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Käesolev näitus on koostatud Kihnu Mere Seltsi 
“Jõnnuaasta” raames (2013. aasta) suure Kihnu 
meremehe Enn Uuetoa (Kihnu Jõnn) mälestuseks. Just 
2013. aastal möödus tema sünnist 165 aastat. 

Legendaarse meremehe päästis ajahõlma ununemisest 
ning tegi sisemaalgi oma kirjutistega kuulsaks Evald Past, 
laevakapten ja eesti mereajaloolane. Olles Jõnnu 
isiksusest väga huvitatud, intervjueeris ta Jõnnu 
kaasaegseid meremehi, samuti külastas 1930-ndatel 
Kihnu saart, kus kohtas ka Jõnnu vennanaist. Jõnnu-
temaatikat on ta käsitlenud erinevates artiklites ning ka 
oma merealastes raamatutes (nt. “Maalt ja merelt”, 
Vancouver, 1985).

Kihnu Jõnnu kohta liikus meie mere- ja rannarahva 
hulgas palju igasuguseid jutte nii, et raske oli kindlaks 
teha, kus lõpevad faktid ja algab rahvaluule.

Näituse koostas Orisselja Reet (Reet Laos)

Kihnu Mere Selts tänab abi eest:

Bruno Pao
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Kihnu Vallavalitsus
Kihnu Muuseum
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Kihnu Jõnn 165



ENN UUETOA
21.11.1848 – 19.11.1913

ii

Arvatakse, et Enn Uuetoa, keda teatakse rohkem Kihnu 
Jõnnuna, lapsepõlv oli samasugune kui teistel Kihnu poistel. 
Kalapüügil ja kodustes talitustes tuli loomulikult vanemaid 
abistada, vahel ka noorema õe ja venna järele valvata. 
Kõige rohkem köitis ja meelitas poisikesi muidugi meri, mis 
Uuetoalt on ainult paarsada meetrit ida pool. Esialgu pidi 
siiski kodusaarega leppima ja koolitee ära käima. Kihnus 
töötas sel ajal neljaklassiline kirikukool, mis asetses Uuetoalt 
umbes kolme kilomeetri kaugusel kiriku lähedal 
piirivalvekordonis. 

1860-ndail aastail hakkasid kihnlased soetama purjekaid, 
millega vedasid linnadesse, peamiselt Pärnu ja Riiga, 
randadelt korjatud kive sadama- ja muudeks ehitusteks. Ka 
Uuetoal muretseti enesele laevaosa. Kiviveolaevad ehitati või 
osteti võrdsetes osades nii mitme mehe peale, nagu vajati 
laevale meeskonda. Laeva tulud ja kulud jaotati meeste vahel 
võrdselt, nagu tehti ühiselt ka kõik laevatööd. 

Pärast sõitmist Kihnu kiviveolaevadel siirdus Jõnn 
Häädemeestele ja sai tööle Weide laevadele, esialgu muidugi 
madrusena, hiljem arvatavasti pootsmanina. Sellest ajast algas 
Jõnnu meremeheelu suurtel purjekatel, mis kestis tema 
surmani. 



Puuduliku hariduse tõttu ei oleks Jõnn pidanud 
pootsmanikohast kõrgemale pääsema. Kuid temast sai siiski 
kaugsõidukapten. Nimelt olnud kaptenitest suur puudus. Siis 
usaldatud üks laev korraks Jõnnu juhtida. Reis läinud hästi. 
Jõnn võitnud nii laevaomanike usalduse ja töötas edaspidi 
ainult kaptenina. 

Teiste kaptenite vastu olnud Jõnn väga heasoovlik ja 
abivalmis. Uute purjede tegemise juurde kutsutud Jõnn 
sageli appi, mida ta meeleldi teinud. Jõnn olnud ise väga 
osav purjemeister ning löönud tegelikus töös kaasa. 

Jõnnul puudus dokument, et tal on õigus laevu juhtida, 
seepärast oli tal muidugi sadamavõimudega sekeldusi. Et 
neist vabaneda, otsustas Jõnn merekoolis õppima hakata. 
Jõnnu vend Jaan õppis Paldiski merekoolis ja sai 
kaugesõidutüürimeheks. Tema oli kuni 1920-ndate aastateni 
kihnlastest ainus koolitatud meremees. Ka Jõnn läinud 
Paldiski merekooli, olgugi, et Heinaste merekool asus 
Kihnule lähemal. Koolis aga püsinud Jõnn ainult ühe päeva 
või kolm päeva ja tulnud koju. (Teisel teatel käinud Jõnn 
siiski Heinaste merekoolis, aga ainult poolteist päeva, siis 
löönud käega). Isa pahandanud ja öelnud, et Jõnn ulnud 
koju nagu vana koer, händ jalge vahel. Jõnn öelnud, et koolis 
r ä ä g i t u d a i n u l t p u u d e s t j a k ä n d u d e s t ( s . o . 
laevaehitusmaterjalist), mida temal ei olevat vaja teada, ning 
sellest, mis tema olevat juba ära unustada jõudnud. Tema 
suutvat ise palju paremini õppida. 

Jõnn sõitis pärast seda ikka endist 
viisi edasi, kasutamata isegi nn. Lipukaptenite abi, nagu oli 
tavaks teistel metskaptenitel (nii nimetati merekooli 
hariduseta kapteneid). Kuid tal oli laevas enamasti siiski 
koolitatud tüürimees. 

Merel purjetanud Jõnn ainult kaardi, kompassi ja logi järgi. 
Sekstanti ta kasutada ei osanud, selle kohta öelnud Jõnn, et 
ta selliseid „searange” oma laevas ei salli. Läänemere kohta 
kinnitanud Jõnn, et seal ei olevatki sõitmisel erilist tarkust 
vaja: mets paistab igalt poolt kätte. Ka olnud tal merepõhi 
kõik peas. 

Jõnn purjetanudki peamiselt Läänemere ja Inglismaa vahet, 
kuid kaks korda käinud ta purjekal „Simon” Ameerikaski. 

Enne väljasõitu korraldatud talle Inglismaal eksam: kästud 
laeva kurss kaardile kanda. Jõnn võtnud püksirihma ja 
steariinküünla ning märkinud nende „instrumentide” abil 
kursi õigesti kaardile. Eksamineerijad olnud sellest nii 
hämmeldunud.

Sõidu ajal olnud Jõnn kogu aeg ärkvel rooli juures ja 
peilinud käega taevatähti. Pärast reisi aga maganud Jõnn 
sadamas paar päeva järjest. Jõnn sõitis kogu aeg vanadel 
laevadel, kuhu kogenud meremehed tööle minna ei tahtnud. 
Et kogenud meremehed vanadel laevadel sõita ei tahtnud, 
pidi Jõnn madrusteks võtma noori kogemusteta poisse. Igal 
kevadel läinud ta Kihnust poistega nagu part poegadega, 
sügisel aga tulnud üksi tagasi, sest kui poisid laevatöö selgeks 
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saanud, karanud nad enamasti ära, et minna välislaevadele, 
kus olid suuremad palgad. Mõnedki emad olid sellepärast 
Jõnnule pahased, et ta nende poegi laeva meelitas ning 
viimased sellega said välismaale minna, kuhu sageli jäidki. 
Jõnn ei olevat seda takistanud, öeldes, et mingu, kui tahavad 
rohkem teenida. Küll aga pidanud ta meestel kuupalga sees, 
mis nende põgenemisel temale jäi. Nii olnud Jõnn välismaal 
sageli hädas laevale uute meeste saamisega. 

Oma viimastel eluaastatel ei saanud Jõnn enam Kihnust 
mehi. XX sajandi algul oli kihnlastel enestel juba suur 
kiviveolaevastik, millega korralikult teeniti. Sellepärast 
eelistati sõita oma laevades. 

Neid laevu, milles Jõnn ise osanik ei olnud, juhtinud ta 
õnnelikult. Kuid need laevad, mille omanik või kaasosanik ta 
oli, hukkunud. 

Jõnnul o lnud ko lm laeva . „El i sabet” uppunud 
raualaadungiga Atlandil, kõik mehed pääsenud. Teise oma 
laeva ajanud Jõnn Riia muulide taha randa Indiast punase 
puu laadungiga tulles. Ühe laevaga sõitnud Jõnn Haapsalu 
lähedal kivi otsa. Seda kivi ei olevat varem teatud. 

Jõnn olnud ebausklik, nagu üldiselt temaaegsed vanad 
meremehed. Kord kuulnud Jõnn mastist hüüdu: „Ma tulen 
alla!” Kui Jõnn midagi ei vastanud, korratud sama hüüdu 
uuesti. Nüüd ütelnud Jõnn: „Kaua sa ikka tuled, tule juba 
ükskord!” Kohe kukkunud pehastanud raa mitmeks tükiks 
tekile. 

Enamasti igal hilissügisel, kui laevad talvekorterisse jäid, tuli 
Jõnn talveks koju. Kojupääsemiseks tuli Jõnn Kihnule 
lähimasse punkti mandril, Pootsi randa, et paadiga üle mere 
sõita. See oli ikka detsembrikuus, kui merele hakkas jää 
tekkima. Sageli siis enam paadiga merele ei pääsenud. Tuli 
mitu nädalat oodata, kuni nii kõva jää tekkis, mis inimest 
kandis. Jõnn läinud siis Manija saarele, mis asub üsna 
mandri lähedal ja kuhu kergesti pääseb. Sealses ainukeses 
peres parandanud ta peremees Mardi mõrdu ja võrke. 
Esimesel võimalusel läinud Jõnn Manijast üle nõrga jää 
jalgsi Kihnu – seda teed on kaheksa kilomeetrit. Et Jõnn oli 
peaaegu igal sügisel esimene üle jää Kihnu tulija, kutsutud 
teda „iäkatsujaks”. Kui Jõnn oli jää ära katsunud, hakkasid 
teisedki üle mere käima. 

Kord hilissügisel Pootsist paadiga Kihnu sõites jäädud tormi 
kätte. Hädavaevu saadud Kihnu. Pärast seda öelnud Jõnn, et 
ookeanis ei võta elu ära, aga siin „luadõs” (=lombis) pidanud 
see juhtuma. Ta korranud sageli, et maailmas saab kõikidest 
meredest üle, ainult Kihnu Silmavahelt mitte. 

1912. a. kevadel öelnud Jõnn, et ta on küll meresõiduks 
vana, kuid läheb siiski veel viimast korda laevale kapteniks. 
Jõnn läinud Saaremaale Kihelkonnale, kust purjetanud 
„Rock Cityga” Inglismaale. 

„Rock City” hukkus 19. novembril 1913. aastal reisil 
Hernösandist (Rootsis) Londonisse. Kolm meeskonnaliiget, 
sealhulgas kapten, hukkusid ja maeti Oksby kalmistule. 
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Mia võesi olla kümne aastanõ, kui ta sii käüs. Vana Jõnn 
oli kaherautsõ püssü tuõn Juanilõ. Loego Mihkel oli selle 
püssügä kulli vigasõs lasn ning koo tuõn. Kull toibon ää 
ning läin kodont õuõst lendu. 

Loego Tuõma emä olid Uiõda Mariga õed. Mari oli vana 
Jõnnu vennänaenõ. Vana Jõnn tuõn koti püülijahu 
ühekorra. Mari müün muist maha: nämäd tehe nda 
paeluga kedägi. 

Sie oli pühäde aeg, piäle jõulu või sedäsi. Vana läin 
Sauõndi aidõ vahelt läbi ning läin jalgupidi läbi lumõ. 
Teesed ütlen, et: “Sjõnd kannagid piäl.” Vana ütlen, et: 
“Mia ju rääme pütä raskunõ kua!” Jäme, paks mies oli.

Meil oli ühe laeva pilt. Ies mastis olid rajad, kolmõ 
mastiga oli vist. Vana oli sõitn selle piäl. Kas oli vana 
“Cophandõl” või? Jõnn oli laeva taga otsõs nähä. Vana 
tundis selle pildi järge laeva ää küll.

Vana oli riäkn, et kõegist muajõlmast suajõ läbi, aga 
Kihnu Silmävahelt ei suajõ läbi. Vana tuli ikka sioksõ 
aaga, et iä juõsis allõs läbi, oli nõrk.

MIHKEL MÄES 
KIHNU JÕNNUST
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Kihnu Jõnn laeva “Cophandel” meeskonnaga

Parklaev “Cophandel” osteti hollandlastelt, tegu oli vana randajooksnud laevaga. Siinmail parandatud laev ära ja hakatud 
sõitma. “Cophandel” läinud vanadusest nii kõveraks, et viimaks polnud enam vöörist ahtrit nähagi olnud. Kihnu Jõnn aga 
kiitnud, et küll on ikka vägev laev, mida kõveramaks läheb, seda kiiremini purjetama hakkab! Läheb ikka nii, et meri 
põrub!



Jõnn toitnud meeskonda korralikult. Veendumaks proviandi 
kvaliteedis, lasknud ta kõigil liha-ja heeringatünnidel kaaned 
avada. 

Kord hakanud mehed nurisema, et neile ikka soolaliha 
antakse. Teistes laevades antavat ka klimbisuppi. Jõnn 
öelnud: “Äh, limpä või?” ja lasknud mitu kotti saiajahu laeva 
tuua. Nüüd antud meeskonnale mitu päeva järjest 
klimbisuppi. Mehed tüdinenud sellest toidust nii ära, et 
hakanud üksteist klimpidega pilduma. Jõnn küsinud siis, et 
kas tahate veel limpä?

Pärast seda hakatud mehi pannkookidega toitma, mille 
tagajärg olnud sama.

Kihnu Jõnn oli vilets keelemees, peale eesti keele tönkas ta 
pisut saksa keelt. Siiski sai igalpool hakkama. Eesti keelgi oli 
vilets. Kord kirjutas Kopenhaagenist oma peremeestele 
Kuressaarde, milles teatas, et on ostnud söögiks 
laevameestele “siia jalku”. Asjatult murdnud peremehed 
pead, et kuidas ometi need siiakala jalad võiksid välja näha. 
Viimaks arvanud nad, et küllap ta siiski ehk ostis seajalgu, 
mis Taanis on väga odavad. Kirjal olnud allkiri: “Teie 
alandlik tender!”

Fotol on parklaev “Lilly”, mille Kihnu Jõnn ostis enesele 
kontradmiral Johan Pitkalt. 

Kolga mees Tamberg, kes “Lillyl” madrusena teenis rääkinud 
selle laeva kohta: “Oli ilus, mõnus laev, aga nõrgalt ehitatud 
ja lekkis palju.” Ka Pitka jutustab oma mälestustes, kuidas 
laev orkaanis läks lekiks ja pidi tema käes Atlandi ookeanis 
peaaegu põhja vajuma. Kuna laeva lekkimine oli teada, siis 
oli tekile ehitatud tuuleveski, mis pumpas vett laevaruumist 
välja. Kuna tuulepump ei suutnud sissetungivat vett välja 
pumbata, siis pandi sellele lisaks ka käsipumbad tööle. 
Laevas oli juba 8 jalga vett. Selgus, et laevaninas olid 
küljeplangud täävi küljest lahti murdunud, kust vett kosena 
sisse tungis.Pöörates laeva alla tuult, suudeti seekord siiski 
laev uppumisest päästa, pidurdades vee sissevoolu prao 
täitmisega tõrvatakkudega.
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Asunud tööle Eesti Riiklikus Meremuuseumis, tegin 
esimese mereajaloolise tutvumisreisi Hiiumaale. Seal  
külastasin 11. augustil 1977 Emmaste vallas Tärkma 
külas Peedu talus kõrges eas vanaduspölve veetvat naist, 
kes noore neiuna sõitis 1909. aasta suve laevakokana 
parklaeva Brödrene peal, mille kapteniks oli Enn Uuetoa 
– Kihnu Jõnn (1848-1913). Ta oli sündinud mereäärses 
talus 1888. aastal meremehe ja kaluri perekonnas. Olin 
temaga varem kohtunud 1960-aastatel, kui veel elas ka 
tema õde. Seekord olime koos ajakirjanik Bernhard 
Viidinguga, kes kirjutas Amaliest ka loo Rahva Hääles.

Amalie Tärki tookordsest usutlusest tehtud ja 1977. 
täiendatud märkmete põhjal kirjeldan kokkuvõtvalt 
laevakoka  erksas mälus hoitud fakte ja sündmusi.

Peedu normaaltalu oli Emmaste mõisa poolt müügile 
panduna ostetud 19. sajandi lõpul kolme juba kalapüügi 
ja merendusega tegeleva mehe poolt, kes peamise elatise 
teenisid merest ja talutöö naiste hooleks jätsid. Elati 1890. 
aastal ehitatud majas. Rikkam nendest oli laevameister 
Peeter Hausberg, kes ehitas oma pere jaoks päris linna 
moodi maja. Juhan Tärk, Amalie isa, Käis kevadeti Pärnu 
rannas räime rändpüügil ja sügiseti kalastas Saaremaal 
Vaigu rannas kilu.. Talveti tegeles kodurannas jääaluse 

AMALIE TÄRK 
KOKAKS PARKLAEVAL 

“BRÖDRENE” 
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noodapüügiga. Kesksuvel käidi Saaremaal metsaveo 
väljavedamise randades laevu laadimas. 909. aasta varasuvel 
Amalie oli isaga tööl Vaigu rannas, kui sinna reidile purjetas 
suurreeder Jaen Teär ja kompanii parklaev Brödrene 
(suurus 670 brt., ostetud Tallina lähedal avariisse sattunud 
alusena odavalt 1905. aastal. Müüdi hiljem inglastele. 
Selliseid ilma, merd ja aegu näinud vanu parklaevu oli Teäre 
ettevõttes koguni 6, mille peale suurem osa kogenud 
meremehi ei julgenud tööd küsida, sest kolm neist  hukkus 
tormi läbi). Tol varasuvel oli Brödrene kapteniks Enn 
Uuetoa (1848-1913). Tema meeskonna kokaks oli üks 
Saaremaa tüdruk, kes Vaigu rannas laevalt lahkus. Uut 
polnud silmapiiril näha. Uut hakati otsima. Seda kuulis ka 
21. aastane Amalie Tärk. Ta ütles isale, et kui läheks 
pakkuma. Noore rannaneiu süda igatses merede, maade ja 
kauguste järele. Isa aga ütles. „Mida sa naljatad?” Aga 
laevamehed, suurem osa saarlasi, said teada, et üks hakkaja 
Hiiumaa tüdruk on valmis uueks kokaks tulema. Nad tulid 
isa juurde ja rääkisid ta pehmeks. Amalie roniski laeva.

See laev oli suur ja võõras, pealegi vana korv, mis kõik tuuled 
ning pargid saanud. Ja tüse kihnlane kapteniks, kavalad 
silmad tüdrukut hindamas. Amalie ebales ja tahtis maha 
astuda.

„Kui see nõnda on, siis peab tüdruku maale tagasi viima,” 
ütles kapten. Aga siis ärkas Amalies randlane. Häbi on 
alustatud asja nõndasamuti jätta. Taganeda ei tohi. Küll 
Jumal aitab, kui häda tuleb. Ning nõnda sai Maalist (nii teda 

kutsuti) kokk suures purjelaevas, kus kapten tüürimees ja 
kümme kartmatut meremeest, kes mastides käivad.

Purjetati metsamaterjaliga Rootsi, sealt Inglismaale, kust 
võeti koksilaadung. Kivisütt polevat Kihnu Jõnn tahtnud 
laadida. Liiga raske, äkki laguneb vana laev all ära. Tõsi see 
oli, tulles said Põhjamerel särust tormi, mis reelingu ära viis 
ja vett plankude vahelt sisse ajas. Mehed vehkisid 
vahetpidamata pumpade juures. Pärast tormi ütlesid et Tõnn 
päästis (nad viitasid tekile seatud tiibadega pumbale, mis 
tormi ajal jaksab suurema leki parda taha tõsta. 

 Maali jõudis vaatamata ilmale ja oludele söögid valmistada. 
Rohkem kartulist, soolalihast ja  soolakalast. Madruste 
hulgas oli ka Riia merekooli õpilane Mihkel Piigert, kes 
praktika sõitu tegi. Tema kiitis Maali tehtud toitu kõige 
rohkem. Kambüüs asetses tagapool masti, kapteni, tüürimehe 
ja pootsmani kajuti kõrval. Koka jaoks oli seal ka koikoht.. 
Kaptenil oli ka üks kajutiosa magamiseks.

1910. aastal jäeti Brödrene Taani Odensee sadamasse 
talvekorterisse. Seal sai Amalie mahamaksu. Kapten ise tuli 
teda linna saatma ja aitas valida õmblusmasinat. See oli 
rannanaiste suur unistus.

Laevast lahkumisel kinkis Mihkel Piigert Maalile 
värvipliiatsitega enda joonistatud kaardi, mille peal suur ring, 
mille sees purjetab Brödrene. Allservas meelespea lilled, üks 
oks nelja õiega ja allkiri  „Grüss aus Odensee von M. 
Piigert.” Tagaküljel tindiga kirjutatud „Mälestuseks kallile 
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Maalile Odensees 24. jaanuaril 1910”. See kaart oli Maalile 
jäänud ainsaks mälestuseks pärast repressioone ja maja 
rüüstamist 1950. aastate alguses.

Suurvõimude meelevalda sattus ka Mihkel Piigert 
(1891-1945), kes hukkus Saksamaal Flensburgi 
pommitamisel. Oli laevakapten ja  Eesti mereväe 
kaptenmajor. 

Laevakapten Enn Uuetoa kutsuti pärast Brödrene müümist 
kapteniks Teäre kompanii parklaevale Rock City (ehitatud 
1868, pikkus 52 meetrit, mahutavus 720 brt.), millega 
hukkus raskes tormis 1913. aasta hilissügisel Taani rannikul.

Amalie Tärk elas üle 90 aasta vanuseks. Üksikuks jäänud, 
oma nooruses koos Kihnu Jõnnuga merd sõitnud 
heasüdamlik rannanaine sängitati 1981. aastal Emmaste 
kalmistule.

(Bruno Pao 2013)
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Amalie Tärk vanduspõlves
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Parklaev “Brödrene”. Teadaolevalt juhtis Jõnn seda laeva aastatel 1909-1910. Sellel laeval oli kokaks 
ka Peedu Maali (Amalie Tärk).



Johan Pitka (1872 - 1944) kaugsõidukapten, Eesti 
Vabariigi Merejõudude juhataja, kontradmiral 

Endine kapten 1866. aastal ehitatud kaugesõidu 
parklaeval "Lilly", millega sõitis kaks korda Lõuna-
Ameerikasse. Kihnu Jõnn ostis selle laeva kapten Pitkalt 
1896. aastal ning uputas selle u. 1899 Põhjamerel.

“Lilly” ei unustanud mind ka siis, kui Jõnn oli tema 
Põhjamere põhja matnud. Mõni päev enne jõulupühi 
1900. aastal märkasin ma Riia aurikul tüürimehena sõites 
oma vahis laeva ees kolm rumbi pakpoordis lainetel 
šokolaadikarva eset. Võtsin kiikri ja uurisin seda. Niipea 
kui ese jälle lainele tõusis, nägin, et see oli “Lilly” raudne 
veetank, mu enda segatud šokolaadikarva värvi all. 
“Minu vana laev, park “Lilly” on hukkunud” ütlesin ma 
vahi vahetudes kapten Laatsile. “Kust te seda teate?” 
küsis too imestunult. “Ta saatis mulle ise sõnumi oma 
veetankiga,” vastasin ma. 

Seepeale naeris kapten ja ütles väga kahtlevalt: “Ega 
“Lillyl” üksi niisuguseid raud veetanke pole.”  

 

JOHAN PITKA
KIHNU JÕNNUST
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Aga kui olime jõudnud Grangemouthi ja kapten tuli linnast laeva sisse klaarimast tagasi, ulatas 
ta mulle ajalehe, kus oli punase pliiatsiga märgitud sõnum “Lilly” hukkumisest Doggerbankil, 
ja ütles: “See oli tõesti imelik juhtum! Nii kaugele ja otse meie kursile oli see tank triivinud.”
(J.Pitka Kuldsed aastad “Lillyga” lk.314-315).



Ühe viimase kihnlasena ning ainukese Kihnu naisena läks 
Jõnnu laevale kokaks noor tüdruk Nurme Reet Kosser. 

Vanemad ei lubanud teda Kihnust lahkuda. Jõnnu laev 
seisnud parajasti Kihnu all. Kui Jõnn Reeduga laeva 
läinud, siis olnud tüdruk paadipõhjal pikali, et teda maal 
ei nähtaks. Parajasti veetud lähedal rannal välja uut 
purjekat, kus palju rahvast tegevuses olnud. 

Kavalus õnnestunud ja rahvas ei olevat Reetu paadis 
märganud. 

Teatakse rääkida, et Reet polevat enam kunagi 
kodusaarele naasnud. Jäänud hoopis elama Taani ja 
sünnitanud seitse poega, kellest kahjuks kõik olid 
erinevate õnnetuste ja haiguste läbi noores eas surnud. 

NURME REET & JÕNN
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Mia viisi vaesõ iägä ta üle. Inimest ei kannass, lodjaga viisi 
üle. Meie viisime ta üle. Sie Madli, mis Matu Tanilil ond, 
oli kua. Ning ütles, kui ta koo tulõb, siis võtab naesõ.

Tämä oli raskõ mies, iä mädä. Nda kui kõrva astub, saab 
sisse. Saemõ Manõja üle. Ütles: ”Jumal tänätüd, saemõ 
üle!” Mia ütlesi: “Ei põlõ, üks lahe viel!” - “Kas siis sii kua 
nda kjõmpus olõ?” Saemõ üle. Vana ütles, et nüüd mia tie 
nüüd viimse reesi. Nüüd akka rahulikult elämä, võta naesõ 
ning.”Läks ning jäi. Englismal, mis selle madaliku nimi oli. 
Rostas või. Lae ei mõestass rooli ning viis sjõnna siäre 
piäle. Vana sjõdus oma masti külge. Ning viis tämä kere 
randa.

Vana läks üle Amieriku. Siis võttis Kihnu mehe, arimata 
mehe tüürmanniks. Poesi nolk, Tohvri Mihkel oli 
tüürmanniks. Käüs ää ning siält ta sai jõrmsa kuulsusõ. Ise 
olõss kua õpitud mies mitte. 

Sekstanti ta ei tunnõss – või tiädis. Aga mis nad kirjutavad, 
kõik ond valõ andmõd. Kõegõ esimene oli tämä mies, kis 
kundõrbandi viina akkas tuõma. (Kas sedä võega kirjuta?) 
Mitte üks Kihnu mies ei tiäss, kus Miemel ond. Akkas imu 
piäle, et lähäb kundõrbanti viina tuõma. Siis oln Laosõ 
vana Juri ning Uiõda Jõnn, kaks siokõst turakad. Pidän 
nõu, et lähme salapiiritust tuõma. Aga kumpki ei tiä, kus 
ond. Siis kahengõst akkasid nõu pidämä. Muhulasõ käest 

JAAN LAOS JÕNNUST
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kuuln, et Miemlist suab. Noh, ning nämäd said siis kogo selle 
muhulasõga. Sõni läin kui Liibuni – nõu otsõs. Liibus kuuln, 
et lähtväd viina tuõma. Ning mõistus ei võta kindi, kus 
Saksamua ond. “Omitõ oma kangõ käegä katsma uut tied. 
Äkest küsüsime kurssi vana eede käest: “Kus ond 
Saksamua?” Vana eit näütäs käegä: “Ikka siäl liäne puõl!” 
Vana riäkis miolõ ää.Kui meie siält ää tulimõ ning viina käde 
saemõ, tõemõ piiritusõ ää. Mio kaaslanõ Laosõ Juri langõs 
piiritusõ müümise juurõs kjõmpu. Laosõ Juri võeti kindi. 
Mia ütlesi siis valuga: “Juri, aa püksid maha ja juõsõ metsä! 
Sedäsi piäseme ää.” Püksid jäid veneläse käde. Veneläne 
laskis ta põõsa taha sjõtalõ minnä. Sedäsi piäses ää. Tämä 
riäkis miolõ, et tämä võtaks Umba Tiiu naesõks, et mis mia 
arva. Mia käösi Sepäl küläs, tämä käüs siäl. Kutsus mjõnd 
oma laeva. 

Tämä ei ususs oma vend Juani egä vennänaist Marit. Mari 
tuõn liha kiemä, sia änd pandud kiemä. Vana ütles, läbi ninä 
riäkis: “Egäss mia siakarjanõ põlõmtõ!”Jõlma kuõlitamatta 
mies oli, oma targa piägä, mitte kusagil kuõlis ei käüss. Julgõ 
mies oli. Aga sie ei põlõ õigõ, mis nad tämäst kirjutavad. 
Tämä ei olõss kuri mies, aruta iä mies oli. Aga mitte pilgakõ: 
Kihnu Jõnn, Kihnu Jõnn! Uiõda mõistis päävä maha võtta 
küll vägä jästi. Kihelkonnal piäks olõma viel, kis tedä 
tiädväd. Sii Kihnus on viel üks Jaan Laos /s.o jutustaja ise/, 
kis tundis Uiõda vana Jõnnu! Sedä mia ei kannata, mis 
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Parklaev Brödrene ehitatud 1858. 701 bruttoregistertonni. 
Kui Jaen Teeär enam laevaga merele minna ei julgenud, 
ostis Jõnn selle “vana korvi” endale ja jätkas meresõite.



Kokkupuutumisest Kihnu Jõnnuga, kes oli tol ajal 
parklaeva “Einigheiti” tüürimees, jutustas kapten 
P.Kõmmus järgmist : “Ol in seekord Heinaste 
laevaomaniku kaugesõidu purjelaeval Mikael tekipoisiks. 
Sügisel saabus laev Riiga ja jäi siia talvekorterisse. Siit 
tuli asuda jala koduteele – Hiiumaale. Samal ajal oli Riias 
kuulus vana hiiu kapten Mihkel Kalju oma meeskonnaga. 
Tema oli parklaev “Einigheiti” ära müünud ja asus nüüd 
meeskonnaga koduteele. Asusime siis koos nendega 
minema. Hulga peale palkasime Riiast hobusemehe, kelle 
ülesandeks oli meie pakkide vedu, ise aga marssisime jala 
koorma kõrval. See oli väga tore ja lõbus teekond. Teiste 
seas oli meiega ka müüdud parga tüürimees – kuulus 
Kihnu meremees Enn Uuetoa ja tema vend Jaan. Jõnn 
oli hea seltsimees. Ta oli kogu tee heas meeleolus, tegi 
alatasa nalja ja puhus mõnusat juttu. Meid, nooremaid, 
mehi kohtles ta hea isana, pärides üht-teist ja andis 
vanema inimese kogenud ja head nõu. Jõnnu vend Jaan 
oli hea pillimees. Niipea kui kusagile kõrtsi jalgu 
puhkama või öömajale jäime, tõmbas ta oma suure 
lõõtspilli välja ja väsimus ununes. Vanemad ja rahakamad 
mehed kippusid siis vahest kõrtsus napsutama ja lõbu-
lärmi oli laialt...

KAPTEN KÕMMUS 
JÕNNUST
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“Rock-City” oli 813 bruttoregistertonni suurune parklaev. 
Laev oli ehitatud Kanadas Quebekis, puust 1868. aastal. 
1884. aastal müüdi laev norralastele ja 1891. aastal edasi 
Ameerikasse. Laeva pikkus oli 173 jalga. Kihnu Jõnnu 
käsutusse jõudis laev 1912. aastal.

19.11.1913 Jõnnu hukkumine Taani ranniku lähedal. 
Oksbys leidus üks 92-aastane vanake, kes oli „Rock City” 
hukkumise ajal olnud 13-aastane poisike ja mäletas sellest 
kaugest ajast mõndagi. Ta rääkis, kuidas Jõnn rannalt 
leitud, talle kunstlikku hingamist teha tahetud ja arst 
kohale toodud. Ta mäletas ka, et Jõnnul olnud 
hülgenahkne mantel ümber pea mähkunud ja võib-olla 
kapten hoopis lämbus, mitte ei uppunud. Ja selle mantli 
tükid olid haua põhjas koos mõne nööbiga säilinud!

KIHNU JÕNNU TEEKOND KODUSAARELE

Nüüd veeretasid eestlased autokäru Kihnus tehtud 
kirstude ja Pärnus raiutud kiviga haudade juurde. 
Lihtsaid kirste nähes vallandus pealtvaatajailt 
pettumusohe, ju oodati esinduslikke sarkasid, aga meie 
mehed seletasid asja ära – tegemist on Kihnu 

KIHNU JÕNNU 
HUKKUMINE
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matusekombega, kus kõik inimesed surma ees võrdsed. 
Järgmiseks hommikuks olid taanlased säilmed kirstudesse 
pannud, haud oli piinlikult korda tehtud ja mälestuskivi 
paigas. Kivi avamisel kõneles Kihnu mees Johannes Leas, 
kõneles Oksby kirikunõukogu esimees Peder Hansen. Siis 
kandsid eestlased ja taanlased üheskoos kirstud kirikusse. 
Kirikus katsid eestlased sargad meie rahvuslippudega, 
taanlased panid nende peale oliivipuuokstest pärjad ja algas 
meie Emmanuel Kirsi ning nende Gunnar B Kodali 
läbiviidud jumalateenistus. Kui see läbi, alustasid Jõnn ja 
Karl oma pikka koduteed. Ülesõidul Taanist Rootsi ehk 
Helsingörist Helsingborgi oli sarkadel kaks lippu – nii Eesti 
kui Taani oma, loomulikult filmiti, loomulikult seisis kogu 
liiklus, kui VIPid läksid. Rootsi toll tahtis kirste lahti teha, 
kuid lõpuks siiski loobus. 

(Henn Laik.Mõnda huvitavat Jõnnu kojutulekust//Pärnu 
Postimees.-29. Juuli.-1992).  Pärnust viidi kahe meremehe 
säilmed laevaga „Kajak” Kihnu. Kirikust viidi Eesti ja Taani 
riigilippudega kaetud sargad Kihnu kalmistule. Surnuaial, 
peavärava kõrval, olid poolde lipuvardasse tõmmatud Taani 
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“Rock-City” vrakk Taani rannikul
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Kihnu Jõnnu isiksus paelus mind väga ja ma otsustasin 
külastada tema sünnisaart ja kodutalu. Saabusin Kihnu 
ühel palaval suvisel keskpäeval, tulles Pärnust Kihnu 
postipaadiga. Matk viis kõigepealt Kihnu  kauplusesse, 
kus lahke kaupmees Sutt andis juhatust ja juhtnööre, 
kuidas Kihnu Jõnnu kodutalu üles leida. Komps 
fotoaparaadiga ja mõne muu tarbeesemega käes, 
sammusin mööda kruusast rada. Inimhinge ei olnud 
kusagil näha. Oli täielik tuulevaikus. Hääletu ümbrus 
tundus kuidagi ebareaalsena. Olin hommikul joonud 
ainult tassi kohvi ja nüüd palavuses tundsin nälga, janu ja 
väsimust. Olin nagu kuidagi väljaspool aega ja ruumi.

Viimaks leidsin otsitud talu. Suurte põliste puude all, 
tüüpiline pikk tahumata palkidest õlgkatusega taluhoone. 
Teadsin, et Uuetoa talus elab nüüd ainsa elanikuna 
Jõnnu venna Jaani naine. Õues ei leidnud kedagi. 
Kolistasin kambri ukse taga. Talus ei olnud inimhinge. 
Jalutasin ümber taluhoone. Läbi põlispuude tungisid 
üksikud päikesekiire laigud, paitades ilmast ja asjast 
hallunuid palke. Hoone üks akendest oli eriti 
päikeserohke. Astusin selle akna juurde, surusin näo 
vastu aknaklaasi ja vaatasin tuppa, kust mulle vastas 

KIRJANIK EVALD PAST 
KIHNUS
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Kihnu Jõnn poolpilkava võrukaela naeratusega. Kuulsin 
otsekui teda lausuvat: “Ah, siin sa nüüd viimaks oled!”

Päikesest hellad silmad ei seletanud kambri sisemust. Ainult 
akna all laual, täies päikesesäras nägin tumedasse puusse 
raamistatud Kihnu Jõnnu fotot. Jõnn istus rõõmsa 
naeratusega keset fotot mugaval toolil, rahul enesega ja kogu 
maailmaga. Seljas olid tal kirikuriided ja peas eest ülespoole 
keeratud äärega valge panamakaabu. Jõnnu kõrval, pisut 
tagapool seisis noor naisterahvas, samuti pühapäevariietuses. 

Kuulsin samme oma selja taga ja ümber keerates nägin üht 
vanemat naist mind umbusklikult silmitsevat. Selgus, et see 
oli Uuetoa talu praegune perenaine ja Jõnnu vennanaine. 
Seletades perenaisele, miks ma tema talus ümber luusin ja 
akendest sisse piilun, muutus ta lahkemaks ja kutsus mind 
hoonesse sisse. Siis viis ta mind otsekohe kambrisse, mille 
aknast ma olin sisse vaadanud. Perenaine rääkis, et see on 
Jõnnu kamber, kus vana kapten magas ja elas. Keskmise 
suurusega talutuba. Seintel purjelaevade maalid. Akna all 
juba eelpool mainitud laud ja toa tagaseinas voodi, kuid 
voodi jalad olid ebaharilikult kõrged ja kogu voodi sarnanes 
enam laevakoile, kui harilikule taluvoodile. Perenaine, nähes 
mu huvi voodi vastu, seletas, et see voodi on Jõnnu 
muretsetud ja ta magas selles alati kui kodus juhtus olema. 
Ma võtsin oma kompsust välja fotoaparaadiet seda 
ebaharilikku voodit pildistada. Nüüd sai perenaine väga 
pahaseks ja keelas kategooriliselt voodi pildistamise, 

seletades, et kuna nüüd magab tema selles voodis, siis on 
selle pildistamine äärmiselt ebamoraalne.

KIHNU JÕNNU ASJA TOPS

Nii jäigi Kihnu Jõnnu omapärane voodi pildistamata, kuid 
perenaise loal pildistasin seinalolevaid maale. Pärimise peale 
seletas perenaine, et fotol Jõnnu kõrval seisev noor 
naisterahvas on tema laeva naiskokk. Foto kõrval laual oli 
imelik puust kaanega karbike. Küsisin, et mis karp see on, 
mille peale perenaine vastas, et see on Jõnnu asja tops. Ei 
läinud korda selgitada, milleks Jõnn seda karbikest 
kasutanud  oli. Ninatubakatoosiks oli see liiga suur, tubaka 
või sigarikastiks liiga väike.

Kihnu Jõnnu talust lahkudes tänasin perenaist ja viisin kaasa 
sõjasaagina Jõnnu foto ja tema saladusliku karbikese. 
Annetasin mõlemad esemed hiljem Tallinnasse tagasi jõudes 
Meremuuseumile ja palusin karbikese muuseumi kogudesse 
sisse kanda Kihnu Jõnnu asja topsina.

Kihnu Jõnnu lugude paigutamisega olin päästnud vana, 
legendaarse meremehe ununemisest ajahõlma. Tema kuulsus 
levis randadest sisemaale. 

(Kihnu Mere Seltsil ei õnnestunud kahjuks leida Eesti 
Meremuuseumi kogudest Kihnu Jõnnu asja topsi).

r

xxvi



SIGA JOOKSUS

Jõnn läinud isaga neile reisidele kaasa juba poisikesena. 
Kord sõidetud sealaadungiga Riiga. Olnud vastutuul ja 
mindud sisse Salatsi jõkke soodsat tuult ootama. Seal 
jooksnud üks siga kisaga üle parda, ujunud maale ja 
jooksnud metsa. Mehed läinud maale siga otsima. Öö 
tulnud peale ja otsimine ei andnud tulemusi. Ei leitud siga 
ka teisel ega kolmandal päeval. Meestel olnud hirm, et 
parun kahtlustab neid sea müümises viinarahaks.

Viimaks kuulnud mehed, et siga käib iga päev 
lähedalasuval orasepõllul söömas. Vana Toomas pannud 
väleda noormehe Umba Pärdi siga passima ja püüdma. 
Ise öelnud: “Pärt, sa oled nii väle, et püüad noore halligi 
(hülge) jooksult kinni.” Siga tulnudki ja Umba Pärt 
saanud sea jalastkinni. Teised jooksnud appi ja siga 
viidud tagasi laeva. Kodusaarele tagasi jõudes kinkinud 
parun Pärdile 3 tööpäeva.

RAHVALIKKE JUTUKESI 
KIHNU JÕNNUST
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JÕNN PÄÄSTIS KIHNLASED NÄLJAST

18 aastasena olnud Jõnn juba ise kippar. Olnud siis kärme, 
kuivetanud, kuid tugeva kehaehitusega noormees. Korra 
olnud Kihnus näljaaeg ja Jõnn läinud külameeste kuudiga 
Peterburgist vilja tooma. Enne väljasõitu käinud vanematelt 
meremeestelt küsimas ja uurimas, kuidas Peterburgi sõita. 
Suursaareni läinud reis viperuseta, kuid sealt ei ole Jõnn 
osanud edasi sõita. Õnneks tulnud üks laev vastu. Üks Jõnni 
meestest – Maruse Toomas osanud saksa keelt. See küsinud 
siis saksa kaptenilt kurssi. Peterburgist ostetudki vilja ja 
päästetud Kihnu rahvas näljahädast.

Korra jooksnud soomlaste purjek Maria Virtsu juures 
Pöörlaius madalikule. Jõnn koos kihnlaste Matu Pärdi ja 
Tiidu Jõnniga ostnud avaristi ära, teinud sellele korraliku 
remondi ja rakendanud Maria kipsiveole Riiast Peterburgi. 
Kord sattunud küll laevaga Rohusaare juures karidele, kuid 
saanud laeva jälle vabasse vette ja parandanud vigastatud 
laevapõhja.

HÄRJA TAPMINE

Tuues Torisse puulaadungi, ostnud laevamehed seal härja. 
Kaup koos, teinud mehed kõvasti ostuliiku. Laenanud siis 
kellegilt kirve ja hakanud vintsipeaga laevasillal härga tapma. 
Politseinik tulnud kohale, hakanud mehi süüdistama ja 

protokolli kirjutama. Mehed visanud nüüd haavatud härja 
kailt laevalaele. Härg kukkunud Tiidu Jõnni varem samal 
päeval ostetud vokile ja purustanud selle. Mehed pääsenud 
siiski seekord terve nahaga politsei küüsist.

PEAD KIHNU POOLE

Ühe purjelaevaga jäänud Jõnn talvel Ruhnu ja Kuressaare 
vahel jäässe kinni. Saatnud meeskonna jääd mööda Kihnu. 
Ise jäänud venna Jaaniga laevale vahimeesteks. Toit aga 
lõppenud otsa. Jõnn läinud Jaaniga üle jää Kihnust toitu 
tooma. Teel tulnud öö peale ja mehed heitnud jääle magama. 
Asetanud pead Kihnu suunas, et oskaks hommikul edasi 
minna. Olnud väga külm, mehed pole öö jooksul silma kinni 
saanud ja lõgistanud öö läbi hambaid. Jõudsidki õnnelikult 
Kihnu ja tulid hiljem sama teed toidu ja meestega laevale 
tagasi.
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...kui tu lõviku tuuldõ t i ivu l 
mia ree s i kodont kaugõ lõ, 
s i i s tähtede l t mia taevavõ l v i l 
näe tied Atlandi merele.  

Kui puri kerküb, ankur tõusõb 
ning plagu lehvib tuulõ käe 
ning laenõ laeva tagant tõukab, 
tuul annab jõudu seilätä...

 (Kihnu Jõnnu lemmiklaul)

Enn Uuetoa: “Merd mitte 
tohe karta , merd p iäb 
austama ning merele piäb 
muiatõs vasta minemä, 
siokõstõlõ muigab kua meri 
vasta!”

xxix


