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Minu kodukiila enne 1940. a. (Orjaku)

An1a

Nurk
Orjaku

Umbes 700 aastat tagasi oli Orjaku veel iseseisevsaar. Maapinna pideva kerkimise
tulemusel liitus Orjaku jdrgneva paari sajandiviiltel Kassari saarega.Aja jooksul kujunes siia
talupoegade viletsate hurtsikutega kUla, mida kohalikud inimesed nimetasid Orjaauguks.
Herman Sergao andmetel hoitud siin vanasti suureskoopas v6i augus mtitigiorje, mille t6ttu
kutsutudki seda paika Orjaauguks.Parunitele aga selline nimi ei meeldinudja nad nimetasid
ktila Orjakuks.
Orjaku m6is on rajatud 17. sajandil. Aastasadadevaltel on Orjakul olnud mitmeid
omanikkeja rentnikke. 1796 aastalliiks m6is Magnus Johan Stenbockivaldusse.1818 aastal
pantis ta Orjaku kilmneks aastaks Vaemla ja Aadma m6isate omanikule Karl Johan von
Gernetile. Kolm aastat hiljem 1821 aastal mtitis Gernet Orjaku edasi Karl Magus De la
Gardie'le, Emmaste m6isa omanikule. 1835 aasta paiku liiks m6isnik rtihma sdjameestega
Orakusse, et sealne ktila havitada, sest taheti laiendada m6isamaid. Kuna talupojad
vabatahtlikult oma kodudest ei lahkunud, t6stsid sOduridnad viigivallaga majadestviilja. Vili
kanti aitadest 6ue ja sdtkuti porri, talupoegadekariloomad tapeti. Mitmetes taludes toimusid
verised kokkup6rked s6durite ja talupoegadevahel. Kuid mdisnik saavutaspeagi soovitud
eesmiirgi. Karl Magnus De la Gardie piirandas 1870 aastalEmmasteja Orjaku mdisad oma
kasupojale krahv Brevern De la Gardie'le. Viimane miitis omakorda m6lemad mdisad 1899
aastalparun Aleksandervon Hoyningen- Huenele.
Esimesemaailmasdjaalgul maandusOtJaku mdisa territoorjumil Saksalennuk. Ilmnes,
et Hoyningen - Huene miingis kokku Saksasalaluurega.Kiiina vallamajastoimunud s6jakohtu
protsessil sai parun ktillaltki leebe karistuse: ta saadeti Hiiumaalt mandrile ja sealt edasi
Siberisse.Kodaniku maareformiga 1920 aastateljaotati Orjaku m6isa maadtaludeks.
l.Ninaotsa - rahvasuustuntud kui ANDREI. See koht on viilja antud Andrei Koorele,
Vabaduss6jasosalemiseeest. algul ehitasta sauna,mis on siiani siiilinud. 1928 aastalehitasta
elumaja,kus praegu elab tema minia SalmeKoor.
2. See hoone oli kunagi m6isa teomeestemaja. Maja oli jagatud pooleks. Uhes osas
elasidm6isatOolisedja teisesosaselaskubjas.PraegukasutabSalmeKoor sedalaudana.
3. See hoone oli m6isa laut, kus peeti hiirgi. Lauda ilhes otsas valmistati juustu. M6isa
juustumeistrid olid Elene Karu - Aldosaar ja Ymmof kes oli sveitslane.Kolhoosi ajal peeti
seal ltipsilehmi. Umbes 1987. aastal hakati sellest laudast ehitama hotelli, mis on siiani
l6petamatta.
4. Seemaja oli kunagi m6isateomeestemaja.Koht anti Vabaduss6jasolemiseeestSein
Hermanile. Seemaja on praegu lagunenud.
5. Seehoone oli m6isahiirrastemaja.
6. M6isa kuivati, mis on siiani siiilinud. Kolhoos kasutas seda vilja- ja
heinaseemnekuivatina.
7. Sdprusesuvila.
8. Teetiiiresasuvm6isasepikoda, mis on praeguvaremeis.
9. Seeon saun, kus ktiisid mdisatoolised.
10. M6isa rehi, mis on tiiiesti hiivinenud.
11. SealasubElb Antsu suvila. Sedamaja hakati ehitamaumbes 1993 aastal.
12. Tallmeistri - (rahvasuus).Sellekoha sai mdisa tallimeesMatveus Karla ja ta 6de.
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Seemaja on havinenud.
13. Karjama - Karjama Sellekoha said Juhanja Liisu Kalju. Neil oli 11 last. 2 neist
elanadsiiani: Helmi ja Elviira.
14. Ludvi (rahvasuus) See koht kuulus Sein Hermanile, kes mtitis selle P6llu Hildale.
1960-ndateaastatel6pus mtiUsHilda majaJekateriinaM6ldrile.
15. Lonni (rahvasuus)See koht on v?iljaantud Kelder Liisule. Tema ttitar Lonni mtiiis
maja Jekateriina M6ldrile, kes omakorda mtiris 1960- ndate aastate l6pus selle J6piselg
Lainele. T972. aastastseisismajattihi ning umbes 1980aastalmiiridi maja Vilma Soonele.
16. Otsa - Otsa. Selle koha sai Uuskar Tiiu. Ta oli lesk. 1960- ndate aastatepaiku
mtitidi maja Kalju Helmile.
17. Porgi. Viilja antud Jaagup PSllule, kes pdrandas selle maja Jekateriina M6ldrile.
Piirast elas sealtema vend Konstatin P6llu ning praegu elab sealP6llu Jtiri Konstantini poeg.
18. Siillaotsa - Toose SealelasidMeeri Alveus, kellel kaks poegaja Lutsi Toose.Enne
s6jal6ppu laksid nad Rootsi. Siistulid sinnaelamavenelasedLonja ja SiinaGlatkov. Nad olid
ema ja poeg. 1953 aastal p6les aga maja maha ning nad elasid natuke aega kdrval olevas
hoones,kuid varsti lahkusid ka sealt.
19. ,,Hiiu Kaluri" ladu.
20. Sadama -Viiherea Sellekoha saidLiiv Aleksanderja Liisi. Kuni maja valmimiseni
elati aga Orjaku m6isas. Aleksander oli sepp. See maja p6les m6lema valitsuse ajal maha.
Pealemehe surmamiios nainevarti sellemaja tira Albert Mtinsile, kuna seeoli juba lagunemas.
21. Vahi - Joonase. Sellekoha sai Nurst JoonasVabaduss6jasosalemiseeest.Ta elas
sealkuni surmani. 1980-ndateaastatepaiku piiris maja Amilde Nurmsalu Joonasettitar.
22.Hugo Maide suvila.
23. Matseniidi (rahvasuus). Viilja antud Aleksander Nurstile. Senikaua kuni maja
valmis elati Orjaku m6isas.Aleksanderuppus.Hiljemelasid sealJdpiselgJohannesja Roosi
Eliise. Maja jai nendetiitrele Miinnik Ainole ning peale tema ja ta meheMiinnik Kalju sunna
piiris poole majastendaleEliise poja ttitar .
24. Tamme - Lepiku (rahvasuus) Seal oli vana mdisamaja.Viilja antud Kadramees
Eduardile.Koht on saadudVabaduss6jasolemiseeest.Neil oli 5-6 last. Lapsed surid k6ik
peale Agnese difteeriasse.Praegu elab sealAgneseminia Leonora Kiiiiramees.
25.Kildramees Aivar.
26. Rehe - Sassa.Sellekoha saidNatalieja Robert Holsmer.Nende 6uel olev suur kuur
oli kunagunemdisa rehi. Hiljem elas sealnendeminia Irene Holsmer ning pealetema surmajai
majata tUtreleLiivile, kes kasutab sedasuvilana.
27. Kruusiaugu - Harjaka. Viilja antud Kuriste Aleksandrile.Ta ehitassauna,kus elati
ning viiikese lauda. Siis aga piirandasisa talle Kuriste talu ning Aleksander liiks sinna elama.
Maja aga mtiiis Harjak Priidule. Uus maja valmis 1928 aastaLPraegu elab seal tema minia
KiiiirameesMeeta.
28 Ellamiie - Adamsini. Selle koha sai Leonti Adamson. Talu pidas, aga tema isa
JohannesAdamsonkuna Leonti laks elamaAustraaliasse.1940-ndatel6pus jai maja trihjaks
ning umbes 1953- 1954 elas seal JekateriinaM6lder. Pirastpoole olid seal suviti kolhoosi
vasikad.Ntitid ehitab sinna suvilat tuntud kunstnik Jaak Adamson, kes elab Tsehhis.
28.aAin Kullo
29. Paemurru - Peamurru Selle maja sai Liivo Jaani poeg, aga laan ise pidas seda.
1937 mUtidi maja August Kiiiiramehele. Peale tema surma elas seal edasi tema naine Marta.
1973. aastastelab seal,aga nendetritar TUll Eha.
30. Toompuu - Tee. Viilja antud Liig Johannesele.Algul elati vanas majas, mis
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praegusekson lagunenud. 1928- 1931 aastatelon ehitatud uus maja, kus praegu elab tema
poeg Liig Elmar.
31. Pihla - Peedu. Sellekoha sai August Tuulik. 1982 aastastjtii maja suvilaks.1992
aastalhakati ehitamauut maja ning 1995 aastastelavad sealVikerpuur Toomasja Maie.
32. Liivamlie - Miinsi. Valja antud August Mtinsile. Ta kinkis selle koha oma vennale
JaanMainsile.1912 aastalehitati Jausaselumaja,mis 1925 aastaltoodi Orjakusse.Praegu elab
majasAlbert M6ns, Jaanipoeg.
33. Tammekopli - Nurmiste. See koht on viilja antud Muda Aleksandrile,kes mtitis
maja Nurs Joosepile. Selles majas peeti Orjaku rahvale palvetunde.Hiljem mti{idi see maja
Brant Martale, kes piirandaskoha Vahtra Marele. Hoonet kasutati suvilananing varsti mtitidi
seemajauuestimaha,seekordLember Ulole.
34. Lendri - Teesalu. Valja antud August TeesaluleVabaduss6jasolemiseeest.Algul
elati praegusessaunasning 1928 aastalehitati vana maja. 1938 valmis, aga uus elamu. August
koos naisegaktitiditati l94I aastal ning siis asus sinna elama ta ema Maria. 1956-57 tuldi
Siberisttagasi ning siisjai sinnaelamaTeesaluValter Augusti poeg. Hiljem kasutati sedamaja
vahepealsuvilan. 1988 aastalaga tuli siia elamaValtri ttitar Kuivonen Lea oma perega.
35. Lageda - Piirna. Sellekoha sai AleksanderKoor Vabadussdjasolemiseeest.Algul
elati vanas majas,mis on varemeis. 1928 aastalehitati uus maja. S6ja ajal varjasid Aleksandri
keldris end 8 peret ja laksid siis Rootsi. Millalgi elasid siin ka vene s6durid. Praegu elab selles
majasAnne Nurk, kes on Aleksandri ttitar ning tema lapsed.
36. Piiri - Kiiiira. Selle maa sai Sein Rudolf ning ta mutis selle JohannesKtitiramehele.
Algul elati vanas majas, mis on siiani siiilinud. 1936 aastal ehitati uus elumaja, kus praegu
elavadtema poja Arvidi lapsed:Aldo ja Avo Kiiiiramees.
37. Selle maa sai Sein Rudolf jata mtiris maa maha JohannesKiiiiramehele.Algul elati
vanashoones,mis on siiani stiilinud. 1936-1938ehitati uus maja, kus praeguelabtema tiitar
Selmaja lapselapsAnne Kiiiramees.
38. Sireli - Polu. Selle koha sai JohannesRehe. Mtitis maja hiljem Matverk Peebule.
Sellel majal on aga seitseosanikku, kdik nad on Tallinna P6liitehniliseInstituudi 6petajad.
39. Kadakamiie. (ametlik) See maja on ehitatud 1985-1991 aastal. Seal elab
KiiiirameesMaido oma perega.
40 Miieotsa - Miieotsa. Vtilja antud Piirtel Johannesele.1935 aastal miitidi see maja
KiiiirameesMihklile. Praegu elab sealMihkli poeg Uno Kiiiiramees.
41. Kuivati, mis on varemeis.
42. M6isa aegnesilo hoidla, mis oli eeskujuksteistele.
43. Kuuse talu saun,kus kolhoosi ajal oli sepikoda.Sealt66tas Albert Mbns.
44. Ydrwa - Kuuse. See hoone on m6isaaegne. Kui maasid jagati olevat sellesmajas
elanud paar peret, kuni oma maja valmis saab. Viilja anti see maja aga Villem ja Minna
Kuusele. See koht on saadudVabadussdjasolemiseeest.Kuuse villem arreteeriti ning Minna
t6steti najast viilja. Minna laks siis Siiiirele elama. 1949-1972oli seemaja kolhoosi ltipsilaut.
Hiljem, aga kasutati vasikalaudana.1990 aastaston see maja, agatohi olnud ning 1996 aasta
kevadel lammutati.
45. Ldhmuse suvila.
46. M6isa teomeestemaja. Sealoli 3-4 korterit. Kolhoosi ajal peeti sealsigu. Sigade
talitaja oli Kuuse Minna. Seehoone on praegusenisiiilinud.
47. Merekolhoosi hobusetall.
48. Tiigi - Siilire. Selle koha said Kiirner Jaanja Liisa. Jaan aneteeriti ning Liisa liiks
ttrtardejuurde linna. 1949-52asussealMerekolhoosi kontor ning samalajal elastihes maja
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otsas Kuuse Minna, kes oli sigadetalitaja. 1950-ndate ldpupoole elas seal natuke aega
JekateriinaM6lder. Siis oli seemaja suvilaks Arm Hildale paar aastat. 1963 aastalelasid seal
kaks noort ltipsjat Reet Tammeveskija Reet Rehepapp. Siis elasid seal Suurviirav Vello ja
Malle, kes olid samuti ltipsiad ning I97l aastastelavad sealKiitirameesUdo ja Helme.
49. Salum Madise suvila
50. Miind Tarmo suvila.
51. Vannas tilo suvila.
52. Tiit Soku suvila.
53. Teedejaoskonnasuvila ehk Treti suvilarahvasuus.
54. Teedejaoskonnasaun.
Seegaufii 1920- ndatel aastatelvalja26 talukohta. Hiljem on tulnud juurde 2 elukohtaKadakamile ja9 suvilat.Praeguelavadaastaringseltinimesed 19 kohasja 5 kohas ainult suviti
(valja arvatud suvilad).
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