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8. septembril pidutse-
sid staabi õuel Võrumaa 
maleva kaitseliitlased, kus 
parimatele jagati ka tänu ja 
teeneteriste.

Kes kella 17.30 paiku 
maleva staabi õuele jõudis, 
nägi, et  malevapealik  ma-
jor  Urmas Vahter oli juba 
kohal. 

Et rahe, vihm ega muud 
ootamatud loodusnähtu-
sed kaitseliitlaste pidu ei 
rikuks, oli tagalapealiku 
initsiatiivil staabiõue püsti-
tatud suur valge  telk. 

Piduliste jaoks oli kae-
tud pikk toidulaud  ja nii  
mõnedki silmad lõid seda 
nähes rõõmsalt  särama. 

 Pikk laud oli reserveeri-
tud ka personalijuht Marika 
Timofejevile, kes medaleid, 
teeneteriste ja aukirju lauale  
ritta pani.

Pidulisi oli kokku pi-
sut alla saja mehe ja naise. 
Pärast seda, kui nad oli 
pealikuga klaasid kokku 
löönud, pidas pealik kõne 
ja ütles, et tal on rõõm näha  
siin peol  nii palju aktiivseid 
vabatahtlikke.

Pealiku  kõnet  kuulati 
suure huviga ja selle aja jook-
sul muutus mõni nägu päris 
tõsiseks, sest reaalne olu-
kord on keeruline.

„ H e a d  m a l e v a  a a s -
tapäeva!“ soovis Vahter 
lõpuks ning see võeti vastu 
hurraahüüete ja tugeva 
aplausiga. 

 Järgnes autasustamine ja 
tunnustuste jagamine neile, 
kes on kõige enam  vaba 
aega pühendanud oma riigi 
kaitsmisele.  Malevapealik 
avaldas veel käskkirjas tänu 
kohusetundliku teenistuse 
eest Eesti riigi turvalisuse 
tagamisel 17-le kaitseliit-

lasele. 
Oma meenemedalid 25 

aastat Kaitseliidu taasta-
misest  said kätte need, kel 
ei olnud võimalik osaleda 
Järvakandi kokkutulekul.

Pärast seda võis asuda pi-
duroogade kallale. 

Et paremini ja selge-
malt vanu aegu meenutada 
ja saada osa maleva aja-
loosündmustest, oli  inst-
ruktor  Aivo Hütsi ette 

valmistanud fi lmi ja sadu 
fotosid, mida  peolistele 
mitme tunni kestel suu-
rel ekraanil näidati. Tänu 
 Aivole on malevas säilinud 
killud ajaloost, tänapäevast, 
kaasajast, neist keda enam 
elavate kirjas pole ja noor-
test, kellel pikk karjäär ka 
Kaitseliidus on alles ees.

Jutte sõjateemadel ja 
ehedaid meenutusi am-
mustest aegadest  pajatasid 
noortele kaitseliitlastele ve-
teranid Tõnis Saarnits, Märt 
Kreutzberg, Matti Ellisaar.

Muljeid Järvakandis 
toimunud peost  jagasid 
Aivar Kaits, Aivar Jõemägi  
ja teised. 

Vanim peol osaleja oli 
86-aastane Kirill Dubkov 
ja noorimad olid 2–3-aasta-
sed  lapsed ehk tulevased 
kaitseliitlased.

Uno Minka
KL Võrumaa maleva 

teavituspealik
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Sakala maleva keskmine kaitseliitlane on täna selline:

 Tema keskmine vanus on 41 aastat.
 Temas on 91 % meest ja 9 % naist.
 Tal on kaitseliitlase staaži 10 aastat.
 Tal on kesk või keskeri haridus
 Tal on mootorsõiduki juhtimise õigus. 

Ehk

• Sakala maleva tegevliikmetest  on 91 % mehi ja 
9 % naisi.

• 59 % malevlastest on kesk- või keskeri haridus.
• 84 % omavad või on teatanud, et omavad juhti-

misõigust
• Sakala malevas on 600 tegevliiget, kaks  auliiget, 

32 toetajaliiget ja 14 noorliiget.  

Kõik malevad

11.–18. oktoober
Tasemekursuse lõpuharjutus 
Kotkalend

Sakala malev

Naiskodukaitse Sakala 
ringkond

2.–4. oktoober
Staabiassistenti de 
erialavõistlus Võrumaal
9.–11 oktoober
BVÕ organisatsiooniõpe
23.–25. oktoober
Avalike suhete erialavõistlus

Sakala noorkotkad ja 
kodutütred

3. oktoober
Lastevanemate päev ja „Otsi 
Otti  “ koolitus
 2.–4. oktoober
Matkamäng Jõgevamaal
13.–14. oktoober
Instruktorite õppepäev

Valga malev

9.–11. oktoober
Lahinglaskmised
24. oktoober
Autojuhti de täiendõpe

Võrumaa malev

9.–11. oktoober
Laskeharjutus ja laskeväljaõpe
24. oktoober
Maleva karikavõistlus 
laskmises

Naiskodukaitse Võrumaa 
ringkond

2.–4. oktoober 
Üle-eesti line staabiassistendi 
erialavõistlus Võrumaal
9.–11. oktoober 
BVÕ toitlustusmoodul
13. oktoober 
Käsitööõhtu, teemaks 
süüteroosid. 

Igal kolmapäeval toimuvad kell 
18.00–19.30 pallitreeningud

TULEKUL

Võru maleva aastapäevapeo vanim osaleja oli 86-aastane Kirill 
Dubkov. Fotod: UNO MINKA

Kirjutage meile 
oma 

kogemustest  
Kaitseliidus 

omamaa@kaitseliit.ee

Võrumaa malev tähistas 98. sünnipäeva

Kurmet Müürsepp, Antsla vallavolikogu esi-
mees, Eesti Maaomavalitsuste Liidu esimees, EL 
Regioonide Komitee asepresident:

„Iga mehe kohus on kaitsta oma maad, kodu, 
peret, seepärast kuulungi ma Kaitseliidu ridadesse. 
Olen lõpetanud Kaitseliidu Koolis rühmapealiku 
kursused ja osalesin 2014. aastal suurõppusel.“

Ain Pajo, endine Misso vallavolikogu esimees, 
Pajo AS juhatuse esimees, Eesti moodsaima trükiko-
ja omanik Sindis, Kindel Kants MTÜ juhatuse liige:

„Eesti vajab kaitset, kes siis veel kui mitte meie 
peame seda tagama.”

Maleva aastapäevaks annetati Võrumaa maleva 
teeneteristid:
Lipnik (reservis) Kurmet Müürsepp; lipnik 
(reservis) Timo Piirmann; nooremseersant 
(reservis) David Tiks; kapral (reservis) Tõnu 
Lanukopli; kapral (reservis) Ain Pajo; kapral 
(reservis) Harri Utsal; reamees (reservis) 
Janek Trumm; Rudolf Mürk

Sakala malev tähistas 
oma 98. sünnipäeva 7. sep-
tembril piduliku õhtu-
söögiga ja ühise vaatega 
tulevikku.

Sakala maleva pealik 
major Ahto Alas kutsus 
7. septembri õhtul kokku 
maleva, Naiskodukaitse 
ringkonna, Noorte Kotkaste 
maleva ja Kodutütarde ring-
konna  juhatused.

„Ma kutsusin teid täna 
siia, et meie juhatuste liik-
med saaksid omavahel pa-
remini tuttavaks,” sõnas 
maleva pealik. 

„Me oleme üks organi-
satsioon ja meil on sarnased 
eesmärgid. Selleks, et koos 
edasi minna, tutvustan ma 

teile üht osa suvel valminud 
arengukavast ja ma soovin 
väga teada saada teie arva-
must selle kohta.”

Ahto Alas rääkis aren-
gukava senisest protsessist 
ja ärgitas juhatuste liikmeid 
diskussioonile. Selgus, et 
kaitseliitlased näevad oma 
arengut eelkõige metsas 
toimuval väljaõppel, Noo-
red Kotkad ja Kodutütred 
erinevates  laagrites ja nais-
kodukaitsjad  on suunanud 
tegevust nii, et Kaitseliitu 
toetada. Üks mure oli aga 
kõigil: kuidas vähendada 
passiivsete liikmete osa-
kaalu.

Maleva juhatuse liige 
Helir-Valdor Seeder sõnas, 
et arengukava ei tohi olla 

paber, mis on tehtud paberi 
pärast ja jääb kuhugi laua-
sahtlisse tolmuma.

„See peab olema igapäe-
vaseid tegevusi edasiviiv ja 
eesmärke seadev elus doku-
ment,” lisas ta.  

Ü h i s e  a r e n g u k a v a 
koostamine peaks olema 
kõikide organisatsioonide 
huvides ning sellepärast 
soovis maleva pealik, et 
selle dokumendi koostamise 
töögruppidesse kaasataks 
võimalikult palju liikmeid. 

„On asju, mida me mõis-
tamegi erinevalt ja nelja 
organisatsiooni ühine aren-
gukava aitaks seda ühtlus-
tada,” lausus Alas.

Eda Kivisild

Sakala malev tähistas 98. sünnipäeva arengukava aruteluga
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P a l j u  h i g i ,  v õ i b -
olla kohati ka pisaraid 
ja õige pisut verd. Enam 
kui 30-kilomeetrine n-ö 
jalutuskäik Põlvamaa 
kaunites paikades lõppes 
kaitseliitlastele korraliku 
takistusrajaga Põlva järve 
rinnas, mille järel ena-
mik jõuetult fi nišis maha 
prantsatas. 

Patrullvõistlused on 
Kaitseliidu elu üks põ-
nevamaid tahke. Põlva 
maleva Must Kotkas eris-
tub teistest selle poolest, 
et lisaks jõupingutusele 
on esile tõstetud ka maa-
konna loodusväärtused 
ja põnevad paigad. Nii 
startis patrullvõistlus sel 
aastal Ridali lennuväljalt, 
kus algust oodanud võist-
konnad said uudistada 
lennuklubi masinaid. 

Öine rännak viis läbi 
Tilsi staadioni, kuuvalgu-
ses Kõrbjärve vaatetorni, 
kulges läbi Vana-Koio-
la kultuurimaja, Himma 
küla suitsusauna, Andre 
küla, Peri mõisa ja sealt 
edasi Rosma metsade kau-
du Intsikurmu laululava 
juurde, siselasketiiru ja 
staadionilt läbi kesklinna 
lõpujooksule. Igal aastal 
näevad võistlejad tükikest 
Põlvamaad ja õpivad sa-
mas midagi uut.

Põnevamatest punkti-
dest tõid võistlejad välja 
näiteks off-road patrulli, 
kus metsas liikuva lahti-
se auto pealt tuli tabada 
paintballi-relvadest puude 
otsa seatud sihtmärke. 
Üks naiste võistkond kiitis 
ka luureülesannet, mis 
pakkus piisavalt adrena-
liini, kuna vastutegevus 
oli äärmiselt valvas.

Nagu ikka, käis võist-
lus kahes vanuseklassis 
– täiskasvanud ja noored. 
Nooremad startisid poole 
raja pealt Vana-Koiolast 
ning lõpetasid mõned 
tunnid varem. Parimaks 
tulid selles klassis Sakala 
maleva noorkotkad, tei-
se tulemuse said Rapla 
maleva noorkotkad ning 
kolmandaks jäid noored 
Saaremaalt.

Kontrollpunktides pandi 
oskused proovile

Ega patrullvõistlus tä-
henda lihtsalt raja kiiret 
läbijooksmist. Eelpoolni-
metatud põnevates paika-
des üles seatud kontroll-
punktid panid proovile nii 
füüsilisi kui ka vaimseid 
oskusi. Raskuste tõstmi-
se ja nendega liikumise 
kõrval pidi omama laia 
silmaringi, oskama kiirelt 
otsustada ja arvutada, olla 
luureülesandel märkama-

tu ning laskmises kiire ja 
täpne. Kokkuvõttes tuleb 
võitjaks väga mitmekülg-
sete oskuste ja hea vastu-
pidavusega lahingpaar.

Selleks oli täiskasvanu-
te klassis sel aastal teist 
korda järjest Kaitseliidu 
küberüksuse võistkond. 
Rändauhind – Musta Kot-
ka skulptuur – leiab seega 
aastaks pesa taas samas 
kohas. Järgmiste kohtade 
heitlus oli äärmiselt ta-
savägine ning 2.–4. koha 
tulemused erinesid vaid 
ühe punkti võrra. Teisena 
tõusis poodiumile Järva 
malev ja üle mitme aasta 
oli poodiumile taas asja ka 
Põlva maleval.

Kokku võistles Mustal 
Kotkal tänavu 16 võist-

konda täiskasvanute ja 
13 noorte vanuseklassis. 
Katkestanud võistkondi 
oli vaid kaks ja mõlemad 
noorte vanuseklassis.

Vaatamata kokkulöö-
dud punktisummale sai 
kõigile võistkondadele 
osaks põhiline – panna 
end proovile ning teha 
oma elu kaitseliitlasena 
huvitavaks. Paljud lubasid 
järgmisel aastal taas rajale 
tulla. Ja küllap oleks ka 
kodumaleva liikmetel aeg 
end kokku võtta ja Must 
Kotkas taas koju tuua.

Igor Taro
patrullvõistluse raja-

meister, Kaitseliidu Põlva 
maleva liige

Nooremas vanusegrupis 
saavutas esikoha võistkond 
Sakala, koosseisus Tõnis 
Toom ja Kris Gregor Edo. 

Teise koha saavutas võist-
kond Rapla I, koosseisus 
Sten Leinasaar ja Alari 
Errit. 

Kolmanda koha saavu-
tas võistkond Saaremaa I, 
koosseisus Kristjan Ran-
naäär ja Tarmo Antonov.

Vanemas vanusegrupis 
sai võidu võistkond Küber-
kaitse, koosseisus Raul Tam-
mesoo ja Joosep Meus. Teise 
koha sai võistkond Järva I, 
koosseisus Arti Kõrgesaar ja 
Lauri Mäepalu. Kolmanda 
koha sai võistkond Põlva 3, 
koosseisus Jaanus Paekivi ja 
Raigo Talv.

Musta Kotka võistluse noorte arvestuses võitis Sakala 
maleva esindus, kuhu kuulusid noorkotkad Kris Gregor 
Edo ja Tõnis Toom.

Miks otsustasite Musta Kotka võistlusel osaleda?
Toom:  “Osalesime, sest võistlus lahingpaarina tundus 

huvitav ja polnud varem ühestki sellisest võistlusest osa 
võtnud. Uued väljakutsed on alati oodatud.”

Kuidas meeldis võistluse korraldus?
Toom: “Võistlus oli korraldatud väga hästi. Punktides 

olid lõbusad punktikohtunikud ja huvitavad ülesanded, 
millest osasid polnud varem kusagil võistlustel koha-
nud.”

Millised olid rasked ülesanded, millised kerged? 
Millised punktid meeldisid kõige rohkem?

Edo:  “Kerged ülesanded olid muidugi need, mis meil 
hästi läksid – orienteerumine, side, laskmine, mälu test 
ja lõpujooks. Kõige rohkem meeldis laskmine ja orien-
teerumisbingo.”

Toom: “Ma arvan, et raskeimaks osutus luure ülesanne. 
Laagriplatsi leidsime kiiresti üles tänu autojälgedele, aga 
vaatluspostiga läks veidike kauem aega, sest ei osanud 
kusagilt täpselt otsida. Isiklikult mulle meeldisid laskmi-
ne, orienteerumine ja luure.”

Mis võis olla võidu võtmeks?
Edo: “Võidu võti oli hea meeskonnatöö, kõrge moti-

vatsioon, varasemad kogemused ja hea füüsiline vorm.”

Henri Paavo 
Sakala maleva noorteinstruktor

Väljaandja: Kaitseliidu Sakala malev
Peetrimõisa 71073, Viljandimaa
Tel 717 9205
http://sakala.kaitseliit.ee
E-mail: omamaa@kaitseliit.ee
Pealik mjr Ahto Alas
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Eda Kivisild
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Lihtsad asjad
Ühel septembrikuu hommikul helistas mulle ema ja 

teatas ainult talle omasel reipal häälel, et ajagu ma näda-
lavahetusel oma pesakond jalule ja tulgu kartuleid võtma. 

Tegelikult polnud ju selles midagi uut, sest taolised 
kõned on tulnud mulle aastaid. Muutunud on ainult 
kuupäev, kellaaeg ja ilm.

Vanemate juurde sõites on tee ääres nii mõnigi kartu-
livagude vahel küürutaja. Minu peas hakkab kummitama 
Ellen Niidu luuletus „See maa“. 

„See porine maa võtmata kartulitega on minu. /.../ 
Mina vastutan tema eest ja tema minu eest.“

Minu maa, minu kartulid, minu lähedased, minu 
sõbrad, minu Eesti.

Kas me oskame väärtustada asju, mis meil on iga 
päev olemas ja millega oleme nii harjunud, et ei kujuta 
isegi ette, et neid pole?

Olgu selleks kasvõi seesama küürutamine oma 
põllusiilu kohal. Pärast seda saan ma minna aeda, kus 
õunapuude oksad on viljade all lookas ja paps on pannud 
okste alla toed, et need ära ei murduks. Ma võtan maast 
valge klaari, pühin selle  puhtaks ja hammustan nii, et 
mahl pritsib igasse ilmakaarde. Pole midagi paremat 
ehtsast eesti õunast.

Kasvuhoones  ripuvad tomatid. Oma tomatid, 
millel pole mitte midagi ühist nende poes müüdavate 
Hispaanias biotekstiilil kasvatavate plastmassmaitsega 
jubedustega. 

Metsa minnes tuleb aga nentida, et sel aastal on 
seenemajandusega tunduvalt kehvemad lood kui mullu. 

Siis tuleb isa ning teatab, et saunas on juba sada kraadi 
ja esimene grupp võiks sinna mediteerima suunduda. 

Olulisi pisiasju on palju. Võin olla koos oma õega ja 
teha nalju, millest vist ainult meie aru saame.  Või aasida 
oma väikevenda, kes on minust umbes 25 sentimeetrit 
pikem. Ja kuigi meil on vahel mõnest asjast erinevad 
arusaamad, tean ma, et talle võib alati kindel olla.

Või karjuda oma last võistlemas nähes ja teda ergu-
tades hääl kähedaks. 

Või olla nii armunud, et ainuüksi mõte sellest inime-
sest eemal olla tundub hirmutav. 

Või oodata oma esimese, teise, kolmanda ja nii edasi 
lapse või lapselapse sündi ja näha neid kasvamas. 

Või olla koos oma sõpradega ja parandada maailma. 
Või vaadata öösel taevasse, mis on täiesti must ja kus 

särab mustmiljon tähte. Otsida Suurt  Vankrit ja Põhjanae-
la ning nentida, et väljaspool asustatud punkte kunstlik 
valgus astronoomiaga tegelemist ei sega. 

Või olla vahel kurb ja mures, sest elu pole ju ainult lill.
Sellepärast ma kuulungi naiskodukaitsjate ridadesse, 

et kõik see, mis on nii tavaline, saaks jätkuda ka tulevikus. 
Mina vastutan selle maa eest. 

Ja siis, nii umbes 30 aasta pärast olen ehk mina see, 
kes helistab oma lastele ja teatab neile mulle ainuomasel 
reipal häälel, et ajage oma pesakond jalule ja võtame need 
kartulid koos üles. 

Värskendav veetakistus enne finišit.

Finišieelne takistus.

Noorte paremik (vasakult) Rapla noorkotkad, Sakala noorkotkad 
ja Saaremaa noorkotkad

Must kotkas ootab uut omanikku.

Fotod: TOOMAS NIGOLA

Must Kotkas lendas taas küberkaitseliitu

Eda Kivisild
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Sõdurioskuste baaskursuse lõpetajad. Foto: UNO MINKA

HELIR-VALDOR SEEDER
Kaitseliidu Sakala maleva tegevliige, 
Riigikogu aseesimees

“Riigikaitse on osa rahvuskultuu-
rist. Väike rahvas suudab säilitada 
oma iseseisvuse ja identiteedi ainult 
siis, kui kõik ühiskonna liikmed pa-
nustavad riigikaitsesse. Eestis peaks 
igaüks vastavalt oma võimalustele 
ja ühiskondlikule positsioonile andma sellesse oma osa. 
Kaitseliitu kuulumine tähendab minu jaoks eelkõige 
kaitsetahte väljendamist ja poliitikuna pean oluliseks ka 
eeskujuks olemist ja teiste kodanike innustamist. Samuti 
võimaldab see täiendada riigikaitselisi teadmisi ja suu-
rendab valmisolekut eriolukordades tegutsemiseks. Nii 
suureneb minu, minu pere ja kogu ühiskonna turvalisus ja 
kindlustunne. Lisaks annab see mulle võimaluse suhelda 
kodukandi inimestega, kes mõtlevad minuga sarnaselt ja 
kellele on olulised samad väärtused. Kaitseliit on parim 
võimalus eespool loetletud eesmärkide täitmisel just nen-
dele inimestele, kes pole kutselised sõjaväelased. Väike, 
ainult professionaalne ja elitaarne sõjavägi on suurte 
riikide privileeg.”

KALEVI KAUR
Kaitseliidu Sakala maleva tegevliige, 
Kolga-Jaani vallavanem, Viljandi-
maa Omavalitsuste Liidu esimees

“Minu jaoks tähendab kuulumine 
Kaitseliitu vabatahtlikult võetud 
teadlikku kohustust panustada isik-
likult selle nimel, et minu pere, vald, 
maakond, riik ja siin elavad inimesed 

tunneksid ennast elades Eestis turvaliselt. Viimastel 
aastatel olen töökohustuste tõttu saanud vähe osaleda 
õppekogunemistel ja laskeharjutustel, aga see ei vähenda 
minu tahet vajadusel oma isamaad kaitsta. Oluliseks pean 
vallajuhina ka seda, et isikliku eeskujuga kasvatada meie 
noori mõtlema isamaaliselt ja seda kaudu suunata noori 
üha enam teenima Eesti Kaitseväkke ja hiljem liituma 
Kaitseliiduga.”

 

ANDO KIVIBERG
Kaitsel i idu Sakala  maleva 

tegevliige,  Pärimusmuusik, Viljandi 
linnapea

“Kaitseliitu kuulumine on minu 
jaoks võimalus kodaniku ja vaba-
tahtlikuna osaleda Eesti riigi kaits-
mise tugevdamisel. Samuti on oluline 

eeskuju pakkumine, Kaitseliidu moraalne toetamine. 
Avaliku elu tegelased saavad oma tuntust kasutades 
kasvatada ühiskonna kaitsetahet,  Kaitseliidu mõju-
kust ühiskonnas ja hoida tema head mainet tugevana.
Soovin  Sakala malevale 98. sünnipäevaks kindlat mehe-
meelt ja rohkesti asjalikke uusi liikmeid.”

ERICH PALM
Kaitseliidu Sakala maleva tegev-

liige, Viljandi maavanem
“Olen Kaitseliidu liige, et läbi oma 

isiklike teadmiste ja oskuste panus-
tada vaba ja iseseisva Eesti siseturva-
lisuse ja kaitsevõime tugevdamisse.”

ANDRES KÕIV
Kaitseliidu Võrumaa maleva 

tegevliige, Võru maavanem
“Kuulumine Kaitseliitu  tähendab 

ennekõike, et olen valmis kaitsma 
Eestit, nagu iga Kaitseliidu liige.

Valmisolek tähendab, et igal kait-
seliitlastel on olemas veendumus, et 
seda on vaja teha ning tal on käepärast 
vajalik varustus, sõduriteadmised ja 
-oskused”

Rein Säinas
Valgamaalase ajakirjanik

 

Mida tähendab minu jaoks 
kuulumine Kaitseliitu?

Et kaitseliidus  karjää-
ri teha, selleks on vaja  
omandada sõdurioskusi 
ja -teadmisi, mida saab 
siis kui läbida TSOB-
Kkl ehk  tegevliikme 
sõdurioksuste baaskur-
sus Kaitseliidus.

Juhtub ka nii, et igal 
aastal ei saa malevad pii-
savalt inimesi  kursuse 
läbiviimiseks kokku. Sel-
lepärast on malevatevahe-
line koostöö eriti oluline 
ja sageli on otstarbekas 
korraldada kursus mitme 
maleva baasil.

Nii ka sellel aastal, kui 
baaskursuse  korraldas 
Võrumaa malev. Kokku 
osales kursusel 17 kait-
seliitlast Võrumaa, Valga 
ja Tartu malevast. Nende 
hulgas oli ka kaks naissoo 
esindajat.  Kursus kestis 
21.-30. augustini ja selle 
maht oli kokku 106 tundi.

Kümne  päeva jooksul 
õpiti teooriat, tehti prak-
tikalisi harjutusi, käidi 
laskmas, ööbiti telklaagris 
ja harjutati pidevas lahin-
guvalmiduses olemist. Iga 
mees seda ei talu, rääki-
mata naistest.  

Need, kes pidasid lõpu-
ni vastu, olid 30. augustil 
rivis Võrumaa maleva 
õues.

Teiste hulgas seisval 
Piial Raamatul  olid jalad 
õppusest villis ja nahk 
veritses ning sellepärast  
oli tal lõpurivis lubatud 
kasutada tenniseid.

 “Mis sest, et jalad villis, 
aga ma ei kahetse, vaid 
teeks TSOBKkli veelkord 
läbi. See oli väga huvitav,“ 

ütles Piia.
Üks Tartu maleva mees 

nentis, et ta võttis nende 
päevade jooksul kaalus 
kõvasti juurde.  

„Võrus Jaagumäe Toi-
dukeskus valmistatud 
söögid viisid keele alla, 
ma  pole kunagi nii hästi 
süüa saanud,” lisas ta.

Küsimusele, mis eriala 
meeldis enim, vastati, et 
kõik alad. Nii topograafi a, 
laskmine, pioneeriõpe, 
riviõpe, taktika olid huvi-
tavad ja tulevikus õppus-
tel väga vajalikud.

Vestluses selgus, et 
automaati AK-4  olek-
sid tahtnud kõik rohkem 
lasta. 

Instruktoritest jäi kur-
suslastele enim meelde 
kursuse ülem veebel 
Juhan Härra. Öeldi, et  ta 
oli alati täpne, tasakaalu-
kas ja valdas perfektselt  
ainet, mida õpetas.

Kiidusõnu sai ka relva- 
ja laskeõpet läbi viinud 
vanemveebel Loog.

Kui tuli jutuks, mida 
võiks teisiti teha, kostus 
üks karm hääl, et kursus 
võiks olla pikem, kuni 
kolm kuud. Enamik aga 
toetas 14 päeva pikkust 
perioodi.

Kui kursuse lõpetamise 
tõendavad tunnistused 
käes, ühisfoto tehtud ja 
kontaktandmed märkmi-
kusse kantud, võis mõelda 
juba kodule, kuumale sau-
nalavale ja grillpeole, kus 
pereliikmetelegi muljeid 
jagada, meenutada läbi-
tut, seada uusi sihte.

Eks  vä ike  puhkus 
kuluski  kõigile ära, et  siis 
jätkata oma igapäevatoi-
metustega.

Mina aga usun, et need 
17 meest ja naist, kes küm-
ne päeva jooksul ühtseks 
meeskonnaks sulasid, 
väärtustavad omandatud 
teadmisi ning  rakenda-
vad neid edukalt.

Uno Minka
Kaitseliidu Võrumaa 

maleva teavituspealik

V õ r u m a a  m a l e -
vast lõpetasid TSOB-
K k l 2 0 1 5  k u r s u s e :
Juho Joonas,  Jüri Kukk, 
Argo Nõmmik,  Aivo 
Rebane, Martin Räim, 
Andreas Voitka( Võru mk)
P i i a  R a a m a t ,  P e e -
ter Vodi (Rõuge-Vast-
seliina ük), Siim Suur-
küla   (Antsla ük).

5 päeva pidas vapralt vas-
tu, st läbis kursuse osaliselt 
ning kahjuks tervis ei või-
maldanud lõpetada, 78-aas-
tane Rõuge-Vastseliina ük 
mees Avo Eisen!

Kõige nooremad kursus-
lased olid  18-aastased 
Martin Räim ja Andreas 
Voitka.
Meenega (maleva kruus) 
märgiti ära Siim Suurküla.

Edu kõigile, kes pida-
sid vastu!

TSOBKkl sulatab meeskonna ühtseks

Naiskodukaitsjad rõõmustasid 
aastapäevapeol
Naiskodukaitse tähis-
tas oma 88. aastapäeva 
Jõgevamaal Kuremaa los-
sis, kuhu olid kutsutud 
esindajad kõikidest ring-
kondadest üle Eesti. 

Külalisteks olid palu-
tud  Kaitseliidu vanema-
tekogu esimees erukindral 
Ants Laaneots ja Kaitselii-
du ülem brigaadikindral 
Meelis Kiili. 

Naiskodukaitse esinai-
se kohustetäitja Ave Proos 
rõõmustas oma tervitus-
kõnes selle üle, et meil 
on liikmeid rohkem kui 
2260 ja kinnitas, et oleme 
valmis oma kohustusi riigi 
ees täitma. 

Meeleolukatest sõna-
võttudest saime muuhul-
gas teada, et 88 tähendab 
radistide  koodikeeles  
Love and kisses.

Meesseptett Maarja-
Magdaleenast sulatas 
naiste südamed toredate 
lauludega ja pani publiku 

hoogsalt kaasa elama.
Naiskodukaitse aas-

tapäeval anti neljale or-
ganisatsiooni liikmele 
pidulikult üle Liiliaristi 
III klassi teenetemedal.  
Tartu ringkonnast sai me-
dali Liisa Pedoksaar, Järva 
ringkonnast Maire Arro ja 
Tiina Mettus ning Sakala 
ringkonnast sai suure tun-
nustuse osaliseks Malle 
Lohk.

Sakala ringkonna jaoks 
on see üldse esimene Lii-
liaristi III klass.

Malle Lohk tõdes pä-
rast, et ta ei olnud mitu 
aastat Naiskodukaitse  
sünnipäeva tähistamisel 
käinud. 

„Seekord ma otsustasin 
minna, et kohtuda veel 
vanade sõprade ja tutta-
vatega,” rääkis ta. „Olen 
käinud paljudes mõisates 
ja lossides, aga Kuremaa 
lossis olin esmakordselt. 
Tore oli vaadata meie ilu-
sas vormis kohalesaabu-

vaid naisi. Kui tervitus-
kõned ja meesansambli 
laul kuulatud,  siis juhtus 
minu jaoks midagi sellist, 
mis võttis põlve värise-
ma ja südame põksuma. 
Mind kutsuti vastu võtma 
teenetemedalit – Liiliaristi 
III klass–, mis oli mulle 
suureks üllatuseks, tun-
nustuseks ja auks. Suur, 
suur tänu!“

Liiliaristi põhiklasse an-
takse välja tegevliikmetele 
eeskujuliku teenistuse eest 
organisatsioonis. Liiliaristi 
III klassi kavaler Malle 
Lohk on olnud Naiskodu-
kaitse Sakala ringkonna 
liige 2001. aastast. Ta on 
olnud kuus aastat Sakala 
ringkonna esinaine. Nais-
kodukaitsjad teavad Mal-
let eelkõige suurepärase 
kokana. Praegu tegutseb 
ta aktiivselt kultuuri- ja 
toitlustusgrupi ning ta on 
tegus ja kohusetundlik 
kaaslane.

Liisa Pedoksaar on ol-

nud Naiskodukaitse Tar-
tu ringkonna liige 2001. 
aastast ja selle aja jooksul 
tegutsenud mitmel vali-
taval ametikohal. Ta on  
panustanud nii jaoskonna 
kui ringkonna tegevuse 
arendamisse, on osalenud 
Naiskodukaitse välikoka-
kursuse ülesehitamisel ja 
väljaõpet koordineerivate 
dokumentide väljatööta-
misel. Liisa Pedoksaar on 
aastaid tegutsenud vaba-
tahtliku instruktorina. 

Kodukaitse Naisühing 
loodi 2. septembril 1927. 
aastal Kaitseliidu ülema 
käskkirjaga kui Kaitse-
liidu naiste eriorganisat-
sioon. Esimesed naiskoon-
dised Sakalamaa maleva 
ja mitmete teiste malevate 
juurde tekkisid juba küll 
1925. aastal, kuid üle-ees-
tilisest organiseerumisest 
saame rääkida alates 1927. 
aastast. 

Lembe Lahtmaa

KÜSITLUS
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29. augusti varahommikul 
kogunes Võru vallas  um-
bes  35 laskehuvilist, et 
taas  võtta mõõtu ja välja 
selgitada, kellel on kind-
lam käsi ja täpsem silm. 
Võidu viisid koju Urvaste 
jahimehed.

Kaitseliidu Võrumaa 
maleva Antsla üksikkom-
panii ja lähikonna jahi-
meeste jõuproovi on järjest 
igal aastal korraldatud juba 
vähemalt 15 korda.

Sel aastal osales laske-
võistlusel üheksa võist-
konda ja seda oli üllatavalt 
palju.

Kompanii pani välja 
kaks võistkonda ja  sama 
tegi ka Antsla jahtkond, 
osaledes kahe kolmeliik-
melise  meeskonnaga.  

Meestega julgesid rinda 
pista ka kaks naist: staaži-
kas Naiskodukaitse  Antsla 
jaoskonna  esindaja Inga  
Niit  ja Antsla jahimees-
te  seast  Anneka Põder.  
Viimast  toetas ja innustas 
abikaasa Kaarel. 

Nii mõnedki pereisad  
olid kaasa võtnud oma 
pojad ja tütred, et varakult 
tekitada  neis huvi laskeas-
janduse vastu.

Esindatud olid Linda, 
Krabi, Sõmerpalu ja Lepis-
tu jahimeeste meeskonnad.

Uus lasketiir meelitab 
kohale

Avasõnad lausus võist-
luse peakorraldaja Tiit 
Tõnts. 

Ta ütles: „Väga meeldiv 
on siin täna näha niipal-
ju osalejaid. See näitab 
võistluste populaarsust ja 
suurt huvi laskmise vastu. 
Minul aga on hea võimalus 
laskeinstruktori praktikat 
sooritada.”

Laskmine toimus  au-
tomaadist AK 4 kolmes 
asendis: lamades, põlvelt 
ja seistes. Teha tuli viis 
proovilasku ja igast asen-
dist kümme lasku.

Tsiatsungõlmaa on kõi-
ge uuem ja modernsem  
lasketiir Võrumaal, mis 
avati 2013. aasta veebruaris 

ja on Balti riikide mood-
saim. 

Lasketiirus  on kasutusel 
elektrooniline sihtmär-
gisüsteem ja ajasääst  oli 
tuntav. Kohtunik ja sek-
retär said lasketulemusi   
arvutiekraanidelt näha 
kohe. 

„Tegelikult oleks võima-
lik  süsteemiga  ühendada 
ka arvuti, kus võistlejate 
nimed kirjas. Siis saaks 
kohe andmed kätte ja  
tulemused välja printi-
da,“ mainis lasketiiru eest  
vastutav Kalev  Kleinert.

 
Jahimeestel on täpsed 

silmad ja käed
Mait Prätz vastas kü-

simusele, kas tulite jälle 
võitma ning loorbereid 
lõikama, enesekindlalt ja 
uhkelt:  “Loomulikult, kuis 
siis tõistmuudu!“ 

Nii juhtuski, taas olid 
parimad Urvaste mehed.

Mitmendat aastat jär-
jest on võitjateks tulnud 
mitte kaitseliitlased, vaid 
jahimehed. Nii läks ka see-

kord. Laskevõistluse võitis  
Urvaste jahtkond koossei-
sus  Aare Vein, Mait Prätz 
ja Ülar Mõts  675 silmaga.

Teise koha vääriliseks  
654 silmaga tunnistati 
Antsla kompanii II võist-
kond ja kolmas oli Antsla 
jahtkonna I võiskond 543 
silmaga.

Kordaläinud jõukatsu-
mist jäid meenutama hin-
nalised autasud ja kaunid  
diplomid.

Staažikas Sõmerpalu 
jahtkonna esimees ja Kait-
seliidu Võrumaa maleva 
valvekompanii abi lipnik 
Toomas Kaunalt ütles, 
et mehed tulevad võist-
lusele välja seepärast, et 
kätt harjutada, tunnetada 
militaarrelvi ning võrrelda 
nende laskeomadusi jahi-
vintrelvadega laskmisel.

“Meeldib ka võistluse 
ladus korraldus ja ajakoha-
ne lasketiir, “  lisas ta.

Uno Minka
Kaitseliidu  Võrumaa 
maleva teavituspealik

Augusti viimasel laupäe-
val oli Valgamaal Õru 
vallas, endises Uniküla ra-
ketibaasis näha suuremat 
sorti sagimist ning kostis 
ka paugutamist.

Kaitseliidu Valgamaa 
maleva eestvedamisel sai 
laupäeval, 29. augustil 
teoks 18. kombineeritud 
laskevõistlus «Koloneli 
laskmine». Osalesid eri jõu-
struktuuride neljaliikmeli-
sed võistkonnad. Kuna ko-
hal oli ka Läti Zemerssadze 
22. pataljoni võistkond, oli 
tegu suisa rahvusvahelise 
jõuprooviga.

Lisaks Valgamaa ma-
leva neljale võistkonna-
le ja lätlastele, olid kohal 
Võrumaa maleva esindus, 
Valga politseijaoskon-
na, Kuperjanovi pataljo-
ni, Kaitseväe Ühendatud  
Õppeasutuste (KVÜÕA) 
 1. jalaväebrigaadi ning 
kaitsepolitsei Lõuna osa-
konna võistkonnad.

Avarivistusel tutvus-
tati kõigepealt osalejatele 
võistlusjuhendit ning keh-
testatud nõudeid võistlus-
raja ohutuks läbimiseks. 
Üheskoos käidi läbi ka 
võistlusrada ning võistluse 
läbiviija vanemveebel Kal-
vi Kaart tutvustas punkti-
des toimuvaid ülesandeid. 
Rajal olles tuli võistlejatel 
lasta erinevatel kaugustel 
olevaid sihtmärke ning 
savitaldrikuid.  

Ohutuslindiga märgis-
tatud rajale lasti korraga 
üks võistleja, keda saatis 
üks kohtunik. Võistlustras-
sist kõrvale kaldumine oli 

keelatud. Raja läbimiseks 
anti aega kuus minutit. 
Ajalimiidi ületanud võist-
lejal tuli tegevus katkestada 
ning rajalt maha astuda. 
Rajal olles tuli kanda kiiv-
rit, kaitseprille, kõrvatrop-
pe, killu- või kuulivesti 
ning jalaväerakmeid või 
lahingvesti. Igal võistlejal 
pidi olema ka kabuuris 
täiskaliibriline teenistus-
relv ning kolm salve, igas 
salves kaheksa padrunit. 

Esimest korda toimus 
„Koloneli laskmisel“ ka 
võistlus esindajatele. Esin-
dajatel tuli täpsuse peale 
granaati visata ning aja 
peale püstol PM ja Kalašni-
kovi automaat osadeks võt-
ta ja tagasi kokku panna. 
Esindajate võistluse lõpp-
aeg liideti võistkonna ajale 
juurde ning seega mängis 
kiirus siin väga tähtsat rolli. 
Parim võistkonna esindaja 
oli Toomas Pindis Võru-
maa malevast. Järgnes Vei-

ko Park KVÜÕA-st ning 
kolmas oli Toomas Joakit 
Valga politseijaoskonnast.

Kokku osales kom-
bineeritud võistlusel 42 
meest ja naist ning 11 
võistkonda. Individuaal-
selt oli parim Jaanus Kala 
Kaitseliidu Võrumaa ma-
levast, edestades Jaak- 
Joseph Rumvolti Võrumaa 
malevast ning Veiko Parki 
KVÜÕA-st. Võistkondli-
kult saavutas esikoha Kait-
seliidu Võrumaa malev, 
järgnesid KVÜÕA ning 
Valga politseijaoskonna 
võistkonnad.

Võistluse üks staažika-
maid osalejaid, Valga po-
litseijaoskonda esindanud 
Toomas Joakit sõnas peale 
rajalt tulemist, et tegemist 
on füüsiliselt väsitava kuid 
põneva võistlusega. „See 
on selline huvitav võistlus, 
kus on palju erinevaid jõu-
struktuure koos – politsei, 
kaitsepolitsei, piirivalve, 
kaitsejõud ning Kaitseliit. 
Kooslus on hästi erinev.“

„Oma esialgse tulemu-
sega ma väga rahul olla ei 
saa, on pareminigi läinud. 
Täna tegin kaks möödalas-
ku, mida pidin üle laskma 

ning see võttis omajagu 
aega. Siiamaani on Valga 
jaoskonnal sellel võistlusel 
üpris hästi läinud, üks ka-
rikas on meil juba kodus 
(nelja järjestikuse võidu 
korral jääb karikas võitjale 
– R.S) ning möödunud aas-
tal olime samuti esimesed,“ 
lisas mees.

Omanäolise võistluse-
ga jäi väga rahule ka Läti 
Zemessardze võistkonna 
esindaja Vilnis Pavlovičs. 
Mehe sõnul sai ta palju 
ideid mida tagasi koju 
jõudes rakendada. „Meil 
omal sellist võistlust ei ole. 
Valmieras on meil korralik 
lasketiir ning täna olen 
saanud palju häid ideid, 
et kodus midagi sarnast 
korraldada. Loomulikult 
loodame ka Kaitseliidu 
võistkondi seal näha.“

Meeskonna võistlus-
päeva kokku võttes lisas 
Vilnis Pavlovičs, et kõige 
rohkem tekitas meestele 

probleeme savitaldriku-
te laskmine. „Taldrikute 
laskmisel eksisid mehed 
kõige rohkem. Võistlus- 
stress ning vale laske-
asend,“ võttis mees võist-
konna esinemise kokku. 
Samas oli Pavlovičsil hea 
meel, et neid ikka võistle-
ma kutsutakse ning kuigi 
eestlased kipuvad ikka 
lätlastest paremad olema 
siis lubas mees, et nad 
jätkavad harjutamist ja eks 
näis kuhu poole tulevikus 
kaalukauss kaldub.

Rein Säinas
Valgamaalase ajakirjanik

Võistkondlik paremusjärjestus:
Võrumaa malev, KVÜÕA, Valga 

politseijaoskond, 1. jalaväeb-
rigaad, Valga üksikkompanii, 
Läti Zemessardze 22. pataljon, 
Kuperjanovi jalaväepataljon, 
Helme üksikkompanii, ÜR „Il-
ves“, Otepää üksikkompanii, 
kaitsepolitsei  Lõuna osakond.

Fotod: UNO MINKA

Ohutuslindiga märgistatud rajale lasti korraga üks võistleja, keda saatis üks kohtunik.

Aivar Kroonmäe tutvustab AK 4.

Märklehtede pihta... tuld!

Rajal olles tuli võistlejatel lasta erinevatel kaugustel olevaid sihtmärke. 

Tsiatsungõlmaa lasketiirus selgusid Võrumaa parimad laskjad

Õrus lasti koloneli

LASKEVÕISTLUS
Algselt Kaitseliidu Valgamaa maleva luurejao 

aastalõpu laskepäev kujunes vanemveebel Aivar Susi 
eestvedamisel malevasiseseks võistluseks. Peagi kutsuti 
mõõtu võtma ka naabermalevate, kaitseväe ning politsei 
võistkonnad. Mõnelgi aastal võib võistlust tänu Läti  
Zemerssadze võistkondadele lausa rahvusvaheliseks 
pidada.

Fotod: REIN SÄINAS
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Sakala maleva noorkot-
kad ja kodutütred olid 
septembri esimesel nä-
dalavahetusel Välustes 
riigikaitselaagris, kus 
õpiti sõduritarkusi ja 
pandi end proovile öises 
metsas. 

4. septembril kella 16 
paiku algab päeva kii-
reim aeg maleva valvuril, 
kes tõkkepuud iga paari 
minuti tagant kergitama 
peab. Maleva territooriu-
mile marsivad 13-18-aas-
tased Sakala noorkotkad ja 
kodutütred, sest algamas 
on iga-aastane maleva 
noorte riigikaitselaager.

Rivis on 21 noorkot-
kast ja seitse kodutütart 
ning malevapealik Ahto 
Alas soovib neile laagriks 
positiivsust, jaksu ning 
edu. Pärast seda ronivad 
jagudesse jaotatud noor-
malevlased Kaitseliidu 
veoautodesse, et sõita  Vä-
lustesse.

Võsa vahele kerkib 
telklaager

Reede õhtu läheb maju-
tamise ja sisseelamise pea-
le. Võsa vahele kerkivad 
köetavad Kaitseliidu telgid, 
mis noorte koostööl püsti 
pannakse. Kogenumad 
noorkotkad ja kodutütred 
suunavad ja õpetavad noo-
remaid ja päris „rohelisi’’. 

Kui telklaager on püsti, 
jätkuvad baasteadmiste 
tunnid. Tuletatakse meelde 
laagri ohutust ja maskee-
rimist. Laagri ohutus on 
eriti oluline, sest keegi ju ei 
soovi haigeks jääda või end 
vigastada. Sellest tulene-
valt korratakse üle, kuidas 
katelokis endale sooja toitu 
teha, telgis ahju kütta ja 

ahjuvalvest ning üldisest 
ohutusest nii metsas kui 
laagrialal. 

Õhtu viimaseks tun-
niks jääb õpe, kuidas te-
gutseda häire korral. Kui 
väljas on pimedaks läinud, 
kogunevad noored ja nen-
de juhid lõkke ümber.

Ilmataadi pesupäev ei 
sega

Laupäeva hommik al-
gab õppetundide ja ilma-
taadi ämbritäie alla valatud 
vihmaga. Noored pole aga 
suhkrust ning omandavad 
koos instruktoriga suu-
rest niiskusest hoolimata 
tundides teadmisi. Neile 
tutvustatakse kaitseväes 
ja Kaitseliidus õpetatavaid 
oskusi nagu käemärgid ja 
liikumisviisid, laskeoskusi 
ning laskeohutust. 

Lõunaks on noored 
nagu oleks neid koos riie-
tega vette visatud. Aga 
just sel hetkel kui söögiaeg 
kätte jõuab, lakkab vihm 

ning päike tuleb  välja. 
Instruktorid pikendavad 
lõunapausi, et noored saak-
sid end päikese ja ahju 
soojuses ära kuivatada. 
Siis aga  tunnid jätkuvad, 
et teada saada luurest ning 
jao formatsioonidest.

Õhtune graafi k on küll 
rahulikum, kuid väikese 
konksuga. Igal jagu peab 
oma telgi ja varustuse kok-
ku pakkima ning liikuma 
uuele majutusalale, kus-
juures iga jagu läheb oma 
uude kohta nii, et teiste 
paiknemisest neil ülevaade 
puudub. Põhjus on selles, 
et öösel peavad nad la-
hendama luureülesande ja 
leidma etteantud alalt oma 
üksused. Ja ega luure ei ole 
niisama jalutamine metsa 
all. Instruktorid katsuvad 
elu raskemaks teha ning 
mängivad alal vaenlase 
patrulle, sest natuke peab 
ikka adrenaliini ka tekita-
ma. Luuretegevus lõpeb 
öösel kell kolm.

Laagriga jäädi rahule

Pühapäeval veel jalgu 
seinale visata ei saa, sest 
Väluste lasketiirus on lask-
mine püstolkuulipildujast, 
seejärel rivis marssimine ja 
rivikäskluste õpe. Tehakse 
kokkuvõte luurest ning es-
maabi tunnis peab andma 
haavatule abi.

Tagasisidest selgub, et 
laagriga jäädi väga rahule. 
Noored kiidavad õppe-
tunde juhendanud inst-
ruktoreid ning põnevaid 
teemasid, mis olid samuti 
köitvad. 

Lisaks said erinevate 
rühmade noored omava-
hel tuttavamaks. 

Henri Paavo
Sakala maleva 

noorteinstruktor

Liiliaristi III klass
Liisa Pedoksaar         Tartu ringkond
Malle Lohk             Sakala ringkond

Liiliaristi IV klass
Virge Prank-Vijard  Tartu ringkond

Liiliaristi Hõberist
Tarmo Pihlik        Tartu ringkond

Keskjuhatuse tänukiri
Maret Vaher         Tartu ringkond
Kristina Treiman    Tartu ringkond
Kadi Kass              Tartu ringkond
Kadri Green          Tartu ringkond
Marit Birgholts       Tartu ringkond
Reeli Hansen         Tartu ringkond
Ulvi Karu            Tartu ringkond
Ruta Alakivi          Tartu ringkond
Piret Valge             Tartu ringkond
Karin Vahtre         Tartu ringkond
Mirje Põld             Tartu rinkond
Kerli Prants            Tartu ringkond
Anna-Liisa Viltrop  Tartu ringkond
Piret Konsin           Tartu ringkond

ERGUTUSED

Foto  AIN PEENSOO

Foto: URSULA MIKKOR

Õppetund luurepatrulli ettevalmistamisest ning korraldamisest.

Mari Raamoti sünnikodu on väga nukras seisus.

Rajal olles tuli võistlejatel lasta erinevatel kaugustel olevaid sihtmärke. 

Boris Takk.

Riigikaitselaager annab aimu 
sõdurielust

22. augustil kogunes Vil-
jandimaale Pilistveresse 
kommunismiohvrite me-
moriaali juurde kommu-
nismi-ja natsismiohvrite  
mälestuspäeva tähistama 
ligi 400 represseeritut üle 
Eesti ning Põlvamaa rep-
resseeritud avasid memo-
riaalis oma mälestuskivi. 

Mälestuskivide jala-
mitele asetati pärjad ja 
süüdati leinaküünlad. 
Päeva pidulikkust rõhutas 
kõigi kohaletulnud orga-
nisatsioonide lippude pi-
dulik sissetoomine. Ava-
sõnad ütles ja jutluse pidas 
EELK Pilistvere Andrease 
koguduse õpetaja Herman 

Kalmus. 
Eriti pidulik ja meel-

dejääv oli mälestuspäev 
Põlvamaalt kohalesõitnud 
represseeritutele, kuna 
viimase maakonnana said  
nad memoriaalis oma mä-
lestuskivi. Mälestuskivi 
avamisel asetasid pärjad 
Põlvamaa Omavalitsus-
te Liidu  tegevdirektor 
Veiko Maastik ja Veriora 
vallavanem Enel Liin. Kivi 
pühitses õpetaja Herman 
Kalmus. Tervitused põl-
vamaalastele ütles ka Võ-
rumaa Memento juhatuse 
esimees Silver Sild. 

Mälestuskivi juures 
seisid auvalves Kaitseliidu 
Sakala maleva kodutütred 

ja noorkotkad. Rahaga 
toetasid kivi valmimist 
Põlvamaa Omavalitsuste 
Liit ja Eesti Memento Liit.

Justiitsminister Urmas 
Reinsalu toonitas oma sõ-
navõtus mälestuste hoid-
mise tähtsust  

Päev lõppes Pilistvere 
pastoraadi juures Jõgeva 
Naiskodukaitse abiga kae-
tud lõunalauas maitsva 
supi ja kringliga. 

23. augustil 1939 kirju-
tasid Molotov ja Ribbent-
rop Moskvas alla paktile, 
mille  tulemuseks oli Ida-
Euroopa jagamine kahe 
totalitaarse ja ekspansiivse 
diktatuuri vahel. Nõu-
kogude  Liit sai enda-

le õigused Soome, Eesti, 
Läti, Leedu, poole Poola 
ja Bessaraabia üle. Leedu 
jäi sõlmitud kokkuleppe 
alusel Saksamaa huvi-
sfääri, mille see aga hiljem 
(28.  septembril 1939) 
samuti Moskvale loovutas.  
Nüüd tähistatakse 23. au-
gustit kui kommunismi- ja 
natsismiohvrite mälestus-
päeva.   

Silver Sild
EML aseesimees

Memento Võrumaa 
Ühenduse juhatuse 

esimees

Tarvastu vallavalitsus kutsust naiskodukaitsjaid 
appi koristama Naiskodukaitse esimese esinaise Mari 
Raamoti sünnikodu.

9. septembril toimusidki talgud Tarvastu valla Ku-
ressaare küla Kitsi talu maadel, kus on sündinud Nais-
kodukaitse esimene esinaine Mari Tamm, hiljem Raamot.

Elumaja on praegu ääretult kurvas seisus ja kõrval-
hooned täiesti lagunenud. 

Talgulisi  juhendas ettevõte Laanevall OÜ, koristati  
oksi ja vanu kokkukukkunud hoonete katuseplaate.
29. oktoobril on Tarvastu vallavalitsusel plaan avada 
maja juures mälestuskivi Mari Raamotile, tema õele 
lauljale Aino Tammele ning tema vennale Tallinna Kon-
servatoorium direktorile Jaan Tammele.

Lembe Lahtmaa

Talgulised koristasid 
esimese esinaise sünnikodu

Boris Takk 90
12. septembril täitus 90. elu-

aasta Sakala maleva Karksi ma-
levkonna liikmel Boris Takil, kes 
astus Kaitseliitu selle taastamise 
algaastatel ja on olnud liige 23 
aastat.

Juba varases nooruses sai Bo-
ris Takk karastuse Eesti Leegioni 
ridades, jõudes oma rännakutel 
välja Poolamaale, kust tuli alus-
tada teed tagasi koju. Tänini on 
ta Leegioni sõprade klubi auliige. 

Talle on omistatud Sakala ma-
leva rinnamärk ning Kaitseliidu teenetemedali 3. ja 2. klass. 

Boris Taki  pikka eluteed on alati saatnud laul. Tema 
laul kajas ka laulva revolutsiooni ajal ja kajab veel tänagi, 
hoolimata kõrgest vanusest. Ise ta ütleb küll, et kaine peaga 
laulavad ainult kukk ja köster.

Tähtsa päeva puhul  õnnitlesid juubilari Kaitseliidu 
Sakala maleva pealik ja Karksi malevkonna esindus. 

Veebel Jaak Põldma ütles „Oled vana leegionärina ikka 
veel tõelise sõjamehe rühiga. Sinu võitluskaaslased soovi-
vad sulle tugevat tervist ja jätkuvat lauluhäält.“ 

Sakala maleva pealik major Ahto Alas annetas Boris 
Takile maleva vapikilbi kohusetundliku ja kauaaegse tee-
nistuse eest Kaitseliidus. 

Karksi malevkonna pealik lipnik Ervin Tamberg andis  
malevkonna poolt üle Karksi malevkonna tänukirja Kait-
seliidus oldud aastate eest.

Juubilar tegi omalt poolt vastukingituse Sakala male-
vale ja Karksi malevkonnale, andes neile üle vastvalminud 
CD „Laulud Leegionis“ Boris Takk, Põldsepp & Pojad.

Ants Kalam
Sakala maleva Karksi malevkonna 

teavituspealik

Kommunismi-ja natsismiohvrite mälestuspäeval  
Pilistveres

Foto: HENRI PAAVO
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MÄLUMÄNG

Mälumäng  

Küsimused koostas

Kpt Enno Teiter

7. mälumängu vastuseid ootame 20. oktoobriks ja 8. mälu-
mängu vastuseid 20. novembriks toimetuse e-posti aadressile 
omamaa@kaitseliit.ee.
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ÕNNITLEME

Kindralmajor-meedik Hans Leesment  
(VR III/2)
Käesolev lugu pajatab sel-
lisest kindralist, kelle sõja-
tegevus ei seisnenud lahin-
gute pidamises ja võitmi-
ses, millega paratamatult 
kaasnevad hukkumised 
ja vigastused, vaid vastu-
pidi - tema eesmärgiks oli 
sõjameeste toetamine ja 
abistamine, et oleks vähem 
surma ja vigastusi, leina ja 
muret. 

Kindralmajor Hans 
Leesment on üks nendest, 
keda tahavad ja osaõiguse-
ga ka võivad omaks kindra-
liks pidada kaks maakonda: 
Viljandimaa ja Pärnumaa. 

Hans Leesment sündis 
13. veebruaril (vana kalend-
ri järgi 1. veebruaril) 1873. 
aastal Halliste kihelkonnas 
Abja vallas Lüütre talus 
peremehe pojana. Toona 
kuulus Halliste kihelkond 
Pärnumaa koosseisu, alles 
1945. aastast on see Viljan-
dimaa osa. 

Oma haridusteed alus-
tas Hans Leesment Jäärja-
Veelikse vallakoolis, seejä-
rel õppis ta Pärnu kreiskoo-
lis ja gümnaasiumis ning 
aastatel 1893–1899 Tartu 
Ülikoolis, arstiteaduskon-
nas.  Pärast ülikooli lõpe-
tamist hakkas ta Pärnus 
tööle arstina ja sai Moskvas 
ka maakonnaarsti diplomi. 

1902. aastal kosis ta 
abikaasaks neiu Ella-Ma-
rie-Julie Pritsoni, kellega 
kooselust sündis kolm poe-
ga: Hans-Erik, Leonhard-
Georg ja Ilmar-Karl. 

Naistearst ja kooliarst

Leesment täiendas oma 
teadmisi ja oskusi ka Berlii-
ni Ülikoolis ja töötas mõn-
da aega Sankt Peterburis. 

Kui 1905. aastal algas 
Vene-Jaapani sõda, tuli 
Leesmentil sõjaväearstina 
rindele sõita. Sama aasta 
lõpus ta demobiliseerus 
ja järgmised kaks aastat 
tegutses ta Tartu Ülikooli 
naistekliiniku ordinaato-
rina ning tundub, et tema 
tsiviilteenistuse peamiseks 
suunaks oligi naiste ravimi-
ne ja tervishoid. 

1907. aastal tegutses 
ta seitse kuud Venemaal 
Pensa kubermanguhaiglas 
naiste-  ja sünnitusosakon-
na juhatajana. 1908. aastast 
kuni I maailmasõja algu-
seni tegutses ta Tallinnas 
erinevates arsti ametites. 
Ta oli Tallinnas naistearst 
ja Eesti arstide erakliiniku 
ning Punase Risti haigla 
naisteosakonna juhataja ja 
kooliarst.

Kui sõjategevus algas,  
sai Leesmendist  taas sõja-
väearst. Ta tegutses rindel 
Poolas ja Rumeenias erine-
vates väeosades ja ametites,  
teenides  välja ülemarsti 
ametinimetuse. 

Sõda aga pole nalja-
asi ja nii sai ka Leesment 
1916. aastal haavata ning 
põrutada. 

Eesti rahvusväeosade 
loomisel tuli tulevane kind-
ral Leesment 1917. aasta 
juunis tagasi kodumaale 
ja määrati sama aasta juu-
likuul 1. Eesti polgu vane-
marstiks. Detsembris sai ta 
juba 1. Eesti diviisi arstiks 
ja selles ametis oli ta 21. 
märtsini 1918. 

Saksa okupatsiooni 
lõppemisel määrati Hans 
Leesment Sõjaväe Tervis-
hoiuvalitsuse ülema ko-
hustetäitjaks, kuid kohe 
kui Vabadussõda algas, 
määrati ta taas 1. diviisi 
arstiks ja ühtlasi arstiabi 
korraldajaks rindel. 

1919. aasta märtsikuu 
lõpul valiti ta Eesti Punase 
Risti esimeheks ja vabas-
tati sõjaväeteenistusest. 
Selles ametis korraldas ta 
rinnete tagalates haiglaid 
ja teisi sanitaarteenistuse 
asutusi mitmes Eesti linnas 
ja teenis selle tegevusega 
välja Vabadusristi III liigi 
2. järgu ordeni. 

1922. aasta maikuul as-
tus Hans Leesment uuesti 
sõjaväeteenistusse sõjaväe 
keskhaigla konsultandina.  
24. veebruaril 1923. aastal 
omistati talle sanitaarkolo-
neli auaste ja täpselt küm-
me aastat hiljem ülendati 
ta sanitaariks-kindralmajo-
riks ehk tänapäevase termi-
noloogia kohaselt siis kind-

ralmajoriks-meedikuks. 

Aktiivne 
seltskonnategelane

Oma erialase tegevuse 
kõrval oli Hans Leesment 
väga aktiivselt tegev ka 
seltskondlikus elus.

Pärnus oli ta Endla 
Seltsi ja Tallinnas Estonia 
Seltsi juhatuse liige. Ta 
oli rahvaesindajaks Asu-
tavas Kogus  ning  II ja 
III riigikogu koosseisus 
Kristliku Rahvaerakonna 
esindajana. Lisaks sellele 
oli ta aastate jooksul veel 
juhatajana,  juhatuse liik-
mena või muul moel tegev 
neljateistkümnes erinevas 
nõukogus, komitees või 
ühingus. Suurima panuse 
andis ta kahtlemata Eesti 
Punase Risti organisatsioo-
ni tegevusse. 

Kuni 1932. aastani oli ta 
Johan Pitka järglasena Eesti 
Vabadussõjalaste Liidu 
abiesimees ja siis ta otsustas 
lahkuda.

Samuti oli ta Tallinna 
Eesti Arstide Seltsi esimees 
ning Kindral Laidoneri 
nimelise invaliidide kapi-

tali komitee, seltsi Esimene 
Eesti Polk, Eesti-Rootsi 
Ühingu, Eesti-Rumeenia 
Ühingu ja mitme teise or-
ganisatsiooni liige. Hans 
Leesment oli ka Tallinna 
Skautide maleva auvanem 
ja 1933. aastast Eesti Punase 
Risti Seltsi auliige. 

1940. aastal alanud 
Nõukogude Liidu okupat-
siooni ajal tõmbus Hans 
Leesment avalikust elust 
kõrvale ja ta jäi  imekombel 
ka repressioonidest puutu-
mata. Saksa okupatsiooni 
ajal muudeti Eesti Punase 
Risti organisatsioon Eesti 
Rahva Ühisabiks ja Lees-
ment sai selle asepresiden-
diks,  olles hiljem veel sama 
organisatsiooni sanitaarala 
juhiks.

Uus nõukogude oku-
patsioon aga jäigi tal näge-
mata, sest 26. augustil 1944 
suri ta raske haiguse ja sise-
mise verejooksu tagajärjel 
Tallinnas ning maeti Tal-
linna Siselinna kalmistule.   

Ülevaate koostas

Rein Kikas     

90
Boris Takk Sakala malev

80
Juhan Siniväli  Sakala malev
Vello Valtin Valga malev

70
Raivo Kurel Valga malev

60
Tõnis Kurvits Tartu malev
Madis Gross Valga malev
Roland Rogalevitš  Võrumaa malev

50
Rünno Mahl Sakala malev
Margus Kuningas Tartu malev
Liia      Tolsting      Võrumaa malev
Juta     Urb             Võrumaa malev

40
Marko Hõrak Tartu malev
Andres Tummeleht Tartu malev
Helin Pelska Tartu malev

30
Elar Edesi  Põlva malev
Gerrit Oberg Põlva malev
Timo Tamm Põlva malev
Argo Park  Tartu malev
Ardo Randalu Tartu malev
Sven Belov Tartu malev
Egon Naarits Tartu malev
Kuido Palang Tartu malev
Eduard Grigorjev Tartu malev
Alari Roosipuu Tartu malev
Mart Jallai Tartu malev
Lauri Adamson Valga malev

20
Karl-Erik Org Valga malev
Randel Uibopuu Valga malev
Mati Karo  Valga malev

1. See oli Eestis ainus teenetemärk, mis andis selle 
kavalerile ja tema perekonnaliikmeile seaduslikke 
privileege. Selle teenetemärgi saamisega kaasnesid 
rahaline autasu ning ka muud materiaalsed hüved, 
tasuta hariduse omandamise võimalus, mitmed ees-
õigused, mis olid seotud töö saamisega riigiameteis.
Millise teenetemärgiga on tegemist?

2. Nimetage Eesti Kaitseväe pioneeritegevuse põhi-
ülesannete hulka kuuluvad valdkonnad!

3. Nimetage tagala põhifunktsioonid!

4. Reastage Lõuna-Eesti malevad vastavalt tegev-
liikmete arvule alates suurema liikmeskonnaga 
malevast.

5. Kirjeldage, mida tähendab alljärgnev taktikaline 
tingmärk!

Kaitseliidu Sakala maleva õppu-
sed Põhjaka külas 1928. aastal.

VILJANDI MUUSEUMI FOTOKOGU

Fotomeenutus
Sakalamaa malev moo-

dustati 7. september 1917 
ning tegutses kuni suveni 
1940, mil Kaitseliit koos eri-
organisatsioonidega laiali 
saadeti. Kaitseliidu Sakala 
Malev taastati enne Ees-
ti iseseisvuse taastamist, 
9. veebruaril 1990.

Kui teil on säilinud fotosid 
enne II maailmasõjaaeg-
sest Eestist, kus on kajas-
tatud Kaitseliidu, Nais-
k o d u k a i t s e ,  N o o r t e 

Kotkaste või Kodutütarde tegevust, siis oleme 
tänul ikud kui  jagate neid ka Oma Maa 
toimetusega.
Fotosid võib saata aadressil omamaa@kaitseliit.ee


