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Udo Riiel, Vana-Vändra, Masso küla 

1937. aastal 

 

ERA II 169, 87 (32) 





 

Meie elu mõjutas tugevasti naabrite äraviimine 

1949.a. Siberisse ja vangilaagri naabrus. Kui laagrist keegi põgenes, 

siis otsiti lähikonna majapidamised läbi. Nii ka meie kodu. 

Vanemad ja väikevend pandi seisma ahju ette, meie õega olime 

jõudnud pugeda voodi alla, kust sõdurid siis välja tirisid. Kogu 

elamine pöörati pahupidi, kuid õnneks kedagi seekord ei leitud.  

  

See tegevus jäi meile pikalt meelde ja mõjutas mänge. Kui 

mängisime peitust, siis ikka nii, et mängijad olid põgenenud vangid 

ja otsija sõdur. Kui leiti mängija üles, siis kas pandi lauta kinni, 

niikauaks kuni teised kätte saadi või lasti mängult maha. Otsisime 

põgenikke, mitte mängukaaslasi.  

  

Kui vanemad meie sellisest mängust teada said, keelasid karmilt 

ära. 

 

Elvi, snd. 1945. a. Valga l. 

Tea (snd. 1940. aastal) koos 

mängukaaslastega. Valga l. 



Hillar, snd. 1927. aastal Tallinnas   http://www.folklore.ee/ukauka/arhiiv/ 

http://www.folklore.ee/ukauka/arhiiv/exhibits/show/kogumisvoistlus_2013/item/4681


Ilmunud 1951. aastal, tõlkinud Laine Kurai Ilmunud 1960. aastal, täiendatud ja parandatud trükk 



Olin viiendas klassis, kui see Stirlitzi vaimustus 

peale tuli. Filmisime Suur-Sõjamäel, tänase 

lennujaama territooriumil, tollastel 

tühermaadel stseene SS-laste mundrites ja 

haakristi lippude lehvides.  

 

Uskumatu ja peaaegu, et absurdne mõelda, 

kuidas see toonases ajas ikkagi võimalik oli? 

Igatahes kuulsime hiljem, et järgmisel päeval 

olevat vene inimesed käinud otsimas: „Gde eti 

fašistõ?” 

 

Andrus, snd.  1961. a. Tallinnas 

 
http://www.folklore.ee/ukauka/arhiiv/ 

http://www.folklore.ee/ukauka/arhiiv/exhibits/show/kogumisvoistlus_2013/item/4684


Sarnaselt tänapäeva lastega, mängisime meiegi 

üllaid kurjuse vastu võitlejaid. 

 

Koos olime me vahvad kuningapojad või 

kauboid, kes hädasolijaid: karusid ja nukkusid, 

päästsid. Vajalikud olid ses mängus ajalehest 

volditud mütsid, beebitekist keep ja venna 

tulirelvad. Hobused olid meil ka, selleks sobisid 

diivani käetoed.  

Kauboi nimetuse võtsime isa jutustustest, 

kuningapoegi ja nende riietust nägime 

muinasjuturaamatutest.  
 

Margot, snd. 1954. aastal 

 

„Kuidas mina mängisin. Mälestused mängudest ja 

mänguasjadest 20. sajandil.“  

Avinurme lasteaed „Naerulind“. 2013-14 

Koostaja Margot Haav 



Kui ma koolis veel ei käinud, olid mul nähtamatud sõbrad. Mina muidugi nägin neid, või 

õigemini kujutasin ette. 

Minul oli neli nähtamatut sõpra. Nende nimed olid Kännu, Lännu, Tripe ja Kurdar. Igas mängus 

me võitlesime kellegagi. Enamasti võitlesime kujutletavate mõõkadega ja vibudega. Käes mul 

kunagi midagi ei olnud, aga liikusin mänguga kaasa, tegin vehklemisliigutusi. Kaitsta mul ennast 

ei olnud vaja, sest ma olin kõigist kõige osavam. Sõbrad olid mul ka tugevad. Isegi vaatamata 

sellele, et Kurdar oli väga paks. 

 

Georg, snd. 2002. aastal 
ERA, DK 142, 2013 

 

 

 

 

Andra Siibak, Kristi Vinter (2014) “Ma tahaks olla Pommimees!” – lasteaialaste meedialemmikute 

analüüs ja nende võimalik kasutamine väärtuskasvatuses ja sootundlikus hariduses. 

 

Ariadne Lõng 2014 
 

 



Helina, snd. 1993. a  Hiiumaa, Kärdla Ühisgümnaasium, 2007.  

EFA, KP 31, 88 (6A) 

 

Foto: Liina Saarlo 2017 



Penny Holland 

We don't play with guns here : war, 

weapon and superhero play in the early 

years 

Maidenhead : Open University Press, 2012 

 

 

 

Marjatta Kalliala 

Play culture in a changing world 

 

Maidenhead : Open University Press, 2006 
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