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Sakala malev tähistas Tartu rahulepingu 97. aastapäeva

Eesti Vabariik 99

2.  veebruari l  sõlmitud  
Tartu rahulepingu aasta-
päeva tähistatakse üle Eesti.  
Eesti oli esimene demokraat-
lik riik, mis sõlmis ametliku 
lepingu Venemaaga. Nõu-
kogude Venemaa tunnus-
tas sellega igaveseks Eesti 
iseseisvust ja suveräänsust.                                              

Karksi–Nuias kogunesid  
sellel päeval Vabadussõjas 
langenute mälestussamba 
juurde rivvi koos Karksi  
malevkonna ja valla esin-
dusega ka August Kitzbergi 
nimelise Gümnaasiumi õpi-
lased ja õpetajad. Lühikese 
sõnavõtuga esines Karksi 
malevkonna pealik noo-
remleitnant Ervin Tamberg. 
Pärast seda asetas ta koos 
naiskodukaitse Sakala ring-
konna Karksi jaoskonna 
esinaise Lea Murumäega  
samba jalamine kimbu ja 

küünla.
Karksi malevkonna Lilli 

üksikrühma pealik veebel 
Jaak Põldma luges ette kirja 
meie kaitseliitlase Ain Luige 
onult Juhan Luigelt oma 
vennale Jaan Luigele. Juhan 
Luik võitles Puka all Viljandi 
kaitsepataljoni ridades.

Siinkohal toome ära kogu 
teksti muutmata kujul.                                  

Tegevast  väes t  Eest i 
Sõjaväe haigemaja Talli-
nas Velsker härra J. Luik                           
Armas vend

Viimastel  päevadel ei 
ole ma enam  tules käi-
nud.  Meie väeosa jäi tiiva 
kaitsjaks kuna esiti päärin-
nas seisime. On loota, et 
pea Viljandisse puhkusele 
saame, väeosa täiendama.  
Viimaste änamlaste käest 
ära võetud mõisates oli hir-

must rüüstamise tööd teh-
tud. Uksed, aknad, mööbel ja 
kõik mis iial käsi ehk kirves 
võtnud oli purus  tehtud, 
raamatukogu purus kis-
tud ja põrandal laiali. Sain 
su kaks kaarti 22/I kätte.  
Tervitades Juhan  

Adressaadi poole risti kaar-
dile on kirjutatud 30/I: Eile 
tõi papa kiivri järgi-tänan. 
Täna on ka lahing käimas 
kole nii. Rühmad on juba 
kokkukuivand nii ja seisame 
tagaselja korrahoidjatena. 

Selline kiri Vabadussõja 
rindelt panid pani rah-
va tugevalt aplodeerima. 
Tänu sellistele meestele ja 
naistele saigi võimalikuks 
rahuleping ja tänane Eesti. 

Edasised etteasted olid 
kooliõpilastelt. August 
Kitzbergi nimelise güm-

naasiumi õpilased on juba 
aastaid hoidnud seda tra-
ditsiooni.                                                                                            

Nad esitasid laulu ja 
luuletuse ning lühike-

se essee rahulepingust, 
misjärel asetasid kimbu 
küünlad samba jalamile. 

Ants Kalam
Karksi malevkonna  

teavituspealik

Viljandis tähistati seda 
päeva kindral Johan Lai-
doneri ratsamonumendi 
juures päikesetõusul. Rat-
samonumendi jalamile 
asetasid mälestuskimbud  
Viljandi maavanem Erich 
Palm, Viljandi linnapea 
Ando Kiviberg, Kaitselii-
du Sakala maleva pealik 
major Ahto Alas ning Vil-
jandimaa omavalitsuste 
liidu tegevjuht Alar Karu. 

Viljandis asetasid noor-
kotkad ja kodutütred lan-
genud kangelaste mäles-
tusmärkide juurde küünlad 
ja lilled. Pidulik jumalatee-
nistus toimus Pauluse kiri-
kus. Pärast seda kogunesid 
Sakala maleva liikmed, 
naiskodukaitsad, noorkot-
kad ja kodutütred  Pauluse 
kiriku juurde ja nii  mindi 
koos kohtumaja juurde. 

Et Viljandi oli üks neist 
linnadest, kus 24. veebruaril 
1918 loeti ette iseseisvu-
se manifest hoitakse seda 
kommet tänaseni au sees. 
Iseseisvuse manifesti luges 
ette Viljandi linnapea Ando 
Kiviberg ja tegi seda samas 
kohas kus 99 aastat tagasi 
toonane linnapea Gustav 
Talts. 

Seejärel liikus malevlaste 
ja linnarahva ühine  rong-
käik Laidoneri mälestus-
samba juurde ning sealt 
edasi kõrvalasuvale laulu-
väljakule. 

Lauluväljakui toimus 
Sakala maleva pidulik 
rivistus ja peeti kõnesid. 
Lauluväljaku äärde oli üles 
seatud politsei- ja pääste-
tehnika. 

Viljandisse olid saabu-
nud ka kuus Ameerika 

sõdurit  ja nendega koos 
pildi tegemine oli paljude 
kohaletulnud vijandlaste 
jaoks üks päeva nael. 

Sakala maleva pealik 
major Ahto Alas kutsus 
aga huvilisi külastama 
Sakala maleva uut hoonet.  

Kutsest haarati usinasti 
kinni ning pealiku hin-
nangul käis maleval külas 
umbs 150 inimest. 

“Vahepeal oli maha rah-
vast nii täis, et liikudagi oli 
raske,” nentis pealik rahul-
olevalt. “Huvi oli suur.”

Lauluväljakult pakuti ka 
pidupäevale kombekohast 
suppi ja kringlit. 

Oma Maa

Sakala noorkotkad ja kodutütred asetasid pärja ja küünla kapten Anton Irve mälestusmärgi juurde.

August Kitzbergi nim gümnaasiumi õpilastele on 2. veebruari Tartu rahu tähistamine saanud traditsiooniks.

Liitlasvägede sõduritega koos poseerimine kujunes päris populaarseks.

Kohtumaja juurde oli kogunenud palju rahvast. Teklitega jäid silma 
Viljandi gümnaasiumi õpilased. 

Viljandi linnapea Ando Kiviberg 
luges ette “Manifesti kõigile 
Eestimaa rahvastele”.

Soovijatele jagati uue eesti mär-
giga istumisaluseid.
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Seekordne intervjueeritav 
on pikaaegne Sakala maleva  
kaitseliitlane, noortejuht, 
riigikaitse ja sisekaitse klas-
si õpetaja, politsei- ja piiri-
valveameti juhtivinspektor 
ja Saatse kordoni komissar 
Meelis Eelmaa. 2016. aastal  
pälvis ta Politsei- ja piirival-
veameti  parima töötaja au- 
nimetuse. 2015. aastal anneta-
ti talle Kaitseministeeriumi 
kuldrinnamärk  pikaajalise 
silmapaistva panuse eest rii-
gikaitseõpetuse õpetajana.                                                                                                                                       
   

Kust sa pärit oled?
Olen sündinud ja koolis 

käinud Pärnumaa ühes nur-
gas Tõstamaal. Isa oli met-
savaht ja ema metsatööline. 
Eks see mets jäänud mullegi 
külge ja peale põhikooli lõp-
pu asusin õppima Kaarepere 
sovhoostehnikumi (nüüdne 
Luua metsakool).

Samal ajal vahetasid minu 
vanemad töökohta ja nii sat-
tusin minagi Viljandimaale. 
Pärast tehnikumi lõpetamist, 
1988. aastal kutsuti mind 
ajateenistusse Nõukogude 
armeesse. Sealt tulles asu-
sin tööle Viljandi metsama-
jandisse Karksi metskonda. 
Minu esimeseks ülemuseks 
oli kõigile kaitseliitlastele 
tuntud Jaak Põldma. See-
ga hariduselt olengi metsa-
tehnik ja seda hingepõhjas  
tänini.                                                                                            

Kuidas ristusid sinu teed 
piirivalvega?

 Isa julgustas mind ja soovi-
tas minna katsetele, kus valiti 
välja tulevasi piirivalvureid. 
Mäletan, et Viljandimaalt oli 
kandidaate üle neljakümne, 
lõpuks välja valiti kaheksa 
meest. Piirile asusin tööle 
1990. aasta novembris. Tege-
likult oli see küll majandus-
piiri kaitse ja seda korral-
das Kodukaitse. Esimeseks 
töökohaks sai kodune Lilli 
piiripunkt. Siit edasi jätkus 
loogiline areng. Võib öelda, 
et ajalugu soosis seda ning 
ilma isa julgustuse ja toeta 
poleks ma arvatavasti sinna 
kuulunud.

Milline on olnud sinu 
teenistuskäik?

 Nüüd läheb juba kahe-
kümne seitsmes aasta. On 
juhtunud nii, et ühes allük-
suses olen töötanud viis kuni 
seitse aastat, siis on teenistus-
koht vahetunud. Teenistust 
alustasin Eesti-Läti piiril Lilli 
piiripunktis inspektorina. 
Olen teeninud Mõisaküla 
piiripunktis, Laatre kont-
rollpostis ja Abja kordonis 
kordoni ülemana. Pärast Abja 
kordonit jätkasin Ikla kordo-
nis ja 2008. aastal võtsin vastu 
väljakutse tulla teenistusse 
idapiirile. See otsus tuli teha 
arvestades asjaolu, et 2007. 

aasta detsembrikuust liitus 
Eesti Schengeni õigusruumi-
ga ja tavapärane piirivalva-
mine Eesti–Läti piiril lõppes. 
Mulle see amet aga meeldis ja 
nii otsustasin idapiiri kasuks. 
Töötan hetkel Saatse kordoni 
juhtivpiirivalvurina. Minu 
tööülesandeks on sündmuste 
puhul juhtida teenistust nii 
Saatses kui Värskas, võt-
ta vastu otsuseid ja anda  
parim, et piir oleks valvatud. 
Valvame ju Euroopa Liidu 
välispiiri. 

Kuidas ja kas on teenistus 
PPAs mõjutanud sinu arva-
must Eesti kaitsevõimesse?

Eesti on väike riik ja arvan, 
et ajateenistus on õige tee. 
Sellega valmistatakse ette 
reservväelasi, mis on Eesti 
Kaitseväe üks alustaladest. 
Kui siia juurde veel liita elu-
kutselised sõjaväelased, kait-
seliitlased ja meie liitlased, 
siis on tulemus päris hea. 

Kui alustasin teenistust, oli 
ka piirivalve kaitseväe osa. 
Piirivalve kaitseväeline õpe 
põhines sissiõppele, tegutse-
misele vaenlase tagalas. 2010. 
aastast ühendati piirivalve 
politseiga. Samas meie põhi-
töö on ikkagi piiri valvami-
ne, aga tuleb ette hetki, kus 
tegeleme ka korrakaitseliste 
ülesannetega. Politseis kehtib 
lähima patrulli põhimõte: 
kes lähemal, see reageerib 
sündmusele, aga prioriteet on 
ikkagi piiri valvamine.

Oled ka riigikaitseõpetaja. 
Kas noori huvitab riigikaitse 
õppeaine?  

Riigikaitse õpetus on koo-
lides valikaine. Paljuski ole-

neb see koolist,  kuidas nad 
riigikaitse õpetust näevad, 
toetavad. Mina olen õpetaja 
Abja gümnaasiumis ja seal 
on toetus riigikaitse õpetuse 
läbiviimiseks igati olemas. 
Õpe on jagatud kahte ossa: 
teoreetiline osa ja kohe pärast 
seda praktiline laager. Kui 
õpilane on mõlemad osad 
läbinud, siis on selle tunnus-
tuseks hõbedast rinnamärk. 

Kui rääkida nüüd noorte 
huvist, siis arvamusi on eri-
nevaid. Igal aastal on klassis 
olnud õpilasi, kes on juba 
noorkaitseliitlased või noor-
kotkad. Olen tundide läbi-
viimisel püüdnud noortes 
tekitada huvi riigikaitse vas-
tu, püüdnud tunde teha mitte 
vastumeelseks.

 Abja koolis on ka sisekait-
seklass, kus õpitakse pääste-,  
politsei- ning piirivalvetööd. 
Seal kohtun kuus korra või 
paar veel sisekaitsetundides. 
Peale minu on seal õpeta-
jaks ka Riho Rei ja Andrus 
Reimaa. 

Millal astusid Kaitseliitu 
ja mis andis selleks tõuke?

 Olen kaitseliitlane aastast 
1998. Enne seda olin mõne 
aasta Kaitseliidu toetajaliige. 
Minule andis tõuke astuda 
Kaitseliitu sõprade soovitus, 
samuti kutsus Kaitseliitu 
tolleaegne Sakala maleva 
pealik Mati Mumm. Ta ütles, 
et kaua sa ikka siin toetad, 
tule Kaitseliitu. Teenisin siis 
Viljandimaal Abja kordoni 
ülemana. Lõpuks oli kordoni 
isikkoosseisust pea pooled 
mehed Kaitseliidus, osa neist 
on tegevad tänaseni. Eks 

seegi, et 2008. aastal alusta-
sin koos Harri Mäesaluga 
Karksi-Nuias noorkotkaste ja 
kodutütarde rühmade juhen-
damist, pani mulle kohustu-
se kuuluda Kaitseliitu, sest  
mõlemad noorteorganisat-
sioonid kuuluvad Kaitseliidu 
perre. Tänaseks on mulle küll 
jäänud ainult noorkotkad 
nii Karksi-Nuias kui Abjas. 
Eks see ole tingitud ka minu 
tööst, sest viibin enamiku 
ajast siit eemal Saatses ja töö 
noortega ei kuulu kergete  
kilda. Me peame konkuree-
rima teiste ahvatlustega, mis 
neid köidavad. On palju hu-
viringe ja teisi noorteorgani-
satsioone ning kõikide sõber 
internet. Kui sa sellel pisike-
sel jubinal kohe püksisäärest 
või seelikusabast kinni ei saa, 
siis aasta paari pärast võib 
olla hilja. Pole mõtet värvata 
n-ö surnud liikmeid, see 
tahtmine ja teadmine peab 
igal noorel ikka endal olema.

 Milline on sinu arvates 
Kaitseliidu roll meie ühis-
konnas?

 Nagu ütleb Kaitseliidu 
ülem, siis Kaitseliit on tur-
vavaip üle Eesti. Arvan, et 
see on päris hea iseloomus-
tus Kaitseliidu kohta. Kait-
seliidus on tegevust igale 
inimesele: noorele ja vanale, 
mehele ja naisele, lihtsalt see 
nišš tuleb üles leida. Mina 
olen enda jaoks mõtestanud, 
et annan oma panuse riigi-
kaitse õpetuse läbiviimisel. 
Kui töögraafik võimaldab, 
siis olen püüdnud osaleda ka 
Karksi malevkonna Teringi 
rühma töös, olen seal teise 
jao pealiku abi. Eks sealne 
väljaõpe ole suuresti sarnane 
minu põhitööga ja nii saan 
neile kasulik ka selles. 

Selleks, et teisi kaitsta,  
tuleks ennekõike osata ennast 
kaitsta. Need asjad peaksid 
tulema südamest. Kui lange-
tatakse otsus panustada Kait-
seliitu, siis ei tohiks see olla 
hetkeline emotsioon, vaid 
kindel tahe. Vahel kiputakse 
vanu olijaid liiga kergekäeli-
selt maha kandma. Mees, kes 
täna on Soomes ehitaja, võib 
olla aga kriisisituatsioonis 
esimene, kes on tagasi, et 
meie riiki kaitsta ja mõnigi 
aktiivne tegelane vaatab, 
kuidas Soome või veel kau-
gemale sõita. Hoiame pöialt, 
et midagi taolist kunagi ei 
juhtuks. Aga ära ütle kunagi 
„ei!“. Sellisteks olukorda-
deks me peame valmistuma 
ja õppima, ehk kui tahad 
rahu, valmistu sõjaks. Eks 
kõik alga ikka iseendast. Kui 
tööl ja kodus on kõik korras, 
tuleks väljaspoole panustada. 
Minu soovitus on: panustage 
„turvavaipa“.

Ants Kalam 

Väljaandja: Kaitseliidu Sakala malev
Peetrimõisa 71073, Viljandimaa
Tel 717 9205   http://sakala.kaitseliit.ee
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oma mõte

Staažikas kaitseliitlane Meelis Eelmaa. 

PPA direktor Elmar Vaher on Meelis Eelmaale üle andnud aasta 
töötaja tunnustuse. 
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PPA aasta töötaja Meelis Eelmaa:  
„Panustage „turvavaipa“!“Tervislik liikumine ja sport 

on Kaitseliidus sõjalise  
väljaõppe lahutamatu osa

Tervislik liikumine ja sport on sõjalise väljaõppe la-
hutamatu osa ja mitte ainult, sest inimese aktiivsus on 
mõõdetav tahtega ning TAHE  on võrdeline inimese 
usuga iseendasse ja füüsilisse ettevalmistusse. Puudulik 
füüsiline ettevalmistus on reeglina inimese üks peamisi 
passiivsuse tekitaja kokkupuutel koormusega, mida an-
nab osalemine sõjalisel väljaõppel ja õppustel. Suutmatus 
ja raskused kohaneda kestva pingutusega ja enese ületa-
misega taktikalisel sooritusel maastikul võib panna ini-
mese vältima seda sooritust ning viib ta „peitu“ või ainult 
valitud soorituste nii-öelda mugavussoorituste juurde.

Sõjalise üksuse orgaanika ja selle tugevus on võrdeli-
ne üksuse kõige nõrgema liikmega. Seega keskenduda 
tuleb üksuse kõigi liikmete füüsilisele ettevalmistusele 
ja ühtlusele, sest see tervik on üksuse koostoime liikur. 
Ehk teisisõnu ja piltlikult, sõdur peab suutma täis la-
hingvarustuses ja seljakotiga tõusma põlvelt, sooritama 
taktikalist liikumist ja vajadusel toetama kaasvõitlejat 
või kaasvõitlejaid. Nüüd kujutlege ette, et sõdur peatub 
selle esimese tegevuse juures kuna ei jätku jõudu enese 
ületamiseks. See on kohe koormus teistele. 

Kokkuvõtteks ei pane hästiomandatud teoreetiline tead-
mine sõdurit filigraanselt tegutsema, vaid hea füüsiline 
ettevalmistus on see, mis pöörab teadmised ja oskused 
täitmisele ning vajadusel eneseületamisele. Puuduliku 
füüsilise ettevalmistusega ja rasketes tingimustes, kus 
kammitsevateks teguriteks on külm, nälg ja väsimus, võib 
see tingida sõduri allaandmise, alustades iseendast ning 
lõpuks päädida kogu olukorra ees.

Seega peab tervislik liikumine ja sport olema osa va-
batahtlike-kaitseliitlaste, naiskodukaitsjate kultuurist ja 
igapäevasest käitumisest. Ja kas ainult nende … sest terve 
keha on edu pant tervele vaimule! 

Mida me selleks teeme? Kõike seda, mida iga tervest 
kehast lugupidav kaaskodanik! Seega iga Kaitseliidu 
liige väärtustab oma treenitust ja tervislikku seisundit 
ning selleks ta hoiab end füüsiliselt ja vaimselt laitma-
tus vormis, kasutab aktiivselt struktuuriüksuse poolt 
pakutavaid sportimisvõimalusi, on aktiivne liikumis– ja 
rahvaspordiüritustel, väldib põhjendamatuid vigastusi ja 
haiguseid, jälgib ja kontrollib oma tervise riskikäitumist, 
konsulteerib aastas vähemalt kord perearsti juures oma 
tervisliku seisundit ja järgib tervislikke eluviise.

Kaitseliidus on väljakujunenud oma võistluskalender, 
mille vältel viiakse tänase päeva seisuga läbi kaheksa 
meistrivõistlust, kaks karikavõistlust ja kaks auhinna-
võistlust. Võistluste kontseptsioon ja korraldus tagab 
osalusvõimaluse igale kaitseliitlasele, naiskodukaitsjale 
ja noorele, sõltumata sooritus- ja tulemusvajadusest. 
Selleks üheks parimaks näiteks on Kaitseliidu murdmaa-
suusatamise meistrivõistlused, kus osalemine oli jagatud 
neljateistkümnesse erinevasse võistlusklassi! Miks? Ikka 
selleks, et võrdsustada konkurentsi ja kellegi soovi takis-
tuseks ei tohi olla arusaam „ahh, mis ma nende tippude ja 
noortega sinna lolli mängima lähen!“. Selline lähenemine 
on oluliselt ja kordades suurendanud võistlusspordi po-
pulaarsust Kaitseliidus. Jätkame samas vaimus ja soovime 
kõigile tervet keha ja tervet vaimu! 

Margus Purlau
Kaitseliidu ülema abi

spordijuht

Järgmine Oma Maa

Ilmub aprillis

Laidoneri rada - ettevalmistus mini-Ernaks

Algas järjekordne kampaania Anname au!

Kogunes Naiskodukaitse keskkogu
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5. veebruaril Tehvandil 
toimunud Kaitseliidu 
meistrivõistlused suusa-
tamises võitis Võrumaa 
malev Valgamaa ja Tartu 
malevate ees.

Tehvandile oli kogune-
nud rekordarv kaitseliitla-
si, noorkotkaid, kodutüt-
reid ja naiskodukaitsjaid. 

Võistluspäev oli tihe, 
kuna võisteldi 14-s erinevas 
võistlusklassis ja pikk päev 
päädis teatevõistlusega. 
Võistkonna koosseisus oli 
kodutütar, noorkotkas, 
naisveteran, meesveteran, 
naine ja mees. 

Teatevõistluses saavutas 
esikoha Võrumaa malev. 
Teisele kohale jäi Valga-
maa ja kolmandale Tartu 
maleva. Võrumaa male-
va kuldne teatevõistkond 
võistles koosseisus Priit 
Narusk, Taavi Perv, Sirli 
Hanni, Terje Piirmann, Uku  
Vislapuu ja Merli-Mari 
Utsal.

 Malevate arvestuses või-
tis samuti Võrumaa malev 
Valgamaa ja Tartu male-
vate ees. 

Esimese kolme koha 
omanikke autasustat i 
Kaitseliidu uute meistri-
võistluste medalitega ja 
võistlusklasside võitjaid 
tunnustati esmakordselt 
Kaitseliidu meistrisärki-
dega.   

2018. aastal toimuvad 
Kaitseliidu murdmaasuu-
satamise meistrivõistlustel 
Võrumaal Haanjas.

Nooremleitnant Toomas 
Piirmann:

Nägin suuskadel lii-
kumas meie omasid, kes 
igapäevaselt üldse suusa-
tamisega ei tegele ja ne-
madki andsid tubli panuse 
tulemusse. Võitsime Val-
gamaa malevat suhteliselt 
nibin-nabin. Aitäh Ahtile 
nii suure hulga rahva välja 
ajamisel ja tänu kõigile, 
kes võtsid vaevaks Otepääl 
parajalt raskel ja tõusudel 
supisel rajal sõidu ära teha!

Kadri Parts: 
Olen umbes viis aastat 

esindanud Kaitseliidu 
Võrumaa malevat erine-

vatel võistlustel:
suusatamine, orientee-

rumine, jõustruktuuride 
sportmängud.

Suusatamises on olnud 
erinevad distantsid, 3-5 
kilomeetrit võistlen N35 
klassis.

Sel hoolajal olen saavuta-
nud erinevatel võistlustel 
kohti esikolmikus, mis on 
väga hea tulemus, kuna 
olen harrastaja. Olen and-
nud oma panuse malevale, 
nii kuidas saan ja jõukoha-
ne. Treenin ennast ise, suu-
satan koos lastega. Tegelen 
noortega, olen suusatree-

ner ja noorkotkaste/kodu-
tütarde  rühmavanem.

Minu õpilased on esin-
danud malevat väga hästi. 
Kaitseliidu meistrivõist-
lustel  suusatamises on 
tavaliselt umbes 14 Haan-
ja rühma noorkotkast ja  
kodutütart. Mulle meeldib 
tegeleda noortega, nende 
sära silmis innustabki roh-
kem tööd tegema.

Esindan alati Võrumaa 
malevat, nii kuis saan ja 
oskan.

Uku Vislapuu: 
Võrumaa maleva mees-

kond või õigem oleks öelda 
võistkond, sest kõik anna-
vad endast maksimumi, 
on ühtne ja sõbralik. Liidri 
ehk vedaja rollis näen mina 
Kadri Partsi ja Priit Narus-
kit, kes suudavad tekitada 
sünergiat ja endaga kaasa 
vedada kahepeale kokku 
väga suure hulga sportlaste 
paremikku kogu Võru-
maalt, mis minu arvates 
ongi väga otseses seoses 
koondtulemusega. Ehk 
statistiliselt: kui me tahame 
võita, peame olema esin-
datud igas vanuseklassis 
ja jõudma vähemalt kol-
me sportlasega esimesse 
kolmandikku. Kuna aga 
suusatamine kaitseliidu 
ridades on võrreldes 4–5 
aasta taguse ajaga popu-
laarsemaks muutunud siis 
läheb see iga aastaga järjest 
raskemaks.

Mina isiklikult olen le-
gendaarse laskesuusatree-
neri Ants Joonase õpilane, 
oma sportlaskarjääri viima-
sed aastad treenisin Tarmo 
Piirmani käe all.

Seekordsel võistlusel olid 
rada ja ilm talvised. Kor-
ralduse poole pealt jättis 
soovida ajavõtusüsteemi 
mittesihtotstarbepärane 
tarvitamine (osale sport-
lastele pandi ajavõtukiibid 
vist käe külge jne). See 
oli minu hinnangul siiski 
ebaprofessionaalne. Aja-
võtukiibi paigaldaja peaks 
ikka teadma, kuhu kiip 
käib, pluss muu jutt sinna 
juurde.

Kuna sadas värsket lund 
ja Tehvandi rajad ei ole just 
kõige kergemad siis ... fini-
šis oli täpselt selline tunne 
nagu peabki olema. 

Sõitsin H18 - 7,5 kilo-
meetrit (olen 82. aasta 
väljalase), sain III koha.  
Minust eespool olid teeni-
tult Vahtra ja Teppan, kes 
on tugevad sportlased ja 
minu hinnangul on neil 
mõlemal veel potentsiaali 
tegevspordiga tegeleda.

Võite ei loe. Iga elatud 
päev on omaette võit. Täh-
tis on tegeleda asjadega, 
mis endale meeldivad ja 
mis õnnelikuks teevad. 
Olles kahe poisslapse isa, 
tunnen ennast rohkem lap-
sevanemana kui sportlase-
na ja liigutamas käin pigem 
selleks, et lastele eeskujuks 
olla.

Kuulsus ei saa olla ees-
märk omaette. Pigem toon 

välja mõtte, mida kuulsin 
suusavõistluse autasusta-
misel Kaitseliidu ülema suu 
läbi. Ta tänas kõiki, kes olid 
sportima tulnud, sest terve 
eestlane on tugev eestlane 
ja seega ka kaitsevõimeline. 
Ehk olekski sellise mõttega 
paslik innustada kõiki neid 
kaitseliitlasi, kodutütreid, 
noorkotkaid ja naiskodu-
kaitsjaid, kes on mõelnud, 
aga ei ole julgenud veel 
üritustest osa võtma tulla: 
kõik, mida teeme, teeme 
eelkõige iseendale ja kui 
sellega saame kasulikud 
olla ka kellelegi teisele, siis 
see loob sünergiat ja väär-
tust omaette. Kui üheks 
neist on kuulsus, siis olgu. 
Mind motiveerib rohkem 
aga hea seltskond, sõbrad, 
meeldiv tegevus.

Uno Minka
Võrumaa maleva  

teavituspealik

Kaitseliidu lahtiste meistrivõistluste medalistid lauatennises.

Foto: REIN SÄINAS

Foto: REIN SÄINAS

Foto: TIINA OTT

Foto: PEETER ALLIKOJA

Kohe on algamas teatesõit.

Võrumaa malevlane Uku Vislapuu tuli oma vanuseklassis kolman-
daks. 

Viimased nõuanded Sakala maleva võistlejatele.

Võrumaa jõustruktuuridele on küünlapäeval tähistatav  
Tartu rahulepingu aastapäevale pühendatud võistlus  
tugevaks traditsiooniks kujunenud. Seekord viisid võidu 
koju operatiivteenistuse mehed, kaitseliitlased olid teised ja 
päästjad kolmandad.

Läbi aastate  on sel päeval ilmaolud olnud seinast-seina. On 
olnud kordi, kui väljas paukus ka keset südapäeva pea 30-kraadi-
ne pakane, aga ka selliseid aastaid, kui rajale ei saanudki minna 
suuskadega, sest lumi oli pea olematu. Vaatamata ilmaoludele 
pole võistlus mitte kunagi ära jäänud, sest alati on tulnud kokku 
need, kellele lepingu aastapäev on oluline. 

Pärast kimpude ja pärgade asetamist ausambale ja maavane-
ma peetud pidulikku kõnet sai päev sisse sõjalis-sportliku hoo.  
Suusarada oli raske, jäine ja libe ning mehed andsid oma parima. 
Täpset silma jätkus pea kõikidel võistlejatel ja võistluse lõppu 
kroonis operatiivteenistuse meeste võit ajaga 42:44:00. Teisena 
finišeerus Kaitseliidu Võrumaa maleva võistkond koosseisus 
Ahti Lepp, Toomas Pindis ja Toomas Piirmann ajaga 47:11:00. 
Kolmanda koha võitles välja Päästeameti võistkond koosseisus 
Toomas Sloog, Rando Lehes, Jaanus Kikkas ajaga 47:37:00. 

Õhtu jätkus sõbralikus ja ülevas meeleolus täis sõnavõtte ja 
mälestusi. Veel enne pole sellel üritusel kuuldud nii tugevat 
meestelaulu. Tugeva kõhutäie ja suurepäraste suupistete saatel 
veeres aeg õhtusse ja kõrvu jäi kõlama mõte: jätkata igal juhul 
meile nii olulist võistlust ja teadmine, et Tartu rahulepingu 
allkirjastamine on sündmus, mida ajaloost kustutada pole või-
malik. Ikka ja jälle on põhjust meil seda meenutada ja tähistada.

Anu Jõgeva
Võrumaa maleva kaitseliitlane

Viljandis peetud Kaitseliidu lahtistel lauatennise meistri-
võistlustel saavutas esikoha meeste üksikmängus Arvo Näkk 
Tartu malevast, noorkotkaste arvestuses oli esimene Andrei 
Bekker Harju noorkotkaste malevast ja Kodutütarde arves-
tuses viis esikoha koju Kreete Karits Pärnumaa ringkonnast. 

11. veebruaril korraldati Viljandi spordihoones koos  
33. Sakala lauatennise karikasarja 5. etapiga ka Kaitseliidu 
lahtised meistrivõistlused lauatennises. Sakala malev tegi 
taas head koostööd Viljandi lauatenniseklubiga Sakala, mille 
üheks eestvedajaks on maleva toetajaliige Peeter Allikoja 
üksikrühmast Ümera. 

Kokku osales 85 võistlejat, neist 24 ehk pea kolmandik Kaitse-
liidust. Enim oli Kaitseliidu esindajaid Pärnumaa malevast, 12. 
Harju malevat esindasid kuus, Tartu malevat kolm, Kaitseliidu 
peastaapi kaks  ja Sakala malevat üks võistleja. Aktiivsemalt 
osalesid noored: noorkotkaid oli 12 ja kodutütreid neli. 

Mehi võistles Kaitseliidu meistri nimele seekord kaheksa. 
Kahjuks ei tulnud Kaitseliidu osas võistlema ühtegi naist. 
Konkurentsi pakkusid ka Läti lauatennisistid.

Kaitseliidu meistrivõistluste osas saavutas meeste üksik-
mängus esikoha Arvo Näkk Tartu malevast , talle järgnesid 
Ülo Randaru ja Hanno Vissel samast malevast. Noorkotkaste 
arvestuses sai esikoha Andrei Bekker Harju Noorte Kotkatse 
malevast, teise koha Ott-Joosep Lusik Pärnumaa malevast ja 
kolmanda koha Martti Neidla Harju  malevast. Kodutütardest 
võidutsesid Pärnumaa ringkonna neiud Kreete Karits, Anet 
Kesküla ning Angeelika Urban, kusjuures ka neljas kodutütar 
oli Pärnumaa ringkonnast.

Võistluse üldvõidu võttis Eesti edetabeli neljas number Rivo 
Saaremäe Viljandi Lauatenniseklubist Sakala, jättes teiseks 
Läti edetabeli neljanda numbri Reinis Kasparansi. Parima 
naismängija tiitli võitis Viljandi lauatennise klubi Sakala liige 
Getter Põru. 

Peeter Allikoja 
Rein Kikas

Jõustruktuurid võtsid 
taas Tartu rahulepingu 
aastapäeval mõõtu 

Lauatennise meistrivõistluste 
esikohad läksid Tartu, Harju  
ja Pärnumaa malevatesse

Kaitseliidu suusavõistluse võitis 
Võrumaa malev
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Kui ma 24. veebruari varahommikul kell 6.30 maleva staapi 
jõudsin, oli kaks väikebussi juba stardivalmis. 

Meeldiva naeratusega ja reipal sammul  astus minu juurde 
malevapealik. „Õnnitlen Eesti Vabariigi aastapäeva puhul,“ 
ütles ta. Minu tuju tõusis kohe lakke.

Tugev käepigistus, ilus selge veebruarihommik  ja õnne-
soovid andsid lootust, et ees ootab taas üks tore, väga oluline 
ja tegus päev.

Kui me Antslasse jõudsime, oli orkester  juba kohad valla-
maja ees sisse võtnud. Õhus vuhises mitu drooni.  Sebimas 
oli näha palju fotomehi, kelle seas oli loomulikult kohal ka 
püstolreporter Aivar Kroonmäe.

Vaatamata varasele kellaajale kogunes rahvas kiiresti.  
Volikogu esimees, Kaitseliidu aktiivne  reservohvitser lipnik 
Kurmet Müürsepp jagas  välja väikseid  trikoloore. 

Auvahtkond Vabadussõjas langenute ausamba juures 
saabus oma kohale koos kohaliku omavalitsuse juhtidega, 
samuti Eesti Maaülikooli rektor ja endine Võru maavanem 
Mait Klaassen. 

Kell  7.15 mängis orkester hoogsat marssi ja pikas rivis  
tulid vallamaja ette 30 meest Kuperjanovi pataljonist. Noored 
ajateenijad said  esmakordselt väikelinnas oma samme seada. 
Loomulikult olid  rivis kompanii kaitseliitlased, siis veel  
15  noorkotkast ja kodutütart  ning rivi  lõpus kümmekond 
naiskodukaitsjat.

Kell 7.35 tõusis päike ja lipuvardas hakkas lehvima riigi-
lipp. Järgnes  hümn.

Vabadussõjas langenute ausamba jalamile  asetati pär-
jad Võru maavanema, Antsla Vallavolikogu esinduse  ja   
Kaitseliidu poolt.

Uno Minka
Võrumaa maleva teavituspealik

Elagu vaba Eesti!

Marsisammu aitas hoida Pärnumaa maleva puhkpilliorkester.

Vabadussõjas langenuid mälestati nii Võrus.... 

Antslas enne paraadi.

Pärnumaa malev oli näitamiseks välja toonud ka relvad....kui Antslas
Foto: JAANUS MEHIKAS

Pärnus oli kogunenud Eesti sünnipäevast osa saama palju rahvast, kel kaasas sinimustvalged lipud. 

Foto: JAANUS MEHIKAS

Foto: JAANUS MEHIKAS

Pärnumaa malevlased ja naiskodukaitsjad.

Foto: JAANUS MEHIKAS
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Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine Põlvas Vabadussõja mälestusmärgi juures. Kanepis osalesid riigilipu heiskamisel ka kaitseliitlased.

Põlva ringkonna naiskodukaitsjad  Vabadussõja mälestusmärgi juures.

Lipu heiskamist Kanepis olid vaatama tulnud inimesed kaugemalt ja lähemalt.

Punane Rist tutvustas oma tegevust. Valgas oli kohal Lõvi Leo.

Otepääl seisid auvalves Otepää malevkonna kaitseliitlased.

Foto:ERAKOGU  

Foto:ERAKOGU  

Foto: PAUL PODERATFoto: PAUL PODERAT

Foto: PAUL PODERATFoto: PÕLVA MAAVALITSUS

Foto: PÕLVA MAAVALITSUS
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10.-11. veebruaril sai teoks 
järjekordne Antsla-Varstu 
jaoskonna/malevkonna 
laager Kuldres, kus osale-
sid üle saja  Antsla, Mõ-
niste, Osula, Varstu, Krabi, 
Rõuge ja Kuldre rühmade 
noorkotkast ja kodutütart.  

Tavapärase rivistuse ase-
mel algas laager seekord 
Osula kooli muusikaliga 
„Punamütsike viis aastat 
hiljem“. Tänapäevasesse 
võtmesse pandud lugu oli 
kaasahaarav ja pakkus ära-
tundmisrõõmu nii täiskas-
vanutele kui ka lastele. 

Pärast etendust koguneti 
aga avarivistusele ja loeti 
ennast gruppidesse. 

Seekordseteks töötuba-
deks olid „Mutionu pidu“, 
„Õrn ööbik kuhu tõttad sa“, 
„Seljakotid selga“ , „Vana-
ema lõngakera“, „Kui kõn-
nib mannekeen“, „Sina otsid 
ja mina otsin“, „Meistrime-
hed oleme“,“ Mu koduke 
on tilluke“, „Tõde või tegu“. 

Töötubade nimetused 
olidki mõeldud ainult vih-
jeteks. See mida seal tege-
likult tehakse, selgus alles 
siis, kui  pihta hakati. Nagu 

ikka, õpiti noorkotka- ja 
kodutütretarkusi, pandi end 
proovile nii sõlmede tege-
mistes, seljakoti pakkimises 
kui ka Eestimaa tundmises. 

„Mutionu peol“ valmista-
sid grupid õhtusöögi juurde  
maitsvaid salateid ning öö-
bikutena õpiti noorkotkaste 
ja kodutütarde laule ning tu-
letati meelde nii lipulaul kui 
ka hümn, et Eesti Vabariigi 
aastapäeva pidustustel mitte 

häbisse jääda. Õhtu lõppes 
diskotralliga ning südaööl 
vajus kogu laagriseltskond 
tasapisi unne.

Laupäev algas mõnusa 
hommikuse kõnniga mööda 
Kuldre küla. Õues nauditi 
kaunist talvepäeva, käidi 
orienteerumas, õpiti telgi 
püstitamist ja piirituslambil 
katelokiga vee keetmist, lasti 
õhupüssi ning harjutati rivi 
ja marssimist. Kui kõik olid 

kõike proovida saanud, oligi 
juba lõuna käes ja aeg hakata 
ennast kodu poole sättima. 

Tänusõnad, kommid, kal-
liralli, viimased klõpsud 
uute ja vanade sõpradega ja 
läinud nad olidki. Juba sama 
päeva õhtul hakkasid tüdru-
kut uut laagrit planeerima, 
et teeme sama seltskonnaga 
suvel ja telkides ja kohe 
nädal aega! 

Mul on hea meel, et laag-

rist lahkumine tekitas lastes 
soovi uuesti kokku saada, 
järelikult neile meeldis ja see 
ongi kõige tähtsam.

Heli Kuulmets 
Kuldre rühma rühma-

vanem,
Kodutütarde Võrumaa 

ringkonnavanem

Harju maleva noored alus-
tasid 2017. aastat mitmete 
põnevate ettevõtmistega. 
Aasta esimene kuu sai 
avalöögi Kodutütarde or-
ganisatsiooni 85. aastapäe-
va tähistamisega. See oli 
harjukate jaoks mitmeti 
erakordne:  organisatsioo-
ni võeti vastu 35 uut liiget, 
nende hulgas andsid van-
de ka viis tüdrukut, kes 
2016. aasta lõpus panid 
aluse Harju ringkonna 
uuele Harku rühmale. 

Tänaseks on Harju ring-
konnas 18 rühma ja roh-
kem kui 220 liiget. Kui 
liita veel juurde Noorte 
Kotkaste kaks rühma, siis 
saame kokku hulga noori, 
kes Kaitseliidu noorteor-
ganisatsiooni tegevusse 
panustavad.

Piduliku koosviibimi-
se järgselt naasid kõik 
rühmad oma tavapäraste 
koonduste rüppe. Harku 
rühma piigad said oma 
esimesed ristsed ööbimi-
sega laagris, kus tutvuti 
laagripaiga leidmise, üles-
ehitamise ja laagri elu-
korraldusega. Esimene 
öö jaotelgis pakkus nii 
juhendajatele kui ka telgis 
magajatele palju põnevust. 
Öösel otsustas tuul kõvasti 
puhuma hakata ja lastel 
tekkis kohati hirm, et telk 
tõuseb lendu. Õnneks tuul 
siiski ainult veidi hirmutas 

ja hommikuks oli katus 
ikka pea kohale jäänud.

Saku ja Saue rühma poi-
sid ja tüdrukud veetsid 
oma rühma talvelaagri 
hoopiski mereväebaasis. 
Kolme päeva jooksul said 
noored tunda ennast nagu 
tõelised tegevväelased. 
Terve laager oli baasi ter-
ritooriumil, kus liiguti ri-
vikorras ja käituti tegev-
väelastele kohaselt. Lisaks 
baasiga tutvumisele said 
noored õpetust kauguste 
mõõtmisest, matkavarus-
tusest, sidepidamisest ning 
vibu ja noaga ümber käi-
misest. Kõigile osalejatele 
meeldis ka metallidetekto-
riga maapinnast metallist 
esemete leidmise õpetus. 
Lisaks pakkus põnevust 
meresõit, kuhu igaüks just 
talvistel tingimustel tava-
päraselt ei satu.

Suurematel noorkotkas-
tel ja kodutütardel algas 
aasta esimene kuu uue väl-
jakutsega. Nimelt saavad 
käesoleval aastal omale 
salgajuhi märgid 16 noort. 
Aasta esimesel kuul algas 
Harju malevas üle paari 
aasta taas salgajuhi kooli-
tus. Noored saavad kokku 
jaanuaris ja veebruaris 
kahel nädalavahetusel ja 
pärast praktika soorita-
mist võivad harjukad olla 
uhked, et nende hulgas on 
uued ja värskete ideedega 
salgajuhid. Neile antakse 

õpetust meeskonnajuhti-
misest, koolituse läbiviimi-
sest, dokumentatsioonist, 
laagrite korraldamisest 
ja tundide läbiviimisest. 
Pärast koolitust on noo-
red valmis oma rühmava-
nemaid ja rühmapealike 
igas küsimuses aitama ja 
iseseisvalt koondusi või 
õppetunde läbi viima.

Jaanuari viimasel näda-
lavahetusel kohtusid Keila 
noored oma värske koos-
tööpartneriga politseiga. 
Eelmisel aastal sõlmitud 
koostöökokkulepe näeb 
ette, et vähemalt korra 
aastas külastab Keila rüh-
ma noori nende piirkonna 
konstaabel, kes tutvus-
tab oma ametikohustusi, 
töövahendeid ja räägib 
aktuaalsetel teemadel. Vas-
tutasuks on Keila noored 
need, kes neile eakaaslas-
tele, kes organisatsiooni 
ei kuulu, saadud õpetusi 
ja infot jagavad. Politsei 
saab olla kindel, et Keila 
noored teavad, kuidas olla 
seadusekuulekad ja oska-
vad ka teiste tähelepanu 
eksimustele pöörata. 

Selline see oli, Harju ma-
leva noorte 2017. aasta 
esimene kuu, täis tegutse-
mistahet, uusi õpetusi ja 
palju põnevust.   

Reinika Tatter
Harju maleva noorte- 

instruktor

Harju maleva noortel algas aasta põnevalt ja 
mitmekesiselt

Kuldre kooli laager tekitas taas kokkusaamise soovi

Meresõidule igaüks just talveperioodil ei satu. Saku ja Saue rühmade noored said oma  
talvelaagris seda aga teha. 

Jaotelgi püstitamise oskus tuleb harjutades.

Sõlmede tegemise töötuba.

Harku rühm pidi hakkama saama jaotelgi püstitamisega.

Fotod: HARJU NOORTE KOTKASTE JA KODUTÜTARDE FOTOKOGU

Fotod: KRISTELLE TERVE



7Veebruar-märts 2017

28. jaanuaril kogunesid 
Sakala noorkotkad ja ko-
dutütred taas  Kärstnasse, et 
25. korda mängida Kärstna 
lahingumängu.

Kärstna lahingud toimusid 
jaanuari alguses 1919. aastal. 
74 aastat hiljem korraldas 
tollane Kärstna kooli ajaloo 
õpetaja Priit Silla esimese 
lahingumängu Kärstna lahin-
gu radadel. See oli prooviks 
lahingu 75. aastapäeval toi-
munud juba ulatuslikumale 
lahingumängule, mis tähen-
das umbes kümmet kilomeet-
rit rännakut mööda põlde, 
metsi ja võserikke kunagistes 
lahingupaikades.

Lahingumäng oli küll roh-
kem täies varustuses koor-
musmatk, mille käigus võis 
sattuda varitsusele, pidada 
tulevahetust, saada haavata 

ja anda haavatutele esmaabi. 
Varitsusi ja lahingutegevust 
aitasid korraldada alguses 
jahimehed, hiljem kaitseliit-
lased. Asja juurde kuulus 
ka mälumäng ning lühike 
ülevaade Vabadussõjast ja 
Kärstna lahingust.                                                                

Tänaseks on lahingumängu 
olemus muutunud ja orga-
nisaatorid on Sakala maleva 
noorteinstruktorid ja noorte-
juhid. Ürituse hing on endiselt 
maleva veteran ja vabadus-
võitleja Priit Silla. 

Seekordne 25. lahingumäng 
toimus 28. jaanuaril Kärstna 
mõisa ümbruses stardi ja  
finišiga vabaajakeskuse juu-
rest. Seekordsele võistlu-
sele oli tulnud võistlejaid 
kodutütarde Ümera, Heimtali 
Pöial-Liisi, Paistu, Kesklinna 
kooli Tamme, Jakobsoni kooli 
Kuujäneste  ja  Suure-Jaani 

rühmadest ning noori kot-
kaid Paistu rühmast Nutikad 
Rebased, samuti Ümera Kot-
kaste ja Halliste rühmadest. 
Kokku startis 49 võistlejat,   
26 poissi ja 23 tüdrukut. 

Kaheliikmelised võistkon-
nad saatis heade soovidega 
teele Sakala maleva kodutü-
tarde instruktor ja peakohtu-
nik Tiina Ott. Võistlejatel tuli 
rajal läbida mitmeid kontroll-
punkte ja lahendada erine-
vaid ülesandeid. Näiteks pidi 
oskama süüdata lõket, tund-
ma liiklusmärke ja loomajälgi, 
sorteerima prügi, määrama 
ilmakaari ja palju muud. 

Tütarlastest tuli nende üles-
annetega kõige paremini toi-
me  Anete Suuder ja Helerin 
Mets Kuujäneste rühmast, 
neile järgnesid Roseta Raba  
Ümera rühmast ja Gerli Sülla 
Suure-Jaani rühmast ning 
Käthriin Suurhallik ja Kaisa 
Rei Kuujäneste rühmast. 

Poistest olid kõige nobeda-
mad Jarmo Malmre ja Jürgen 
Aas Nutikate Rebaste rüh-
mast, neile järgnesid Mikk 
Pinsel ja Kimmo Jürjens Hal-
liste rühmast ning Tõnn Alas 
ja Ernst-Neero Nälk Ümera 
Kotkaste rühmast. 

Priit Sillale jäid seda päeva 
meenutama tänusõnad ja 
meene organisaatoritelt.

Ants Kalam 

17. veebruari pärastlõunal 
algas Tartust sõit Alatski-
vi lasteaiakompleksi poo-
le, sinna seadsid ennast 
pühapäevani laagerdama 
Kodutütarde Tartu ring-
konna nelja rühma: Alas-
ka, Arabella, Tähekeste 
ja Vaprakeste  liikmed, 
et koos uut ja huvitavat 
avastada.

Pärast saabumist ja ma-
gamiskottide, -mattide 
merest üle ronimist rivis-
tasime end lasteaia saali 
ning alustasime laagri-
ga. Tervitasime, jagasime 
rühmad ning määrasime 
rühmajuhid. 

J ä rgnes  tu tvumine , 
meeskonnamängud ja koos 
rühmale nime valimine. 
Nalja sai palju ja meie rüh-
majuhid said lapsed väga 
hästi omavahel koostööd 
tegema. Nimed mõeldud, 
kogunesid nüüdsed Pör-
nikad, Liisi Labsed, Sinised 
Aarad ja Kaljulaidid saali 
filmi vaatama. Kel aga 
polnud filmituju, võis koos 
rühmajuhiga aega veeta. 

Pärast filmi algas  öö-
rahu, kuid unetutel oli 
võimalus osaleda „Une-
tute klubis“. Seda vedas 
Alatskivi noorkotkaste 

rühmapealik Andrus Salu, 
kes pajatas jutte oma tööst 
ja hobidest. Viimased vap-
rad pidasid vastu pea kella 
kaheni öösel. 

Laupäev oli meie kõige 
töisem päev. Meile tulid 
appi kadett-veebel Rainer 
Neemsalu koos kadetti-
de Oliver Simmermani 
ja Margus Tammekiviga 
Kõrgemast Sõjakoolist ning 
nooremseersant Kristel 
Leola Scoutspataljonist. 
Kordasime üle matkakoti 
pakkimise, õppisime põ-
letushaavu puhastama ja 
siduma, saime osa kaardi-
tundmise tarkustest ja sõl-
mekunstist ning drillisime 
oma rivid sirgeks. 

Pärast lõunat jätkusid 
õppepunktid kuni oligi 
aeg minna lõkkeõhtule. 
Kõigepealt õppisime, kui-
das lõket ohutult süüdata, 
seejärel aga nautisime tule-
sooja ja sõime õhtust. Kui 
varbad külmetama hakka-
sid, tulime tagasi lasteaia 
ruumidesse ning laulsime 
koos eestlaste patriootlike 
laule, mis lõkke ümber 
laulmata jäid. 

Pärast väikest teepau-
si jätkasime Kuldvillaku 
mänguga. Teemasid oli 
Eesti Vabariigist kuni mat-

katarkuste ja ajalooni. 
Nüüd oligi aeg unistel 

minna magama ja unetutel 
liituda taaskord „Unetute 
klubiga“.

Pühapäev pakkus meile 
kõigile toreda katsumu-
se. Ilm oli väga tuuline ja 
väljas oli pori, aga et ko-
dutütred on juba sellised 
visad neiud, siis me matka 
ära ei jätnud. Tuult, jääd 
ja pori trotsides saime tea-
da, kuidas päästa jääauku 
kukkunut,  läbisime Alats-
kivi lossi ümbrusse jääva 
matkaraja ning kuulasime 
legende Kalevipoja sängi 
ja teiste  kohalike vaata-
misväärsuste kohta. Lisaks 
külastasime ka Alatskivi 
Looduskeskust ning piilu-
sime lõpuks ka lossi ukse 
vahelt sisse. 

Pärast matka oli veel vii-
mane jõupingutus: korista-
mine ja pakkimine. Seegi 
takistus edukalt seljatatud, 
rivistasime end viimast 
korda üles ja tänasime kõi-
ki osalejaid, korraldajaid 
ning abilisi. 

Kerli Telve
Tartu ringkonna 

kodutütarde  
Vaprakeste  

rühmavanem

Käesoleva aasta 22. veebruaril 
tähistasid Kaitseliidu Võru-
maa Maleva Mõniste rühma 
noorkotkad ja kodutütred 
oma 20. aastapäeva. 

Tegelikult märgivad need 
aastad Mõniste noorkotkaste ja 
kodutütarde tegutsemist vaid 
taasiseseisvunud Eestis, sest ka 
esimese Eesti Vabariigi ajal te-
gutsesid Mõnistes nii Kaitseliit 
kui ka Naiskodukaitse. Mõnis-
tes olid juba 1930. aastal olemas 
noorkotkaste ja kodutütarde 
rühmad nii Saru, Peetri-Liisa 
kui ka Vastse-Roosa algkoo-
lides. Rühmade tegutsemisest 
on säilinud koolide dokumen-
tides väga napid andmed, kuid 
on teada, et Peetri-Liisa koolis 
juhendas noorkotkaid õpetaja 
Arnold Tiits ja kodutütreid 
õpetaja Helene Sokk. Saru 
kooli kohta paraku andmed 
puuduvad. Kõige rohkem on 
teada noorterühmade tegevuse 
kohta Vastse-Roosa Algkoolis, 
kuna koolijuhataja Theodor 
Petai oli Varstu malevkonna 
juht ning tegeles ka noorkot-
kastega. Tema abikaasa Anna 
tegeles kodutütardega ning 
oli Naiskodukaitse Võru ring-
konna Vastse-Roosa jaoskonna 
asutaja ja juhatuse liige. 

Koondused, võistlused, 
matkad…

Tänaseks päevaks tähendab 
20 tegutsemisaastat rühma 

jaoks lugematuid kordi osa-
lemisi koondustel, võistlustel, 
laagrites, matkadel, retketel ja 
nii mitmelgi muul sündmusel. 
Aastate jooksul on rühma 
liikmed vahetunud, kuid on 
rühm olnud alati elujõuline 
ning edukas. Aktiivse osavõ-
tuga organisatsiooni töös on 
saavutatud nii maakonnas 
kui ka vabariigis palju häid 
tulemusi. Täna on rühmas 50 
liiget, neist 24 noorkotkast ja 
26 kodutütart.

Kindlasti on tublide saa-
vutuste taga olnud kõik rüh-
mapealikud/vanemad, kes 
Mõniste rühma on juhtinud. 

Esimene rühmapealik/va-
nem, kes lõi 1996/97. õppeaas-
tal Mõniste Põhikooli juurde 
noorkotkaste ja kodutütarde 
rühma, oli tolleaegne huvijuht 
Janika Ploom, hiljem jätkas 
õpetaja Aivar Jalandi. 

Tollane kodutütar Reet Võsu 
on meenutanud, et tema pidu-
lik koondus toimus kooli söök-
las. Enne koondust õmblesid 
tüdrukud endale kollased ja 
poistele rohelised kaelarätid. 
Vande andsid kümme liiget. 
Tema ja enamus liikmeid olid 
tollal VI klassis. Uusi liikmeid 
tervitas tollane Võrumaa Kait-
seliidu esindaja Silver Sild, kes 

andis neile üle kotkamärgid ja 
tunnistused.

… laagrid…

Algusaastatel hakati kohe 
aktiivselt osalema laagrites, 
mis enamasti korraldati Mee-
gomäel asuvas endises Jaani 
koolimajas. Esimesed kodu-
tütred Reet Võsu ja Marianne 
Bogdanova meenutavad, et 
laagrites õpiti mitmesuguseid 
algteadmisi: sõlmede tegemist, 
orienteerumist ja meditsiini. 
Süvenes laagriliste distsiplii-
nitunne. Kord toimus tüdru-
kutele loeng moetrendidest ja 

hiljem õpiti õiget kõndimist. 
Mõned laagrid korraldati Sän-
na sõjaväebaasis. Seal oli palju 
võistlusi: laskmine, sõlmede ja 
lõkke tegemine, meditsiin jne. 
Õhtud lõppesid diskoga. 

Alates 1999. aasta sügisest 
juhtis 13 aastat rühma Mõniste 
Kooli õpetaja Eda Tuvikene, 
kes lisaks matemaatika õpe-
tamisele ja huvijuhtimisele 
jõudis nädalavahetustel olla 
noorkotkaste ja kodutütardega 
laagrites, käia ekskursioonidel, 
osaleda võistlustel ja teha palju 
muudki toredat. 2013. aasta 
algusest asus Mõniste rühma 
juhtima Romet Pazuhanitš, kes 
tollal veel Varstu Keskkooli 
lõpuklassi pinki nühkis. Romet 
oli ka ise olnud kuus aastat 
aktiivne noorkotkas, astudes 
Noorte Kotkaste ridadesse 
2006. aasta kevadel. 

Rometil oli Mõniste rühma 
juhtimist alustada kerge, sest 
endine rühmajuht Eda oli en-
dast maha jätnud tugeva alus-
pinna, millelt noorel juhil oli 
hea hoogu võtta. Suureks toeks 
olid talle rühma toetajaliikmed 
Virve Tiits ja Virve Tamm. Ak-
tiivselt alustati uute liikmete 
vastuvõtuga ning laagrites ja 
võistlustel osalemisega. Kõi-
ge edukamateks võistluseks 
kujunesid male- ja kabe, laske-
võistlus ning orienteerumine. 
Menukamateks sündmusteks 
jäid endiaselt erinevad laagrid. 

Ehkki noore ja kogenematu 
juht, sai Romet kiiresti omaks 

nii laste kui ka kolleegide hul-
gas. Noored hindavad kõige 
rohkem rühmapealiku korrekt-
sust, julgust ja teotahet.

Romet kuulus aastaid Noor-
te Kotkaste Võrumaa Maleva 
juhatusse ning oli keskjuhatuse 
liige tähtsamate otsuste lan-
getamisel vabariiklikel koos-
olekutel. Aasta alguses valiti 
Romet Pazuhanitš Kaitselii-
du Võrumaa Maleva Noorte 
Kotkaste malevapealikuks, 
mis teeb temast ilmselt kõige 
noorema malevapealiku terves 
vabariigis.

Käesolev aasta on Mõniste 
rühma jaoks suur juubeliaas-
ta. Aastapäeva puhul ilmus 
Mõniste noorkotkaste ja ko-
dutütarde viimase kümne 
aasta tegemisi kajastav trükis. 
Mõniste rahvamajas toimus 
ka Võrumaa Noorte Kotkaste 
ja Kodutütarde pidulik koon-
dus, kus võeti vastu Mõniste, 
Varstu, Krabi, Rõuge, Osula, 
Antsla ja Kuldre rühmade 
uued liikmed ning tunnustati 
aktiivsemaid liikmeid. Mõniste 
rühmale oli see suur au, kuid 
veelgi suurem vastutus korral-
dada ja läbi viia nõnda väärikat 
sündmust. 

Romet Pazuhanitš
Mõniste noorkotkaste ja  

kodutütarde rühmapealik/
vanem

KL Võrumaa Maleva Noorte 
Kotkaste malevapealik

Kakskümmend aastat noorkotkaid ja kodutütreid Mõnistes

Tartu kodutütarde laager pakkus uusi 
teadmisi ja äratundmisrõõmu

Sakala maleva noored on Kärstna 
lahingumängu mänginud juba 25 aastat

Mõniste Noored Kotkad ja Kodutüred oma rühma 20. sünnipäeval.

Ühes kontrollpunktis pidid võistlejad prügi sorteerima.

Foto: MÕNISTE RÜHMA FOTOKOGU

Foto: ANTS KALAM
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 1919. aasta 2. jaanuaril 
sai II diviisi staap Viljandis 
teate, et vaenlase ratsaväe-
osad on vallutanud Tõrva 
ja Helme ning võivad lii-
kuda Kärstna mõisa kaudu 
Viljandi. Samuti teatati 
Karksi mõisa vallutami-
sest ja vaenlase liikumisest  
kitsarööpmelise raudtee 
suunas Õisu jaama poole. 

Kärstna mõisas oli tu-
levahetus seal viibivate 
enamlaste ja 3. rügemendi 
ratsakomando võitlejate 
vahel juba alanud. Esimes-
te laskudega oli hukkunud 
leitnant Fischer ja haavata 
oli saanud üks sõdur. Meie 
ratsakomando taganes tul-
dud teed mööda, kuid  
pool kilomeetrit eemal 
koguti mehed kokku ja 
lipnik Klasmanni juhtimi-
sel rünnati uuesti Kärstna 
mõisa, mispeale taandus 
eskadroni suurune punas-
te väesalk Helme suunas 
mõisast välja. Sama päeva 
öösel jõudsid Pahuvere 
mõisa 3. rügemendi ülem 
kolonelleitnant Eduard 
Kubbo koos segasalgaga. 

Eraisik rikkus ootamatuse 
momendi

3. jaanuari hommikul 
olid vaevalt meie eelosad 
jõudnud eelosad Karu-
li karjamõisa, kui Tõrva 
maanteele ilmusid vaenla-
se eelosad. Meie üksustele 
oli antud käsk ennast mitte 
avastada lasta ja nii ka 
sündis. Vaenlase eelsalk 
umbes 60-70 ratsanikuga 
lähenes paha aimamata 
meie kuulipildujatule piir-
konda. Veel hetk ja oleks 
avatud tuli, kuid kusagilt 
ilmus punaste juurde üks 
eraisik, kes neile midagi 
seletas, mispeale punased 
kähku orgu kadusid. See-
ga oli meie ootamatuse 
moment kadunud. Umbes 
kella 10.30 paiku tuli Tõrva 
poolt pataljoni suurune 

jalaväeosa ja hargnes lõuna 
pool Põrga mõisat lahing-
korda. Vaatamata sellele, 
et vaenlane võeti Karulist 
meie kuulipilduja- ja püs-
situle alla, ei suudetud  
nende edasitungi seisma 
panna. Ööseks  taandusid 
meie üksused Anikatsi ja 
Pahuvere mõisatesse.

4. jaanuari varahommi-
kul tungisid meie eelväed 
kõrgustikule 65,9 ja selle 
juures asuvasse metsa. 
Samas selgus, et venelaste 
kahekompaniiline väesalk 
oli suundunud Kärstnast 
Viljandi poole ja möödu-
nud Soe talust. Neile teade-
tele järgnesid korraldused: 
1. ühel laskurrühmal kahe 
kuulipilduja toetusel val-
lutada Karuli karjamõis; 
2. ühel ratsarühmal asuda 
Raudsepa tallu ülesandega 
takistada Viljandi poole 
liikunud vaenlase väesal-
gal tagasitulekut Kärst-
na mõisa; 3. peajõududel 
kaks kompaniid ilma ühe 
rühmata olla valmis vasta-
valt kujunevale olukorrale 
löögi andmiseks soodsas 
suunas. 

Kella 11 paiku vallutati 
Karuli karjamõis. Tund 
hiljem lähenes Tõrva poolt 
Karuli karjamõisale enam-
laste voor. Kuigi mehi oli 

hoiatatud tuld mitte avama 
enne kui voor on Karulis, ei 
pidanud ühe mehe närvid 
vastu ja ta tulistas. Kuul ta-
bas surmavalt vooriülemat. 
Teel olijad nähes, et nad on 
lõksu langenud, katsusid 
kiiresti hobuseid ümber 
pöörda ja põgeneda, kuid 
oli juba hilja. Meie poolt 
avatud tuli hävitas voo-
ri. Kuuldes lahingukära, 
pöördus Viljandisse liikuv 
kolonn tagasi Kärstnasse. 
Nüüd sekkus Raudsepa 
talus asuv ratsasalk ja lõi 
vaenlase kolonni Purgi talu 
juures küll segi, kuid seda 
ainult lühikeseks ajaks, sest 
rühma tuli oli liig nõrk.

 Samal ajal alustati kõr-
gustikult 65,9 pealetun-
gi Kärstna mõisale. Üks 
osa enamlasi, peaasjaliselt 
voorid, nähes pealetungi 
rindelt, sattusid paanikas-
se. Algas meeletu kihuta-
mine mööda teed Tõrva 
poole, kus neid aga Karuli 
mõisast kuulipilduja- ja 
püssitulega vastu võeti. 
Ka see voori osa hävitati. 
Vaenlase ülekaal mõisas oli 
liiga suur ja hämaruse saa-
budes katkestas salgajuht 
pealetungi ning pöördus 
tagasi Anikatsi ja Pahuvere 
mõisatesse. 

Üks päev puhkamiseks ja 
edasi

5. jaanuaril olid mehed 
pärast rännakuid ja kahe-
päevaseid lahinguid liiga 
väsinud ning salga juht 
otsustas neile puhkuse 
anda ja piirduda ainult luu-
retegevusega. Suurendati 
ka kolonelleitnant Kubbo 
Kärstna salga koosseisu.

6. jaanuaril algas otsus-
tav pealetung Kärstna val-
lutamiseks. Kella kümne 
paiku avas  Anikatsi mõisa 
juures asetsev suurtükk 
tule Kärstna mõisale. Kuna 
tulistati kaugelt ja vana-
nenud mudelist, ei and-
nud see erilisi tulemusi. 
Suurtükki tuli mitu korda 
ümber paigutada. Viimasel 
kohal kõrgendikul oli aga 
kilbita suurtükk otsese 
vaenlase püssi- ja kuuli-
pildujatulel  märklauaks, 
kuid  suureks abiks rün-
davale jalaväele. Mõisast 
avati vastutuli, kuid nende 
mürsud lendasid kaugele 
üle ründajate  peade.

 Vallamaja juures asuv 
suurtükk avastati ja sun-
niti vaikima. Nüüd asusid 
rünnakule jalaväelased. 
Kell 12 vallutati Karuli kar-
jamõis, kus langes saagiks 
üks kuulipilduja. Vaenlase 
seljatagune oli seega ära 
lõigatud ja olukord mõisas 
halvenes tunduvalt. Valla-
maja juures asuv suurtükk 
sattus nüüd meie otsese 
tule alla ja selle meeskond 
hävitati. 

Laskemoon lõppes...

Kui punastel metsateid 
mööda Unduse talu kaudu 
seljatagusega sidet luua 
luhtus, avas hävitava tule 
Karuli karjamõisale Põrga-
mõisa juures asetsev suur-
tükk. Kolm ohvitseri ja 
mõned sõdurid said haava-
ta ning rühm oli sunnitud 
karjamõisa maha jätma. 
Samal ajal tungisid leitnant 
Korneli salga mehed kuni 
mõisa pargi kiviaiani, kuid 
erilist edu see ei andnud. 
Lõppes ka suurtüki laske-
moon. Kõik 16 šrapnelli ja 
44 granaati oli välja tulis-
tatud ja kuna uusi varusid 
enam ei olnud, takerdus ka 
pealetung ja lõplik hoop 
vaenlasele jäi andmata. Sel-
lele vaatamata taandusid 
venelased  pimeduse katte 
all Helme mõisa, jättes 
maha osa voori, välikööke 
ja laskemoona. Kärstna 
mõis ja selle ümbruskond 
oli jälle vaba.

Ants Kalam
Karksi malevkonna 

teavituspealik
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90
Evald Laidvere            Põlva malev 

70
Leonid Avtomonov Valgamaa malev

60
Silver Russing              Põlva malev
Andres Räägel            Sakala malev
Ervin Luhaäär             Sakala malev
Priidu Isak             Võrumaa malev
Kalev Kleinert        Võrumaa malev

50
Merit Kihuoja             Sakala malev
Tõnu Reinup         Valgamaa malev
Karin Oja         Võrumaa ringkond

40
Agnes Tamm         Põlva ringkond
Mauno udumets         Põlva malev
Erki Land                 Põlva malev
Anti Paal                 Põlva malev
Rainer Roosimäe        Sakala malev 
Kristo Tamm        Valgamaa malev

Andrus Murumaa  Valgamaa malev
Mati Kutsar           Valgamaa malev
Tõnu Kutsar         Valgamaa malev
Artur Ploom         Võrumaa malev
Maiu Tiks-Sukk      Võrumaa malev
Margus Ader         Võrumaa malev
Merle Alliksoo   Võrumaa ringkond
Marek Kõva          Võrumaa malev
Meelis Lõhmus      Võrumaa malev

30
Martin Tambets           Põlva malev
Marika Lazareva       Põlva ringkond
Silver Puusepp            Sakala malev
Mait Vaheoja             Sakala malev
Janika Praks                Sakala malev
Karl Ventsel               Sakala malev
Kadi Alavee          Valgamaa malev
Lauri Drubinš        Valgamaa malev
Raido Kivi            Valgamaa malev
Alo Kann             Võrumaa malev

20
Rainer Sillaste          Sakala malev
Pille-Riin Vessin    Valga ringkond
Janek Loko        Valgamaa malev 
Hanno Nõmm    Valgamaa malev

Päevaleht nr 9, 13. jaanuar 1919

Lõuna wäerinnalt.
Meie sõjawälja kiriasaatjailt.
/…/
 Aga nüüd paar sõna meie wäeliini kõige lõunapoolsemast osast ja Kärstna lahingust, mille ta-
gajärjel peaaegu kogu Wiljandimaa piirkond enamlustest puhastati.
Kärstna suures kestsid meie ja enamlaste wägede kokkupõrkamised juba suuremat aega. Meie wäeosad 
liginesid sinna, kuid pidid jälle tagasi tulema, sest Kärstna mõisa oli enamlaste poolt wäikeseks 
kindluseks muudetud, kuna mõisa kiwihooned ja kiwiaiad waenlasele head kaitset pakkusid. 6. jaan. 
hommiku wara wõeti Kärstna wastu meie mägede poolt suurem pealetungimine ette. Meie wäed liikusid 
kolmest kohast Pahuwere. Raasilla ja Tarwastu poolt Kärstna peale, üks ratsasalk wõttis Karula 
mõisa ära ja pani neil seega taganemisetee kinni. Tulewahetus oli äge. Üks enamlaste salk katsus 
mõisast Suislepa poole tungida. Meie teine wäeosa andis aga edasiminewale salgale külje pealt 
kuulipilduja tuld. Enamlased sattusid segadusesse ja neist langes 17 meest wangi. Kärstna mõisas 
olid enamlased peaaegu sisse piiratud, kuid paar kohalikku enamlast olid neid salateede kaudu 
Walga poole välja wiinud. Kui järgmisel hommikul meie ratsasalgad mõisasse sisse sõitsid, olid 
sealt kõik enamlahed korratuses ära jooksnud. Kärstna lahing otsustas kogu Halliste Mõisaküla 
Ruhja piirkonna saatuse. Enamlaste wäed, kes Mõisakülas wiibisid, pidid nüüd ka suure rutuga 
taganema, sest neid ähwardas Pärnu poolt küljest ümberhaaramine.  Kärstna lahingus sai palju 
enamlast surma. Nende haawatuid arwatakse üksi 150 inimese peale. Kärstna mõisa juures oli neil 
lahingu ajal kaks sidumisepunkti olnud, kus rohkeste haawatuid oli wiibinud. Sealt leiti palju 
werd maast. Meile langes saagiks üks suurtükk, kuulipilduja ja palju püsse, mis Kärstna mõisa 
maha olid jäänud. Peale selle saadi sealt sinelid ja mitu kasti täit kihutuslehti. Lahingu ajal 
on üks enamlaste polkownik haawata saanud, kes hiljem Tõrwa alewis ära surnud.
Kärstna mõis oli enamlaste poolt ära rüüstatud ja rüwetatud. Tubades leiti loomanahku, liha-
tükke, loomade sisikondi |ai muud niisugust kramm. Enamlased olid seal kui metsmehed elanud. 
Ööpottisid oli sööginõudeks tarwitatud jne. 7 kaitseliitlast, kes ennem enamlaste kätte wangi 
langesid, olid metsikul kombel ara tapetud. Enamlaste wäed surutakse Walga juurde kokku. On 
üksikuid teateid, et sealt enamlaste salgad edasi Pihkwa poole liiguwad. Suure raudtee piirkond 
Tõrwast alla Walga poole näib enamlaste wägedest täiesti tühi olewat.

Kärstna lahing pani seisma enamlaste 
pealetungi Viljandile

Sakala malev                    Tegevväelased
Taimo Raudvere  leitnant 
Martin Link  nooremleitnant
Toomas Taimre  vanemveebel
Oscari Moks  veebel
 
  Vabatahtlikud kaitseliitlased
Mihkel Soolo  nooremseersant
Veiko Kõuts  nooremseersant
 
Võrumaa malev            Tegevväelased
Villu Vasilkovski   leitnant
Juhan Härra   vanemveebel  

            Vabatahtlikud kaitseliitlased
Aivar Kaits  vanemveebel 
Aivar Jõemägi  vanemseersant
Aivar Kroonmäe   vanemseersant
Ainar Sadonski   vanemseersant
urmo Sibul   vanemseersant
Rannar Himma   seersant
Ly Hipponen   seersant
Riho Hommik   seersant
Risto Kikkas   seersant
Rauno Luksepp   seersant
Tarmo Mäesaar   seersant
Merlis Pärle   seersant
Ivar Rosenberg   seersant
Kristian Tro   seersant
Marvet Teder   seersant
David Tiks   seersant
Meelis udras   seersant
Aivar Voronov   seersant
Peter Janson  nooremseersant
Ats Konsap   kapral
Kermo Rannamäe   kapral
Riivo Hillak   kapral  

auastmetes ülendamised

Kaitseliidu keskjuhatuse 19.01.2017 otsus nr K-0.1-1/17/1927PR

Kaitseliidu Teenetemedali I klass
Rene Lepik Tartu malev
Kristi Lind Tartu malev

Kaitseliidu Teenetemedali II klass
Arvo Pede Sakala malev

Kaitseliidu Teenetemedali III klass
Ants Kalam Sakala malev
urve Loit  Sakala malev

naiskodukaitse keskjuhatuse 16.02.2017 otsus nr nKK-0.1-3.1/17/4224PR

Liiliaristi hõberist 
Tõnu Niilo  Võrumaa ringkond 

Liiliaristi IV klass 
Eda Leola  Tartu ringkond 

Liiliaristi V klass 
Katrin Varuson  Tartu ringkond 
Piret Konsin Tartu ringkond 
Kersti Kivirüüt  Tartu ringkond 
Reeli Hansen  Tartu ringkond 

Keskjuhatuse tänukiri 
Signe Viggor  Tartu ringkond 
Piia Kuslap Tartu ringkond

tunnustused

Allikas: dea.digar.ee 


