Sammelsoo-Mareki talu lugu
Palupera küla

Sammelsoo-Mareki talu on algselt olnud üks tervik SammelsooJaani taluga (Sammelsoo). Sammelsoo nimi tulenevat talu asukohast soos. Nüüdseks on maaparanduse tõttu soo kadunud. Karli üks
tütar Rosalie oli I ms ajal abiellunud poolaka Paul Stankevichiga,
kellega kolis Poola elama. Seal aga Rosalie kohaliku eluga ei
kohanenud ja tuli 1918. a viimaseid kuid lapseootel olles tagasi
Eestisse. Mees pidi hiljem järgi tulema, aga piirid pandi kinni ja
rohkem oma meest Rosalie ei näinud. Kuna Karl Uibol oli ka teine
tütar Jenny, siis läks talu jagamisele – Rosalie sai vanast talust suure
lauda ja Jenny talumaja. Rosalie oli kange naine ja ehitas koos oma
poja Alekseiga 1939. aastaks lauda juurde uue maja. Majale laastukatust lüües olevat ta isegi seal korra alla kukkunud, aga õnneks ei
saanud tõsiselt viga. 1930ndate lõpus sai nimede eestindamise
käigus Rosalie Stankevichist Uuemaa.

Maja ehitus 1930ndatel

Sammelsoo-Mareki talu 1950ndatel

1941. a abiellus Aleksei Salmega ja neil
sündis 1943. aastal poeg Rein. Sõja ajal lasti
Palupera lähistel punaarmeed vedanud
hävituspataljoni rong õhku, milles oli osaline
ka Aleksei. Seetõttu pidi ta vene okupatsiooni saabudes koos perega minema
maapakku Sooru, kust ta aga natuke enne
Stalini surma 1953. a üles anti ning kinni viidi
ja tõenäoliselt hukati. Talu läks vahepeal
kolhoosi omandisse, kuigi Salme ja Rein jäid
sinna endiselt elama. 1964. a abiellus Rein
Niinaga ning 1967. a osteti talu tagasi.
1970ndatel ehitas Rein talule ka uue sauna
ja ning vahetas laastukatuse eterniidi vastu.
Reinu eluajal tehti majas ka kapitaalremont
koos teise korruse välja ehitamisega.

Reinul ja Niinal sündis tütar Ülle ja poeg Marek.
Peale Reinu surma 1996. a päris talu Marek, kelle
käe läbi on talu elumaja läbinud põhjaliku
ümberehituse. Mareki järgi on talu ka oma praeguse nimetäienduse saanud – Sammelsoo -Mareki.
Teine pool kunagisest Sammelsoo talust sai
Sammelsoo-Jaani nime, kus elavad praegu Rosalie
õe Jenny järeltulijad. Maade tagastamise käigus
jagati endised Sammelsoo talu maad pooleks - üks
osa jäi Sammelsoo-Mareki talu ja teine osa
Sammelsoo-Jaani talu valdustesse.
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