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SISSEJUHATUS
Minu vanaisa Johannes Kuusk, keda ma taaduks kutsusin, oli eriline inimene. Ta oli minu
peamine kasvataja, hoidja ja mängukaaslane. Temaga ei olnud kunagi igav. Koos
arutasime maailma asju. Mõnikord rääkis ta armsaid ja naljakaid lugusid oma lapsepõlvest
Vahtraaugu talus. Tasapisi hakkas see pisut müstiline Vahtraaugu talu mind päriselt
huvitama.
Kui ma eelmisel aastal pidin koolis kohustusliku uurimistöö kirjutama, valisin teemaks
Vahtraaugu talu ja selle inimesed. Tahtsin, et minu uurimistöö oleks vanaisale tänuks ja
rõõmuks. Nii see siiski ei läinud – vanaisa suri 2. aprillil 2017, kui minu töö oli alles
pooleli.
Käesolev uurimistöö vaatleb Vahtraaugu talu ja selle inimesi 100 aasta jooksul. Töö
lähtepunktiks on 1918. aasta ja vaarisa Joosep Kuuse bolševistlik tegevus Tallinnas,
lõpppunktiks minu vanaisa Johannes Kuuse lahkumine 2017. aasta kevadel.
Esimene peatükk keskendub sellele, kuidas sotsialistliku maailmavaatega Joosepist sai
edukas ja Eesti Vabariigile lojaalne taluperemees.
Teine peatükk on pühendatud Eesti ajaloo pöördelistele sündmustele aastatel 1940 – 1950
ja uurib, kuidas Vahtraaugu inimesed sel keerulisel perioodil hakkama said.
Kolmas peatükk peatub lähemalt vanaisa Johannesel ja tema perel ning sellel, kuidas nad
Nõukogude hirmuühiskonnaga kohaneda suutsid.
Minu uurimistöö peamiseks allikaks on vanaisa kirjutatud mälestused. Tööd täiendavad
meenutused vanaisa õpilastelt, pereliikmetelt ja tuttavatelt. Fotod ja dokumendid on
perekonnaarhiivist.
Uurimistöö koostamisel toetusin peamiselt perekonnarhiivi materjalidele, millest olulisema
osa moodustavad Johannes Kuuse käsikirjalised mälestused: Meenutusi minu elust, Minu
isatalu naabripered ja mis neist saanud on, Episoode minu elust, Lööne kooli spordielu,
Minu elu peale Helga lahkumist, Minu spordielu. Samuti olid abiks pereliikmete kirjad,
dokumendid, mida vanaisa hoolega kogus ja alles hoidis, mälestused ja fotod.
Väärtuslikku tuge pakkusid arhiivitoimikud. See, et Vahtraaugu talu ja perekond Kuuse
kohta on Rahvusarhiivis nii palju materjali, oli mulle tõeliseks üllatuseks. Toimikute
lugemine oli vaevaline ja aeganõudev. Eriti keeruline oli aru saada 1919. aasta
dokumentidest nende vana keele ja kirjaviisi tõttu, samuti seepärast, et sajandivanused
4

käsitsi kirjutatud tekstid olid kohati tuhmunud. Siin vajasin kõige rohkem oma vanemate
abi.
Teise maailmasõja ja sõjajärgsete aastate pöördelisi sündmusi Saaremaal on väga hästi
kirjeldanud Juta Vessiku ja Peep Varju raamatus Saaremaa inimkaotused Saksa
okupatsiooni ja teise Nõukogude okupatsiooni aastatel 1941 – 1953.1 Saaremaa
massimõrva on uurinud Endel Püüa raamatus Punane terror Saaremaal 1941. aastal.2 Sama
perioodi kirjeldab Meelis Maripuu artiklis Esimene Nõukogude aasta Saaremaal.3
Olulist abi sain Enn Tarveli raamatust Eesti rahva lugu4, täpsemalt X peatükist Suur ja lai
on maa, mis on mu kodu, mis aitas paremini mõista inimeste käitumist Nõukogude võimu
ajal. President Pätsi külaskäiku Saaremaale, samuti Baaside lepingu tausta aitas mõista
Ago Pajuri hiljuti ilmunud raamat Riigimees Konstantin Päts5, täpsemalt alapeatükid
Vabariigi president, Rahult Sõjale ja Baaside leping.

1

Juta Vessik; Peep Varju 2002. Saaremaa inimkaotused Saksa okupatsiooni ja teise Nõukogude okupatsiooni
aastatel 1941 – 1953. Tartu: Saare Maakonna Memento Ühendus.
2
Endel Püüa 2006. Punane terror Saaremaal 1941. aastal. Kuressaare: Saaremaa Muuseum.
3
Meelis Maripuu 2007. Esimene Nõukogude aasta Saaremaal. Saaremaa 2. Ajalugu. Majandus.
Kultuur.Tallinn: Koolibri, lk 290 – 304.
4
Enn Tarvel 2018. Eesti rahva lugu. Tallinn: Varrak, lk 296 – 340.
5
Ago Pajur 2018. Riigimees Konstantin Päts. Tartu: Rahvusarhiiv, lk 558 – 719.
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1. VAHTRAAUGU TALU EESTI AJAL
Noore Eesti Vabariigi poliitikud olid ettenägelikud, kui võtsid 1919. aastal vastu
Maareformi seaduse, samuti siis kui andsid Vabadussõjas langenute perekondadele õiguse
osta soodustingimustel talu. Just maa ja talu olid need, mis vaesuses elanud maainimestele
korda läksid ja neist tõsimeelsed Eesti Vabariigi kodanikud tegid. Vahtraaugu talu
saamislugu kinnitab, et selline poliitika tõesti toimis.

1.1.

Minu vaarvanemad Magdaleena ja Joosep

Magdaleena ja Joosep olid mõlemad pärit väga vaesest perekonnast. Vaesus oli nad
tööotsinguil linna viinud, Magdaleena oli olnud tööline Narvas, Joosep Tallinnas.
Mõlemad olid kokku puutunud nii mõisa- kui ka linnatöölistele osaks saanud ebaõiglusega,
mõlemad unistasid paremast elust.
1.1.1. Magdaleena Sallo
Magdaleena Sallo (sündinud Varb) oli pärit Põide vallast Veere külast. Ta sündis 10.
veebruaril 1888. aastal. Magdaleena on oma elulookirjelduses kirjutanud: „Tsaari valitsuse
ajal saadeti meie pere kodutalust välja, kuna me ei olnud suutelised täitma raskeid
rendikohustusi, mida pani peale selleaegne tsaari-mõisnike režiim. Olime sunnitud elama
väga viletsais oludes, tehes tööd päevatöölisena, et saada elatist. Vanemana pidin hakkama
mõisat orjama, et anda emale võimalus lehma pidamiseks, sest oli tal peale minu veel kaks
poissi ja üks tüdruk ülal pidada. Mõisatöö oli aga koormavalt raske ja tööpäev pikk,
seetõttu asusin 18-aastaselt Narva, kus töötasin ketruse vabrikus 4 aastat.“6
Magdaleena tuli Pöidele tagasi ja abiellus 1910. aastal Aleksander Salloga Taalikult. Tema
abikaasa, kes mobiliseeriti 1914. aastal tsaariarmeesse, langes Vabadussõjas Eesti poolel
võideldes juba 1918. aastal. Esialgu jäi Magdaleena koos pojaga Taalikule, kuid järgmisel
aastal poiss haigestus ja suri. Kaotanud oma pere, tuli Magdaleena taas Pöidele.
Vabadussõjas langenud võitleja abikaasana oli tal õigus saada maad. Magdaleena saigi Oti
mõisa maadest rendile pisut üle 16 hektari suuruse maatüki.7
1.1.2. Joosep Kuusk
Joosep Kuusk sündis 8. oktoobril 1891. aastal Pärsama vallas, kus ta vanemad pidasid
Roobaka mõisa renditalu. Kuid isa uppus Triigi sadamas ja lesk, kes kasvatas nelja
6
7

Magdaleena Kuuse elulookirjeldus. RA, SAMA. 76.2.118, l 8 - 9.
Johannes Kuusk. Meenutusi minu elust, lk 3.
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alaealist last, ei suutnud rendikohustusi enam täita. Pere aeti talust välja ning „kõik
liikumata ja liikuv varandus müüdi ära“. Melania, lastest vanim, oli kõigest 13-aastane, kui
läks Kuressaarde tööle ning aitas oma väiksemaid õdesid ja venda kasvatada.8
Joosep lõpetas Kuressaares Aleksandri algkooli ja läks Tallinna. Vanaisa Johannes on oma
isa kohta kirjutanud: „Mu isa oli noores eas enne I maailmasõda Tallinna Masinatehases
tööl ja olevat olnud üsna sotsialistliku maailmavaatega. Kui sakslased 1918. aastal Eestisse
tungisid, võttis ka isa püssi kätte ja läks koos töökaaslastega sakslaste vastu sõdima.
Lahingu Keila all nad kaotasid. Eesti valitsus mõistis Keila lahingust ja töölisliikumisest
osavõtmise eest isa koos Kalinini ja Koppeliga vangi. Nii veetsid nad ühe aasta Naissaare
kindluse vanglas.“9
Joosep Kuuse toimikust selgus, et ta arreteeriti 3. jaanuaril 1919. aastal, kui käis Eesti
Vabadussõda. Teda süüdistati selles, et „ta juba [Saksa] okupatsiooni walitsuse ajal püüdis
igate moodi iseseiswa Eesti mõtte vastu töötada, sõimas Eesti ajutist walitsust j.n.e.
Wiimasel ajal luusis iga päew Waksalis, kus tal, kui endisel ametnikul, kõik kohad
tuttawad oliwad, püüdis frondilt ja frondile sõitwate soldatite ja iseäranis ohwitseridega
kokku saada ja nendelt igasuguseid teateid meie sõjalise seisukorra üle wälja meelitada.”
Lisaks sellele kahtlustati Joosepit koos majanaabri Hindrek Koppeliga sõjafrontide vahel
sõitmises ja sealt teadete kogumises. Pealegi oli ta pikemat aega olnud Venemaal. 10
Ülekuulamisel põhjendas Joosep oma Venemaal viibimist järgmiselt: „Pärast sakslaste
sissetulekut mina sõitsin Wenemaale oma raha järele, seal mina leidsin Popowi saare peal
teenistust ja jähin sinna. Seal mina teenisin kuus kuud. Et vana ema seia jähi ja mina ei
teadnud kas temal veel raha elamiseks on, mina tulin augustikuus Tallinna tagasi.
Teenistust minul siin mingisugust ei olnud, elasin seia maani oma teenitud rahast ja
kauplemisest toiduainetega.“11 Tallinna Eeluurimise Wangimajast saadeti Joosep 28.
jaanuaril 1919 Naissaare vangilaagrisse.12
On muljet avaldav, kuidas Joosepi perekond asus oma poega ja venda kaitsma. Õde
Sinaida Tomson kirjutas kindralmajor Põdderile, et tema vend Joosep oli olnud tööline
Tallinnas Sadama tehastes ehk „Portoses”. 1917. aastal, kui enamlased võimule tulid,
varustati kõik sadamatöölised püssidega ning nad pidid kohustuslikus korras sadamat
8

Melania Matsoni palvekiri ENSV prokurörile 3.märtsil 1949. Perekonnaarhiivis.
J. Kuusk, Meenutusi, lk 2.
10
Koppel, Hindrek Mihkli p; Kuusk, Joosep Matvei p. RA, ERA.509.2.22, l 3.
11
Joosep Kuusk. Ülekuulamise protokoll. RA, ERA.509.2.22, l 4.
12
Joosep Kuusk. Tallinna Eelurimise Wangimaja. RA, ERA.56.2.1124, l 3.
9
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valvamas käima. Korraldusele mitteallumine oleks tähendanud vallandamist, mida Joosep
endale lubada ei saanud, kuna tal oli vana ema toita.13
See, kas Joosep Punakaarti kuulus või mitte, toimikust ei selgu. Samuti ei leia kinnitust
tema osalemine Keila lahingus. Kuid Tallinnas oli teda püssiga liikumas nähtud.14
Erinevaid versioone Joosepi tegemiste kohta esitavad oma palvekirjades nii ema Elisabet,
kui ka õde Sinaida, taotledes tema vabastamist. Hakkajad naised kirjutasid Asutava Kogu
„härradele“, noore Eesti Vabariigi Sõja Välja Kohtu prokurörile, Sisekaitse Ülemale
kindramajor Põdderile ja Maapäeva esimehele.15 Kirjadest oli kasu. 2. juunil 1919 saatis
Eesti Wabariigi Sõjaväe Prokurör järelpärimise Eesti Wabariigi Kaitse Liidu Ülemale,
nõudes selgitust, „milles Joosep Kuuske süüdistatakse ja kas kohtu otsus tema kohta on
olemas“.16 Kuna vastus viibis, saatis Sõjaväe Prokurör 16. juunil järgmise kirja, milles
nõudis: „mis süüteos Josep KUUSK 3 jaanuarist kinni peetakse, kus tema kohta akt on, mis
seisukorras asi on ja mis põhjusel nõnda kaua juurdlus kestab.“17
Järgmisel päeval bolševistlikus tegevuses süüdistatud Joosep Kuuse toimik suleti ja mees
vabastati. Tallinnas ta enam tööd ei leidnud ning ta tuli tagasi Saaremaale. Vanaisa
Johannes on kirjutanud: „Vabadussõtta teda [Joosepit] endise vangina ei tahetud ja
vabatahtlikuna ka ei läinud. Aga ta vaated muutusid, kui ta sai teada enamlaste ja venelaste
tapatöödest Vabadussõja ajal.”18
Kõige suurem avastus kogu loo juures on see, kui tõsiselt Vabadussõjas oma olemasolu
eest võitlev Eesti Vabariik suhtus kodanike palvekirjadesse ning püüdis õiglaste
kohtuotsusteni jõuda.
1.1.3. Perekond Kuusk
1922. aastal sõlmitud Magdaleena Sallo ja Joosep Kuuse abielust sündis kolm poega. Ilmar
(1923-1927), Kalju (1925-1981) ja Johannes (1931-2017). Ilmar suri enne kui Johannes
sündis, kõigest nelja-aastase poisina, kui sai hobuselt kabjalöögi pähe.
Minu vanaisa Johannes Kuusk sündis 1931. aastal. Ta kirjutab oma sünni kohta
humoorikalt: “Kahutsi maalinna vallil põleb suur jaanituli, rahvast on palju ja lauldakse
Sinaida Tomsoni’i palwe Isand Kindral Põdder’ile. RA, ERA.509.2.22, l 32.
Tunnistaja Karl Tooma p Tilkmanni ülekuulamise protokoll. RA, ERA.509.2.22, l 30.
15
Koppel, Hindrek Mihkli p.; Kuusk, Joosep Matvei p. RA, ERA.509.2.22, l 20, 22, 32, 17p.
16
RA, ERA.509.2.22, l 17p. Sõjaväeprokuröri järelpärimine.
17
RA, ERA.509.2.22, l 16. Sõjaväeprokuröri järelpärimine. Joosep Kuuse toimikus on siiski üks
bolševistliku sisuga kiri, mis algab sõnadega „Kallis sõber“ ja lõpeb allkirjaga „Mina“. Ilmselt ei suudetud
seda kirja Joosepiga kindlalt seostada. RA, ERA.509.2.22, l 7 – 8p
18
J. Kuusk. Meenutusi, lk 2.
13
14
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ning tantsitakse, ollakse rõõmsad. Aga Oti küla Metsavahi talus vähkreb 43 aastane
perenaine sünnitusvaludes ja jaanipäeva öösel kell 00.30 saab ta maha pojaga, kellele
otsustatakse panna nimeks Jaan. Õnnelik isa läheb nädala pärast lapsukest kirikuõpetaja
juurde hingekirja panema. Seal selgub aga, et nende mõeldud nimi ei kõlba, sest õigeusu
kirik ei tunnista nime Jaan, vaid Johannes. Nii pannaksegi mulle nimeks Johannes.
Kodustele ja sugulastele jäin ma aga ikka Jaaniks.“19
1936. aastal, kui Johannes oma peret mäletama hakkas, elasid Vahtraaugu talus
Magdaleena ja Joosep oma kahe pojaga ja Joosepi 80-aastane ema Elisabet. Johannes
kirjeldab oma vanaema: „Käbe eit oli ja üsna kõhn ning kasvult lühike. Ei mäleta, et ta
oleks iial tarvitanud mingit arstirohtu. Ainukese ravimina tunnistas ta piiritust, mida võttis
sisse supilusikaga põlevana (pani enne sissevõtmist piirituse põlema).“ Samal aastal tuli
perre kasutütar Miili Kipper, keda omakeskis kutsuti Mildaks. Milda ema Juulia oli
Magdaleena õde. Ta suri 1935. aastal veremürgitusse, mis tekkis kas õmblusmasina või
tavalise nõela torke tagajärjel. Juuliast jäi järele kolm last: 14-aastane Miili, 11-aastane
Aleksander ehk Sass ja 4-aastane Kornelia ehk Nelli. Magdaleena vend ja õde, kes elasid
kodutalus Mulgul, võtsid Sassi ja Nelli oma juurde.20
Veel mäletab vanaisa, et igal suvel olid talus tööl suilised, kellesse suhtuti kui
pereliikmetesse. Eriti on Johannesele meelde jäänud 20-aastane Linda nimeline tüdruk, kes
oli suiliseks 1935. aasta suvel. „Hüüdis mind ikka oma peigmeheks. Rääkisin siis oma
isale, et võtan Linda naiseks ja me ehitame omale maja ja hakkame seal elama. Möödus üle
30 aasta, kui kohtasin Lindat Järvakandi laulupeol. Ajasime juttu ja meenutasime vanu
aegu.“21

1.2.

Vahtraaugu talu saamislugu

Vahtraaugu talu sai alguse Magdaleenale rendile antud kinnistust nr 67, peal olid vanad Oti
mõisa renditalu hooned.

22

Talu nimega oli algusest peale suur segadus. „Rahvasuus hüüti

mu kodutalu Metsavahi, aga ametlike kirjade järgi oli talu nimi hoopis Vahtraaugu. Ilmselt

19

J. Kuusk. Meenutusi, lk 3.
Samas.
21
J. Kuusk. Meenutusi, lk 4.
22
Vahtraaugu talu ostu-müügileping, lk 1. Vaadates Vahtraaugu talu dokumente ja toimikuid, kestis see
segadus kuni 1996. aastani. Maade tagastamise käigus jagati Vahtraaugu kaheks kinnistuks: talu süda koos
hoonetega sai nimeks Vahtraaugu, ülejäänud talumaad Metsavahi.
20
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oli mõisa ajal olnud see talu [Oti] mõisa metsavahi käes. Naaber oli kirjade järgi Opi talu,
aga hüüti Vahtraaugu. Niisugused segased nimed.”23
Võimalus Vahtraaugu talu soodustingimustel päriseks osta tekkis alles 1929. aastal. Ostumüügilepingu järgi kuulus talu Magdaleena Kuusele, kelle esimene abikaasa oli langenud
Vabadussõjas. Nooruses bolševistlike vaadetega silma paistnud Joosep Kuusk oli lepingus
märgitud kui „abieluline nõuandja“.24 Kaks inimest, kes lapsepõlves ja nooruses olid
virelenud vaesuses ning unistanud oma maast ja talust, olid selle lõpuks saanud.
Perekonnaarhiivis on olemas nii Eesti Maapanga võlamaksuraamat kui ka maade ostumüügileping.

Kuid

keegi

on

–

nähtavasti

nõukogude

ajal

–

eemaldanud

originaaldokumendilt Eesti riigivapi. (Vt Lisa 1) Kes ja miks seda tegi, jäi kahjuks
vanaisalt küsimata, sest lepingu avastasime alles peale tema surma.
1.2.1. Elu Vahtraaugul
1922. aastal, kui Magdaleena ja Joosep oma ühist elu alustasid, oli nende ainsaks
varanduseks kinnistu nr 67 koos vanade renditalu hoonetega, kus pere elama hakkas.
Vanaisa Johannes: „Esimese lüpsilehma ja hobuse ostsid nad Joosepi õdede abiga. Peale
nelja aastast ränka rügamist põldudel maad harides, kive koristades ja lõhkudes, kraave
kaevates ning võsa juurides jõuti nii kaugele, et kerkis uus laut loomadele.“ Kulus veel viis
aastat, kuni suudeti koguda nii palju raha, et hakata lauda otsa uut elumaja ehitama. See oli
tolleaegne tüüpiline talumaja, kus laut ja elumaja olid ühe katuse all. Sauna ja selle juurde
kuuluva kanade lauda ehitas Joosep 1934. aastal, suur viljakuur sai valmis 1936. ja ait
1938. aastal.25
Elu Vahtraaugul edenes. 1939. aastal oli talus kolm tööhobust ja üks varss, viis lüpsilehma,
emis ja kolm nuumsiga, neli lammast talledega ja 15 kana.26 Vanaisa Johannes: „1930ndatel tasus seakasvatus hästi ära, eriti hästi läksid peekonsead, kes müüdi Inglismaale,
kust saadi head raha. /…/ Müügisead viidi vankriga suures seakastis Triigi sadamasse, kus
nad laevale laaditi.“ Talu teiseks suuremaks tuluallikaks oli piim. Johannes mäletab, et neil
oli pidevalt 4-5 lehma, kelle piim tuli iga päev viia Pöide meiereisse. Piimavedu käis

23

J. Kuusk. Meenutusi, lk 3.
Vahtraaugu talu ostu-müügileping, lk 2.
25
J. Kuusk Meenutusi, lk 3.
26
Vahtraaugu talundileht 1939. J. Kuusk. Meenutusi, lk 5.
24
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hobuvankriga, kuhu mahtus korraga kaheksa 40-liitrist piimanõud. Piimavedu oli jagatud
kolme naabertalu vahel, kordamööda käidi.27
Joosep soetas uusi põllutööriistu ja –masinaid, osteti vilja- ja heinaniiduk, looreha, sahk,
äkked, kultivaator, rull jne. Ta tahtis, et kõik vajalik oleks talus olemas, sest siis sai tööd
teha täpselt sellel ajal kui vaja. Joosep tahtis olla võimalikult sõltumatu.28
Joosep oli hommikust õhtuni talutöödega hõivatud. „Põldudelt kivide koristamine käis igal
kevadel ja minu mäletamist mööda oli Vahtraaugu põldudel 3 suurt kivirauna ja põllud olid
kraavitatud, samuti oli mets kraavitatud. Põllukraavid olid kitsad ja sügavad ning neid
puhastati igal aastal. Metsakraavid olid laiad ja lamedad, nende põhjast sai ka heina niita.
Kõik kraavid kaevas isa käsitsi. Mäletan, kuidas isa 1936. a võttis osa metsa maha, juuris
kännud ja tegi nii paar hektarit põldu juurde, sest nisu kasvatamine andis head tulu. Olime
Kaljuga isal abiks kändude ja okste põletamisel.”29
Tol ajal oli loomulik, et lapsed hakkasid koos täiskasvanutega varakult tööd tegema. Kuid
mäng oli samuti oluline, võimalusel püüdsid lapsed tööd ja mängu ühitada. Vanaisa
Johannes: „1936. aasta kevadel algas minu karjapoisipõli. Olin peagi 6-aastaseks saamas,
viiene siis tegelikult. /.../ Meil oli karjas tavaliselt viis lehma. Mõnikord olid teisel pool
aeda ka Kaasiku lehmad. /.../ Kui lehmad olid niiviisi koos või magasid ja mäletsesid, oli
meil Kaasiku lastega aega mängida. Meie mänguplats oli mitu aastast keset meie metsa
suure tamme all. Tamme alumised oksad olid parajalt nii madalal, et saime üles hüpates
neist kinni võtta ja nii tamme otsa ronida. Järgnevatel aastatel, kui ise tegime endile
puulehmad, -hobused, -sead ja -lambad, jagasime tammealuse taludeks. Siis töötas iga
mees „oma talus“. Ka pühapäeviti (pühapäevad olid mul vabad) käisime seal mängimas.”30
Vahtraaugu koduvärava taha rajasid Kalju ja Johannes koos naabripoiste Edgari ja Unoga
võrkpalliväljaku, mille mõõdud olid 8x8 meetrit. Poisid oleksid tahtnud suuremat, kuid „nii
suur [väljak] sinna kahjuks ei mahtunud. Platsi piirid märgistasime, kaevates maasse
väikesed lohud. Postid tõime metsast ja võrguks oli alguses pesunöör riideribadega. Seal
mängisime õhtuti ja pühapäeviti nii võrkpalli kui rahvastepalli.”31 Sport oli Vahtraaugu
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talus igati au sees, isa Joosep treenis ise, ning oli poistele nõu ja jõuga palliväljaku
rajamisel abiks. Ta õpetas pojad ka malet mängima.32
1.2.2. Lootus ja optimism
Kui riigivanem Päts 1936. aastal kodukaunistamise kampaaniaga alustas, oli Vahtraaugu
talu juba heas korras. Elumaja ümber kasvasid õunapuud, marjapõõsad ja sirelid, õuel oli
lillepeenar püsikutest talulilledega. Hooned olid uued ja korralikud. Konstantin Päts on
kodukaunistamise kampaaniat põhjendades öelnud õigesti, et „oma kätega istutatud puude,
korrastatud aedade ja värvitud majade juurest ei minda nii hõlpsalt mujale.“33 Ka vanaisa
Johannes on kinnitanud, et Vahtraaugu talu oli kogu perele väga südamesse kasvanud.
Keegi ei kujutanud ette elu ilma kodutaluta, see tundus kindel ja igavene.34
1930-ndate lõpus oli kogu pere hakkamist täis. Vahtraaugul tunti, et kõik on võimalik, ja
unistati ilusast elust. Johannes mäletab päeva, kui vend Kalju läks Kuressaare
Tööstuskeskkooli rauatööliseks õppima. See oli 1939. aasta septembris. Poega teele saates
ütles Joosep, „kui Kalju kooli lõpetab, on meil võib-olla ka auto õue peal.“ RET raadio neil
juba oli, samuti gaasilamp, mis oli ainuke külas, jalgratastest rääkimata. See lootus oli igati
põhjendatud, sest nisusaagid olid Oti küla taludel igal aastal head ja nisu eest saadi head
raha. Pöide oli sel ajal Saaremaal tuntud kui nisukuningate maa. Pöide nisukuningas Koder
sai igal aastal 150 – 180 vakka nisu, Vahtraaugul saadi keskmiselt 120-140 vakka nisu
aastas.35 Vahe polnud kuigi suur.
Aeg-ajalt maandasid taluperemehed igapäevase töö pingeid õllekapa ümber. Seda juhtus
harva, enamasti pühade ajal. Johannes mäletab üht päeva 1939. aastast: „Mu silme ees on
ikka olnud üks pilt, kui laua kohal põleb gaasilamp ja ümber laua istuvad Opi kaupluse
kaupmees, Pöide meier, meierei võimeister ja isa ning mängivad kaarte. Ilmselt oli see
mingite pühade ajal, sest ka õllekann käis ringi.“ Joosep Kuusk oli kogukonnas
lugupeetud. Ta oli tuntud tööka ja täpse mehena ning 1937. aastal usaldati Joosepile
Tumala Tarbijate Ühisuse revisjonikomisjoni esimehe amet. Ta oli ka Pöide piimaühingu
liige ja kuulus Kaitseliitu.36
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1.2.3. President Päts Tumalas
Pätsi aeg oli Vahtraaugu talu jaoks tõesti kuldne aeg. Kõik edenes, kasvas usk Eesti
Vabariiki. Vaikiva ajastu autoritaarsele riigikorrale omaseid demokraatia piiranguid
Vahtraaugul ei tajutud. Kunagi bolševistlikes vaadete eest vangis istunud Joosep Kuusest
oli saanud kindel eestimeelne mees, kes juba 1933. aastal oli astunud Kaitseliitu.
20. augustil 1939. aastal külastas Pöide valla Tumala algkooli president Konstantin Päts,
kes käis Saaremaal seoses Kaitseliidu Saaremaa maleva 20. aastapäevaga. Vanaisa
Johannes: „Kogu koolipere oli spaleerina üles rivistatud ja president läks meie vahelt
üksinda läbi. Meil kõigil olid väikesed sini-must-valged lipukesed käes. Koolimaja trepi
pealt pidasid vallavanem Aleksander Rei ja president Konstantin Päts kõne. Kogu
ümbruskonna inimesed olid kooli juurde kokku tulnud, et presidenti näha ja kuulata.
Meeleolu oli väga pidulik.”37
Tegelikult oli Pätsi külaskäik Tumalasse korraldatud väga tavapärasel viisil, nagu
autoritaarsele Eestile tookord kombeks oli: „Ikka ja jälle auväravad, pidulikud vastuvõtud,
fanfaarid, tervituskõned, lilled, kingitused, spaleerid tee ääres. Kõnedki olid sarnased: „Jutt
keerles eesti rahva suurte edusammude ümber, rõhutati vajadust koonduda rahvustervikuks
ja unustada erimeelsused, kinnitati Eesti riigi välispoliitilist julgeolekut jne. Vastuseks
kuulis ta [president Päts] kõikjal ülistuskõnesid omaenda isiku ja hindamatute teenete
kohta Eesti riigi ees.“38
Tumala algkooli õpilaste ja kogu Pöide rahva vaimustus oli suur, sest president oli neid
oma külaskäiguga austanud. See külaskäik jäi lastele meelde elu lõpuni – nemad olid Pätsi
näinud! Sel päeval ei aimanud keegi, et Molotovi-Ribbentropi pakti sõlmimiseni oli jäänud
kolm päeva, Teise maailmasõja alguseni 11 päeva, Baaside lepinguni viis nädalat.
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2. OKUPATSIOONIDE JA SÕJA PÖÖRISES
2.1.

Sügis 1939

Seda, mis 1939. aasta sügisel juhtuma hakkas, ei osanud keegi ette näha. 23. augustil 1939
sõlmitud MRP, vastastikuse abistamise leping Saksamaa ja Nõukogude Liidu vahel, ei
tundunud tavalise Eesti inimese jaoks eriti oluline. Salaprotokollist ei teadnud keegi
midagi. 1. septembril 1939 alanud Teine maailmasõda mõjus hirmutavalt, kuid Eesti
Vabariik kuulutas end 2. septembril „valjult erapooletuks“ ning president Päts väitis 3.- 4.
septembril Tartumaa ringsõidul kõneldes, et Eestil „ei ole eriliseks kartuseks põhjust, sest
Eesti asub sõjategevusest kaugel ja Eestil ei ole ühegi riigiga mingeid tüliküsimusi.“
Ajalehed ja raadio kinnitasid samuti, et Eesti on sõja eest kaitstud.39
Baaside leping, mis sõlmiti Nõukogude Liidu ja Eesti Vabariigi vahel 28. septembril 1939,
oli tõsine ohumärk Eesti rahvale. 29. septembril avaldati lepingu tekst ajalehtedes.
President Konstantin Pätsi kõne ringhäälingus, milles ta väitis, et „Sõlmitud leping ei riiva
meie suveräänseid õigusi, meie riik jääb iseseisvaks, jääb niisuguseks nagu ta enne on
olnud“ ei rahustanud enam kedagi. Nõukogude maaväed saabusid Eestisse 18.- 19.
oktoobril.40
Vanaisa Johannes mäletab, kuidas Vene sõjavägi sisse tuli: „Olime kogu perega naabertalu
õues ja vaatasime koos naabritega, kuidas nad lahtiste autodega mööda teed sõitsid, kõigil
püssid püsti ja imelikud nuppudega mütsid peas. Hirm hakkas.“ Mingeid kokkupuuteid
Punaarmee sõduritega vanaisa mäletamist mööda nende perel ei olnud, Oti külasse ja
lähiümbrusesse sõjaväebaase ei rajatud. Kuid paari kuu jooksul, president Pätsi
külaskäigust Tumalasse kuni Vene sõjaväe tulekuni, oli Vahtraaugu Joosepi ja Magdaleena
usk ilusast tulevikust kõikuma löönud. Kuigi ajalehed ja raadio pidevalt kinnitasid, et Eesti
julgeolek on tagatud, aimati Vahtraaugul midagi muud. Mida täpsemalt, sellest Johannes
aru ei saanud, lapsi muredesse ei pühendatud.41

2.2.

Nõukogude okupatsioon 1940 – 1941

16. juunil 1940. aastal esitas Nõukogude valitsus Eestile ultimaatumi, milles nõuti valitsuse
vahetamist ja uute Punaarmee väeosade paigutamist Eestisse. Järgmisel päeval oli Eesti
Vabariik juba okupeeritud. 21. juulil kuulutati välja ENSV – Eesti Nõukogude Sotsialistlik
39
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Vabariik. Nagu maa alt ilmusid okupatsioonivõimu toetajad, eelkõige kommunistliku
partei liikmed ja kommunistlikud noored, kes hakkasid uue võimuga aktiivselt koostööd
tegema ja nõukogude korda kohapeal ellu viima.
Enamik Saaremaa okupatsioonivõimu juhtidest olid pärit Pöide kihelkonnast: Saaremaa
RSN Täitevkomitee esimees oli Johan Ellam, EK(b)P Saaremaa komiteed juhtisid
Aleksander Mui42 ja Aleksander Kuul. Siseasjade Rahvakomissariaadi Saaremaa osakonna
ülem oli Vassili Riis, keda peetakse kaasvastutavaks Saaremaa massimõrva eest 1941.
aastal.43
Tundes hästi Pöide inimesi, oli neil kohapeal kaastöölisi ilmselt lihtne leida, ja toetajaid
neil oli. 1941. aasta suvel töötas miilitsas 13 Pöide valla inimest, hävituspataljonis oli
Pöidelt värvatuid 27, EK(b)P liikmeid ja liikmekandidaate oli 28. Esimese Nõukogude
okupatsiooniaja algul oli Pöide valla täitevkomitee esimees Aleksander Lember, seejärel
Joann

Luts;

täitevkomitee

aseesimees

oli

Joann

Kipper.

Pöide

valla

partei

algorganisatsiooni juhtisid partorgid Ivan Kummits ja (hiljem) Endel Mägi.44
Enamik Eesti rahvast jäi siiski passiivseks. Inimesed püüdsid, kui vähegi võimalik,
nõukogude aktiviste vältida ning oma senist eluviisi, töid ja tegemisi jätkata. Vahtraaugu
talu peremees ja perenaine kuulusid samuti passiivsete hulka, mingit vastutöötamist
nõukogude võimule nad ei plaaninud. Kuid esimene kokkupõrge tuli kiiremini, kui nad
oodata oskasid.
1939. aasta sügisel oli Joosep ostnud Elbi talu omanikelt maatüki, mis piirnes Vahtraaugu
maadega. Järgmisel aastal, kui nõukogude maareformi käigus maid ümber jagati, tekkis
Joosepil vastuolu Tammeniidi Muiga, kes tahtis endale mõõta head põllumaatükki
Vahtraaugu maade keskelt. Tüli käigus lõi Johann Mui maamõõdu sirkliga Joosepile pähe,
tekitades koljumõra. Vanaisa Johannes: „Asi läks kohtusse ja isa mõisteti süüdi ning ta oli
kaks nädalat vanglas, kuigi oli kannataja pool. Mui vend oli tollal maakonna täitevkomitee
esimees, sellest siis ka isa süüdi mõistmine. Isa lubas seda asja nii mitte jätta ja vandus
tulist kättemaksu. Peale sakslaste sissetulekut 1941. aastal kadus Tammeniidi Mui jäljetult.
Kas seal ka isa näpunäited mängus olid, ei tea, aga arvata võib.”45
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Peagi algasid üksikud arreteerimised, kuid nendest palju ei räägitud, mõned inimesed
lihtsalt kadusid. Nõukogude okupatsiooni tegelik õudus jõudis kohale 1941. aasta suvel,
juuniküüditamise ajal, ja augustis-septembris, kui inimesed massiliselt kadusid ning
kuulujutud mahalaskmistest levima hakkasid. Saaremaal korraldas küüditamist EK(b)P
Saaremaa komitee sekretär Aleksander Mui.46 Üks esimestest, kes Pöidel arreteeriti ja
GULAG-i vanglaagrisse saadeti, oli Pöide vallavanem Aleksander Rei.47
Vahtraaugu viiest naabertalust kannatas küüditamise pärast kolm: Kopli, Niidi ja Kaasiku.
„Kõigepealt viidi ära Prits Mägi Kopli talust. Ta arreteeriti kui kaitseliitlane ja kadus
jäljetult, keegi ei tea, mis temast sai. Peagi arreteeriti Niidi peremees Villem Neggo, kelle
saatusest pole samuti midagi teada. Arreteerimise põhjuseks oli asjaolu, et tema sugulane,
kelle perekonnanimi oli samuti Neggo, oli maavalitsuses mingil kõrgel ametikohal48.
Kaasiku perel aga nii hästi ei läinud. Nad kõik, pereisa Aleksander Tart, ema Aliine ning
pojad Jaan, Ülo ja Arno, küüditati 1941. aasta 14. juuni öösel Siberisse. Aleksander Tart
suri Siberis, 5-aastane Arno ei pidanud samuti vastu. Aliine koos poeg Jaaniga tulid 1956.
aastal tagasi koju, kuid vähem kui aasta pärast viidi nad tagasi Siberisse. Lõplikult
vabanesid nad alles 1962. aastal.“49
Tekib küsimus, kuidas pääses Joosep Kuusk arreteerimisest, kuigi kuulus Kaitseliitu ja oli
eduka talu peremees? Võimalik, et Joosepi päästis Joann Kipper, kes oli Pöide valla
täitevkomitee aseesimees ja Nõukogude võimu aktiivne toetaja, EK(b)P kandidaat,
julgeoleku agent.50 Joann Kipper oli Magdaleena surnud õe Juulia abikaasa, kes pärast
naise surma abiellus uuesti, kuid ei suutnud oma kolme last kasvatada. Tema tütar Milda
oli Vahtraaugul kasulapseks. Tundub, et mingi tänutunne tal oma tütre kasuvanemate vastu
oli ja küllap ta seetõttu Joosepit ja ta perekonda represseerimisest säästis. See on siiski
ainult oletus.

2.3.

Saksa okupatsioon 1941 – 1944

22. juunil 1941. aastal kuulutas Saksamaa Nõukogude Liidule sõja. Sama aasta varasügisel
algas Eestis Saksa okupatsioon. Saksa väed, vallutanud Muhu ja ületanud suuremate
takistusteta Väikese väina tammi, jõudsid 16. septembri hommikul Saaremaale Orissaarde.
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21. septembril vallutati juba Kuressaare, 5. oktoobril lõppesid lahingud Sõrves.51 Saaremaa
juhtivad kommunistid Mui, Ellam, Kuul, Riis jt jäid Saaremaale, neist jäi ellu ainult Vassili
Riis. Oma tegude varjamiseks lasksid nad hävitada nõukogude okupatsiooni salajased
dokumendid, millest enamus põletati Sõrves Stebeli patarei (315. rannakaitsepatarei)
maaaluses katlamajas 2. oktoobril.52
2.3.1. Sõda koduõuel
16. september 1941 on päev, mida vanaisa Johannes üksikasjadeni mäletab, kuigi ta oli siis
kõigest 10-aastane. „Sügisel oli sõda. Sakslased tulid. Juba hommikul kostis Orissaare
poolt laskmist ja sakslaste lennukid lendasid üle. Päris lahing oli päeval. Isa sundis meid
kõiki - ema, mind, Kaljut ja Mildat – naabripere keldrisse minema. Isa jäi koju. /…/
Tahtsin isa juurde ja hiilisin keldrist salaja välja. /…/ Isa oli õues. Ta ei käskinud mind
enam keldrisse minna. Kuna laskmine läks ägedamaks, läksime isaga sauna taha kiviaia
äärde pikali. Aga ka sealt tulime ära, sest metsa poolt tulid kuulid plaksudes vastu
kiviaeda. Roomasime rehalasse, seal [olid] ikkagi kiviseinad. Ümberringi käisid paugud.
Meie õues paukus juba sakslaste miinipilduja. Äkki käis hele pliks ja minul oli kange valu
silmas. Hakkasin karjuma, isa haaras mu sülle (mu nägu oli verine) ja viis tuppa. Minu
karjumise peale tulid ka sakslased tuppa ja nende sanitarid pühkisid mu näo verest puhtaks
ja panid mu silmadele sidemed. Teist silma ka ei võinud lahti teha valu pärast. Hiljem
selgus, et püssikuul oli lastud meie metsa poolt läbi kuuri ja rehala värava ja lõhkes minu
pea kõrval kiviseinas. Sealt siis [sattusid] killud minu silma.“53
Järgmisel päeval saatsid sakslased Johannese koos haavatutega Pärnu haiglasse. „Seal
õmmeldi haav silmas kinni. /…/ Kolme nädala pärast tuli isa mulle Pärnusse jalgrattaga
järele ja viis mind haiglast ära. Isa tõi mind Pärnust koju jalgratta raami peal, sest teisi
võimalusi polnud.“54
Haavata saamine jättis Johannese ilma mitmetest sõjaaegsete poiste rõõmudest ja sellest oli
tal esialgu väga kahju: „Sõjast maha jäänud sõdurite asju ma ei saanud, olin ju ära. Unol oli
vene vintpüss, palju-palju padruneid, sakslaste ranits, kiiker jne. [Hiljem] käisime
kolmekesi, mina, Uno ja Kopli Helmut püssiga kaugel metsas märki laskmas. Peale kõige
muu oli Uno leidnud ka kümmekond vene granaati. Loopisime neid karjas käies kiviaia
tagant pommiauku, tõmmates enne riivi eest. Granaadi lõhkedes käis pommiaugust
M. Maripuu. Esimene Nõukogude aasta Saaremaal, lk 316 – 317.
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kärgatus ja veesammas tõusis kõrgele. Ime, et me ise viga ei saanud. Kaomäe (üks meie
küla taludest) poiss sai ju granaati näppides surma ja õde sai haavata, aga jäi ellu.”55
Vanaisa Johannese parem silm jäigi pimedaks, kuigi Pärnu arstid olid andnud lootust, et
nägemine kunagi taastub. Aastaid hiljem, kui silmast röntgen tehti, selgus, et silma oli
jäänud neli kildu, mis selleks ajaks olid juba kapseldunud. Vanaisa oli meie lähisugulastest
ainus, kes Teises maailmasõjas haavata sai.
2.3.2. Saksa aeg Vahtraaugu talus
Alanud Saksa okupatsioon Vahtraaugu elukorraldust esialgu ei muutnud, kui vanaisa
Johannesega juhtunud õnnetus välja arvata. Peagi võeti Saksa võimu korraldusel inimestelt
ära jalgrattad ja raadiod. Vanaisa Johannese arvates oli eriti raske loobuda jalgrattast, sest
nüüd pidi ta jalgsi koolis käima. Raadiot Joosep ära ei viinudki, nende vana RET mängis
Vahtraaugu talus salaja, kuni patareid said tühjaks. Uusi patareisid polnud kusagilt saada.56
Taludele pandi peale uued maksud, mille üle kehtestati range kontroll. Iga talu sai Talundi
põhiraamatu, milles oli täpselt kirjeldatud talu majanduslik seis ja sellest lähtuvalt
määratud kohutuslikud maksud. Okupatsioonivõim püüdis talurahvast innustada: „Iga
Eesti mehe ja Eesti naise aukohus praegusel murrangulisel ajal on teha kõik, et iga jalatäis
Eesti viljakandvast kamarast saaks külvi alla võetud. /…/ Nii Kindralkomissari kui ka Eesti
Omavalitsuse seisukoht on, et teie õlgadele ei panda ühelgi juhul suuremat kohustuste
koormat, kui see möödapääsematult vajalik. Kes siin ettenähtud normid tingimusteta
täidab, see omab kasutusõiguse oma toodangu selle osa suhtes, mis temal jääb üle normide
täitmisest.“57
Vanaisa oli alles hoidnud 1942. aastal välja antud Talundi põhiraamatu, kus olid ära
toodud täpsed andmed Vahtraaugu talu kohta. (Vt Lisa 2) Tundub imelik, et
müügikohustused määrati põllumaa hektarite järgi. Isegi kanamune ja liha tuli müüa
hektarite alusel. 1942.- 43. tootmisaasta talundisaaduste kviteerimise tabelid näitavad, et
Vahtraaugu talu 9.62 põllumaa hektarilt nõuti aastas 404 muna. Liha oli arvestatud 206,8
kg, sellest sealiha 153,92 kg. Või müüginormi arvestamise aluseks oli siiski lehm. Ühelt
lehmalt arvestati 50 kg võid, neljalt siis 186,3 kg võid aastas.58 Aasta müügikohustused on
kinnitanud Pöide vallavanem Nepper, andmete õigsust on kinnitanud Magdaleena Kuusk.
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Vastutasuks müüginormide täitmise eest on ta talundi põhiraamatu andmetel saanud 2
pakki tikke ja ühe rohuniitja vikati.59
Saksa okupatsioon tõi omakorda kaasa ohvreid, nüüd kuulutati tagaotsitavateks
Nõukogude võimu toetajad. Umbes kuu peale sakslaste tulekut tuli ühel õhtul
Vahtraaugule Milda isa Joann Kipper. Vanaisa meenutab: “Juhan tuppa ei tulnudki, ta oli
ju tagaotsitav. Mäletan selgesti seda sügisest õhtut, kui ta isaga maja taga juttu ajas, sest
mina olin ka seal juures. Juhani küsimuse peale, mida ta peaks tegema, ütles isa, et mina
sulle nõuandjaks ei ole, eks tee nii nagu paremaks pead. Peale jumalaga jätmist Juhan läks
ja me pole teda enam näinud. See oli nagu tema jumalagajätu visiit. /.../ Arvatavasti läks
vallamajja ja lasti kuskil maha.”60
Selgub, et vanaisal oma tädimehe elust ja tegudest õiget aimu ei olnud. Pole ka ime, ta oli
tookord ainult 10-aastane. Tegelikult oli Joann Kipperi pahategude register päris pikk: oli
EK(b)P liikmekandidaat, oli kuulunud hävituspataljoni, olnud Pöide valla täitevkomitee
abiesimees, pealekaebaja ja aktivist.61 Joosep ja Magdaleena pidid seda kindlasti teadma,
kuid ilmselt sellest laste ees ei räägitud. Joann Kipperi tütretütar Valve Vahter (Milda
tütar) teab, et sakslased lasid tema vanaisa maha Loode tammikus ja ta maeti hiljem ümber
Kuressaare lossiparki ühishauda. Samuti on Valvele räägitud, et Joann Kipper olnud
laisavõitu mees, kes oli talutööd jätnud enamasti oma naise teha. Kui naine suri, abiellus
mees uuesti, kuid oma kolm last andis kasulasteks.62
Tammeniidi Muilt saadud löögist jäi Joosep põdema. Järgmisel aastal tekkis tal kasvaja
silma. Silm opereeriti välja, aga uus vähikolle oli juba tekkinud maksa. 1942. aasta 14.
augustil suri Joosep maksavähki. Vanaisa: „Olin sel päeval karjas. /.../ Läksin koju, nägin
isa oma voodis liikumatult, ja alles siis tajusin, mis oli juhtunud. Ema oli surmatunnil ta
juures olnud. Nii ma ei saanudki oma isaga jumalaga jätta. Jäin ilma ka isa õpetustest tööde
ja elu kohta üldse. Ta oleks pidanud veel elama, et pojad eluks ette valmistada. Nüüd tuli
meil omal kõike õppida.“63
Talutöö jäi nüüd peamiselt Kalju ja Milda teha, 11-aastane Johannes emaga olid
jõudumööda toeks. Normid tuli tasuda ja inimestele toit lauale muretseda. Normide
täitmise üle oli range kontroll. Ühtegi looma ei tohtinud tappa enne kui normid olid
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täidetud. Võimude eest varjatud varusid Vahtraaugul siiski oli. Johannes: „Ma ei mäleta,
kelle käest ma 1941. aasta talvel ühe emase küüliku sain. Kalju tegi talle puuri, mina teda
söötsin. /…/ Hiljem oli kogu aida alune küülikuid täis. Ema oskas küülikutest väga head
toitu teha.“64
1943. aastal tabas Vahtraaugu talu järjekordne löök: Kalju võeti sügisel Saksa sõjaväkke.
Viljalõikus ja rehepeks jäi nüüd Milda ja 12-aastase Johannese õlule. Magdaleena oli juba
haige ega saanud kõiki talutöid enam teha. Vanaisa mäletab, et viljalõikusel käisid neil
abiks naabertalu Opi inimesed ja Milda vend Sass, kes elas Mulgul. Küla masinarehtedel
käisid Johannes ja Milda kahekesi, siis tulid teised neile ka appi. Oti külas tegid kõik talud
koostööd, sest rehelisi pidi olema vähemalt paarkümmend inimest. Sügiseste tööde tõttu
läks Johannes kooli kaks nädalat teistest hiljem.65
Samal hilissügisel alustas iseseisvat elu kasutütar Milda, kes läks Kuressaarde. Olukord oli
päris kriitiline, sest müüginormide kontroll oli karm. Vanaisa Johannes: „Veel enne talve
tuli üks Lümanda tüdruk, 20-aastane Aino Vaha end Vahtraaugule tööle kauplema. Ema
võttiski ta meile, sest ruumi meil oli ja töökäsi oli hädasti vaja. Samal sügisel tuli meile
veel Rudolf Toomsalu, kes palus tööd, peavarju ja süüa. Ema võttis tallu ka selle 15aastase Sõrve poisi, keda me hakkasime Ruudiks kutsuma.“ Magdaleena lasi naabri Igoril
jõuluks sea tappa, kuigi see oli keelatud.66
2.3.3. Koolilaps mitme võimu ajal
Vanaisa Johannes oli koolilaps mitme võimu ajal. Tema koolitee algas Eesti Vabariigis
Tumala algkoolis 1. septembril 1939. Teise klassi läks ta juba Nõukogude okupatsiooni
ajal 1940, järgmised kolm kooliaastat (3.-5. klass) jäid Saksa aega. 1944. aastal vahetus
jällegi võim ning 6.-7. klassis õppis Johannes taas nõukogude koolis. Õppimisega tal
kunagi probleeme polnud, hinded olid head. Ilmselt seetõttu ongi tema kirjutatud
mälestustes õppimisele väga vähe tähelepanu pööratud. Okupatsioonivõimude vahetumist
koolis märkas Johannes peamiselt selle järgi, kas ta pidi võõrkeelena õppima vene või
saksa keelt.
Isa surm ja Saksa aja karmid majandusolud lõpetasid Johannese lapsepõlve. Kui ta 10aastase poisikesena tundis rõõmu sõjamängudest, siis Saksa aja lõpul, 13-aastasena pidi
Johannes talutöödel juba täismehe eest väljas olema. Tundub uskumatuna, kuid algkooli
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ajal hakkas Johannes suitsetama. „Mu l3. sünnipäeval ütles ema, et kui sa suitsetamist ei
suuda maha jätta, siis ära käi ka mööda nurgataguseid tõmbamas, paned viimaks midagi
põlema. Nii sain ma avaliku suitsetamise loa kodus, aga ega ma seda ei kasutanud, ikka
kogesin ema. Sellel sügisel [1944] olin juba viljapeksurehtedel vilja vedajaks. Noori mehi
oli vähe, minul oli juba kasv täis ja musklis poiss olin ikka juba ka. Pikkus oli sama mis
praegu ja jõudu oli ka oma kohta küllalt.”67
Johannes meenutab tänuga oma matemaatika ja füüsika õpetajat Olev Kärnerit, kelle jalad
olid sissepoole viltu: “Kuidagi ta ikka käis väga vaevaliselt. Matemaatikas pani ta mulle
kogu eluks hea aluse. Kõva suitsumees oli ka. Ta kasvatas kodus Tagaverel ise tubakat ja
armastas väga malet mängida. Kuna ma oskasin ka malet mängida, kutsus Kärner mind
õhtuti koolimaja teisele korrusele oma tuppa malet mängima. Talvel sai ta aru, et ma olen
juba suitsumees ja käskis ka mul pläru omale keerata. Nii me siis õhtuti maletasime ja
suitsetasime. Kärnerist sai hiljem tuntud matemaatik ja õpikute autor.”68

2.4.

Teise Nõukogude okupatsiooni algus

1944. aasta sügisel vahetus Saksa võim Nõukogude omaga. Esimese Nõukogude
okupatsiooni koletud repressioonid olid inimestel veel hästi meeles. Hirm sundis paljusid
saarlasi üle mere läände põgenema. Saksa aja üle elanud kommunistid ja nende toetajad
tervitasid Eesti NSV taastamist, samuti need inimesed, kelle pereliikmed olid langenud
Saksa okupatsiooni ohvriks. Paljud pered ootasid oma poegi ja isasid tagasi Punaarmeest,
kuhu nad 1941. aastal olid mobiliseeritud. Kuid need pered, kelle isad ja pojad Saksa
sõjaväes olid teeninud, vaikisid ja ootasid hirmuga oma edasist saatust. Eesti rahva jaoks
algas väga keeruline aeg.

2.5.

Sakslaste käsilane

Kaljust ei teadnud keegi midagi. Ka sõja lõpp 1945. aasta kevadel ei toonud selgust.
Metsavahil andsid kõik endale aru, et Kalju puhul on võimalusi kolm: ta oli kas
vangilaagris, redutas metsas või oli juba surnud. Ja siis, 1946. aasta suvel tuli Kalju äkki
koju. Ta oli teeninud Poolas, Krakowis jalaväepataljoni moonavooris. Enda väitel ta rindel
ei võidelnud. Ta oli 1944. aasta sügisel koos nelja Eesti poisiga Poolast Eestisse tulnud,
said kuskilt tsiviilriided ja olid mandril redus. Sakslased olid siis veel Eestis. Kui Kalju
oleks tookord kätte saadud, oleksid sakslased ta maha lasknud kui desertööri. Kui ägedad
67
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lahingud olid jõudnud Virtsu lähedale, püüdis Kalju koos ühe Saaremaa poisiga Suurest
väinast üle saada, kuid langes venelaste kätte vangi.69
Säilinud on Kalju filtratsioonilaagri toimik. Ülekuulamisprotokollist selgub, et ta teenis
Saksa sõjaväes 20. jalaväe tagavarapataljonis. Sõjavangina viidi ta Medvežegorski
vangilaagrisse, mis asus Onega järve põhjakaldal. Seal haigestus Kalju tüüfusesse. 1945.
aasta märtsis leidis laagri arstlik komisjon, et Kalju on väga nõrk ning ta tuleks kuni
pooleks aastaks tööst vabastada. Aasta hiljem tunnistas komisjon ta töökõlbmatuks. Kalju
seisundit on otsuses kirjeldatud nii: alatoitumine, kahvatu nahk, lihastoonuse langus,

jalgadel rohkesti mädanevaid haavandeid. Diagnoositi düstroofia III aste ja tugev
avitaminoos. 12. aprillil 1946 lubati Kaljul vangilaagrist lahkuda.70
Sellises seisundis hakkas Kalju koju tulema. Kuid tal oli väga vedanud. Medvežegorski
laagri vangid töötasid Laadoga-Valgemere kanali (Belomorkanal) ehitusel. Kalju rääkis
vanaisale, et selles ešelonis, milles nad 1944. aasta sügisel vangilaagrisse viidi, oli 1800
meest, kui Kalju vabastati, oli elus veel 600. Ülejäänud maeti kanali vallidesse.71 Vanaisa
mäletab, et Kalju „oli tagasi tulles nii kõhn ja nõrk (kaalus 48 kg), et arvati ta tee peal ära
surevat. Kõige kiuste tõi aga ennast koju, olgugi ainult luu ja nahk ning hammasteta
(skorbuut). Öösiti käis toidukapi juures söömas ja kuue kuu pärast kaalus juba 90 kg.“72
Kalju jäi kuni 1995. aastani KGB arvele kui Saksa sõjaväes teeninud isik. Tema toimikus
on tõendid selle kohta, et ta käis ennast näitamas 7. juulil 1955 ja 5.juulil 1960.73

2.6.

Vahtraaugu kulakud

28.veebruaril 1948. aastal tunnistas Pöide valla TSN Täitevkomitee Magdaleena Kuuse
majapidamise kulaklikuks. Ametlik põhjus oli võõra tööjõu kasutamine. 74
Tõeline põhjus oli vanaisa Johannese arvates Pöide masina-traktorijaama partorg Kuuse
kättemaks. Vahtraaugu talu karjamaa piiril oli kraav, mille vallis oli head hundisavi, mida
käis sealt ilma loata viimas Saksakulmu Taliida, kes oli partorg Kuuse naine. Kord jättis ta
karjamaa mulgud lahti ja lehmad läksid vilja. Kui Taliida jälle tuli savi võtma, saatis Kalju
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ta tühjalt tagasi. Sellest piisas, et Vahtraaugu perenaine kulakuks teha. Kui vallamajas
kulakute üle arutati, oli just partorg Kuusk see, kes tegi ettepaneku Magdaleena kulakuks
tunnistada. Teda toetas ka Oti külavolinik Feodor Koel.75
Magdaleena Kuuse kulakliku majapidamise kohta koostati täpne kirjeldus: põllumaad oli
9,62, karjamaad 6,43 ja heinamaad 3,71 hektarit; loomadest on üles kirjutatud 2 tööhobust,
2 lehma, 2 noorlooma, 2 siga ja 3 lammast. Iseärasuste reale on märgitud, et poeg Kuusk,
Kaljo (Kalju) teenis Saksa sõjaväes ja omakaitses ning oli Saksa okupatsiooni ajal aktiivne
sakslaste käsilane.76
Paneb imestama, kuidas nii väikest majapidamist sai üldse kulaklikuks tunnistada. On
väidetud, et „Saaremaal oligi raske suurt hulka talusid kulaklikuks tunnistada, aga
„nõukogudevaenuliku“ talurahva võis vägivaldselt Siberisse saata mõnel muul
ettekäändel.“77 Samuti tahaks teada saada, mida tegi Saksa ajal „aktiivne sakslaste
käsilane“ Kalju, kes oli Saksa aja algul 16-aastane, kes pealegi oli isata jäänud talus
põhiline töötegija.
Esialgu pandi ka Vahtraaugu talule peale kulakumaks. Sundkorras tuli ära anda 1 kg villa,
120 muna, 1600 liitrit piima, 100 kg liha, 400 kg heina, 1480 kg kartuleid, 1130 kg vilja ja
9100 rubla. Magdaleena sai sellega hakkama. Järgmisel aastal aga natsionaliseeriti kogu
vara. Magdaleenale mõjus see kõik rängalt, samuti Johannesele. Perele jäeti oma kodutalus
ainult üks tuba koos köögi kasutamise õigusega. 78
Vahtraaugu perenaine püüdis kogu hingest tõestada, et tema majapidamise kulaklikuks
tunnistamine oli eksitus. 1948. aasta aprillis pöördus ta avaldusega Saaremaa TSN
Täitevkomitee esimehe poole: „Nüüd /…/ pean saama selle häbistava nime, et olen kulak.
Olen täitnud kõik kohustused, mida nõuab praegune riigikord. Palun teie teadet, millega
olen eksinud praeguse korra vastu, et minu elukorda veelgi raskemaks teha. Palun teie
õiglast korraldust, minu äärmiselt raskes olukorras, minu majapidamine ümber arvestada
kulaklikust majapidamisest keskmik taluks.“79 Kirjale on palujana alla kirjutanud ka
Rudolf Toomsalu, kelle ekspluateerimises
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Sama aasta juulis pöördus Magdaleena ENSV Ministrite Nõukogu esimehe poole, lisades
enda avaldusele Oti küla talupidajate kinnitused selle kohta, et „talupidaja Kuusk
Magdaleena Paavli tr [tütar] on eeskujulik talupidaja ja ei tööta nõukogude korra vastu.“
Sama tõendas ka Pöide valla Kärneri külas elav EK(b)P liige Anton Saar.80
Ei olnud abi ühestki seletusest, tunnistusest ega palvekirjast. Ministrite Nõukogu
asjadevalitsus saatis Magdaleena avalduse uuesti läbivaatamiseks Saaremaa täitevkomitee
esimehele sm Pitkale. Nagu arvata võis, otsustati jätta tema avaldus rahuldamata „kuna
võõra tööjõu süstemaatilise kasutamise moment talus on olemas ja avalduses toodud
motiivid ei ole küllaldased maakonna t/komitee otsuse äramuutmiseks.81
Huvitav on see, et „võõras tööjõud“, keda Magdaleena süüdistuse järgi kasutas, oli 1945.
aastal veel täiesti lubatud. Pöide valla täitevkomitees oli Magdaleena ametlikult
registreerinud töölepingud Aino Vaha ja Ruudi Toomsaluga 27. aprillil 1945, mõlemal
lepingul on vastav märge peal.82 (Vt Lisa 3) Võimalik, et Magdaleena oli sunnitud sellised
lepingud sõlmima, sest oma hilisemates palvekirjades nõukogude võimuorganite poole
nimetas ta Ruudi Toomsalu oma kasulapseks. Nii on kirjutanud ka Ruudi Toomsalu ise:
„Tulin Sõrvest Magdaleena Kuuse juurde 15-aastasena, jäin tema juurde tööle. Meil oli
väike koht ja 1943. aastal olid suured normid. 1944. aastal juba viidi minu ema koos venna
ja õega Saksamaale. Kodutalu põletati maha.“ Ta kinnitab, et oli Magdaleena juures „kui
perekonna liige“ ja ta loodab, et „see nii edasi kestaks“.83
Vahtraaugu talu olukord oli muutunud meeleheitlikuks. Viimases hädas kirjutas
Magdaleena 1949. aasta alguses palvekirja EK(b)P Keskkomitee peasekretär Nikolai
Karotammele, kuid abi ei tulnud ka sealt. Joosepi õde Melania Matson püüdis samuti
aidata ning saatis 1949. aasta märtsis ENSV Prokurörile palvekirja „see asi uurimise alla
võtta ja õiglaste ja tõeliste asjaoludele vastav uus otsus langetada.”84 (Vt Lisa 4) Keegi ei
teadnud siis veel, et tegelikult olid küüditatavate nimekirjad juba valmis ja 14. märtsil 1949
kinnitatud.85
1949. aasta küüditamisest perekond siiski pääses, kuigi nimekirjas nad kõik olid. Vanaisa
Johannes: „Kodus sai Kalju teada, et tullakse ära viima ja läks metsa. Emale tuldi
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veoautoga järgi. Kulakud tuli ju likvideerida. Autos olnud kaks venelast ja Pöide valla
miilits, kelle nimi oli Feiman või Feldman või midagi niisugust. Ema öelnud, et kui tahate
mind viia, eks tõstke siis mind auto peale. Seepeale öelnud miilits venelastele, et ei hakka
me seda vanaeite siin tõstma midagi, las ta olla. Poisse ka pole saadaval. Need [venelased]
olnud nõus ja läinudki ära. Nii rääkis ema mulle, sest ta oskas vene keelt. /…/ Nädal peale
küüditamist tulnud Kalju metsast koju. Tuppa astudes näeb, et miilits istub toas. Toosama
Pöide valla miilits. Kalju mõelnud veel, et ei tea, kumb jõuab varem püstoli haarata ja
lasta, aga miilits tõusnud püsti ja öelnud, et mina pole sind siin näinud ja sina pole mind
siin näinud. Nii jäänudki.”86
Pöide miilitsat Joosep Feimanit on positiivselt kirjeldanud ka Juta Vessik ja Peep Varju,
tuues näiteks perekond Haameri loo. „Salme Haamer põgenes kodunt viimasel momendil
ja küüditajatega saabunud kohalik miilitsamees Feiman keeldus omapead jäänud lapsi
(kellest noorim oli alles viiekuune) veoautole tõstmast-ajamast, öeldes, et temal pole
säärase teo kordasaatmiseks küllalt julmust.“87 Joosep Feiman selline käitumine ei olnud
nõukogude miilitsale kohane. 19. detsembril 1950. aastal Joosep Feiman arreteeriti, aasta
hiljem 23. veebruaril 1951 mõistis tribunal talle 25 aastat sunnitööd ja 5 aastat asumist.88
Aprillis 1949 tehti Oti külas kolhoos. Vahtraaugu sundvõõrandatud maad, majad, loomad
ja põllutööriistad anti kolhoosile. Kõik see, millest Magdaleena, Joosep ja nende pojad
Vahtraaugul tööd tehes olid unistanud, oli lõplikult läinud.
Peale märtsiküüditamist läks Kalju Pärnumaale Lavassaare turbarabasse tööle koos Kipri
Sassiga. Ta tahtis, et keegi teda ei tunneks ega teaks tema minevikust midagi. Ta jäigi
Pärnumaale elama, abiellus ja ehitas koos abikaasa Mariga sinna oma kodu. Kalju jaoks jäi
õiglus jalule seadmata, ta suri juba 1981. aastal ega saanudki teada, et oli 1988. aastal
rehabiliteeritud.89
2015. aasta 10. veebruaril, oma ema 127.sünnipäeval, on vanaisa andnud sellele perioodile
oma hinnangu: „/…/ viiest [naaber]talust neli talu kannatasid Vene võimu tõttu: kas
küüditati, tehti kulakuks, või olid vangis olnud. Praktiliselt kõik perekonnad peale Opi
hävitati.

Kõigi

maad

ja

loomad

võeti

kolhoosile/sovhoosile.

Metsavahil

aga

natsionaliseeriti kogu varandus ja majad. Jumal üksi teab, milline oli kõigel sellel mõju
inimeste hingele. Mõnelgi kadus elu siht, tekkis apaatia ja depressioon ning algasid
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unustuse otsimised viinas või õlles, mille tõttu mõnegi mehe elu lõppes enneaegselt. Ainult
tugevamad natuurid pidasid vastu.“90

2.7.

Gümnasist Johannes

1946. aasta sügisel läks Johannes Kuressaarde keskkooli. Head haridust omandama ärgitas
teda isapoolne tädimees: „Isa õe Melania mees Edgar tegi hambaproteese ja ta lubas kõik
oma tööriistad mulle, kui ma õpin hambaarstiks. Eks selle mõttega läksingi keskkooli, et
hiljem ülikooli astuda.“ Keskkooliaeg Kuressaares möödus majanduslikult väga kitsastes
tingimustes. Esimese aasta kohta on vanaisa kirjutanud: „Korteri sain /.../ Süüa tegin ise.
Peamine toit olid pannkoogid. Kodust sain jahu, vesi oli prii ja pann oli perenaise oma.
Küpsetasin peaaegu ilma rasvata, rääkimata võist. /.../ Raha mul ei olnud. Koolitarvete
jaoks oli, mitte rohkem. Tubaka sain kodust, ise kasvatasin. /.../ Nii ma elasin selle talve
üle – jalas pätid, seljas saksa sinelist tehtud tuulepluus ja jalas isa püksid. Samasugused
riided olid mul ka koolis seljas ja jalas.”91
Vanaisa meenutab humoorikalt, kuidas ta sai endale hüüdnime John sai. Johannese
üllatuseks õpetas keskkoolis füüsikat Evald Timmas, kes oli füüsikat õpetanud ka Tumalas.
Esimeses füüsikatunnis pidid õpilased ennast tutvustama. Johannesele tegi see asi nalja:
„Mõtlesin, et oota sa kuramus, sa ju tunned mind ja tead mu nime, et mis sa veel pärid ning
põrutasin “John Kuusk Tumalast”. Ja sellest saadik oli mulle see nimi [mulle] nagu otsaette
kleebitud. Ja ei saanudki [sellest] lahti. Nimi on küljes tänaseni mu koolikaaslaste ja
spordimeeste seas.”92 Tegelikult kutsusid kõik kohalikud inimesed minu vanaisa Kuuse
Johniks.
Kuressaare Keskkoolis olid sportimisvõimalused palju paremad kui Tumalas ja peagi sai
vanaisast üks kooli tuntumaid spordimehi. Ta oli kooli jalgpallimeeskonna kapten, üks
paremaid maletajaid, mängis nii võrk- kui ka korvpalli, harrastas kümnevõistlust. Eriti
jõudsalt arenes Johannes males, peagi võistles ta turniiridel maakonna tolleaegsete
tippudega. 10. klassis, just enne jõule käis Johannes kahenädalasel malereisil koos Alf
Varjase, Herbert Ligi, Ants Tasa ja Paul Kajuga. Nad olid maakonna tolleaegne eliit.
Turniirid toimusid Eestimaa erinevates linnades. Ringi liiguti liinibusside ja rongidega. 93
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10. klassis võttis vanaisa osa suusa- ja poksiinstruktorite kursusest. Kursuse läbinud isikud
said instruktoritunnistuse ja võisid saadud algteadmisi edasi õpetada. Instruktoritunnistus
oli Johannesele hiljem suureks abiks.94
Väga selgelt on vanaisale mällu jäänud märtsiküüditamine: “Olin 10. klassis. 25. märtsil
1949 läksin kooli nagu ikka. Teisest tunnist viidi klassist ära Leo Õispuu. Küüditamine.
Kõik meie klassi poisid otsisid oma taskutest viimased rublad ja kopikad kokku ning
andsid Leole. Läksime teda saatma kuue poisiga. Hiljem oli sellest pahandusi nii meile, kui
kooli direktorile. Sel päeval ma enam kooli ei läinud, kartsin, et tullakse ka mulle järele.
/.../ Korterisse ma ka ei läinud. Läksin hoopis spordikomiteesse. /.../ Seal olid ees juba Alf
Varjas ja üks Lümanda poiss, kelle nime ei mäleta. /.../ Tundsin Varjast, olime koos
turniiridel malet mänginud. Ka nemad hoidusid küüditamise eest kõrvale. Öö olime seal.
Hommikul läksime kortereisse küsima, et ega pole kedagi meist otsimas käidud. Mina
käisin Varjase korteris. Pole kedagi otsitud. Olime pool päeva veel seal [spordikomitees].
Hiljem võeti Lümanda poiss siiski kinni ja Siberi vangilaagrites ta suri. Nii rääkis Alf
Varjas hiljem mulle.”95
Huvitav on teada, et isegi sellel keerulisel aja püüdsid tollased keskkooli noored
välisuudistega kursis olla ja poliitika üle arutada. Vanaisa Johannes meenutab: “Meie
klassi poistel oli maailma asjade üle arutamise koht Prei Endeli ja Kallaste Enno korter.
Seal käisid koos veel peale minu Ludvig Pilt, Kalju Pira, Arno Teär, Aleksander Koel ja
teisedki.”96
10. klassi lõpus oli vaja teha kümme eksamit. Johannes pidi pingutama, sest oli palju
puudunud: käinud võistlustel ja instruktorikursustel, oma aja oli võtnud kalapüük Tori jõe
ääres. Ta sai hakkama, ühtegi kolme tema 10. klassi tunnistusel ei olnud, kuid ta otsustas
keskkooli viimases klassis rohkem õppida, sest soov ülikooli astuda oli suur.97
Veel enne keskkooli lõpetamist tabas Johannest ebameeldiv üllatus, kui nad oma
klassikaaslaste ja õpetajatega edasiõppimise võimaluste üle arutasid. Millegipärast oli
kohal ka ELKNÜ keskkomitee sekretär Raoul Viies98. Küllap tal oli Saaremaale asja.
Arutelu käigus öeldi vanaisale, et õppimine ülikoolis ei tule tema puhul kõne allagi. Veelgi
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enam, seltsimees Viies lubas isiklikult kontrollida, et ta ülikooli ei saaks.99 Kuigi vanaisa
oli küüditamisest pääsenud, oli ta Nõukogude võimu silmis siiski märgiga mees. Tema
valikud olid ENSV-s piiratud.
1950. aasta kevad möödus õppimise tähe all. Kuigi lootus pääseda ülikooli oli kustunud,
tahtis Johannes kooli hästi lõpetada. Õppida sai igal pool: „Koos õppisin eksamiteks ka
Heli Läätsega jahtklubi katusel. Seal oli hea rahulik olla. Enamusel meie klassi poistest oli
koolis oma tüdruk. Minul polnud kedagi. Ma ei julgenud tüdrukutele läheneda, sest olin
kehva riidega ja ühe silmaga. Ka Helil polnud kedagi. Nii me siis kahekesi klappisime kui
sõbrad ja sportlased, mitte midagi rohkem. Helil olid tugevamad humanitaarained, minul
jälle reaalained. Niiviisi olime teineteisele kasulikud.”100
Johannes Kuusk sooritas kõik kaheksa lõpueksamit edukalt, tema küpsustunnistusel olid
kõik hinded neljad ja viied. Üks tähtis etapp elus oli edukalt läbitud.
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3. KOHANEMINE
Teadmine, et ülikool teda kui rahvavaenlast vastu ei võta, oli vanaisale tõsine hoop. Tema
unistused, mille nimel ta õppinud oli, varisesid kokku. Kuidagi pidi noormees siiski oma
eluga edasi minema. Päästerõngaks osutus sport. Spordi, rahvatantsu, koorilaulu ja
näitlemisega võisid kohalikul tasandil kõik tegeleda. Seda isegi soositi. Peaasi, et keegi
omatahtsi poliitikaga ei tegeleks.

3.1.

Uus algus

1950. aastal võeti Johannes tööle rajooni spordikomiteesse õppespordi osakonna
juhatajana. Spordikomitee esimees Peeter Teesalu, kes oli pärit Johannese naaberkülast
ning oli ta koolivend algkooli ajast, maksis vanaisale palka mittekoosseisulise töötasu
fondist. See oli tegelikult ebaseaduslik. Töötasu oli 450 rubla kuus. Vanaisa tegi
spordivõistluste juhendeid, viis ise võistlusi läbi, pidas VTK101 ja järklaste arvestust, oli
paljudel aladel kohtunikuks ning kirjutas tulemustest ajalehes Talurahvaleht ja
Kommunismiehitaja. Kohtunikuna pidi ta tundma paljude alade võistlusmäärustikke, mis
tähendas, et ta pidi need kõigepealt ise selgeks õppima. Johannes ise võistles võrkpallis,
korvpallis, lauatennises ja tennises, poksis, jääpurjetamises, males ja kabes. Peaaegu igal
nädalavahetustel oli ta hõivatud kohtuniku või võistlejana. Vanaisa peab end ka Saaremaa
Spordikooli asutamise mõtte algatajaks 1952. aastal. Kool avatigi järgmisel aastal.102
Samal aastal moodustati Eesti NSV-s oblastid ja Peeter Teesalu viidi Saaremaalt Pärnu
oblasti spordikomitee esimeheks, sealt hiljem VSÜ “Jõud” vabariikliku nõukogu
esimeheks. 103 Vanaisa Johannes: “Ta kutsus ka mind Pärnusse tööle. Ma ei läinud, sest ma
ei tahtnud ema üksinda Saaremaale jätta, ehkki ma harva käisin kodus. Teesalu
äraminekuga 1953 lõppes ka minu töö spordikomitees, sest uus esimees ei julgenud
kasutada mittekoosseisulisi summasid minule palga maksmiseks. Spordikomitees töötatud
aastatega sain selgeks, kuidas sporditööd teha ja juhtida. Sealt saadud kogemused olid
mulle hiljem koolis ja kolhoosis suureks abiks.”104
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1953. aasta augustis suri Johannese ema Magdaleena Kuusk. Johannes meenutas, et tema
matustel oli kogu külarahvas Vahtraaugul koos. Ja jätkas: „Matsime ema Nõmme
surnuaeda oma mehe ja poja kõrvale. Olin nüüd kodutu. Vahtraaugule polnud enam
asja.“105

3.2.

Õpetajana Lööne koolis

1954. aastal Johannes abiellus Helga Laanemetsaga. Järgmisel aastal sündisid perre
kaksikud ja 1956. aastal kolis noor pere Helga koju Lööne külla Uhke-Antsule. Samal
sügisel läksid Helga ja Johannes mõlemad tööle Lööne kooli. Johannes hakkas õpetama
matemaatikat ja kehalist kasvatust, Helga inglise keelt ja muusikat.
Vanaisa Johannes kirjeldab uut algust: „Kui alustasin tööd, oli koolis paar „kirsapalli” ja
üks granaat. Nende aastate jooksul, mis ma koolis olin, tegime poistega ühiskondlikult
kasuliku töö tundides saali neli varbseina ja poomi, õue võimlemislinnakese, kus oli 6
meetri pikkune redel, ripplatt ja -köis ning rõngad. Kooli saali lasin samuti panna rõngad ja
köie. Niinimetatud staadionil lasin kolhoosi buldooseril sisse lükata 100 m raja ja ringraja,
mida hiljem labidatega tasandasime. Valasime kuulitõuke- ja kettaheiteringid, tegime
kõrgushüppetellingud, tõrvasime ja klammerdasime suuski jne.“ Kõike seda tegi vanaisa
õpilastega koos. Selline koostegutsemine lähendas õpetajat ja õpilasi ning motiveeris lapsi
spordiga tegelema. Lõpuks tuli vanaisal lahendada ka esindusdresside probleem ühesugused spordipüksid õmblesid Valjala rätsepad, kolhoos maksis needki kinni.106
Vanaisa Johannes töötas suure pühendumisega, ta seadis endale ambitsioonika eesmärgi
viia Lööne kool sporditulemuste poolest Saaremaa ja Orissaare rajooni107 tippu. Johannes
hakkas korraldama koolisiseseid võistlusi, mis äratasid lastes huvi sportimise vastu. Kõik
tahtsid teistest paremad olla või siis ületada omaenese eelmisi saavutusi. Õpetajana pidas
Johannes väga järjekindlat arvestust võistluste tulemuste üle. Vanu protokolle lugedes jääb
üle ainult imestada, kui paljudel spordialadel suutis väike Lööne kool võistlusi korraldada.
Vanaisa meenutab: “Mu päevad olid väga tihedad, sest tuli jagada end spordi ja
matemaatika vahel. Ka pärast tunde oli vaja lapsi matemaatikas järele aidata ja spordialasid
õpetada.”108 Vaatamata kitsastele ja keerulistele oludele hakkas õpetaja Johannese töö
kiiresti vilja kandma. Juba 1958. aastal saavutasid Lööne kooli kergejõustiklased ja
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võrkpallimeeskond I koha Orissaare rajooni koolinoorte kevadspartakiaadil. 1958. aastal
alustas Johannes võimlemise ja akrobaatika õpetamist ning seegi osutus edukaks. 1959.
aasta talvel saavutati koolinoorte kunstilise isetegevuse ülevaatusel püramiidide osas
Orissaare rajoonis I koht ja vabariiklikul ülevaatusel Tallinnas III koht.109
Õpilane Meeta Poopuu (Au) toonitab vabatahtlikkust ja asjalikku suunamist: “Eriti soositi
tol ajal sporti. Kõiki, kes soovisid millegagi tegeleda, toetati ja märgati. /…/ Sport ja
spordipoisid-tüdrukud tõid Lööne kooli maakonna paremate hulka. Meid ei sunnitud, vaid
lihtsalt suunati päev-päeva järel korralike tulemusteni. /.../ Ka minu spordipisik sai alguse
Lööne koolist. Tegelesin kõigega, mida kool tol ajal võimaldas. Väikesel koolistaadionil
treenisime ja võistlesime kergejõustikus, mõisa õues olid võrkpalliplats ja liivaauk, kuhu
hüpati kaugust ja kõrgust. Lauatennist sai mängida kooli saalis. Löönest sain ma
spordiarmastuse kogu eluks.”110
Õpilane Maaja Kupits (Tüür) meenutab: „Peaaegu igas matemaatika tunnis olid mõned
peastarvutamise ülesanded, mis mulle väga meeldisid. Lööne kooli sportlikud saavutused
olid õpetaja Johannese teene, sest need võtted ja harjutused, mida ta kasutas, olid head.
Mäletan, et kõik õpilased pidid hüppenööri muretsema, kes pesunöörist või paelast, millest
iganes võimalik. Õhtuti, kui internaadi lapsed olid õppimise lõpetanud, läksime koolimajja
püramiide harjutama, nendega käisime isegi Estonias esinemas. /.../ Suusarada oli meie talu
ja Lööne mõisa põldude peale maha märgitud, ei teagi, kes või kuidas seda tegi. Küllap
õpetaja. Meil olid kodus ainult üks paar puusuuski ja tavaliselt oli õde Monika kiirem ja
käis juba enne pimedat suusatamas. Mulle jäi pime aeg. Mäletan õhtuid, kui sõitsin üksi
kuuvalgel lagedal põllul. Nii suur tahtmine oli suusavõistlustest osa võtta.“111
Tol ajal toimusid igal aastal koolide spartakiaadid, mille kavas olid kergejõustik, võrkpall
nii tüdrukutele kui poistele, suusatamine, lauatennis, kabe. Lööne kool võitis need
spartakiaadid aastatel 1963, 1967 ja 1969. Sealjuures võitis kool 1967. aastal ka
vabariiklikud 8-klassiliste maakoolide kergejõustikuvõistlused ja 1969. aastal oli kool
vabariigis II kohal. Just nendel võistlustel märkasid Tallinna Spordiinternaatkooli õpetajad
Lööne tüdrukuid Helju Kuuske, Urve Kuuske ja Liilia Kaske ja kutsusid neid TSIK-i
õppima.112
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1958. aastal usaldati Johannesele ka Valjala kolhoosi sporditöö juhtimine, mis samuti
võttis palju aega, sest tuli käia võistlustel ja viia läbi treeninguid. See oli tasuta töö, palka
selle eest ei makstud. Vanaisa oli igal pool eestvedajaks, tema spordimehe hing ei lubanud
teisiti: „Ise mängisin Valjala võistkondades võrkpalli, malet, kabet, jalgpalli ning
lauatennist. Iga aastaga tõusime nii kooliga, kui ka kolhoosiga spordiredelil maakonnas
üha kõrgemale.”113

3.3.

NLKP liige

Tundub uskumatu, kuid 1963. aastal sai vanaisa Johannesest NLKP liige. Ta kirjutab oma
avalduses: „Palun mind vastu võtta Nõukogude Liidu Kommunistliku Partei liikmeks.
Tahan anda kogu jõu kommunismi kiiremaks ülesehitamiseks.“114 Avaldusest jääb mulje,
nagu oleks ta unustanud oma lapsepõlve Vahtraaugu talus ja tema perele osaks saanud
kannatused.
Nõukogude kool pidi olema riigikorrale nähtavalt lojaalne, kuid Lööne koolis polnud ükski
õpetaja kommunistliku partei liige. 1960. aastate algul käis tolleaegse EKP Kingissepa
Rajoonikomitee instruktor Sõrm Lööne koolis õpetajatega vestlemas ja neid partei liikmeks
agiteerimas. Ta andis selgelt mõista, et nõukogude õpetajana töötamine eeldab kuulumist
parteisse. Johannes Kuusk: „Ütlesin instruktor Sõrmele, et ei saa parteisse astuda, sest olen
kulaku poeg. Sõrm lubas, et täitevkomitee vabastab minu ema kulaku nimest.“115 Lööne
õpetajad hoidsid väga kokku ja kooli ametiühingu koosolek otsustas Johannest toetada
ning palus Kingissepa Rajooni TSN Täitevkomiteel tühistada otsus Magdaleena Kuuse
kulakuks

tunnistamise

kohta.116

Kui

vanaisa

Johannes

parteibürool

NLKP

liikmekandidaadiks võeti, tuli arutluse alla ka kulakluse küsimus: „Arvamuste vahetamise
korras peeti rajoonikomitee bürool õigeks kod. Magdaleena Kuuse majapidamise
kustutamist kulaklike majapidamiste nimekirjast.“117 Vastav palve koos põhjendustega
saadeti ENSV Ministrite Nõukogu esimehele ja 9. juulil 1962. aastal otsustatigi
Magdaleena Kuusk kustutada kulakute nimekirjast. Otsusele on alla kirjutanud ENSV
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Ministrite Nõukogu esimees Valter Klausson. Dokumendile on peale kirjutatud „sekretno“
– salajane.118
Väärib rõhutamist, et kustutamise põhjustena olid välja toodud needsamad asjaolud,
millele Magdaleena püüdis meeleheitlikult juhtida tähelepanu juba 1948. aastal, kui ta
kulakuks tehti.119
Aasta hiljem sai vanaisa Johannesest NLKP täieõiguslik liige. Lööne koolis astusid
kommunistlikku parteisse korraga kõik õpetajad: direktor Helga Kuusk, Johannes Kuusk,
Helmi Kaunis, Õie Rasu, Maimu Kolk, Udo Saks, Selma Sabalson ja Valve Kalmurand.
Koos oli lihtsam minna. Oma parteisse astumist põhjendab vanaisa Johannes nii: „Koolist
ära minna ma ei tahtnud ja minu nõudmine kulaklikkuse kohta oli täidetud.“120 Tuleb siiski
meeles pidada, et vanaisa pidi arvestama ka sellega, et ta abikaasa oli Lööne kooli direktor
ning vastuseis NLKP suhtes oleks direktorile pahandusi põhjustanud.
Väga hästi on parteisse astumist põhjendanud ajaloolane Enn Tarvel: „Terve aastakümme
harjumist poliitilise olukorraga oli väga suures osas rahvast kaasa toonud jäägitult
pragmaatilise suhtumise poliitilistesse küsimustesse ja ideoloogiasse. Selle muutuse
peamiseks avalduseks oli parteisse astumine. /…/ Ametikoht, ametialane tõus jms. oli
üldiselt lahutamatult seotud parteisse kuulumisega. Inimese ees seisis selge valik.
Ideoloogiaga, kommunismiusuga ei olnud seal kõige vähematki tegemist. Maailmavaatelist
küsimust keegi ei püstitanudki, rahvusmeelsusest kõnelemata.“121
Teatavat kasu sai parteisse astumisest ka Johannes, sest Vahtraaugu inimesed said lahti
kulaku nimest. 1967. aastal said Kalju ja Johannes Vahtraaugu majad tagasi, kuid muu
varandus ja talumaad jäid Pöide sohvoosile. Et vennad olid oma elud ülesse ehitanud juba
mujal, müüsid nad majad 1500 rubla eest inimestele, kelle kodu oli tules hävinud. Maad sai
vanaisa tagasi alles 1996. aastal. Kalju oli selleks ajaks juba surnud. “Praegu kahetsen, et
majad ära müüsin. Sel ajal oli aga teine olukord,” kirjutab Johannes.122
1967. aastal loobus vanaema Helga Lööne kooli direktori ametikohast ning töötas edaspidi
õppealajuhatajana ning inglise keele ja laulmise õpetajana. Uueks direktoriks tuli Arvo
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Paiste.123 Vanaisa Johannes lahkus koolist paar aastat hiljem, 1969. aasta kevadel, sest tal
ei olnud enam motivatsiooni väikese palga eest pingutada. Vanaisa täpsustab, et varem
aitas ta “Helgal kooli mainet spordiga tõsta”, kuid nüüd see vajadus kadus. Uus direktor
vähendas Johannese koormust internaadi kasvatajana ja niigi väike palk kahanes veelgi.
Lapsi oli peres juba neli, kulud suurenesid ja raha oli hädasti vaja.124

3.4.

Kolhoosnik Johannes Kuusk

1960-ndate lõpus maksti kolhoosides juba päris korralikku palka. Kuigi vanaisa armastas
rõhutada, et raha pole kõige tähtsam asi maailmas, oli just raha see, mis motiveeris vanaisa
Johannest kolhoosis erinevatel ametikohtadel töötama. Ta püüdis oma perele luua nii häid
tingimusi kui vähegi võimalik. Päevatööst tekkinud väsimuse ja tüdimuse peletas ta
ühiskondliku sporditööga.
20. juunil 1969 tegi vanaisa kannapöörde, temast sai Valjala kolhoosi ehitustööline.
Kolhoosnik Kuuse esimeseks tööks oli Jööri noorloomalauda turbakuuri põranda valamine.
Sellega sai ta hakkama. Kuu aega hiljem palus kolhoosi esimees Edgar Rahnik vanaisal
Valjala osakonna zootehnikuks hakata, sest eelmine zootehnik Enno Nuut lasti joomise
pärast lahti. Vanaisa Johannes: „Mul loomadest palju teadmisi polnud. Võtsin siiski koha
vastu peale suurt vastupunnimist.” Peagi oli vanaisale selge, et lüpsilautade töö vajas
ümberkorraldamist. Tema ettepanekuid arvestati. Johannes ise asus ümberkorraldatud
Lööne lauta brigadiriks ja karjakuks jaanuarikuus 1970. Karjaku töö oli füüsiliselt väga
raske. Kogu töö tuli teha käsitsi. Nii juhtuski, et 1972. aasta talvel haigestus Johannes
seljanärvipõletikku ja isheemiasse. Sellega sai vanaisa karjäär karjakuna päris kiire lõpu,
sest arstid soovitasid haige selja tõttu ametit vahetada. 125
Kui tervis jälle lubas, läks vanaisa tööle kolhoosi vastvalminud saekaatrisse. Neid päevi
meenutab Johannes humoorikalt: „Pudelid, mis inimesed meile puude saagimise eest tõid,
jõi paarimees Hermann ära. /.../ Siis töötasin üksinda, ei lasknud Hermanit kaatri ligigi. Ise
ma ei joonud töö ajal mitte kunagi - ohutustehnika.” Nii töötasid nad Hermaniga neli
aastat.126
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1976. aastal ühines Valjala kolhoos Viktor Kingissepa nimelise kolhoosiga.127 Ühinenud
majandi nimeks jäi mõistagi Kingissepa-nim kolhoos, kuid keskus toodi Sakla külast üle
Valjalga. Kolhoosi esimeheks sai Matvei Mulenok. Nüüd oli majandis rahvast rohkem ja
tekkis võimalus luua palgalise ametiühingu esimehe koht. Selleks pidi kolhoosi
ametiühingus olema vähemalt 500 liiget. Aseesimees Rahnik ja esimees Mulenok tegid
Johannesele ettepaneku hakata ametiühingule liikmeid värbama. Inimesed tulid meelsasti
kaasa ning vanaisa Johannes tegi kolm aastat ametiühingu esimehe palgalist tööd. Algul
tundus ametiühingtöö talle huvitav, kuid peagi mõistis Johannes, et päris probleeme ta
lahendada ei suuda. Kõik ettepanekud, mis ta tegi, põrkusid Matvei Mulenoka autoritaarse
ja järsu juhtimisstiili vastu. Mulenok oli Eesti 22. laskurkorpuse veteran, Venemaa
eestlane, kes tõsimeeli ehitas üles kolhoosikorda. Ta oli tuntud värvikate ütlemiste poolest.
Näiteks kolhooside ühinemisel keeldus Mulenok koostööst enamiku Valjala kolhoosi
spetsialistidega, kinnitades, et tuleb oma „kaatriga“ (kaadriga). Kuna kolhoosid ühinesid
1976. aasta detsembri lõpus, läks Valjalas liikvele vemmalvärss: „Teistel tuli näärisokk,
meile tuli Mulenok“.128
1979.

aastal

otsiti

kolhoosi

puidutöökotta

asjalikku

meest.

Johannes

loobus

ametiühingutööst, kuna „see ei rahuldanud mind enam“. Puidutöökojas vastutas ta ainult
oma tegemiste eest, pealegi võis ta tööajal vaikselt omi asju nokitseda. Ta kirjutab oma
mälestustes: „ See oli hea aeg koduste remondi- ja ehitustööde tegemiseks. Sain soodsalt
osta kolhoosist puitu ja asjad ise puutöökojas valmis teha. Puidus töötamise aja jooksul
suutsin kodus sauna ümber ehitada, teha majale uued aknad, valmis sai teine kasvuhoone.
Tegime garaaži ja sellele teise korruse.” Tookord oligi kombeks ajada töö kõrvalt ka
isiklikke asju ja teha seda kolhoosi vahenditega, kui vähegi võimalik. Kolhoosi värk, nagu
siis öeldi.129
Suure perega kulus lisateenistus alati ära. Aastatel 1977–1983 töötas vanaisa põhitöö
kõrvalt Lõõne Turismibaasi direktorina. See oli korralik lisaraha, kuid tekitas inimestes
kadedust. Johannes kirjutab: „Võtsin [suveks] valvurina tööle Olli [Helga tädi] ja turistide
vastuvõtjana Helga. Tegelikult tegime valvuri töö ära kolmekesi: mina, poeg Jaan ja Helga.
Keegi kaebas, et Olli saab palka, aga tööl ei käi. Rahandusosakond nõudis kõik Olli palga
tagasi. Maksin üle 700 rubla tagasi. See oli tollal suur raha. Rahandusosakonna juhataja oli
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Suuna Olev [Löönest]. Põrsas niisugune! Tema võimuses oleks olnud asi teisiti korraldada,
aga ta ei julgenud.”130
Vanaisa suhtumine on üllatav, kuid tol ajal oli see väga levinud. Oma käitumist õigustati
sellega, et Nõukogude võim oli inimestelt võtnud kogu nende vara ning nüüd võeti
kolhoosilt tagasi just niipalju, kui vajalikuks peeti. Erilisi süümepiinu selline teguviis
enamikule inimestest ei valmistanud.
Veel enne pensionile minekut jõudis vanaisa töötada raamatupidajana: „1989. aastal tegi
Helgi Sirel, kes oli siis kolhoosi pearaamatupidaja kohusetäitja, mulle ettepaneku tulla
tööle raamatupidamisse. Põlved valutasid mul juba puidus püsti töötades ja ma läksingi,
olin ju lõpetanud 1984. aasta kevadel kaugõppes Vinni Näidissovhoostehnikumi
põllumajandusliku raamatupidamise eriala kiitusega.”131 Tehnikumi lõpetamise ajal oli
vanaisa juba 53-aastane! Lõpuks oli ta oma hariduse kätte saanud. 1992. aastal jäi vanaisa
pensionile. Kirev kolhoosiaeg oli kestnud 23 aastat.

3.5.

Perekond

Esimene põgus kokkupuude oma tulevase abikaasa Helga Laanemetsaga oli 1952. aasta
alguses, kui Johannes oli Saaremaa õpilastega koolinoorte spartakiaadil Tallinnas. Osa
võistkonna särkidest läks kaduma. Särgid olid aga haridusosakonna omad ja „inspektor
Laanemets tuli neid minult välja nõudma. Ta oli ilus naine, pikkade lokkis juustega. Ja
sportliku välimusega.” Kuidagi sai vanaisa need särgid ikkagi kokku ja haridusosakonda
tagasi antud.132
Vanaema Helga mäletab üht teist kohtumist: „Ükskord hakkasime isetegevuslastega jälle
linnast [Kuressaarest] välja maale esinema sõitma. Lahtine auto seisis kultuurimaja ees ja
rahvas ronis parajasti peale. Mina veel peal ei olnud, kui kuulsin järsku mingit poolpurjus
meest, kes mööda läks, ühele meie inimestest pahasti ütlevat. Vaatasin, kelle kohta ta
sõnad käisid -- seal seisis John. Ta ei olnud tõesti kõige parema välimusega. Pahad sõnad
puudutasidki tema seda poolt. /.../ See oli kõige esimene kord, kus mu pilk jäi tema peale
pikemaks peatuma: suur lahmakas pintsak, dressipüksid jalas, käed taskus, kingad viltu
tallatud. Siis korraga hakkas mul südames nagu hale sellest inimesest.133
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Vanaisa on öelnud, et ta jäi vanaema külge kohe kinni: „Helga oli mu esimene armastus ja
nagu hiljem selgus, ka viimane. Kunagi varem ei ole ma tundnud ühegi tüdruku vastu
niisugust tunnet nagu siis ja ka hiljem mitte. Helga oli hea ja kodune ja armas.”134 Vanaisa
on ausalt tunnistanud, et peale oma ema Magdaleena surma käis tema elu nii, et iga päev
sai 100 grammi söögi alla võetud. Ta arvas, et temast oleks joodik saanud, kui ta poleks
vanaema Helgaga tutvunud.135
Helga Laanemetsa ja Johannes Kuuse abielu registreeriti 4. detsembril 1954. aastal.
Pulmad peeti tagasihoidlikud ning esialgu elas noorpaar linnas Helga 16-ruutmeetrises
korteris. Alles abielus olles sai Helga aru, kui hea inimesega oli kokku juhtunud. 40 aastat
hiljem tunnistas ta: „Vaatamata sellele, et ta mu meelest omal ajal oli inetu, ma ei näe seda
inetust enam ammu, mitte kuskil, mitte milleski.”136
1955. aasta juunis sündisid Helga ja Johannese esimesed lapsed Jaan ja Urve. Noor isa nägi
vastsündinuid samal päeval läbi haigla akna. Vanaisa meenutas seda hetke: “Ma ei oska
kirjeldada seda tunnet, mis mind valdas. See oli õnn, armastus, isaduse tunnetamine.”137 Ta
on ise tunnistanud, et oli siis nii uhke, et tal olid kaksikud lapsed, sest teistel neid ei
olnud.138
Vanaisa Johannes on need ajad kokku võtnud nii: „Oh ajad, oh ajad! Urve ja Jaan olid
Juuli ja Olli hoida. Meil polnud ju aega. Siis oli kool ka laupäeviti. Tavaliselt oli mul igal
nädalavahetusel mingi võistlus. Nädala sees oli üks segakoori proov. Hommikuti me lapsi
ei näinud, sest meie kooli minnes nad magasid alles. Õhtul saime siiski lastega koos olla.
Kui Paavo sündis, siis järgmise talve elasime koolimajas ühes väikses toas II korrusel.
Tundide ajal oli Paavo korvi sees köögis akna peal. Mägi Margit, kes oli siis kooli kokk,
vaatas ta järele. Kaksikud olid aga Löönes Uhke-Antsul. Peale kaksikute sündi sai ema
puhkust 56 päeva ja peale Paavo sündi 36 päeva. Elu oli kiire ja töid täis. Aga me olime
siis õnnelikud emaga. Me armastasime ja hoidsime üksteist ja lapsi.”139
Johannes kirjutab 1958. aasta kevadel sündinud teisest pojast: ”Paavo sündis kevadel ilusal
ajal, kui loodus õilmitses ja lindude koorid laulsid. Me Helgaga olime väga õnnelikud,
mõelda vaid – kolm toredat last. Üheksakuuselt jäi Paavo kopsupõletikku. Helga ja Juuli

134

J. Kuusk. Meenutusi, lk 15.
U. Hermann. Isa emast.
136
U. Hermann. Ema isast.
137
Samas.
138
U. Hermann. Isa emast.
139
Johannes Kuusk. Minu elu peale Helga lahkumist, lk 2.
135

37

[Helga ema] olid kordamööda Paavoga koos haiglas. Haigla saatis poisi niimoodi koju
tagasi, et kopsupõletik jäi välja ravimata. Nõrkade kopsudega ja köhima jäi ta terveks
eluks.”140
Tütar Urve on meenutanud: „Paavo oli isa lemmik, nime pani isa talle Paavo Nurmi järgi.
Nad mängisid palju koos, Paavo oli ärgas ning väga isa moodi poiss.”141 Paavo oli
seitsmene, kui temaga juhtus valus õnnetus, mis piinas vanaisa terve elu. See oli
vastlapäeval, kui kogu koolipere Valjala maalinnal suusatas. Ühel hetkel oli Paavo keset
mäge pikali, suusad ja jalad kuidagi ristirästi. Kiirabi viis ta koos vanaisaga Kuressaarde,
kus selgus, et Paavol oli „murdunud põlvepoolne reieluu, kõõlused rebenenud, jalg hullusti
vildak, ja selline jalg pandi lihtsalt kipsi. Kui kips maha võeti, oli jalg muidugi kõver.”
Pärast seda õnnetust kõik muutus. Kuigi vanaisa ei poetanud kunagi ühtki sõna sellel
teemal, tundis ta end Paavo saatuses süüdi.142 Paavo käis aastaid ühelt operatsioonilt
teisele, küll Tallinnas, Leningradis, Kiievis, kuid miski ei aidanud. Paavo püüdis olla
optimistlik. Ta kirjutas sõbrale: „Kui ma Riiga ka veel sõidan, siis ma sel aastal ei lõpeta
[8. klassi]. Kui ma olen Riias käinud, siis hakkan kõvasti trenni tegema. Siis peab minust
saama niisugune mees, missugust minu isa endale ette kujutas. Isa rääkis mulle, et ta oli
lootnud minust kõvat sportlast. Nüüd on tal see lootus kadunud.“143
Johannes oli täielikult pühendunud oma abikaasale ja lastele, kelle nimel ta loobus isegi
igatsetud kõrgharidusest. 1959. aastal astus vanaisa Tartu Ülikooli matemaatika
teaduskonda, tegi talvisel sessioonil kõik vajalikud eksamid, kuid jättis siis ülikooli pooleli.
Miks? Põhjus oli lihtne: 1960. aastal võeti viimast korda Tallinna Pedagoogilises
Instituudis eksamiteta vastu neid, kes olid seal varem lõpetanud õpetajate instituudi.
Vanaema Helga, kes kartis sisseastumiseksamitel läbi kukkuda, otsustas seda võimalust ära
kasutada. Ta saigi sisse, lõpetas instituudi ning omandas inglise keele õpetaja kutse.
Johannesel jäigi kõrgharidus omandamata, sest kolme väikese lapse kõrvalt poleks saanud
kahekesi kaugõppes õppida.144
Pere ei olnud jõukas, kuid see polnudki oluline: „Rahakott ei ole meil kunagi üle ääre
ajanud, ennem on ikka auk sees olnud. Rahaliselt ja asjade poolest ei ole me rikkad olnud,
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aga selle eest vaimselt tunnen ma ennast rikkamana kui ükskõik kes ümberkaudu.”145
Armastus abikaasa ja laste vastu olid Johannese kõige tähtsamaks pidepunktiks tema
nõukogudeaegses elus. Ta kirjutas Tallinnas õppesessioonil viibinud Helgale: „Mina olen
rahul, katsu sinagi olla. Lapsi ma hoian ja toidan ja muu meile korda ei lähe. Eks ju!“
Teiseski kirjas kinnitab Johannes: „Veel on 9 päeva ootamist. Siis sa tuled, terve pere on
koos ja süda rahuneb. Kõige parem tunne on siis, kui terve pere on kodus ja ma tean, mis
kõik teevad ja kuidas elavad“.146
Sellel ajal kui vanaema Helga Tallinnas õppis, oli laste peamine kasvataja vanaisa
Johannes, vanaemal polnud aega. Tütar Urve kirjutab unelaulust: „Ta [isa] istus õhtuti
enne meie uinumist voodi kõrvale, tõmbas meil tekid kurguni ja laulis oma pehme
bassihäälega kõige kaunimat unelaulu maailmas Uinu mu väsinud lind, unele heljutan sind
…”147 Selles laulus oli seletamatut õrnust nagu kõiges muuski, mida isa Johannes tegi.148
Veel meenutab Urve, kuidas nad isaga Valjala kultuurimaja laval laulsid laulu Kannikesed
emale. Vanaema saatis neid klaveril: „“Ema ja ta tütar väike, kõndisid kord metsateel…” ja
edasi ma ei saanud. Siis tuli isa, võttis mul käest kinni ja ma tundsin, kuidas kõik ta soojus
kandus mulle üle ning mu hääl pääses lahti. /…/ Siis tuli isa soolo, ta võttis järje üle, aga ta
hoidis kogu aeg edasi kontakti oma pilgu, kerge muige ja häälega, mis rääkis sellest, kui
mugavalt ta ennast laval tunneb, et karta pole midagi. /.../ See mõjus ja lõpuks lavakramp
kadus. Samamoodi oli spordiväljakul, ta pani sind võistlusolukorda, kohe ja ilma
ettevalmistuseta, sa kas hüppasid või lõid araks, aga oma vajaliku kogemuse sa said. Ta
tundis kogemuste väärtust ja võib-olla ka seda, et meile ei anta kõige läbiproovimiseks
lõputult aega.”149
Vanaema Helga kirjutab oma tööst ja perest: „Pidasin direktoriametit kokku 19 aastat. See
aeg on minult suurt enesesalgamist nõudnud, ja tapvat tööd. Olen sundinud ennast ikka
rahulikuks ja väärikaks, aga eks isa üksi teab, missuguse hinnaga. Ma kahetsen kibedasti
vaid ühtainukest asja, et mul oma laste ja pere jaoks nii vähe aega jäi. Alles siis, kui Ülle
sündima hakkas, võtsin ennast direktorist lahti ja jäin õppealajuhatajaks-õpetajaks.”150
Minu ema sündis 1967. aastal, ta oli pere noorim laps.
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Minu ema Ülle mäletamist mööda ei rääkinud vanemad lastele oma lapsepõlvest ega
noorusajast suurt midagi. Vahtraaugu talustki kuulis Ülle täpsemalt alles siis, kui vanaisa
1996. aastal maad tagasi sai. Johannes tunnistas tütrele hiljem, et nad Helgaga kartsid, et
lapsed võivad võõraste ees rääkida asjust, mida nemad ise unustada püüdsid. Sooviga lapsi
säästa, lasti neil kasvada, teadmata midagi sellest, milline oli nende vanemate päritolu ning
kuidas oli elatud Eestis enne nõukogude aega.
Ajaloolane Enn Tarvel: „Tihtilugu püüdsid pragmaatilised vanemad ise sääraseid küsimusi
kodus vältida, et kergendada lastele eluteele astumist – puhta lehena.”151
Täna arvab Ülle, et küllap Juuli ja Olli, kes vanemaid lapsi hoidsid, neile möödunud
aegadest üht-teist siiski rääkisid. Või said poisid teadmise Eesti ajast oma paljudelt
sõpradelt. Igatahes oli 14-aastase Paavo laulik eestiaegseid laule täis, kitarri duurid
[akordid] juurde kirjutatud. Paavo laulis: „Ma tahaksin kodus olla, kui Päts on president,
kui Laidoner juhatab väge ja maksab Eesti sent.”
Nii oli ühes peres kokku saanud nõukogude kool ja ühiskond, mis oli pere välise kuvandi
oluline osa, ja teiselt poolt mahavaikitud eestiaegsed saladused. Võib-olla polnudki tark
laste eest ilmselgeid asju varjata. Sellele, et kodus jäi mõistmist väheks, viitab ka 16aastase Jaani luuletus, mille ta kirjutas vanaema Juuli surma puhul 1973. aastal:
„Ainult Sina üksi olid
see, kes mind mõistis
ja aru must alati sai.
Nüüd, kus Sa põrmu langend,
kui enam ei kuule Su sõnu,
olgu need head või kurjad,
nutan ma Sinu haual
ja igatsen Sind pisarais taga.
Ma palju tänu Sulle võlgu, vanaema.”152
Johannese mõlema poja saatus kujunes traagiliseks. Jaan töötas Kalakaitses inspektorina,
mis tõi paratamatult kaasa konflikte. Ta mõrvati Kuressaare lossipargis 1984. aasta
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oktoobris, täpselt oma ema Helga sünnipäeva varahommikul. Paavo jäi invaliidiks, oli
nõrkade kopsudega ja suri 2006. aasta sügisel insuldi tagajärjel. Vanaisa tõdes nukralt:
“Mõlemad mu poisid läksid siit ilmast järeltulijateta. Nii olen mina oma suguvõsas
viimane Kuusk.”153
Vanaisa leidis, et nad vanaemaga on oma tütardest väga vähe kirjutanud: „Võib-olla
sellepärast, et nad ei teinud meile palju muret.” Tütred said kuidagi iseenesest hakkama.
Mõlemal oli õppimine alati korras, mõlemad tegid sporti. /.../ Muretsemine algas alles siis,
kui nad läksid kodust ära.154
Tütar Urve lõpetas Tartu Ülikooli eesti filoloogina, Ülle lõpetas 1990. aastal Leningradi
Riikliku Teatri, Muusika ja Kinoinstituudi ning töötas mõnda aega juhtivatel kohtadel nii
Eesti Draamateatris kui Tallinna Linnateatris.
Ülle Kuusk-Kupits: „Küllap võisin isale pettumust valmistada selles osas, et tema
armastatud kabe ja male mulle erilist huvi ei pakkunud. Ta püüdis neid mulle õpetada küll,
kuid mul ei olnud niipalju püsivust, et neid mänge armastama hakata. See-eest mängisin
ma enda arvates päris hästi võrkpalli, kuni isalt päritud lühike kasv sellele harrastusele lõpu
tegi. Õnneks kannab minu tütar Eeva Helga edasi vanaisa sportlasegeeni. Tegeleb
ratsaspordiga, on Eestis jõudnud poniklassi takistussõidus päris kõrgetele kohtadele. Selle
üle oli vanaisa Johannes äärmiselt uhke. Iseenesest on huvitav see, et ratsutamine on üks
väheseid spordialasid, millega minu isa ei tegelenud.“155
40. abieluaastal 1994 on vanaisa pikalt mõtisklenud oma abielu üle, ta kirjutab mälestustes:
“/…/ need tunded, mis alguses olid - nad ei ole võib-olla nii ergud enam - aga nad on alles.
Seesama üksteise hoidmine ja ka austamine - need on jäänud samaks ja võib-olla isegi
suurenenud aastatega. Jah, kindlasti ongi suurenenud. /.../156 Vanaisa elu armastus Helga
suri 76. aasta vanusena 2002. aasta l4. veebruaril ja pandi puhkama Valjala surnuaeda oma
poja Jaani kõrvale.

3.6.

Sini-must-valge

Milliste tunnetega jälgis vanaisa Johannes 1980-ndate aastate lõpus Eestis toimuvat, kui
aktiivselt osales ta tolleaegsetes poliitilistes ettevõtmistes, oskas ta oodata või loota Eesti
Vabariigi taastamist, seda ei taibanud ma tema käest küsida ja ise ta sellest ei ole
153

J. Kuusk. Paavo Kuusk.
J. Kuusk. Meenutusi, lk 26.
155
Eeva Helga Kupits. Intervjuu Ülle Kuusk-Kupitsaga.
156
U. Hermann. Isa emast.
154
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kirjutanud. Öölaulupeod ja sini-must-valged lipud oleksid pidanud olema tema jaoks, oleks
ta olnud vähegi noorem. Tütar Ülle arvab, et ta vanemad kindlasti jälgisid toimuvat
ajakirjanduse vahendusel, kuid poliitiliselt eriti aktiivsed nad ei olnud. Kas oli elu õpetanud
neid olema oma lootustes ettevaatlikud, või kartsid nad, et kõik see hävib taas nõukogude
vägivalla all, seda ma teada ei saagi.
Soov elada oma talus ja olla iseenda peremees oli vanaisal alles. 1993. aastal, kolhooside
kadumisel ning talude taastamise ajal, sai vanaisa Pöide sovhoosilt Vahtraaugu loomade
eest kompensatsiooniks ühe lüpsilehma, vanaema Helga Uhke-Antsu omade eest tiine
mullika. Uhke- Antsu maad saadi samuti tagasi ning poeg Paavo otsustas isa toetusel
hakata talunikuks. Kuid sellist hoogu nagu Magdaleenal ja Joosepil oli Vahtraaugu talu
ülesehitamisel, Uhke-Antsul enam ei olnud. Talupidamine hääbus.
Vahtraaugu maad sai vanaisa tagasi 1996. aastal. See oli kurbuse ja kibedusega segatud
rõõm. Aastaid oli tal juba 65. Isegi siis, kui ta oleks tahtnud kõigega otsast alata, pidi ta
tõdema, et oli juba hilja. Ühelgi tema lastest ei olnud võimalik Vahtraaugule pühenduda.
Vanaisale pidi see olema väga valus – Vahtraaugu tagastamine tuletas talle meelde, mis oli
temalt tegelikult röövitud – terve tema elu, mida oleks võinud elada hoopis teisiti.
Taastatud Eesti Vabariik püüdis heastada, mis vähegi võimalik - ja vanaisa oli selle eest
väga tänulik -, kuid inimeste elamata jäänud elusid taastada siiski ei saa.

3.7.

Teeneteplaat

Pensionile jäämine ei vähendanud vanaisa aktiivsust spordi- ja seltsielu korraldamisel. Uue
tegevusena hakkas ta Valjala koolis lastele kabet ja malet õpetama. Ta püüdis lastele
sisendada, et „[Male] peaks kuuluma haritud inimese oskuste hulka. Male arendab
omadusi, mis tulevad inimesele elus kasuks sõltumata tema edaspidisest tegevusest.
Nendeks omadusteks on hea mälu, tähelepanu- ja kujutlusvõime, mõtlemine, distsipliin,
analüüsimisoskus jne.“157 16 aasta jooksul käis Johannese juures kabet-malet õppimas 166
õpilast. Paljud neist tulid Saare maakonnas oma vanuseklassi meistriteks ja käisid ka
vabariiklikel turniiridel. Ajalugu oleks nagu kordunud.
1993. aastal asutati vanaisa ettevõtmisel Valjalas bridžiring. Esialgu oskasid mängida
ainult 4 meest, kuid Johannes õpetas kõiki, kes soovisid, ja peagi oli mängijaid rohkem.
Bridžiturniirid toimusid Valjala rahvamajas kord kuus. Üks Johannese hobidest oli
mälumängude korraldamine. Tema koostatud küsimusi hindasid mängijad väga, need olid
157

J. Kuusk. Minu spordielu.
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täpsed ja selged. Oma viimase mälumängu koostas Johannes 2015. aasta suvel Lööne küla
viiendaks kokkutulekuks. Mäletan, kuidas 84-aastane vanaisa istus ratastoolis ja juhtis
mälumängu.
75. sünnipäevaks kingiti vanaisale arvuti. On uskumatu, kui kiiresti ta seda kasutama
õppis. Kõigepealt mängis ta sellega malet. Seejärel hakkas arvutisse toksima mälestusi ja
meenutusi oma elust. Neid käsikirju on kümmekond. Osa neist andis vanaisa üle Valjala
raamatukogule ja need on kõigile kättesaadavad.
Vanaisa ühiskondlikku tegevust on hinnatud kõrgelt: 2014. aastal sai ta seltsielu
edendamise eest Saare maavalitsuse teeneteplaadi. Ajaleht kirjutas lakooniliselt: „Johannes
Kuusk asus pärast keskkooli lõpetamist tööle Saaremaa kehakultuuri- ja spordikomitee
õppespordi osakonna juhatajana. Sellest ajast on ta organiseerinud sporditööd ja
korraldanud võistlusi. Ta ise on tulnud maakonna meistriks males, võrkpallis, poksis. On
tegutsenud kohtunikuna kõigil harrastusspordialadel.”158
Maavanem Kaido Kaasik andis teeneteplaadi üle pidulikul vastuvõtul Kuressaare
piiskopilinnuse kapiitlisaalis. Vanaisa Johannes: „Kapiitlisaal oli rahvast täis. Peale
Kaasiku kõnet ja väikest kontserti anti mulle ja veel kuuele inimesele maakonna
teeneteplaat. Hiljem pakuti väikseid võileibu ja jookidest sampanjat ning konjakit. Istusin
oma ratastoolis ja nautisin kogu seda õhtut.”159
Vanaisa lahkus igavikku 2. aprillil 2017. aastal. Ta puhkab Valjala surnuaial oma
armastatud Helga ja poegade kõrval. Ainult tugevad jäävad ellu, armastas vanaisa öelda,
iseloomustades oma elu keerulisi aegu. Minu vanaisa Johannes Kuusk, minu taadu, oli
tugev. Ta jäi ellu. Ja mina olen talle selle eest väga tänulik.

158
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Teeneteplaadi pälvib üheksa inimest. – Saarte Hääl, 6.02.2014.
Johannes Kuusk. Minu elu peale Helga lahkumist, lk 14.
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KOKKUVÕTE
Minu vaarvanemad Joosep ja Magdaleena Kuusk olid mõlemad pärit väga vaesest
perekonnast. Magdaleena esimene abikaasa oli hukkunud Vabadussõjas, tema naisel oli
õigus saada maad. Nii saigi Magdaleena Vahtraaugu talu. Joosep oli Tallinnas tööline, teda
süüdistati bolševistlikus tegevuses ja ta oli selle eest 1919. aastal Naissaare kindluses
vangis. Noor Eesti Vabariik suutis isegi Vabadussõja lahingute ajal käituda demokraatliku
riigina: Joosepi süüasi vaadati uuesti läbi ja kuna ta süü piisavat kinnitust ei leidnud, ta
vabastati. Abielu Magdaleenaga tegi Joosepist taluperemehe. Need kolm asja – abielu, oma
talu ja demokraatlik riigikord – muutsid Joosepi vaateid ja temast sai riigitruu kodanik.
1933. aastal astus ta Kaitseliitu. Eesti aja lõpuks oli Vahtraaugu talu päris jõukal järjel.
Joosep, Magdaleena ja nende kaks poega vaatasid lootusrikkalt tulevikku.
Teise maailmasõja aegsed okupatsioonid tõid Vahtraaugu talule ja perele häda ja viletsust.
Esimese Nõukogude okupatsiooni ajal tekkis Joosepil konflikt Saaremaa parteijuhi
Aleksander Mui vennaga, kes lõi Joosepile maamõõdu sirkliga pähe. Selle konflikti eest
pandi vangi Joosep. Repressioonidest, mille ohvriks kolm naabertalu langesid, Vahtraaugu
pääses. Võimalik, et neid kaitses hõimlasest kommunist Joann Kipper.
Saksa okupatsiooni ajal, 1942. aastal, Joosep Kuusk suri. Poeg Kalju võeti 1943. aastal
Saksa sõjaväkke. Saksaaegsete karmide normide täitmiseks võttis Magdaleena tallu
abilised. Seda sammu pidi ta teise Nõukogude okupatsiooni ajal kibedalt kahetsema. 1948.
aastal tunnistati Magdaleena kulakuks ja Vahtraaugu talu natsionaliseeriti. Põhjuseks toodi
võõra tööjõu kasutamine. Kui Joosep Kuusk võis 1919. aastal Vabadussõja lahingute ajal
loota õiglasele kohtumõistmisele, siis Nõukogude okupatsiooni ajal 1949. aastal sellist
võimalust enam ei olnud. Pere määrati küüditamisele, kuid neil õnnestus tänu miilits
Feimanile pääseda.
Kalju, kes oli alles pääsenud nõukogude vangilaagrist, otsustas minna mandrile, lootuses,
et seal tema minevikku ei teata. Johannesele tehti üheselt selgeks, et temal kui
rahvavaenlasel ei ole mõtet ülikooli pürgida.
Esialgu sai Johannes tööd Saaremaa spordikomitees, seejärel töötas 13 aastat kehalise
kasvatuse õpetajana Lööne koolis. 1963. aastal astus Johannes Kuusk koos teiste Lööne
kooli õpetajatega kommunistlikku parteisse. Neile avaldas survet partei rajoonikomitee
instruktor Sõrm. Õpetajad seadsid parteisse astumise tingimuseks, et Johannese ema
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Magdaleena, kes oli juba 1953. aastal surnud, vabastataks kulaku nimest. Nende nõudmine
täideti.
Johannese pühendus täielikult oma perele, abikaasa Helgale ja lastele. Vahtraaugu oli
läinud, lootus, et eestiaegne elukorraldus võiks taastuda, oli kadunud. Tuli kohaneda.
Säästmaks oma lapsi, neile Vahtraaugust ja nende perele osaks saanud kannatustest ei
räägitud. Johannes omandas peagi nõukogude hirmuühiskonnas ellujäämiseks vajalikud
oskused. Hingerahu tõi perekond ja sport. Ükskõik millist ametit ta parasjagu pidas,
spordiga tegelemiseks leidis ta alati aega. Vanaisa käitus elu lõpuni nagu sportlane: seadis
endale eesmärgi ja pingutas selle nimel. Taastatud Eesti Vabariik tunnustas tema panust
kohaliku spordielu eestvedamisel, tunnustades teda 2014. aastal Saare maakonna
teeneteplaadiga seltsielu edendamise eest.
2017. aastal, kui Johannes Kuusk läks igavikuteed, lõppes 100 aastat tagasi alanud
Vahtraaugu talu ja tema inimeste lugu.
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Lisa 1. Vahtraaugu (Metsavahi) talu ostu-müügileping
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Lisa 2. Talundi põhiraamat Saksa okupatsiooni ajal 1942
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Lisa 3. Töölepingud, mille alusel Magdaleena Kuusk tunnistati kulakuks
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Lisa 4. Melania Matsoni palvekiri ENSV Prokurörile
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Lisa 5. Fotod

Metsavahi talu uus elumaja. Perekonnaarhiiv.

Joosep Kuusk. Magdaleena Kuusk. Perekonnaarhiiv.
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Keskel Kalju Kuusk, tema vasakul käel Johannes Kuusk. Perekonnaarhiiv.

Maleturniir. Esimene paremal Johannes Kuusk. Perekonnaarhiiv.
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Võrkpalli kohtunikuna mängu jälgimas. Perekonnaarhiiv.

Helga ja Johannes Kuusk oma pulmapäeval. Perekonnaarhiiv.
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Direktor Kuusk ja õpetaja Kuusk Lõõne kooli õpetajate toas. Perekonnaarhiiv.

Lõõne kooli õpilased koos õpetajaga kehalise kasvatuse tunniks valmis. Perekonnaarhiiv.
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Perekond Kuusk 1969. aasta kevadel Lõõne kooli ees. Perekonnaarhiiv.

Vanaisa Johannes koos Suuna (Martinson) Oleviga Lööne küla V kokkutulekul mälumäng
küsimusi esitamas. Perekonnaarhiiv.
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Johannes Kuusk 2016. aasta kevadel. Perekonnaarhiiv.
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