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Valgamaa noored arendasid
loovust ja ilumeelt

Võrumaa malev mälestas
lõunarinde avalahingut
5.detsembril 2008 möödus
90 aastat sõjategevuse algusest Vabadussõja lõunarindel. Selle sündmuse mälestamiseks avas Võrumaa
malev 5. detsembril Lasva
vallas Nõnova külas kapten
Friedrich Vreemanni sünnikodu juures mälestustahvli.
5. detsembril 1918 löödi Vabadussõja lõunarinde esimene lahing Rõuge kihelkonna territooriumil Nõnova

küla juures (praegu Lasva
vald).
Võru kaitseliitlastest gümnasistid ja 3. polgu ohvitserid Võru kaitseliidu rajaja
kapten Friedrich Vreemanni
juhtimisel sundisid peatuma
ja siis ka taanduma punaste
soomusrongi.
Aeg oli kõikenõudev, legendaarne:
“Nii nad sööstsid algajad,
nokamütsin, kõrvad kinni

seot rätiga.
Läksid enesesalgajad püssiga, revolvriga
läksid- paljaste kätega,
alla Narva ja Võru
enese eest. Võõras oli sapine, mõru.”
Nõnda meenutab neid aegu
JUHAN SÜTISTE (18991945), üks nokatsmütsis
enesesalgajaist.
Võrumaa malev

Erna retke lõhkamised ei
põhjustanud kalade hukkumist
• Kristina Svirskaja (vasakul) ja Viktoria Baranova juhendaja Merje Nielsoniga käevõrusid valmistamas
Valgamaa maleva noorteinstruktorid Anu Lillipuu ja Kaimo
Vahtra korraldasid 12-14. detsembrini maleva noorkotkastele ja kodutütardele aastalõpu
loovuse arendamise laagri.
See peeti Riidaja põhikooli
ruumes.
110 laagrilist, nende hulgas
ka korraldajad ning läbiviijad,
jõudsid reede õhtupoolikul Riidajale. Kohale olid saabunud
Tõrva, Riidaja, Pikasilla, Puka,
Tsirguliina, Lüllemäe, Hargla,
Ala ning Valga gümnaasiumi,
põhikooli ja kutseõppekeskuse
noored.
Juba esimesest pilgust oli
näha, et noorkotkad ja kodutütred ootasid aastalõpulaagrit väga, nagu arvasid
Anu Lillipuu ja vabatahtlikud
noortejuhid Svetlana Oper,
Ülle Adamson ja Liia Ortus.
Samal õhtul peeti Valgamaa
Noorte Kotkast pealike kogu
koosolek, kus valiti Noorte
Kotkaste Valgamaa maleva
uus juhatus.
Tegevust jätkab malevapealik
Rein Säinas. Kotkaste malevapealiku abiks valiti Hannes
Vanatoa, juhatuse liikmeiks
Mihkel Saul, Ülle Adamson
ning Jaana Ukkur.
Laupäeval algas tõsine töö.
Laagris olevad noored kotkad
ja kodutütred jagati kuude
rühma.
Esimene rühm valmistas jõulukaarte. Noori kunstnikke
juhendasid Maarja Mägi ning
Liisa Tiit. „Tüdrukutel ja poistel
on huvitavaid mõtteid küllalt,“
väitsid juhendajad. „Meil jääb
üle vaid materjal kätte anda ja
pisut suunata“. Kõik valminud

kaardid said tegijad endale, et
neid jõuludeks ja aastavahetuseks oma sõpradele saata.
Teises rühmas valmistati tikumaju. Janeli Nielson ja Aimar
Pehlak oskasid noori ehitajaid
vajalikul määral juhendada,
kuna asjaga oli tegeletud Valga
kultuurikeskuse kunstiringis.
Aimar Pehlak õpib Vana-Vigala tehnika- ja teeninduskoolis.
„Kui sain 18aastaseks, astusin kaitseliitu. Mulle meeldib
tegelda noortega. Saan nendega hästi läbi. Sellepärast
tulen alati appi noorteüritusi
juhendama.“
Kolmas rühm valmistas Merje
Nielsoni juhendamisel ehteid.
Põhiliselt käevõrusid. Juhendaja sõnul osteti vajaminev
materjal Valgast Roosi käsitööärist. Tsirguliina keskkooli
tüdrukud Viktoria Baranova ja
Kristina Svirskaja ütlesid, et
on väga põnev laager. Saab
ilusaid asju teha, teistega
kaasa mõelda ja suhelda.
Samas väitsid tütarlapsed, et
mõlemad on esimest korda
taolises laagris. Õpetaja ütles,
et võiksime tulla kaitseliidu
noortelaagrisse ja olime kohe
nõus.
Neljas rühm tegi salvrätitehnikas kaunistusi. Juhendasid Jaanika Niklus ning Geiri
Sperling, kes näitasid, missuguseid ilusaid kaunistusi saab
teha salvrättide kleepimisega
teatud esemetele, olgu nendeks siis pudelid, taldrikud
või plaadid. See tehnika sobib
isegi seinamaalide valmistamiseks.
Uudseks tegevuseks oli laagris rinnamärkide valmistamine.

Selleks on olemas vastav seadeldis, mille malev noortekeskuselt laagris kasutamiseks
laenas. Märkide valmistamist
õpetasid Sigrit Säinas ning
Jaanus Kõivastik.
Viimased kaks rühma valmistasid maleva noorkotkastele
kleepsukavandeid. Kaimo
Vahtra rääkis, et valmistatakse
ka plakateid näitamaks, millega noored kotkad ja kodutütred tegelevad. See kutsub ehk
juurde uusi liikmeid.
Ülle Säinas. Piret Tiit, Merike
Mürk ja Hannes Vanatoa oskavad valmistada maitsvaid toite.
Kokkadega oldi väga rahul.
Õhtumuusika ja meelelahutuse eest kandsid hoolt Andres
Mets ja Anton Dontsov.
Pühapäevale jäid mõned mängud, ruumide korrastamine
ning kojusõit.

Kaitseliit lõpetas haldusmenetluse seoses OÜ Poseidon
nõudega korvata väidetav
kahju augustikuus Salmistu
lahes hukkunud vikerforellide
eest. Kalakasvatajate sõnul
põhjustas kalade hukkumise
sõjalis-sportliku retke Erna
avamisel läbiviidud demonstratsioonlõhkamiste lööklaine.
Kaitseliidule esitati kahjunõue summas ligi neli miljonit
krooni.
Kaitseliit viis lõhkamised läbi
vastavalt kehtivatele normidele, kaitseväe lõhketööde
ohutuseeskirjale ja kinnitatud
projektile. Lõhketööde projektis on üheselt ära hinnatud veefauna ohuala suurus
vastava matemaatilise valemi
alusel. Lisaks tellis Kaitseliit Erna avamisel läbiviidud

Kommentaar

12. detsembril 2008 möödus üheksa aastakümmet
sinimustvalge lipu püsivast
heiskamisest Pika Hermanni
torni. Eesti lipp heisati 1918.
aasta jõulukuu 12. päeval kell
kolm pärast lõunat kriitilisel
silmapilgul, mil Briti kuninglik
kergeristlejate eskaader oli
just jõudnud Tallinna lahte ja
toonud pöörde Vabadussõjas

Kuigi aeg on teinud oma töö ja
mitmed sõjameeste ühingud
on suletud, leidub Kanadas
asuval Ülemaailmsel Eesti
Vabadusvõitlejate Keskusel
liikmesorganisatsioone üle
maailma. Ka Eestis asuv Eesti
Vabadusvõitlejate Liit on Kanada keskuse liige, sealjuures
kõige noorem.
Eesti vabadusvõitleja esilauliku Henrik Visnapuu testamendi “Me kestame üle aja
– seesugused oleme küll!”
kohaselt peab võitlus olema
aus, võitluse hindamise aluseks on inimlikkus. Humaansus on eestilise eetika põhiidee, jesuiitlik ja kommunistlik
“eesmärk pühendab abinõu”
on eestilisele õigustundmisele vastuvõetamatu. Nii jääb
“Võitleja” esmalt truuks lahkunud kaasvõitlejaile, hoides
nende au ja mälestust alati

Neeme Brus
kapten
Kaitseliidu avalike suhete
juht

võitleva rahvaväe meeleollu.
Riigikogu ja Eesti Lipu Selts
korraldasid selle sündmuse
meenutuseks Toompea lossi
aias Pika Hermanni jalamil 12.
detsembril riigi- ja rahvuslipu
piduliku austamise. Kõnelesid
Riigikogu aseesimees Kristiina
Ojuland ja Riigikogu liige, Eesti
Lipu Seltsi esimees Trivimi
Velliste.

Sinimustvalge lipu auks mängis Kaitseväe orkester Indrek
Toompere juhatusel ja laulsid
Eesti Kooriühingu kaheksa
koori Veronika Portsmuthi
juhatusel. Üles oli rivistatud
Kaitseliidu, Naiskodukaitse,
noorkotkaste ja kodutütarde
auvahtkond.
Toimetus

Helve Tina - 55
Varstu kodutütarde ja noorkotkaste rühmavanem/
pealik, endine kauaaegne Kodutütarde Võrumaa
ringkonnavanem

Telligem “Võitlejat”
“Võitleja” on Eesti sõjameeste
ja vabadusvõitlejate üleilmne häälekandja, mille esmanumber ilmus 1952. aastal
Saksamaal. Kolonel Rebane on ajalehe kohta öelnud:
“Sõdurile on alati ja kõigis
võitlustes ning eluavaldustes
tähtsamaks teguriks olnud isamaa ja rahvas tema tervikus,
kelle au, vabaduse ja heaolu
nimel ta on haaranud relva
välise surmahädaohu tunnil
ja kes on muigega suhtunud
sellistesse sisepoliitilistesse
tegelastesse, kes oma kitsapiirilistes omapartei huvides
on tõmbunud eemale rahvast
ja püüelnud saavutada kitsaid omahuvisid.” “Võitleja”
ei ole igapäevaste ülduudiste
vahendaja ega asu võitlema
teiste Eesti ajalehtedega,
“Võitleja” kandepinnaks on
Eesti vabadusvõitlus.

forellide surma. Tuginedes
Tehnilise Järelevalve Ameti seisukohale, et veefauna
ohuala loetakse võrdseks
hüdrolöögi mõjualaga, on välistatud, et see sai mõjutada
kalu ligi pooleteist kilomeetri
kaugusele.
Kaitseliidu ülema käskkirjaga
on haldusmenetlus lõpetatud
ja otsustatud OÜ Poseidoni
kahjunõuet mitte rahuldada. Otsus edastatakse OÜ
Poseidonile, kellel on nüüd
võimalik vastavalt haldusmenetluse seadustikus sätestatud korrale see 30 päeva
jooksul vaidlustada.

90 aastat tagasi
Pikas Hermannis

Vello Jaska

Olen esimest korda kaitseliidu
korraldatud noortelaagris. Siin
on väga lahe. Saab põnevaid
asju teha ja mitmesuguseid
mänge mängida. Saan kõigest hästi aru, mis teha tuleb.
Juhendajad on sõbralikud ja
abivalmid. Nendelt võib alati
küsida, kui mingi probleem
tekib. Mul on sõbrad ka siin.
Oma klassikaaslased. Aga
järgmisel korral kutsun veel
rohkem sõpru laagrisse. Mina
ei kahetse, et tulin ja ma olen
kindel, et nemadki ei pea
pettuma“.
Kalmar Laas
Tõrva Gümnaasiumi 5 b
klassi õpilane

lõhkamistele täiendavad arvutused ja tegi kindlaks kasutatud lõhkematerjalide täpsed
kogused.
Suurim korraga detoneerunud
lõhkeaine kogus Salmistu
lahes oli selline, mille puhul
veefauna tundlikumate liikide
ohuala raadiust mõõdetakse
kümnetes meetrites. Koos
OÜ Poseidon esindajaga viidi
novembrikuus läbi kontrollmõõtmised, mis näitasid, et
vikerforelle sisaldavad kalasumbad asusid lähima laengu
lõhkamise kohast 1420 meetri
kaugusel.
Seega pole eksperthinnangute kohaselt võimalik, et Kaitseliidu poolt Salmistu rannas
läbiviidud lõhkamised saanuks
põhjustada OÜ Poseidoni
sumpades kasvatatud viker-

esiplaanil.
“Võitleja” tegevtoimetaja Endel
Lindaja andmetel saab ajalehe
kõikide seni ilmunud numbritega tutvuda Tallinna Ülikooli
Akadeemilise Raamatukogu
väliseesti kirjanduse osakonnas Rävala puiestee 10. Kogu
info on ka digitaliseeritud ja
tasuta saadaval nimetatud
raamatukoguga sõlmitud lepingu alusel.
Ajalehe toimetus asub praegugi Torontos, kuid lehte trükitakse Keilas. “Võitleja” ilmub neli
korda aastas ja aastatellimus
maksab ainult 75 krooni. Eesti
Posti tellimise kataloogis on
“Võitleja” kood 00889. Niisiis
võib “Võitleja” jõuda juba uuel
aastal iga rahvuslikult mõtleva
eestlase lauale.
Toimetus

Et päikesel Su päevis poleks plekke,
et varjutust Su öödes poleks kuul.
Et iga Sinu tee viiks üles mäkke,
et tihti naerusid võiks olla Sinu suul.
Õnnitleme!
Kodutütarde Võrumaa Ringkond
Noorte Kotkaste Võrumaa Malev
Noortejuhid ja noorteinstruktorid

Tellimisnumber 00911
Toimetus
Väljaandja

KL Sakala Malev, Peetrimõisa 71024, Viljandimaa
Kaitseliidu Sakala Malev
pealik kol-ltn Anto Kergand
tel. 435 5575, faks 435 5579,
e-mail: oma.maa@mail.ee

Toimetajad

Priit Silla 528 4734
Kerstin Käärik 522 1866

e-mail: priit.silla@mail.ee
e-mail: kerstin.kaarik@mail.ee
Trükk OÜ Vali Press, Põltsamaa

