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Järg pöördel

lisaleht

Raimond Valgre 100 sünniaastapäeva 
tähistamiseks annab Eesti Pank välja 
temale pühendatud hõbedase meenemündi 
ja Eesti Post juubeliümbriku koos eritempli 
ja margiga. Eesti Rahvusraamatukogus 
avatakse Valgrele pühendatud juubelinäitus. 
Valgre on valitud muusikuna sajandi  
Eesti suurkujude hulka ja temast on loodud 
filme, kirjutatud raamatuid ja püstitatud 
mälestusmärke

Raimond  
Valgre – 100
Raimond Valgre sündis 7. oktoob-
ril 1913. aastal Riisiperes. Kuni ka-
hekümne neljanda eluaastani kan-
dis ta perekonnanime Tiisel.1937. 
aastal võttis perekond eestipärase-
malt kõlava nime. Oli ju tollal käi-
mas hoogne nimede eestistamine.
Valgre õppis klaverit eratundides ja 
avaldas juba koolipõlves oma luu-
letusi. 1931. a lõpetas gümnaasiu-
mi. Pärast ajateenistust kaitseväes 
1933. a alustas tööd elukutselise 
muusikuna ja hakkas enda loodud 
tekstidele laule looma. 
 II maailmasõja ajal kuulus 
Valgre Eesti laskurkorpuse an-
samblisse ja džässorkestrisse, 
esinedes nn agiitbrigaadiga väe-
osades ja tihti ka Leningradi ning 
Moskva raadios.
 Sõjateel kohtus ta leningrad-
lanna Niina Vassiljevaga, kes oli 
erialalt filoloog ning nende vestlus 
ja kirjavahetus käis inglise keeles. 
1993. aastal Raimond Valgre 80. 
sünniaasatapäevale pühendatud 
muu sikapäevadel, kus taas hakati 
Valgret meenutama ja täiel häälel 
tema loomingust rääkima, kutsu-
ti Peterburis elav Niina Vassiljeva 

Tallinnasse ja paluti tal kaasa võtta 
Valgre kirjad ning arhiiv.
 Niina Vassiljeva otsustas Tal-
linnas, peale muusikapäevade 
kontserte ja kohtumisi, jätta arhiiv 
tänutäheks Eestisse ja palus selle 
üle anda Eesti Teatri- ja muusika-
muuseumile. Muuseum on nende 
kirjade põhjal välja andnud raa-
matu. Suur hulk Niinale saadetud 
kirju moodustab usaldusliku päe-
viku Valgre viimastest eluaasta-
test. Valgre kirjutas üle 100 lau-
lu, millede meloodilised viisid on 
väljendusrikkad ja südamlikud, 
sõnad siirad ja tundeküllased. Ni-
metagem neist populaarsemaid 
nagu: “Muinaslugu muusikas”, 
“Peagi saabun tagasi su juurde”, 
“Vaid sina, Niina”, “Pühapäev 
Kadriorus”, “Saaremaa valss”, 
“Tiiu, Tiiu“, “Sinilind“ jpt.
 Raimond Valgre looming sai 
populaarseks alles pärast heliloo-
ja surma ja tänu just Georg Otsa-
le, kes nii Eestis kui ka Leningra-
dis neid laule esitas.
 Raimond Valgre suri 31. det-
sembril 1949. aastal Tallinnas ja 
on maetud Metsakalmistule.

Raimond Valgre muusikapäevad 
Oli aasta 1993. Tähtpäevade ka-
lenderplaani 2.-7. oktoober tegin 
ettepaneku lülitada Raimond Valg-
re 80. sünniaastapäeva tähistamise 
Tallinnas, Pärnus ja Tartus. Valgre 
muusikapäevade peakorraldajana 
panin kokku esialgse programmi. 
Päevade kavva planeerisime kont-
serdid (Horre Zeigeri bigbandiga 
Mustpeade majas ja Kustas Kiker-
puu orkestriga Sakala kultuurikes-
kuses), R. Valgre laulukonkursi G. 
Otsa muusikakoolis, mälestusõhtu 
Eesti Teatri- ja Muusikamuuseu-

mis ja filmi „Need vanad armas-
tuskirjad“ näitamise kinos „Sõp-
rus“. Moodustasime toimkonna ja 
otsustasime välja anda ka mõned 
trükised. Pöördusin palvega Valter 
Ojakääru poole, et tema aitaks kok-
ku panna Raimond Valgre raamatu 
käsikirja eesti ja inglise keeles, sa-
muti sai kokku pandud ja trükiko-
jale antud tellimus Raimond Valgre 
populaarsemate laulude ning heli-
kasseti väljaandmiseks. 
 Otsustasime enne juubeliüritu-
si korrastada Valgre hauda Metsa-

kalmistul, kuid kahjuks hauaplatsi 
ülesse ei leidnud. Appi tuli Valgre 
matustel käinud V. Ojakäär, kel-
lega koos sõitsime kalmistule ja 
üritasime leida Valgre perekon-
na hauaplatsi. Pika otsimise peale 
leidsime rinnuni rohust ja noorte 
põõsaste vahelt oletatava matmis-
paiga. Järgmisel päeval palusin abi 
kalmistu juhatajalt. Juhataja andis 
täpsed andmed Raimond Valgre, 
tema ema, venna ja õe kohta, kes 
olid sinna maetud. Tellisin kalmis-
tu kontori kaudu platsi korrastami-

se ning lasin valmistada hauakivi, 
kuhu palusin peale kanda nimed 
koos sünni- ja surmadaatumitega. 
Paar päeva hiljem helistas kalmis-
tu juhataja ja teatas, et nad on leid-
nud hauaplatsi korrastamisel mul-
la alt sammaldunud akordioniku-
julise kivi. Uurisin,mis olukorras 
kivi on ja palusin selle ära puhas-
tada ning korda teha. Nii jäid uue-
le tellitavale plaadile ainult ema 
ja venna nimed. Metsakalmistu 
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ja töökoda, kus plaat valmista-
ti esitasid arved, kuid äsja ühine-
nud Haridus- ja Kultuuriministee-
riumi uued ametnikud ei pidanud 
vajalikuks seda tasuda. Valgret ei 
peetud tol hetkel veel meie kultuu-
ri suurkujuks ja nii tuli kõik need 
tellimused paari kuu jooksul oma 
taskust tasuda. Seetõttu tuli leida 
raha mitte ainult ürituste ja trükis-
te eest tasumiseks, vaid ka ülejää-
nud tööde eest maksmiseks. Kogu 
asjaamine ja lahenduste otsimine 
viis selleni, et valmistasin koos 
paari sõbraga ette põhikirja ja lõi-
me Muusikakultuuri Jäädvustami-
se Sihtkapitali, mille kaudu maksi-
me paari aasta jooksul ära ülejää-
nud Valgre juubeliürituste korral-
damisega seotud võlad.
 Plaanisime kutsuda Tallinnas-
se mälestusüritustele külalisi ka 
Venemaalt (Niina Vassiljeva) ja 
Rootsist (Deddy). Deddy teatas 
viimasel minutil,et kahjuks ei saa 
ta tulla. Sain Niina telefoni ja lep-
pisime kokku tema saabumise aja 
ning ühtlasi andsin teada, et aita-
me katta tema transpordi ja maju-
tuskulud. Tõrge tuli sealt, kus seda 
kõige vähem ootasime. Niinal ei 
olnud välispassi ning Eestisse ei 
olnud enam võimalik nõukogude 
sisepassiga tulla ja viisat saada. 
Kuna olin teada saanud, et Niinal 
on Valgre arhiividokumente (kir-
ju, noote, fotosid jne), siis palu-
sin need kaasa võtta, et teha nen-
dest koopiad. Nüüd oli tema saa-
bumine ja kõik varem kokkulepi-
tu suure küsimärgi all. Pöördusin 
abi saamiseks välisminister Vellis-
te ja migratsiooniameti peadirek-
tori Kollist’i poole, kuid ka sealt 

vastati,et uue seaduse järgi ei tohi 
vene sisepassi enam viisat anda. 
Helistasin Eesti peakonsulaati Pe-
terburis ja palusin aidata ning leida 
mingigi lahendus. Tundsin huvi ja 
küsisin,kuidas lahendatakse erand-
juhtumeid? Vastati, et kuna uus 
seadus on äsja välja kuulutatud,siis 
erandkorras (näiteks matused) an-
takse viisa ka sisepassi. Selgitasin, 
et tegemist ongi erandolukorraga 
ning palusin vormistada kiirviisa 
Niina Vassiljevale. Mõned tunnid 
enne Niina teeleasumist helistasin 
ja palusin tal vahetada veidi vene 
rublasid eesti kroonide vastu. Li-
sasin, et ükskõik mis piiril öeldak-
se või juhtub, ärgu lahkugu rongist 
vaid arusaamatuste korral nõudku 
kohtumist ülemusega. Olin valmis 
vajadusel talle ise ka piirile vastu 
sõitma. Juhtuski see, mida kartsi-
me! Vene piir lasi Niina koos oma 
kohvri ja arhiiviga läbi, kuid talle 
anti mõista, et Eesti pool trahvib 

kindlasti ja saadab piirilt tagasi. 
Narva piiripunktis tuligi arusaa-
matus piirivalvuriga, kes nähes 
Niina passi, nõudis temalt raha. 
Niina oleks hirmuga nõutud sum-
ma ka maksnud, kuid tal oli va-
hetusraha vaid mõnisada krooni, 
mida ta ka pakkus. Mees pidas 
seda väheseks. Viimases hädas 
meenusid Niinale minu õpetus-
sõnad ning ta lausus: „Ja trebuju 
natshalnika!“ (ma nõuan ülemust). 
Kuna rongis muutus olukord piin-
likuks ja Niina keeldus väljumast, 
siis lubati saata ülemus. Rohkem 
seda mehikest ta enam ei näinud, 
saabusid uued ülemused, kes va-
bandsid. Niinal lubati sõitu jätkata.
 Tallinnas majutasime Niina 
„Lembitu“ hotelli ja tutvustasin 
talle muusikapäevade kava. Olin 
tellinud filmi „Need vanad ar-
mastuskirjad“ seansi kinoteatris 
„Sõprus“. Film oli Eestis mõnda 
aega jooksunud ja tellitud argi-

päevasele seansile ei olnud ühtegi 
piletit müüdud ning kassast tea-
tati, et seanss jääb ära. Küsisin, 
mitu inimest peab olema saalis, 
et seanss toimuks? Vastati, et ala-
tes neljast inimesest, seega ost-
sin neli piletit ja sättisime ennast 
Niinaga mugavalt istuma. Nii-
na oli üllatunud ja küsis, kus on 
rahvas? Vastasin, et see seanss on 
ainult temale. Õhtul olime Must-
peade majas, kus erinevates saali-
des korraldasime Valgrele pühen-
datud üritusi ning suures saalis 
toimus kontsert-ball „Raimond 
Valgre ja tema aeg“. Tutvustasin 
Niinale Valgre filmi peaosatäitjat 
Rain Simmul’it ja tegin ühtlasi 
ettepaneku,et Rain koos Niinaga 
avaks Valgrele pühendatud õhtu, 
paludes Niina avavalssile.
 Raimond Valgre muusikapäe-
vad jätsid Niinale sügava mulje. 
Kui asusime tema poolt kaasa 
võetud arhiivimaterjalidest (fo-
tod, kirjad, noodid jne) koopiaid 
tegema, lausus Niina „Ma arvan, 
et need arhiivimaterjalid peavad 
jääma Eestisse“ ja andis kohvri 
mulle. Ta lisas, et materjale oli tal 
rohkem kuid kahjuks on inime-
sed, keda ta usaldas, jätnud va-
rasematel aastatel osa välja lae-
natud arhiividokumente tagasta-
mata. Päevade kavas viisime läbi 
Eesti Teatri- ja Muusikamuuseu-
mis Valgre meenutuste õhtu. Soo-
vitasin Niinal anda isiklikult ar-
hiiv üle teatri- ja muusikamuu-
seumile, mis ka sündis. Hiljem on 
nende materjalide põhjal välja an-
tud mitmeid trükiseid.

Jüri Trei  
meenutused

Niina Vassiljeva Valgre mälestusõhtul 1993. aastal Tallinnas 
koos korraldaja Jüri Trei (paremal) ja Rain Simmuliga

Hannu ja Liliann Keskinen oma lastega. Foto Miina Makkonen

Tere! Saame tuttavaks
Oleme eesti-soome misjonäripe-
re, kes on läkitatud nii Eesti kui 
Soome luterliku kiriku poolt tee-
nima Peterburi Jaani kogudust, 
esialgu kolmeks aastaks. 
 Hannu ordineeriti diakoniks 
2011. aasta detsembris. Tööta-
sime siis Tartu Pauluse kogudu-
ses. Meie esimese tööperioodi 
ajal Omskis õppis Hannu Kelttos 
Ingeri kiriku diakooniakursustel 
ning ta tegigi Omski koguduses 
diakooniatööd – see tähendas ko-
dukülastusi, vahel pensionäride 
kirikusse sõidutamist jne. Põlt-
samaalt pärit Liliann on haridu-
selt soome filoloog, kes on teinud 
kogudustes laste- ja noortetööd, 
tõlkinud, juhtinud leinarühmi ja 
piibliringe. Oma eelnevaid oskusi 
ja töökogemusi püüame rakenda-
da ka Peterburis, koguduse laste-
töös ning täiskasvanutele mõel-
dud vestlusrühmades.

 13. oktoobril alustab tööd 
Jaani koguduse pühapäevakool 
ning see on mõeldud lastele ala-
tes 4. eluaastast. Tunnid hakka-
vad toimuma jumalateenistuste 
ajal. Saame kokku kirikusaalis ja 
läheme esimese laulu ajal koos 
keldrikorrusel asuvasse koguduse 
tuppa. Armulaua ajaks tuleme ki-
rikusse tagasi, et lapsedki võiksid 
koos täiskasvanutega altari juur-
de tulla ning seal õnnistuse saada. 
Pühapäevakoolis tutvustame las-
tele piiblilugusid, räägime kirik-
likest pühadest ja palvest, tehes 
seda mängude ja meisterdamise, 
aga ka laulude ja lugude jutus-
tamise abil. Kogu tegevus toi-
mub kahes keeles, et keeleoskus 
ei saaks takistuseks ühelegi tulla 
soovijale ning pakuks võimalust 
ka eesti keele õppimiseks. Lisa-
infot lastetöö kohta annab Liliann 
(tel. 8 921 983 4013).

 Tahame olla kaasteelised vai-
mulikes küsimustes nii Jaani ko-
guduse liikmetele kui kogu Peter-
buri eestlaskonnale. Hannuga saab 
ühendust telefonil 8 921 983 4012, 
et kokku leppida kohtumises, lee-
ritundide osas, ristimise ja teiste 

ametitalitustega seotud küsimus-
tes. Helistada võib ka meie kodu-
sel telefonil 572-2641.

Peatse kohtumiseni!

Õnnistussoovidega
Hannu ja Liliann Keskinen

Algus pöördel


