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Juba aastaid on olnud Kaitselii-
du malevatel kenaks kombeks 
tähistada Võidupüha Maakait-
sepäevaga, mis roteerub maa-
konna suuremate keskuste 
kaudu, toimudes igal aastal 
uues kohas. Seekord viidi see 
ettevõtmine Viljandimaal läbi 
Mõisaküla linnas ja selle kor-
raldamise eest vastutas Karksi 
malevkond eesotsas oma 
pealiku, Mõisaküla linnapea, 
Ervin Tambergiga.
Kaunis pidupäev sai hommikul 
siiski alguse Karksi - Nuias, 
kus hommikul toimus pärga-
de asetamine Vabadussõjas 
langenute mälestussambale. 
Seda ettevõtmist juhtis Kait-
seliidu poolt leitnant Valdur 
Kilk ja teda assisteeris veebel 
Jaak Põldma. Auvalves seisid 
kaitseliitlased, noorkotkad ja 
kodutütred. Kohe peale seda 
ettevõtmist tõtati Mõisakülla, 
kus juba ootasid Arvo Pede ja 
Ervin Tamberg, et üheskoos 
asetada lilled ja mälestus-
küünlad Mõisaküla kalmistul 
rahupaiga leidnud Eesti va-
badusristi kavaleride Märt 
Orumetsa ja Hans Harjaksi 
haudadele. Ajal kui asjaosali-
sed veel kalmistul toimetasid, 
jõudis Mõisaküla keskväljakule 
autokolonn kaitseliitlaste ja 
eritehnikaga Viljandist. Kibe-
kiirelt püstitati telgid ja seati 
üles relvanäitus ning väliköök. 
Naiskodukaitse ja Kaitseliidu 
noorteorganisatsioonid tutvus-
tasid endid rahvale jagades 
õhupalle, lipukesi ja flaiereid. 
Tehnikanäituse olid üles sead-
nud peale Kaitseliidu ka polit-
sei- ja piirivalveamet, pääste-
amet ning  Punase Risti Selts. 
Linnavalitsuse esises pargis ja 
selle ümbruses kihas aga kiire 
äritegevus jaanilaada näol. 
Keskväljakule kogunes järjest 
rohkem rahvast nii lähedalt kui 
kaugemalt, et tutvuda tehnika-
ga ja relvadega ning vaadata 
demonstratsioon esinemisi. 
Esimesena asusid näitama 
oma oskusi kaitseliitlased. 
Näidislahingu stsenaariumi 
olid kokku pannud Linnuse 
üksikkompanii pealiku kohus-
tetäitja leitnant Andrus Põldma 

ja Sakala maleva nooreminst-
ruktor, nooremveebel Lauri 
Nälk, kes ka seda ettevõtmist 
ise kommenteeris. Lahing 
kujunes kaasahaaravaks vaa-
temänguks, mille tegevusse 
sattusid paha aimamatult nii 
mõnedki pealtvaatajad. Lahin-
gu lõppedes osutasid meedi-
kud esmaabi „kannatanutele ja 
haavatutele“. Seejärel  asusid 
oma oskusi näitama politseini-
kud, demonstreerides teesulu 
paigaldamist ja joobes autojuhi 
peatamist. Seda kõike saatis 
„joobes autojuhi“ räme sõim 
ja ähvardused korrakaitsjate 
aadressil. Viimasena näitasid 
oma oskusi päästeameti ja 
meedikute esindajad. Ava-
riisse sattunud sõiduk „süttis 
põlema“ ja sinna jäi lõksu juht. 
Sireenide huilates saabus 
päästeauto, mille meeskond 
kustutas tulekolde ja asus 
„kannatanut“ autost välja lõika-
ma. Kõike seda tehti vajalikke 
ohutusnõudeid jälgides, et 
avariis „kannatanule“ mitte vi-
gastusi juurde tekitada. See ka  
igati õnnestus ja „kannatanu“ 
anti üle meedikute käsutusse.
Vahepeal oli valminud ka sõdu-
risupp ja kokad jagasid kõigile, 
kel oli soovi suppi maitsta, 
tasuta portsjoni. Kokku ja-
gati välja ligi 400 supiportsu. 
Rahvas kiitis kokkade head 
tööd ja nii mõnigi nõudis lisa. 
Peale eeltoodud esituste oli 
käes Mõisaküla taidlejate kord 
näidata oma oskusi. Keskväl-
jakul esinesid rahvatantsijad, 
kellele rahvas üsna innukalt 
kaasa elas. Tegusa päeva 
olulisem osa oli Kaitseliidu ja 
selle struktuuriüksuste ning 
kohalike omavalitsuste esin-
duste pidulik jalutuskäik ja 
rivistus. Seekord näitas Kait-
seliit ennast tõesti kõige pare-
mast küljest, sest rivi oli pikk 
ja taktsamm leitnant Põldma 
juhtimisel kindel. Saabuv rivi ei 
tahtnud kuidagi keskväljakule 
ära mahtuda ja seda tuli kor-
duvalt ümber korraldada, et ka 
omavalitsuste esindused oma-
le koha saaksid. Jalutuskäigu 
võtsid vastu Kaitseliidu Sakala 
Maleva pealik major Kalle Köh-

ler, Viljandi maavanem  Lembit 
Kruuse, Mõisaküla linnapea 
ja ühtlasi Karksi malevkonna 
pealik Ervin Tamberg ning kap-
ten Enno Teiter. Jalutuskäigu 
saabumisest kandis ette leit-
nant Põldma, millele järgnes 
ühiselt Eesti hümni laulmine. 
Piduliku tervituskõnega esines 
major Köhler. Ta tervitas kõiki 
kohaletulnuid Võidupüha ja 
jaanipäeva puhul ning lisas 
„Vabadus ja iseseisvus pole 
aga alati igavesed ega iseene-
sest mõistetavad nähtused. 
Seda on meile ajalugu juba 
tõestanud korduvalt. Lihtne 
tõde on see, et kui tahad hästi 
elada, pead ka hästi töötama 
ja teenima. Vabadusega on 
sama lugu, kui tahad vaba 
olla, pead alati valmis olema 
ka seda kaitsma.“ Lühidalt 
peatus ta oma kõnes Kaitse-
liidu ja Kaitseväe tähtsusel 
meie riigile ja sellel, et me 
ei tohi alahinnata võimalikke 
vaenlasi ning peame olema 
alati valmis oma iseseisvust 
kaitsma. Sõnavõtu lõpetuseks 
ta lisas: „Kutsun tänasel maa-
kaitsepäeval kõiki üles liituma 
Kaitseliiduga, et siin saada 

teavet ja oskusi riigikaitsest. 
Kõik meist ei peagi olema suu-
telised relvakandjateks hakka-
ma. On palju muidki tegevusi, 
millega saab riigikaitsele abiks 
olla, aga tegutsema peame 
me ikka koos ja koordineeritult 
ühise jõuna.“
Seejärel sai sõna Mõisaküla 
linnapea E.Tamberg, kes oma 
kõnes ütles järgmist: „Täna 
õhtul süütame me jaanitule - 
aasta kõige olulisema tule ja 
neid süttib üle Eesti tuhandeid. 
Näidaku need tuled meile 
õiget teed tulevikku ja olgu mä-
lestuseks kõigile lahkunuile, 
ka neile, kelle maine teekond 
lõppes kodust kaugel Siberi 
avarustes või vangilaagris.“ 
Oma sõnavõtu lõpetas ta järg-
miste sõnadega: „Soovin teile 
kõigile, aga eriti kaitseliitlas-
tele, võidukat püha, VÕIDU-
PÜHA  ja Jaaniõlle esimese 
sõõmu võtan koos teiega Eesti 
iseseisvuse terviseks.“ Peale 
tervituskõnesid andis major 
Köhler kaitseliitlastele kätte 
uued, kõrgema auastme tun-
nused, medalid ja ergutused. 
Teda assisteerisid kapten 
Enno Teiter ja Sakala maleva 

referent Margit Rei. Siinkohal 
ei jõua me kõiki autasude ja 
ergutuste saajaid üles lugeda, 
sest seekord oli neid rohkesti. 
Tuleb aga kindlasti ära mär-
kida seda, et sellest päevast 
juhib Karksi malevkonda juba 
reservohvitser – lipnik Ervin 
Tamberg. 
Märkamatult oli jõudnud kätte 
aeg võidutule saabumiseks 
Haapsalust, kus toimus täna-
vune Võidupüha paraad ja kus 
osalesid ka Kaitseliidu Sakala 
Maleva Lembitu üksikkom-
panii võitlejad ning kus Eesti 
Vabariigi president, Kaitseliidu 
Sakala Maleva toetajaliige 
Toomas Hendrik Ilves jagas 
välja selle aasta võidutule 
kõigile maakondadele. Meie 
maakonna võidutuld kandis 
vastne nooremleitnant, endine 
Sakala maleva noorkotkas, 
Martin Suigusaar ja teda as-
sisteeris naiskodukaitsja Anna 
Liis Taim. Tuletoimkond kandis 
ette tule saabumisest maava-
nemale ja andis seejärel või-
dutule üle. Maavanem Lembit 
Kruuse tervitas kõiki kohaletul-
nuid Võidupüha puhul ja rääkis 
lühidalt selle päeva tähtsusest 

meie elus. Kuna oli ka jaani-
laupäev, siis süüdatakse jaa-
nituled just võidutulest. Seda 
tuld vastu võtma kutsutigi 
Viljandi maakonna linnade ja 
valdade esindajad, kes viisid 
selle oma koduvalda või -linna, 
et samal õhtul süüdata jaani-
tuled. Piduliku päeva lõpuks 
anti üle Viljandi omavalitsuste 
liidu politseipreemia, mille 
pälvis seekord Margus Mitt. 
Nüüd oligi aeg lahkuda ja 
rahvas plaksutas marsitaktis 
lahkuvale rivile kaasa. Üks ilus 
suvepäev Mõisakülas oli jõud-
mas lõpule.  Täname kõiki, kes 
osalesid sellel ettevõtmisel, 
aga eelkõige  Kaitseliidu Saka-
la Maleva Karksi malevkonna 
ja Linnuse üksikkompanii kait-
seliitlasi, naiskodukaitsjaid, 
kodutütreid ja noorkotkaid, 
samuti päästeameti, politsei- 
ja piirivalveameti, Punase Risti 
Seltsi ja kohalike omavalitsus-
te esindajad ning taidluskol-
lektiive Mõisakülast. Ühiselt 
oleme võitmatud!

Ants Kalam 
Karksi malevkonna 

teavituspealik
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Tänavune suvi hakkab lõpule jõudma. 
Pikalt vindunud kevadele järgnes kül-
laltki soe, ajuti isegi kuum suvi, mis pani 
looduse kiiresti vohama. Ei juhtu vist 
igal aastal, et juba juulikuu lõpul hak-
kavad pihlamarjad punetama ja vili on 
peaaegu küpseks saanud. Tähendab 
see varajast sügist ja külmade kiiremat 
tulekut või midagi muud, eks see sel-
gub varsti. Igal juhul on tänavune suvi 
olnud meeltmööda vist kõigile, sest 
seal on olnud igale maitsele midagi. 
Suvi on ju meil ja enamikes teisteski 
riikides puhkamise aeg ja seda mitte ai-
nult õpilasele ja õpetajatele. Puhkasid 
niipalju kui võimalik ka kaitseliitlased, 
et valmistuda uuteks sügisesteks ja tal-
visteks õppusteks. Polnud ju juulikuus 
suuremat kõlapinda leidvaid tähtpäevi-
gi, kui vast ERNA grupi lahingut puna-
väega Kautlas 1941.a. ja Sinimägede 
lahingute algust 26. juulil 1944.a. just 
mitte arvestada. Parem lugu on augus-
tikuuga, kus tähistame Eesti riiklikku 
taas iseseisvumist 20. augustil 1991.a. 
ja meenutame kindlasti kurikuulsa nn 
Molotov – Ribbentropi pakti allakirju-
tamist 23. augustil 1939.a., mida nüüd 
paljudes Euroopa riikides tähistatakse 
kui kommunismi ja natsismi ohvrite 
mälestuspäeva. Ja selles kuus on veel 
paar sellistki tähtpäeva, mis paljudele 
hakkavad juba tasapisi ununema nagu 
I Maailmasõja algus 1. augustil 1914.a. 
ja Eesti Kaitseväe liitmine tollase Pu-
naarmeega 29. augustil 1940.a. 
Juulikuu oli kurvaks kuuks Kaitseliidu 
Sakala Malevale, kui järjestikku tuli 
meile kaks surmateadet. 19. juulil suri 
94-ndal eluaastal maleva seeniorliige 
ja Eesti Sõjameeste Sakala Ühingu 
liige, Sinimägede lahingutes osalenud 
Eduard Veersalu ja 20. juulil suri raske 
haiguse tõttu 90-ndal eluaastal Kaitse-
liidu Sakala Maleva auliige, pataljoni 
NARVA endine võitleja, veebel Villis 
Lindmäe. Ja halastamatu vikatimees 
pole jätnud Sakala malevat rahule ka 
augustikuul, kui saime teate, et 13. 
augusti varastel hommikutundidel suri 
veel üks Sakala maleva taastajatest, 
vanemseersant Karl Kobin. Tema 
elutee pikkuseks oli pea 81 ja pool 
aastat. Aga elu läheb edasi. Malevaga 
liituvad noored ja eelkäijate tööd ning 
võitlust jätkatakse. Omandatakse uusi 
teadmisi ja kogemusi ning arendatakse 
end kaasaja parimal võimalikul tase-
mel. Tähtpäevade tähistamise kõrval 
valmistutakse maleva sügiseseks suur-
õppuseks, kus löövad kaasa ka teiste 
nn jõustruktuuride töötajad ikka ühise 
eesmärgi nimel – tugevdada riigikaitset 
ja meie kõigi turvalisust. Väljaõppe tööd 
tehakse kindlasti ka teistes Lõuna-
Eesti malevates ja nende allüksustes, 
kes samuti arenevad ja täienevad. 
Juunikuul sai Tartumaa malev juurde 
uue malevkonna, kui senine Elva üksik-
kompanii nimetati taas malevkonnaks, 
nagu see oli ka enne suurt sõda, kuna 
liikmete arv oli kasvanud malevkonna 
suuruseks. Malevkonnaga liitus ka Elva 
linnapea, härra Toomas Järveoja. See 
peaks olema eeskujuks paljudele Elva 
linnakodanikele ja peaks selles suunas 
positiivselt mõtlema panema ka teiste 
linnade ja valdade juhte. Riigikaitse 
on meie kõikide ühine mure ja siin on 
juhtidel, neil, keda rahvas on usaldanud 
ennast valitsema, palju positiivset ära 
teha ning eks inimest hinnatakse ikka 
rohkem tema tegude kui sõnade järgi. 
Olen kuulnud ja eks osaliselt on see ka 
tõsi, et kohalike omavalitsuste juhtidel 
on väga palju ülesandeid ja nende 
täitmiseks jääb väheks isegi 24 tunnist 
ööpäevas. Kindlasti oleneb omavalitsu-
se juhi ajakasutus tema tööstiilist. Meil 
on tõenäoliselt üsna arvestatav kogus 
sisuliselt autoritaarse juhtimisstiiliga 
linnapäid ja vallavanemaid, kes kõike 
ise tahavad otsustada ja kontrollida. 
Sellisteks on eriti keskealise ja vanema 
põlvkonna inimesed, arvestades seda, 
millises ühiskonnas nemad kasvasid 
ja milline sotsiaalne keskkond ja 
režiim nende arusaamu ja mõtteviisi 

mõjutasid. Paljugi mõjutab inimesi 
usaldamatus, mis on üks möödunud 
ajastu poolt meile vargsi aga küllap ka 
sihiteadlikult jäetud kahjurlik pärandus. 
Nooremad ja targemad juhid kasutavad 
enam demokraatlikke valitsemisvõt-
teid, valivad endile arukad, suutlikud ja 
usaldusväärsed (mitte ainult lojaalsed) 
abilised – ametnikud, kes ka enamiku 
juhi ülesannetest korralikult ära täida-
vad. Sellistel juhtidel jääb rohkem aega 
oma valitsetavat ala ja sellel elavaid ini-
mesi laiemalt jälgida ja nendega kaasa 
elada. Sest on ju paljud omavalitsuste 
juhid ometi astunud Kaitseliitu ja saa-
vad seal hästi hakkama, olles sugugi 
mitte ainult „auliikmed“. Siit võib küsida, 
et kuidas siis teised ei saa. Võib-olla 
ei oska? Aga võib olla, et lihtsalt ei 
taha. Paljudel neist nagu ka paljudel 
kodanikel ja kahjuks isegi mõnedel 
nooremapoolsetel kaitseväelastel 
puudub õige ja sisuline ettekujutus 
sellest organisatsioonist, mis omal 
ajal tekkis välise mõjutuse sunnil oma 
kodu kaitseks, ilmutas sama tahet, 
aga nüüd juba kogu riigi ja rahva vabal 
tahtel kehtestatud riigikorra kaitseks, 
kui meenutada 1924. aasta 1.det-
sembri mässukatse mahasurumist 
ning oli 1939.aastal valmis oma riigi 
iseseisvust ja rahva vabadust relvaga 
kaitsema nagu seda tehti 1918. – 1920. 
aastal Vabadussõjas. Seda tahet ja 
valmisolekut tõendavad parimal moel 
meie soomepoisid – Soome armeele 
vabatahtlikult toeks läinud mehed, kes 
moodustasid seal jalaväerügemendi 
JR-200, 1944.aasta lahingud Narva 
jõel, Sinimägedes ja Emajõel. Neid 
näiteid on veel palju. Et see nii oli, 
selles on kahtlemata oluline panus 
Kaitseliidul, kes kasvatas selliseid 
inimesi armastama vabadust ja oma 
riiki. Kaitseliit oli, on ja peab jääma sõp-
ruskonnaks, kuhu ei tulda lihtsalt aega 
viitma, ei astu sisse juhuslik inimene 
suvaliselt tänavalt või talust, vaid kuhu 
sõber kutsub sõpra ja see omakorda 
oma sõpra, keda võib usaldada ja 
kellele saab loota ja toetuda. Jutud kait-
seliitlaste värbamisest on meie arvates 
täiesti asjatundmatud. Värvata võib 
mehi maakaitseväkke, sõjaväkke ja 
tont teab veel kuhu, aga mitte Kaitselii-
tu, sest sõbra kutsumine sõpruskonda 
ei ole värbamine. Kui seda ei tajuta, 
siis pole enam tegemist selle Kaitselii-
duga, kes tekkis 1917. – 1918. aastal. 
Siit tagasi vaadates on paslik öelda, 
et lugupeetavad omavalitsuste juhid, 
mõelge Elva ja Mõisaküla linnapeade 
ning Viljandi linnavolikogu esimehe 
eeskujule ja otsustage. Muidugi, kui 
veendumused või muud teie otsust 
oluliselt mõjutavad tegurid ei luba teha 
otsust astuda Kaitseliitu, siis ärge seda 
ka tehke. Ainult et siis, kuna te ise ei 
soovi ennast ja teisi kaitsta, tuleb teil 
arvestada sellega, et teil pole õigust 
ka loota, et teid keegi teine kaitsema 
hakkab, kui selleks peaks vajadus tek-
kima. Nagu tänapäeva moe kohaselt 
öeldakse, nii lihtne see asi ongi!
Varsti on käes kalendri järgi viimane 
poolik suvekuu – september. Ehkki au-
gustikuu on rahvakalendris kui lõikuse-
kuu, kogutakse suve jooksul kasvanud 
saaki salvedesse ka septembris. See 
kuu on viimastel aastatel kuulutatud ka 
tarkusekuuks kuna septembri alguses 
algab jälle uus õppeaasta. Vanasõna 
ütleb, et tarkus tarviline vara – õpi hoo-
lega. Sakala maleva kaitseliitlased ja 
nende koostöö partnerid aga annavad 
septembris hoopis eksami senise aasta 
kestel kogutud teadmistest ja oskustest, 
korraldades maleva suurõppust „Mulgi 
Mäss 2013“. Loodetavasti siiski mitte 
mulgid ei hakka mässama vaid har-
jutatakse seda, kuidas tegutseda, kui 
vaenulikud jõud taas midagi kavatsevad 
ette võtta, et meid jälle kord „vabastada“ 
või „vennalike rahvaste perre liita“. Kel 
vähegi aru peas on ei saa seda enam 
mitte lubada. Sõbrad, on mida mõelda 
ja on mida teha! Jõudu ja tahtmist! Ja 
ootame kuldset sügist. R.K.  

Viljandi, juuli-august 2013

Suur suvi

Kaitsevägi peab kasutama kogu 
Eesti tarkust ja innovatiivsust

Kuuendal juunil sõlmis Kaitseväe 
juhataja kindralmajor Riho Terras 
koostöö kokkulepped Tallinna Teh-
nikaülikooli prorektori Erkki Truvega, 
tehnikakõrgkooli rektori Enno Lendiga 
ning Kehta majandus- ja tehnoloogia-
kooli direktori Eero Kalbergiga. Kait-
seväe juhataja lausus allakirjutustse-
remoonial, et Kaitseväel on kohustus 
kasutada riigi eelarvest riigikaitseks 
eraldatud 2 protsenti SKT-st targalt 
ja otstarbekohaselt ning seda saab 
teha vaid kogu Eesti innovaatilisust ja 
teadmiste mahtu kaasates. Kaitseväe 
peastaabi logistikaosakonna ülema 
kolonelleitnant Tarmo Ränisoo sõnul 
näeb riigikaitse järgneva kümne aasta 
arengukava ette uute relvasüsteemi-
de ostu ja nende teenindamist ning 
uue toetusväejuhatuse loomist, mille 
tõttu on nii tehnika kui logistikavald-
konna arendamine ja täiustamine 
senisest enam vajalik. «Kaitsevägi 
on ühiskondlik institutsioon, mis oma 

suuruse, eri valdkondade ja tehnilise 
baasiga on teadustööks huvitav,» 
ütles Tallinna Tehnikaülikooli prorek-
tor Erkki Truve lisades, et „avalik-
õiguslikul ülikoolil on kohustus lisaks 
õpetamisele ka teenida ühiskonda 
ning sõlmitud koostöölepped annavad 
selleks hea võimaluse.“ Koostöölepe-
te eesmärgiks on suurendada tehnika 
alase ettevalmistusega kaitseväelaste 
juurdekasvu, võimaldada üliõpilastel 
läbida õppepraktikat Kaitseväe väe-
osades ning soodustada tehnikahu-
viliste noorte ajateenistuse läbimist 
logistikaüksustes. Kõrgkoolide ja 
kutseõppeasutusega samaaegselt 
lepinguid sõlmides loodab Kaitsevägi 
saada teenistusse nii akadeemiliste 
kui praktiliste oskustega tehnikaspet-
sialiste. Praegu teenib Kaitseväes 
üle 260 Tallinna Tehnikaülikooli ja 
Tehnikakõrgkooli lõpetanud ohvitseri 
ja allohvitseri. Kehtna majandus- ja 
tehnoloogiakool on Eesti ainuke õp-

peasutus, mis on spetsialiseerunud 
rasketehnika remondi ja hoolduse 
õpetamisele ning teeb lisaks Kait-
seväele koostööd ka Politsei- ja 
piirivalveametiga ning Kaitseliiduga. 
Alates 2010. aastast on Kaitseväe 
Ühendatud Õppeasutustes võimalik 
kõrgharidusega inimestel omandada 
aastasel kursusel nooremohvitseri 
ettevalmistus ning teha Kaitseväes 
karjääri samadel alustel sõjakooli 
lõpetanud ohvitseridega. Sõlmitud 
kokkulepped võimaldavad ka seni-
sest enam süvendada Kaitseväe ja 
õppeasutuste teadusalast koostööd. 
Kaitseväe ja tehnikaülikooli teadlaste 
osalusel töötati möödunud kümnendi 
keskpaiku välja isevalmistatud lõh-
kekehade vastane seade „Iris“, mis 
on olnud aktiivselt kasutuses välis-
missioonidel. Praegu on Kaitseväel 
ja tehnikaülikoolil koostöös kergsoo-
muspaneelide projekt.

Reedel, 16. augustil, kogunes Valga 
linna isamaaliselt meelestatud elanik-
kond ning hulk külalisi linna parki, et 
osa võtta  Eesti Vabadussõja ausam-
ba pidulikust taasavamisest. Sma-
ragdroheliste puude taustal kõrguva 
ausamba jalamil seisid auvalves Kait-
seliidu Valgamaa maleva kaitseliitla-
sed. Väljaku äär oli palistatud mitmete 
organisatsioonide lippudega. Tähtsa 
sündmuse puhul saabusid maakonna 
omavalitsuste ning jõustruktuuride 
kõrgema võimu esindajatele lisaks 
kohale ka Eesti vabariigi president 
Toomas Hendrik Ilves, kaitseminister 
Urmas Reinsalu jt.
Kaua oodatud sündmuse alguseks 
kõlas Eesti Kaitseväe Orkestrilt Eesti 
vabariigi hümn. Kohale tulnud rahvas 
laulis kaasa. Valgamaalaste, aga üht-
lasi ka kogu Eesti rahva jaoks olulise 
sündmuse avas Valga linnapea Kalev 
Härk, kes muuhulgas ütles: „See 
ausammas, mis siin linna pargis rohe-
tavate puude taustal kõrgub, on osake 
sellest vabadusest, mis röövvallutajad 
meilt aastate eest vägivaldselt ära 
võtsid“.  Samas lisas ta, et vabadus 
ei ole igiliikur, mis koos ajaga aina lä-
heb ning ruttab. Vabadust tuleb hoida 
ja kaitsta. Nii nagu tegid seda meie 
vaprad esivanemad Vabadussõja 
tandritel. See vabadussammas siin, 
looduskaunis Valga linna pargis on 
nagu sild minevikust tulevikku. 
„Loodan, et valgalased ja siia linna 
saabunud külalised tulevad ning 
seisatavad selle mälestussamba 
jalamil  ja meenutavad tänutundes 
neid kangelasi, kes oma elu hinnaga 
meie maale ja rahvale vabaduse tõid,“ 
märkis linnapea Kalev Härk.
Eesti Vabariigi presidendi Toomas 
Hendrik Ilvese sõnumi põhiideeks 
oli, et meie isad ja vanaisad kaitse-
sid põlisvaenlastega võideldes oma 
kodusid, oma peresid, oma vabadust 
ja sõltumatust. Nad ei teinud seda 
pelgalt iseenese, vaid oma maa ja 
rahva tuleviku nimel. Ja niimoodi 
ennastsalgavalt, julgelt ning põhi-
mõttekindlalt võideldes õnnestuski 
neil hambuni relvastatud vaenlased 
meie paepealse maa piiridest välja 
kihutada.  „Meie kohus on austada 
neid, kes ohverdasid meie iseseisvu-
se ja sõltumatuse eest võideldes oma 
elu. Ühtviisi on meie kohus taastada 
ka need mälestusmärgid, mis võõra 
võimu käsilased külmavereliselt hävi-
tasid,“ toonitas president Ilves. 
President lisas, et Eestile ei ole kunagi 
antud vabadust kellegi armust. „Vaba-
dus on aare, mis tuli kätte võidelda. 
Õnneks oli meil selle ülla eesmärgi 
saavutamisel abiks küllaltki palju 
liitlasi. Ilma nendeta oleks meil olnud 

hoopiski raskem.  Ka nüüd, tänapäe-
val, võime loota oma liitlastele. Kuid 
liitlased aitavad meid üksnes siis, kui 
meil enestel on raugematu soov ja 
tahe oma maad ja rahvast kaitsta,“ 
rõhutas Toomas Hendrik Ilves. 
Kaitseminister Reinsalu tõdes, et 
Valga on läbi aegade olnud sõdade 
tallermaa. Kuid valgalased on kõiki-
dest raskustest ühiste jõududega üle 
saanud. Viimaseks suureks võiduks 
oli selle Vabadussõja mälestussamba 
taastamine.
Valga maavanem Margus Lepik tänas 
kõiki, kes selle võidusamba taastami-
sele kaasa aitasid ja neidki, kes kaua 
oodatud ajaloolise sündmuse tunnis-
tajatena kohale tulid. „Näidaku sellel 
võidusambal kõrguva Eesti rahvusliku 
kangelase üles tõstetud käsi meile 
teed helgema tuleviku poole,“ soovis 
maavanem Lepik.  
Sihtasutuse Valga Isamaalise Kas-
vatuse püsiekspositsioon tegevjuht 
major Meelis Kivi rääkis lühidalt Valga 
Vabadussõja võidusambaga seondu-
vast. „Pärast ohvriterohket lahingut 
Paju mõisa väljadel 31. jaanuaril 
1919. aastal sisenesid järgmise päeva 
hommikul Eesti ja Soome võitlejad 
Valga linna. Kuid Valga lähistel püsi-
sid vaenlase väed ligemale neli kuud 
veel täiesti võitlusvalmina. Nende 
eesmärgiks oli Lõuna-Eesti suurim ja 
tähtsam raudteesõlm, Valga, tagasi 
vallutada. Kuid röövvallutajate plaanid 
ei täitunud,“ ütles Kivi.
Ta lisas, et mõte Valga linna Eesti Va-
badussõja ausammas püstitada tekkis 
kohe peale rahu sõlmimist. Moodusta-
ti vastavad komisjonid ja hakati raha 
koguma. Ausamba kavandi valmis-
tamine usaldati professor Amandus 
Adamsonile. 1925. aasta algul val-
miski tal ausamba kolmas eskiis, mille 
komisjoni liikmed üksmeelselt heaks 
kiitsid. Seejärel sõitis Adamson Itaa-
liasse, kus ta võidulippu käes hoides 
Vabadussõjast koju naasva sõjamehe 
kuju pronksi valas. Sümboolne on 
siinjuures vabadusvõitleja üles tõste-
tud käsi, mis nagu kuulutaks rahvale: 
„Nüüd oled vaba, kodumaa“. Samba 
aluse ehitamine linna pargis algas 
1925. aasta augustis. Valmis sai see 
sama aasta 10. oktoobril. Betoonist 
alus valati insener Vaheri eestvõttel. 
Pronksi valatud vabadusvõitleja toodi 
Valga raudteejaamast kohale hobu-
veokitel. Valminud kuju kõrguseks oli 
2,43, ausamba  kõrguseks kokku  4,5 
ning aluse ümbermõõt 4x4 meetrit. 
Tööde kogumaksumuseks kujunes 
892 654 Eesti marka.
Valga Vabadussõja ausammas avati 
legendaarse väejuhi leitnant Julius 
Kuperjanovi 31. sünniaastapäeval, 

mis oli 11. oktoobril 1925. aastal. See 
toimus kohe pärast Priimetsa kal-
mistule paigaldatud mälestussamba 
avamist. Ausambalt eemaldas katte 
Valgamaalt Helme kihelkonnast Küti 
talust pärit tollane Eesti sõjaminister, 
kindralmajor Jaan Soots. Pühitsemisel 
osalesid EELK piiskop Jakob Kukk, 
kohalik kirikuõpetaja Arnold Tammik 
ja EAÕK metropoliit Aleksander. 
Ausamba eeskülje ülemisel osal olid 
ära toodud aastaarvud „1918-1920“ 
ning sellest allpool sügavasisulised 
Juhan Liivi sõnad „JA PUHUGU WAS-
TU SULL´ SURMATUUL / JA LENNA-
KU WASTU SULL´ SURMAKUUL- / 
SA UNUSTAD WAEVA JA HOOLE 
/ NING TÕTTAD ISAMAA POOLE!“
Võidusamba tagumisele küljele oli 
kinnitatud pronksbareljeef, kujuta-
maks üht episoodi leitnant Julius 
Kuperjanovi juhitavast kuulsusrikkast 
Paju lahingust. Samba mõlemal küljel 
olid aga pronksi valatud pärgade 
kujutised.   
1940. aasta 21. septembri ööl purus-
tasid võõrvõimu esindajad nii Valga 
linna pargis oleva võidusamba kui 
ka Priimetsa kalmistul oleva mäles-
tusmärgi. 
„Priimetsa kalmistul olnud mälestus-
sammas kaevati Valga Muinsuskaitse 
Seltsi liikmete poolt maa seest välja 
ning asetati oma kohale 27. novembril 
1988. aastal. Linna pargis olnud kuju 
otsingud aga kahjuks tulemusi ei 
andnud. Sellest juhtuvalt võeti vastu 
otsus kuju taastada. Samba projekti 
koostas 2010. aastal OÜ Humana 
Projekt. Vabadusvõitleja kuju autoriks 
valiti skulptor Jaak Soans. Pronksi 
valas selle OÜ Uus Monumentaal. 
Samba alustööd tegi ära Valgamaa 
ettevõte AS Valmap Grupp, graniidiga 
kaetud aluse ehitas pronkskujule OÜ 
Tomatiin.  Ehitusjärelvalvet teostasid 
SA VIKP, Toivo Erilt ning Urmas 
Mölder. 
Pärjad taasavatud Valga võidusam-
ba jalamile asetasid Eesti Vabariigi 
president Toomas Hendrik Ilves, 
kaitsejõudude ning kohalike omavalit-
suste esindajad, Kaitseliidu Valgamaa 
maleva pealik major Tõnis Org ja 
väljaõppeülem kapten Peeter Kallas 
ning paljud teised ametiisikud.
Rahva meeli erutasid samas ka kait-
seväe õhusõidukite ülelend ning SA 
Isamaalise Kasvatuse Püsieksposit-
sioon lipu pühitsemine. 
Ajalooline sündmus lõppes Kaitseväe 
orkestri kontserdiga. Orkestrit juhatas 
kolonelleitnant Peeter Saan.   
 

Vello Jaska
Kaitseliidu Valgamaa maleva 

teavituspealik           

Valga Vabadussõja ausammas  
on taastatud
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15.07. - 21.07.2013.a. viibis 
Sakala maleva esindus Leedus, 
Ruklas, „Žalgiris-2013“ nimeli-
ses militaarlaagris. Meie esin-
duses olid lisaks allakirjutanule 
ka Kalmetu rühmapealik Maire 
Juus ja seitsmeliikmeline poiste 
meeskond koosseisus: Martin 
Remmer, Andris Sild, Ruudi 
Rang, Lauri Hollo, Thomas 
Kipper, Jan Põder ja Raigo Piir-
salu. Laagris kehtestati noortele 
militaarne kord (võrreldav Eesti 
ajateenistuse omaga) ning õpe-
tati noortele sõduri baastead-
misi. Samuti toimusid õpetlikud 
loengud, korraldati spordimänge 
ja ettevõtmisel ei puudunud ka 
meelelahutuslik osa. Esindatud 
olid seal kõik kolm Balti mere 
idakalda väikeriiki. 
15. juul i  õhtul saabusime 
Ruklassse ning saime maju-
tuse. Pärast õhtusööki tehti 
riviõpet ja harjutati järgmisel 
hommikul toimuvaks pidulikuks 
avatseremooniaks. Kell 19.30 
jagati noortele voodilinad ning 
õpetati neile voodite tegemist 
ning kappide korrastamist. Voo-
dite tegemine erines Eesti kait-
seväes omaks võetud tavast. 
Nimelt keerasid leedukad oma 
padjad nii, et padja üks nurk 
jäi püsti nagu koonus. Kell 23 
algas öörahu.
16. juulil oli äratus kell 6.00 
mille järel toimus väljas hommi-
kuvõimlemine, sellele järgnes 
hommikune hügieen ning kell 
7.00 oli hommikusöök. Kell 8.00 
algas pidulik avatseremoonia. 
Meie noored olid samuti Eesti 
lipuga rivis. Pärast avamist said 
need noored, kellel voodid või 
kapid korrast ära olid, veel kord 
oma oskusi arendada, sest pi-
duliku avamise ajal oli tubadest 
kontroll läbi käinud. Kellel ikka 
voodid korralikult tehtud ei ol-
nud, siis nende ase keerati koos 
madratsiga pahupidi. Nii tehti 
kuni viimase hommikuni. Kell 
10.00 algas klassiruumis rel-
vaõpe, õpetati automaadi G36 
laadimist ning salve vahetust. 
Eestis minu teada seda relva 
tabelrelvastuses ei ole ning 
poistega arvasime, et ka Eesti 
võiks AK-4 nende relvadega 
välja vahetada. Kell 10.30 toi-
mus spetsiaalses ruumis relva-
dega laserlaskmine erinevatele 
kaugustele, erinevatest lask-
easenditest. Laserite laskmise 
tulemused läksid automaatselt 
arvutitesse, kust noored hiljem 
oma tulemusi analüüsida said. 
Lisaks G36-le said noored ka la-
serimitatsiooni abil kuulipildujat 
KSP proovida. Laskmine nägi 
välja selliselt, et klassi suuru-

sesse ruumi oli maha pandud 
väikesed kunstkuused ning 
muid loodust imiteerivaid de-
koratsioone. Ruumi tagumisele 
seinale näitas projektor pilti, kas 
kruusakarjääri või metsaalust 
erinevate sihtmärkidega. Siht-
märkide kaugust sai instruktor 
muuta. Pärast lõunast kehakin-
nitust õpetati klassiruumis veel 
G36 osadeks lahti võtmist ning 
kokku panemist, korraldati ka 
võistlus, kes on kiirem. Meie 
poisid olid selles töös väga no-
bedad. Kell 14.30 toimus väljas 
õhupüssist laskmine. Õhtul rää-
giti veel laskmise põhitõdedest 
ning klassiruumis toimus esitlus 
ajaloolisest Žalgirise lahingust.
17. juuli algas sarnaselt eelmise 
päevaga ning kell 9 jagati kõi-
kidele noortele metsalaagriks 
vajaminev varustus, alustades 
relvamakettidest ning lõpetades 
telkmantli kummidega. Me oleks 
võinud sinna laagrisse minna ka 
lihtsalt käed taskus ja kõik oleks 
korraldajate poolt tagatud, välja 
arvatud vormiriietus. Kell 10 
tehti varustuse kontroll millega 
veenduti, et kõik vajaminev on 
noortel kaasas ning harjutati ka 
varustuse kiiret lahti ja kokku 
pakkimist. Kell 11 algas täisva-
rustuses rännak väljaõppe alale 
ja teekonna pikkuseks oli um-
bes 3 km. Väliõppusel oli kuus 
kontrollpunkti, kus meeskonda-
dele anti lahendada erinevaid 
ülesandeid. Esimeses punktis 
tuli telkmantel püsti panna ja 
tulepulga abil tuld teha, KSP linti 
laadida ning ühekordse kasutu-
sega granaadiheitja laskmiseks 
ette valmistada. Järgmises 
punktis toimus õhupüssist lask-
mine tulemuse peale püsti, põl-
velt ja istes asendis. Kolmandas 
punktis tuli näidata loovust ning 
joonistada kaasvõitleja portree. 
Joonistamiseks anti kasutada 
markerit, guašše, pastapliiatsit 
ning maskeerimispastat. Neljan-
das punktis tuli kahe oksa ning 
telkmantli abil haavatu vedada 
punktist A punkti B ning edasi 
ükshaaval täpsuse ja kiiruse 
peale käsigranaati heita. Heideti 
püsti ja lamades ning viimane 
vise tuli tabada tühja hoone 
aknasse. Järgmises punktis 
tuli harjutada meeskonna tööd. 
Seitsmele poisile anti 4 tühja 
kasti ning nende abil pidid ületa-
ma liivase ala nii, et jalad maad 
ei puuduta. Viimases punktis 
oli maa-ala põhjalik vaatlemine. 
See tähendas seda, et kindlale 
alale oli asetatud/peidetud 12 
eset, mille võistlejad pidid üles 
leidma ja instruktorile nimetama. 
Meie poisid said ülesannetega 

väga hästi hakkama. Edasi tuli 
õhtusöök, pärast mida õpetati 
veel köies sõlmede tegemist 
ning tehti aja peale ümber keha 
alpinistide julgestus. Kui kõik 
olid köied endale julgestuseks 
ümber saanud, pandi karabii-
nid külge ning siis tuli puude 
vahel mööda trossi liikuda. 
Hämaruse saabudes õpetati 
lühidalt varitsuse korraldamist 
ning kolmnurk laagri tegemist. 
Kahjuks sadas pärast lõunat 
tugevat vihma, mistõttu otsus-
tati metsas ööbimine ja reaalne 
kolmnurk laagri tegemine ära 
jätta. Viimaseks tegevuseks 
sel õhtul oli öö orienteerumine, 
mis viis meid väljaõppe alalt 
tagasi kasarmu territooriumile. 
Muljet avaldav oli meie poiste 
distsipliin orienteerumise ajal 
pärast sellist füüsiliselt rasket 
päeva. Kõik läbisid vaikuses nii 
märjemaid, kitsamaid kui künk-
likumaid alasid. Eriti keeruliseks 
läks viimasest punktist baasi 
liikumine, sest kaart oli vana 
ja meie plaanitud marsruut viis 
otse tihedasse võssa. Liikusime 
siis läbi hõredama võsa, maa-
pind jalge all lirtsumas võiduka 
lõpuni ning jõudsime kasarmu-
tesse. Suikusime unne umbes 
kell 2 öösel.
Ka 18. juuli hommik oli analoog-
ne eelmistega, tavapärane rutiin 
ärkamisega kell 6 ning kell 9 oli 
klassiruumis topograafia tund. 
Kell 10 – 12 said noored puhata/
magada arvestades nende hilist 
saabumist kasarmusse. Pärast 
lõunat liiguti uuele metsasele 
alale, kus õpetati väikeseka-
liibrilise sportpüssi ohutut ka-
sutamist ning relva laadimist 
ja laskmist. Toimus ka test. Kui 
see oli edukalt tehtud, mängiti 
paintballi. Pärast suurt värvikuuli 
lahingut liiguti tagasi kasarmu-
tesse. Seda tehti kontaktist lahti 
rullimise meetodil. Õhtul korral-
dati sõjaväebaasi territooriumil 
põnev mäng, kus võistlesid kaks 
meeskonda kelle ülesandeks oli 
vastaste lipp kätte saada. Tege-
mist oli väga õpetliku mänguga, 
mis vajas eduks nii militaarset 
taktikat, luuramist, vastase 
vaatlemist, liikumist grupis, käe-
märke jne. Enne mängu tegid 
võistlejad endile maskeeringud 
ning noortele meeldis see mäng 
väga. Väga palju andis juurde 
ka instruktorite osalemine ning 
nende mängulisus ja humoori-
kas asjale lähenemine. Näiteks 
kaks leitnanti mängisid sõjaju-
malaid, nad olid end voodilina-
desse mässinud ja hoidsid käes 
harjavarsi, nad jälgisid mängu 
käiku ja andsid vajadusel vihjeid 

või nõu. Ühes meeskonnas on 
lipu kaitsjad, vangivalvurid ja 
ründajad. Lipu kaitsjad püüavad 
vastas meeskonna ründajaid 
kinni ja viivad vangi, milleks 
on kindlaks määratud koht. 
Vangivalvurid jälgivad, et vas-
tas meeskonna mängijad oma 
mehi vanglast ära ei päästaks 
(puudutuse abil) ning püüavad 
samuti oponente. Ründajad lii-
guvad vastas meeskonna alale 
ning üritavad nende kaitsjatest 
ja valvuritest mööda saada, et 
vastase lipp kätte saada ja oma 
territooriumile tuua. Mäng lõpeb 
kui lipu omastamisest on teavi-
tatud sõjajumalaid ning nemad 
kuulutavad mängu lõppenuks. 
Kui lippe kätte ei saada, siis 
võidab see meeskond, kes on 
vangistanud rohkem vastas-
mängijaid. Mängu teeb veel hu-
vitavaks kahe territooriumi piiril 
liikuv nn. must rüütel. Kui tema 
mängijaid puudutab, siis on 
võistleja kohe mängust väljas. 
See tagab selle, et meeskonnad 
ei hakkaks kohe pea ees vas-
taste territooriumile jooksma. 
Meie mäng jäi viiki, sest lippe 
ei saadud kätte ja mõlemal oli 
7 noort vangis. Öörahu saabus 
alles kell 2 öösel.
19. juulil oli äratus siiski kell 7.00 
ning pärast hommikusööki kor-
raldati matk lähedal asuvasse 
väljaõppe baasi, kus elavad ja 
treenivad elukutselised sõja-
väelased. Seal tutvustati meile 
nende relvastust ning näidati 
transpordiks kasutatavaid ma-
sinaid  nagu Hummerid jt. Edasi 
liiguti laskeväljale, kus noortel 
tuli sportpüssidega märki lasta. 
Olukorra tegi ebamugavaks 
tihe vihm, kuid keegi noortest, 
kaasaarvatud meie poisid, ei 
lasknud pead norgu, vaid leiti 
viise, kuidas endale sooja teha 
ja tuju hoida. Tehti kollektiivseid 
kätekõverdusi või muid kehalisi 
harjutusi. Pärast laskmisi liiguti 
taas kasarmutesse, vahetati 
märjad riided kuivade vastu ning 
kui lõuna oli söödud, sõitsime 
koos lätlastega Kaunasesse. 
Meile korraldati ekskursioon 
Kaunase sõjamuuseumi, ohvit-
seride majja ja Relvavendade 
Ühingu staapi. Lisaks saime 
tunnikese veeta Baltimaade 
suurimas ostukeskuses. Kella 
20-st oli vaba aeg ning öörahu 
saabus kell 22.30. 
20. juuli oli spordimängude 
päev. Noored jaotati 5 liikme-
listeks meeskondadeks ning 
nende ülesanne oli erinevad 
mõistust, osavust ja kiirust 
nõudvad punktid võimalikult 
kiiresti läbida. Näiteks olid seal 

sellised ülesanded, kus tuli nöö-
ride abil veekanister tähistatud 
alast välja tõsta, kotis hüpates 
jalgpallid üle piiri toimetada, 
õhupüssist märki lasta ning 
kastide abil ilma jalaga maad 
puudutamata ettenähtud va-
hemaa läbida. Pärast lõunat 
toimus köieveo võistlus ning 
õhtul mängiti rätikuid ja vett täis 
õhupalle kasutades võrkpalli. 
Aktiivne ja lõbus päev lõppes 
tantsuga ja grillimisega. Nii 
meie kui ka lätlased näitasime 
oma riiki tutvustavaid esitlusi 
ning õpetasime teistele ühe 
oma rahvatantsudest. Meie 
poisid õpetasid leedukatele ja 
lätlastele Kaerajaani tantsimist.
21. juulil toimus lõputseremoo-
nia, kus autasustati osalejaid 
ning tehti Leedu kõrgematele 
juhtidele näidisesitlusi. Meie 
noored näitasid, kuidas auto-
maatrelva G36 lahti võtta ja 
kokku panna. Pärast andsime 
ka meie oma kingitused  selle 
ettevõtmise korraldajatele ja 
instruktoritele ning tänasime ka 
Leedu noori, kes meie poistele 
kohanemisel ja ka tõlkimisel 
abiks olid. 
Kokkuvõtvalt võib öelda, et see 
laager oli väga õpetlik ja kasulik 
nii noortele, kui ka juhtidele. 
Üritusel nähtut ja kogetut saab 
kindlasti kasutada ka meie 

ettevõtmistel. Kuigi üldjoontes 
oli laager korraldatud väga 
hästi, siis tegevuste planee-
rimise osas oleks võinud olla 
asi loogilisem. Näiteks oli meil 
algul kaardiga öine orienteeru-
mine ning alles järgmisel päeval 
teoreetiline tund topograafiast. 
Samuti oli probleeme esmaabi 
andmisega. Selle aja jooksul kui 
me seal olime minestasid neli 
tüdrukut. Selle põhjuseks esi-
mestel päevadel oli palavus kuid 
mõned noored tegid programmi 
kaasa halva enesetundega aga 
ei andnud sellest instruktori-
tele teada. Kui noor teadvuse 
kaotas, siis pandi ta istuvasse 
asendisse. Tegelikult peaks just 
inimese pikali asetama, midagi 
pehmet pea alla panema ning 
jalad kõrgemale tõstma. Õnneks 
kõik tüdrukud taastusid kiiresti 
ning pärast päevast puhkust 
tegid nad järgmine päev jälle 
kõike kaasa. See oli siiski suu-
repärane laager. Loodan, et ka 
Eestis saab toimuma kusagil 
suuremas väljaõppekeskuses 
analoogne noorte militaarlaager, 
kus elukutselised sõdurid ja 
instruktorid või näiteks sõjakooli 
kadetid saavad noortele oma 
teadmisi ja oskusi edasi anda. 

Lpn Henri Paavo
Kaitseliidu Sakala Maleva 

noorteinstruktor 

„Žalgiris-2013“

Jahilaskur Aili Popp Euroopa meistrivõistlustel
Hiljuti toimusid Ungaris, Sarlós-
pusztas, Euroopa meistrivõist-
lused kombineeritud jahilask-
mises. See võistlus koosneb 
haavli- ja vintpüssiga 100 meet-
ri kauguselt neljas asendis nelja 
erineva silueti pihta laskmises. 
Valgamaa nimekas laskes-
portlane, Valgamaa maleva 
kaitseliitlane Aili Popp, naasis 
seekordsetelt Euroopa meist-
rivõistlustelt pronksmedaliga.
„Sõitu alustasime neli päeva 
enne võistlusi, et vältida liigset 
kiirustamist. Et selga ja jalgu 
sirutada ning keha kinnitada, 
tegime vahepeatusi igas  riigis, 
mille sihtpunkti sõites läbisi-
me,“ selgitas tubli jahilaskur. 
Kõneleja lisas, et kuna maju-
tuskoha broneerimisega jäädi 
kahjuks hiljaks, tuli neil ööbida 
võistluskohast 45 kilomeetri 

kaugusel. See tähendas aga, 
et võistluspäev venis sellest 
johtuvalt vähemalt paari tunni 
võrra pikemaks.  
„Võrreldes  varasemate  aas-
tatega oli äsjastel Euroopa 
meistrivõistlustel osavõtjaid 
tunduvalt  rohkem. See spor-
diala muutub iga aastaga üha 
populaarsemaks.  Et seda 
võistlust võita, peab kõik 100 
protsendiliselt õnnestuma,“ 
rääkis Popp. Ta lisas, et raja-
meistrid olevat selleks korraks 
teinud väga tehnilised ja kiired 
rajad. Sellest tulenevalt olnud 
treeningute järel näha  kül-
laltki palju mornide nägudega 
võistlejaid-konkurente. Oma 
pitseri võistluskäigule vajutas 
ka ilmastik. Isegi varjus oli 
kraadiklaas näidanud 35 pü-
galat sooja. See ajendas igal 

võimalikul juhul jahedamat 
kohta otsima.
„Esimesel võistluspäev õn-
nestus vintpüssist laskmine 
hästi, kuid haavlitega laskmine 

seekord  ebaõnnestus. Sellest 
polnud raske järeldada, et olen 
esikoha konkurentsist väljas. 
Ent kõigest olenemata tõusid 
pinged haripunkti. Teisel päeval 

lasksingi vintpüssist „jooksva 
sea“ harjutuses isikliku rekordi. 
Ka viimase võistluspäeva tule-
mustega jäin rahule. Aga enne 
lõputseremooniat ma oma lõpp-
tulemust teada ei saanud. Siis 
tulid kohtunikud ja ütlesid, et ma 
pean hakkama nii haavli- kui 
vintpüssi harjutuse 3.- 4. koha 
selgitamiseks ümber laskma,“ 
rääkis südikas laskur Aili Popp.  
Nii tuligi tal uuesti laskeväljale 
minna ja püssid välja võtta.
„Ümber hakkasin laskma eel-
mise aasta kolmanda koha 
omanikuga, kes on väga vilu-
nud haavlilaskja. Algul lasksime 
suhteliselt  võrdselt. Siis aga 
tegi vastane järjest kaks möö-
dalasku, mis andis minule tea-
tava kindlustunde. Kokkuvõttes 
edastasin teda haavlilaskmises 
kolme lasuga. Ka vindi laskmi-

ses olin mina täpsem ja võtsin 
selles duellis kindla võidu“ ei 
varjanud Aili Popp oma rõõmu. 
„On hea meel, et võitsin Euroo-
pa meistrivõistlustel kolmanda 
koha. Väike pettumus siiski on, 
et seekord ei õnnestunud kõige 
kõrgema pjedestaali astmele 
tõusta, kuid elu läheb edasi. 
Mõtted liiguvad juba järgmis-
te Euroopa meistrivõistluste 
suunas,“ heitis Aili Popp pilgu 
tulevikku.  
Nimeka laskesportlase Aili Popi 
Ungaris toimunud Euroopa 
meistrivõistlustel osalemist 
toetasid Puka vallavalitsus, 
Kaitseliidu Valgamaa Malev  ja 
mitmed sponsorid. 

Vello Jaska
Kaitseliidu Valgamaa

 Maleva teavituspealik
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Kaitseliidu Valgamaa Maleva 
Valga üksikkompanii pealik on 

nooremleitnant Heldur Tellmann
Kaitseliidu Valgamaa Maleva 
Valga üksikkompanii pea-
likuks oli ajavahemikul 23. 
veebruarist 2011.a. kuni 30. 
juunini 2013.a. Kalev Härk. 
Seoses Valga linnapea ame-
tikohale asumisega tundis 
Härk, et üksikkompanii juhti-
miseks jääb tal põhitöö kõrvalt 
üha vähem aega. Sellest 
johtuvalt palus ta end üle viia 
Valga üksikkompanii pealiku 
abiks. Valga üksikkompanii 
pealiku kohale määrati Kait-
seliidu ülema poolt 1. juulist 
2013.a. nooremleitnant Heldur 
Tellmann.
„Kalev Härk tegutses Valga 
ÜK pealikuna ligemale kolm 
aastat. Arvestades tema põhi-
töö vastutusrikkust ning tema 
ühiskondlikku aktiivsust suutis 
ta Valga kompanii heaks teha 
uskumatult palju. Pean üheks 
tema suurimaks saavutuseks 
kompanii struktuuri korrasta-
mist ja vabatahtlike pealike 
võtmekohtade täitmist, tänu 
millele muutus kompaniisise-
ne käsuliin selgemaks. Pa-
ranenud on ka infovahetus,“ 
ütles Kaitseliidu Valgamaa 
Maleva pealik major Tõnis 
Org Kalev Härki tegevusele 
hinnangut andes. Major Org 
ütles veel, et Kalev Härki  juhti-
miskogemus ei kao Kaitseliidu 
Valgamaa Maleva jaoks ku-
hugi, sest ta jätkab kompanii 
pealiku abi ametikohal. „Ka 
valiti Kalev Härk suvisel Kait-
seliidu Keskkogul Kaitseliidu 
Vanematekogu liikmeks,“ lisas 

major Org täiendavalt. Uuele 
kompanii pealikule soovis 
major Org aga jõudu ning 
teotahet. „Maleva pealikuna 
näen tema esmase suurema 
ülesandena ajaloolise Valga 
malevkonna taastamist,“ ütles 
Tõnis Org välja oma tuleviku-
nägemuse.
Nooremleitnant Heldur Tell-
mann sündis 5. juunil 1963. 
aastal Tõrva linnas. Pärast 
Tõrva keskkoolis kaheksanda 
klassi lõpetamist siirdus ta 
elukutset omandama Helme 
Kutsekeskkooli. Peale kooli 
lõpetamist töötas mõnda aega 
Eesti Põllumajanduskeemias. 
Aastatel 1982-1984 teenis ta 
Moskvas Nõukogude okupat-
siooniarmee raudteevägedes. 
Peale sõjaväest vabanemist 
töötas Valga KEK-is autoju-
hina ja sanitaartehnikuna, 

siis Hansa Graanulis ja OÜ 
Pürotermis. Hetkel on Heldur 
Tellmann OÜ Soonaba juht. 
Ta on abielus ja  perekonnas 
kasvab neli last. Lisaks eeltoo-
dule täidab n-ltn Tellmann ka 
Sakala formeerimiskeskuse 
staabiülema ülesandeid.
„Kaitseliidu Helme malev-
konnaga liitusin 1990. aasta 
maikuus. Algul olin varahoidja 
ja laekur. Aastatel 2006-2013 
olin Helme üksikkompanii 
pealik. Et kompanii elutege-
vust madalseisust välja tuua, 
hakkasin korraldama Helme 
üksikkompanii matkasid. Alga-
tasin Helme kihelkonnas sün-
dinud kindralmajor Aleksander 
Jaaksoni auks mälestuskivi ja 
infotahvli paigaldamise tema 
kodukohta Pokardi mõisasse. 
2012 aastal saigi nimetatud 
mälestuskivi pidulikult avatud. 

Käesoleval aastal korraldasin 
koos Valga Politsei ja Piirival-
veameti jaoskonnaga matka 
suurvee ajal. Tahaksin, et tao-
lised põnevad ettevõtmised 
muutuksid traditsioonilisteks,“ 
rääkis endast nooremleitnant 
H. Tellmann.
Heldur Tellmann on täien-
danud oma sõjalisi teadmisi 
Kaitseliidu koolis. Aastatel 
2001-2002 läbis ta jaopeali-
ku, 2003-2004 rühmapealiku 
ja 2006-2007 reservohvitseri 
ning „Sõjapidamine talvetin-
gimustes“ ja juhtimisalased 
kursused. Lisaks mainitule 
on ta õppinud ka kahel abipo-
litseinike instruktori väljaõppe 
kursusel. Ta on Valga abipo-
litseinike rühmaülem. „Valga 
üksikkompanii pealikuna ka-
vatsen hakata aktiivsemalt 
tegutsema noorte kotkaste,  
kodutütarde ja naiskodukaits-
jatega. Samuti olen veendu-
nud, et Kaitseliidu Valgamaa 
Maleval, sealhulgas ka Valga 
üksikkompaniil peaksid olema 
tihedamad töösuhted sihtasu-
tusega Valga Isamaalise Kas-
vatuse Püsiekspositsioon ning 
teiste maakonna jõustruktuuri-
dega ja omavalitsustega,“ rää-
kis nooremleitnant Tellmann 
oma tulevikukavadest Valga 
üksikkompanii pealikuna. 
Oma Maa toimetus soovib 
n-ltn Tellmannile jõudu ja 
edu!

Vello Jaska
Kaitseliidu Valgamaa 

Maleva teavituspealik

Sakala maleva 
noorkotkaid juhib uus 

noorteinstruktor

Alates 17. juunist 2013.a. töö-
tab Noorte Kotkaste Sakala 
maleva noorteinstruktorina 
lipnik Henri Paavo. Endast on 
ta lühidalt teada andnud järg-
mist: Olen sündinud Viljandis 
ja elanud siin oma esimesed 
16 eluaastat. Põhikooli lõpe-
tasin Carl Robert Jakobsoni 
nimelises Gümnaasiumis ning 
pärast seda viis elutee mind 
Tallinnasse, kus lõpetasin 
keskkooli ning Tallinna Ülikooli 
rekreatsioonikorralduse eriala. 
Vahepeal, aastatel 2007-2008, 
olin ajateenistuses Pärnu Ük-
sik-jalaväepataljonis. Olin seal 
rühmaülema ametikohal ning 
pärast edukat teenistust omis-
tati mulle lipniku auaste. Peale 
ülikooli lõpetamist jätkasin 
õpinguid Tallinna Teenindus-
koolis koka erialal. Kokanduse 
pisik lõi mul välja keskkoolis 
ning otsustasin proovida, kas 
mul õnnestub hobi ja töö ühil-
dada. Kahjuks jäi see kool 
pooleli, sest avanes suurepä-
rane võimalus minna reisima 
ja töötama Austraaliasse. Üks 
aasta maakera kuklapoolel oli 
seiklusterohke ja kogemus-
terikas. Reisides ja elades 
erinevates kohtades mõistsin 
lõpuks, et Viljandi on parim 
koht kus elada ja olla. Nüüd 
olengi siin tagasi ja saan öelda, 
et elan oma armastatud linnas 
ja teen põnevat ning välja-
kutset pakkuvat tööd. Lisaks 
nimetan ka oma kirge jalgpalli 
vastu sest olen Viljandi Tule-
viku jalgpalliklubi kasvandik. 
Hilisemas usutluses rääkis 
lpn Paavo veel sedagi, et 
põhikooli ajal oli ta Edukate 
Laste Organisatsiooni ELO 
liige, aga et koolis tol ajal 
oleks Kaitseliidust ja noorte 
kotkaste või kodutütarde or-
ganisatsioonist räägitud, seda 
ta ei mäleta. Kaitseliidust ta 
kuulis alles ajateenistuses 
olles ja hakkas siis ka enamat 
huvi tundma selle organisat-
siooni vastu. Selgus ka see, 

et sõjaväekohustuse täitmine 
on nende pere traditsioongi, 
ehkki nii isa kui vanaisad pidid 
seda tegema okupatsiooniar-
mees, mida tollal valitsenud 
režiim loomulikult selliselt ei 
nimetanud, vaid siis oli ikka 
tegu „kuulsusrikka Nõukogude 
armeega või Punaarmeega“. 
Austraalias viibimise ajal tal 
kohalike militaarstruktuuride-
ga kokkupuuteid ei olnud ja 
kahtlemata puudus selleks ka 
vajadus ja ehk võimaluski.
Noorte Kotkaste organisat-
sioonist polnud tal varem olulisi 
teadmisi, sest ta ise ju noor-
kotkas pole olnud ning see-
tõttu hindas ta avameelselt, et 
avastamist selles valdkonnas 
on tal veel palju. On hea, et 
Noorte Kotkaste Sakala Male-
va pealikuks on leitnant Valdur 
Kilk, kellega Henril on nüüd 
sagedane kokkupuude ja kes 
on asjalik ja täpne mees ning 
hea suhtleja. 
Tulevikukavadest rääkides 
arvas vastne noorteinstruk-
tor, et noortele korraldatavad 
laagrid ja muud ettevõtmised 
tuleb muuta veel sisukamateks 
ning selleks on vaja korraldada 
täiendõpet ka noorte rühma-
juhtidele – neid õpetades ja 
arendades. Tõenäoliselt on 
vaja parandada sidemeid ja 
koostööd ka koolidega ja oma-
valitsustega. Tuleks ka analüü-
sida olukorda ja välja selgitada 
põhjused, miks on raske leida 
noortega tegeleda soovivaid 
rühmajuhte ja kuidas koolijuhid 
üldse suhtuvad sellesse kooli-
välisesse tegevusse. 
Oma Maa toimetus loodab, 
et Noorte Kotkaste Sakala 
Maleva juhatus ja pealik on 
vastsele instruktorile abiks nii 
tegevuste kavandamisel kui 
ka korraldamisel. Kaitseliidu 
Sakala Maleva juhatuse ja 
maleva pealiku poolt on abi 
kindlasti tagatud. Jõudu tööle!   

R.K.

Meie riik, meie rahvas ja meie maa
Ülemaailmne Eesti Kesknõu-
kogu on teinud pöördumise 
Eesti Vabariigi Valitsusele, 
Eesti Vabariigi presidendile, 
Riigikogu liikmetele ja kõi-
gile eestimaalastele. Just 
viimasest sõnast lähtudes 
peab Oma Maa toimetus va-
jalikuks avaldada allpool selle 
pöördumise tekst muutmatul 
kujul (v.a. üksikud õigekirja 
vead teksti parema mõistmi-
se huvides) meie lehes. Nii 
Vabadussõjas kui II Maailma-

sõja lahingutes ja võitlustes 
on ka tuhanded kaitseliitlased 
osalenud Eesti Vabariigi ise-
seisvuse ja territooriumi kaits-
mise eest ja nad on jätkuvalt 
valmis vajaduse korral seda 
tegema alati. Kas aga Eesti 
rahva poolt valitud esindajad 
ja tegeliku võimu korraldajad 
on alati seda arvestanud 
ja nende ohvrite mälestust 
õigesti hinnata osanud, sel-
les võib kahjuks sügavalt 
kahelda. Eriti kui meenutada 

1939.a. nn. „hääletut alistu-
mist“ kui samal aastal meie 
põhjanaabrid, nende ja ehk 
osalt ka meiegi õnneks, seda 
ei teinud vaid hakkasid julgelt 
röövlitele vastu ja säilitasid 
oma iseseisvuse ehkki ras-
ke hinnaga nii inimeste kui 
territooriumi kaotusi arvesse 
võttes. Meenutuseks ka Eesti 

Vabariigi põhiseaduse § 1 – 
„Eesti on iseseisev ja sõltuma-
tu demokraatlik vabariik, kus 
kõrgeima riigivõimu kandja 
on rahvas. Eesti iseseisvus ja 
sõltumatus on aegumatu ning 
võõrandamatu.“

www.uekn.org

• Nooremleitnant Heldur Tellmann paremalt kolmas

Pöördumine Eesti Vabariigi valitsuse, Presidendi, 
Riigikogu liikmete ja kõigi eestimaalaste poole

Teatavasti on Eesti Vabariigi 
valitsus heaks kiitnud olemas-
oleva Eesti-Venemaa vahelise 
piirilepingu ja merealade pii-
ritlemise lepingu eelnõu sõ-
nastuse.  Ülemaailmne Eesti 
Kesknõukogu pöördub Eesti 
Vabariigi avalikkuse, valitsuse, 
Presidendi ja Riigikogu poole 
järgmise seisukohaga:
Siiani pole toimunud piisa-
vat/laiemat avalikku arutelu 
uue piirilepingu sisu ja selle 
rakendamise tagajärgede 
osas. Leiame, et piirilepingu 
sõlmimisel ja võimalikul rati-
fitseerimisel Riigikogus tuleb 
esmalt lähtuda Eesti Vabariigi 
õiguslikust järjepidevusest. 
1991. aastal taas iseseisva 
Eesti juhid kohustusid järgima 
1920. a. Tartu Rahulepingut 
ja sellejärgset piiri. Uus piiri-
leping seda ei käsitle.
Eesti rahvale ei ole ka tut-
vustatud praktilisi küsimusi, 
kuidas võiks piirileping mõju-
tada näiteks  veeressursside 

kasutamist, hüdrotehnilisi 
rajatisi, piiriületamisega seo-
tud probleeme, jne.  Loota, et 
need küsimused on peale piiri-
lepingu allakirjutamist võimalik 
lahendada Eesti heaolu silmas 
pidades on küsitav, kui mitte 
võimatu, arvestades Venemaa 
käitumist minevikus ning tema 
hoiakuga ka tänapäeval.
Tundub, et uue piirilepingu-
ga on tänane valitsus palju 
ära andnud ning pole midagi 
vastu küsinud, nagu 1918. a. 
väljakuulutatud Eesti Vabariigi 
de jure kehtivust, võõrriigi 
agressiooni ja okupatsiooni 
tunnustamist, kultuurivarasid, 
kompensatsiooni Eesti Vaba-
riigi territooriumi ja eraisikute 
omandi kaotamise eest, jne.
Teame, et Riigikogu poolt ra-
tifiseeritud piirilepingust taga-
nemine on peaaegu võimatu.  
Sellepärast Ülemaailmne Ees-
ti Kesknõukogu, esindades 
eestlaste keskorganisatsioone 
riikides väljaspool Eestit, soo-

vitab tungivalt valitsuse poolt 
heaks kiidetud piirilepingu 
paremat ja laiemat tutvusta-
mist ning selgitamist rahvale 
enne selle allkirjastamist ja 
ratifitseerimist, selleks, et 
kõik Eesti Vabariigi kodanikud 
saaksid võimaluse oma arva-
must avaldada ning valitsus 
saaks selgitada, miks sellist 
piirilepingut vaja on, miks 
peab sellega kiirustama, miks 
ei võiks selle allkirjastamisega 
ja ratifitseerimisega oodata 
kuniks geopoliitiline olukord 
on Eestile soodsam. 
Oleme kuulnud veenvaid ar-
gumente uue piirilepingu pool-
dajatelt ja mittepooldajatelt. 
Sellise ülitähtsa küsimuse ot-
sustamisel on vaja arvestada 
Eesti rahva seisukohaga. Uus 
piirileping Venemaaga pole 
ainult paari võimuerakonna, 
mõne Riigikogu liikme või 
ministeeriumi ainupädevus. 
Kuna Eesti-Venemaa piirile-
ping ja merealade piiritlemise 

leping saavad otseselt mõju-
tama sadade tuhandete ees-
timaalastele eluolu järgmiste 
aastakümnete jooksul soovi-
me, et tänane Eesti Vabariigi 
valitsus annaks kõikidele Eesti 
Vabariigi kodanikele üle kogu 
maailma võimaluse antud 
arutelust osa võtta, oma sõna 
sekka öelda ja antud küsi-
muses seisukohta avaldada. 
Seetõttu soovime, et pärast 
laiemat avalikku arutelu järg-
neks piirilepingu ja merealade 
piiritlemise lepingu kohta kogu 
rahva arvamuse küsitlemine.  
Usume, et ainult kogu rahva 
arvamust teades saab piiri-
lepingu küsimus lahendatud 
läbipaistvusega ja täieliku 
legitiimsusega. 

Ülemaailmse Eesti 
Kesknõukogu nimel,

Jaak Juhansoo, esimees
12. juulil 2013.a. 
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Ratastega üles-alla
2010. aastal toimus esimene 
Mari Raamotile pühendatud 
naiskodukaitsjate rattaretk. 
Nüüd võib öelda, et ka neljas 
retk on edukalt korraldatud. 
9.-11. augustini Valgamaal 
toimunud sõidust võttis osa 
13 jalgrattasõpra NKK Sakala, 
Tartu ja Valga ringkonnast.  
Sakala Ringkonnast osales 
seitse naist.
Selle aasta marsruut kulgeski 
Valgamaal, Otepää ümbruses, 
enamasti küla- ja metsatee-
del.  Loomulikult ei jõua kõiki 
külastatud kohti kirjeldada, 
aga kahtlemata oli mitmeid 
eredaid hetki ja tore matka-
seltskond. Otepää kirikust 
saatis meid heade sõnade ja 
õnnistusega teele koguduse 
vaimulik Marko Tiirmaa. Sai-
me seal teada, et esimese 
eesti rahvusest kirikuõpeta-
jana töötas seal Jakob Hurt - 
tähelepanuväärne emakeelse 
rahvahariduse edendaja - ning 
eriti eestimeelne oli olnud 
tema sakslannast abikaasa. 
Just Otepääl pühitseti 1884. 
aastal sini-must-valge Eesti 
Üliõpilaste Seltsi lipp, millest 
sai hiljem Eesti riigi- ja rah-
vuslipp. 
Reede õhtul sõitsime mars-
ruudil Vana-Otepää-Uibumä-
gi-Mõrtsuka-Räbi. Vahepeal 
ujusime Nõuni järves, nägime 
peaaegu sinise karvaga leh-
ma ja külastasime onu Märti, 
kelle koduõues imetlesime 
puuskulptuure. Natukene sai-

me ka vihma ja proovisime 
pisut Tartu rattamaratoni rada. 
Ööbisime telkides Palu-Veski 
puhkemaja alal.
Laupäev algas Hellenurme 
vesiveski külastamisega. Elva 
jõe paisjärve ääres võttis meid 
lahkesti vastu veskiemand 
Mae Juske. Tema ja mölder 
Harri juhatusel nägime oma 
silmaga, kuidas rohkem kui 
133-aastases veskis nisu 
viljaterast jahu ja mannat 
saadakse. Kahjuks hakkab 
jahu jahvatamise oskus juba 
ära kaduma. Seda põnevam 
oli veskis kõike vee jõul töö-
tavat jälgida. Isegi tõstuk, mis 
nisukoti alt ülakorrusele vin-
nab, töötab veejõu abil. Veski 
neljal korrusel saime kõike 
ise katsuda, tunda ja maitsta, 
tutvuda muuseumitubadega 
ning mekkida vastvalminud 
leivakojas perenaise enda 
küpsetatud leiba.
Kui veskiga tutvus tehtud, lii-
kusime edasi Palupera mõisa 
ja sealt Puka alevikku. Pukast 
jäi eelkõige meelde tänav, kus 
kunagi toimusid mitmed män-
gufilmi „Sügis“ võtted ja mui-
dugi seal toimunud kuninglik 
kehakinnitus. Peagi jõudsime 
Kuigatsisse. Kohalik kodu-
loohuviline proua koos oma 
pealinlasest tütrega andsid 
hariva ülevaate külamajast, 
mõisast ja sealse Kaitseliidu 
üksuse ajaloost. Saime teada, 
et Kuigatsis tegutses enne II 
maailmasõda rohkearvuline 

naiskodukaitsjate jaoskond. 
Neil oli toimetamiseks oma 
maja ning korraldati majapida-
mise-, käsitöö ja sanitaarkur-
suseid, tegeleti rahvatantsu ja 
iluvõimlemisega. 1934. aastal 
kogunes Kuigatsi vabastami-
se päevale üle 2000 inimese. 
Kui varem oli Kuigatsi Puka 
valla keskus, siis praegu elab 
külas vaid 70 inimese ringis 
ja just samal päeval lõpetas 
kahjuks oma tegevuse kohalik 
külapood.
Edasi kulgesime Keeni raud-
teejaama mälestuskivi juurde. 
Keeni jaamast algas 1949. 
aasta märtsis Valgamaalt 
küüditatute teekond Siberisse. 
Korrastasime mälestusmärgi 
ümbruse ja istutasime selle 
ette lilled. Sangastes kaesi-
me veel kaugelt seda ilusat 
lossi, kus just algas kellegi 
pulmapidu. Ei saa mainimata 
jätta, et ilmaga meil laupäeval 
ikka väga vedas, sooja oli 
parasjagu ning vihma hakkas 
sadama alles siis kui jõudsime 
ööbimiskohta Kivimaa puhke-
majas. 
Peale laupäevast sauna ja 
taastavat und tervitas meid 
vihmasajuline pühapäeva-
hommik. Istusime sadu trot-
sides vihmakeepides ja jope-
dega taas sadulatele, et võtta 
suund Sangaste kirikusse. 
Vapramad retkelised ronisid 
ka kirikutorni. Järgnes lühike 
maanteesõit ning juba imet-
lesime Restu mõisahoonet. 

Seejärel alustasime tõus-
mist Harimäele, mille kõrgus 
merepinnast on 212 meetrit. 
Kui seni läbitud tee kulges 
ikka vaheldusrikkalt tõuse ja 
languseid mööda, siis see 
märg kruusatee viis meid aina 
ülespoole. Vaevarikas, justkui 
taevasse, ülesronimine sai 
retkelistele tasutud Harimäe 
torni tipust avaneva imelise 
vaatega. Järgnes pikk ja ko-
sutav laskumine Käärikule. 
Edasi viis tee läbi Sihva Püha-
järvele. Vaatasime ja mõõtsi-
me ära Pühajärve Sõjatamme 
ja juba varsti tervitaski meid 
Otepää. Kolme päevaga lä-
bisime ratastel kokku rohkem 
kui 120 kilomeetrit. 
See jalgrattaretk algas ja lõp-
pes Kalda kojas, kus tegutseb 
Naiskodukaitse Valga ringkon-
na Otepää jaoskond. Selle 
aasta vahepeatused muut-
sid eriti meeldivaks Otepää 
jaoskonna toitlustajad oma 
rõõmsa olekuga. Tundsime 
ennast igal pool oodatutena, 
kogu retk oli turvaline ja hästi 
läbi mõeldud. Nägime huvi-
tavaid paiku ja saime teada 
nende endisaegsest hiilgu-
sest. Sügav kummardus Ene 
Prantsile, selle ettevõtmise 
peakorraldajale!
Esimene rattaretk toimus 
Naiskodukaitse esimese esi-
naise auks tema sünnikuu-
päeva paiku Viljandimaal, 
teine Jõgeva- ja Tartumaal 
ning kolmas Tartumaal. Aja-

loolis-kultuuriloolise retke 
eesmärgiks on tutvuda Ees-
timaa huvitavate paikadega 
ning pakkuda osavõtjatele 
võimalust veeta sportlik nä-
dalavahetus naiskodukaits-
jate meeldivas seltskonnas. 
Järgmisel aastal saab retk 
juba väikest juubelit tähistada. 
Tore, et Sakala naiskodu-

kaitsjate hulgas on mitmeid, 
kes siiani kõik korrad kaasa 
teinud ning reipalt viiendat 
Mari Raamotile pühendatud 
rattaretke ootavad.

Lembe Lahtmaa
Naiskodukaitse Sakala 

ringkonna avalike suhete 
grupi juht

Metsavendade rajad ei rohtu
Igal aastal käivad mälestusfondi 
Ristideta Hauad liikmed met-
savendade ja II Maailmasõjas 
Eesti rinnetel langenud vaba-
dusvõitlejatele püstitatud mä-
lestusmärke hooldamas. Alati ei 
jõuta lilli istutada kõigi teadaole-
va 13-e mälestusmärgi juurde. 
Iga mälestusmärgi püstitamisel 
on oma ajalugu, mõnikord läks 
ideest teostuseni aastaid. Ris-
tideta Hauad on tänulik Eesti 
Kaitseministeeriumile, valla-
valitsustele, kaitseliitlastele, 
paljudele organisatsioonidele 
ja eraisikutele, kelle abiga on 
mälestusmärgid püstitatud.
Langenud metsavennad olid 
enamuses noored mehed, Eesti 
patrioodid, kes oma varasema 
elu ja tegevuse tõttu oleks 
okupantide poolt mõistetud 
mahalaskmisele või Siberisse 
saatmisele.

Otepääl kohtusime legendaa-
rse Kärevere lahingu kangela-
se Voldemar Madisso ja tema 
abikaasaga. Eakas vanahärra 
meenutas lahinguid tema 
poolt nüüdseks renditud maa-
alal, kuhu on püstitatud kaks 
mälestusmärki. Leitnant Vol-
demar Madisso poolt juhitud 
38. politseipataljoni võitlejad 
hävitasid Kärevere lahingutes 
74 vaenlase tanki. Soovisime 
kangelasele head lennureisi 
tema teisele kodumaale – 
Kanadasse.
Üks esimesi langenud met-
savendi oli Voldemar Täpsi, 
kellele avati mälestuskivi 6. 
mail 2006. aastal tema kodu-
talu Pöökoru põlispuude all. 
Täpsi seitse punkrikaaslast 
langesid 1. oktoobril 1949. 
aastal vana Tartu maantee 
ligidal Kükal. Mälestusmärgid 

on austuse avalduseks vap-
ratele Eestimaa patriootidele 
ja etteheiteks metsavendade 
reetjatele. Enamik metsavendi 
langes reetjate, pealekae-
bajate ja okupatsioonivõimu 
kummardajate tõttu.
Kõige rohkem on langenud 
metsavendade nimesid au-
sambal Võrumaal, Pähnis. 
Meeldejääv oli kohtumine 
kohalike elanike Mare Denk-
si ja Hilda Rüütliga. Paljud 
kohalikud teadsid reetjate ja 
pealekaebajate nimesid, kuid 
peamiselt langes süü ühele 
kindlale mehele. Reetjate 
poolt antud teabe alusel rün-
dasid NKVD üksused ootama-
tult metsavendade punkreid, 
kuhu pilluti granaate senikaua, 
kuni seal polnud enam ühtegi 
ellujäänut.
Paljude metsavendade tege-

likud hauad on kahjuks veel 
teadmata, mälestusmärgid 
jäädvustavad aga nende ni-
med ja võitluse oma kodumaa 
vabaduse eest. Mälestus-
fond Ristideta Hauad püüab 
oma tegevusega teadvustada 
avalikkusele vaprate metsa-
vendade ja vabadusvõitlejate 
võitlust. Eesti riik saab olla 
tugev vaid siis, kui mäletab ja 
austab oma ajalugu.
Ristideta Hauad liikmed Evi 
Kiis, Artur Kittus, Hando Kruuv 
ja Sulev Unt püüavad edaspi-
digi täita oma kohust organi-
satsiooni nime vääriliselt. 

Sulev Unt
Mälestusfondi Ristideta 

Hauad nõukogu esimees
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Jälle külas põhjanaabritel
Juba kevadel tuli Kaitselii-
du Sakala Maleva pealikule 
eelkutse meie koostööpart-
neritelt, Kesk-Soome Reserv-
väelaste Liidult, külastada 
Kesk-Soome Maakaitsepäeva 
pidustusi Keuruu väikelinnas. 
Linn asetseb Jyväskyläst 
umbes 60 km lääne pool ja 
selles elab 10400 elanikku, 
aga linnapea täpsustuse ko-
haselt elab linna territooriumil 
ja selle ümbruse suvilates 
ehk „kesämökkides“ veel 
ligikaudu 10000 inimest. See 
tuleneb ehk sellest, et linn 
asub looduslikult väga ilusas 
kohas ja on praktiliselt täieli-
kult ümbritsetud järvega, mille 
kogupikkuseks on koguni 33 
kilomeetrit. Maleva pealiku as-
jaliku otsuse kohaselt saadeti 
seekord põhjanaabrite riigi-
kaitse korraldusega tutvuma 
ja koostöö sidemeid tugevda-
ma need, kes malevas ise on 
tegijad. Igast allüksusest valiti 
nende pealiku poolt välja üks 
esindaja ja kaks meest pakuti 
välja maleva staabi poolt ning 
allakirjutaja kaasnes nendega 
keeleoskuse ja varasema ko-
gemuse tõttu, esindades üht-
lasi Karksi malevkonda. Sõit 
Keuruu poole algas 9.augusti 
hommikul kell 7 maleva väike-
bussiga. Tallinnasse jõudsime 
õigeks ajaks, laevasõitu oli ta-
vapärased 2 tundi ja juba kella 
13 paiku hakkasime sõitma 
Helsingist põhja poole Lahti 
ja Jyväskylä suunas. Poolel 
teel saime võõrustajatelt täp-
semat teavet kõige otsemaks 
liikumiseks Keuruu poole ja 
pisut enne kella 17 olimegi 
linna keskuses. Seal tuli meile 
vastu Kesk-Soome Reserv-
väelaste Liidu esimees, seer-
sant Jouko Hypponen, kes 
peale tervitussõnu viis meid 
kohe sööma. Siin tabas meid 
võõrustajate esimene üllatus, 
sest me polnud ainukesed kü-
lalised vaid meid ootasid ees 
juba eelmisel päeval kohale 
jõudnud Jõgeva maavanem 
härra Viktor Svjatõšev, Kait-
seliidu Jõgeva Maleva pealik 
major Mati Kuusvere, Pionee-
ripataljoni ülem major Marek 
Värk ja maavanema nõunik 
härra Vahur Kukk Jõgeva 
maavalitsusest. Nemad olid 
aga Keuruu linna külalised, 
sest Keuruu ja Jõgeva linnad 
on juba pikemat aega sõp-
ruslinnad. Kaitseliidu maleva 
pealik aga oli samuti loomas 
sidemeid kohalike reservväe-
lastega. Keuruu koguduse 
ruumides pakkus meile kõigile 
õhtusöögi Keuruu linnapea 
härra Timo Louna. Seejärel 
üllatati meid sellega, et mindi 
kohaliku laskespordiklubi sis-
elasketiiru, kus peeti maha 
Kesk-Soome Reservväelaste 
Liidu ja KL Sakala Maleva 
vahel laskevõistlus õhupüssi-
dest. Kumbki pool pani välja 4 
laskurit ja lasta tuli kaks har-
jutust – 10 lasku klassikalisse 
ringmärklauda ja 10 lasku 
optilise sihikuga püssist liiku-
va märklehe „Jooksev põder“ 
pihta. Loomulikult nagu igal 
võistlusel anti meile võimalus 
n.ö. relvade sisselaskmiseks 
ja ka proovilaskudeks. Selle 
üllatusvõistluse kallutasid endi 
kasuks võõrustajad, kes olid 
üsna paraja vahega paremad 
kogudes kokku 380 silma 
meie 315 silma vastu. Kui 
võistlus oli lõppenud premee-
riti kõiki Sakala võistkonna liik-
meid ja võistkonna esindajat 
ning tema abi laskurklubi gol-
fimütsidega ning anti selgitusi 
nii klubi tegevuse ja tuleviku 

kui ka lasketiiru enda kohta. 
Aeg kaldus juba õhtusse ja 
nii juhatas meie saatja Jouko 
Hypponen meid majutuskohta 
Keuruu keskusest umbes 20 
minuti autosõidu kaugusel 
olevasse eeslinna nimega 
Haapamäki, kus asub oma-
aegsele tuntud Soome kest-
vusjooksjale Martti Vainiole 
kuuluv auruvedurite park. 
Haapamäki oli varem suur 
Soome raudteesõlm, kust 
läksid läbi lõunast põhja ja 
läänest itta suunduvad rongid. 
Reklaami kohaselt võib seal 
kogeda raudtee nostalgiat vii-
mase saja aasta osas. Seal on 
14 erinevat auruveduri tüüpi ja 
palju muud raudtee asjandus-
se kuuluvat. Osa hoonetest 
on aga nüüdseks rakendatud 
turistide teenindamiseks ja 
meiegi ööbisime kahel ööl 
hoones, mis varem oli raud-
teeametnike puhkemajaks. 
Haapamäel peetakse suveajal 
igal laupäeval tantsuõhtuid nn. 
lauantaitanssit, kuhu tuleb 
rahvast koguni 100 kilomeetri 
raadiusest ja tantsijaid pidi 
olema tavaliselt 500 ringis. 
Meie sealoleku ajal oli neid 
olnud vaid 400, sest ilm ei 
olnud kõige parem. Kõrvalole-
vas hoones tantsiti kella 2-ni 
hommikul, aga meie und see 
ei seganud.
Maakaitsepäeva pidustused 
toimusid 10. augustil. Kella 
8 kuni 21 oli Keuruu linn li-
puehtes. Täpselt kell 9 algas 
pärgade asetamine Keuruu 
vana kiriku juures asuval 
kalmistul, kuhu on maetud 
Keuruust pärit sõjamehed, 
kes langesid aastatel 1939 – 
1944 Talvesõjas ja Jätkusõjas 
kaitstes Soome vabadust ja 
iseseisvust. Pärjad asetati 
Soome Kaitseväe ja Keuruu 
linna esindajate poolt. Vaimu-
liku teenistuse pidas Keuruus 
paikneva pioneerirügemendi 
kaplan. Kogu tseremoonia 
oli väga väljapeetud ja asjalik 
ning kestis vaid 15 minutit. 
Tseremooniale oli välja too-
dud ka enam kui neljakümne 
Kesk-Soome riigikaitseorga-
nisatsiooni lipud ja kaitse-
väe auvahtkond ning Soome 
õhujõudude puhkpilliorkester. 
Soome lippu kandis üks meie 
võõrustajatest – Hannu Kivi-
Mannila.
Kella 9 kuni kella 15 oli kü-
lastajatele avatud pioneeri-
rügemendi tehnika ja varus-
tuse näitus ning samas oli ka 
maakaitseorganisatsioonide 
telgid, kus jagati huvilistele 
kirjandust ja selgitusi.
Kell 11 algas linna spordiväl-
jakul sõdurivande andmise 
tseremoonia pioneerikompanii 
sõduri baaskursuse lõpetanud 
ajateenijatele. Ka seal osa-
lesid lisaks Soome lipule ja 
pioneerirügemendi lippudele 
teised maakaitseorganisat-
sioonide lipud. Vaatamata ti-
butavale vihmale oli spordiväl-
jakule kogunenud hinnanguli-
selt tuhatkond inimest, nende 
hulgas ka need isad-emad, 
kelle pojad-tütred rügemen-
dis ajateenistust sooritasid. 
Aukohal tribüünil olid Soome 
sõjaveteranid. Päevakohase 
kõne pidas Lääne-Soome 
Sõjaväeringkonna ülem, kind-
ral-major Pertti Salminen. Ta 
rääkis muuhulgas ka sellest, 
et Soome kaitsekulutuste 
vähenemise tõttu likvideeri-
takse 2014. aastal Keuruus 
paiknev pioneerirügement, 
kes paigutatakse laiali teiste 
erinevate üksuste juurde, 
kus tulevikus jätkatakse ka 

uute pioneeride väljaõpet ja 
reservis olevate kordusõpet. 
Tseremoonia lõpus kuulutas 
pioneerirügemendi ülem se-
nised noorsõdurid täisõigus-
likeks pioneerideks. Siis said 
vastsed sõdurid pisut puhkust, 
et valmistuda pidulikuks ja-
lutuskäiguks (soome keeles 
ohimarssi e. möödamarssi-
mine) mille võtsid paraadile 
sarnaselt vastu kindral Salmi-
nen, rügemendi ülem, Keuruu 
linnapea ja sõjaveteranide 
esindaja. Marsitakti lõi Soome 
Õhujõudude puhkpilliorkester. 
Peale seda pakuti sõjavete-
ranidele ja nende abikaasa-
dele ning kutsutud külalistele 
lähedal asuvas koolisööklas 
lõunat. Samal ajal toideti äsja 
vande andnud ajateenijaid ja 
nende omakseid kooli õuel 
paiknevatest väliköökidest 
sõdurisupiga. Kell 14 algas 
sama kooli võimlas aktus. 
Selle alguses toodi sisse 
Soome lipp ja rahvas laulis 
püsti seistes Õhujõudude or-
kestri saatel Soome lipulaulu. 
Orkester esitas veel õhujõu-
dude marsi mille järel tervitas 
maakaitsepäeva külalisi ja ve-
terane Keuruu linnavolikogu 
esimees härra Lauri Oinonen. 
Erus olev kindralmajor Ahti 
Vartiainen pidas pidupäeva 
kõne. Enne ja peale kõnet 
esines kohalik segaansam-
bel SERENA kahe lauluga. 
Kaitsejõudude tervituse tõi 
koosolijatele Lääne-Soome 
Sõjaväeringkonna ülem, kind-
ralmajor Pertti Salminen. Ta 
rõhutas oma kõnes veteranide 
eeskuju, kes vapralt võideldes 
suutsid säilitada Soome vaba-
duse ja iseseisvuse aga rääkis 
ka sellest, et riigi valitsejad 
kavandavad teha üha enam 
kaitsekulutuste kärpeid, kuid 

need võivad viia selleni, et 
Soome pole enam võimeline 
iseseisvalt ennast kaitsma. 
Kindral rõhutas ka vabataht-
like olulist panust riigikaitse 
tugevdamisesse. Teadupärast 
Soomele N-Liidu poolt peale-
surutud Pariisi rahulepinguga 
1947.a. keelustati Soome 
Kaitseliidu (soome keeles su-
ojeluskunta) tegevus. Nende 
funktsioone hakkasid aga 
täitma reservväelased, kes 
moodustasid mitmesuguseid 
maakaitse organisatsioone, 
vabatahtlikke laskurseltse ja 
klubisid ning muud seesugust, 
ja kes hakkasid tegelema 
rahva harimisega ja õpetami-
sega riigikaitse osas. Nii on 
see kestnud tänaseni ja üha 
laieneb. Kaasa haaratakse 
eriti noori, korraldades neile 
mitmesuguseid laagreid ja 
teisi taolisi ettevõtmisi. Aktu-
sel anti kätte traditsiooniline 
meedia karikas „Medija Mal-
ja“ aasta jooksul reservväe-
laste tegemisi kõige enam 
silmapaistnult kajastanud 
isikule, kelleks sel aastal osu-
tus reservis olev major Veijo 
Mononen. Aktuse lõppsõna 
lausus maakonnajuhataja 
Anita Mikkonen, kes kutsus 
veterane ja üldsust järgmisel 
aastal jälle maakaitsepäeva 
tähistama. Lõpuks lauldi ühes-
koos Soome hümni, loomu-
likult puhkpilliorkestri saatel. 
Seejärel viidi saalist välja ka 
Soome lipp. Maakaitsepäeva 
pidustused aga jätkusid sa-
mas saalis veel kell 16 alanud 
õhujõudude puhkpilliorkestri 
umbes 70 minutilise kerge-
muusika kontserdiga, kus olid 
laulusolistidena kaastegevad 
Soome tuntud estraadilauljad 
Jenna Bågeberg ja Ami Var-
jotie. Kontserdi lõpulauluks oli 

ühisesituses L.Kuoppamäen 
„Sinine ja valge“ mis teatavasti 
on Soome lipuvärvid ja rah-
vusvärvid. Meie võõrustajate 
sõnul oleks kontsert jätnud 
kohalikule kuulajaskonnale 
kehva mälestuse, kui seda 
laulu poleks esitatud. Küllap 
see on midagi meie Raimond 
Kulli marsi „Kodumaa“ Soo-
me analoog ehkki tunduvalt 
lüürilisem.
Kui kontsert oli lõppenud, 
viisid võõrustajad meid järg-
mise üllatuse juurde – sada-
masse, kus ootas väljasõitu 
vägev kajutiga mootorpaat 
kalapüügivahenditega. Meil 
paluti määrata taas 4 esinda-
jat kalapüügiks. Liisk langes 
noorematele ja kangematele 
kalameestele. Kui paat oli 
järvele liikumas hakkasid kal-
dale jäänud autodega liikuma 
Hannu Kivi-Mannila järveäär-
se suvemaja poole, mis oli 
umbes 30 minuti autosõidu 
kaugusel linnast, et seal saun 
küdema panna ja vesi sauna 
tassida. Vaatamata sellele, 
et pakkusime oma abi, tegi 
Hannu selle kõik poole tun-
niga ise ära. Varsti oli saun 
leiliküps ja kuna kalastajad 
polnud veel järvelt tagasi jõud-
nud, läksid esimesed mehed 
sauna. Kui juba paar korda 
oli laval käidud jõudsid ka 
kalamehed kohale. Kalaõnne 
neil suuremat ei olnud, olid 
saanud 5 pisemat haugi ja 
ühe kohanolgi, aga see-eest 
omapärase kogemuse selli-
selt püügiretkelt, mida ilmselt 
Eestis polegi võimalik saada. 
Siis tuli sauna teine vahetus. 

Nooremad ja tublimad käisid 
vaheldumisi saunalava ja jär-
ve vahet oma kolm-neli korda. 
Lõpuks oli kõigil nahk puhas 
ja hing helge ning mõnus ole-
mine kandus üle suvemajja, 
kus oli ka söödavat ja ega siis 
Saku ja ALeqogi saunaõlledki 
puudunud. Seal jätkus mõnus 
kohtumine ja vestlus ning ar-
vamuste vahetamine võõrus-
tajatega. Kui kell hakkas jõud-
ma südaöö lähedale oli aeg 
võtta suund Haapamäelle, 
sest pühapäeva hommikul oli 
vaja varakult tõusta, et jõuda 
ära käia Hämeenlinna muu-
seumis ja õigeks ajaks Hel-
singisse laevale jõuda. Kõik 
sujus kavandatu kohaselt. Kui 
hommikusöök söödud hakka-
sime Jouko Hyppose ja Tapio 
Paanase järel sõitma Tampere 
kaudu Hämeenlinna. Seal on 
MILITARIA nimeline sõjaaja-
loomuuseum, kus koos on 
suurtüki muuseum, sidemuu-
seum ja vanglate muuseum 
ning kuhu paigutatakse ka 
pioneeriasjanduse muuseum. 
Kohe alguses demonstreeriti 
meile kinosaalis 30 minutilist 
DVD filmi „Ihantala ime“. See 
film jutustab Soome Jätkusõja 
otsustavatest lahingutest Kar-
jala kannasel kahe küla Tali ja 
Ihantala lähistel. Tali küla asub 
umbes 10 kilomeetrit Viiburist 
kirdesse ja Ihantala paarküm-
mend kilomeetrit Viiburist 
põhja poole. Stalin oli 1944.a. 
suve hakul andnud käsu Soo-
me lõplikuks vallutamiseks. 
Selleks oli sellesse rindelõi-
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Meile ja mitme Euroopa riigi 
rahvastele kannatusi toonud 

minevik ei tohi ununeda

29.oktoobril 2010.a
Vilniuses
Rahvusvahelisest Kommunis-
mikuritegude Teaduskonve-
rentsist osavõtjad tervitavad 
Euroopa Liidu tasemel alus-
tatud totalitaarsete režiimide 
poolt sooritatud kuritegude 
uurimist ja nendele kuritegu-
dele hinnangu andmist. Tota-
litaarsete režiimide poolt soo-
ritatud kuritegudes paljudes 
Euroopa Liidu liikmesriikides 
pole mingit kahtlust; seega on 
totalitarismi pärandi kõrvalda-
miseks vajalikud mitte üksnes 
individuaalsed, vaid ka ühised 
jõupingutused. Totalitaarsete 
režiimide pärandile hinnangu 
andmisel ja totalitaarsete re-
žiimide ajal toime pandud ku-
ritegude hukkamõistmisel on 
oluline roll võitluses rassismi, 
ksenofoobia ja muude sallima-
tuse vormide vastu, mis viisid 
kümnete miljonite inimeste hä-
vitamiseni paljudes Euroopa 
riikides. Sellistel ideoloogiatel 
rajanesid genotsiid, inimsuse-
vastased kuriteod ning muud 
sõjakuritegude vormid. Neid 
kuritegusid ei tohi unustada, 
eitada, alavääristada ega 
ülistada, vältimaks totalitarismi 
taassündi, kaasaegse Euroo-
pa demokraatlike väärtuste 
hävimist ning 20. sajandil aset 
leidnud tragöödiate kordumist.

Euroopa ühisesse süngesse 
ja valusasse pärandisse ei 
kuulu mitte ainult natsistli-
kud ega fašistlikud režiimid, 
vaid ka nõukogude okupat-
sioon ning teised kommu-
nistlikud režiimid (vähemalt 
kolmeteistkümnes Euroopa 

Liidu liikmesriigis kahekümne 
seitsmest kannatasid miljonid 
inimesed kommunistlike re-
žiimide all). Seetõttu, võttes 
Euroopa Liidu tasemel vastu 
otsuseid totalitaarsetele režii-
midele hinnangu andmisest ja 
kommunismikuritegude ülista-
mise, eitamise ja alahindami-
se kriminaliseerimisest, tuleb 
arvestada kogu Euroopa 
Liidu ajaloolist tausta.
Me usume, et õiglus, mis on 
õigusriigi, inimõiguste keh-
testamise ja demokraatlike 
printsiipide eeltingimuseks, 
vajab Euroopa Liidu tasemel 
kõikide totalitaarsete režii-
mide õiglast kohtlemist ja 
hukkamõistmist. Samuti tuleb 
ära hoida kuritegude toime-
panijate rehabiliteerimist ja 
erinevate kuritegude toimepa-
nijaid õigustavate ideoloogiate 
taassündi.

Õigluse printsiibid nõuavad 
rahvusvaheliste totalitaarsete 
režiimide ajal toime pandud 
kuritegude (genotsiid, inim-
susvastased kuriteod, sõja-
kuriteod) võrdset kohtlemist, 
olenemata nende kuritegude 
eest vastutavast totalitaarsest 
režiimist ning konkreetsetest 
kuritegude toimepanijatest ega 
ideoloogiast, millele rajanesid 
need kuriteod; oma väärikust 
kaitsvatele kuriteoohvritele 
peab samuti olema tagatud 
võrdne kohtlemine. Nii natsist-
liku kui kommunistliku režiimi 
ohvrid ja nende pered vääri-
vad võrdset kaasatundmist, 
mõistmist ja nende kannatuste 
tunnustamist. Igasugune va-
hetegemine erinevate tota-

litaarsete režiimide ohvrite 
vahel on demokraatlikus ühis-
konnas vastuvõetamatu ega 
sobi kokku euroopalike õigus-
riigi väärtustega nagu õigus, 
inimõigused ja rahvavalitsus. 
Ülemaailmne Nürnbergi print-
siipide tunnustamine eeldab 
samade õiguslike põhimõtete 
rakendamist totalitaarsete 
režiimide kuritegudega seon-
duvate küsimuste käsitlemisel, 
mis tähendab, et kommunismi-
kuritegude ülistamise, eitami-
se ega alahindamise suhtes ei 
tohiks olla rohkem sallivust kui 
natsistlike kuritegude suhtes. 

Peaks olema tagatud kõikide 
rahvusvaheliste totalitaarsete 
režiimide kuritegude võrdväär-
ne ennetamine. Kõikide tota-
litaarsete režiimide kuriteod 
peaksid pälvima ühesugust 
hukkamõistu, kuna kõik need 
kuriteod põhinevad ühel või 
teisel vihkamise ideoloogial. 
Kõik rahvusvahelisi kuritegu-
sid õigustavad ideoloogiad 
ohustavad Euroopa Liidu väär-
tusi. Kesk – Euroopas, mis 
kannatas nii natsistliku kui 
ka kommunistliku režiimi all, 
ei ole sotsiaalsete ja poliiti-
liste gruppide ja gruppidesse 
kuuluvate isikute hävitamist 
õigustavad või propageerivad 
totalitaarsed ideoloogiad vä-
hem ohtlikud kui rassismile, 
etnilisele või usulisele vihkami-
sele   rajanevad totalitaarsed 
ideoloogiad. 

Seetõttu pöördume me Leedu 
Vabariigi Presidendi ja va-
litsuse, teiste Euroopa Liidu 
liikmesriikide valitsusjuhtide ja 

Euroopa Komisjoni poole ning 
palume totalitaarsete režiimide 
kuritegusid käsitledes võtta ar-
vesse Euroopa ühist pärandit, 
esitada ja võtta vastu Euroopa 
Liidu õigusaktid, mis võimalda-
vad menetleda ja mõista huk-
ka kõikide Euroopa totalitaa-
rsete režiimide kuriteod ning 
kriminaliseerida võrdväärselt 
nende ülistamine, eitamine ja 
alahindamine. Me palume võt-
ta vastu ka täiendav Euroopa 
Liidu õigusakt, mis täiendaks 
Euroopa Nõukogu raamot-
sust 2008/913/JAH mõnede 
rassismi ja ksenofoobia vor-
mide vastu võitlemise kohta 
vastavalt kriminaalõigusele 
ning lisada juurde kõikide tota-
litaarsete režiimide kuritegude 
õigustamise, eitamise ja ala-
hindamise kriminaliseerimise.

Mitte ükski ebainimlik ideoloo-
gia ega sellele ideoloogiale 
toetuv rahvusvaheline kurite-
gu ei tohiks pälvida vähemat 
hukkamõistu. Rahvusvahe-
liste kuritegude ülistamine, 
eitamine või alahindamine on 
lubamatud. Vaid kindlatel põ-
himõtetel baseeruvad seisuko-
had ja käitumine võimaldavad 
saada üle ajaloo tragöödiatest 
ning ühendada kõik Euroopa 
rahvused ja Euroopa Liidu 
liikmesriigid, säilitamaks ja 
täiustamaks üheskoos meie 
ühist Euroopa demokraatlikku 
tulevikku.

Konverentsi 
kaas-juhatajad: 

Arturas Flikaitis
Vytas Miliauskas
Petras Musteikis

Eelteade õppusest 
„Mulgi mäss 2013“

KL Sakala Maleva õppus „MULGI MÄSS 2013“ toimub ajavahe-
mikul 19.09. - 22.09.2013.a. Viljandi maakonnas. Stsenaariumi 
kohaselt luuakse maleva allüksustele, Politsei- ja Piirivalveame-
tile ning Päästeametile õppuse juhtstaabi poolt  lahingukäsuga 
õpikeskkond, mis käsitleb mittekonventsionaalset lahingute-
gevust Sakala Maleva vastutusalal. Õppuse eesmärgiks on 
harjutada maakonna jõustruktuuride vahelist operatsioonide 
planeerimist ja juhtimist sisejulgeoleku tagamiseks. 
Täiendav informatsioon 524 1974.

Ootame kaitseliitlaste aktiivset osavõttu.
Andrus Tiitus, major

KL Sakala Maleva staabiülem

Oma Maa kauaaegne kirjasaatja, endine Riigikogu saadik ja Eesti Memento Liidu juhatuse esimees Enn Tarto saatis tutvus-
tamiseks kaastöö Leedus, Vilniuses, 2010. aasta oktoobrikuus toimunud rahvusvahelise teadusliku konverentsi “Kommu-
nismivaim ja -kuriteod” (“The Ghost and Crimes of Communism”) kohta. Sellel konverentsil esinesid 15 sõnavõtjat Leedust, 
Ukrainast, Moldovast, Valgevenest, Lätist, Makedooniast, Kasahstanist ja Eestist.
2012. aastal ilmus Vilniuses raamat “Kommunismimälestus ja –kuriteod” (“The Spectre and Crimes of Communism”), kus 
on ära toodud kõikide eelnimetatud konverentsil peetud kõnede ingliskeelsed tõlked. Konverentsil esinesid teiste seas prof. 
Vytautas Landsbergis Leedust, prof. Vladyslav Verstiuk Ukrainast ning Eesti Memento Liidu esindaja Enn Tarto.
25. märtsil 2006.a. Tartu Linnamuuseumis toimunud ajalookonverentsil “Vastupanu ja tagasitulek Siberist 1955-1985”  tehtud 
ettekande põhjal on ilmunud Enn Tarto artikkel ajakirjas TUNA (3/2006) ja venekeelses ajakirjas Võšgorod (1-2’2010). Nüüd 
on sama ettekanne ka inglisekeelses raamatus “The Spectre and Crimes of Communism”. Kõige olulisem dokument selles 
2012. aastal ilmunud raamatus on aga 29. oktoobril 2010.a. Vilniuse konverentsil vastu võetud pöördumine (APPEAL). Toome 
selle ära allpool.

Üleskutse
Leedu Vabariigi Presidendile ja Valitsusele Euroopa Liidu liikmesriikide valitsusjuhtidele ja 

Euroopa Komisjonile
Totalitaarsete režiimide poolt sooritatud kuritegude võrdsest kohtlemisest ja nende kuritegude 

hukkamõistmisest Euroopa Liidu tasemel


ku saadetud umbes 150000 
punaarmeelast. Soomlastel 
oli vastu panna ainult 50000 
meest. Punaarmee ülekaal 
suurtükkide, miinipildujate, tan-
kide ja lennukite osas oli veel 
mitmeid kordi suurem võrrel-
des inimjõudude vahekorraga. 
Ka kaotused nendes lahingu-
tes olid kohutavad. Soomlased 
kaotasid kokku 8800 meest 
ja venelased 22000 meest 
langenutena, teadmata kadu-
nutena ja haavatutena. Verised 
lahingud toimusid umbes 100 
km2 maa-alal ja kestsid 25. 
juunist kuni 5. juulini 1944.a. 
Määratule ülekaalule vaata-
mata ei suutnud Punaarmee 
soomlaste rinnet läbi murda ja 
nii oli marssal Govorov sunni-
tud rünnaku peatama ja pisut 

enam kui kaks kuud hiljem 
sõlmiti vaherahu ja Soome 
väljus sõjast. Soome vabadus 
ja iseseisvus oli olnud noateral 
aga et siiski suudeti Punaar-
mee massiivne pealetung 
peatada, seda peetakse õigus-
tatult väikeseks imeks. Selle 
ime sündimisele aitas aga 
oluliselt kaasa Soome suur-
tükiväe kindrali Vilho Nenose 
poolt leiutatud suurtükkide ja 
raskemiinipildujate koondtule 
süsteem, mida soomlased 
ka edukalt rakendasid. Tali – 
Ihantala lahingud olid suurimad 
iialgi Põhjamaades peetutest 
ja üks suuremaid lahinguid 
II Maailmasõjas üldse. Mingi 
võrdluse saab ehk tuua meie 
Sinimägede lahingutega, kus 
Punaarmee ülekaal oli veelgi 
suurem aga lahingutanner 

tunduvalt kitsam. See DVD 
film sai toodud ka Viljandisse 
ja ehk kunagi on võimalus 
seda siingi näidata. Peale filmi 
vaatamist oli võimalik tutvuda 
paljude huvitavate ja haruldas-
te eksponaatidega muuseumis 
nii siseruumides kui õuel, kus 
kokku oli välja pandud üle 100 
erineva suurtüki ja miinipilduja 
ning muid raskerelvi, s.h. ra-
kettrelvi. Kaks tundi möödus 
kiiresti ja kell 13.15 jätsime 
oma võõrustajatega hüvasti 
ning alustasime tagasiteed 
Helsingisse. Jõudsime kohale 
isegi enne kavandatud aega, 
sest Hämeenlinna ja Helsingi 
vahel on suurepärane kiirtee 
ehk soomepäraselt mootoritie 
mis võimaldaski varem kohale 
jõuda. Kell 19 olime Tallinnas ja 
kui olime D-terminaali lähistel 

olevast tihedast liiklusummi-
kust pääsenud, algas reisi 
viimane etapp, mis peatus kell 
20.50 KL Sakala Maleva staa-
bi juures. Reisi osalised jäid 
kõik nähtu ja kuulduga rahule. 
Probleemiks oli kindlasti kee-
leoskus, mis ei võimaldanud 
kõike täies ulatuses mõista. 
Seega on põhjus sügisel mõ-
lemal pool Soome lahte hakata 
ka naabrite keelt õppima, 
et vähemalt suhtlustasandil 
saaks edukamalt asju ajada. 
Ja koostöö peaks jätkuma vilja-
kamalt ning mõlemale poolele 
kasulikult. Ajaloo kogemusi 
tuleb rakendada teadlikult ja 
targalt. 

R.K.   

Kaitseliidu Sakala maleva 
rühmadevaheline laskevõistlus

28.07.2013 toimus Välustes rühmade vaheline laskevõistlus 
lahingurelvadest. Võistlusele oli registreerunud 8 võistkonda.
I koht - Pioneerirühm
II koht - Tankitõrjekahuri rühm
III koht – Staabirühm

Noortepäev 2013

Kas noorsootöö tähendab noortekeskust, huvikooli, noorteorgani-
satsiooni või on see erinevatest komponentidest koosnev terviklik 
tugi noore kujunemisel tegusaks ühiskonnaliikmeks? Kes on noor-
sootöötaja – kas erispetsialist, rühmajuht, treener, huvijuht või on 
seda kõik, kes igapäevases töös koolitunniväliselt noortega tegele-
vad? Mida tänapäevasele noorele pakkuda? Nendele küsimustele 
andis  vastuse 12. augustil Viljandis toimunud  „Noortepäev 2013“.

Laupäeval, 14. septembri l 
2013.a. kutsub Naiskodukaitse 
Sakala Ringkond ümber Viljandi 
järve toimuvale orienteerumis-
mängule Sakala Seiklus 2013.
Kontrollpunktid asuvad Viljandi 
järve terviserajal ja esimene 
võistkond lähetatakse (põhiran-
na sõudepaatide laenutuskoha 
juurest) kell 10.00. Võistkonnas 
võib olla 3 kuni 5 liiget. Raja 
pikkus on ligi 12 km. Etteantud 
legendi ja aja jooksul tuleb läbida 
kaheksa erinevate ülesannetega 
kontrollpunkti. Üritusele on oo-
datud kõik huvilised, vanuselised 
ja soolised piirangud puuduvad.
Palun registreerige nimeline 

Sakala seiklus
võistkond koos liikmete ar-
vuga e-posti teel hi l jemalt  
8. septembril: 
sakalaseiklus@gmail.com 
Kiirustage, rajale lubatakse vaid 
25 võistkonda!
Naiskodukaitse pakub osaleja-
tele frikadellisuppi. Päev lõpeb 
parimate võistkondade autasus-
tamisega.

Täpsem teave:
Piret Taim
Naiskodukaitse Sakala 
Ringkonna instruktor
Tel.: 43 555 70
e-post: 
piret@naiskodukaitse.ee
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IN  MEMORIAM

Karl KOBIN
06.03.1932 – 13.08.2013
Taas on surm viinud Kaitseliidu Sakala Malevast ühe seeniorliikme. 13. augusti varajasel 
hommikutunnil suri maleva üks taasasutajaid ja taastatud maleva algaastail üks aktiiv-
semaid kaitseliitlasi, vanemseersant Karl Kobin. Ta astus Kaitseliitu juba 1990. aastal. 
Seltskondlikult aktiivse mehena kutsus ta peale maleva taastamist Kaitseliitu paljusid 
Tarvastu kandi mehi. Ise oli ta aktiivne okupatsioonivägede varade ülevõtmisel, millele 
tõenäoliselt aitas kaasa varasem kokkupuude kolhooside päevilt nii Suislepa lennuvälja 
majandusmeestega kui ka Viljandis paiknenud dessantväeosa „praporštšikutega“. Eks 
tol ajal liikus sõjaväeosades sageli sellist defitsiitset materjali ja varuosasid, mida ka kolhoosi masinad vajasid ja oma-
korda oli väeosadel vaja nii puitu kui toitu, mida jälle kolhoos sai pakkuda. Pealehakkamist ja abi oli Karlast, nagu teda 
omavahel hüüti, ka õppuste korraldamisel ja maleva varade ladustamisel ning hoidmisel. Veel mõned head aastad 
tagasi oli ta abiks Välustes korraldatud riigikaitse laagritele vee ja muu varustuse kohaletoomisel ning hoidis töökorras 
ka vanemaid, päevi näinud, transpordivahendeid. Aastad tegid aga oma töö ja nii rauges ka Karla ramm ning viimastel 
aastatel oli ta aktiivsest tegevusest juba eemale tõmbumas. Viimati oli ta rivis veel käesoleva aasta juulikuu lõpus, kui 
igaviku teele saadeti maleva auliiget veebel Villis Lindmäed.
Karl Kobini tegevust Kaitseliidus nende paljude aastate jooksul hinnati Sakala maleva ketiga rinnamärgiga. Ta oli Kait-
seliidu teenetemedali kõigi kolme klassi kavaler ja ka Valgeristi III klassi teenetemärgi kavaler. Mälestus Karl Kobinist 
elab Sakala malevas edasi kuni on neid, kes on temaga koos tegutsenud ja toiminud Kaitseliidu hüvanguks.
Puhka rahus, vanemseersant Karl Kobin.

Kaitseliidu Sakala Maleva pealik ja juhatus,
Sakala maleva Karksi malevkond  

IN  MEMORIAM

Eduard  VEERSALU
02.02.1920 – 19.07.2013
Ta sündis Vändra mail samal päeval, kui Tartus kirjutasid Eesti delegatsiooni liikmed 
alla rahulepingule Nõukogude Venemaaga. See rahuleping, nagu paljud muudki kurjuse 
impeeriumiga sõlmitud lepingud aga ei toonud rahulikku elu Eesti riigile ega ka Eduard 
Veersalule. Kui algas II Maailmasõda oli ta 19. aastane. Nõukogude mobilisatsioonist 
õnnestus hoida kõrvale, kuid Eesti eest läks ta sõtta saksa mundris. Elas üle verised la-
hingud Sinimägedes kuid uuele okupandile tähendas see vaid põhjust Eduardi Siberisse 
sunnitööle saatmiseks. Ka selle elas visa mees üle, naasis Eestisse ja hakkas tegelema 
rahumeelsete asjadega. Olustvere sai tema elukohaks ja siinne põllumajanduskool tema 
töökohaks pikaks ajaks. Siin tähistas ta ka oma abielu 50. aastat. Lisaks õpetaja kohustustele oli Eduard Veersalu Eesti 
Sõjameeste Sakala Ühingu aktiivne liige palju aastaid kuni surmani. Samuti oli ta Kaitseliidu Sakala Maleva seenior-
liige endises staabikompaniis. 16 aastat oli ta Viljandimaa pensionäride organisatsiooni aseesimees. Teda jätkus pea 
kõikjale, paljudeks aastateks ka segakoori LEHOLA. Kõikjal oli ta abivalmis, nõukas ja tubli mees. Kuid aeg ja aastad 
teevad oma tööd ja nii rauges pikapeale temagi jaks. 94. eluaastal tuli surm. Pikk, karm kuid siiski ka õnne ja lootust 
andnud elutee jõudis lõpule.
Mälestus Eduard Veersalust, kui kohusetundlikust kaitseliitlasest, jääb Kaitseliidu Sakala Malevasse kestma kauaks. 
Puhka rahus!

Kaitseliidu Sakala Malev 

IN  MEMORIAM

Villis LINDMÄE
20.04.1924 – 20.07.2013
Talle oli antud siin ilmas elada päeva pealt 89 aastat ja 3 kuud. Ta sündis Viljandi lähedal 
Päri külas, kus vanematel oli tema isale Vabadussõja teenete eest antud talu. Poisina 
tegi ta jõukohaseid talutöid, õppis ja sirgus noormeheks, oli noorkotkas. Kui 1941. aastal 
algas sõda Nõukogude Venemaa ja natsi-Saksamaa vahel, oli ta äsja saanud 17 aasta-
seks. Esimese nõukogude okupatsiooni ainus aasta oli vankumatult selgeks teinud, kes 
on Eesti riigi ja rahva suurim vaenlane. Sakslastelt loodeti päästmist ja nii ei olnud tollal 
Villisel, nagu paljudel teistelgi noortel, valikut teha raske. Kui eluaastad lubasid, astus ta 
vabatahtlikuna saksa sõjajõudude käsutusse. Temast sai tuntud ja kuulsaks saanud pataljoni „NARVA“ võitleja. Pikk 
sõjatee kõigi oma jubeduste, raskuste ja ohtudega, milles ei puudunud ka korduv haavata saamine, lõppes Villisel 1945. 
aastal Saksamaal. Ta ei olnud elu ajal just aldis rääkima kõigest läbielatust ja seepärast ei teagi me paljusid seiku tema 
elust sõja päevil ega ka peale sõda. Vaid niipalju on teada, et koos mitme teise eesti noormehega oli ta hiljem mõnda 
aega Saksamaal Ameerika vägede teenistuses, millele ilmselt aitas kaasa ka juba lapsepõlves omandatud saksa keele 
oskus. Inglise keeles suhtlema õppis ta juba uue teenistuse käigus. Seejärel seikles ta mitu head aastat Aafrika mandril, 
praeguse Nigeeria pinnal, kus oli peamiselt tee-ehituste ja ka naftatootmise ehituste töödejuhatajaks. Hiljem elas pike-
mat aega taas Saksamaal, kus lõi ka omale pere. Kui Eesti taas vabaks sai, tuli ta südame sunnil 1992. aastal tagasi 
sünnimaale, Viljandisse, lõi siingi uue ja hubase kodu ning hakkas innukalt toetama äsja taasloodud Kaitseliitu. Ta liitus 
uuesti Kaitseliiduga 1999.a. ning tema kutsel ja soovitusel liitusid Kaitseliidu Sakala Malevaga paljud tublid ja asjalikud 
mehed ja naised. Villis muretses neile oma isiklike varade eest tollal küllaltki vähe saada olevat varustust, rakendades 
selleks oma head veenmisoskust, mõnusat huumorit ja vahel ka meeleheadki. Ta oli nii nõuga kui jõuga abiks seal, kus 
vähegi võimalik. Kunagise staabikompanii varustus oli suures osas tema muretsetud. Pea 20 aasta jooksul andis ta 
tuge ja indu oma aatekaaslastele. Veel kõrges easki oli ta meeleldi kaasa löömas maleva ettevõtmistes, kus ta ennast 
kasulikuks sai pidada. Kolm ränkrasket sõja-aastat ja hilisem energiline tegevus Kaitseliidu heaks võtsid aga märka-
matult lõivu tema terviselt, mis just käesoleval aastal üha nõrgenes kuni saabuski halastamatu vikatimees. Kaitseliidu 
Sakala Maleva juhatus hindas Villis Lindmäe tegevusi ja panust maleva hüvanguks sellega, et nimetas ta 2010. aasta 
veebruaris Sakala maleva auliikmeks. Lisaks sõjateenete eest saadud mitmetele autasudele nii Saksamaa kui Ameerika 
Ühendriikide poolt, mille hulgas kuuldavasti on ka Raudristi 2. klassi orden, autasustati teda ka Kaitseliidu Valgeristi III ja 
II klassi teenetemärgiga ja 3. ning 2. klassi teenetemedalitega. Loomulikult ka Kaitseliidu Sakala Maleva rinnamärgiga. 
Kaitseliidu Sakala Malev on kaotanud aatelise ja teeneka kaitseliitlase, kes oli ja on oma vaimuga jätkuvalt eeskujuks 
meile kõigile. Sa andsid endast kõik Eestile ja Kaitseliidule. Mälestus Sinust on hea ja helge ning me lubame hoida 
seda väärikalt ja kaua. 
Puhka rahus, veebel Villis Lindmäe!

KL Sakala Maleva pealik ja juhatus

16.augustil avati Valgas Ku-
perjanovi pargis taas Vaba-
dussõja ausammas, mille 
eelkäija lasid punased õhku 
1940.aastal. Sündmus oli 
suurejooneline, kohal Eesti 
Vabariigi president Toomas 
Hendrik Ilves, kaitseminister 
Urmas Reinsalu, hulk ohvitse-
re, Valga maakonna ja Valga 
linna juhid ning rahvast sadu 
inimesi. 
Tseremoonia ületas pidulikku-
se, ranguse ja täpsuse poolest 
kõik seni väikelinnas nähtu. 
Tervitused ja tänusõnad  olid 
asjalikud ja lühikesed. Lobi-
sema keegi ei pääsenud, sest 
kõik sõnavõtud olid varakult 
registreeritud. Pärjad-lilled 
asetati kohale orkestri  helide 
saatel.
Tunnustati ja kiideti Isamaalise 
Kasvatuse Püsiekspositsiooni 
juhti  major Meelis Kivi, kes 
oli kogu hiiglasliku eeltöö 
ära teinud. Kindlasti on see 
ausammas ka tema teene! 

Valga linn on selle mehe läbi 
palju võitnud.
Allakirjutanule torkas aga 
silma, et Kaitseliidu roll jäi 
ausamba taasavamisel pea 
nähtamatuks. Tavaliselt on 
niisuguste sündmuste puhul 
Kaitseliidu lähikondsed male-
vad olnud peategijateks.
Sakala meestel kriipis hin-
ge, et Viljandi ausammas on 
siiamaani taastamata, jäädes 
viimaste üksikute omataoliste 
sekka. Miskipärast ei ole ka 
Helme lossi varemete juures 
ikka veel tahvlit Vabadussõja 
lahingute kohta, mis seal pee-
ti. Niisugune tahvel ei maksa ju 
palju, küll aga lisaks väärtus-
likku teavet läbisõitjatele, kes 
seal peatuvad.
Eesti rahval on põhjust olla 
tänulik Valga patriootidele 
ja ka eeskuju, mida järgida 
kohtadel.

Priit Silla 

Valga sai 
Vabadussõja 

ausamba tagasi

Kallas  Arno  88 juulis
Luik  Hellar  70 juulis
Rutanen Pauli  60 juulis
Vuolio Pertti  60 augustis
Maala  Anne  50 augustis
Annika Tagaküla  45 augustis
Lauk Kalmer  25 juulis
Riiga (Riga) Taivar 25 juulis
Ermits Jaak  25 augustis
Lond Ingvar  25 augustis
Nurk Raido  25 augustis

SAKALA maleva sünnipäevalised 
juuli- ja augustikuul


