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SISSEJUHATUS 
Käesoleva uurimuse „Elu pärast Siberit“ teema valiku põhjus on töö autori jaoks eelkõige 

perekondlik. Nimelt on autori vanaema, Laine Treimani1 pere, üle elanud 1940. aastate teisel 

poolel nii küüditamise Siberisse kui ka aastaid hiljem sealt tagasituleku Eestisse. Laine 

küüditatute hulka ei kuulunud, kuna ta sündis 1956. aastal Siberis. Pärast Stalini surma (1953) 

järgnes represseeritute2 õigeksmõistmine ja asumiselt vabastamine. Ehkki 1959. aastaks 

pöördus Eesti NSV-sse tagasi üle 30 000 küüditatu ja arreteeritu,3 ei kuulunud nende hulka 

Laine Treimani perekond. Nad jõudsid Eestisse tagasi alles 1970. aastate teisel poolel ning 

sedagi mitte üheaegselt ega täies koosseisus, sest Laine õde Maire ning vend Arne jäid 

Siberisse elama.  

Töö autorit huvitas eelkõige, miks tema vanaema Laine Treimani perel tagasitulek nii kaua 

aega võttis ning mis põhjustel ei jõudnud Eestisse tagasi Laine õde ja vend. Veel soovis autor 

teada saada, kuivõrd oluliselt erineb endiste represseeritute elu Eesti NSV-s ning tänases Eesti 

Vabariigis. Siit tulenebki uurimistöö põhieesmärk Laine Treimani perekonna elusaatuse 

näitel võrrelda ja analüüsida endiste represseeritute elu Eesti NSV-s pärast Siberist 

tagasitulekut ning taasiseseisvunud Eesti Vabariigis. 

Eesmärgi täitmiseks püstitas autor järgmised ülesanded: 

                                                
1 Perekonnanimi TREIMAN on käesolevas uurimistöös kirjutatud ühekordse n-ga, sest Laine perekonnanimi on 
kõikides ametlikes dokumentides kirjutatud ühe n-ga. Mitmetes arhiividokumentides on tema perekonnaliikmete 
nimi kirjutatud aga kahekordse n-ga. Üks n nime lõpust kadus Siberipäevil.  
2 Repressioon – surveavaldus, rõhumine, inimeste põhjuseta karistamine. (Allikas: Keeleveeb. Ajaloomõisted 
gümnaasiumile.  http://www.keeleveeb.ee/ (21.02.2013) 
3 A. Pajur, T. Tannberg. (2006) Eesti ajalugu II. 20. sajandist tänapäevani. Avita, lk 114–115. 



 
 

• anda ajalooline ülevaade aastatel 1941–1951 aset leidnud Eestist Venemaale 

küüditamistest, ning pärast Stalini surma 1953. aastal alanud küüditatute 

rehabiliteerimistest Eesti NSV-s ja hiljem taasiseseisvunud Eestis; 

• selgitada välja olulisemad muudatused endiste küüditatute elus pärast Eesti 

taasiseseisvumist. Selleks uurida Memento Liidu tegevust ja intervjueerida Rakvere 

Memento Ühingu esinaist Aino Kiiverit; 

• jäädvustada töö autori vanaema perekonna elusaatus 1940. aastatest kuni tänapäevani, 

keskendudes nende elule pärast Siberist tagasitulekut Eesti NSV-s ning 

taasiseseisvunud Eestis. Seoses sellega üles kirjutada Laine Treimani ja Malle Vilu 

suulised mälestused nimetatud ajaperioodist ning külastada riigiarhiivi. 

Uurimistöö on jaotatud neljaks osaks, neist esimeses antakse lühiülevaade küüditamistest 

Eestist Venemaale ajavahemikus 1941–1951. Teises osas püütakse välja selgitada, milliseks 

kujunes endiste küüditatute elu pärast Siberist tagasitulekut Eesti NSV-s. Kolmas osa annab 

ülevaate nõukogude võimu poolt küüditatute rehabiliteerimisest4 taasiseseisvunud Eestis ning 

tehakse kokkuvõte intervjuust Rakvere Memento Liidu esinaise Aino Kiiveriga. Töö 

neljandas osas keskendutakse autori vanaema Laine Treimani perekonna elusaatusele 

1940. aastatest kuni tänapäevani. 

Uurimistööd koostades toetus autor mitmele olulisele kirjandusallikale, mis käsitlesid 

Nõukogude okupatsioonivõimude kuritegusid, näiteks 2007. aastal ilmunud „Küüditatud, 

arreteeritud, tapetud 1940–1990“, „Valge raamat. Eesti rahva kaotustest okupatsioonide läbi 

1940–1991“ (2005), samuti ajalooõpikutele. Olulist informatsiooni sai ka Eesti Memento 

Liidu ning Okupatsioonide muuseumi kodulehekülgedelt (vastavalt http://www.memento.ee/; 

http://www.okupatsioon.ee/et/eesti-1940-1991). Perekond Treimani lugu on kirja pandud töö 

autori vanaema Laine Treimani ja tema õe Malle Vilu suuliste mälestuste ning 

arhiivimaterjalide põhjal. 

Uurimistöös on järeldused, kokkuvõte, kasutatud kirjanduse loetelu ning lisad. Enamik 

töösse lisatud fotomaterjalist on pärit Laine Treimani erakogust. 

1. KÜÜDITAMISED EESTIST VENEMAALE  
23. augustil 1939. aastal sõlmisid sotsialistlik Nõukogude Liit ning natsionaalsotsialistlik 

Saksamaa mittekallaletungi lepingu (nn Molotovi-Ribbentropi pakti), mille salajase 

lisaprotokolliga jagati kahe riigi huvisfäärid Ida-Euroopas, kusjuures Eesti jäi NSV Liidu 
                                                

4 rehabiliteerima – karistust kustutama, au ennistama, head nime jalule seadma. (Allikas: Eesti 
õigekeelsussõnaraamat ÕS 2006. http://www.keeleveeb.ee/ (16.02.2013) 



 
 

mõjusfääri. NSVL koondas piirile ähvardavalt sõjavägesid ning nõudis Eestilt 24. septembril 

1939 ultimatiivselt vastastikuse abistamise pakti sõlmimist. 28. septembril Eesti alistus, 

kirjutades lepingule alla ning 18. oktoobril tuli Punavägi üle piiri sõjaväebaasidesse.5 

Esialgu NSV Liit Eesti siseasjadesse ei sekkunud, aga 16. juunil 1940 esitati ultimaatum 

valitsuse vahetuseks ja täiendavate väeüksuste sissetoomiseks. 21. juunil haarasid okupandid 

riigivõimu. Kehtivat valimisseadust igati rikkudes korraldati 14.–15. juulil 

parlamendivalimised, mille tulemuste võltsimised andsid kommunistide blokile 92,8% 

häältest. Uus parlament otsustas Eesti riigikorra muuta sotsialistlikuks 21. juulil ning 6. 

augustil võttis NSV Liidu parlament Eesti üheks oma liiduvabariigiks. Järgnesid poliitilised, 

majanduslikud ja sotsiaalsed ümberkorraldused: haldusaparaadi ümberkorraldamine, 

majanduse riigistamine, propagandistlik maareform ning massiterror (sh küüditamine).6 

1941. aastal 14. juunil ja 1. juulil toimunud küüditamistega represseeriti kokku 10 882 

inimest ehk ligi 1% tollasest Eesti elanikkonnast. Neist saadeti Venemaale igaveseks ajaks 

sundasumisele 7049 perekonnaliiget, kellest 33,1% seal surid. Mehed lahutati naistest-lastest, 

paigutati loomavagunitesse ja viidi arreteeritutena Siberi vangilaagritesse. Neist 84,95% 

hukati, tapeti või surid. Vähemalt 421 inimesel õnnestus küüditajate eest varjuda, seega 

muutusid nad koduta tagaotsitavateks. Küüditatute hulgas oli mehi 52,2%, alaealisi lapsi 

vanusega (küüditamise ajal) 16 aastat ja nooremaid oli 24,27%. Represseerituna sündinud 

lapsi oli vähemalt 476.7 Sundasumise kohad olid peamiselt Tomski (3680 inimest) ja Kirovi 

(2149 inimest) oblastites.8 Asumiselt vabastati nad valdavalt aastatel 1956 kuni 1958.9 

1944. aastal taastati II maailmasõja ajal Saksa okupatsiooni alla läinud Eestis uuesti 

Nõukogude võim10 ning 1940. aastate teisel poolel küüditamised jätkusid. Esimene toimus 

15. augustil 1945. aastal,11 mil Eesti sakslased (kokku 557 isikut) saadeti metsatöödele Komi 

                                                
5 Okupatsioonide muuseum. Eesti 1940–1991. http://www.okupatsioon.ee/et/eesti-1940-1991 (3.02.2013) 
6 Samas 
7 Nõukogude okupatsioonivõimude kuriteod Eestis. Küüditatud, arreteeritud, tapetud 1940–1990. Nimede 
koondregister R1–R6. (2007) Koostaja: L. Õispuu. Välja andnud: Eesti Vabariigi Justiitsministeerium, Eesti 
Represseeritute Registri Büroo (ERRB), Eesti Riigiarhiiv, Eesti Memento Liit, Tallinna Tehnikaülikool. Tallinn, 
lk 16. http://www.memento.ee/memento_materjalid/memento_raamatud/memento_r_7.pdf (15.01.2013) 
8 oblast – territoriaalne haldusüksus Venemaal. (Allikas: Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2006. http://www. 
keeleveeb.ee/ (4.02.2013)  
9 Nõukogude okupatsioonivõimude kuriteod Eestis. Küüditatud, arreteeritud, tapetud 1940–1990. Nimede 
koondregister R1–R6. (2007) Koostaja: L. Õispuu. Välja andnud: Eesti Vabariigi Justiitsministeerium, Eesti 
Represseeritute Registri Büroo (ERRB), Eesti Riigiarhiiv, Eesti Memento Liit, Tallinna Tehnikaülikool. Tallinn, 
lk 16. http://www.memento.ee/memento_materjalid/memento_raamatud/memento_r_7.pdf (15.01.2013) 
10 A. Mäesalu, T. Lukas, M. Laur, T. Tannberg, A. Pajur. (2001) Eesti ajalugu. Avita, lk 269 
11 Nõukogude okupatsioonivõimude kuriteod Eestis. Küüditatud, arreteeritud, tapetud 1940–1990. Nimede 
koondregister R1–R6. (2007) Koostaja: L. Õispuu. Välja andnud: Eesti Vabariigi Justiitsministeerium, Eesti 
Represseeritute Registri Büroo (ERRB), Eesti Riigiarhiiv, Eesti Memento Liit, Tallinna Tehnikaülikool. Tallinn, 
lk 16. http://www.memento.ee/memento_materjalid/memento_raamatud/memento_r_7.pdf (15.01.2013) 



 
 

ANSV-sse.12 Represseeritute hulgas oli mehi 20,32%, naisi 50,46%, poisse ja tütarlapsi 

vanusega (küüditamise ajal) 17 aastat ja nooremad 17,8% ning mittetäielike andmetega 

perekonnaliikmeid 11,42%. Kokku surnuid 13, neist 1 suri teel, 11 suri asumisel ja ühe 

surmakoht ei ole teada. Sundasumise kohad olid Molotovi (Permi) oblasti rajoonides. 

Sundasumiselt vabastati nad peamiselt aastatel 1953–1956.13 

Otsustav hoop Eesti külale anti 1949. aasta 25.–26. märtsil aset leidnud küüditamisega,14 

ametliku nimetusega operatsioon Priboi (Murdlaine). Suurem osa väljasaadetutest olid naised 

ja lapsed ning nad saadeti põhiliselt Krasnojarski kraisse15 ning Novosibirski oblastisse. 

Märtsiküüditamine oli suunatud maaelanikkonna vastu, keda oli küüditatutest üle 90%. 

Eesmärgiks oli sundida neid hirmutamisega „vabatahtlikult“ kolhoosidesse ühinema ja ühtlasi 

võtta toetuspind metsavendluselt. Enim kannatasid märtsiküüditamises praegused Viljandi, 

Valga ja Pärnu maakonnad.16 Küüditamise ohvriks langes 2,5% eestlastest17 ehk 32 748 

inimest. Nende hulgast 21 428 inimest alustasid trellitatud loomavagunites sõitu Venemaale 

25.–29. märtsil 1949. aastal. Mitusada küüditamisest mahajäänud inimest viidi riigi kulul või 

sõitsid omal kulul perekondadele hiljem järele – nende jaoks igaveseks ajaks ettenähtud 

sundasumispaikadesse. Mõne aasta jooksul lisandus sundasumispaikadesse vähemalt 400 

vanglast vabanenud pereliiget ja 589 represseerituna sündinud last. Suurküüditamise päevadel 

(25.–29. märtsil) varjus küüditajate eest 10 331 inimest, muutudes seega valdavalt koduta 

tagaotsitavateks ehk mitteküüditatud isikuteks. Viimaste saatus oli sageli raskem kui 

küüditatutel. Küüditatute hulgas oli naisi 62,6% ja lapsi vanusega (küüditamise ajal) 17 aastat 

ja nooremad 32%. Kinnipidamiskohtades suri 2896 inimest ning 4456 inimese saatus on 

teadmata.18 

Küüditamise peamine ettevalmistaja (nimekirjade ja kartoteegi koostamine jms) oli tollane 

Eesti NSV riiklik julgeolekuministeerium ning teostajaks oli Eesti NSV siseministeerium. 
                                                

12 ANSV – Autonoomne Nõukogude Sotsialistlik Vabariik. Igal ANSV-l oli oma konstitutsioon (põhiseadus), 
kõrgemad riigivõimuorganid (ülemnõukogu ja selle presiidium) ja ministrite nõukogu (valitsus).  
(Allikas: Eesti Entsüklopeedia http://entsyklopeedia.ee/meedia/autonoomne_n%C3%B5ukogude_sotsialistlik_ 
vabariik/nene1_2_page_0288 (4.02.2013) 
13 Nõukogude okupatsioonivõimude kuriteod Eestis. Küüditatud, arreteeritud, tapetud 1940–1990. Nimede 
koondregister R1–R6. (2007) Koostaja: L. Õispuu. Välja andnud: Eesti Vabariigi Justiitsministeerium, Eesti 
Represseeritute Registri Büroo (ERRB), Eesti Riigiarhiiv, Eesti Memento Liit, Tallinna Tehnikaülikool. Tallinn, 
lk 16. http://www.memento.ee/memento_materjalid/memento_raamatud/memento_r_7.pdf (15.01.2013) 
14 L. Vahtre. (2004) Eesti ajalugu. Tallinn: Ilo, lk 265 
15 Krai - suur territoriaalne haldusüksus Venemaal. (Allikas: Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2006. 
http://www.keeleveeb.ee/ (4.02.2013) 
16 A. Pajur, T. Tannberg. (2006) Eesti ajalugu II. 20. sajandist tänapäevani. Avita, lk 114 
17 A. Adamson, S. Valdmaa. (2001) Eesti ajalugu. Koolibri, lk 208 
18 Nõukogude okupatsioonivõimude kuriteod Eestis. Küüditatud, arreteeritud, tapetud 1940–1990. Nimede 
koondregister R1–R6. (2007) Koostaja: L. Õispuu. Välja andnud: Eesti Vabariigi Justiitsministeerium, Eesti 
Represseeritute Registri Büroo (ERRB), Eesti Riigiarhiiv, Eesti Memento Liit, Tallinna Tehnikaülikool. Tallinn, 
lk 16–17. http://www.memento.ee/memento_materjalid/memento_raamatud/memento_r_7.pd (15.01.2013) 



 
 

Mõlemate tegevust juhtisid nii Moskva vastavad keskametkonnad kui ka kohalik 

parteiaparaat.19 Kõigi massiliste vägivallaaktide tõttu elas eesti rahvas pideva hirmu 

õhkkonnas. Piiramatu võimuga partei- ja julgeolekuorganisatsioonide juhid võisid ükskõik 

kelle mistahes ettekäändel kuulutada rahvavaenlaseks ning sunnitöölaagrisse saata.20 

Eestist 25. märtsil 1949. aastal küüditatud perekondade kohta hakkas julgeolek pidama 

arvestustoimikuid. Küüditamisele kuulus kaks kategooriat: „natsionalistid“21 ja „kulakud“22. 

„Natsionalistid“ moodustasid küüditatute üldarvust (u 20 000) umbkaudu 2/3 ning “kulakud” 

1/3. Küüditamise eel ja ajal olid „natsionalistid“ lahterdatud veel omakorda mitmesse 

kategooriasse: „bandiidi“, „bandiitidele kaasaaitaja“ ja süüdimõistetud „natsionalisti“ 

pereliige. Ajapikku sellisest detailsemast liigitamisest loobuti.23 

Märtsis 1950 toimunud EKP24 VIII pleenumil anti löök ka Eesti haritlaskonna pihta. 

Kommunistlik partei kuulutas suurema osa vanema põlve haritlastest nn kodanlikeks 

natsionalistideks, neid hakati hulgaliselt töölt vallandama ja vahistama. Vanglad ning 

sunnitöölaagrid täitusid arstide, kirjanike, heliloojate, kooliõpetajate, teadlaste, vaimulike, 

inseneride jpt elualade esindajatega, kes olid truuks jäänud rahvuslikule vaimule ega võtnud 

omaks võõrast ideoloogiat. Arreteeriti ka juhtivad juunikommunistid, kes olid veel puutumata 

jäänud, nagu Nigol Andresen ja Hans Kruus, ning isegi vanad kommunistid Hendrik Allik ja 

Arnold Veimer. Nad olid Eesti riigi reetmisega oma ülesande täitnud ning kommunistlik 

režiim ei vajanud neid enam. Vallandatud inimesed asendati kõikjal peamiselt Venemaalt 

sissetoodud Venemaa eestlaste või muukeelsete ebakompetentsete spetsialistidega. 

Arreteeritud või põlu alla sattunud haritlaste lastele olid kõrgkoolide uksed suletud.25 

1. aprillil 1951. aastal läbiviidud küüditamise käigus represseeriti 382 inimest 

usutunnistuse pärast. Represseeritute hulgas oli 281 sundasunikku, 72 vangistatud 

perekonnapead ja 29 mitteküüditatud tagaotsitavat inimest. Mehi oli 27,6%, naisi 44%, poisse 
                                                

19 A. Pajur, T. Tannberg. (2006) Eesti ajalugu II. 20. sajandist tänapäevani. Avita, lk 114 
20 Valge raamat. Eesti rahva kaotustest okupatsioonide läbi 1940-1991. (2005) Okupatsioonide 
Repressiivpoliitika Uurimise Riiklik Komisjon. Toimetajad Ü. Ennuste jt. Eessõna V. Salo. Tallinn: Eesti 
Entsüklopeediakirjastus, lk 19. http://www.riigikogu.ee/public/Riigikogu/ValgeRaamat.pdf (16.02.2013) 
21 Natsionalism – rahvuslus, oma rahvuse tähtsustamine, sageli selle pidamine teistest 
paremaks.Nõukogudeaegne väljend, mis tähistas ametlikust proletaarsest ideoloogiast kõrvalekaldumist 
rahvuslikkuse rõhutamise suunas, nõukogudekorra vastasust. karistamine. Allikas: Keeleveeb. Ajaloomõisted 
gümnaasiumile.  http://www.keeleveeb.ee/ (21.02.2013)  
22 Kulak – Nõukogude ajal suurtaluniku nimetus. (Allikas: Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2006. http:// www. 
keeleveeb.ee/  (4.02.2013) 
23 ERAF. 1940.-1950. aastatel väljasaadetud natsionalistide toimikute kollektsioon. http://ais.ra.ee/index.php?mo
dule=202&op=4&tyyp=3&otsing_id=20130204003957078748&sess_id=380a5cb6a850adcefd786825f1a52540
&query=Ella+Treiman&naita_ridu=&active=1&f=&v_id=&id=111000007924 (21.02.2013) 
24 EKP – Eesti Kommunistlik Partei 
25 Valge raamat. Eesti rahva kaotustest okupatsioonide läbi 1940-1991. (2005) Okupatsioonide 
Repressiivpoliitika Uurimise Riiklik Komisjon. Toimetajad Ülo Ennuste jt. Eessõna Vello Salo. Tallinn: Eesti 
Entsüklopeediakirjastus, lk 19. http://www.riigikogu.ee/public/Riigikogu/ValgeRaamat.pdf (16.02.2013) 



 
 

ja tüdrukuid vanusega 17 aastat ja nooremad kokku 28,4%. Sundasumise kohad olid Tomski 

oblastis. Asumiselt vabastati nad aastatel 1955–1965.26 

Eespool nimetatud küüditamiste vahepealsetel aegadel küüditati üksikisikutena, 

perekonniti, üksikute vagunitäitena kokku veel 1683 inimest. Nende hulgas olid peamiselt 

hukatute perekonnad, kes reeglina kuulusid küüditamisele või kes ülalmärgitud aastail mitmel 

põhjusel jäeti küüditamata ning pärast 1949. aasta märtsiküüditamist kulaklikeks tunnistatud 

perekonnad. Nende hulgas oli naisi üle nelja korra rohkem kui mehi; poisse ja tüdrukuid 

vanusega (küüditamise ajal) 17 aastat ja nooremad kokku vähemalt 331. Eestist Venemaale 

küüditati aastatel 1947–1950 ka ingerisoomlased (arv teadmata), kes olid Teise maailmasõja 

ajal Eestisse elama asunud.27 

2. SIBERIST TAGASITULEK EESTI NSV-SSE 
Jossif Stalini surma järel 1953. aastal alanud sisepoliitilise sulaaja üks oluline tunnusjoon oli 

senise vägivalla osaline heastamine,28 ehkki okupeeritud Eestis jäid seadusetuse alused siiski 

püsima kuni Eesti taasiseseisvumiseni.29 Senine vägivallamasin küll seisati ning aegapidi 

järgnes ka represseeritute õigeksmõistmine, nende vabastamine vanglatest, GULAGi30 

laagritest ja asumiselt,31 kuid vabastamine ei tähendanud automaatselt kodumaale 

tagasipöördumise võimalust ega kodanikuõiguste taastamist. Siberist naasnuna jäid 

kommunistlike repressioonide ohvrid salajase järelevalve alla, nende suhtes kehtisid salajased 

piirangud nii elu-, töö- kui ka õppimiskoha suhtes jms. Nende kahtlustamine kestis kuni 

Nõukogude perioodi lõpuni.32 

Nõukogude Liidus 10. märtsil 1956. aastal vastu võetud seadlus tühistas küll kõigi vangist 

vabanevate „eriti ohtlike kurjategijate“ eriasumisele saatmise kogu riigis, kuid säilitas ainsa 

erandina eesti, läti ja leedu natsionalistide sundsaatmise oma küüditatud perekondade juurde. 

Keelati ka perekondade vabastamine. ENSV Ülemnõukogu Presiidium täiendas seda 

12. oktoobri 1957. aasta seadlusega, milles keelati Venemaalt Eestisse tagasipöördumine eriti 

                                                
26 Nõukogude okupatsioonivõimude kuriteod Eestis. Küüditatud, arreteeritud, tapetud 1940–1990. Nimede 
koondregister R1–R6. (2007) Koostaja: L. Õispuu. Välja andnud: Eesti Vabariigi Justiitsministeerium, Eesti 
Represseeritute Registri Büroo (ERRB), Eesti Riigiarhiiv, Eesti Memento Liit, Tallinna Tehnikaülikool. Tallinn, 
lk 17. http://www.memento.ee/memento_materjalid/memento_raamatud/memento_r_7.pd (15.01.2013) 
27 Samas, lk 17 
28 A. Pajur, T. Tannberg. (2006) Eesti ajalugu II. 20. sajandist tänapäevani. Avita, lk 114-115 
29 Okupatsioonide muuseum. http://www.okupatsioon.ee/et/memento-2005/37-sissejuhatus (6.02.2013) 
30 GULAG - sunnitöölaagrite süsteem Nõukogude Liidus. Allikas: Keeleveeb. Ajaloomõisted gümnaasiumile.  
http://www.keeleveeb.ee/ (21.02.2013) 
31 Okupatsioonide muuseum. http://www.okupatsioon.ee/et/memento-2005/37-sissejuhatus (6.02.2013) 
32 Valge raamat. Eesti rahva kaotustest okupatsioonide läbi 1940-1991. (2005) Okupatsioonide 
Repressiivpoliitika Uurimise Riiklik Komisjon. Toimetajad Ülo Ennuste jt. Eessõna Vello Salo. Tallinn: Eesti 
Entsüklopeediakirjastus, lk 19. http://www.riigikogu.ee/public/Riigikogu/ValgeRaamat.pdf (16.02.2013) 



 
 

raskete riiklike kuritegude eest karistatuile.33 Represseeritud ei saanud tagasi oma vara ning 

paljusid ei lubatud isegi oma kodukohta naasta. Aastaks 1959  pöördus Eesti NSV-sse tagasi 

üle 30 000 küüditatu ja arreteeritu.34 Seisuga 1. jaanuar 1960 viibis ametlikel andmetel 

eriasumisel veel 377 Eestist deporteeritut: 126 olid „bandiidid-natsionalistid“, 225 nende 

perekonnaliikmed, Jehoova tunnistajaid oli 6 ning 1941. aastal küüditatud isikuid 20.35 

2.1. MÄLESTUSI ENDISTE KÜÜDITATUTE ELUST EESTI NSV-S PÄRAST SIBERIST 

TAGASITULEKUT 

Alljärgnevalt on esitatud mõned mälestuskillud endiste küüditatute elust Eesti NSV-s pärast 

Siberist tagasitulekut. Kasutatud mälestused on saadud Rakvere Memento ühingult, kelle 

eestvõtmisel toimus 1. novembril 2012 Rakveres õpilaskonverents „Põlvkondade koostöö“.36 

Kindlasti ei sisalda need lood kõikide küüditatute kogemust, kuid on headeks 

näidisjuhtumiteks. Uurimuse teemat silmas pidades on töö autor meenutused esitanud 

lühendatud kujul. 

2.1.1.	  Ilme	  Soomi	  lugu	  

Ilme ja tema vanematel lubati Eestisse tagasi tulla 1958. aastal. Alguses olid nad rõõmsad ja 

lootusrikkad, kuid peagi kogesid uusi raskusi ning repressioone, millega tuli võitlema hakata, 

sest neil oli väljasaadetu märk küljes. 

Ilme Soom meenutab, et Viru-Jaagupi külanõukogus, mille alla nende kodu kuulus, ei 

võetud neid jutule, vaid soovitati kohe pöörduda Rakvere Rajooni Täitevkomiteesse. Sealt 

said nad teada, et nende perel polnud õigust Eesti NSV-sse elama asuda ning neil soovitati 

minna Leningradi oblastisse või Läti NSV-sse. Ilme perekonnal oli see aga täiesti võimatu, 

sest esiteks põdes Ilme isa kopsuastmat, mis hiljem vähiks osutus, ja teiseks oli see keeruline 

Ilme ema kõrge vanuse tõttu. Ilme ise oli äsja kooli lõpetanud ja praktiliste tööoskusteta noor 

inimene. Esialgu jäid nad lellenaise juurde Koeravere külla elama. Ilme sai Jõhvis tööd oma 

sugulase juures, kes oli kaupluse juhataja ning võttis Ilme tööle asejuhatajaks. Kuna Ilmel ei 

olnud sissekirjutust, ei saadud talle palka maksta. Nad olid peaaegu „lindpriid“.37 

Lõpuks tuli väljapääs. Leidus üks täitevkomitee esimees, kes julges registreerida sisse 

nende pere ja lisaks veel mitu Siberist tulnud eestlast. See avas ka Ilmele rohkem võimalusi, 

                                                
33 Okupatsioonide muuseum. http://www.okupatsioon.ee/et/memento-2005/37-sissejuhatus (6.02.2013) 
34 A. Pajur, T. Tannberg. (2006) Eesti ajalugu II. 20. sajandist tänapäevani. Avita, lk 114-115 
35 A. Rahi. (1998) 1949. aasta märtsiküüditamine Tartu linnas ja maakonnas. Tartu: Kleio, lk 124 
36 Rakvere Memento Ühingu poolt saadetud konverentsimaterjalid 
37 Lindprii – lindprii inimene; lindpriiks kuulutatu oli väljaspool seadust. (Allikas: Eesti õigekeelsussõnaraamat 
ÕS 2006. http://www.keeleveeb.ee/ (28.01.2013) 



 
 

sest ta tahtis väga edasi õppima minna. Tänu oma vanaisa vennale õnnestus Ilmel asuda 

Mõdriku Põllumajandustehnikumi raamatupidamist õppima. 

Ilmel oli probleeme eesti keelega, mida ta rääkis kerge aktsendiga ja grammatikast polnud 

tal aimugi, kuna oli eesti keelt õppinud ainult 2,5 aastat. Vaatamata sellele võeti Ilme 

tehnikumi direktori otsusega õppima ilma eesti keele sisseastumiseksamit sooritamata. Küll 

aga pidi ta 1. semestri lõpuks eesti keele nii ära õppima, et suudaks detsembris eksami ära 

teha. Tänu oma töökusele suutis Ilme sisseastumiseksami etteütluse teha hindele „neli“ ning 

tehnikumi lõpueksami eesti keeles sa ta juba „viie“. 

2.1.2.	  Urve	  Sepmani	  lugu	  	  

Urve saabus Eestisse 1955. aasta sügisel ning asus õppima Torma kooli 7. klassi, hiljem 

jätkas õpinguid Mustvee 1. Keskkoolis. Urve mäletamist mööda võeti ta Eestisse saabumisel 

ja ka erinevatesse koolidesse õppima asumisel hästi vastu. Urvele võimaldati tasuta koht ja 

toit internaadis. 1957. aastal lõpetas ta 8. klassi ning läks õppima Õisu piimandustehnikumi. 

Koolides oli ta kõikjal aktiivne isetegevuse ja spordi alal ning ka õppimine kulges edukalt. 

1961. aasta sügisel tegi ta sisseastumiseksamid EPA-sse38 ja ta võeti piimanduse erialale 

vastu. 

Esimest korda koges Urve takistusi 1976. aastal, sest teda ei arvatud Saksamaale sõitjate 

grupi koosseisu, kuna Urve oli küüditatud ning ta isa oli surnud Komi ANSV-s 1953. aastal. 

Urve sõnade kohaselt püüdis ta edaspidi olla kavalam kui Keskkomitee bossid, kes hoolega 

gruppe üle vaatasid ning juba 1978. aastal käis ta Saksamaal ja edaspidi ka paljudes teistes 

riikides. Kahjuks ei selgitanud Urve täpsemalt, kuidas tal õnnestus Keskkomitee bossid üle 

kavaldada. 

2.1.3.	  Ants	  Kiiveri	  lugu	  

Ants lõpetas Siberis 6. klassi ning 7. klassi poole pealt, 1956. aasta veebruarist jätkas 

õpinguid juba Tallinnas Valdeku tänava venekeelses koolis. Ta meenutab, et ühes 

ajalootunnis, kus käsitleti revolutsiooni Venemaal ja Lenini osa selles, ütles Ants, et Lenin oli 

saksa spioon, kes müüs Venemaa maha miljoni marga eest. Selle eest visati ta aga koolist 

välja, kuid paari nädala pärast võeti tagasi, sest kahetses öeldut ning lubas edaspidi targem 

olla. Vene keeles hariduse omandamisel Ants mingisuguseid takistusi ei kohanud, kuid samas 

ei meeldinud tema eakaaslastele ta kirsasaapad, kloššpüksid ja rihmaga kantav venepärane 

särk. 

                                                
38 EPA – Eesti Põllumajanduse Akadeemia, tänane Maaülikool 



 
 

2.1.4.	  Vilma	  Terepingi	  lugu39	  

Vilma oli Siberis 9 aastat ja 3 kuud ning 1958. aasta juunis sai tema perekond võimaluse 

Eestisse tagasi tulla. Vilma tuli tagasi koos oma ema ja isaga, kes olid mõlemad veel 

suhteliselt noored inimesed. Nad ei tohtinud aga elada Rakvere rajoonis. Ei aidanud ka 

miilitsajaoskonnas rääkimine, kus lihtsalt öeldi, et ei ole võimalik. 1958. aasta lõpus tuli uus 

määrus, mis keelas küüditatutel Eestis elamise ning sellepärast oli pere sunnitud Eestist ära 

minema. Nad kolisid Valga lähedale (Läti NSV), kus isa sai sovhoosi metsatööle. Vilma ema 

kirjutas ministeeriumisse kirja ja 1959. aasta veebruari lõpus tuli vastus, et nad võivad jälle 

Eestisse tagasi tulla. Seejärel tulid nad Põhja-Eestisse, oma kodukanti, tagasi. 

3. KÜÜDITATUTE REHABILITEERIMINE TAASISESEISVUNUD 

EESTIS 

3.1. MUUDATUSED SEADUSTES 

Ehkki Eesti NSV-s oli 1988. aasta jooksul rehabiliteeritud juba sadu kodanikke, toimus see 

töö liiga aeglaselt. Täiendavat õiguslikku reguleerimist vajas ka kannatanute varalise kahju 

heastamise kord. 7. detsembril 1988. aastal võeti ENSV Ülemnõukogu poolt vastu seadus 

kohtuväliste massirepressioonide kohta Nõukogude Eestis 1940–1950ndail aastail, mille 

alusel asuti küüditatuid rehabiliteerima.40 

1. jaanuaril 2004 jõustus okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isikute seadus, mille 

eesmärk oli leevendada Eestit okupeerinud riikide poolt 1940. aasta 16. juunist kuni 

1991. aasta 20. augustini õigusvastaselt represseeritud isikutele tekitatud ülekohut. Seaduse 

kohaselt kuulusid okupatsioonirežiimide poolt represseeritute hulka küüditatud isikud, aga ka 

Siberis sündinud lapsed. Seadusega anti represseeritutele mitmesuguseid tervise 

parandamisega seotud hüvesid ning majanduslik-kultuurilisi soodustusi. 

Sotsiaalkindlustusameti kaudu saavad represseeritud ja represseerituga võrdsustatud isikud 

üks kord kalendriaastas makstavat tervise taastamise toetust. 2013. aastal on see näiteks 160 

eurot. Lisaks hüvitistele on represseeritutel näiteks õigus külastada tasuta riigimuuseume, 

üldlaulu- ja tantsupidu ning koolinoorte laulu- ja tantsupidu.41  

                                                
39 M. Lainvoo. (2006) Siberi ja Läti kaudu tagasi koju. Virumaa Teataja, 25. märts. http://wwx.virumaateataja.ee
/250306/esileht/15029638_1.php (2.02.2013) 
40 Riigi Teataja. Seadus kohtuväliste massirepressioonide kohta Nõukogude Eestis 1940.–1950. aastail. https: 
//www.riigiteataja.ee/akt/23991 (3.02.2013) 
41 Sotsiaalkindlustusamet. http://www.ensib.ee/represseeritud-isikute-toetused-soodustused-ja-pensionioigused/ 
(16.02.2013) 



 
 

1. jaanuaril  2005. aastal jõustus Vabariigi Valitsuse määrus „Represseeritu ja 

represseerituga võrdsustatud isiku sõidusoodustuse andmise tingimused ja kord”. 

Sõidusoodustus on represseeritu õigus rahalisele hüvitisele, millega kompenseeritakse talle 

raudtee-, maantee- ja veeliikluses riigisisesel liiniveol, kaasa arvatud kommertsliiniveol, 

ühistransporditeenuse kasutamise sõidukulu. Määruse kohaselt hüvitatakse represseeritud 

isikule 50% sõidupileti hinnast või sõidukulust, kuid mitte rohkem kui 32 eurot 

kalendriaastas. Sõidukulu hüvitise saamiseks tuleb esitada piirkondlikule büroole avaldus ja 

hüvitamisele kuuluvad sõidupiletid või sõidukulu tõendavad dokumendid (nt kassatšekk või 

internetipanga väljatrükk).42 

3.2. EESTI MEMENTO LIIT KUI ENDISTE REPRESSEERITUTE HUVIDE EEST SEISJA 

Eesti Memento Liitu kuuluvad Nõukogude okupatsiooni tõttu kannatanud ohvrid. Liit 

ühendab inimesi, keda vangistati ja piinati ning kes võitlesid Eesti iseseisvuse eest, 

kannatades võõrvõimu kuritegude tõttu. Mementosse kuuluvad ka Siberi vangilaagrites 

sündinud.43 

Eesti Memento Liit (algselt Eesti Õigusvastaselt Represseeritute Liit “Memento”) asutati 

25. märtsil 1989. aastal, märtsiküüditamise 40. aastapäeval. Represseeritute endi algatusel 

kutsuti Tallinna Linnahalli kokku endised küüditatud ja poliitvangid kogu Eestimaalt. Kokku 

tuli üle 2000 inimese.44 Liidu eesmärk on Nõukogude okupatsiooni poolt toimepandu 

talletamine rahva ühismällu, saatuste dokumenteerimine, kuritegude rahvusvahelise 

hukkamõistu saavutamine ja represseeritute toimetulekuks parimate võimaluste leidmine.45 

1990. aastal tegutsesid Memento organisatsioonid juba peaaegu kõigis Eestimaa 

maakondades. Eesti Memento Liit on osalenud seadusloomes ja riiklike komisjonide 

tegevuses. On tehtud palju tööd represseeritute andmebaasi koostamisel, mahukate kogumike 

avaldamisel ning stalinismiohvrite mälestuse jäädvustamisel. Eesti Memento Liit publitseerib 

raamatuid ja kogumikke.46 Pärast kümneaastast vaheaega hakkas 2006. aastal taas ilmuma 

Memento Teataja.47 

Moodustati ka iseseisev töörühm nimega Eesti Represseeritute Registri Büroo (ERRB), 

mida aastast 1992 juhib Leo Õispuu. Töörühma eesmärk on Eestis okupatsioonivõimude poolt 

1940–1989 toime pandud genotsiidi, inimsusevastaste ja sõjakuritegude olemuse ulatuse 

                                                
42 Sotsiaalkindlustusamet. http://www.ensib.ee/represseeritute-soidusoodustused/ (16.02.2013) 
43 Eesti Memento Liit. http://www.memento.ee/ (2.02.2013) 
44 Eesti Memento Liit. http://www.memento.ee/liidust/liidu-asutamine-ja-algaastad/ (2.02.2013) 
45 Eesti Memento Liit. http://www.memento.ee/ (2.02.2013) 
46 Samas 
47 Eesti Memento Liit. http://www.memento.ee/liidust/liit-praegu/ (2.02.2013) 



 
 

väljaselgitamine isikuandmete registrite, KGB arhiivitoimikute jm toel ning vastavate 

nimekirjaraamatute koostamine. Nüüdseks on ilmunud seitse mahukat raamatut.48 

Aastate jooksul on liidul mitu korda vahetunud juhid, agaraid tegutsejaid on olnud aga 

väga palju. 49 Tähistatakse Eesti rahvuslikke tähtpäevi, samuti 25. märtsi ja 14. juunit, mis 

tunnistati Memento ja teiste organisatsioonide nõudmisel ametlikult riiklikeks leinapäevadeks 

17. juunil 1990. aastal, Nõukogude okupatsiooni alguse aastapäeval.50 Tartus avati pidulikult 

Memento algatusel ning organiseerimisel terroriohvritele mälestusmärk,51 on osaletud ka 

seadusloomes, riiklikes komisjonides ning võetud survegrupina osa Eesti poliitilisest elust. 

Liit on korraldanud saatusekaaslaste ühisettevõtmisi ja olnud üksteisele toeks.52 Eesti 

Memento Liitu kuulub 17 ühendust, ligikaudu 2000 liikmega.53 2007. aastal sõlmiti 

koostöölepped Isamaa ja Res Publica Liiduga ning Eesti Reformierakonnaga.54 

Oma senise tegevuse jooksul on Memento Liit saanud arvestatavaks osaks 

taasiseseisvunud Eesti riigi ühiskondlikus elus. Organisatsiooni kuulub koos Endiste 

Poliitvangide Liidu ja Tööpataljonlaste Ühendusega üle 4000 liikme. Esinedes teatud osa 

kodanike survegrupina riigi võimuorganitele, on õnnestunud seadusandlusesse sisse viia 

mitmeid olulisi represseeritute huve arvestavaid sätteid.55 

3.3. RAKVERE MEMENTO ÜHINGU TEGEVUS 

Alljärgnev peatükk on koostatud intervjuu põhjal Rakvere Memento Ühingu esinaise Aino 

Kiiveriga. Intervjuu viidi läbi töö autori poolt 10. jaanuaril 2013. aastal Kadrinas.  

Ainot ei küüditatud ja represseeritud oli ta oma sõnade kohaselt n-ö mitteametlikult. See 

tähendab, et rahvavaenlase tütrena tuli tal kogeda raskusi nii õppima asumisel üldhariduskooli 

kui ka hiljem ülikooli. Aino isa oli sõdinud Teises maailmasõjas saksa sõjaväes ning 

arreteeriti 9. mail 1945. aastal Berliinis ja saadeti Vorkutasse vangi. Vorkutast tulles oli Aino 

isa vabakäigu vang, kes tohtis töötada ainult metsapunktiga seotud töökohtades. Esimestel 

aastatel pärast tagasitulekut oli ta puudelangetaja, hiljem tohtis ka laos töötada. 

Aino töötas Harju rajooni Täitevkomitees keskkonna kaitse ja heakorra ametnikuna ligi 25 

aastat. Kuna Aino oli kõik oma koolid lõpetanud heade tulemustega, lisaks läbi käinud ka 
                                                

48 Eesti Memento Liit. http://www.memento.ee/liidust/liidu-asutamine-ja-algaastad/ (2.02.2013) 
49 Samas 
50 Nõukogude okupatsiooni alguse aastapäev - 17. juunil 1940. aastal okupeeris Nõukogude Liit Eesti 
Vabariigi. (Allikas: L. Vahtre. (2004) Eesti ajalugu. Tallinn: Ilo, lk 328) 
51 A. Oll. Meenutusi Memento Liidu algusaastatest. Eesti Memento Liit. http://www.memento.ee/ malestusi/ 
meenutusi-memento-liidu-algusaastatest/ (2.02.2013) 
52 Eesti Memento Liit. http://www.memento.ee/liidust/liidu-asutamine-ja-algaastad/ (2.02.2013) 
53 Eesti Memento Liit. http://www.memento.ee/ (2.02.2013) 
54 Eesti Memento Liit. http://www.memento.ee/liidust/liit-ja-uhistegevus/(2.02.2013) 
55 Eesti Memento Liit. http://www.memento.ee/malestusi/meenutusi-memento-liidu-algusaastatest/ (2.02.2013) 



 
 

marksismi ja leninismi ülikoolid (kaks korda), õnnestus tal saada hea töökoht. Tänu oma 

töökohale pääses ta ligi ka arhiividele, kus säilitati represseeritute dokumente, mis sellel ajal 

kõikidele soovijatele kättesaadavad ei olnud. 

Represseeritute ühing Rakveres asutati 18. märtsil 1989. aastal. Aino liitus ühingu tööga 

1999. aasta 6. oktoobril, kui teda sinna kutsuti. Aino valiti kohe ka ühingu revisjonikomisjoni 

liikmeks. Kuna ta oli õppinud tööstuslikku raamatupidamist, aitas ta ühingu rahaasju 

korraldada. Hiljem valiti Aino ka ühingu juhatusse ning ta hakkas ühingu elu aktiivselt 

juhtima. 

Tänase seisuga kuulub Rakvere Memento Ühingusse u 200 inimest, kellest ligikaudu 

pooled maksavad liikmemaksu ning käivad vähemalt üks kord aastas kohal. Umbes 50 

inimest on koos aga igakuistel kohtumistel. 

Tavaliselt koosnevad igakuised kooskäimised ametlikult kolmest punktist. Esiteks 

jagatakse teavet selle kohta, mida olulist on selles kuus juhtunud. Aino ei ela ise Rakveres, 

aga külastab linna 2–3 korda kuus, ajab asju ja peab läbirääkimisi erinevate ametkondadega. 

Aino kirjutab aastas ligikaudu 30 projekti, mis 60–80% ulatuses on saanud ka rahastuse.  

Aino arvates on tänapäeva Eestis inimestel alati võimalus ise demokraatia oma elus 

toimima panna ning toob näiteks sotsiaalministeeriumi poolt rahastatud projekti „Tunne 

seadust“. Aino lisab, et represseeritute seadus ongi ju tekkinud tänu kodanikualgatusele. Kuna 

liikmeid on kõikidest Lääne-Virumaa valdadest, hakkasid nad näiteks uurima valdade 

volikogude määrusi, mis puudutasid eakaid, sealhulgas ka represseerituid. Märgati, et mõned 

omavalitsused teevad represseeritutel ja vanuritel vahet. Aino kutsus kõnelema erinevaid 

lektoreid – sotsiaaltöötajaid, pensioniameti ametnikke jt, kes selgitasid ühingu liikmetele 

seadusest tulenevaid õigusi riigi poolt ettenähtud soodustustele. Paljud ei teadnud Aino sõnul 

näiteks arstirohtude ostmise soodustusest eriti midagi.  

Aino tõi välja ühistranspordiga sõitmisel toetuse kättesaamise keerukuse. Probleem on 

selles, et paljud vanurid ei sõidagi ühiskondliku transpordiga, vaid paluvad näiteks 

naabrimeest, kellele sõidu eest maksavad bensiinikulud kinni. Selle eest aga toetust ette 

nähtud ei ole. Aino väitel on nad kõik ministrid läbi käinud, aga miski ei ole muutunud. Riik 

on küll lubanud sõidusoodustust, aga loonud korra, et seda kätte saada on väga tülikas. Aino 

arvates võiks sedagi nimetada teatud liiki represseerimiseks. Nende ettepanek on 

represseeritule ettenähtud sõidukulutuste katteks kindel summa automaatselt arvele kanda. 

Hetkel aga jääb suur osa eraldatud summast välja maksmata. 

Aino rääkis ka, et igal aastal külastab ta 23. aprillil Toompeal Riigikogu ja kõiki 

fraktsioone, kavandades järgmiseks aastaks üritusi ning leppides kokku edaspidise koostöö 



 
 

osas Rakvere ühinguga. Aino arvates just koos tegutsemine liidabki inimesi, tuues näiteks 

ühingu liikmete sünnipäevade tähistamise ning möödunud suvel (2012) toimunud 6-päevase 

reisi Venemaale. Käidi külas Eesti seltsil Tveris, kellega nüüdseks on sõlmitud ka 

koostööleping eestluse arendamiseks. Ühingut on toetanud Eesti Represseeritute Fond, samuti 

ka omavalitsused, Mäluinstituut, Päästeamet jt. Kaks korda aastas korraldatakse Memento 

liikmete ja kooliõpilaste ühiseid väljasõite ning ekskursioone. 

Memento Rakvere ühing on välja andnud raamatud „Lääne-Virumaa elanikkonna kaotused 

okupatsiooniaastatel“ (1996) ning „Küüditatud 1949. Lääne-Virumaa“ (1999).56 

4. PEREKOND TREIMANI ELU PÄRAST SIBERIT 
Perekond Treimani lugu on kirja pandud töö autori vanaema Laine Treimani ning tema õe 

Malle Vilu suuliste mälestuste ning arhiivimaterjalide põhjal. 

4.1. EELLUGU 

Käesoleva uurimistöö autori vanavanavanemad Johannes (1915–1988) ja Ella (1920–1980) 

Treimani abielu laulatati Tudulinna kirikus 26. märtsil 1940. aastal. Pere elas Lemmaku külas. 

Treimani peresse sündis 1942. aastal 1. juulil poeg Arne ning 1944. aastal 5. septembril tütar 

Maire. Kolmanda lapse Malle sündi 1947. aastal 6. jaanuaril tema isal Johannesel näha ei 

õnnestunud, kuna ta arreteeriti. (Foto 1) 
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  Foto 1. Perekond Treimanid oma koduõuel, suvi 1947. aastal 

Istuvad vasakult Ella, süles Malle; Arne istub oma ristiisa süles; Maire istub oma ristiema 

süles; Johannese ema Pauline. Isa Johannes on sellel ajal juba Vorkuta vanglas. Pildilt puudub 

mingil põhjusel ka Johannese isa. 

 

Johannes Treimanile (Foto 2) mõisteti Põhja-Balti 

Laevastiku Sõjatribunali otsusega (29. juuni 1946) Vene NFSV 

Krk57 §58-1“a“ ja §58-11 järgi 10 aastat vabadusekaotust ning 5 

aastat koos õiguste ja vara konfiskeerimisega. Ta saadeti 

vangilaagrisse Vorkutasse. Johannest süüdistati selles, et ta 

hoidis eemale Nõukogude sõjaväest, peites end metsa. Veel 

heideti talle ette kuulumist Omakaitsesse, 1944. aasta 

veebruaris Saksa sõjaväkke kuulumist ja osalemist lahingutes 

Nõukogude sõjaväe vastu.58 (LISA 1) 

Foto 2. Pildistatud Pagari tänava vanglas pärast arreteerimist 

1946. aastal. Allikas: ERAF.SM-129.1.17845 

1949. aasta 25. märtsil kell 14.00 päeval koputati Treimanite koduuksele. Sisse astusid kaks 

relvastatud vene keelt kõnelevat sõdurit koos vallaesindajaga. Vallaesindaja luges paberilt 

ette, et perekond Treiman on väljasaadetute nimekirjas. Nimekirja kuulusid ka Johannese ema 

ja isa, kes elasid nendega koos ühes talus. Perekonnale anti kaks tundi aega asjade 

pakkimiseks ning seejärel viidi nad hobusevankriga Jõhvi rongijaama, kust edasi kulges 

teekond loomavagunites Siberi suunas.  

Juba järgmisel päeval oli aga Tudulinna vallamajas äsjaküüditatud Treimani perekonna 

mööbli ja Ella Treimani käsitöö müük. Loomad viidi sovhoosi ning nende majja tulid elama 

võõrad inimesed. Sõit Siberisse kestis ligikaudu kuu aega ja seetõttu jõudis perekond 

Siberisse Krasnojarski krai Karatuzski rajooni Motorskoje asulasse alles aprillikuu lõpus. Seal 

jagati pered laiali väikestesse küladesse.  

Treimanite pere sattus jagamise käigus Krasnaja Poljana külasse, kus neile anti ligikaudu 

40ruutmeetrine tuba kahe pere peale, kokku elas ühes toas 10 inimest. Selles külas oli 

mitukümmend eestlastest peret. Kohalik rahvas suhtus üldiselt eestlastesse väga sõbralikult 

ning pakkusid neile ka oma abi, näiteks toidukraami ema Ella käsitöö vastu. 
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Pärast Stalini surma vabanes vangilaagrist ka pereisa (1954) ning asus oma pere juurde 

elama. Nüüd anti perekond Treimanile eraldi elamine. Aastal 1956 sündis perre neljas laps 

Laine. Kui vanemad läksid tütre nime registreerima, siis ei tunnistatud isa õiget nime ning 

Johannesest sai Jugan (vene k Юган). Väidetavasti oli seda nime nii mugavam hääldada. 

Kodus rääkis pere eesti keelt, kuid nad said selle eest trahvi, sest lapsed käisid vene koolis 

ning nad poleks muidu vene keelt selgeks saanud.  

4.2. TAGASITULEK EESTI NSV-SSE 

Pereema Ella kirjutas Eesti NSV Siseministeeriumisse mitu avaldust, et teda ja tema pere 

sundasumiselt vabastataks59 (LISAD 2 ja 3). Lõpuks lubati 1957. aasta augustis Ellal Siberist 

lahkuda (LISA 4). Kuna teisi pereliikmeid (Foto 3) – abikaasa Johannest ning tema vanemaid 

– ei vabastatud, jäi ka Ella koos perega Siberisse elama. Esimesena tuli 1960. aastal tagasi 

Eestisse elama poeg Arne. Ta elas sugulaste juures, kuid ilma sissekirjutuseta, mistõttu ei 

võetud Arnet Eestis kuhugi tööle. Lõpuks pöördus ta Siberisse oma perekonna juurde tagasi.  

1961. aastal tulid 

Siberist Eestisse tagasi 

Johannese vanemad, kuid 

oma endisesse koju elama 

nad minna ei saanud, vaid 

leidsid peavarju oma 

noorima poja Erni juures 

Rakvere lähedal. Ella ja 

Johannese pere elas aga 

ikka Siberis, sest 

Johannese korduvaid 

palvekirju ei rahuldatud. 

Ikka öeldi, et Eestisse pere 

elama tulla ei tohi. 

 
 Foto 3.  

Perekond Treiman detsembris 1957. aastal. Esireas vasakult 

Malle (11); Laine (1a 6k); Maire (13). Teises reas Johannes; 

Ella; Johannese vanemad Pauline ja Eduard. Tagareas seisab 

Arne. 

1963. aastal alustas Siberis pere neljas laps Laine oma kooliteed. Õpetajatele ei meeldinud 

Laine eesnime lõpus olev täht e ning teda hakati kutsuma Lainaks. Pretensioone ei saanud 

pere kellelegi esitada, sest neid poleks mitte keegi arvestanud. Samuti ei olnud Laine ise oma 
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nimega rahul, sest teistel lastel olid kõikidel vene nimed. Koolis õppides Lainet narriti ning 

nimetati fašisti lapseks. Laine jäi Lainaks aastani 1991. Siis vahetas ta seoses 

abielulahutusega passi ning sai oma nime tagasi Laineks. Kuid Jugani (mitte Johannese) tütar 

on ta siiski kõikides ametlikes dokumentides tänaseni. 

1970. aastal lõpetas Malle (Foto 4) Krasnojarski 

põllumajandusinstituudi veterinaararsti erialal ning tuli 

Eestisse, asudes tööle Rakvere lähedal asuvasse Eduard 

Vilde nimelisse kolhoosi. Seal elasid ka alates 1961. aastast 

tema vanavanemad. Kuna Malle rääkis eesti keelt väga 

suure vene aktsendiga, ei saanud ta vastavalt oma 

kõrgharidusele tööd. Eestis ei tunnistatud Siberi kõrgkooli 

diplomit ning seepärast pidigi ta töötama madalapalgalistel 

ametikohtadel, mis ei olnud tema haridusega vastavuses. 

Malle oli sunnitud taluma ka solvanguid nii aktsendi kui 

riietuse kohta, kuid püüdis neist üle olla. 

 

 
Foto 4.  

Malle pärast kõrgkooli 

lõpetamist Siberis 

1970. aastal 

Kolhoosis töötades kohtas Malle oma tulevast abikaasat ning nad abiellusid. Neil sündis 

kaks tütart. Selles peres räägiti vähe Siberi elust. Malle abikaasa oli väga hea tööline ja teda 

soovitati kolhoosi poolt ENSV Ülemnõukogusse saadikuks. Siiski lükati see ettepanek tagasi, 

sest tema abikaasa oli rahvavaenlase tütar. Samal põhjusel ei võimaldatud Mallele ka 

turismituusikuid välismaale. Ükskord lubas Malle kommunistlikusse parteisse astuda, 

mistõttu lubati teda välismaisele reisile Bulgaariasse. Tagasi tulles ta siiski parteisse ei 

astunud. 

Malle pidas kirjavahetust vanema õe Mairega (Foto 

5), kes kirjutas, et pelgab Eestisse tagasi tulla. Ta jäigi 

Siberisse elama, pidades õpetajaametit. Maire leidis 

endale vene rahvusest mehe, kellega abiellus. Ka vend 

Arne, kelle kaasaks sai lätlannast saatusekaaslane, jätkas 

oma elu Siberis.  

1973. aastal õnnestus isa Johannesel ja Lainel salaja 

Siberist käia Eestis Mallel külas. Kurvastades läksid nad 

 

 



 
 

siiski Siberisse tagasi, sest nad ei tohtinud ikkagi Eestisse 

jääda. 

Foto 5. Maire 1964. aastal  

Pedagoogilise instituudi 

II kursuse üliõpilasena  

Laine jätkas oma õpinguid Novosibirski kergetööstustehnikumi filiaalis Abakani linnas. 

Ka tema ei julgenud Eestisse tagasi tulla. Laine vanemad kartsid, et nad ei jõuagi seda aega 

ära oodata, mil isa Johannes saab loa Eestisse tagasi tulla. Seepärast otsustasid nad 1976. aasta 

märtsis kogu julguse kokku võtta ja ilma Johannesele antud loata Eestisse elama asuda. 

Alguses elas Treimanite pere Malle juures, aga ema Ella tahtis maja osta. Notari juurde 

minnes ei saanud notar kinnitada maja ostulepingut, sest emal puudus sissekirjutus Eestisse. 

Ella pöördus siis täitevkomiteesse, et saada sissekirjutamiseks luba. Täitevkomitees sai ta 

palju pahandada. Üks ametnik oli Ella käest küsinud, et mis õigusega ta üldse Eestisse elama 

tuli ja maja ostmisest mõelda julges. Laine emale öeldi, et temasuguste koht on Siberis. 

Alandusi taludes käis Ella kolm korda täitevkomitees ning alles kolmandal korral õnnestus tal 

saada sissekirjutus Eestisse, enda ostetud majja.  

Isa Johannes, kellel polnud luba Eestis elada, oli sunnitud sõitma Leningradi oblastisse 

Kingissepa (Jamburg) linna ning üüris endale seal toa. Kingissepas sai ta ka tööd. Samal ajal 

taotles ta Eestisse elamisluba Eesti NSV Ülemnõukogult.  

1976. aasta juulis saabus Siberist Eestisse ka Laine, kes jäi elama oma ema juurde. Kuna 

Laine ei saanud samuti sissekirjutust, ei võetud ka teda kuhugile tööle. Laine käis korduvalt 

passilauaülema juures, aga alati öeldi, et talle sissekirjutust Eestisse ei anta. Laine võis elada 

igal pool, välja arvatud Eestis. Kuid ta ei jätnud jonni ja käis mitmeid kordi passilauaülema 

juures. Ühel päeval märkas ta, et inimesed täitsid eesruumis mingisuguseid dokumente. 

Selgus, et nad olid vene rahvusest inimesed, kes tulid Eestisse elama. Laine võttis julguse 

kokku ja küsis ülemalt, miks need vene rahvusest inimesed eesruumis võivad tulla Eestisse 

elama, aga tema ei või. Seepeale viskas ülem vihaselt Lainele avalduse blanketi, mille käskis 

ära täita. Ju siis Laine tüütas ülema oma käimistega nii ära, et sai lõpuks sissekirjutuse 

Eestisse.  

Laine hakkas seejärel jälle tööd otsima, mida polnud üldse kerge leida. Viimaks leidis ta 

töö Rakveres tärklise- ja siirupikombinaadi laborandina. Tal vedas, sest tema ülemus oli 

rahvuselt venelane. Nii oli Lainel kergem harjuda Eestis elamisega, sest sõpru tal siin ju ei 

olnud. Igatsus Siberi järele oli väga suur, kuna lapsepõlvesõbrad jäid kõik sinna. Korduvalt 

naerdi Laine jutu üle, sest tal oli tugev vene aktsent küljes ja seepärast arvati, et ta on 

venelane.  



 
 

Laine oli suures segaduses – kas püüda harjuda eluga Eestis või minna Siberisse tagasi. 

Kui Siberis teda ka fašisti lapseks kutsuti, siis ainult alguses. Tegelikult oli hakatud lugu 

pidama Siberisse jäänud eestlastest ja neile pakuti isegi paremaid töökohti. Siberis elades 

tahtis Laine olla venelane, aga Eestisse elama tulles oli tal ebameeldiv kuulata, kui teda 

halvustavalt venelaseks nimetati. Eestis venelasi ei sallitud, sest venelased okupeerisid sõja 

käigus Eesti. Selle tõttu oligi sõnal „venelane“ vaenlase tähendus. 

1977. aasta suvel tuli kauaoodatud vabastuse kiri ka isa Johannesele. Selles oli kirjas, et 

Johannes Treiman võib nüüd elada ENSV–s, kuid välja arvatud Tallinna linnas. Johannes 

saabuski seejärel Leningradi oblastist koju Eestisse. Üks Treimanite sugulane, kes oli 

Rakveres metsamajandi direktor, kutsus Johannese enda ettevõttesse ehitajaks. Johannes ei 

tohtinud aga mitte kellelegi rääkida, et ta juhi sugulane on. 

Üldiselt vältisid sugulased Treimanite perega läbikäimist. Põhjuseid võis olla mitu. Näiteks 

kardeti KGB-d, sest sellel ajal ei teadnud isegi pere, miks Johannes tegelikult arreteeriti. Pere 

sai põhjuse teada alles Eesti Vabariigi ajal. Oli ka neid inimesi, kes Treimanite perekonnaga 

meeleldi läbi käisid. Need olid enamasti küll võõrad inimesed, mitte sugulased. Näiteks, kui 

toimus Laine pulm, siis kutsutud sugulaste seast pooled ikkagi ei tulnud. Ei tea, kas nad 

arvasid, et Laine oli nende jaoks võõras või oli mõni muu põhjus. 

Pärast pulmi asus Laine elama Kadrinasse, saades endale töökoha Kadrina Keskkooli 

garderoobihoidjana. Sellise töökoha valis ta selletõttu, et tal oli vaja korterit elamiseks, mida 

antud töökohal töötamine võimaldas. 1978. aastal sündis Lainel tütar Elene ja kahe aasta 

pärast ka teine tütar Päivi. 

Aastal 1980 haigestus Treimanite pereema Ella raskesse haigusesse, mille tagajärjel ta suri. 

Kaheksa aastat hiljem suri ka pereisa Johannes, samuti raske haiguse tagajärjel. Nende unistus 

Ellaga läks aga ikkagi täide, sest nad jõudsid oma kodumaale Eestisse tagasi. Nad maeti 

koduvalla surnuaeda Tudulinnas. 

4.3. ELU TAASISESEISVUNUD EESTIS  

Pärast Eesti taasiseseisvumist hakkasid Laine ja Malle tundma, et nad on lõpuks õigeks 

mõistetud. Riigiarhiivi andmete põhjal sai nii Laine (LISA 5) kui ka Malle rehabiliteerimise 

tunnistuse. Nad hakkasid riigilt soodustusi saama ning neile määrati suuremad pensionid. 

Laine ja Malle on rahul, et saavad üks kord aastas käia Seli taastusravikeskuses, mis kuulub 

Eesti kaitseministeeriumile. Nad on rahul ka sellega, et saavad Tallinna piires tasuta 

ühistranspordiga sõita ja käia üle terve Eesti tasuta muuseumides. 



 
 

 

Foto 6. Treimanite kodutalu 1976. aastal. Esiplaanil seisab Ella. Foto on tehtud 3 kuud 

pärast Siberist tagasitulekut. Maja, kust Treimanite pere Siberisse viidi, ehitati 1940. aastal 

Siiski tunnevad õed ebaõiglust sellepärast, et nad ei ole tagasi saanud enda lapsepõlvekodu, 

kust nende pere 1949. aastal küüditati (Foto 6). Miks nad kodu tagasi ei saa, seda nad kahjuks 

ei tea. Laine mäletab, et Johannesele oli pakutud pärast Siberist tulekut võimalust osta oma 

isatalu tagasi, kuid Johannes loobus sellest. Samuti on Lainel ja Mallel kahju, et arhiivis 

puuduvad isa Johannes Treimani kohta alates 1964. aastast dokumendid. Näiteks puudub 

dokument, et isa on saanud 1977. aastal loa tulla Eestisse elama. 

Malle Vilu kuulub Memento ühingu Lääne-Virumaa juhatuse liikmete hulka. Ta osaleb ka 

Memento ühingu üritustel ja koosolekutel. Töö autor mäletab, et kui ta oli viieaastane, käis ta 

ühel Memento ühingu jõulupeol vanaema Lainega kaasas. Seal olid küüditatud, kes rääkisid 

oma mälestustest ja elust Siberis, laulsid vanu laule ning sõid maitsvaid isetehtud jõuluroogi. 

Üritusel käis ka jõuluvana ning kõik pidid lugema luuletuse, et oma pakk kätte saada. Töö 

autor mäletab, et luges pika luuletuse ja sai jõuluvanalt punase kingikoti. Tema arvates oli see 

üks väga meeldejääv ja tore üritus, kuhu ta tahaks kunagi kindlasti veel minna. 

Õde Maire ja vend Arne elavad endiselt Siberis, nemad Eestisse tagasi elama ei tulnudki. 

Nad elavad samas külas, kus elasid lapsepõlves. 1980. aastal käisid Arne ja Maire oma ema 

matustel, kuid pärast seda pole nad Eestis käinud. Mairel on viis last. Ta õppis pärast 

keskkooli lõpetamist kõrgkoolis õpetajaks ning pidas aastaid õpetajaametit. Nüüd on ta 

pensionär. Arnel on lätlannast naine ja kolm last. Vend oli samuti aastaid hea tööline, nimelt 

autojuht. Praegu on ka tema pensionär. Nii Arnel kui ka Mairel on Vene kodakondsus, kuid 

mingeid soodustusi nad kui küüditatud ei saa. 

 

 



 
 

JÄRELDUSED 
Võrreldes ja analüüsides nii endiste represseeritute kui ka Laine Treimani perekonna 

elusaatust Eesti NSV-s pärast Siberist tagasitulekut ning taasiseseisvunud Eesti Vabariigis, 

tegi töö autor allpool olevad järeldused. 

• Selgus, et ehkki enamik represseeritutest tuli Eestimaale tagasi 1959. aastal, sai Laine 

isa Johannes õiguse oma kodumaale elama asuda alles 1977. aastal, sest teda oli 

karistatud kui eriti raske riikliku kuriteo sooritajat, bandiit-natsionalisti. 

• Küüditatud inimeste kodud võeti ära ning nende mööbel müüdi oksjonil maha. Nii 

nagu kõik represseeritud, ei saanud ka Treimanite pere Eestisse 1949. aastal 

mahajäänud vara tagasi. Ka oma kodutalu pole Treimanid tagasi saanud, mille põhjus 

on tegelikult veel siiani ebaselge. 

• Siberist tagasitulekut Eesti NSV-sse oli materiaalsetele raskustele lisaks 

emotsionaalselt väga raske taluda, sest üsna sageli kogeti just oma rahvuskaaslaste 

poolt suhtumist kui rahvavaenlastesse.  

• Käesolevas uurimistöös kasutatud nii kirjalike kui suuliste allikate põhjal teeb 

autor oletuse, et Eesti NSV-s ei suhtutud Siberist tulnud inimestesse hästi, kuna neile 

heideti ette aktsenti ja teistest erinevat riietumisstiili. Ilmselt paljud inimesed ei 

tulnudki eespool mainitud põhjustel Eesti NSV-sse tagasi.  

• Elu pärast Siberist tagasitulekut oli väga raske alustada, seepärast otsustasid ka Laine 

õde Maire ja vend Arne jääda Siberisse elama. Laine Treiman ja Malle Vilu kaalusid 

mitu korda tagasiminekut Siberisse. Treimanite sugulased enamasti vältisid pere 

aitamist, enamasti aitasid võõrad inimesed. 

• ENSV-s ei tunnistatud Siberist saadud kõrgharidust. Inimesed pidid töötama oma 

haridusele mittevastavatel ametikohtadel. Ilma sissekirjutuseta ei olnud võimalik 

ENSV-s tööd leida, kuid sissekirjutust saada ei olnud lihtne. Sageli ei saadud 

sissekirjutust seepärast, et mõni ametnik näitas sellega lihtsalt oma võimu ning ei 

andnud võimalust sissekirjutust saada, samal ajal said sissekirjutuse aga teistest 

Nõukogude Liidu vabariikidest tulnud inimesed. 

• Võrreldes endiste represseeritute elu Eesti NSV-s ja taasiseseisvunud Eestis, võib 

öelda, et see oli oluliselt erinev. Kui ENSV ajal suhtuti Siberist koju tulnusse ikka kui 

rahvavaenlasesse, siis taasiseseisvunud Eestis on aastate jooksul väga palju korda 

saadetud selle nimel, et inimeste aus nimi saaks taastatud. Oluline on märkida, et 

tegelikult teeb seda riik, kes neid kannatusi inimestele põhjustanud ei ole ja tegelikult 

peaks süü heastama hoopis teine riik. Samal ajal Venemaale jäänud Laine õde ja vend 



 
 

mingisuguseid soodustusi ei saa. Selgus aga, et mõnikord on soodustuse kättesaamine 

siiski liiga keeruline ja tülikas ning jääb paljudel asjaajamise keerukuse tõttu kahjuks 

kätte saamata.  

KOKKUVÕTE 
Uurimistöö põhieesmärk oli autori vanaema Laine Treimani perekonna elusaatuse näitel 

võrrelda ja analüüsida endiste represseeritute elu Eesti NSV-s pärast Siberist tagasitulekut 

ning taasiseseisvunud Eesti Vabariigis. Töö käigus selgus, et ehkki enamik represseeritutest 

tuli Eestimaale tagasi 1959. aastal, sai Laine isa Johannes õiguse oma kodumaale elama asuda 

alles 1977. aastal, sest teda oli karistatud kui eriti raske riikliku kuriteo sooritajat.  

Töö autori arvates nõudis Siberist tagasitulek Eestisse väga suurt julgust, ettevõtlikkust ja 

sageli ka viha ning solvumiste allaneelamist, mida põhjustasid eelkõige oma rahvuskaaslased. 

Küllap seepärast valisid Laine õde Maire ning vend Arne Eestisse tuleku asemel jätkata elu 

juba harjunud keskkonnas Siberis. Kirjutades üles nii oma vanaema Laine Treimani kui ka 

tema õde Malle Vilu mälestusi, mõistis autor, et neid inimesi, kes selliselt Siberist tagasi 

tulles kannatama pidid, oli vägagi palju.  

Uurimistööd kirjutades leidis autor, et Eestist Venemaale küüditamistest ajaloolise 

ülevaate andmiseks leidub materjali üsna palju, kuid elust Eestis pärast Siberist tagasitulekut 

oluliselt vähem. Töö autori arvates on seda teemat üldiselt väga vähe kajastatud. Suureks 

abiks olid materjalid Rakvere Memento Ühingu poolt korraldatud õpilaskonverentsilt 

„Põlvkondade koostöö“. 

Uurimistöö käigus andis töö autor ülevaate Memento Liidu tegevusest. Läbiviidud 

intervjuu Rakvere Memento Ühingu esinaise Aino Kiiveriga andis ülevaate sellest, kuidas 

endiste represseeritute elus Eestis kehtivad seadused tegelikult toimivad ning mida tuleb teha, 

et seaduses ettenähtud soodustused kätte saada. Selgus, et mõnikord on see liiga keeruline ja 

tülikas. 

Huvitav kogemus töö autorile oli riigiarhiivi külastamine koos vanaema ja tema õe 

Mallega. Autor sai teada, et teda huvitavaid toimikuid said arhiivist kätte ainult lähisugulased 

– seega Laine ja Malle. Kuna suur osa materjalist oli venekeelne, vajas autor tõlkimisel 

vanaema Laine abi. Riigiarhiivis olid puudu dokumendid Johannes Treimani elust alates 

1964. aastast, millest on tõsiselt kahju. 

Töö autoril oli see esimene uurimistöö, mille kirjutamine andis väga palju uusi kogemusi, 

nii vormistuse, kirjanduse otsimise kui ka aja planeerimise kohta. Oma perekonna mineviku 

seisukohast sai töö autor üles kirjutada vanaema Laine peresaatuse, säilitades seda nii ka 



 
 

tulevastele põlvedele. Uurimistööd võiks ka jätkata, sest Siberisse jäänud vanaema õe Maire 

ja venna Arne lugu vääriks samuti üleskirjutamist. 
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Johannes Treimanni on 29. juunil 1946. aastal karistatud 10-aastase vangistusega Põhja-Balti 

Laevastiku Sõjatribunali otsusega Vene NFSV Krk §58-1“a“ ja §58-11 järgi 10-aastase 

vabadusekaotusega ning 5-aastase õiguste kaotusega ja vara konfiskeerimisega. Johannes 

Treimann on vaenulikult eiranud Nõukogude Liidu korda ja on hoidnud eemale Nõukogude 

sõjaväest, olles peidus metsas. Saksa sõjaväe tulekuga seoses kuulus Johannes Treimann 

sõjalis-fašistlikku organisatsiooni Omakaitse, 1944. aasta veebruaris Saksa sõjaväkke ja 

osales lahingutes Nõukogude sõjaväe vastu. 
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PERE KÜÜDITAMISE KOHTA 10. AUGUSTIL 1957. AASTAL  

 
Dokumendi sisu: 10. augustil 1957. aastal pöördus ENSV prokurör kõrgema sõjaväe kohtu 

kolleegiumi poole protestiga seoses Treimann Ella ja tema pere küüditamise kohta. 

Küüditamise põhjus oli see, et pereisa Johannes Treimann oli süüdi mõistetud 29. juunil 1946. 

aastal ning karistatud 10-aastase vangistusega Põhja-Balti Laevastiku Sõjatribunali otsusega 

Vene NFSV Krk §58-1“a“ ja §58-11 järgi 10-aastase vabadusekaotusega ning 5-aastase 

õiguste kaotuse ja vara konfiskeerimisega. 

26. märtsil 1956. aastal oli Johannes kinnipidamiskohast vabastatud, seepärast ei ole enam 

otstarbekas hoida asumisel ka Ella Treimanni koos kolme lapsega. 19. augustil 1955. aastal 

palutakse ENSV presiidiumi määruse põhjal vabastada küüditatud Siberi asumiselt ja otsuste 

punktid jätta samaks (vara konfiskeerimine ei kuulunud nende hulka).  
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