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Talu
Talu - see on maa, mis toidab;
- loomakari, mis maad
väetab ja pere eluvõimalusi rikastab;
- hooned, kus elada ja
kuhu talvevarusid koguda
- ja talupere, kes kõike
seda majandab. See kõik
kokku on talu.
Kõige austusväärsem isik
eesti talus oli peremees.
Vastutus talu heakäekäigu
eest lasus tema peal. Peremees korraldas tööd nii põllul kui metsas. Peremees oli
kuningas oma väikeses taluriigis.
Kõige kesksem kuju talus oli perenaine. Tema teadis, mis oli sahvris, aidas ja laudas. Tema valmistas perele toidu, kattis laua. Tema valmistas perele ka kehakatteid.
Perenaine oli talu kuninganna. Taluneiu igatsuseks oli saada kord perenaiseks. Talu
lapsed olid töös vanemate kõrval. Ei neil laiselda lubatud! Taluperes oli ikka palju
lapsi. Ühele neist püüti enam kooliharidust anda, sest talupere vajas ka vallakirjutajat, arsti ja kirikuõpetajat.
Arukülas oli enne Teist maailmasõda vaid paar-kolm jõukamat talu. Aruküla oli
keskmikute küla. Igas peres oli keskmiselt 2-5 lehma ja 2-3 hobust. Avarat taluõue
piirasid nelinurkselt elumaja, laut, ait, küünid. Nende vahele mahtus ära ka kelder.
Vanemad hooned olid rehetoa ja laudaga ühise katuse all. Hilisemad ehitused aga
juba lahuselamud. Talu hoonestik rajati ikka metsa äärde, et mitte raisata põllumaad ja et loomade karjamaale ajamine ei toimuks põldude vahelt. Talupere elatas
end ka siis ära, kui poest midagi saada ei olnud.
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Aruküla sünd
Aruküla küla sündis pärast Põhjasõda. Ta oli olemas ka enne, kuid asus kilomeetrit-paar Pandivere kõrgustiku keskosale lähemal. Täpset vana asukohta määratleda pole enam võimalik. Veel aastat-seitsekümmend tagasi märgistasid endise küla
paika vanad kaevuaugud metsa all ja raudkividest vundamentide asemed. Peeter
I väejuhi Šeremetjevi korraldusel vana Aruküla põletati, sest Šeremetjev rakendas
Virumaal „puhta maa taktikat„. Sõjale järgnenud „must surm” - katkuepideemia
- tappis inimesi veel omakorda. Sellest on jäänud sõja-ja taudiohvrite suur matmispaik „Juhkami (Eduard) lagedal”. Peale rahu sõlmimist ehitati Aruküla uuesti üles,
kuid mitte enam endisesse asupaika, vaid sõjas mahapõletatud Immerso karjamõisa kohale, sumbkülana veerikka mõisakaevu ümber. Inimesi oli otsa saanud küll
palju, kuid loomi tolkorral tõbi ei võtnud. Ja ega sõjamehedki kõiki neid hävitada
jõudnud.
Kulina mõis, mille alla Aruküla kuulus, oli väike. Mõis hõlmas Kulina, Lähtse ja
Aruküla külasid. Viimane neist oligi kõige suurem, kuid asus häärberist kõige kaugemal. Vana mõisahoone jõekaldal oli sünge raudkividest ehitis. Hilisem häärber
oli puust. Eesti Vabariigi ajal sai see koolihooneks ja mõisnikult võõrandatud maa
jagati asundustaludeks..
1811. aastal vabastati talupojad pärisorjusest, kuid nad olid jäetud ilma maata.
Maad pidid nad mõisnikult rentima. Rendiorjus oli talurahva meelest veelgi raskem kui pärisorjus.
Rendiajal olid põllud pikkades siiludes, et oleks renditingimused enam-vähem
võrdsed. Müügivõimaluste avanemisega algas maa mõõtmine kruntideks. Jõukad,
põllumajandusest huvitatud Roela ja Küti mõisnikud viivitasid talupoegadele maa
müümisega niikaua kui võimalik. Neil oli huvi ja oskusi ise maa kasutamist korraldada. Kulinal hakati maad müüma teistest varem.
Nendega, kes maa väljaostmisega endid eluaegseiks mõisavõlgnikeks teha ei tahtnud, lõpetati rendilepingud ja neil tuli mõisast lahkuda. Mõnedki siirdusid siis Venemaale, kus pidi vaba maad külluses olema. Kes ümberasumise raskustele vastu
pidasid, jõudsid tsaariaegsel Venemaal, ka Siberis, tõepoolest 5-6 aastaga heale järjele
Vabadussõda andis eestlasele oma maa.
Asunikud rabelesid oma kodude rajamisega. Ei sel ajal Arukülas joodikuid olnud!
Aruküla laienes kiiresti suureks hajakülaks. Iga taluniku uhkuseks oli umbrohuvaba põld ja heas toitumuses loomad. Eesti valitsus soodustas põllumajandust. Talude tootlikkuse poolest oldi Soomest ees. Tallu investeerimine tundus kindlamana
kui raha pangas hoidmine.
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Teine Maailmasõda võttis Arukülast mõned perepojad. Aga suurtest sõjateedest jäi
Aruküla seekord kõrvale. Elu taludes kulges oma üsna argist voolu mööda. Aga kui
tuli see nõukogudevõimu ajastu, siis see juba võttis sihikule hävitada just talumajandus. Ta mitte ainult ei koorinud maarahvast raskete, kuni 8-kordseks tõusvate
riigimaksudega, vaid suutis tõepoolest hävitada talumajanduse kui seni hästitoimiva põllumajandussüsteemi. Algul ikka püüti need arutult kõrged riigimaksud
ära maksta. Eesti talupoega iseloomustas seadusekuulekus. Maksude maksmiseks
hakati viina ajama. See aga tegi tublimatestki talumeestest joodikud.

Külaelu ümberkorraldamine
Teise Maailmasõja järgsesse Eestisse hakkas tagasi saabuma nõukogude võimu
poolt juba paljaks-kooritud „venemaa-eestlasi”. Ega neid siin ka just kahel-käel
vastu ei võetud. Seesama õudus, mida nemad seal läbi olid elanud ja mis miljoneid
maainimesi seal nälga suretas, terendas nüüd eesti rahva silme ees. Siiski oli Eesti
ikka Nõukogude Liidu piiriala ja selletõttu pidid parteipoliitikud siin pisut ettevaatlikumad olema.
28. okt. 1948. a. kogunes Aruküla koolimajja kolhoosi asutamise. initsiatiivgrupp,
talunikud Meinhard Pargi, Aleksander Pihlakas, Heinrich Rohtsalu, Aleksander
Saar, Ernst Rõngas, Heinrich Kuusik, Aleksander Laansalu, Eduard Landmann,
August Allika, Johannes Kurves, Johannes Läll. Meeste meeleolud olid sünged.
Mida oli kardetud, see oli tulnud. Aga järjest kerkivast põllumajandusmaksukoormast muud vabanemisvõimalust ei olnud.
3. detsembril 1948. a. toimus kolhoosi asutamise koosolek.
„Julgestajaiks rahvavaenlaste vastu „olid „rajooni” poolt kohale saadetud Virumaa
Sõjakomissariaadi esindaja Solmann ja Küti valla Täitevkomitee esimees Eduard
Põiklik, Võhu küla mees, tuntud oma kommunistlike vaadete poolest.
Esimeheks valiti Heinrich Rohtsalu. „Sellepärast mina, et poliitika poolest olin puhas poiss!”- arvas Heinrich ise. Tõsiusklikud vanemad ei lubanud tal ilmaski selle
maailma poliitikategijate ettevõtmistesse sekkuda. Aga paar aastat tagasi olid nemad juba ära surnud.
Esimehe kohal sai Rohtsalu olla vaid mõned aastad, kuna ta parteisse astumisest
siiski keeldus. Kui aga nõukogude võim oli kestnud juba 50 aastat, ja kestva rahuaja
tõttu elu maal nagu laabuma hakkas, siis olla Heinrich isegi oma tolleaegset vastuseisu kahetsenud - talle oleks siis ikkagi kas-või autoostu luba antud!
Rohtsalu ettepanekul sai kolhoos nime „Hommik”. - Kätte oli jõudnud uue ajastu
hommik Milliseks „päev” kujuneb, seda pidi näitama järgnev.
Juba mõne kuu pärast, 23.märtsil 1949. a. tegi ENSV Ministrite Nõukogu otsuseks maalt välja saata „kulakud ja saksakäsilased”, „et anda võimalust eesti rahvale
kolhoosi korra sisseviimiseks”. Küüditamisele määratud olid „kohalike organite
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kui ka julgeolekuorganite poolt väljaselgitatud vaenlased”. - Nii põhjendati seda
otsust kolhoos Hommiku üldkoosolekul 26.märtsil 1949. a. Kohalikest paraku isegi esimees Heinrich Rohtsalu taolisest otsusest küll enne selle täideviimist midagi
ei teadnud. Kõik oli korraldatud „rajooni organite poolt” suure saladuse katte all.
Kes neile kohalikele midagi saigi rääkida, nad oleksid ju üksteist ikkagi hoiatanud!
Aruküla rahvas oli väga ühtehoidev.
Järgmisel koosolekul, 30.märtsil 1949, esitasid avaldused kolhoosi astumiseks 33
inimest, kes üksi, kes „koos naisega”; teiste hulgas isegi Aruküla koolijuhataja Julius Taremaa, tema samuti: „koos naisega”, kes oli samas koolis õpetaja.. Üks avaldus lükati isegi tagasi - Juhkami Aliide oma, kuna temal „puudub viljaseeme, loomad ja inimtööjõud.”
4. aprillil korraldati järgmine koosolek; siis võeti vastu 21 avaldust; 25. aprillil - veel
11 avaldust. (Andmed LVMA,455,1.2)
See suur tööjõu-pere aga hakkas kiiresti kahanema, sest kel vähegi võimalik, see
nüüd linna ära pageda püüdis. Nii lihtne see aga polnudki, sest kolhoosniku liikumisvabadus oli piiratud. „Kõvasti on keelatud lubada kolhoosist lahkumist!” kurtis kolhoosi esimees Heinrich Rohtsalu, kui Aleksander Pihlakas, põline talumees,
kolhoosi juhatuse liige, lahkumisavalduse esitas. - „Aga kuidas sa omainimesi keelad!”
Vana Aruküla ase, kust kuni kolhoosiajani Aruküla ja Roela talupered oma loomadele heina said, jäi ikka nende heinamaaks, sest kolhoosi jaoks soetatavate masinatega oli raske metsalagendikel ringi keerutada. Hobused, kes viimseni ühistada
tuli, viidi üksteise järele Tõrma rebastele söödaks. Metsaheinamaadele minekuks
puudusid ka õiged teed. Aga üle ühe lehma ei tohtinud ükski kolhoosipere pidada, olgu see pere nii suur kui tahes. Kaunis puisniit karjamaade taga hakkas nüüd
kiiresti võsastuma ja kasvas tihnikuks. Seda märgistavad veel vaid kõrgelt üle teiste
laiutavad iidsed tammed.

Aruküla talud 1939. aastal - enne kui maaelu pahupidi pöörati
Rahvasuu jagas tolleaegse Aruküla järgmisteks külaosadeks:
Suurekaevu - koolimaja ümbruse talud. Nimetuse saanud suurest puust raketega
šahtkaevust, mis asus maantee ääres, umbes Lillepuu talu vastas, valla poolt selle
jaoks eraldatud maatüki peal, et sellest võiks vett võtta igaüks. Selle kaevu juures
olevat Põhjasõja ajal isegi Rootsi kuningas Karl XII oma hobust jootnud. Nõukogudeaegne maaparandus pidas vajalikuks see kaev kinni ajada, - pole vaja soppi põllu äärde! Karjafarmi juurde tehti uus, sügavveepumbakaev. Aga karjafarm
lõpetas tegevuse koos nõukogude ajastuga ja koos sellega lõppes ka vee saamine
sealsest kaevust..
Kuusikumäe - Aruküla keskosast Simuna poole metsariba taha jäävad talud.
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Uuevälja - mõisa-ajal alepõletamise teel rajatud uudismaa (Uus-Aru ja Vana-Aru).
Eesti Esimese vabariigi algul jagati see uusasunikele. Uusaru karjamõisa järgi hakati Arukülast Kulina poole minnes paremat kätt jäävat külaosa nimetama UusAruks. Vasakul pool oli Vana-Aru. Uus-Aru reastikku asuvate talude nimed olid:
Suurekase, Uudismaa, Veski, Kuusiku, Keskvälja, Küüni, Uusaru.
Käbigorod - Kuusikumäest metsatukaga eraldatud Karjaaru, Ilumetsa, Suurekivi,
Eigi ja Jänese talud.
Kõkkaru - kahe Lepiku talu hooneid nimetati Kõkkaruks.
Rünga-Kannastiku ühendati Arukülaga hiljem, nõukogudeajal. Need jäid Roela
alla. Antud ülevaates Aruküla taludest need puuduvad.
Mähka metsavahi talu ei kuulunud Aruküla külge.
Andmed Aruküla talude kohta on põhiliselt võetud 1939. a. teostatud talundiloenduslehtedelt (ERAF1831).
Neis aga on andmed nii nagu inimesed ise neid loendajaile esitasid. Taludes elavate
inimeste rahvaloendus toimus 1938. aastal. Andmeid on täiendatud Küti valla elanike registri alusel. (ERAF4265, 1924-1941)
1938. aastal loendati Arukülas 65 elumaja, elanikke neis umbkaudu 278. Talus elas
„vanarahvas” koos noorperega, samuti ka sulased-tüdrukud. Järgnevas talude loetelus enamasti neid pole nimetatud. (ERAF4265,1,406)
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1. Kooli talu
20,05 ha
„Vanasti olnud igal koolil oma talu. Kui õpetaja oli poissmees, siis andis ta talu rendile.” (Johannes Rossmann, 1978). Aruküla Kooli talus oli kaua aastaid rentnikuks
Jaagup Mäe. Ta oli naiseks võtnud Jakob Krüüni õe Ellu. Nad elasid koolimaja
köögis. Neil oli viis last, kaks poega - Johannes ja Heinrich - ja kolm tütart. Õhtu
saabudes tehti väikesele Salmele ase pliidi peale. Jaagup oli laulu-ja pillimees, tsaarisõjaväes trompetit mängima õppinud. Kui lärm koolitoas vaheaegadel liiga suureks paisuma kippus, siis tuli Jaagup ja ütles rõõmsalt: „Poisid, mis te siin möllate!
Hakkame parem laulma!” Talutööde jaoks aga kippus Jaagupil aega napiks jääma.
Vaja oli käia laulukoorides ja pilli puhumas. Jaagup moodustas Arukülas puhkpilliorkestri. Külarahva meelest oli väga imelik, kuidas Jaagup oma naise eest hoolitses,
tema ree pealt süles tuppa kandis. Härrastel Peterburis olevat niisugune komme olnud. 1938. aastal läks Jaagup Mäe oma perega ära Injusse. Koolimaja köögis oli siis
korteris Johannes Tomson Rakverest. Tema tegi ettevalmistustöid Arukülla elektriliini vedamiseks. Aga sõda lükkas selle plaani elluviimise kümneks aastaks edasi.
1942. aastal sai Aruküla koolijuhatajaks Juljus Taremaa.
Ta oli abiellunud Näsu kooli õpetaja Helenega. Nemad võtsid ka lehma, sest oli
sõjaaeg ja lapsed olid väikesed.
Tuli kolhoos. Külarahvas teadis rääkida, et Taremaa lehm olla kõhust saadik virtsa
sees. Kolhoosi põllult kellelgi põhku võtta luba ei olnud. Kui avalikult võtta ei lubatud, siis tehti seda salaja. Kuid õpetaja pidi oma au ja väärikuse eest valvel olema.
Arukülas enam kooli ei ole. Koolimajas elab Jaan Room, kunagise Aruküla partorgi August Rooma viinalembeline poeg oma elukaaslasega. Kunagine ilus koolihoone on varjunud põõsaste taha ja ära luitunud; kuid esialgu siiski veel püsti.

2. Nurga talu
63,4 ha (koos talule, 45,04 ha, liidetud 20,91 ha Vinni talu maadega) Talu ostis
Mihkel Klein, Friedrich Kleini isa, Jakobsonilt u.1905. aastal. Mihkel tapeti koos poja
Ernstiga 1917. a. revolutsioonisegadustes. Oli viinaajamise pärast vangisattunud.
Omanik Friedrich Klein, 33. aastane. Haridus: Aruküla Algkool. Talupidamist õppinud isakodus, Arukülas. Iseseisvalt majandanud 15 aastat.
Friedrich oli äri-ja majandusmees.
Vana, hästikindlustatud elumaja põles 1938. a. maha. Lapsed olla tulega mänginud.
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Lühikese ajaga oli uus elumaja püsti pandud. Friedrich ostis saeveski ja lõikas ise
palgid. Lootis saeveskist edasistki tulu, aga seda siiski ei tulnud. Tal oli ka jahuveski ja isa ostetud rehepeksugarnituur, mis töötas kahe-silindrilise aurumasina jõul.
Palgatöölised olid talus aastaringselt.
Abikaasa Marta, 31. a.;
poeg Uno, s.1930 .
tütar Meedi, s.1931
poeg Harri, s.1933
poeg Richard, s.1933
tütar Eevi......
Loomi oli loenduse ajal: 3 hobust, 14 veist, 4 siga, 8 lammast.
Maantee äärde küla keskel ehitas Klein poehoone. Ega külas rohkem poode olnud-

Allik
Allika

ki. Kaupadega varustas poodi Elmar Mäe, kes alustas poe kõrvale oma pere jaoks
elumaja ehitamist. Selles elas hiljem August Allika oma naise Almaga. Nad olid
usklikud inimesed, käisid Aruküla palvemajas. Neil oli poeg ja tütar Astrid. Laste
elu näis hästi minevat, eriti Astridil - ta oli külanõukogu sekretär. Häda oli ainult
selles, et nõukogudeajal kontorinaised aina napsitama kippusid. Kellelgi oli ikka
sünnipäev ja ega siis veinipudelit lauale panemata võinud jätta. See saigi Astridile
saatuslikuks, lõikas tema elupäevad liiga lühikesteks.
Augusti ja Alma kõrvalmaja, mille ehitas Elmat Mäe, sai elukohaks Leida Leikopile, kes Narvast Heinrich Rohtsalu asemele kolhoosi esimeheks määrati. Tema elas
10

(Klein)

seal oma kasutütre Etheliga, kelle ema metsavennad lehmalüpsmise
ajal olid maha lasknud.
(Ethel on Marko Pomerantsi ema).
Friedrich Klein küüditati 1949a. koos vanemate
lastega Siberisse, Beisski
rajooni. Aga „Kes sai siin
(Klein)
hakkama, see sai hakkama ka seal.” (Laine
Mustonen) Nooremad lapsed olid küüditamise päeval linnas Friedrichi õe juures.
Nemad jäid maha. Siberist aga hakkasid saabuma pakid suitsulihaga, õele laste
ülalpidamise kuludeks. Friedrich olla seal Siberis ka jahuveski käima pannud.
Kleini vastvalminud elumaja Arukülas sai kolhoosi/sovhoosi kontoriks. Selles elas
partorg/osakonnajuhataja August Room.
1957. aastal tulid Kleinid tagasi, kuid kodumaja tagasi ei antud. Elukoha pidid nad
leidma isegi teise rajooni. Selline oli nõukogude valitsuse korraldus “rahvavaenlaste” suhtes. Aga Kleini pere tahtis elada kodupaiga läheduses. Friedrich ja Uno ehitasid majad Tamsallu, kõrvuti. Talude tagastamise aegu püüdis poeg Richard Klein
äralagastatud kodu Arukülas taastada, kuid temale käis see üle jõu. Kõrvalhoone
sai ka tules kannatada. Perekonna asutamine Richardil samuti ei õnnestunud.
„Ütlesin Jaanile (poeg): „Kleini Riks ei vasta telefonile juba mitu päeva. Mine, vaata,
kas tal auto on õues!” Auto oli küll õuel ja toast kuuldus ka televiisori häält, aga Riks
ise oli köögipõrandal pikali, pliiats sõrmede vahel ja prillid ees. Surnud juba ilmselt
mõned päevad tagasi.” (Helle Laaspere)
2011. a. lumerohkel talvel vajusid Kleini talu tühjaksjäänud hooned kokku. Õuelegi on raske pääseda, sest kuivati kivivare jääb ette.
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3. Kuivajõe talu, Kõkkarus
15,49 ha., sellest 4 ha põldu, 5,6 ha raieküpset okaspuumetsa.
Nimetuse „Kuivajõe” on talu saanud ilmselt maa seest kevadeti üles pressiva vee
tõttu. Pandivere kõrgustikult uuristab vesi läbi lubjakivi lademete teid alla Kulina
jõe poole. Siis „keedab” karst vett üles, seejärel jälle neelab selle kiiresti.
Talu omanik: Voldemar Lepik, 48 aastane. Haridus: Aruküla Algkool. Talupidamist õppinud isakodus. Iseseisvalt talu majandanud 20 a.
Abikaasa Marie, 45. a..
Lapsed:
Elmerise, s. 1921
Karl, s. 1922
Herta, s. 1924
Hildegard, s. 1926
Heino, s. 1929
Arno, s. 1931
Elumaja: vanem, ehitatud enne 1929. a., värvimata.
2 hobust, 4 lehma, 2 vasikat, 9 siga, 7 lammast.
„Ilusad tüdrukud olid need Lepiku-tütred. Aga muidu oli neil elamine nagu ta oli,
kirbud ja....kanalaibad ka vedelesid trepi ees.”................”Lepikul aeti viina. Raekülamees Indus oli tagaotsitav. Sõdurid tulid Lepikult teda otsima - see oli vist 1917-18
aastal -, aga sattusid jooma. Trallisid seal terve päeva.” (Erich Malvik)
Kolhoosi astus pereema Marie üksi. Lapsed lendasid laiali. Talu mahajäetud hooned lükati maaparanduse käigus kokku.

4. Suurekaevu talu
Omanik Liine Kask, 61. a., lesk.
38,08 ha suurune talu oli jagatud kaheks:.
Poeg Heinrichile, 42. a., oli sellest eraldatud 12,73 ha, millel oli okaspuumetsa 1 ha,
lehtpuumetsa 1,5 ha, lepikut-võsa 1,5 ha. Loomi oli Heinrichil hobune varsaga, 1
lehm ja 2 siga.
Loendamise ajaks oli Heinrich talu majandanud iseseisvalt 14 aastat. Ta oli vallaline. Vana elumaja, ehitatud enne 1929. aastat, koosehitusena lauda ja rehealusega, jäeti temale. Seda enam ei ole. Vinni sovhoosi aegne maaparandus on hooned
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maatasa teinud.
Ema Liine jättis enda kasutada talust 25,35 ha, millest lehtpuumetsa oli 2 ha ja 3 ha
võsa-lepikut. Loomi oli neil loenduse ajal: 3 hobust, 3 lehma, 2 siga, neli lammast.
Koos poeg Theodoriga, 27 a., ehitas ta uue elumaja. Teised lapsed aitasid ka.
„Hästi kärmed lapsed olid. Kui Mutil oli kartulivõtmine, olid nad seal kõik põllul.
Muti Juhan maksis palga alati välja rahas juba sama tööpäeva õhtul.”

Väino Kaasik

Kodust iseseisvale elule oli 1939. a. lahkunud 3 poega ja 3 tütart.
Liine, ise juba 71. aastane inimene, küüditati kulakuna 1949. a., koos poeg Theodoriga Siberisse. Eks ta olla tallu võetud üürilise käest üüri ka küsinud! See aga ei
tahtnud maksta ja kaebas, et Liine äritseb, millist tegevust loeti nõukogude ajal
surmapatuks. Seitsme aasta pärast jõudsid Liine ja Theodor Siberist elusaina tagasi. Talupidamist muidugi enam ei olnud. Oma endisesse elukohta küüditatud ka
enam sinna elama asuda ei tohtinudki. Nende kodus elasid sovhoosi töölised. EV
ajal ostis maja ära tallinlane Frank Tuuksam. Ta müüs maja edasi Väino Kaasikule, Heinrich Rohtsalu tütrepojale, tingimusel, et Väino pere sellesse elama asuks.
Väino ongi seal koos abikaasa Tiinaga ilusat maakodu rajamas. Ise töötab Väino
Vinnis treialina. Paraku käib seegi töö tänapäeval arvutite abil.

5. Joosepi-Uuetoa talu
22, 56 ha, sellest 5 ha okaspuumetsa, 3 ha lehtpuumetsa.
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Mati Rohtsalu, Foto: Vilja-Leena Kaasik-Runnel

Omanik: Eduard Karjus, 56. a. Haridus: Voore Algkool.
Talupidamist õppinud isakodus. Iseseisvalt majandanud 20. a.
Abikaasa Mai, 43 a.
poeg Johannes, s. 1911
poeg Elmar, s. 1920 (sai Teises maailmasõjas raskesti haavata ja suri Pihkva haiglas. Koju saabus verepritsmetega kaetud kiri)
tütar Ester, s. 1928. a.
poeg Heino, s. 1934. a.
Elumaja lahus kõrvalhoonetest. Värvitud.
Loomad - 2 hobust, 2 lehma, siga, 7 lammast - need talitas Eduard ise. Naine oli
tubaste tööde ja laste jaoks.
„Karjuse Eedu on tõsine iisraelimees, kelle sees ei ole kavalust.” Tema oli ka üks Aruküla palvemaja ehitajaist.
Talu saatus: Kõik läks kolhoosi. Kolhoosis võeti Eduard, Mai ja noorem poeg
Heino arvele abitööjõuna. Eduardi surma järel läks Mai linna tütre juurde. Kukkudes murdis ta puusaluu. Põlved kangestusid reumast. Tütar tõstis ta enne tööleminekut potitoolile ja õhtul jälle tagasi voodisse. Heino pärast kooli lõpetamist
muidugi maale enam tagasi ei tulnud. Tema oli linnas müügimees, aga hakkas jooma. Hoonetest on tänaseks alles ainult elumaja, mille ostis ära Mati Rohtsalu. Kuid
elamiseks ta seda ei kasuta. Hoone seisab tühjalt ja ootab oma aega. Kui seda veel
talle antakse!
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6. Saueaugu talu

(Laansalu)

Suurus 31,15 ha, sellest heina-ja karjamaad 10 ha.
Omanik: Alma Laansalu, 44. a., lesk. Mees suri pärast Esimesest maailmasõjast
haavatuna tagasitulekut tiisikusse. Talu on Alma kaasavara.
Kui külas võeti ette ehitada palvemaja, siis mitmete selle asukohaks pakutud maatükkide hulgast valiti välja tükk Saueaegu talu külapoolsest nurgast, mis ka ametlikult talu maa küljest eraldati.
1939 a. loenduse ajal oli juba neli aastat talu majandanud Alma vanem poeg Rudolf
Laansalu, 25a., vallaline. Haridus: Aruküla Algkool. Tallu oli tellitud ajakiri „Eesti
Talu”.
Saueaugu elumaja on ehitatud Eesti Vabariigi algaastail. „See maja on naiste
ehitatud!”rääkis külarahvas. Nimelt valmis elumaja Alma ja ema Mari ühistööna.
Hoone on värvitud. Loenduse ajal oli talus 3 hobust, 2 lehma, 3 lammast.
Rudolf venitas naisevõtuga kaua. Viimaks võttis siiski ära ilusa, uskliku, kuid langetõbise tütarlapse, Asta Pärna. Noorpaar leidis endale teise elukoha. Kodumaja
jäeti nooremale vennale Aleksandrile.
Talu saatus: Pärijad on maja ära müünud. Nüüd (2011. a.) ehitatakse sellele peale
teist korrust. Ilmselt kavatseb ostja maal aastaringset elujärge sisse seada.
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7. Vahi talu
Suurus 38,87 ha, metsa ei ole; lepikut-võsa 2,5 ha.
Talu ostis Johannes Aalilt 1938aastal Ernst Rõngas, 44 a., pärit Rohu külast. Hariduse saanud Rohu Algkoolis. Talupidamist õppinud isatalus. Iseseisvalt talu majandanud 9 aastat.
Abikaasa Alma, 44. a.
poeg Valdek, s. 1929. a.
tütar Ilme s. 1921. a.
poeg Alfred, s. 1930. a.
poeg Elmar, s. 1932. a.

(Rõngas)

Talust ja selle saatusest lähemalt: Vahi talu välja peal oli tuuleveski, Aali ehitatud.
See püsis kuni kolhoosiajani. Pärandkultuuri mälestiste säilitamise vastu aga tol
ajal veel huvi ei tuntud. Ja nii see veski ka Vinni sovhoosi poolt teostatud maaparanduse käigus ka maatasa tehti. Tuuleveski kõrval oli väheldane maja, kivist
otsaga. Selles elas Rossmanni pere: isa Kaarel, ema Mai, tütar Juuli, pojad Johannes,
Heinrich ja Arnold. Aga selleks ajaks, kui Rõngas talu ära ostis, oli see maja maha
põlenud, sest tuul oli lennutanud sädemeid korstnast katuse turritavate pilbaste
vahele.
Vahi talu elumaja oli värvitud ja hooned hästi hooldatud
Teepoolsed kõrvalhooned olid paekivist müüritisega.
Rõnga peres elati vaikselt. 17 aastane Ilme abiellus naabri, Sarve talu perepoja En16

del Saarega. Nemad elavad nüüd Rakveres, onu pärandatud majas. Alfred võeti
nõukogudeajal tööle miilitsasse. Haaranguil käies olla ta hulluks läinud. „Küll ta
oli koolis hea südamega poiss! Tahtis kangesti mind koju saata ja minu koolikotti
kanda. Aga teised hakkasid naerma, et „Pruut ja peigmees!” Sellepärast ma ei lubanud. Aga ta meeldis mulle ja mul oli kahju tema vastu karm olla.” (Raely Viirsalu
mälestus) Elmar abiellus Aruküla kooli viimase õpetaja Hille Klaariga. (Kool suleti
1960-ndatel aastatel, sest lapsi hakkas väheseks jääma ja väikeste koolide ülalpidamist peeti riigile kalliks).
Nüüd (2011) on Vahi hooned kas ära müüdud või ootamas ostjat.

8. Liblika talu
22,75 ha, sellest metsa 3 ha, võsa-lepikut 3 ha.
Omanik Meinhard Pargi, 41 a. Tulnud Tudulinnast 1927a. Talupidamist õppinud
„omal käel”. Vaikse, lepliku olemisega mees. Tallu oli tellitud ajakiri „Eesti Talu”.
Abikaasa Helene, 41. a.
poeg Harald s. 1924,
tütar Magda s. 1926. a.
tütar Erna s. 1932. a.
tütar Juta s. 1934. a.
poeg Aarne s. 1936. a.

(Pargi)

Elumaja ehitatud enne 1929. a., kõrvalhoonetest lahus, värvimata.
Loomi: 2 hobust, 5 veist, 1 siga, 3 lammast.
Meinhard valiti kolhoos „Hommik” aseesimeheks.
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Lapsed Arukülla ei jäänud. Aarne ehitas endale maja Põltsamaale. Helene suri
60-ndatel aastatel. Meinhard abiellus veelkordselt. Lõpuks jäi maja tühjaks. Praegu
(2011) ei ela selles keegi, kuid maja eest kantakse hoolt.

9. Loko I talu (Väljaotsa)

Frank Tuuksam

22,07 ha, sellest heina- ja karjamaad 2 ha, okaspuumetsa ja võsa 3 ha.
Omanik Heinrich Rohtsalu, 25. a., haridus Aruküla Algkool, lisaks aasta Viru-Jaagupi Noorsoo Kasvatuse Seltsi Koolis.
Talupidamist õppinud vanematekodus, iseseisvalt talu majandanud 4 a. Tallu tellitud ajakiri „Põllumajandus”. Elumaja on ehitatud vendade Jakobi ja Tõnu poolt kahe-pere-elamuks; koosehitis rehealuse ja küüniga, enne 1929. a.; uus juurdeehitus
küünile värviti rootsi-punaseks.
Tõnu müüs oma osa talust Jakobile.
Abikaasa Ida, 25. a.
tütar Raely s. 1934
tütar Helle s. 1936
poeg Mati s. 1937
tütar Luule s. 1939
tütar Õilme s. 1941
pärast loendust sündinud:
tütar Vilja s. 1942
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poeg Tõnu s. 1944
tütar Õnneleid s. 1945
poeg Juhan s. 1947
poeg Heinrich s. 1049
poeg Viljar s. 1950
poeg Andres s. 1954
poeg Jaak s 1960.
poeg Toomas s. 1964
Loenduse ajal elasid talus veel isa Jakob, 70. a. ja ema Leena, 65. a., eestistamata
perekonnanimega Krüün, sügavalt usklikud inimesed. Laupäev oli peres võetud
tõeliseks hingamispäevaks. Ka sai suur pere läbi ilma sigu pidamata, sest Piibli järgi
ei ole Looja sealiha inimesele toiduks ette näinud. Leena ja Jakob surid mõned aastad enne kolhoosi-aega. Kolhoosis orjas Heinrich kõik pühad ja argipäevad kokku.
Kuigi ta oma vanemate usust väga lugu pidas.
1939. a. loenduse ajal oli talus 2 hobust, 4 lehma, 5 lammast.
Heinrich (sen.) Rohtsalu pärandas kõik nooremale pojale, Toomasele, sest teised
lapsed olid juba varem isakodust lahkunud. Heinrich suri veidi enne Eesti vabariigi taaskehtestamist. Toomas alustas broilerikasvatusega. Võttis pangavõlga ja läks
pankrotti. Talu ostis pangalt ära ärimees Frank Tuuksam, Tallinnast. Maja ja selle
ümbrus on hästi korda tehtud. Selles elatakse aastaringselt, kuid põllumajandusega
Tuuksam ei tegele; käib välismaal raha teenimas. Frank Tuuksam aitas kaasa ka uue
palvemaja ehitamisel Arukülla. Toomas läks ära Floridasse, Ameerikas. Tegeleb
seal IT valdkonnas.

10. Loko II talu (Krüüni)
22,14 ha, sellest metsa 3 ha, lepikut-võsa 1 ha
Omanik Johannes Kurves, 56. a. Jakob Krüüni venna Jaani poeg. Haridus: Aruküla
Algkool. Talupidamist õppinud isakodus. Iseseisvalt majandanud umbes 30 a.
Abikaasa Katariina, 56. a.
tütar Elfride, s. 1912 (Läks sõja ajal Ameerikasse)
poeg Osvald s. 1913 (Suri Venemaa töölaagris)
poeg Julius s. 1915 (n. Ella, tütar Maret)
poeg Jaan s. 1916 (Rakveres rätsep)
poeg Martin s. 1921 (Abiellus Osvaldi lesega)
poeg Endel s. 1923 (Sai sõjas surma)
tütar Milda s. 1923 (Tallinnas)
poeg Valter s. 1927 (abiellus metsavennana tapetud Karl Moori tütre Lainega.)
Talus elas loenduse ajal 1939. a. ka Johannese ema Mari, 78 a..
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Elumaja ehitat. e. 1929. a. Laut eraldi.
Loomi: 1 hobune, 2 lehma,1 mullikas, 1 siga, 1 lammas.
Talu saatus: Elumaja sammaldunud õlgkatus vajus aasta-aastalt maale lähemale.
Kolhoosiajal tühjaksjäänud laut lagunes ära. Selle tagaseina äärde, vist lindude
poolt kantud seemnest kasvanud punase sõstra põõsas jäi kiduma ja kadus samuti.
Krüüni pere aiandusest ei hoolinud ega istutanud põhimõtteliselt ühtegi põõsast
- „Kellele? Milleks?” Lapsed lendasid üksteisejärele kodust välja. Noorim neist, Valter, näis pisut huvitatud olevat isamaja kohendamisest, ehitas õuele uue aida. See
sai kolhoos „Hommiku” viljapuhtimisainete laoks. Pärast Johannese surma langes
elumaja kokku.
Martin ostis ära Aleksander Pihlakalt Lubjaaugu talu hooned, Valter aga Kristof
Maasikalt Tuvi talu hooned. Teised lapsed läksid ära linna. Nemad on rohkem hariduslembelised.

11. Pastvere talu
31,642 ha, sellest raieküpset okaspuumetsa 5 ha, okaspuumetsaga kaetud karjamaad 2 ha.
Omanik: Johannes Laaspere, 32. a. Haridus: Aruküla Algkool. Talupidamist õppinud isatalus; iseseisvalt majandanud 10 a. Tallu on tellitud ajakiri „Eesti talu”
Peremees on tehnika-huviline: rehepeksumasin, pilpalõikusmasin. Kõike püüdis
Johannes oma talus mehhaniseerida; ka veepumpamist. Ütles ikka: „Las tuul töötab minu eest!”
Abikaasa Linda - priske, punapõskne eesti naine. Laaspered ise olid Rootsi päritoluga, pärast Põhjasõda või isegi enne seda Eestisse tulnud. Johannese isa Jaan Laasberg elas enne Ridakülas, Küti metsanurgas. Talu Arukülla pidi ta ostma sellepärast, et mõisnik lõpetas rendilepingu. Jaan jagas talu ära kolme poja vahel, sest ise
oli ta 14 aasta voodihaige. Üks poegadest talupidamisest ei hoolinud, teda huvitas
rauatöö. Ta läks Rakverre. Lõpuks aga koguni Rootsi tagasi ja jõudnud seal jõukale
järjele. Oma taluosa Arukülas andis ta Johannesele, sest teine vend, Karl, eelistas
samuti sepatööd ega tahtnud maad juurde.
poeg Aarne s. 1931
tütar Hiie.....
Elumaja ehit. 1934. a., värvitud
2 hobust, 6 veist, 1 siga, 2 lammast.
Talu saatus: Johannes Laaspere majapidamine kuulutati nõukogudevõimu poolt
kulaklikuks. Johannes ja Linda varjasid endid neli aastat, kuni „isake” Stalin suri.
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Neile võimaldati elada ka kodumajas, kuid üürnikuna. See aga oli Johannese meelest lihtsalt solvav. Johannes ehitas Karli rehetoast endale elamisepaiga. Karli naine läks pärast mehe surma linna poeg Ferdinandi juurde. Johannese Pastvere talu
maja jagas sovhoos vaheseintega kaheks ja sellesse pandi elama karjafarmitöölised.
Maja kohendamisest need ei hoolinud. Elasid seal seni, kuni said uues korrusmajas
korteri. Samuti ei olnud ka sovhoosi juhtkond üksikelamute säilitamisest huvitatud.. Pastvere talu hooned lükati kokku, külavahetee õgvendamise eesmärgil.
Johannes oli kaua haige. Linda väsis meest talitamast. Ohkas: „Oleks ükskord ometi
juba lõpp! Mina lähen siis linna laste juurde!” Linnast aga kirjutas ta Ida Rohtsalule:
„Viimane rumal on see, kes laste juurde läheb! Lastel oma elu. Mida see vanainimene
seal...”
Johannese poeg Aarne oli soetanud linna väikese majakese. Kuid vanemate koduke
Aruküla metsa ääres tõmbas teda tagasi. „Maja juures peab ikka olema ka sepikoda!...” ütles Aarne. Ta kaevas välja ka pooleldi maa sisse vajunud isa pilpalõikusmasina. Vanale elumajale sai värske pilpakatus peale pandud.
Pärast mehe surma elab selles kunagises Aarne onu rehetoast tehtud majas üksi
Aarne lesk. Onu vana elumaja aga on poja perele suvekoduks.

12. Mäe talu

Tõntso-Nahkur

26,90 ha
1908. aastal sai Mäe talu puurkaevu, teisena Arukülas. Peremees Gustav Tõnso oli
21

väga ettevõtlik; väärika astumisega, tõsise vaimuliku olemisega mees.
Ta oli luterliku kiriku vöörmünder. Haridus: Aruküla algkool.
Tallu tellitud ajakirjad „Eesti Talu” ja „Taluperenaine”.
Abikaasa Maarja, 68. a. Käsitööhuviline. Ühe tema kaunitest vaipadest ostis ära
Rakvere Muuseum.
poeg August, s. 1908. a. Lõpetanud Kuremaa Karja-kontrollassistentide Kooli;
pojanaine Salme, 1907. a. Haridus: gümnaasium + Mõdriku Kodumajanduskool.
Nende lapsed olid Vello ja Tiiu.
Kolhoosiajal Augusti ja Salme abielu lagunes. August leidis Roelast teise, Linda
Nirgi. August püüdis siiski laste eest hoolitseda ja ka Linda ei olnud pahatahtlik
inimene. August suri vähki. Tema matusel loeti ette tema enese kirjutatud nekroloog. Salme töötas kolhoosis laohoidjana. Linda andis Tiiule isa surma järel kirju
lehma. Ise oli Linda lauluinimene. Läks enne esinemist Pajusti juuksurile soengut
tegema, kuid bussilt maha astudes kukkus ja suri.
Gustavi ja Maarja tütar Alma, s. 1899, abiellus Johannes Kalaga; Teine tütar Velli, s.
1903. a., gümnaasiumiharidusega, elas Tallinnas, oli seal kantseleiametnikuks. Isa
Gustav ei teadnud kaua, et tütrel Tallinnas ka laps on (tütar Maie).
Talus oli loenduse ajal 2 hobust, 6 veist, 2 siga, 5 lammast. Elumaja on ehitatud
1912-1913. aastal.
Talu saatus: Kolhoos vajutas kõigele oma pitseri. Vello jäi pärast kooli linna. Tiiu
läks tööle kolhoosi -sovhoosi karjatalli. Hooned on alles, kuid vajaksid hädasti peremehe kätt. Tiiu suri 2011. a.

13. Juudi I talu
21,79 ha
Juudi talu maad olid Eduard Põikliku vanemate või nende
vendade kasutada. Aga need vennad olnud aidavargad;
käinud koos Saalidega Ridakülast inimeste aitasid lahti murdmas.
Klei Karla, kes Juudi talu päris, ema Leena oli ka Põiklik.
1939. a. talude loenduse ajal oli Juudi talu omanikuks veel Jüri Klei, 70 a. Haridus:
Avispea Algkool. Talupidamist õppinud „omal käel”. Iseseisvalt talu majandanud
32 a. Tallu on tellitud ajakiri „Eesti Talu”
Abikaasa Leena 64. a.
Poeg Karl, s. 1908.
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Verner Rohtsalu

Pojanaine Johanna s. 1905.
(Nende lapsed: Meeli sünd. 1934, Milvi 1935, Olev s......, Pilvi s.....)
Jüri ja Leena tütar Margarete, s. 1911, abiellus Aleksander Tõnnega. Ka teine tütar
on perenaiseks maakodus.
Elumaja ehitatud enne 1929 a., lahus teistest majapidamishoonetest. Värvitud.
Loomi: 1 hobune, 4 veist, 1 siga, 1 lammas.
Talu saatus: Talu päris poeg Karl. Temaga juhtus õnnetus: oma hobune näris tal
käe nii läbi, et see tuli õlast saadik maha võtta. Karl oli vihaga oma väikest hobust
peksnud! Karl oli „Hommiku” kolhoosis brigadiriks.
Lapsed lahkusid kodust. Vanad surid. Elumaja kukkus kokku. Harald Mäe ehitas
selle vundamendile uue. Tema surma järel müüs abikaasa maja Verner Rohtsalule.

14. Juudi II talu
14,2 ha
Omanik: Helene Pariis, sünd 1865. a. Kooliharidust ei ole.
Talupidamist õppinud isakodus; abikaasa Hansu surma järel iseseisvalt majandanud talu 18. a.
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Poeg Gustav (Kusma,Kosma, Kutt), sünd. 1896. a.
„Kutt oli väikest kasvu. Hakkas elama Pukast Marmori Helgaga. Helga oli suur naine, pidas kahte meest. Aga kui hobusega sõitsid, olid ohjad ikka Kuti käes.” ......
„Käisin Pariisi Kusma juures vikatile vart taha panemas. Ma ei ole just pikk mees,
aga Kusma pidas vajalikuks hoiatada, et ma oma pead sisse astudes ära ei lööks.
Välja minnes unustasin selle hoiatuse ja sain kõva matsu vastu pead.” (Mati Rohtsalu
meenutus)
Maja kunagist aset märgistavad kaks maaparanduse käigus põllule kokku lükatud
mulla- ja risukuhelikku.

15. Kuusiku talu
21,82 ha, sellest 6 ha karjamaametsa.
Peremees Aleksander Tiidu, 61 a. Haridus: Aruküla Algkool. Talupidamist õppinud isakodus; iseseisvalt majandanud 33 a. Lisateenistus: lubjapõletamine. Selle
lisateenistuse pärast oli Tiidu majandusliku külje poolest teistest pisut siledam. Igal
pool oli Aleksander kange kamandaja. Kui Aruküla koolimajas oli orkestri harjutus, siis kamandas orkestrit. Kui olid valimised, siis oli tema seal korraldamas.
Kõikides ühingutes oli ta end liikmeks võtnud. Ainult palvetundides ta ei käinud.
Tiidu korraldas välja peal oma suure rehe all külapidusid. „Sinna suri ära Tiidumamma.” (Rossmann)

Musta, Foto: Vilja-Leena Kaasik-Runnel
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Abikaasa Marie, 52 a.
poeg Richard s. 1907
tütar Johanna, s. 1911
tütar Aniita, s. 1917
tütar Leida, s. 1922
tütar Alla s. 1924 (surnud lapsena)
tütar Elmi s. 1927
tütar Ilse s. 1929
Elumaja on ehitatud e, 1929. a., lahus teistest majapidamishoonetest, värvitud.
Maja ümber oli kena okaspuuhekk. Talus oli 2 hobust, 3 lehma, 8 lammast.
Talu saatus: Kui põllumajandusmaks nõukogudeajal väga kõrgeks tõusis ja kolhoosi looma hakati, andis Tiidu oma talu maad tasuta Küti sovhoosile. Viina-ajamine
põllumajandusmaksu tasumiseks aga oli temagi nakatanud viina-veaga. Elu-isu
kadus. Korduvalt üritas ta end üles puua, mis aga siiski vist teoks ei saanud. Sovhoosi-ajal elasid majas farmitöölised. Majas oli ka tuleõnnetus: perenaine põletas
uue mööbli ümbert ära võetud kattepabereid. Aga ilm oli tuuline ja viis sädamed
katusesse. Vinni ühismajandi uus direktor Ots leidis võimaluse toetada selle uuesti
ülesehitamist, kuigi oli juba uus ajastu ja sovhoos vaakus ise oma viimseid päevi.

16. Pihlaka I talu, Kuusikumäel
10,5 ha, sellest 2 ha okaspuumetsaga kaetud karjamaad ja 1 ha lehtpuumetsaga
heinamaad.
Omanik: Aleksander Nirgi, 44 a. Haridus Roela-Tammiku Algkool. Talupidamist
õppinud isakodus. Isa ostis talle talu Arukülla 1926. a. Koht Kuusikumäel oli looduslikult kaunis, romantiline, kuigi elumajaks oli esmalt vaid onn. Kuid sellesse
mahtusid ära ka veel Aleksandri lesest ema Eva ja vend Hugo, seni kuni Hugo oma
elumaja katuse alla sai. Isa oli pärandanud ka Hugole taluraha ja see oli pangas poja
kasvamist ootamas. Arukülla tuli ka kolmas vend, Johannes. Tema ostis Saltsi talu.
Kui Hugo ja Aleksander oma majad valmis said, võeti ka naised. Aleksandril naisevõtuga õnne ei olnud. Naine rikkus abielu, lõpuks läks koguni ära linna. Väike tütreke Erna jäi kopsuhaigeks ja suri. Aleksander käis metsatööl. Tühi kodu ja külm
toit - mees muidugi jäi haigeks. Läks alandlikult - ja alandlik ta oli! - linna naise
juurde ja suri sinna. Talu hooned on maaparanduse käigus kokku lükatud. Kinni
maeti ka talu väga sügav kaev, kust põua-ajal terve küla vee sai.
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17. Pihlaka II talu, Kuusikumäel

T
Toomsalu
l

20,1 ha. sellest 5 ha okaspuumetsa, 2 ha lehtpuumetsa.
Omanik: Hugo Nirgi, 42. a. Haridus: Aruküla Algkool. Talupidamist õppinud oma
talus, lesest ema Eva (sünd.1862. a.) kõrval. Iseseisvalt talu majandanud 18 a.
Abikaasa Alviine, 38 a.
poeg Evald sünd. 1922. a.
tütar Aurelie sünd. 1923. a.
poeg Rudolf, sünd. 1025. a.
Elumaja ehitatud e. 1929. a., lahus majapidamishoonetest, värvimata.
Loomad: 2 hobust, 5 veist, 3 siga, 4 lammast.
Talu saatus: Peremeheks on Aurelie poeg. Hooned on korrastatud.

18. Jänese I talu, Käbigorodis
36,17 ha, sellest 4 ha okaspuumetsaga kaetud heina ja karjamaad.
Talu omanik Gustav Jänes, 67. a. Haridus: Aruküla Algkool. Talupidamist õppinud
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isakodus. Iseseisvalt talu majandanud 44 a.
Abikaasa Mari, 63 a.
poeg Hans s. 1897
poeg Rudolf, s. 1907.
Elumaja ehit. e. 1929. a. lahus kõrvalhoonetest, värvimata.
Loomi: 1 hobune, 3 lehma, 1 siga, 3 lammast.
Isa Gustav jagas talu poegade Hansu ja Rudolfi vahel. Üks neist pidi saama 18,08
ha ja teine 18,09 ha. Rudolfile määratud taluosa jättis Gustav esialgu oma nimele.
Gustav teadis rääkida, et nende talu koha peal olla juba väga vanasti elatud ja kunagi olnud seal metsa sees ka põld. „Heinamaal veel praegugi (ca 1970 a.) kaev alles.
Kevadeti lausa surub sealt vett välja.” Väikese siilukese maad eraldas Gustav talust
ka oma õe Juulale. Õde ja õemees Jaagup ehitasid sinna saunamajakese. Jaagup
punus ja müütas maja lähedal kasvavatest pajuvitstest korve. Ta oskas ka pille meisterdada. Soojadel suveõhtutel kostusid saunamaja juurest pillihääled. Juula istutas
nii ilusa aia, millist teist külas sel ajal ei olnudki. Talurahvas pööras esialgu tähelepanu rohkem köögiaiandusele. Kõike korraga ei jõua ja ega selle lilleaiandusega nii
väga kursis ka veel ei oldud..
Rudolfist, paraku, õiget peremeest ei saanud. Talle hakkas meeldima naabri, Nirgi
Aleksandri, noorik. Kui märkas, et see metsa poole läks, lehmale Roela meeste
heinamaalt rohtu kitkuma, siis tema ka kohe tõmbas saapad jalga ja tegi asja välja.
Nirgi Hugo pererahvas muidugi oma akendest nägid neid jänesehaake ja naersid.
Aga grammofonihääled meelitasid nendegi vaimulikus meelsuses kasvatatud tütre
Jänesele tantsima. Siis läks Aleksandri kergemeelne noorik ära linna. Kui Aleksander suri, tuli naine tagasi ja hakkas Rudolfiga kokku elama. Aga nad ei sobinud
enam mitte sugugi. Pool küla võis nende riiukisa kuulata ja naabrid vaadata, kuidas
padjad-tekid aknast välja lendama hakkasid. Ei tulnud sellest kooselust neil midagi
välja, naine läks linna tagasi. Rudolf aga purjutas nii, et nägi kuradeid tantsimas.
„Täku raha jõi koos Mäe Arnoga maha!” ........ Kolhoosis, kui autot veel ei olnud,
pandi ta piimavedajaks, aga sealgi polnud tast asja.

19. Jänese II talu, Käbigorodis
18,75 ha, sellest 5 ha okaspuumetsaga kaetud heina- ja karjamaad.
Omanik: Hans Gustavi p. Jänes, 42. a. Haridus: Aruküla Algkool. Talupidamist õppinud isatalus. Iseseisvalt talu majandanud 8 a.
Abikaasa Ida, 37. a.
tütar Laine s. 1927.
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Elumaja ehitatud e. 1929. a. Kõrvalhoonetest lahus, värvimata.
Loomad: 1 hobune, 2 lehma, 1 siga, 6 lammast.
Talu saatus: See liideti kolhoosiga, nii nagu teisedki. Hansust ja Idast said kolhoosi
põllutöölised.
„Jänese Ants oli mõnus mees. Tonksas ikka kepiga käia. Julgeolekus küsitud: „Kus
sa saksa ajal olid?” - „Metsas.” „Ja neljakümne esimesel aastal?” „Metsas!” „Ja kus
sa nüüd siis elad?” „Ikka metsas!” Jänesed tulid Arukülla Lähtselt.
Jänese talu hooned ei ole säilinud. Kõik tasandati maaparanduse käigus.

20. Lubja talu
17,17 ha, sellest okaspuumetsaga kaetud heina-ja karjamaad 1 ha, lehtpuumetsa
0,5 ha.
Omanik Alfred Reinik, 33. Haridus: Aruküla Algkool. Talupidamist õppinud isatalus. Iseseisvalt majandanud 8a..
Ema: Leena, 63. a. Isa Jakob 72. a., suri 1931. a.
õde Leida s. 1918
Elumaja ehitatud e. 1929. a., lahus teistest majapidamishoonetest, värvimata.
Loomad: 2 hobust, 3 veist, 1 siga, 3 lammast.
1940/41 aastal arreteeriti peremees Alfred. Ta jäi kadunuks. Leida abiellus Kristof
Maasikaga.
Pärast sõda oli kodutuid hulkureid palju. 1945. aastal astus Reinikule sisse üks selline hulkur-tütarlaps, küsis juua. Kui perenaine talle ämbrist kopsikuga võtta tahtis, viskas tüdruk talle nööri kaela ja poos ta sellega voodi otsa külge. Oli jõuluaeg.
Tüdruk võttis laualt jõulupräänikud, veel, mida vajalikuks pidas ja suundus metsa
poole minevale teele. Jäljed aga reetsid. Külarahvas sai mõrtsukale jälile enne, kui
tuul ja lumi jäljed katta oleks jõudnud. Naisterahva jäljed - ja lähevad Juhkami
poole! Ega ometi...? Tüdruk tabati kolmandal päeval Narvas. Reiniku-ema jõulupräänikud said asitõendiks.
Viiekümnendatel aastatel elas Reiniku majas Kaskpeiti perekond, Aniita (. Kala
Johannese tütar) ja tema pikk, nägus mees Karl, kes tegi pottsepatööd. Paraku aga
pakuti taolistele töömeestele liiga sageli viinapudelit. Nii sai Karl endale külge raske viina-vea.
Reiniku maja lükati kokku maaparanduse poolt.
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21. Metsavahi talu
41,33 ha (koos Kaasiku taluga); metsamaad sellest 2,5 ha, lehtpuumetsaga kaetud
heinamaad 4 ha
Omanik: Elmar Veigel, sünd. 1907. a.. Haridus: Põltsamaa Tööstuskool. Tulnud
Rakverest Arukülla 1934. a. Talupidamist õppinud iseseisvalt.
Majandanud talu 5 a. Tallu olid tellitud ajakirjad „Põllumajandus”, „Mesinik”, „Taluperenaine”.
Abikaasa Marta, sünd. 1907. a. Lõpetanud Mõdriku Kodumajanduskooli. 1936.
a. läks Marta ära Tallinna. Ei meeldinud talle see talupereneise elu. Aga võibolla
ka mitte abikaasa Elmar, kes oli talu majandamisel väga punkti-pealse täpsusega
mees. Väikese tütre Aino jättis Marta ka mehe hoolele. Kuid talus elas ka Elmari ema. Talus toiduga ei laiutatud. Isegi tordi küpsetas perenaine ilma suhkruta.
Külalistel oli pärast rääkimist. Kuigi suhkrust loobumine võis olla ka tervislikel
kaalutlustel. Elmar abiellus uuesti. Ta võttis naise jällegi Mõdriku Kodumajanduse
Koolist, 18 -aastase Aira. Aali. Airaga oli tal kolm last.
Enne nõukogude-aja saabumist jõudis Elmar üles lüüa uue, suure elumaja. Üks
tuba oli selles piljardilaua jaoks. Lakke riputati uhke armatuur.
„Rikkad inimesed!” vangutas külarahvas imetledes pead.

Galiina Toomingas, Foto: Vilja-Leena Kaasik-Runnel

Kas nad just nii rikkad olid, aga tööinimesed olid nad küll. Elmari isa oli kange
ehitusmees. Linnas oli ta juba kaks maja valmis teinud. Nüüd siis talu maal, mille
rajamisest poeg huvitatud oli.
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Vana elumaja jäeti talu palgatööliste jaoks.
Loomad: 3 hobust, 2 sälgu, 10 veist, 3 siga. Kõik viimseni tõuloomad. Aga kes siis
seda oskas ette ära näha, et talumajandusel kümne aasta pärast täielikult lõpp peal
on!
Loomad õnnestus Elmaril nõukogude võimu tulles koheselt ära müüa piimatööstuse abimajandile. Tal oli tarkust kiiresti tegutseda, enne kui kolhoos kõik võttis.
Kolhoosis kutsuti ta farmide juhatajaks ja Aira jälle Kulina külanõukogu sekretäriks. Veigel oli teadlik mees, asus kohe Arukülla esimest telefoniliini ehitama.
Aparaadid seati üles kolhoosi juhatuse liikmete Rohtsalu, Pargi, Kuusiku, Klei ja
Pihlaka kodudesse. Veigeli uude elumajja seati sisse kolhoosi lasteaed.
„Viime poisi ometi lasteaeda. Seal on ta söödetud ja hoitud. Siis saad sina hakata karjalaudas lüpsmas käima,” ärgitas Heinrich Rohtsalu oma naist. Viidigi siis pisike Viljar lasteaeda. Terveks nädalaks, sest karjalaudas algas töö väga vara. Kui Ida lapsele
järgi läks, ütles ta pärast mehele: „Mitte kunagi enam ma ühtegi oma last lasteaeda
võõraste hoolele ei vii!” Hiljem elas Veigeli elumajas Rohtsalu tütar Õnneleid oma
perega, seejärel venelased. Töölismajas elas lesk venemaa-eestlane Elfride Linkvest
oma teismelise pojaga. Suured kõrvalhooned aga lagunesid ja varisesid.
Neid polnud enam millekski vaja.

22. Mähka talu (Krepka,
Treimanni)
32,96 ha; sellest heinamaad ja okaspuumetsaga kaetud karjamaad 6 ha, lepikutvõsa 2 ha.
Omanik: Johannes Aasa (Treimann), 61 a., vallaline. Haridus: Kadila vallakool.
Mähka talu oli ta ostnud Madis Kellolt, kes omakorda selle oli ostnud Kulina mõisnik Babinilt. Talupidamist oli Johannes õppinud oma isatalus; iseseisvalt majandanud talu juba 30. a.
Elumaja oli ehitatud Madise ajal, e.1929. a. See oli pikk koosehitis, värvimata. Ümber maja kasvasid kõrged kased, Johannese istutatud.. Noore tamme külge elumaja
otsa juures oli Johannesel plaanis kinnitada plaat oma mälestuseks, kuna: „Lapsi
mul ju ei ole!”
Loomi oli loenduse ajal talus: 1 hobune, 5 veist, 1 siga. Johannese kokkuhoidlikkus oli külas hästituntud. Kulina lauavabriku omanik Siil pakkus Johannesele tema
raieküpse palgimetsa eest miljoni. Aga Johannes tõstnud silmad taeva poole ja öelnud: „Minu metsal on seal ülal veel kasvuruumi küllalt!” Sovhoos võttis hiljem
selle metsa maha.
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Ühel päeval leidis naabrimees Johannese köögipõrandalt surnuna. Vägivalla tundemärke küll ei olnud, aga raha, mida kõik arvasid tal ikka olevat, sest ta andis
laenusid, muidugi protsentidega, oli jäljetult kadunud. Talu päris sugulane Aleksander Treimann. Tema aga ei tundnud süllelangenud pärandi üle rõõmu mitte
sugugi. Simuna-kandist pärit ettekuulutaja Normann oli rääkinud kõikjal, et maailmalõpp on tulemas. Ei ole mõtet seda maist mammonat enam nii kangesti taga
ajada!
„Ja minu elutõlla külge on nüüd riputatud kaks talukohta!” Aleksander andis Mähka talu tasuta Vassili Treimanni poeg Johannes Treimannile.
Peres oli kuus inimest: pereisa Vassili, Saaremaa-mees; pereema, keda külarahvas
Treimanni-eideks kutsus ja lapsed Gustav, Johannes, Meeta ja Karl. Johannes võttis
naiseks Küti esimese vallavanema Koppeli pojatütre. Isa Vassili oli meister-mees,
oskas isegi rehepeksu oma majapidamise jaoks nii ära mehhaniseerida, et võõrast
abi polnud vaja. Nõukogude võimu saabudes lõigati pool Mähka talu küljest uusmaasaajale Julius Lillepuule, kellele ka Treimanni majja elukoht määrati. Mõlemale
peremehele anti pidulikult üle maa põliskasutamisaktid. Seegi oli vaid farss - paari
aasta pärast läks kõik kolhoosi. Ilus selle loo juures oli, et nende kahe pere vahel
märgatavaid konflikte ei tekkinud. Praeguseks märgistab Mähka-Treimanni kunagiste hoonete asukohta Viru-Jaagupi-Aruküla tee ääres suur risu-ja mullakuhelik.

23. Jaska I talu
23,22 ha, sellest okaspuumetsa 4 ha, lepikut-võsa 2 ha.
Jaska talu kohal lasus tume vari. Eesti Vabariigi algaastail kadus peremees jäljetult.
Oli viinaga sahkerdamise pärast vangis olnud, siis vabaks saanud, aga koduteel ära
kadunud. Külas püsis visa arusaam, et perenaine ei ole selles asjas päris teadmatuses.
Jaska talu elumaja oli mansardkorrusega.
Jaska talu ääremaal oli popsikoht. Selles elas käsitööline Kaarel Triip oma naise
Kadriga. Kaarlil tuli vajaduse korral talus peremehel abiks käia. Kui naine ära suri,
oli Kaarel kaua üksi. Siis võttis kakskümmend aastat noorema naise, Pauliine Muska. Hoolimata suurest aastate vahest sai Pauliinest „Triibu eit”.
Julius Landmanni eluajal olid Jaska talus toredad hobused. Ka perenaine armastas
suurejoonelisust ja seda, et neid peetaks rikasteks. Kuid ta ei pingutanud ennast
palju, oli selline mugav inimene. Loenduse ajal 1939. a. oli talus kaks hobust ja kaks
lehma.
Hiljem selgus midagi ka pereisa surma kohta: väimees Indus olla ta tapnud ja vedanud metsa alla vanasse kaevuauku. Väimees ise lasti maha arreteerimise käigus
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kohaliku konstaabli poolt, kuna tal oli hinge peal patte hulgem.
Jaska talu jagati poegade Eduardi ja Juliuse vahel. Julius oleks meeleldi jätnud kõik
Eduardile, sest tal oli Kloodil tulusam. Kuid külarahvas hakkas ajama, et isatalu
lagastatakse päris ära, tulgu ta ikka ise Arukülla tagasi. Aleksander, kolmas poeg,
oli võtnud naise, Alma Lälle, kellel oli omal talu.

Endine omanik Landmann

Isa Juliuse ajal oli Jaska talus Aruküla meierei. Piima aeti käsitsi läbi koorelahutaja. Hiljem viidi piim Kadilasse. Külarahvas käis kordamööda viimas. Kui Kulinal
meierei valmis sai, siis kuulutati: „Täna läheb piim Kulinale!”
Julius ja tema naine Leonie ehitasid omale elumaja õue teise serva. Siiski hakkas
neile tunduma, et Jaska talus rügamine on tulutu vaev. Kogu talutöö lasuski põhiliselt nende õlgadel. Kuigi olid uue elumajaga juba lõpukorral, läksid nad siiski ära,
jättes kõik Eduardile.
Niisiis 1939. aastal: peremees Eduard Landmann, 28. a. Haridus: Aruküla Algkool
Talupidamist õppinud isakodus. Iseseisvalt majandanud - kuipalju just, aga loendajale ütles, et alates 16.eluaastast, siis kui isa teadmatult kadunuks tunnistati.
Eduard oli väga pikka kasvu, veidi kühmus. Teda hüüti „Pikk-Eedi”. Ta oli kaua vallaline. Ega tal naisevõtuga kiiret olnudki, kuni ema elas. Kui ema suri, võttis Magda
Allikvee (Tiitso) ta endale meheks. Nad olid mõlemad juba eakad inimesed. Lapsi
neil ei olnud.
Magda võttis ta sellepärast, et Eduard üksi - siiski, koer oli ka! - oma elamisega
enam toime ei tulnud. Magda oli väga tubli ja töökas inimene, kolhoosi ajal talli32

mees. Suri järsku. Eduardil lõigati ära jalg. - „Eks sellepärast see gangreen talle jalga
lõi, et käis nii suvel kui talvel kummikutega.” - teadis külarahvas.
Talu päranduseasjad jättis Eduard ajamata.
Teine maja lammutati.

24. Muti talu
34,45 ha, sellest lepiku ja võsaga kaetud heina-ja karjamaad 5 ha.
Muti talu on kunagine Kulina mõisa Muti metsavahikoht, mille ostis 1879. a. Voore mõisa noor renditalunik Johann Kello omale päristaluks. Põhiliselt raiesmik.
Johann raadas raiesmiku põldudeks. Isatalu müüs Jaan Pihlakale ära Juhani poeg
Jüri Kello.
Omanik Jaan Pihlak, 49. a. Haridus: Aruküla Algkool. Talupidamist õppinud isatalus. Iseseisvalt majandanud 22. a.
Abikaasa Aliide, 41. a.
Poeg Endel s. 1924. a.
Tütar Silva s. 1926 a.
Alla 8 a. lapsi kaks, Mati ja Luule.

Tiiu Voodma
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Elumaja on ehitatud e. 1929. a., koosehitis lauda ja rehealusega. Peale selle veel
mitu kõrvalhoonet.
Loomad: 2 hobust, 5 veist, 1 siga, 1 lammas.
Talu saatus: Jaan Pihlak müüs talu hooned edasi Karl Kaskpeitile. Karli Abikaasa
Aniita käis tööl Aruküla farmis. Kaskpeitid kolisid kuuel-seitsmel korral. Talu kasutuseta seisvad kõrvalhooned saagis Karl küttepuudeks. Järg jõudis ka elumajani
Veel püstiseisva elumaja otsa ostis tagasi Muti talu noorem perepoeg Johannes,
Tallinnast. Ta tegi sellele kapitaalremondi. Lootis vanas põlves elujärge seada taas
kodukülla ja hakata elustama ka palvemaja tegevust, kuid väsis ja läks tagasi Tallinna. Maja müüdi Heinrich Rohtsalu väimehe Voldemar Viirsalu vend Tarmo Voodmale. Praegu (2011. a.) elab selles Tiiu Voodma koos poeg Taavoga. Nendest maja
korrastajat ei ole.
Maja lähedale aga on Muti-Juhani järeltulijad 2000. a. istutanud kolm pärna ja püstitanud mälestuskivi. Sellesse on raiutud Muti talu rajaja ja suure suguseltsi esiisa
Johann Kello ja tema kahe naise, Eva (sünd. Klammer) ja Mari (sünd. Karjus),
nimed.

25. Küti talu I
18,06 ha, sellest okaspuumetsaga kaetud heina- ja karjamaad 4 ha, lepikut-võsa 1
ha.
Omanik: August Treimann, 36. a. Haridus: Aruküla Algkool. Talupidamist õppinud isatalus, iseseisvalt majandanud 14 a.
Abikaasa Salme, 31. a.
tütar Helvi s. 1934.
Elumaja ehitatud e. 1929. a., koosehitis rehealuse ja laudaga. Loomi: 1 hobune, 2
lehma, 8 lammast.
August ja Johannes Treimannid, kuigi naabrid, ei olevat isegi mitte sugulased olnud. August ja Salme olid nii oma kodu tegemistesse ja oma väikese tütrekese kasvatamisse keskendunud inimesed, et polnud neid kusagil teiste hulgas kuulda ega
näha.
„Helvil olid koolis kõik asjad tip-top korras, raamatud-vihikud puhtad, pliiatsid teritatud. Varjas kõike enda ees kahe käega ega usaldanud kellelegi midagi laenata,
milleks lapsed ju alati valmis on.” .........
Helvil elus just hästi ei läinud. Esiteks sai ta linnas lapse, väljaspool abielu. Tolajal
leidis niisugune asi veel külarahva juures veel äramainimist. Hiljem Helvi küll abiellus, kuid mees oli selline joodik, kes jõi end ratastooli.
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Nüüd ei ole enam Küti talu kohtagi näha.. Vinni sovhoosi direktor Heino Kallaste
oli nii ideeline kommunist, et tema neid hajuvil üksikelamuid lihtsalt ei kannatanud. Tema ajal tehti paljud Aruküla hooned maatasa; kui ainult elanikud nõustusid
korteri saamisega ühismajas. Pealegi, päris ilma kelleltki elumaja ära ka ei võetud,
ikka maksti teatud summa; ainult mitte „rahvavaenlastele”.

26. Keskvälja talu, Uueväljal

Keskvälja

36,33 ha, sellest heina-ja karjamaad 7 ha, lepikut-võsa 4 ha.
Omanik Jakob Viitung, 70 a. Haridus: Tudu külakool.
Talupidamist õppinud isakodus. Iseseisvalt majandanud 25 aastat.
Abikaasa Leena 66 a.
poeg Karl, s. 1902 a.
tütar Rosalie s. 1904. a.
Talust välja läinud iseseisvale elule kolm vanemat last
Elumaja ehitatud enne 1929. a., lahushoonena, värvitud.
Loomad: 3 hobust, 6 veist, 2 siga, 6 lammast.
Talu saatus: Isa Jakob Viitung jagas talu pooleks laste Karli ja Roosi vahel. Roosi jäi
vallaliseks. Ega tal seda ilu just ei olnud, aga ta oli suur, tugev naine, kolhoosis väga
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vajalik tööjõud.
Karli järeltulijad kasutavad praegu elumaja oma suvekoduna.

27. Lillemäe talu, Kuusikumäel
42,51 + Ilumäe talu 5,89 ha
Isa Tõnis Mäe jagas talu poegade Kaarli ja Juhani vahel. Kaarli poeg Arnold sai veel
eraldi 6,97 ha. Tegelikult kasutati seda kõike koos. Elumajasid oli koguni kolm: üks
Kaarli perele, teine Juhani perele ja nende vahel vana elumaja oli kahe vanatüdrukust õe jaoks. Pärast üks neist suri ja teine läks mehele.
I omanik Kaarel Mäe 59. a. Haridus: Roela-Tammiku algkool. Talupidamist õppinud isakodus. Iseseisvalt majandanud 33. a. Ajakirjandusest oli tallu tellitud „Eesti
Talu”.
Abikaasa Pauliine, 52. a.
Poeg Arnold s. 1909
pojanaine Aliide, s. 1916 a. Õppinud Mõdriku Kodumajanduskoolis.
Kaarli tütar Alma s. 1911
Kaarli poeg Kunder s. 1926
Talust välja läinud iseseisvale elule 33. a. poeg Elmar, kes oli Arukülas kaupmees
ja tütar, 28. a., kes oli lõpetanud Mõdriku Kodumajanduskooli ja viidud tallu perenaiseks.
II Omanik Juhan Mäe, 65. a., haridus: Roela-Tammiku Algkool. Talupidamist õppinud isakodus. Iseseisvalt majandanud 33 a.
Abikaasa Marie, 57. a.
poeg Harald s. 1928
Okaspuumetsaga kaetud karjamaad Kaarli taluosal on 3 ha; heinamaad 7 ha. Umbes sama palju on ka Juhanil.
Loomi on kokku: 3 hobust, 9 veist, 2 siga, 3 lammast.
Talu saatus: Mäe-rahvas olid lahked inimesed. Käisid palvemajas. Jagasid oma elamist soomlastest pagulastega. Aga kui nõukogude võim neid põllumajandusmakse
ikka ülespoole kruvima hakkas, siis hakati viina ajama ja viin hukutas Arnoldit
ja eriti räsis Kunderit.. Mõlema talu hoonestik lükati maaparanduse käigus kahte
hunnikusse kokku. Haraldil, juba vanemas eas, tekkis igatsus elada vähemalt oma
kunagise kodupaiga läheduses. Ta ehitas naabri, Karl Klei kokkuvarisenud elumaja vundamendi peale uue elumaja. „Harald oli väga töökas. Naine muudkui sutsis
teda takka.” ......... Pärast ostsid nad ära surnuaia vastas asuva maja. Haraldi tervis
oli vilets. Ütles: „Siit on mind ligem hauda kanda. „Nii see oligi. Naine müüs maja
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Arukülas Verner Rohtsalule. Aga ei tahtnud ometi seal surnuaia juures elada, vaid
tuli Arukülla tagasi, elas korteris. Ütles: „Arukülas on nii head inimesed!”

28. Lehe talu, Vana-Arus
27,17 ha, sellest okaspuumetsaga kaetud karjamaad 10 ha, lepikut-võsa 3 ha.
Omanik August Kuru. Haridus: Pajusti Algkool. Talupidamist alustanud sulasena.
Iseseisvalt majandanud talu 13 a. Talu ostis ta Jüri Kellolt.
Abikaasa Magda, 37 a.
tütar Ruth, s. 1924.
tütar Aasa s. 1924
tütar Saima s. 1929.
Kasvandikuks oli perre võetud orvuks jäänud poiss Lembit Kuusemets, s. 1934.
Elumaja on ehitatud 1938. a., majapidamishoonetest lahus.
Loomad: 2 hobust, 5 veist, 2 siga, 3 lammast.
Talu saatus: Tütred läksid ära linna. Lembit Kuusemetsast ei saanud ka talu pärijat.
Tema hakkas kokku elama endast palju vanema naise Helgi Maasillaga. Hiljem
seadis ta oma elujärje Roela.
„Õppisime Lembituga koos Aruküla koolis. Ta oli endassetõmbunud iseloomuga,
süngestunud olemisega. Õppis halvasti. Mina mõtlesin: „Paha poiss!” Ma ei teadnud
siis, et ta on kaotanud vanemad. Oleksin ehk rohkem teda mõistnud...” ..............
Perenaine Magda suri.
„August võttis siis Simunast Vaigu Meeta, kelle mees oli siga tappes ära surnud ja
jätnud naise üksi viie lapsega. Kõik need lapsed olid punapäised. Günther tahtis meie
Tiiut (Tõnso) endale naiseks. Tiiu ei tahtnud, et väga pisikest kasvu poiss. Tiiu oli
noor ka - 17-aastane. Günter võttis ette Tiiu maha lasta, kuid Tiiu sai jooksu. Siis
lasi Günther ennast maha.” Salme töötas kolhoosis laohoidjana. (Laine Mustonen).
Lapsi oli küll ühe naisega viis ja teisel oli neid ka viis, kuid Kuru maja pärandati
Mati (jun.) Rohtsalule.
Ju siis ei olnud oma lapsed sellest huvitatud.
Mati otsustas vana maja asemele ehitada uue. Võttis pangavõlga, aga pank võttis
temalt maja. Ometi ei saanud pank seda Mati võlgade hüvituseks maha müüa ja nii
jäi pooleliolev ehitis ilmastiku räsida. Nüüd on selle seinakividki juba laiali tassitud, vundament rohtu ja võssa ära kadunud.
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29. Vanaaru talu, Vana-Arus
32,86 ha, sellest 9 ha tugeva aiaga ümbritsetud heina-ja karjamaad. Lisaks veel 20
ha raba.
Talu anti eelmise Eesti Vabariigi otsusega Leichmannile Viru-Jaagupist kahe Vabadussõjas kaotatud poja eest. Leichmann seda ise majandama ei hakanud, vaid
kinkis selle oma väimehele, Jüri Kellole. Jüri müüs osa talust ära August Kurule.
Allesjäänud osa vahetas aga vend Johannesega, kes elas isakodus, aga kelle naine
ämmaga läbi ei saanud. Johannese naine oli üldse heitliku loomuga, kord oli ta
kommunist, siis jälle usklik, aga taluperenaist temast ei saanudki ja nii otsustas
Johannes Vanaaru talu ära müüa, ise hoopis Ameerikasse minna. (Sinna ta siiski
ei jõudnud)
Talu uueks omanikuks sai Jaan Pärn, 55 a. Haridus Avinurme Algkool. Maatööd
õppinud mõisatöölisena. Isesisvalt talu majandanud 29. a.
Jaan Pärn andis osa talust poeg Rudolfile iseseisvaks majandamiseks.
Tallu oli tellitud ajakiri „Eesti Talu”.
Abikaasa Anna, 57 a.
poeg Ülo, s. 1916.
tütar Asta, s. 1911
tütar Lehte s. 1917
Talust oli 1939. aastaks juba iseseisvat elu alustanud 3 poega.
Uus elumaja valmis 1928. a., eraldiseisvana teistest majapidamishoonetest. See jagati isa ja poja perede vahel.
Loomi Jaan Pärna talus oli: 2 hobust, 6 veist, 11 siga, 4 lammast. Jaan oli turbaühingu liige.
Rudolf Pärna, 25. a., majandada oli talust 25,58 ha, sellest okaspuumetsa 7 ha.
Haridus: Venevere Algkool., talupidamist õppinud isa kõrval. Oskas ka ehitus- ja
puutööd.
Abikaasa Leida (sünd. Kello), 24 a. Lõpetanud Zeh-Tütarlaste Gümnaasiumi.
tütar Anne
tütar Aet
Loomad: 1 hobune, 2 lehma, 1 siga.
Leida oli pärast oma ema surma võetud onu Eduard Kello, kellel last ei olnud, perre
kasvatada. Leidale võimaldas see saada suuremat haridust. Kuid tuberkuloos, mis
Leida isa Gustav Kello peret ikka laastama kippus, murdis ka Leida. Rudolf, kogu
ilma-elus pettunud, uputas oma muresid viinasse ja suri maksavähki. Talu hooned
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hävisid tulekahjus, mis sai alguse külmkapist.

30. Kuusiku talu, Uueväljal
(Uus-Aru)

Rink Haani

35,9 ha, sellest lepikut-võsa 10 ha
Asundustalu; omanik Villem Kuusik, 62 a.
Abikaasa Anna Vilhelmiine, 52 a.
poeg Rudolf s. 1905, linnas katlakütja
poeg August, s. 1907
poeg Helmuth s. 1910, linnas äriteenija
poeg Aleksander s. 1917, abielus, naine Hilja s. 1921.
poeg Arnold s. 1919, linnas kelner
Elumaja värvitud.
Loomad: 2 hobust, 8 mullikat-lehma, 6 lammast.
Kuusiku talu hooned jäid pärast vanarahva surma 15. aastaks tühjaks. Selle võtsid
endale „koduks”
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Roela metskonda kasvama toodud hirved. Katusest kasvasid välja kased.
Haani Rink, kellel oli kahju oma kunagisest isakodust, mida ta enam tagasi osta ei
saanud, ostis Kuusiku ahervareme endale ja sellega taastus üks elumaja rahulikul,
kaunil Uus-Aru metsaveerel.

31. Aru talu
13,91 ha, sellest heina-ja karjamaad 2,5 ha, lehtpuumetsa 1 ha.
Omanik Karl Laaspere, 50 a. Haridus: Aruküla algkool. Talupidamisega tegeles
Karl just niipalju, kui see hädatarvilik oli, sest tema oli sepp. Heameelega andis
ta oma maa külapoolsest otsast tüki vanatüdrukust Pihlaka Mariele, kes tahtis ka
endale väikest majakest ehitada, aga ei olnud kohta, kuhu seda paigutada.
Abikaasa Anette, 47. a.- lahke usklik inimene, valmis külanaisi tittede vastuvõtmisel aitama.
poeg Elmar s. 1920 - surn. 1934
poeg Aleksander s. 1927.
tütar Ilse s. 1926.
Elumaja, ehitatud enne 1929. a., kõrvalhooneist lahus. Värvitud.
Loomad: 1 hobune, mullikas, 2 lehma, 3 siga.

Laaspere

Karl Laasbergi mäletatakse kui mõnusat vanameest. Kui kolhoosi-ajal külamehed
oma muresid viinasse uputama kippusid, siis temal oli juba noorusest põhimõtteks
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võtta ainult „tibake”. Kuid see „tibake” hakkas väga maitsema ka ta tütrele ja eks
teistelegi pereliikmeile. Ilsele oli viina-veast hoolimata omane vanemate heasüdamlikkus. Seda pidi tunnistama isegi ta ämm, kui voodihaigeks jäi.
Aru talu hooned päris vend Johannese pere, kes kulakuna kõigest ilma olid jäetud.
Praegu (2011 a.) elab Aru kenas metsa-äärses majakeses üksi vennapoeg Aarne
naine Helle.

32. Lillekünka talu
14,23 ha, sellest 3,5 ha okaspuumetsa.
Omanik: Aleksander Tõnne, 31. a. Haridus: Aruküla algkool. Talupidamist õppinud isakodus. Iseseisvalt majandanud talu 10 a.
Abikaasa Margareta, 28. a.
poeg Mairold s. 1934
poeg Aldur s. 1938
Elumaja ehitatud 1930. a., lahus majapidamishoonetest.
Loomad: 2 hobust, 2 lehma, 2 siga, 1 lammas.
Talu saatus: Mairold ehitas endale maja Viru-Jaagupi alevikku. Aldur oli linnas ärimees. Nüüd on Aldur juba surnud. Mahajäetud isamaja lillelisel metsalagendikul
vajus kokku. Kes siis nüüd enam nii eraldi metsa sees elada tahabki!

33. Veski talu, Uueväljal
35,41 ha, sellest 5 ha okaspuumetsaga kaetud heina-ja karjamaad, samapalju veel
lepikut-võsa.
Asundustalu, pärast Vabadussõda mõisamaade jagamisel antud Johannes Kalale.
Nimetuse „Veski talu” sai koht sellest, et Johannesel oli kindel plaan künkale põllu
keskel ehitada tuuleveski. Kohe hakkas ta selleks sinna kive kuhjama.
1939. a. talundite loenduse ajal oli Johannes 48. a. Haridus: Näsu Algkool. Talupidamist õppinud isatalus. Iseseisvalt majandanud talu 21 a. Tallu on tellitud ajakiri
„Kõigile”.
Lapsed esimesest naisest Anetest, s. 1896. a.:
poeg Eduard, s. 1918
tütar Aniita, s. 1922.
poeg Kalju s. 1926
tütar Anette s. 1931.
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Laine Mustonen

Teisest naisest, Almast (s. Tõnso), 40. a.:
tütar Laine, s. 1934.
Loomad: 2 hobust, 5 veist, 2 siga, 10 lammast.
Esmalt löödi üles pikk ajutiseks elamiseks mõeldud koosehitis lauda ja kuuriga
- „Kuni uue valmis teha jõuab!”. Aga, nagu ikka, kipub „ajutine” selleks püsivaks
jäämagi. Loomad vajasid korralikku lauta. Talus on loomad ikka eelisseisundis.
Esmalt nende vajadused, siis laste omad ja lõpuks isa-ema. Johannes oli kõva töömees. Lõhutud raudkividest kerkisid uue lauda müürid. Aga sellele igasuguse hingamispäevata tempole ei pidanud vastu Johannese süda. See viis ta hauda, kolhoosi
algaastail. Veski jäi tegemata, uue lauda ehitus pooleli. Vana elumaja sai 2009. a.
välgutabamuse.
„See oli 2. juuli varahommikul. Kange äike raksus. Öösärgis läksin kuuri, et tõmban
sealt vanni räästa alla, kui raksatus käis ja ma end uimasena maast leidsin. Välk oli
toa taha kuuske löönud. See oli kukkunud elektritraatidesse. Vaevaga püüdsin silmi
avada, need olid puru ja prahti täis. Lae all põlesid juhtmed, nii et londid ulatusid põrandani. Karjusin kõigest jõust: „Maie, Maie, maja põleb!” Maie (Velli Tõnso tütar)
magas aida lakas. Mu oma hääl kostus mulle nii vaiksena ja kaugena. Maie tuli, pidžaamas,. Kõik aknad majas olid valla paiskunud. Leegid vuhisesid. Vana kuiv maja!
Klaasikillud lõikusid jalga. Jooksime naabri poole. Nemad olid üleval, sest arvasid,
et nüüd küll kusagile sisse lõi. Armin Dunkelil olnud jalg juba auto astmelaual, kui
väljakutse tuli. Tema oli tuletõrjevalves. Ta ei ela meist kaugemal kui paar kilomeetrit. Ta hakkas kohe saunamaja kastma, et seda päästa. Suur maja oli üleni tules.
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Nüüd veedamegi oma suved saunamajas. Eks seda on natuke kohendatud ka. Armas
kohake! Elumaja katus oligi juba lookas. Selle talve lumega oleks ta kindlapeale sisse
langenud. Ei, ma ei nurise. Olen tänulik Jumalale ja headele inimestele, kes on mulle
kõiges toeks olnud.” - Laine Mustonen (Kala)

34. Haavakannu talu
43,72 ha; sellest 8,4 ha okaspuumetsaga kaetud karjamaad ja lehtpuumetsa 9,3 ha.
Talu külge kuulus veel juurdelõige Kirikukülast, 0,6 ha.
Haavakannu asus külast kaugemal, metsa sees. Oli kunagi, mõisa ajal, kui otseteed
veel Viru-Jaagupist Arukülla ei viinud ja linnatee sealtkaudu kulges, kõrtsi kohaks.
Sellest ajast on jäänud suur, veerikas kaev, kõrtsiliste hobuste jootmiseks. Veel kaua
pärast mõisaaega viis Haavakannu juurest Rakverre talitee, mis sai alguse Rohu
külast. See kulges läbi metsade - „seitse versta Rohust Tagaaru metsavahini, sealt
neli versta Haavakannu kõrtsini, sealt kaks versta Müta metsavahi taluni, sealt kolm
versta Mulla metsavahini, Mullalt kaks versta üle Koeravere tee otse Pajusti külla,
sealt Vana-Vinni, sealt Piirale ja siis oledki juba Rakveres. Seda taliteed kasutati kuni
kolhoosiajani. Käisin ise ka sedakaudu hobusega linnas. Tee viis läbi metsa ja mets
on vaese mehe kasukas. Ega need mõõdud nii täpsed ka ei ole - hunt olla sabaga
mõõtnud.” (Heinrich Rohtsalu, 1978)
Haavakannu talu omanik: Mihkel Juhkam, 67. a. Haridus: Aruküla Algkool.. Talupidamist õppinud isakodus. Iseseisvalt majandanud talu 12 a. Tallu on tellitud
ajakiri “Eesti Talu”.
Abikaasa Aliide, 44 a.
tütar Elfride, s. 1914
poeg Evald s. 1921
poeg Erich s.1928
tütar Helmi, s. 1934
Elumaja ehitatud e. 1929. a., koosehitisena.
Loomad: 3 hobust, 11 veist, 4 siga, 24 lammast.
Aliidet kolhoosi ei võetud, sest kolhoosi tuli tulla „kaasavaraga”. Aga Aliide ütles, et
temal midagi kolhoosile anda ei ole. Lapsed olid ka juba kodust välja, linna, läinud.
Aliide elas pärast mehe surma majas üksi.
„Ema tegi sõjajärgsetel aastatel leiba ülepäeva, sest toitu vajasid nii metsavennad kui
ka neile haarangute pidajad.
1953. aasta aprillikuul tulid röövlid majja, 16-17 aastased poisid; sidusid ema voodi
külge kinni, nõudsid raha. Emal natuke Piibli vahel oli, selle võtsid ära. Ähvardasid:
„Kui üles annad, tuleme ja tapame su!” Võtsid kaasa ka ema prillid. Aga need prillid
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neile saatuslikuks saidki. Ema suutis kuidagi jalad lahti rabeleda ja teatas miilitsasse
röövlitest. Ojaver Rein, Triibu Stella poeg, oli Rakveres miilitsaks. Tema pani tähele,
et tulevad tänaval kaks noormeest, ühel vanainimese prillid ees. Viis nad osakonda
ja olidki röövlid käes. 1954. aasta jaanuaris põrutati kella viie ajal hommikul Haavakannul uksele. Rein oli tahtnud vist autoga Triibul, kodus, ära käia. Aga teed olid
umbes. Niisiiis jätsid nad auto Kulinale ja tulid sealt jalgsi Arukülla, ettekäändeks
metsavendade otsimine. Ema küsis: „Kes on?” „Tee lahti, miilits!” Ema hiilis aknale
vaatama. Tal oli suur hirm, et nüüd need röövlid teda tapma tulidki. Pimedas nägi
ainult pikka halli mantlit. Ei usaldanud lahti teha. Mis miilits see niisugusel kellaajal
tuleb! Ema hiilis rehealuse kaudu majast välja ja pani jooksu metsa poole. Aga ära
nägid. Üks ütles: „Lase!” Ema kukkus lumme. Mehed jooksid juurde. „Pane raisale
veel üks täis!” „Aitab küll, on juba valmis!” Läksid tuppa tagasi. Emal oli köögis oma
60-ndaks sünnipäevaks nõutäis käärimas. Jõid seal. Ema hakkas end üles ajama.
Mehed tulid välja, olid üsna kohkunud, tõid Lillemaalt hobuse ja viisid ema haiglasse. Opereeriti, aga ema suri. Meil üks vend elas Tallinnas; tema korterinaabriks oli
julgeoleku ülem Lombak. Ülem sõitis kohe Rakverre asja järele kuulama. Leitnant,
venelane, kes tulistamise käsu andis, mõisteti vangi. Aga varsti oli mees jälle vaba,
siis pandi ta Vinni sovhoosi direktoriks. Ei-noh, ega ta selle koha peal just kaua ei
olnud...” (Helmi Juhkami )
Haavakannul elas pärast Juhkameid üks ja teine; ka Kaskpeiti pere. - Naine tahtis,
et Karl oleks teistest joodikutest kaugemal. Kui tuli jälle eestiaeg, elas tagastatud
isatalus Haavakannul Evald Juhkam. Käis kusagil kaugemal tööl. Pidas ka loomi.
Mullikat taga ajades ütles tal süda üles. Pärast põles Haavakannu maja ära.

35. Muti-Uuemaa talu
24,58 ha; sellest heina-ja okaspuumetsaga kaetud karjamaad 5 ha.
Johann Kello eraldas selle
osa oma talu küljest poeg
Jaanile. Jaan aga müüs
selle ära, otsides mujalt
sobivamat. Tema naine ei
olnud just taluperenaise
laadi, oli rohkem tubane
inimene.
Muti-Uuemaa talu omanikuks sai Joosep Nautras
(Noormets), 66 a. Haridus: Kiltsi Algkool. Talupidamist õppinud sulase-

(Noormets)
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na. Iseseisvalt talu majandanud 30 a.
Abikaasa Kata, 65. a.
poeg Elmar, s. 1903
pojanaine Anete, s. 1902.
Elumaja ehitatud e. 1929. a. koosehitisena. Värvitud.
Loomad: hobune varsaga, 3 lehma, 4 siga, 4 lammast.
Pärijad müüsid talu. Hooned on korrastatud, kasutusel suvekoduna.

36. Küüni talu, Uueväljal

Laeks

28,77 ha, sellest heina ja karjamaad 14 ha.
Omanik: August Laeks, 47 a. Haridus: Tudu Algkool,
talupidamist õppinud isatalus; iseseisvalt talu majandanud 14 a. Küüni talu ostis ta
1925. aastal Aadu Kleilt, kes need hooned ehitanud oli.
Abikaasa Liisa, 39. a.
tütar Laine, s. 1926.
poeg Eduard, s. 1930
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Loomad: 1 hobune, 3 lehma, pull, 1 siga, 4 lammast
Peremees August jäi ühest jalast ilma. Naine Liisa sai kolhoosi postiljoniks. Poeg
Eduard oli Rakveres ärimees.
Oma vanematekodu Uus-Arus tegi ta ta hästi korda. Siis aga - Eduard lasi end
maha. Olla Viitna järve äärest leitud, revolver peos. Maja Uus-Arus on kasutusel
laste suvekoduna.

37. Suurekase talu, Uueväljal
27,2 ha. Heina ja karjamaad 5 ha.
Omanik: Gustav Rink, 50. a. Haridus: Aruküla Algkool.
Talupidamist õppinud põllutöölisena. Iseseisvalt talu majandanud 20. a. Talu oli
Gustav Rinki ajal eeskujulikult korras, taluni viiv tee oli sile kui laud, teepoolne
karjamaaserv oli piiratud pügatud kuusehekiga.

Andra Luks

Abikaasa Anete, 48. a.
tütar Marta,. s. 1923
tütar Vaike, s. 25
tütar Terese s. 1909.
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Tütred olid kõik linnas koolitatud, mis pani küll külarahva pead raputama.
Gustav oli aus ja tõsine eesti talupoeg. Ei mingisugust valskust milleski - oli see
siis oma talu või kolhoosi töö! Perenaine Anete oli lauluinimene. Käis Aruküla
palvemajas laulmas. Kui Anete suri, abiellus Gustav uuesti, Olviga Rakvere adventkogudusest, mille liige ka tema ise oli. Olvi ei olnud just taluperenaine, aga seda ei
olnud enam tarviski.
Suurekasel elab Marta tütar Andra oma perega.

38. Karjaaru, Käbigorodis
25,18 ha, sellest 3,5 ha lehtpuumetsa, 5 ha võsa-lepikut.
Omanik. Villem Läll, 57 a. Haridus Kissa külakool.
Talupidamist õppinud isakodus. Iseseisvalt talu majandanud 20 a.
Abikaasa Anete 53. a.
poeg Johannes s. 1913
poeg Karl, s. 1918.
Elumaja ehitatud 1930. a., kõrvalhooneist lahus.
Värvitud.

Heinrich (II) Rohtsalu
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Loomad: 3 hobust, 1 mullikas, 2 lehma, 7 siga, 3 lammast.
Karl oli Hommiku-kolhoosi autojuht. Tema põhiülesandeks oli farmi piima vedamine meiereisse. Tema oli „Piima-Karla”. Karl abiellus Saima Saarega. Saima oli
kultuurilembeline naine, nagu ta vanemadki. „Mis Saima teeb?” „Muudkui käib
laulmas, rahvariided seljas!” Nad läksid elama Roelasse.
Isatalu hooned Käbigorodis müüs Karl Heinrich Rohtsalule. Isatalu äramüümist
kahetsenud ta hiljem väga. Aastaringselt elas talus vanem abielupaar, Valli ja Uno
Kivisaared. Seal toimusid palvetunnid külarahvale, seni, kuni Arukülla uus palvela
valmisi. Sellel suvel on Karjaaru Kivisaare perele suvekoduks.

39. Ilumetsa talu, Käbigorodis
(Laaritsa)
21,0 ha, sellest 5 ha okaspuumetsa, 5 ha lehtpuumetsa.
Omanik Jaagup Lill (Lillebach), 58 a. Haridus: Avanduse Algkool. Talupidamist
õppinud Avanduse mõisa töölisena.
Iseseisvalt talu pidanud 18 a.
Abikaasa Marie, 48 a.
Tütar Helgi, s. 1923.
Ämm Leenu Laarits, 74. a.
Elumaja ehitatud 1930. a., lahus majapidamishoonetest, värvitud.
Loomad loenduse ajal: 1 hobune, 2 lehma, 2 siga.
Perenaine Marie oli küürakas, seda juba lapseeast. Kuid et tal oli kaasavaraks talu,
siis Kleini sulane nägi end juba Ilumetsa peremehena. Ühel päeval aga oli see sulane jäljetult kadunud. Külarahvas millegipärast arvas, et tapetud. Sulane hakanud
minema Laaritsalt Haavakannule või Mütale ja pärast seda pole teda enam nähtud.
„Mina läksin läbi metsa Leo külasse tädi juurde. Mul on seal kaks tädi. Tee käänaku
tagant tulid kaks meest mulle vastu. Olid mullased. Sain aru, et nad ei olnud tavalised teekäijad. Rääkisin sellest tädi perele. Nemad olid kohkunud. Tulid mind pärast
poole külaga koju saatma. Samal päeval kadus Kleini sulane ära.” - Alma Kala meenutus.
Marie oli juba 30-aastane, kui abiellus Jaagup Lillega.
Nende tütar Helgi läks mehele Jaan Maasillale, kes tuli koduväiks. Hea mees oli,
aga Helgi ei olnud talle truu. Emagi ütles tütrele: „Oh, ega sa ära kulu!” Helgi ja
Maimu Rikma käisid koos kolhoosi karjatallis lehmi lüpsmas. Olid suured sõbran48

nad. Kuid Maimu lõi Helgilt Jaani üle.
Ilumetsa talu hoonetest ei ole alles jälgegi. Aeg on matnud ka seal Käbigorodis toimunud hirmu- ja armulood.

40. Karja talu

Maike Äärmets

26,53 ha, sellest okaspuumetsa 6 ha, lepikut-võsa 8 ha
Omanik: August Äärmets, 54 a. Haridus: Uhmardi Algkool. Talupidamist õppinud
isatalus, iseseisvalt majandanud 29 a. Karja talu oli ta ostnud just enne sõda, Kose
perelt.
„Õppisime Kose Bernhardiga ühes klassis. Küll ta
oli kiuslik poiss! Ja just usu
pärast! Äkki aga sai ta ise
usklikuks. Ja kui hea ta siis
minu vastu oli! Enne sõda
läks ta ära Ameerikasse.
Sealtki veel kirjutas ta mulle...” Heinrich Rohtsalu.
August Äärmetsa abikaasa
Anete, 45. a.

Asta Õis
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tütar Maike s. 1930.
Elumaja ehitatud e. 1929. a., lahus teistest majapidamishoonetest, värvimata.
2 hobust, 5 lehma, 3 siga, 6 lammast.
Talu hooned müüdi Õis Astale. Eesti vabariigi taasloomisel soovis Maike kodumaja tagasi; maad kuulusid ju neile. Kuid Asta ei müünud. Maike pere ehitas siis üle
tee metsa sisse uue väikese majakese, kus suviti olla. Maike pojale, paistab, on see
koht meeldima hakanud. Maike ise elab Vinnis, korteris.

41. Jaska II talu
23,44 ha
Omanik: Julius Randma, 42. a. Talupidamist õppinud isakodus, iseseisvalt talu majandanud 20 a.
Abikaasa Leonie, 43. a.
poeg Felix s. 1920
Elumaja ehitatud 1930. a., lahus majapidamishooneist, värvimata.
Loomad 2 hobust, 2 vasikat, 2 lehma, 2 siga.
Seda maja enam ei ole.

42. Rehe talu, Vana-Arus
24,73 ha, sellest 8 ha okaspuumetsa.
Endine mõisa rehe koht.
Omanik: August Kornelt, 43 a. Haridus: Tudu Algkool, talupidamist õppinud isatalus;
iseseisvalt majandanud 16 a.
Abikaasa Aliide, 40. a.
poeg Endel s. 1924.
poeg Kalju s. 1925
poeg Valdek s. 1926
poeg Harri s. 1928
poeg Aksel s. 1929
poeg Heldur s. 1931
tütar Lukie s. 1933
poeg Valmut s. 1937
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Elumaja ehitatud enne 1929. a.; suur hoone, mõisaaegne rehi.
2 hobust, 4 lehma, 2 siga, 5 lammast.
Pere läks kolhoosiajal ära, kusagile Rakvere lähedale. Ühismajandi ajal tühjaks jäänud hooned lagunesid. Koht sai Aruküla karjafarmi sõnniku mahapanemise paigaks.

43. Vinni talu
Vinni talu ostis Pae Jaani isa Kulina mõisalt. Kokku oli talukohal maad 41,41 ha.
Kuid 11 ha kuulus sellest Tiitso perele ja 9,5 ha müüdi Madis Stromannile. (Tema
läks hiljem elama Ridakülla)
Ise aga pidid Jaani vanemad ostetud kodust lahkuma, sest nad pidasid paremaks
elada Kuusiku saunas, kui ühise katuse all koos poja valitud naisega.
1917. a. aastal lasti Jaan koos kahe pojaga punaste terrori ajal Palermos maha. Kõik,
kes mingil põhjusel vanglasse olid sattunud, tapeti. Jaan oli sinna läinud naise asemel. Abikaasa Anna oma kaotust nii väga südamesse võtnud ei olevatki. „Meest ja
poegi Rakverest ree peal koju tuues olla nosinud võileiba süüa!” ..........
Anna sobitas tütre tublile mehele, Friedrich Kleinile. Pärast jäi talugi väimehe majandada.
Vinni talu teisel osanikul, Tiitsol, oli kaks tütart, Magda ja Linda. Linda abiellus
Nõmbergiga, kes olnud „üks mõistlik mees”. Nende abielu siiski kokku ei sobinud.
Linda kasvatada jäi poeg Mihkel. Linda oli sageli haige.
Õde Magda ehitas kuurist endale elumaja. Ta olnud nii töökas naine, et kündnud
ööselgi, latern aisa küljes rippumas.
„Laansalu Sass oli külatüdrukute võrgutaja, tegi Magdale lapse. Kauaks sellele lapsele aga elupäevi ei antud.”...........
Kolhoosiajal Magda abiellus Eduard Landmanniga. Lihtsalt kaastundest, sest Eduard oli pärast ema surma väga armetuks jäänud.
Nõukogude ajal Tiitso majad lammutati. Nende kohale ehitati Aruküla kauplus,
väike, ilmetu majake. See põles Eesti Vabariigi taastamise algaastail maha.
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44. Palgi talu, Uueväljal
(Vana-Arus)
40,7 ha, sellest heina-ja karjamaad 7 ha, lepikut-võsa 5 ha.
Omanik: Johannes Kuusk, 59. a., lesk. Haridus: Lohusuu Algkool. Talupidamist
õppinud sulasena. Iseseisvalt majandanud 26 a. Tallu tellitud ajakiri „Eesti talu”.
poeg Heinrich s. 1910
poeg Evald s. 1913
poeg Hugo s. 1920
poeg Endel s. 1925
poeg Arvo s. 1929
tütar........ s. 1908, kodust iseseisvale elule lahkunud.
Elumaja on ehitatud e. 1929. a., oli värvitud.
Loomad: 2 hobust, 7 mullikat-lehma, 4 siga, 10 lammast.
Kuigi toa lagi oli madal, ahju kohalt vaevalt 5 sm kõrgemal, kasvasid seal ometi
üles viis vägilasest meest. Evald, kes viimasena isamajja jäi, ei võtnud kaua naist.
Tal olid naise valikul oma nõudmised: see naine pidi olema usklik ja ta peab sünnitama palju lapsi. Sellise ta sai ka, linnast, kui Evald oli ise juba neljakümne piiri
ületanud. Tehti suured pulmad, täiesti ilma viinata, „Aga naeru ja nalja oli seal küll
ja küll!” (Hille Laaspere)
Lastest siiski keegi majast Vana-Arus huvitatud ei olnud. Sinna võeti elama Venemaalt tulnud usklik naine Helga Zimado. Pärast nende surma tahtsid Äärmetsad
maja ära osta, aga pärijad ei müünud, otsustasid jätta suvekoduks. Keegi neist siiski
seal midagi ei kohendanud, nii on maja äragi lagunenud.

45. Küti talu
18 ha, sellest heina-ja karjamaad 4 ha
Omanik Erich Malvik (Rammu), 35. a., vallaline Koolis käinud ei ole, kuigi nii isa
kui ka vanaisa olid Aruküla esimesed koolmeistrid. Isa suri ja vend Hugo, kes pidi
talu pärima ja juba uut karjalautagi ehitama oli hakanud, jäi Esimesse maailmasõtta.. Talutöid õppis Erich ema kõrval. 1939. a. loenduse ajaks oli ta iseseisvalt
majandanud 15 a.
Elumaja ehitatud e. 1929. a., koosehitis.
1 hobune, 1 vasikas, 3 lehma, 1 siga, 6 lammast.
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Erich võttis naise, Viru-Jaagupist, kui oli ise juba üsna vanapoisi-eas. Mõned kiitsid, et ta noorikul olla ilusad jalad. Erich torises: „Mis-asja mina neist vahin! No
mis ma neist vahtima peaks!” Aga mõistlik naine oli. Elasid kenasti.
Kolhoosi Erich ei läinud. Andis oma maad Küti sovhoosile. Aga küüditamine hirmutas inimesed nii ära, et Erichi naine Anete 1951. aastal siiski end kolhoosi liikmeks võttis. Ka Tiidu Marie tegi sama, kuigi algul nad kinnitasid, et tulgu, mis
tuleb, aga kolhoosi nad ei lähe. Kui maa on sovhoosile ära antud ja seda ei ole, siis
makse ka neilt nõuda ei saa.
Vajaduse korral kutsuti Erichit farmi loomade hädatapmist tegema. Erich sai selle
tööga hästi hakkama. Vahel ise ka imestas: „Näh, vanamees sai veel pullist jagu!”
Talu saatus: Pererahval lapsi ei olnud. Elasid oma vanades hoonetes, kuni mindi
puhkama. Hooned vajusid kokku.

46. Viilu talu
21,87 ha, sellest 2
ha karjamaad ja 4
ha heinamaad.
Kunagi kuulusid
Viilu talu külge
ka Ilumetsa talu
maad.
Omanik Gustav
Kello, 57. a. Haridus Aruküla Algkool. Iseseisvalt
talu pidanud 32
Kello
a.. Tallu tellitud
ajakirjad „Aed” ja
„Põllumajandus”. Gustav oli töökas ja ettevõtlik põllumees. Abikaasa Marie, 52. a.
Lapsed:
tütar Helene s. 1907 - Tallinnas kokaks
poeg Johannes s. 1908 - suri 1924 tiisikusse
poeg Ferdinand s. 1911 - isakodust lahkunud
poeg Karl s. 1913
tütar Leida s. 1924 õppis gümnaasiumis
poeg Lembit s. 1918 - surn. 1919
tütar Liisi s. 1920
poeg Paul s. 1922 - surn. 1924
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tütar Vaike s. 1925
tütar Linda s. 1928
Kõrge paekividest elumaja on Gustavi enese poolt ehitatud. Talu eelmine omanik
Toomingas oli esimesena Arukülas lasknud õuele teha puurkaevu. Enne seda polnud Arukülas keegi puurkaevu näinudki.
Talus oli loenduse ajal 4 hobust, 12 mullikat-lehma,3 siga, 6 lammast. Gustav Kello
peret laastas kopsuhaigus. See võttis kõik ta pojad ja kolm tütart.
Gustav kuulus küüditatavate nimekirja, kuid suri enne Siberisse-sõitu ära. Ära
küüditati Marie koos 7-aastase tütrepoja Kunoga. Paari aasta pärast saadeti Liisa,
kuigi kolhoosi „aktivistina” kirja pandud, koos tütar Aimega neile järele, sest et
Liisa mees oli saksa sõjaväes olnud. Marie suri Siberis. Liisa tuli lastega tagasi.
Kello suur maja on Karli poja Enno pere koduks.

47. Tuvi talu
22,5 ha, sellest 3 ha okaspuumetsa, 10 ha lepikut-võsa.
Omanik: Kristof Maasikas, 24. a. vallaline Haridus: Tudu Algkool. Iseseisvalt talu
majandanud 8 a. Tallu tellitud ajakirjad „Eesti talu” ja „Mesinik”.
Isa Eduard, 68. a.
Ema Anna 63 a.
Elumaja ehitatud enne 1929a. Lahusehitisena.

Kurves
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1 hobune, 3 lehma, 2 siga, 6 lammast, suur mesila
Kristof ehitas endale uue elumaja koolimaja lähedale. Tuvi talu hooned ostis ära
Valter Kurves. Pärast Valtri surma elab seal tema abikaasa. Laine; Karl Moori, kes
metsavennana tapeti, tütar.

48. Suurekivi talu
29,19 ha, sellest 12 ha okaspuumetsa, 8 ha lehtpuumetsa.
Omanik: Heinrich Tiitso, 24 a., vallaline. Haridus: Aruküla Algkool. Talupidamist
õppinud isakodus. Iseseisvalt majandanud 3 a.
Elumaja ehitatud 1930. a, koosehitisena.
1 hobune, 3 lehma, 3 siga, 2 lammast
Perenaisekohustusi täitsid teenijad. Maimu Rikkenist arvati saama perenaine. Kuid
Heinrich, paks, punetava näoga vanapoiss, võttis hoopis tema noorema õe Evi. Tüdruk oli ilus, rõõmsameelne, käsitöö peale osav, kuid nõuetavaist kooliaastaist suutis
ta vaevu ära teha vaid mõne klassi. „Ega nad hästi läbi küll ei saanud. Heinrich oli
äge, aga Eevi enda kallal võimutseda ka ei lasknud. Kui Heinrich tema tehtud sousti
üle nurises, siis võttis ja keeras selle panni kõige soustiga talle pähe.”............
Sovhoosiajal läksid ära Rakverre. Sovhoosist võis ära minna. Talu hoonestik lükati
maaparanduse käigus metsa servale kokku.

49. Joosepi talu
22,03 ha
Omanik: Johannes Seinpere, 33. a. Haridus: Viru-Jaagupi Algkool. Talu pärandas
talle isa, kes ise kruusakalda varingu alla jäi. Johannes tegutses talus asjaliku peremehena. Ainult naisevõtmisega ta ei kiirustanud. 1939. aastal oli ta veel vallaline.
Johannes oli huvitatud mesilaste pidamisest; tellis ajakirja „Mesinik.”
„Kui meie läksime Seinperele, tõstis tädi Miina (Johannese ema) suure pesukausiga
meekärjed lauale, ütles: „Sööge, lapsed!” (Raely Viirsalu).
Elumaja oli värvitud, laudast eraldi.
2 hobust, 2 lehma, 1 siga, 3 lammast.
Johannes kurtis naaber Heinrich Rohtsalule, et Aliide Koplik Voorelt, ise temast 10
aastat noorem, pugevat talle lausa kurgu alla. „Sa võta ta naiseks!” andis Heinrich
nõu. Seda Johannes tegigi. Johannes oli loomult väga talitsemata iseloomuga ja
55

naine oli ka nagu tulesäde. Kuid pahandusi nende vahel ei kuuldunud olevat. Sõja
lõpuaastail, kui sakslased taganesid ja venelased neid taga ajasid, said Johannes ja
Aliide hakkama kuritööga: nad tapsid ära kaks vene sõdurit, kes tallu küüthobust
otsima tulid. Johannes lasti 1945. a. kohtuotsusega maha. Kuna ta kogu süü oma
peale võttis, siis naisele määrati vaid 10 aastat. Nõukogude ajal oli 10 aastat pisike
karistus. Maja võeti üle kolhoosile. Sellesse pandi algul elama venemaa-eestlased:
Blatto (lesk oma tütre Elsaga); seejärel Pirni pere. Siis elasid selles Mihkel ja Velda

Maike Seinpere

Kekid, noored usklikud inimesed. Neile sündis kaks poega. Üks neist õppis ainult
viitele; teine - vangimajast tuli ja sinna jälle läks ja seal ta kaasvangide poolt ka tapeti. Kekid jagasid elamist Rudolf Laansalu perega..
Talude tagastamisel sai Johannese ja Aliide tütar Maike isamaja tagasi.

50. Sarve talu
43,71 ha, sellest raieküpset okaspuumetsa 6 ha, kuni 20. a. lehtpuumetsa 5 ha
Omanik: Aleksander Saar, 47. a.. Haridus: Rakvere Linnakool. Talupidamist õppinud isakodus. Iseseisvalt majandanud 15a.
Abikaasa Alma, 49. a.
poeg Endel s. 1922
tütar Saima, s. 1925
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Tallu on tellitud ajakirjad „Taluperenaine”, „Eesti Talu”, „Mesinik”
Elumaja ehitatud e. 1929. a.
3 hobust, 7 veist, 4 siga, 9 lammast.
Lähemalt taluperest: Aleksander oli iseteadlik peremees. Tema isa Karl oli Viljandimaalt tulnud. Rahvas rääkis: „Uhked inimesed!”
Aleksander oli pikakasvuline, külarahva meelest „hirmus tark” mees; küla kultuurielu edendaja. Saare elumaja asus koolimaja vastas. Suur hoone oli, laudast lahus.
Talu oli hästi korras. Perenaine Alma oli Läti piiri äärest võetud. Olid Aleksandriga Vabadussõjas tuttavaks saanud. Aga närvid olid sel naisel nõrgad, viidi vaimuhaiglasse. Poeg Endel abiellus naabritüdruku Ilme Rõngasega. Tütar Saima abiellus
Karl Lällega.
Aleksander mõtles leseks jäädes ka uuesti abiellumise peale; külas oli selline tubli
nooruslik lesknaine, aga see naine ei tahtnud.
„Sovhoosiajal tuli mulle Aruküla teel vastu pikk halli-mustaseguste juuste ja süngelt
tokerdunud olemisega vanamees, Saare Aleksander. Ma lausa kartsin temast mööduda, kuigi ta minu pulmas oli. Pulmalauas oli ta poolsalaja lauaserva alt ulatanud
minu isale kingitusena meile üleandmiseks ajalehte mässitud pakikese, sini-mustvalge lipu, millega Aruküla kooli laulukoor 1912. a. Tartus laulupeol käinud. Olla
minu vanaema õmmeldud. Ei teagi, kuhu see lipp jäi. Oh, kui mõistmatud võivad
ikka noored inimesed vahel ka olla! Isa rääkis mulle, et sel ajal ei olnud veel eesti
riigilippu. Vanaema valinud värvid: sinine-valge-must. Sinine pidi olema taeva värv,
valge on eestlase puhas südametunnistus ja must on mullapind. Tartus hinnatud
seda lippu kõige ilusamaks. Aga kui isa oli 10-aastane (1924) ja ettevalmistusi tehti
koolide üldlaulupeole minekuks, siis harutatud see lipp lahti ja seatud värvid vastavalt riigilipu värvidele.” (Raely Viirsalu)
Pärast Aleksandri surma vajus kokku Saare suur elumaja. Nüüd on platski puhtaks
tehtud.

51. Rida talu
24,6 ha, sellest 5 ha heina-ja karjamaad, 1 ha lepikut-võsa.
Omanik Madis Stromann, 65. a. Haridus: Aruküla Algkool
Talupidamist õppinud isatalus. Iseseisvalt talu majandamisega tegelenud 35. a.
Abikaasa Anna, 56. a.
tütar Elfride s. 1905, vallaline
2 hobust, 5 veist, 2 siga, 7 lammast.
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Toivo Kaasik

Rida talu hooned on Madise ehitatud oma isa Jaagup Stromanni elumaja asemele,
mis koos teiste Rida küla hoonetega Kulina mõisaomanik Kirschteini soovil 1907.
a. paiku olid lammutatud. Kuigi seda Rida küla Kulina mõisa siberiks peeti, oli
lapsepõlve kodupaik Madisele nii armas, et ta Aruküla „metsaväljal” (Käbigorodis)

Vilja Kaasiku suvila
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asuva maja maha jättis ja Eesti I Vabariigi ajal sinna Rida talu rajama tuli. Elumaja
sai avar. Kuid ära värvida ta seda ei jõudnud. Pärast sõda, kui venelasi Eestisse
valguma hakkas, sai sinna korterisse lüpsja Leena Ljašenko oma ema Olga Vassiljevaga.
See jäi ka Elfriedele koduks surmani. Pärijad müüsid säilinud hooned Heinrich
Rohtsalu tütre Vilja poeg Toivo Kaasikule, kes kasutab seda oma suvekoduna.
Vilja aga rajas maja taha metsa veerele teise suvekodu enda jaoks; olles ise juba
pensionieas ja lesestunud. Ümber väikese majakese, vana maja taha, rajas ta kauni
kiviktaimla, peamiselt kohalikest põllu-ja metsataimedest. Kui „unelmatemajake”
- nagu ajakiri „Aed ja kodu” seda kirjeldas, valmis oli saanud, leidis Vilja Rakvere
adventkirikust. endale ka abikaasa. Mees tõi kaasa mesipuud ja seadis need metsaservale.

52. Uudismaa talu

Endine omanik Johannes Rink

22,65 ha, sellest 4 ha metsa, 4 ha võsa.
Omanik: Johannes Rink, 37. a. Haridus: Aruküla Algkool.
Iseseisvalt talu majandanud 10 a. Tallu on tellitud ajakiri „Eesti talu”.
abikaasa Marge, 30. a.
poeg Haani s. 1938
Loomi: 2 hobust, 3 lüpsilehma, 1 siga, 8 lammast.
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Vaevalt oli jõutud elamine sisse seada, kui tulid need kolhoosid.
Johannes ja Marge andsid ka avalduse kolhoosi astumiseks. Mis neil muud üle jäigi!
Nende majas oli 1950. a. Kulina TSN valimisringkond nr.3. Seal pidid hääletamas
käima 24 Aruküla peret. Teine valimisringkond oli Kleini majas, kus asus „Hommiku” kolhoosi kontor. Seal käis hääletamas 35 peret. Valimisi „julgestamas”oli
esindaja Rakvere Sõjakomissariaadist.
Uudismaa talu hooned on alles ja korrastatud. Haanile neid tagasi müüa ei soovitud.

53. Saltsi talu, Kuusikumäel
13,24 ha
Omanik Johannes Nirgi, 49 a. Haridus: Roela -Tammiku Algkool. Talu majandanud 33 a. Elukutselt oli Johannes sepp, kel talutöödeks aega nappima kippus. Aga
24 a. poeg oli põllul tubli.
Abikaasa Ida, 47 a. (nooruslik naine,Uueni Jaani õde).
Elumaja toodi ära Liivakülast, isatalust. Lahus kõrvalhoonetest.
Üks hobune, kaks lehma, üks lammas.
Talu saatus: Pererahva abielu kippus ära lagunema! Aga lahutust ikkagi ette ei võetud. Johannese vend Hugo naine Alviine ütles ka, et: „Kui te juba nii vanaks olete
saanud, mis te enam lahku lähete!”
Maaparandus on nüüdseks talu hooned ammu maatasa teinud.

54. Lillepuu talu
38,77 ha
Lillepuu talu oli jagatud isa ja poja vahel. Isale, Jaan Kuusikule, kuulus sellest 13,98
ha; poeg Heinrich Kuusikule 24,79 ha. Isa Jaan ostis loomi kokku ja tegi lihunikutööd. Ta käis ka laatadel hobustega paristamas, ostis ühelt laadalt hobuse ja müüs
selle vaheltkasuga teisel laadal edasi.
Lihunikutöös oli Jaanil abiliseks Bauman ja Reinhold Allikas. Reinhold ostis Jaanilt tüki maad ja ehitas sellele kena majakese. Pärast aga ostis ta juba Kuusikumäel
endale päris talukoha. Kuusiku juures asuvas majas püüdis Johannes Klammer
meiereid pidada, kuid sellel polnud edu. Maja ostis ära Karl Laaspere; võttis selle
palkideks lahti ja ladus oma kodu juurde üles. Väljaostetud maatükk muidugi jäi
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Indus

oma paika. Et aga Karl Rossmanni maja Vahi tuuleveski juures korstnast lendunud sädemest maha põles, siis ehitas Rossmann vabaks jäänud platsile uue maja.
Laaspere andis talle selle maatüki tasuta. Kuusiku Jaanilt luba polnud tarvis küsidagi. Kui Rossmannid Arukülast ära Viru-Jaagupisse kolisid, siis vedasid nad selle
maja sinna kaasa.
Vähe oli neid seltse ja ühinguid, mille liige Kuusiku Jaan poleks olnud. Aga niipea,
kui Jaani nina haistis, et ühing on rahalistes raskustes, nii ta end sellest lahti võttis.
1918. aastal põletas välgutabamus Kuusiku Jaani maja maha.
Heinrich Kuusik, Jaani poeg, oli tähtsa olemisega mees. Kooliharidust oli ta ka teistest pisut enam saanud; külarahva meelest aga siiski pigem jutu- kui tegudemees.
Heinrich oli Küti „ratsarühmlane”, kes luges oma kohustuste hulka ka korrapidamise külas. Palvetunnid peredes talle ei meeldinud. Milleks selliseid kogunemisi
- palvetamise jaoks on kirik Viru-Jaagupis! Heinrich võttis paar meest kaasa ja
läks palvetajaid laiali ajama. Aga need jätkasid, ei teinud tema kärkimist kuulmagi.
Järgmisel päeval tuli Leena Krüün asja üle Heinrichiga rahumeelselt arutama. Siis
oli Heinrich jälle hoopis teine mees, väga alandliku olemisega. Heinrich Kuusik
ei olnud uskmatu. Pärast Aali Juhanest oli ta Viru-Jaagupi luterliku kiriku vöörmünder.
Naine oli Heinrichil kenake, väike, sale ja haritud. Kolhoosiajal oli Helmi
„Hommiku”-kolhoosis raamatupidaja. See ei olnud kerge amet: nõukogude ajal oli
plaanimajandus ja niipalju pidi raamatupidaja töökorraldusi kokku saama, kuipalju plaan nõudis. Heinrichil ja Helmil oli kaks last, poeg ja tütar.
Sõja järel leidsid Lillepuu talus peavarju viie-liikmeline soome perekond: isa Peeter
Kukko s. 1883, ema Anna Kukko s. 1888, sõjainvaliidist poeg Johannes Kukko s.
1924, tütar Aino Kukko s. 1921 ja tütre Aino poeg Kalev, s. 1943. Peetri ja Anna
tütar Laine sai Rohtsalu perre koduabiliseks. Kui soomlasi piirialalt nagu seda oli
Eesti, sisemaale ära saatma hakati, hoolitses Rohtsalu selle eest, et Laine tema su61

gulase Heinrich Mäega fiktiivabiellu astus.
Kolhoosiaeg tegi Heinrich Kuusikust joodiku.
Praegu (2011) elab Kuusiku majas Harri Indus, kord naisega, kord jälle lahus. Tumeda nahavärvuse tõttu kutsustakse Indust mustlaseks.

55. Uusaru talu, Uueväljal

Mäidu Rohtsalu

Omanik: Eduard Kello, 52. a., Haridus: Rakvere Linnakool ja Vinni põllutöökool.
Talupidamist õppinud isakodus Arukülas Muti talus ja töös mõisavalitsejana.
Abikaasa Marie,57 a. Enne sõja algust abielu lahutatud.
poeg Endel, s. 1918
tütar Helga, s. 1922.
Põldu: 60 ha; heinamaad 60 ha; metsamaad 10 ha. Põllud ja mets, koos turbaraba ja
jõega talust 2,5 km kaugusel, Kulina-Pukal; heinamaa 6 km kaugusel.
Elumaja ehitatud 1918. a., paekivist, kivikatusega. Samal aastal on ehitatud ka hobusetall. Kuivati, ait, sepapada ja meierei hoonestik on ehitatud 1921. a.
Uus, vesivarustusega puhaslaut ehitati 1932. a. Talu juurde kuulub ka 1890. aastal
ehitatud töölismaja ja 1931. aastal ehitatud laudahoone tööliste loomade tarbeks.
Eduard Kello müüs Uusaru talu Põllupangale, koos kõrvalasuva Tuleviku nr. A-17
krundiga, 37,52 ha.
Maa anti Roela riigimõisa koosseisu. Sakslasest omanikud olid Hitleri kutsel Ees62

tist lahkunud. Õhus hõljus läheneva suure sõja hõngu. Eduard ise suri 1941. a.
küüditatuna Venemaa vangilaagris. Perel õnnestus välismaale põgeneda.
Eesti Vabariigi taastamisel ostis „kollaste kaartide” eest Uusaru talu Eduard Kello
õepoja poeg Mäidu Rohtsalu. Tema tegeleb karjamajandusega.

56. Eigi talu, Kuusikumäel
13,96 ha
Omanik: Reinhold Allikas, 61. a. Haridus: Roela- Tammiku Algkool. Talutööd õppinud vanemate kodus.
Abikaasa Elmine, 50. a.
poeg Hugo, s.1909
poeg Ferdinand, s.1912
Reinhold oli pottsepp, tegi tegi head ahjud. Oskas puutööd. Kuid kodurahu rikkusid tülid perekonnas. Reinholdile, kuigi juba eakale mehele, hakkas meeldima
Nirgi Johannese naine. Naised aga - kui keegi sügavamalt silma vaatab, siis kohe
neile oma mees enam ei meeldi. Nirgi Johannes kaalutles ka juba abielu lahutamist. Reinhold aga tegi oma naise elu kodus päris põrguks. Poeg Hugo ütles Nirgi
Johannesele, et kui ta peaks oma isa “teo” pealt kätte saama, siis kütab vanamehe
tagumiku kuumaks. Et vanamehel see kuum saun tõesti oodata oli, selle kinnituseks viibutas Hugo käes jalgrattaketti.
Hugo Allikal olid alati head hobused. Käis valge saaniga tütart kooli viimas- toomas. Lubas lahkesti ka teistel lastel, kellel sealkandis kodu, saani jalustel kaasa sõita. Ühismajandi ajal, kui sovhoos Kuusikumäe maju kokku lükkama hakkas, ostis
Hugo maja Konnakõrve, surnuaia kõrvale. Mööda sõites võis näha, kuidas Aino,
kes väga paksuks läks, akna taga seistes nukral pilgul teelisi saatis.
Allika maja Kuusikumäel on maaparanduse poolt kokku lükatud.

57. Sepa talu
13,84 ha
Omanik. Johannes Rossmann (Rae). Temast siiski talupidajat ei saanud. Tema oli
Eduard Kello autojuht.
Saksa-ajal müüs ta oma koha Gustav Kellole. See pidi saama Gustavi poeg Karlile.
Karl pügas Ringi Gustavi eeskujul karjamaa serva noored kuused ilusaks hekiks.
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58. Lälle talu

Juhan Rohtsalu

34,87 ha, sellest 20 ha heina-ja karjamaad, 5 ha kaetud okaspuumetsaga, ja 15 ha
lehtpuumetsaga.
Jüri Läll Simuna kihelkonnast, Kissa külast, ostis Arukülla suure talu ja jagas selle
oma kolme lapse vahel, kuna kukkus lõhkuvalt hobuselt peaga vastu kivi ja tundis, et see on tema lõpp. Nii ka oli. Poeg Villem sai Karjaaru talu, tütar Alma sai
Saueaugu talu ja poeg Johannes sai selle osa, mida tuntakse Lälle taluna.
Peremees Johannes Läll, 53. a., haridus: Kissa Algkool. Talupidamist õppinud isakodus. 1939. aastaks iseseisvalt talu majandanud 27. a.
Abikaasa Amanda, 44. a.
tütar Agathe s. 1914,
tütar Erna s. 1918,
tütar Asta s. 1923.
Talus oli 3 hobust, 5 veist, 14 siga ja 4 lammast.
Talu saatus: Amanda Läll müüs talu ära Juhan Rohtsalule, kes elab seal aastaringselt oma naise Felicitasega. Põllud on rendile antud.
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59. Lubjaaugu talu
16,06+17,0 ha Lähtse külast. Sellest heina- ja karjamaad 7 ha, lepikut-võsa 2 ha.
Omanik: Aleksander Pihlakas, 42. a., haridus: Aruküla Algkool. Talupidamist õppinud isakodus Iseseisvalt majandanud 20 a.
Abikaasa Johanna, 32 a.
tütar Naima s. 1926
tütar Leida s. 1928
poeg Helmuth, s. 1931
tütar Helve s. 1935
tütar Hilje s. 1936
Elumaja on ehitatud e. 1929. a. Värvitud.
Loomi: 3 hobust, 6 mullikat-lehma, 2 siga, 2 lammast.
Aleksander Pihlakas oskas majandada - ilma suurema lärmita, vaikselt ja ausalt.
Ta oli ka Aruküla palvemajas üheks viimastest kogudusevanemaist. Kolhoosiajal
juhtus, et Aleksander võitis 3%-liste riigilaenu obligatsioonidega suurema summa
raha. Selle eest hakkas ta ehitama Rakvere lähedale maja, ühekordset, tagasihoidlikku. Siis andis ta avalduse kolhoosist lahkumiseks. Hooned Arukülas müüs ta
Martin Kurvesele.
Nüüd (2011) seisavad need tühjalt, sest Martin suri. Viimasel talvel vajutas raske
lumi kõrge kõrvalhoone katuse sisse.

Martin Kurves
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Iisaku (Tärno) popsimaja
Asus selle koha peal, kus praegu (2011) on sovhoosiajal ehitatud korrusmaja.
Elumaja ehitanud olid Iisak Stromann ja Ants Linkmann kahe-peale. Stromannid
olid väga ettevõtlikud inimesed, kuid Iisaku renditalu Lähtse külas võttis Kulina
mõisnik ära ja Iisakul ei olnud tahtmist ega jõudu omatalu rajama hakata. Tal oli
liiga sageli kõrtsi asja. Niisiis tegeles Iisak või ja munade kokkuostmisega ja käis
neid linnas müümas; oli väikestviisi ärimees.
Linkmanni Ants pidas hobust; käis sellega külameestel talutöödes abiks. Pärast
Iisaku surma müüs Ants maja Tärnole.

Sirtsi saun
Ehitajaks oli Marie Pihlakas, Aleksander Pihlaka õde.
Karl Laaspere andis talle selleks maatüki oma põllu külapoolsest otsast. Marie abiellus noormehega, Aleksander Sirtsiga, kes talle ehitustöödele appi tuli.
Sõja ajal aga läks Aleksander välismaale ja sinna ta ka jäi.

Kuusiku saun
Kuusiku popsimaja asus Küti metsa ääres. Selles elasid Pae Anna mehe vanemad.
Nemad oli Arukülla talu ostnud. Poeg Jaan aga oli võtnud naise, kelle kombeid
nad mitte kuidagi välja kannatada ei suutnud. Ja nii nad läksid koos vallalise tütre
Anuga Kuusiku sauna elama. Neist said „Kuusiku eit ja taat”. Juhtus, et Kuusikueit kukkus lakast alla. Eit põdes seni, kuni suutis miniale tema üle-aisa-löömised
andestada. Siis suri. Taat leidis teise naise ja kui see ka ära suri läks üksi-jäänud
kuusiku-taat segaseks. Ta põletas sauna maha. Nüüd on sauna asegi üles küntud.”
(Heinrich Rohtsalu märkmete alusel)
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Lõpp-sõna
Talu-majandus oli hävitatud. Põllumajanduses oli toimunud revolutsioon. Esmalt
tõi see, nagu revolutsioon ikka, kaasa laastatuse.
Väga kurnav oli ühismajandi jaoks ka vilja praktiliselt täiesti tasuta riigile äraandmise kohustus. Kolhoosile vilja niipalju üle ei jäetud, et oleks jätkunud normipäevade eest tasumiseks. 1957. a. kolhoos „Hommik”, mis vahepeal oli saanud juba
uue nime: „J. V. Stalini-nimeline” likvideeriti. Kuus väikest kolhoosi ühendati Viru-Jaagupi sovhoosiks. 1971. a. ühendati Viru-Jaagupi sovhoos Küti sovhoosiga;
ikka parema majandamise eesmärgil. Sedagi veel ei loetud küllalt tootlikuks. Juba
neli aastat pärast Viru-Jaagupit leiame Aruküla Vinni sovhoosi koosseisus. Aga
kuni nõukogudeaja lõpuni jäi ta ikkagi ääremaaks, punaparunite karjamõisaks.
Sovhoosis oli siiski parem kui kolhoosis, sest seal vähemalt maksti rahapalka.
1990. a. likvideeriti Eesti Vabariigi valitsuse otsusega Vinni sovhoos. Üks ajastu oli
jälle lõpule jõudnud.
Seekordne, juba Eesti Vabariigi poolt teostatav maareform aga venis ja venis. Pärast
Vabadussõda saadi sellega küll hoopis kiiremini hakkama. Kuid linlased tahtsid tagasi saada oma esivanemate poolt väljaostetud talumaid - „Õiglus peab valitsema!”
Ise nad aga maaelu edendama tulla ei tahtnud, sest oma elujärg linnas oli juba sisse
seatud. Entusiastidest üksi-üritajaid muidugi leidus. Kuid lõpuks needki väsisid.
Tänases Arukülas ei ole enam mitte ühtegi põllumeest. Põllud on rendile antud.
Rentnikud aga elavad 15-20 km kaugusel. Loomakasvatusega tegeleb Arukülas ainult Mäidu Rohtsalu, sedagi - „Kuniks veel jõudu jätkub!” Lüpsilehmi tal enam ei
ole. - Piima kokkuvedu 100-päiselt karjalt ei tasuvat. On ainult lihaloomad. Liha
inimesed ikka söövad.
Kolhoosi-sovhoosiaastail ehitatud Aruküla suured karjafarmi hooned keset kunagise ettevõtliku talumehe Friedrich Kleini põlde on tühjad ja osaliselt juba sissevarisenud katustega. Loomi neis pidada ei saa, sest maad ümberringi on äraerastatud
ja omanike poolt väljarenditud. Teise vabariigi aegne maareform pööras juba kosuma hakanud maaelu, olgugi-et uutes vormides, sama põhjalikult segi, nagu seda
tegi nõukogude-aegne kollektiviseerimise kampaania. Joomareist farmitöölised
tuiavad nüüd sihitult, oskamata oma eluga midagi ette võtta. Kolm meest leidsid
Arukülas tööd Mäidu Rohtsalu loomalaudas. Palgapäeval viinaretkelt tulles aga
sõitsid kaks neist endid autoga hunnikusse ja kolmas poos end ise üles.
Aruküla elumajad, mis Vinni sovhoosi ülemvalitsuse ajal teostatud laiaulatusliku
maaparanduse käigus kokkulükkamata jäid, on kasutuses linlastest omanike suvekodudena või siis elavad neis pensionärid.
Mõned noored perekonnad, Heinrich Rohtsalu lastest-lastelastest, on püüdnud
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kodukülas oma elu seada, kuid käivad linnas tööl. Veljo Lobjakas jõudis vabariigi
algaastail isegi uue elumaja valmis ehitada. Siis aga lõi käega, läks ära Tallinna. Lapsed kasvasid, vajasid korralikku koolitamist. Maja sai müüdud tallinlasele.
Metsa varjule on aga külarahva algatusel kerkinud uus palvemaja. Selles toimuvad
laupäeviti jumalateenistused, nii suvel kui talvel. Eesti Esimese vabariigi ajal ehitatud ev.-kristlaste palvela küla keskel põletati maha ühe asotsiaali poolt, kes sinna
endale pesa oli seadnud. Nõukogude ajal oli see hoone usklikelt ära võetud.. „Usk,
mis aastasadu on hoidnud meie rahvast vaimupimeduses, on kultuurile ja teadusele pidanud maad andma... Ateistlik selgitustöö on aidanud...” kirjutas partorg August Room Arukülast 9.septembril 1963. a. ajalehele „Punane Täht”. Ajalehe toimetus tänas selle kõlava-sõnalise kaastöö eest, kuid jättis artikli siiski avaldamata, sest
„...Kui teil on midagi teada usulahkude või kirikuõpetajate tegevusest, mis neid
kompromiteerib, siis kirjutage meile sellest...”.
(LVMA, ajaleht „Punane Täht”, avaldamata artiklite kaust)
„Ma ehitasin enesele kodasid,
istutasin enesele viinamägesid.
Ma tegin enesele rohu-ja iluaedu
ning istutasin neisse kõiksugu viljapuid.
Ma tegin enesele veetiike,
ostsin sulaseid ja ümmardajaid.
Ja mul oli oma peres sündinuid.
Samuti oli mul veiste ja pudulojuste kari...
Mu süda tundis rõõmu kõigest mu vaevast
ja see oli mu tasu kogu mu vaeva eest.”
(Piiblist)

Endine koolimaja

Endine omanik Toompuu, nüüd Michae Glasne

Kolhoosiaegne kauplus

Toomas Õis (Rekken)

Kullamaa

Veljo Lobjaka ehitatud

Mõisaaegne magasiait-kuivati

Korrusmaja

Maasika

Metsakirik

