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Kindral Kiili sõnul on ülesandeid Kaitseliidule juurde tulnud ning prae-
guseks on ülesannete spekter, mida Kaitseliit peab katma, üsna lai. 

6. oktoobril külastas Võrumaa malevat Kaitseliidu ülem 
brigaadikindral Meelis Kiili, kes rääkis nii rahvusvaheli-
sest olukorrast kui kuulas ka maleva probleeme. 

Võrumaa maleva allüksuste pealikud, nende asetäitjad, 
jao- ja rühmapealikud ning staabitöötajad kuulasid Kaitse-
liidu ülemat suure huviga.

„Olukord maailmas on väga rahutu, kahe suurriigi vahel 
on tõsine konflikt,“ sõnas Kiili.

Pärast ülevaadet rahvusvahelisest olukorrast räägiti 
malevate muredest ja kitsaskohtadest.

Põhjalikumalt lahkas kindral eelseisvate õppuste temaa-
tikat ja sealt lähtuvaid ülesandeid.

Auditooriumil oli palju küsimusi, mille teemad ulatusid 
seinast seina. Käsitleti relvastuse, varustuse, eelarve, aga ka 
Petseris asuva Kaitseliidu maja staatust. Võru maavanem 
Andres Kõiv käsitles ammust probleemi seoses Nursipalu 
lasketiiruga.

Teemaks oli ka sellel aastal ära jäänud suvepäevad ja  
küsimus Võrumaa maleva taristu kohta.

Võru malevkonna pealik nooremleitnant Toomas Piir-
mann tundis tõsist muret 2017 aasta pingelise väljaõppe-
plaani üle.

„Peaaegu igal nädalavahetusel on mingi õppus. See on 
liiast, sest kaitseliitlastel ei jää vaba aega,“ ütles Piirmann.

„Pinge on laes ja piir on käes, midagi on vaja midagi 
muuta.“ 

Kohtumine kestis üle kahe tunni. Kaitseliidu ülem sai tea-
da Võrumaa maleva muredest, probleemidest ja lubas igati 
kaasa aidata, et need leiaksid kiiresti positiivse lahenduse.

Uno Minka
Võrumaa maleva 

teavituspealik

Brigaadikindral Meelis Kiili külastas 
Võrumaa malevat

Kaitseliidu ülema bri-
gaadikindral Meelis 
Kiili hinnangul teeb 
Kaitseliit enam kui 
eeldaks tema kaalu-
kategooria. See pole 
aga põhjus loorberitele 
puhkama jäämiseks 
ning Eesti üht suurimat 
vabatahtliku organi-
satsiooni ootavad ees 
mitmed muudatused.

Astusite Kaitseliidu 
juhtima 17. detsembril 
2012. Kas saab võrrel-
da toonast Kaitseliitu 
praegusega, sest minu 
meelest on organisat-
sioon teinud läbi üsna 
suure muutuse?

Alati saab võrrelda. 
Ma võin võrrelda prae-
gust Kaitseliitu ka selle 
Kaitseliiduga, kus ma 
alustasin. Muutused toi-
muvad ju kogu aeg ja 
kui poleks muutusi, siis 
oleks midagi korrast ära, 
sest vaatamata sellele, 
et hoiame traditsioone, 
peame samas kaasas 
käima julgeolekulukorra 
põhidünaamikaga. Sa-
muti peame endale aru 
andma, miks Kaitseliit 
on üldse ellukutsutud, 
mida ta peab Eesti rah-
vale andma. Nii, et võib 
öelda, et loomulikult on 
Kaitseliit nende nelja 
aastaga muutunud.

Üheks muutuseks on 
ülesannete juurde tu-
lek ...

Ülesandeid on juurde 
tulnud ja tegelikult ole-
me saanud territoriaal-
kaitse vastutuse. Loo-
mulikult ei tule see liht-
salt. Mitte ainult Kaitse-
liidus,  vaid ka meie 
valitsemisalas ja riigis 
laiemalt tuleb selgitada, 
miks just Kaitseliit. Ise 
ma leian, et see on väga 
loogiline, sest Kaitseliit 
ongi ju üle-Eestiline tur-
vavaip. Tegelikult on ka 
Kaitseliidu ülesannete 
spekter, mida peame 
katma, üsna lai ja selleks 
peab olema ka loogiline 

juhtimine, mida maa-
kaitseringkond võimal-
dab.

Kuidas Teie hinnan-
gul maakaitseringkon-
dade käivitumine on 
läinud?

Paremini, kui ma oota-
sin. Ringkonnad on juh-
timise loogikaga koos-
kõlas, mul on rahuajal 
26 otsealluvat,  keda on 
juba rahuajal raske juhti-
da, kuid kui me räägime 
kriisi- ja sõjaajast, siis 
on see suisa võimatu. 
Seetõttu on loogiline, et 
oleme osa oma juhtimis-
pädevusest delegeeri-
nud sõjaala raames alla 
neljale malevapealikule. 

Eestis on praegu käi-
mas haldusreform, mis 
suure tõenäosusega 
muudab üsna märki-
misväärselt maakon-
dade piire. Kas Kait-
seliidul on nägemus, 
kuid see võib mõjutada 
malevate struktuuri?

Kaitseliidu seadus 
määrab ära Kaitselii-
du rahuaja struktuuri 
ja see oli teadlik valik 
omal ajal, et Kaitselii-
du malevad järgivad 
maakondlike piire. See 
on loogiline valik, kuid 
arvata, et haldusreform 
Kaitseliidust täielikult 
mööda läheb, on naiiv-
ne. Loomulikult võib 
see endaga kaasa tuua 
nii positiivseid kui ka 
negatiivseid ilminguid.  
Kunagi tegin ma nalja, 
et töötava haldusrefor-
mi tegemiseks on vaja 
ette võtta Kaitseliidu 
struktuur ja vaadata, 
kuhu on tekkinud ma-
levkonnad. Kuna ma-
levkonnad tekivad ak-
tiivsete inimeste ümber 
ja nende initsiatiivil, siis 
on need malevkonnad 
ja kohalikud omavalit-
sused omavahel tihedalt 
lõimunud.  Ja kuna meil 
on malevkonna saami-
seks vaja teatud piirarv 
kaitseliitlasi, siis näi-

tab see ka, kui palju on 
seal aktiivseid elanikke. 
Mulle tundub, et paljus-
ki haldusreform seda 
mustrit praegu järgibki. 
Kuid tulevikus me vaa-
tame neid arenguid Kait-
seliidu seaduse mõistes 
ja äkki tulebki siis ehk 
seadust muuta.

Eesti kaitse-eelarve 
suureneb veidikene 
järgmisel aastal, kas 
see toob endaga midagi 
kaasa ka Kaitseliidule?

Kaitsekulud suure-
nevad, kuid kulutused 
Kaitseliidule ja kaitse-
väele ei suurene, kuna 
need kulud suurenevad 
liitlaste arvel. Mis riigi 
seiskohalt on majan-
duslikus mõttes hea, 
kuna liitlased toovad 
kaasa üsna suure res-
surssi, mis elavdab meie 
majandust.  Kaitseliit 
ei taha küsida rohkem 
raha, kui me suudame 
ära hallata. Tegemist on 
ju suletud süsteemiga, 
sest kui meie saame roh-
kem, jääb kuskil mujal 
mingi oluline võimekus 
välja arendamata.  Meid 
rahastatakse selles ula-
tuses, mis ülesandeid 
meile antakse ja selle 
räägime Kaitseminis-
teeriumiga igal aastal 
uuesti läbi. Kaitseliidule 
jääb riigikaitsele eralda-
tud 2 protsendist oma-
korda 8 – 10 protsenti. 
Miks nii vähe? Põhjus on 
lihtne: meil pole kalleid 
relvasüsteeme, nagu on 
kaitseväel, kus üks ra-
kett võib maksta kuni 
300 000 eurot. 

2014. aastal liitus Kait-
seliiduga väga palju 
inimesi. Kuidas on olu-
kord praegu?

Jätkuvalt kasvame, 
kuigi inimesi arvatakse 
samal ajal ka välja. Meie 
ridades on inimesi, kelle-
ga pole meil enam ühen-
dust ja need arvame väl-
ja. Kuid samas on palju 
neid, kes elumuutuste 

tõttu ei saa hetkel kaasa 
lüüa ning neid me liht-
salt ei määra kiirreagee-
rimisüksustesse, kuid 
nad on meil olemas. Ja 
kui riigi julgeolekuolu-
kord peaks muutuma, 
siis neil on väljaõpe ju 
olemas ja nad vajavad 
ainult väikest värsken-
dust. Ma olen rääkinud 
meie valitsemisalas ole-
vatele inimestele, et ärge 
looge endale illusioone, 
et kaitseliitlased on teie 
jaoks 24/7 kasarmu-
tes olemas. Rahuajal on 
kaitseliitlase esmane ko-
hustus leiba teenida ja 
vaid keerulistel aegadel 
muutuvad riigi vajadu-
sed tema jaoks priori-
teetseks.

Rääkides laiapõhili-
sest riigikaitsest, mida 
Kaitseliit saab siinko-
hal ära teha?

Kõigepealt olgu öel-
dud, et riik ei saa kunagi 
teha kõike ära inimese 
enda eest. Mingi vas-
tutus peab ju jääma ka 
inimesele ja minu jaoks 
on küsimus, kas mina 
vastutan oma tuleviku 
eest või delegeerin selle 
riigile. Samas ongi Kait-
seliit loonud platvormi, 
läbi mille on võimalik 
ellu viia laiapõhist riigi-
kaitset. Kaitseliitu tuleb 
vaadelda ruumiliselt, 
võrgustikena. Me pigem 
suudame organisatsioo-
nis üles lugeda elukut-
seid mida meil pole, kui 
neid mida meil on. Kuid 
need on ju kõik võrgusti-
kud, mis pakuvad hästi 
planeeritud tegevuste 
kaudu inimestele tuge. 
Me ei võta inimestelt 
vastutust, kuid me pa-
kume neile tuge. 

Sander Silm
Lõuna MKR teavitus-

töö spetsialist

Intervjuu ilmus esma-
kordselt Lõuna maakaitse-
ringkonna uudiskirjas.

Brigaadikindral Kiili:  Kaitseliit teeb 
enam kui tema kaalukategooria eeldaks

Foto: Sander  Silm
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oma mõte

Tänasega on ilmunud juba 200 numbrit ajalehte Oma Maa. 
Teen nüüd väikese tagasivaate selle lehe saamisloost.

Nagu ikka, oli kõigepealt idee. Selle käis välja Priit Silla, 
aga mina ei olnud eriti suures vaimustuses. Miks küll? Aga 
ikka sellepärast, et tegemist oli hoopis teistlaadi tegevusega, 
kui me olime seni harjunud. Ka ei olnud veel ükski teine 
malev oma lehega maha saanud. Mõnel maleval oli küll 
vallalehe vahel oma tegevusi tutvustav vaheleht, kuid see 
oli ka kõik.

Ent Priit oli oma soovides väga püsiv ja lõpuks suutis 
mindki oma usku pöörata.

Leppisime kokku, et Priit hakkab tegelema lehega ja mina 
aitan kõrvalt niipalju kui võimalik. Idee oli, et lehest saaks 
Lõuna-Eesti malevate ajaleht, kus kõik malevad oleksid 
võrdselt osalised. Palusingi „lõunaosariikide” juhid Viljan-
disse, et kuulata ka nende arvamusi. Põhimõtteliselt olidki 
kõik osalejad nõus, et lehte on vaja, kuid mitte kõik ei olnud 
kohe päri selle toetamisega. Ikka sellepärast, et mõnel oli juba 
oma vallalehe vaheleht olemas ja sellega oldi rahul.

Lehe asutamine oli nüüd otsustatud ja lahendamist vajas 
terve hulk tehnilisi probleeme. Esimene ja ehk kõige suurem 
probleem oli rahastamine. Peastaabile ei saanud lootma 
jääda, seega tuli trükkimiseks ise vahendeid leida. Siin tulid 
appi Eesti Piirivalve Ohvitseride Kogu, Viljandi maavalitsus 
ning Viljandi linnavalitsus. Väiksemate summadega toetasid 
veel mõned kohalikud omavalitsused ja teised sponsorid. 
Natuke sai raha anda ka maleva omavahenditest.

Raha oli nüüd olemas, aga kes hakkab lehte kokku pane-
ma? Üks ja põhiline tegija oli muidugi Priit, kuid seda oli 
ikkagi vähe. Kaastööd lubasid küll ka teised malevad, kuid 
see ei teinud lehte veel trükikõlbulikuks. Oli vaja kogenud 
ajakirjanikku, kes aitaks küljendamise ja kujundamisega. 
Leiduski selline inimene: ajalehe Sakala endine ajakirjanik 
Jaanika Kressa. Kuid siin tekkis kohe järgmine probleem – 
nimelt soovis ta saada korralikku palka. Veel oli Kressal oma 
nägemus lehest, mis tähendas, et ta arvas, et see on koht, kus 
ta saab näidata oma poliitilisi veendumisi. Seda ma ei saanud 
kuidagi lubada ja nii tuli meil temaga varsti hüvasti jätta.

Kui esimene number valmis sai, võtsin ma selle Tartusse 
kaasa ja tutvustasin seda ka teiste malevate pealikutele. 
Maleva pealikute nõupidamist viis läbi tollane Kaitseliidu 
Peastaabi ülem, kes luges algatuseks mulle väga karmid 
sõnad peale ja siis keelas selle lehe tegemise üldse. Tema 
sõnad olid, et peastaap raha ei anna ja ega te üle kolme 
numbri nagunii ei tee.

Mina muidugi viitasin Kaitseliidu kodukorrale, kus oli 
selgelt kirjas, et muuhulgas on malevatel õigus välja anda 
oma lehte. Hiljem tuli peastaabi ülem ja vabandas nelja silma 
all oma sõnade pärast. 

Tuleb nüüd välja, et tollane peastaabi ülem siiski eksis. 
Tänaseks on eelarves sellele lehele ka peastaabi toetus olemas 
ja kolmest numbrist on saanud koguni kakssada.

Mida öelda lõpetuseks? Eks ikka seda, et soovin omalt 
poolt tegijatele ikka edu järgmise kahesaja numbri tegemi-
seks. 

Mati Mumm
Kaitseliidu Sakala maleva pealik 

aastatel 1998–2001  

Oma Maa keeruline loomislugu
Uno Minka on Võrumaa 

maleva teavituspealik. Ta 
on mees, kelleta Oma Maa 
ei oleks see, mis ta praegu 
on. Ta on kõikides oma 
tegemistes hingega asja 
juures.

Saame  kokku Võrus, 
maleva majas ja juttu jät-
kub kauemaks. Tegelikult 
pole see neile, kes Unot 
teavad, mingi uudis.

“Olen Kaitseliidus alates 
2009. aastast,” räägib Min-
ka. “Enne polnud aega, 
töötasin keskkonnaametis 
umbes 13 aastat juhtiv-
inspektorina. Aga kui ma 
oleksin varem teadnud, kui 
tore seltskond on Kaitselii-
dus, siis oleksin juba ammu 
liitunud.”

Keskkonnaametis tea-
vituspealik enam ei tööta, 
kuid see-eest võib näha 
teda Räpina Aianduskoo-
lis töökeskkonna ohutuse 
loenguid lugemas. Kooli-
lehele teeb ta samuti kaas-
tööd ja tutvustab Kaitselii-
tu ning kirjutab Võrumaa 
malevast lugusid ka Põlva 
maakonnalehele Koit ja 
ajakirjale Kaitse Kodu.

Kaitseliitu astudes sai 
Unost kohe ka maleva tea-
vituspealik. Tegelikult on 
tal aga hoopis juriidiline 
haridus. “Lõpetasin Tartu 
ülikoolis kaugõppes õigus-
teaduskonna,” sõnab mees.

Sellega aga juriidili-
sed teemad piirduvad ja 
Uno sukeldub talle omase  
kirega nendesse valdkon-
dadesse, mis talle olulised 
on.

Laskmine, kalandus, 
jahindus, kokkamine, 

pere

 “Ma olen kogu elu ka lask-
misega tegelenud,” kõneleb 
Uno. “Mulle meeldivad rel-
vad ja mul on Kaitseliidus 
esilaskuri märk välja tee-
nitud.”

Edasi liigub jutt kalapüü-
gile, jahile ja ühtäkki oleme 
kokkamise juures. Nojah, 
õnneks on järjest vähem neid 
mehi, kelle jaoks on külm-
kapp alati lukus ja võti naise 
või ema kotis. 

“Ma teen ise sülti. Hea sül-
di saladus on selles, et por-
gandiribad ja sibularattad tu-
leb pliidiraual pruunistada,” 
sõnab Uno söögitegemise 
loo jätkuks. “Tegelikult ma 
teengi kodus kõik lihatoidud 
ise.” 

See lause öeldud, heliseb 
teavituspealiku taskus tele-
fon ja lepitakse kokku õhtune 
grillimine. 

Siis  hakkab Uno  rääkima 
perekonnast. Iga sõna taga 
on tunda suurt armastust.

“Minul ja abikaasal Astri-
dil on kaks tütart ja ma olen 
neljakordne vanaisa,” sõnab 
ta. “Üks tütardest, Mairis 
elab ja töötab juba kaheksa 

aastat Luksemburgis euro-
parlamendi ametnikuna. Ta 
on abielus belglasega ja neil 
on kaks last. Teine tütar, Dia-
na, kes sai oma nime jahiju-
malanna järgi, on kodumail.” 

Luuletava 
teavituspealiku mured ja 

rõõmud 

“Mulle meeldib teavitus-
pealiku töö. See tähendab koh-
tumisi uute inimestega. Kaks 
korda aastas saavad malevate 
teavituspealikud kokku, meil 
on huvitavad seminarid ja 
loengud.”

Uno jätkab, et ta kirjutab 
valdavalt positiivselt ega hooli 
kollasest ajakirjandusest. Et 
teavituspealiku töö on seotud 
tihedalt ka fotograafiaga, võib 
Unot erinevatel üritustel ikka 
koos fotoaparaadiga trehvata. 

Ta täiendab end nii palju kui 
võimalik ka  Kaitseliidu Kooli 
kursustel.

Ja neid pikad luuletused, 
mida Uno kirjutab, on vist sa-
muti päris paljudeni jõudnud.

“Mulle valmistab muret see, 
et ei viitsita kirjutada,” hakkab 
Uno teavituspealiku muredest 
rääkima. Arvatavasti pole see 
probleem ühelegi teavituspea-
likule võõras. 

“Palju rohkem oleks vaja 
kirjutada, jäädvustada. Kait-
seliit peaks kogu aeg pildil 
olema, aga iseenesest see ei 
tule. Vaja on jäädvustada 
ajalugu, et kui taasasutajad 
kunagi kaovad, siis nende  
mälestused jääksid alles. Kui 

me praegu seda kirja ei pane, 
siis pole meil tulevikus ka 
midagi mäletada.”

Kaitseliidus on koht 
igaühele

Teavituspealikku paneb 
muretsema Kaitseliidu liik-
mete passiivsus. “Kui 370-st 
inimesest tulevad 20 laskma, 
siis on see hea tulemus, “ toob 
ta näite. ”Juba teist aastat on 
ära jäänud meie retk Käve üle 
küngaste. Sellest on kahju kui 
traditsioonid välja surevad.”

Uno on veendunud, et Kait-
seliidus tegutsedes saavad 
kõik Eesti heaks panustada. 

“Kes siis veel kui meie ise ei 
kaitse Eestit,” ütleb ta. “Kait-
seliidus on mõttekaaslased, 
ühised teod. Ideaalne oleks 

kui igas külas oleks mõni 
kaitseliitlane. Samuti tuleb  
Kaitseliitu palju laiemalt tut-
vustada.”

Selles suhtes on Unol õigus. 
Ise organisatsioonis olles ar-
vame küll, et iga inimene teab, 
mis ja milleks on Kaitseliit või 
Naiskodukaitse. Tegelik pilt 
aga nii ilus pole.

“Me peame Kaitseliidust 
rääkima, tegema tutvustavaid 
päevi. Igaüks saab Kaitselii-
dus tegeleda meelepäraste   
asjaga. Teadvustagem siis 
seda. Mulle tundub, et rah-
vas üldiselt usaldab Kaitse-
liitu,” jätkab ta.

Uno Minkal on kaitsetahe 
olemas. “Ma olen küll vana 
mees, aga võitlen Eesti eest 
surmani,” on ta kindel. 

Eda Kivisild

Mees, keda jätkub kõikjale

oma maa toimetus tänab

Uno ja major Tanel Rütman Kevadtorm 2014 lõpetamisel.

Uno oma jahitoas.

Uno pere. Vasakult tütar Diana ja tema ees poeg Margo, tütar Mairis 
ja tema ees on tütred Laura ja Julie, Uno ja abikaasa Astrid. 

Fotod: eraKOGU

Head lugejad, kirjutajad, 
pildistajad, kaasaelajad!

Aitäh, et olete olemas. 
Ilma teieta ei oleks ka 
praegust Oma Maad. 

Sakala malev on 16 aasta 
jooksul andnud välja juba 

200 numbrit.
Teeme oma tööd 
vabatahtlikult ja kui tulemus 
ka teile korda läheb, siis seda 
õnnelikumad me oleme.

Toimetus
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Võidupühal avati Kodave-
re kirikus mälestustahvel en-
dises Kodavere kihelkonnas 
sündinud ja Eesti vabaduse 
eest langenud kaitseliitlas-
tele tekstiga „Igavene mäles-
tus Kodavere kihelkonnas 
sündinud kaitseliitlastele, 
kes langesid võitluses Eesti 
vabaduse eest okupatsiooni-
aastatel.“

Mälestustahvli paigalda-
mise mõtte algataja ja teostaja 
oli Kodavere kihelkonna Pala 
vallas sündinud Kaitseliidu 
Tallinna maleva Nõmme ma-
levkonna kaitseliitlane Lembit 
Kurs, kelle isa võttis Vaba-
dussõjast osa legendaarses 
Kuperjanovi pataljonis.

„Olen Nõmme malevkonna 
liige ja töötanud malevkonnas 
üle 12 aasta kuni pensioni-
le minekuni. Lugedes Leho 
Lõhmuse raamatut Nõm-
me Kaitseliit sain teada, et 
Nõmme malevkonna pealik 
Karl Aleksander Reinaste oli 
sündinud Pala vallas Koda-
vere kihelkonnas. Nii tekkiski 
mõte panna kõigile Kodavere 
kihelkonnas sündinud kait-
seliitlastele mälestustahvel,“ 
ütles Kurs. „See on ühtlasi 
vabatahtlik annetus oma rah-
vale Eesti Vabariigi sajandaks 
sünnipäevaks.“

Üritust aitas korraldada 
Pala rahvamaja juhataja nais-
kodukaitsja Margit Soieva.

Mälestustahvli avamisel 
osalesid kaitseliitlased ja nais-
kodukaitsjad. Auvalves olid 
kodutütred Älis Tõnisson ja 
Johanna Aren Jõgeva ring-
konna Pala rühmast ning 
noorkotkad Tarmo Treial ja 
Urmet Kaur Jõgeva male-
va Pala rühmast. Mälestus-
tahvlilt eemaldasid katte Älis  

Tõnisson ja Tarmo Treial. 
Mälestustahvl i  õnnis tas 
 kirikuõpetaja Raigo Ojamets, 
tahvli ette asetati lillepärg ja 
lillekimpe ning süüdati mäles-
tusküünlad.

 

Mälestustahvli paigaldamise 
eestvedaja Lembit Kurs tänas 
kõiki osavõtjaid ja tahvli val-
mimisele kaasaaitajaid ning 
avaldas lootust, et tulevikus 
leiab väärika koha ka Pala rah-
vamajas olnud mälestustahvel 

Vabadussõjas langenutele, mis 
hävis Nõukogude okupatsioo-
ni ajal. 

Aart Nõmm
kapten, Tallinna maleva 

Nõmme malevkonna 
kompaniiülem

 Kaheteistkümnekordse 
laskmise maailmameistri Gus-
tav Lokotari kaheksandad mä-
lestusvõistlused toimusid sel 
aastal Välustes.  Võitis Aleksei 
Osokin Viru malevast ja Tal-
linna maleva võistkond koos-
seisus Raul Erk, Ain Muru, 
Janis Aarne ja Elmet Orasson. 

Individuaalselt saavutasid 
Viru maleva laskurid Sander 
Gutmann teise ja Rain Sepping 
kolmanda koha. 

Võistkondades tuli tei-
seks Sakala ja kolmandaks 
Viru maleva esindus.  Kok-
ku tul id  omavahel  jõu-
du katsuma kümne ma-
leva esindusvõistkonnad.  
Võistlus Sakala maleva Välus-
te lasketiirus algas elektrooni-
ka põhjustatud väikese viivi-
tusega, kuid  sellega suurenes 
vaid võistluspinge. Sellises 
21. sajandi tiirus on mugav 
võistelda nii laskuritel kui 
kohtunikel. Tulemused, mida 
muidu peab võimsa pikksil-
maga pabermärklehest taga 
otsima, tulevad laskuri kõrval 
selgelt ekraanile. Tulemuse 
kokkuarvutamisega tegeleb 
arvuti ja kasvõi kümnendiku 
täpsusega.

 Viimased kolm võistlust 
olemegi kasutanud Sakala 

maleva külalislahkust ja selle 
tiiru mugavusi. Tulejoonel oli 
54 laskurit kümnest malevast, 
mis on senine osalusrekord 
ja korraldajate lootustes ka 
populaarsuse kasvu näitaja. 
Seda kinnitavad ka kahe ük-
siküritaja väljaspool arvestust 
protokolli kantud tulemused. 

Malevasiseses võistluses 
osales kolm malevkondade 
esindust ja Naiskodukaitse 
Viru ringkonna  tublimad 
laskurid. Võitis Kadrina ük-
sikkompanii võistkond Tapa 
ja Rakvere malevkondade ees. 
Kuigi individuaalses konku-
rentsis olid kõik võistlejad 
võrdsed, suutsid võitjad Kad-
rina üksikkompaniist  Aleksei 
Osokin, Sander Gutmann, 
Enno Jersov ja Vahur Saare-
mets võistkonnana saavutada 
suurema kogusumma kui 
Tallinna maleva võistkond.  
Heast sõdurisupist jõudu 
kogunud ning lõpurivistusel 
võitjatele antud erikujundu-
sega diplomite ja auhindadega 
asusid laskurid koduteele 
lubadusega järgmisel aastal 
kindlasti jälle kohal olla. 

Hannes Reinomägi  
Viru maleva teavituspealik

Fotod: eraKOGU

Sakala maleva pealik major Ahto Alas ja jalgpalliklubi Tulevik  
president Raiko Mutle.

Mälestustahvli avamise tseremoonial osalesid (vasakult) Olev Teder, Rein Vanja, Ants Nurk, Hans 
Kalling, Lembit Kurs, Valdek Salum, Eldur Lõhmus ja Tiit Hilpus. 

Lembi Kurs koos avamisel osalenud kodutütarde ja noorkotkastega

Kodaveres on nüüd mälestustahvel 
langenud kaitseliitlastele

Kaitseliidu Sakala Malev ja Viljandi Jalgpalliklubi 
Tulevik sõlmisid  27. oktoobril koostöökokkuleppe, 
mille põhieesmärk on arendada Viljandimaa inimeste 
sportlikku tegevust ja riigikaitsealast teadlikkust. 

Järgmisel aastal planeerivad koostööpartnerid eesmärgi 
täitmiseks mitmeid ühistegevusi. Jalgpalliklubi Tulevik 
võimaldab Sakala maleva liikmetel kasutada kunstmuru-
väljakuga jalgpallistaadionit ja hakkab maleva liikmeid 
ka treenima. Regulaarsed treeningud algavad 2017. aasta 
märtsist. 

Sakala malev viib jalgpalliklubi Tulevik esindusmees-
konnale läbi riigikaitsealase koolituse. 

Koos planeeritakse teha üritusi, mis tutvustavad maa-
konna elanikele nii riigikaitselist ja kui sportlikku tegevust. 

„Eesti vanima maleva ja maakonna ühe suurema spor-
diklubi vaheline koostöö on loomulik samm kahe orga-
nisatsiooni vahel,“ ütles Sakala maleva pealik Ahto Alas. 
„Selle tulemusena soovime tõsta nii malevlaste füüsilist 
valmisolekut, kui sportlikke inimeste teadlikust riigikait-
sesse panustamise võimalustest.“

Viljandi jalgpalliklubi Tulevik president Raiko Mutle sõ-
nas, et kahe organisatsiooni vahel leidub palju puutepunkte 
ja ühiseid väärtushinnanguid ning tegus koostöö võimal-
dab paremini teostada üht ühist eesmärki: tõsta kohalike 
elanike elukvaliteeti läbi moto „Terves kehas terve vaim“.

Viljandi jalgpalliklubi Tulevik on üks Viljandi maakonna 
suurimaid organisatsioone, mis koondab jalgpallihuvilisi 
inimesi. 

Oma Maa

Sakala malevlased saavad 
hakata jalgpalli mängima

Gustav  Lokotari  mälestusvõistlused 
toimusid seekord Välustes

Võistkondlik  
paremusjärjestus: 

I   Tallinna Malev        920 silma  
II    Sakala Malev     891 silma  
III   Viru Malev     884 silma  
4.   Pärnumaa Malev 880 silma  
5.   Alutaguse Malev 831 silma  
6.   Rapla Malev     786 silma  
7.   Jõgeva Malev      784 silma  
8.   Saaremaa Malev   
                     733 silma  
9.   Tartu Malev      656 silma  
10. Põlva Malev      579 silma
 

Viru maleva sisene 
arvestus: 
 
I    Kadrina üksikkompanii  
 956 silma  
II   Tapa malevkond       
873 silma  
III  Rakvere malevkond   
  699 silma  
4.   NKK Viru Ringkond   
  519 silma 

Ajal, mil septembrist sai 
oktoobrikuu, toimus Naisko-
dukaitse välikokkade võistlus, 
mille võitis Pärnu esindus. 
Sakala ringkonna Viljandi 
jaoskonna juhatus saavutas 
tihedas rebimises 4.-5. koha.

Kui  Sakala ringkond oli 
oma võistkonna välitoitlus-
tuse võistluseks komplek-
teerinud, avastasime suure 
üllatusega, et võistlema läheb 
Viljandi jaoskonna juhatus. 
Aga see  on ka loomulik, sest 
jaoskonna juhid peavadki 
teistele eeskujuks olema. 

Võistlusteks valmistumisel 
oli üheks ülesandeks koosta-
da menüü, mida  võistlusel 
valmistada. Milline toit võiks 
iseloomustada Mulgimaalt  
pärit naisi veel paremini kui  
mulgipuder. Ja mitte lihtsat 
mulgipuder vaid Aus mul-
gipuder pekikuubikute ja 
kanepiseemnetega. 

Et asi võistlustel õnnestuks, 
katsetas Janne pudru keetmist 
kodus  nii sageli, et lapsed 
hakkasid tema pärast juba 
muretsema. Arvati, et äkki 
on ema tabanud  mingi enne-
olematu haigus „mulgipuder 
igaks elujuhtumiks“. Õnneks 
see asi siiski nii hull ei olnud. 

Inimkatseteks valmista-
sime putru võistluste-eelsel 

nädalavahetusel ka   sõduri-
oskuste  baaskursusel osale-
jatele. Sellega olid viimased 
ettevalmistused võistlusteks 
tehtud ja võiski alustada teed 
suurde finaali. 

Laupäeva hommikul asusi-
me Tallinna poole teele. Võist-
lusteks oli tulnud kohale 14 
võistkonda, igas neli võistlejat. 
Loosimise tulemusena võisi-
me ennast edaspidi nimetada 
üheksandaks võistkonnaks. 
Mõni suisa arvas, et  kohad 
on nüüd teada ja võib ära koju 
minna. Kuid nii lihtsalt see ei 
läinud.

Esimese võistlusalaga pandi 
proovile meeskonnatöö os-
kus. Kahel võistlejal oli vaja 
kaetud silmadega  tassida 
täpsuse peale veega täidetud 
välikatla potti ja seda mees-
konnaliikmete juhendamisel.  
Siis pidime väliköögi maketil 
kontrollima erinevate osade 
õiget paiknemist ning proo-
vile pandi ka meie laskeoskus. 
Veel oli vaja kaetud silmadega 
ära arvata erinevaid maitse-
aineid.

Siis aga algas suur pottide 
ja pannide kolin.  Lõhuti puid, 
pesti nõusid ja köögivilju. 
Arutleti, naerdi ja prooviti 
kohtunikele meelepärane olla. 
Katelde all süttisid tuled ja 

juba hakkas levima ka mõnu-
sat toidu lõhna, mis segunes 
kerge ärevuse ja saabuva 
hämarusega. 

„Aega on veel viis minu-
tit,“ kõlas ruuporis hääl. Küll 
siis läks alles kiireks. Ja juba 
kõlaski resoluutne korraldus: 
„Stopp“.  Aeg  oli läbi ja eda-
sine ei sõltunud juba meist. 

Potid ja pannid pestud, sai-
me lõpuks voodile selili visata. 
Ootusärevus. Millised võiks 
olla tulemused? Kuidas meie 
võistkonnal läks? Kas tegime 
kuskil apsaka? Kuigi peas 
keerles tuhat mõtet, nõudis 
väsimus oma. 

Viimasel päeval pandi meid 
proovile teadmiste testi lahen-
damisega. Õige vastus tuli lei-
da neljakümnele küsimusele 
toidu hoidmise, säilitamise ja 
muu sellise kohta.  

Ja läbi see võistlus oligi. 
Kokkuvõttes oli teistest üle 
Pärnu ringkonna võistkond. 
Teise koha sai Jõgeva ja kol-
manda Põlva. Sakala ja Harju 
ringkond pidid sõbralikult 
jagama omavahel neljandat-
viiendat kohta.  Kahe aasta 
pärast  uuesti.

Margit Rei
Sakala ringkonna  

naiskodukaitsja

Viljandi jaoskonna juhatus 
välikokkas end etteotsa

Foto: PireT Taim
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16.–17. septembril toi-
musid Põlvamaal Kodutü-
tarde III olümpiamängud, 
mille võitsid Sakala ring-
konna kodutütred.  Män-
gudel osalesid kõikide 15 
ringkonna kuueliikmeli-
sed esindused. 

Avamistseremoonia toi-
mus Intsikurmu laululaval 
ja sinna minekuks kogune-
sid kodutütred Põlvasse, et 
ühise lõbusa rongkäiguna 
läbi linna marssida.

Sinistes keepidest kodu-
tütarde rivi ilmestasid õhu-
pallid, vimplid ja  tõrvikud. 

Meeleolu tõstsid Orava 
rühma pillimängijad, kes 
kogu läbisid rongkäigu 
Iltises sõites.  Intsikurmus 
süüdati olümpiahümni 
saatel olümpiatuli ning 
heisati olümpialipp.  Kul-
tuuriprogrammi pakkusid 
kohalikud tantsutüdru-
kud ja  kõikide olüpialiste 
silmade all saadeti taeva 
poole teele sadakond valget 
õhupalli, mis sümboliseeri-
sid rahutuvisid.

Pärast avatseremooniat 
sõideti ühiselt Tilssi.  Seal  
ootas õhtusöök ning pärast 
seda kohtuti Eesti Spor-
dimuuseumi töötajatega. 
Nad rääkisid ja näitasid 
Eesti sportlastest nii mõn-
dagi põnevat. Toimus ka 
viktoriin, mille võitis Võ-
rumaa kodutütarde võist-
kond.

 

Uus päev algas Tilsi staa-
dionil, kus virgutusena 
tantsiti peakohtunik Reet 
Külaotsa juhendamisel 
Kreeka tantsu tsirtakit.

Seejärel  oligi käes spor-
timise aeg. Selleaastased 
olümpiamängud olid pisut 
teistmoodi, sest korraldaja 
ringkond on rahvapärimu-
susku ning  ka spordialad 
olid rahvaliku maiguga.  
Võistkondlikeks aladeks 
oli konnahüpped, ussina-
hast pugemine, ketramine 
ja sigade ajamine. Indi-
viduaalsetel aladel võeti 
mõõtu vokiratta tõstmises, 
teomeheeksamil, kõrvitsa 
veeretamises ja viimase 
kodutütre jooksus. Täiskas-
vanud juhid said tasakaalu 
harjutades ennast proovile 
panna vankriratta rummul 
kõndimisel.

Olümpiamängude kuld-
medal läks sel korral Sakala 
ringkonnale, teine koht 
Võrumaale ja kolmas koht 
Jõgevale. 

Selleaastased kodutütar-
de olümpiamängud olid 
kolmandad, eelnevalt on 
need toimunud Saaremaal 
ja Järvamaal

Kodutütred tänavad Ees-
ti olümpiaakadeemiat toe-
tuse eest. 

Aile Vals
Põlva maleva 

noorteinstruktor

Gaididel ja kodutütardel on ka üksteiselt õppida
Mina ei  ole  gaid ega  

kodutütar, kuid ometi olen 
ma juba vaikselt mõlemat. 
Kuidas siis nii?

Vast juba aastakümme tagasi 
olin ma lühikest aega kodu-
tütar. Olin siis väga noor ega 
suuda praegu väga midagi 
meenutada. Nii et ametlikult 
olen küll kodutütar olnud, 
kuid hinges ma tunnen, et ei 
ole saanud seda kodutütarde 
kogemust, mida ise noorteju-
hina noortele edasi anda. 

Gaididest rääkides läheb 
asi veel keerulisemaks. Ma 
olen vist kogu aeg teadnud, 
et gaidid on olemas ja nende 
tegevus on sarnane kodu- 
tütardega. Nüüdseks olen ma 
aga gaidide loodud “Olen see, 
kes olen” programmis osaledes 
saanud ka gaididega lähe-
malt tuttavaks. Mulle meeldib 
väga gaidide organisatsioon 
ja samas on neil minu jaoks ka 
miinuseid. 

M u l l e  m e e l d i b ,  e t  
kodutütred on isamaaliselt 
meelestatud ja armastavad 
oma kodu, kuid  gaidid on 
maailmaliikmed, kes on samuti 
isamaaliselt meelestatud ja 
seda sooviksin rohkem ka meie 
kodutütardele. Gaidid tegut-
sevad üle maailma ja neil or-
ganisatsioonil on ka maailma-  
tasemel struktuur. See kõik 
annab neile palju võimalusi 
kandideerida erinevatesse rii-
kidesse teiste gaididega koos 
erinevaid programme läbima, 
üritusi korraldama jne. 

Kui gaididel ei oleks liikme-
maksu, oleks ma sellesse orga-
nisatsiooni vist juba täielikult 
armunud. Kuid ma leian, et 

tänapäeval on väga palju tege-
vusi noortele, mis on tasulised 
ja seetõttu soovin jätkata oma 
panust kodutütarde organi-
satsiooniga lootes, et ka meie 
liigume järjest enam riigipiire 
ületama. 

Samuti meeldib, et gaidid 
saavad olla ka poisid. Sest 
ega ikka ei ole küll nii, et 
tüdrukud on omavahel sõb-
rad ning poisid omavahel ja 
koos kunagi midagi ei teh-
ta. Ikka tehakse. Ärge nüüd  
valesti aru saage: kodutütred 
ja noorkotkad tegutsevad ka 
koos ja ka noortejuhtide puhul 
ei ole alati nii, et kodutütarde 
juht on naine ja noorkotkastel 
mees. Lihtsalt rühmade siseselt 
jookseb liin tüdrukute ja poiste 
vahel. Õnneks ei ole seda lõhet 
näha ühistes tegevustes. 

Head teod ja mängud
Mul oli võimalus osaleda 

Prantsusmaal Roverway 2016 
laagris, kus osalesid gaidid ja 
skaudid üle maailma vanuses 
16–22. Kokku oli seal umbes 
5000 inimest ja korraldajad olid 
enamikus vabatahtlikud. Seal 
ma tunnetasin kohe eriliselt 

ja silmatorkavalt seda, kuidas 
gaidid aitavad üksteist. Neil on 
isegi ütlus “Üks heategu päe-
vas”. Rahvusvahelisel tasandil 
saigi seda näha, et päevad olid 
täis heategusid. Ka mina käisin 
abistamas, kuid seda, millise 
innuga noored tulid ja abi 
pakkusid, iga päev ei näe. See 

on midagi sellist, mida tuleks 
ka kodutütardele edasi kanda.

Teine, millesse ma noor-
sootöötajana armusin, olid 
mängud. Ja mitte juhtide or-
ganiseeritud, vaid noorte endi  
mängud, mis kaasasid kõiki 
enda ümber, hoolimata mõne 
noore erilistest võimetest või 
keelelisest raskusest. Mängiti 
igal pool ja kui ei mängitud, sai 
kuulda kiitvaid hõikeid. 

Leidsin Eesti Gaidide Liidu 
lehelt sellise lõigu: “Gaidlus on 
eelkõige üks mäng. Kui tahad 
öelda, et mäng on vaid väikese 
inimese töö, siis Sa eksid. Män-
gude kaudu õpime tegelikult ju 
kõike eluks vajalikku – teistega 
arvestama, võitma, kaotama, 
rolle tundma jne. Kes mängi-
mise võlu ära tunnevad, need 
on edukad ja loovad kõigis 
oma ettevõtmistes. Mäng lubab 
ja aitab probleeme huumori-
prisma kaudu vaadata, lubab 
kaotada, lubab uuesti alustada, 
lubab poolel teel uusi lahen-
dusi leida. Igal mängul on 

oma reeglid. Gaidliku mängu 
reeglid puudutavad austust, 
sõnapidamist ja üksteisest 
hoolimist. Need on kirjas gaidi 
seadustes ja tõotuses.”

Nüüd mõistan paremini, 
miks noored ise omavahel 
mänge teevad.  Teisalt tean 
ka seda, et gaidid on kadedad 
meie varustuse peale, mida 
me ju tegelikult võiksime neile 
jagada. Eesmärk on ühine – 
noorte arengu toetamine.

Kokkuvõtteks võib öelda, 
et meil on Eestis kaks head 
organisatsiooni oma miinuste 
ja plussidega ja meil on tegelik-
kuses üksteistel palju õppida 
ja jagada. Ma ei tõstaks üht 
teisest kõrgemale, vaid paneks 
nad kõrvuti. Koos me saaksime 
edasi pürgida, et kaks organi-
satsiooni täiendaksid üksteist 
üheskoos ühise eesmärgi nimel 
töötades. 

Tairi Lappalainen
Kodutütarde Suure-Jaani 

rühma rühmavanem

Teel Prantsusmaale tehti vahepeatus ka Varssavis.

Šokiteraapia kohalikus veepargis.

Gaidid võivad olla nii tüdrukud kui poisid. Foto: eraKOGU

Foto: Kaire JÜrGenSOn

Foto: Kaire JÜrGenSOn

Foto: aile valS

Foto: Tiina OTT

Eestis tegutseb neli skautlikku organisatsiooni: Kodutütred, 
Noored Kotkad, Eesti Gaidide Liit ning Eesti Skautide Ühing. 
Kõik neli organisatsiooni on oma ülesehituselt ning eesmärkidelt 
sarnased, kuid mõningad eripärad muidugi on. Samas olles 
nüüd juba mitmeid aastaid omavahel tihedamalt koostööd 
teinud, on kõik tõdenud, et tegelikult oleme me väga sarnased 
ja kõik on toredad ning vajalikud noorteorganisatsioonid. Tihti 
mõjutab noore valikut tema sõprade varasem kuulumine  üks-
kõik millisesse nendest organisatsioonidest.

Kodutütred on tõepoolest vaid Eestis tegutsev noorteor-
ganisatsioon. Kuna sellist ei ole mujal maailmas,  ei saa me 
ka kuuluda maailmaorganisatsiooni. Samas on kodutütardel 
võimalus osaleda meie koostööriikide Rootsi, Norra, Läti, 
Leedu, Saksamaa ning tulevikus ka Gruusia ja Suurbritannia 
noorteprojektides.

Kodutütarde noorliikmed saavad olla vaid tütarlapsed, kuid 
paljudes maakondades tegutsevad segarühmad koos noor-
kotkastega. Seal ei saagi päris täpselt aru, et tegemist on kahe 
organisatsiooniga. Samas on mõlemal organisatsioonil oma 
ajalugu, sümboolika, tegevusliinid. Möödunud suvel arutlesime 
Suvekoolis noortega, kas ühine organisatsioon oleks parem. 
Üldiselt oldi siiski seda meelt, et praegu on hästi.

Tairi mõte, et me võiksime rohkem koostööd teha ning üks-
teise tegevusi rikastada, on väga õige ning olen igati selle poolt. 
Õnneks me jõudumööda ka ühistegevusi teeme. Igal aastal osa-
levad kodutütred, gaidid, skaudid , noorkotkad Ameerika Eesti 
Heatahte Seltsi korraldatud koolituskursusel Ameerikas, mille 
kaudu saadakse sõbraks ning tekib parem üksteisemõistmine. 
Sel suvel toimus ka ühine suurem kursus, kus osalejate hulgas 
olid nii gaidid kui ka kodutütred. See on juhikursus, mis toimus 
juba teist korda nelja skautliku organisatsiooni ühispingutusena. 
Taas tõdeti kursuse lõpus, et saime üksteise organisatsioonidest 
rohkem teada ning kõik on vahvad inimesed.

 Meie endi organisatsioonide tegevus-
plaanid on aga nii tihedad, et kahjuks tihti 
üksteise üritustele ei jõua, kuigi väga tahaks. 
Ja see väide, et need kaks organisatsiooni 
kõnnivad kõrvuti võrdsetena on täiesti 
õige. Toredad hetki meile kõikidele koos 
gaididega!

Angelika Naris
Kodutütarde peavanem

Mõtteid kodutütardest 
ja gaididest

Rahvusliku hõnguga olümpiamängud võitsid Sakala kodutütred

Üks võistkondlikest aladest oli sigade ajamine.

Viimase kodutütre jooks.
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24. septembri hommikul 
kogunesid matkasõbrad 
Puhja gümnaasiumi juurde, 
et asuda 20. korda Kavilda 
matkarajale. 

Et tegemist oli juubelimat-
kaga, siis lisaks matkalistele 
läks rajale ka esimese Kavilda 
matka korraldamise juures 
olnutest koosnev meeskond 
Martin Erstu, Ülle Närska 
ja Pille Juus. Kokku osales 
matkal pea140 kodutütart ja 
noorkotkast üle terve Tartu-
maa. Rada kulges läbi Puhja 
ning mööda ümbritsevaid 
põlde ja metsi, samuti läbi 
Kavilda ürgoru.

Enne teeleminekut sai iga 
meeskond kaasa matkakaardi 
ja ühe muna, mille eest tuli 
teekonnal hoolt kanda ning 
sellele parim transportimis-
viis nuputada.

Esimeses kontrollpunktis 
tuli viia kokku õige taime 
nimetus tema lehe ja viljaga. 
Edasi leiti metsa alt kaks 
kannatanut, kellele ühiselt 
elupäästvat esmaabi osutati. 
See tehtud, jätkati matkateed 
kohalike metsade vahel ning 
näidati oma teadmisi Eesti 
kaardi tundmises. 

Pärast seda läks teekond 
kaheks. Nooremad liikusid 
lühema raja peale ning vane-
mad pikemale rajale, kus tuli 
näidata oma teadmisi kateloki 
kasutamises ja miinivälja läbi-
mises, aga ka välitelefoniga 
rääkimises ja NATO tähestiku 
abil teabe edastamises. 

Loogiline mõtlemine pandi 
proovile klotsipunktis, kus 
osa meeskonnast nägi valmis 
kujundit ning teistele oli ette 
antud sama hulk samasugu-
seid klotse. Tiimikaaslaste 

juhendamisel tuli  ilma lõpp-
versiooni nägemata samasu-
gune kujund kokku panna. 

Et aga kõik ülesanded ai-
nult teadmistepõhised ei 
oleks, siis sai oma osavust ja 
kiirust demonstreerida takis-
tusrajal ning vanemad said 
oma täpsust näidata õhkrel-
vadega laskmise punktis. 
Lõpp oli jälle mõlemal rajal 
ühine, kus tuli näidata oma 
sõlmede tegemise oskust, 
paadiga jõe peal rallida ning 
jalgrattaga liikluseeskirju 
järgides liigelda.

Postkastides olid salakirja 
lahendamise ja morse tähes-
tiku ülesanded. Ei tohtinud 
unustada oma muna. Eriti 
tähelepanelik tuli olla just 
pikemal rajal, kus võis kohata 
vastutegevust ning kelle eest 
varjuda tuli. Juhtus sedagi, 
et muna läks katki, aga oli ka 
neid kavalpäid, kes kohalike 

elanike käest endale uue 
muna hankisid.

Finišis tuli ära anda oma 
muna (kellel veel alles oli), 
lahendatud salakiri ja morse-
koodi tekst. 

Päev oli pikk, kuid väga 
põnev. Viimased tiimid lä-
bisid punkte juba pimedas 
taskulampide ja autotulede 
valges, kuid see ei heiduta-
nud kedagi. 

Nooremate vanuserühmas 
saavutasid esimese koha Kõr-
veküla Tiigrid (Säde Einasto, 
Mariann Matteus ja Elice 
Rudakov), teise koha said 
Laisad Loomad (Oskar Orav, 
Kristjan Martten Kutsar, Rei-
mo Seppor ja Ain Tamm) 
ning kolmandale kohale tuli 
Supilinna Salaselts (Anete 
Kudu, Meril Oks, Eliis Chris-
tiin Plesovski). 

Pikema raja poiste arvestu-
ses sai esikoha Lähte kotkad 

(Karl – Marten Kütt, Simmo 
Põld ja Egert Põld), teise koha 
sai võistkond Kand ja Varvas 
(Kenneth Rumjantsev, Egert 
Alama, Aron Mattias Kelder 
ja Ralf Paat) ning kolmanda 
koha  Sillaotsa Suured (Carlos 
Langovits, Arnold Grossberg 
ja Karl–Oskar Kauson). 

Nii tüdrukute arvestuses 
esikoha kui ka üldvõidu saa-
vutas väga napi paremusega 
(kõigest 0,3 punktiga) võist-
kond Arabella Kummikarud 
(Maileen Muttik, Grete Kull, 
Triinu Lepp ja Hele – Mai 
Viltrop), teise koha sai võist-
kond Samm (Annika Vaasa, 
Margot Laanesaar, Stella Riin 
Põldoja ja Mari Valts) ning 
kolmas oli võistkond Girl 
Squad (Deili Tammet, Kaisa 
Kaldjärv, Liisbeth Koppel ja 
Anete Marie Uibo). 

Kadi Laaneots

Kavilda radadel matkati 20. korda

15. oktoobril toimus Võrumaal Pähni RMK looduskesku-
ses nooremate kodutütarde üleriigiline matkamäng, kuhu 
tuli kokku igast ringkonnast neli tragi kodutütart ja kust 
esikoha viisid koju Põlva tüdrukud. 

 Matkamängu avasid Võru Kodutütarde instruktor Eve 
Täht, Kodutütarde peavanem Angelika Naris ning tervi-
tussõnad ütles ka Pähni RMK looduskeskuse teabejuht 
Taavi Tatsi.    

Esimene start matkamängule anti kell 12 ja edasi startisid 
võistkonnad iga kümne minuti tagant. Matkaraja pikkus 
oli linnulennult neli kilomeetrit. Maastikul liiguti RMK  
matkaraja viitade ja legendi abil läbi kindlas järjekorras 
kontrollpunktide. 

Nagu ikka, tuli kontrollpunktides täita ülesandeid, näiteks 
loomahäälte tundmine, noolevise, kimi mäng, krutskiga loo-
dusalias, nöörirada, putukate määramine ja muud. Kokku 
oli 15 kontrollpunkti.

Hoolimata külmast sügispäevast läbisid kõik startinud 
võistkonnad matkaraja ilma ühegi probleemita. Võitjad olid 
kõik, kes sellega hakkama said. 

Romet Pazuhanitš 
Võrumaa maleva 

Mõniste rühmapealik/vanem

Nooremate kodutütarde 
matkamängu võitis Põlva

I koht  - Põlva ringkond
Kairiin Koddala
Annabel Abel
Mirell Abel
Kertu Rätsepp
 
II koht – 
Võru ringkond
Roosmarii Räim
Isabel Sillaste
Maia Serv
Elo Rahman
 

III koht – 
Saaremaa ringkond
Katrin Lindmäe
Rebecca Reial
Lisette Steinberg
Eudora Kask

Septembri- ja oktoob-
rikuu vahetusel toimus 
Sakala maleva noortele rii-
gikaitselaager, mille käigus 
tutvustati kaitseväe aja-
teenistuses ja Kaitseliidu 
baaskursusel läbiviidavat 
õpet. Seekord oli teemaks 
vaatluspost. 

Paljudele seostub vaat-
luspost igava ning üksluise 
tegevusena, kus peab tun-
dide kaupa vaikselt ning 
liikumatult paigal olema. 
Eks see enamasti ka nii on, 
kuid ei tohi ära unustada,  
miks see vajalik on ning 
mida see õpetab. 

Vaatluspost on suure-
pärane koht distsipliini ja 
tähelepanu harjutamiseks. 
Vaatluspost annab vajadu-
sel olulist informatsiooni 
meid huvitavate objektide, 
inimeste, transpordi või 
varustuse kohta. Vaatlus-
posti kaudu saab noortele 
õpetada distsipliini, taluma 
rutiini ning harjutama tä-
helepanu.

Reedel kogunes Sakala 
malevasse 21 noort:  17 
noorkotkast ja neli  kodutü-
tart. Välustes panime laagri 
püsti ning tegime esimesed 
tunnid. 

Laupäeva hommikul õpiti 
vaatlusposti teooriat ning 
tehti see ka praktiliselt läbi. 
Lisaks õpiti käemärke, mas-
keerimist, sidevahendite ka-
sutamist ning tehti rividrilli. 

Pärastlõunal said jaod 
ülesande oma telk väljaõp-
pe alal uude kohta kolida 
ning vaatluspost üles seada. 

Kella 18-st 23-ni roteeru-
sid noored oma postidel, 
instruktorid tegid neile aga 
vastutegevust, et noortel 
oleks mida vaadelda ning 
kirja panna.

Üldiselt võis noorte tege-
vusega rahule jääda, sest 
kolmest jaost kaks suutsid 
instruktoritele nähtamatuks 

ning kuuldamatuks jääda. 
Samuti said need jaod ka 
nende vaatlusalas toimunud 
tegevused suhteliselt de-
tailselt kirja pandud. Kuid 
leidus ka jagu, kus distsip-
liin ajapikku kadus, vaatlus-
posti läheduses räägiti kõva 
häälega ning postil olles ka-
sutasid mitu noort korraga 
valgust. Selletõttu vastane 
avastas nad ning rohkem 
tegevust seal vaatlusalas ei 
toimunud.

Pühapäeval said noored 
preemiaks paintballi lahin-
gu, kus oli võimalus end 
ka füüsiliselt välja elada. 
Pärast seda tegid instrukto-
rid vaatluspostide ülesande 
tagasiside ning arutasid 
koos noortega plussid ja 
miinused läbi.

Vaatlusposti õppe käigus 
said noored said kogemuse, 
kuidas metsas vaikselt ning 
distsiplineeritult ülesannet 
täita. Lisaks õppisid nad 
lühikese aja jooksul võima-
likult palju informatsiooni 
talletama. Instruktorid said 
ülevaate noorte meeskon-
natöö võimekusest ning os-
kusest õpitut praktiseerida.

Henri Paavo 
Sakala maleva noorte- 

instruktor

Sakala noored  õppisid vaatlusposti 
vajalikkust

Tartu maleva kompaniiülem Alar Hutrov tegi 21.  
oktoobril Saku suurhallis aset leidnud Xplosion Fight 
Series`il profidebüüdi MMA-s ehk sportlikus vabavõitluses, 
kus võitis Leedu vabavõitlejat Mantas Selvenist kohtunike 
ühehäälse otsusega.

Selle matšiga alustas Alar Hutrov (26) oma profikarjääri 
ning tema kui amatöörsportlase kontole jäi 11 võitu, viis 
kaotust ja kaks viiki.

“Profikarjääri minek oli omamoodi sundseis, kuna prae-
guste IMMAF (International Mixed Martial Arts Federation) 
reeglite kohaselt ei saaks ma enam võistelda amatöörina, 
kuna olen kunagi võistelnud profi vastu, kuigi amatöör-
reeglite järel,” selgitas ta.

Profikarjäär tähendab aga Alar Hutrovile juba hoopis 
teistsugust maailma: teravamaid vastaseid, tunduvalt suu-
remat treeningmahtu ja samas ka pühendumist. “Õnneks 
on Kaitseliidus töögraafik suhteliselt paindlik ja kes teeb, 
see jõuab.”

Alar Hutrov tõdes, et profimaailmas on ta alles oma tee 
alguses ning kerge ei saa seal kindlasti olema. “Lühidalt 
kokkuvõttes, kui amatöörina võistled eelkõige kogemuse 
saamiseks, siis profina loevad ainult tulemused ja need 
määravad sinu taseme ühes või teises liigas. Kusjuures kon-
kurents on väga tihe ja loeb ka see, kui nimekaid vastaseid 
oled võitnud,” selgitas ta.

Ida-Virumaalt Avinurme lähedalt pärit Hutrov alustas 
MMA treeningutega õpingute ajal Kõrgemas Sõjakoolis 
ning ta jätkas treeningutega ka Võrus Kuperjanovi pataljonis 
rühmaülemana teenides. MMA (akronüüm inglise keelest 
mixed martial arts ‘segatud võitluskunstid’) on tänapäevane 
täiskontaktne kahevõitlusala, kus kasutatakse tehnikaid 
poksist ja tai poksist, kreeka-rooma ja vabamaadlusest, 
brasiilia jiu-jitsust ja teistest kahevõitlusaladest.

Allikas:Kaitseliit.ee

Tartu maleva kompaniiülem 
tegi eduka MMA profidebüüdi

Retrotiim koosseisus Martin Erstu, Ülle Närska ja Pille Juus nuputavad, millisest seemnest milline vili kasvab.

Matkamängu esikolmik Võru, Põlva ja Saaremaa ringkondade 
esindused. Foto: aile valS

Foto: TarTU KOdUTÜTarde FOTOKOGU

Binokkel on ka vaatluspostil hea abilline.
Foto: nOOrKOTKaSTe SaKala malÈva FOTOKOGU
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 30. septembril maeti 
vabasurma läinud kolo-
nelleitnant Juhan Purga  
kaua otsitud säilmed  Tar-
vastu kalmistule vanemate 
kõrvale.

Kolonelleitnant Juhan 
Purga elutee algas 1896. 
aastal ja sai traagilise lõpu 
1950. aastate alguses kui ta 
Tarvastu vallas Tõnismäe 
talu saunas vabasurma 
läks. Juhani täpne surma-
aeg on tänaseni teadmata, 
aga see peaks jääma 1949. 
ja 1953. aasta vahele. Sellest 
ajast saadik oli Juhani täpne 
matmiskoht laiemale üld-
susele teadmata, kuigi juba 
1995. aastal rääkisid sugu-
lased Juhani hukkumisest 
kuskil Kilingi-Nõmme met-
sades. Hilisem teave rää-
kis hukkumisest punkris 
kusagil Kärstna ja Tarvastu 
vahelises metsas. 

Säilmete otsingud 
algasid aasta tagasi

2015. aasta novembri-
kuus otsustati alustada 
Juhani säilmete otsinguid. 
Kalev Lõhmuse info ko-
haselt olevat ta maetud 
Mustla lähistele Tõnismäe 
talu rehealusesse. 

Eest i  Sõjamuuseumi 
koostööpartneri Arnold 
Unti juhtimisel alustati 
otsinguid, mis aga ei and-
nud tulemusi. Otsustati 
proovida veel kord keva-
del. Selleks ajaks oli Vil-
jandi muuseumi direktorile 
Jaak Pihlakule, kes samuti 
otsingutel osales,  helista-
nud Tõnismäe talu endine  
minia Valentine Lamsoo. 
Ta oli otsingutest lugenud 
ajalehest. Tema jutu järgi 
oli Juhan läinud vabasurma 
talu saunas ja maetud sau-
na eesruumi põranda alla. 

Selle info põhjalt alustati-
gi selle aasta 29. mail 2016 
säilmete otsinguid saunast, 
kuid ka need ei andnud 
mingeid tulemusi. 

Jaak Pihlak otsustas asja 
täpsustada, helistades va-
naprouale. See jutuajamine 
tekitas  üha enam kahtlust, 
et see polegi  õige saun. Ka 
maikuus lahkuti tühjade 
pihkudega. 

20. juunil võeti ette uus 
katse ja seekord võeti appi 
ka ekskavaator. Pool päeva 
kaevetöid ei andnud min-
geid tulemusi ja lootusekiir 
meeste silmades hakkas 
tasapisi kustuma. Kell näi-
tas  kümmekond minutit 

pärast ühte kui Arnold 
Unt hüüdis, et mees on 
leitud. Juhani säilmed leiti 
uue sauna lähistelt, vaevalt 
poole meetri sügavuselt 
maapinnast.   

Säilmed maeti suurte 
auavaldustega

30. septembril saabus 
päev, mil kolonelleitnant 
Juhan Purga säilmed sän-
gitati Tarvastu kalmistule 
vanemate kõrvale. Matuse-
talituseks oli üles rivistatud 
vahipataljoni auvahtkond. 
Kolonelleitnandi aumärke 
ja kirstu kandsid Kaitselii-
du Sakala maleva Karksi 
malevkonna liikmed. 

Ilus päikesepaisteline  
sügisilm muutus aga esi-
meste pasunahelidega, mis 
kuulutasid matusetalituse 
algust. Olid need nüüd rõõ-
mu- või kurbusepisarad, 
millega Eestimaa taevas 
meid kostitas, ei oska öelda, 
aga tugevad vihmavalin-
gud kestsid kuni hauakää-
pa valmimiseni. Koos esi-
meste mälestuskimpude 
hauale asetamisega naera-
tas meile ka sügispäike. 

Kimbud Juhan Purga 
hauale asetasid sugulased, 
neist lähim tema õetütar 
Evi Heamäe, Tarvastu valla 
esindus, Sõjamuuseumi 
direktor Hellar Lill, Saka-
la maleva pealik major 
Ahto Alas, Viljandimaa 
muinsuskaitse ühendu-
se esimees Jaak Pihlak 
koos sõjahaudade uurija  
Arnold Undiga,  Sakala  
maleva ja Karksi malevkon-
na poolt malevkonnapealik 
Ervin Tamberg koos Nais-
kodukaitse esindusega, 
endiste metsavendade liidu 
esindaja Heiki Magnus ja 
kaitseministeeriumi ning 

kodutütarde esindajad. 
Järelhüüdeks võttis sõna 

Jaak Pihlak.
 „Täna matsime siia Tar-

vastu kalmistule, sõjaväe-
liste austusavalduste ja au-
paukude saatel mehe, kes 
on võidelnud kolmes sõjas: 
Esimeses Maailmasõjas, 
Vabadussõjas ja Teises Maa-
ilmasõjas. Vabadussõjas 
osutatud erilise vapruse 
eest pälvis ta Eesti riigilt 
Vabadusristi. Juha Purga 
oli mees, kes võitles Eesti 
iseseisvuse eest ja langes 
kaitstes oma lähedasi,” sõ-
nas Pihlak.

Matusetalituse viis läbi 
Kaitseliidu Sakala maleva 
kaplan Peeter Parts.

Mõned päevad hiljem saa-
bus meile Jaak Pihlakult kiri.

„Südamlik tänu esin-
dusliku ümbermatmise 
tseremoonia korraldamise 
eest kolonelleitnant Juhan 
Purga haual,“ seisis selles. 
„See tänu on teile kõikidele, 
lugupeetud kaitseliitlased, 
kes te trotsides heitlikku 
sügisilma osalesite ümber-
matmise tseremoonial.“

Ants Kalam
Sakala maleva Karksi 
malevkonna teavitus- 

pealik
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Digitaalsed fotod (maht vähemalt 1 MB) esitada hiljemalt 30. juunil 
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Juhan Purga matusetalituse viis läbi Sakala maleva kaplan Peeter Parts.

Juhan Purga.

70
Valter Võsu     Valgamaa malev

50
ain Sinilaid           Sakala malev
Evar Moks        Võrumaa malev 
jaan Ojamets    Võrumaa malev 
arno Evertsoo   Võrumaa malev 

40
Vladislav Taškinov   Põlva malev
Lenno grünberg     Põlva malev
Mait Mölder     Võrumaa malev

30
Ott aavasalu         Sakala malev
jane Scults        Sakala ringkond
Karl Kirch         Võrumaa malev 
ahti Pariots       Võrumaa malev     
ahto Pariots      Võrumaa malev 
Kermo Pukk      Võrumaa malev 
Tõnu Niilo        Võrumaa malev 
Triin Ojasoo     Võrumaa  malev

20
Meelis Oru             Põlva malev

järgmine Oma Maa

Kolonelleitnandi säilmed jõudsid 
auavalduste saatel pühitsetud 
mulda

Võidutööd Valdkond: Militaar

I Karin Allik Taadudega on turvaline

II Gunnar Teas  Sihikul

III Meelis Eelmaa  Mõtleja kaunid käed

Foto: ain PeenSOO

* Kaitseliit 98

* Kaitseliidu konverents

* Võrumaa kaitseliitlased andsid pühaliku  
vandetõotuse

* Kes on Võrumaa maleva parim kaitseliitlane?


