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Odette Kirss 80

“Ta on inimene, kes teab Rakvere linnast, tema
inimestest, majadest ja tänavatest praktiliselt kõike,”
iseloomustas Rakvere linnapea Mihkel Juhkami homme
80. sünnipäeva tähistavat Odette Kirssi.
Kristi Ehrlich
kristi.ehrlich@ajaleht.ee

Aastast

1959 muuseumis
töötanud OdetteKirsiga puutus praegune
linnapea esimest korda
kokku 1990. aastal,
mil ta Rakvere linnavalitsusse tööle asus ja õige pea omandireformiga seonduvaga toimetamahakkas. Mitterakverlasena ta linna tol ajal
ei tundnud.
Toona olid veel kasutusel nõukogudeaegsed tänavanimed, mida oli mitu
korda muudetud, ka majadele olid antud teised numbrid.
“Ma istusin päevi ja nädalaid muuseumis ning Odette Kirss õpetas mulle
maja haaval, mis majaga on tegemist,
kus see tegelikult asub, kes on seal elanud ja nõnda edasi. Ta tegi mulle puust
ja punaselt ette Rakvere linna kõikide
majade ajaloo,” meenutas Juhkami,
pannes imeks, et Odette Kirss teadis
kõike seda peast. “Tema teadmised
Rakverest on unikaalsed.”
Pikka aega polnud neid teadmisi
paberilgi, kuid umbes viimase kümne
aasta jooksul on Odette Kirss talle teada oleva kaante vahele talletanud.
“Enam ei pea tema käest minema küsima, saab ise lugeda,” märkis Juhkami,
lisades, et Odette Kirsi teadmiste kaudu on igati võimalik Rakvere linna siseneda, siin olla ja oma asju ajada.
Et Rakvere linna elu on sünnipäevalapsele igas plaanis oluline, seda kinnitas ka OdetteKirsi endine kolleeg, SA

Virumaa Muuseumid peavarahoidja
Pilvi Põldma.
“Ma imetlen seda, kuidas ta tunneb
uhkust oma linna ja kooli, Rakvere
gümnaasiumi üle. Teist sellist patriooti vist ei olegi,” rääkis Põldma, kes teadis OdetteKirssi veel enne, kui temaga
koos 2002. aasta sügisel Virumaa Muuseumideskoos tööle hakkas. “Muuseumimaailmas on ta täiesti legend.”
Töökaaslasena iseloomustas Põldma Odette Kirssi kui unistuste kolleegi, kes ei öelnud iial, et tal pole aega
või et tal ei ole huvi, kes teadis alati
vastuseidkõikidele küsimustele, ja kui
ta midagi ka ei teadnud, siis selgitas
selle õige ruttu välja.
Samuti polnud Odette Kirsi jaoks
ületamatuid takistusi. Põldma meenutas, kuidas nad panid kokku näitust
“Rakvere võim ja vaim läbi aegade” ja
selle näituse tarvis oli hästi palju kaootilist materjali. “Seda oli nii vahva vaadata, kuidas ta võttis paberilehe ja joonistas mängleva kergusegaruumiplaani ning paigutas näituse ära.”
Näitusi üles pannes oli naistel alati
keegi abiks, aga vajadusel ronis ka
OdetteKirss ise mööda redelit üles pilti seinaleriputama või naela seina lööma.
Kui Odette Kirss 2011. aastal töölt

lõpuks koju pensionäripõlve pidama
jäi, oli neil esialgu muuseumis keeruline. “Varem oli nii hea lihtne minna tema tuppa ja küsida ning saada kohe
vastus kätte,” kirjeldas Põldma ning
tunnistas, et kolleegist tuntakse majas
siiamaani puudust, ega teinudsaladust

1960.aastal tutvub Rakvere
rajoonidevahelise koduloomuuseumi vanem

teaduslik töötaja Odette Landberg

70aastaseltilmus ajaloolase Odette Kirsi sulest raamat “Rakvere lood jalegendid”.
Millega võiks naine 80aastaselt välja tulla?
TAIROLUTTER

(Kirss) Iila küla esimese kellaga.

sellestki, et talle tihtipeale nõu küsimi-

olnud võimalus teatud ajal ühist teed
käia.”
Rakvere linna ajalugu on ajaloolasest ema kõrval tulnud õppida ka Odette Kirsi tütrelTiina Põllul. “Ma olen talt
palju õppinud, ka sunniviisiliselt, sest
eks ta paratamatult räägib linna ajaloost kogu aeg,” ütles Tiina Põllu naerdes ja lisas, et tal on alati hea meel

seks helistatakse.
“Mul on suur ja siiras rõõm, et elu
on mind temaga kokku viinud,” kõneles Põldma. “Minu jaoks on üks sort inimesi sellised, kellega võib-olla pole
isiklikus plaanis lähedane, aga kes on
sümpaatselt väärikad inimesed, kelle
puhul tunned heameelt, et nendega on
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kuulda, kui

tema ema teadmisi hinnatakse ja teda tunnustatakse.
Emana on Odette Kirss tütre sõnul
olnud nagu ema ikka, veelgi suurepärasem vanaemana, kes oma lapselapsi
usinalt kasvatanud.
Rakvere linna õnnitlused edastavad
Odette Kirsile homme abilinnapead
Kairit Pihlak ja Rainer Miltop.
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TAPAB TAID
NENDE MUNAD

ZAPX on valutu ja ohutu ka väikelastele.
Küsi apteegist või osta e-poest:
www.termomeeter.ee
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Linus Medical OÜ
infoEE@linusmedical.com
Narva mnt 5, 10117 Tallinn, Eesti
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