliiduvabariikidest). Sõdkasid kardeti. Kardeti veel Udriku ja Imastu ulle,
kotipoisse, tiblasid ja üldse võõraid inimesi. Ühtegi võõrast oma koju ei lastud.
Küllap see oli sõja-aja pärand. Peale sõda oli luusinud siinkandis palju igasugu
inimesi ning tehtud koledaid tegusid. Viie kilomeetri raadiuses ümber Moe olid
Tapa linn hulga võõra rahvaga (raudtee, sõjavägi), Udriku ja Imastu
invaliididekodud, Saksi lastekodu, metsades olid raketibaasid, Tamsalus
vabakäiguvangid (keemikud). Invaliidid ja lastekodu lapsed olid teistsugused. Nad
olid ühtemoodi riides, poistel ja meestel pead pöetud, tüdrukutel ja naistel juuksed
hästi lühikeseks lõigatud. Kõige selle erisugususe keskel asus piiritustehas paljude
napsilembeste töömeestega. Naised enamasti ei joonud. Viin tõi paljudesse
peredesse tüli ja riidu, aga ka hirmu. Palju jõid ka majandimehed. Ei olnud harv
juhus, et traktoristidel ja autojuhtidel oli kabiinis veini- või viinapudel, kust aegajalt rüübati. Alles eelmisel aastal rääkis endine kauaaegne Nõmmküla sovhoosi
traktorist Arvo Orula, et mehed poleks ilma pudelita vastu pidanudki. Kevadest
sügiseni algas masinameeste tööpäev päikesetõusuga ja lõppes päikeseloojangul.
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Peale riigitööd käidi taludes ja ühismaadel haltuurat tegemas. Tasuks anti
meestele ikka pudel, mitte raha. Pudelit oli meie kandis kerge ja odav saada. Mõnes
peres pakuti pudeli kõrvale ka süüa ja neid inimesi olid masinamehed nõus
esimeses järjekorras teenindama.
Meie pere sai korteri asulast teisel pool jõge asuva maja teisele korrusele. See oli
olnud mõisaaegne paekivist ühekordne töölismaja, millele 1957.aastal teine
korrus peale ehitati. Majas oli 16 korterit, igas tuba ja köök. Kunagi olid alumisel
korrusel olnud kahetoalised korterid, kuid need olid ühetoalisteks ümber ehitatud
ja nelja keskmise korteri köögid olid ilma akendeta jäänud. Iga korteri köögi seinal
rippus ümmargune krapp. See oli ühe kanaliga nn riigikanaliga raadio. Mäletan
väga hästi, kuidas minu sünnipäeval krappi kuulasime, kui 1961.a. 12.aprillil Juri
Gagarin kosmosesse lendas. Lisaks sellele oli enamus peresid ostnud endale mitme
kanaliga ja plaadimängijaga raadio. Neid oli kahesuguseid – ühed Eestis valmistatud
Punane RET ning teised Lätis valmistatud Riga VEF. Meie peres oli Riga. Raadiod
üürgasid kogu aeg. Majade seinad olid õhukesed ning tihti koputati seintele kui
naabrite raadio liiga kõvasti mängis, ja oma raadiot enam hästi ei kuulnud.
Televiisor oli 1962.aastal vaid ühel töölisperel. See näitas postkaardi suurust pilti
ning suurenduseks käis teleka ette vesiekraan. Mäletan seda sellepärast, et käisime
kogu perega sellest telekast vana-aasta programmi vaatamas ning võtsime seal
koos vastu 1963.aastat. Meie peresse jõudis televiisor nimega „Rekord“ 1963.aasta
suvel.
Ülemist korrust läbis pikk koridor (rahvas rääkis kalidor), mis oli igasugu pütsikuidnätsikuid täis, sest muud panipaika ei olnud. Kuna korterites oli ruumi vähe, siis
mängisid ja jooksid lapsed talviti ja vihmaste ilmadega kalidoris. Meid oli seal ringi
kargamas 12 last. Alumisel korrusel elasid peamiselt vanemad inimesed, kelle
lapsed olid juba suureks kasvanud, ning neile ei meeldinud sugugi laste tekitatud
lärm. Samuti süüdistati lapsi kalidoris olevate asjade segi ajamises, isegi varguses.
Majas käis pidev sõnasõda. Mäletan kahte naist, kes omavahel pidevalt lahinguid
pidasid. Üks sõimas teist praagamaoks, teine jälle elevandiks. Suurimat
naistevahelist tüli tekitas kalidori pesemine. Iga naine pidi nädal aega korrapidaja
olema. Lapsed ajasid korterite uste taha jäetud jalanõud sassi. Jalatsite küljest
pudenes kalidori pori ja mustust. Vanemate eeskujul kaklesid ka lapsed. Olin algul
pealtvaataja, kuid pidin õppima enda eest seisma, kuigi vanemad mulle pidevalt
tagasihoidlikkust ja häid kombeid õpetasid. Kas ma nende õpetust järgisin, polnud
kellelgi aega kontrollida. Riigitöö ja kodused toimetused võtsid neilt kogu aja. Nii
oli kõikides peredes. Oma vanemate kiituseks pean ütlema, et nad kunagi end
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tülidesse ei seganud, vaid püüdsid neist eemale hoida. Vahel kodus toriseti selle
üle, mis ei meeldinud, kuid ilmarahvale oma paha meelt ei näidatud.
Esimese korruse elanikud olid kõik 1944. aastal Narvast ja selle ümbrusest
evakueeritud – neli peret ingerlasi ja kolm eestlasi. Evakueerituid elas teisteski
majades, kokku 14 peret, neist ingerlasi 6 peret. Ingerlaste naised riigitööl ei
käinud, isegi neis peredes mitte, kus meest ei olnud. Kõikidel ingeri peredel oli
lehm, kes neid toitis, sest piimaostjaid oli palju. Nad tegid ise kodus võid, kohupiima
ja kodujuustu, mida rahvale müüdi. Üks korter oli esimesel korrusel spordisaaliks
tehtud, kus mehed rauda käisid tõstmas. Teisel korrusel elasid noored lastega
pered, nende hulgas kaks vene perekonda. Veel oli teisel korrusel
komandeeringumeeste korter. Mitu suve elas seal Ellen Niidu isa. Ta oli vasesepp
ning käis tehases vasktorusid vahetamas.
Kõigil Moe asula peredel oli oma laut. Vanas mõisa hobustetallis oli kaheksa lauta,
sepikojas kaks, neli lauta olid mõisa-aegsed. Need olid korralikud soojad laudad ja
neis peetigi lehmi. Ülejäänud perede laudad olid ehitusmaterjali jääkidest kokku
kopsitud laudapugerikud. Neis peeti lambaid, kanu, küülikuid, ja kes oli oma
laudapugeriku soojustanud, ka siga. Lauda seinte äärde laoti puuriidad, mis laudas
omakorda sooja hoidsid. Laudapugerike kõrvale olid ehitatud heinasarad.
Iga maja ees oli pumbakaev. Rohelisel majal ja direktori majal olid kuivkäimlad maja
sees, ülejäänud majadel väljakäigud õues. Meie maja väljakäik oli uutmoodi ehitis.
Põranda keskel oli auk, mille peal tuli katsi-ratsi seistes oma häda teha. Kõik
kutsusid seda peldikuks. Lapsed kartsid seal käia ja sellepärast oli kõigil lastega
peredel toas pissiämber või –pott. Pissiämbrit kasutasid täiskasvanudki, sest
peldikus oli tihti kas pirn läbi põlenud või oli selle keegi oma majapidamisse
keeranud. Laudauberike taga oli solgiauk. Sinna viidi tavaliselt pesuveed, katkised
asjad ja pissiämbrite sisu. Toidujäätmed ja nõudepesuvesi anti loomadele.
Kõige rohkem kurdeti pesemise pärast. Moel ei olnud sauna. Nii pesu kui ennast
tuli pesta väikses köögis. Kõigepealt tuli vesi teisele korrusele tassida, pliidi peal
soojendada ja peale pesemist must vesi õue viia. Suvel käisid kõik ennast jões
pesemas. Ka pesu pesti siis õues ja loputati jões. Pesu pesti käsitsi pesulaua peal.
Enne pesemist seda leotati ja valget pesu keedeti. Pesemiseks kasutati pesupulbrit,
peamiselt Bioesti, mida valmistati Kadrinas. 1963.aastal ehitati jõe äärde saun.
Saunanaiseks ja saunameheks oli abielupaar Viikholmid. Joosep tegi saunalistele
linnastest taari ehk hapukalja, kruusitäis maksis kaks kopikat. Iga laupäev oli
saunapäev, lastele maksis see 10 kopikat ja täiskasvanutele 20 kopikat. Piletimüüja
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oli saunanaine Ida. Saun algas kell 14.00 naiste korraga. Iga kahe tunni tagant oli
vahetus. Mehed lõpetasid saunapäeva kell 22.00, kuid nad istusid seal tihti
kauemgi. Saunajärgsel päeval pesid naised pesu, mis laupäeval likku oli pandud.
Kogu Moe sai korraga pesunööre täis. Saunas pesti tavaliselt voodipesu ning
tööriideid. Väiksemad asjad nühiti käte vahel kodus puhtaks. Kuigi sel ajal oli poes
juba pesumasinaid müüa, ei olnud Moel seda kellelgi, sest pesumasinaga pesemisel
oli vee kulu suurem ning seda oleks pidanud kaevust palju rohkem tassima ning
pesuvett välja viima samuti. Saun sai töös olla vaid seitse aastat. Looduskaitse
inspektor käskis selle sulgeda, sest pesuvesi voolas otse jõkke. Looduskaitse
inspektor oli Moel sage külaline, eriti tehases. Tehas lasi kartulipesuvee Valgejõkke
ning lisaks valgus jõe kaldale veetav põlevkivituhk samuti vette. Jõgi kasvas kinni,
kalad ja vähid kadusid. Tehas pidi panema kartulipesule filtrid ning katlamaja
ehitati ümber õliküttele. Peale sauna sulgemist lubati tehase tööliste lastel
vanemate töö juures dušši all käia. Sovhoosi tööliste lapsed said käia pesemas uutes
nuumatallides, mis saunaga ühel aastal olid ehitatud.
Paljudel peredel olid kellarid. Need olid jõe kõrgemale kruusasele kaldale kaevatud
üle kahe meetri sügavused ja 2x3 meetrise pindalaga augud, millele oli servamata
laudadest katus ja vahelagi peale ehitatud. Augu põhja sai redeliga. Seal hoiti
talvevarusid. Esimesed kellarid ehitasid ingerlased, nende eeskujul ka eestlased.
Ingerlastelt sai selline ehitis ka oma nime. Kellarid olid ainult meie maja rahval.
Ülejõe majade elanike toiduvarud olid vanas suures mõisakeldris.
Kui me sügisel oma kanade ja utega Moele kolisime, polnud meil loomi kuhugi
panna. Lõpuks lubati meile loomad sepikojas üle talve pidada. Talvevarudega oli
veel hullem. Kartulid ja juurviljad saime panna ühe ingerlase kellarisse, kapsa-, ja
kurgitünn olid kööginurgas ja lihaastja kalidoris. Terve talve ema isaga muust ei
rääkinudki kui lauda ja kellari ehitamisest. Isa pidi talvel ehitusmaterjali hankima.
Meie kandis kasutati selliseid väljendeid:
1. Nihverdama – kes olid tootmisega seotud, need nihverdasid töökohalt
vastavat toodangut – piiritustehasest piiritust, saekaatrist laudu ja muud
ehitusmaterjali, praagavedajad praaka jne. Nihverdajad panid kellegi jaoks
kõrvale.
2. Hankima – nihverdajatelt hangiti kas siis rahalise tasu või mingi enda poolt
nihverdatud toodangu eest vajalikku. Näiteks piirituse eest sai
piimakombinaadist hankida kohupiima, võid jm, praagavedajatelt praaka.
3. Muretsema - nihverdatud või hangitud toodanguga sai muretseda defitsiiti.
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Isal polnud aga uues kohas tutvusi ja tal polnud kusagilt võimalik servamata laudu
hankida. Isa vihastas kõige rohkem ema jutt kellarist. Iga kord vastas ta emale
ühtemoodi: „Mis kuradi kellarid! Kellarid on püksis.“ Sellega sõnelus selleks korraks
lõppes. Õnneks kolis üks pere kevadel ära ja meie ostsime nende lauda ja kellari
endale.
Kevadel viidi lehmad ja lambad umbes 5 hektari suurusele tarastamata
ühiskarjamaale. Lehmad ja uted olid ketis, talled ja vasikad jooksid vabalt ringi.
Laste ülesandeks oli ketis olevaid loomi päeval teise kohta panna ja õhtul lauta
tuua. Vaiade sikutamine ja kiviga maa sisse tagumine polnud laste jaoks üldsegi
lihtne. Veel olid laste kohustuseks väiksemate õdede-vendade järele vaatamine,
kanade järele vaatamine, et kull või rebane neid ära ei viiks, ja peenarde ning kartuli
rohimine. Rohitud rohi visati sigadele või kanaaeda. Suve poole hakati loomadele
lisa andma, sest karjamaa oli üsna paljaks söödud. Kõik teeperved ja põõsaste
ümbrused niideti ära. Iga suurem rohumaa oli kellegi heinamaa, kuhu teised minna
ei tohtinud. Isegi jõeluht oli elanike vahel ära jagatud. See tekitas tülisid. Meile kui
kõige hiljem tulijatele ei jätkunudki heinamaad.
1960.aasta kevadel loodi ümbruskonna väikestest kolhoosidest Nõmmküla
sovhoos ning isa otsustas vabrikust ära tulla ja sinna tööle minna. Sovhoosist sai ta
kohe ka heinamaa. Sealt oleks ta lisaks saanud aia- ja kartulimaa, kuid need olid
juba vabrikumaast välja mõõdetud. Igale perele anti nii vabriku- kui sovhoosimaast
15 sajandikku (15 aari) kartulimaad ja 2 sajandikku (2 aari) aiamaad. Vabrikumaa
oli väga lahja ja meil ei olnud väetist. Sügisene saak jäi selle tõttu viletsaks.
Väetiseks kasutati sõnnikut ja praaka. Praaka hangiti ka loomadele toiduks.
Lammastele seda anda ei tohtinud, sest see oli liiga rammus, sigadele aga küll.
Järgmisel aastal võttis isa juba sovhoosist eelmisel aastal tehtud uudismaad.
Sovhoosis töötamine tõi perele kaasa teisigi eeliseid. Ainult sovhoosi töötajatele
müüdi omahinnaga sea- ja loomaliha ning piima. Meie tõime piima ikka
ingerlastelt, sest ema arvas, et suure lauda piimal on virtsamaitse. Liha siiski
ostsime.
Tänu isale saime me 1964.aasta lõpul kahetoalise korteri esimesse sovhoosi poolt
ehitatud kaheksa korteriga korrusmajja Koluotsa külas vastu Moe mõisa parki. Isa
lõpetas samal aastal Vinnis traktoristide-kombainerite kursused. Elamistingimused
läksid veidi lahedamaks: korteris oli kuivkäimla, ruumi oli rohkem, majas olid
keldrid, kus sai hoida toiduvaru ja briketti. Vett tuli ikka kaevust tassida ja eraldi
pesemisruumi ei olnud. Majja said sama suure korteri ka Nõmmküla sovhoosi
direktor Kovaltšuki neljaliikmeline pere ning Moe osakonnajuhataja Randuse pere.
Veel elasid samas majas laohoidja ja nuumhärgade talitajate pered. Maja sai
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veevärgi 1966.aastal, kui valmis järgmine 12 korteriga elamu (teine maja), milles oli
juba vannituba igas korteris. Kõikidesse korteritesse osteti pesumasinad, mis
sellest, et kraanist tuli vaid külma vett, mida pidi pliidil soojendama. Pesumasin
seda ise ei teinud nagu praegu. Mõlema maja köökidesse olid sisse ehitatud kapid
toidu ja toidunõude hoidmiseks. Külmikuid oli vähestel. Samal aastal lahkus Moelt
tehase direktor Georg Vau. Tema eluruumidesse asus elama Gustav Ernesaksa poeg
Jüri oma perega. Ta oli äsja Tallinna Polütehnilises Instituudis saanud toiduainete
tehnoloogi kutse ja hakkas tehases tööle laboratooriumi juhatajana. Uus direktor
Karmennõi aga asus oma perega elama teise maja kahetoalisesse korterisse.
1960ndatel hakkas maainimeste elujärg jõudsalt paranema. Kodudesse osteti aina
rohkem igasuguseid elektrilisi kodumasinaid – külmikud, tolmuimejad,
kohvimasinad, kohviveskid, veekeetjad, ventilaatorid, vahvliküpsetajad,
väikesed elektripliidid, balloonidega gaasipliidid. Enam ei pidanud suvel palavate
ilmadega puupliiti kütma. Ehitati uusi korrusmaju. Moel valmis kolmas maja
1973.aastal, neljas 1978.aastal. Need olid veel puuküttega 12-korteriga elamud.
Esimene kõigi mugavustega 24-korteriga maja valmis 1980.aasta lõpus, teine
samasugune 1982.aastal. Kõik kuus maja ehitas Nõmmküla sovhoos.
Radiaatoritesse tuli soe vesi tehasest. Radikad olid nii kuumad, et kätt vastu panna
polnud võimalik. Aknaid hoiti lahti aastaringselt. Esimese maja rahvas sai kõik
1980.aastal viiendasse majja kõigi mugavustega korterid. Ka minu vanemad kolisid
sinna kolmetoalisesse korterisse. Viimane korrusmaja valmis 1987.aastal, tellijaks
piiritustehas. Vabrikumajadesse polnud uuendused jõudnud ning neis oli endiselt
puuküte. Uude majja said korterid kõige staažikamad töötajad. Tehas ostis mitu
maja ka Tapale.
Maarahvas tahtis aga edasi loomi pidada, oma kartulit ja aedvilja kasvatada. Kuna
lautasid sovhoosi poolt majade juurde ei ehitatud, kerkis ka uute majade juurde
ehitusjääkidest laudalobudikke nagu seeni pärast vihma. Minu vanemad pidasid
kanu ja lambaid uuest elukohast kilomeetri kaugusele jäänud vanas laudas 16
aastat.
Kauplus
Pood oli asularahva jaoks väga tähtis. Põhilised toiduained – leib, kuivained, või,
suhkur, konservid, purgisupid ja õlu, viin, suitsud saadi kodu lähedalt kätte. Leibasaia toodi Tapa leivatehasest Moele kolm korda nädalas. Tavaliselt oli leib värske.
Leiba osteti ka loomadele, nimelt 12 kopikalist vormileiba. Seda nimetati
loomakeeksiks. Rahvas sõi põrandaleiba, mille hind oli 16 kopikat päts. Kui palju
16

päts kaalus, ei mäleta. Eriti maitses magushapu köömnetega viru peenleib. Selle
hind oli 20 kopikat. Saiu oli samuti kolm-neli sorti ning hinnad 12 kopikast 16
kopikani. Eriti maitses kohalikule rahvale 16 kopkane kardemonisai. See sai poest
alati esimesena otsa. Maiustamiseks oli letil palmikusse punutud juubelisai.
Saiakesi ega kooke ei olnud. Samuti ei mäleta, et oleks müüdud puu- ja aedvilja.
Mida valgemast jahust sai tehtud oli, seda hinnatum rahva hulgas. Sama oli
suhkruga. Vabrikusse toodi Kuubast 1960ndate algul pruuni roosuhkrut. Seda
kasutati ainult kissellides ja toidu maitsestamiseks. Vahetult enne Brežnevi
võimuletulekut (vist 1964 aasta sügisel) oli Ukrainas ja Venemaal suur viljakriis ning
poest anti igal leivapäeval perele vaid üks päts saia. Tapal müüdi saia vaid Tapa
elanikele majavalitsuse tõendi alusel (kohalike elanike meenutused
raamatukogus).
Kaks korda nädalas toodi muud kaupa. Eriti vähe oli liha- ja piimasaadusi. Aed- ja
puuvilja ei toodud üldse. Inimesed teadsid enam-vähem, millal kaup tuleb ning
seisid juba varem järjekorda. Seal sai kõik külajutud ära kuulatud-räägitud.
1990ndate alguses oli Moel lausa kolm poodi. Praegu pole ühtegi.
Mida kasvatati
Ühisaiamaal kasvas kõikide peenardel kindlasti porgand, kapsas, kaalikas, till,
petersell, kurk, sibul, küüslauk, peet, hernes, põlduba. Peaaegu igal aiamaal
kasvatati ka suvelilli – astrid, lõvilõuad, takeetised, kressid, jorjenid, talinelgid.
Marjapõõsaid ja –puid ei olnud, samuti maasikaid mitte, sest nende saak oleks
salaja ära kadunud. Niigi oli probleemiks, et keegi oli peenardelt kurke, herneid või
muid aiavilju varastanud. 60ndate alguses hakati meie kandis kasvatama avamaal
tomateid. Need olid madalakasvulised (sorte ei mäleta) ja istutati kõrgemate
aedviljade vahele – näiteks põldoad. Öökülmade eest kaeti neid vanade pluuside,
kitlite ja linadega. Tomatid seoti keppide külge üles. Üsna varsti koos
kasvuhoonekile müügiletulekuga hakati ehitama kasvuhooneid ja kurgilavatseid.
Paljud polnud harjunud tomateid sööma, sissetegemisest rääkimata. Meile,
lastelegi, tomat ei maitsenud. Ei osatud seda aiavilja ka toitudesse panna ning Tapal
poodides vaadati imestusega, kuidas venelased ja ohvitseriprouad tomatipastat
ostsid. Pastat võeti lusikaga suurest plekkpurgist ning pakiti paberisse.
Ohvitseriprouad oli omaette vaatamisväärsus. Nad olid alati hästi mukitud ja
värvitud. Kohalikud niimoodi ennast ei meikinud ja riidesse ei pannud. Lisaks
tomatitele, mida lõpuks sööma ja tarvitama õpiti, hakati kasvatama kõrvitsaid,
türgi ube (aedube), kabatšokke, redist ja salatit. Ema tegi suviti toidu kõrvale tihti
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rohelist salatit, kas siis hapukoorega või äädikaga. Isa ei söönud seda kunagi, ütles
alati: „Ega ma kits ole, et rohtu süön!“.
Kartulimaal kasvatati kartulit ja loomadele söödakaalikat ja -peeti. Mõnel oli
lammaste ja jäneste jaoks maha pandud kollane suhkrupeet. Suur põld oli jagatud
ja mõõdetud 15.sajandiku suurusteks tükkideks. Kartulit võeti koos üles. Koos telliti
kas hobune või traktor vagude lahtiajamiseks ning kui ühe omaniku kartul sai
võetud, mindi järgmise maatükile. Koos veeti põllult ära ka kartulikotid, mis olid igal
perel oma tähistusega. Peale kartulivõtmist algas valimine – söögikartul (arvestati
6-7 kotti pere peale), seemnekartul (2-3 kotti), loomakartul (kellel oli siga 6-7
kotti) ja pabulad. Kartuleid söödeti peale sea ka lammastele ja kanadele. Ülejäänud
saak müüdi piiritustehasele või sovhoosile maha.
Sovhoosimaal talude ümber kasvatas mõni kanade jaoks veidi otra, vabrikumaast
osasaajad nihverdasid vilja ja linnaseid lindudele tehasest. Kellel oli oma
majapidamine (maja), neile anti maad minu mäletamist mööda rohkem. See oli vist
kaks hektarit, mis jagunes heina-, karja-, aia- ja põllumaaks.
Kasvatati veel lambaid. Kevadised talled, eriti oinapässid, viidi sügisel loomvarusse.
Sinna viidi ka kanu, parte, hanesid ja küülikuid. Kellel oli siga, see tapeti endale.
Majade päikesepoolsetele külgedele olid naised rajanud ühised lillepeenrad. Sealt
keegi lilli tuppaviimiseks ei murdnud, välja arvatud asparaaguse (spargel) oksi
surnuaia- või sünnipäevakimpu. Vaasililled olid igaühel oma aiamaal. Kevadel
õitsesid ühispeenardel esimesena lumikellukesed ja märtsikellukesed, siis
mitmevärvilised tulbid ja valged ühekordsed- ja topeltnartsissid, mis väga hästi
lõhnasid. Eriti hea lõhnaga olid tumepunased topelttulbid. Mais sinetasid majade
õued ja mõisapark tsilladest. Juunis puhkesid õide lillakaspunased pojengid,
lupiinid, sirelid ja valged jaaniroosid majade põhjakaares ning eri värvi karikakrad.
Juulis õitsesid nelgid. Neid oli mitut sorti – mitmevärvilised talinelgid, topeltõitega
heleroosad hallide lehtedega madalad mäginelgid ja tulinelgid (erepunased, sama
kõrged kui floksid). 60ndate keskel tõi keegi Venemaalt kosmose seemneid. Need
lilled meenutavad karikakart. Järgmisena puhkesid õide oranžid liiliad, siis oli kord
flokside (leeklill) käes. Neid oli samuti igat värvi ning nende õitsemise ajal oli kogu
õu mõnusat floksilõhna täis. Augustis puhkesid õide käokingad ja kõrged kollased
sügisjorjenid. Kõige kauem õitsesid sügisel saialilled. Majade juures kasvasid veel
suured vahtrad ja saared. Meie maja lõunapoolsel küljel kasvas üks vana
antoonovka. Igal sügisel jagati õunad maja elanike vahel ära. Mäletan ühte
jagamist, kui meie pere sai kaks ämbrit õunu. Ei mäleta, kas mõni loobus oma osast
meie kasuks või oli sel aastal lihtsalt nii hea saak.
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Ilma ennustamine
Meie kandis ennustatakse siiani ilma raudtee kolina järgi. Asume ju Narva ja Tartu
raudtee vahel. Kui Tartu raudtee rongi sõitmise ajal koliseb, siis on järgmisel päeval
sadu oodata. Lääne-edela (sadekaare) tuul toob heli meieni. Kui koliseb loodepõhjakaares asuv Narva raudtee, on järgmine päev külma oodata, eriti talvel.
Vanaema ilmaennustusest mäletan seda, et kui sadekuar äste punetab päikese
luojumise aal või tõusukuar koidu aal, siis tõstab tuult ja muudab ilma.
Naljad
Ma ei mäleta nalju ja anekdoote, mida 60ndatel räägiti, kuid meelde tulevad
mõned mõistu ütlemised ning naljakad juhtumid, mida terve asula rahvas veel tükk
aega peale sündmust muiates meenutas.
Üks selline toimus kas 1961 või 1962 aasta suvel. Sel ajal ei tohtinud keegi üle normi
loomi pidada. Mäletan, et ühel perel võis olla üks lehm, üks vasikas või mullikas,
üks utt kahe tallega. Kui palju võis sigu, küülikuid ja kodulinde olla, seda ei tea. Suviti
käis rajoonist loomade loendaja, kes üle normi loomad üles kirjutas ning omanikele
nende pealt trahvi määras. Oli ilus suvepäev. Tehas seisis ja rahvas oli
kollektiivpuhkusel, lapsed koolivaheajal. Lõuna paiku sõitis Saksi külanõukogu
sekretär Evi jalgrattaga Moele teadet tooma, et loomade loendaja on Saiakoplis
sovhoosi kontoris ning alustab loendamist Moe ümbrusest. Naised jooksid
ühiskarjamaale lambaid üle lugema, lapsed neile järele. Leiti, et kolm lammast on
üle, jaga perede peale, kuidas tahad. Otsustati, et üks vanem rahulik kahe tallega
utt tuleb ära peita. Lautadesse neid viia ei saanud, sest loendaja käis ka seal. Lõpuks
leiti peidukoht kahekordse töölismaja pööningul. Lapsed pandi maja juurde
toovaid teid valvama, naised hakkasid lambaid pööningule tarima. Talled viidi süles
enne, siis utt. Mööda treppi teisele korrusele saadi utt üsna kergesti, kuid mööda
raudredelit pööningule andis naistel teda ubida. Kõik kolm lammast määgisid,
naised kiirustasid üksteist tagant. Lärm oli tohutu. Lammaste omanik jäi koos
loomadega pööningule ning teised loomapidajad viisid lammastele sinna rohtu ning
leiba. Loendamine möödus vahejuhtumiteta, lambad olid lakas vagusi, kuid utte ei
õnnestunud sealt enam alla tuua. Ta ajas sõrad vastu. Lõpuks kutsuti mehed appi.
Nad sidusid utel jalad kinni ning lasid ta rihmadega lakaluugist alla teisele korrusele.
Loodeti, et trepist kõnnib lammas juba omil jalgel õue, kuid nii ei läinud mitte. Jälle
määgisid kõik lambad täiest kõrist – talled esimesel korrusel, utt teisel, kuid ta ei
liikunud sammugi paigast. Lõpuks toppisid mehed ute heinakotti ning kandsid ta
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trepist alla. Kõik loomade loendamisest osavõtjad olid väsinud ja palju naerda
saanud. Õhtul tehti õues vägev piknik.
Teine lugu juhtus tehases. Nõuka-ajal olid igas ettevõttes palgapäevad kindlatel
kuupäevadel. Üks kord kuus saadi palka ja peale palgapäeva kahe nädala pärast
saadi avanssi. Puhkuserahad maksti välja palgapäeval enne puhkust. Suvel kaks
kuud vabrik ei töötanud. Üks kuu oli kollektiivpuhkuste aeg ning teisel kuul tehti
sanitaarremonti (värviti seinu ja torusid, küüriti hensesid, tõrsi ja tehti muid
vajalikke koristustöid). Palgapäeval enne puhkusele jäämist juhtus seekord ka
tehase seismapanek. Tegemist oli kõigil küllaga ning raha järele mindi, millal vaba
hetk tuli. Kääritaja jõudis kunturisse (kontor) vahetult enne selle sulgemist ning
kassapidajal olid järele jäänud vaid väikesed rahatähed. Nii saigi kääritaja oma
palga ja puhkuseraha kätte üherublastes ja kopikates. Sada üherublast oli veel
pangapakendis. Ta toppis raha oma rahakoti vahele (kinni see ju ei läinud) ning
pani rahakoti töökitli tasku. Ise läks poolelijäänud tööd edasi tegema. (Et olukorrast
täit ülevaadet saada, tuleb veidi kääritaja töökohta kirjeldada: kääritõrred olid läbi
kahe korruse, teise korruse põrand oli raudlattidest, mille vahed umbes 2
sentimeetrised. Tõrre luuk oli tõrre peal teisel korrusel.) Kääritaja avas tõrre luugi,
et meski temperatuuri mõõta. Ta pidi veidi kummardama ja samal ajal libises
rahakott kääritõrde. Kopikad kadusid kolinal tõrre põhja, rahakott ja paberraha jäid
meski paksu peale. Kääritaja suure kisa peale jooksid kõik kohale. Mehed lõid
naeltega ämbrile harjavarre külge ning koukisid raha ja rahakoti meski pealt välja.
Raha oli aga meskist läbi imbunud. Koos otsustati see akende laudadele kuivama
panna. Kui kõik oma töökohtadele tagasi olid läinud ning peaosaline veidi
rahunenud, tundis ta, et kääriruumis on väga palju süsihappegaasi. Mõtlemata,
avas ta akna ning rublaseid sai korrapealt kogu kääritsehh täis. Neid lendles nii
esimesel kui teisel korrusel. Jälle katkestati töö ning ühisel jõul hakati rublasid
kokku korjama. Veel aastaid hiljem, kui sügiseti tuul suuri pargipuid räsis, öeldi meie
kandis muigega: „Lehti langeb nagu Pärna Hilda rublasid.“
Mõistu lausumised 1970ndatest
Millised on sotsialismi kolm võitu? Vähevõitu, kallivõitu, sitavõitu.
Kes see on, brovi tšjornõje gustõje, retši dlinnõje pustõje? Kto dajot prjamoi otvet,
polutšajet desjat let. (Brežnev)
Kes see on, kiliseb, koliseb, lonkab ja möliseb? Nõukogude sõjaveteran
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Poistele meeldis matkida venelast, kes eestikeelse hääldusega kimpus. Üks lugu oli
selline: „Minu perel on Jeestis ia elu. Mina elan Talinas, sial Pjerse käigu (Pörsi
käigu) tjanavas. Juks vend on Narva-Jeesus ja teine vend on Hjumal (Hiiumaal).“
Taimedest ja muust
Tundsin varakult huvi taimede vastu ja tahtsin teada nende nimetusi. Kasutan
varases lapsepõlves vanaemade ja vanemate poolt edasi antud nimetusi kõnes
praegugi, sellepärast kirjutan taimedest oma varase lapsepõlve keeles, mida
rääkisin 50ndatel aastatel enne kooli minekut.
Vaiatus Eigaste talu õue pääl kasvasivad linnurohi, kummel (teekummel),
vuolmerohi (hanijalg), raudrohi, tieleht, valge ärjap (valge ristik), kasteleht
(kortsleht), lauda taga küömned (ainsuses küömes), mida iga suvi tie ja pietide
tarvis korjati ja kuivatati, piimaputk (piimjuur), seda tohtis süia, magus.
Prahiunniku juures kasvasivad takjad, pujud ja rakvere raiped (tõlkjad). Lauda taga
kasvas sigur. See taim oli minu lemmik, tal olivad ilusad elesinised õied. Vanaema
pani suvel siguri kõrvale puutoikad püsti ning sügisel kaevas toigaste järgi siguri
juuri. Nied kuivatati, plennerdati ning lisati viljakohvile maitseks. Viel mieldis, mulle
äiatar. Selle taime nime ei osand meie perest mulle kiegi ütelda. Sie oli esimene
taim, mille „Taimemäärajas“ olevate piltide järgi ära määrasin.
Aiamoal ja kartulivagude vahel olivad anemalts, siamalts (vesihein), ohakas,
piimaohakas, virnarohi (põldmadar), münt, porknarohi (harilik punand), võilill,
siatapp ja kassitapp, piimanõges (iminõges), kõrvenõges, raudnõges (veiksemate
lehtedega kui eelmine) ristirohi, suolatüikarohi (vereurmarohi), paiseleht, naat.
Einamoal kasvasivad kasteein, väriein, keraein, timut, jumikas, kurereha,
karikakar (härjasilm), tõrvalill, kellukesed, tulikad, kollane veikeste õitega kollane
ärjap, punane ärjap (sääl, kus punane ärjap kasvis, oli hää ein). Vaiatu jõepuolne
heinamoa lillatas ärjarohust (härghein). Viel kasvis sääl karukell (ojamõõl),
einputk, arakaputk, apuoblikas, iireernes ja siaernes. „Kui kuiv ein äste lõhnas, siis
oli maarjaeina sies“, ütles vanaema.
Jõe ääres õitsesivad kevadeti varsakabjad, jaanililled ja kullerkupud, veidi
kõrgemal kohal kanavarbad. Leppade ja kaskede all oli pailu kollaseid ja valgeid
ülaseid ning sinililli. Jões oli pailu kõrkjast.
Nabakara mäele minnes noppisin alati vaasi anemuone. Anemuonidega koos
õitsesivad muulukad ja moasikad. Nabakara mägi oli kevadeti sinililledest sinine.
Mäe jalamil oli pailu maikellukesi, mäel pailu männapuid. Nabakara mägi asub
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Tapa-Loobu tie ääres Vaiatu ja Kolu mõisa vahel. Vanasti olla tehtud sääl
jaanituld, kus tantsitud ja karatud nii, et kasvõi naba paigast ää.
Põllu ääres kasvis rukkililli ja pusurohtu. Pusurohtu oli kolme värvi – roosat, valget
ja pruuni-valgekirjut, millel oli paun õie taga (põisrohi). Selle paunaga sai pauku
teha. Mäletan Vaiatus õitsemas nisulille. Kusagil mujal põle ma seda taime iljem
kohand.
Isa oli mulle kõikse suuremb taimede tutvustaja, sest temaga ulkusime igal puol
ringi. Isa tegi mulle iga suvi einputke varrest pritsusi (nim.k. prits). Nied
meenutasivad jalgrattapumpasi. Vesi tõmmati pritsu sisse ja siis sai pritsida).
Kõrkjast tegi ta mulle pika kaelaga luikesi ja lühikese kaelaga parte. Kõrkjast rulliti
nigu paela ja rull kinnitati veikse oksaga. Oks jäi kahelt puolt välla nigu linnu tiivad.
Rulli keskelt tõmmati kael, mille ots painutati pääks. Neid luikesi ja parte lasime
isaga Vaiatu jões allavuolu ujuma. Vahel vestis ta mulle männakuorest laevukesi.
Neidki ujutasime jões. Kevadeti tegi isa pajupille, õpetas kahe pöidla vahelt sireli
või oraseina lehest lehepilli puhuma. Võilille varrest sai puhkpilli. Varrest võeti
umbes 10 cm tükk. Selle ühte otsa tehti uulik nigu oboel ja siis puhuti. Mida
rohkemb uuli kokku surusid, seda pienemb ääl tuli. Jõel oli veike kärestikukoht ja
sinna ehitas isa mulle vesiratta. Kui isaga ulkumas käisime, meil mingeid nõusid
kaasas põld. Kui nägime moasikaid, toppisime neid einakõrre sisse, ikke emale üks
kõrs, vanaemale teine, lapsele kolmas, isa ise jäi tihti kõrreta.
Emaga punusime igasugustest lilledest pärgasid ja lillede kroonlehtedest panime
endile värvilisi küüni (küüs meie murdes küün). Eriti äste sobisivad selleks kurereha
õielehed. Sügiseti tegime pihlakamarjadest pärlikeesid.
Vanaemast mäletan taimedega tohterdamist. Kui varbavahed kippusivad auduma
minema, tuli nende vahele panna einakõrred. Kui kellegil kõht valutas ütles ta ikka:
„Sie on venitusest. Tuleb koirohtu võtta.“ Tal oli kapis pudel viina sisse tehtud
koirohtu ja säält ta siis ädalistele jau pärast tie- või supilusikaga andis. Kõikse
irmsamb rohi, mida ma elus olen soand! Tielehega raviti putukaammustusi, erilase
või mesilase nõelamisi, muhkusi, pandi veri kinni kriimustuste ja veikeste aavade
korral.
Paljude taimede nimesid mu esivanemad ei teadnud, palju olen kindlasti ise
unustanud. 1960ndatel Moel elades õppisin taimi määrama. Moe ümbruses kasvas
palju huvitavaid taimi, mida enam siin pole; näiteks hallkäpp, roosa ja valge
kassikäpp, kuutõverohi oosijalamil, mida hüütakse Karumäeks, ööviiul metsas,
kopsurohi, käopäkk metsa ääres, luigelill jõe luhal jt. Maisitõlvikute hunnikutes
kasvas koerapöörirohi. Maisitõlvikute hunnikud tekkisid metsa alla 1960ndate
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algul Hruštšovi ajal. Venemaalt ja Ukrainast veeti rongitäite viisi maisi piirituse
valmistamiseks. Moel sain teada, mis taimed on pääsusilm, piibeleht ja nurmenukk,
enne olid meie pere kõnepruugis ikka jaanilill, maikelluke ja kanavarvas. Neist on
alles veel piibelehe ja nurmenuku kohad, pääsusilmad on kadunud. Moe mõisa
pargis kasvas palju kopsurohtu ja kuldtähte, klubi ees tsillasid. Jõe ääres soostunud
niit oli täis villpead ja ädalalille.
Sõnu, mida praegugi veel kasutatakse
KANDULINE – veel kanduline öeldakse vana inimese kohta, kes tuleb veel endaga
toime, juba kanduline öeldakse lapse kohta, kes tuleb endaga toime ja suudab
majapidamises abiks olla. Sõna kasutatakse tänaseni Ohepalu-Kõrveküla-VaiatuVohnja kandis. 2018.aasta septembris Tamsalu eakatega kohalikust murdekeelest
rääkides, ei tundnud keegi seda sõna. Vahemaa nende kohtade vahel vaid 20
kilomeetrit. Ka Moe ümbruses võõras sõna.
PALLARID – lumi, sõnnik või muu sodi, mis on jäänud kinni loomade karvadesse või
villaste riiete külge ja moodustab tombud. Sõna kasutuskoht sama, mis eelmisel
sõnal.
UDJA – pikk kepp, millel on oksakönt küljes. Udjaga udjati pesu loputades käest
libisenud pesu jõest välja või millegi taha, alla kukkunud esemeid, samuti kõrgel
olevaid esemeid (käe pikendus).
ÜKSITI – lisaks, veel. Kuulsin sõna viimati Tapal apteegis nädal tagasi. Lapsepõlvest
Vaiatus tuttav sõna.
Vanaproua küsis apteekrilt peale retseptirohtude
kättesaamist: „Ja üksiti mulle piavalu rohtu.“
PLENNERDAMA – ahjus röstima. Vanaema plennerdas sigurit leivaahjus.
JALUST ÄRA – öeldakse kui jalad valutavad. Vanemate inimeste põhiline ütlemine:
„Täna olen jälle jalust ära, muudab vist ilma.“ Teine variant; mine ise või vii mingi
ese jalust ära. Veel öeldakse: „Ära jää jalgu (ette)“.
SAKSI RAAMATUKOGUS KÜLASTAJATELT KUULDUD MURDESÕNU JA VÄLJENDEID
LUUKAMA – lonkama
NÄRUTAMA – närveerima, pabistama
PRAEGAST, PAERGAST – praegu
KONUTAMA – (Mis sa konutad seal kodus, tule teiste seltsi. Ah, konutab niisama ja
vahib aknast välja.) – tegevuseta olema
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UBIMA – upitama
VINNIMA – viskama, loopima
PEIL – peegel
SULLE-MULLE – kahemehe saag
PÄÄ NIGU KANA PERSE – juuksed sassis ja lõikamata
EI PÕLE METTE – üldse ei ole (raha ei põle mette)
PS. Leidsin ema vanade dokumentide hulgast 1969.aasta 13.novembri Rakvere
rajooni häälekandja Punane Täht. Lugesin kohalikele lastele ja raamatuklubi
rahvale eraldi ette ühe lõigu artiklist „Maaklubide II üleliiduline mõttevahetus“.
Lõik on järgmine:
Parteikomitee suunab, koordineerib ja abistab klubi juhatuse jt ühiskondlike
organisatsioonide tegevust. Ta vaatab läbi kvartali- ja perspektiivtööplaanid.
Koos klubi juhatuse jt ühiskondlike organisatsioonidega koostab parteikomitee
igaks kuuks massiliste poliitiliste ürituste ühise kalenderplaani ning kontrollib
selle täitmist. Parteikomitee ettepanekul võtavad parteiorganisatsioonid klubid
oma šefluse alla.
Peale ettelugemist küsisid lapsed, kas see oli eesti keel, sest nad ei saanud mitte
midagi aru –emotsioon; ajas kõiki naerma. Raamatuklubis hüüdis keegi: „Ja nüüd
kestvad kiiduavaldused!“ Emotsioon; tugev plaksutamine, naer ja meenutused
nõuka-ajast.
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2.
Lühilood ja murdekeel
Heili Tarjan

Fotol Heili Tarjan
Foto: Heili Tarjan fotokogu

Alustan oma sünnikohast
Kõrge kalda, Põhja-Eesti paelava kõrgeima koha (62 m ümp) all asub väike KUURA
küla. Sajand tagasi oli siin kitsukese maalapi peal 33 majapidamist (nüüd 6,
suvemaju 4). Minu noorusajal oli külas kaks jutuvestjat: Aliise TUMAK (1903-1988),
ÜTLEME Liisi ja Elfriide PÄRNASTE (1915-2015) – Elli.
Nad rääkisid, et
Kuural elasid OTSA Mihkel (1868-1943) ja tema pruut EVA (1867-1960). Mihkel
andis Evale 10 rubla kihluseraha. Kui riidu läksid nõudis Mihkel raha tagasi. Eva ei
andnud, mispeale Mihkel andis asja kohtusse. Kohus asus naaberkülas Kutsalas. Kui
kohtunik küsis Evalt, miks ta raha ei taha tagastada, tuli vastus: „Ta kulutas mo.”.
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Mihkel lausus seepeale: „Kas mo oma ei kulund vai?!”. Kohus mõistis kummalegi 5
rubla.
Edasi läks elu nii, et Mihkel sõitis vabatahtlikult Siberisse ja abiellus seal Maria
nimelise naisega. Neil oli neli last. Metsatööl langes puu Mariale peale ja ta hukkus.
Mihkel tuli lastega Kuurale tagasi ja nad elasid Evaga surmani koos. Nad on maetud
Viru-Nigula kalmistule.
Kuura küla sai nime
... mida Malla mõisa vanad ürikud ladinakeelse nimega CURIALIA – mõisarahva küla
– kutsuvad. Asub ürgaja merekalda all, kohal kus allikad maa seest välja keevad,
tekitades saarekesi. Siin olnud väike majadekobar, siinses murdekeeles KOURA,
kamalutäis. Vabasaunike küla asutatud 17. sajandil Gustav Horni poolt ja on
hilisema nimega KUURA. 1874. aastal kutsutud ka KUURUks. (Väino Mäe, koduloo
uurija Iila külast otsis arhiivist välja).
Sõna „Koura” on kasutatud ka Iila külas. Külamaade merepoolses servas väikesel
maa-alal oli segametsatukk, pihutäis, nagu öeldi. Rahvakeeles koura, „kouratäis”.
Keset puudesalu elas metsavaht MART. Koht sai nimeks KOURAMARDI, hiljem
KOUMARDI. Nii need nimed tekivad. Tähendusrikas koht on ta veel selle poolest,
et viimase sõja lõpus toimus siin lahing piirivalvurite ja lakas varjunute vahel. Mitu
inimest sai surma.
Elli rääkis:
„Peale Vene-Rootsi sõjajärgset katku oli ainult üks naine kõrge kalda all ellu jäänud.
Ann KUURA. Ta tegi omale elamiseks kaldasse koopa ja tema järgi sai küla nime.”.
Sarnane jutt liikus Letipea rannas. Katku ajal surid kõik ära peale ühe tüdruku. Talle
tuli mees Soomest, KÄÄRIA nimi, ja nende järeltulijad ongi Letipea elanikud.
(Joonas Ullmanni (1874-1939) vanemate jutu järgi).
Liisi jutustas:
„Minu isa oli Iila külas lambakarjas (Iila on Kuura idanaaber, vana, 1241. märgitud
küla). Häda tuli peale, kükitas siis ühe kalmuvare kohale kui kuulis järsku jalge all
vagase lapse häält. „Aga mind viedi sialt, püksid kintsul kihutasin teispuol
rugipeldu!”. Iila kivikalmud on selle koha peal.
Iilas on Pärna-Mahu tee ääres kivimürakas ELLUKIVI. Ellu nimeline naine oli siin
tuisu sees ära eksinud. Hüüdis appi küll kuid külas ei kuuldud tema karjeid ja ta
külmus surnuks. (G. Vilbaste) Kivile hakati tooma ohvriande.
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Liisi abikaasa TUMAK Mart oli tõmmuverd krift mees. Viinavõtuga koos siginesid tal
jutu sisse sarvilised.
Kord kadus neil suvel palavaga lehm ära. Mart leidis looma mäe pealt üles. Alla
tulles astus ta meilt läbi, ise ärritunud ja vihane: „meie, kurat, must kurat, lehm,
kurat, kadus, kurat, aru, kurat!”. Kiviklibusel kaldapealsel oli palju sarapuusaarekesi
milliseid kutsusime aruks. Pähkliaru.
Mart ütles meie emale kui vines oli: „Kui sina, Teele, minu naine oleksid siis ma
ostaks sulle läbipaistva kleidi selga.”. Isaga ajas ta tarkajuttu spordist ja laulja Tiit
Kuusikust.
Meie pere idapoolne naaber PÄRN August armastas laulda „mis te lollid, taeva
kipute, taeva au ja ilu rikute”. Tema naaber RUTTIK August üürgas: „Siin on hää,
sääl on hää, hää on igas paigas...”. Laulurahvas! Ruttikud kuulusid juba Iila alla, aga
olid Kuural omad samamoodi.
Läänepoolne MATTI Mihkel ei rääkinud suurt midagi, hea kui vahel „tere” ütles.
Põhjapoolne DELLO Anna lausus sageli: „Tiisse eedes, dalse buudes”. Anna oli ka
murdekeelejuht 1920-tel. Kasvasime üles väga toredate külainimeste keskel.
Tumak Liisi oli küla laulik, luuletas ja viisistas. Tema ja Elli lood on muuseumis. Millal
külas lorilaul tehti, ei tea (Lisa nr 1) Käesoleva sajandi algul lõi AASMÄE Aliise (1942)
Kuura kaldast laulu (Lisa nr 2).
Praegu on märts ehk keelekuu, mõni sõna sel teemal
Võõrkeelseid sõnu on alati kasutatud. Vene ajal rohkem venekeelseid – durak,
nitševoo, kak ras, kamraad, horošoo ..., Saksa ajal saksa sõnad. „Esimese Eesti ajal
püüdsid mõned agaralt Saksa keeles väljenduda, harjutades näiteks kartulipõllul
noppideski keelt.” (L. Rätsep) Nüüd olen kuulnud venekeelseid „davai”, „privet” ...
vana harjumus. Pole hullu. Pole ka midagi inglise sõnadel „okei”, „jess”, mooning”,
„sorri” ... lihtne öelda, kuid suures plaanis on inglise keelt liiga palju. Miks kannab
lauluvõistlus nime „Eesti laul” kui 20-st laulust 2 on eestikeelsed? Pangu „Eurolaul”.
Ka võiks uute eesti sõnade juurutamisel rohkem kõlale tähelepanu pöörata, „R”-i
vähemaks võtta. TARISTU on kole sõna, aga see on ainult minu arvamine.
Koguda võiks imestussõnu. Vanasti öeldi „oh kevad küll!”, „armjuhtumine!” ...
Mulle meeldib praegu „oo mai gaad!”. Naerma ajab. Mis mind veel oma headuses
naeru mügistama ajab on Villem Alttoa meenutus Selja kandi MÜLLJOA Jaani
ütlemistest teisele Jaanile ilma ja saagi kohta: „Seesamune, nindaksmoadi, tule
öeldavaks. Saab öeldu ja saabki öeldu, et pidi ütlema: tänavu aasta, Jaan, rugist me
ei saa!”. (Valdek Kaasik „Tõestisündinud lood”)
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Kui Iilas tegutses 19. sajandil Hans Kriekmann, elas seal ka Ann JURTOM. Tema
lapselaps Alma OTS (1907-1994) pajatas ise ja tõi ka Anni lugusid muuseumisse.
Ühe ma saadan teile, sest ma ei saa saatmata jätta. Lugu on ka „Omases ja armsas”
(Lisa nr 3). See on „Vallavaese matus”.
Helmut ELSTROK (1922-2009) on uurinud murdekeelt 1980-tel. Ta lindistas
Aasukalda veerel elanud Pouliine TAUERi (1891-1989) kolmandavältelist, „kova
kanget pohjaranna kielt.” „Saaremehed kutsusivad Eestit Virun ranta .... merre
uppusivad kaks nuort miest ... angerjas läks jo savaga ies minema, taguperi ta tagasi
ei osand tulla. Nenast oli ta õrn, nenast sai täda tappada...”. (Padaorust Viru
mereni” H. Elstrok 1994)
Hans Kriekmann saatis J. Hurdale rahvaluulet ja murdetekste.
Küll tunnen Malla valda
teiste valdade vahelta.
Ei sääl liigu liiast keppi
ei sääl paugu paatsa puine.
Härjad söövad heina maalla
ruunad rohu-koppelissa…
Iila-Kutsala piiril asus magasiait, mis muudeti karskusseltside ajal peomajaks. Seal
suitsetati nii palju, et õhk oli paks. Omanik Lukken ütles: „Kene nena suitsu en
kannata mengu oue!”.
Soomalstel pidi ka „en” „ei” olema.
Kui Iilast kirde poole minna üle Kongla jõekese saab UNUKSE külla mis on vana
asustatud paik nagu Iilagi. Siin elas pensionipõlves Ella RAJARI (1915-1998). Tema
kogutud mälestuse põhjal on koostatud „Omane ja armas” haridusseltsi poolt. Siin
külas on 1924. aastal sündinud Eliise (Liisi) RÄTSEP.
Liisi jutustas:
„Mahus elas Krempli nimeline mees, täpsemalt pikanäpumees. Unukse külas kadus
hobune. Vaia ja ketilohistuse jäljed viisid Mahu Männikkülla Krempli juurde. Mees
selgitas rahulikult: „Ega mina hobust võtnud, vai vedeles maas kett küljes. Korjasin
nad lihtsalt üles Kui koju sain, nägin, et ka hobune keti otsas!”.
Kui hiljem midagi sarnast juhtus, siis öeldi – see nagu kremplilugu!”
Eliise jätkas: „Külades oli palju ühenimelisi mehi. Umbes 100 aastat tagasi elasid
Unuksel Mäe Gustav, Rubergi Gustav, Tuularu Gustav, Aru Gustav – kelle poeg oli
vallavanem kuid poissmees. Gustav kurtis „ei tea, mis mu pojal viga on, on kohi või?
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Kõik valla naised tema päralt, aga ei midagi!”. Siis oli veel Rätsepa Gustav (hüüti
Sussi-Kusti, sest tegi susse). Kustil oli tore ja tragi naine Pouli. Lapsi neil ei olnud.
Kui Pouli õde ütles, et mi susl viga lasteta elada, vastas Pouli: „Mis see ,omi süü on,
sa ise, mädend, ei saand särgisaba pääle saamagi.”
Ka Augusteid oli palju – Tiigi August, Rätsep August, Kopli August, Rohtmets August,
Mäe August, Veski August ... ” (Kuura külas oli samal ajal 7 Jaani. (H.T.)
Liisi jätkas: „Minu vanaisa Jaan RÄTSEP elas KÕRTSI talus. Kui see mõisa korraldusel
müüki läks ja tal raha väljaostmiseks ei olnud, läks ta mõisa moonakaks. Kogus raha
ja kui METSTIIGI talu tuli müüki, ostis selle ära. Talu nimi oli saadud tiigi ja metsa
ligidal olemisest.
Unukse küla heinamaatükkidel olid nimed – Künnapik, Pikaniidu, Raudniidu, Aasu,
Luhastik, Roogendik, Mauguniit, Pajuheinamaa ... „Õ” tähte kirjutati kuid öeldi „O”
- oige tosine. Hääldus oli tugevam kuinüüd – Ruuberg, praegu öeldakse Ruberg.
Vanasti olid päeva söögikorrad:
1. Hommikune kerge eine ehk „suurustamine”
2. 8-9 vahel keskhommik. Selleks ajaks oli Rohtmetsa August juba rannast (Mahu
on umbes 4 km kaugusel) värsket kala toonud, mida sai praadida.
2. Lõunasöök
3. Keskõhtu
4. Õhtueine
Palju on lugusid räägitud Viru-Nigula koguduse pastori Fromhold Hermann
HUNNIUSE (1864-1903) kohta. Tema ajal oli pruugiks õpetajale jõuluks vorsti viia.
Kord oli VÕRKLA küla mehed viinud talle hobuse sooltest tehtud vorste. Kui kokk
seda küpsetanud, küsis õpetaja ehmunult: „Kes selle lõõgatu volsti tõi?” (Ta ei
öelnud „R”- tähte). Teisel aastal kuulutand ta kantslist: „Kuulge, teie, Võlkla küla
mehed, kui teie mulle need jõulumaugud toote, siis älge nii lõõgatuid tooge kui
mineval aastal!” (Eesti rahvanaljandid 1957)
Hunnius lõpetas 1903. aastal oma elu ise. Kirikukassas olid puudujäägid, Saksamaal
läks pankrotti pank, kus ta hoidis tema hoolde usaldatud raha ja kes teab, mis
muresid tal veel oli. Kui teda auavaldustega kirkilikult maeti, tuli kirstu juurde Jaan
TOIGER (Aseri Jaan) noomima. Alles oli ka surnud oma käe läbi Kadri nimeline
tüdruk, kes maeti surnuaia poondsurnute nurka. Jaan ütles: „Miks sa, püha mees,
panid paula kaula? Nüüd oled siin lahakile maas leug püsti. Mene nüüd Kärdi Kadri
korvale, mida sa kerikaeda trügid. Miks teie, targad mehed oigust ei tie. Tämä koht
en ole kerikus ega kerikaias, kasigu vaid vällä.”
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Aga naised nutsid: „Mida sina ommetegi tegid, et panid paula kaula ja toise otsa
ahju naula? Kas oli sinul süia puudu vai oli sinul jua puudu?” („Omane ja armas”)
Hunniuse suureks teeneks kohalik rahva heaks oli Pikaristile kihelkonnakooli
asutamine 1871. aastal.
PS Ka Kuura külas Aasmäe (AAMANN) talus sündinud Helda TINNURI (1912-2007)
on muuseumile andnud huvitavaid mälestusi ja lugusid oma eluteest. Eks igas külas
oli jutuvestjaid. Ja paistab, et murdekeeles rääkimine praegusel ajal siinkandis on
ajalugu.

Märts 2019
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Lisa nr 1. Kuura küla laul
Iga värsirea lõppu lauldi haledalt oi-oi-oi
1. Otsa Mihkel tombab viina oi-oi-oi
senega tieb Eeval piina oi-oi-oi
Nimmu Liisi, Käbitädi oi-oi-oi
soldatite äda-abi oi-oi-oi
2. Klaaspärgi Liide keeruga oi-oi-oi
pani palvetundi ulguma oi-oi-oi
Rummu Jüri rigas mies oi-oi-oi
tal rahad susse seare sies oi-oi-oi
3. Madikse Antsul koa palju raha oi-oi-oi
sie tieb Annale rattad taha oi-oi-oi
Aamanni Jaan sie leikas täkku oi-oi-oi
(minu vanaisa) kogemata loikas näppu oi-oi-oi
4. Tädime Ants sie kuseb õues oi-oi-oi
üks käsi taskus ja teine põues oi-oi-oi
Dello Ants toi naese Anna oi-oi-oi
nüüd on ube patta panna oi-oi-oi
5. Pruunukse Mai sie vahib peili oi-oi-oi
tämä tüttar omblus-preili oi-oi-oi
Dello Jaanil palju lapsi oi-oi-oi
ei ta täidi votta napsi oi-oi-oi
6. Mesilase Villem on suitsusaunas üksi oi-oi-oi
akna ede varjuks ripputab püksid oi-oi-oi
Tuomi Villem tihti müüb aput silku oi-oi-oi
silgud pärast lüövad kausis välki oi-oi-oi jne.
(„Omane ja armas” 2015, Viru-Nigula Hariduse Selts, E. Rajari)
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Lisa nr 2. Kuura, mu kodupaik
Alise AASMÄE (S. 1942)
1. KUURA, mu kodupaik kallis
hinges ikka mul oled sa,
ehteks on sul kena kallas,
kust kaugusse vaadata saab.
2. See vaade siin on nõnda avar
kord kirevat metsa sa näed
ja taamal seal loksuvad lained,
mille harjadel valged on pääd.
3. Siis jälle on mets nõnda ühtne
vaid rohelist värvi sa näed
kuid pilku siis püüavad saared
ja mõtteis sa nendele läed.
4. Neist kolme siit näha me võime
kaht tütart ja saart mis on Suur, üks
tütardest on nõnda väike
kuid teine parajalt suur.
5. Seal elas kord me hõimurahvas
kes kalaga kauplemas käis
ja vastu siis saadi meilt vilja
ning kõike mis vajalik näis.
6. Nüüd kadunud on saartelt rahvas
vaid majakas plinkimas öös,
kuid igatsus jäänud on hinge,
et elu seal jällegi keeks.
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7. Sel kaldal on veel mõnda
võlu siit avaneb lai taevakaar
ja hästi näha on tähtkujud
mind kõrgusse kutsuvad.
8. Suur Vanker ja Kassiopeia
ja Põhjanael vahel on neil.
Pikk lohe seal lähedal luurab
ning luik lendab kõrgusteteid.
9. Kui vaatad neid, mõte siis hajub
ja kõiksus su ümber on vaid
kuid siis laskud jälle maa peale
hing puhtamaks kõigest sest sai.

2002 a.
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3.
Virumaal, Rägavere vallas Miila külas, Kurestiku
talus kasutusel olnud sõnad ja väljendid
Meeli Müller (Tõevere)

Fotol Meeli Müller (paremal) võtmas vastu tänusõnu Aivar Survalt
Foto: Viru Instituudi fotokogu

nämad– nemad
kerves– kirves
kerik– kirik
puad -pood
peil– peegel
pannel– pannal
mokad – huuled
nena – nina
nenarätik - taskurätik
paled - põsed
vuntsipumat – huulepuna väikeses ümaras toosikeses, mida määriti näpuga
huultele (tegelikult oli vuntsipumat ka päriselt olemas - võie, mida määriti
vuntsidele)
kurt – vöö
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turrikamm – kumer tihe kamm, millega kinnitati juukseid, lainelisi lokke
aluskuub – alusseelik, kombinee
kuhvaika – puhvaika, vene vatikuub
letid – juuksepatsid
pinde – marlist haavaside
saapasulane – puust, otsast kumerusega pingike kitsaste säärsaabaste
äratõmbamiseks
jalanartsud – jalarätid saabaste sees sokkide asemel
potad - potikud
matšalka – mererohust pesunuustik
krivadi – metallotstega vedruvoodi
pranid – narmad
massin – masin
karts – lukustatava uksega kuur
sara – katusealune lauda otsas
tual - tool
kerp – kirp
kuer - koer
tui – tuvi
üebik – ööbik
potträästas - hallrästas
luhiakken – õhuaken
koda (õuekoda, toakoda) – välimine ja sisemine esik
nalin, nalinad – vanasti meeste pükstel vöökohas timmitavad metallist kinnitused
tepp – voodi ees olev väike vaip
leier – pruudiloor
apsatid - kontsad
joot – söögilauaga pidu (pulm, juubel, varrud, leeripidu)
pusslaud – joodus sätiti väikestele lastele omaette eraldi laud kas kööki või
sahvrisse, sest nad ei mahtunud suurte lauda, või segasid täiskasvanuid (juba
suuremad lapsed pidasid seda halvaks, nad ei tahtnud pusslauas istuda, kuigi seal
olid sama head toidud)
üekapp – voodi ees olev väike kapp
kobra – kartulivõtmiseks valmistatud tööriist
astja – tünn, pütt
lihalaud – lõikelaud
piirukas – pirukas
ieringid - heeringad
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küllevorst – rulaad; vasika või lambaküljele (ribikondid lõigati välja) pandi peale
pekiribad, porgandiribad, sibulalõigud, sool, pipar ja keerati rulli, seoti niidiga ja
keedeti vees pehmeks, pandi vajutuse alla jahtuma ja lauale lõigati lõigud,
keeduveest valmistati supp
õunalomi – õuntest keedetud hapukas tummine keedis
limps-lomps – pohlamoos õuntega
sukur –suhkur
sual –sool
ruas - roos
juriin – jorjen
loksid – floksid
nõessed – nõgesed
lõõrikas – vihmauss
ernetont - hernehirmutis
teletükid – mullast välja tulnud või vanade majade varemetest leitud toidunõude
tükikesed ilusate värviliste piltidega või ka värvilised suuremad klaasikillud, mida
lapsed kogusid ja nendega mängisid
labrakas – suur presendist või muust tugevast materjalist veekindel kate, mida
kasutati heinasaadude katteks või millel kuivatati sibulaid
kodjakas – tundmatu, viletsalt riides inimene, mis kodjakas siin kolab?
vollerus – sõimusõna; öeldi näiteks pulmast tulnud kassi kohta
pasvarku - sõimusõna
pradiskas – väike laps
krekueit – väike tüdruk, kellele oli rätik pähe pandud ja kukla tagant kinni seotud
nagu vanainimesel
tibatädi – alaealine tüdruk, kes sai tädiks (vanemal õel või vennal sündis laps)
tõrvakaupmies – öeldi neiu kohta, kes oli suve ajal riietunud tumedatesse riietesse
või pükstesse
prohmus, oh sa prohmus! – öeldi, kui oli mingi jama või ka juhm inimene
sitaratas - öeldi väikelapse kohta, kes püüdis vanemate inimeste asjadesse
sekkuda või oli tülinaks, kasutati ka lapse hellitusnimena (oh sa kallis sitaratas!)
pöhetus – kerglane inimene; see on üks igavene pöhetus!
abernaks, sai abernaksu – ninanips või sai petta
porbutama – üle keema, kartulid porbutasid üle
ruagama – sööma
kirrima, mis sa kirrid? – (lapse kohta) nutma, mis sa nutad?
menema - minema
kobrama – kartuleid võtma
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pugutama – asju kotti toppima või riidesse toppima, panema
arbitama – asju, riideid parandama, kedagi aitama, haiget abistama
praavitama – haavu parandama, riideid parandama, nõeluma
sahatama – jutu vahele segama
sagatama – liiga palju rääkima
kihetama – edvistama; öeldi ka noorte kohta, kes kippusid tantsima või peole;
kuhu sa kihetad?
suksutama - tüdruk kiimles poisiga, eriti heinalakas
kulditama – kodust kaua ära olema, ringi aelema; kus sa kulditasid?
sädisema – kui laps segas jutu vahele, vadistas
tolgendus - öeldi inimese kohta, kes oli riides nagu hernehirmutis
sakid sees – inimene on elevil, rõõmsalt erutatud, kuhugi minemas
purjas täis - purjus
kuerakusepost – kui tüdrukud läksid peole, siis emad manitsesid, et nad ei seisaks
nähtaval kohal ega oleks väljakutsuvad – „et te ei seisa, nagu koerakusepostid!“
See oli ikka väga halvasti öeldud ja rikkus tuju, aga emad kartsid oma tütarde
pärast, sest oli juhuseid, kus tüdrukuid oli peolt tulles ära narritud. Meie kandis
uputas üks käimapeale jäänud tüdruk sellepärast end isegi jõkke.
kuerakusetie – kitsas loogeline teerajake puude vahel
kibinat – trepil, ukse taga oli kuulda juttu ja kobinat
oli ergutust – inimest oli ehmatatud, oli rõõmsalt ehmunud
sai sule sappa – kaotas töökoha, lasti lahti
tagumised rattad läksid ette – kui neiu jäi enne pulmi rasedaks
perselakkuja – lipitseja; väljend pärineb kolhoosinaiste sõnapruugist nende kohta,
kes püüdsid brigadiri ees pugeda ja paremaid tööotsi kaubelda
kintsukaapija – pealekaebaja, tagaseljarääkija; samuti kolhoosinaiste väljend
tagarääkijate kohta
perse on paskas – kui loomadel või kanadel oli mingi halva söögi tagajärjel kõht
lahti
tinatuhka kadund – asi oli kuhugi kadunud
vana kali uues astjas – öeldi, kui ümbris oli uus, aga sisu ikka sama
ära albi ega iheta! – ütlesid emad, kui saatsid oma tütreid peole, et oleksid
korralikud, ei edvistaks, ei piiluks poisse ega naeraks tühja
plärts ja plauh! – ema kasutas seda väljendit, kui hirmsast ehmatusest lõi kõht
lahti, et pidi kemmergusse minema
süemaraha – kui ema ei teadnud, mida jälle süüa teha, siis oleks ta parema
meelega andnud söögiraha, et mine ise kuhugi sööma, kuigi sel ajal polnud maal
kusagile sööma minna, see oli naljaga öeldud
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ega sinu suugi seinapragu ole – kui keegi vaatas pealt, kui midagi söödi, siis öeldi
nii ja pakuti talle ka
mis sa kuulid? – mis sa kuulsid?
mis kuulub? – mis uudist?
tont on põesas – seda öeldi augusti kuu lõpupoole, kui õhtud hakkasid pimedamaks
minema
vegles – pikka kasvu peenike noormees või neiu
karbunkel - furunkel
näpik – ümarik sünnimärk
lehepõnn – maipõrnikas
pärme - pärm
kompekid- kompvekid
siened - seened
soolanoss – soolatoos
lüpsijärg – väike puust lüpsipink
siiriang – pika varrega hang heinte üles lakapeale või kõrgele kuhja hangumiseks (
kolm pikemat hanguhaara ühel pool ja üks vastas, nii et moodustub pesa)
kerst - kirst
puupinu – puuriit
tõrvakas – eriti tõrvane puupakk, millest lõigatakse või lüüakse laastud tule
süütamiseks ( seda sõna kasutame praegu kodus igapäevaselt)
koerakunku – koerakuut
solkeämber - solgiämber
läpastand – halvaks läinud, halva lõhnaga (hais ruumis, mingi jook, moos jne)
tilgastand piim – halvaks läinud rõõsk piim
lottis lund – sadas tihedat laia lund
vikarua – pihikseelik
tudresette – nett, kena tüdruk
varesevihtleja – vilets või hädine inimene, saamatu
niberik – peenike või vilets pael või peenike juuksepats
kraapsluud – ärakulunud luud
suserik – lahja või jahtunud kohv või mõni muu jook, nt lahtunud õlu
kiusta ajama – jonnima
nälg pole noolend – üteldi sööja kohta, kes virises toidu pärast või jättis toitu järele
saada sitta asjale, karga ise kannule – üteldi mingi töötegija kohta, kes ei saanud
tööga hakkama ja ütleja läks ise seda tegema
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unt nuiab ja sant käiab – kui pidi kogu aeg ühte ja sama asja rääkima või lapsega
muudkui ühtesid ja samu asju korrutama
nurgatori – inimene, kes seltskonnas on omaette ja ei suhtle teistega
pugerik – kitsas ruum
kogurgid – kodus tehtud magusad küpsised
kõrged külalised – auväärsed, erilised või haruldased külalised
Mõned sõnad on meil kodus käies õe ja vennaga kasutusel isegi praegu:
SARA, KARTS, POTTRÄÄSTAS, ÕUEKODA, LABRAKAS, ARBITAMA, PORBUTAMA,
VOLLERUS.

’
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4.
Edela-Viru keelest
Kristen Suokass

Fotol Kristen Suokass
Foto: Viru Instituudi fotokogu

Mu emaema, kelle kieles kõlas rohkemb Viru-Jaagupi ja Ruela vana kiele mõjusi,
tarvitas eriti vanapärasseid kielendeid, näitëks -ks- -ne ja -s-sõnades. Temal
lendasivad ikke vareksed katukselle ja rebaksed juoksivad eina sies, samamuodi
olivad punaksed, jänëksed, siniksed, kollaksed. Kir´rakieline 'väike', mis
nuorembate suus kõlas väikë, oli temal ikke veike või vek´e (veiked/vek´ed lapsed).
Viel temalt: leikama, põesas.
Ühe tõestisündind nal´la:
Tüöel tekib mul aegajalt mieldivalt jaburaid ja väga nal´lakaid olukordi, kui sõbrast
kollieg mu nime tähënduse järgi kasutab (ta kutsub mind enamasti lühidalt Kassiks).
Nt ükskord olin just süöeklas oma niruda toidukausi tüh´hendamisega ametis (kuna
kere ei kannatnd tollal liha süia, oli sie ial juhul kartul/tatar/kuiv riis
tuorsalati(te)ga), kui ta uksele ilmus ja kõva äälëga õikas:,,Kass, ma tõin sulle süia!"
Lauale maandus pakike...kassikrõbinaid. :D Kõik me, kaasa arvatud õpilased,
möirgasime spontaanselt naerda, uolimatta seletusest, et prii pakike tegelikult mu
kassidelle mõeldud on. Sie juhtus ielmisel, 2018. aastal.
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Nõnnapal´lu siis Suokassist. Veike valik sõnasi ja väl´lendeid ka, mis teistel virulastel
vahel tuttavad pole: 'taasik' (tsinklplekist, sangadega, lameda põh´haga kauss),
'vintsuli viskama' (külili/pikali viskama), 'maalutamma' (mauli maas olema ehk
pikutamma/kõhuli lamama). Isa ema, kes Määri külast kunagises Avanduse vallast
pärit oli ja siel elupäävad elas, kasutas ka sõnasi 'lämmi' (suoe/palav/tuline),
'õiendamma' (ringi sehkendamma), 'kalidor' (koridor), ise tähëndas sennajuure, et
,,Lapsed, ärgë teie neid sõnasi kasutage, nied on vanainimese imelikud sõnad, teie
rëëkige ikke korralikku kielt." Seda enamb nied miele jäivad.

41

5.
Lüganuse väljendeid
Kaja Toikka

Fotol Kaja Toikka
Foto: Viru Instituudi fotokogu

Teiste taga muija muga – Teiste taga, teiste moodi.
Laa ta kiegu! – Las ta keeb!
Keriku kiemut ja reije riemut – Kiriku uhked riided ja rehe räbalad (inimesest, kes
käib kõikjal samade riietega)
Panga ikke tüele taga! – Pange ikka tööle taga ehk tehke ikka kõvasti tööd.
Sopo-sopo suolakotti, vanamuori muonakotti! – öeldi saunas vihtlemise juurde
Saa pehmest ihukene, nii kui vihalehekene! – öeldi saunas vihtlemise juurde
Esmispä edus, tõisipää tõdus, kesknädälä kena– Esmaspäeval edvistaja,
teisipäeval toimekas, kesknädalal kena (lapse sündimise päeva järgi arvati tema
iseloomu).
Neljäbä õhta õli sie pruudi kuulamise õhta – Neljapäeva õhtu oli see pruudi
kuulamise õhtu (uuriti, kas tasub minna kosja)
Laupane on üks laadus inimine – Laupäevane on üks laheda olemisega inimene
(lapse sündimise päeva järgi arvati tema iseloomu).
Küll on sie kapsa pää kärriständ ja kohokalli – Küll on see kapsapea lõhki kärisenud
ja kohevil.
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Säkkär pää ja kägär pää, mõlemad üks – ´säkkär´ ja ´kägär´ tähendavad mõlemad
sorakil ja kammimata juukseid.
On sie maailma elo küll kummilik – Küll see maailma elu on imelik.
Lähma obeseid muutma – Lähme hobuseid karjamaal kettipidi teise kohta viima.
Tämä mitte ei õinastagi – Ta mitte ei reageerigi.
Aiga ärjäl, aiga orjal– Aega härjal, aega orjal (ega töö pole jänes, et est ära jookseb)
Jäin jalgupitte kinni nigu anenatta– Jäin jalgupidi kinni, nagu vetikatesse.
Villad meniväd panka– Villad vanusid ära.
Juuksed paasikus ja pankas– Juuksed on rasvased ja salkus.
Sie on ninda paasikust kätte läind – See on nii kõvaks läinud.
Aagasin ikke siit ja säält– Haarasin ikka siit ja sealt.
Magad siin, jalad aarakali, reied rõukus – Magad siin, jalad laiali ja reied püsti.
Nuoja, vahi õmmetegi– Nojah, vahi ometigi.
Nuored lapsed ja pikkad õhtad, midä te tietta õhtatte, tulga ikke pidusse! –
noored lapsed ja pikad õhtud, mida te teete õhtuti, tulge ikka peole!
Kuule piiga, midä sä lummid sääl, sankalad siirad! Kui võttan kenga ja panen
senga, nindat lennäd tagurperi kõda – Kuule piiga, mida sa piilud seal, salkus
juuksed sassis! Kui võtan kinga ja virutan sellega, nii et lendad tagurpidi kotta tagasi.
Õrav läks üle õrasse, õtsakõhe Õtsa Mardi õvvest läbi, istus õkkaspuu õtsa ja õgis
õkkaspuu õkkaid. Õless viel õgind, aga enamb ei õlegi– Orav läks üle orase,
otsekohe Otsa Mardi õuest läbui, istus okaspuu otsa ja õgis okaspuu okkaid. Oleks
vel õginud, aga enam ei olegi. (Naljanäide õ-rikkast Lüganuse keelest)
Mend, kie vei? – Kadunud, kes viis?
Latvast agu tehtud– Ladvast hagu tehtud (arust lage)
Eilane õled vai? – Eilne (ehk loll) oled või?
Nigu köstri vasikas lähäb kolm päivä enneaigusa lauta– Nagu köstri vasikas läheb
kolm päeva enneaegu lauta. (Inimesest, kes liiga aegsasti midagi hakkab tegema)
Omiasi ajama– oma joru ajama.
Sittun sängi, en sittugi, nokkin nina, en nokkigi– Situn sängi, ei situgi, nokin nina,
ei nokigi. (inimesest, kes ei oska seisukohta võtta)
Sie piim on mürastand, lasema paksust appust– See piim on tilgastanud, laseme
paksuks hapupiimaks minna.
Kene aga kätte saavad, senega põõsa ääre asuvad – Kelle aga kätte saavad,
sellega põõsa äärde asuvad! (Kommentaar seksuaalselt aktiivsete noorte kohta).
Vahi, kenega sa kaljapõhja kokku tied! – Vaata, kellega sa kaljapõhja kokku teed!
(Manitsus meheleminekueas neiule, et peigmeest tuleb hoolega valida).
Piial päänahk silmile kasvand, et ei ilge nähä! – Piigal peanahk silmile kasvanud,
et ei taha näha! (Kommentaar ülbeks läinud tütarlapse kohta).
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Oi sie läks küll nindagu Reost Rääsa– Oi, see läks küll nagu Reost Rääsa (Väga viltu
või sinka-vonka. Lüganuse kihelkonna lõunaosas on Reo ja Rääsa külad).
Särakas tuleb säraka järele, ära jäävad kartulipabulad maha– Vihmahoog tuleb
vihmahoo järel, ei saa kartuleid noppida.
Muod on mogomane– Mood on seesugune (Kommentaar, kui keegi on võõra
kombe omandanud)
A ku piab – Aga kui peab vastu (kommentaar millegi kipaka kohta).
Tantsis nigu tiiliskive pääl – Tantsis nagu telliskivi peal (väga lähestikku)
Kas õli asja ka vai? Egä noh, suurt asja ei õld, aga tulga meile ka tulekahjule–
Kas oli asja ka või? Ei, suur asja ei olnud, aga tulge meile ka tulekahjule. (Näide,
kuidas pikatoimeline inimene ka tulekahju korral aeglaselt tegutseb ja räägib).
Sa õled ninda iibik, et piad kaks kõrda uksest sisse tulema, enne kui näha on –
Sa oled nii kõhn, et pead kaks korda uksest sisse tulema, enne kui näha on.
Lennasin kõhe istukali – Lendasin kohe istuli.
Tämä kombastus ja asus vatsuli maha– Tema komistas ja kukkus kõhuli maha.
Jogalaelisi inimisi on– Igasuguseid inimesi on.
Sie on niisikkene suotta perekond – See on selline perekond, kes enda eest ei
hoolitse.

Sügise kahletab ja kevade allatab – Nii sügisel kui kevadel on öösiti maa valge.
Üks õli ühekõrra õld kahekõrra– Üks oli ühekorra olnud kahekorra (kommentaar,
kui inimene asja liiga keeruliselt seletab).
Pane paul kaula ja paul ahjunaula– Pane pael kaela ja pael ahjunaela (narritamise
lause selle kohta, kes veel murdekeelt räägib).
Tämä laps on nigu üks kienu– See laps on kleenuke.
Rammus koir ja suur puuriit, sie on talu uhkus! – Rammus koer ja suur puuriit, see
on talu uhkus!
Tämä on rikkas talu, suured uoned ja pitkäd reied – See on rikas talu, suured
hooned ja pikad rehed.
Ei tia kas lendava lõi läbi vai? – Ei tea, kas lendva lõi läbi või? (Ei ta, mis sel hakkas).
Täitapper, kottinapper, pikk pieter, nimeta mats ja väike ats – sõrmede nimetused.
Kolm naula kõllast saia– Kolm naela kollast saia.
Midä kuulub? – Mida kuulukse / mis uudist?
Kogutud 2019.a Lüganuse murdesõnastiku koostamiseks.
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6.
Reet Kasepuu (Tõevere) meenutused

Meie pere 18. septembril 1949. Väike Reet õdedest
paremalt esimene. Foto erakogust.

Elasime Miila külas. Meie pere oli 5-liikmeline: ema, isa ja kolm tüdrukut. Mina
sündisin 1941, õed 1940 ja 1939. Meie peres ja kogu meie suguseltsis olid kasutusel
sõnad, milliseid teiste külalaste sõnavaras ei kohanud. Näiteks, voodi oli ase, nagu
loomadelgi. Ikka sai õhtuti lehmi karjamaalt lauta aetud ja öeldud: „Mene oma
asemele.“ Nii ütles ka ema meile, kui müramine liiga hilja peale jäi: „Nüüd igaüks
oma asemele.“ Vana voodi kohta öeldi koiku, krenku ja krivadi – toredad sõnad
kõik. Meie kõnes oli kartul ikka kardul, kirp – kerp, kirik – kerik, kruvid – kruuvid,
käru – kärru, rabarber – barber, tikrid – kikkerpärid, nõgesed – nõessed ja purjus –
purjas. Vanaaegsed asjad olid ennevanased.
Ka sõnarõhud võisid muutuda, näiteks kalender, kus rõhk oli esimesel silbil. Jutus
ei hääldatud sõnade algul H-tähte (näiteks ein ja obune). Siit tore anekdoot:
Õpetaja käskis Jukul öelda O-tähega sõna, ise oli rahul, et O-tähega ei alga ühtegi
roppu sõna. Juku vastus oli obuseperse.
H-tähe eripära kehtis ka nimede puhul ning samuti vahetati O-häälik U vastu,
näiteks Heino – Einu, Johannes – Juhanes ja Hulda – Ulda.
Olid ka veidi imelikud väljendid, kus sõnad kole ja hirmus asendasid sõnu väga ja
eriti („Sul on kole ilus kleit.“, „Pidu oli hirmus vahva.“). Sõnal vana võis nime ees
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kasutatuna olla kiindumust või meeldivust näitav tähendus. Nii öeldigi väikese
lapse (vana kallis pisike Karl) või hea sõbra kohta ("Oh, see vana Viivi tõi mulle terve
korvitäie tomateid!").
Leidus inimesi, keda kutsuti saksikuteks, sest neil oli kombeks rääkida
„saksapärast“ eesti keelt, et näida targematena. Levis anekdoot:
Tütar ütles emale külaliste juuresolekul: „Hiir hüppas manten kanne.“ (Hiir hüppas
koorekannu.) Ema vastas: „Võtt sab kinni, vis vas sein.“ (Võta sabast kinni, viska
vastu seina.)
Saksikute kõnepruugis oli Tallinn peenelt öeldes Talin.
Väga tore sõna sünnipäevade, pulmade ja varrude (ristimispidu) kohta oli joot. Ikka
öeldi, et käisin seal või teises joodus. Nn joodud olid väga lõbusad: lauldi laule,
mängiti pilli (akordionit ja kitarri), tantsiti ja tehti nalja. Söömist ei alustatud enne,
kui vanaema võttis söögilaulu üles „Nüüd hakkan mina sööma…“* Meie, lapsed,
saime mürada, talvisel ajal otse peolaudade all. Muidugi nõuti lastelt viisakat ja
tagasihoidlikku käitumist.

Juuli, 1959. Mare ja Epu (Reeda õed) leeripeo lõbus seltskond
Foto: Aado Tõevere

Talgutejärgseid sööminguid jälgisid lapsed kambri lukuaugust. Õhtuti, kui vanemad
talitasid loomi, olime meie kolmekesi pimedas toas ühes voodis. Mõtlesime välja
lugusid ja laulsime. Üks laul kõlas nii: „Kübar pähe, leier (loor) taha, kleidisaba
maani maha.“
Põnevust ja uudistamist oli palju, kui keegi tuli külla. Neil igaühel oli oma
rääkimisviis: kes venitas pikalt jaa-d, kes rääkis ülikiiresti või kõva häälega. Ka riietus
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oli uuvitav (huvitav), eriti kõrge apsatiga (kontsaga) saapad, kingad või botikud.
Isegi nööbid võisid olla erilise mustriga. Samuti kõrge turr (ülestõstetud lainelised
juuksed) ja selle otsas kübar viltu. Mõnel olid mokad hästi punaseks määritud ja
paled roosad. Neid mõisteti hukka, öeldi, et nad on natuke narrid. Meile, lastele,
nad igatahes meeldisid. Kadedusega vaatasin vanemaid tüdrukuid, kel olid pikad
letid (patsid) punaste lehvidega (juuksepaelad). Emal oli orange (oranž) rätik
pranidega (narmad), sellega me kekutasime, mängides linnapreilisid.
Suved tundusid soojad, pikad ja lausa kollased. Mänguasju oli vähe, aga igasugused
leiud varemetelt, tassi või kausi lillelised tükid ja mõned põnevad roostes vanad
topsikud, sobisid – nii ka kuusekäbid lehmadeks ja männikäbid lammasteks. Kaevu
ega veeaugu (tiik) ligi ei tohtinud minna. Seal elas näkk, kes tõmbas lapsi vette.
Pimedal ajal valvasid õues tondid ja kollid.
Väga tähtsal kohal meie elus olid koduloomad. Igal lapsel oli oma hobune ja lehm.
Eriti sai hellitatud ja hoolitsetud väikeste loomade eest, vahel neid liialt
väntsutatud. Küsimusele, kust tulevad lapsed, vastas ema, et kurekannustel. Kui
kured lendasid, siis sai taeva poole vaadatud, lootes näha kure pikkadel jalgadel
väikest pampu.
Kõik kirikupühad olid au sees. Jõululaupäeval, kui kuusel põlesid
lambarasvaküünlad ja meie sõime suhkruseid marmelaadikomme, laulsid isa ja
ema kahehäälselt „Püha ööd“. See oli imeilus ja siit sain ma armastuse koorilaulu
ja laulupidude vastu. Lihavõtte ajal oli jänes toonud pohlavartest pesad, mille sees
värvilised munad. Suvistepühal pesi ema meid enda keedetud tõrvaseebiga õues
männi all. Pärast saime selga uued sitsikleidid ja rinda öökulli pildiga sädelevad
preesid (prossid). Jaanipäev peeti alati tädi-lelle karjamaal. Tõrvikuks oli pika
ritva(märkusena, et öeldigi ritva omastavas käändes, mitte ridva) otsa kinnitatud
ämber, kus sees põlesid tõrvased puud. See oli lelle meistritöö, mis mõjus
müstiliselt.
Aastad läksid ja meie hakkasime juba külapidudel käima. Küll aga ei tohtinud me
poisse piiluda, kihetada (edvistada) ega olla alp. Poistega pidi ettevaatlik olema,
nad võisid ära krabistada. Suure halvakspanu osaliseks said tüdrukud, kes
suksutasid poisse lakas. Väga hull oli lugu siis, kui tüdrukul oli enne laulatust
„tagumised rattad ees“ (lapseootel).
Vaatamata ohule, julges eestlane selle rumala riigikorra üle nalja heita. Näiteks
ENSV sai tähenduse enne nälg, siis viletsus või Eesti nälgib suures Venes. SSSR
tähendavat Stalin situb suure raginaga või seltsimehed situvad sirges reas. Kui
Stalin 1953. aastal suri, siis oli kohe anekdoot valmis:
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Matusele olla kutsutud ka üks eeskujulik eesti lüpsja. Pärast kodus küsiti: „Mis sa
seal kuulid?“ Vastus oli: „Oh, mis! Kiideti ainult minu tütreid, ikka Leeni ja Taali
(Lenin ja Stalin), ikka Leeni ja Taali. Viimast öeldi nii rumalast minu obuse kohta:
„Sa situ, Miira!“ (Защиту мира!)
Ehkki käis sõda– olid hirmud, haigused, kaotused– pean oma lapsepõlve ilusaks.
Tundsime kodusoojust, ema-isa kaitset ja rõõmu toredatest sugulastest. Kolhoosi
astumisega ja isa surmaga 1952. aastal lõppes kõige ilusam aeg minu elus.
Loo kirjutas Reet Kasepuu, teda utsitasid selleks täditütar Meeli Müller ja tütar Liivi
Lindemann. Kirjutamisel aitas mind lapselaps Triinu-Liis Kindel.
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II
LASTE
NALJALOOD
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1.
Katkendeid Haljala Kooli õpilase Minna Marie
Kask`i uurimistööst
“Lapsepõlve naljalood meie peres”
Naljakatest lugudest valisin välja ainult varases lapsepõlves aset leidnud juhtumid.
Vanaema Pilvi
Kui mu vanaema väike oli, läks ta sõbrannaga sünnipäevale. Nad küpsetasid uhke
koogi. Teel sünnipäevale kukkus see aga kruusateele. Nad kraapisid rahulikult kive
täis kreemi pealt ära ja viisid koogi kohale. Kõik sõid kooki ja pealekauba veel kiitsid
seda. Järelikult ei leidnud keegi koogist väikestki kivitükikest!
Mina, Minna Marie (praegu 13- aastane)
Kui ma olin umbes 5- või 6-aastane, tahtsin ma kasvatada ploomipuud. Võtsin
tavalise poest ostetud ploomilt kivi ja panin selle mänguväljaku äärde murule
kasvama. Kasvama see muidugi ei hakanud, aga vaeva ma nägin, sest ükskord, kui
õues sadas vihma, läksin ma oma väikese kastekannuga ploomi kastma.
Hanna Eliise (praegu 17- aastane)
Vanaema oli külla tulemas, aga Hanna teda vist eriti ei oodanud. Kui vanaema
kohale jõudis, läks Hanna ukse peale vast ja ütles: „Ära tule! Põrand on Kuum!“
Paula Helena (praegu 24-aastane)
Paulal oli väiksena tumedanahaline nukk, tema nimeks pani Paula Öö.
***
Kui Lota (Loretta, täditütar) sündis, käis Paula teda vaatamas. Paula vaatas titat
natuke aega ja ütles siis: „Anname talle krõpsu süüa, siis ta kasvab suureks ja me
saame talle dressipüksid jalga panna.““
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Kui Paula oli 2-3-aastane, siis ta armastas öelda: „Ma olen nii andekas laps“ või „Ma
olen nii ilus, tark ja andekas.“
***
Õues sadas ja möllas äike, ema näitas seda läbi akna Paulale ja seletas: „See on
äike.“ Parajasti sähvataski välgunool ja Paula küsis: „Oot-oot, mis see nüüd siis oli,
mis seal vilkus?“
***
Paula vaatas, kuidas kanad õues teri nokivad ja rohust midagi leiavad. Ta näitas
kanade poole ja sõnas: „Näe, kanad korjavad lilli!“
***
Paula oli vanaemal külas. Vanaema kass pesi parajasti enda saba. Paula vaatas kassi
ja ütles: „Vaata, kass sööb kurki.“ Ju meenutas kassi saba talle pikka kurki.
***
Umbes 6-7-aastane Paula oli vanaemaga töö juures kaasas. Paula nägi seinal Lydia
Koidula pilti ja küsis: „Kas see ongi see, kes sajakrooniseid teeb?“
Aleksandra (täditütar, praegu 23- aastane)
„Emme, kes see Lennart Eri oligi?“
***
Alexandra, kes ei olnud veel kahenegi, ütles hommikul, kui Paula külas oli: „Tere
hommikust, tita Paula Helena Kask!“
***
Kui Alexandra oli peaaegu kahene, rääkis ema talle kolme karu lugu. Kui lugu oli
jõudnud sinna, kus tüdruk oli kõik toolid läbi istunud ja pudrud ära maitsnud, ütles
Alexandra: „Ei taha enam magusad pudrud ja toolid.“
Paula peeretamise peale ütles Alexandra: „Ära tee haisvat häält!“
Kui tädi Airi Ja Pille (minu ema) rääkisid juttu ja Airi naeris nii kõvasti, ütles
Alexandra: „Pille, ära jubeta emmet!“
51

***
Paula ja Alexandra käisid õues mängimas ja tulid mõne aja pärast tuppa. Kui Airi
hakkas natukese aja pärast poodi minema, oli kogu uksetagune tigusid täis. Mõned
ronisid isegi mööda seina üles. Lapsed olid kaks ämbritäit tigusid korjanud, koridori
toonud ja mõelnud, et homme mängivad edasi.
Loretta (täditütar, praegu 22-aastane)
Kui Lota nägi maal, kuidas vanaema koob, ütles ta kodus emale: „Anna mulle lõng
ja pulk, ma hakkan sukkpükse kuduma.“
Eleonora Maria (Nora, täditütar Alexandra laps, praegu 5-aastane)
Nora vaatas pilte, kus ta vanaema Airi on Kõrg-Tatrates matkamas, ja küsis, mis
kõrge mägi see on. Vanaema rääkis talle. Natukese aja pärast mängis Nora
mängujänestega nii, et need ronisid mööda diivanit üles ja rääkisid omavahel:
„Tule, läheme Kõrg-Tatratesse!“
***
Kord joonistas Nora täiesti musta pildi ja hüüdis siis: „Oh, rõõmurull on pimedusse
jäänud!“
***
Nora läks vanaemaga poodi. Noral oli seljas jänese pildiga pluus. Kui vanaema ta
jope luku lahti tegi, ütles Nora: „Ära tee! Inimesed hakkavad arvama, et ma olen
jänes!“
***
Nora on mind väikesest peale kutsunud Silliks. Tal oli värviraamat tegelastega nagu
Plaani-Paula ja Sidruni-Sille. Ju talle siis tundus, et mina olengi Sidruni-Sille.
Blondidest juustest piisas ja nüüd ta kutsubki mind Silliks, hoolimata sellest, et kõik
teised ütlevad mulle ikka Minna. Ühel päeval ta küsiski vanaema käest: „Kas Minna
on Silli perekonnanimi vä?“
***
Noral olid lasteaias kasvatajad Hele ja Tiiu. Kui ta oli umbes kolmene, õpetas ema
talle kodus värvisõnu. Alexandra näitas talle helerohelist, peale seda küsis Nora
tumerohelise kohta: „Kas see on tiiuroheline?“
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***
Nora hakkas poes olles ninas kaevama. Vanaema vaatas tema poole paha näoga.
Nora küsis: „Mis on? Ega ma söö neid, ma lihtsalt panen kuhugi.“
***
Kui Nora titt oli. Arvas ta, et Lota (Ratastoolis) on vanaema Airi nukk. Kui ta kuulis,
et Lota Airit, oma ema, hüüab, ütles ta: „Vanaema, su nuku ärkas!“
Emilia Matilda (Nora väike õde, praegu 2-aastane)
Vanaema koer suri ära ja tudub nüüd mulla all. Emilia küsis vanaemalt: „Kus taadu
on?“ Vanaema vastas, et tudub veel. Selle peale küsis Emila: „Kas mulla all või?“
„Lastekeelseid“ sõnu
Mina: kau – kakao; ihhi – issi
Nora: linulaad – limonaad
Paula: atapant – elevant
Emila: vanaema sobib mulle.
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2.
Katkendeid Lasila Põhikooli õpilase
Kaisa Liivaku uurimistööst
“Memme muheleb”
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III
KODUKOHA
LOOD
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1.
Veel kommetest viiekümnendatel aastatel.
Lihavõttepühadest
Meeli Müller (Tõevere)

Meeli koos vend Aadoga Foto: Aado Tõevere

Lihavõtted ehk ülestõusmispühad olid meie peres ka väga tähtsal kohal. Kui olin
juba suurem, käisime õega suuskadega alati Miila Hiiemäe alt pajukassisi tuamas.
Vaasides olid siis lepaurvad ja pajukassid.
Kui väiksena esimise püha ommikul ärkasin, nägin vuadi ies üekapil suurt taldrikut
värviliste munadega.

Munadepüha pidulaud meie kodus Foto: Aado Tõevere
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Taldrik oli kaunistatud pohlaokstega ja munade vahel olid kompekid. Osad munad
olid põrandale kukkund ja nende rida ulatas küegi ukseni.

Meeli tunneb rõõmu pühadest Foto: Aado Tõevere

Küll sie oli ilus ja üllatav vaatepilt. Sie kõik oli muidugi ema korraldatud, aga meile
räägiti, et käis jäness, kes kiirustas ja pillas munad maha. Et ema oli eile metsas
näind, kuda jänessed askeldasid suure paja juures, kus kietsid ja värvisid lastele
mune. Muidugi oli ema need munad ise õhtul värvind. Sel ajal värviti
lõngavärvidaga ja olid ka ilusad ja erksad värvid: lilla, samblaroheline, lõheroosa,
erkroheline, punane, orange, jne. Lihavõttetoidud olid ka paremad. Küpsetati
praadi, tehti piirukaid ja kaeti ilus pidulaud.
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2.
Koolitee algus
Sirje Võsa (Pärn)
Kuna meie kool saab järgmisel aastal saja-aastaseks, kirjutan teile oma koolitee
algusest. Ehk sobib seegi lugu purki panna.
Läksin Tapa 1.Keskkooli (nii nimetati Tapa Gümnaasiumi sellel ajal) esimesse klassi
58 aastat tagasi. Eesti kool asus siis praeguses Tapa Vene Põhikoolis. Juurdeehitust
veel ei olnud. Selle koolimaja on projekteerinud üks Eesti tuntumaid arhitekte Alar
Kotli. Tema projekteeritud on ka laulukaar Tallinnas ja Rakvere
gümnaasiumihoone, presidendihoone Kadriorus, Toompea lossi juurdeehitused
jpm. Alar Kotli lapsepõlvekodu oli Väike-Maarja lähistel.
Koolitee Moelt Tapale oli 4,5 kilomeetrit ning seda maad käisid kõik jalgsi. Kelle
koolitee oli veel pikem, elasid nädal aega internaadis. Internaat oli õpilaskodu. Seal
sai magada, mängida, koduseid töid kasvataja juhendamisel teha, kolm korda
päevas süüa. Internaat asus praeguse Tapa noortekeskuse majas. Maja ümbritses
kooliaed, kus igal klassil oli oma peenar. Kevadeti tehti kogu klassiga peenar valmis,
külvati seemned, kasteti. Suvel pidid kõik klassi lapsed ühe nädala peenart rohimas
ja kastmas käima. Kevadel enne suvevaheajale minekut tehti tööde graafik valmis.
Saak viidi sügisel kooli sööklasse. Kooliaias oli ka kasvuhoone, kus õppisime taimi
ette kasvatama ja pikeerima. Kapsa- ja kaalikataimi said lapsed klassipeenrale kooli
kasvuhoonest.
Kõik algklasside lapsed I-IV klassini käisid teises vahetuses, sest kogu koolipere ei
mahtunud esimesse vahetusse ära. Tunnid algasid päeval kell 14.00 ning lõppesid
kuue poole seitsme paiku. Kui käisid laulukooris või mõnes muus ringis, sai koolist
koju tulema hakata seitsme poole kaheksa paiku. Koju jõuti siis alles õhtul kaheksa
pool üheksa. Laupäeval mindi kooli kella üheks ning tunde oli vaid kolm kuni neli.
Sai varem koju. Laupäeval oli võimalus ka koolilõunat saada, teistel päevadel
pidime toidu kodust kaasa võtma või kooli puhvetist teed ja saia ostma. Ema andis
mulle kaasa esimese klassi esimesel poolel ühe rubla. Selle eest sai kaks sarve-,
moosi- või kohvisaia ja klaasi teed. 1961.aasta 1.jaanuaril toimus rahareform ning
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nüüd sain samade asjade ostmiseks vaid kümme kopikat. Kopikad kadusid tihti ära,
paberist rubla oli lapse jaoks palju parem.
II klassid õppisid vanas koolimajas koos vene lastega. Vana koolimaja on praegugi
alles, asub turu taga, kuid väga halvas seisus. Ka vene koolis oli lapsi rohkem kui
nende kool mahutas. Vene kool asus Õhtu puiesteel praeguse Maarja kooli kõrval.
Järele on jäänud sellest vaid suur õunapuuaed. III klassis õppisime jälle oma armsas
koolis.

Koolitee
Kodust kooli hakkasin minema pool üks. Tund aega kulus kõndimisele ning
ülejäänud pool tundi klassikaaslastega suhtlemisele. Seisime garderoobi ukse taga
järjekorras ja ootasime, millal vanemate klasside õpilased meile selle vabastavad.
Meil oli seal täitsa lõbus. Vahel tõstsid suured poisid (meie arvates lausa onud)
meie poisse mütsiriiulile. Mütsiriiul oli küllaltki lai, seal said poisid lausa mitmekesi
jalgu kõigutada. Nuiasime, et meid, tüdrukuid, ka sinna tõstetaks, kuid seda ei
tehtud. Olime poiste peale kadedad. Kui lärm liiga suureks läks, tuli kellatädi meid
korrale kutsuma. Väikest kasvu tumedapäisel kellatädil oli kaks tähtsat ülesannet –
tunni alguse- ja lõpukella helistamine ning garderoobide uste avamine. Koolikell oli
samasugune, mida tänapäeval esimeste klasside õpilased abiturientidele
lõpukellaks helistavad.
Kooliminek oli tore, ei saanud arugi, kui juba koolis olime. Läksime 5-6kesi sügisel
ja kevadel läbi Moe küla, üle põllu ja raudtee ning olimegi Tapal. Talvel lumega üle
põllu ei pääsenud, siis kõndisime sõidutee ääres. Vahel siiski ukerdasime kooli läbi
lumehangede. Kooli jõudes olid villased kindad ja karupüksid pallarites. Need
sulasid garderoobis ära ning koju tuli minna märgade kinnaste ja karupükstega.
Kojutulek nii tore ei olnud, eriti pimedal ajal kui maa oli lumeta ja kuud ka ei
paistnud. Tihti tuli päris üksi koju marssida, sest tunnid lõppesid erinevatel aegadel.
Kuigi minuvanuseid käis Tapale kooli 5 last, olime kõik erinevatesse
paralleelklassidesse paigutatud. Minu klassiõde Viivi elas Moe külas ning tihti jäi ta
Tapale sugulaste juurde ööbima.
Autosid sõitis sel ajal üsna vähe. Vahel võtsid praagaautoonud meid peale. Moelt
veeti praaka Jänedale, Käravete-Aravete-Lehtse-Ambla ümbruse kolhoosidesse ja
sovhoosidesse loomadele toiduks. Praagaautode peale tohtisin minna, kuid
sõjaväeautode peale minek oli rangelt keelatud. Vanemad kartsid väga meie
pärast, nõukogude armeed ei usaldatud.
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Esimeses klassis osteti mulle ranits, mida sain kanda vaid mõni kuu. See oli papist
ja ühe sahtliga. Kui nurkadelt värv maha tuli, ei pidanud ranits enam vihmale,
tuulele, lörtsile vastu ning lagunes lihtsalt ära. Edaspidi osteti mulle ainult
kunstnahast portfelle. Neid oli käe otsas raske kanda. Talvel oli kergem - sõiduteel
lohistasin portfelli nööriga enda järel. Sellest ei ole ma vanematele kunagi
rääkinud, minu saladus, kuidas kotid nii vähe vastu pidasid.

Koolis
Koolis pidime olema kõik koolivormis. Tüdrukutel oli villane tumesinine seelik ja
samast riidest talvepluus valge kraega. Kraed sai vahetada ja pesta. Soojemal ajal
kandsime sinise- valgetriibulist satiinist pluusi. Seelikut ja pluusi ühendati
nööpidega. Ma ei mäleta, kas nööbid olid seeliku küljes ja nööpaugud pluusil või
vastupidi. Vormimüts oli samasugune nagu praegu kodutütardel, ainult ilma tutita.
Sukkpükse sel ajal ei olnud ja tüdrukud ei tohtinud koolis olla pikkade pükstega. Nii
poisid kui tüdrukud kandsid sukki. Sukkade jaoks oli pihik - vestitaoline nööpidega
riietusese, tavaliselt flanellist, mis käis alussärgi peale pluusi alla. Pihiku küljes olid
tripid. Kuidas me välja nägime, vaata Pipit. Pipil on sukad eri paarist, meil olid need
ikka ühest paarist ning pruuni värvi. Seeliku alt sukaääred välja ei paistnud, sest
seelik oli palju pikem kui Pipil. Tüdrukute koolivormi juurde käis veel must põll.
Poiste koolivormi juurde kuulusid lühikesed ja pikad püksid, taskutega villane
pluus, valge pluus pidupäevaks ja nokaga sinine vormimüts. Pikkade pükstega käidi
koolis talvel. Veel pidid igaühel olema käised. Need olid riidest torud, millel
mõlemas otsas kumm. Käised tõmmati varrukate peale. Jopesid meil ei olnud. Nii
poisid kui tüdrukud käisid mantlitega, talvel oli paljudel jänesenahkne kasukas
seljas, mis rahvariide vööga keskelt kokku tõmmati.
Koolis ei tohtinud pikad juuksed kunagi lahti olla, vaid patsis. Patsid olid lehvidega
kinni seotud. Pooltel tüdrukutel olid aga juuksed lühikeseks lõigatud, kergem
hooldada. Poiste soeng oli nagu praegu.
Väga tähtis õppeaine algklassides oli kirjatehnika. Kõigil lastel olid puust pinalis
harilik pliiats, kustukumm, tindilappi keeratud sulg ja sulepea. Tindilapiga puhastati
pärast kirjutamist sulg ja käed ära, kirjutati ju sule ja tindiga. Üks tindipott oli koolis,
teine kodus. Pinalit kasutati ka joonlauana. Iga vihiku vahel pidi olema
kuivatuspaber, sellega kuivatati tint peale kirjutamist ära. Kirjutada tohtis vaid
parema käega. Kuna olen vasakukäeline, olin päris hädas ja kirjatehnika hinne
kõikus tunnistusel kolme-nelja vahel. Kirjutan siiani teistest aeglasemalt ning
parem käsi väsib konspekteerides ära. Koolis ei tohtinud mingeid toimetusi vasaku
käega teha – kääridega ja noaga lõigata, lusikat hoida, jpm. Mäletan, et esimeses
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klassis kirjutas klassijuhataja Hetti Raik mulle päevikusse: „Palun tulge kooli
(kuupäev ja kellaaeg)!“ Olin kogu kodutee väga mures, mida ma küll halvasti olen
teinud. Kodus olid vanemad samuti üllatunud. Nad ei käinud tihti koolis. Vanemad
said õpetajalt korralduse, et nad jälgiksid minu ümberkasvamist vasakukäelisest
paremakäeliseks. Kogu aeg olid nüüd sellest ajast alates igasugused keelud ning ma
muutusin kobaks. Kolmandas või neljandas klassis tohtisime hakata kasutama
täitesulepead. See ei määrinud meid tindiga nii palju kui harilik sulg. Esimese
pastapliiatsi sain kuuendas klassis.
Sügisel ja kevadel olime vahetundidel peamiselt õues ning seal mängisime palju.
Linnalapsed õpetasid meile, maakatele, uusi mänge, mida nemad omakorda olid
vene lastelt koduhoovides õppinud. Üks neist oli „Hüppenööri kool“ ning teine „Ali
Baba“, mida teile järeleproovimiseks samas kirjeldan:
Hüppenööri kool
Tekst: roosa (roza), berjoosa (berjoza), liilia, mak, durak. Iga harjutust tuleb teha
viis korda, iga hüppe ajal öelda üks sõna tekstist. Kui hüppenöör takerdub sõna
„durak“ ajal, siis oled koolist välja kukkunud ja jääd pealtvaatajaks. Kui hüppenöör
takerdub mõne muu sõna ajal, siis peab harjutust kordama.
I klassi harjutused:
1. Galopp, hüppenöör liigub tagant ette
2. Jalad koos

„

3. Parema jalaga

„

4. Vasaku jalaga

„

5. Jalad risti, parem jalg üle vasaku „
6. Jalad risti, vasak jalg üle parema „
II klass:
Samad harjutused, mis esimeses klassis, kuid hüppenöör liigub eest taha.
III klass:
Samad harjutused, käed risti, hüppenöör liigub tagant ette.
IV klass:
Samad harjutused, käed risti, hüppenöör liigub eest taha.
Ali Baba
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Mängu kirjeldus: Kaks võrdset võistkonda seisavad vastakuti kätest kinni (ahel),
teineteisest umbes 10-15 meetri kaugusel.
Üks võistkond hüüab: „Ali Baba“!
Teine vastab:“O tšjom slugaa!“
Esimene võistkond: „Pjatava, desjaatava, Elle (lapse nimi vastasvõistkonnast), k
nam sjuda!“
Kui kutsutav jookseb läbi vastasvõistkonna keti, viib ta sealt ühe mängija enda
võistkonda kaasa. Kui ta ei jõua ketist läbi joosta, jääb ise vastasvõistkonda.
Nüüd hüüab teine võistkond ja esimene vastab. Võidab see ahel, kellel mängu lõpus
on rohkem lülisid.
Kuna ma vene keelt ei osanud, tundus mulle, nagu räägiksime mingis salakeeles.
Mängisime neid mänge isegi kehalise kasvatuse tunnis. Talvel käisime keka tunnis
Roti augus kelgutamas ja suusatamas. Raudjalastega kelk tuli endal tundi kaasa
võtta.
Mängisime veel „Keksu“, „Tibu, tibu ära näita“, „Rahvaste palli“, „Kulli“, „Uka,uka,
mina prii“. Klassiõhtutel ja oktoobrilastekoondustel (hiljem pioneerikoondustel)
olid laulumängud „Me lähme rukist lõikama“, „Üks ühte“, „Üksinda kõnnin ma“,
„Kes aias“, „Šuuder“ ning igasugused seltskonnamängud, näiteks „Pikk nina“,
seotud silmadega joonistamine või kääridega nöörile riputatud esemete lõikamine
või katsudes äraarvamine; viktoriinid, võistkondlikud mängud.
Oktoobrilasteks saime I klassis. Oli ilus kuldne sügisilm. Seisime kõik kolm
paralleelklassi nõukogude sõjameestele püstitatud mälestusmärgi juures Paide
mnt ääres ning pioneerid kinnitasid meie vormipluusi külge oktoobrilaste märgi.
Pioneeriks saime IV klassis. Minu mäletamist mööda toimus pidulik aktus
sõjaväelaste aulas. Punased kaelarätid sidusid meile kaela sõdurid. Me pidime
andma ka tõotuse, mis oli minu arvates nii arusaamatus keeles, et tuupisin seda
tükk aega pähe. Peas on see praegugi. Kirjutan tõotuse teilegi lugemiseks, kas
saate neist sõnadest aru: „Mina, Nõukogude Liidu noor pioneer, tõotan pühalikult
oma seltsimeeste ees: palavalt armastada oma nõukogude kodumaad. Elada,
õppida ja võidelda nii, nagu õpetas suur Lenin, nagu õpetab kommunistlik partei!“
V klassi läksime sellesse koolimajja, kus teiegi õpite. Kõik oli nüüd teisiti. Kogu
kooliperel algasid tunnid hommikul kell kaheksa, õpilasi oli palju. Pidime
vahetundide ajal oma koridoris püsima ning ringiratast jalutama. Polnud enam
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kellatädi. Saime sooja koolilõunat. Kooliteed ei olnud vaja enam jala käia, sest
hommikul sai kooli Tamsalu bussiga ning koju kas Rakvere bussiga Moe teeristi või
Tamsalu bussiga Moele. Kõik oli uus, kuid armsaks on jäänud tänaseni ikka see vana
koolimaja Nooruse ja Kooli tänava nurgal. Samal 1964.aastal kolisid vene lapsed
meie vanasse koolimajja.

Mälestused panin kirja novembris 2018.
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3.
Tapa jaam
Sirje Võsa (Pärn)
Tapa jaam on mulle kaaslaseks olnud kogu mu teadliku elu. Mäletan väga selgelt
oma esimest kohtumist Tapa jaamaga 1958. aasta kevadel. Olin siis viie-aastane.
Ema-isa pidid Tapa turule minema seapõrsast ostma. Nurusin ennast kaasa ning
lõpuks vanemad nõustusid mind kaasa võtma. Lapse jaoks oli see nii tähtis otsus,
et isegi ärkamise aeg on meelde jäänud. Üles tuli tõusta öösel kell kolm, sest Tapa
turg algas hommikul kell kuus ning kohale tuli jõuda turu avamise ajaks, et parimat
kaupa saada. Sõit jalgrattaga Vaiatu külast Tapale kestis kaks tundi. Loobu tee oli
siis veel kruusakattega. Mina istusin isa käte vahel lastekorvis pehme padja peal.
Ema jalgratta pakiraamil oli korv ajalehe paberisse pakitud munadega. Teel olemist
ma ei mäleta, küllap magasin, kuid turul oli põnev. Turg asus praeguse
gümnaasiumi ja staadioni territooriumil. Seal müüdi tibusid, kanu, lambaid,
vasikaid ja lehmi, seapõrsaid ja muid kodulinde ja -loomi. Müüdi seal ka igasugust
toidukraami ja pudi-padi. Seapõrsa ostuga läks kiiresti. Notsu jäi seniks endise
peremehe juurde, kuni ema mune müüs.
Mina ja isa läksime Tapa jaama moosisaiu ja jäätist ostma. Jaamahoone oli
külalapsele muljetavaldav. Nii kõrgeid lagesid ja nii suuri aknaid ei olnud isegi
Vohnja mõisas. Eriti uhked olid aga jaama mustrilised kivipõrandad ja suured
palmid. Kuulsin esimest korda võõrast keelt ja nägin võõras keeles rääkivaid
inimesi. Nad ei olnud kõik eestlaste moodi ning riietuski oli teistsugune. Osa rahvast
magas ooteruumis pinkidel. Nende ümber oli palju igasuguseid pakke ja kotte. Palju
oli ka sõjaväelasi, kellega mul varem mingit kokkupuudet polnud.
Isa lasi ostetud saiad ära pakkida, aga jäätist läksime sööma töötava purskkaevu
(asus jaama ja veetorni vahelisel alal) juurde. Kogu Tapal viibimise aja oli kusagilt
kuulda mütsatusi, kolinat ja vilesid ja kogu Tapa linn lõhnas isa järele. Isa töötas
raudteel rongikoostajana.
Möödus mitu aastat kui Tapa jaama mul asja ei olnud. Koolis hakkasin käima Moelt.
Esimesed neli aastat käisid Moe lapsed jalgsi oma armsasse Kotli projekteeritud
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koolimajja ning linna peale polnud kellelgi asja. Algklasside tunnid algasid kell
14.00 ning koju jõudsime õhtul seitsme-kaheksa paiku. 1964/65 õppeaasta algas
aga uues koolimajas. Tunnid algasid kell 8.00. Bussiga sai hommikul kooli ja lõunal
poole kolmesega või õhtul kuuesega tagasi ning keegi ei viitsinud enam jalgsi koju
minna. Bussi oodati jaamas, kus oli soe puhas ja turvaline. Maalapsed, kes Tapal
koolis käisid, külastasid jaama kuus päeva nädalas, sest siis kehtis kuuepäevane
töö- ja koolinädal. Olen Tapa jaama ooteruumis läbi lugenud üsna palju kooli
kohustuslikku kirjandust ning märkimisväärne osa suvel teenitud rahast jäi jaama
puhvetisse, ajalehekioskisse ja sööklasse. Kodus meil ajakirju ei käinud, sellepärast
ostsin jaamast nooremana ajakirja Pioneer ning hiljem keskkooli ajal Noorust,
Ogonjokki, ja Horisonti.
Vahel jälgisin lihtsalt jaamas toimuvat või vaatasin kahe maali reprosid - Üks neist
oli Viktor Vasnetsovi „Kolm vene vägilast“ ning teine „Kiri rindelt“ (autorit ei tea).
Esimeselt maalilt keskmine, Ilja Muromets, käis mul mitu korda unenägudes külas.
Kui nõukogude hävitajad üle Moe juba hommikul vara õppelende sooritasid, siis
aknaklaasid klirisesid. Nägin unes, et Ilja Muromets lõhub mõõgaga meie aknad ja
astub täies keskaegses sõjarüüs aknaaugust tuppa. Selle peale ärkasin. Teisest
maalist on jäänud meelde jalaga vastu uksepiita toetuv kirja lugev naine lapsega
ning pildil kujutatud kevadine valgus.
Ooteruumis oli kokkupandav apteek. See kapp-apteek oli pärit kindlasti kas juba
tsaari-ajast või eesti-ajast (ei tea, kus see praegu asub, kindlasti oleks põnev
museaal mingis muuseumis). Ooteruumi tagaseinas oli kaks ust – ühel kiri
„Jaamaülem“ ning teisel „Emade ja laste tuba“. Vahel jalutas pikk kõhetu
raudteevormis jaamaülem jaamas ringi. Rongi saabudes kiirustas teisest uksest
välja samuti raudteevormis rongisaatja kollase ja punase lipuga. Samast uksest tuli
ooteruumi ka mustas või tumesinises pikkade varrukatega kitlis rätik kukla taga
sõlmes koristaja ämbri, harja ja lapiga. Kelleni ta jõudis, see pidi jalad üles tõstma.
Oli veel üks mundris ametimees, kes emade ja laste toa ust kasutas. See oli jaama
miilits. Kus oli emade ja laste tuba tegelikult, ei tea ma siiani. Ooteruumis tuli olla
vaikselt. Kui mõni seltskond lärmakaks muutus, tuli miilits neid kohe korrale
kutsuma.
Jaam oli alati rahvast täis. 1960ndatel oli suurest liidust saabunud naistel talvel
seljas nagu mingi ühtne vormiriietus – seljas tumesinine vöökohta rõhutav alt
laienev poolpikk mantel, peas jänesevillane hall rätik. Piletikassas oli peaaegu alati
järjekord. Igal pool söödi midagi – ootesaalis, perroonil, söökla-restoranis.
Perroonil oli palju suitsetajaid, samuti jaama söökla-restoranis. Samas oli puhvet,
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kus sai osta võileibu, saiakesi jm, ka alkoholi. Väljakäik oli jaamahoonest väljas.
Selle kirjeldamiseks ei ole mul sõnu – ühe sõnaga, rõve, kuid aeg-ajalt tuli seal siiski
käia.
Jaam oli samasugune minu mälestustes nii 60ndatel, 70ndatel kui 80ndatel, isegi
90ndatel. Seoses raudteega olid Tapal raudteelinnale omased lõhnad, helid ja olud.
Muutusid vaid toonid jaamahoone ruumide seintel ja jaamal endal. Mäletan
roostepruuni, rohelist ja halli jaama. Ühel korral mäletan muutusi ka ruumide
paigutuses. Samal ajal värviti arvatavasti Lutheri vabrikus valmistatud vineerpingid
mustaks. Enne olid need puidu värvi.
Muutusin vaid ise. Tapa jaamast läksin Tallinna õnne tabama. Kui ema mind Tapale
saatma tuli, teadsin, endal nutt kurgus, et nüüd pean iseseisvalt hakkama saama.
Tallinna õpingute ajal käisin kodus peaaegu igal nädalavahetusel, ikka läbi Tapa
jaama. Rongisõit laupäeval Tallinnast Tapale ja pühapäeval vastupidises suunas oli
lõbus. Meie kandist õppis sel ajal Tallinnas õige mitu noort. Töölisrongis (see oli
kõige odavam, õpilase pilet maksis 32 kopikat, teistes rongides 70 kopikat)
hõivasime ühe kaheksakohalise vahe. Võimalik oli see sellepärast, et töölisrongi
alg- ja lõpp-peatus olid Tapal. Rongis mängisime kaarte, doominod, rääkisime
anekdoote ja lobisesime niisama nagu noored ikka.
Tallinnas õppimise ajal sai minustki pakikandja. Kogu nädala toiduvarud tassisin
vanematekodust kaasa. Hiljem Tallinnas elades ja pere suurenedes käisime Tapal
harvem, kuid suvel puhkuse, kevadiste aiatööde ja saagikorjamise ajal sõitsime
rongiga üsna tihti. Meil oli Tapal väike aed, mille saadused tuli Tallinna kanda, lisaks
vanemate antud kanamunad ning sovhoosist odavalt ostetud liha. Pakkide, kottide
ja korvide hulk suurenes iga aastaga, lisaks veel lapsed ja koer. Pühapäevaõhtused
rongid olid puupüsti rahvast täis ning rongis tuli tihti püsti seista. Selliseid
pakikandjaid peresid oli küllaga kogu nõuka-aja ning vabariigi algusaastatelgi. Hea,
et oli Tapa jaamahoone, kus kõik leidsid varju külma, tuule ja vihma eest.

August 2017, Kirjutatud Tapa jaama taasavamise päevale

77

4.
Iidse Viru-Järva piiril Valgejõe ülemjooksul
(7-17 kilomeetril) olevatest küladest
Sirje Võsa (Pärn)
Tänaseks kadunud külad
1. Kalle – liideti 1977.aastal Saiakopli külaga (EKR). Küla meenutab veel bussipeatus
Tapa-Tamsalu tee ääres. Kuna majad külas on alles, siis rahvas räägib ikka veel
Kalle külast (ta elab Kalle külas). Enamus praegusest Saiakopli külast ongi endine
Kalle küla. 1726.a. oli Kallel (Kalla) vaid 2 majapidamisüksust.
2. Trilli – 1940.aastal liideti Kalle külaga (EKR) Vanemad inimesed oskavad veel
näidata piiri Kalle ja Trilli vahel, rahva teadvusest on küla kadunud. Küla ei ole
veel märgitud „Eestimaa 1725-1926.a. adramaarevisjonis“.
3. Priima – liideti 1977.aastal Vahakulmu külaga, esmamainimine 1839.a. (EKR).
Kuidas küla endale nime sai vt R.Tammiku „Kadrina kihelkond läbi aegade“ lk 461
(priimaa, vaba maa). Raamatus „Järvamaa aastal 1939 ja nüüd“ lk 33 on 39.a.
andmetel külas 14 majapidamisüksust, praegu 8, kuid küla pole enam.
4. Koluotsa – kagu-loode suunaline ridaküla. Pool küla liideti 1977.a. Moe asulaga,
pool Vahakulmu külaga (Saksi külanõukogu arhiiv). Koluotsa küla talud on alles
tänaseni ning asustatud, küla nimi aga hakkab hääbuma. Mäletavad seda vaid
vanemad inimesed. Koluotsa küla loodepoolsesse otsa vastu Moe mõisa parki
ehitas Nõmmküla sovhoos kuus korrusmaja ja ühe maja Moe piiritustehas.
Esimene neist valmis 1964.aastal. Praegu on selles majas Saksi raamatukogu ja
noortekeskus. Uus asula liideti Moega. Koluotsa külas Kirmani taluhoones,
millele teine korrus oli peale ehitatud, asus 1957.aastast Saksi külanõukogu ja
Saksist üle toodud raamatukogu. 1963.aastal kolis raamatukogu samas külas
asuvasse Uudelepa tallu ning tühjaks jäänud ruumidesse tuli Nõmmkõla
sovhoosi Moe osakonna kontor. 1950ndate alguseni töötas küla kagupoolses
otsas Koluotsa-Saksi algkool. Koluotsa saunaküla ehitati 19.sajandil. Mati
Kondimäe, kelle suguvõsa Koluotsa saunakülast pärit, andmetel said tema
esivanemad endale perenime talu järgi, mis asub Kondimäel. Nende
taluümbruse metsast ja maadelt tuli igal aastal välja palju inimluid. Seal on ka
mitu kivihunnikut. M.Kondimäe väidab, et need on kivikalmed (ümbrus vajab
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uurimist). 1726.a andmetel oli külas 11 majapidamist, 39.a. andmetel 15
majapidamist , praegu 9.
5. Männiku – liideti 1977.a. Loksu külaga (EKR lk 333). Küla meenutab veel
bussipeatus Rakvere-Tapa teel. 1725-26.a. adramaarevisjoni andmeil oli külas
vaid üks majapidamisüksus, praegu 6. Külas asub mälestuskivi 1945.a Koitla talu
tragöödias hukkunuile („Kadrina kihelkond läbi aegade“ lk 798 ka sündmuse
kirjeldus).
6. Kaarli – mõis 1775.aastast. Küla tekkis sinna alles 1920ndatel aastatel.
1939.aasta andmetel oli külas 12 majapidamisüksust, kõik asundustalud.
1977.aastal jagati küla Vahakulmu ja Saiakopli vahel.

Praegused külad
1. Vahakulmu – küla endine asukoht on iidsel Virumaal ürgse Valgejõe idapoolsel
kaldal, praeguse jõe sängist 1 km. Seal on praegu vaid kaks majapidamist.
Suurem osa külast asub nüüd Valgejõe läänepoolsel kaldal umbes 1,5 kilomeetrit
vanast külast (iidsel Järvamaal). 1726.a adramaarevisjoni andmetel oli külas 5
majapidamist, 1939.aastal 9 majapidamist. Küla suurenes 1977.a.
ümberkaudsete külade (Kalle, pool Koluotsa külast, pool Kaarli külast, Priimaa ja
Lokuta) arvelt. Sinna ehitas 1970ndate keskel Nõmmküla sovhoos ka kaks
kolmekorruselist maja, 60ndatel ühe nelja korteriga maja karjatalitajatele
endisesse Koluotsa külla. Üle tee Priimaale oli kolhooside alguses 50ndatel
ehitatud kaks karjatalli. 70ndatest pärit viljakuivati, mis sel ajal asus Kaarli külas,
ja karjatallid on praegugi kasutuses (erastatud). EKR-s pakutud küla nime
tekkimisest nõustun variandiga kurm, kulma (maanurk) ning vahakivi (suur kivi).
Vana küla asub paepanga nurgal, mille veerule on jääliustik kandnud veerist,
kruusa ja suuri kive. Samas kohas on suur langus Valgejõe ürgorgu.
2. Saiakopli – külast ei kirjutakski, sest see ei asunud Valgejõe ääres, kuid seoses
külade liitmisega 1977.aastal on nüüd olukord muutunud. Kaartidele on
märgitud koht alles 1787.a., mõis Neuhof (Nõmmküla mõisa uusmõis) ja
Sakkakopli (Saiakopli) (paar maja mõisa ümbruses). 1939.a. oli Saiakopli
asunduses 38 majapidamist. Peale 1919.aasta mõisate riigistamist jagati
mõisahoone ja teenijatemajad korteriteks, kuhu said ümbruskonna paljud
maatamehed elamise, sellest suur majapidamiste arv. Saiakopli mõisa
keldrikorteris möödusid ka kirjanik Veera Saare neli lapsepõlveaastat. Korterid
olid mõisas 2015.aastani. 1961-1991 aastani asus mõisa I korrusel Nõmmküla
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sovhoosi (1987.aastast Nõmmküla kolhoosi) kontor ja saal, teisel korrusel
korterid.
3. Moe – EKR lk 379 järgi on esimesed teated külast juba 1447.aastast, kuid küla on
arvatavasti veel vanem. Siin on ka kirjas, et 1278.aastal anti kellelegi Nikolaile
jõele veski ehitamiseks luba. Ma ei ole päris nõus Moe küla “mudase” päritoluga.
Veski ja mõisa abihooned on küll Valgejõe ürgorus, mis on soine ala, kuid kaguloodesuunaline ridaküla asub Moe paepanga ääre peal ning majadest
mõnikümmend meetrit kirde suunas on järsk langus Valgejõe ürgorgu. Moe
mõisahoone oli samuti pangal. Arvan, et sellise tõlgenduse on saanud küla meie
kandi mehelt kirjanik ja etnoloog Ilmar Talvelt. Ta kirjutab oma raamatus “Kevad
Eestis” lk 61: “Mind huvitas juba koolipoisina küla nimi ja selle algupära, sest
midagi moekat seal ei olnud. Ma hakkasin taipama, et aastal 1566 mainitud küla
nimel Muddis oli midagi tegemist hoopis “muda” sõnaga… See oli minu esimene
etümologiseerimiskatse, millele ma aga pole kinnitust leidnud, sest L. Kettunen
ei räägi oma suures Eesti kohanimede etümoloogiaid käsitlevas teoses MoestMuddisest midagi.
Vanu kaarte uurides tuleb esile, et küla ja mõisa nimi on enamus kaartidel siiski
erinevad. Mõis on Muddis, kuid küla Moho, Mo", Moä, Möä, Moe. Baltasar
Russowi kroonikas on juttu venelaste ja järvalaste suurest lahingust Moä oja
ääres. Võib-olla on küla algne nimi seotud hoopis sõnadega maa (kohalikus
murdes moa) või mäe (EKR lk 354). 1726.aastal oli külas 12 majapidamist,
1939.aastal 89 ja praegu umbes 90 majapidamist. Juba 1939.aastaks oli
piiritusvabriku juurde ehitatud töölismaju, mida EKRs ei mainita. 1950ndatel
ehitati vaid kahele vanale töölismajale üks korrus peale. Vanad töölismajad on
praeguseks lammutatud. Lisaks ehitati neil aastatel mõisaparki kahekorruseline
maja, millest pidi saama vabriku kontorihoone, kuid sai hoopis direktori maja
ning kontor ehitati tehase territooriumile. Sinna rajati ka uus õliküttega
katlamaja, vana põlevkivi küttel katlamaja lammutati. Endistest härjatallidest
said teravilja- ja kartulilaod. Ühest härjatallist sai klubi, kus peeti pidusid ja
näidati kaks korda nädalas kino. Tehasele ehitati ümber vägev plank. Pargi
tehasepoolsesse serva kerkis pood. 1960ndatel algas ehitustegevus tehase
vastas üle Tapa-Tamsalu tee. Sinna kerkisid töökoda, kaks sigalat ja kaks
nuumhärgade talli (praeguseks lammutatud), sest praak, millega loomi nuumati,
oli lähedalt võtta. Lisaks korrusmajad vt. Koluotsa küla. 1970ndatel ehitati veel
kaks talli nuumhärgadele. 1971.aasta oktoobris avati Moel Viktor Kirsilo
eestvedamisel maailmas teine piiritustööstuse muuseum, mis töötab tänaseni.
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1972.aastal sai piiritustehase direktoriks Arvo Andropov, kes alustas suurte
uuendustega. Tehas rekonstrueeriti - ehitati gaasitsehh, kus toodeti tahket
süsihappegaasi külmutusautodele ja limonaadide valmistamiseks, uus
destilleerimistorn, pärmitsehh, Tapale raudtee äärde uued viljalaod, töölistele
osteti Tapale maju ja kortereid, Moel olevad kortermajad hakkasid vabrikust
sooja saama. Viimasena jõuti ehitada uus kontorihoone talveaiaga, mis valmis
1990.aastal. Töölisi oli tehases hiilgeajal 140.
Eesti Vabariik tõi kaasa suured muutused Moe asulas. Kolhoosikord sai läbi,
hooned erastati, tehas pankrotistus 2008.aastal, sest tekkis puudus toorainest
ning
vene
turg
kadus.
Endistes
nuumatallides
on
nüüd
puidutöötlemisettevõtted, töökojas autode remont, korrusmaju ei köeta enam
tsentraalselt ja töökohti on palju vähemaks jäänud. Praegu on Estonian Spirit
OÜle kuuluvas endises gaasitsehhis villimistsehh, kus valmistatakse tehase rajaja
apteeker J. Kurbergi retseptide järgi peeneid napse, endises piirituskeldris
laagerdub rukkiviski. Vana õllevabrik on rekonstrueeritud ning seal pruulitakse
käsitööõllesid. Vanast piiritusvabrikust saab paari aasta jooksul teemapark ja
tehasemuuseum. Moe asula aga hääbub vaikselt, korrusmajad tühjenevad.
Maale jäänud noored ei taha neis elada. Otsitakse talusid, kuid tühjaksjäänud
maju siit kandist leiab harva.
Iidne Moe küla, asulast ja mõisast 1,5 km kaugusel, kannatas kõige rohkem
1941.aasta 3. augustil, kui hävituspataljoni mehed süütasid küla keskel oleva
Kiige talu. Kuna sel päeval oli tugev loodetuul, jäi küla loodepoolne osa tulest
puutumata, kagupoolne (6 talu) aga põles maani maha. Talusid hakati taastama
juba sõja ajal. Eluhooneteks ehitati kiiruga ühe toa ja köögiga majad, mis on
säilinud tänaseni. Ainult Aru talus suudeti kahekordne maja uuesti püsti panna.
Küla loodepoolses otsas raudtee lähedal asus juba tsaariajal loomvaru (loomade
kokkuostmise koht). See töötas kuni nõuka-aja lõpuni. Nüüd on neis hoonetes
elektriseadmete vaheladu.
4. Imastu – Imastu nimi on kohalikule rahvale mõistatus. EKR lk 115 on märgitud
1732 Immasto mois. Vaid kuus aastat varem 1726.aasta adramaarevisjonis aga
Mennikorb ning mõisale kuulunud külad Torma (Tõrma), Wannamoise
(Vanamõisa) ja Poyma (Põima). Ka esimesed teated 1346 kellestki Nicolaus
Minnekorpist, 1447 Mennekorwe viitavad Männikõrvele. Nii nimetati majade
kogumit Männiku metsa ääres veel 1960ndatel aastatel. Nagu Saiakoplistki, sai
Imastust 1920ndatel asundus, kui mõisa teenijate- ja töölismajadesse said
korterid maatamehed, hooldekodu töötajad ja endised mõisatöölised. Mul ei ole
andmeid Imastu majapidamisüksustest varasemast ajast ega praegu.
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Mõisahoonesse asutati 1920.aastal Eesti Punase Risti Vabadussõja Invaliidide
Hooldekodu. Peale II maailmasõda 1940ndatel rajati samasse invaliidide
hooldekodu lastele. Seal olid nii raske vaimse kui raske füüsilise puudega lapsed
kuni 18.eluaastani. 90ndate aastate teisel poolel toimus suur reorganiseerimine
ning hooldekodu sai euroopaliku ilme – peresüsteem, väiksema puudega
inimesed said endale kortermajas toad, hakkasid end ise majandama, lapsi
hakati õpetama. Uue asutuse nimeks sai Imastu Kool-kodu, mis lõpetab tegevuse
2018.aastal. 2019.aastast on Imastus eraettevõttena vanurite hooldekodu.
5. Lokuta – kagu-loodesuunaline ridaküla Viruma poolel Valgejõge. Kaleph Jõulu
(ERM) kirjutab küla nime saamisloost kaks varianti. I Kalevipoeg oli Neerutis
(linnulennul Lokutast umbes 4 km) peale väsitavat kündmist teinud korraliku
uinaku. Kolmandal päeval ärganud kukelaulu peale üles. Ilus oli see „Kikerikii“,
mis kõrvus kumisema jäi. Ta otsustanud oma valdustega tutvuma minna. Külad
olnud kõik ilma nimeta. Esimese küla ristis ta Kikeri (Kiku). Järgmises külas oli
kaevurakkel laulnud ilus punaste lokutitega kukk. Iga kiremise ajal lokutanud
oma lokutitega. Kalevipoeg andnud rahvale valida, kas küla saab nimeks Lokuti
või Lokuta. Rahvas valinud Lokuta.
II Vanasti olnud kupjad hädas maarahvaga – ei tule õigeks ajaks tööle.
Otsustatud, et küla magasiaida juures mäe peal hakatakse lokku lööma ja nõnda
rahvale teada andma, millal algab töö, millal õhtul koju pääseb ja millal on
lõunaaeg. Sealt kajanud lokulöömine ka teistesse küladesse ning kohta hakati
kutsuma Lokutaks.
EKR lk 333 andmetel on küla esmakordselt mainitud 1586.aastal. Lokuta veski on
külast ligi kilomeeter kaugemal. 1977-1997 aastani oli küla Vahakulmu ja Loksu
vahel ära jagatud, kuid külarahvas tahtis oma nime tagasi. Saadi Vahakulmu
osale Lokuta, kuid Loksu osa jäi ikka nagu vanasti. Altotsa talu hooned on Lokutal,
kahehektarine talumaa aga Loksul. Talu perenaine naerab, et neil on oma küla,
Loksuta. 2017.aastal koguti allkirju, et kogu küla Lokutaks saaks. Teeviidad on
juba õigel kohal, kuid maakatastris on ikka veel neli talu Loksul.
1926.aastal õnnistati Kadrina kirikuõpetaja poolt sisse Lokuta seltsimaja, mille
külanoored olid vanast magasiaidast ümber ehitanud. Seltsimajas tegutses
Lokuta tuletõrjeselts ning laulu- ja mänguselts. Seltsimajas näidati kino ja
korraldati pidusid veel 1950ndatel aastatel.
1726.aasta andmetel oli külas 24 majapidamist, 1939.aastal 39 majapidamist,
praegu 15.
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6. Loksu – esmamainimine 1726.aastal, külas 5 majapidamist. Praegugi on vanal
Loksul sama palju majapidamisi, kuid 1977 aasta suured muutused kasvatasid
küla nii pindalalt kui majapidamiste arvult palju suuremaks. Kiirabi on mitu korda
ära eksinud. Lisandunud on Männiku küla, osa Lokutast ja Peebumäel asuv
nõuka-aegne sõjaväelinnak ning kaks talu Rakvere-Tapa tee ääres.
Sõjaväelinnaku barakk-tüüpi majad on korda tehtud ja näevad kenad välja. Loksu
karjamõisast on järgi vaid vundament. Loksul asus Jumpsalu kõrts. Teine kõrts
oli 3 kilomeetrit Jumpsalust Tapa poole, Konnavere kõrts, mis asub Konnavere
allikate ääres Valgejõel. Loksu vana küla ei asu küll Valgejõe ääres, kuid
muutmistega on jõudnud jõeni.
Peamisteks allikateks töös on „Eesti kohanimeraamat“, kohalike ja enda
mälestused ning Moe piiritustööstuse muuseumi materjalid.
Päris Valgejõe ülemjooksul asuvate Porkuni, Piisupi, Järvajõe ja Kadapiku külade
piirid ja nimed ei ole muutunud.
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Lisa nr 1. Kaardid erinevatest aegadest

Kaart aastast 1796 ( „Järvamaa. Loodus, aeg, inimene“, I osa)

1870-1876ndate aastate kaart (täpset aastaarvu ei tea, kuid raudtee ehitamise järgi jääb
sellesse ajavahemikku); ( „Järvamaa. Loodus, aeg, inimene“, II osa)
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1920-1939ndate aastate kaart

Tänapäevane kaart (Eesti kohanimeraamatu kaardid lk 14)
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Aitüma neile,
kes lugusi saatsivad.

Aitüma neile,
kes saatjaid julgustasivad ja aitasivad.

Aitüma neile,
kes seda kõike edaspidigi meie oma,
viru kiele ja kultuuri iaks tievad.
Kristen Suokass
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