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SISSEJUHATUS 

Mina, Kristiina Loik, pärinen Mägarate hõimust. Mägara hõim on pärit Ida-Virumaalt. 

Mägara eellased olid Hans ja Maie. Tartu Riikliku Ajaloo Keskarhiivi vanimas maakasutus-

ürikus 1726. a. adramaarevisjonis on esmakordselt mainitud Mägaraid alljärgnevalt: „Teistest 

eraldi seisev üksiktalu. Mõisaorjusest vaba, tasub andamitega. Suurus 1 adramaa.“  (2., 3) 

Ma uurisin oma vanemaid, vanavanemaid ja nende eelkäijaid. Ma tegin uurimustöö selle-

pärast, et teada saada oma vanavanemate tööst ja tegemistest. Töö jaotasin elulugudeks. 

Andmeid olen saanud suuliselt emalt, isalt ja õelt ning Mägarate hõimu meetrikaraamatust. 



 

 

Kadri Romann 

(05.12.1872 – 1953) 

Mihkel Peri 
(23.12.1862 – 1949) 

Armalie-Helene Peri 
(18.08.1909 – ?) 

Adolf Peri 
(17.08.1907 – ?) 

Elvine  (13.04.1915 – ?) 

Aleksander Peri 
(03.05.1902 – ?) 

Alma 

(17.02.1901 – 04.08.1980) 

Marie-Alvine Õunlo 
(Peri; 21.08.1904 – ?) 

Georg Õunlo 

Arnold Puss 

Meeri-Elviine Peri 
(05.05.1913 – 13.01.1992) 

Harald Loik 
(28.04.1922 – 27.04.1992) 

Martin Peri 
(16.05.1894 – 26.11.1918) 

Ruuben Peri 
(20.02.1899 – ?) 

Karl-August Peri 
(30.12.1899 – 26.12.1915) 

Lembit Õunlo 

(27.03.1941) 

Hilda Õunlo 

(26.09.1945) 

Helda Puss 

(30.01.1937) 

Otto Seppern 
(1935) 

Raivo Puss 

(29.01.1939) 

Õie Kriisa 
(26.04.1940) 

Avo Loik 

(27.12.1954) 

Ene Tambi 
(20.08.1956) 

Olev Seppern 

(11.04.1957) 

Aime Pettai 
(14.05.1956) 

Riho Reinberg 

Tiina Puss 

(22.03.1963) 

Aare Telling 
(19.07.1960) 

Riina Puss 

(19.07.1962) 

Mati Aavik 
(01.02.1960) 

Marge Loik 

(27.04.1980) 

Kristiina Loik 

(28.12.1982) 

Enn Seppern 

(30.09.1978) 

Ene Seppern 

(26.01.1977) 

Ele Seppern 

(07.11.1982) 

Eve Seppern 

(07.11.1982) 

Ebe Seppern 

(22.07.1985) 

Ege Seppern 

(27.04.1987) 

Sven Reinberg 

(02.02.1983) 

Raul Reinberg 

(16.03.1988) 

Toomas Telling 

(24.09.1994) 

Indrek Aavik 

(14.02.1990) 

Karl Aavik 

(14.04.1987) 
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1. KRISTIINA LOIK 

Mina, Kristiina Loik, sündisin 28. detsembril 1982. aastal umbes kell 5.50. Ma kaalusin 3650 

grammi ja mu pikkus oli 53 cm. 3. jaanuaril saime emaga 

haiglast koju. Esimest korda käisime arst juures 2. 

veebruaril, siis kaalusin 4,4 kg ja pikkust oli 56 cm. 

Hoidsin juba veidike pead. 2. märtsil kaalusin 5,3 kg ja 

pikkust oli 58,5 cm. 27. aprillil kaalusin 6,8 kg ja pikkust 

oli 64 cm. 21. juunil on esimesed alumised hambad väljas. 

Tahan kogu aeg kõhuli olla. 6. juulil kaalusin 7,8 kg ja olin 

67 cm pikk. 31. augustil kaalusin 8,5 kg ja pikkust oli 70 

cm. Roomasin täiesti. Seisin toe najal püsti. Sain ise põlvili 

ja istuma. Esimesed sõnad olid: „Emme, mämm-mämm.“ 

28. septembril kaalusin 8,6 kg ja pikkust oli 72 cm. 

Kõndisin toest kinni hoides ise. 3 hammast on suus. 23. 

oktoobril on 8 hammast suus. Tantsin põlvili, kui muusikat 

kuulen. 26. oktoobril kaalusin 9,3 kg ja olen 73 cm pikk. 

27. detsembril kaalusin 10,1 kg ja pikkus on 76 cm. 

1,4-aastaselt hakkasin käima lastesõimes. 3-aastasena hak-

kasin käima Tammiku lasteaias. Minu esimene sõbranna 

oli Anneli. Temaga koos käisin nii sõimes kui ka lasteaias. 

7-aastaselt lõpetasin lasteaia ja peagi hakkasin 

käima Roela Keskkoolis. Samal aastal kolisime 

teise korterisse, mis on nelja-toaline ja kus ma 

praegu elan. Minu esimene klassijuhataja oli Liia 

Sikk. Veel on mu klassijuhataja olnud Ly Igo ja 

Viive Haavel, kellega lõpetasin neljanda klassi. 

Viiendas klassis hakkas minu klassijuhatajaks 

Silva Licht, kes on ka praegu mu klassijuhataja. 

Praegu õpin Roela Põhikooli 8. klassis. Siiani olen 

püüdnud õppida neljadele ja viitele, kuid 

kaheksanda klassi esimesel veerandil oli mul üks 

kolm, see oli eesti keeles. Samuti oli mul teisel 

veerandil üks kolm 

ja see oli füüsikas. 

Meie klass on 

olnud algusest 

peale üks suure-

maid. Praegu on 

meie klassis viis 

poissi ja viisteist 

tüdrukut koos 

minuga. Minu lem-

mikõppeaineteks 

on inglise keel ja laulmine. Minu pinginaabriks on olnud Anu, 

kuid olen istunud ka Liisuga. 

Kristiina suure õega 1983. a. 

juunis. 

Kristiina lastesõimes 1984. a. 

Mina, Kristiina, 1984. a. 

detsembris. 
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Suur õde lõpetad lasteaeda 1986. a. Mina lasteaia lõpupeol 1989. a. 
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2. MARGE LOIK 

Minu õde Marge Loik sündis 27. aprillil 1980. a. umbes 

kell 18.15. Tema sünnikaal oli 3550 grammi ja pikkus 54 

cm. Sõnad, mis on väiksena öelnud: montrima – remon-

tima; tüguri – tüdruk; aviisor – televiisor; abrett – barett. 

Lasteaeda läks Marge 1,1-aastaselt. Tema parimateks 

sõbrannadeks olid Mariann ja Ariina. Lasteaias käies oli 

Marge vähe haige, välja arvatud, kui olid punetised ja 

tuulerõuged. 3-aastaselt võttis osa Vinnis korraldatud 

kolmerattaliste jalgrataste võistlusest, saavutades III koha. 

6-aastaselt hakkas ta käima Roela Keskkoolis. Tema klass 

oli esimene, kes pidi 

tegema lõunauinakut 

koolis. Marge klassi-

juhataja 1.-4. klassini oli 

Viive Haavel. Algklassi-

des võttis Marge osa 

huvialaringide tööst. Ta laulis ansamblis ja tantsis tütarlaste 

aeroobikarühmas, mida juhendas Tiina Alavere. 5.-6. 

klassini oli Marge 

klassijuhatajaks Mari 

Onton. Ning kuni 

põhikooli lõpuni oli 

klassijuhatajaks Kaida 

Rohtmaa. 8.-9. klassis 

käis tihti kooli võimlas 

koos teiste tüdrukutega korvpalli mängimas. 1995. aastal 

lõpetas Marge Roela Keskkooli 9. klassi ja läks õppima 

Rakvere Gümnaasiumi 

reaalklassi. Tema klassis 

on hetkel 24 õpilast: 12 

poissi ja 12 tüdrukut. 

Klassijuhataja on Tiiu 

Avent. Klassisisesed 

suhted on väga sõbra-

likud. Hetkel koolivälis-

tes ringides ei osale, kuna bussiliiklus on halb. Tuleviku 

plaanides on soov minna edasi õppima pangandust. 

Õde Marge. 

Õde Marge 9-kuune. 

Ema suure õega. 

Suur õde Marge 1982. a. 
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3. ENE LOIK 

Minu ema Ene Loik sündis 20. augustil 1956. a. Ida-Virumaal Viivikonna alevis töölispere 

teise lapsena. Lasteaias pole käinud. Vana-vanaema elas perega koos ja hoolitses laste eest. 7-

a. asus ema õppima Sirgala 8-kl kooli 1. klassis. Sirgala koolis õppis ta neli aastat. Alates 5. 

klassist kuni 8. klassini õppis ema Sillamäe 2. 8-kl koolis. Kooliajal oli tema hobiks sport. 

Põhiliselt tegeles ta jooksmise ja suusatamisega. 8. klassi lõpetas ema 1971. a. ja kuna 

Sillamäel keskkooli polnud asus ta õppima Vinni 

NST-s raamatupidamist. Vinnis sai ema hea 

õppeedukuse eest kõrgendatud stipendiumi. Vinni 

NST lõpetas ta 1974. aastal ja suunati tööle 

Märjamaa sovhoosi Rapla maakonnas. 1976. a. 

asus ema õppima ökonoomiat Eesti Põllu-

majanduse Akadeemias kaugõppe osakonnas. 

Märjamaa sovhoosi juhtkond ei soosinud kaug-

õppes õppijaid. Töökohas tuli alguses pahandusi. 

Töötasu oli väike ja koolis käimisega tuli 

pingutada. 

1977. a. tutvus ema tulevase abikaasa Aavo 

Loik’uga. 1979. a. kolis ema Roelasse ja sama 

aasta 18. augustil abiellus. Ema töötas Roela sov-

hoosis raamatupidajana. 1980. a. 27. aprillil sündis 

õde Marge. 1981. a. novembris lõpetas ema EPA 

kaugõppeosakonna. 1982. a. detsembris sündis 

Kristiina. 1984. a. märtsist kuni 1993. a. maikuuni 

töötas ema Roela sovhoosi raamatupidajana. 1993. 

a. mais reorganiseeriti sovhoos ja ühe osana 

moodustati osaühing „Roela PM“, mille pea-

raamatupidajana töötab kuni praeguse ajani. 

     

     
Ema oma vanematega tehnikumi lõpupeol. Meie pere 1983. a. 

Ema tehnikumi lõpetamas 1974. a. 
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4. AAVO LOIK 

Minu isa Aavo Loik sündis 27. detsembril 1954. a. Ida-

Virumaal Peeri külas. Viimane asub Kohtla-Järvelt 7-km 

kaugusel. Isa on oma vanemate ainuke laps. Lasteaias pole 

käinud. Lapsepõlves oli väga elav. 1962. a. asus õppima 

Kohtla-Järve IV Keskkooli 1A. klassi. Kuna kopsud olid 

haiged, siis suunati 

1967. a. Taevaskoja 

Sanatooriumkooli. 1969. 

a. kolis pere Kohtla-

Järvelt Roelasse, Puka 

külla. 1969. a. IV veerandist alustas kooliteed Roelas. 8. 

klassi lõpetas 1971. a. Seejärel asus õppima Tallinna 

Kutsekeskkooli nr. 12 elektri-

montööri erialale, Kooliajal 

olid hobideks laulmine ja 

riistvõimlemine. Hea õppe-

edukuse puhul premeeriti 

viimasel kursusel sõiduga 

Tšehhoslovakkiasse. Kutse-

keskkooli lõpetas 1974. a. ja 

asus tööle Roela sovhoosi 

elektrikuna. 1975. a. maist 

kutsuti sõjaväkke. Sõduri-

aastad veetis Moskva Lunas. 1977. a. juunist kuni 1993. a. maini 

töötas Roela sovhoosi elektrikuna. 1993. a. maikuust kuni 

käesoleva ajani töötab osaühingus „Ehel“ elektrikuna. Vabal ajal 

võtab osa Roela segakooris laulmisest. Kooriga on ühiselt 

käidud laulupidudel ja festivalidel. 

     

     

Minu ema ja isa pulma-

päeval 1979. a. augustil. 

Ema, isa ja suur õde Marge 

1981. a. jaanuaris. 

Minu isa Aavo 1955. a. 

Isa oma tädipoegadega. 

Isa Aavo Loik 1964. a. 
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5. MEERI LOIK 

Vanaema Meeri Loik sündis 05. mail 1913. a. Ida-Virumaal Päite külas viimase lapsena. 

Peres oli kaheksa last: viis poissi ja kolm tüdrukut. Kolm last suri alla 16. a. vanust. Vanaema 

ja tema õde Marie olid ainukesed, kellel olid järglased. Vendadest ei jõudnud ükski perekonda 

soetada. Vanaema käis neli klassi Päite algkoolis. Viimasega kooliharidus lõppes. Tööd 

alustati kodust. Esimest korda abiellus vanaema 23-

aastaselt Peeri külas Arnold Pussiga. Sellest abielust 

sündisid lapsed: Helda ja Raivo. Vanaema oli kodune, tööl 

ei käinud. 1949. a. suvel sai Arnold elektrilöögi tagajärjel 

koos õega surma. Vanaema kasvatas seejärel lapsi üksinda. 

Tütar Helda alustas 16. aastaselt tööpõlve leivakombi-

naadis ja poeg Raivo 14. aastaselt. 1954. a. tutvus vana-

ema teise mehega Harald Loik’uga. 1954. a. detsembris 

sündis minu isa. Jaanuaris 1955. a. sõlmiti seaduslik 

abielu. Vanaema armastas käsitööd teha. Samuti õmbles ka 

riideid põhiliselt ise. 1969. a. koliti Roelasse. Vanaema on 

olnud haiglas 1990. a., kuna talle tehti silmaoperatsioon. 

1991. a. aprillis oli vanaemal insult ja peale seda jäi ta 

voodihaigeks. Vaatamata sellele, et Helda ja Raivo ei ole 

päris õde-venda minu isale, suhtleme nendega hästi ja 

sagedasti. Tädi Helda elab mere ääres Toilas ja tal on suur 

majapidamine. Sealt saame sügiseti õunu ja kirsse. Onu 

Raivo elab Kohtla-Järve linnas. Ta töötas 20 a. kaevan-

duses lukksepana. 

Jaanuaris 1992. a. suri vanaema vähki. 

 

 
Mägarate hõimu kokkutulek 1986. a. 

Onu Raivo oma pulmapäeval 

1962. a. 
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6. HARALD LOIK 

Vanaisa sündis 28. aprillil 1922. a. Harjumaal, Peningi vallas, kaheksalapselise pere teise 

lapsena. Peres oli kaks poega ja kuus tütart. Lapsena oli rõõmsameelne ja teotahteline. Lapsed 

olid emalt hea lauluhääle pärinud ja õhtuti lauldi tihti kogu perega. Perila koolis käis vanaisa 

6 klassi. Rohkem ei olnud majanduslikult võimalik koolis käia. 

Algas töömehe aeg mitmesugustel talutöödel. 19. a. abiellus 

esimest korda. Õnnelik abielu sai kesta väga lühikest aega, kuna 

vanaisa pidi minema sõjateele. Sõjas sai ta raskesti haavata 

Velikije Luki lahingutes ning pikka aega võitles elu ja surmaga. 

Peale sõda, kodumaale jõudes, selgus, et naine elab teise 

mehega, sest teda peeti surnuks. Kuna kaevuritele maksti 

suuremat töötasu, kui muudel töödel, siis 1947. a. detsembrist 

asus vanaisa tööle põlevkivitööstuses „Küttejõud“. Seejärel 

töötas 20. a. Käva kaevanduses. 1955. a. abiellus vanaisa teist 

korda. 1969. a. koliti Roelasse ja vanaisa hakkas tööle Roela 

Metskonnas. Viimasest läks ta ka 1985. a. pensionile. Pensioni-

põlves nokitses koduaias ja punus korve. 

1992. a. suri vanaisa maksavähki. 

 

 
Vanaisa Haraldi juubel 1982. a. 

Vanaisa Harald 1965. a. 

mail. 
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7. KADRI PERI (ROMANN) 

Minu vana-vanaema Kadri sündis 5. detsembril 1872. a. Ida-Viru maakonnas Toilas. Peres oli 

kuus last. Vana-vanaema oli peres teine laps. Peres oli viis tüdrukut ja üks poiss. Pere pidas 

talu Künnapõhja külas. 1893. a. abiellus Mihkel Periga. 25. märtsil 1949. a. küüditati vana-

vanaema ja vana-vanaisa Siberisse. Mihkel Peri suri teel Siberisse. Ta oli siis 87 aastat vana. 

Vana-vanaema Kadri tuli Siberist tagasi 1953. a. Varsti peale naasmist kodumaale ta suri ja 

maeti Toila surnuaiale. 
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KOKKUVÕTE 

Minu vana-vanemad ja nende eelkäijad on pärit maalt. Seal tegid nad käsitsi rasket põllutööd. 

Kuna arste oli vähe, siis surid paljud lapsed väikestena igasugustesse nakkushaigustesse. 

Haridustase oli madal. Külakooli algklassidest polnud võimalik edasi õppida. Aeg möödus. 

Minu vanematel on olnud võimalus saada parem haridus ja kergemad töökohad. Minu õel 

läheb õppimine paremini kui minul, siis võib-olla saab ta õppida kõrgkoolis. Maal on elu 

praegu perspektiivitu. 
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