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08. septembri õhtul kogunes 
üle 50 mehe naise Kaitseliidu 
Võrumaa malevas, et tähistada 
maleva 97. aastapäeva. Suur 
ja avar telk, mis vihma korral 
oleks mahutanud kõik kohaloli-
jad, oli püstitatud maleva õues 
ja see tekitas turvatunde ning 
mõnusa olemise. Pidulaud oli 
rikkalik ja värviline. Oli kuum ja 
külm laud. Imeliselt maitsesid 
Jaagumäe Toidutare kokkade 
poolt valmistatud peekoni-
rullid ploomitäitega, šnitsel 
ning muud hõrgutised. Külm 
laud pakkus silmailu, rohkete 
salatite, liha, vorsti, singi ning 
kalaga. Siit leidis iga peoline 
kindlasti midagi väga maits-
vat, meelepärast ja peolistel 
polnud vajadust toidutare roo-
gade headuses pettuda. Otse 
loomulikult maitsti pidutorti, 
kringlit, ergutati end kohviga.
Kui pokaalid olid täidetud ki-
hiseva vahuveiniga, võis pea-
likuga klaase kokku tinistada. 
Et Võru maavanem on juba 
mitu aastat KL liige, tõestas 
tema kohalolek, et ta tähtsus-
tab KL tegevust, hindab ning 
tunnustab vabatahtlike panust 
riigikaitse arengusse. Kohal oli 
maleva kaplan Mait Mölder ja 
Vastseliina koguduse õpetaja 
Toivo Hollo.
Nüüd jäädi põnevusega oota-
ma pealiku kõnet. “Ei mäleta 
nii pingelist, sündmusteroh-
ket aastat“ ütles alustuseks 
mjr Urmas Vahter. “Osavõtt 
kõikidest õppustest, sh „Ke-
vadtormist“ oli väga aktiivne, 

tahan selle eest kõiki malevlasi 
südamest tänada“.
Ja siis algaski parimate tun-
nustamine. Nimekiri neist, 
keda erinevate tänukirjade, 
medalite ja teenetemärkidega 
aastapäeval meeles peeti oli 
päris pikk. (nimed lisatud loo 
lõppu)
Seekord oli ürituse formaat 
erinev tavalisest. Teadagi 
on igasuguse peosaali rent 
kallis, seepärast otsustasid 
allüksuste juhid ja maleva 
juhatus kulutusi kokku hoida. 
Pigem koguda raha suure ja 
olulise 100 aastapäeva tähis-
tamiseks.
Pealikud arvasid, et „raha 
võiks kasutada pigem militaa-
rsetel eesmärkidel, vajalike va-
hendite, varustuse ja ruumide 
remondiks“ 

Suures 
t e l g i s , 
kus olid 
p i k a d 
p i n g i d 
vaatajaskonnale, demonst-
reeris Aivo Hütsi ekraanil ma-
leva ajalugu. Peolised nägid 
huvitavaid kaadreid maleva al-
gusaastatest, erinevatest õp-
pustest, paraadidest, lippude 
õnnistamisest. Palju oli fotosid 
veteranidest, keda ammu pole 
enam elavate kirjas. Vaatajate 
silme ees kangastus pikk ja 
sündmusteküllane maleva 
argielu, lahinguline ettevalmis-
tus ning aktiivne tegevus kuni 
tänapäevani.
Siinjuures kuuluvad tänusõ-
nad kindlasti Aivo Hütsile, kes 
oli näinud palju vaeva, et kõik 
huvitavad ajalookillud kokku 
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• Vestlevad: vasakult Andu Värton, tubli spordi-
veteran ja endine ralliäss, paremal Antsla Üksik-
kompanii pealik, nooremleitnant Tiit Tõnts, endine 
Antsla vallavanem ja Omavalitsuste Liidu juht.

Pajatab vastne Kaitseliidu Sakala Maleva 
pealik, major Ahto Alas

Oma  Maa toimetus esitas Kait-
seliidu Sakala Maleva uuele 
pealikule, major Ahto Alas´ile 
mõned küsimused, millele ta oli 
nõus lahkesti vastama. Allpool 
toome need lugejateni.
Oled olnud Kaitseliidu vani-
ma maleva, Sakala maleva, 
staabiülem. Seega tunned 
malevat üsna hästi. Kas 
eelmise pealiku, mjr Köhle-
ri, poolt ellu viidud maleva 
struktuuri muutused ja sise-
mine korraldus on Sinu mee-
lest asjakohased ja malevale 
soodsad?
Major Köhler viis lõpule need 
struktuuri muudatused ma-
levas, mida sai alustatud 
juba siis, kui ma olin maleva 
staabiülem. Olen veendunud, 
et ühtne struktuur nii rahu-, 
kui sõjaajal aitab kaasa meie 
enda kindlustunde tõusule. 
Kaitseliitlastel on igapäevaselt, 
nii õppustel kui ka võimalikes 
tegelikes olukordades kindlus-
tunne, et nii tema lahingpaarili-

ne kui ka vahetu pealik on kogu 
aeg ühed ja samad isikud.
Millisena näed maleva  tu-
levikku?
Näen Sakala malevas suurt 
potentsiaali areneda parimaks 
malevaks. 
Kas praegune ametikoht on 
Sinu karjäärile loogiline jätk? 
Jah. Olen olnud aastaid staa-
biülem, siis oli teenistus Kait-
seliidu koolis algul vaneminst-
ruktorina ja lõpuks sõjaväelise 
juhtimise õppesuuna ülemana. 
Kas oled endale maleva pea-
likuna eesmärke seadnud? 
Mis peaks Sinu pealikuks 
oleku ajal malevas muutu-
ma?
Esmaseks eesmärgiks on ma-
levlaste aktiivsuse kasvatami-
ne ja meie juhtide koolitamine.
Mida annaks teha, et kaitse-
liitlased kohusetundlikumalt 
suhtuksid oma ülesannete 
täitmisesse ja õppustest 
osavõttu?
Näidata ise eeskuju ja uskuda 
sellesse, mida me teeme. Iga 
pealik kujundab oma hoiakute 
ja suhtumisega ka oma allük-

suse hoiakuid ja suhtumist. 
Kui ma ise suhtun oma kohus-
tustesse ja ülesannetesse täie 
tõsidusega, siis teevad seda ka 
minu alluvad. Usun, et asjalik 
väljaõpe ja vahetu suhtlemi-
ne tõstab meie liikmeskonna 
aktiivsust.
Kuidas saavutada, et reser-
vi arvatud kaitseväelased 
liituksid Kaitseliiduga ja nii 
hoiaksid ka oma “vormi”?
Teavitamine ja neile võimaluste 
pakkumine. Ning loomulikult 
kaitseväelaste kaasamine Kait-
seliidu ettevõtmistesse.
Kaitseliidu ülem, brig-kin 
Kiili on väljendanud soovi, et 
Kaitseliidu tegevliikmete arv 
kasvaks lähiaastatel 30 000 
liikmeni. Milline oleks Sakala 
maleva panus selle eesmärgi 
saavutamiseks?
Näen tulevikus, et maakonnas 
oleks vähemalt tuhat kaitseliit-
last ning neile lisanduvad Kait-
seliidu eriorganisatsioonid oma 
liikmetega. Et seda eesmärki 
saavutada, tuleb meil kindlasti 
tõhustada tööd noorteorgani-
satsioonidega.

Kuidas hindad vabariigi juht-
konna ja kaitseministeeriumi 
seisukohta, et territoriaalkait-
se korraldamine pannakse 
Kaitseliidu malevatele? Kas 
see on neile jõukohane?
Jõukohane on kõik see, mida 
me ise tahame teha. Kaitse-
liidul on selleks kõige suurem 
potentsiaal. Meie liikmeid on ju 
praktiliselt igas külas, linnas või 
asulas. Kes siis veel, kui mitte 
meie ei peaks seda suutma.
Aastatega on nendest ini-
mestest, kes 1990ndatel 
Kaitseliitu astusid, paljud 
ilmselt loobunud. Kas  liik-
meks jäänud on tõelised 
kaitseliitlased?
Inimesed kasvavad ja arenevad 
nii nagu kogu ühiskond ja selle 
hulgas ka Kaitseliit. Kas ainult 
Eestis elavad tõelised eestla-
sed? Ja mitte kusagil mujal? 
Inimesed liituvad Kaitseliiduga 
ja lahkuvad Kaitseliidust väga 
erinevatel põhjustel. Ning usun, 
et paljud kes on loobunud 
tegevusest Kaitseliidus, siis 
need põhjused on sageli tin-
gitud elukorraldusest - näiteks 

elukoha vahetus, töötamine 
välisriigis jne.
Kuidas Sa arvad, kui Kait-
seliidu liikmena president, 
Riigikogu liige või minister 
Kaitseliidu kodukorra koha-
selt aasta jooksul 48 tunniga 
organisatsiooni tegevusse 
ei panusta, kas ta saab siis 
maleva pealikult noomida? 
Ma näen, kuidas nii riigikogu 
liikmed, ministrid kui ka presi-
dent panustavad Kaitseliidu, 
kui organisatsiooni, tegevusse 
väga palju oma aega. See aeg 
ei pruugi paljudele kaitseliitla-
sele olla nähtav, kuid kui me 
vaatame oma liikmete töö tule-
musi, siis saab selgeks nende 
panus Kaitseliidu arengusse. 
Näitena võib või tuua iga aas-
tast riigi toetuse suurendamist 
Kaitseliidule.
Kas pead tööd noortega 
koolides oluliseks ja kuidas 
pead võimalikuks saavutada 
noortejuhtide arvu kasvu? 
Tööd noortega pean üheks 
olulisemaks asjaks ning arvan, 
et iga kaitseliitlase ja nais-
kodukaitsja südameasi peab 

olema noorte kaasamine meie 
tegevustesse. Meie oleme 
need, kes kujundavad noorte 
arvamust ja suhtumist Kaitse-
liitu ja läbi selle kujundame me  
oma tulevikku.
Kas Sul vahel pole olnud 
tunnet, et võtaks sõdurisineli 
seljast ja teeks elus kanna-
pöörde?
Oma 20 teenistusaasta jook-
sul ei ole sellist tunnet veel 
tekkinud. Jõudu jätkamiseks ja 
arenguks annavad vabataht-
likud, nende otsene toetus, 
nende rõõm kui nad on edukalt 
osalenud õppusel ja kinnita-
vad, et nad tulevad järgmisele 
õppusele ja võttavad ka oma 
sõbrad kaasa.
Soovid Sa midagi täiendavalt 
öelda Oma Maa lugejatele?
Ma soovitan kõigil vaadata asju 
positiivselt. Kui me vaatame 
ajas tagasi, siis näeme väga 
suurt arengut Kaitseliidus. Kui 
me vaatame tulevikku ja meie 
eesmärk on kindel ning meie 
usk kõikumatu, siis me ka saa-
vutame kõik.

koguda ning neist huvipakkuv 
videomontaaž esitleda. 
Viimasel pealike nõupidamisel 
selgitas Urmas Vahter, et „mõte 
on hakata pidama maleva aas-
tapäeva endise pidulikkusega 
igal viiendal aastal (seda tee-
vadki juba enamus malevaid). 
Igal vaheaastal mõtleme mida-
gi huvitavat välja ja tähistame 
maleva aastapäeva teistmoodi. 
Kahjuks ongi nii, et sellist liht-
sat, mõnusat ja lõõgastavat 
koosolemist on meil olnud liiga 
harva“ rõhutas Vahter.
Üritus oli kõigile tasuta, loo-
mulikult võis igaüks kaasa 
võtta abikaasa või elukaaslase. 

Oluliseks tingimuseks oli asja-
olu, et malevlasel ei tohtinud 
olla liikmemaksu võlgnevust ja 
aktiivsuse näitajaks seati osa-
lemine vähemalt viie viimase 
aasta jooksul kas väljaõppes, 
ürituste korraldamisel või noor-
te abistamisel.
Tänud kõigile korraldajatele, 
uute kohtumisteni, ega 100 
maleva aastapäev polegi enam 
mägede taga.
Seniks kogume jõudu, teeme 
sporti, karastame oma keha 
jääveega, võtame aktiivselt 
osa õppustest. Elame äreval 
ajal, meie panus riigikaitse 
arengusse peaks olema veel-
gi tõhusam, kaalul on meie 
väikse, hapra riigi saatus, meie 
kõigi vabadus.
Olgu siinkohal ära toodud nen-
de vabatahtlike meeste, naiste 
nimed, kes olid eriti aktiivsed.

Maleva aastapäevaks anti 
välja:
Maleva teeneteristid
Nr 126 mjr Urmas Vahter
Nr 127 srs Jaanus Liiva
Nr 128 n-srs (reservis) Risto 
Kikkas
Nr 129 rms (reservis) Ahti Lind
Nr 130 Kaisa Peedosaar
Nr 131 Helju Sarapuu

Malevapealiku tänukirjad 
kohusetundliku ja eeskujuliku 
teenistuse eest ning seoses 
Võrumaa maleva 97. aasta-
päevaga
Kalev Kuklane
Allan Laidoner

Veel on tunnustatud:
Võidupühaks andis KL ülem 
hinnalise kingituse seoses 
Võidupühaga ning kauaaegse, 
kohusetundliku ning eeskuju-
liku teenistuse eest Võrumaa 
maleva kaitseliitlasele Aivar 
KROONMÄELE.

Võidupühal tunnustati:
KL ülema tänukirjaga 31 kait-
seliitlast.

Kaitseliidu Teenetemedalid:
TM 2 klass: Tiina Pindis, Ur-
mas Koemets, Veiko Virunurm, 
Kati Kallion
TM 3 klass: Tõnis Piirmann, 
Uku Vislapuu, Andu Värton, 
Ainar Sadonski, Ilmar Koort, 
Erki Ahman, Urmas Vahter.

Palju õnne kõigile.

Teenetemedalid ja KL ülema 
tänukirjad anti üle neile, kes 
aastapäeva üritusel osalesid.

Hulga ergutusi on veel kätte 
andmata. KL aastapäeval, 
piduliku vandetõotuse üritusele 
11. novembril on kutsutud kõik 
need, kes pole veel oma auga 
ja eeskujuliku teenistusega 
väljateenitud autasusid kätte 
saanud.
Kohtumiseni.

Uno Minka
Teavituspealik
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Käes on esimene tõsine sügisekuu. Loodus hakkab valmis-
tuma talviseks puhkepausiks, et siis kevadel jälle õilmitseda. 
Kaitseliitlastel aga puhkepausi ei saa olla, sest nagu ütles 
juba Kentuki Lõvi Joosep Toots – tomahavk peab ikke valmis 
olema, sest kunagi ei või teada, kunas punanahad sulle kal-
lale kargavad? Varsti juba aastapäevad kestnud sündmused 
Ukrainas ja selle lähiümbruses, Venemaa ülbe ja ähvardav 
käitumine, avalik vastandumine demokraatiale ja nõukogude 
impeeriumi taastamise lausa silmatorkav iha, on pannud 
paljusid Venemaast ja selle peaaegu diktaatorlikust juhist 
hoopis teisiti mõtlema kui seda tehti veel aasta-poolteist 
tagasi. Vist hakkab viimaks ka Lääne inimeste teadvusesse 
jõudma arusaam, et Venemaa juhid juba viimased pea pool-
tuhat aastat on olnud ainult verejanulised vallutajad, röövlid 
ja valetajad. Aga siiani peeti neidki peaaegu inimesteks. Eriti 
räigeks muutus nende käitumine möödunud sajandi teisel 
kümnendil, kui Venemaa valitsemises puhkes tõsine kriis, 
veebruarirevolutsiooniga kukutati tsaar-isevalitseja ja siis 
hakkasid Vene kindralid ja admiralid omavahel nii purelema, 
et lasid riigi hoopis käest, mida kohe kasutasid ära aferis-
tid, kes lõpuks verise terrori abil suutsidki võimule jääda ja 
seda koguni pea kolmveerand sajandiks. Siis koitis mõneks 
aastaks ka Venemaale pisut helgem ja vabam olek, aga 
leninism-stalinism polnud veel surnud ja nii ajas see madu 
oma pea jälle püsti ja püüab nüüd taas kägistada teisi riike 
ja rahvaid. Seega peabki nüüd kõigil käepärast ja kasutus-
valmis olema vahe mõõk ja tubli tuletukk, millega maol pea 
maharaiumise järel seda korralikult „desinfitseerida“, et see 
uuesti kasvama ei hakkaks. Ilmselt meil, eestlastel, aga ka 
meie saatusekaaslastel lõunapool ja Ida-Euroopas on pisut 
lihtsam nendest sündmustest õigesti aru saada ja sellele 
vastavalt reageerida. Küll tuleb meil aga ühiselt veel palju 
vaeva näha, et ka Lääne inimestele ja ennekõike nende 
juhtidele selgeks teha seda, kes on sovjet ehk tibla ja kes 
lihtne, ninapidi veetud, vene inimene. Ehk mis vahe on end 
venelaseks nimetaval röövlil, mõrtsukal ning pätil ja INIME-
SEL. Siiani Lääne isandad ja emandad ise ilmselt seda vahet 
teha ei suuda. Et aga teisi õpetada peab ise targem olema 
ja tark on see, kes õpib. Parem kui teiste vigadest, aga ei 
tohi ka oma vigu põlata, et uuesti mitte „reha otsa astuda“. 
Meie tõeliselt aatelised eestlased on mures selle pärast, et 
võimul olevad on nõus „röövlile“ andestama ja ära kinkima 
pea 5 % Eestimaast. Maast mille eest meie vanavanaisad ja 
vanaisad Viru- ja Lõunarindel ning vanaisad ja isad Sinimä-
gedes ja Emajõe joonel on oma verd valanud, et see maa 
oleks vaba ja kuuluks vaid meile – eestlastele. Küllap vist 
elatakse tänapäeval võimutubades mentaliteediga, et äri ei 
anna häbeneda, peaasi kui saaks mammonat koguda. Aga 
isamaaga ei kaubelda! Niikaua kui ekskommunistid ja nende 
kannupoisteks olevad tõusikud seda ei tunnista, pole vist 
suhtumise paranemiseks eeldust. Sellele vastukaaluks peab 
meie rahval piisavalt olema seda kiidetud talupoja mõistust 
ja sirget selga, mis küll mõisatallis pargitud aga seda tuge-
vamaks muutunud. Nagu näitavad teod ja sõnad on meie 
kaitseväelased ja ka kaitseliitlased olnud rahvadiplomaatia 
head esindajad ja suutnud näidata meie liitlastele NATO-s, 
kes me tegelikult oleme ja mida tahame. Hiinlased ütlevad 
oma vanasõnaga, et veetilk õõristab kivi mitte jõuga vaid 
korduva kukkumisega. Olgu meil siis visadust ja püsivust 
lasta oma tõeteri kukkuda niipalju kui vaja, et meie liitlased 
mõistaksid samuti Venemaa praeguste valitsejate tõelist 
olemust ja et Eestimaa jääks püsima vabana ja uhkena.  

R.K.

Viljandi, oktoober 2014
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Lõunanaabrite 
kahjud

Nagu annab teada Läti aja-
leht Dienas Bizness on Läti 
uurimiskomisjoni esialgsetel 
andmetel nõukogude oku-
patsioonist tulenev kahju 
riigile üle 300 miljardi euro. 
Komisjoni eksperdid teevad 
oma tööd tasuta ning võivad 
tõmmata rehkendustele joone 
alla juba tuleval aastal. Ko-
misjoni esindaja Ruta Pazde-
re selgitas täiendavalt, et Lätil 
läks nõukogude okupatsiooni 
tõttu kaotsi ligikaudu 10 miljo-
nit inimaastat. Hetkel juuruta-
vad spetsialistid metoodikat, 
kuidas inimtunnid majandus-
likeks ühikuteks teisendada. 
Spetsialistid soovitavad välja 
arvutada ka selle kahju, mis 
tekkis inimeste seadusevas-
tasest värbamisest okupat-
siooniarmeesse, kus paljud 
said ka haavata või koguni 
hukkusid. NSVL-i õigusjärg-
lasena vastutab kahjude eest 
Vene Föderatsioon. Küsimu-

sele, milleks see kõik vajalik 
on, vastas komisjoni esimees, 
ajalooteaduste doktor Edvins 
Šnore nii: „Kui kurjategija 
oma kuritegusid ei tunnista, 
ei tähenda see, et ühiskond 
nendega lepib. On tähtis, et 
Läti elanikud ja rahvusvahe-
line üldsus oleksid kahjude 
suurusest teadlikud.“
Teatavasti on ka Eestis tehtud 
taolisi arvutusi ja ilmselt ka 
Leedus. Miks mitte esitada 
kolme riigi ühishagi Euroopa 
kohtuorganile? Venemaal 
peaks veel nafta- ja gaasi-
dollareid (-eurosid) jätkuma? 
Ise küsimus on niinimetatud 
rahvademokraatia maade 
kahjudega, sest need olid ju 
väidetavalt „iseseisvad“ ja 
nendes paiknes vaid „piiratud 
arvul sõbraliku riigi sõjaväe-
üksusi“, loomulikult kaitseks 
Ameerika imperialistide ja 
NATO eest!

Eesti õhuväe juht kritiseeris NATO 
kogunemisel karmilt Venemaad

Eesti on küll NATO üks väik-
semaid liikmesriike, kuid just 
Eesti õhuväe ülemal oli Vene 
agressiooni kohta Ukrainas 
öelda alliansi sõjaväejuhtide 
kogunemisel karmimaid sõnu, 
kirjutas USA portaal military.
com. «Vene presidendi Vla-
dimir Putini sõda Ukraina 
vastu ei üllatanud meid väga,» 
sõnas Eesti õhuväe ülem 
kolonel Jaak Tarien portaali 
military.com andmetel. Tarien 
tuletas NATO sõjaväejuhtide 
kohtumisel meelde, et Nõuko-
gude Venemaa algatas 1924. 
aastal Eestis pea sarnase 
operatsiooni. «Nõukogude 
Venemaa saatis meie noorde 
vabariiki infiltraatorid (kommu-
nistlikud agendid). Nad ürita-
sid ärgitada kohalikke inimesi 
meie valitsuse vastu meelt 
avaldama,» ütles Tarien. «Nii 

proovisid nad 1. detsembri 
ööl 1924. aastal üle võtta 
tähtsamaid valitsushooneid ja 
postkontorit. Viimane oli nen-
de plaanis võtmetähtsusega 
objekt, kuna sealt pidid nad 
saatma Moskvasse telegram-
mi, paludes äsja moodustatud 
„uue valitsuse“ nimel saata 
sisse abivägesid, mis olid juba 
meie idapiirile koondumas,» 
ütles Tarien. «Nüüd ei toetu 
Putin Ukraina inimestele, vaid 
saadab sisse selle, mida mina 
kutsuks rändtsirkuseks,» sõ-
nas Tarien ja kirjeldas, kuidas 
mõned Ukraina protestijad on 
osutunud hoopis Venemaa 
kodanikeks. Tarieni väitel on 
Putini üks edukamaid takti-
kaid tema «väikeste roheliste 
meeste» kasutamine. «Nad 
kandsid Vene vormirõivaid, 
relvi ja sidetehnikat, kuid Putin 

väitis, end need pole tema 
mehed,» ütles Tarien ja lisas, 
et see pani NATO kõhklema. 
«Ma ei ütle, et me oleks pida-
nud vastama sõjaliselt, Uk-
raina pole NATO liige, sõnas 
Tarien. Kuid me ei suutnud 
pikalt mingi otsusega välja 
tulla. Me ei saa nõustuda sel-
lega, mis toimub. Putin nägi 
meie otsusetegemise tsüklis 
nõrku kohti. Ärgem laskem 
tal seda uuesti ära kasutada,» 
lisas Tarien. Ta ütles, et Putin 
näeb Euroopa julgeolekuarhi-
tektuuri külma sõja jäänukina, 
mis vajab tema arvates muut-
mist. «Ma võin olla küll NATO 
noorim õhuväeülem, kuid ma 
olen piisavalt vana selleks, et 
olla käinud koolis Nõukogude 
Liidu okupeeritud Eestis ja 
kuulnud nõukogulaste juttu 
selle kohta, et maailma rahule 

on suurimaks ohuks Amee-
rika imperialism ja NATO 
on vaid nende tööriist. Nii, 
et kui Putin räägib Euroopa 
julgeolekuarhitektuuri ümber-
kujundamisest, siis mõtleb ta 
Euroopat ilma Ameerikata, 
Euroopat, mille üle saaks ta 
domineerida,» ütles Tarien 
«Nii, et kui Putin saadab oma 
rändtsirkuse NATO riiki, siis 
NATO ametnikud teavad, et 
NATO vastab sellele, kuid 
kas ka Putin teab, et NATO 
vastab? Kas meie sõnum on 
piisavalt kõva ja selge?» küsis 
Tarien.  
Jaak Tarien on alates 2012. 
aasta augustist Eesti õhuväe 
ülem. Ning Oma Maa toime-
tuse arvates ka aus ja sirge 
seljaga tubli sõjamees.

Ajaloopäev Raplamaal
„Vabadusvõitlus Eestis 1918–1994“ 

Septembri esimene nädalava-
hetus  oli Vigala Maarja kogu-
duses tavapärasest suurema 
külastatavusega, oli ka põhjust, 
toimusid Kivi–Vigala  muusika- 
ja ajaloopäevad. 
Laupäev, 6. september, oli 
pühendatud ajaloole. Korral-
dati ajaloopäev Raplamaal 
teemal „Vabadusvõitlus Eestis 
1918–1994“. Eesti Endiste 
Metsavendade Liit korraldab 
igal aastal vähemal ühe aja-
loopäeva ja avab ka maakonna 
mälestustahvli metsavendade-
le. Seekord toimus ajaloopäev 
Vigalas, ning hoolikalt ja pikalt 
plaanitud päeva aitasid korral-
dada kümme organisatsiooni. 
Meie väikese rahva ajaloos 
on seiku, mida lihtsalt ei tohi 
unustada. Need on nii võikad 
ja ülekohtused. On loomulik, 
et elavad võlgnevad surnutele 
vähemalt nende mälestuse 
jäädvustamise. Eesti Endiste 
Metsavendade Liidu ja koos-
tööpartnerite korraldatud aja-
loopäevad erinevates maa-
kondades on pühendatud just 
nimelt Eestile elanud inimeste 
mälestusele.
Ajaloopäev algas keskpäeval 
piduliku kontsert – jumala-
teenistusega Vigala Maarja 
kirikus. 
Kõlas laul „Eesti lipp“, lipu-
toimkond tõi kirikusse 12 lippu, 
nende hulgas Kaitseliidu Vigala 
rühma lipp, mis viimase okupat-
siooniaja elas üle paguluses. 
Toimkonna juht oli Kaitseliidu 
Rapla maleva staabiülem major 
Joe Lepp. Teenisid koguduse 
õpetaja Kristiina Jõgi ja kü-
lalisõpetajana Rapla Maarja 
– Magdaleena kogudusest 
Mihkel Kukk. Orelil mängis 
Aili Soonberg.  Kontsertosas 
laulis isamaalisi laule Vigala 
Meeskvintett, keda juhendas 
Olavi Meeles.  Teenistuse 
käigus avasid Eesti Endiste 
Metsavendade Liidu esimees 
Arnold Ojaste ja Kaitseliidu Ra-
pla maleva pealik major Meelis 
Pernits Raplamaa kaitseliitlaste 
mälestustahvli. 
Mälestustahvlid jäävad mäles-
tama Eestile elanud inimeste 
mälestust Vigala Maarja kiriku 
siseseinal, peaukse kõrval.  
Teenistusel viibis Eesti Endiste 
Metsavendade Liidu esimees, 
14 aastat metsavenna elu ela-
nud ja oktoobris 86. aastaseks 
saav Arnold Ojaste, kes esines 
ka päevakohase sõnavõtuga 

metsavendlusest ja kutsus noo-
ri mehi liituma Kaitseliiduga.
Läänemaa Memento esimees 
Arnold Aljaste luges ette meie 
vabadusvõitluse elava sümboli, 
Enn Tarto läkituse, mille ta tegi 
Tartu Memento ja Eesti Memen-
to Liidu nimel, kus muuhulgas 
oli öeldud: „Meie kannatusrikka 
mälestuse jäädvustamine on 
osa meie vabadusvõitlusest, et 
mineviku õudused ei korduks.“ 
Eesti rahva nimel kõneles 
Vigala torn – monumendi ees 
Vigala vallavanem Priit Kärsna, 
mälestuspärja sõduri ette ase-
tas Kaitseliidu Rapla Maleva 
pealik major Meelis Pernits 
ja talupoja ette Eesti Endiste 
Metsavendade Liidu esimees 
Arnold Ojaste. Oluliseks tuleb 
pidada ka ajaloopäeva kor-
jandust kiriku heaks, seekord 
oli see suunatud kiriku orelite 
remondiks. Korjanduse viisid 
läbi Kaitseliidu Rapla Maleva 
ja Eesti Endiste Metsavendade 
Liidu liikmed.

Ajalookonverents Vigalas
Pärast väikest vaheaega algas 
ajalookonverents. Metsavend-
lusest Eestis tegi ettekande 
metsavendluse uurimisele pü-
hendunud ajaloolane Martin 
Andreller. Ettekande sisukus 
andis aimu ka inimesele, kes 
enne polnud metsavendlusest 
kuulnud ega lugenud. Kuna 
ajaloopäev toimus Vigalas, 
peatus Martin Andreller pike-
malt ka Relvastatud Võitluse 
Liidu tegemistel. Peagi toimub 
tema eestvedamisel samas 
paigas, kus kunagi asus Põr-

gupõhja pun-
ker, taastatud 
metsavendade 
punkri avami-
ne. Küll veidi 
teisel kohal, 
sest alates 2007. aastast on 
kunagise punkri asukohas 
korralik mälestuskivi. 
Teine ettekanne oli „Vigala Õi-
gus 225“, mille tegi Vigala valla 
aukodanik Jaak Uibu. See oli 
põhjalik ülevaade kaugemast 
ajast, Vigala Õiguse saamis-
loost, samuti Vigala kiriku 675. 
aastapäevast, mida tähistati 
sellel nädalavahetusel. Oma et-
tekande lõpus meenutas Jaak 
Uibu eelmisel aastal toimunut, 
kui möödus Vigala kiriku torn – 
monumendi  avamisest 80 ja 
taasavamisest 25 aastat. Nii 
nagu paljud ausambad üle Ees-
ti, olid ka Vigala monumendi 
kujud peidetud, oli inimesi, kes 
mäletasid ja oli mida taastada. 
Olgu siinkohal mainitud, et 
Vigala oli Eestis teine ja Lääne-
Eestis esimene kogukond, kes 
alustas Vabadussõja mälestus-
sammaste taastamist.
Ajalookonverentsi lõpul tänasid 
ja tunnustasid Eesti Endiste 
Metsavendade Liit, Kaitseliidu 
Rapla Malev ja Vigala vald 
mitmeid inimesi ajaloopärandi 
hoidmise ja jäädvustamise 
eest. Kaitseliidu Rapla Malev 
ja Naiskodukaitse Rapla Ring-
kond oli väliköögiga kohal juba 
hommikul, tuli alla – supp kee-
ma. Kõik, kes mälestuspäevast 
osa võtsid, said maitsvast sõ-
durisupist kõhu täis. On heaks 
tavaks ajaloopäeval välja pan-

• EEML juhatuse esimees Arnold Ojaste 
süütab mälestusküünla.

na näitused, seekord oli neid 
viis. Kiriku peasissekäigul, ehk 
torn–monumendi jalamil on püsi-
näitus koguduse elu ja lugu ning 
monumendi taastamine. Reemet 
Kasekamp koostas Hans Hatto 
kogu põhjal näituse „Kaitseliit 
1918 –1940“. Martin Andrelleri 
näitus „Metsavennad“  oli põhja-
lik ülevaade metsavendade elust 
okupeeritud Eesti Vabariigis. 
Vigala raamatukogu hoidja Mare 
Ülemaante koostas näituse „Vi-
gala ajalugu“. Kogudus kutsus 
rahvast tooma rahvariideid ja 
vanu esemeid, nii sündis näitus 
„Vanad asjad“ koguduse käär-
kambris. Läänemaa Memento 
teemakohane näitus oli „Siberi 
ehitised ja postkaardid“, lisaks 
mementolaste tänaseid tegemisi 
kajastav väljapanek. 
Ettevõtmiste peakorraldaja oli 
Eesti Endiste Metsavendade 
Liit. Korraldada aitasid ka Kait-
seliidu Rapla malev, Vigala 
Maarja kogudus, Vigala vald, 
Naiskodukaitse Rapla Ring-
kond, Raplamaa Kodutütred 
ja Noorkotkad, Läänemaa Me-
mento, Eesti Reservohvitseride 
Kogu Läänemaa osakond, Eesti 
Eruohvitseride Kogu, Vabadus-
võitlejate Raplamaa Ühendus 
ja Vabadusvõitlejate Läänemaa 
Ühendus.

Heiki Magnus
Eesti Endiste Metsavendade 

Liidu  juhatuse liige
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8. kuni 11. septembrini olid 
Viljandi Kutseõppe Keskuse, 
endise nimetusega Viljandi 
Ühendatud Kutsekeskkool, 
lõpukursuste õpilased, kes ke-
vadel lõpetasid riigikaitse aluste 
teoreetilise kursuse, riigikaitse 
laagris Kaitseliidu Sakala Male-
va Väluste laskeväljal. Laagrist 
osavõtuks kogunes 53 õpilast 
kuuest õppegrupist, kes peale 
varustuse kättesaamist jagati 
kahte rühma. Kõige enam oli 
õpilasi grupist EV12–17 õpilast. 
Tublid olid ka EÜ12, VA12 ja 
EP12 grupid, kust tulid laagrisse 
kõik seda valikainet õppinud 
õpilased. Teistes gruppides oli 
ka üksikuid kõrvalehoidjaid, 
kõige enam samuti grupist EV12 
– neli õpilast. Kokku oli kõrva-
lehoidjaid, kas põhjusega või 
ilma, kümme. Lisaks nendele oli 
kuus õpilast vabastatud direktori 
käskkirjaga erinevatel põhjustel, 
kaks nendest oli rakendatud 
alternatiivteenistusse. Kaks K12 
grupi õpilast tegid laagris ka 
oma kokapraktikat. Vabal ajal 
võtsid nad osa teistest laagris 
korraldatud ettevõtmistest nagu 
näiteks laskeharjutusest la-

hingrelvaga. Kokad-
ki peavad oskama 
vajaduse korral oma 
kasutusse antud kat-
laid ja võitlejate toi-
duvarusid relvaga 
kaitsta. Teadaolevalt 
oli seekordne laa-
ger erakordne selle 
poolest, et vähemalt 
v i imaste aastate 
jooksul korraldatud 
laagritest ainsana 
ei langenud keegi 
välja ja kõik lõpeta-
sid laagri edukalt. 
Muus osas aga ei 
erinenud see laager 
eelnevatest millega-
gi. Õpilased tegid 
praktiliselt läbi suu-
rema osa sellest tegevusest, 
millest kevadel õppetundides 
olid vaid kuulnud. Loomulikult 
õpiti juurde ka sellist, millega 
õppetunnis pole lihtsalt võimalik 
tegeleda nagu näiteks telkide 
püstitamine, laagri valvamine 
ja maastikul tegutsemine. Ka 
maskeerumine ja erinevad 
liikumisviisid koos käemärkide 
kasutamisega tulevad väljas, 

Pühapäeval, 21. septembril,  
päev enne vastupanuvõitluse 
päeva tähistamist,  kogunes  
Võrumaal Vastseliina kalmistule  
üle 100 inimese. Matusepaiga 
kõrval avati  eelmisel aastal 
maetud kolmeteistkümnele 
metsavennale pühendatud  
mälestusmärk. Kohale olid 
saabunud paljud langenute su-
gulased ja omaksed, need, kes 
olid toetanud mälestusmärgi 
püstitamist ning  mälestusmärgi 
autor Mati Karmin. Külaliste 
seas olid  Vabariigi Valitsuse, 
kaitseministeeriumi, Kõrgema 
Sõjakooli,  Võrumaa maavalit-
suse, Kaitsepolitsei, Kaitseliidu, 
Naiskodukaitse ja Vastseliina 
Vallavalitsuse esindajad. Ava-
tava mälestusmärgi juures oli 
auvahtkonnas kaitseliitlased, 
naiskodukaitsjad, noorkotkad 
ja kodutütred. Tuules lehvisid  
Eesti riigilipud ja Eesti Met-
savendade Liidu lipud. Kui 
Kaitseväe orkester oli esitanud 
Eesti Vabariigi hümni, avas 

Võru maavanem Andres Kõiv 
mälestusteenistuse. Mälestus-
märgi pühitsemistalituse viisid  
läbi EELK Vastseliina Katariina 
koguduse õpetaja Toivo Hollo, 
Kuperjanovi jalaväepataljoni 
kaplan Anna-Liisa Vaher ja 
Eesti Apostliku Õigeusu Kiriku 
Luhamaa preester Peeter Uibo. 
Mälestusmärgilt eemaldasid   
katte Eesti Metsavendade Liidu 
esimees Arnold Ojaste ja Puut-
lipalo punkrilahingus langenud 
Karl Kauri poeg Urmas Kaur. 
Skulptuur koosneb  kolmest 
kuusest, millesse on  raiu-
tud  tekst „Eesti eest surmani“ 
ja Hando Runneli luuleread. 
Lauldi  vaimulikke  laule. Kait-
seliidu Võrumaa  Maleva  Rõu-
ge-Vastseliina Üksikkompanii 
kaitseliitlased lasksid aupauke. 
Mälestusmärgi jalamile asetati 
pärjad. Vabariigi valitsust esin-
das põllumajandusminister Ivari 
Padar, kes oma kõnes ütles 
järgmist: „Me peame tõsiselt 
suhtuma ohtudesse, Eesti Kait-

seväe arendamine ja kulutused 
riigikaitsele  on õiged, arvesta-
des sündmusi Ukrainas“. „Me 
peame ise oma kodumaad 
kaitsma. Puhake rahus, kan-
gelased“, lausus  lõpetuseks 
minister Padar. Arnold Unt, kes 
on mitmeid aastaid aktiivselt 
tegelenud arheoloogiliste uurin-
gutega,  metsavendade ajaloo 
ning matmispaikade  uurimise-
ga, meenutas Puutlipalo, Vigla-
suu ning Lükka punkrilahinguid. 
Mälestusteenistuse lõpul pakuti 
Vastseliina naiskodukaitsjate 
poolt kõigile osalejatele  suu-

pisteid, teed ja kohvi. Nüüd 
võivad need kolmteist metsa-
venda – meest ja naist – rahus 
puhata. Kuid kui palju haudu on 
veel tuvastamata, ei tea keegi. 
Tollaste traagiliste sündmuste 
elavad tunnistajad on juba 
kahjuks surnud ja mälestused 
sellega kustunud. Ka looduslik 
keskkond, kus mitukümmend 
aastat tagasi metsavennad 
hukkusid, on tundmatuseni 
muutunud ning seega on aina 
raskem tuvastada matmispaiku. 
Oleks hea, kui kõik langenud 
leiaksid oma viimse igavese 

puhkepaiga  kodumullas, et 
omaksed saaksid nende hau-
dadele lilli tuua või mälestus-
küünlaid süüdata.
Võrumaa metsavendadega 
seotud ettevõtmised polnud sel-
lega veel lõppenud. Päev jätkus 
Sõmerpalu vallas, kus Heimtali 
kirikus toimus „Hindriku“ talula-
hingus 1946. a. hukkunud kuue 
metsavenna viimsele teele 
saatmine ja ümbermatmine 
Osula kalmistule. 01. aprillil 
1946 aastal hukkusid  Määritsa 
lahingus Liina Sillamaa, Marta 
Määrits, Osvald Tatrik, Karl 
Heerik, Avo Pruus, ja üks tund-
matu. Vallarahvast, omakseid 
ja külalisi oli kogunenud üritu-
sele palju. Kirikusse mahtusid 
vaevalt kõik matusetseremoo-
nias osalejad ära. Koos Ivari 
Padari  ja  Andres Kõivuga  tuli 
kirikusse ka endine Sõmerpalu 
vallavolikogu esimees, nüüd 
Riigikogu  liige, Aivar Rosen-
berg ning julgeolekuekspert 
Erik-Niiles Kross. Kui kiriklik 

teenistus, mida juhtis EELK  
Urvaste koguduse õpetaja Ül-
lar Salumets lõppes, kandsid 
Kaitseliidu Võrumaa Maleva 
Antsla Üksikkompanii kaitseliit-
lased langenud metsavendade 
urnid autole. Algas teekond 
Osula kalmistule. Pikk autode 
rivi  peatus ka „Hindriku“ talu 
varemete ja sinna püstitatud  
mälestusmärgi juures, kus 
lehvis pooles vardas Eesti riigi-
lipp. Kodutütarde poolt süüdati 
seal mälestusküünlad. Osula 
kalmistul maeti metsavendade 
säilmed aupaukude kõlades 
kabeli kõrvale. Kõlasid lau-
lud: „Eesti lipp“ ja „Hoia jumal 
Eestit“. Kolm peotäit mulda 
said saatjate poolt kaasa kõik 
kangelased. Hauaplats kaeti 
rohkete pärgadega.

Uno Minka, Kaitseliidu 
Võrumaa Maleva 

teavituspealik

Kaitsevägi korraldab tuleval aastal 
kõigi aegade suurima õppuse 

Kutsekooli riigikaitse laager

22. september – vastupanuvõitluse päev
Vastupanuvõitluse päeva 
tähistamist Tallinnas Vaba-
dussõja võidusamba juures 
korraldas sel aastal Riigi-
kantselei ja korporatsiooni 
Fraternitas Estica Tallinna 
konvent. Tartu Memento ja 
Eesti Memento Liit tähistasid 
vastupanuvõitluse päeva koos 
üliõpilaskorporatsioonidega. 
22. septembril kell 15 väljus 
Vanemuise alumisest parklast 
buss Tallinna poole. Tartust 
Tallinna sõitsid Tartu Memento 
esimees ja EML-i juhatuse 
liige Enn Tarto ja Tartu Me-
mento juhatuse liikmed Jaan 
Haring, Endel Uudevald ning 
Valve Luuka. Tallinnas läksid 
mementolased korporatsioo-
nide rongkäigus Vabadussõja 
võidusamba jalamile. Härrad 
Haring ja Uudevald kandsid 
Tartu Memento lippu ja Eesti 
riigilippu ning proua Luuka 
mälestuspärga. Kõnekoosolek 
algas Eesti Vabariigi hümni 
laulmisega. Siis anti sõna 
Memento Liidu nimel Enn Tar-
tole. Enne seda proua Valve 
Luuka ja Enn Tarto asetasid 
Vabadussõja võidusamba 
jalamile mälestuspärja. Enn 
Tarto tänas kõiki ettevõtmise 

korraldajaid ja kokkutulnuid. 
Ta rõhutas, et Memento mäle-
tab ja mälestab kõiki Eesti riigi 
vabaduse eest langenuid. Me 
ei unusta pärast Eesti Vabarii-
gi taasiseseisvumist nii maal 
kui merel hukkunuid ning Eesti 
eest langenuid väljaspool Ees-
ti Vabariiki. E. Tarto avaldas 
kaastunnet kõigile leinajatele. 
Oma kõnes rõhutas ta, et meie 
peasõnum täna on see, et 20. 
ja 22. septembril 1944. aastal 
lehvis Tallinnas Pika Her-
manni tornis sini-must-valge 
lipp. Tallinna taasvallutanud 
Nõukogude Liidu okupandid 
võtsid Pika Hermanni tornist 
maha meie riigilipu, mitte nat-
si-Saksamaa lipu ja panid Pika 
Hermanni torni punalipu. Ta 
lisas: „Kõmu Tiefi valitsusest ja 
Toompea tornis lehvinud sini-
must-valgest lipust levis üle 
kogu Eesti. Esmakordselt nä-
gin mina 20. septembril 1944.a 
väljaantud Riigiteatajat Nr.1 
ühe KGB polkovniku sõimu- ja 
ähvarduskirjas okupatsiooni-
aegses pressis. Paljud Eesti 
noored otsustasid, et võitlust 
Eesti riigi, keele ja meele eest 
tuleb jätkata. 12. märtsil 1956. 
aastal otsustasid keskkooli-

õpilased Tartus Toomemäel 
luua Eesti Noorte Maleva. 
Kui 23. oktoobril kuuldi raa-
diost ülestõusust Ungaris, 
siis toetati juba novembri 
algul Ungarit Tartus levitavate 
lendlehtedega. Professor Jüri 
Uluotsa, peaminister Vabariigi 
Presidendi ülesannetes, poolt 
antud käskkirjal, millega ta 
nimetas 18. septembril 1944. 
aastal ametisse Otto Tiefi 
valitsuse oli oluline tähtsus 
vastupanuliikumisele kogu 
raske okupatsiooniaja jooksul. 
Eesti, Läti, Leedu ja Poola 
vajavad NATO  alalist riigi-
kaitselist kohalolekut. Hääletu 
alistumine on mõttetu! On 
kahetsusväärne, et praegused 
võimumehed tahavad ära kin-
kida 5% jätkuvalt Eesti Vabarii-
gile kuuluvat territooriumi. See 
on suur löök setudele! Tartu 
rahust loobumine on aga löök 
kogu Eesti rahvale! Elagu 2. 
veebruaril 1920. aastal sõlmi-
tud rahuleping Eesti Vabariigi 
ja NSV Liidu vahel!“ Pärast 
piduliku kõnekoosoleku lõppu 
Memento liikmed lahkusid. 

Enn Tarto
Kaitseliidu auliige

Puhake rahus, kangelased

Õppus koodnimetusega SIIL 
toimub järgmisel aastal 4. kuni 
15. maini iga-aastase suur-
õppuse Kevadtorm asemel. 
Õppus viiakse läbi kogu Eesti 
territooriumil, kuid suurem osa 
tegevustest koondub Lääne- ja 
Ida-Virumaale. Õppusel osaleb 
vähemalt 12 000 reservväelast, 
tegevväelast, ajateenijat ja kait-
seliitlast. Enam kui pool õppu-
sel osalejatest on reservväela-
sed. Kaitseväe pressiesindaja, 
kaptenmajor Ingrid Mühling, 
ütles, et õppuse eesmärk on 
harjutada 1. jalaväebrigaadi for-
meerimist täismahus. Õppusel 
kontrollitakse kaitseväe valmis-
olekut kiirreageerimiseks, ük-
suste moodustamiseks ja kok-
kuharjutamiseks ning sõjaliseks 
juhtimiseks. 1. jalaväebrigaadi 
koosseisu kuuluvad üksused on 
Scoutspataljon, Kalevi jalaväe-
pataljon, Viru jalaväepataljon, 
tagalapataljon, suurtükiväe-
pataljon, õhutõrjepataljon ja 
pioneeripataljon. Kui seni on 
Kevadtormi õppustel kokku har-
jutanud tavaliselt vaid üks patal-
jon, siis Siili puhul on põhirõhk 
jalaväebrigaadi treenimisel. Ka 

möödunud aastal Kevadtormil 
harjutas vaid üks pataljon 2. ja-
laväebrigaadi staabi juhtimisel. 
Õppus on jagatud kolme etappi. 
Esimene etapp korraldatakse 
4.–8. mail, teine etapp 9.–12. 
mail ning kolmas etapp 13.–15. 
mail. Õppuse esimeses etapis 
üksused formeeritakse ja neile 
viiakse läbi esmane täiendvälja-
õpe. See tähendab, et ligikaudu 
6000 reservväelast saavad 
kätte varustuse, relvastuse ja 
neist moodustatakse üksused. 
Teises etapis viiakse läbi 1. ja-
laväebrigaadi taktikaline õppus. 
Üksuste tasemel on tegemist 
esmakordse nii suuremahulise 
harjutusega. Kunagi varem 
pole Eestis peale iseseisvu-
se taastamist terve brigaad 
koos reservväelastega kokku 
harjutanud. Kolmandas etapis 
toimub õppuse lõpetamine, 
varustuse hooldus ja tagastami-
ne. Õppusele kutsutakse need 
reservväelased, kes on olnud 
ajateenistuses 2012., 2013. ja 
2014. aastal, kuid kaasatakse 
on ka vanemaid reservväe-
lasi. Reservväelaste õppusel 
osalemise aeg sõltub eelkõige 

üksusest, kuhu reservväelane 
kuulub ning ka auastmest. Õp-
pusel osalejatele on ette nähtud 
ka tasu päevaraha näol. Sõdur 
saab 27 eurot, allohvitser 30 eu-
rot ja ohvitser 40 eurot päevas. 
Esimesi kutseid suurõppusele 
ilmumiseks hakkas kaitsevägi 
välja saatma juba augustis ja 
need on juba jõudnud reserv-
väelasteni. Tööandjatega on 
kaitsevägi pidanud konsultat-
sioone mullu sügisest alates. 
Kaitsevägi kirjutas septembri-
kuul Eesti Kaubandus-Tööstus-
kojaga ning Eesti Tööandjate 
Keskliiduga alla heatahte le-
pingule, milles osapooled kin-
nitavad, et aitavad võimaluste 
piires kaasa õppuse edukale 
läbiviimisele. Õppuse eelarve 
on praeguse kava järgi ligikau-
du 6,4 miljonit eurot, mis jääb 
samasse suurusjärku tänavu 
kevadel toimunud õppusega 
Kevadtorm. Suurõppuse SIIL 
läbiviimine ei tähenda siiski 
seda, et Kevadtormi nime all 
õppuseid tulevikus enam ei 
toimu. Järgmine Kevadtorm 
toimub kindlasti juba 2016. 
aasta kevadel.

looduskeskkonnas, paremini 
välja ja jäävad rohkem meelde 
kui õppetunni suhteliselt kuiv 
jutt. Aga toitumine välitingimus-
tes sõdurikatelokist, ööbimine 
telgis ja öised häired „hiiliva 
vaenlase“ eemale peletamiseks 
olid samuti uuteks kogemusteks 
ja vahelduseks seni kogetud 
tsiviilelu tarkustele. Õpilaste 
kirjalikust tagasisidest tuli välja, 

et pea kõigile oli kõige huvita-
vamaks kogemuseks tegelik 
laskmine lahingrelvadest ja mõ-
ningase üllatusena oli paljudele 
huvitav ja meeldiv kogemus ka 
lahingpaaridena orienteerumine 
ligikaudu 10 kilomeetri pikkusel 
rajal. Et kaitseväkke ei saa võtta 
füüsiliselt nõrku inimesi, ei vaja 
tõestamist ja seda tõde silmas 
pidades korraldavad instruktorid 

ka Sakala maleva poolt läbi-
viidavates riigikaitse laagrites 
õpilastele füüsilised katsed nagu 
ajateenijatele ja ka tegevtee-
nistuses olijatele tehakse ehk 
nn Cooperi testi. See koosneb 
kolmest alast, kus reaalsed tule-
mused väljendatakse punktides 
vastavalt testi sooritaja eale ja 
soole. Esimeseks katseks on 
lamades toengasendis käte kõ-
verdamine ehk nn pumpamine 
kahe minuti jooksul. Teiseks on 
selili lamangust istesse tõusmi-
ne ehk harjutus kõhulihastele 
samuti kahe minuti jooksul ning 
kolmandaks alaks on 3200 
meetri ehk 2 miili jooks. Nagu 
üldiselt, nii ka selle laagri pu-
hul on meie noorte füüsilised 
võimed suhteliselt nõrgad. Aga 
need noored, kes tegelevad 
sportlike harrastustega, käivad 
ennast treenimas, suudavad ka 
eelnimetatud harjutustega üsna-
gi edukalt toime tulla. Keskmine 
tase on siiski nõrk. Selle viivad 
alla need, kes näiteks ei suuda 
teha kümmetki kätekõverdust 
või istesse tõusu ja ei jaksa 3200 
meetrit joosta ning vajavad selle 
maa läbimiseks 25 või 30 minu-
tit, samas kui parimad läbivad 
vahemaa isegi 11–12 minuti 
piirides. Tänapäeval on reaalsus 

see, et vaenutegevus ei piirdu 
küberlahingutega vaid sõdur 
peab suutma kanda relva, rak-
meid, laskemoona ja sageli ka 
lisavarustust, mis kokku sageli 
võrduvad peaaegu võitleja enda 
kehakaaluga. Füüsiliselt nõr-
gad inimesed seda ei suuda ja 
seetõttu pole nad suutelised ka 
riigikaitsele olulist tuge pakkuma 
vaid pigem muutuvad ise kaitset 
vajavateks. Kõigele vaatamata 
annavad riigikaitse laagrid noor-
tele ettekujutuse kaitseväelase 
tegelikest teenistusoludest ja 
ka nendest raskustest mida 
tuleb ette ning probleemidest, 
mida kaitseväelased peavad 
lahendama. See on üsna oluli-
ne kogemus noorele iseseisva 
elutee alguses olevale inimesele 
ja vääramatult on nii, et tegevus, 
mille oled ise läbi teinud ja selle 
raskused välja kannatanud jääb 
paremini meelde kui ükskõik kui 
huvitav vestlus, loeng või õppe-
tund klassis. Seetõttu on just 
riigikaitse laager parim viis noor-
tele riigikaitse olemust selgitada 
ja nendes selle vastu suuremat 
huvi äratada. Edu selles nii kor-
raldajatele kui osalejatele.  

Rein Kikas
VKÕK riigikaitse õpetaja  
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• Lääne ringkonnas on val-
minud esimene Eesti-Ukrai-
na lipuvärvides kindapaar!
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Sigade Aafrika katk ja 
Kaitseliit

Sigade Aafrika katk ületas ametlikult meie riigi piiri septembri 
algul, kui positiivse uuringutulemuse andis Valagamaal, Hum-
muli lähistelt, surnult leitud metssea põrsas. 10. septembri 
seisuga oli neid leide juba  kaks ja leidude arv järjest suure-
neb. Mis see sigade Aafrika katk siis on? Sigade Aafrika katk 
on väga nakkuslik ägedalt kulgev sigade viirushaigus, mida 
iseloomustab palavik, verejooks ja põletikulised muutused mit-
mesugustes elundites ning suur suremus. Viirus levib otsese 
kontaktiga haige loomaga või kaudsel teel näiteks nakatunud 
liha sisaldavate söödajäätmete söötmisel sigadele, puukide 
kaudu (selliseid liike Eestis looduslikult õnneks ei esinevat), 
sõiduvahenditega, mitmesuguste sisseseadete või ka rõivas-
te vahendusel. Haiged loomad kannavad viirust edasi kõigi 
eritistega. Sigade Aafrika katku ei haigestu teised loomaliigid 
ega inimesed, kuid viiruse edasikandjateks võivad nad olla. 
Lugupeetavad Kaitseliidu, Naiskodukaitse ja noorteorganisat-
sioonide liikmed! Nüüd on palve teile kõigile. Kui te osalete 
väliõppustel metsas, või mingites teistes ettevõtmistes vabas 
looduses, pöörake palun tähelepanu järgmistele asjaoludele. 

A.Kalam 
Kaitseliidu Sakala maleva Karksi malevkonna 

teavituspealik, Lilli Jahiühingu liige 

KUI LEIATE SURNUD METSSEA:
1. Ärge lähenege sellele ega puutuge korjust. Hoidke ka 
teised loomad (koer) surnud metsseast eemal.

2. Jätke meelde surnud looma asukoht ja teatage kohe 
või vähemalt esimesel võimalusel sellest leiust kas koha-
likku (leiukohajärgset) volitatud veterinaararsti, kes peaks 
telefonile vastama ka peale tööaega ning puhkepäevadel, 
leiukohajärgse maakonna veterinaariakeskust (telefonile 
vastatakse tööajal) või kohalikku jahiseltsi. 
Veterinaar-  ja Toiduameti vihjetelefoni number 
on  605 4750.
 
3.  Seejärel järgige veterinaararsti või kohaliku jahiseltsi 
esindaja korraldusi.
Kaitsmaks oma koduloomi nakatumise eest ja piiramaks 
viiruse levikut, tuleb peale loodusest naasmist (isegi siis, 
kui te ei kohanud midagi nakkuskahtlast) koheselt vaheta-
da riided, desinfi tseerida või vahetada jalanõud. 

4. Ärge külastage ilma olulise põhjuseta majapidamisi, kus 
te teate kodusigu olevat.

Loodetakse teie mõistvale suhtumisele ja abile selle ülimalt 
ohtliku nakkushaiguse leviku piiramisel. Kõigest Aafrika 
seakatkuga seonduvast leiad teavet Põllumajandusminis-
teeriumi erilehelt www.seakatk.ee

Ukraina tegi Venemaale selgeks 
Novorossija asukoha

Ukraina – Vene sõda on vaid 
neljanda maailmasõja sissejuhatus?  

26. septembril avaldas ajaleht 
Postimees, et Ukraina välismi-
nisteerium tegi Twiteri kaudu 
oma Venemaa kolleegidele 
eesotsas ministri Sergei Lav-
roviga selgeks Novorossija 
asukoha. Ukraina selgituse 
järgi saab mõistet Novo-
rossija kasutada üksnes 
Primorje krais Štokovski ra-

joonis asuva samanimelise 
asula kohta. Vene välisminis-
teerium kasutas ametlikult No-
vorossija mõistet venemeel-
sete terroristide kontrolli all 
olevate alade kohta Donetski 
ja Luganski oblastis. Seda 
tõendab Lavrovi ja USA välis-
ministri John Kerry kohtumist 
puudutav avaldus. Nii oli seal 

kirjas, et «kohtumisel arutati 
dialoogi läbiviimist Kiievi ja 
Novorossija juhtkonna vahel». 
Eelpool mainitud mõistet ka-
sutati selles dokumendis veel 
mitu korda. Ukraina välis-
ministeerium ei saanud aru, 
kellega peaks Kiiev dialoogi 
pidama hakkama. Appi tõttas 
Wikipedia, kust selgus, et 

Novorossija on 1893. aastal  
ukrainlaste poolt rajatud 
asula Kaug-Idas. «Kui asula 
elanikud avaldavad soovi pi-
dada dialoogi oma ajaloolise 
kodumaaga, siis me toetame 
seda initsiatiivi,» on kirjas ka 
Ukraina välisministeeriumi 
koduleheküljel Facebookis.  

18. septembril Tallinnas pee-
tud Avatud Ühiskonna Foo-
rumil ütles poliitika analüütik 
ja Vene presidendi Vladimir 
Putini endine majandusnõunik 
Andrei Illarionov, et Ukraina 
sündmused on vaid sissejuha-
tavaks peatükiks sündmusele, 
mida tuleks nimetada sõjaks, 
maailmasõjaks või koguni 
neljandaks maailmasõjaks. 
Moskvast on kuulda olnud, 
et peetakse sõda anglosak-
si tsivilisatsiooni vastu ning 
Ukraina jäi lihtsalt teele ette, 
sõnas Illarionov. Kremli-meel-
ne poliitika analüütik Sergei 
Markov teatas juba maikuul 
väljaandes Moscow Times 
avaldatud artiklis, et Putini 
uue sõja eesmärk on lääne-
liidu löömine kaheks osaks: 
anglosaksi maailmaks, mis 
tuleks hävitada, ja niiöelda 
„sõbralikuks“ mandri-Euroo-
paks. Neljas maailmasõda 
on Kremli propagandamasina 
väljamõeldis ning see märgibki 
sõda, mida Venemaa peab 
pea kogu ülejäänud maailma 
vastu. Vene propagandasõja 
veteran Sergei Kurginjan on 

väitnud, et uus sõda poleks 
Kolmas maailmasõda, sest 
tema hinnangul oli Kolmas 
maailmasõda 1990. aastatel 
lõppenud niinimetatud Külm 
sõda. Illarionovi sõnul tuleb 
tähelepanu pöörata ka praegu-
sele teabesõjale. Teabesõda 
toimub praegu sellisel määral, 
seda saab võrrelda ainult Nõu-
kogude Liidu 1930. aastate 
rahvavaenlaste ja 1940. aas-
tate mõrvar-arstide kampaa-
niatega, ütles ta. Analüütiku 
hinnangul jõuab see vahepeal 
lausa hüsteeria tasemele. Kuid 
see on väga efektiivne mee-
tod, millega saab ära hoida 
teaberünnakute ohvriks lan-
genud inimestel ratsionaalse 
mõtlemise tekkimist. Näiteks 
aitab ju paljude puhul vaid 
sõnade „natsist“ ja „fašist“ ka-
sutamine, ütles ta. Analüütiku 
sõnul on nüüd lisandunud ka 
massiline teabe võltsimine. 
Selle määr on enneolematu, 
teavet mitte ainult ei väänata, 
vaid massiliselt luuakse uut 
niiöelda „reaalsust“. Oleme 
näinud Vene-Ukraina sünd-
mustest, et alguses toodetak-

se 20 valet, siis 40 valet, siis 
juba 60 valet. Tšetšeeniast, 
Dagestanist, Ukrainast, Süü-
riast ja mujalt võetakse mitme 
aasta taguseid kaadreid ja vi-
deosalvestisi ning esitletakse 
neid tänapäevastena. Vene 
meediakanalid pole teabeka-
nalid, vaid propagandaväed, 
kes ründavad esimesena just 
Venemaa elanikke. Illarionovi 
sõnul tuleb mõista, et vas-
tasleeriks pole ainult mitte 
ajakirjanikud, vaid ennekõike 
propagandistlik teabe-Spetz-
naz. Illarionovi sõnul on ka osa 
venelastest loobunud Vene 
meedia jälgimisest. See on 
nagu katk või koolera – tuleb 
vältida sellega igasugust kok-
kupuudet, sest see on väga 
nakkav. Teabesõja eesmärgiks 
pole mitte territooriumide vaid 
inimeste teadvuse vallutami-
ne. Püütakse allutada nende 
aju, teadvust ja väärtushinnan-
guid. Sõltumata sellest, kus 
nad elavad. Tuleb aru saada, 
et teabesõja puhul pole mitte 
tegemist naljaga või mänguga 
vaid ikkagi sõjaga. Kahjuks 
osalevad selles ka need, kes 

seda tegelikult ei taha. Seega 
me oleme nüüd juba sõjas. 
Analüütiku sõnul on inimesed 
oma psühholoogilise vastupa-
nuvõime osas väga erinevad 
– mõned suudavad teabesõ-
jale vastu seista, teised mitte. 
Venemaa puhul võib öelda, et 
umbes 15 protsenti elanikest 
suudab sellele vastu astuda. 
Mida aga teha ülejäänud 85 
protsendi heaks? 
Mida teha nende Eestis ela-
vate isikutega, rahvusest hoo-
limata, kes samuti, võib-olla 
küll erinevatel põhjustel, on 
vastuvõtlikud valeteabele ja 
vaenulikule propagandale, 
andmata endale aru selle 
võimalikest tagajärgedest. 
Kahjuks selliselt inimesi meil 
ikka veel leidub ja vist keegi 
ei tea nende osakaalu, on see 
15,25 või enamgi protsenti? 
Ja kas meil on tehtud piisavalt 
tööd selle „katku ja koolera“ 
ärahoidmiseks või raviks? 
Siin saab ka iga kaitseliitlane 
ja naiskodukaitsja, asjalikum 
noorkotkas ja kodutütargi nii 
mõndagi ära teha. Mõelgem 
sellele!  

Naiskodukaitse üleskutse
Naiskodukaitse on alates 
2010. aastast saatnud igal 
aastal paarsada omatehtud 
sõrmiku- ja sokipaari Afga-
nistanis ja mujal välismis-
sioonidel viibivatele Eesti 
kaitseväelastele. Kuna suure-
mahuline Afganistani missioon 
on Eesti jaoks lõppenud, aga 
naiskodukaitsjate tahe aidata 
ja iseseisvuse eest võitlejaid 
ei ole kadunud, siis sellel 
aastal suuname oma energia 
sinna, kus seda kõige roh-
kem vajatakse - Ukrainasse!  
Naiskodukaitsjate eesmärgiks 
on kokku koguda võimalikult 
suur hulk Ukraina – Eesti 
värvides isetehtud villaseid 
sokke ja sõrmkindaid, lisada 
neile soojad tervitused ning 
saata asjad piirkonda, kus 
neid kõige enam vaja läheks. 

Kudumisprojekti kaudu saame 
näidata sümboolset toetust 
Ukraina Rahvuskaardi ridades 
võitlevatele meestele ning 
kriisipiirkonnas abivajavatele 
tsiviilelanikele. MTÜ Eesti 
Pagulasabi kaudu on Naisko-
dukaitsel olenevalt kudumite 
kogusest võimalik saata üks 
osa sokkidest ja sõrmkinnas-
test Zaporižžja oblastisse, 
kuhu on septembri lõpu seisu-
ga ametlikult registreeritud 27 
779 sisepagulast. MTÜ Eesti 
Pagulasabi esindaja Eero 
Jansoni sõnul moodustavad 
valdava enamuse (89%) si-
sepagulastest naised, lapsed, 
vanurid ja puuetega inimesed. 
„Kuigi kohalik omavalitsus 
koostöös ettevõtjate ja ko-
halikest elanikest vabatahtli-
kega on teinud ära suure töö 

Kodutütarde II olümpiamängud
Reede, 26. septembri, õhtul 
kogunesid Kodutütarde 15 
ringkonna kuueliikmelised 
võistkonnad Paidesse, et osa-
leda teisel kodutütarde kooli-
olümpiamängudel. Üldkokku-
võttes saavutas Sakala ring-
konna võistkond seal esikoha. 
Sakala ringkonda  esindasid 
Sandra Vesseluha, Annabrita 
Kalda, Karolina Pugal, Agnes 
Abermann Paistu rühmast 
ning Anette Suigusaar ja Meeri 
Teras Pääsupesa rühmast. 
Lisaks üldarvestuse esime-

sele kohale võitsid Sakala 
ringkonna kodutütred  ka  kaks  
medalit individuaalarvestu-
ses. Sandra Vesseluha pälvis 
kuldmedali nooleviskes ning 
Agnes Aberman võitis kuldme-
dali ronimises. Suur tänu meie 
esindusvõistkonnale ja nende 
tublidele juhendajatele. Loosi 
tahtel korraldab järgmised 
kodutütarde kooliolümpia-
mängud kahe aasta pärast 
Kodutütarde Põlva Ringkond. 
Citius, altius, fortius! 

sisepagulaste abistamiseks, 
on jätkuvalt puudus kõige es-
mavajalikumast, ka soojadest 
riietest, Naiskodukaitse kogu-

tud kudumid annaksid panuse 
sisepagulaste talveriiete osa 
koguvajadusest,“ sõnas Jan-
son. Kui eelnevatel aastatel 
on Naiskodukaitse kudumis-
projekte korraldanud pigem 
organisatsioonisiseselt, siis 
seekord on eesmärk teha ise 
ja kutsuda üles kõiki Eesti naisi 
projekti panustama. Üheskoos 
suudame rohkem ja saame 
näidata, et praeguse olukorra 
kiire lahendus Ukrainas on 
meile äärmiselt oluline.
Kõik soovijad saavad 29. 
septembrist kuni 10. det-
sembrini tuua isetehtud so-
kid ja sõrmkindad Kaitselii-
du Sakala malevasse, kus 
Naiskodukaitse need kokku 
kogub, vastavalt vajadusele 
komplekteerib ning Ukrai-
nasse toimetab.

Sakala maleva 
sünnipäevalised 
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