
 
 
Järven tarina  tõlkes: Järve muinasjutt ( või muistend või legend) 

 
Mati Laane 
 
S.o. alates 1970 aastast Soome dokfilmidest kõige vaadatum film 
Käsikiri Antti Tuuri, režissörid Marko Röhr ja Kim Saarniluodo, teinud Matila Röhr Produktions 
Soome mütoloogias on kõigel oleval kaitsevaim (haltiohenki), film on muinaslugu sellest, mida 
suudab vetevaim Ahitar, kes on Vellamo ja Ahti tütar. Ahitar on filmi käsikirja  autorite väljamõeldis. 
Samas Vellamo oli tähtis veteemand Kalevala runodes, teda seostatakse pillirooga ja tema üleriideks 
on merevaht. Vellamo elas vee aluses Ahtolas ja tema abikaasa oli Ahto või Ahti, samblast habemega 
mere- ja kalapüügi Jumal. On arvatud, et  Ahti on sama kes Lemminkäinen ja üldse tehismütoloogia 
tegelane. Aga Vennamolt paluti head kalasaaki ja purjetamiseks sobivat tuult. Vellamo oli havisabaga 
kaunitar ja temasse suhtuti austusega nagu metsaemandassegi, ta peaks olema rahvaluules säilinud 
muistse rahvausundi tegelane, nimetus on arvatavalt tekkinud sõnast ´velloa´= loksuda, lainetada; 
vella-mo = loksutab mind. Ahti nime on kasutatud ka eesti rahvaluules, aga enamasti siiski soomlaste-
karjalaste vetevalitsejana. 
Film valmis 2016a, seda tehti 3 aastat. Filmiti 6oo päeva, saadi 700 tundi videokaadreid, millest filmi 
jäi 76 minutit.  
Soomes on 19000 järve, millest vaid paarkümmend on inimese tegevusest mõjutamata, neistki 
enamik piirilähedastel aladel või ligipääsmatutes kohtades, neist ainult mõni on selge veega allikjärv, 
seda järve (10m sügavune), kus filmiti, ei avalikustata, et järve elu rahule jäetaks ja turistid ei hakkaks 
käima.  
Teema aluseks on soomlaste kultuuri ja muinasusu legendid. Ühtegi inimest ega inimese 
tegutsemisjälge filmis ei näidata. 
Erinevalt Eestis tuntud Lennart Mere, Kreutzwaldi jt. publitseeritud tekkelugudest, et veelind munes 
muna ja sellest sündis Maailm ja Taevas jne (vt. artikli lõppu), on filmis kasutatud mõningaid soome 
jutte, legende, muinasjutte, kus pigem havi oli see, kes talvel järvesügavusse läks, mis allilmaga 
ühenduses oli, ta vedas surnute hingi allilma ja sealt hingedeajaks tagasi, õieti peaks küll ütlema: 
aitas hingi Allilma minnes ja tulles.  Soome k. marraskuu on meie hingedekuu ehk november ja ka 
havi kohta kasutati Soomes varem marraskala nimetust. Tõenäoselt sama sõna eesti k. oli Mardus, 
vanasti surmahaldjas, Eesti etümoloogia sõnaraamatu järgi isegi surnu, hiljem olla sellega 

väljendatud nähtavat või kuuldavat surma-ennet. Samas sõnaraamatus tuletatakse: algindo-iraani 
mrta-s, vanaindia mrts-h = surnud. Liivi k. märdig = marrasnahk; vadja marras = õrn, habras, nõrk, 
surmale määratud; soome marras = suremas, surnu, surmaenne; isuri marras = surija, surmale 
määratud.  
Vähemalt „Väike murdesõnastik“ 1989 annab ainsateks vasteteks: mardus = Põhja- ja Lääne-Eesti 
murretes ’õnnetus’, marras = Põhja-Eesti murretes ’hädaohtlik’, Põhjaranniku murdes mardajus = 
mardus. Igatahes Põhja-ranniku murdes öeldakse Mardaus, mitte Mardjus või Mardajus. Lisan omalt 
poolt (M.L.), et vähemalt 1970-ndatel teadis iga vanem inimene Põhjarannikul ja saartel, kes Mardus 
oli ja on, ainult et ebausu tõttu sellisest tegelasest palju ei räägitud. Lähedase või majalise surma 
ennustuseks olid mitmesugused imelikud nägemused või erakordsed sündmused. 
Mardipäev on ristiusumaades ümber tehtud Martin Lutheri sünnipäevaks (10.nov. 1483), Eesti 
tavades võiks siiski hüpoteesiks olla, kas need mardisandid polnud ikka hoopis marduste (või surnud 
esivanemate) hinged, kes hingede ajal taas kodu tulid vaatama ja neile oli viisakas ka midagi pakkuda. 
Ega ristiusk vist ka kunagi mardi- ega kadrisante päris ära ei keelanudki? Kirik oleks saanud ju lubada 
Martin L. sünnipäeva ja Püha Katariina sünnipäeva tähistamist, aga need esivanemate hingedeks 
maskeeritud sandid olid ikkagi enne-ristiusku pärit vaimude taaskehastused.  



Mardusega algkeeles sarnased sõnad praeguses rootsi k.: mara, marritt = luupainaja; marte = piin, 
vaev; märtyr = märter;  praeguses saksa k.: Mär, Märe = saaga, muistend, muinasjutt, legend, 
vagajutt; martern = piinama; Marterpfahl = piinasurm, märtrisurm;  
Minu nooruses oli Karksi laste tagaajamise mängudes (peitus e. kull, triwater) hüüdeks Tšurr!, kui 
keegi tahtis lõpetada, mängust väljuda e. surra, A. Kuus teatab Twitteris, et Kesk-Aasias hüütavat 
lõpetamisel Tšurka, vt. veidi edasi: näit. tatari tšurtan = haug. David Vseviov (1949) kirjutas kunagi, et 
Venemaal tähendab tšurr (kadunud) esivanemaid. Keegi kirjutas, et slaavlased kutsusid vanasti 
hädaohu korral Tšurr! hüüdes appi esivanemaid. Eesti Etümoloogia sõnaraamatus on, et surema on 
aunuse karjala k. surmu, vepsa k. surduda, isuri k. surma, mis on ju väga sarnased tšurr´ile. 
M.J. Eisen arvab, et Marras (e. Mardus) eelkõige surnut ja enne kellegi surma majas nägematut 
kolistajat tähendab, kes nagu surma ette kuulutab.  

https://et.wikisource.org/wiki/Eesti_m%C3%BCtoloogia/Marrast  
http://www.folklore.ee/UTfolkl/mj/kunder/47.html 
Olen nende oluliste sõnade vasteid proovinud uurida algsõnadeks lahutatult, vaadeldes ugri keelte ja 
oletatavate ugri rahvaste algkodu ümbruse praegusi keeli Altai ja Baikali ümbruses. 
 
Vaatleme nüüd avi ja haugiga seotud mõisteid 
Abi, Appi!, aviteme (mulgikeelne aviteme = abistama ja avi = haug), haug < aug  > a-u-g. Algsõnadena  
g = ki = minema, tulema, liikuma; U = jumalus, a tähendas algsõnana peenikest puud, ka üldse puud 
ja põletuspuud, (samas kui jäme puu ja palk oli tar < ta-ra = ta tugev, kõva). Siit võiks oletada ja 
tuletada, et aug võis tänapäevasesse ütlemisse ümber pandult tähendada „põletuspuudelt Jumala 
(juurde) minekut“. Keeleteaduski tunnistsb, et v ja b(p) vaheldusid vanasti vabalt (leib-leiva), ehk siis 
abi ja avi tähendasid ühtsama. Ning siis ka mulgikeelsete avi ja avitamise ning kirjakeelsete haugi ja 
abistamise sõnades mõeldi ühtsama. Ja see pidi tähendama hinge abistamist e. viimist teise ilma. 
Soome k. avio = abikaasa; avoliitto = vabaabielu; avioero = abielulahutus; avulias = abivalmis; avuton 
= abitu; autella, auttaa = aidata; auttaja = aitaja, abiline; autuas= õnnis, autuus = õndsus; Eestimaa 
vanades kirikuraamatutes kirjutatakse surnu asemel õnnis, näit.: ’õndsa Juhani tütar Leena’ 
tähendab, et Leena isa Juhan on surnud. Mõttekäik lähtub mulgi k. avi´st ehk eesti k. haugist ja lõpeb 
sellega, mis saab ihu ja hingega surma järel. 
Haugi vaste mõnedes minu teada väga kaugetes sugulaskeeltes: türgi durna, tatari tšurtan, mari 
tšortan, kasahhi sortan, mongoli tsurhaj, tadšiki surtan, evengi tsirekai, komi sirpil, udmurdi tsipei; 
prantsuse brochet. Samas on eestikeelne haug/havi/avi soome k. hauki, vepsa haug. Tähelepanu 
juhtimiseks kriipsutasin alla, et kõigis neis esineb ka  r-täht, nagu eesti k. mardus-  ja surm-sõnadeski. 
Ja et nende sõnade algus meetutab tihti tšurr-sõnu (tšur-, tšor-, sor-, sur-, tsur-, sir-). Võib-olla kuulub 
siia ka venekeelne štšu(ka) = haug või hüüdsõna tss!, mis tänapäeval tähendab: tasa! rahu!, nii ka 
eesti keeles. Vene k. teame veel muistendite ja muinasjuttude ajast havikala suurest võimust (isegi 
elu ja surma üle), öeldes: Havi käsul, minu soovil! Ja imekombel täitusid soovid! Havi e. štšuka poole 
pöördumisel võis kõike saavutada. 
 
 Minu senise teadmise kohaselt algsõnadest: a-p(i) = kepiga (oksaga-vitsaga) lööma või a-p(a) = 
kepiga (okstega, puudega) kuumaks. Kas võiks viimane otseselt tähendada (surnu) okstel (halgudel) 
põletamist ja kui spekuleerida, et seda oli soovitav teha järveveel, kust havi hinge hõlpsalt allilma 
aitas-avitas, siis saavad algul arusaamatud algsõnad kuidagi ühte ringi sobitatud. Aga seda mõistete 
ringi peab veel kaua sobitama!! 
Heino Eelsalu „Ajastult ajastule“ (1985) kirjutab Maailma tekkeloost paleo-astronoomi* vaatenurgast 
hoopis teist lugu. Paleo-astronoomiline seletus käsitleb tuhandeid või kümneid tuhandeid aastaid 
varasemat arusaamist taeva-tähekogudest ja -planeetidest. Seda toetab ka 2017 eesti k. ilmunud 
Graham Hancock´i „Jumalate võlurid“, kus väidetakse viimaste aastate värsketele arheoloogilistele 
uurimustele viidates, et Jääajal arenesid Maailma ilma mannerjääta aladel kõrged tsivilisatsioonid, 
mis tundsid astronoomiat väga kõrgel tasemel. Jääaja lõpu kataklüsmides (komeet, üleujutused, 
pimedus) need teadmised kadusid koos tsivilisatsioonide hukkumisega, sest kõik kõrgeltarenenud 

https://et.wikisource.org/wiki/Eesti_m%C3%BCtoloogia/Marrast
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tsivilisatsioonid elasid madalatel aladel vete kallastel. Ometi võis osa tarku kataklüsme ette aimates 
Maalt lahkuda, Maal kuidagi ellu jäänud ja katastroofid metsistudes üle elanud võisid tarkade Maal 
käimisi lugudena säilitada, kuid neid ei osatud enam olemasoleva Maailma ja Taevaelanikega 
seostada ja neid räägiti põlvest põlve edasi arusaamatute kuid pühadeks peetud legendidena 
Jumalatest ja nende sõiduriistadest. 
Soome-ugrilaste loomisrunode üks tegelasi on mere kohal lendav part, kes muneb oma muna meres 
ujuva Väinamöise põlvele. Väinamöinen on tähtkuju nimetus, mis asub Pardi tähtkuju all. Väinamöise 
tähtkuju põlve-täheks võis olla Vaala tähtkuju täht Miira. Kui Väinamöinen põlve liigutas, kukkus 
muna merre. See olukord, kui Pardi muna sai kukkuda (lk.91) Väinamöise põlvele ehk Miira asus 
Plejaadide all, oli 8-4 tuhat aastat tagasi ja eelnevalt veel umbes 34-40 tuhat aastat tagasi. 
Väinamöise põlve liigutamine tähendab selle märkamist, et ühel ajastul kulmineerusid Plejaadid ja 
Miira ühel ajal, mõnel teisel ajal aga paaritunnise erinevusega.  
Sõnad vesi, lind, Ilmatar, Maailm on algselt astronoomilised terminid. Hiljuti meie hulgast lahkunud 
Mikk Sarv on esitanud hüpoteesi, et Pardi all tuleks mõista Plejaade (=Sõela tähtkuju), õieti on 
Plejaade kunagi nimetatud kirjuks linnuks või linnuparveks, aga siiski harva peetud veelinnuks.  
Plejaadide lähtesõna on peleia, , mis tähendab algselt metstuvi. Plejaadid külgnevad linnuteega , 
kuhu on koondunud teisedki taevalaotuse linnu-tähtkujud. Veelinnu sukeldumine peaks tähendama 
Plejaadide laskumist pretsessiooni tõttu madalale talvepunkti lähedusse.  
Christfried Ganander(1741-1791) – Mythologia Fennica autor – seletab, et leek (=? Linnutee) pidi 
kaarduma läbi taevalaotuse, ulatudes Ilmarisest vetevalitseja Väinamöiseni ja siirdus sinna, mida 
nimetaksime Allilma Järveks. Vetevalitseja ulatumiseks Miirast Tulesambani (=? Linnutee) peab ta 
hõlmama Orioni (ehk Uku) konstsellatsiooni. Uku on tekkinud Väinamöise „kärpimisel“. Tulesammas 
pidi ulatuma Allilma Järve , see peaks tähendama, et Suur Jõgi e. Suur Järv „voolas“ kunagi risti üle 
Linnutee. 

*Paleoastronoomia, on astronoomiaeelseid ja -väliseid astronoomilisi, astrognostilisi ja kalendrilisi 

teadmisi ning kosmoloogilist maailmapilti käsitlev teadusharu, kitsamas mõttes arheoastronoomia. 

Loodusrahva või omaette arenenud kõrgkultuuri sellekohaseid teadmisi uurib etnоastгоnооmia, 

akadeemilise teadusega ühiskondа kuuluva lihtrahva teadmisi ja uskumusi uurib rahvaastronoomia. 

Paleoastronoomia keskne uurimisvaldkond on megaliitastronoomia. Kasutatakse peamiselt 

arheoloogia-, rahvaluule-, etnograafia- ja keeleandmestikku. Paleoastronoomiaga on tihedas seoses 

paleomatemaatika. 

Paleoastronoomiat on edendanud eriti inglise teadlane A. Thom (1894–1985) ning ameerika teadlased 

G. S. Hawkins ja A. F. Aveni. Eestis on paleoastronoomiat viljelnud Friedrich Amelung ja Heino 

Eelsalu, Leedus L. Klimka (1940) ja Lätis J. Klētnieks (1929). 

EE.7, 1994 

Lisamõtisklus 

r- tähe kasutamisega seoses tahaksin pakkuda seletuse, nii Soome filmi kui ka muude allikate 

kohta, sh. vt. mu kodulehelt Mulgimaa > Mulgid mäletavad Põhjala algkeelt > , kus lk. 195 on 

jutt Soome Kyrönmaa Isokyro-Orismala külas asuvast Levänluhta soost, kus kunagisest 

allikajärvest on leitud sadu pealuid umb. 600-ndatest aastatest. Seletused on ähmased. Ka 

Eestis on Kose kandis järvega Leva raba (vrdl. Levanluhta). Kahtlustan, et neis (allika-) 

järvedes ikkagi ohverdati inimesi, sealjuures mitte lihtrahvast või sõjavange, nagu oleme 

näinud Kesk-Ameerika vanade tsivilisatsioonide tavade tutvustusest, kus ohverdati inimesi 

sadade ja tuhandete kaupa ja vere jaoks olid pikad rennid. Arvan, et siin Põhja-Euroopas peeti 

Jumalatele ohverdamiseks sündsaks ainult kõrgemat seltskonda (sh. kuningaid). Nendeks 

kõlbasid ka šamaanid (kori, küro) ise, kes enam oma ülesannetega hakkama ei saanud, kuigi 

nad varem teisi ohverdasid. Järve ohverdamiseks oli siis kujunenud terve rituaalide ja reeglite 

http://entsyklopeedia.ee/artikkel/megaliitastronoomia
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/amelung_friedrich3
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/eelsalu_heino
http://entsyklopeedia.ee/artikkel/eelsalu_heino


rida, kuidas neid ohverdama pidi, mitte nagu loomi verelaskmise teel, vaid uputades, 

kusjuures hing suunati Jumalate juurde ja keha sai veeloomadele. Ühiskonda juhtiv ja kaitsev 

kõrgem seltskond, sh. kori oli ehk juba siis jumalast antud ja määratud, nad suhtlesid rahva 

eest Jumalatega, palusid ja tänasid (tervist, ilma, jahi- ja muud õnne jne.), koride hinged 

käisid siis eluajal ametikohuseid täites teispoolsuses Jumalatelt nõu ja abi saamas ja pärast 

surma või ohverdamist läksid ja jäid hinged mõneks ajaks üldse Jumalate juurde, kuni nad 

uuesti taassündinud kehadesse tagasi toodi või saadeti.  

Kui netist vaadata kaarte ajalooliste Siiditeede mitmel marsruudil kulgemisest, siis pole 

esitatud ühtki Siiditeed, mis oleks kulgenud põhja poolt Altai mäestikku, küll aga vahetult 

lõuna poolt, kuhu jäävad teele uiguurid, kassahhid, usbekid, türklased, tatarlased jt., kellega 

on keelesarnasused hulga suuremad, kui altai hõimudega. 

Uurisin neti abil veel saamide usundit, sest saamid ristiusustati muust Skandinaaviast, 

Soomest, Eestist ja Venemaast hulga hiljem. Googeldamisel leidsin saamide uskumustest pika 

põhjaliku soomekeelse käsitluse https://fi.wikipedia.org/wiki/Saamelainen_muinaisusko  kus 

olulised aspektid on võetud uurimusest: Juha Pentikäine, 1995 „Saamelaiset: Pohjoisen 

kansan mytologia“ 

Saamid uskusid enne ristiusustamist 1600-ndatel, et surres hinged lahkuvad elavate ilmast. 

Üldiselt arvati, et vainaja (manala) asus maa all, ida-saamid nimetasid ka sealpoolseks 

(tuonpuolinen). Tähtis oli hingedeaeg – s.o pärast surma kuni hing pole veel teispoolsusse 

läinud. Usutakse (vist kristlaste eeskujul), et nende hinged, kes pole elu ajal palju paha teinud, 

ja kellel kõik keha osad on alles ja õigel kohal, saavad teispoolsuses uue, kuid samasoolise 

keha. Teispoolsuses ollakse enamasti isegi õnnelikumad, kui oldi maa peal. Saami sõna sàiva, 

soome saivo on saamidel algselt olnud seotud nn. Saivo-järvedega, millel on 2 põhja, need on 

hästi selgeveelised allikajärved. Etümoloogiliselt seotud rootsi sõnaga sjö = järv. Oletatavasti 

on 2-kordse järve puhul ülemise põhjas nn. allikasilmad, kust pulbitseb välja allikate vesi, 

nendest allikasilmadest pääsevad alumisse järve e. teispoolsusse nii inimhinged kui kalad 

(havid, avid). Alumise järve asustajaid nimetatakse saivo-olenditeks, ka järve vaimudeks või 

haldjateks. Saivo-olendite seas on nii saami nõidade abihinged kui ka šamaanide enda hinged 

pärast suremist. Algupärase saivo-usu on ida-poolsed šamaanid saanud arvatavasti Uurali 

rahvastelt ja lõunašamaanid on ses osas midagi laenanud germaani rahvastelt. 

Eestis on sedasorti allikajärvedeks Saula Siniallikad Harjumaal Tartu-Tallinn tee ääres, kus 

sekundis keevat välja umbes 30-40 liitrit vett, vesi on väga selge. Ka Karksi allikatega 

Sinejärv on hästi läbipaistva veega ja kõrgelt kaldalt alla vaadates näivad seal põhjaallikad 

olevat, ligi hästi ei pääse. Viljandi Sinialliku järves väidetavalt enam allikaid pole, need 

jäävad järvest veidi kaugemale, võib-olla langes veetase niipalju maaparanduse tagajärjel. 

Andku loodussõbrad teada, kui kusagil Eestis veel allikajärvi teavad. 

Vana Testamendi Esimene Moosese raamat algab Maailma ja inimese loomisega, kus esiteks: 

Alguses lõi Jumal taeva ja maa, Jumal ütles.“Saagu valgus!“ ja Jumal lahutas valguse 

pimedusest. Nii said päev ja öö, ja õhtu ja hommik, see oli I päev. II päeval ütles Jumal: 

„Saagu valgus vete vahele ja see lahutagu veed vetest!“. Nii tegi Jumal laotuse ja lahutas 

veed,  mis laotuse all, vetest, mis laotuse peal. Jumal nimetas laotuse taevaks. Väikese 

segaduse on tõlkijad mitu korda ühest keelest teise tõlkides sisse lasknud. Kui I päeval Jumal 

juba lõi taeva (ja maa), siis miks pidi ta järgmisel pääeval loodud laotuse jälle taevaks 

nimetama? 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Saamelainen_muinaisusko


Uue testamendi Johannese Ilmutuse 20 peatüki all toodud Viimsest kohtust seletatatakse 

lühendatult nii, samas ei räägita otseselt hingest eraldi (ma ei tsiteeri täpselt): Ta nägi suurt 

valget trooni ja seda, kes seal istub. Nägin surnuid, suuri ja pisukesi, seisvat trooni ees, ning 

raamatud avati sh. ka eluraamat. Surnute üle mõisteti kohut sedamööda, kuidas raamatuisse 

oli kirjutatud, nende tegude järgi. Ja meri andis tagasi need surnud, kes olid temas ja ning 

surm ja surmavald andsid tagasi need surnud, kes olid neis. Ja surm ja surmavald visati 

tulejärve. Seesama on teine surm – tulejärv. Ja keda iganes ei leitud eluraamatusse 

kirjutatud, see visati tulejärve. Sama raamatu peatükis `Jumal viibib inimeste juures´ 

kirjutatakse: ma nägin uut taevast ja uut maad, sest esimene taevas ja esimene maa olid ära 

läinud ning merd ei olnud enam. Ma nägin uut linna, uut Jeruusalemma taevast Jumala 

juurest alla tulevat. Ja see kes istus troonil, ütles: Mina annan janusele eluvee allikast tasuta. 

Aga argade ja uskmatute ja jäledate ja mõrtsukate ja hoorajate ja nõidade ja 

ebajumalateenijate ja kõigi valetajate osa on tule ja väävliga põlevas järves, see on teine 

surm.  

Amar Annus „Muistse Mesopotamia nõidustekstid“ 2017. lk. 28-30. Inimese saabumist siia 

maailma kirjeldatakse Mesopotaamia tekstides sageli reisina, eeskätt paadireisina üle vete, 

mis lahutasid siitilma teispoolsusest. 

Babüloonia mütoloogas oli Gilgameš ka surnute maailma paadimees, kes nagu Kreeka Haron, 

viis hingi teispoolsusesse. Paadi või laevaga seilates jõudis surmavalda, kuid kriitilisi kohti 

edukalt läbides võis jõuda ka helgemasse teispoolsusse, nagu Gilgameš, kelle reis viis välja 

maailma lõppu. Peale pimeda osa lahutas Allilma siinpoolsusest veel ookean, mida võib 

samastada surmavalla vesise osaga, mida kutsuti nimega Apsu. Babüloonia Gilgameši eepose 

järgi asus selle veekogu viimases osas hädaohtlik „surmavete“ vöönd. See oli surnute 

maailmaga ühendatud suurem tervik, taevaste ja maiste sfääride sümbioos, mida kutsutakse 

„suureks Allilmaks“ (sumeri ki-gal).  

Amar Annus „The Overturned Boat…“ 2016, lk. 45. Nii nagu siia ilma sündivad hinged 

seilasid paadiga, et heita ankur surelike sadamasse, lahkusid surevad inimesed sama veetee 

kaudu teispoolsusse. 

Üks järelemõtlemist ja usundiloos õigesse kohta sobitamist vajav sõna on purikas, mis eesti k. 

tähendab nii haugi e. avi kui ka jääpurikat. Peter Fiebag arutleb pikalt oma raamatu 

„Loodusrahvaste saladused“ 2007. III ja IV peatükis obeliskidest ja benbennist, mida ehitati 

või raiuti juba tuntud tsivilisatsioonide alguses ja otsides nende tähendust, kirjutatakse, et neid 

tegi lihtrahvas kunagiste  kosmoserakettide e. lennumasite matkimiseks, millega (nende jaoks) 

Jumalad maal käisid, inimestele pärast suuri katastroofe uuesti tsivilisatsiooni teed õpetasid ja 

siis jälle taeva poole lendasid. Lihtsad inimesed muidugi lootsid ja uskusid, et nende hingedki 

selliste riistadega taevasse saaks. Obeliskid meenutasid selleaegseid ja ka tänaspäevaseid 

kosmoserakette, mis olid ja on pikad ja kitsad metallist, päikeses säravad ning terava otsaga 

sõiduriistad. Seos võiks olla sedamoodi, et teispoolsusse võis hing algse uskumuse järgi saada 

küll avitava  avi (haug) abil, aga  kui juba kosmoserakette nähti, siis polnud Põhjamaades vaja 

sümboolset obeliski maketti valmistadagi, selline (kuigi ümberpööratud) riist tekkis ise 

kevadtalvel katuseräästa alla jääpurikana, pikk, peenike, särav ja teravikuga, nagu obelisk või 

benben. Algsõnade seletuseks: purik < pu-ri-ki = üles (ri=?) läheb. Muudes igivanades seostes 

tähendas ri puhast ja puhastamist aga ka serva, äärt ja üleminekut. 

Peter Fiebag´i raamatus kirjutatakse kuidas Indoneesias Sulawesi saarel toraja hõimu surnut 

ära saadetakse. Üldiselt peavad torajad mütoloogias end tähtede – Plejaadide - lasteks. Lk.14: 



Enne kui surnu peamine hing saab alustada teekonda tähtede poole, üle sadade mägede ja läbi 

tuhandete orgude ja viimaks ka läbi tähistaeva, on vaja läbi viia ulatuslikud rituaalid. Noored 

mehed seisavad suures ringis, liiguvad tantsides aeglaselt kellaosuti liikumise suunas, lõpuks 

tantsivad suletud silmadega transiseisundis. Nii püüavad nad saada kontakti möödunud ja 

tulevaste generatsioonidega, lõpuks siluvad nad väljasirutatud kätega „nähtamatute ilmavete 

pinda“, et surnu saaks neid ületada ja reisida tähtedele. Selles teises ilmas ei pea esivanemad 

puudust kannatama. Elavad toovad neile vereohvreid, veristatakse mitu pühvlit. See on 

garantii, et surnul puyas  hästi läheks (Põhjala algkeeles pu = ülal). 

Algselt tulnud toraja-hõim tähtedelt kuhugi Hiina kanti ühele saarele, aga arvatakse ka, et nad 

elasid samal alal Altai kõrval, kus praegu uiguurid, kust nad vallutajate eest põgenedes 

Sulawesile sattunud. Nii et Sulawesi torajate ja soome-ugri hõimude eellased võisid kunagi 

kõrvuti Altai kandis elada ja sealt vastassuundades liikuma hakata. Torajate elumaja rumah 

adat (rum > ruum) sümboliseerib universumit, katus on taevas, keskel on sammas, mis 

ühendab maad ja taevalaotust, katuseviilu all on kuke kuju, kelle pea seostub Plejaadide 

tähekoguga, keha aga Orioni ja Siriusega. Ülailm, elu maa ehk jumalate maa asuvat põhja 

suunas, kuhu suunatud ka maja esikülg. Ka Põhjamaade rahvaste püstkodade, jurtade, 

tžummide jt. eluruumide puhul kirjeldatakse, et nö telgivõlvi nagu taevavõlvi keskel tipus on 

avaus, kust peab paistma Põhjanael, mille ümber nagu telje või samba ümber kogu taevalaotus 

tiirleb. Tähekogude asendi järgi oli alati võimalik aega määrata. Kui soojaandev tuli 

keskpõrandal põles, pidi ülaauk suitsu väljaminekuks alati lahti olema. Ma ei tea, aga 

kujutlen, et soojemal ajal, kui põrandalõke kogu aeg ei põlenud, pandi ka auk kinni, et sääsed 

sisse ei pääseks, teadupoolest on sääsed seal suureks nuhtluseks. 

 

M.Laane keele-alased katsetused ja mõtisklused. 

Ohverdamised olid kindlasti vajalikud inimese surma puhul, kui surnu hingele pidi leitama 

õige koht ja sinna viiv tee. Ohverdamise sõna vasted sisaldavad enamuses tuttavates või 

sugulas-keeltes r-ga algavat algsõna: 

inglise offering, taani-norra-rootsi offer, islandi forn, hispaania oferaju, soome uhraus, eesti 

ohverdamine, uri; läti upurešana, vene žertva, poola ofiara, ukraina ofira, žertvuvanja; 

kassahhi kudairõ, kurbandõk; türgi kurban, kurban sunma; tatari kurbatš tšalu, korban iti;  

Üllataval kombel ei ole sellises keelteringis sõna ´surnu´ vastetes r- tähte, leidsin ainult vene 

(mertvets, umeršii) ja usbeki keeles (marhum). Sõna ´surm´ vastetes leidsin r- tähte ainult 

vene smert, läti miršana ja leedu mirtis. 

Hing-vastetes on r-täht Altai ümbruse keeltes: türgi, tadžiki ja tatari ruh ning altai jürek. Kuid 

hinge kohta saab tänapäeval ka teisiti öelda: türgi san, tadžiki tšon, tatari žan, altai sanaa;  

teistes sealtkandi keeltes on hinge vasteks: kassahhi žan (kuigi hinge jõu vasteks ruh kyši), 

mongoolia sons; mujal suurtes keeltes: inglise soul, saksa Seele, soome sielu, aga ka henki, 

pärsia seek. 

Mida see purika keskmine silp r.. ikka peaks tähendama, kas surnut, hinge, hinge kuhugi 

„transporti“ või midagi muud. Või tähistab see kosmoseraketi kirjelduses lihtsalt: purik < pu-

ra-ki = üles raskelt läheb, sest ra tähendas algsõnana rasket ja kindlasti ka metallist  asja. Eks 

isegi tänapäevased rasked raketid hakkavad alguses aeglaselt, raskelt ja suures tulemühinas 



taeva poole tõusma, kuid meenutavad välimuselt siiski jääpurikat, kui see lume sisse püsti 

torgata. Aga täishäälik võis pika ajaga mitut moodi muutuda, vanades keeltes tihti 

täishäälikuid ei kirjutatudki… 

Veel üks murdeseik. Lapsena ütlesin Karksis jääpurika asemel jääpura. Murdesõnastikku 

lehitsedes leidsin, et jääpura öeldi Häädemeeste, Tori, Tarvastu ja Urvaste kihelkondade 

murrakutes. Minu …pura´l on see seletus, et mu ema vanemad olid mõlemad Tarvastu mulgid 

ja kodukeeleks oli ka mu emal nooruses Tarvastu murrak, Karksi mulgiga abielludes pidi 

kindlasti omavahel murrakuid sobitama, aga kuna ikkagi ema õpetab last rääkima (emakeel!), 

siis ütlesin minagi Tarvastu murdes, kuigi teised ümberringi ütlesid Karksi murdes purik, 

koolis pidin muidugi vahetunnis Karksi murdes rääkima, muidu oleks välja naerdud. 

Murdesõnastikus on haugi vaste purik Virumaal, Läänemaal, Saartel, Tartumaal, Võrumaal, 

Viljandi-, Pärnu- ja Võrumaal. Ainult mitte Harjumaal. Samas haug, havi, ovi, abi, õug, augi, 

augis, aavi on üle Eestimaa ühtse nimekirjana, ja pole täpsustatud, kus ühtegi nimetust 

kasutati, küllap murdesõnade kogumise asutustes peaks ka selles selgust saama. Omalt pool 

tean ainult, et Karksis oli avi ja seal h-tähte sõna alguses ei tuntud.  

Taara 

Kui meil peaaegu kogu vallutuaja järgsest usundist – kristlusest – on palju teadmisi ja õpetust, 

siis vallutuseelse aja usust ja uskumustest teame vähe. Läti Henrik kirjutab, nagu oleks 

(vähemalt) saarlased uskunud Taarat. Vahel on püütud Taarat seostada või võrdsustada 

skandinaavlaste piksejumala Thoriga. Sellekohased uurimused on kokku võtnud ja oma poolt 

täiendanud Urmas Sutrop Mäetagustes nr. 16, käsitledes Taara ja Tarapita nimetuste 

võimalikke tekkelugusid nn. akadeemilises võtmes: 

https://www.folklore.ee/tagused/nr16/sutrop.pdf  

Tsiteerides budismi eri vorme käsitlevaid allikaid, esitab dr. Ilmar Soomere 2013a. (vt. 

’Jumalanna Taara’ samal kodulehel) Taarast põhjaliku uurimuse, millest nähtub, et Taara 

võis olla hoopis Indiast pärit naisjumalus. mida igaüks saab interneti abil illustreerida 

rikkaliku pildimaterjaliga. 

Tsiteerin dr. Soomere´t huvi äratamiseks mõne reaga.  

Taara olla endale eesmärgiks seadnud boddisatvaks saamise, see on üks vaimse arengu aste 

enne valgustatud buddhaks saamist – nii arvati temast budistlikus religioonis mahajaanas. 

Tantrismis peetakse teda juba täisväärseks naisbuddhaks. Tiibeti budismis anti Taarale 

Jumalaema roll ja teda peeti üheks targaks Emajumalannaks. Algselt oli ta ühtedel andmetel 

arst Sushena tütar, hiljem peeti teda enamasti jumalikustatud tulnukaks.                      

Väidetavalt elasid Taara ja Rama legendide kohaselt üheaegselt (Rama sündis 5114a. e.Kr.) 

Rama selgitas Taarale hinge surematust, karma ja taassünni seadusi. Ühes järgmises 

kehastuses sündis Taara Himaalajas Parvatina, ja abiellus Šivaga. Ajaloolased arvavat, et 

Taara üleminek hinduistlikust panteonist budistlikku toimus 1-4saj. p.Kr. seoses mahajaaana 

levikuga. Mircea Eliade kirjutab Religiooni-entsüklopeedias 1987 Tiibeti budistide 

seisukohast, et „Avalokiteshwara ja Taara, olles välimuselt sarnased ahvidele ja 

kaljudeemonitele, kes panid aluse ahvilikule järelpõlvele ja sellest arenes järk-järgult 

inimpõlv, kellest said tiibetlased. Sanskriti sõna ´tara´tähendused on täht, planeet, sära, tuli, 

laev, ülevedaja jt. I.Soomere jätkab tsiteerimist: Indias Tanjavuri linna Brihadeswara templis 

on reljeef, millel Šiva koos Taaraga sõidavad viminas (s.o. kosmosesõiduk). Ellora koobastes 



on bareljeef, millel rahvas vaatab üleval õhusõidukis lendavaid Šivat ja Taarat. Taara kultus 

levis rohkem Lõuna-India draviidide hulgas ja Lääne-Bengaalias, kus asub ka Ema Taara 

tempel, kus on Tarapith´i kujutav hõbeskulptuur. Templis on 5000 a vanune Taara 

kiviskulptuur. On oletatud, et Indias muistse Rama-impeeriumi naabruses oli Uiguuri 

impeerium, arvatakse, et enne suurt veeuputust oli Vaikses ookeanis kõrgtsivilisatsiooniga 

saar või Mu manner, mille koloonia oli ka Uiguuria. Atlantise preestrinnad rännanud sageli 

kaugele Uiguurimaale, et juhatada inimesi. Algul elasid türgi hõimud Baikalist järvest Ohoota 

ja Jaapani mereni, sh. Burjaatiast Manžuuriani. Mõned keeleteadlased näevad uurali keeltes 

(ungari, soome jt.) keelelisi seoseid nii altai (türgi, mongoli) kui ka draviidi keelegrupiga. 

Haluk Berkman Istanbulist: Muistne Uiguuri Impeerium oli pigem sõltumatute hõimude vaba 

föderatsioon, see võis alguse saada ~20000 aastat tagasi. Ainud (jaapanlaste eellased) tulid 

samuti Baikali ümbrusest ida poole, jõudes Jaapani saartele. Uurali keeltega on kauges 

suguluses ka sumeri keel. Need on mõned katked dr. Soomere tööst, te peate seda ikka ise 

lugema!  

Riina Grethiel-Leppoja on oma raamatus ’Suure Jumalanna Müsteeriumid’ (2013) (vt. 

http://www.valgusesaar.ee/taara.htm) üritanud seostada Kaali järve nimetust Taara-Jumalanna 

ühe tähtsama uuestisünni nimega Kali ning omalt poolt meenutan, et ka Kalevi nimi Kali´ga 

kokku langeb. Huvitav keeleleid on ka, et taar ja kali üks-sama jook on. 

Igaks juhuks pean kordama, et Läti Henriku vallutusaegses kroonikas kirjeldades saarlaste 

lahingut vallutajatega, kui saarlased olid lahingut kaotamas, hüüdsid nad suures hädas appi 

oma Jumalust Taarat või Tharapithat, hüüdes ’Taara avita!’, mis võõrakeelsetele võis kõlada 

veidi valesti. Tarapithaks hüüti Taarat Idamaadeski. Meie arusaamise järele polnudki Tara 

otseselt Jumal, pigememi Jumalaema või Emajumalanna, ta oli küll taassündides Jumalate ja 

kuningate abikaasa ja sünnitas neile lapsi. Üldse on Idamaade usundites nii, et Jumalaid küll 

austatakse, neile pannakse ohvriande, põletatakse küünalt jne., aga igapäevaselt Jumalatelt 

midagi ei paluta, nagu on kombeks ja ette nähtud kristluses ja islamis. Idamaades palutakse 

jumala abi ainult äärmiselt suure õnnetuse või häda korral.  

Nähtavasti käis Taara-jumalanna vimanaga ka Iirimaal, seal on juba turismiobjektina taastatud 

igivana kosmoserakettide maandumise ala. Sealset nn. Tara mäge (Hill of Tara) peetakse 

ajalooliseks Iirimaa kuningate trooniks või kuningate rituaalse ametisse pühitsemise paigaks.  

Akadeemilistest uurimustest jääb mulje, et kui Saaremaal kuidagi Taarat usutigi, siis oli see 

ikka meessoost Taara. Millegipärast arvatakse, et see Taara Virumaalt Ebavere mäelt Kaali 

järve kohta lennanud. Siiski pole mingit pidavat tõendust isegi mitte legendide tasemel, et see 

lähtekoht pidi just Ebavere mägi olema, olen kunagi kusagilt lugenud, et see tegelane isegi 

teada on, kes selle Ebavere-loo välja mõtles. Lugu seostatakse (vist?) Kaali kraatri tekitanud 

meteoriidi oletatava liikumissuunaga, mis on tuletatav kraatri vallide asendist. Vaatasin oma 

Teedeatlasest järele meteoriidi liikumistee Ebaverest Kaalini, kaardil annab trajektoori küll 

üle Ebavere pikendada täpselt Ontikanigi.  

Nüüdisaegsest Taara-usust ja taara-usulistest Eestis loe Vikipediast. Eesti Taarausulistel pole 

Jumalaks mitte Taara, veel vähem naissoost Taara, pigem on EW ajal proovitud Kalevipoega, 

Kreutzwaldit või Jakobsoni Jumalaks sättida.  

Vaadates netis India templite pilte, on näha, et templite kuju ja vormi sagedaseks eeskujuks 

olnud Jumalate väidetavaid sõiduriistu – vimanaid (tipu poole ühtlaselt ahenev kuju). Seda on 

märgatud juba ammu, et kas enamik Euroopa kirikutorne, mis tipu poole ahenevalt on 

http://www.valgusesaar.ee/taara.htm


ehitatud, on samuti India templite eeskujul tehtud, mis omakorda Jumalate samasuguse kujuga 

kosmoserakette meenutavad. Vt. googlest võrdluseks näit. ’Brihadeeswarar temple’, ’Vimana 

found’ ’Vimana flying machines, viimases on juba liiga palju nüüdisaegset utoopiat. 

Lõpetuseks. Lugejale kindlasti näib, et see lugu Taarast on segane ja arusaamtu. See ongi nii, 

see ongi üks segane lugu ja vajab paljude uurijate pühendumist ja uurimusi, enne kui midagi 

selgeks saab, ja kui üldse see selgekssaamine enam võimalik on. Aga huvi puhul võivad 

sellega ka mitte-teadlased tegelda, see on põnev ja huviav!  

 

Üks minu mõtte-spekulatsioon veel. 

Kirjutatakse, kuidas Peruu legendides maailma looja Viracocha käskis taevastel 

sõiduriistadel laskuda alla Titicaca järves (Peruus) asuvale suurele saarele. Järv on Lõuna-

Ameerika suurim ja juba kaugelt kosmosest näha. Arvan, et ilmselt oli see saar sileda pinnaga 

ja kivist, sest kõrgmägedes oleks kaljunukkidele väga tülikas raketiga laskuda ja jälle tõusta. 

Ka siin Põhjalas on näiteks Soomes palju graniitkaljusid, kuid valdavalt on need ebatasased, 

ning nende ümber pehme pinnas või järved. Peipsi taga on samuti enamasti soised alad ja ka 

Eestimaal on üldiselt raketi laskumiseks ja tõusmiseks liialt mullane, liivane või savine 

pinnas. Ainult Virumaa paesel rannikul on (peale Lasnamäe) kohati tasane paeplaatidega ala, 

kus kosmoserakettidel oli mugav tõusta ja laskuda. Väiksemaid sõiduriistu nimetati 

vimanateks, võib-olla vi- tähendaski ülemaailmselt midagi kosmoserakettidega seotut, paljud 

jumalate tulekud ja minekud on seotud vi-algsõnaga: ehk siis ka Viru rand, jumalate maale 

laskumise Virukoht. Kui Jumalate taevasõidukitega Virus käigud olid peaaegu ununenud, oli 

sõiduriist vimana legendis  asendunud meie kõige suurema lendaja – kotkaga. Kalevipoja 

Esimeses laulus on nii: „See kes sõitis kotka seljas,… sõitis üle Soome mere…kuni jumalikul 

juhatusel, Kotkas kõrge kalju peale viskas mehe Viru randa. Muud ei meie …vanajutu 

jälgedessa Kalevi-taadist kuulutatud, tulemisest tähte antud.“ Meenutan veel, et nii Lõuna-

Ameerika, Vaikse ookeani saarestike (torajad) elanikke, India kui ka Mesopotaamia, Iirimaa, 

Eestimaa kui ka teiste maade legendides mainitakse maale külla tulnud õpetajate ja Jumalate 

liikumisvahenditeks kosmoserakette meenutavaid lennumasinaid, mis tulid taevatähtedelt. 

Viimasel ajal on küll G. Hancock mitmetele teadlastele-arheoloogidele viidates kirjutanud, et 

nn. Jumalad ei tulnud mitte tähtedelt, vaid jääaegsete ja ennejääaegsete tsivilisatsioonide 

targad põgenesid jääaja lõpetanud komeedi tuleku ja selle tagajärjel ennustatavate tohutute 

kataklüsmide eest maavälisele kosmodroomile, kus targad e. Jumalad elasid maised rasked 

ajad üle ja tulid hiljem lennumasinatega Maale tagasi hävinud tsivilisatsioone taastama, 

õpetama ja metsistunud rahvaid uues elus juhendama. Kõik pärast jääaega tekkinud 

tsivilisatsioonid mäletavad, kuidas nn. jumalad neid õpetamas käisid ning lennumasinatega nii 

maal, vees kui õhus sõita oskasid. 

No kas sai suur ja tugev Kalev lennata pisikese kotka seljas, muistendites läks pika ajaga pisut 
sassi, mitte kotkas, vaid üks Vira cocha seltskonnast käis vimanaga ka Viru kannasel! Ta nimi 
oli (vist ühes eelmises elus olnud) Taara ja ta oli naissoost. Ka praeguses eesti keeles 
tähendab „kandma“ (näit.: jää kannab, kannasel) tugevat alust. Soome k. kannattaja = 
kandja, toetaja, alus, tugi. Tänapäeval tähendab ´kannas´ soome k. ainult maakitsust (Karjala 
kannas, Viru kannas?). Otsisin Virumaalt veel teisi toponüüme, mis kuidagigi võiks seostuda 
Taara, jumaliku ja pühaga.  Pagari  ja Kurtna mõisate vahele jääb Tarakuse küla (varem 
poolmõis, baltisaksa Tarrakus). Mõni km kagusse jääb Kuremäe nunnaklooster. 16. saj. nähti 
seal väidetavalt jumalaema ilmutust, ja endisele vadjalaste kabeliga pühakohale rajati 19.saj. 



lõpul Pühtitsa (= pühitsetud koht) klooster. Aga võib-olla oli see nägemus ühtlasi koguni 
kordus-mälestus ühest kunagisest Jumalaema tulekust sinnakanti Viru randa. Kloostri 
lähedaste ojade veed voolasid varem Voka jõge pidi Vokal Soome lahte, kuid tänapäeval on 
need kaevanduste tõttu ülemjooksul juhitud kraavidesse ja kanalitesse. 28km pikkune 
Pühajõgi algab Kukruse lähistel ja suubuv Pühajõe ja Toila-oru kohal (3km lääne pool Voka 
jõge) Soome lahte. Eestis on veel ainult Saaremaal 17km pikkune Pühajõgi, mis jookseb 
enamasti soodes ja rabades, pole Püha kihelkonnas ja suubub Mullutu lahte, mis on 
kinnikasvanud merelaht) ning Läänemaal on 7km pikkune Pühaoja, mis suubub Kasari jõkke. 
Seega on Pühajõe nimetus Eestis väga haruldane, ja Viru Pühajõgi peaks olema oma nime 
millestki iidselt pühast saanud. Pikas muutuste ajaloos on Voka jõgi nimetatud Voka küla 
järgi, küla Voka mõisa järgi ja mõis mõisniku von Focki järgi (16.sajandil), enne olla sel kohal 
olnud Kollota küla. Voka jõe ülemjooksul oli Tarrakuse mõis, ehk see mäletab, et ka jõe nimi 
oli vanasti Tara-Taara´st tuletatud. Seal Oru lossi ja Ontika vahel peaks ikka siledat ja 
horisonaalset paeplaati otsima küll, millel muistsed (startiva) raketi tekitatud kõrge kuumuse 
jäljed peal. Vist rohkem Ontika poolt, sest seal on kõige kõrgem klint ning on ju isegi 
võõrapärane toponüüm; Ontika ja Titicaca on küllaltki sarnased nimetused ka! Samuti 
inkade Päikesejumal või Päikesejumala poeg Kon-Tiki. See Andides Peruu ja Boliivia piiril 
asuva Titicaca järve kõige suurem saar on Päikesesaar (Isla del Soli) kus pärimuse järgi 
sündinud Päikesejumal, kes lõi inkade (kuningate) dünastia ja jagas rahvale tarkusi. 
Turistidele räägitakse lihtsamat varianti, et Titicaca tähendavat aimaraa keeles puumakalju: 
titi = puuma ja caca= kalju. 

Kui aga Taara või mõned teised Jumalused Viru kannasel vimana-raketiga ei käinud, siis 

polnud kohalikel ka kuidagi võimalik raketti jääpurika sarnaseks arvata ja (jää)purik tähendas 

lihtsalt pu-ra-ki = ülalt raskelt tuleb (võib pähe kukkuda!). Avi ehk purikaga oli teine lugu…  

Võiks ikkagi otsida seost ka Kalevi ja Kaali vi vahel, kui vi peaks lendamisega seotut 
tähendama. 
Kon-Tiki peaks tähendama Jumal Tiki, algsõna on-tiki = on jumal 
Kon Tiki on saksa k. Schöpfergott = tõstja või looja jumal 
Qun Tiqsi Wiraqucha   Ei tea, mis keeles see on? 
Inkade peajumal e. loomisjumal oli Viracocha 
Heierdahl väitis, et Odin oli inimene ja viikingie hõimu kuningas Musta või Aasovi mere ääres Lõuna-
Venemaal 
Vimana pilte: 
https://www.google.com/search?q=vimana+historia&client=firefox-
b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjy_fyXo-
HaAhXNaVAKHTN6DkEQ_AUICigB&biw=1164&bih=595 
 
https://www.google.com/search?q=vimana+historia&client=firefox-
b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjy_fyXo-
HaAhXNaVAKHTN6DkEQ_AUICigB&biw=1164&bih=595#imgrc=_ 
  
https://www.google.com/search?q=vimana+historia&client=firefox-
b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjy_fyXo-
HaAhXNaVAKHTN6DkEQ_AUICigB&biw=1164&bih=595#imgrc=yNYJqeiyJDwM8M: 
 
Kauno Mannonen 
http://www.teosofia.net/muut/kalevala/km-tuli.htm  = see mis Lemettile antud 

https://www.google.com/search?q=vimana+historia&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjy_fyXo-HaAhXNaVAKHTN6DkEQ_AUICigB&biw=1164&bih=595
https://www.google.com/search?q=vimana+historia&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjy_fyXo-HaAhXNaVAKHTN6DkEQ_AUICigB&biw=1164&bih=595
https://www.google.com/search?q=vimana+historia&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjy_fyXo-HaAhXNaVAKHTN6DkEQ_AUICigB&biw=1164&bih=595
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi.pinimg.com%2Foriginals%2Fe8%2F56%2F0d%2Fe8560dc70f9e1dac6068a83806bd5ffa.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F44754590027803963%2F&docid=L6iLAEeD4IgCoM&tbnid=7eCUJ5WsOQDUaM%3A&vet=10ahUKEwjd7Yeco-HaAhVFYlAKHRkjBYMQMwg9KAEwAQ..i&w=1280&h=720&client=firefox-b&bih=595&biw=1164&q=vimana%20historia&ved=0ahUKEwjd7Yeco-HaAhVFYlAKHRkjBYMQMwg9KAEwAQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi.pinimg.com%2Foriginals%2Fe8%2F56%2F0d%2Fe8560dc70f9e1dac6068a83806bd5ffa.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F44754590027803963%2F&docid=L6iLAEeD4IgCoM&tbnid=7eCUJ5WsOQDUaM%3A&vet=10ahUKEwjd7Yeco-HaAhVFYlAKHRkjBYMQMwg9KAEwAQ..i&w=1280&h=720&client=firefox-b&bih=595&biw=1164&q=vimana%20historia&ved=0ahUKEwjd7Yeco-HaAhVFYlAKHRkjBYMQMwg9KAEwAQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi.pinimg.com%2Foriginals%2Fe8%2F56%2F0d%2Fe8560dc70f9e1dac6068a83806bd5ffa.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F44754590027803963%2F&docid=L6iLAEeD4IgCoM&tbnid=7eCUJ5WsOQDUaM%3A&vet=10ahUKEwjd7Yeco-HaAhVFYlAKHRkjBYMQMwg9KAEwAQ..i&w=1280&h=720&client=firefox-b&bih=595&biw=1164&q=vimana%20historia&ved=0ahUKEwjd7Yeco-HaAhVFYlAKHRkjBYMQMwg9KAEwAQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi.pinimg.com%2Foriginals%2Fe8%2F56%2F0d%2Fe8560dc70f9e1dac6068a83806bd5ffa.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F44754590027803963%2F&docid=L6iLAEeD4IgCoM&tbnid=7eCUJ5WsOQDUaM%3A&vet=10ahUKEwjd7Yeco-HaAhVFYlAKHRkjBYMQMwg9KAEwAQ..i&w=1280&h=720&client=firefox-b&bih=595&biw=1164&q=vimana%20historia&ved=0ahUKEwjd7Yeco-HaAhVFYlAKHRkjBYMQMwg9KAEwAQ&iact=mrc&uact=8
http://www.teosofia.net/muut/kalevala/km-tuli.htm


https://www.youtube.com/watch?v=_r-zLv4felw 
https://et.wikipedia.org/wiki/Kokko 
https://www.teosofia.net/muut/kalevala/kauno.htm 

= Kalevalan mysteerioviisautta 

https://www.etlehti.fi/artikkeli/uusia_alkuja/kirjailija_antti_tuuri_minua_kiehtoo_veden_ikuinen_ki
erto 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_r-zLv4felw
https://www.teosofia.net/muut/kalevala/kauno.htm
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi.pinimg.com%2Foriginals%2Fe8%2F56%2F0d%2Fe8560dc70f9e1dac6068a83806bd5ffa.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F44754590027803963%2F&docid=L6iLAEeD4IgCoM&tbnid=7eCUJ5WsOQDUaM%3A&vet=10ahUKEwjd7Yeco-HaAhVFYlAKHRkjBYMQMwg9KAEwAQ..i&w=1280&h=720&client=firefox-b&bih=595&biw=1164&q=vimana%20historia&ved=0ahUKEwjd7Yeco-HaAhVFYlAKHRkjBYMQMwg9KAEwAQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi.pinimg.com%2Foriginals%2Fe8%2F56%2F0d%2Fe8560dc70f9e1dac6068a83806bd5ffa.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F44754590027803963%2F&docid=L6iLAEeD4IgCoM&tbnid=7eCUJ5WsOQDUaM%3A&vet=10ahUKEwjd7Yeco-HaAhVFYlAKHRkjBYMQMwg9KAEwAQ..i&w=1280&h=720&client=firefox-b&bih=595&biw=1164&q=vimana%20historia&ved=0ahUKEwjd7Yeco-HaAhVFYlAKHRkjBYMQMwg9KAEwAQ&iact=mrc&uact=8

