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Nagu eelmisel aastal, 
kutsus Sakala maleva 
pealik Ahto Alas ka see-
kord 7. septembri õhtul 
Sakala maleva juhid, au-
liikmed,  naiskodukaitse 
ja kodutütarde ringkon-
dade juhatuste liikmed 
ja noorkotkaste juhid 
pidulikule õhtusöögile. 

Malevapealiku sõnul on 
selle õhtu kokkusaamise 
eesmärk eelkõige omava-
hel tuttavaks saada.

“Meil on neli erinevat 
organisatsiooni ja kui me 
üksteist ei tunne, siis kan-
natab selle all ka koostöö. 
See ei tohi aga nii olla, sest 

kõigil meil on ju ühine 
eesmärk,” ütles Alas. 

Malevapealik lausus 
veel, et järgmisel aastal 

peame samal ajal Sakala 
maleva 100. sünnipäeva 
ja ettevalmistused selleks 
juba käivad. 

“Tahame oma vääri-
kat aastapäeva väärikalt 
tähistada,” lisas ta. 

M a l e v a p e a l i k u  a b i 
Helir-Valdor  Seeder, kelle 
sünnipäev on sattunud 
samale päevale Sakala 
maleva sünnipäevaga, 
kõneles, et tal on hea meel, 
et malev aasta-aastalt 
kosub ja et Kaitseliit muu-
tub iga päevaga järjest 
arvestatavamaks organi-
satsiooniks. 

Eda Kivisild

8. septembril kogunesid 
Kaitseliidu Võrumaa ma-
leva tegev-, au- ja toetaja-
liikmed koos külalistega 
maleva 99. sünnipäeva tä-
histama. 

See traditsioon on iga-
aastane, olenemata näda-
lapäevast või ilmast.  Seda 
kommet on maleva juhatus 
kindla järjepidevusega ellu 
viinud. 

Seekord kogunes ilusal 
soojal suveõhtul maleva 
staabiõuele püstitatud telki 
pea 60 sünnipäevalist. OIi nii 
noori kui hallipäiseid vetera-
ne, nii õrnema soo esindajaid 
kui muskleis  mehi, kõigil 
kaasas hea tuju ja rõõm koh-
tumisest kaasvõitlejatega, 
sõprade ja tuttavatega.

Peo ladusa toimimise eest 
hoolitses leitnant Aivo Hütsi  
koos arvukate abilistega.

Avasõnad, nagu juba tra-
ditsiooniks saanud, lausus 
malevapealik major Urmas 
Vahter.

„Tunnustan kõiki, kes 
sellel pingsal  aastal osalesid 
õppustel, paraadil,  Võru 
linnalahingus. See viimane 
oli nii vägev ja võimas, et 
ka  üle piiri asuvad  pro-
pagandateenistused olid 
jalule aetud.  Vene press 
olevat värvikalt kajastanud 
õppust, kus USA soomuki-
tele anti kahuritest turmtuld. 
Õppus oli nii kuulus, et isegi 
Ameerika ajaleht The Was-
hington Post kommenteeris  
meie linnalahingut,“ lausus 

Vahter.
Pealik rääkis ka Võrus 

toimunud paraadist. See 
oli  Võru juunikuu tipp-
sündmus, mille korral-
damisega sai malev väga 

hästi hakkama. Kõik mehed 
ja naised andsid endast mak-
simumi. Väga hea koostöö  
nii paraadi ettevalmistami-
sel kui selle korraldamisel oli  
jõustruktuuridega, Võru lin-

navalitsuse ja maavalitsuse 
ning teiste ametkondadega. 
Paraad andis uusi mõtteid ja 
ideid edaspidiseks.

„Eriti ilus ja meeliülendav 
oli võrokeste idee, et papa  

Kreutzwaldi muuseumi aias  
kasvatatud pisikesed tam-
med rändasid tuletoojatega 
kõikidesse  maakondadesse. 
See oli väga sümboolne, aru-
kas ja nutikas mõte,“ ütles 
Vahter.

Nagu sünnipäeval kom-
beks, jagati ka kinke. Seekord 
mitte küll  kingipakke, vaid 
medaleid, teeneteriste  ja 
hinnalisi meeneid.

M a l e v a p e a l i k  m a j o r 
Urmas Vahter ei olnud kitsi 
kiidusõnadega ning tun-
nustuste saajate nimekiri 
oli pikk. 

Eriti tõstis pealik esile neid  
malevlasi, kes on sel aastal 
osalenud kõikidel õppustel.

„Järgmisel,  2017. aas-
ta samal päeval  on meie 

maleval   väga suur  ja 
tähtis juubel, malev saab 
100-aastaseks,“ sõnas Vahter. 

Juttu, meenutusi ja, mul-
jeid jätkus keskkööni. Kogu 
peo ajal jooksis  suurel ek-
raanil  maleva värvikas ja 
vääriline  ajalugu. Aivo 
Hütsi  on mitmekümne 
aasta jooksul  teinud väga 
tänuväärset tööd, et aja-
lugu jäädvustada, fotod 
arhi iv idest  ü les  le ida , 
fi lmid  monteerida  ja kogu-
tud materjale  esitada.

Meil on mille üle uh-
kust tunda, sest malev on 
t u b l i s t i  k o s u n u d ,  o n 
aktiivne ja juurdekasv on  
tagatud.

Uno Minka
Võrumaa maleva 

teavituspealik
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Võrumaa maleva teeneteristi sai noortejuht Merike Mägise.

Külalised kuulamas  malevapealiku tervitust ..., 

... esireas Kaitseliidu veteran Matti Elisaar oma poegade Maikeli ja Martti-Aulisega. 

Malevale soovisid jätkuvat õnne Sakala maleva praegune pealik 
major Ahto Alas ja endine pealik major Rein Kikas. 

Võrumaa maleva teeneteristi  
kavalerid: 
Alar UIBOKAND            
Urmas KOEMETS       
Margus SCHMEIMANN        
Ainar SADONSKI           
Anu JÕGEVA           
Merit LOOG            
Merlis PÄRLE           
Indrek HUNT                
Kristjan KUUS                
Peter JANSON                
Luule VIIN               
Sirli HANNI                           
Inge KAASIK                           
Merike MÄGISE                       
Raul SÕMER                           
Jorma KAJANUS  

Hinnaline kingitus:
Riivo HILLAK
Peter JANSON
Jüri KUKK
Ain PAJO
Raul TOHV

 

Sakala maleva 99. aastapäeva 
tähistati piduliku õhtusöögiga

Võrumaa malev tähistas 99. sünnipäeva

Foto: SIGNE KOLD

Fotod UNO MINKA
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2 6 .  a u g u s t i s t  k u n i 
18. septembrini toimus 
Võru ja Põlva maakonnas 
Kaitseliidu Lõuna maa-
kaitseringkonna suurõp-
pus SIBUL 2016, kuhu  olid 
kaasatud kõik Kaitseliidu 
Lõuna-Eesti malevad.

Õppus hõlmas Põlva 
maakonna Orava valda ja 
Võru maakonna Meremäe, 
Lasva, Misso ja Vastse-
liina valdasid. Selle käi-
gus harjutasid Kaitseliidu 
Lõuna-Eesti malevad haju-
tatud lahingutegevust ning 
suurõppus võttiski kokku 
Lõuna-Eesti kaitseliitlaste 
tänavu õpitu.

„Tegemist  o l i  osaga 
Lõuna-Eest i  malevate 
väljaõppetsüklist, mis eel-
misel aastal keskendus 
tegevusele hoonestatud alal 
ning tänavu harjutati ha-
jutatud lahingutegevust,“ 
ütles Kaitseliidu Tartu 
maleva pealik ja õppuse 
juht major Kalle Köhler.

Leitnant Margus Lillak 
selgitas, et hajutatud lahin-
gutegevuse etapp tähendab 
võitlemist vastase poolt 
hõivatud territooriumil. 
Aasta jooksul harjutatud 
tegevuste raskuspunktiks 
ongi konkreetne õppus, 
kus hinnatakse sõdurite 
ja jaoülemate poolt oman-
datut.

Lillak lisas, et sellises la-
hinguliigis mõjutab üksuse 
efektiivsust üksiksõduri 
oskused pöörata tähelepa-
nu pisidetailidele, sest kui 
näiteks sõdur ei taipa tarbi-
da piisavalt vett, siis peab 
peagi üksus keskenduma 
võitleja turgutamisele ja 
lahingutegevuse aktiivsus 
väheneb.

Õppusest võtsid osa Kait-
seliidu kõik Lõuna-Eesti 
malevad ning ühes tsüklis  
kaasati ka Läti vabatahtliku 
riigikaitseorganisatsiooni 
Zemessardze üksus.

Samal ajal, kui Tartu kait-
seliitlased augusti viimasel 
nädalavahetusel metsas 
rassisid, korraldas naisko-
dukaitse Tartu ringkond 
evakueerimisõppuse Sipel-
gas, mille käigus harjutati 
kaitseliitlaste perekondade 
evakueerimist ohu korral.

Sakala kaitseliitlas-
te õppusel oleku ajal 
korraldasid aga Sakala 
ringkonna naiskodu-
kaitsjad kaitseliitlaste 
lastele omakorda õppuse 
Murulauk. 

Oma Maa

Foto: IRINA MÄGI (SAARTE HÄÄL)

Suurõppus Sibul võttis kokku 
tänavu õpituOleme järjepanu elanud vabas ja 

iseseisvas Eestis 25 aastat

 3. septembril Kuressaares 
toimunud Naiskodukaitse 
89. sünnipäeval annetati 
Liiliaristi III klassi teene-
temedal Naiskodukaitse 
esinaisele Airi Toomingule.

Mulle on eredamalt meelde jäänud 1989. aasta, kui 
majandist oli pidevalt mõni auto koos juhiga Nõukogude  
armees kordusõppustel ja tagatipuks võeti mind Viljandi 
väeossa kordusõppustele.  Ajal, mil iga eestlane ja baltlane 
seisis käest kinni maailma pikimas inimketis, pidin olema 
veel võõrriigi armees.

Olin Väluste polügoonil ja õppisin uut eriala. Huvi-
tav oli lugeda Oma Maa maikuu numbrist: „Kui Sakala 
malevlased võtsid üle venelaste Männimäe objekti, kus olid 
nende laod ja seal ladudes oli sees pea kõikide maailma 
riikide sõjavägede vorme, samuti oli seal rohkesti erinevaid 
tsiviilriideid, frakist kuni kerjuse mundrini välja.” Ju oli 
seal ka üks minu võimalikest vormidest.

Õhtuti vabal ajal oli peamine teema, kas IME (Ise-
majandav Eesti) on ainult iseseisev majandus või kavalad 
eestlased soovivad hiljem majanduse kaudu poliitilist 
iseseisvust?

Nõukogude liidust pärit ajateenijad teadsid ja mõistsid 
väga hästi, et Eestis on elamise kvaliteet ja väärtused mi-
dagi muud kui nende sünnikohtades.

16. novembril 1988  oli  Eesti NSV Ülemnõukogu vastu 
võtnud deklaratsiooni Eesti NSV suveräänsusest.

Tulisem kui tänased presidendikandidaatide kandidaadi 
heitlused, olid 25 aastat tagasi küsimused:  kas luua uus 
iseseisev  vabariik  või taastame riikliku järjepidevuse, kas 
lubada mitu või ainult Eesti kodakondsus?

Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamisest sain teada, nagu 
paljud teisedki eestimaalased  Aktuaalse Kaamera erisaa-
test 20. augusti õhtul.

Mida see kõik praktiliselt tähendab, ei osanud me toona 
ettegi kujutada.

Elasime perega Puiatus ning teadsin, et lapsed on vaja 
üles kasvatada, ülikool lõpetada ja tööd teha.

Mul on väga hea meel täna meie riigimeeste ja -naiste 
tarkuse ning diplomaatiliste oskuste üle, kes kompromisse 
tehes  Eesti iseseisvuse taastasid ja juba 1992. aasta  suvel 
võtsid vastu Eesti Vabariigi põhiseaduse.

Paljud samal ajal Nõukogude Liidust lahkunud riigid 
ei ole 25 aasta jooksul suutnud valikut teha, kas hoida 
jätkuvalt kinni vanast või võtta suund Euroopa poole. Kas 
luua uus riik või taastada iseseisvus.

Eesti  valitud tee ja otsused on meie elujärge parandanud 
ja liitnud enam Euroopaga.

Kodus olles võib see kõik jääda märkamata: meie 
kaunid kodud, tasuta haridus, viisavaba reisimine 
Euroopas ja paljudes teistes riikides, omada maad, tegelda 
ettevõtlusega jne. Vahest võib isendalegi tunduda, et see 
kõik on loomulik, selleks midagi enam tegema ei pea ja see 
kõik jääb muutumatult alles.

20. august ja eriti 23. august on need augustikuu päevad, 
kus igaüks meist saab mõelda, mida oleme ise andnud ja 
teinud, et meie põhiõigused ja vabadused oleks kaitstud 
ja säiliks.

Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimiseks  läbi aegade 
on meil ka põhiseaduslikud kohustused.

O l e n  t ä n u l i k ,  e t  o l e n  v a s t u  v õ e t u d  K a i t -
seliidu ridadesse, olen saanud uusi teadmisi ning
oskusi tsiviil-  ja militaarühiskonna koostööks.
Eesti suveräänsus ja turvalisus on meie endi kätes.

Erich Palm
Viljandi maavanem

Kuus hetke õppusest Sibul 2016. Fotod: MERLI KÕRGMAA, EVELIIS PADAR
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Samal ajal kui Sakala 
kaitseliitlased kordasid 
aasta jooksul omandatud 
teadmisi õppusel Sibul, oli 
kaitseliitlaste lastel võima-
lus osaleda oma õppusel 
Murulauk.

18. augustil laekus minu 
postkasti ringkonna esinai-
se kiri, mille sisu järgmine: 
“Info puudutab Naisko-
dukaitse ühte võimalikku 
tulevikufunktsiooni, mida 
eelmisel aastal katsetas 
Tartu ringkond: nn laste-
hoid, sel ajal kui kaitseliit-
lased  Sibulal (või muul 
õppusel) on. Kaitseliitlastel 
tekkis huvi, kas kuidagi 
on võimalik õppuse Sibul 
ajal ehk 9.–11. septembril 
organiseerida lastehoidu. 
Seega edastan küsimuse 
meie ringkonna liikmete-
le: kas meil on valmisolek 
tegeleda lastehoiuga sel 
nädalavahetusel?“

Muidugi vastasin antud 
üleskutsele kohe:  “Asi vajab 
läbimõtlemist. Hetkel oskan 
öelda, et minul lastehoiuks 
sobivate kuupäevade puhul 
valmisolek olemas. Võin seda 
teha oma talus koos toitlustu-
se ja majutusega.“

Sinna see asi jäi kuni 30. 
augustil potsatas postkasti 
malevapealiku kiri: „Nüüd 
on jõudnud küll aeg sinna-
maale, et viimane aeg on 
kirjalikult vormistada Sibula 
ajal tehtav lastehoid.“

 Ups, millesse ma ennast 
mässinud olin! Lastehoid? 
Lugesin jah kuskilt midagi ja 
vastasin kellelegi midagi. Tin-
giv sõnastus annab tunnistust 
sellest, et ma antud teemale 
tõsisemalt ei süvenenud. Vii-
mane aeg oli süveneda, nagu 
pealiku kirjas mainitud.

Telefonivestluses instruk-
tor Piretiga sain julgust juurde 
ja koos lükkasime lastehoiu 
planeerimisvankri veerema. 

Vankrisse ladusime esmalt 
lastehoiu nime – Murulauk, 
siis tegevuskava, vajaliku 
varustuse nimekirja, menüü 
ja kõik muu, mida arvasime 
lastehoius vaja minevat. Pireti 
vormistatud plakat meeldis 
mulle väga. Samas tekitas ka 
veidi hirmu, et sellise üleskut-
se peale tuleb nii palju lapsi, 
et ma ei saa hakkama.

Registreerimise kuupäe-
vaks oli kolm last kirjas. Jess, 

kolm last! See on ju väiksem 
arv  kui oma lapsi sai kant-
seldatud. Aga – hingetõm-
bepaus – õppuse päevaks 
oli lastehoius kaheksa last ja 
laupäeval lisandus veel üks 
vahva tüdruk.

Millega me siis 
tegelesime?

Murulauk algas Sakala 
maleva staabis, kus lapseva-
nem täitis ära kohustuslikud 

dokumendid ja võsuke(sed) 
minu vastutusele jäid.

Hakatuseks saime süüa 
sõdurisuppi, mille olid 
valmistanud tublid nais-
kodukaitsjad. Kõhud täis, 
uudistasid poisid Kaitselii-
du autosid ja muud lahin-
guvarustust ning olid väga 
uhked, et nende isad on 
kaitseliitlased ja osalevad 
õppusel Sibul ning et ka 
nemad osalevad õppusel 
Murulauk.

Laagripaika jõudes oli 
esmane ülesanne varustus 
autolt maha laadida ja siis 
jaotelk üles panna. Telgi 
püstitamisel oli kibe käsi 
Tõnn. Tema juhendamisel 
sai telk püsti, välivoodid 
telki ja igaüks valis kiirelt ka 
oma magamiskoha. Kuidas 
mahutada jaotelki kaheksa 
välivoodit? Poisid said selle-
ga hakkama.  Kaitseliitlased, 
tehke järgi!

Järgmine ülesanne oli 
lõkkekoha ettevalmistus 
lõkkeõhtuks. Jälle näitas 
oma oskusi Tõnn, kes lõkke 
süütamisega suurepäraselt 
hakkama sai. Grillimistokid 
meisterdasid kõik endale 
ise. Mõnusas ringis lõkke 
ümber saadi üksteisega tut-
tavaks. Enesetutvustami-
sel mainiti ära, kust keegi 
pärit on ja millega tegeleb.  
Lõpuks trumbati teine-
teist üle sellega, kui kõva 
tegija kellegi isa Kaitselii-
dus on. Oma isast räägiti 

ikka särasilmselt ja suure  
uhkustundega, mis oli väga 
vahva. Juttu jätkus öösel 
kella kaheni, aga hoolimata 
vähesest uneajast olid poisid 
hommikul kell pool kaheksa 
reipalt lõkkele hinge sisse 
puhumas.

Laupäeval külastati Elerini 
juhendamisel Viljandimaa 
loomade varjupaika, Pääste-
ameti Viljandi komandot ja 
Abja ujulat. Merikese näpu-
näidetel lasti ambu ja vibu. 
Õhtu möödus tähistaeva all 
lõkkeõhtut nautides ning 
vahukomme ja grillvorsti 
küpsetades.

Maitsvat toitu valmistas 
tore kokk Kersti.

Pühapäeval käisime nais-
kodukaitse Viljandi ja Suure-
Jaani jaoskondade tähtpäeval 
Kootsis, kus orienteerumis-
fanaatik Enn oli ette valmis-
tanud suurepärase orientee-
rumisraja algajatele. Kõik 
lapsed pidasid vapralt vastu 
ja läbisid vastavalt võimetele 
kontrollpunktid. Mitte keegi 
ei virisenud ja lõppu jõudes 
olid kõik rõõmsad.

Sellega oligi Murulauk 
läbi saanud. Sibulal osa-
lenud lapsevanemad said 
oma pisut väsinud võsud 
tagasi ja minu jaoks sai katse- 
eksitusmeetodil korraldatud 
lapsehoid  läbi.

Leili Särg
Sakala ringkonna  

naiskodukaitsja

Võistkonnad ootamas orienteerumisrajale pääsemist. Foto: RIHO REI

Iseseisvuse taastamisest ja ohutusest
20. augustil tähistati Ees-

timaal paljudes kohtades 
ja erineval moel 25 aasta 
möödumist Eesti riikliku 
iseseisvuse taastamisest.

 
Sel puhul ei korratud küll 

manifesti kõigile Eestimaa 
rahvastele, nagu seda tehti 
1918. aasta veebruarikuul, 
vaid pöörati rohkem tähelepa-
nu tänase päeva oludele ja va-
jadustele. Lisaks sellele oli see 
kõigile ikkagi ka pidupäev. 

Kaitseliidu Sakala malev 
koostöös Abja vallaga ja teiste 
koostööpartneritega tähistas 
seda Abja-Paluojal üsna sisu-
tiheda ja meeleoluka ettevõt-
misega. Juba hommikupoole 
algas vilgas tegevus aleviku 
keskväljakul ja selle ümbru-
ses, kuhu oli püsti pandud 
suur esinemistelk ja kavan-
datud kohad erinevate tege-
vuste korraldamiseks. Enne 
keskpäeva hakkasid suitsema 
ka välikatlad traditsioonilise 
sõdurisupi valmistamiseks. 
Lisaks neile olid nii janu kui 
näljatunde kustutamiseks ko-
hal ka asjakohased kauplejad 
oma varustuse ja pakutavaga. 
Ei puudunud meelelahutuse 
ja mängulusti rahuldamise 
paik lastelegi. 

Päeva pidulikkuse esile-
tõstmiseks oli kutsutud küla-
lisesinejad koguni Tallinnast 
– Politsei ja Piirivalve orkester 
ning Tallinna Ülikooli mees-
koor. Kella 15 paiku andsid 
kontserdi koos Marko Mat-
verega. 

Esinesid ka Abja Güm-

naasiumi noored tantsijad ja 
lauljad Abja Noortekeskuse 
laulustuudiost. Nii tantsijad 
kui lauljad olid eranditult 
tütarlapsed, mis tekitas küsi-
muse, et kas Abjas enam poiss-
lapsi polegi? Tuli välja, et on 
ikka küll, aga poisse huvitavat 
rohkem sport kui kultuuri tee-
mad. Kas ikka kõiki poisse, see 
jäi pisut selgusetuks. 

Ja juba teist korda taolisel 
sündmusel esines ka Nais-
kodukaitse Sakala ringkonna 
projektikoor koos Abja ja 
Kõpu naislauljatega.

Kaitseliidu osalusega et-
tevõtmised algasid kell 13, 
kui esinemislaval oleva PPA 
orkestri helide saatel tulid 
rahva ette Karksi malevkonna 
pealikuga Ervin Tambergiga 
eesotsas kaitseliitlased, nais-
kodukaitsjad, noorkotkad ja 

kodutütred, kellest oli moo-
dustunud üsna pikk rivi. 

Selle avangard tundus ole-
vat küll pisut lõdvavõitu, aga 
eks kõike, mida saab, tuleb 
ka parandada. Päevakohase 
tervituse ütles Sakala maleva 
pealik major Ahto Alas, tema 
järel võtsid sõna Viljandimaa 
maavanem Erich Palm ja Abja 
vallavanem Peeter Rahnel. 

Sõnavõtjad meenutasid 
aegu ja olusid 25 aastat tagasi, 
peatusid meie riigi arengul ja 
puudutasid ka tänaseid prob-
leeme, millest olulisimaks 
on tänaseks vast meie riigi ja 
rahva turvalisus ja igapäevase 
elu ohutus. 

Viimane oli ka kogu päeva 
tegevusi läbiv teema, kus oma 
oskusi ja varustust näitasid 
politsei ja piirivalve esindajad, 
päästjad, naiskodukaitsjad, 

noorkotkad ja kodutütred, 
maanteeameti töötajad, aga 
oma relvanäituse ja militaar-
sõidukitega ka kaitseliitlased. 
Pealtvaatajaile oli näha, kuul-
da ja tunda nii suitsu kui tuld 
ja relvade tärinat ning sedagi, 
kuidas pahalastega vajadusel 
sõditakse. Ehkki silmnähta-
valt neid pahalasi kinni ei 
võetud, nagu politseikoer 
seda varem tegi, võis siiski 
jääda mulje, et ega nad elu ja 
tervisega sellest relvakonflik-
tist kõik ei pääsenud. 

Kena suvise ilma ja küllap 
ka eelnenud teavituste mee-
litusel käis päeva jooksul 
seda ettevõtmist vaatamas-
kuulamas hinnanguliselt oma 
tuhatkond inimest või enamgi, 
lastest eakateni välja ja igale 
jagus midagi tarvilikku või 
uut ja huvitavat. Igatahes 

naiskodukaitsjad olid valmis 
soovijatele välja jagama kuni 
2000 portsjonit maitsvat ja 
toitvat sõdurisuppi. 

Jääb loota ja uskuda, et selli-
ne ettevõtmine, mis on Sakala 
malevale ja partneritele juba 
traditsiooniks saanud, andis 
kõigile sellest osa saanutele 
usku ja tuge, et tehakse kõik, 
mis võimalik, et elu meie riigis 
ja meie rahvale oleks tõepoo-

lest turvaline ja meeldiv.
 Aga eks siingi ole sobiv 

parafraseerides meenutada 
ühte tuntud ütlust, et riigi 
peale looda, aga ära ise ka 
tuku. Eks meie julgeolek ja 
kaitstus oleneb meie igaühe 
panusest, olgu see või väike, 
sest piiskadest kujuneb meri 
ja liivateradest mägi.   
         

Rein Kikas

Fotod: KÄTLIN KINKKaitseliitlased on üles rivistatud.

Kodutütred ootamas rahva ette minekud.

Korstnapühkija tutvustas, kuidas käitub pliit ja suits selle 
lõõrides.

Esimene Murulaugu lible tõotab kasvada kenaks puhmaks
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See on nüüd kindel –  
ilmataat on noorkotkaste 
ja kodutütarde toetajaliige. 
Nädal enne Sakala maleva 
noorte suvelaagrit väitsid 
kõik ilmajaamad, et 29.–31. 
juulil sajab ja üldse tuleb 
väga niiske nädalalõpp. 

Läks aga hoopis vastupi-
di. Pärast seda kui tume-
dad pilvel olid end  reede 
hommikul vihmast tühjaks 
pigistanud, need hajusid ja 
soe päike tuli välja. Maleva 
noored istusid bussi ning 
sõitsid Venevere puhke-
keskusesse. Algas selleaas-
tane Sakala maleva noorte 
suvelaager.

Kokku oli tulnud üle 
90 noore, kellest 39 olid  
kodutütred, 45 noorkotkad 
ja veel mõned kaitseliitlas-
te ning naiskodukaitsjate 
lapsed, kes organisatsioo-
ni ei kuulu. Lisaks osales 
meie laagris veel kaheksa  
noort Pärnu Tammsaare 
koolist. Nende emakeel on 
vene keel, kuid nad soo-
visid meie laagrisse eesti 
keelt praktiseerima tulla ja 
vaadata, mida Kaitseliidu 
noored teevad. Võtsime nad 
kahel käel vastu. Muidugi 
olid kohal ka meie vahvad 
noortejuhid.

Esimene päev, nagu ikka,  
toimus laagri avamise pidu-
lik rivistus ning jagasime 
end gruppidesse nii, et koos 
oleksid erinevate rühmade 
liikmed. Üks laagri eesmär-
kidest ongi ju lapsi oma-
vahel tutvustada ja et nad 
leiaksid endale uusi ning 
vahvaid sõpru. 

Edasi tegime lõbusaid 
mänge, et me omavahel 
kiiremini harjuksime  ning 
iga grupp mõtles välja ka 
sümboli, mille nad laagri 
lipule joonistasid. Laagri 
lipp tuli tõesti ülivahva. 

Esimesel päeval alustati 
ka etteastete väljamõtle-
mise ning harjutamisega.  

Õhtupoole mängud jätku-
sid, kuid seda juba gruppi-
de vaheliste võistluste näol. 
Toimusid teatevõistlused 
ning mängisime võrkpalli 
vett täis õhupallidega. Nalja 
sai vähemalt nabani kui 
mitte enam. 

Tutvus tehtud, esimesed 
mõõduvõtud maha peetud  
ja aeg oligi juba õhtusse 
jõudnud. 

Laupäeva hommik algas 
hommikuse rivistuse ja 
võimlemisega. Pärast hom-
mikusööki aeg end harima 
hakata. Meile tulid rääkima 
inimesed päästeametist, 
häirekeskusest, maantee-
ametist ja üks hambaarst. 
Saime teada, kuidas tule-
kustutiga tuld kustutada, 
kuidas mitme haavatuga 
õnnetuse korral tegutseda, 
kuidas katusele veerenud 
autost välja tulla ning kui-
das oma hammaste eest 
hoolt kanda. 

Pärast õpitubasid jätku-
sid töötoad. Iga noor sai 
valida kolm erinevat töötu-
ba. Sel aastal oli valikutes 
õhupüssist laskmine, aaf-
rika trummide mängimine,  
vibulaskmine, meisterda-
mine looduslikest vahendi-
test, veetakistuse ületamine, 
käsitöö, disc-golf, meeskon-
na töö ja enesekaitse. Usun, 
et kõik said juurde mingi 
uue ja põneva oskuse. 

Laupäeva õhtu naelaks 
olid reedel väljamõeldud 
etteasted ning pidu. Õhtu 
stiil oli mustlaslaager, mis 
andis kõvasti värvi juurde. 
Olid ju tüdrukutel seljas 
ilusad värvilised kleidid ja 
helkivad sitsid-satsid, pois-
tel aga uhked kaabud peas 
ja vestid seljas. 

Etteasted, mis noored olid 
välja mõelnud, olid ande-
kad ja humoorikad: tehti 
akrobaatikat, lauldi ja näi-
deldi. Oli väga mõnus õhtu 
täis naeru ja muusikat. Päev 
jõudis südaöösse tantsides. 

Pühapäeva hommikul  
pärast võimlemist ja söö-
mist asusid grupid matka-
mängu radadele. Puhke-
keskuse alale oli jaotatud 
kümme erinevat tegevus-
punkti. Osa punkte kattus 
laupäevaste töötubadega, 
kus kogenumad said oma 
oskusi näidata, kuid oli ka 
neid, mis tulid kõigile ülla-
tuseks ja peamurdmiseks. 
Palju oli meeskonnatöö 
ülesandeid ja  väga põnev 
oli vaadata üksteise pusi-
mist. Teisalt aga kõik aitasid 
üksteist ja keegi ei läinud 
omavahel tülli.  

Siis aga oligi käes aeg, kui 
avastasime, et laager on läbi 
saanud. Tegime lõpurivis-
tuse ja ühispildi. 

Henri Paavo
Sakala  maleva noortejuht

Kodutütarde pealinnalaager oli minu selle suve lemmik
Minu suvi oli väga kirju. 

Üks minu lemmikumaid 
sündmusi oli kodutütarde 
pealinnalaager. 

Me tulime Tallinna West-
holmi gümnaasiumi viieke-
si väikese bussiga, sest meid 
oli viis. Esimene ringkäik oli 
loomaaias. Ringkäigu pärl 
oli kuulus jääkaru Nora. 
Järgmisel päeval oli meie 
Kodutütarde vormi  päev, 
kus me kandsime oma vor-
me ja kõndisime mööda 
Tallinna tänavaid. Esimene 
peatus oli Kaitseliidu pea-
staabis, kus asub ka Kodu-
tütarde peastaap. 

Seejärel käisime riigi- 
kogus, kus me nägime is-
tungitesaali ja väga pidu-
likku Valget saali. Pärast 
käisime ka Stenbocki majas, 
kus töötab meie valitsus. 
Meile tegi seal ekskursiooni 

peaminister ise. 
Kolmas päev oli kõige 

aktiivsem. Kõigepealt pea-
tusime KUMU kunstimuu-
seumis, kus mulle kõige 
rohkem meeldis  vanaaeg-
sete mängude ruum. Seejä-
rel läksime Kadriorgu. Park 
ja eriti veel Roosiaed olid 
tõeliselt kaunid. 

Külastasime ka presiden-
di kantseleid,  kus meile 
tehti põnev ekskursioon. 

Pärast väikest puhkust 
kõndisime botaanikaaeda, 
kus õppisime tundma ek-
sootilisi taimi. Kõige ilusam 
oli  palmide maja, sest seal 
oli palju troopilisi taimi 
kogu maailmast. Kui me 
saime botaanikaaias otsad 
kokku tõmmatud, oligi meil 
aeg minna teletorni. Seal 
saime ülevaate teletorni 
ajaloost. Torni rõdul puhus 
tugev tuul ja sellepärast 

tundus, et lennuk lendab 
ümber torni. 

Päeva lõpus käisime   
Metsakalmistul Konstantin 
Pätsi ja Lennart Meri mä-
lestamas. 

Viimasel päeval toimeta-
sime Energia Avastuskes-
kuses ja Lennusadamas. 
Mulle meeldis Lennusadam 
rohkem, sest seal oli palju la-
hedaid atraktsioone,  Ener-
gia Avastuskeskus seevastu 
kopeeris natuke AHAA kes-
kust. Siiski oli ka see lahe, 
sest seal sai natuke mängida 
häälte, elektri ja loodusega. 
Mulle meeldib olla Kodu-
tütar, sest tegevused, mida 
me selles organisatsioonis 
teeme, on põnevad.

Helen Parik
 Pöial-Liisi rühma kodutütar

Stenbocki majas tegi kodutütardele ekskursiooni peaminister Taavi Rõivas.
Foto: TIINA OTT

Pallilahingus oli võrkpalli asemel vett täis õhupallid ja abivahendiks saunalinad.

Aafrika trummide õpitoas huviliste puuduse üle kurta ei saanud.

Kotijooks Rootsist abi korras saadud magamiskotis pani laagrilised proovile

Sakala maleva noorte suvelaager

Hedi-Riin Kivikas 
Ümera rühma kodutütar:

Üks lõbusamaid võistlusi oli veepommide ja saunalina-
dega võrkpall. See ülesanne polegi nii lihtne, kui arvata 

võib. See vajab lausa tehnikat, et pall üle võrgu heita ja mitte 
läbimärjaks saada (et veel rohkem sääski kohale meelitada). 

Üllatav oli aafrika trummide djembede õpituba, mis 
oli naljakas ja ajas segadusse neid inimesi, kes muusikast 
tegelikult mitte mõhkugi ei tea. 

Korraldati ka mustlasõhtu. Saime värvilised ja kirevad 
riided selga ja diskole minna. Aeg möödus mõnusalt ja 
kiirelt.

Fotod: TIINA OTT
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Septembri esimesel lau-
päeval võis Viljandimaal 
Mustlas näha helkurves-
tides lapsi, seljas selja-
kotid ja käes kaardid,  
o t s i m a s  m i d a g i  v õ i  
kedagi. 

Seekord ei otsitud Poke-
mone ega olnud käimas ka 
aaretejaht.  Toimus Kaitse-
liidu Sakala maleva Noorte 
Kotkaste ja Kodutütarde 
matkamäng. 

Ligikaudu viiekilomeet-
rine rada, kümme kont-
rollpunkti, kümme nel-
jaliikmelist võistkonda 
ja trobikond teotahtelisi 
noortejuhte – see on matka-
mängu lühikirjeldus.

Noorte Kotkaste inst-
ruktor Henri Paavo soovis 
Tarvastu Käsitöökoja õuele 
rivistatud võistkondadele 
edu rajal ning matkamäng 
võis alata. Enne rajale luba-
mist loositi stardijärjekord 
ning tuletati võistlejatele 
meelde ohutusreegleid. 

Olgugi, et Mustla on 
asula, on liiklusest tingitud  
ohtusid seal siiski tun-
duvalt rohkem kui põllul 
või metsas. Võistlejad või-
sid  rada läbida rahulikus 
tempos. Kiirustada pol-
nud tarvis, sest ajakulu ei  
arvestatud.

Esimene võistkond star-
tis kell 10.30 ja järgmised 
võistkonnad läksid rajale 
viieminutiliste vahede-
ga. Igas kontrollpunktis 
oli vaja täita ülesanne ja 
punktid asusid kõik Must-
la piires: kooli staadionil,  
jõe ääres,  sillal,  laululava 

juures ja nii edasi.  
Orienteerumise tegid  

põnevamaks boonus-üles-
anded ehk kohalike vaa-

tamisväärtuste põhjal la-
vastatud foto jaht .  Kui 

võistkond leidis üles pil-
dil oleva koha ning esitas  
finišis sama pildi, millel oli  
lisaks objektile jäädvustatud 
vähemalt kolm meeskonna-
liiget, olid boonuspunktid 
ausalt teenitud. 

Nagu ikka, ootasid kont-
rollpunktides ees erinevad 
ülesanded. Tuli anda esma-
abi põletuse korral,  tunda 
hääle järgi loomi ja linde, näi-
data näpuosavust nööpide 
õmblemisel ja  jõudu naelte 
löömisel, hiilata teadmistega 
Noorte Kotkaste ja Kodu-
tütarde organisatsioonide 
kohta, reastada tähtpäevad  
kronoloogilisesse järjes-
tusse ja näidata osavust 
discolfis. Kõige lõbusam ja 
elevusttekitavam oli vast 
viimane kontrollpunkt, 
mi l l es  o l id  kompleks - 
ü l e s a n d e  k o r r a l d a n u d  
kohalikud päästeteenistuse 
ametnikud. 

 

L ä k s ,  k u i d a s  l ä k s  j a  
napilt enne kella kolme saa-
bus viimane võistkond fi-
nišisse ning autasustamine 
võis alata.

Matkamängu võit jaks 
osutus seekord  Kodutü-
tarde osas võistkond Tõ-
rukesed koosseisus Janda-
ra Vaikmets,  Eneli Sepp,  
K a t e r i n a  H e r m a  j a 
K e i t i - L i s e t t  R e i n i n g  
Tamme rühmast. 

Noorte Kotkaste arvestu-
ses tuli võitjaks Nutikate Re-
baste võistkond koosseisus 
Mihkel Eek, Alex Romponen, 
Jarmo  Malmre ja Kaspar  
Lind. Ootasime oma võistlu-
sele ka kohalike noori, kuid 
kahjuks huvilised puudusid. 
Loodame siiski, et Noorte 
Kotkaste ja Kodutütarde 
askeldamist Mustlas ikkagi 
märgati. 

Tiina Ott

Linnamäng viis Noored Kotkad ja Kodutütred 
Mustla tänavatele

J u u l i k u u  v i i m a s e l  
nädalavahetusel  koh-
tusid Naiskodukaitse  
juhid suvelaagris Elvas, 
kus töötubades arutleti 
juhtimise erinevate töö-
riistade teemadel ning pidi 
ka nööri mööda käima ja 
pimesi kaaslast usaldama.

Ühes töötoas arutleti 
arenguvestluse vajalikkuse 
ja korralduse üle. Enamik 
juhtidest oli seda meelt, 
et arenguvestluste kaudu 
saab liikmetest  ja kaasjuh-
tidest päris palju uut teada, 
kuid oli ka neid, keda tuli 
alles arenguvestluste usku 
pöörama hakata. 

Nenditi, et praegu kasu-
tusel olev arenguvestluste 
juhend on ajale jalgu jäänud  
ja seda tuleks ajakohase-
maks kõpitseda. 

Töötoas, kus põhiteema 
oli passiivsete liikmete 
ülesäratamine ja liikmete 
motiveerimine, jalgrattale 
eriti uusi juppe juurde ei 

leiutatud. Tõsi on, et eks 
passiivsete liikmete taga-
sitoomiseks on enamik 
mõeldavaid teid aegade 
jooksul ära proovitud. Siis-
ki oli kasulik erinevaid 
võimalusi meelde tuletada 
ja endale mällu taguda, et 
liikmete motiveerimine on 

väga oluline. 
Niimoodi siis grupist 

gruppi, laua tagant laua 
taha töötoad läbi käidi.

Meeskonnatööoskuste 
lihvimiseks jagati juhid 
taas gruppidesse ja saadeti 
erinevaid ülesandeid täit-
ma. Selgus, et alati ei pea 

kohe teistega võistlema 
hakkama, vaid läbi rääki-
des ja kompromisse otsides 
jõuab eesmärgini palju  
kiiremini ja otstarbeka-
malt. 

Laagri viimasel päeval 
toimus ajurünnak, et saa-
da võimalikult palju ideid 
Naiskodukaitse 90. aas-
tapäeva tähistamiseks ja  
pildil olemiseks. Kõik mõt-
ted on kirjas ka Naiskodu-
kaitse siseveebis. 

Paljudele oli laagri nael 
kohtumine toonase välis-
ministri ja presidendikan-
didaadi Marina Kaljuran-
naga. 

Ta võitis esimeste sõna-
dega kokkutulnute süda-
med ja selgus, et ta on väga 
soe ja sümpaatne inimene. 

Suurepärase juhtide 
laagri korraldas Tartu ring-
kond.

Eda Kivisild

Naiskodukaitse juhid kohtusid, töötasid ja 
mängisid suvelaagris

Kontrollpunktides tuli täita, nagu ikka, erinevaid ülesandeid.

Linnamängu võitjad Kodutütarde arvestuses võistkond Tõrukesed.

Metsarajal seotud silmadega seigeldes pidi end juhtida 
laskma rivi viimasel.

Grupitöödes toodi välja erinevaid juhtimise tööriistu.

Meeskonnatöö oskused pandi proovile köie otsas rippudes 
ja palle korjates. 

Üks neist oli reastada tähtpäevad kronoloogilises järjekorras.Fotod: TIINA OTT

Fotod: AVE PROOS
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10. septembril tähistati 
Tartu ringkonna 89. aasta-
päeva ja taastamise 25. aas-
tapäeva, kus jagati tunnus-
tusi ringkonna tublimatele 
liikmetele, uued liikmed 
andsid pühaliku tõotuse 
ning võeti vastu õnnitlusi 
ja kingitusi.

Liiliaristi teenetemedaleid 
ja keskjuhatuse tänukirju 
oli üle andmas Naiskodu-
kaitse keskjuhatuse liige 
Eda Kivisild. Liiliaristi IV 
klassi teenetemedali said 
akadeemilise jaoskonna te-
gevliige Katrin Kolk ja Elva 
jaoskonna aseesinaine Inge 
Leitu. Liiliaristi V klassi 
teenetemedal annetati Triin 
Viltropile. Naiskodukaitse 
keskjuhatuse tänukirjad anti 
üle Tartu jaoskonna aseesi-
naisele  Monika Ristisaarele 
ja  akadeemilise jaoskonna 
tegevliikmele Kärt Viltro-
pile.

Tartu ringkonna juhatuse 
tänukirjad said Piret Kolk 
(akadeemiline jaoskond), 
Regina Kullamaa (Tartu 
jaoskond), Marina Liinar 
(Elva jaoskonna esinaine), 
Merilin Saksing (Lõuna-
Tartumaa jaoskond), Aimi 
Tedresalu (Tartu jaoskond) 
ja Siret Salben (Tartu jaos-
kond). 

Seejärel andsid kümme 
uut ringkonna liiget Naisko-
dukaitse pühaliku tõotuse.

Õnnitluste vooru avasid 
Tartu ringkonna kodutüt-
red, kellel oli kingituseks 
ettevalmistatud etteaste tä-
napäevasesse vormi pandud 
vanasõnadest. 

Pärast meeleolukat va-
nasõnade ära arvamist sai 
sõna  Tartu abilinnapea Jar-
no Laur, kes tõi kingiks 
kaasa Tartu linnast foto, 
mille kohal hõljub palju 

häid mõtteid. Seejärel õn-
nitlesid malevapealik Kalle 
Köhler ja tema abi Ivar Sibul. 
Akadeemilise malevkonna 
pealik Viljar Valder edastas 
õnnitlused ning kingituse-
na malevkonna poolt toetuse 
peoõhtu toimumiseks. Nais-
kodukaitse õnnitlused ütles 
edasi keskjuhatuse liige Eda 
Kivisild. 

Oma tervitused saatsid ka 
ringkonna auliikmed  Asta 
Luksepp, Linda Kraft ning 
Heino Noor, kes kahetsesid 
väga, et ei saanud peost osa 
võtta.  Kõik kolm on väga 
eakad ning nende tervis ei 
lubanud kohale tulla. 

Aktusele järgnes pikk  
peolaud. Sööjaid ootasid 
road, mis olid peamisteks 
toitudeks peolaudadel ka 
25 aastat tagasi. Meeleolu 
aitasid üleval hoida Tartu 
ringkonna jaoskonnad, kes 
olid ettevalmistanud emot-
sionaalse väärtusega kingi-
tusi, mille seast võis leida 
nii sõnalisi kui tantsulisi 
etteasteid. 

Kingituste seeria juhatas 
sisse kaunilt seatud tantsu-
number Lõuna-Tartumaa 
naistelt. Põhja-Tartumaa 
jaoskond oli valmistanud 
ette sügavmõttelise eten-
duse, mis pani mõtisklema 
elukäikude üle. Tammeka-
telt sai ringkond kingituseks 
luulevormis etteaste, mis tõi 
külalisteni Naiskodukaitse 
ajaloo kulgemise algusae-
gadest läbi okupatsiooniaja 
tänapäevani välja. Elva jaos-
kond üllatas mininäiden-
diga sellest, kuidas kom-
munikatsioon vahel võib 
alt vedada. Akadeemikud 
lõid tantsu lahti keerutades 
rahvatantse, mille järel aeti 
ka kõik külalised püsti ning 
pandi liigutama. Kõigil oli 
võimalus õppida unustus-

tehõlma vajuma kippuvaid 
rahvatantse. Kingitustele 
pani punkti Tartu jaoskon-
na poolt kokku pandud 
naiskodukaitsja välimää-
raja.

Õhtu edenedes sai jalga 
keerutada nende laulude 
saatel, mis olid moes 25 
aastat tagasi. 

Oma pidupäeva tervitu-
ses kirjutas Tartu ringkonna 
esinaine Triin Viltrop:

“Ajast, mil Eesti naised 
13 aastaks võimaluse te-
gutseda üle-Eestilise nais-
organisatsiooni koosseisus 
oma riigi ja rahva heaks, on 
möödunud 89 aastat. Usun, 
et sellele järgnenud 51-aas-
tase pausi ajal säilisid Eesti 
naiste südames needsamad 
väärtused ja seesama soov 
ning tahe oma riigi heaks 
midagi ise ära teha, mistõttu 
Naiskodukaitse taastamine 
sai toimuma vaid napid kuu 
aega pärast riigi taastamist 
- 20. septembril 1991 ja just 
Tartus. Seega, meile on 

juba pea kaks korda roh-
kem aega antud kui meie 
esiemadele ning ma väga 
soovin meile kõigile pikki 
ja teguderohkeid aastaid 
naiskodukaitsjatena. Olgem 

tänulikud neile naistele, kes 
olid 89 aastat tagasi Naisko-
dukaitse asutamise juures ja 
ees ning samaväärselt neile, 
kes 25 aastat tagasi uuesti 
alustasid!”

Monika Ristisaar
Piia Kuslap

Tartu ringkonna  
naiskodukaitsjad

„See, kes vara üles tõuseb on 
ööbik. Kes hilja magama läheb 
on öökull. See, kes vara tõuseb 
ja hilja magama läheb – see on 
välikokk.“

Krista Kiil

1.-6. augustil Raplamaal 
toimunud admiral Pitka 
luureretke raames tegid 
oma praktika ka sel aastal 
välikoka kursusel osalejad. 

Saabudes jagati prak-
tikandid kahte gruppi ja 
kumbki grupp sai abiks 
ka instruktori. Ühe grupi 
instruktor oli Eda Leola ja 
teisel Krista Kiil. 

Grupi suurus oli kuus 
inimest ja nende vahel jagati 
ära ka ametid: peakokk, kat-
lakütja, nõudepesija, kokad. 
Kogu nädala jooksul siiski 
ühte rolli jääda ei saanud, 
vaid ametid jagati iga toi-
dukorra ajal uuesti. 

Olin esimese toidukorra 
peakokk ja meie grupi teha 
oli õhtusöök. 

Jagasime omavahel ka 
teised ametid ning panime 
paika kellaajad. 

Kokkulepitud aja saabu-
des hakkasime pihta. Meie 

grupp oli rahulik, sõbralik 
ja seda kuni praktika lõ-
puni.  

Pidime kokates arvesta-
ma, et sööjaid oli 300-400 
inimest ja toitu tuli saata 
ka portsjonite kaupa metsa. 

Toit sai õigeks ajaks val-
mis ja ka jagamine läks ilma 
viperusteta.

Pärast iga toidukorda oli 

väike tagasiside ja grupisi-
sene analüüs. 

Igal õhtul tegime kõik 
koos päevast kokkuvõtte. 
Instruktorid rõhutasid sel-
le käigus, et me südamele 
kogunud emotsioonid kohe 
välja räägiksime.

Hommikune vahetus 
alustas kell viis. Kõige 
raskem oligi telgist välja 

saamine. Kui juba kööki 
jõudsin, siis läks töö hooga 
edasi ja ehkki hommikud 
olid unised, olid need sa-
mas väga ilusad. 

Elasime telkides ja ma-
gasime välivoodite peal. 
Need on ikka uskumatult 
mugavad. 

Ka ilmaga meid vedas.
Vihma sadas ainult viimasel 

ööl ja magama jäädes oli 
see nagu unejutt. Ka kaks 
toidukorda pidime tegema 
kerges vihmasajus. 

Traumasid natuke ikka 
juhtus: kes lõikas sõrme, kes 
sai väikse põletuse ja päris 
mitmel jäid seljad haigeks. 
Füüsiliselt see praktika just 
lihtne ei ole. Aga midagi 

hullu ka ei ole. Tõeline puh-
kus argimuredest ja hoopis 
teine maailm.

Koju tulles toas magades 
tundus esialgu, et pole nagu 
üldse õhku. Ikkagi kuus 
päeva ainult väljas oldud.

Krista Lillemäe
Sakala ringkonna  

naiskodukaitsja

Tartu ringkond pidas nostalgiahõngulist 
aastapäevapidu

Vara üles, hilja voodi

Võimalus oli meelde tuletada unustuse hõlma vajunud rahvatantse.

Hetk välikoka praktika ja kogu kursuse lõpetamiselt. Rõõm tehtust.

Põhja-Tartumaa jaoskonna etteaste pani mõtisklema elukäikude üle. Fotod: TARTU RINGKONNA FOTOKOGU

Fotod: KARMEN VESSELOV
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Juulikuu keskel, toeks 
malevapealiku soovitus 
malevkonna erinevate 
kompaniide ja rühmade 
vahel sotsiaalset suhtle-
mist arendada ning üks-
teist paremini tundma 
õppida, sai Karksi ma-
levkonna rahvas kokku 
Lilli küla Sõrmuse talus 
esimesel ühisseminaril ja 
suvepäevadel.

Korraldamise raskuse 
võtsid seekord enda kanda 
Sõrmuse talu peremees ja 
maleva auliige Jaak Põldma 
ning malevkonna juhti-
mis- ja tagalarühm eesotsas 
rühmaülema Urve Loidiga. 
Nende eestvedamisel pan-
di paika ajakava ja jäi vaid 
loota, et ka ilmataat kena 
suveilma tagavaraks hoiab.

Kuigi laupäeva hommi-
kul sadas ülevalt alla päris 
korralikku vett, hakkas 
lõuna paiku pilvepiirilt ka 
veidi selgemat ilma paist-
ma. Sõrmuse talus tervitas 
meid juba päike ning lah-
ke pererahvas. Edasi läks 
aeg lausa lennates. Jaagu 
juhtimisel said mehed-
naised teada palju huvi-
tavat kohaliku piirkon-
na vaatamisväärsustest. 
Pikaajaliselt Lillis metsniku 
ametit pidanud Jaak on 
kui elav ajalugu ise: tema 
teadmised ja kogemused 
on sellised, mida võibki 
kuulama jääda. 

Sellel ajal kui Jaak ring-
reisil oli, valmistasid rüh-
ma liikmed ette sõdurios-
kuste raja, kus kõik huvili-
sed oma teadmisi proovida 
said. Põnevat elevust pak-
kusid ülesanded, kus tuli 
käemärkide abil edasi anda 
info oma lahingpaarilisele, 
panna aja peale üles jaotelk, 
tulepulga abil lõket teha 
ning oma kaaslasele abi 
anda, tunda loodust ja meie 
lahingutehnikat ning oma-
da täpset silma ja kätt nii 
noolemängus kui ka vibu 
ning õhkrelvaga laskmisel. 

Ajutegevusele mõjusid 
hästi meeleolukad mälu-

mänguvoorud, kus oma 
teadmisi tuli näidata nii 
vanade asjade äratundmi-
ses, Eesti vanasõnade tead-
mises kui mitmesugustele 
laia silmaringi vajavatele 
küsimustele vastamisel. 

Et mõttetegevus ja liiku-
mine käivad ikka käsikäes, 
siis lisaks hea pillimuusika 
kuulamisele ning tõsiste 
eesti saunade ja talutii-
gi karastavate mõnude 
nautimisele pandi proo-
vile meeskondade koos-
töö toimimine. Ühiselt oli 
turvalisust tagades (sõdu-
rikiiver on ikka üks väga 
hea abiline) vaja aja peale 
pikem torn valmis ehitada 
ning võtta mõõtu salakava-

las võrkpallimängus, kus 
tavalise palli asemel hoopis 
veepallid mängu pandi. 

Juttu ja seltskondlik-
ke tegevusi jagus varaste 
hommikutundideni. Väike 
puhkus ja siis viis osalejaid 
tee taaskord metsa - oota-
mas ees adrenalliinitekitav 
paintball lahing. Instruktori 
õpetussõnad ehk vaid küll 
ainult esialgu meeles, ka-
dus aeg lausa märkamatult 
ja nii oligi aeg lõunapausiks 
ning suvepäevade lõpeta-
miseks.  

Kerge rammestus konti-
des ja hea tunne südames, 
lahkusime Sõrmuse talust 
vihmapiiskade saatel tead-
misega, et  oluline on tunda 

oma võitluskaaslasi ning 
suhelda nendega ka väljas-
pool maleva ja malevkonna 
õppusi.  

Ühiste tegevustega on 
algus tehtud ja nüüd ei 
ole muud, kui järgmisel 
korral kohtume uuesti. 
Ehk siis liituvad meiega 
ka need, kes sellel aastal 
kohale ei jõudnud. Või-
malusi huvitavate ühiste-
gevuste läbiviimiseks on 
mitmeid, oluline on meie 
ühtne seltskond ja tahtmine 
koos suuri asju korda saata. 

Urve Loit

Karksi malevkonnas toimusid 
esimene ühisseminar ja suvepäevad

28. augustil toimus Sakala malevas iga-aastane rühma-
devaheline laskevõistlus, kus  osales kaheksa võistkonda. 

Ilm oli küll üsna soe, kuid tulemusi see eriti ei mõjutanud 
ja võistlus läks korda. 

Esikoha võitis Linnuse üksikkompanii tankitõrje rühm, 
teise koha saavutas Lembitu üksikkompanii staabirühm 
ning kolmandaks jäi seekord Karksi malevkonna juhtimis- 
ja tagalarühm. Kasutati kolme relvatüüpi: püstolit, püstol-
kuulipildujat ja automaati AK-4. Viimasest relvatüübist 
lasid igas võistkonnas kolm võistlejat: kaks võistlejat saja 
meetri distantsilt ja kolmest asendist ning üks võistleja 300 
meetri distantsilt lamades asendist.

Just viimati nimetatud relvad olidki määravad, sest 
Linnuse üksikkompanii tankitõrjerühma mehed olid teis-
test tunduvalt paremad nii saja kui 300 meetri distantsidelt. 

Üldpilt aga erilist rõõmu kahjuks ei paku ja hing igatseb 
tagasi neid aegu, kui Sakala malevas oli laskeinstruktoriks 
leitnant Alfons Rebane ja Paistu malevkonda esindas maa-
ilmameister Jaak Kärner. Ilmselt kulutati siis tunduvalt 
enam ressursse laskeharjutuste korraldamiseks kui täna-
päeval. Ometi on Väluste laskevälja näol Sakala maleval 
kasutada kaasaegne kompleks laskeharjutuste tarvis. Kas 
on küsimus meeste väheses huvis, ajapuuduses või mil-
leski muus, aga maleva lasketase olulist paranemist ei ole 
siiani näidanud. Seda tõendavad ka tagumised kohad nii 
maleva poolt korraldatava  Jaak Kärneri mälestusvõistlusel 
kui ka Kaitseliidu meistrivõistlustel. Vast on viimane aeg 
midagi tõsisemalt ette võtta?

Seekordsel jõuproovil olid kolmeks paremaks püstoli-
laskjaks paremuse järjekorras Taimo Tugi, Andu Heinsoo 
ja Marge Laiõunpuu. Püstolkuulipildujat oskasid pare-
mini käsitseda Urmas Feldmann, Raiko Raieste ja Eero 
Takk, viimased olid küll silmade arvu poolest võrdsed. 
Automaadist said saja meetri kolmest asendist parimad 
tulemused Olev Kookla, Guido Riitsalu ja Toomas Taimre. 
300 meetril tabasid teistest paremini Riho Rei, Meelis Viisut 
ja Inger Stanko.

 Rein Kikas

Sakala malevas võisteldi 
laskmises

15. augustil  mälestati 
Maavalla Koja eestvedami-
sel Raplamaal Raikkülas 
800 aasta taguse röövretke 
ja tapatalgu  ohvreid – meie 
esivanemaid. 

Kokkutuleku korraldas 
Eesti taarausuliste ja maa-
usuliste keskus Maavalla 
Koda.  Abijõuna osales Kait-
seliidu Rapla malev ning 
külaliste seas oli ka Sakala 
maleva esindus.

 Päev juhatati sisse Paka 
mäel keset kuusikut paik-
nevas looduslikus pühamus 
– väikses ümaras paekivisse 
raiutud orus, kus kunagi 
võis olla ohvrialtar, kus 
kuused palistavad oru servi, 
kus ükski lausutud sõna, 
laul ega pilliheli kaduma 
ei lähe.  

Lauri Õunapuu ja nais-

laulikute esitatud nukratoo-
nilised rahvalaulud läksid 
kuulajatele hinge. Me tund-
sime sidet oma esivanema-
tega ja ka üksteisega, mis oli 
veel tähtsamgi.

„Möödunud aastal tähis-
tati laialdaselt Maarjamaa 
800. aastapäeva, unustades 
täiesti meie 800 aastat tagasi 
tapetud esivanemad. Meie 
peame mälestama neid. Ole-
me liha nende lihast ja veri 
nende verest. Me pole tänu 
võlgu Henrikule, vaid juhu-
sele, et ta nimetas /Raikküla 
kärajaid/. Tänumeel olgu 
otsani esivanemate päralt, 
kes on meid aidanud püsida 
rahvana ja samas tundkem 
kohustust kestma jääda. 
Ärgu kustugu meis kaitse-
tahe, tahe kaitsta oma kodu 
ning meie lapsi nagu neis 
eestlaste maleva meestes, 

kes rüüstajad neljandal päe-
val Harjumaalt välja ning 
lõpuks Riiga tagasi ajasid,” 
kõneles Lauri  Õunapuu.

Miks peaksime olema 
Maarja usku, kui meil on 
oma Taara, oma maausk. 
Me pole seda kellelegi pea-
le sundinud, me austame 
teisi uske. Me austame oma 
esivanemaid, oma loodust, 
oma keelt, oma maad. Kas 

see teeb meid teiste vih-
kajateks? Oleme rahvus ja 
oleme veendunud, et kogu 
maailma kultuur koosneb 
rahvuskultuuridest.  Ühtki 
neist ei tohi maha tallata.  
Nende sõnadega võiks kok-
ku võtta Paka mäel  nähtu 
ja kuuldu.

Priit Silla

Raikkülas meenutati 800 aasta tagust röövretke

Selleaastasel admiral Pitka luureretkel käisid vastu-
tegevusega võistlejatel elu raskemaks tegemas ka Karksi 
malevakonna juhtimis-ja tagalarühma võitlejad. 

2012. aastal pidi Sakala malevast Pitka luureretkele 
vastutegevust tegema minema 20-meheline üksus. Idee 
tundus toona väga ahvatlev ja nii kogusime sel aastal 
Karksi juhtimis- ja tagalarühma huvilised kokku. Üllatus 
ootas meid malevas, kui vahetult enne väljasõitu selgus, 
et rohkem malevlasi seekord minemas ei olnudki. Nii 
laadisidki viis vaprat oma Volvo eluks vajalikku varustust 
täis ja asusid teele. 

Teekond päris lihtsalt ei kulgenud. Ootamatusi ikka 
juhtub ja eks maleva autod on ka päris pika elu elanud. 
Sellepärast on meil alati hea meel olnud, et Rait Kurrikoff 
kaasas on ja oma häid autoremontimise teadmisi usinasti 
rakendab. Nüüd, juba neljandat aastat järjest Pitkal olles, 
on meil päris vahva masinatega ette tulnud huvitavaid 
seiku meenutada. Kindel on aga see, et kui Rait on olemas 
ja ta oma tööriistakomplekti ka kaasa võtab, siis tee peale 
me ei jää.

Olime oma rühmaga Pitka vastutegevuses sel aastal 
juba neljandat korda. Sakala malevast toimetas üritusel 
seekord päris suur seltskond: vastutegevuses seitse, välis-
võistkonna ja -vaatlejate esindajana kaks ning väliköögis 
oma eksamiharjutusi sooritamas kolm kaitseliitlast-nais-
kodukaitsjat. Moraalse toena nägime ka maleva pealikku 
Ahto Alast aeg-ajalt baaslaagris. 

Mis meid igal aastal Pitka luureretkele tõmbab? Ei muu 
kui väga hea seltskond, põnevad tegevused, mitu päeva 
metsamelu ja saadud kogemused. Kõik see on hindamatu 
väärtusega, mida ka järgmisel aastal kindlasti nautima 
läheme.

Urve Loit
Karksi malevkonna 

juhtimis- ja tagalarühma ülem

Sakala malevlased käisid 
Admiral Pitka luurevõistlusel

Jaak Põldma tutvustas kokkutulnutele huvitavaid paiku.

Karksi malevkonna liikmed Pitka luureretkel. 

Karksi malevlased kogunesid ühiselt aega veetma Sõrmuse tallu. 

Meenutused juhatati sisse looduslikus pühamus.

Fotod: AIN PEENSOO

Foto: ERAKOGU

Foto: ANTS KALAM
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ÕNNITLEME

25 aastat tagasi
AJA LUGU

Digitaalsed fotod (maht vähemalt 1 MB) esitada hiljemalt 30. juunil 
2016 aadressile omamaa@kaitseliit.ee märgusõnaga „fotokonkurss“.
Lisada autori nimi, kontaktandmed, valdkond ja foto allkiri.

Parimatele auhinnad. Täpsemalt loe KL Sakala maleva facebook’i lehelt.

FOTOKONKURSI 
VALDKONNAD:

•  militaarne
  tegevus 
 Kaitseliidus

•  naiskodu-
 kaitsjad

•  noorkotkad ja 
 kodutütred

•  varia

KAITSELIIDU LÕUNA MALEVATE 
AJALEHT OMA MAA KORRALDAB 
VABARIIGI AASTAPÄEVAST VÕIDUPÜHANI 
FOTOKONKURSI.

Jaak Põldma meenutab: 
„Külanõukogude rahvasaa-
dikute valimisel valisime ühe 
oma töötaja Kalju Raba ka 
rahvasaadikuks, et olla infor-
matsioonile lähemal. Nii tuligi 
1990. aasta veebruari esimestel 
päevadel info, et Kalle Eller 
oli käinud ühe külanõukogu 
saadikuga rääkimas vajadusest 
taastada Kaitseliit.”       

1990. aasta algul hakkasid 
sündmused Eestis plahvatusli-
kult arenema. 2. veebruaril toi-
mus Tartu rahu juubeli tähis-
tamine Tallinnas. Linnahallis 
toimus ENSV rahvasaadikute 
täiskogu koosolek. Täiskogu, 
kuulanud ära ettekande ja 
sõnavõtud, võttis vastu dek-
laratsiooni Eesti riikliku ise-
seisvuse küsimuses. Kell 19.37 
pandi projekt hääletusele. 
Saalis oli 3090 rahvasaadikut, 
kellest vastu hääletas 101 ja 
erapooletuks jäi 16. Ülejäänud 
hääletasid poolt. Võeti vastu 
deklaratsioon Eesti sõltuma-
tusest. 

Venekeelsed saadikud 
Narvast, Kohtla–Järvelt, Sil-
lamäelt ja Tallinnast soovisid 
teha poliitilist avaldust. Kah-
juks näitasid eestikeelsed  saa-
dikud siin üles täielikku kul-
tuuritust ja mõistmatust, and-
mata selleks nõusolekut. Selle 
tõttu lahkus saalist suurem osa 
venekeelseid saadikuid (250-st 
lahkus 200 ringis). P. Panfi lovi 
öeldud sõnad „Minu arvates 
oli toimunu hea näide sellest, 
milline demokraatia ootab meid 
vabas Eestis“ olid seekord omal 
kohal. Nii ei aeta ühist (suurt) 
poliitikat ning selline tegu ei 
sisenda kellelegi julgust ja usku 
homsesse päeva. See oli minu 
arvamus toona ja see pole muu-
tunud ka tänaseks, kui siis 
pigem kriitilisemaks.

Olulised koosolekud
5. veebruaril toimus Ko-

danike Komitee ja ERSP ühisis-

tung Karksi–Nuia vanas kul-
tuurimajas. Seal on tehtud ka 
see nn kuulus foto, millel olen 
mina, T. Hromenkov ja proto-
kollija P. Krjutškov ja mida ikka 
ja jälle pakutakse fotona, mis on 
tehtud Kaitseliidu taastamise 
koosolekul. Koosolekut juha-
tas Kodanike Komitee ja ERSP 
esindaja Ülo Seppa, protokollis 
P. Krjutškov. Mina rääkisin 
Kaitseliidu taastamise plaani-
dest ja kohtumisest vabariigi 
algatusrühma liikmetega, Ülo 
Seppa selgitas antud ettevõtmi-
se juriidilist poolt.

Otsustati kutsuda ellu 
algatusrühm, kuhu kuuluksid 
esindajad kõikidest ettevõte-
test, samuti talunike ja ERSP 
esindajad. Algatusrühma juhiks 
määrati Kalle Elleri soovitusel 
Polli külanõukogu kodukaitse 
komitee esimees Ants Kalam. 
Algatusrühma moodustamine 
ja kohtumine vabariigi alga-
tusrühma liikmete Kalle Elleri 
ja Peeter Ilusaga pidi toimuma 
reedel 9. veebruaril 1990 kell 20 
Karksi kolhoosi ehitusosakonna 
saalis. 

Et kõik läks just nii nagu 
läks, oli härrade Elleri ja Ilusa 
teene, sest oleks võinud minna 
ka teisiti. Algne plaan, luua Ees-
ti Kodukaitse Liit, oleks ilmselt 
ilma nende meeste toetuseta 
teoks saanud. Me nimelt arva-
sime, et Kaitseliitu ei julgeta 
nagunii registreerida, aga kui 

nime muuta ja sisu samaks jät-
ta, võib asi õnnestuda. Nemad 
aga veensid mind taastama 
kohe Kaitseliitu seda enam, et 
peagi pidi kutsutama kokku 
Eesti Kaitse Liidu taastamise 
koosolek.       

9. veebruari õhtul hakkas 
Karksi kolhoosi ehitusosakonna 
saali kogunema  ümbruskonna 
mehi. Seisti koridoris ja arutati 
vaikselt eesseisvat koosolekut. 
Kell 20 kutsuti kõik saali. Rää-
kisin kokkutulnuile lühidalt 
asja olemusest ja tutvustasin 
koosolekul külalistena viibivaid 
Kalle Ellerit ja Peeter Ilusat ning 
vaatlejatena Viljandist tulnuid 
huvilisi Evertit ja Tuulingut. 

Koosoleku läbiviimiseks 
tegin ettepaneku valida koos-
oleku juhataja ja protokollija 
ning koosoleku juhatajaks valiti 
Kodanike Komitee ja ERSP esin-
daja Ülo Sepa ja protokollijaks  
P. Krjutškov. 

Minu elu kõrghetk

Kalle Eller rääkis Kait-
seliidu tähtsusest ja kiitis 
meie algatust taastada Karksi 
malevkond. Ta andis ülevaate 
olukorrast Kohtla-Järve rajoo-
nis, kus olid ohus Eesti kong-
ressi valimised. 

„Sinna oleks appi vaja 
kindlaid mehi, kes turvaksid 
valimisjaoskondi. Abi vajatak-
se ka mujal Eestis. Kui saate, 

aidake,“ oli tema sõnum.
Seejärel sain sõna mina, et 

tutvustada Kaitseliidu taasta-
miseks tehtud ettevalmistusti 
ja tutvustada ajutist põhikirja. 
Kõik need dokumendid olin 
kokku pannud ise siit ja sealt 
saadud Eestiaegsete dokumen-
tide alusel.

60 aastaga oli paljugi muu-
tunud ja ratsasalkasid moo-
dustada enam ei saanud, sest 
hobusedki olid juba haruldu-
seks muutunud. 

Pärast  minu ettekannet 
avati läbirääkimised ja Sepa 
pani Kaitseliidu taastamise 
Karksi kihelkonnas hääletu-
sele. Poolt hääletasid kõik 
kohalviibijad ja seega loeti 
Kaitseliidu Karksi malevkond 
taastatuks. See oli minu elu 
kõrghetk. Süda  tagus rinnas 
ja käed kippusid värisema. 
Seda kõike sõnades kirjeldada 
on pea võimatu, seda tuleb ise 
läbi elada. 

Edasi kuulutas juhataja 
välja Karksi malevkonna vane-
ma valimised. Kandidaatideks 
seati üles mind ja kuna rohkem 
kanditaate ei esitatud, siis 
hääletuse tulemusena saingi 
malevkonna vanemaks  kin-
nitatud. Samal koosolekul 
otsustati moodustada  kaheksa 
jagu, igas vähemalt viis liiget ja 
jaopealik. Ette rutates võin öel-
da, et tegelikkuses hakkas neist 
kaheksast tööle vaid kaks. Kõi-
ge suurem ja tõhusam oli Lilli 
rühm, mida juhtis Jaak Põldma. 
Jaagul oli seda ka kõige lihtsam 
teha, sest tema rühm koosnes 
enamikus tema alluvatest, mis 
aga kuidagi ei pisenda Jaagu 
rolli meie malevkonna eda-
sises arengus. Mingil määral 
tegutses ka Karksi ning kiratses 
ka Nuia rühm. Teised aga ei 
hakanudki kunagi tegutsema.                                                                                                                                    

Ants Kalam
Kaitseliidu taastaja
Karksi malevkonna 

teavituspealik   

Kaitseliidu taastamine Karksi kandis

Oma Maa fotokonkurss on lõppenud.  Täname kõiki, 
kes oma fotod meile saatsid. 
Žürii tegi kokkuvõtted ja tulemused on sellised: 

Varia
I Silvi Arold        Loodusjõud on kõige võimsam
II Karin Allik         Meie maleva referent õpetab     
                                     isegi sead käsu peale istuma
III Silvi Arold        Nii nagu taevas nõnda ka maa  
                                     peal

Noored Kotkad ja Kodutütred
I Karin Allik   Meeskonnatöö
II Meelis Eelmaa  Juhend: kuidas kasutada mobiil-
    telefoni 
III Gunnar Teas    Janu

Naiskodukaitse
I Kaidi Peterkop    Üks naine. Mitu nägu
II Gunnar Teas    Ma lendan

Militaar
I Karin Allik   Taadudega on turvaline 
II Gunnar Teas    Sihikul
III Meelis Eelmaa  Mõtleja kaunid käed

Eriauhind
Uno Minka   Müüa kinnistud

Auhindade kättesaamiseks palume võitjatel võtta 
ühendust telefonidel 717 9205 (Sakala maleva 
referent) või 717 9217 (toimetuse liige Tiina Ott) või 
kirjutada e-posti aadressil omamaa@kaitseliit.ee

Nii auhinnatud kui teised fotod avaldame Oma Maa 
järgnevates numbrites, Sakala maleva koduleheküljel 
ja Sakala maleva Facebooki kontol.

29. juulil täitus 91 aastat Kait-
seliidu Abja üksikrühma 
taastajaliikmel Arno Kallasel.

Holstres sündinud Arno 
Kallas on  suurema osa oma 
elust elanud Viljandis ja Ab-
jas. Sõjaajal viis tee teda küll 
ka Eestist kaugemale, Ersatz-
pataljoni nr 33 koosseisus 
Poola, kust jõuti tagasi 1944. 
aasta jõulude ajal.

 Arno sõnul on tema elu 
olnud sündmusterohke ja 
põnev.

“Eesti Vabariigi väljakuulu-
tamine tõi kaasa erilised mee-
leolud. Isamaalisus ja Eesti eest 
olemine, kogu patriotism lõi 
välja kohe täiega,”meenutas ta.

“50 aastat tagasi oli Kait-
seliit. Et ka ise kuidagi oma 
meeleolu  väljendada, saime 
27. veebruaril 1992. Abja tu-
letõrjeühingu saalis meestega 
kokku, et alustada Kaitselii-
du loomisega Abja-Paluojas. 
Kohale tuli 13 meest. Male-
vast oli ka mehi ja nii algas 

Kaitseliitu vastuvõtmiseks 
avalduste kirjutamine ja eda-
siste tegevuste arutelu. Olin 
koosolekute protokollija.” 

Edasi rääkis Arno kaitselii-
du algaastate tegevusest Abjas.

“1994. aastal olin jaopealiku 
abi. Viljandisse olid saabunud 
tankitõrjerelvad ja osalesime 
seal ka õppustel. Märtsist 
algasid süstemaatilised rivi- ja 
lahinghargnemise õppused. 
Ühtlasi harjutasime mees-
konna kiiret kokkukutsumist 
häireolukorras. Pätsi rabas 
tegime sageli laskeharjutusi. 
Hakkas painama varustuse 
nappus: polnud vorme, saa-
paid, relvi, laskemoona. Kui-
gi valmistusime erinevateks 
võistlusteks, sealhulgas ka 
üleriigilisteks, polnud meil 
juba siis selliseid kiireid ja 
visasid noori mehi, kes saaksid 
võistkonda. Noori mehi ei hu-
vita Kaitseliit,” kõneles mees. 

Pika meenutuse lõpuks 
ütles hällilaps mõtlikult:  “Vaa-
dates ajas tagasi võin küll 

öelda, et tundsin ennast ühe 
pinnuna Eesti riigi alustalas.  
Osalesin ja lõin kaasa, kus vaja 
oli. Kuigi aastad olid teinud 
oma töö ja 80-aastane ei peaks 
enam ka mööda metsi noorte 
meestega võidu silkama, tegi 
see mulle heameelt,  sest mul 
oli oma elueesmärk, kutsumus 
ja selleks sai Kaitseliidus tegut-
semine.”

 91 aastat ühe inimese elus 
on pikk aeg ja vähesed jõua-

vad selle verstapostini. Arno 
jõudis ja sellel tähtsal päeval  
tulid teda õnnitlema Kark-
si malevkonna juhtkond ja 
endine võitluskaaslane Enn 
Pinsel. Karksi malevkonna 
pealik nooremleitnant Ervin 
Tamberg andis üle lillekimbu 
ja soovis väärikale vanahärrale 
kauaks veel tugevat tervist. 
Tema soovidega ühinesid ka 
kõik teised õnnitlejad.

Ants Kalam

Kaitseliidu taastajaliige Arno Kallas tähistas oma 91. sünnipäeva

80
Heino Kallas  Põlva malev
Vello Aasna  Sakala malev

70
Kalev Teever  Sakala malev
Aadu Lõhmus  Sakala malev
Malle Lohk       Sakala ringkond

60
Aivar Roop  Põlva malev
Aivar Kroonmäe Võrumaa malev
Oove Mitt          Võrumaa malev

50
Veiki Visnapuu  Põlva malev
Maiu Kivest  Põlva malev
Ele Lehes           Sakala ringkond
Hans  Siivask      Võrumaa malev
Marika  Meier    Võru ringkond

40
Vambola Timmusk Põlva malev
Romes Kera  Põlva malev
Gunnar Paalman  Põlva malev
Urmas Saar  Sakala malev

30
Pille Ostumaa  Sakala malev
Taivo Sõtš  Sakala malev
Agno Teinveld  Sakala malev
Ditmar Martinson  Sakala malev
Madis Mikkor  Sakala malev
Mait Pinsel  Sakala malev
Martti Praks  Sakala malev
Jaanus Kõivastik Valgamaa malev
Kunnar Kuus    Valgamaa malev
Tarmo  Ottender Võrumaa malev

20
Henry Mandel Põlva malev
Christopher Lehe Põlva malev
Keimo Kandla Sakala malev
Kasper Koosa   Valgamaa malev

Arno Kallasele annab lillekimbu üle Karksi malevkonna pealik 
Ervin Tamberg. Foto: ANTS KALAM

* Ilmub oktoobris

* Oma tegemistest räägib Võrumaa  

maleva teavituspealik Uno Minka

* Kodutütarde olümpiamängud võitis Sakala.

* Kes on kõvem käpp söögi tegemises?

Järgmine Oma Maa

Foto, mis on tehtud Kodanike Komitee ja ERSP ühisistungil ja mida 
on pakutud Karksi malevkonna taastamise koosoleku jäädvus-
tusena.


