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SAATEKS
Juba neljandat aastat kogub instituut lugusid viru keelest ja inimestest. Ka seekord laekus
omapäraseid sõnu ja lugusid mitmelt poolt Virumaalt. Lood on erinevad, esitati ka uusi sõnu ja
keeleväljendeid, mälestusi kodukandi majapidamistöödest, traditsioonidest, toitudest ja kõige
enam naljalugusid.
Aitäh, Sirje Võsa, Meeli Müller, Anu Soon ja Enn Laansalu toredate sõnade ja lugude eest.
Toredad ja huvitavad “Meie lood“ on Kadrina ja Rakvere koolide õpilastelt. Tänud õpilastele ja
nende juhendajatele. Jaksu edaspidiseks lugude talletamisel.
Eriti rõõmustas sel aastal naljalugude rohkus, vaatamata eriolukorrale. Iga kirjutaja esindas
huumori erinevat tahku.
Tänud teile, Kaja Põldmaa, Aivo Põld, Anu Soon ja Kalju Virve, julguse eest esitada omad
toredad lood ka teistele lugemiseks. Samuti on teie lugudes veel peidus ka kohalikku keelt, mis
hakkab meil kaduma.
Ka selle aasta lugude ja sõnade kogumine andis igati hea tulemuse, jäädvustades taas tükikese
suulist Virumaa pärandit.
Käesolevas kogumikus avaldatakse Eve Kanguri abiga laekunud tööd.
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.
Instituut jätkab ka järgmisel aastal lugude kogumist, sealhulgas ootame ka elulugusid, lugusid
90ndatest ja nn fosforiidisõja mälestusi.
Kõik tööd antakse edasi arhiivi, osa ka Eesti Rahvaluule Arhiivi, et tulevikus saaksid uurijad ja
teised asjahuvilised neid kasutada.

Mõnusat lugemist ja äratundmisrõõmu.

Marge Lepik
projektijuht
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I osa
Lood viru keelest,
virulastest ja Virumaast
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1.
Keelekilde Miila kandist. Meeli Müller
Väljendid ja sõnad, mida on kasutanud kirjapildis minu tädi, noorelt lahkunud
Virumaa neiu Meeri-Emilde Pasti (1924- 1944) oma päevikus aastatel 1941-1944.
Päeviku omanik elas Virumaal, Rägavere vallas, Kõrma külas.

Meeri-Emilde Pasti koos ema Liisa Pastiga 1942. aastal

Meeri-Emilde Pasti koos õe Julie-Johanna Pastiga 1941.a. Meeril seljas sinise ruuduline kleit
valge esiosaga

5

¤ 1941 ¤
Ööbik laulis nõmmes – nõmmelt oli kuulda ööbikulaulu
Sättisime toa ilusti – tegime toa kauniks
Virutasin piigade kambri – tormasin tüdrukute tuppa
Tuuseldasin foksiga – õpetasin hoogsalt foksi tantsima
Merimees on kaunis armund - meremees on üsna armunud
Olen nuttand – olen nutnud
Olen saatuse karmes kätes –olen saatuse karmides kätes
Mõeldes unistusile – mõeldes unistustele
Rääkis uudisi – rääkis uudiseid
Sedavesi nii omaga väljas – niiviisi on minu asjad igatpidi korras
Kangast looma - kangastelgedele kanga lõimelõngade korrapärane
valmisvedamine ja vahelikku jaotamine vajalikus pikkuses ning laiuses
Siniseruutuline kleit valge edisega – siniseruuduline kleit valge esiosaga
Olen roidund – olen väsinud, rammetu
Laual on maaratta ja meelespea vannik – laual on kirikakra e. margareeta ja
meelespea lilledest tehtud kompositsioon v. pärg veega täidetud madalas vaagnas
Puhastan tube ja õuet – koristan tube ja hoovi
Kõik on juttis – kõik on korras
Leeripäev oli nii kole ilus – leeripäev oli nii väga ilus
Mul on kole paha tunne – mul on väga paha tunne
Kaks ja pool järku on kartuleid noppida – kaks ja pool osa põllust on kartuleid
võtta
Tädid läksid jõulupuule – tädid läksid jõulupidule
Sünnipäeva vastu varustama - oma sünnipäevaks ettevalmistusi tegema,
söögikraami ja jooke varuma
Esimene püha läks mokka – esimene püha läks aia taha, pahasti
Teevad olukorra kibedaks – teevad olukorra väljakannatamatuks
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Noormehed ühinesid öiseiks valvanguiks – noormehed otsustasid öösel ühiselt
valvata
Magasid õiglase und – magasid väljateenitud und
Pidime söögi metsa taga viima –pidime söögi metsa järele viima
Kotid kokkutehtud kohta – kotid kokkulepitud kohta
Leidsin vana usu peale minnes õige koha – leidsin mäletamist mööda õige koha
Venelased pummeldasid – venelased võtsid pidutsedes viina
Mehed pidasid ühise nõu –mehed võtsid üheskoos vastu otsuse
Läheb kardetavaks – läheb ohtlikuks

¤ 1942 ¤
Õhtul lähevad Uududa puusärki panema – õhtul lähevad Uudut kirstu panema
(oli traditsioon, et lahkunu pandi kodus peale korrastamist kirstu, süüdati
peatsisoleval laual 2 küünalt, loeti ja lauldi ning valvati lahkunut öö läbi
kordamööda kuni hommikul oli ärasaatmine)
Öö oli tähtine ja külm – öösel oli taevas tähti täis ja ilm külm
Mul on saarlase ülikond ja sirge jagu – mul on madruse kraega kleit ja juuksed
pealaelt kahele poole lahku kammitud
Vehkisime tantsu, nii et aitas – tantsisime kõvasti
Tõime vesililli ja punesi – tõime vesiroose ja naistepunet
Käisime Miljet üles laulmas – käidi Emiljet südaöösel või varahommikul üllatusena
sünnipäeval lauluga tervitamas, tavaliselt magamistoa akna all
Nüüd on tööd kohe joonel – nüüd on tööd kõik tehtud
See talle kulus! – paras talle, sai oma palga!
Proua on lauljatega riiu jalal –proua on lauljatega riius või tülis
Lõod laulavad, et lust kuulda – lõokesed lõõritavad, et rõõm kuulda
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Oli laulu ja munade lõhkumist – oli laulu ja munade koksimist

¤ 1943 ¤
Sai leerist lahti – lõpetas leerikooli leeriõnnistamisega
Teeb naljaka tundmuse – teeb naljaka enesetunde
Sain paastust lahti – sain esimest korda sel kevadel metsmaasikaid või mingeid
muid marju, pähkleid (just esimest korda)
Homme on rukkipeks – homme on rukkipeksmine
Olime Meetal reiel – olime Meetal vartadega rehepeksmisel
Homme hakkame linu masindama – homme hakkame linamasinaga linu
(linataime varsi) läbi ajama
Oleme omadega joonel – meil on kõik tööd korras, valmis
Jüri lõi ligi – Jüri üritas külge lüüa, meeldida
Igaüks leiab omasuguse, aga kus see minusugune peaks olema? - kui sõbranna,
kes polnud eriti nägus, on leidnud omale juba kindla kallima, aga kust peaks mina
siis omale kallima leidma (veidi kahjurõõmsalt)

¤ 1944 ¤
Olivad pidand järele tulema – olid pidanud järele tulema
Poiss tegi mulle silmi – poiss tegi mulle silma
Meil on kõik toredad söömad – meil on kõik paremad, pidulikud söögid
Tõin koju pähklispuu urbi – tõin koju sarapuu oksi urbadega
Hakkab tulema kevade igatsust – õhus on tunda kevadet
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¤ Üksikud väljendid¤
Keeruleenu – moosiga rullbiskviit
Särud – külanoorte kodune pidu pilli ja tantsuga, eriti peale talguid mõnes talus
Varrud –lapse ristimine ja pidu
Koduhoidja –kui kogu pere läks kodunt kauemaks ära (pulma, matusele, varrule
jne), kutsuti keegi usaldusväärne inimene, kes talitas loomad ja valvas kodu järele,
vahel kestis see ka paar päeva
Näsaniinepuud – näsiniined
Raismik –raiesmik
Laiasabadega kleit – ratasklošš seelikuosaga kleit
Passitama – proovima, rõivaid selga proovima
Prunt – puust kork kaljavaadi või astja augu ette
Lenter –õhukesest riidest, avar mantel või pooljakk, pleed
Ikke – ikka
Larpasin või lampsisin – käisin kiiresti, jooksujalu pika maa maha
Sõre jahu – kiviveskiga jahvatatud jämedam, teraline nisujahu
Präätsakas – part
Töngad – võsa raiumisest maha jäänud okste otsad maast, mille taha võis
komistada
Tötkend lõng – hapraks jäänud villane lõng, mis kogu aeg katkeb
Vihmapüha – kui suvisel kiirel heinaajal juhtus olema vihmane ilm, siis said
inimesed sel päeval puhata heinatööst
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2.
Sõnu Viru-Jaagupi mailt. Koguja Anu Soone
Murdesõnu, kuuldud ja kasutatud lapsepõlves Lõpe külas.

kuletand – kulunud, pleekinud
oksnokk – roog, toit
sinksama – jalaga lööma, näiteks põder lööb esijalaga
jalgama – samuti jalaga lööma, näiteks lehm lööb tagajalaga lüpsi ajal
tönikas – puunott
pulikas – pulk
ei õnnistand – ei õnnestunud
pärat, pärandus – kurat, kuramus

Need väljendid on pärit vanaemalt Aliide-Natalie Roostarilt (sünd. 1890.a. Iisaku
khk).
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3.
Rahva jutte, vesteid, keelekilde ja olukirjeldusi
Saksi raamatukogust 2020. aasta jaanuarist juunini. Sirje Võsa
Raamatukogu on maal koht, kus lisaks laenutamisele räägitakse palju oma
tegemistest, mõtetest ja käikudest, palutakse infoabi jpm. Raamatukoguhoidja
peab oskama kuulata, suud pidada ja nõu anda. Siin kuuleb palju huvitavat, ka
keelekasutuse osas. Otsustasin mõned näited kirja panna ja omalt poolt
täiendada.

¤ 14. JAANUAR ¤
Vestluse eellugu: 2019. aasta lõpus pöördus raamatukogusse Tapa muuseumi
töötaja Tiina Paas. Muuseumisse oli toodud endisest Koluotsa külast Ratassepa
talust hulga klaasnegatiive. Tiina lasi need Paides ilmutada, kuid kes on fotodel, ta
ei teadnud. Fotod on 20. sajandi algusest. Ei tundnud minagi sealt kedagi, kuid
lubasin veidi asja uurida. Teadsin vaid seda, et selle talu külalistetoas (suures toas,
elutoas) oli aastatel 1963-1975 Saksi raamatukogu. Samas elasid kaksikutest
peretütred Liidi ja Ella, kes noorukest raamatukoguhoidjat Milvi Jõeotsa nagu oma
tütreks pidasid (õdedel lapsi ei olnud). Teema huvitas mind veel teisel põhjusel –
2019. aasta kevadel pöördus raamatukogusse selle talu vastne omanik ning palus
igat laadi infot ja ajalugu, mida Ratassepa talu kohta teada on. Maja seinu
puhastades oli ta avastanud osadelt palkidelt nime Jakob Uudelepp.

Ratassepa taluhoonete ehitaja Jakob Uudelepp (1880-1957)
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Ka klaasnegatiivid oli tema Tapa muuseumisse viinud. Nõuka ajal nimetati kohta
Uudelepa. Raamatukogusse minnes öeldi: „Lähen Uudelepale raamatuid
vahetama.“

Ratassepa talu eri külgedelt erineval ajal
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Raamatukokku siseneb Milvi (80-aastane, endine Saksi raamatukoguhoidja)

Raamatukogu Uudelepal 1973. aastal, fotol raamatukoguhoidja Milvi Jõeots koos Saksi
lastekodu lastega

SV: „Hea, et sa tulid. Mul on sulle midagi näidata (näitan fotosid, kuid Milvigi
tunneb neilt ära vaid väheseid inimesi ... Raamatukogu oli ju Uudelepal ja olid
neile kui pereliige. Räägi, mis sul sellest perest meeles on.“
Milvi: „Ega seal ainult raamatukogu olnud. Kuni vist 1965. aastani oli
raamatukoguga ühes ruumis ka Moe osakonna kontor.“
SV: „Kuidas te sinna kõik ära mahtusite?“
Milvi: „Mis seal mahtuda oli. Hommikul kell kaheksa jagati töökäsud kätte. Kõik
läksid objektidele. Kontorisse jäi ainult raamatupidaja Virve. Mina tulin alles kella
kümneks.“
SV: „Kus siis Ella ja Liidi olid?“
Milvi: „Neil oli kummalgi oma tuba. Liidi läks kaheksaks Imastusse tööle. Ella
keetis meile kohvi ja tegi võileibu, vahel sooja sööki ka. Virvel oli tihti laps kaasas.
Ella juures Toomas põhiliselt istuski. Kui Virvel Tiina sündis, siis oli kontor jälle
Kirmanile tagasi viidud. Ella hoidis siis mõlemat last. Lasteaeda sovhoosil ju ei
olnud ja Tapale Nõmmküla sovhoosi lapsi ei võetud ...“
Milvi: „… ega ma ka palju ei mäleta nende perest, aga midagi on meeles. Liidi ja
Ella isa oli Jakob. Ta oli töötanud tsaariajal, kui lapsed väikesed olid, Saksi koolis
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õpetajana ja koolijuhatajana. Eesti ajal oli ostnud selle talu ja hakkas talu pidama.
Oli koolist ära väsinud. Ema nime ei mäleta, aga pärit oli ta olnud Lokutalt. Neil oli
peres kaks poega ja kolm tütart. Vanem poeg Rommi oli Tapal sõjaväes kõrge
ülemus. 1944. aastal pages perega Rootsi. Erich oli abielus Eesti panga presidendi
tütrega ja ise töötas pangas. Neil oli tütar Mari, kes töötas alguses Eesti
televisioonis. Maril oli ka mingi käsitööalane oma saade ja abielus oli sportlasega perekonnanimi oli Raud, eesnime ei mäleta. Nad käisid tihti Koluotsal. Neil oli
tütar Kristiina, ka hästi pikka kasvu.“
SV: „Mis ala sportlane ta oli?“
Milvi: „Ta mängis minu mäletamist mööda palli, kas korvpalli või võrkpalli. Nad
läksid Mariga lahku. Mari teine elukaaslane oli Peedu Ojamaa. Mari läks
televisioonist ära Eesti Reklaamfilmi, seal said tuttavaks. Õdedest kõige vanem oli
Marta. Marta oli abielus õpetajaga. Ta ise oli ka õpetaja. Nad elasid kuskil LääneEestis, vist Haapsalus. Mees suri tal noorelt ja siis tuli Marta Kadrinasse, kus leidis
uue elukaaslase. Nime ma ei mäleta. Abielus nad ei olnud, sest Marta oli esimese
mehe järgi ikka Piik. Nemad käisid ka tihti tädisid vaatamas.
Liidi ja Ella olid kaksikud, lastest kõige nooremad. Nad olid sündinud 1909. aastal.
Ella oli noorest saati invaliid. Pidulistega koju tulles oli saan ümber läinud ning ta
jäi saani alla. Liidi oli peale Tapa gümnaasiumi lõpetamist saanud tööd Saksi
käsitöökoolis alguses õmblejana, tegi parandustöid, hiljem õpetaja abina (Lui Lätti
abikaasa Hilda abina SV). Ta töötas veel käsitöö õpetajana Hallistes. Peale isa
surma tuli koju tagasi, sest Ella ei saanud üksi hakkama. Ta läks tööle Imastu
invaliidide kodusse. Liidi oli kihlatud Jüri Varistega, aga isa ei lubanud
moosekandiga abielluda. Eks Jakob tahtis tallu peremeest. Pojad olid talust välja
läinud ja Ella oli vigane. Liidi ei abiellunudki, esimene armastus oli nii suur olnud.
Liidi oli ju väga ilus naine, austajaid oli tal veel vanas easki. 60ndatel käis Variste
Saiakoplis oma segakooriga esinemas. Seal nad kohtusid jälle. See oli minu
mäletamist mööda lõikuspidu. Terve õhtu tantsisid koos. Uudelepal peeti
suguseltsi kokkutulekuid. Viimastest võtsid osa ka Rommi pere liikmed Rootsist.“
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Kommentaar: Saatsin selle vestluse teksti Tapa muuseumile. Tiina leidis GENIst
pere täielikud andmed. Mõned andmed ei klappinud Milvi jutuga. Uurisime koos
pere ajalugu edasi ja saime teemale täiendust:

Perepilt aastast 1936 või 1937. Vasakult seisavad Marta Piik (Uudelepp), tema kõrval vanem
vend Roman Uudelepp, kahe poja vahel Kristine Uudelepp (s. Normann), Erich Uudelepp, Jakob
Uudelepp. Vasakult istuvad Edgar Piik, Edgari ja Marta poeg Enn, Romani ja Amanda poeg
Uno, Amanda Uudelepp (s. Rätsep), Livia Uudelepp (s. Kuben). Pildilt puuduvad kaksikutest õed.

Jakobi abikaasa oli Kristine (s. Normann).
Marta abikaasa Edgar Piik töötas peale sõda Haapsalu kultuurimajas. Asutas seal
rahvateatri, mille näitejuht ja näitleja ise oli. Suri noorelt, järelhüüe ajalehes
Stalinlikul Teel 04.06.1955.
Romanil oli kapteni auaste. Ta asutas Göteborgi eesti laste suvekodu ja oli aastaid
selle juht. Suvekodu tegevusest pikem artikkel ajakirjas Kultuur 29.07.2005.
Erich oli abielus pangandustegelase August Kubeni tütre Liviaga. Erich töötas
Kubeni alluvuses Maakrediidiseltsis.
August Kuben oli Pankade nõukogu liige, Kaubandus-tööstuskoja liige, Tallinna
volikogus, kuid mitte Eesti panga president. Erich töötas nõuka ajal kaua aega
Pöögelmani tehases pearaamatupidajana (andmed Erichi tütretütrelt Kristina
Raualt).
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Ella ristinimi oli Elfriede ja Liidi nimi Lidia (fotodel).

Kaksikud - vasakul Lidia (Liidi) Uudelepp, paremal Elfriede (Ella) Uudelepp

Vahakulmu (endise Koluotsa) küla, Ratassepa (Uudelepa) talu uuenduskuur. Maja
esiküljel näha pooleliolev vee- ja kanalisatsioonitrass.

Uuendamata vana ait

Fotod Ratassepa talu uuenduskuurist
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¤ 17. JAANUAR ¤
Monika (62-aastane, lapsepõlv ja kooliaastad Tudus): „Käisin Kiviõlis ema juures.
Aitasin tal koristada. Tahtsin mõned vanad asjad ära visata, aga kus sa sellega. Tal
ripuvad nõuka ajast saati ühed ja samad köögirätikud. Need on juba halliks läind,
pildid pealt ära kulunud, aga ära visata ei luba. Ütlesin, et sul kapis uusi
nõukaaegseid rätikuid terve riiul täis, isegi hinnasildid alles küljes. Tema vastu, et
see on sinu pridaani (kaasavara) …“
Kommentaar: Nõukaajal tehti Pärnu linakombinaadis väga ilusaid trükitud
piltidega linaseid käterätikuid. Kogu Nõukogude Liidust käidi neid Eestist ostmas.
Oli defitsiit, sest nõudlus oli suur.
Minu ema (Kadrina kk, Vaiatu k) nimetas kaasavara ouster. Mäletan, et olin siis
16-aastane, kui ema otsustas mulle oustrit koguma hakata. Esimesteks asjadeks
olid Ambla villavahetuspunktis villa vastu vahetatud 2x3m suurune villane musta
ja roostepunasega rombidest mustriga põrandavaip ning triibulised diivani- ja
tugitoolikatted. Vaip oli meil suure toa põrandal üle kahekümne aasta kuni
viledaks kulus ja lõimes välja paistma hakkas.

¤ 24. JAANUAR ¤
Meelis laenutas raamatu Fidel Castrost.
SV: „Kas hakkad vanu aegu meenutama või?
Meelis (64-aastane, elanud kogu elu Moel): „ Jaa! Mul on kodus Castro pilt, tema
enda saadetud. Allkiri kah all.“
SV „Kuidas sa selle said?
Meelis: „Ma kirjutasin talle.“
SV: „Kirjutasid!?“
Meelis: „Jah! Grenbaum käskis.
SV: „Kumb Grenbaum!“
Meelis: „Naine, ta andis meile inglise keelt ja käskis kõigil välismaalasele kirjutada.
Olin vist seitsmendas või kaheksandas klassis.“
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SV: „Miks sa just Castrole otsustasid kirjutada?“
Meelis: „Moel toodeti ju „Castro piiritust“. Kas sa ei mäleta siis? Grenbaum ise
aitas kirja valmis kirjutada ja ümbrikule aadressi panna.“
SV: „Mis sa talle siis kirjutasid?“
Meelis: „Ähh, ei mina mäleta, aga vastuse oma kirjale ma sain. Ernesaksa Tiiu ema
tõi selle veel postkastist ära. Ümbrik oli selline pikk (näitab kätega ümbriku kuju).
Ise haukus minu kallal, et pruudid kirjutavad sulle kohe väljamaalt ja nii peenelt,
et mister Meelis … Ümbrik on kah mul alles.“
Kommentaar: Tapa 1.keskkoolis töötasid abikaasad Grenbaumid. Naine oli inglise
keele õpetaja ja mees geograafia õpetaja.
Moele toodi 1960ndatel Kuubast naturaalset puhastamata roosuhkrut piirituse
valmistamiseks. Seda lisati keetmise ajal kartulile, keedus läks siis paremini
käärima. Sellistest toorainetest valmistatud piiritust kutsuti Castro piirituseks.
Postkastid olid maantee ääres rivis ja lukustamata. Kui keegi oma postile järgi läks,
võttis naabrite posti ka kaasa. Mõned lasid posti viia tehase väravaputkasse.
Tiiu Ernesaks on Gustav Ernesaksa poja Jüri lesk. Jüri elas 1960ndatel 70ndatel
perega Moel, oli tehases laboratooriumi juhataja.

¤ 24. JAANUAR ¤
Laenutusletil on eilne Maaleht, esilehe paremas ülemises nurgas šarž ja tekst „Els
Himma 80“ ning üle esilehe foto metalliotsijast ja allteks: „Aardekütid laastavad
Eesti muinaspärandit.“
Vello (74-aastane elanud kogu elu Reineveres Järvamaal umbes pool kilomeetrit
praegusest Viru-Järva piirist): „Els Himma, juba 80. On ilus naine! Ja ea ääl on tal
ka. Mustad juuksed sobisid talle paremini.“ (Uurib pilti metalliotsijast): „Rahva
käes on seda leitud vara palju. Ma olen ise ka ühte rahapaja leidmist näind.
Kaevasime Järva-Jaani lähedal soosse kuivenduskraave. Järsku jättis üks kopajuht
massina seisma, tuli massinast välja ja akkas kätega vehkima. Jooksime kõik
sinna, mõtlesime, et on midagi juhtund. Kopa sies oli savist pott. Kopp oli külle
sisse augu teind, sealt paistsid rahad välja. Ühed olid neljakandilised, pitsatid peal.
Potil oli kaan peal ja mingised riideräbalad kaane vahel.“
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SV „Need olid arvatavasti hõbedast. Neist lõigati tükke kui kaubeldi.“
Vello: „Ei tea, kes miilitsasse teatas, aga jube kiiresti oli neid mitu tükki kohal.
Meid aeti minema. Kopajuht oli endale mõned rahad saand võtta, mälestuseks. Ta
käis mitu korda, ei ma tea, kas uurija või miilitsa või arheoloogide juures. Oli
küsitud, et kuidas leidsid ja kas endale midagi võtsid. Mees raius kui rauda, et
endale ei ole midagi võtt. Pärast räägiti, et olid rootsiaegsed rahad old ja
Põhjasõja ajal peidetud.“
„Tead, proua Sirje, kas sa saad oma arvutist järgi vaadata, kas Koigi mõisnikul on
Saksamaal järeltulijaid. Minu käes on Carl von Kuzelile kingitud hõbepeeker.
Pühenduskirjad peal! Ma annaks selle sugulastele muidu ära. Mingit tasu ei taha.
Kui ma ainult kindlasti tiaks , et on sugulased.
SV: „Millal ta Saksamaale läks, kas pärast Vabadussõda või 39. aastal?“
Vello: „Ikka 39. aastal, mina ise leidsin selle poisikesena Koigi mõisast.“
SV: „Mina arvan, et vii see peeker parem muuseumisse. Sugulasi leida on kindlasti
võimalik, kuid otsimine päris keeruline ja aeganõudev.“
Vello: „Millisesse muuseumisse ma selle viima peaksin?“
SV: „Vii Paidesse Järvamaa muuseumisse.“
Kommentaar: Juttu oli Ambla-Koigi mõisast, mille 1908. aastal omandasid UngernSternbergid ostulepinguga Kuzelite käest. Carl von Kuzelit ei ole omanike ega
pärijate kirjas (Rahvusarhiivi kinnisturegister). Viimaste omanike järeltulija Nils
(sünd 1909.a.) on kirjutanud raamatu „Rändur vastu tahtmist“, mis jutustab
nende pere elust Ambla-Koigis ja Eestis enne II maailmasõda.
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¤ 28. JAANUAR ¤
Tõnu (74 aastane, sündinud Vatku külas, elanud hiljem Rakveres, seal ka koolis
käinud, elab Moel 1980. aastast): „Tule raamatukokku kohe kuulipritsi tärina
saatel. Ei tea, kas on kaitsevägi või NATO.“
SV: „Kus nad paugutavad, vabrikusse neid enam ei lasta?“
Tõnu: „Minu arvates seal Karumäe pool ja jõe ääres.“
SV: „Meil on siin kogu aeg nagu sõjatanner olnud. Vene ajal müristasid hävitajad.“
Tõnu: „Mul tuleb sellega meelde üks tore lugu. Tahtsin endale duubel makki
saada. Tapal seda ei olnud ja siis sõitsime Põllu Tõnniga Rakveresse. Sealt saimegi!
Panime kohe kasseti sisse ja makk üürgas kogu tee. Peebumäel mõtlesime, et
lähme sealt otse Moele. Nii, kui põlluvahe teele keerasime, hakkas laulu asemel
makist tulema vene möla. Tõnn arvas, et ma olen midagi kasseti peale
lindistanud. Karumäe juures hakkas makk jälle laulma. Mäletad, Peebumäel kohe
Rakvere tee ääres olid radarid, mille kaudu hävitajatega ühendust peeti. Imelik, et
maanteel ei juhtunud makiga midagi.“
„Ma kõiki raamatuid ei jõudnud seekord läbi lugeda, pikenda, palun. Nii asjalik
spordinädal oli, et ei saanud teleka tagant ära. Lõpuks tuli laskesuusatamises
Eestile medal ära. Kas vaatasid ka?“
SV: „Ma vaatasin ainult peale AK-d päeva kokkuvõtet.“
Tõnu: „Vaata, kuidas Zahkna ütles, et meeste sõidus jäin viimaseks, aga
paarissegateates tulime Reginaga kaks päeva hiljem teiseks. Seda saab juhtuda
ainult laskesuusatamises. Kelli on vägev tüdruk, nüüd siis viiekordne
maailmameister.“
SV: „Tänakul ei vedanud.“
Tõnu: „Need võidusõiduautod on ikka hästi turvatud. Tavalisest sõiduautost oleks
sellise lendamise puhul plekihunnik ja kondipuru järgi jäänud. Tänakul ju uus auto
ja uus firma. Pole harjunud veel uue autoga sõitma.“
SV: „Täna öösel on Kontaveitil poolfinaali pääsemise mäng.“
Tõnu: „Poolfinaali ta ei jõua, vastane on liiga tugev …“
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Kommentaar: Rene Zahkna ja Regina Oja tulid 25.jaanuaril Sloveenias
laskesuusatamise paarissegateates hõbedale. Rallisõitja Ott Tänak ja kaardilugeja
Järveoja tegid 24. jaanuaril Monte Carlo rallil suure avarii. Kontsaveit ei saanudki
Austraalias poolfinaali.

¤ 28. JAANUAR ¤
Milvi (80-aastane, lapsepõlv ja kooliaastad Äntu külas, koolis käis Väike-Maarjas,
töötas 38 aastat Saksi raamatukogus): „… anna mulle nüüd need ülejäänud Avo
Kulli raamatud ..., ma tundsin teda päris hästi. Ta oli Nõmmkülas jaamakorraldaja,
tahtis, et ma hakkaksin kord nädalas jaamas raamatuid laenutama. Kui teada sai,
et mul ei ole korterit, lubas mulle sellesse tee ääres olevasse valgesse
kahekordsesse majja korteri organiseerida. Hakkasin ta tausta uurima. Avol oli
naistemehe kuulsus. Ta oli ilus noormees paksu heleda juuksepahmakaga.
Raudteelase müts näis lausa pisike selle juuksekuhila otsas. Ma ei võtnud vedu ja
jäin korterist ilma.“
SV: „Mis aastal see oli? Avo Kull oli sinust noorem.“
Milvi: „Jah mõni aasta noorem. See võis olla kas 63ndal või 64ndal aastal. Hiljem
ta läks Tapale jaamakorraldajaks, sealt edasi Raplasse. Ta oli selline energiline,
ühes kohas paigal ei püsinud.“
SV: „Kas sa hakkasid siis jaamas raamatuid laenutama?“
Milvi: „Ei hakanud. Mul oli mitu laenutamise kohta. Teisipäeval käisin Karkusel.
Seal oli palju lugejaid, nii 40ne ringi. Praagaautoga sõitsin kohale, aga kuidas
tagasi tulin, enam ei mäleta. Lessuki Karliga sai põhiliselt sõidetud. Saksis käisin
neljapäeviti liinibussiga. Laenutasin mõisas. Õpetajad laenutasid kõige rohkem.
Saiakoplis laenutas raamatupidaja. Saatsin talle mõne sovhoosi autoga
raamatupakke. Kui saadetud ports loetud sai, tellis ta uued. Kaks korda kuus
palgapäevadel käisin Sõpruse osakonnas. Sinna sain Krasnovi Valja ja Virvega.
Virve käis palka maksmas.“
Raamatukokku siseneb Tiina (53-aastane sünnist saadik elanud Moel, Valja ja
Virve tütar).
SV: „Kus hundist räägid ...“
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Tiina: „No mis te minust siis taga rääkisite?“
Milvi: „Rääkisime hoopis, kuidas ma sinu ema ja isaga raamatuid käisin
laenutamas.“
SV: „Kodumaa ja Sõpruse osakonnas hakkasid sa laenutama peale selle, kui need
Nõmmküla sovhoosiga ühendati. Mis aastal see oli, mäletad?“
Milvi: „Eks see kuskil 60ndate keskel oli. Enne laenutasin, jah, ainult Saksis ja
Saiakoplis. Raamatukogu oli siis veel kindlasti Uudelepal, kui Karkuse ja Kikuga
alustasin.“
Tiina: „Noh, elate mõlemad nüüd rohealal.“
Milvi: „Mis rohealal?“
Tiina: „Eile oli vallas arutelu, nii Lokuta kui Moe jäävad roheala sisse.“
SV: „Kuulsin, et Saksi külanõukogu maja tahetakse miljööväärtuslikuks objektiks
teha.“
Milvi: „Mis asja, see tuleks maha lammutada. See on nagu tondiloss seal Kirmani
künka otsas. Töötasin ju isegi seal 12 aastat.“
Tiina: „Kes sulle seda rääkis?“
SV: „Anne, ta käis ise kohal.“
Milvi: „G lasi sel majal ära laguneda. Mis ta seda endale ahnitses? Ise elas Moel.“
Tiina: „Ta oli ju Saksi valla volikogus ...“
Milvi: „Kõik tahtsid midagi, eks siis temagi. G hakkas kõigepealt lambaid pidama.
Kevadel võttis. Villa keegi neil seljast ära ei niitnud, sügiseks olid tokerdanud ja
takjaid täis.“
Tiina: „Osa lambaid olid ikka niidetud ka. Üks tüdruk käis neid karjatamas, tema
pügas mõned ära.“
Milvi: „Sügisel müüs kogu karja maha, sest keegi polnud heina teinud ja neile
polnud sooja lauta. Puukuuris lambaid üle talve ei pea. Järgmisena võttis ta
endale sead ja kaks koera. Sead elasid maja keldris, koerad olid maja ees ketis.
Sigadele ja koertele viidi süüa, kuidas juhtus. Sõnnik jäi kõik keldrisse. Koertele
kuute ei olnud.“
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Tiina: „Ega ta neidki kaua pidanud.“
Milvi: „Järgmine projekt, nagu nüüd öeldakse, olid tal pastapliiatsid. G käis mööda
metsi ja korjas igasugu keerukujuga oksi. Puuris neisse augud ja pani südamiku
sisse. Ta proovis neid raamatukogusse ja valda müügiks tuua, aga keegi ei ostnud.
Mõned pastakad olid nii jämedad, et sõrmede vahele ära ei mahtunud, mõned
jälle nii okslised, et. Lõpuks kinkis neid kõigile. Jutt oli tal hea, aga mida kätte
võttis, see untsu läks …“
Kommentaar: Maja, millest eespool juttu, oli Kirmani talu elumaja Koluotsa külas,
millele 1957. aastal teine korrus peale ehitati. Maja hakkas välja nägema nagu
Ukraina stepiküladest toodud. Talu perenaine pidi sauna kolima. Alumisele
korrusele paigutati Punalipu kolhoosi kontor, ülemisele korrusele raamatukogu ja
kaks korterit. 1962. aasta raamatukogu põlengus sai teine korrus kannatada. Maja
ehitati samasugusena uuesti üles. Selle maja I korrusele toodi Moe külast üle
Saksi külanõukogu ja 1960. aastal ümberkaudsete kolhooside liitumisest tekkinud
Nõmmküla sovhoosi Moe osakonna kontor, II korrusele 3 korterit.

¤ 29. JAANUAR ¤
Jaan (57-aastane, sündinud ja koolis käinud Tapal, Lokuta külas alates 1992.
aastast): „Käisin seda uuendusprojekti kuulamas. Põllumehe elu tehakse päris
hulluks. Enam ei tohi rohealasse kuuluvatelt põldudelt ühtegi kivi minema viia.
Kõiki enne korjatud kivihunnikuid peab alles hoidma. Seal pidavat putukate ja
loomade pesakohad ja varjekohad olema. Meil tuleb ju iga aasta uusi kive maa
seest välja. Mis nendega peab siis tegema? Lokuta küla mets on nüüd ka roheala.
Huvitav, kes seal jalutamas käima hakkab. Teedest on see kaugel. Küsisin selle
kohta. Vastati, et seal saab loomi vaatlemas käia. Jahti ei tohi enam pidada.
Karstilohkusid peab säilitama, kombainiga peale ei tohi sõita. Mõtlesin, et külvan
Loksule ja Lokuta karstiaukude ümber ristiku või lutserni. Ei tohi, euronõuded ei
luba enam liblikõielisi kasvatada, pidid õhku saastama.“
SV: „Mina tean, et liblikõielised parandavad mulla kvaliteeti, kas siis uba ja
hernest ei tohi ka kasvatada.“
Jaan: „Tohib, aga siis tuleb selline aruandlus kirjutada. Ennem loobud. Võtku
parem valgete toonekurgedega ja hanede ja lagledega midagi ette. Kured söövad
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ära kõik, mis ette juhtub, lõokeste ja kiivitajate pojad, vihmaussid. Peale
kärnkonnade enam meie kandis teisi konni ei olegi. Kõik nahka pistetud. Kevadest
sügiseni on põllud neid täis. Jalutavad traktori ja kombaini järgi nagu peremehed.
Viimasel ajal on põldudel ka palju sookurgi. Nemad on küll taimetoidulised.
Tallavad vilja ära ja söövad orast nagu hanedki. Ronkasid, vareseid ja kulle on
samati palju saand. Nägin ise kui kaks ronka ründasid põllul jänesepoega.
Laululinde on väheks jäänd. Kui Lokutale elama tulin, olid kõik kohad lindude laulu
täis. Nüüd kuuled suviti vaid pasakate kädistamist ja vareste kraaksumist …
... Eks inimesed ole süüdi küll selles kliimasoojenemises. Istusime neljakesi
laupäeval meil sauna eesruumis. R-il oli külm. Vaatasime kraadiklaasi, näitas 21
kraadi. No, mis me seal olime, umbes kaks tundi. Tuli jälle meelde, et jahe oli.
Nüüd ei tundund jahe. Eks me kütsime seestpoolt endid ka veidi. Vaatasime
kraadiklaasi, näitas 22 ja pool kraadi. Inimesi on maakeral palju saand, eks igaüks
kütab seda maailma.“

¤ 11. VEEBRUAR ¤
Andrus tuleb raamatukokku roosid käes, veidi nokastanud.
SV: „Kuhu pidusse sa minema hakkad?“
Andrus (56-aastane, kogu elu elanud Saiakoplis): „Ma viin roosid Sirjele
(sotsiaaltöötaja). Mitte sinule (oleme sotsiaaltöötajaga nimekaimud)! Kas ta on
juba tulnud?“
SV: „Ma ei tea, siin ta pole käinud.“
Andrus: „Mul on sulle ka midagi (võtab taskust Twixi šokolaadi).“
SV: „Mis puhul sa meid siin niimoodi meelitad.“
Andrus: „Reedel on sõbrapäev ju. Aitate mind kogu aeg. Kui oleks suvi, siis tooks
teile mõlemile kohe sületäie roose.“
SV: „Kust sa neid siis nii palju võtaks?“
Andrus: „Kas sa M-e tead? Ma käin neil suviti abiks. Paar aastat tagasi istutasime
Katriniga üle viiekümne roosipõõsa maha. Mina kaevasin augud. Talle hirmsasti
meeldivad roosid. Lauda seina ääres on ka mitu põõsast. Käin neid kastmas ja
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väetamas. Katrin ütles, et kui mul lilli vaja on, siis tule ja võta palju tahad. Helista
Sirjele!“
SV: „Ära ole nii kannatamatu, küll ta tuleb.“
Andrus: „Kuule, aita mul SIM-kaart ära registreerida.“
SV: „Kas kaart on telefonis ja kus kood on?“
Andrus laob taskutest välja lauale hulga kaupluse tšekke ja muid pabereid. Suure
otsimise peale leiame nende hulgast sedeli koodiga ja saame telefoni tööle.

¤ 19. VEEBRUAR ¤
Viivi R (67-aastane, lapsepõlv Moe külas, elas üle kolmekümne aasta Rakveres,
tagasi vanematekodus alates 2005. aastast): „… mul kolisid Rakveres üürnikud
välja. Peab hakkama seal remonti tegema. Läheks ise Rakveresse elama, aga ei
saa, koerad ju.“
SV: „Mis koerad, sul oli ju üks koer.“
Viivi: „Jah. Nüüd on kaks. Leidsin teise tee äärest. Käisin eelmisel esmaspäeval
Rakveres ja mõtlesin, et tulen tagasi Mädapea kaudu. Peale Pariisi, seal, kus on
kahel pool teed lagedad põllud, näen, et mingi loom püüab tee kaldast üles
ronida, aga veereb ikka tagasi. Pidasin auto kinni. Koer hakkas niutsuma. Ronisin
kaldast alla ja tõin teise autosse. Värises üleni. Kedagi näha ei olnud. Viisin ta koju
ja kraadisin. Tal oli kõrge palavik. Sõitsime kiiresti loomaarsti juurde, tuli välja, et
kopsupõletik. Nüüd on juba terve.“
SV: „Kui suur ja kui vana see koer on?“
Viivi: „Pisike musta-valgekirju krants. Loomaarst ütles, et umbes 5-6 aastane.
Panin Pariisi kuulutused ka üles, et ehk on kellegi oma. Siiani pole keegi järgi tuld.
Oma koeraga on häda, ei võta teist omaks. Käin nendega nüüd kordamööda
jalutamas. Oma koer enam tuppa ei saa.“
SV: Kui kaua ta sul juba olnud on?“
Viivi: „Esmaspäeval saab kaks kuud.“
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SV: „Sul ikka veab. Kas see kass, kes pojana sulle aeda visati ja rebasega koos
lauda lakas magas, on ikka alles?“
Viivi: „Ei ole. Tal oli mingi neeruhaigus. Neist neljast kassipojast, kes küla peale
visati on järel vaid üks.“

¤ 13. MÄRTS ¤
Annan tšeki raamatute tagastamise kuupäevaga.
Eva (72-aastane, elab Saldas alates 1974. aastast): „Ei tea, kas raamatukogu sel
ajal enam üldse töötab.“
SV: „Eks siis helista enne.“
Siseneb Eva abikaasa Enn (74-aastane, sündinud ja koolis käinud Saksis).
Enn: „Tere! No nüüd on meie kandis koroona ka kohal. Nägin Tapal Grossi poe
juures ühte kiirabi autojuhti. Rääkis, et hommikul viidi üks kiirabi autojuht Tallinna
kontrolli. Oli tulnud veel hommikul tööle. Poes oli palju rahvast, korve ei olnud, ei
jäänd sinna ootama.“
SV: „Eks neid epideemiaid ole kogu aeg olnud. Nüüd suudetakse paremini
kontrollida.“
Eva: „Nõuka-ajal ikka sellist rändamist ei olnud, sellepärast levisid haigusedki
vähem.“
SV: „Maal ei olnud, aga linnades oli küll. Tallinnasse tuli hommikuse Moskva
rongiga tohutu rahvamass üle liidu. Mu ämm töötas Viru tänava kangapoes. Kui
see mass poodi sisse vajus, siis üks müüja ronis letile, et kogu saali näha. Varastati
isegi näidiseid, selliseid 50 cm laiuseid riideribasid.“
Eva: „Eks see tuli sellest, et jagati ebavõrdselt. Meil oli veel midagi saada, aga
Venemaal ja lõuna liiduvabariikides polnud suurt midagi.“
Enn: „Kõik oli ju tsentraliseeritud. Kurrat, sellega mindi päris liiale. Töökoja taga
oli üks aasta kartulipõld. Pandi mulle koorem peale ja saadeti kartulitega Tallinna
kesklattu. Ajasin auto maha laadimiseks lattu, ise läksin kontorisse pabereid viima
ja uusi vastu saama, kuhu kartul viiakse. Vaatan paberi pealt, Moe
piiritustehasesse. Krrat, pistsin seal samas kisama, et tulen vaevalt 200 meetri
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kauguselt tehasest. Helistati kiiresti lattu ja mahalaadimine peatati. Saadeti mind
koormaga tagasi. Tehase väravast sisse ei lasta. Öeldi, et Nõmmküla kartuleid
meie vastu võtta ei tohi. Pistsin siis paberi nina alla. Lõpuks sain koormast lahti,
aga kogu päev kulus selleks ära. Lisaks veel küte.“
SV: „… 70ndatel oli Õismäe veel uus rajoon. Majad ehitati enne valmis kui poed ja
lasteasutused. Sain lapse vastvalminud lasteaeda ainult sel tingimusel, kui ise
sinna tööle lähen, kohti polnud. Uutesse lasteaedadesse ja koolidesse tuli inventar
samuti üleliidulise jaotuse alusel. Sel ajal pidid igas lasteasutuses olema ka
tsiviilkaitsevahendid ja korraldati tsiviilkaitse õppusi. Olime nii umbes kuu aega
tööd saanud teha, kui toimuski tsiviilkaitse õppus. Lasteaeda oli saadetud mitu
kastitäit laste gaasimaske. Valisime vanematest rühmadest julgemad lapsed välja,
et nende peal siis maskide pähe panemist harjutada. Vaatasime küll, et nõnda
imelikud piklikud teised, aga harjutustunni tegime ära. Tükk aega hiljem selgus, et
need olid koeramaskid, mis pidid minema piirikaitsesse. Sinna oli saadetud laste
maskid.“
Enn: „Sõjaväega tuli mul üks tore lugu meelde.“
Eva: „Aitab küll juba, lähme koju. Kui sa rääkima hakkad, siis lõppu enam ei tule.“
Enn: „Oota nüüd, selle loo, kuidas ma kordusõppustel käisin, räägin veel ära.
Mäletad küll! No, kutsuti mind kordusõppustele. Loode ringkonna
kogunemispunkt oli Leningradi taga. Seal jagati mehed üle liidu laiali eri
väeosadesse. Sõitsime rongiga kuue Eesti poisi kõigepealt Lenskasse. Sealt pidime
rongiga edasi Moskva poole sõitma, aga ei leidnud õiget perrooni üles ja jäime
varasemast rongist maha. Kui lõpuks kohale jõudsime, olid kasarmu väravad
suletud, kurrat, ja meid sisse ei lastud. Meil kõigil olid kodust võileivad ja
viinapudel kaasa võetud. Tegime kasarmu värava taga lõkke üles, jõime viina,
rääkisime anekdoote ja laulsime eesti keeles. Hommikul tuigerdasime esimeseks
jaotuspunkti. Meid kõiki suunati Põimasse.“
Jutustamise ajal sisenes raamatukokku Vello, jäi jutustajaid kuulama ning sekkus
ka meenutustesse.
Vello (65-aastane, sündinud, koolis käinud ja elanud Tallinnas 2008. aastani.
Sellest ajast alates elab Lokutal): „79. aastal suunati mind peale instituuti
vastvalminud 9. keskkooli poiste tööõpetuse õpetajaks. Tsiviilkaitse õppustel
määrati mind evakuatsiooni jaoülemaks. Ohu korral pidin poistega staadioni
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äärde kaevama pooleteist meetri sügavuse kaitsekraavi, kuhu kogu kool saaks
varjuda, kui evakuatsiooni oodatakse. Küsisin siis nende õppuste läbiviijate käest,
et millega seda kaevama peab, koolil pole ühtegi labidat ega kirkat. Pandi mu
küsimus kirja ja lubati selle peale mõelda. Ei tulnud neid labidaid ega kirkasid
ühtegi kooli. Kõik see jama käis vaid linnukese pärast.
Jaa, selle tsentraliseeritud jaotamisega sai samuti palju nalja. Kõikidesse
loodusainete kabinettidesse saadeti üleliidulise jaotamise korras komplekteeritud
õppevahendeid. Ühel päeval pidid meie kooli tulema bioloogia õppevahendid.
Seal pidi olema kastitäied herbaariume, prepareeritud lahti lõigatud konni ja
madusid, igasuguste loomade skelette, inimese kipsist siseelundeid, makette ja
luukere, igasugu värvilisi papile liimitud pilte ja muud träni. Tassisime kuuenda
klassi poistega neid kaste terve tunni. Bioloog jälgis mureliku näoga kogu
toimetamist. Osades kastides pidid olema kergesti purunevad vahendid. Kastide
sisu oli kõik ilusti kaane peal kirjas. Kui lõpuks kastid lahti tehti, selgus, et kõikides
olid kaameli sadulad.“
Eva: „Davai, nüüd küll koju!“
Kommentaar: kaks tundi peale neid jutuajamisi sai raamatukogu teada, et Eestis
kuulutati välja koroona viiruse Covid-19 pandeemia ja eriolukord. Koolid läksid üle
e-õppele kuni 1. maini, raamatukogud, teatrid, klubid, kontserdisaalid,
muuseumid suleti 16.03.-29.03.20, samuti noortekeskused. Kiirabi autojuht ei
olnud koroonas.

¤ 27. MÄRTS ¤
Sain vaevalt töölaua taha istuda, kui helises telefon.
Henn Latt (79-aastane, Saksi lastekodu kasvandik, praegu elab Mustamäel):
„… kas te veel mäletate mind? Olete ikka tööl, raamatukogud on igal pool kinni,
kuidas Saksi siis lahti on. Kas olete viimasel ajal mu kirjutisi vaadanud?“
SV: „Mäletan teid väga hästi. Raamatukogud on rahva jaoks suletud, aga töötajad
peavad tööl olema.“
Henn: „No, siis ongi hea juttu ajada. Kas olete mu viimaseid kirjutisi lugenud?“
SV: „Milliseid? Ega te pole mulle meelde tulnud küll.“
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Henn: „No, Konstantin Pätsist. Kas teil on arvuti lähedal? Tehke lahti leht
„Konstantin Pätsi jälgedes“. Olen seda palju täiendanud. Seda lehte on loetud
118. riigis.“
SV: (avan vastava lehe, materjali on palju) „Siin on lugeda väga palju, praegu ma
küll lugema ei hakka.“
Henn: „Ega ma sellepärast ei helistanudki. Ma tahaks Reinuga ühendust saada.
Proovisin talle helistada, aga ta naine võttis vastu ja lülitas kohe välja. Ta juba on
selline. Eks te ise tea. Me elasime lapsena mõlemad Tammiku külas Simuna
lähedal. Käisime seal paar klassi koos koolis. Hiljem saime jälle kokku
kaubandustehnikumis. Reinul oli hea pea. Kõik käisid tema käest abi saamas kui
midagi ei osanud. Ta oli väike nagu püksinööp veel tehnikumi ajal, kasvas alles
sõjaväes pikemaks. Mind viidi 49. aastal lastekodusse, Reinu pere läks Tammikust
vist Lehtsesse. Neil oli peres palju lapsi ja kõik olid targad. Mul oli plaanis
Tammikusse minna ja Reinu kaasa võtta. Praegu vist ei saa minna selle koroona
pärast. Tahaks temaga siiski rääkida. Kas Rein raamatukogusse võib tulla?“
SV: „Ei või ma kedagi sisse lasta. Ma võin Reinule helistada ja teatan, et
helistasite. Minu telefoni numbrit ta naine teab. Kas tal teie telefoni number on?“
Henn: „Peaks olema! Tahaks Saksiski veel ära käia. Mul on lastekodust väga head
mälestused. Saime seal kolm korda päevas süüa, lisaks veel oode, riided selga ja
puhta voodi. Peale 49. aasta küüditamist oli elu külades väga vaene. Mina oleks
kodus vist lausa ära surnud. Alguses oli lastekodu elu vaesem. Sõime
plekkkaussidest alumiiniumlusikatega, aga varsti vahetati need portselanist nõude
vastu välja ja laudade peale pandi laudlinad vakstu asemel.“
SV: „Pange oma lood kirja. Teil on ju väga huvitav elu olnud.“
Henn: „Tahaks oma lastekodu kaaslasi väga näha. Saaks koos meenutada …“
SV: „Seda saaks korraldada. Saksis ruume ei ole, aga Moel on võimalus nii tehases
kui raamatukogu saalis kokkusaamine korraldada. Mul on diktofon olemas, saab
jutud kohe üles võtta.“
Henn: „Aitäh hea sõna eest! Ehk saamegi suvel ühe kokkutuleku korraldada. Iga
aastaga jääb meid vähemaks. Kes teab, viimaks vähendab koroonagi meie ridu ...“
Kommentaar: Nõukaaegne julgeolekuohvitser Henn Latt otsis üles Konstantin
Pätsi haua, organiseeris tema säilmete Buraševost Eestisse toomise ja nende
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matmise Metsakalmistule. Täpsemat infot Henn Latti elust leiab
artiklist. Latt.doc 10584 guugeldades.

Ilmar Palli

10 minutit hiljem heliseb jälle telefon.
Viivi V (81-aastane, sündinud ja koolis käinud Antslas, Moel elab 1982. aastast):
„… kas täna poodi läheme?“
SV: „Lähme küll. Me oleme sinu pärast mures. Peame hakkama sulle toidu koju
toomist organiseerima. Sa oled riskirühmas, viimaks nakatud.“
Viivi V: „Võtke mind täna veel kaasa. Mul ei ole üldse sularaha. Korteri maks 50
eurot tuleb ka ära tasuda. Ostan kohe nädalaks pooleteiseks toitu ette. Aitate mul
selle autosse tassida ja kodus trepist üles. Siis rohkem teid ei tüüta tükk aega.
Võib olla on selleks ajaks karantiin läbi. Paergast on kole lugu küll ja ega noored
sellest karantiinist kinni ei pea. Mis mul muud teha, istun köögis akna all ja vahin
aknast välla. Teisipäe oli palliplats noori mehi täis. Osa olid punastes särkides ja
teised jälle kollastes. Tagusid palli mitu tundi. Laste mänguväljak oli väikseid lapsi
täis. Meil siin nii palju neid ei ole. Vist olid meestega kaasas. Lapsed jooksid
trepikojas edasi-tagasi. Kuritsõni poiss oli nendega mestis. Tema juurde nad kõik
jooksidki. Pärast käisin trepi käsipuid desinfitseerimas. Ma ei saa ilma käsipuule
toetamata trepist üles. Puus teeb ikka valu. Eelmine kord ostsin aaptegist
vahendit, nüüd hakkab juba otsa saama. Nojah, pean aaptegis ka jälle käima.
Kolmapäe tõmmati mänguväljakule punane lint ümber. Eile oli palliplats ja
mänguväljak tühi ja ehk aitab see, et igalt poolt loetakse sõnu peale. Õigus,
kolmapäevast ei tohi üle kahe inimese koos olla. Viimaks saan Velloga kahekesi
ära käia.“
SV: „No, ega ma sind karda, ma kardan sinu pärast. Käime siis seekord ära, eks
edaspidi näe, kuidas selle poeskäigu korraldame.“
Kommentaar: Samal õhtul saatis Viivi Valgas elav tütar minu arvele raha. Hakkan
Viivile tema poolt koostatud nimekirja alusel toitu koju tooma. Suhtleme telefoni
teel.
Jälle heliseb telefon.
Tiiu (67-aastane, sündinud ja koolis käinud Saksis, Moel 1980. aastast): „Pikenda
Tõnu raamatuid, tal mõni veel lugemata.“
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SV: „Mul on raamatukast ukse taga. Kui tahate raamatuid vahetada, helistage
ette. Panen teile paki kasti sisse valmis ja teie oma raamatud asemele. Nüüd
sellised nõudmised. Kuidas emal läheb?“
Tiiu: „Kõik on vanaviisi, elav laip. Ah, jah, esmaspäeval avas silmad korraks. Nüüd
ei ole juba kaks nädalat teda vaatamas käia saanud. Ta viidi hooldushaiglasse
Rakveres. Sinna ei lubata enam kedagi külastama. Arstiga räägin üle päeva. Arst
ütles, et kui ta ise süüa saaks, siis saadetaks koju. Ta hingab nüüd ise, aga
neelamisega toime ei tule, söödetakse sondiga. Mul on päris hirm. Mis ma temaga
kodus teeksin.“
SV: „Kui kaua tagasi tal see ajuinsult oli?“
Tiiu: „Järgmisel nädalal saab kaks kuud. Psüühika kõigub, elan praegu ainult
praeguses hetkes. Võpatan kogu aeg, kui keegi helistab, et nüüd helistatakse
haiglast ja kuulen kõige kurvemat sõnumit. Nüüd veel see koroona ka. Kuidas
sellises olukorras matuseid korraldada, olen natuke uurinud. Kirstumatust teha ei
saa ja urnimatused peab korraldama peale koroona karantiini. Ema ise tahtis
kirstus maamulda sängitamist. Ehk peab ta selle hullu aja vastu.“
SV: „Pea ise vastu! Käi jalutamas! Nüüd saab juba aiamaalgi toimetada. Tahad,
panen sulle naljaraamatuid või loodusest midagi või hoopis elulugusid, et pikki
õhtuid täita. Kallistaksin sind kohe, aga seda saan teha vaid sõnaga. Kalli, kalli!“
Tiiu: „Pane mulle ajakirju ja loodusest midagi. Nalja jaoks pole tuju.“
Kommentaar: Kaks päeva tagasi pikendati karantiini aprilli lõpuni. Telefon heliseb
pidevalt. Küsitakse söögi kojukande kohta, raamatute vahetamise kohta, lihtsalt
niisama, et kellegagi toimuvat olukorda arutada. Valla bussijuht tõi uusi
raamatuid ja tahtis kastist raamatupakid kaasa võtta. Hea, et jaole sain. Ta arvas,
et kõik pakid on Tapale vallaraamatukokku saatmiseks, kuid tegelikult panen
lugejatele uued raamatupakid kasti.
Võtan ühendust kohaliku sotsiaaltöötajaga ja küsin, kuidas saab toitu koju tellida.
Vallas on see korraldatud, aga tooja ei ole kohalik sotsiaaltöötaja.
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¤ 1. APRILL ¤
Helistan Reinule (77-aastane, sündinud Tammiku külas, Lokutal elab 1994.
aastast)
SV: „Latt Henn soovis sinuga ühendust saada. Kas sul tema number on?“
Rein: „On küll. Eks ma helistan, aga mida ta tahtis.“
SV: „Ta tahab oma lastekodu semudega kokku saada ja Tammikus koos sinuga ära
käia. Ta meenutas sind lapsepõlve- ja tehnikumiajast. Olid tark poiss olnud, ja
hästi väikest kasvu. Meenutas peale sõjaaegset suurt vaesust.“
Rein: „Jah, peale sõda olid tõesti rasked ajad. Mäletan, et kõht oli pidevalt tühi.
Meil oli suur pere, kõigi suud ootasid süia. Hennul oli lastest külas kõige raskem
olukord. Meil oli kooli kaasa võtta tavaliselt munavõileib. Vahel pandi praelihagi
leiva vahele. Hennul oli iga päev kaasas ainult tükk leiba. Klassikaaslased murdsid
Hennule oma leivast tükikese. Mõne ema oli Hennule eraldi leiva teind. Selle viis
ta tavaliselt koju. Nüüd istume kõik kodus nagu vangis, aga kõhud on täis ja
rahapuudust, nagu siis, pole.“
SV: „Kas Hennul oli suur pere ja isa sõtta jäänd või?“
Rein: „Isa tal ei old, jah, ja lapsi peale Hennu ei old. Hennu emal oli mingi vesitõbi.
Ta käed ja jalad läksid üleni vett täis. Jalad olid nagu pakud. Loomi pidada ta ei
saand. Sellepärast Henn lastekodusse pandigi. Tehnikumi ajal oli Henn tõeline
dändi. Ta oskas raha kokku hoida ja labrakatest ta osa ei võtnud. Henn oskas alati
ennast mõnda heasse riidepoodi praktikale sokutada. Tal olid kursusel esimesena
paksu tallaga kingad ja teksapüksid. Koolis käis teksapükste ja valge tuulepluusiga.
Tüdrukud jooksid talle järele. Peale tehnikumi läksid meie teed lahku. Mina läksin
Tippi ehitust õppima. Ei istund mulle see kaubandus. See rohkem naiste ala. Tema
jäi peale sõjaväge Venemaale ja astus seal luurekooli. 80ndate lõpus otsis Henn
jälle oma vanad tuttavad üles. Ta läks eestimeelseks ja sai julgeolekust kinga.
Peale selle langes sügavasse kriisi, jõi järjest mitu nädalat. Aga tal on tugev
iseloom, sellest peale ei võta tilkagi.
Ega meil sellest sõidust midagi välja tule. Ei saa see koroona veel suveks otsa. Kas
teil on poes käimiseks maskid muretsetud? Ma kuulsin, et apteegis pidi müüdama
70 senti tükk.“
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¤ 14. APRILL ¤
Helistab Tiit (71-aastane, elab Kadrinas, metsaomanik Kännukülas Porkuni järve
taga, lapsepõlv möödus Kännukülas): „Tere! Helistan selle Lui Lätti hauatähise
pärast. Pidime panema sinna suunaviidad, aga kuidas nüüd seda asja korraldada,
tahtsin nõu pidada. Ma lasen oma metsas lageraide teha, mets on küps. Enamus
on juba maha võetud. Tallinna sugulased teevad. Neil oma töökohtadelt prii põli.
RMK pidi kõrvalt metsa ka maha võtma. Loksa tee poolt sel juhul enam ligi ei
pääse, väljavedu lõhub metsavahelise tee ära. Peab tee järve äärest läbi minu
raiesmiku tegema. Mul on juba tugipostid ja tammelauad valmis, aga milline tekst
selle peale kirjutada?“
SV: „Eks peame kokku saama ja asja arutama. Teksti suhtes peaksime õdedega ka
nõu pidama. Ma helistan neile. Annan neile sinu telefoni numbri, saate isekeskis
kokku leppida.“
Kommentaar: Õed – Lui Lätti tütred Imbi Tomberg ja Tiiu Übi. Saatsime risti-rästi
sõnumeid, et kõigi nelja mõtted oleks kõigile teada. Teksti suhtes leppisime
kokku. Millal Tiit suunaviidad valmis saab, veel ei tea.

¤ 15. APRILL ¤
Covid-19 karantiinis on oldud kuu aega. Nakatunud ja välismaalt tulnud peavad
kaks nädalat isolatsioonis olema. Poes soovitatakse käia maskiga. Kõikides
teenindusasutustes on olemas desinfitseerimisvahendid ja kummikindad. Moel
villitakse alkoholibaasilist käte hügieenivahendit kahes vahetuses, nõudlus on
suur. Väikeettevõtted – toitlustamine, spaad, jõusaalid, kultuuriasutused,
turismiettevõtted jms on suletud. Vanemad lugejad on olukorraga kohanenud –
ärevaid kõnesid on vähem. Nooremad lugejad on rohkem ärevuses, põhjuseks
teadmatus töökoha pärast. Ka lapsed on e-õppega kohanenud. Põllumeestel on
kõik vanaviisi, ikka kevadtööd.
Olen kirjutanud üles mõned anekdoodid, mida inimesed on telefoni kaudu
rääkinud.
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¤ Anekdoodid ¤
Üks ameeriklane ja kaks venelast saadeti kosmosesse. Selgus, et üks neist on
koroona viiruse kandja. Nüüd nad ei saagi enne kahte nädalat kosmosest tagasi.
¤¤¤
Mees tuleb peale kahenädalast kodust äraolekut üsna räsituna koju tagasi. Naine
on väga tige: „Kus sa kogu selle aja aelesid jälle?“
Mees vastab: „Armas naine, istusime meestega garaažis. Üks meist köhis ja
aevastas. Me ei julgenud keegi enam koju minna, sest olime ju viirusekandjad.“
¤¤¤
Täna, kui poest koos naisega koju jõudsime, siis võtsime maskid eest. Ma olin
poest võõra naise kaasa võtnud, oma oli koju jäänud.
¤¤¤
Mäletate veel, kui soovisite, et nädalavahetus kestaks lõputult! Olete nüüd rahul
sellega?

¤ 21. APRILL ¤
(Telefon heliseb) „Tere! Kas raamatukogu töötab?“
SV: „Töötab küll, ainult kontaktivabalt. Milliseid raamatuid soovite ja kellele ma
paki valmis panen?“
„Mina olen Renee. Kas te teate HP-d ja AP-d, need olid mu vanaema ja vanaisa.“
SV: „Tean ja mäletan väga hästi, ja sindki mäletan. Jooksid lapsena kõik suved
Moe poistega ringi. Minu poiss E oli ka teie kambas. Kus sa siis praegu oled, et siit
laenutada soovid?“
Renee: „Olen Moel. Ma pärisin vanaema-vanaisa korteri. Töö juurest saadeti kõik
seoses koroonaga sundpuhkusele. Mõtlesin, et teen korteris veidi remonti ja
panen selle müüki, aga nari lõi kätte. Nüüd ootan, millal valu järgi annab.
Mõtlesin, et loen midagi väliseesti kirjanikelt. Kas te teate, mis see nari on?“
SV: „Tean, tean. Kus ta sul on?“
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Renee: „Randmes. Ma sellepärast küsisin, et mu naine ütleb, et sellist sõna pole
olemas. Norib, et kas voodi pole kätte löönud. Meie peres rääkisid kõik nii.“
SV: „Rannet pead nüüd soojas hoidma.“
Renee: „Jah! Vanaemal olid vanadest kampsuni varrukatest lõigatud kohe
narisoojendid. Mida te mulle lugeda soovitate?“
SV: „Ma panen sulle Ristikivist midagi. Minu arvates Ristikivi Tammsaarele alla ei
jää.“
Kommentaar: Nari on meie kandis liigesepõletik.
Renee 44-aastane, elab ja töötab Tallinnas.

¤ 5. MAI ¤
Helistab Arlet (47-aastane, Sääsküla, Järvamaa): „Kas sinu kätte jäi veel „Varjude“
eelmüügi pileteid?“
SV: „Ei jäänud, kõik oled kätte saanud. Kas etendus ikka toimub või ei? Inimesed
küsivad. Mai lõpuks pidi vist lubatama jälle teatrit teha, kui 2x2 reeglist kinni saab
pidada.“
Arlet: „Ütle inimestele, et meie etendus jääb küll ära, ei jõua, ja seal Udriku küünis
ei saa 2x2 korraldada. Kes ei ole oma eelmüügi pileteid veel tagastanud, ütle, et
ostame piletid tagasi. Kas tehase muuseumi avamine suvel ikka toimub?“
SV: „Ei toimu! Arvatavasti jääb avamine hoopis järgmisesse aastasse. Ehitajad
sõitsid koju Ukrainasse ja millal neid siia tagasi lastakse, ei tea keegi. Paar eesti
ehitajat kõpitsevad seal midagi, kuid kõik on veel väga pooleli. Teemapargile valiti
juhataja, endine Rakvere muuseumi töötaja. Tema nüüd korraldab seal asju...“
Kommentaar: Arlet Palmiste kirjutas meie kandi ajaloost kaks näidendit. 2018.
aastal sai lavaküpseks „Moe mees“, mida etendati piiritustehase ruumides.
Näidend on Moe mõisnikest tehase rajajatest eestlastest Kurbergidest. 2019.
aasta sügisel sai lavaküpseks näidend „Varjud“ Männiku küla tragöödiast 1945.
aasta 5. juunil. Kolm etendust pidi toimuma 29., 30. ja 31. mail.
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¤ 6. MAI ¤
Raamatukogu akna tagant kostab laste hääli: „Täädii, täädii!“
Lähen vaatama. Akna all on viis 8-12 aasta vanuses last, kolm neist ühest perest.
SV: „Mis juhtus!“
Romeo (kõige vanem, hoiab käes lindu): „Me leidsime surnud linnu.“
SV: „Selle peate nüüd maha matma. See on rästa poeg. Kust te ta leidsite?“
Romeo: „Pargist, puu all oli. Me ei saa matta, meil ei ole labidat.“
SV: „Minul ka ei ole, peate kodust labida tooma.“
Tuleb kiirel sammul Trevori ema: „Trevor, me oleme ju rääkinud, et hoiame
vanaema. Lähme nüüd kohe koju.“
Trevor (9-aastane): „Me ei ole ju ninapidi koos. Näed, meil on suur vahe. Ma ei
taha veel koju.“
SV: „Lapsed leidsid surnud linnu. Saad neile labidat tuua, et lind maha matta.“
Trevori ema: „Hea küll, oodake siin! Matame selle linnu koos maha ja siis kohe
koju.“
Trevori ema toob labida. Lind maetakse parki ja Trevor lahkub koos emaga.
Ülejäänud lapsed hüüavad jälle raamatukogu akna taga.
„Tädii, lase meid raamatukokku.“
SV: „Ma ei saa teid raamatukokku lasta. Veel on karantiiniaeg.“
Anna Katariina (10-aastane): „Meil on külm. Me mängime ja vaatame raamatuid
eri tubades.“
Anastassia (9-aastane): „Mina tahan joonistada. Ma istun laua taga ja ei lähe sealt
kuhugi.“
SV: „Kahjuks ei saa ma teid veel raamatukokku lubada. Vaadake, laenutamine käib
siiani kastide kaudu. Kui külm on, minge tuppa.“
Olivia (8-aastane, pere noorim): „Me ei tohi koju minna, ema tahab meist
puhata.“
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Romeo: „Ema õppis meiega e-koolis ja nüüd peame kaks tundi õues olema.“
SV: „Kas teile kehalises ka mingeid koduülesandeid antakse.“
Anastassia: „Meie teeme koos õpetajaga hommikuvõimlemist arvuti kaudu.“
Anna Katariina: „Meie peame nädalas 10 km kõndima või jooksma.“
SV: „Kuidas õpetaja kontrollib, kas te ikka ülesannet täidate?“
Anna Katariina: „Õpetaja ei kontrolligi.“
SV: „Ma annan teile oma sammulugeja. Lugege ära, mitu sammu on igaühel
mööda kergteed raamatukogu juurest laululava juures kasvava suure tammeni.
Pange sammud kirja. See vahemaa on täpselt 100 meetrit. Pärast arvutame, kui
pikk teie üks samm on. Saate õpetajatele esitada.“
Andsin neile lisaks veel paberi ja pliiatsi. Lapsed läksid õhinaga ülesannet täitma.
Kõik käisid kordamööda teatamas, mitu sammu keegi sai. Mõõdeti sammudega
veel mitu erinevat vahemaad. Sammulugeja toodi tagasi alles paari tunni pärast.

¤ 19. MAI ¤
Raamatukogu on jälle kõigile külastajatele avatud. Laenutusi ja külastusi päevas
on võrreldes aprilliga enam-vähem sama palju. Rahvas oli juba harjunud
raamatupakkide vahetusega. Siinjuures lühike kirjeldus raamatupakkide
vahetamisest: raamatukoguhoidja võttis kinnastatult kilekotis toodud raamatud,
pihustas koti üle deso-vahendiga ja viis paki kolmeks päevaks hoidlaruumi. Alles
seejärel võis raamatud kotist välja võtta.
Mõned lugejad küll rõõmustasid, et saab jälle ise raamatuid valida, kuid paljud
tahavad rk ruumideski raamatukoguhoidja soovitusi ja raamatute välja otsimist.
Deso-vahendit pole kõik harjunud kasutama, tuleb meelde tuletada, eriti neile,
kes AIP-i kasutavad. Võrreldes talvega on külastatavus väiksem, põhjuseks
aiatööd.
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¤ 22. MAI ¤
Zintra (67-aastane, Vahakulmus elab 1975. aastast, pärit Kundast) tuleb
raamatukokku nelja lapselapsega: „Marss lastetuppa! Ja otsige endale raamatud
välja. Me ajame raamatukogu tädiga siin juttu.“
SV: „Lapsed, vaadake lauamängude riiulist endile mõni mäng.“
Zintra: „Ma tegin majas suurpuhastust ja pakkisin hulga raamatuid kastidesse. Ära
ei raatsi visata. Kas sul on neid kuhugi panna. Ja teine mure veel. Osa lilli on
suureks kasvand. Hea meelega annaks nad muidu ära. Kas sa ei taha?“
SV: „Kui seal trepi all riiulitel veel ruumi on, võid raamatud sinna tuua. Inimesed
võtavad sealt. Ära päris nõuka-aegset vennasrahvaste kirjandust ja poliitikat sinna
too. Need pane paberikonteinerisse. Raamatukogusse ma lilli rohkem ei taha, kui
olemas on. Koju ka ei taha. Oot, mis lilled sul on? Ehk saab tehase talveaeda neid
ära anda. Ma uurin.“
Zintra: „Mul on üks hästi suur valgete õitega jõulukaktus ja draakonipuu.“
SV: „Ma helistan, kohe saame teada, kas võetakse vastu.“
(Ei saanud otsustajatega ühendust, kuid hiljem selgus, et lilled saab ära anda, kui
ise kohale transporditakse.)
SV: „Sul lapselapsed lausa keset nädalat sinu juures.“
Zintra: „Tütar läks nädalaks Valka komandeeringusse. Sealt iga päev Tallinnasse
koju sõita on liiga kulukas. Mees on tal iga päev tööl. Need kaks kooliskäijat
vajavad arvutiõppel abi. Eks siis vanaema aitab ...“
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¤ 9. JUUNI¤
Ratassepa (Uudelepa) talu omanik tõi raamatukokku kilekotitäie fotode karpe ja
talus toimunud suguvõsa kokkutulekute märke ja medaleid.

Märgid ja medalid suguvõsa kokkutulekutest

Võrreldes fotodel olevate inimeste riietust, siis on fotod pärit 1930ndatest kuni
1990ndateni.
Leidsin nende hulgast pildi, kus kunagised kihlatud Lidia Uudelepp ja Jüri Variste
tantsivad Saiakopli mõisas lõikuspeol.

Liidi ja Jüri Saiakoplis Nõmmküla sovhoosi lõikuspeol
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Vana arm ei roosteta. Võtsin ühendust Erich Uudelepa lapselapse Kristina Rauaga.
Ta oli fotodest huvitatud, kuid enne peaks kokku saama ja pilte kohaliku kultuuri
ja ajaloo huvides sorteerima. Kokkusaamine täpsustamisel – arvatavasti jääb
sügisesse.
Lidia Uudelepp Saksi Kurikalduvustega Tütarlaste Kodutööstuskoolis Hilda Lätti
abiõpetajana. Kodutööstuskoolis käisid end täiendamas ka kohalikud tüdrukud.

Uudeleppadest elas talus kõige kauem Liidi, kuni surmani 1999. aastal. Suguvõsa
müüs talu 2000. aastal maha. Uued omanikud suurt midagi talus ei uuendanud
ning müüsid koha 2018. aastal edasi. Praegused omanikud on noor perekond, kes
rajab Ratassepale oma tõelist kodu. Jõudu neile!

¤ 17. JUUNI¤
Raamatukokku tuleb jalgrattaga Eha (71-aastane, elab Vahakulmus alates 1982.
aastast, enne elas Keila lähistel)
„Tere! Täna on nii palav, olen täitsa higine. Sul on siin mõnus jahe. Anna mulle
klaas vett.“
SV: „… kas raamatud kõlbasid lugeda?“
Eha: „Kõlbasid ikka! Eriti sobisid mulle leskede klubi raamatud. Kas sul on juba
tomatid küljes? Ma sain endalt juba esimese roosa tomati.“
SV: „Väiksed tomatid on juba olemas, aga need tahavad veel kasvada enne, kui
punaseks lähevad. Mina söön aga juba nädal aega oma maasikaid. Eelmisel aastal
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panin vanasse kasvuhoonesse taimed, tänavu andsid juba päris hea saagi.
Pasakad (paskrästad) on muidugi maasikad üles leidnud. Panin putukavõrgud
kasvuhoone õhutusakna ja ukse ette.“
Eha: „Mul käivad pardipojad kanade juures söömas. Rebane on vist ema ära
viinud. Ta on mitu aastat meie juures jõe ääres pesitsenud. Ta mind ei kartnud.
Eks ole pojadki mu häälega harjunud, kui kanu sööma kutsun. Nüüd tulevad rivis
teised. Tore on vaadata! Nii kui kanadele süia viima lähen, vaatan, juba tulevad
rivis …“

¤ 19. JUUNI¤
Jaan T (62-aastane, elab Keila lähedal ja töötab Keilas, suvekodu Lokutal): „... tulin
jälle maale käima. Mõtlesin, et uurin, kas jaanituld tänavu pargis tehakse.“
SV: „Moel ei tehta, aga 23ndal kell kuus õhtul toob kaitseliit koos vallavanemaga
vabaduse tule parki, kus iga pere saab sealt endale kodu lõkkeks tuld võtta ...“
Raamatukokku siseneb teine Jaan Lokutalt.
SV: „No nüüd on küll raamatukogus Lokuta küla Jaanide kokkutulek. Ainult Jaanus
veel puudub, temagi poolenisti Jaan. Enne jaani, õige aeg. Tuled heinalt või, pea
heinapepri täis?“
Jaan P: „Õige tähelepanek, heinalt tulengi. Nägin vallamaja ees Jaani autot. Mul
on üks jutt ajada.“
SV: „Kellele sa heina teed, loomi sul ju pole.“
Jaan P: „Voore Grupp ostab juba mitmendat aastat heina kokku ja viib Liibanoni
kaamelitele. Makstakse hästi. Panin eelmine aasta paar põldu heina alla.“
Jaan T: „Kas ise pead heina valmis tegema?“
Jaan P: „Ei pea, Voore Grupp teeb kõik ise ära. Täna ütles pakkimismasin üles.
Käisin abiks seda parandamas. Põllul tehakse koormad valmis ja kohe läheb sõit
Liibanoni poole. Autojuhid rääkisid, et kaamelitele maitseb meie rohi väga hästi ja
sõnnikuhunnikud on vägevad, aga häda on ka sellega. Terve kõrb pidi nagu torne
täis olema. Seal korjatakse ju kaamelisõnnik kokku ja tehakse ehitusplönne. Meie
rohust sõnnik kokku ei hakka ja midagi teha ei saa ...“
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Kommentaar: Raamatukogu asub endises Saksi vallamajas ning rahvas kutsub
maja siiani selle järgi. Saksi vald taasloodi 1993. aastal ja ühendati Tapa vallaga
2005. aastal.

¤ 26. JUUNI¤
23. juunil oli Moe parki vabaduse tuld oma jaanitulele saama tulnud üle
neljakümne inimese. Tuletulemine jäi tund aega hiljaks. Tühimiku täitsime Anne
Raavaga tutvustades rahvale Moe mõisa ajalugu. Tule toojateks oli kaitseliit koos
Tapa linna orkestriga. Mängiti isamaalisi laule, rahvas laulis kaasa. Vallavanem
Riho Tell jagas tuld. Inimesed olid sellele järele tulnud tõrvikutega, laternatega,
ämbrites olevate küünaldega. Kaitseliit lubas inimesi oma soomukiga tutvuma.
Selle aasta jaanilaupäev siis sedaviisi – polnud ühist tuld, tantsu-tralli ega mänge.
1. juulist lähen puhkusele.

Jaanilaupäev Moel 2020. Aastal
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¤ KOKKUVÕTTEKS ¤
Töö valmis diktofoni kaasabil. Ei osanud ette näha, et diktofonilt teksti maha
kirjutamine nii palju aega võtab.
Küsisin inimestelt, kust nad pärit on. Üllatas, kui suur on olnud riigisisene ränne.
Meeste ja naiste jutud on erinevad. Naiste vested on kodu- ja perelähedased,
meestel avaramad. Öeldakse, et naised on suuremad lobisejad. Minu
tähelepanekud raamatukogus on vastupidised. Mehed tahavad palju rohkem
rääkida. Võib olla ei kuula neid keegi. Mehed olid kõik nõus, et nende jutu üles
kirjutan, paar naist keeldusid.
Alates 13. märtsist on enamus vesteid seotud pandeemiaga erinevates
variatsioonides. Covid-19 on mõjutanud tugevasti Eesti ja kogu maailma elu-olu.
Samas on kõik jäänud endiseks. Elu läheb edasi. Meie piirkonnas ei ole siiani olnud
ühtegi nakatunut.
Eesti keelde on tekkinud kolme kuuga uus sõna desovahend või deso-vahend. Ei
tea, milline kirjapilt on õige.
PS
10. augustil sain Tiit Krihvelilt kirja, et tal on teetähised mälestuskivi juurde
valmis. Kirja tekst:
Tere
Saadan pildi mälestuskivi lähedusse selle olemasolu märgistamiseks paigaldamist
ootavast tähisest ja pildi tammeokstest, mille külge kinnitan. Käisin paar nädalat
tagasi metsas. Loksa teed mööda minnes on tee ühes kohas pikalt üle ujutatud.
Palun ütle oma arvamus koha suhtes. Hea oleks see enne koos sinu abikaasaga üle
vaadata, siis saaks edasi teha. Kuna tegemist on riigi maaga, siis võiks taotleda
selle kivi mälestiste registrisse kandmist, või on see juba omaste poolt tehtud?
Tervitan,
Tiit
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Võtsin ühendust Lui Lätti tütardega ja RMK-ga. Teatasin RMK-le mälestuskivi
asukoha, ootame vastust. Hauatähis on viidud kivi juurde, kuid paigaldatud veel ei
ole. Otsustasime tähise paigaldada kivi lähedale metsa väljaveo tee äärde ning kivi
asukoha koordinaadid (GPS) Porkuni järve äärde Kännukülasse. Võib olla saame
abi ka RMK-lt.
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4.
KARVAPALL. Meeli Müller
Viiekümnendatel aastatel oli meil, lastel, selline omapärane tegevus –
karvapallide tegemine. Kolhoosi lehmi kammiti metallist kaabitsatega ja nendest
karvadest muditi käte vahel ümmargused kõvad pallid, läbimõõduga umbes 6 cm,
mis parajasti pihku mahtusid. Nende pallidega siis mängiti ja loobiti üle katuste.
Seda tehti ka kodudes, kui oli vähemalt 2 lehma, et karvu jätkus ja see oli lastel
üks võimalus oma loovust arendada.
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5.
Lugu vanaemalt. Enn Laansalu
Vanaema Katariina käis sageli metsas korjas lilli ja marju, müüs neid Tallinnas
tänaval. Vahel laulis nii:

Kilistan kolistan läbi linna
Tervitan sinilillega
Ja kes tervist vastu võtab,
Maksab kimbu rublaga.
Ma ei tea, kelle luuletus see on? Võimalik, et ta oma looming. Sel juhul seda kuskil
kirjas pole, seni veel ainult minu peas. Rubla oli siis enne 1961. aastat.
Kunagi metsas kaotanud suuna ja roninud puu otsa, et näha kaugemale. Oligi abi.
Kui hiljem rääkis, oli kõigil lõbus mõelda, kuidas vanamutt puu otsa ronib.
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II osa
Meie lood
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1.
Meie lood.
Klara Kiur (Kadrina Keskkooli 6. klassi õpilane)
Nii, kuna meid oli peres palju ja me iga kord ei saanud teistega mängida, siis me
mõtlesime ise mänge välja. Mängisime ... tennist, mäletad? Käega tennist. Sellel
oli vist mingisugune nimi ka, aga seda ma ei mäleta. Aga tõmbasime nööri üle
õue, üle majaesise ja siis hakkasime kaks tükki ühel pool, kaks tükki, teisel pool. Ja
siis hakkasime tennisepalliga tennist mängima, aga peopesaga. See oli veel üks
mäng, siis kui me neljakesi olime. Tädi Iivi oli nii väike, et see ei mänginud meiega
midagi.
Siis me mängisime sellist mängu nagu „Persekas“. Sa seda me mängisime
õunaaias, seal maja taga. See oli selline mäng, et tohtis liikuda ainult vähikõnniga
ja kaitsta ennast ainult jalgadega. Ja kui sa, kui sa sellega hakkama ei saanud, ja
pihta said, siis pidid hakkama teist palliga viskama. Nii et see, kes sind taga ajas,
see oli … vähikõnniga liikus. Ainult jalgadega tohtis ennast kaitsta. Nii et pihta ei
tohtinud saada.
Nii, mis mänge siis mängisime? Oi, me mängisime „Kobaussi“. See oli selline mäng
oli meil ka. See oli rõngastega. Võimlemisrõngad olid meil seal hoovi peal maas. Ja
siis oli see, et see oli selline jutustamise mäng. Et ükskõik mis lugu sa rääkisid ja
kui loo … Kõndisid niimoodi seal mööda hoovi ringi rõngaste vahel ja natuke
kaugemal ja siis, kui sinu jutu sisse tuli selline tegelane nagu Kobauss, siis sa pidid
hüppama või jooksma kohe rõnga sisse. See, kes rõngast välja jäi, pidi hakkama
uuesti jutustama. Vat, sellist mängu me mängisime.
Ei räägi neid neid koledaid asju. Roomamisi lauda peal ja. Seda me oleme vist
rääkinud, kuidas me tegime neid asju, mida teha ei tohi.
Suvel mängisime Memme maja juures. Seal olid kõik, meie olime, siis oli tädi Anne
ja tädi Terje. Seda ema on ka kindlasti rääkinud. Oli see, et me lihtsalt, meil lihtsalt
suvevaheaega veetsime seal. Elasime jõe ääres. Nii et hommikul, kui päike hakkas
paistma, võtsime ma käterätikud kaasa, kõndisime jõe äärde. Plödistasime,
mängisime seal mudaga ja ujusime ja kõike asju. Kuigi mu ujuda ei osanud. Mitte
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keegi. Nii et me olime Ebega kõige väiksemad. Ebe oli veel väiksemast väiksem, nii
et ema Ebe plädistas selles pesukausis. Ilmselge, et ma olin ka kuskil seal, aga see,
et Ebe pandi pesukaussi, seda mäletavad kõik. Sellest lihtsalt räägitakse nii palju.
Aga kes see laseb? Meil polnud ühtegi täiskasvanut juures! Kõik olid lapsedlapsed, ja keegi ei osanud ujuda. See kõige õudsam. Siis me tegime vesikuppudest
endale keesid. Vesikupud on jões ju looduskaitse all. Aga me küll ei teadnud, et
need ning kaitstakse. Ja siis me tegime niimoodi, et vesikupul on selline lihav sisu
ja päris kõva selline nahk ümber. Nii et see kesta ribadest siis moodi murdsime,
tegime sellised nagu keti moodi asi, et ette jäi siis Vesikupp. Ja see oli väga-väga
kaunis kee ja seda me tegime kogu aeg. Aga nüüd enam ei tohi vesikuppu murda,
siis tohtis.
Siis me mängisime kooli seal, kus on praegult ... Me mängisime kooli keldri kõrval,
vaata seal, kus nüüd on mul meil see kaev, kus need lilled on. seal olid vanad
suured latakad, seda paekivi ja need olid nagu pingid. Siis me joonistasime ja
kirjutasime, ja siis loodusõpetuse tunnis kevadel me käisime konnakulleseid jõe
äärest toomas. Ja suure kolmeliitrise purgiga! Ja siis me tahtsime neid kasvatada,
aga ilmselt kullestele ei meeldinud kasvada seal purgis.
Plätserdasime. Ja seal jõe äärselt on need pokud. Mõtle, pokude vahel seal sellises
lohus, siis oli konnakulleseid nii palju. Oli see oli nii õudne! See oli nii põnev! See
oli meie loodusõpetus. „Tund tund“ see ei olnud, kuid me tahtsime neid
kasvatada. Ilmselt olime natuke peast soojad ka. Aga igastahes tegime sellist
eksperimenti, kas me suudame konni kasvatada. See ei tulnud meil väga hästi
välja.
Nii, mis meil siis seal veel oli? Memme pööning oli kõige põnevam koht.
Sellepärast, et need memme pööningule oli tassitud igasuguseid vanasid asju:
kõik kingad ja siis olid vanad ajakirjad ja kleidid. Ukse kõrvalt läks trepp üles, enam
seda treppi ei ole. Paremalt poolt ukse kõrvalt läheb kohe ülesse, vasakule läks
kööki. Ja seal me istusime ja seal oli hästi soe kui suvi oli. Plekk tegi ülemise
korruse soojaks. Aga loomulikult meeldis ka rottidele seal väga elada, sest Memm
kuivatas seal vilja. Rotisitta ja vanu kingi.

Mis, mis mängu või siis veel tegime? Rahvastepalli me mängisime ka. Tegelikult
olin ikka niimoodi, et tollel ajal oli, et ei olnud hommikust õhtuni multifilme. Kella
poole kuuest kuueni olnud multifilmid, pool tundi iga päev. Ja selleks kui
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multifilmid hakkasid, siis kõik lapsed läksid koju. Pärast multifilmi sa võid tagasi
õue. Kõige parem mänguasi oli teine laps!
Ja siis me mängisime Tuletõrjemäel, küll igasugusest „Uka-ukat“ ja rahvastepalli ja
… kõike asju.
Meil ei olnud ju ainult meie, vaid ja siis oli terve tänava seltskond. Oli Põllu tänav,
Koidu tänav ja Viru. Meil oli sõda ju Viruga. Viru siirupimajades elasid lapsed ja siis
me läksime tülli. Siis oli see, oli nagu sõjamäng. Ma mäletan, kui Ivar võeti vangi,
me nutsime, sest Viru tänava pikalt võtsid ta vangi.
Me ikka elasime õues ja pimedani välja. Mängisime rahvastepalli ka niikaua kui
palli nägi. Ja kui esimene ema hõikas, et: “Koju!“ siis kõik lapsed läksid koju. Vat,
selliseid mänge me mängisime.
Siis mängiti nukkudega. Nukudele õmmeldi riideid. Käisime Riina juures, aga me ei
teinud seda väga palju. Aga mäng-mäng oli ju. Tema ema viitsis õmmelda
nukkudele asju. Oi mis ilusad riided kõik seal olid! Meie ema õmbles ainult meile
ja meie nukkudele ei tahtnud ema õmmelda riideid. Aga temal oli küll ostetud
need riided ja siis ema õmmeldud ja ta õmbles ise ka. Ja tal oli hästi palju! Siis ikka
mängisime seal kodu. Aga tegime selliseid asju. Me tegime oma kodu. Sõstardest
süüa ja meil oli ka päris söök, mitte minisugune sodi. Ja siis kõiki pidid tulema
sööma. Tegime õunasuppi: vett, vett, õuna ja suhkurt.
Nii, mis me siis veel tegime?
Viitsisime alati talvel minna suuskadega Neerutisse, siis seal mitu tundi suusatada
ja siis suuskadega tagasi ka tulla. Nii et.
Lumememme ehitamist mäletad? Meil olid karud puu otsas. Ja igal talvel, siis kui
sula oli, siis me emmega ehitasime. Memme juures veel kõige parem! Siis oli
märtsivaheaeg, siis oli lund palju. Memmel olid ainult sellised käigud, kus tema sai
ringi liikuda … sinna puukuuri ja keldrisse. Ja siis kui kevad oli, siis pealt päike
sulatas lumekooriku kõvaks ja siis me saime sinna igasuguseid käike ja mitte ainult
koobast, vaid ikka käigud ka. Saime selliseid asju ka teha. Ja see oli väga tore! Ja
lund oli nii palju! Lund oli nii palju!
Varem nagu ei traavisi, me kolasime ja ühe vanaema juurest teise vanaema juurde
ja Tirbikul me olime ainult laudas. Me käisime vaatamas, kus põrsad olid. Vanaisa
talitas sigu. Ai, me käisime vaatamas - ilusad väikseid puhtad väiksed roosad
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põrsad. Vahest vana siga magas mõne lapikuks ka. Aga muidu oli tore! Põrsad
tegid kobadi-kobadi-kobadi-kobadi!
Siis selliseid mänge meie mängisime, Aa, tead mis? Meil polnud väga palju
lauamänge. Mäletad, me tegime endale lauamängu, kus olid kõikvõimalikud
need… Tegime ise rahad, see on umbes nii nagu „Monopol“ oli. Meil oli suur see
joonistuspaber . Selle me tegime, jagasime ruutudeks. Küll seal oli ikka Ziguli ja siis
olid Fordid ja kõik sellised tollel ajal, mida me teadsime, selliseid firmasid. Ja siis
täringuga veeretasime. Kui sa sattusid sinna firma kasti, siis sa võisid selle ära
osta, kui sul raha oli või siis trahvi võtta. Nii et igatahes meil olid väga suurte
nullidega rahad. See oli umbes nii nagu „Monopol“, aga selle me joonistasime ise.
Ja seda me ikka mängisime kohe vahepeal hullunult. Istusime üleval, seal kus on
praegu Janno ja nende lastetuba, eksju. Ja seal pani viuh! Tegime igasuguseid, kus
ikka vahele pidi jääma ja trahvi maksma ja … Seda mängu me mängisime küll
ülemisel korrusel.
Meil oli tõesti põnev!
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2.
Minu vanaema lapsepõlve lood.
Ellen-Anette Alak (Rakvere Gümnaasiumi 4. klassi õpilane)
Minu vanaema Made on sündinud 12. jaanuaril 1947 Taevere vallas Viljandimaal
neljanda lapsena. Nende peres oli isa, ema ja kuus last. Lapsed pandi tööle
varakult, juba enne kooli.
Vanaema ema oli kuri, vits välkus tihti. Isa aga oli hea ja leebe. Algul käis vanaema
kodus karjas. Neil oli palju lambaid, 2 lehma, vasikas ja raskemate tööde
tegemiseks toodi kolhoosi tallist hobune, sageli tegi seda vanaema. Kodus oli veel
igasuguseid töid teha. Laste töö oli sigadele rohu tampimine, juurvilja rohimine ja
karjas käimine. Vanaema läks suvehommikul väga vara oma isaga heinamaale
niitma. Hommikul on hea jahe ja kastega on kergem niita. Pärast tuli loog üles
võtta ja saadu panna ning seejärel hobusega koju tulla.
Aga ükskord juhtus õnnetus vanaemaga, kes oli koormategija. Tema vend ja isa
andsid hangudega heina koormasse. Kui koorem valmis sai, viskas vanaema
koorma otsa pikali. Vennas tassis algul hangu käes, aga ühel hetkel viskas selle ka
koormasse, kus vanaema pikutas. Ta arvas, et vanaema on teisel pool koormat.
Hang läks vanaemal labajalast läbi. See oli vennale suur ehmatus. Õhtul läks mu
vanaema kinno, aga tagasi ei saanud ta ise tulla, sest jalg paistetas üles.
Naabripoiss tõi rattaga koju.
Talved olid vanaema lapsepõlves pikad, külmad ja lumerohked. Toas oli ka külm,
kui puhusid põhjatuuled. Enne ei saanudki magama minna, kui ei olnud tekki ja
lina ahju peal soojendanud. Hanged olid vahel nii kõrged, et ulatusid maja
räästani. Isa pidi labidaga aknad lahti kaevama, et õue näeks.
Vanaema koolitee oli 3 km pikk. Kui teed olid kinni tuisanud, siis pani isa hobuse
ree ette ja viis lapsed kooli. Raske oli ka kiilasjääga seda teed käia. Koolis oli tore.
Vanaema oli pioneer nagu kõik lapsed sel ajal. Nad tegid luuremänge, õppisid
matkatarkusi ja tegid matku. Koolis tehti isetegevust. Vanaema mängis teatris,
võttis osa deklameerimise võistlustest. Mitu aastat oli vanaema klassi parim
sportlane.
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Kui vanaema juba koolilaps oli, hakkas ta kolhoosis tööl käima. Loomakapsad olid
terve suve külalaste hooldada. Tuli ka heinal käia. Kõige raskem oli rõukude
tegemine. Isa tuli vahel appi harjasid tõstma. Raske töö oli ka lina kitkumine.
Raha, mis vanaema selle töö eest sai, andis ta õdedega oma emale. Ema ostis
neile kõik kooliks vajaliku (riided, õpikud, jalanõud, koolitarbed).
Vahel jäi ka aega järves ujumas käia. Üks juhus on vanaemal eriti meeles. Nad
tegid õega parve ja hakkasid sellega järvel sõitma. Aga järve ääres oli ka 3-4
väikest tüdrukut, kes nurusid ennast kaasa parvele. Keset järve läks parv ümber,
sest lapsed jooksid korraga ühte serva. See oli väga hirmus! Lapsed ei osanud ju
ujuda. Kui vanaema ja tema õde Kärt parve alt välja said, hakkasid nad lapsi
otsima ja parve peale tõstma. Paanika oli suur. Kõik lõppes hästi, ka riided said
põõsa otsas päikese käes kuivaks
Nõukogude võimu ajal oli kõigest nappus. Eriti on vanaemal meeles magusa
puudus. Suhkrut sai iga pereliikme kohta 1kg (võib olla ka vähem). Vanaema läks
ükskord seda suhkrut tooma. Tagasi tulles hakkas ootamatult paduvihma sadama.
Vanaemal oli ainult sitsikleit seljas. Ei jäänudki muud üle kui vanaema istus nii
kaua suhkrukotti otsas kui vihm üle jäi. Pärast koju tulles kiitis isa: “Tubli, et sa
tulid selle peale, sest muidu oleks suhkur sulanud.”
Vanaemal on olnud veel mitmeid ohtlikke juhtumeid, mis on lõppenud hästi.
Need raskused on minu vanaema tugevamaks muutnud. Kuid nii mõnigi õnnetus
oleks võinud väga halvasti lõppeda…
Minu vanaema on tark. Ta armastab lugeda ja on enesekindel oma valikutes.Kui ta
teeb midagi valesti, siis õpib ta oma vigadest. Ta on mulle õpetanud, et kui sa
midagi väga armastad, siis usu sellese ja see täitub. Ja ka seda, et tark õpib oma
vigadest.
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3.
Nutiajastu.
Arabella Altrof (Rakvere Gümnaasiumi 5. klassi õpilane)
Kunagi, kui meie vanemad ja omakorda veel nende vanemad olid väikesed, ei
olnud olemas selliseid asju nagu nutitelefonid. Nemad mängisid päev otsa
hommikust õhtuni õues ja ei osanud arvatagi, et sellised asjad nagu nutitelefonid
on tulemas.
Varasemalt oli igas peres olemas vähemalt üks lauatelefon. Seda pidi kasutama
näiteks nii, et otsisid telefoniraamatust numbri, keerasid üht ketast, mille taga on
numbrid, panid toru kõrva juurde ja jäid ootama. Kuid kui keegi ei vastanud, tuli
mõne aja pärast uuesti helistada, sest lauatelefonile ei jäänud ju teadet, et
“vastamata kõne” nagu nutitelefonidel.
Kuid siis 1995.aastal tulid Eestisse esimesed kaardiga telefoniputkad ehk
taksofonid. Enne seda umbes 1930datel olid tegelikult juba mõned taksofonid ka
Eestis, aga need olid müntidega maksmisega, see tähendab seda, et kui sa
helistada soovisid, pidid sul alati olema mõni münt kaasas. Kui sa näiteks rääkisid
putkas oma sõbraga ning aeg hakkas lõppema said alati aega juurde osta, panid
uued mündid sisse. Kaardiga taksofone kasutati nii, et sa läksid sinna putkasse,
panid kaardi sisse, valisid numbri ja helistasid.
Minu vanaema ja ema rääkisid, millal tuli nende perre esimene arvuti, mu ema ja
onu olid siis gümnaasiumiastmes. Umbes 1995.aastal, selle aja kohta oli see arvuti
päris kallis, väga väikse ekraaniga suur kast. Mu onu olevat mänginud seal kaht
mängu – Ussimäng ja Sim City.
Nüüd on aga pea kõigil nutitelefonid ja sülearvutid ning paljud lapsed tegelikult ei
tea, mis oli enne nutiseadmete tulekut.
Minu vanaema Made on sündinud 12. jaanuaril 1947 Taevere vallas Viljandimaal
neljanda lapsena. Nende peres oli isa, ema ja kuus last. Lapsed pandi tööle
varakult, juba enne kooli.
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4.
Raamatud läbi aegade.
Elise Bobõlski (Rakvere Gümnaasiumi 5. klassi õpilane)
Inimesed on ikka raamatuid lugenud, loetakse ka praegu. Varem kui lastel oli
vähem asju teha, näiteks ei olnud arvuteid, telefone nii palju huviringe,
kokakoole, trenne, muusikakoole, loeti palju rohkem. Erinevatel aegadel on olnud
inimestel erinevad lemmikraamatud.
Sellel ajal kui minu vanaema oli laps, oli väga vähe raamatuid kodus. Tema
vanemate kodus ei olnudki üldse raamatuid, tema kasuvanemate kodus olid
üksikud raamatud. Kooli ajal luges vanaema palju, aga raamatuid sai peamiselt
oma kooli raamatukogust. Vanaema luges erinevaid lastejutte, aga ei mäleta
enam, mida täpsemalt. Meelde on jäänud ainult Silvia Rannamaa “Kadri” ja
“Kasuema”, mis vanaemale väga meeldisid. Ka minu ema on lugenud neid
raamatuid ning ka temale meeldisid need väga. Vanaisa kodus oli aga palju
raamatuid, sest tema ema Helmi, minu vanavanaema, oli suur kultuurihuviline.
Vanaisa luges peamiselt seiklusjutte. Sel ajal hakkas ilmuma seiklusjuttude sari
“Seiklusjutte maalt ja merelt”, mida vanaisa luges. Eriti meeldisid talle Jules Verne
raamatud.
Kui minu ema oli laps, oli neil kodus väga palju raamatuid, riiulite viisi ja kappides
ka. Vanaema juures, kus ema lapsena elas on ka praegu väga palju raamatuid
alles, kust mina neid väiksena uurisin ja lugesin, kui vanaema juures olin rohkem.
Sellest ajast on juba ka palju piltidega raamatuid alles. Minu ema luges väga palju,
aga mitte kõiki raamatuid, mis tal kodus olid. Ta käis ka palju raamatukogus, nagu
tänapäevalgi käiakse. Lemmikraamatud olid noortejutud, hiljem krimiraamatud.
Mina käin ka palju raamatukogus koos sõpradega. Lisaks raamatute laenutamisele
mängime seal ja veedame muidu toredasti aega. Minule on lapsena väga palju
ette loetud. Kuni koolini loeti mulle igal õhtul raamatuid. Mulle on meeldinud
erinevatel aegadel erinevad raamatud. Näiteks kunagi oli mu lemmiksari Lasse ja
Maia detektiivibüroo sari. Lugesin kõik selle sarja raamatud läbi. Enne seda
meeldisid mulle Paula raamatud, mida lugesin ka üle kümne raamatu. Praegu on
mu lemmikraamatud Harry Potteri sarja raamatud. Mulle meeldivad need, sest
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need on väga põnevad, seal on palju erinevaid võlureid ja võluelukaid. Kogu sari
on põnev ka siis, kui olen juba kõiki filme palju kordi vaadanud. Harry Potteri
raamatutes on palju rohkem asju kui filmides, nii et iga kord saan midagi uut leida.
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5.
Meie pere traditsioonid.
Henry Paap (Rakvere Gümnaasiumi 5. klassi õpilane)
Minu vanavanaema Linda on sündinud aastal 1936. Tema peres oli ema, isa ja
seitse last. Nende pere oli väga vaene ja kõik pidid tegema väga palju tööd. Kui ta
laps oli siis jõulupuu toodi alati jõuluks tuppa, sai tapetud siga, tehti veri vorsti ja
sülti. Suurt peolauda polnud neil kunagi, ei käinud jõuluvana ja ei saadud kunagi
kingitusi. Aastavahetusel söödi toitu mis jõuludest oli järele jäänud. Ilutulestikku
ei lastud kunagi ja igaüks oli oma kodus oma pere keskel. Ei jõuludel ega
aastavahetusel ei mänginud pere ühiseid mänge. Jaanipäeval tehti alati pargis
suur lõke ja kontsert korraldati klubi poolt. Tantsiti pargis, mängis elav muusika ja
otsiti jaaniusse. Naistepäevi ja tantsuõhtuid korraldati samuti klubis. Riietuses
kandsid naised alusseelikuid ja nende peal kleite. Meestel olid alati seljas
ülikonnad. Lapsepõlvest mäletab vanavanaema veel seda, et lapsed mängisid alati
õues. Põhilisteks mängudeks oli rahvastepall ja kepi varastamise mäng. Ise
õmmeldi nukud ja nukkudele riided.
Minu vanaema Ille sündis aastal 1962. Tema peres kasvas viis last, üks poiss ja neli
tüdrukut. Nende jõule peeti lapsena salaja. Kuna Eestis oli NSV Liit, siis jõulude
pidamine oli Eestis keelatud. Tema isa tõi alati jõuluks tuppa kuuse, mida varjati,
tõmmates akende ette kardinad. Nõukogude Liidud ajal peeti nääre ja käis
näärivana. Koolis peeti nääre detsembris ja kolhoosis jaanuaris. Aastavahetuse
pidamine ja pidustused olid kõigile lubatud, joodi šampust ja tantsiti klubides.
Lihavõttepühi ei peetud ka kunagi, kuna see oli usupüha. Mune küll kodus ikkagi
värviti ja toodi tuppa pajuurvad. Jaanipäeva peeti lapsena ja ka täiskasvanuna
alati ja need olid alati toredad. Hüpati üle lõkke, kiiguti võllakiigega, otsiti
jaaniusse ja punuti pärgasid. Pärja punumisel oli oluline, et kasutaksid pärjas
seitset erinevat lille, siis saad peigmehe. Riietumisstiil hakkas juba muutuma.
Naised võisid kanda pükse ja sviitreid ja meestel olid alt laienevad püksid. Moodi
tulid ka teksased. Oma lapsepõlvede mänguasjadest mäletab vanaema kõige
paremini oma plastmassist valget kitsetalle. Ainuke sünnipäev mida tal peeti oli
siis kui ta sai viie aastaseks. Sellel sünnipäeval kinkisid kolhoosi naised talle suure
kollase karu. Suvel sai palju mängitud vanaema juures. Kalossidest olid tehtud
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bussid, mille sees sõitsid kaltsunukud, mille nad ise olid õmmelnud. Pilbastest
ehitati endale talud ja aiad.
Mina, Henry olen sündinud aastal 2008. Võrreldes vana ajaga on meie pere
traditsioonid väga palju muutunud. Jõule peame meie alati suure pere ringis.
Laual on alati rikkalik söögivalik, käib jõuluvana ja kinke saadakse alati.
Aastavahetusel lähme perega välja rakette vaatama, valame tina ja mängime
erinevad mänge. Jaanipäevad veedame ka alati perega maal. Teeme lõket,
mängime erinevaid mänge, grillime ja otsime jaaniusse. Sünnipäevasid peetakse
meie peres alati. Lubatud on kutsuda sõbrad ja alati tulevad ka sugulased.
Kingitustest ei ole me ka kunagi ilma jäänud. Riietumisstiil on tänapäeval suurema
valikuga. Naised võivad kanda nii pükse kui seelikuid, meestel on popiks läinud alt
kitsenevad püksid. Tänapäeva lapsed ei mängi enam nii palju õues kui vanasti.
Väga palju mängitakse arvutis ja ollakse palju sotsiaalmeedias. Tänapäeva lastel
on väga palju mänguasju, millega nad tegelikult ei mängi. Tundubki et mida
vähem on lapsel asju seda rohkem ta neid hoiab ja armastab, nagu minu vanaema
oma valget kitsetalle.
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6.
Laste mängud enne ja nüüd.
Anete Helman (Rakvere Gümnaasiumi 5. klassi õpilane)
Sõjajärgsete aastate lastel ei olnud selliseid mänguasju nagu on tänapäeval. Minu
vanaema jutustas millega nemad mängisid.
Nad joonistasid paberile nukud, lõikasid need välja ja värvisid ära, siis joonistasid
neile kaunid riided ja mängisid nendega. Samuti mängisid nad värviliste
kommipaberitega. Ükskord ta leidis ilusad värvilised klaasikillud maast, ja mängis
nendega keksu. Vanasti kogunesid ümberkaudsete majade lapsed kokku ja
mängiti igasuguseid mänge nagu näiteks peitust ja kulli.
Tänapäeval on kõik poed mänguasju täis ainult mine ja osta nii palju, kui rahakott
võimaldab ja valik on suur ja lai. Alati, kui ma vanaema juurde või siis autoga
sõitma läksin oli mul kaasas kaks kotitäit mänguasju, näiteks nukud ja
joonistamise asjad. Nüüd mul polegi eriti mänguasju, ainult mõned kaisuloomad
ja muidugi telefon. Veel meeldis mulle mängida legodega. Kuna mu emale väga
meeldib legomaju ehitada, siis tema tegi need valmis ja seejärel mina lihtsalt
mängisin nendega.
Vanaaeg oli küll kohutav minu arvates, aga nüüd ei ole kuna kõik on muutunud.
Tänapäeval on lapsed ainult oma nutiseadmetes. Kõik mängud on kolinud meie
telefonidesse. Eks igal põlvkonnal on, olnud on ja jäävad oma mängud ja
mänguasjad.
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7.
Minu vanatädi mälestused lapsepõlvest Kantkülas.
Liisa Bauvald (Rakvere Gümnaasiumi 5. klassi õpilane)
Minu kodukülas Kantkülas elas kunagi ka minu vanatädi Aino. Ta jutustas mulle
oma elust.
Ta perel oli kaheksa lehma, hommikul viidi lehmad karjamaale ketti. Kell kuus või
seitse tuli lehmi esimest korda lüpsta. Lehmi viidi uude kohta iga 2h järel, seda
tegid vanemad lapsed või täiskasvanud. Lõunal toodi lehmad koju lüpsma.
Kantkülas lapsed karjas ei käinud. Lastel oli igal ühel oma peenar, porgandipeenar
vms., seda tuli rohida ja umbrohi viia sigadele ette, künasse. Laste tööks oli ka
kanade valvamine, sest kanad tahtsid uitama minna või mõni loom tahtis neid ära
süüa. Neil oli ka koer, kes aitas loomi valvata. Enne 12. eluaastat ei tohtinud
lapsed kaevust vett võtta, kuna kaev oli väga sügav ja väiksemad lapsed võisid
sinna sisse kukkuda. Alati pidi lehma jooginõu lõuna ajaks vett täis olema ja seegi
oli laste töö. Lapsed pidid ka valvama, et karjaaia mulgud kinni oleks, kui loomi
teise kohta viidi. Vanemad lapsed pidid värskeid kartuleid korviga toomas käima.
Tuli otsida kõige tugevam kartulipealne, sest selle all olid kõige suuremad kartulid.
Ka puude ladumine ja väiksemate õdede, vendade eest hoolitsemine olid laste
tööd.
Sünnipäevi siis ei peetud, kui peeti, siis tavaliselt ainult vanemate inimeste
juubeleid. Esimene kord kui minu vanatädi Aino sünnipäeva tähistada sai oli kui ta
sai kaheksa aastaseks. Ta sai kingituseks sinise-valge kirju kammi. Selle peale
hakkasid ta väikesed õed nutma, et miks nemad ei saanud. Isa pidi siis kammi
kappi panema ja ütles, et läheb posti võtma ning läks poe juurde, kus asusid
postikapid, nende pere kapi number oli 16. Ta ostis teistele lastele kammid ja koju
jõudes sai Aino oma kammi tagasi ja ka teised said endale kammi.
Igal pühapäeval oli kombeks teha hommikuks pannkooke ja lõunaks kapsasuppi
ning mannavahtu.
Esimene klass läks kooli 15.augustil aga teised klassid alustasid 1.septembril.
Klassis käis lapsi väga palju. Aino käis Rägavere koolis.
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Siis toodi lastele mänguasju laatadelt. Rakverre laadale mindi hobusega 3h. Ainol
oli kolm nukku nende nimed olid: Aadu, Robert ja Paul. Emapoolne vanaema tegi
ka lastele nukke. Lapsed lõikasid katki pearätid, et teha oma nukkudele riideid,
kuigi pearätte ei tohtinud selleks kasutada. Aino õde Salme oli üks kord teinud
Ainole nukku, ta lõikas tüki ühest ilusast laudlinast. Mõne aja pärast märkas ema
seda ja Salme tunnistas üles, et tema oli teinud Ainole nukku. Salme sai
pahandada aga nende peres ei karistatud, vahel saadeti küll nurka. Üks päev olid
lapsed olnud õues ja Salme viskas Ainot kiviga, see peale viskas Aino teda vastu
kartuli taimega millel olid kartulid küljes. Isa nägi ainult Aino viskamist ja Aino sai
pahandada, et kartulid läksid raisku.
Need mälestused on pärit 1940ndatest aastatest.
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8.
Minu ja mu vanemate koolielu.
Markus Känd (Rakvere Gümnaasiumi 5. klassi õpilane)
Minu ja mu vanemate koolielu on erinevad. Minu ema käis koolis Rakvere
Reaalgümnaasiumis, mis oli varem Rakvere 3. keskkool. Minu isa kool oli Aaspere
põhikool, mida tänapäeval enam ei ole. Minu vanemad läksid kooli, kui oli veel
Eesti NSV. Nad pidid kandma koolivormi ja nende aabitsas olid Lenini pildid.
Minu ema pidi minema kooli kell 8. Tema lemmiktund on inglise keel ja
ebameeldivam tund keemia. Mu ema tunnid kestsid 40-45 minutit ja vahetunnid
10 min. Vahetundidel kõndisid minu ema ja tema klassikaaslased koolikoridoris
ringiratast.
Igal nädalal kontrolliti kas igal õpilasel on kaasas kamm, taskurätik ja käterätik
ning kontrolliti ka kas küünealused on puhtad. Pikad juuksed pidid olema patsis
kinni, kõrvarõngaid ega muid ehteid ei lubatud kanda. Mu ema pidi koolis sööma
koolis piimasuppi ja teisi sööke, mis talle ei maitsenud. Ta mängis sõpradega
kummikeksu, uka-ukat ja matsu. Mu ema oli väga liikuv laps. Ta suusatas, uisutas,
kelgutas, ronis puude otsas, sõitis jalgrattaga, jooksis ja tal oli pidevalt põlved
lõhki.
Minu isa läks kooli kell 8.50. Kool asus 9 km kodunt ja isa käis koolis jalgrattaga.
Hommikul kooli jõudes anti kohe hommikusööki. Minu isa lemmiktund oli
kehaline kasvatus ja mu isa ebameeldivaimad tunnid oli vene ja saksa keel. Mu isa
tunnid kestsid ka 40-45 minutit ja vahetunnid 10 minutit. Mu isa ja tema sõbrad
mängisid kooli saalis vahetunni ajal. Minu isa pidi sööma koolis suppe, nt
piimasuppi, hernesuppi jne.
Mu isa on lapsena mänginud matsu, kulli, vibulaskmist, teinud rakulkasid jne.
Minu isa oli hüperaktiivne laps ja temaga juhtus pidevalt midagi. Ta sõitis
jalgrattaga, mängis jäähokit ja jalgpalli, sõitis motika ja kardiga ning tegi palju
sporti. Muidugi tegi ta ka palju pahandusi.
Siis kui minu vanemad koolis käisid ei olnud telefone ega arvuteid, sellepärast nad
lugesid palju raamatuid. Meie tänapäeval oleme arvuti taga, mängime uusi mänge
ja konsoolidega väga palju, vaatame nutiseadmetest YouTube´i ja me ei liigu sama
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palju nagu meie vanemad. Enamus lapsi ei viitsi raamatuid lugeda ja kooli
sõidame autoga, isegi kui kool on lähedal.
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9.
Juttude kogum minu vanemate nooruspõlvest.
Oliver Veber (Rakvere Gümnaasiumi 5. klassi õpilane)
Kui minu isa oli noor koolipoiss käis ta suvel endale taskuraha teenimas Pajustis
Eduard Vilde nimelises kolhoosis. Isa koos oma sõpradega tegi suvevaheajal
kolhoosis erinevaid haljastustöid.
Nende igapäeva sõiduvahendiks oli mopeed või jalgratas, minu isal oli mopeed
Delta, mida oli sellel ajal raske uuena poest osta. Isa sai uue delta endale osta läbi
vanaisa tutvuste Jõgeva motokrossi klubist. Isa oli üliõnnelik, kui sai endale Delta
osta suvel teenitud raha eest.
Kolhoosis niitsid nad muru, värvisid aedu, parandasid rebase farmis puure ning
tegid kõiksugu erinevaid haljastustöid. Isa teenis ka taskuraha peedipõllul
kõblates umbrohtu, sellel ajal kasvatasid paljud perekonnad peeti, et lisaraha
teenida.
Sellel ajal olid kasutusel rublad. Poes oli toit väga odav kuid poes oli vähe kaupa ja
polnud midagi eriti osta. Suvel meeldis isal lõunat söömas käia sõpradega Pajusti
sööklas, kus ühe rubla eest sai osta prae, supi ja magustoidu ning raha jäi veel üle
limonaadi ja saia jaoks.
Sellel ajal ei müüdud poes palju kooke ja magusat minu vanaema küpsetas ise
kõiksugu kooke ja maiustusi. Isa lemmikmaius oli hapukoor segatud suhkru ja
kakaoga ning vanaema küpsetatud Napoleoni kook.
Vabal ajal mängisid lapsed kogu aeg õues, sest tol ajal polnud arvuteid ega
internetti, minu isa lemmikmäng oli ukakas mida mängin mina ka praegu koos
sõpradega. Isale meeldis ehitada sõpradega metsas onne. See oligi minu isa üks
hea meenutus oma nooruspõlvest ja see huvitab ka mind.
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III osa
Naljalood
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1.
Naljakad lood … Kaja Põldmaa
1. lugu
Meil oli koolis stiilinädal. Ja lugu ise juhtus muinasjutustiili päeval. Ma ei viitsinud
või ei olnud aega sel päeval eriliselt pingutada. Läksin nn kostüümilattu, haarasin
sealt esimese ettejuhtuva kuninga krooni ja surusin endale pähe. Edasi tulid
igapäevatoimetused peale ja unustasin selle krooni.
Istun siis oma laua taga, vestlen telefoniga ja klõbistan arvutiga kui korraga
koputatakse. Hüüan: “Sisse!“ Siseneb keegi tumedapäine härrasmees, tutvustab
end ja soovib meie kooli õpilastega läbi viia mingit veeohutuse teemalist projekti.
No uurin täpsemalt projekti kohta ja saan teada, et tundub äge ja vajalik asi
olevat. Nüüd vaja veel algklassiõpetajatega ka kooskõlastada, aga kuna kell on just
tundi helisenud me neid kätte ei saa. Tuleb oodata. Tutvustan külalisele
koolimaja, pakun kohvi ja vestleme veel maast ja ilmast. Nii muuseas läheb käsi
soengut kohendama ja oh õudust… avastan, et mul on ikka veel kroon peas! Suure
ehmatusega kokutan midagi stiilipäevast. Selle peale pahvatab külaline rõõmsalt
ja kergendatult naerma. Ta arvanud algul, et mine tea, võib olla ongi Simuna
Koolis selline komme, et direktor istub päevade kaupa oma toolil kroon peas.

2. lugu
Umbes 18 aastat tagasi läksid kangesti moodi kanuumatkad. Nii otsustas meiegi
edumeelne kollektiiv ühel õppeaastal sügise algust tähistada kanuumatkaga
Põltsamaa jõel. Mõeldud tehtud. Minu paariliseks osutus hea kolleeg kes enda
kohta tavatses Karlssoni kombel öelda, et ta on parajalt paks ja parimais aastais.
Mind aga kutsus ta hellitavalt rääbakaks. See tähendab, et meie kasvu- ja
kaaluvahe oli ikka mitmekordne. Aga noh, vastandid tõmbuvad ja me saime väga
hästi läbi. Istusime siis rõõmsalt ühte kanuusse. Mina ette, tema taha ja sõit läks
lahti. Esimese mahalangenud puuni läks asi suhteliselt ladusalt … ja siis see juhtus.
Selle asemel, et elegantselt kummarduda ja puu alt läbi liuelda, takerdus meie
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kanuu kuidagi puuokstesse ja läks labasel kombel ümber. Mu vaene kaaslane oli
juhtunust nii šokis, et ei võtnud kuulda ühtegi nõuannet ega õpetussõna kuidas
kanuu uuesti õigetpidi saada. Seisis teine keset Põltsamaa jõge kaelast saadik vees
(endal imeilus soe Haapsalu sall õlgadel kaitsmaks turja külmetuse eest) ja kordas
nagu mantrat: „Mina olen süüdi, mina olen süüdi, mina olen süüdi ...!“ Kooli
sekretär, kes oli õnnelikult takistusest möödunud, üritas samal ajal telefonitsi
meeskolleege kätte saada, et need õrnadele naisterahvastele appi tuleksid.
Mõtlesin kuidas sõber jõest välja saada enne kui külm ta kangeks teeb. Lõpuks
võtsin julguse kokku ja hakkasin teda sõimama. Hirmsate sõnadega. Ja ennäe
imet, tuli nagu vagur lambuke veest välja. Väänasime riided kuivaks ja jäime abi
ootama. Peagi ilmus käänaku tagant välja kanuu kolme läbi vettinud mehega.
Nimelt, kui nad meie hädasõnumi kätte said, hüppasid kangelaslikult ühte
kanuusse ja suure hurraaga hakkasid vastuvoolu tagasi sõudma, aga esimene
aerutõmme tehti korraga ühele poole ja tulemuseks nägid kolleegid hetkeks
ainult kolme paari jalgu mis taevapoole küünitasid, enne kui vee alla vajusid.
Kuna mehed olid enne juba märjaks saanud läks meie päästeoperatsioon väga
libedalt, sest muidu oleks enne vette minekut märjakssaamise hirm olnud, nüüd
jäi see mure ära.
Peale päästmist kulges meie matk suhteliselt rahulikult õnneliku lõpuni. Ainult
ühe korra õnnestus veel kanuu ümber ajada, aga nüüd olime juba kogenud ja
kanuu õigesse asendisse saamine oli käkitegu. Igatahes nii palju nalja pole meie
väljasõitudel ei enne ega pärast enam saanud. Õnneks oli ilm peaaegu suviselt soe
ja me ei saanud isegi mitte nohu sest vees solistamisest!
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2.
Naljalood. Aivo Põld
Kord ühes tuntud firmas peamehhaaniku juures juhtus järgmine lugu: tegin
roostesurma aerosooli demo. Lasin tema laua peal alustassile sutsu õli ja panin
poldi püsti sinna seisma. Roostesurm hakkas nagu ikka ise polti mööda üles
ronima. Klient oli tootest vaimustatud. Panin aerosooli pudeli koos kõrrega tema
lauale paberite kõrvale. Järsku kukkus kõrre otsast üks õli tilk tema tähtsatele
paberitele. Klient palus mul aerosoolpudeli laualt ära panna. Võtsingi pudeli oma
kätte ja enne kohvrisse panekut hakkasin aerosoolpudeli kõrt otsast ära
tõmbama.
Tõmbasin esimest korda – kõrs ei tulnud otsast ära. Tõmbasin teist korda
tugevamalt – aerosool läks kogemata lahti ja lasin pool lauda grafiiti sisaldava
määrdega kokku. Kliendi paberid olid laual ära rikutud. Vabandasin ja tõmbasin
kõrre laua pealt ära. Kolmas kord juba otsustavamalt tõmmates ei tulnud kõrs
ikka ära- nüüd lasin kliendi näo määrdega mustaks, hetkega sai tast neeger. Ja
prillid lasin ka muidugi üle, nendest polnud võimalik läbi näha. Klient võttis siis
oma luubid eest, et midagigi näha.
Kõige pullim oli see, et neegrile olid nüüd valged prillid ette joonistatud, ja
kabinetis kohale kutsutud alluvad naersid nii, et kõht kõveras. Vabandasin sorry ja
sorry ning andsin kohvrist grafiidi mahapesemiseks abrasiivse kätepesupasta, sest
tavalise seebiga seda maha ei saa. Tualettruumist tuli välja aga ehtne punanahkpesi ju abrasiiviga oma nägu. Sellel korral ei läinud tõesti diiliks, aga hiljem ikka
mõne üksiku asja võttis ka. Klient on tuntud inimene.
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¤ MÕNED LOOD ¤
1. Küla velsker
See esimene lugu on selline, et jutustan seda edasi. Nimelt oli kaugel nõuka ajal
meie kohalikus velskripunktis velskrina tööl mees, kes ilma pulli ja naljata kuidagi
ei saanud. Kord hakati külamehel hammast tõmbama. Esmalt joodi ikka piiritust ja
kui juba päris purjus oldi, siis hakati hamba kallale. Kõigepealt tõmmati kõrvalt 2
tervet hammast välja ja kui siis haige hambani jõuti, siis pani patsient toolilt
jooksu.
¤¤¤
Teine lugu, mis temaga meelde tuleb on jaanipäevast. Nimelt tegi kohalik kolhoos
ka rahvale jaanipäevaks õlut. Enne õllevinkude sulgemist valas kohalik velsker
naistele mõeldud õllevinkusse piiritust sisse. Eks siis jaanipäeval mutikesed
mekkisid seda magusamat õlut ka. Ainult et pärast pidu olid osad kohalikud mutid
kraavis.
¤¤¤
2. Miks ma peeti ei söö
See pole küll naljalugu (minu jaoks), teised on ikka muigama ajanud, lugu siis
selline:
kunagi lasteaias lõunasöögilauas jätsin pool peedisalatist järele, lihtsalt kõht sai
täis. Aga kasvataja Maiele see ei meeldinud, ütles, et temal kõik lapsed söövad
taldriku tühjaks. Mina jälle, et mul on kõht täis. Siis võttis kasvataja selle lusikatäie
peeti, mis alles oma kätte ja ütles, et tee suu lahti. Mina seda muidugi ei teinud.
Seejärel haaras teise käega minul kaela ümbert kinni ja tahtis selle lusika mulle
suhu toppida, mina hoidsin aga suud kinni. ega tal siis muud üle ei jäänud kui
kangutas lusikaga mu lõua lahti ja surus selle peedi mulle nii sügavale kurku, et
hakkasin oksele, peale seda ma enam eladeski peeti ei söö. Peedi lõhn on
õõvastav ja vastik.
¤¤¤
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3. Kaubavedu
See lugu juhtus kunagi meie firmas kaubaauto juhiga. Kaupa laiali vedades vaatas
ta, et jõuab veel enne tööpäeva lõppu ühte lasteaeda kauba ära viia. Tagurdas
bussi lasteaia ette ja läks ise seest kaupa võtma. Bussi lahtine uks olid aga
kõnniteel ees ja keegi möödamineja lükkas ukse kinni. Võtmed jäid muidugi
autosse. Kaubaruumis polnud tal mitte ühtegi instrumenti, et uks seestpoolt lahti
teha. Eks ta niikaua seal lõhkus ja tagus kuni keegi möödaminejatest teda kõnetas
ja ukse väljastpoolt lahti tegi.
Seejärel, veel minuteid enne lasteaia sulgemist marssis ta kaubaga sisse.
Majandusjuhataja kabinet oli aga maja teises otsas, niikaua kuni ta sinna ukse
taha kaubaga kõndis, jõudis majandusjuhataja ringiga temale vastu jalutades
väljuda ja maja signalisatsiooni alla panna. Aga sellega veel asi ei lõppenud, sest
keegi lasteaia omadest enam turvafirma kõnedele ei vastanud ja meie kaubiku
juht istus veel pikka aega seal sees ja turvafirma valvas väljas.

¤¤¤
4. Lugu seksist
Kord sõpradega väikest jooki tehes, läheb ikka jutt naiste ja seksi peale. Sõber
ütles nii, et temal küll naisega seks klapib, näiteks eile oli neil mõlemal korraga
peavalu.
¤¤¤

5. Jaaniuss
Kord varases nooruses tulime sõpradega varahommikul jaanitulelt koju. Järsku
ütles Kalle, poisid, ma leidsin jaaniussi ja pani selle endale juustesse. Sellel ajal olid
pikad juuksed moes. Saime veits kõnnitud kui Vello hõikas: Kalle su juuksed
kärssavad! Kalle oli suitsukoni omale juustesse pannud, enne seda sõitis just meist
auto mööda, eks sealt see koni välja visati.
¤¤¤
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6. Kuidas naabrimutt sussidest välja hüppas
Lapsepõlves elasime kolmetoalises korteris, see tähendas seda, et igas toas oli üks
pere ja ühine köök, nii ca 6 m/2 suurune. sain siis järjekordselt koerustükiga
hakkama ja ema tahtis vitsa anda mulle, hakkas siis köögis mulle triibulisi tegema,
mina aga hüppasin eest ära ja pihta sai naabrimutt, kes pliidi peal pannil miskit
praadis. muidugi see vitsahoop oli naabrimutile ootamatu selja tagant vastu
tagumikku, et ta hüppas koos panniga õhku ja sussidest välja.
¤¤¤
7. Seaga autos
Kunagi 90ndate alguses kui talu pidasime, käisime Kambjast kulti toomas. Ega
järgi polnud millegagi minna kui Žiguli 02-ga. Tegin siis kodus puidust puuri valmis,
lasime tagaistmed alla ja asusime teele. Saime kuldi kuidagi sinna puuri pistetud
(ei tahtnud hästi ära mahtuda) ja tagasi tulles kui Tartust Riia mäest alla sõita, siis
vana kaubamaja ees, seal kus fooriga ülekäik, süttis järsku punane tuli fooris. Tuli
ootamatult ja järsku pidurdada, meil abikaasaga olid turvavööd peal, aga kult
lendas puidust puurist kärssapidi välja ja otse meie vahele jalakäijaid vaatama.
Inimesed läksid mööda ja näitasid näpuga, et näe siga ka sõidab! Rohelise tule
süttides andsin gaasi ja kult veeres oma puuri tagasi. Enam järsult ei julgenud
fooride ees pidurdada ja vaatasin kuidas tasakesi talusse tagasi sai.
¤¤¤
8. Paraadid nõuka ajal
Vanasti aeti meid kooli ajal kohustuslikus korras paraadile 2 korda aastas: 1. mail
ja oktoobrirevolutsiooni aastapäeval. Juba kuskil algklassidest suruti mulle kui
veits suurema kasvuga poisile alati mingi plakat või loosung pihku. Peale paraadi
tuli see veel kooli tagasi viia, algusaastatel saigi seda teha. Hiljem juba vanemates
klassides sai plakat pärast paraadi esimese maja seina äärde pandud (seda tegid
ka paljud teised) ja siis jooksu. Õpetajad said aga targemaks ja passisid peale, et
keegi maja seina äärde plakateid ei unustaks. Ühel järjekordsel paraadil marssides
peale tribüünist möödumist töötas juba pea mõtetega, et kuhu see plakat
sokutada? Marsin ja järsku astusin kellegi plakatile peale- keegi oli selle ees
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kollonnis maha teiste jalge alla visanud.eks ma tegin siis sama, tuli ikka mitmest
loosungist veel üle astuda, aga ei pidanud seda kooli juurde tassima. Kujutan ette
õpetajaid ja kommjuhte, kes pidid tänavalt vastutajatena mahajäetud plakateid
korjama (saapajälgedega).
¤¤¤
9. Minu esimene karauul vene kroonus
Minu esimene karauul algas enne õhtul postile minekut selliselt, et vanaisad
andsid teada, et nemad ju öösel postil ei käi ja mina noorena peaksin hommikuni
postil passima (muidu tavaliselt vahetati iga 2 tunni tagant). No ega seal suurt
vastu polnud vaielda, tuli miskit välja mõelda. Kõndisin siis mööda garaaze pikk
kasukas (tulup) seljas, et külm ei hakaks. Variante nagu ei olnud, kuu külma eest
minna. Minu õnneks tuli peale keskööd väeosa leivaauto ZIL. Ronisin selle sooja
kabiini, keerasin pikka kasuka omale ümber ja võtsin automaadi kaissu. Uni oli nii
hea, et kui silmad lahti tegin, siis oli juba valgeks minemas ja mind otsiti juba taga.
Sain selle eest karistuseks kõik järgnevad karauulid eluaegse väeosa lippu
valvamise. Alguses tundus see päris karm karistus olevat, sest staabi lippu
valvates pidi koguaja ühel kohal seisma 2 tundi ja ohvitseride sisenedes tuli
valveseisak võtta. Aga sellest järgmises loos.
¤¤¤

10. Vene kroonus lippu valves
Karauulis lippu valvamine tundus algul ikka väga ränk olema, sest tuli valvel seista
ja ohvitseride sisenemisel valveseisak võtta. Aga pärast mõnda karauuli muutus
asi hoopis vastupidiseks, seal oli kogu aja soe ja et öösel magada saaks, panin
harja välisukse taha. Kui keegi sisenes, siis oli harja kukkumist kuulda ja jõudsin
lähedal olevast tugitoolist lippu juurde mõne kiire sammuga. Öösel oli mõnus,
eriti mitte kedagi, tegin suitsu ja magasin. Lõpuks muutusin juba nii profiks, et
tegin ka päeval suitsu postil olles. Suits oli pihus peidus ja kui kedagi ei olnud, siis
sai jälle mahvi tõmmata. Ükskord oleksin äärepealt vahele jäänud kui väeosa ülem
sisse tuli, vedas ninaga õhku ja hõikas, et kes suitsetas? Koridoris olevatest
ohvitseridest ja kirjutajatest keegi seda üles ei tunnistanud. Väeosa ülem rivistas
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siis terve staabi koridoris üles, pidas neile väikese moraali loengu ja küsis uuesti,
kes suitsetas? Keegi muidugi üles ei tunnistanud. Ega siis midagi, saatis kogu
staabi platsile rivi harjutama, niikaua kuni süüdlane end üles tunnistab. Mina
jõudsin muidugi koni kustutada ja sääriku sisse peita. Selle peale ei tulnud keegi,
et lipuvalves tunnimees võiks suitsetada. Pärast posti vahetust kõndisime platsilt
mööda, kus terve staap rivi harjutas. Vene kroonus pidi ikka 90 kraadi jalg ette rivi
sammul minema. Minu nägu oli siis kergelt muigel.
¤¤¤
11. Lasnamäe kogumispunktis
Üks lugu tuli veel meelde, et kuidas ma nii kaugele üldse sattusin? Nimelt
Lasnamäe kogumispunktis aeti meid iga 2 tunni tagant rivvi ja nö ostjad tulid oma
jao järele. ükskord siis tulid meremehed oma meestele järele, järjest hõigati
poisse rivist välja. Järsku hõigati ka minu nimi, et kodanik põld rivist välja. Mina
olin muidugi vait, sest mereväes oli 3 aastat vaja teenida. Hõigati siis 3 korda veel
ja võeti lihtsalt järgmine. Mina aga pääsesin sellest 3 aasta teenimisest. Hiljem
saadeti mind karistuseks kõige kaugemale. Öeldi, et saadame su Sahhalinile, aga
sattusin sellisesse kohta, kus lõunas oli Põhja-Korea, idas Jaapani meri ja läänes
Hiina. Aga ikkagi 2 aastat...
NB! Teenisin 84-86 Primorskii krai, Habarovski oblast, Razdolnoje, see
Vladivostoki lähedal.
¤¤¤
12. Vene kroonu saunas
Juba poolteist aastat teeninuna läksime kord sauna. Ega neid plekist taazikuid oli
jube vähe, kõigile ei jätkunud. Saunas on ju kõik alasti ja ega seal pole näha, kellel
rihm üle naba või munade peal (vanaisadel). Vaatasin, et keegi võõras istub ja
peseb seebise veega ennast seal, võtsin tema taaziku, viskasin seebivee temale
näkku ja otsigu omale uus. Pesni taaziku ja ääred puhtaks ja sain pesema. Aga
mõne päeva pärast kohtasin seda venda, tuli mulle väeosa territooriumil vastunooremleitnandi munder seljas. Hiljem saime temaga ka juttu puhutud ja eks ta
sai aru ka, ega saunas tärnidega paguneid pole.
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Siinkohal tuleb meelde ka vene kroonu esimene saunaskäik. Oma saun oli
remondis ja käisime veoautoga kordoni saunas. Kõik kamandati riidest lahti ja
sauna. keegi ei saanud aru, kuidas seal pesta saab. Järsku tõmmas mingi kohalik
parmu välimusega vend ukse lahti ja küsis, kas kõik on saunas? Jah vastuse
saanuna lükkas ukse kinni. Külmetasime siis veel veidi aega seal paljalt. Sauna
(parakki) ühest otsast teise oli üks pikk toru, millele allapoole augud sisse
puuritud. Ja meie rõõmuks hakkaski torust vett jooksma, algul oli vesi jääkülm, siis
läks soojemaks ja lõpuks tuli juba täitsa keevat vett, läks nii uduseks, et käsikaudu
saime saunast välja. Osad, kes ei jõudnud pead seebist loputada, tulidki välja
seebise peaga. Selline halenaljakas lugu.
¤¤¤
13. Vene kroonus dembli töö
Enne kojuminekut saime omale ka dembli töö: umbes 100m pikkuse garaazi
tagant oli vaja kraav kaevata vastupidi kaldega, et siis sopkatest alla tulev vesi
lihtsalt teiselt poolt garaazi hakkaks jooksma. Tundub, et enne meid oli ka seda
kraavi juba kaevatud samadel eesmärkidel kord ühele ja siis jälle teisele poole
ning üha sügavamaks see kraav iga aastaga läks. Olime siis 7 vanaisast autojuhti ja
vanemaks määrati noor utshebkast tulnud seersant. Rahvuselt oli ta tshukts, oli
õppinud tehnikumis põdrakarjuseks. Aga ega vanaisadel ei kõlvanud ju labidat
kätte võtta. Selle kraavi pärast olime veel 2 nädalat vene kroonu leival, niikaua
kuni tshuksist seersant üksinda selle kaevas.
¤¤¤

14. Vene kroonu tööd
Ega vene kroonus tehti igasugu mõttetuid töid, näiteks kasvas väeosa väravas
kasepuu, aga miskil ajal hakati seal põit kergendama, ümber puu kuivas rohi ära ja
lehed tulid ka maha. Kuna väeossa saabus kõrge kindral, siis värviti pruun rohi
rohelise värviga ja kaselehed kinnitati niidiga külge- kaugelt ei saanud samal
päeval arugi, et ehtne polnud.
Siis näiteks lumehange tipud ajati nööri järgi joondu, et otsast oleks ilus vaadata.
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Käisime koos patarei ülemaga vargil kohalikul ehitusplatsil ja vinnasime sealt
klaasi ning puitkiudplaate, ikka päris suures koguses, saime oma kasarmu
remonditud ja hiljem patarei ülem sai rivi eest kiita, missuguse remondi ta
kasarmus organiseeris …
¤¤¤
15. Vene kroonus värvitelekate parandamine
Vene kroonus sai veel sellist asja tehtud, et parandasin kasarmus värviteleka ära.
Pärast seda tõi üks ohvitser ja hiljem ka teised tassisid oma telekaid remonti.
Vaatasin veidi telekat targa näoga igast küljest, panime koos stepsli taha ja
kuulasin ülemuse mured ära. Esialgu sai lubatud, et päevaga teen ära, pärast
muutusin kavalamaks ja remondiga läks juba paar-kolm päeva ikka. Igapäeva
töödest olin vabastatud, täitsin ju tähtsat ülesannet. Ainuke kohustuslik töö oli
koos teistega söömas käia.
Väga lihtne oli diagnoosi panna- see lamp, mis põles, see oli terve ja mis ei
põlenud, see ka katki oli. Vahest tõmbasid lambi pesast välja ja panid uuesti tagasi
ja telekas korras, ülemustele aga ütlesin, et suur viga telekal, läheb ikka aega
sellega. Kui aga uut lampi oli vaja, siis sain lahkelt linnaloa, vahest sai ka vajaliku
lambi oma sidemeeste käest.
Ühesõnaga sai jälle mõned igavad päevad demblile lähemale veeretatud.
¤¤¤
16. Müügitööst mõned lood
Aastaid tagasi ühte Lääne-Virumaa hooldekodu külastades, kus erivajadustega
patsiendid toimetasid, juhtus selline lugu: parklasse jõudes, mis majast veits
eemal, tulid ligi paar patsienti, kes umbes 2m kappid, kämmal mõlemal nagu 10
tollise arvuti ekraan. Patsutasid auto kapotile ja ütlesid mulle, et tubli poiss, tõid
meie auto ära! Jäta see siia! Võid minna! Sain ikka kuidagi nende käest majja sisse
ilma pikemasse diskussiooni astumata. Päris kõhedaks võttis küll.
Pärast juhatajaga diili tegemist kui tagasi läksin, siis õnneks neid patsiente enam
auto juures polnud. Hingasin kergendatult.
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¤¤¤
Vahetevahel, nii korra kvartalis käis ka müügidirektor minuga klientide juures
kaasas. Külastasime siis ühte hooldeasutust, mina panin suitsu põlema,
müügidirektor ütles, et tema läheb kohvriga sisse ja vaatab ringi seal. Kui mina 5
minuti pärast sisenesin, siis meie müügidirektor oli ühes esimese korruse toas ja
tellimuste raamat pihus ning juba vormistasid suurtellimust.
Tegelikult oli seal üks patsient, kes käis valge kittel seljas ja kirurgi müts peas, nägi
välja nagu ehtne kirurg. Tema siis mängiski peaarsti ja oli nõus ka kohe
suurtellimust vormistama, kutsus kohe firma esindaja müügidirektori näol lahkelt
oma tuppa. Mina siis ütlesin müügidirektorile, et kuidas asi tegelikult on ja läheme
nüüd vanemõe kabinetti, mis teisel korrusel. Oleks nüüd patsient tellinud, siis
hiljem oleks ikka kauba saabudes üllatus suur olnud.
¤¤¤
Leppides kokku firma juhiga kohtumise, ütles ta, et tule see miski päev kell 10.00,
meil meestel siis suitsupaus. No ega midagi, läksin kell 10.00 kohale, juhataja
suunas mind koosoleku ruumi, mis selline suitsutoa sarnane värk neil seal.
Ja ise meestele: täna tuli meile suitsupausi sisestama müügimees Aivo, mis
firmast sa olidki? Ja ise läks minema. Mina siis jäin töömeestega üksi koosoleku
ruumi oma asju tutvustama, mehed lõõpisid ja esitasid igasugu mitteteemasse
küsimusi. Ühesõnaga juhataja kutsus müügimehe meeste suitsupausi sisustama ja
meeste aega viitma.
Tegin oma lühikese esitluse ära ja lõõpisime meestega igasugu teistel teemadel.
Juhataja seekord pääses, aga hiljem meeste survel pidi ikka minu asju ka võtma.
¤¤¤
Jälle ühes Virumaa firmas oli selline lugu, et oldi väga viisakad müügimeeste
suhtes, kedagi ära ei saadetud, kuulati ära. Aga kuidas see kuulamine käis?
Sekretäri juurde jõudes helistas ta kellelegi Antsule, et tule üles, müügimees tuli.
No Ants oli selline pensionärist töömees, kes pensil ja aitas igasugu majandus- ja
torutöödega seal. Tal oli palju aega seal ja siis kasutati teda ka müügimeeste
vastuvõtul. Läksime Antsuga ühte kontori tuppa, tema istus teisele poole lauda,
ütles mulle, et räägi, mis sul seal on. Ja ise võttis ajalehe ette ning hakkas lugema.
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Minu püüdede peale temaga vestlust alustada oli põhiline vastus üle lehe selline,
et kas lõpetasid või? Ainuke vastus, mis ma temalt vastuse sain on see, et teiega
võetakse vajadusel ühendust. Selles firmas suhtuti müügimeestesse lugupidavalt"kuulati ära", mitte ei saadetud minema ukse pealt.
Olen käinud ka firmades, kus ukse peal selline silt, punane triip peal, et meile
keelatud koertega sisenemine ja teine märk ka: müügimeeste sisenemine
keelatud.
¤¤¤
Koolitasin omal ajal ka uusi müügimehi. Olime uue müügimehega terve päeva
juba käinud mööda kundesid ringi ja kippus 0 päev tulema. koolituse aja aga, et
uue müügimehe moraali üleval hoida, pidi igal juhul ka midagi paberile tellimuse
näol saama. Ja lõpuks leidsimegi kliendi, kellel oli katusega probleem ja kes oli
nõus katuse paikamise ainet võtma, mis pragudele peale määrides kuivas
elastseks kummiks.
Kundel oli ainult üks probleem- hind. Et miks nii kallis? Igasugu keerutamiste
peale rahuldas teda ainult selline vastus, et aine on koos paigaldusega. Hiljem kui
paari nädala pärast helistas uus müügimees, kuule, kunde nõuabki, et aine kohal
ja tule paigaldama, et mis nüüd teha? No ega vastus oligi selline, et kas lähed ja
räägid ära või kui ei oska ära rääkida, siis tulebki katust võõpama minna. Õnneks
sai müügimees firma ehitusmehe koolitatud ja ei pidanudki ise seda tööd tegema.
¤¤¤
Kunagi keemiat müües oli vaja ka päris palju demosid teha, sest ega kalleid aineid
niisama ikka keegi ei võtnud. Üks selline nipp, mida kasutasin oli
peldikupuhastaja/rooste eemaldaja demo.
Sisenesin kontorisse ja otsisin esmalt peldiku üles. Kui seal oli roostet, siis valasin
selle demokohvrist võetud näidisega üle, ühesõnaga panin rooste ligunema.
Seejärel läksin alles majandusjuhataja juurde. Lõpuks viisin juttu ka rooste
eemaldajale ja ütlesin, et ma nägin teil allkorrusel vetsus roostet ja läheme
proovime kuidas asi töötab. Valasin natuke ainet peale ja kohe oli rooste lahtitäitsa uskumatu, täpselt nagu teleka reklaamis! See avaldas muljet ja kliendid
kohe tellisid ka.
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¤¤¤
Müügimeeste ärakasutamine
Eks müügitöös tuli alguses ette ka ebaõnnestumisi. Oli siis toiduainetööstuses vaja
oma põrandapesuaine sisse saada, ilma demota ega tõestuseta seda aga teha ei
saanud. Tuli näiteks minna pärast tööd, vahel ka öösel kui vahetused läbi ja oma
müüdava aine eeliseid näidata. Alguses puhastasin ja lõin läikima terve tootmise
või köögi põranda, vahest läks selleks terve öö. Hommikul majandusjuhatajaga
puhast põrandat üle vaadates sain suure kiituse ja tänu osaliseks, aga tellimust
ikka ei saanud, vastati, et saame nüüd jälle mitu kuud läbi, tule siis tagasi kui
põrandad jälle meil mustad või me võtame ühendust jne. Ühesõnaga kasutati
algajaid müügimehi ära.
Hiljem sain juba targemaks ja tegin ainult puhtaks keset kööki paar plaati. Aga
need puhtad pinnad hakkasid kundeid ruumi keskel häirima ja siis tuli ikka
korralikku keemiat hakata kasutama.
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3.
Koroonaviirusest. Kalju Virve
Koroonaviirus on pannud inimesi peldiku paberit kokku ostma. Ostaksin ka seda
rohkem tagavaraks, kuid ei tea põhjust, mis paneks mind seda paberit endale
hulgi soetama. Ei usu, et koroonaviirus paneb inimesi tihedamini peldikut
kasutama, aga näed, mingisugune põhjus ikkagi on. Ega ilmaasjata ei osteta. Aga
võib-olla hirm viiruse ees teeb kõhu lahti.
Küsisin kaupleja käest, et miks seda paberit niipalju ostetakse ja kui saaksin
põhjuse teada, siis hakkaksin mina ka suuremal hulgal seda kaupa kokku ostma,
kuid kaupleja kehitas ainult õlgu.
Siis mõtlesin, et küll ma olen ikka loll - kõik teavad, miks osta, aga mina ei tea. Nii
jäigi minul see kaup ostmata.
Muide, mis puutub sellesse, et loll olen, siis tuletab naine mulle seda iga päev
meelde, noh, et ma oma olemust ära ei unustaks.

79

4.
Naljalugusid Viru-Jaagupi mailt. Anu Soon
Kogus: Anu Soon ( sünd 1950), elukoht alates 1990.a. Alguse talu Võhu küla ViruJaagupi kihelkond (Vinni vald) Lääne-Virumaa.

1.
Kui keegi ütleb: Ei taha! Siis vastus on: Ära taha
õberaha, aitab vene vasestki!
(Reet Tomasson (sünd. 1947.a. V.-J. khk.), eluk. Vinni al.)

2.
Pangaga abielus (s.t. maksab pidevalt
pangalaenu)
(Silvia Schmidt (sünd.1960(?).a. V.- J. khk.), eluk. Võhu k.)

3.
Rahakotil on sünnipäev s.t. on pensipäev.
(Eeva Jõearu (sünd. 1940.a.), eluk. Viru-Jaagupi.)
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4.
Kui on nohu, tuleb toppida tavalist
majapidamisseepi nina aukudesse. Kui nuuskad
välja, siis ikka uuesti.
Või teine võimalus: küüslaugupea keskelt võtta see
varrejupp, panna põlema ja seda suitsu ingata
sisse.
(Malle Freirik (sünd. 1946(?).a. V.-J. khk., eluk. Küti k.)

5.
Lapsepõlves oli üks ütlemine sama tähega
sõnadest: Säh söö see sue sia saba selle suoja
sousti sies siis saad Sirevere sepa selliks.
¤¤¤

Kui keegi ei saand asjast aru ja küsis: Mis? Siis
vastati: Miss-miss – musta mära tiss!
Valge mära varss! Üks tiss saab varsale, teine saab
sinule!
¤¤¤

Maurusel (vanaisa naabril) olid erned, mis kiesid
pehmeks.
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Tal isegi teise põllu omad jälle ei kiend pehmeks.
Tudulinna poolt tuli Maasikas – sai ka neid
erneid: küll on ead! Külvas

omale ka põllu neid

erneid, jättis veel muist siemet alles ka. Aga ei –
kirus, et kõvad! Aga

nied, mis alles oidis – kiesid

pehmeks! [See on tulnud jutuks, kui hea muld on
talu põllul ja

oli kunagisel naabril Maurusel].
¤¤¤

Miks oli Punane Väljak kinni?
Sest Nikiita pidi pensile minema ja õppis võrriga
sõitma.
Enn Soon (sünd 1949.a. V.- J. khk.), eluk. Võhu k.)

6.
Rakveres Pika ja Tallinna tänava nurgal oli
juurvilja pood. Selle keldris oli vorstivabrik. Kes
kõndis tänaval, kukkus auku – ja kohe
masinasse! Müüdi seda ja oligi kas sõrmeküüs või
midagi sees.
Peeter Põllu (sünd. 1946.a. Roelas), eluk. Roela alevik.
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