MEIE ISA LUGU
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Lapsepõlv Lahmusel
Mis määrab inimese saatuse? Aega ja kohta, millal ja kus on inimene
sündinud, ei saa keegi valida. Vanemaid ja kodu, kuhu sünnitakse,
ei saa samuti valida. Ometi on lapsepõlveaastad olulised selleks,
missuguse vaimse ja kultuurilise pagasi saab inimene kaasa oma
eluteele. See lugu jutustab meie isa Udo Kulli elust.
Udo oli haritud ja jõukate vanemate laps, pärit kodust, mis oli lastele
turvaline ja haridusest lugupidav. Udo elukäiguga tutvudes võib
öelda, et ta teel on olnud palju pöördeid, raskusi, teadmatust tuleviku suhtes, palju tööd, kuid ta on osanud end säästa ja rahuliku
inimesena lootust mitte kaotanud.
Udo Kull sündis 25. mail 1930. aastal Lelle vallas Eidaperes, see on
praegune Kehtna vald Raplamaal.
Isa Johannes Kull (24.04.1877–22.12.1975) oli juhataja Eidapere
klaasivabrikus, mis praegusel ajal kuulub Rapla maakonna Kehtna
valda. Isa oli omandanud kõrghariduse Nikolai II nimelises Peterburi Tehnoloogilises Instituudis, saades keemik-tehnoloogi diplomi 1920. aastal. Seejärel ta opteerus Eestisse.

Johannes Kull tsaariajal.

19. sajandil ehitati Lelle mõisamaadele klaasivabrik, oma aja kohta
harukordne kauni arhitektuuriga kompleks oli Eesti suurim
klaasivabrik. Toodeti pudeleid ja laias sortimendis klaasnõusid
(kaubamärk EKO). Eidapere oli ainuke paik Eestis, kus koolitati
klaasipuhujaid. 1928. aastal klaasivabrik pankrotistus.
Pere kolis Viljandimaale Lahmusele, kus Johannes Kull ostis laenu eest talukoha Lahmuse vesiveski, mõisatalli, sigala, eluhoone ja
majandushoonetega, millega kaasnes 26,970 ha suurune maatükk.
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Talu vabanes laenust sõja ajal. Kullide pere elas Lahmuse järve
kaldal mõisaaegses savimajas (praegune punane maja), mis oli tol
ajal pindalalt suurem ja mis hiljem ehitati ümber tööliste majaks.
Samas naabruses asuv hoone, nn. valge maja kohaldati elumajaks,
kus Udo pere elas 15 aastat (1932–1947). Peres kasvasid kaks poega
– Vello (15.10.1927–28.04.2006) ja Udo (sündinud 25.05.1930) – ja
tütar Aino (sündinud 14.01.1944). Planeeriti uue eramu ehitamist,
mis aga jäi sõja ja küüditamise tõttu pooleli.

Perekond Kull Siberis. Vasakul Udo koos ema, isa ja vennaga.

Altveski
Mõisa üks tähtsaid majandusüksusi oli veski. Lahmusel olid veski
ja kõrts juba 1624. aastal. Kas ses samas kohas, ei ole teada.
Praegune veskihoone pindalaga 991 ruutmeetrit on ehitatud
maakivist aastail 1846–1847 Lõhavere oja kaldale. Oja on paisutatud ja 1854–1856 kaevati järv, mis kannab Lahmuse järve nime,
kuna piirneb Lahmuse mõisa häärberi ja pargiga ning asus Lahmuse mõisa maal. Häärberi verandalt said härrased ja kohalikud
tulla järve suplema ja kohalike mälestuste järgi oli mõisaproua jaoks
järve ka laudpõhi ehitatud.
Veski käivitati vee ja aurumasinaga. Hiljem võeti kasutusele tur3

Lahmuse mõisa veranda. Kooliõpilased Eesti ajal.

biin ja aurumasin asendati puugaasil töötava sisepõlemismootoriga. Ainult elektri jõul hakkas veski tööle nõukogude ajal.
Jahuveskis jahvatati rukki-, nisu-, odra- ja loomasöödajahu.
Odrast tehti kruupi ja tangu. Mõisa ajal töötas hoone kõrvaltiivas meierei. Oli ka saeveski, nagu nähtub mõisate ülevõtmise ajal
loodud inventari nimestikust (ERA : 58.4. 1973 13. märtsil 1920.
aastal).
Antud inventarinimestikust saame lugeda et: „… mõisal olid palgiveokett, laastulõikamismasin, sindlimasin, saehambalöömise
masin. Veskis olid 1 turbiin, 2 komplekti veskikive, 1 tangusõel ja
püülivaltsid.“
Eesti vabariigi algusaastail oli Altveski antud rendile Suure-Jaani
Toorelina Tööstuse OÜ-le, mis oli 47 töölisega ettevõte, aga seoses
1928. a linahindade langusega läks see pankrotti.
„Taevere valla suuremaks tööstusettevõtteks oli Lahmuse jahu- ja
villatööstus. Jahuveski osa oli ehitatud endisesse õllevabrikusse.
1930. aastast oli ettevõtte juhiks ja omanikuks Johannes Kull, kes
moderniseeris jahuveski ja ehitas villatööstuse. Energiat saadi
Navesti väikese harujõe veejõust. Jahuveskis olid peale jahuki4

vide veel püülivaltsid, manna- ja tangumasinad. Villatööstuses
töödeldi ümbruskonna rahva villa heideks ja lõngaks, kaltsumasin töötles vanad riided jälle villaks. Tööstuse juht Johannes Kull
tehti kulakuks ja küüditati koos perekonnaga Siberisse.“ (Sakalamaa
ei unusta, kuues raamat. Suure-Jaani kihelkond, koostanud Enno
Piir, 1966)
Altveskis töötas jahuveski ja linatööstuse osa muudeti villaveskiks,
kus töötasid kraasija ja ketraja. Jahuveskis töötasid Aleksander
Kungla ja Jaan Vendelin möldritena ja Palm motoristina.

Keskel vend Vello.

Möldrid, kraasija, motorist ja nõukogudeaegne juhataja.
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All paremal Udo Kull koos motoristi, raamatupidaja ja teistega pärast veski
riigistamist/loovutamist nõukogude võimule.

Veski kõrvalhoones asusid aurumasin ja hiljem puugaasil töötav
sisepõlemismootor Deutz, mis veski töötamise ajal andsid elektrivoolu
ka lähemal asuvaisse majadesse. Veskis toimunud ümberehitused
nõudsid suuri väljaminekuid, mistõttu Johannes läks Tallinnasse
riigitööle ja võttis ka pikalaenu pangast laenu.
Hiljem leidis isa töökaitse inspektori töökoha Viljandisse. Udo
vanem vend Vello sai käia mõne aasta Lahmuse algkoolis, kuhu
ka väikevend Udo kaasa kippus minema.
Nüüd, kui isa oli Viljandis tööl, käisid mõlemad poisid Viljandis
koolis, Udo Valuoja Koolis ja vend Maagümnaasiumis.
Talumajapidamist Altveskil korraldas ema Elmerice (sündinud
Prisko. 06.03.1899.–23.03.1994).
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Esimeses reas paremal Elmerice Prisko üliõpilasaegne pilt Tartu Ülikoolis, kus
ta õppis majandust.

Saksa okupatsiooni ajal oli isa Viljandi Linavabrikus tehniline juhataja, hiljem Nõukogude ajal liköörivabriku „Alko“ peatehnoloog ja
alates aastast 1947 Salutaguse pärmivabrikus peainsener.
1947. aastani elati Viljandis, kus Udo lõpetas algkooli ja keskkooli
9. klassi.
1948. aastal andsid Kullid Altveski valduse ise vabatahtlikult
nõukogude riigile, kuid see ei päästnud kulakuks tegemisest. Kulakuks tegemine venis, sest veski ja talu olid Udo vanaema nimel.
Kulakuks tembeldamine ei olnud avalik toiming, õnneks said nad
oma tuttava kaudu sellest teada.
Suviti tundsid lapsed rõõmu maaelust Altveskil. Aeg-ajalt tuli
ka poisikestel talutöödes kaasa lüüa, kas sõnnikuveol hobuseid
ajada, vahel karjas käia, heinaajal heina riisuda ja saadu panna,
rehepeksu ajal masina juurest põhku ja aganaid ära tassida. Pärast
jaanipäeva ei olnud ühtegi vaba külalast, kellega koos mängida –
kõik olid oma talumajapidamistes tööl.
Udo jätkas õpinguid Tallinna 2. Keskkoolis (praegune Reaalkool),
kust lõputunnistus jäi saamata, sest reaalne elu tegi oma korrektiivid.
1949. aasta märtsis võeti lõpuklassi 18-aastane noormees kinni ja
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viidi raudteejaama, kust algas sõit külmale maale.

Kolm reaalikat (esireas)! Heidi Põhikooli lõpetamine 2013. a. Udol jäi Reaalkool
küüditamise tõttu lõpetamata, keskhariduse omandas ta Jegorovski Keskkoolis Novosibirski oblastis. Lapselaps Heidi aga vahetas reaalkallaku 21. Kooli
humanitaarkallaku vastu. Aet oli ainuke, kes sai Reaalkoolist keskhariduse.
Tagareas Anne, Anu ja väimees Ahto

Peas keerles mõte, miks küll korteri perenaine ei hoiatanud, nagu
oli kokku lepitud juhuks, kui miilitsast otsima tullakse – panna
märgiks prillitoos aknale. Perenaine olnud ehmunud ja veendunud, et nagunii keegi ei pääse. Udo võeti nende Tallinna korteris
esimesena kinni ja koos miilitsatega jäädi ootama teisi pereliikmeid. Esimesena kõndis koduteel vend Vello. Udo sai ise prillitoosi viienda korruse aknast tänavale visata. Kolksatuse peale vaatas
vend üles, võttis prillitoosi ja taipas olukorra tõsidust ning jalutas
välisuksest mööda. Seekord vend pääses. Üks miilits ootas toas, et
saaks kogu perekonna kinni võtta, teine valvas all trepikojas.
Nüüd teadis pere, et üks nende hulgast on vahistatud. Järgnevalt
andis ennast isa Johannes vabatahtlikult üles, et koos pojaga Siberisse minna. Ema, Vello ja nelja-aastane Aino ei leidnud peavarju (rahvas oli ära hirmutatud). Aino õnnestus jätta tädi hoole alla,
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ülejäänud pere kohtus küüditatute rongis. Ema sai kaasa võtta
toitu ja hädavajalikke esemeid (näiteks kulda, mida Siberis toidu
vastu vahetati).
Kuna isa valdas vabalt vene keelt, siis kasutasid valvurid rongis
tema abi küüditatutega suhtlemisel ja ta sai vagunites liikuda, niimoodi leiti üksteist üles ja pere sai taas kokku. Isa ülesanne oli käia
vagunist vagunisse või teibaga loomavagunite ustele koputada,
et anda „reisijaile“ märku lobile ehk söögi saabumisest. Vaguneid
võis olla 10–12.
Kullide perekonnast jäi Eestisse maha 4-aastane tütar Aino, kes
oli antud Salutagusele sugulase tädi Liisi Kulli hoolde, et nii noor
laps Siberisse ei sattuks. Udo viidi ära oma üürikorterist nendes
riietes, mis seljas olid, pagasiks voodilina sisse keeratuna napilt
hädapäraseid asju ja toiduks kaasas magusat saia. Mis varud õpilasel saidki olla? Ta sai kaasa haarata ka fotoaparaadi, tänu sellele
on olemas pilte Siberi elu-olust, loodusest, inimestest, nende tegevusest.

Elu Siberis
Paarinädalase sõidu järel jõuti lõpuks Novosibirski oblastisse
Tšerepanovo jaama.
Sinna kokkuveetud rahva hulgas oli Volga sakslasi, moldovalasi,
venelasi, kalmõkke ja teistest rahvustest inimesi, kes sümboolse
palgaga tööjõuks kolhoosidesse ja sovhoosidesse jaotati.

Salaja tehtud pildid küüditatute voorist jaotamisele, mida näitab
ka näpujälg objektiivi ees.
9

Kullid sattusid kolhoosi SOVSIBIR. Majandis töötati aasta, siis
leidsid Kullid tööd Jegorovski kullakaevanduses. Isa Johannes sai
seal majandusjuhataja koha.
Udogi leidis kullapesemise masinale töökoha. Ühe kuupmeetri liiva pesemisel võis saada 0,1 g kulda. Kullapesemismasinal (Draaga)
töötas vahetuses 3 meest: dragöör (operaator), madrus ja masinistina Udo.

Draaga ehk kullapesumasin.

Kullakaevanduses.

Geoloogid otsisid kogu aeg kullasooni ja kui juhtus leiukoht küla
all asuma, siis tuli plats puhtaks teha. Talvisel ajal, kui jõgi jäätus
ja kullaliiva pesemine ei olnud võimalik, tuli käia metsatööl. Kohalik elektrijaam Jegorvskis töötas puuküttel.

Kohalik elektrijaam, mis varustas küla ja tootmisüksusi elektriga. Papa
Johannes (pildil seljaga) töötas sel ajal Elamu-kommunaalosakonna
juhatajana.
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Udo naeratab, meenutades, kuidas kardeti hunte ja karusid, aga
seletab selle juurde, et lumi oli nii sügav, et huntidel ei olnud seal
sügava lume tõttu võimalik liikudagi, karud aga magasid talveund.
Asumisele saadetuil ja Venemaa kolhoosnikel ei olnud passi, rajooni piirest küüditatu lahkuda ei tohtinud ja väljaspool rajooni
saadi liikuda ainult vastava loa olemasolul ja konvoi saatel.
Tehnikahuviline noormees tahtis minna õppima Tomski
Polütehnilisse Instituuti, mis ei õnnestunud, sest kui väljasaadetu
tahtis kõrgharidust, oli voli selle üle otsustada KGB-l ja nii venitati
teadaandmisega kuni õppetöö juba käis.
Udo soov edasi õppida seisis kogu aeg mõtteis, selleks oli ainuke
võimalus põllumajanduse instituut. Sisseastumiseksamid said
sooritatud Novosibirski Põllumajanduse Instituuti (lõpetas 1957.
a), mehaniseerimise erialale kaugõppes, vastu võtta aga ikka veel
ei tahetud, sest nõutav oli põllumajanduses töötamine. Nii asus
Udo tööle õpipoisiks sovhoosi töökotta.
Sügisel kombainide bensiiniga puhastamisel tekkis käsivartel allergia,
villid. Haiguslehte ei antud, sest palavikku polnud, sidemeid
saada ei olnud. Õnneks leidus kullakaevanduses arst, kes kirjutas tõendi, et tuleb minna puhtamale tööle. Uus amet oli sovhoosi
sepa selli kohal, töö alates metallpoltide tegemisest kuni majapidamistarveteni. Sepp osutus oma ala virutoosiks.
1950. aastail tehti Siberi kolhoosides palju tööd käsitsi, abijõuks
olid ka hobused ja härjad. Samuti kasutati põllutöömasinaid, mida
renditi masintraktorijaamadelt. Nagu nõukogude aja põllumajanduses
ikka, kogunesid kolhoosnikud igal hommikul tööjagamisele kas
töökoja või hobusetalli juurde või mujale ettenähtud kohta, kus
brigadir kamandas inimesed vastavalt vajadusele kindlat tööd
tegema.
Udol on meeles lugu, kuidas pidi suurte sarvedega pulli seljas põllule minema, kui poiss pani tähele, et pull vahtis pidevalt taha
tema poole, kuni ühel hetkel oli Udo pulli seljalt sarvedega õhku
tõstetud ja maha lennutatud.
Novosibirski oblastis, kus elati, oli ülemineku piirkond stepilt
metsavööndile, loodus oli kaunis, seda ilmestasid orud ja künkad,
orupõhjas veerohke Suanga jõgi. Lume sulamise ajal oli asulagi
üle ujutatud.
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Põhiliseks transpordivahendiks külas olid hobune ja härg. Pildil papa hobuvankris.

Igal perel oli oma väike majapidamine – aiamaa ja loomad, mis
olid äraelamiseks hädavajalikud. Nõukogude ajal oli seaduses
täpselt ette kirjutatud, kui suur
kolhoosniku majapidamine võis
olla: üks lehm, üks vasikas, üks
mullikas, üks siga, kanad, lambad, heinategemise võimalus,
aiamaad 0,6 ha, mille suurust
igal aastal muudeti. Sõnnikut
vaja ei läinud, see loobiti jõkke
või põletati.
Majandeis kasvatati nisu, kaera,
saak oli hea, vilja ei jõutud mõnel
aastal äragi vedada: see seisis lademis raudteejaamas.
Udo isa luges ja õppis ise palju ning
Kui tööpõld või heinamaa asusid
sundis seda tegema ka oma poegi.
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kaugel, ööbiti töökohas elamiskõlblikuks tehtud hoones (kulistan),
kus olid magamiseks lavatsid, majandi poolt toodi toit kohale.
Nagu Udo meenutab, oli töötasu sümboolne, 1949. aastal naturaaltasu 200 grammi vilja normipäeva kohta, paremini teenisid
traktoristid.

Kolhoosnikud, traktoristid, põllutöölised ja sepp oma töökohtadel.

Selles rahvustelt kirjus seltskonnas leiti sõpru ja inimeste omavahelised suhted olid sõbralikud. Udo ütleb, et kullapesemise
ettevõttes oli tööl palju eestlasi.
Õppimise peamine probleem – õpikuid ei olnud, neid tuli tellida
instituudi raamatukogust. Siiski sai kuue aasta möödudes 1957.
aastal omandatud mehhanisaatori eriala, aga diplomi saamiseks
oli jälle nõue, et peab töötama põllumajanduses. Udo leidis töökoha oma senisest elukohast 100 km kaugusel MTJ – Masinatraktorijaama – jaoskonna mehaanik, mis oli varaliselt vastutav koht.
NSVL-s muutusid poliitilised olud leebemaks. Kuna Stalin oli surnud, said represseeritud taotleda oma „karistuste“ läbivaatamist.
Üldise amnestiaseaduse ja palvekirjade saatmise tulemusel Udo
Kull rehabiliteeriti. Ta vabanes asumiselt 1958. aasta kevadel,
kuna läks aega oma töökohast vabanemisega, mis oli seotud varade
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üleandmisega. Tema perekond oli juba varem vabaks saanud ja
Eestisse tagasi pöördunud. Vend oli lõpetanud Barnauli Masinaehituse
Instituudi ja suunatud tööle Baškiiriasse, kus töötas sealses masinaehitustehase valutsehhis büroo juhatajana. Ka tema sai Eestisse
tagasi tulla.

Taas kodumaal
Eestisse saabunud ja rehabiliteeritud, kuid asumiselt tulnutel olid
keelatud elukohad Tallinn, Tartu, Pärnu, Viljandi ja nende endine
elukoht. Nii tekkis Eestis elukoha leidmise probleem. Isa aga oli
juba jõudnud Tallinnas töö leida ja end sisse seada, osta maja
Kivimäele, mille teise korruse ostsid hiljem Udo koos oma tulevase äia ja ämmaga järelmaksu eest.
Töökoha leidis Udo Saue Remondi- ja Tehnika jaoskonnas tehnilise
järelevalve inspektorina. Anti elukoht ka ettevõtte ühiselamusse,
kuhu sai sisse kirjutada ja tegelikult elada vanemate juures (nõukogude
ajal oli elukohta sissekirjutuse osas karm kord, olgu tegelikult eluase
milline tahes, aga passis pidi olema tempel selle kohta, kus elad, et
inimese saaks üles leida). Tööülesannete tõttu tuli sõita majandeisse
ja kontrollida põllutöömasinate korrasolekut rajoonides.
1959. aastal abiellus Udo Maret Veskega, abikaasa käis Tallinnas
tööl, elama asuti vanemate koju, kuigi sissekirjutus oli Sauel. Aja
jooksul pere suurenes, noorte perre sündisid tütred Anu ja Aet.
Elati Jannseni tänaval, kus maja jagasid kaks peret – Vesked ja
Kullid. Udo ehitas ka algusest lõpuni oma kätega suvila Laulas-

Udo ja Maret „veel” kurameerimas.

Aet, ema Maret ja Anu
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maale, Lohusalu aianduskooperatiivi.

Suvila Lohusalus. Udo hoolitses maja ehitamise eest, Maret aia eest.

1960. aastal asus Udo tööle konstruktorina Tallinna Kalinininimelises Elavhõbealaldite Tehases.
Teadmishimu käis ikka Udoga kaasas ja tulemuseks oli kaugõppes
Tallinna Polütehnilisest Instituudist saadud diplom masinaehituse tehnoloogia erialal. 1961. aastal 30 alustanust lõpetas nominaalajaga ainult viis ja Udo oli nende seas.
1965. aastast töötas ta Kergetööstuse Ministeeriumi Konstrueerimise Büroos (hilisem Mistra) osakonnajuhataja asetäitjana 1990.
aastani, mis hiljem erastati. Teadus-Tootmiskoondise Mistra alluvuses olid Vändra, Viljandi ja Raasiku osakonnad, kus kooti vaipkatteid, samuti Kreenholmi vabrik, Balti Manufaktuur, Klementi,
Linda, Marat jt.

Eesti vabariigi taasiseseisvumise algaastail
Udo Kull erastas eksperimentaalse mehaanika osakonna, mis
valmistas erinevatele ettevõtetele tellimistöid (näiteks metallkonstruktsioonid, stantsid, pressvormid, masinate tagavaraosad,
mittestandardsed seadmed jne), seejärel asutati ettevõte AS Mistra
Metall, mis hiljem osaühinguks muudeti. Osaühingu omanikud
olid Udo Kull ja tema tütred Anu ja Aet.
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Altveskist ja Lahmuse järve saneerimisest
1993. aastal tagastati Viljandimaal Lahmusel Kullidele kuulunud Altveski, mis oli Lahmuse sovhoosi valduses, kuni sovhoos
likvideeriti. Tänu sellele, et sovhoos veskit kasutas, ei olnud see
lagunenud ega maha jäetud.
Suure-Jaani piirkonnas oli palju inimesi, kes suure õhina ja
raskuste kiuste tahtsid oma tagasi saadud taludes põllumajanduslikku tootmist alustada. Tegutses Suure-Jaani taluselts, saadi abi
Soomest ja Rootsist: toodi põllutööriistad, noored said käia Soomes
ja Rootsis talumajandust praktiseerimas, toimus talunike õppereise
Soome. See oli maarahvale suurte lootuste ja ootuste aeg…
Udo Kull ja Vello Kull käivitasid peremeestena jälle veski: teenindati Suure-Jaani piirkonna talunikke. Möldriteks olid eestiaegsete
möldrite Aleksander Kungla poeg Ülo Kungla ja Jaan Vendelini
pojapoeg Raul. Udo töötas veski käivitamisel mehaanikuna, Vello
tehnoloogina, Ülo möldrina ja Raul algaja möldrina. Aino hoolitses mustsõstra põllu eest. Füüsilise töö tegemisel olid kõik võrdsed.

Vennad Vello ja Udo koos õe Ainoga.
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Jahvatati püüli-, leiva- ja ülesõelajahu (peenem leivajahu), kruupe,
ning loomadele söödajahu ja heinajahu.

Veskikivid jahvatavad.

Eesti talumajanduse hääbumisega kadus vajadus veski teenuste
järele ja 2003. aastal aktiivsete tegutsemisaastate järel veski suleti. Põllud anti rendile ning suurtalunikud hakkasid jahvatama
hoopis tunduvalt võimsamas elevaatoris. Väiketalunikud aga
ostsid endale elektrijõul töötavad veskid, mis jahvatasid teravilja
loomasöödaks ja heinajahu.
Teravilja kokkuost talunikelt lõpetati ja asendati välismaalt (Saksamaa, USA jt) kokkuostetavaga
Lahmuse veskijärv oli taimi täis kasvanud, liiga palju setteid, põhjakihti ja kohati juba soostumas, mõnes kohas sügavust ainult 80
cm. Põhjakihis oli hapniku puudus ja pinnakihis hapnikku palju.
Nõukogude ajal elasid järves ondatrad, kes kandsid järve kaldalt
põhku järvesaarekestele, kus nad ilmselt pesitsesid. Vaiksel kevadõhtul võisid Lahmuse kooli õpilased vaadata ondatraid järves
ujumas.
Nüüd võttis Udo tütar Aet oma südameasjaks järve puhastamise
ja asus vedama projekti, mille maksumus kujunes üle kolme miljoni euro. 2,8 miljonit eurot investeeris KIK (Keskkonnainvesteeringute Keskus). Ülejäänud jagunes Suure-Jaani valla, Lahmuse kooli
ja MTÜ Altveski vahel.
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Järve saneerimine.

Tamm lasti alla ja järv tühjaks, suvi läbi müttasid laiade roomikutega masinad järvel, kust tõsteti välja muda, mis ära veeti. Tööd
teostas Sangla Turvas, muda veeti välja 59 000 kuupmeetrit. Ehitati uus tamm. Puhastati 5 ha suurune maa-ala, sügavuseks planeeriti 2,3 meetrit. Paisu juures on nüüd ujumiskoht.
Avamispäeval tõid Suure-Jaani kalamehed pidulikult esimesed
vee-elukad – eluskalad –, kes lasti uude koju – järve.
Lahmuse Põhjaka Päraküla külaselts aitas järgmisel aastal koristada järve kaldaäärt, kus on ujumisvõimalus ja külaselts on kauni
veskijärve kaldal paar korda oma aastapäeva pidugi pidanud.
2008. aastal, 5. septembril oli järves puhas vesi ning järve kaldal
toimus pidulik avatseremoonia. Kokku oli tulnud palju rahvast,
see oli väga suure ettevõtmise tunnustuseks perekond Kullile
ning äratas ümbruskonnas huvi ja tähelepanu.
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Järve avamispidu.

Tänapäevast
Kui Udo abikaasa Maret (17.08.1932) 2010. aasta 16. detsembril
vähki suri, ütles ta, et lahkub ilma mureta, sest Udo saab kindlasti
ka ilma naiseta ideaalselt hakkama. Ja täpselt nii see on olnud
– Udo sõidab veel ise autoga, teeb süüa, käib linnas asju ajamas,
teeb pisiremonti, koristab oma maja Jannseni tänavas. Õde Aino
ja mõistagi lapsed aitavad aeg-ajalt ka, aga seniajani on see pigem
toetamine kui ärategemine.
Udo ja Maret on elanud suurema osa oma eluajast Kivimäel
Jannseni 6, kuhu mahtus palju lähisugulasi. Hoovipealses majas
elas õde Aino, hiljem tütar Anu. Esimesel korrusel elasid Udo ema
ja isa, vend Vello oma naise ja tütar Annega. Teisel korrusel aga
elasid Udo koos abikaasa Mareti ja tema vanematega – Linda ja
Arnoldiga. Seal kasvasid ka Aet ja Anu. Samuti veetis Aeti tütar
Heidi oma lapsepõlve Jannseni 6-s.
Heidi meenutab: „Minu lapsepõlv möödus sageli vanaema-vanaisa
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juures, sest vanemate töögraafik oli tihe. Hetkel meenuvadki esimesena vanaema maitsvad road ja koos külastatud trennid, muuseumid ja eelkoolid. Minu vanaema oli vaieldamatult perepea,
sest peale minu hoolitses ja hoidis ta silma peal ka kõigil teistel,
eelkõige vanaisal. Ka vanaisaga meenuvad nii mõnedki naljakad
seigad, näiteks oli ta minu abimees füüsika ja matemaatika ülesannete lahendamisel, mida ta tegi muidugi ülikooli tasemel lahenduskäikudega ja tänu millele õnnestus mul nii mõnigi kord
koolis endast „liiga” arukas mulje jätta.”

Udo 70. juubel. Pildil koos Mareti, Aeti ja Heidiga.

Anu lisab, et isal on seniajani tõesti väga terav matemaatiline mõtlemine ja tehniline taip. Udo oli tema põhiline konsultant kõrgema matemaatika ülesannete lahendamisel ülikooli ajal ning ka
käesoleval ajal, mil ta on TL Mehaanikakooli metallierialade juht
ning vajab aeg-ajalt tehnilist laadi konsultatsiooni.
Anne meenutab: ..Minu isa Vello oli vanem vend ja sellisena ta ka
käitus, nii Udo kui ka Ainoga, ei tea, millest see tuli, oma loomult
oli ta leebe. Samas vendadena said nad ikka hästi läbi ja kui vaja
oli, siis aitasid üksteist. Udo oli minu mäletamist mööda alati rahulik
ja vaikne, viskas tihti nalja, oli meie Kivimäe majas kõige rahulikum
kuju, keda keegi ei kartnud:) Ja et tal on kaks kõrgharidust, seda
ma ei teadnud, teise veel omandas pere kõrvalt tööl käies – peab
ikka hea pea ja hakkamist olema!!!
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Kuigi väikese vanusevahega, on
nad ka välimuselt erinevad – Isa
Vello oli hele ja Udo tõmmum,
lausa sarmikas, selline tumedate
lokkidega, eriti noorest peast on
tumeda peaga poisid väga hinnas,
kindlasti oleks Udo leidnud ka tol
ajal palju pruute, aga ta oli oma valiku vist juba ammu teinud, nii et
üks aasta pärast Siberist tulekut ta
abiellus Maretiga, nad said lapsed
ja elasid õnnelikult veidi üle poole
sajandi.’’
Anne koos pojaga 2014. a. Viimane aasta, kus ema oli pojast
veidi pikem.

Hurmur Udo noorena

Heidi 2015. a. Udo ilusad tumedad
juuksed ja lokid on pärinud õnneks
tütretütar.
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Samuti on Udo jätkuvalt aktiivne Lahmusel – toimetab metallitöökojas, teeb ise küttepuid ning sekkub aktiivselt Altveski arendustegevusse. Aino sõnad: „Minu vennad Vello ja Udo olid haritud
mehed. Udo ei oska olla tegevuseta, tema peab kogu aeg midagi
tegema.“

Lahmusel on alati mingi töö pooleli.

Iga kord, kui Udo Lahmusele jõuab, hõiskab süda rahulolust –
järeltulev põlvkond hoolitseb Lahmusel hoonete mitte lagunemise, muru niitmise ja ligi 27 ha maa korrashoiu eest. Tallihoone
esimese etapi renoveerimine teostati selleks loodud MTÜ Altveski
poolt aastal 2012 ja vesiveski sai uue katuse 2014. aastal. Udol on
endisesse sigalasse (praegusesse elamusse)
väike korter remonditud, kus ta Lahmusel
olles toimetab ja ööbib. Õepoeg Ervin kolis
üle järve olevasse valgesse majja elama
ning on alati väga abivalmis, kui Udo
mõne raskema töö ette võtab. Ervini arvates on Udo ebatüüpiline eestlane, sest ta
ei ole kunagi kade, kui teistel hästi läheb.
Vastupidi - hoopis rõõmustab teiste edu
üle. Samuti tõstab ta esile Udo äärmiselt
suurt põhjalikkust ja süvenemist, tema
Udo õepoeg Ervin kõrg- kohta kehtib 100 protsenti vanasõna, et
kooli lõpetamisel. Pildil üheksa korda mõõda ja üks kord lõika.
koos emaga.
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Aino ja vennapere Anne koos poeg Henry Frediga käivad ka suviti
korduvalt Lahmusel ning Aino on tasapisi isegi potipõllumajandusega
tegelema hakanud. Samuti veedab Aet suure osa oma vabast ajast
Lahmusel tööd tehes ja piirkonda arendades.
Aeti tütar Heidi ja õde Anu tegelevad ratsaspordiga, mistõttu nad
igapäevaselt Lahmusele ei satu.

Eluaegne hobi: hobused. Anu ja Heidi oma lemmikloomadega.

Küll aga leiavad kõik igal aastal piisavalt aega, et külastada
oma esivanemate kunagi rajatud imeilusat talukohta Lahmuse
veskijärve kaldal.

Lahmuse vesiveski 2015.
2019. aastal.
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Sellise loo saime meie isast täna, 2015.
2019. aastal.

Aet Kull
Toimetaja: Milvi Ruut
Keeletoimetaja: Anne Saagpakk
Kujundaja: Markus Mihkel Kaljuste

See trükis väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole
vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada.

