
VIRUMAA

Minu süda on lõpuks rahul
Olime koos vanaema Marie Kelloga nende seas, kes 69 aastat tagasi viidi vanaisa-vanaema kodutalust suure
Siberi jõe Jenissei ülemjooksule Sajaanidesse. 1949. aasta suurküüditamisest ning elust Siberis on möödunud
aegade jooksul asjaosalised kirjutanud ja rääkinud palju.

Kuno Raude
toimetus@virumaateataja.ee

Olen teinud seda
ka mina, sest mi-
nuealiste vane-
mad ja vanava-
nemad on kõik
siit ilmast lahku-

nud. Minu vanaema jäi 1953.
aastal igaveseks Tõva piiri äärde
VerhneUssinski kalmistule. Van-
gilaagrid ja suurküüditamise üle
elanud vanemad puhkavad Eesti-
maa mullas.

Represseeritud Eesti inimeste
saatus ja nende mälestuse jääd-
vustamine on mulle pakkunud
erilist huvi alates 1992. aastast,
mil osutusin valituks riigikokku.
Siis avanes võimalus inimeste, ka
represseeritute, elu edasiseks kor-
raldamiseks seadusloome abil.
Olin osaline õigusvastaselt võõ-
randatud vara tagastamise ja
kompenseerimise, riiklike elatus-
rahade, maareformi, vanadus-
pensioni, Eestis inimsusvastaseid
kuritegusid või sõjakuritegusid
toime pannud isikute kriminaal-
vastutuse seaduse ja paljude teis-
te seaduste menetlemisel ning
vastuvõtmisel.

25. märtsil 1949. aastal lap-
sena Siberisse viidud või seal sün-
dinud inimesed on jõudnud am-
mu pensioniikka ja nende arv vä-
heneb iga päevaga. See teadmi-
ne ja represseeritute heaks seni
tehtud töö viisid mind arusaami-
sele, et kui mina ei paigalda
VerhneUssinski kalmistule sam-
mast sinna maetud eestlaste mä-
lestuseks, siis ei tee seda mitte
keegi. Kõige aeganõudvam töö
oli VerhneUssinski kalmistule
maetud eestlaste nimekirja koos-
tamine. Hakkasin selle tööga tõ-
sisemalt pihta 2004. aastal, töö-
tades läbi Eestis saadaolevad
andmed. 13. juuliks 2006 oli esi-
algne nimekiri koos. Asusin koos-
tama ausamba jooniseid ning ot-
sima võimalusi ausamba valmis-
tamise, transpordi ja paigaldami-
se rahastamiseks.

Tagasilöökidest hoolimata
jätkasin tööd repressioonides
kannatanud inimeste mälestuse
jäädvustamisel. 23. märtsil 2013
õnnistati ViruJaagupi kihelkon-
nakirikus mälestusplaat endisest
Küti vallast 25. märtsil 1949 Ve-
nemaale küüditatud 64le valla
elanikule. 9. aprillil 2015 koosta-
sin ja andsin siseminister Hanno
Pevkurile üle tegevuskava “Eest-
lased Siberis”, kuhu olin üksikas-
jalikult kirja pannud eelolevate
aastate ettevõtmised. Lootsin
Siberis hukkunud inimeste mä-
lestuse põlistamisel valitsuse abi-
le ja seda siseminister ka lubas.
Lubadused jäid siiski lubadus-
teks.

Millegipärast olin arvamusel,
et rahvuskaaslaste mälestuse
jäädvustamineVenemaal on Ees-
ti riigi asi. Nii nagu Saksamaa asi
on olnud Eesti, Venemaa ja teis-
te riikide mulda jäänud sakslas-
te, kelle hauarahu rüvetamine oli
ette teada, mälestuse jäädvusta-
mine. Töötades nimekirja täius-
tamise kallal, pöördusin abi leid-
miseks kunagiste kolleegide Ju-
han Partsi, Urmas Reinsalu, And-
rus Ansipi, KenMarti Vaheri,
Taavi Rõivase, Hanno Pevkuri,
Mart Nuti, Tunne Kelami, ka XIII

riigikogu väliskomisjoni koosseisu
ja XIII riigikogus esindatud

erakondade esimees-
te poole. Keegi ei

söandanud
mulle isegi
vastata.

Sain aru,
et ei rii-
gikogu
ega va-
litsust
ei huvi-
ta Vene-

m a a l e
maetud

Eesti vaba-
riigi kodanike

mälestuse jääd-
vustamine nende

matmispaikades.

Pealegi oli ja on Eesti riigil tä-
naseni sõlmimata Nõukogude Lii-
du repressioonide ohvrite, nen-
deks olid ka Venemaal hukkunud
Eesti riigitegelased ja sõjaväela-
sed, haudade hooldamise leping
Venemaaga. Mis kõige hämmasta-
vam, abist keeldus ka tollane Me-
mento liidu juhatuse esimees Leo
Õispuu.

2018. aasta 28. veebruaril va-
baõhumuuseumis toimunud Tal-
linna “siberlaste” koosolekul jõuti
arvamusele, et ausamba püsti-
tamiseks vajaliku raha kokkusaa-
miseks võikskorraldada korjandu-
se.

Sama aasta 8. aprillil tegingi
Tallinna “siberlastele”, oma laste-
le ja Represseeritute Abistamise
Fondile ettepaneku ausamba kaasneku tegi Rakvere linnavalitsus Vi-

rahastamiseks. Analoogse ettepa-
neku tegi Rakvere linnavalitsus Vi-
rumaa Teataja lugejatele.

Kokkuvõttes toetasid ausamba
valmistamist Indrek Kaasik, Liina
Marquardt, MartinJohannes Rau-
de, KristjanPaul Raude, Helgi
Raude, Aime Hark, Represseeritu-
te Abistamise Fond, Tiit Järve, Evi
Viitung, Ilme Soom, Lia Nõmmis

to, Reeni Sepp, Aili Linroos ning
loomulikultka allakirjutanu.

Kui pool vajaminevast sum-
mast oli koos, sõlmisin 22. aprillil
lepingu Abakani ettevõttega ООО
СПКСТРОЙ. Olgu siinjuures öel-
dud, et mustast graniidist ausam-
ba valmistamine kiviraiumistööko-
jas AbakanGraniit läks maksma
neli korda vähemkui samasuguse
ausamba valmistamine Eestis.
Probleemid tekkisid ettemaksuga:
valuutaarvet pangas ettevõtjal ei
olnud, rublade ülekandmisega ei
olnud ettevõtja nõus. Nõuti sula-
raha rublades. Olin meeleheitel,
sest ettevalmistustööd Siberis ei
võimaldanud enam kavandatust
taganeda.

Olukorrast aitas välja tulla
Verhneussinskoje rajooni juht

Aleksandr Jekimov, kes tasus nõu-
tud ettemaksu omast taskust.
1. mail oli ausammas ootamas
Abakanist VerhneUs sinskisse
transportimist, mille korraldas ta-
suta jällegiAleksandr Jekimov ko-
haliku ettevõtja Vassili Romanen-
ko kaasabil. Vassili Romanenko oli
ka see mees, kes tasuta kandis
hoolt ausamba vundamendi ehita-
mise ja ausamba paigaldamise
eest. Nende meeste abiga püstita-
tikalmistule Eesti riigi vapiga kau-
nistatud ühine eestlaste hauatähis
nagu imeväel. Suur tänu mõlema-
le tublile Siberi mehele!

Verhneussinskoje rajoon ka-
vandas ausamba avamise 15. mai-
le. 12. mail olime koos Siberikaas-
lase MaiRuth Kõrgendiga (sünd.
Tambik) Tallinna lennujaamas, et
olla 13. mai hommikul koos aja-
kirjanik Jaanus Piirsaluga Abaka-
nis. Kahjuks pidime lennust Mosk-
vasse sellel õhtul loobuma, sest
väljalend lükati kahe tunni võrra
edasi. Oleksime jõudnud Moskvas-
se samal ajal, kui sealt startinuks
lennuk Abakani. Aga ajakirjanik
Jaanus Piirsalu jõudis vastavalt
kokkuleppele 13. mail kenasti

Abakani ja sõitis sealt edasi Verh-
neUssinskisse, kuhu ka meie
14. mai õhtuks koos Aleksandr Je-
kimoviga ja Jermakovski ajakirja-
niku Larissa Golubiga jõudsime.
Esimene käik oli muidugi kalmis-
tule, kus esimest korda nägime
sinnapaigaldatud ausammast, mis
selgelt oma mõõtmetelt ja kujun-
duselt teistest hauatähistest eris-
tus. Töö oli tehtud korralikult, tä-
nusõnad administratsiooni juhile.

Esimese õhtu veetsime ühise
laua taga koos külalislahkete piir-
konna juhtidega.Aleksandr maju-
tas mind koos Jaanus Piirsaluga
ämma tühjalt seisvasse majja, Mai
Ruth leidis öömaja oma õe Linda
Tambiku sõbranna Valentina Na-
vajeva elamus.

Jalutades järgmisepäeva vara

hommikul mööda VerhneUssins-
ki tänavaid, meenus lapsepõlv. Ko-
gu ümbrus oli üdini tuttav. Minu
kahekorruseline koolimaja, kaks
kahekorruselist ühiselamut. Täi-
tevkomitee hoone ja haigla olid
aegade jooksul maha põlenud. Li-
saks mitu ühekorruselist elumaja.
Alevi tänavale oli tekkinud kõrg-
haljastus, peatänava elumajad olid
kenasti korda tehtud, lõhatud lau-
dis katustel asendatud eterniidi
või plekiga. Tänaval oli teade sel-
lekohta, et sel päeval avatakse ko-
halikul kalmistul ausammas Verh-
neussinskoje rajoonis surnud eest-
lastele. Nähes uuesti ümbrust, mä-
gesid, mägedevahelist Ussinski ta-
sandikku, kiirevoolulist Usi jõge,
tekkis tunne, nagu oleksin siin ela-
nudkogu senise elu.

Samal päeval, 15. mail kell 12
oli VerhneUssinski kalmistule ko-
gunenud palju rahvast, kes tahtsid
osa saada sündmusest, mida siin
kandis varem polnud nähtud. Au-
sambalt eemaldati punane kate.
Võtsin sõna, seda tegid ka Alek-
sandr Jekimov, MaiRuth Kõrgend,
kohalik kirjanik, rajooni töötajad.
Aleksandr Jekimov lubas, et nii

kaua kui tema on kohalik juht,
kannavad ussinskilased ausamba
eest hoolt. Samas andis Aleksandr
mulle üle vundamendi rajamisel
leitud Mare Lillakase ristilt pärit
sildi, mille ma tõin Eestisse. Nüüd
on siltkoos mustast graniidist val-
mistatud MareLillakase hauatahv-
liga leidnud Mare lastelaste abiga
asukoha tema mehe August Lilla-
kase hauatahvli kõrval Haapsalu
kalmistul.

Peale ausamba avamist sõidu-
tas Jekimov meid minu palvel üle
jõe asuvasse Nižneussinskojesse.
Lootsin sealselt kalmistult leida
Vabadusristi kavaleri Juhan Hein-
maa haua. Juhan Heinmaa nimi
on uuel sambal samuti raiutud
graniiti, kuid tema nime taga puu-
dus sünnidaatum. Ehk on raske et

te kujutada seda rõõmu, kui me
tõepoolest leidsime Siberi kolka-
küla kalmistult tema haua. Ristile
kinnitatud ovaalil oli selgelt kirjas:
“Юген Яковлевич Хейинма ? Умер
23.I.1967 г”. Eksimust ei saanud
olla. Nüüdseks on Juhan Heinmaa
nimi leidnud väärika koha Eesti
Vabadusristi kavaleride loendis.

Olgukõigile ühemõtteliselt sel-
ge, et küüditamine oli ja on inim-
susvastane kuritegu. 1968. aastal
kehtima hakanud ÜRO aeguma-
tuskonventsiooni kohaselt on
inimsusvastased ja sõjakuriteod
karistatavad alati, sõltumata nen-
de toimepanemise ajast. Eesti ra-
tifitseeris selle konventsiooni
26. septembril 1991. aastal, kuid
mingeid tulemusi ei ole see siiani
kaasa toonud.

Tänavu möödub 70 aastat
märtsiküüditamisest Eestis ja selle
tähistamine ei ole võimalik riigi-
eelarveliste vahendite kasutamise-
ta. Kas ja kuidas toimuvad Eesti
Memento Liidu ja vabariigi valit-
suse ettevalmistused selle mäles-
tusürituse üleriigiliseks korralda-
miseks, ei ole mulle, Memento liik-
mele, teada.

Mis kõige
hämmasta-
vam, abist

keeldus
ka tollane
Memento
liidu juha-
tuse esi-
mees Leo
Õispuu.

KUNO RAUDE
Verhne-Ussinskisse

püstitatud
monumendi
eestvõitleja

ERAKOGU

Kuno Raude
(paremalt
neljas) on rahul,et Verhne-Ussinskissurnudküüditatute mälestus on monumendinajäädvustatud.
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