Matsi talu lugu
Palupera küla

Matsi talu rajajaks oli Juulie Ruubel, kes ostis Paluperra
20 ha suuruse maatüki. Tema sooviks oli ehitada maakodu ja lahkuda Tallinnast. Talu rajati 1930ndatel
aastatel, natuke aega enne sõda. Juulie Ruubel oli abielus
Johannes Ruubeliga, ning talu sai nime Johannese isa
Matsi järgi. Johannes oli tolleagse suure Jänese riideäri
ärijuht. Juuliel ja Johannesel oli kaks poega: Heino ja
Valdemar. Heino Ruubel oli tugev sportlane ja peale sõda
NL meistrivõistluste medalimees nii jalgrattasõidus kui
ka kiiruisutamises. Valdemar oli muusik ja enne sõda
mängis Estonia teatri orkestris ning õppis konservatooriumis metsasarve erialal. Mõlemad pojad sõitsid
nädalavahetustel jalgratastega Tallinnast Paluperra, et
olla abiks talu ehitamisel. Perekond oli sõja ajal ka
küüditamise nimekirjas, kuid tänu Juulie tarkusele
pääseti, sest ööd veedeti eemal kraavis ja päeval käidi
kodust süüa toomas. Johannes Ruubel mobiliseeriti
Saksa armeesse ja langes sõja ajal venelaste juurde
vangi, kust peale sõda tuli peksmise tagajärjel halvatuna
koju. Peale sõda anti talu Johannese vanema venna
Augusti pere kasutusse. Kuna Heino sõdis NL armees ja
sai haavata ning jäi invaliidiks, tagastati talu Juuliele.
Heinol oli esimese naise Silviaga kolm tütart: Keiu-Liivi,
Merike ja Leelet. Tema esimene abikaasa suri väga
noorelt ning hiljem ta abiellus Milviga, kellega koos
veedeti oma ülejäänud elupäevad Matsi talus.
Heino noorem vend Valdemar abiellus Maijaga, kellega
neil oli kaks last: Priit ja Leelo. 1944. a. püüdis Valdemar
koos perega põgeneda Roosti. Laev peeti venelaste
poolt kinni ning Valdemar ja Maija saadeti riigivaenlastena Siberisse 25+5 aastaks asumisele. Lapsed pandi
Tallinna lastekodusse, kust Juulie koos Maija vanema õe
Hildaga lapsed üles otsisid. Juulie võttis enda kasvatada
Priidu ja Hilda kasvatada jäi Leelo.

Matsi talu aastal 2010

Matsi talu 1930ndatel

Matsi talu 1940ndatel
Vahelduva eduga on Matsi talus elanud mitmed
pered koos Juuliega. 1969-71.a. elas talus koos
Juuliega lapselaps Leelo oma perega. 1970. aastal
sündis Matsi talus ka praegune talu perenaine Aet.
1970 aastate algul lahkus Leelo Tallinna ja Priit tuli
Kohtla-Järvelt koos naise Galja ja kahe tütrega
tagasi Matsi tallu. Hiljem sündis neile veel juurde
poeg. Sel ajal tehti talu siseruumides ka renoveerimine. Maja katuse vahetas Heino koos Milviga, kes
elasid tollel ajal samuti Matsi talus. 1980ndatel
ehitas Priit vanast viljaaida kõrval olevast
puidutöökojast sauna. 1990ndatel elas mõnda aega
Matsi talus ka Priidu tütar Ireen koos perega. Sel ajal
tehti Matsi talu teisel korrusel kapitaalremont.
Matsi talu rajaja Juulie Ruubel suri 1996 aastal
natuke aega enne 101 aastast sünnipäeva.
Hiljem seiskus Matsi talu elu ja ümbrus vajus rääma.
Tänasel päeval elavad Matsi talus Juulie lapselapsed
Priit ja Leelo, ja Leelo noorem tütar Aet koos perega.
Nemad on teinud lisaks talu alumise korruse
kapitaalremondile ka maja ümber ulatuslikke
korrastustöid.

