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Võidupüha paraadist Viljandis
Suve algus ja aasta keskkoht
saab Eestis erilise pitseri – võidupüha paraadi, mis tänavu
peeti Viljandis. Kaitseliit marssis, puhkpilliorkestrid mängisid, president (Viljandimaa
mees, Sakala maleva toetajaliige) andis maakondadele
üle võidutule, autod Kaitseliidu
relvadega vurasid mööda,
lindiga piiratud aedikusse
surutud piltnikud plõksutasid
oma aparaate, kirudes ringisilkamise vabaduse puudumist.
Rahvast oli paraadiplatsil ja
selle lähikonnas nii palju kui
mahtus, isegi katustel. Teadjamad mehed rääkisid, et see
on palju parem paraad, kui oli
Jõgeval.
President Toomas Hendrik
Ilvese päevakõnes, milles ta
väljendas uhkust Kaitseliidu ja
rahva kaitsetahte üle, hakkas
paljudele kõrva terav toon
ajateenistusest kõrvalehoidjate suhtes. Ajakirjanduses
oli mõni nädal tagasi avaldatud „staar“laulja Mikk Saare
seisukoht, et tema jaoks on
ajateenistus aja raiskamine.
President ei lausunud tema
nime, aga oli selge, et jutt käib
Mikk Saarest ja temataolistest. (Lühiduse mõttes nimetan neid edaspidises Saare
Mikkudeks.) Mida siis need
mehepojad oma kalli ajaga
peale hakkavad, et 11 kuud
relva käsitsemist õppida on aja
raiskamine? Nad turnivad karjääriredelil üha kõrgemale, nad
löövad kui havid sabaga laksu

beibede parves, nad annavad
Kroonikale jt kollastele intervjuusid, külastavad ööurkaid
ja magavad lõunani. Saare
Mikud on meelelahutajad – ei
mehed ega naised. Nemad on
võtjad, andjad on need, kes
marsivad. Saare Mikud võtavad riigilt mis võimalik. Riik on
ju ei kellegi oma, mitte nende.
Saare Mikud on väljaspool
riiki, suure ego impeeriumis,
väljaspool kaitsetahet ja kodaniku kohuseid. Saare Mikud on
sõduriseisusest üle: leidub ju
ikka lolle, kes marsivad. Nad
on nii üle, et praalivad avalikult
– ajaraiskamine. Relvadest
teavad nad sedavõrd, kuivõrd märuliﬁlmides näidatakse: jämedam ots tuleb hoida
enda poole. Saare Mikud on
mikrofoni ees teatanud, et
tulistatakse ka õhkpüssist (ju
siis vibustki) ja teinud muidki
ülimehelikke avaldusi. Nende
relv on nende kunst. Nemad
on arenenud demokraatia
ilming, tasuta kaasanne. President ütles oma kõnes, et eliidi
hulka niisugused ei kuulu.
Rahva suur hulk ja soe suhtumine marssivatesse kaitseliitlastesse näitas, et Saare
Mikud kuuluvad ääremärkuste
rubriiki. Meest hinnatakse ikka • Ilma presidendita pole paraadi
veel mehisuse, mitte tingeltangli järgi. Kaitseliit pole veel
saavutanud seda seisundit
ühiskonnas, mis tal oli enne II
maailmasõda, kuid rahva silmis on ta osa temast endast.

• Sakala maleva raudvara: Harry Rebane, Hans Jürgens,
Villis Lindmäe

• Neist tulevad mehed

Võidupühaga ühitati maakaitsepäev
Enne II maailmasõda oli maakaitsepäev Kaitseliidu maleva,
omavalitsusjuhtide ja jõustruktuuride töökohtumine, kus arutati riigikaitset ja hädaolukorda
puudutavaid ilminguid. 1995.
aastal alustas Kaitseliidu Harju Malev soomlaste eeskujul
maakaitsepäeva tähistamist
ja seda võidupühal. Lisaks paraadile ja pidulikule rivistusele
toimus päeva jooksul rida üritusi mitte ainult kaitseväelastele
ja kaitseliitlastele, vaid kogupe-

Ukraina orkester ja Soome
reservväelased. Harju malevas istutasid kohaliku juhid ja
külalised Soomest järjekordse
tamme, nn Kose valla puu
Jõelähtme valda rajatud Vabaduse hiide. Kosel näidati rahvale koptereid Robinson R44,
Augusta Westland 139, lennukit AN-2 ja soomukit PASI.
Meeldejäävamat
Ajalooklubi Front Line esitas
malevates
näitust „Mehed ja mundrid
Tänavusel maakaitsepäeval läbi aegade“. Põlva malevas
olid Alutaguse maleval külas lasti õhkpüssi, mängiti kimmi

reüritusena kõigile. President
Lennart Meri soovitas seda
ka teistele maakondadele ja
nii sai võidupühast maakaitsepäev üle Eesti. Võidupüha
pidulikkusele lisati meelelahutuslik osa, köitmaks kõigepealt
noorte tähelepanu.

ja seati kokku puslet ning läbiti
takistusriba. Oli üles seatud
Värska Põhjalaagri aineline
näitus. Pärnu malev avas Tõhelas kol Karl-Johann Lauritsa
mälestusmärgi. Tõstamaal
prooviti kätt värvalpüsside ja
õhkrelvadega. Tallinna malev
võis ja tõi välja Kaitseliidu orkestri. Tartu malevas esines ja
malevat esindas Akadeemilise
malevkonna orkester „Popsid“.
Näidati maleva motoriseeritud
üksikrühma (MÜR) mootorrat-

taid. Kandmaks edasi ajaloolisi
väärtusi taasasutati 12. märtsil
2010 Tartu malevas MÜR. See
ühendab kaitseliitlastest mootorrattureid ja annab operatsioonidele vajaliku mobiilsuse,
seda eelkõige rahu ajal.

Igas malevas
viidi lilli Vabadussõja mälestusmärkidele ja tuntud kalmudele.
Igal pool esinesid kohalikud
taidlejad. Kõik olid võimaluste

kohaselt välja toonud politsei,
päästetalituse ja kaitseliidu
relvade ning varustuse näitused. Enamasti pakuti rahvale
sõdurisuppi, mille eest said
kiita naiskodukaitsjad. Sageli olid tegevustes kaasatud
noorkotkad ja kodutütred. Anti
edasi presidendi süüdatud
võidutuli.
Priit Silla
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Endiste poliitvangide XX kokkutulek Mustlas
17. juulil, keset kuuma suve,
pidasid endised N Liidu poliitvangid (par 58, hilisem variant
par 68) Tarvastu valla südames oma XX kokkutuleku.
Üle Eesti olid kohale sõitnud
u 300 eakat meest ja naist.
Kuna N Liidus olid naised
meestega võrdsed, vangistati
ka neid kui isamaa äraandjaid
ja saadeti Steplagi, Karaganda, Solikamski jt sunnitöölaagritesse ümber kasvama.
Nõnda käis laagritee läbi
kümneid tuhandeid eestlasi,
paljud hukkusid ega saanud
ümberkasvamist lõpetada.
Stalini surma järgse amnestia ja ajutise poliitilise sula
tõttu said kodupaika tagasi
miljonid N Liidu poliitvangid,
sealhulgas eestlased, kuid
okastraadi taha jäid ikkagi
paljud ja neid hakkas tasapisi lisanduma. Teatavasti
vabanesid meie viimased
N Liidu aegsed poliitvangid
alles 1989. aastal. Nõnda oli
enamik kokkutulnuist 80, noorimad 70 ümber. Kokkutuleku
olemus lühidalt: Meiegi elame
veel. Kallistused ja rõõm näha
kunagisi saatusekaaslasi.
Meenutused. Lein lahkunute
pärast. Hoiatus noorematele
põlvkondadele: päikese järel

võib käia kõu – Venemaa
imperialistid pole kuhugi kadunud.
Riigi ladvikust ainsana kohal
olnud Trivimi Velliste andis
ülevaate Eesti eest peetud
võitluste lähiajaloost, julgustas NATO põhimõttega: üks
kõigi, kõik ühe eest, ja tänas
Eesti iseseisvuse eest võidelnuid. Kuna Eesti Vabariigi
100. aastapäevani on jäänud
alla kaheksa aasta, on ülim
aeg mõelda, kas ausammas
püstitada ka Jaan Poskale ja
Konstantin Pätsile või kellele
veel. Kõneleja taunis tänapäevast meelelahutuslikku
elulaadi, mil õllesummerid
on tõstetud laulupidudega
samale kultuuritasemele, mil
euroopalik lodevus (Meenutagem, et Rooma riik lagunes
mitte sõjalise nõrkuse, vaid sisemise lodevuse tõttu.) kipub
meilgi valitsema. Tähtsaim,
mida teha tuleb, on esiisade
vaim noortele edasi anda.
Rahvuskangelane Enn Tarto
tuletas meelde, et bolševism
oli ainult üks vene imperialismi avaldumisvorme, imperialism on Venemaa naabreid
rünnanud aastasadu ega ole
lakanud praegugi.
Endiste poliitvangide kok-

kutulekuid on peetud alates
1989. aastast, mil kokku tuldi
Tahkurannas. Kokkutulekud
on toimunud igal aastal,
v.a. 1991 ja 1992. Viljandi
maakonnas oli tänavune
kokkutulek kolmas. Selle
aja jooksul on endiste poliitvangide arv vähenenud
kordades. Näiteks Rakveres
oli 2009. aastal koos u 600
inimest, tänavu Mustlas u 300
(paljusid mõjutas koju jääma
kuum ilm). Peaaegu alati on
kokkutulekuid jumestanud
väike kontsertosa, seekord
esinesid Mustla rahvatantsijad ja naisansambel. Mehise
tervituse lausus Tarvastu
vallavanem Alar Karu ja
avapalvusel õnnistas rahvast
kirikuõpetaja Anna-Liisa
Vaher, kes on ka Kaitseliidu
Sakala Maleva liige. Mustla
kokkutuleku korraldas Eesti
Endiste Poliitvangide Liidu
esimees Valev Kaska, kes on
peale Arnold Sula surma ka
Endiste Poliitvangide Viljandimaa Ühingu esimees. Sakala
maleva naispere pidas hoolt,
et nälg rahvast näpistama ei
pääseks.
Priit Silla • Ainukese riigimehena osales kokkutulekul Trivimi Velliste, tema kõrval endised poliitvangid Juhan Maidlo, Udo Josia ja keegi, kes varjab end päikesprillide taha

N Liidu materjale ei saa
Sõprade Seltsi
pimesi usaldada
kakskümmend aastat
VK(b)P, NLKP, NKVD, KGB jne
omaaegsed meediaavaldised
ning tegevuse arhiivimaterjalid
on abivahendid tänapäevastele
ajaloolastele, juristidele, represseeritutele ning õigusmõistjatele. Need ei ole dokumendid demokraatliku õigusriigi mõttes.

FOTO: K. Käärik
• Esireas par kolmas uus seltsi esimees Tiina Türk, tagareas par kolmas endine esimees Valev Kaska

Sakala Noorte Kotkaste ja
Kodutütarde Sõprade Selts
tähistas 15. juulil 20 aasta
täitumist oma tegevusest.
Seltsi liikmed ja külalised olid
koos Oru t 8 Muinsuskaitse
ruumides. Valev Kaska, seltsi
esimees algusest peale, tänas liikmeid ja toetajaid ning
teatas ametist tagasi astumisest. Samas valiti uueks esimeheks Sakala Kodutütarde
ringkonna vanem Tiina Türk.
Linnapea Kalle Jents avaldas
tunnustust seltsi tegevusele
ning pakkus tähtpäeva puhul
linnavalitsuse kingina seltsile ja noortele ekskursiooni.
Valev Kaska ettepanekul
asendati ekskursioon seltsi
kroonika trükikulude katmisega. Viljandi Muuseumi

direktor Jaak Pihlak soovis seltsile noorenemist ja
rõhutas tehtu kirjapaneku
vajalikkust, kergendamaks
tuleviku ajaloolaste tööd.
Maagümnaasiumi ajalooõpetajad lootsid koostöö jätkumisele, mis aitab õpilastel saada
ajaloosündmustest selgemat
ülevaadet.
Sõjaeelses Eestis tekkis
Noorte Kotkaste ja Kodutütarde abistamiseks mitmeid
sõprade seltse, kuhu kuulus
nimekaid seltskonnategelasi
ja teisi isamaalise kasvatuse
väärtustajaid.
Tänapäeva Eestis on Sakala
NK ja KT Sõprade Selts olnud
kõige elujõulisem, tegutsevad
veel Tartu, Jõgeva ja mõned
teised seltsid. Noorkotkaste

liikumise 1989. aastal taastanud sõjaeelsed noorkotkadkodutütred andsid Kaitseliidu
tugevnedes noorte juhtimise
viimasele üle, jäid aga edasi
tegutsema NK ja Kt Sõprade
Seltsina. Selts on nõustanud
noortelaagreid, hankinud õppematerjale, osalenud koos
noortega riiklikel tähtpäevadel, korraldanud ekskursioone Eesti kaitsmisega seotud
paikadesse, korraldanud mitu
kirjandivõistlust gümnasistidele jne. Seega on tegevushaare laiem kui vaid Kaitseliidu noorte osas. Sõprade
Selts räägib kaasa noorte
kasvatamises kodanikeks.
Priit Silla

Olles Riikliku Julgeolekukomitee Tartu osakonna likvideerimiskomisjoni koosseisus
hoonet üle vaatamas leidsime
peale Tartu KGB seinalehe
ühest lauasahtlist mingi mitteametliku nimekirja. (Kodanike
jälitustoimikud olid ammugi
Venemaale viidud, ahjud tuhka
täis.) Mul tekkis kohe kahtlus,
mis praeguseks on muutunud
veendumuseks, et tegemist oli
KGB provokatsiooniga. Isegi
selle asutuse ametlikke dokumente ei saa pimesi usaldada,
rääkimata mingist mitteametlikust nimekirjast. Katteta lubaduste jagamine, valetamine ja
võltsimine olid juba revolutsiooni ajal enamlaste peamine relv.
Kohe lisandus sellele kohutav
mitmekülgne vägivald. Olen
olnud otseseks tunnistajaks
sundkollektiviseerimisele Tartu vallas Kõrvekülas. Pärast
1949. aasta märtsiküüditamist
levitati Tartu vallas kuulujutte ja
paljusid ähvardati otseselt – kas
kolhoosi minek või Siberisse
sõit. Koosolekule kokku aetud
inimesed kirjutasid seepeale
nii-öelda vabatahtlikult allkirja
avaldusele, et „ … soovin astuda loodavasse ühismajandisse“. See tähendas maa, metsa,
põllutööriistade, hobuste ja
enamiku kariloomade andmist
kommunistide kontrolli alla.
Sageli võeti ära ka osa tootmishoonetest (aidad, laudad
jne), enamik vilja ja kartuli
tagavaradest. Jäeti aiamaa (0,6
ha) ja piiratud kogus koduloomi.
Säilitatud arhiivimaterjalide uurimisel leidub tänapäeval „tarku“,
kes väidavad, et ühismajandeis-

se astutigi vabatahtlikult.
„Vabatahtlikkuse“ mõjutamiseks kasutasid N Liidu võimud
muidki, näiteks „meditsiinilisi“
meetodeid. Minu esimese vangistuse (1956-1960) eeluurimist
toimetati KGB majas Tallinnas
Pagari tänaval. Hommikul viidi
ülekuulatavad „rongaga“ Pagari
majja, õhtul toodi tagasi Patareisse. Uurija kabinetis pandi
ülekuulatav istuma põranda külge kinnitatud taburetile, ees oli
puust lauake, samuti kinnitatud
põranda külge. Sageli tuli mul
seal istuda tundide viisi. Nägin
ja kuulsin korduvalt, kuidas
uurijad viisid arhiivist toodud
vanemaid toimikuid kurssi nn
Hruštšovi uue poliitikaga. Kõigepealt hakkas silma, et kasutati vanu kirjutussulgi ja lillat tinti.
Tookord meie ülekuulamisel
selliseid sulgi ja tinti ei kasutatud. Ka vana kollakas paber ei
olnud tollal kasutusel. Seega oli
toimikuid „korrastada“ lihtne.
Minu teise vangistuse ajal 1962.
aasta sügisel toodi Patarei
vangla eeluurimiskambrisse
(nn Leningradi ossa, kus olid
väikesed kambrid) üks väga
lõbus vanahärra. Ta ütles, et
on endine poliitvang Kuusik
Pärnust (Eesti Represseeritute Registri Büroo andmeil oli
tegemist 1904. aastal Pärnus
sündinud Edmund-Johannes
Kuusikuga, kes arreteeriti 1946.
aastal, mõisteti par 58 1a alusel
10+5 aastaks vangi, vabanes
1962. aastal, arreteeriti uuesti ja
ENSV Ülemkohus mõistis ta 15.
detsembril 1962 surma. Kuusik
lasti maha 14. jaanuaril 1963.)
Olin temast lugenud ajalehest.
Mind üllatas vang Kuusiku hea
tuju. Minu arvates oli tegemist
okupatsioonivõimude propagandaprotsessiga ja Kuusikut
ootas mahalaskmine. Järgmistel päevadel tuli hommikul ja
õhtul kambrisse medõde ja tegi
Kuusikule süsti. Mees seletas
mulle, et süstid tehakse tema

tervisliku seisundi parandamiseks ja meeleolu tõstmiseks.
Panin tähele, et Kuusiku juurde
toodav medõde ei ole eeluurimisisolaatori, vaid Patareis
asuva psühhoneuroloogia haigla õde. Kord oli ülekuulamiselt
tagasi toodud Kuusik ülilõbus.
Ta väitis, et ülekuulamine hakkab lõppema ja et ta viskas
allkirju üle 30 leheküljelisele
protokollile. Küsisin, kas ta ikka
luges hoolega läbi, millele ta
alla kirjutas. Kuusik vastas, et
ta viskas pilgu peale ja et kogu
see lugu on nagunii jama. Talle
olevat ülekuulamisel öeldud, et
temaga ei tehta midagi. Hakkasin talle sisendama, et ta tuju on
niigi hea, keeldugu süstidest.
Kuusik jäigi mind uskuma ja
keeldus järgmine kord süstist.
Medõde, kes oli igaks olukorraks korralikult juhendatud,
vaatas abiotsivalt ukse vaateava (silma) poole. Kambrisse
kargasid kaks tursket sanitari,
Kuusik murti põrandale ja süst
tehti talle vägivaldselt. Kambrisse tuli ka keegi hullumaja
meesarst. Minu protestimise
peale käratas ta, et olgu ma
vait, muidu teeb mullegi süsti.
Kuusik viidi kambrist minema.
Mulle meenusid jutud, et Stalin
oli vanadelt Kodusõja aegsetelt
bolševikelt absurdsete ülestunnistuste saamiseks kasutanud ka meditsiinilist töötlemist
(obrabotka). Võimalik, et Eesti
Vabariigi president Pätsi töödeldi meditsiiniliselt, seda juba
1941. aasta juunis-juulis.
Minu teise vangistuse ajal
1960ndatel oli Mordvas 11.
laagris umbes 20 vangi, kes
olid olnud otsesteks tunnistajateks, kuidas meditsiiniliste
vahenditega sai inimese tahet
nõrgendada või täielikult murda. Nõnda koostati „tõeseid ja
usaldatavaid“ arhiivimaterjale
okupantriigis N Liidus.
Enn Tarto
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Kas kommunismi vihkamine
tähendab natsismi ülistamist
Nii meil kui meist idapool on rahvast, kes peavad kõiki
kommunismi vastu võidelnuid natsi(sti)deks. Küllap tuleneb
see asjaolust, et maailma on lihtne mõista, kui see koosneb
vaid kahest poolusest. Lihtmõtlejad, keda oli sadakond kogunenud Sinimägedesse vastumiitingule, ei kuule, ei näe
ega suuda mõista, et Hitleri relvis ja mundreis võitlesid peale
natside (kõik sakslasedki polnud natsid) kommunistliku
Venemaa vägivalla vastu paljud rahvad, sh venelased ise.
Nad kasutasid võimalust, et oma põlisrõhujale vastu astuda.
Keegi neist võitlejaist ei unistanud Hitleri Saksamaa võidust,
vaid vihatud Stalini režiimi hävitamisest, et oma kodumaal
saaks elada ilma pideva hirmuta Tegutseti lipukirja all: Minu
vaenlase vaenlane on võitluses minu sõber. Seega pole
need natsideks tembeldatud mitte sõjardid, vaid oma kodurahu eest võitlejad. Ja rahuingliks maskeerunud Moskva
oli anastaja. Peab olema äärmiselt kõverdunud hingega
inimene ja impeeriumi-ihalejate poolt ära ostetud, et tulla
Eestis natsismi vastu võitlema ehk Stalinit ülistama.
Toim
õjaajaloolane Jaak Pihlak
on avaldanud oma 15
aasta pikkuse uurimuse Vabadussõja teenetemärkidest,
Eesti Vabaduse Ristist (VR)
ja Läti Karutapja Ordenist
(LKO). 88 leheküljel kirjeldab
autor nii Vabadusristi kui Karutapja saamislugu, nende
teenetemärkide andmist naabri
sõjaväelastele, autasustamist
mõjutavat poliitikat ja naabrite
suhteid. Raamatust saame
hea ülevaate Läti Vabadussõjast, mida me ju hästi ei
tunne, samuti kogu Eestit ja
Lätit haaranud Vabadussõjast.

S

Kui raamat sisaldaks ainuüksi
seda ülevaadet, oleks ta meile ülitähtsa sündmuse selge
ja loetav kokkuvõte ja juba
sellega väärt lugemine. Kuid
raamat on haarav ja hariv oma
põhiteemal, olustikku ja tegelasi maaliv, tänapäevaseid teadmisi kasutav ja üle aastakümnete taas nimetamisväärsena
kirjutatud teos Vabadussõjast.
Raamatu ülejäänud lehekülgedel on toodud nii VR kui LKO
saanud võitlejate ja asjaomaste riigimeeste elulood. Erilise
väärtuse annavad raamatule
head pildid nii tegelastest kui

Karutapjad ja
Vabaduse Risti vennad
Jaak Pihlak, Viljandi 2010, 309 lk
taustast. Jaak Pihlakule omane
huumor ei jäta teda maha ka
Läti-Eesti suhete kirjeldamisel.
Raamatu lõpus on nii läti- kui
inglisekeelne kokkuvõte ja
muude loendite ning lühendite
kõrval ka N Liidu repressiivorganite ja koonduslaagrite
täisnimed: neid on teemaga
seoses 15.
Umbes pool aastat meie VRist
hiljem kasutusele võetud LKO
jaguneb kolmeks klassiks. Neid
anti välja 2 146 (VRi 3 224),
kusjuures välismaalastele 321,
neist Eesti sõjameestele 142.
VRi anti välja 3 224, neist välismaalastele 1 073, sellest lätlastele 50. Suurem osa 142st LKO
saanud eestlasest olid saanud
ka VRi, nimelt 101. Sama suhe
avaldub lätlaste puhul: 50st
VRi saanud lätlasest oli 36 saanud ka LKO. Kes oli kangelane
ühe silmis, oli seda ka teise
silmis. Lätis langenud Eesti
sõjameestele on lõunanaabrid
püstitanud üle 20 tähise, millest
paljud on viimase okupatsiooni
üle elanud.
Mis oleks saanud Lätist ilma
Eesti abita Vabadussõjas? Kui
Eestist oli 1919. aasta jaanuari
alguseks vallutatud ligi kaks
kolmandikku, kuid oma riik
toimis, siis Läti oli jaotatud
kolmeks: Ulmanise juhitav riik

(ilma võimuta), punaste riik
eesotsas Peteris Stutškaga ja
von der Goltzi mõjualune riik
eesotsas Andrievs Niedraga.
Rahvusliku Läti olukord polnud kadestamisväärne, 23.
juunil 1919 pidid teda kaitsma
7 467 Läti sõjaväelast, kes
olid formeeritud Eestis, olid
Eesti toidul ja relvil, kusjuures
Eesti oma sõjaväes oli juba
kuu aega tagasi 74 500 sõjameest. Eesti ajas punased
välja Põhja-Lätist, oli peategija
Landeswehri võitmisel, aitas
purustada Bermondt-Avalovi
Riia all 1919. aasta sügisel – ja
ikka leidus Lätis poliitikuid, kes
Eestit halvustasid. Esimesena
autasustas liitlast, st Lätit, Eesti
pool, annetades 26. märtsil
1920 polkovnikutele Eduards
Kalninš, Julijs Jansons ja
Jorgis Zemitans Vabadusristi
I/2. Möödus üheksa kuud enne,
kui Läti valitsus andis polkovnikutele loa Vabadusriste kanda.
21. veebruaril 1921 vastas
Läti 12 Eesti ohvitseri autasustamisega. LKO said kin-ltn
Johan Laidoner, kin-mjr Jaan
Soots, kin-mjr Ernst Põdder, 2.
diviisi ülem polk Viktor Puskar,
Soomusrongide diviisi ülem
polk Karl Parts jt, kuid ainult III
klassi, kuigi statuut võimaldas
mistahes klassi. Eesti pool

Tutvustus
ei langenud
kättemaksmise
tasemele, 19.
augustil 1921
annetati kõrged
autasud neljale Läti väejuhile: kin Janis
Balodis - VR I/1,
polk Krišjanis
Berkis – VR
I/2, polk Janis
Miglavs – VR
I/2, kpt Arveds
Ivansons – VR
II/3 (esimene
isikliku vahvuse
autasu). Sellele
järgnes II klassi
LKO Laidonerile
(seni kõrgeim
autasu välismaalasele).
Edasised poliitilised olud tõid Laidonerile
1923. aastal koguni I klassi
LKO. Järgmisel aastal tuli Lätist terve ordenite sadu: LKO
said 71 Eesti sõjaväelast, sh
39 sõdurit ja mereväelast.
Eesti lõpetas VRi väljaandmise
1925. aastal, Läti jätkas LKOde
väljaandmist veel 1928. aastal.
Autasustati ka mõlema poole
riigitegelasi ja Vabadussõda
toetanud riikide juhte.
Vabadussõjas läks kuidas

läks, kuid piiri ja Valga linna
asjus olid lätlased visad. Napilt
läks, et relvi käiku ei lastud.
1924. aasta mässukatse mahasurumine seadis Eesti jälle
paremasse valgusesse. Lõpuks olgu öeldud, et Läti tasus
Eestile 30 miljonit marka tema
pinnal viga saanud sõjameeste
ülalpidamiseks. Naabrid olgu
ikka naabrid, kumab ka Jaak
Pihlaku tekstist.
Priit Silla

Eesti ema ausamba sai Rõuge
26. juunil avas väärikas seltskond eesotsas kaitseminister Jaak Aaviksooga Rõuges
ausamba Eesti emale. Mõtte
algatas ja tegi pikkade aastate
jooksul visa tööga teoks Hans
Sissas, Udmurtiast toodud
19-t rahnust raiusid kuju välja
skulptorid Riho ja Ilme Kuld.
Neljameetrine kuju kaunistab
Rõuge Ööbikuoru kallast püüdes möödujate pilke ja kutsudes neid ligi astuma.
Sündmusel oli rahvast murdu, kindlasti tuhandeid. Nii
võimsalt lauldud hümni, kui
kõlas Rõuges, ei kuule just
sageli. Kohal oli ju Eestit armastav põlisrahvas, iseenda
armastajad ning Eestisse kui
marjamaale sissemarssinud
hoidsid eemale.

• Hans Sissas, kuju mõtte algataja ja suure vaeva nägija

Ausammas – miks just
Eesti emale?
Ema austatakse ja tõstetakse
esile paljude rahvaste kultuuris. Emadus on püha kui elu jätkuvus. Eesti ema nagu ka Läti,
Leedu, Soome ja Tšetšeenia
ema on peale selle kaitsnud
oma maimukesi metsavennapunkris, pommivarjendis, kaljukoopas, vangivagunis ja Siberi
külma ning näljas. (Ju siis sellel
maal, mis emad niisugusesse
olukorda pani, emasid ei austatud ega austatud inimelu
üldse.) Eesti ema on seega
olnud ka märter. Ausamba
avamisel oli kohal palju kunagisi küüditatuid ja poliitvange.
Kuulub ju Hans Sissaski nende
hulka. Kes tunnekski paremini
emade ohvrimeelt kui nende
kaasohvrid!
Hans Sissas kõneles pikalt
ja kaasakiskuvalt, et Eesti
taasiseseisvumise järel on
teoks saanud 1559 mälestuskivi ja –tahvlit, neist naistele

• Kaunis kuju, mis Võru linna ära ei mahtunud, püüab möödujate pilke Rõuges
ainult 56. Selle asemel, et
tunnustada emasid, lavastab
televisioon naiste vahetamist.
Kas naine on mingi asi, et teda

saab teise vastu vahetada?
/Sellega nõusse jäävad naised
alandavad oma inimväärikust
ja eriti naisi./ Eesti ema kuju

valmistamiseks annetasid
raha 4 808 isikut, kogusumma ületas miljoni krooni piiri.
Annetusi, isegi 10 000 krooni,

pakuti mulle lausa tänaval.
Läksime sealt koos panka
ülekannet vormistama. Sadu
dollareid ladus mulle kodus
diivani otsale Kanada eestlane.
Ta keeldus igasugustest tunnistajatest ja allkirjadest öeldes:
“Me oleme eestlased, notarit
pole meile vaja“. Võrumaa
mees Olaf Herman annetas 50
000 krooni. Keegi vanem naine
küsis, kas ta võib annetuse
teha osade kaupa. Ta saatis
neli kuud järjest 25 krooni.
Kui aga liigub raha, leidub ka
umbusaldajaid. Nende rahustamiseks ja veenmiseks pidin
spetsialistidelt tellima revisjone,
mis omakorda tuli välja maksta.
Kerge see ausamba valmimine
mulle ei olnud, kuid toetajate
seas oli ka tollane Võru maavanem Mait Klaassen, kes ütles:
“Teeme ära!“ (ja läks ise tööle
Riigikokku). Algul kavatsesime
ausamba püstitada Võru linna,
kuid seal ei leidunud (!) selleks
kohta. Siis leidsime, et Rõuge
on isegi parem paik. Ja siin
ta seisab. Minu kõige suurem
soov on, et Eesti rahvas tuleks

seda vaatama ja austaks oma
emasid.
Jaak Aaviksoo tervitas kõiki
Eesti emasid nii Virus kui Võrus
ja igal pool. Väikerahva soov
kestma jääda peab olema
suurem kui suurrahval. Ema
on kodu looja, isa selle kaitsja.
Püstitanud monumendi Eesti
emale, tegi Hans Sissas sellega
mehe teo.
Nagu taolistel puhkudel ikka,
kaunistas kõnede vaheaega
muusika ja laul. Monument
Eesti ema kujutab noort saledat
naist, kel õlgade kõrgusele tõstetud kaks last, nagu soovides
näidata neile paremat tuleviku-Eestit. Katte kõrvaldamise
järel kujult kostis rahva hulgas
vaimustushüüd: „Kui ilus!“
Selle sündmuse jaoks ei leidnud ETV paarikümmend sekunditki, nagu ta seda ei leidnud ka
Noorte Kotkaste - Eesti suurima
noorteorganisatsiooni - hiljutise
juubeli puhul. Ju siis leidus samal ajal tähtsamat ja ilusamat,
mida kajastada.
Priit Silla
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Tori, Tori kirik, võidutuli
Vaevalt küll oskasid N Vene
võimud Tori alevit kaardilt
näidata enne 1990. aastat.
Oli see ju üks paljudest rüüstatud ja põletatud kohtadest
nende võiduteel. Kunagisest
kirikust olid 1944. aastast
peale järel varemed – Tori
kiriku olid maha põletanud
taganevad Saksa sõdurid.
Paistab aga, et varemed
sobisid Nõukogude võimule,
muidu poleks rahva algatatud
taastamistööd 1961. aastal
ära keelatud. Rahvas pääses uuesti tegutsema alles
1989. aastal, mil langetati
varemetes kasvanud suured
puud. Sõja ohver – Tori kirik
- taastati Tori kihelkonna
Muinsuskaitse Seltsi esimehe
Jüri Kase eestvõttel. Nõnda
sündis mälestusmärk II maailmasõja ohvritele. Vahepeal
ühineda jõudnud endised
Eesti sõjamehed ei näinud
selles midagi iseäralikku, kui
korraldavad oma esimese
üle-eestilise kokkutuleku Toris. Ilmsüütu kavatsus pääses
9. märtsil 1990 ajalehte Eesti
Ekspress, mis pani aluse sääse tapmisele suurtükiga. Enneolematu vastupropaganda
meistrid pajatasid koguni
natsismi taassünnist Eestis
ja sõjakurjategijate kokkutulekust. 25. juunil alustati Narvas
allkirjade kogumist, et ülemnõukogu ja valitsus keelaksid
Tori kokkutuleku ära. 28. juunil ilmus Õhtulehes Tallinna
Juudi Koguduse avaldus, mis
seostas Tori kokkutuleku otse
fašismiga. 29. juunil nõudsid Balti Sõjaväeringkonna
juhataja ja poliitvalitsuse
ülem Rüütlilt ja Savisaarelt
kokkutuleku keelamist. Hakkasid saabuma nõudmised
töökollektiividelt, veteranide
ühendustelt, sõjaväeosadelt
üle N Liidu keelata kokkutulek
ja rakendada vajaduse korral
jõudu. 2. juulil võttis valitsus
vastu avalduse, milles rõhutas, et Tori kokkutulekut
on asutud ära kasutama
Eesti Vabariigi taastamise
vastastel eesmärkidel. 3.
juulil saabus Tori piirkonda
13 soomustransportööri BTR
dessantväelastega. 5. juuli
varahommikul saadeti Torisse lisaks 28 tanki ja 11 autot
dessantväelastega, Riiast
lendas kohale 8 lahingukop-

terit. Jõudu näidati vägevalt,
mõistuse puudumist sama
mõõduga.
5. juuli hommikul kl 10.45
otsustati kokkutulek ära jätta.
Tori Kihelkonna Muinsuskaitse Seltsi pöördumine Eesti
rahva poole avaldati lõunases
Vikerkajas ning järgmise päeva ajalehtedes. Sellest hoolimata organiseerisid Sõjaveteranide Nõukogu, Interrinne,
Töökollektiivide Üldnõukogu
jt kommunismimeelsed organisatsioonid 5. juuli pärastlõunal Tallinna Linnahalli juures
„fašismivastase“ miitingu.
6. juulil kl 10.30 tuli Pärnu
maakonna valitsusest teade,
et sõjaväelased kavatsevad
koos impeeriumimeelsete veteranidega korraldada 7. juuli
keskpäeval Toris meeleavalduse koos vägede läbimarsiga. 7. juulil ei töötanud Tori
suunal telefonid (teadmata
põhjustel). 9. juulil kl 5 lahkus dessantväelaste kolonn
Pärnust.
30. septembril paigaldati Tori
kiriku seinale suvel avamata
jäänud mälestustahvel ja
praost Andres Põder õnnistas kiriku taastamise. Juba
palju aastaid süüdatakse Tori
kirikus võidutuli, mille Eesti
Vabariigi president annab
võidupüha paraadil üle maakondadele. Eesti sõjameeste
kokkutulekud pole pärast
seda ära jäänud, Toris on
neid peetud korduvalt.
Eesti sõjameeste kokkutulekud:
7.7.1990 Tori (jäi ära)
7.7.1991 Taali
29.8.1992 Adavere
7.8.1994 Tori
8.8.1994 Sinimäed
13.7.1996 Tori
13.8.1997 Võru
11.7.1998 Tallinn
10.7.1999 Haapsalu
8.7.2000 Tori
7.7.2001 Viljandi
28.8.2002 Toila
12.8.2003 Rakvere
6.7.2004 Tallinn
16.7.2005 Tartu
8.7.2006 Võru
28.7. 2007 Toila-Oru
5.7.2008 Märjamaa
2.7.2009 Tallinn
10.7.2010 Tori

Tulge isamaalise
kasvatuse
konverentsile
1. oktoobril 2010
Valgas Pikk tn 16 A
Isamaalise Kasvatuse
Püsiekspositsiooni muuseumis
Tänapäeval on kombeks tegelda isamaalise kasvatusega mööda minnes, meedia puudutab teemat haruharva,
konservatiivsem osa rahvast peab olukorda halvaks, edujanuline noorem põlvkond ei pea üldse oluliseks. Samal
ajal lahkub Eestist õnneotsinguile võõrsil tuhandeid noori,
kellest paljud jäävadki Eestile kadunuiks. Nad ei pea oma
isamaad millekski nende jaoks eriliseks, rääkimata sellest
et teda teenida ja arendada.
Konverents püüab leida vastuseid küsimustele:
• mis on isamaaline kasvatus
• kas meie rahvustunne on muret tekitav või kõik on
korras
• kelle ülesanne on isamaaline kasvatus
• kes vastutab selle eest
• mida saaks teha paremini
• kas praegune olukord viib jätkumise korral ohtu terve
eesti rahvuse
• kas teema üle arutlemine on õigeaegne või saab oodata
uue majandusliku tõusuni
• kuidas mõjub feminism mehe soorollile
• kas mehelikkus kui kaitsetahte peamine alus on ohustatud
• missugune on intelligentsi vastutus kaitsetahte kujundamisel
• kas isamaalise kasvatuse ja kodanikupoliitika vahel
on vastuolu
Ettekannetele kuluks pool konverentsi ajast, ülejäänu
täidaks ümarlaua arutelu, mida juhib mjr Meelis Kivi.
Konverentsil on lubanud esineda põllumajandusminister
Helir-Valdor Seeder, Riigikogu liige Trivimi Velliste, Riigikogu liige Lauri Vahtre, kolonel Einar Laigna, ajakirjanik Ants
Sild ja Kaitseliidu ajalehe Oma Maa toimetaja Priit Silla.
Konverentsile on oodata president Toomas Hendrik Ilvest
ja Lukas Ilvest.
Konverentsi korraldavad Valga Isamaalise Kasvatuse
Püsiekspositsioon, juhataja mjr Meelis Kivi, Kaitseliidu
Lõuna-Eesti malevate ajalehe Oma Maa toimetaja Priit
Silla, ajakirjanik Ants Sild. Ettekandeid ootame presidendilt, Riigikogult, Haridusministeeriumilt, IRLilt, Kaitseliidult
jt Eesti arengu pärast muret tundvailt isikuilt.
Kontakt:
Priit Silla,
priit.silla@mail.ee, tel 52 847 34

Viimase Tori kokkutuleku
voldiku põhjal Priit Silla

Putin keelab süüd omaks võtta
Ülevenemaalisel ühiskonnaõpetuse ja ajaloo õpetajate
konverentsil 21. juunil 2007
lausus Vladimir Putin muuhulgas järgmist: “… Mis puutub
meie ajaloo mingitesse probleemsetesse lehekülgedesse, siis jah – neid on olnud.
Samuti on neid olnud iga riigi
ajaloos. Ja meil on neid olnud
vähem kui mõningatel teistel.
Ja meil pole olnud need nii
kohutavad kui mõningatel
teistel. Jah, meil on olnud
hirmsaid lehekülgi, meenutagem sündmusi alates 1937.
aastast. Ärgem neid unustagem. Kuid ka teistes maades pole neid olnud vähem,
olid isegi veel hirmsamad.
Kuid meie ei kasutanud
mingil juhul tuumarelva
oma elanikkonna suhtes.
… Ja ei tohi lubada, et meid
kohustataks süütundeks,
endamisi mõelgu nad mis

tahavad. Kuid me ise ei tohi
seda unustada ja me ka ei
unusta. … Meil ei ole olnud
muid musti lehekülgi, nagu
näiteks natsism.“
Teisel arvamusel on Eesti
Represseeritute Abistamise Fondi juhatuse esimees
Marju Toom, kes on uurinud
N Liidu tuumakatsetusi ja
toetudes akadeemik Andrei
Sahharovi andmetele toonud
esile koletu suured arvud
tsiviilelanike hukkumise ja
tervisekahjustuste osas. Akadeemik Sahharov on väitnud,
et N Liidu väljakuulutamata
tuumasõjas oma rahva vastu
on hukkunuid u 6 miljonit,
kahjustatuid kordades rohkem. Kannatada on saanud
kogu Põhjapoolkera rahvastik, Semipalatinski ümber
on 1 200 km läbimõõduga
ökokatastrooﬁ piirkond, mida
võib nimetada Suure ja Vaik-

se Surma Väravateks ehk
N Liidu Kõige Suurema Saladuse Epitsentriks. Kiiritust
saanud inimeste lapsed on
tihti vigased, paljud jäävad
sündimata või sünnivad surnult. See asjaolu on pannud
Marju Toomi rahvast üles
kutsuma Sündimata laste
mälestuspäeva tähistamiseks 12. augustil. Üldse on
august tuumatraagika kuu:
6. ja 9. august 1945 meenutavad Hirošima ja Nagasaki
hävitamist (vastavalt 80 000
ja 75 000 kohe hukkunut),
29. august 1949 – esimene aatompommi katsetus
N Liidus, 12. august 1953
– vesinikpommi katsetus N
Liidus. Otsekui juhuslikult
ümbritses N Liidu võimkond
Semipalatinski tuumapolügooni vangilaagritega, kus
hoiti „rahvavaenlasi“. Kui
siis kiiritus hakkas avalduma

haigestumistega, nimetati
see brutselloosiks. N Liidu
puhul tuleb muude genotsiidi
liikide kõrval rääkida ka tuumagenotsiidist. Millegipärast
on kommunistide tuumasõda
oma rahva vastu Kommunismi mustast raamatust välja
jäetud. Härra Putin pole tuumaasjandusest rääkides tõele
päitseid pähe saanud.
Väide, et meil pole olnud natsismi, on sama tõene kui see,
et ämblik töötab oma võrgus.
N Liidus nimetati fašismiks
kõike, mis vähegi meenutas
Läänt, eriti peeti fašistideks
N Liidule relvadega vastuhakanuid. Natsismi tõepoolest
polnud, seda sõna kasutas
Lääs. Kui aga vaadata nende
sõnade tähendust, siis fašismi/natsismi leidus N Liidus
rohkem kui küll. Seda kinnitab
Rolf Michaelis oma teoses
Venelased Relva-SSis. Autor

kirjutab: “Sõja ajal võitles ligi
miljon Nõukogude kodanikku
rohkem või vähem vabatahtlikult Saksa poolel. Umbes
15 000 venelast kuulus RelvaSSi.“ Kõne all on 29. (1.Vene)
SS Relvagrenaderidiviis (Venemaa Vabastamise Rahvaarmee RONA), 30. (2.Vene)
SS-Relvagrenaderidiviis ja
SS-üksus Družiina. Neid kõiki
võiks nõukogude tava järgi
nimetada fašistideks. Kuid
Brjanski oblasti lõunaosas
asuvas Lokotis moodustasid
25. novembril 1941 linnapea
Konstantin Voskoboinikov
ja tema asetäitja Bronislav
Kaminski Natsionaalsotsialistliku Vene Töölispartei
(NSRRP). Sõnaselgemat natsismi, kui väljendab selle organisatsiooni nimi, annab otsida.
Mõni rida NSRRP manifestist:
“Kodumaa, mille meie esivanemad ränkade pingutuste

hinnaga üles ehitasid, on
katastrooﬁ äärel. … Venemaa
rahvad teavad, et selle ainsad
süüdlased on verejanulise
Stalini juhitavad bolševikud.
1917. aastal petsid nad meie
rahvast: haarasid rahva algatatud revolutsiooni abil võimu.
Talupoegadele lubasid bolševikud maad, töölistele tehaseid
ja vabrikuid ning kogu rahvale
sõna- ja trükivabadust. Oma
kergeusklikkuse eest tasusid
Venemaa rahvad kannatuste
ja ohvritega. Talupojad said
maa asemel kolhoosiorjuse,
töölised sundtöö. Rahvale
tõotatud vabadus asendati
vanglate ja vangilaagrite tiheda võrguga.“ Taas näib,
et härra Putini ja tõe vahele
võrdusmärk ei sobi.
Marju Toom,
Priit Silla
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Valgamaa koolidel
riigikaitselaager
Peale igapäevase koolitöö lõppu avanes Otepää, Valga, Valga Vene Gümnaasiumi ja Puka
Keskkooli õpilastel võimalus osaleda riigikaitselaagris
Metsnikul. Võimalust kasutas
70 koolinoort, neist neljandik
tüdrukud. Laagri eesmärk oli
kinnistada aasta jooksul riigikaitsetundides õpitut ja saada
aimu kaitseväelisest elukorral-

dusest välioludes. Instruktorite
juhendusel püstitati kaitseväe
jao telk, seejärel avas laagri
riigikaitse õpetaja mjr Meelis
Kivi. Järgnes tõsine õpetus
topograaﬁas (ja selle testimine
maastikul), meditsiinis, maastikul liikumises, maskeerimises, toimetulekus väljaspool
asulaid ja põnevust pakkuv
värvalpüssilahing. Laagri ku-

lud kattis Kaitseministeerium.
Laagri ülem lpn Marko Tiirmaa
jäi tulemustega rahule. Ta toonitas riigikaitse õpetajate head
tööd aasta jooksul, märkides
väikesi erinevusi eri koolide
vahel. Loodetavasti saab paljusid laagris osalenud noori
edaspidi näha tegutsemas
Eesti kaitsejõududes.
Toim

Põlvamaal toimus
mustlaslaager
Põlva maleva suvelaager toimus sel aastal tavapärasest
varem, „laagerdati“ juba juuni
esimesel nädalavahetusel.
Laagrilisi tuli kokku pisut üle
100 noore ja laagri temaatikaks oli tänavu „mustlased“.
Mustlaslaager püstitati Orava
valda Hanikase külakeskuse
õuele. Lõbus ja kirju seltskond
sai laagripäevade jooksul
proovida mitmesugust käelist
tegevust, harjutada kätt ning
silma nii õhkpüssist laskmises
kui nooleviskes, katsuda jõudu
mustlasmaadluses, harjutada
tasakaalu tasakaaluliinil jne.
Suurt põnevust tekitas Tartust
kohale sõitnud mustlasansambel, kelle eeskujul õpiti
selgeks vahva mustlastants.
Laagriliste seast valiti välja
ka mustlaskuningas ja kuninganna. Toimus ka mustlaslaat asjalike kauplejate, väärt
kauba, ennustustelkide ja
laadanaljadega.
Laagri viimasel päeval kohtusid vanemad kodutütred-

• Asjata ei öelda, et kirju nagu mustlaseeide põll
noorkotkad maakonnavalitsuse noorsootööspetsialistiga
euroinfo alal. Peale loengut
ja elavat vestlusringi toimus
viktoriin, mis näitas meie
maleva noorte üsna kõrget
taset teadmistes Euroopa
Liidu kohta.
Laager oli vahva, ilm hea ja

naiskodukaitse valmistatud
toit maitsev. Rahule jäid nii
osalejad kui korraldajad.
Aile Vals
Põlva maleva
noorteinstruktor

Jõgeva malev saab
20 aastaseks
Kaitseliidu Jõgeva Malev
on üks nendest malevatest,
mis tekkisid nõukogude ajal
moodustatud maarajoonide
järglase, Eesti uue maakonna territooriumil. Praegune
Jõgevamaa paikneb endisaja
Tartumaa põhja-alal, millele
on liidetud ennemalt Viljandi
maakonda kuulunud Põltsamaa kihelkond. Kui 1990. a
Kaitseliitu moodustama hakati,
oli päevakorras Tartumaa alla
kuulunud alal moodustada uue
Tartumaa Kaitseliidu lipkond.
Kõige enne suudeti malevkond
moodustada aga Põltsamaa
piirkonnas ja toona registreerisid nemad end Viljandi
malevas selle Põltsamaa malevkonnana, nii nagu enne
sõda olnud.
Jõgeva piirkonnas ja Puurmanis ei leidnud lipkonna
asutamise mõte poolehoidu.
23. augustil 1990 kogunesid
selleks ajaks moodustunud
KL üksuste juhid Jõgeva KEKi
ühe tootmisüksuse kontorisse
ja seal otsustati lõplikult KL Jõgeva Maleva moodustamine.
Maleva pealiku kohusetäitjaks
valiti Ants August Nurk. Malevapealiku ülesandeid täitis ta
kuni Eesti Vabariigi Valitsus ta
18. sept 1992 sellele kohale
palgalise pealikuna kinnitas.
Tegelikkuses tekkis Tabive-

Noorkotkad
purjetasid Peipsil
Juulikuu ideaalsed rannailmad
aitasid Viru maleva noorkotkaste mererühmal õppida
ja mõnu tunda purjede all
seilamisest. Rannapungerja
jõesuu oma valge majakaga
muutus pea nädalaks rahvarohkeks ja tiheda veeliiklusega
paigaks.
Aive Ott mererühma vabatahtliku rühmajuhina ning
kakskümmend üks poissi ja
tüdrukut asusid aasta jooksul
omandatud teoreetilisi teadmisi praktikas kasutama. Tänu
pikaajalisele heale koostööle
Juhan Kunderi Seltsiga saavad noored tegevusrohkelt
oma vaba aega sisustada kahel Laser tüüpi ja ühel Optimist
klassi kuuluvatel purjekatel.
Välihooaeg algas aga kuival
maal mitmepäevase töölaagriga, kus noored õppisid paate
remontima, hooldama ja värvima. Tegevus mererühmas
on noortele meelepärane ja
seega elav. Keegi ei taha ilma
jääda mingist toimingust, sest
miski ei kordu ei remontimisel
ega purjetamisel.
Laagri esimestel päevadel pu-

hunud nõrk tuul andis võimaluse kogu teooria rakendamist
paadi juhtimisel. Viimastel
päevadel aga tuul tugevnes
ja noored nautisid täiega oma
oskusi Peipsi järve pakutud
võimalustel. Noored seilasid
kaheliikmeliste meeskondadena, kuid viimasel päeval said
Toomas Alte, kes juba eelmisel aastal julges üksi Laseriga
väljas käia, ja Andres Kert sel
aastal üksi Laseri „taltsutamisega„ hakkama.
Laagri õnnestumisele aitasid
kaasa kakskümmend kaks
naiskodukaitsjat ja kaitseliitlast, kes vastavalt oma vabale
ajale kindlustasid rikkaliku
toidulaua ja tagasid ohutuse
purjetamisel. Laagriliste tänusõnad kuulusid meistrimees
Aare Toomele ja grillmeister
Andrei Vangonenile, Helle
Kivilaidile ja Tiia Jalakale,
Vaike Porvalile koos abikaasa
Eino ja tütre Kristiga ning kõigile teistele abilistele. Laagriliste
õhtutunnid sisustas huvitavate
seltskonnamängudega vabatahtlik noortejuht Ellen Sepp.
Laagrilistel käisid külas endi-

sed rühma liikmed Siim Vilumets ja Reijo Kübarsepp. Nad
jagasid eredamaid mälestusi
toimunud üritustest oma noorkotkaks olemise ajast. Laagrit
väisas ka Viru maleva väljaõppeülem ltn Erik Sild. Tutvunud
laagri tegevusega, käis ta
koos noortejuht Sandriga ka
Peipsil purjede all seilamas.
Ltn Sild hindas positiivselt
mererühma ja laagriülema
Aive Oti tegevust laagris.
Koostööpartnerid Läti
Jaunsardzest on lubanud oma
esindusega osaleda mererühma augustikuu laagris.
Augustis ootab meid ka purjeregatt Riias, kuhu meid
lubati kutsuda. Sinna saavad
parimad sõitjad: Toomas Alte,
Andres Kert ja tüdrukutest
Jagne Koppel ning TriinUrmeliis Jaagant.
Noorematest on tublid sõitjad
Rain Vilumets, Neiro Villo,
Martin Tubli ja Margo Sall.
Hannes Reinomägi
srs
Viru maleva teavituspealik

Sakala kodutütred-noorkotkad
Joosep Tootsi radadel

Aga alustame otsast ehk algusest.
re vallas selleaegse nimega
Meie ekskursioon eesmärgiga
Maarja alevis KL rakuke juba
tutvuda Viljandi- ja Jõgevamaa
1988.aasta augustikuu teisel
vaatamisväärsustega algas
või kolmandal päeval. Neljahommikul kell 8 Viljandi busmehelise väikeüksuse juhiks
sijaamast. Esimene peatus oli
kujunes Rannar Kerge. MeKolga-Jaani kiriku juures, kus
hed seadsid korda oma peitaastatel 1890-1917 oli kogudurelvad, muretseti laskemoona.
se õpetajaks Villem Reimann,
Kõik neli on kaitseliitlased
üks rahvusliku liikumise juhte.
tänini, Rannar Kerge oli mitu
Reimannile on kiriku juurde
aastat ka Jõgeva malevkonna
püstitatud mälestusmärk ja
pealik.
läheduses kõrgub VabadussõKiiresti hakkas liikmeskond
ja ausammas. Võisiku mõisa
kasvama 1992. aastal, eriti • Major Janno Rosenberg
kohta saime teada, et selles
selle viimastel kuudel. 1993.
elas Timotheus Eberhard von
aasta algul kuulus malevasse vapealiku kohalt pensionile Bock, kelle kirjutas kuulsaks
juba üle 600 mehe. Põltsamaa majori auastmes.
Jaan Kross oma romaanis
malevkond ühendati lõplikult Augustist 2002 töötab maleva Keisri hull.
Jõgeva malevaga juulis 1993. pealikuna, tänaseks majori au- Põltsamaa linn oli meeldivalt
Naiskodukaitse moodustati astmesse jõudnud Janno Ro- ilus oma seitsmeteistkümne
1992. aasta oktoobri lõpul. senberg. Temale langes osaks silla ja roosisaarega. Linnuse
Taas juhib ringkonda selle esi- juhtida malev teovõimekalt hoovis kuulasime selle põnevat
mene esinaine Aive Soolepp. läbi sõjaaja-kaitseliiduarengu ajalugu. Siimusti küla üllatas
Praegu on naiskodukaitsjaid eelistuste, leida võimalus raja- meid teemakohaste tänava110. 1993. aasta jaanuaris da ajakohane väljaõppekeskus nimedega (Keraamika põik)
määrati ametisse esimene ja laiendada malevat tugevda- ja äris müügil olevate savist
noortejuht, NK maleva vanem. vaid tegevussuundi. Ta on sel- pääsupesadega. Meie kodutüEsimesed noorkotkaste ja ko- lega edukalt toime tulnud, nii et tarde Pääsupesa tüdrukutel oli
dutütarde rühmad moodustati kaitseliitlaste arv on malevas elevust kui palju.
1993. aasta aprillis.
tänaseks tõusnud 560ni, ehk Enne Kassinurme linnamäele
Ants August Nurk oskas ehi- pea sama suureks kui 1993. jõudmist nägime päris ehtsat
tada üles tegusa ja stabiilse aasta jaanuaris, ainult et siis oli kaubarongi. Linnamäel andis
maleva, vältida konﬂikte tegut- maakonna elanikkond mitmeid võimsa vaatepildi muinaslinsevate teiste jõustruktuuride ja tuhandeid arvukam.
nus, seda ehitades on püütud
omavalitsustega. Hea liitlane
võimalikult palju järgida muistleiti politsei näol. Teinud läbi
Ülo Pärn sete eestlaste kaitseehitisi. Kõik
eduka ohvitserikarjääri, lahkus
Maleva juhatuse liige ja tahtjad said kiikuda külakiigel.
Ants Nurk 2002. aastal maleteavituspealik Ja olimegi Palamusel, mille

nime kohtame esmakordselt
aastal 1234. Kihelkonnakoolmuuseumis sai uudistada
Oskar Lutsu teostega seotud
paiku. Kohe meenusid kõikidele ﬁlmid Kevade ja Suvi.
Olemas olid ﬁlmidest tuttavad
hooned: koolimaja, kirik ja
isegi parv jõe ääres. Aga jões
ujus pardipere ja pardipojad
said nimed: Toots, Teele, Imelik ja Köster.
Laiuse lossivaremeid sai
võrrelda Viljandi omadega,
lapsed tõid välja kohe silmapaistva erinevuse: Laiusel on
ümmargune nurgatorn, Viljandis sellist pole. Saime teavet
ka tudengite lumesõja kohta,
mida peetakse Karl XII auks.
Veel on Laiusel sündinud Eesti
Wabariigi välisminister Jaan
Poska (1866-1920), Tartu
rahu sõlmimise delegatsiooni
juht. Tema järeltulijad on meie
tuntud muusikud perenimega
Arder.
Torma külas asus C. R. Jakobsoni noorpõlvekodu, tema isa
Adam Jakobson asutas siin
pasunakoori. Torma kirik on
ehitatud aastal 1766.
Ajakava vaadates selgus, et
me võime endale lubada väikese veepausi ning saimegi
proovida Peipsi järve vett. Olime küll Mustvee asulas kuid
musta vett järves polnud.
Raja külas saime kuulda vanausulistest: nende palvela

hävis II maailmasõja ajal, alles
on vaid kellatorn. Samas külas
asutas Gavrila Frolov 19. saj
lõpus oma kuulsa ikoonimaalijate koolkonna.
Olimegi jõudnud Alatskivi lossi
juurde, selle ehitamisel olevat
eeskuju võetud Inglise kuninganna Victoria Šotimaal olevast residentsist – Balmorali
lossist. Lossitubades saime
ennast tunda ehtsate mõisaelanikena. Ringkonna vanem
ja noorteinstruktor said ehtsates mõisatoolides istuda ja
läbirääkimisi pidada, mille sisu
jääb saladuseks.
Kolkja sibularestorani lõhnad
meelitasid meid juba kaugelt,
ka seda sai külastatud.
Eesti vanima linna Tartu poole sõites jäi tee äärde Vara
Vabadussõja ausammas ja
Kõrveküla. Seal on sündinud
Tuljaku autor Miina Härma.
Meie armsas linnas Viljandis
olime tagasi õhtul enne kaheksat, lõbusad ja jälle targemad.
Meie Eestimaa on ikka vägaväga ilus.
Täname meie jutukat ja tarka
giidi, õpetaja Lea Eliast, kes
meie päeva selliseks põnevaks tegi. Ja suur tänu meie
suurepärasele reisiseltskonnale, kes kodutütardele-noorkotkastele järjekordse õppepäeva aitasid sisustada.
Kerstin Käärik
Noorteinstruktor
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Noortele väärt spordirajatis Valgas
11. juunil Valga linnapäevade
pidustuse eel avas mjr Meelis Kivi Pika tn muuseumi
tagaõuel noortele mõeldud
spordirajatise – takistusriba,
millel poolsõjaväeline iseloom.
Ruumi nappuse tõttu meenutab
rajatis ratsavõistluste parkuuri,
mille läbimine arendab esmalt
jõudu, täpsust ja osavust, jättes
teisele kohale vastupidavuse.
Nüüd on muuseumil noortele
külastajatele pakkuda põnevat
tegevust: algul harjutada riba
läbimist, seejärel omavahel
võistelda. Esimesena on teel
korrapäratult maasse löödud
pakud, siis tasakaalupoom,
maapinna kohale pingutatud
tross, mida mööda tuleb astuda
hoides kinni ülemisest trossist
(nagu jõe ületamisel); järgnevad
veetõke, mis ületatakse köie
abil hoogeldes; korvirõngas,
millest tuleb läbi visata kaks
granaati; kõrge lava puu otsas,
millelt tuleb trossi pidi teha pikk
õhusõit; püst- ja rõhtsuunaline
nöörvõrk („ämblikuvõrk“); sein
ja veel mõnda. Avavõistlusele
olid tulnud Valgamaa ja Sakala
malevate noorkotkad ning kodutütred ja Läti Zemessardze
noored. Päevakõnes tänas
Meelis Kivi rahalisi toetajaid
Siseministeeriumi, Kaitseliidu
Peastaapi ja Valga linna ning
kiitis takistusriba rajamisel osalenud Valgamaa kaitseliitlasi
ja kotkajuhte Kaimo Vahtrat,

Anu Lillipuud, Rein Säinast,
Toomas Tuvinit, Raivo Rüütlit jt.
Kuna noorkotkaste käsi oli juba
mängus, on nendel takistusriba
edaspidisel kasutamisel roheline tuli. Asjaolu, et muuseum
saab pakkuda öömaja sajale inimesele, võimaldab ekskursiooni
rühmadel jt läbisõitjatel veeta
muuseumis sportlik õhtupoolik
ning harida ennast rohkete
väljapanekute uurimisega. Kindlasti osalevad takistusribal võistlemises edaspidigi Läti noored,
sest avavõistlusel tulid nad ju
esimesteks. Vast kujuneb Valga
Pika tn muuseumist taaselustatava Liivi vaimu kandja.
Pika tänava muuseumil on
aukartust äratav paljusõnaline
nimi – Sihtasutuse Isamaalise
Kasvatuse Püsiekspositsiooni Muuseum. See sai alguse
kümme aastat tagasi piirivalve
linnakusse Pikk tn 16 kogutud
ajaloomaterjalidest ja vanadest
relvadest. Asja arendaja ja hing
oli tollane piirivalve leitnant Meelis Kivi, kelles ajaloohuvi võitis
elukutselise sõjaväelase. Ta
kutsus omakandi ajalugu jäädvustama Kaitseliidu Lõuna-Eesti
malevad, piirivalve, politsei jt
jõustruktuurid. Nõnda täitusid
linnaku kõrvalhoone toad nimetatud jõustruktuuride ajalugu
käsitlevate tekstide ja fotodega,
hoovi aga ilmusid II maailmasõja
aegsed sõjamasinad, millele
hiljuti lisandus ise kohale lenna-

Märtrit tuleb
mälestada
Eesti rahvuse ja riigi ajalugu
seisab koos märgilise tähendusega isiksuste elulugudest. Kahekümnendat sajandit ääristavad meie ajaloos
kaks isiksust, kelle nimede
algustähed on JK. Mõlemad
on rahvuskangelased, kes
aitasid eesti rahvast päästa
punakatku-hukatusest. Sajandi alguses elas, võitles
ja langes vapper sõjamees
Julius Kuperjanov, kelle nime
kannab meie Kaitseväe kuulus
väeosa. Sajandi teisel poolel
elas punaste anastatud Eestis
tagasihoidlik teadlane, kes parema käekäigu puhul võinuks
saada 70aastaseks tänavu
1. mail.
Jüri Kukk sündis Pärnus ja
kasvas üles piirilinnas Mõisakülas. Temast sai paar aastakümmet hiljem lootustandev
teadlane. Kuid saatus tahtis,
et Tartu Ülikooli keemiadotsent
Jüri Kukest sai meie moodsa
ajaloo keskne märter XX sajandi teise poole vastupanuvõitluses punavõimude vastu,
kommunismivang, kes võitles
vapralt lõpuni ja kaotas julma
kohtlemise tulemusena aastal
1981 oma elu.
Esiteks oli tegemist välismaal
tuntud keemiateadlasega,
kelle julge vastuhakk inimvihkajalikule punadiktatuurile
oma kodumaal tegi temast
rahvusvaheliselt tuntuima vabadusvõitleja sovetiaja Eestis.
Teiseks sai keemiateadurist
rahvuskangelane üpris erandliku koha ka Balti riikide vastupanuvõitluses. Demokraatlike
riikide akadeemilise ja laia
üldsuse protestiliikumisele
kartmatu eestlase vaenamise
vastu kurikuulsa kommunistliku partei timukate käe läbi
aitas kaasa Eesti ﬁlmimees
ja raadiopublitsist VladimirGeorg Karassev-Orgusaar,
kes oli sunnitud 1970. aastail
pagulusse Prantsusmaal.

Rahvuskangelase mälestamine sai hoogu riikluse ja iseseisvuse taastamise aastail,
eelkõige Tartu Ülikooli juures
tegutseva Akadeemilise mälestuskeskuse HEREDITAS
in memoriam JÜRI KUKK
taganttõukamisel, aga samuti
Mõisaküla gümnaasiumi seltskonna poolt, kes viis aastat
tagasi korraldas Mõisakülas
konverentsi.
Eesti muinsuskaitseliikumise
juht ja väljapaistev poliitik
Trivimi Velliste algatas selle
sajandi hakul mõtte vändata
rahvuskangelasest Jüri Kukest niihästi tõsielu- kui ka
mänguﬁlm. Ometi jätab XX
sajandi ühe tähtsaima rahvusliku võitleja meelespidamine
veel palju soovida. See, et
kogu Eesti avalikus ruumis
puudub väärikas ausammas
meie märtervabadusvõitlejale,
riivab igatahes minu silma
väga valusalt. Mõne aasta
eest tuli rahvuskangelase
surma-aastapäeva 27. märtsi
Langenud Vabadusvõitleja
Päevaks kuulutanud VladimirGeorg Karassev-Orgusaar
välja algatusega, et Tõnismäe
“Aliza” võiks välja vahetada
Jüri Kuke monument.
Selle artikli autori isiklikuks
eelistuses on märtervabadusvõitlejale ausamba kerkimine
Tartu linna avalikku ruumi,
näiteks Toomemäe jalamile
äsja tegevuse lõpetanud TÜ
vana keemiahoone kõrvale.
Selles hoones asub nimelt
labor, kus rahvuskangelasel
möödus mitu tööaastat, just
sinna tulebki rajada üks Jüri
Kuke muuseumi üksusi. Leian,
et oleks kangelase mälestuse
vääriline, kui kodumaine ja pagulasüldsus tuleks ausamba
püstitamisega toime Jüri Kuke
75. sünnipäevaks, mis jõuab
kätte juba viie aasta pärast
- AD 2015.
Allikas: Jekki Rjazin

• Noorteinstruktor Anu Lillipuu teeb oma rühmaga sportlikku avatantsu
nud kopter. Meelis Kivi rajatud
ekspositsiooni külastasid kümned tuhanded koolinoored ja
ajaloohuvilised. Ta oli tõusnud
Valga lugupeetumaks ajalootundjaks, kes korraldas arvukalt
ajalookonverentse, märgistas
Eesti sõjaajaloo sündmusi ja
osales Paju lahinguvälja tähtkogunemistel. Kuna sõjaajaloo
konverentsidel oli saalis üksuste
kaupa Kuperjanovi pataljoni
ja Meegomäe sõdureid, võib
Meelis Kivi pidada nende kasvatajaks. Tema tarmuka töö
tulemusel on praeguseks kogu
endine piirivalve linnak muuseumi käsutuses, eksponaadid
on kõrvalhoonest kolinud kahekordsesse peahoonesse ja
teoks on saanud ammune mõte
– noorte spordirajatis.

Meie linnastunud noorsugu,
keda paeluvad juhmid arvutimängud, vajavad liikumist.
Kaitseliitlasena on mjr Meelis
Kivi hästi kursis Noorte Kotkaste kasvatuslike taotlustega. On
vaja tunda oma maa ajalugu,
eestlaste visadust ja õnne püsimajäämisel, kasvada meesteks,
mitte memmedeks, ning jätkata
Eesti riigi ja rahva arengut. Eeskujudest - Eesti ohvitseridest,
kangelastest jt suurmeestest
– kõnelevad muuseumi väljapanekud. Neid peaks nägema
iga eesti noor. Sõjariistu ei pea
kartma vaid tundma õppima,
Eesti Vabariigi sõduriks saada
on auasi.
Priit Silla

Enn Tarto sõnavõtt
14. juulil
Lubage mul Eesti Memento
Liidus tegutsevate organisatsioonide nimel mälestada ja
avaldada kaastunnet kõikidele
Eesti Vabariigi vabaduse saavutamise, kaitsmise ja taastamise
eest langenutele!
Samuti mälestame ja leiname
taastatud Eesti Vabariigi hukkunud kaitseväelasi!
Mälestame ja leiname 14. juunil
1941 NSV Liidu ja selle kohalike
käsilaste poolt läbiviidud massiküüditamise ohvreid. Selle
aegumatu inimsusevastase
kuriteo käigus saadeti Venemaale umbes 10 tuhat Eesti
Vabariigi kodanikku- mehi, naisi,
lapsi ja vanureid. Punatimukad
halastust ei tundnud! Enam kui
pooled genotsiidikuriteo ohvritest ei jõudnud enam kunagi
kodumaale tagasi.
25. märtsil 1949 oli teine suurküüditamine. Siberisse saadeti
üle 20 tuhande ohvri- enamuses
naised, lapsed ja vanurid. 1951.
aastal oli viimane küüditamine.
Me mälestame ja leiname kõiki
küüditamise ohvreid!
Tänasel leinapäeval leiname
kõiki hävituspataljonlaste ja
okupantriigi vägede poolt tapetud tsiviilisikuid, kommunistlikes
koonduslaagrites hukkunud ja
hukatud poliitvange, nälja ja
külma läbi hukkunud tööpataljonlasi, II maailmasõja aegsetes
pommirünnakutes hukkunuid
Tallinnas, Narvas, Tartus ja mujal Eestis, leiname hukkunud sõjapõgenikke nii maal kui merel,
leiname hukkunud metsavendi
ja nende abistajaid.
Me ei tohi unustada Eesti eest
võidelnud ja kannatanud õpilasvabadusvõitlejaid ning poliitiliste
vahenditega (mitterelvastatud)
Eesti Vabariigi taastamise eest
võidelnuid.
Leiname ja mõistame hukka
küüditatute, poliitvangide ja
sundkutsealuste paigutamist radioaktiivselt saastatud piirkondadesse ning tuumaobjektidele.

Mälestame ja leiname faktilisi
poliitvange, keda okupatsioonivõimud tembeldasid huligaanideks.
Mälestame Eestisse tagasitulnud küüditatuid ja poliitvange,
kes repressioonide tulemusena
saadud tervisekahjustustest on
meie keskelt lahkunud.
Mälestame ja leiname punaokupantide poolt psühho-neuroloogia haiglatesse paigutatuid.
Kõiki terroriohvrite gruppe ei
jõua üles lugeda, aga üldine
arvestuslik pilt oli järgmine.
1939. aasta alguses elas Eestis
1 134 000 inimest. Okupatsioonide repressiivpoliitika tõttu ja
selle tõttu, et okupantriik Nõukogude Liit kiskus Eesti Vabariigi kodanikud II maailmasõtta,
hukkus umbes 180 000 inimest.
Üle 270 000 inimese langes
mitmesuguste repressioonide
ohvriks, mille tulemusena jäi
NSV Liidu okupatsiooni ajal
sündimata umbes 170 000 last.
Üle 70 000 inimese oli sunnitud
Eestist põgenema.
Eestlastest kommunismiohvrite
protsendile vastaks tänapäeva
Prantsusmaal umbes 5,8 miljonit, USAs 30 miljonit hukkunut.
Me ei soovi mineviku kordumist!
Peame selgitama kogu maailmale ja Eestis elavatele muulastele, et eestlased on inimesed
ning soov rahvana püsima jääda
oma ajaloolisel kodumaal on
eestlaste kollektiivne inimõigus.
Meie sõnum idanaabrile Venemaale on: elage ise ja laske
teistel elada.
Meie sõnum maailmale on:
maailma riigid ja rahvad, püüdke
võimalikke vastuolusid lahendada rahumeelsete vahenditega
rassist, usust, rahvuslikust kuuluvusest ja poliitilistest vaadetest olenemata.
Jumal aidaku meid kõiki!
(Lühendatult)

Jagan Teiega ka oma tähelepanekut:
Mõni aeg tagasi lugesin Vene Interneti lehekülgedelt “kriiskamist”, et Tallinnas meenete poodides müüakse Hitleri piltidega
ja haakristiga meeneid ...
Uudishimust astusin sisse alkoholi ja meenete poodi, mis on
Tallinnas Harju tänava nurgal vastu Kirjanike maja.
Tahtsin oma silmaga näha, kas asjalood on ikka nii hullud, nagu
meid - Eestit - süüdistatakse.
Tegelikkus osutus tunduvalt hullemaks ... Mitte ühtegi Hitlerit,
haakristi, aga ... selle eest kümmekond erinevat Stalinit, NL vapp
jms vahtis seintelt vastu sinna reklaamiks/kaubaks paigutatud
T-särkidel.
Letil oli ka paks album näidistega, mis laiendas kindlasti veelgi
Stalinite valikut. Kohapeal oli võimalik soovitud suurusega särgile
väljavalitud pilti saada.
Huvitav, kuidas on tänasel päeval niisuguste Stalinite avaliku demonstreerimisega ja müügiloaga asjalood???
Marju Toom marjutoom@hot.ee

Julius Kuperjanovi
Selts kutsub kangelase
mälestust jäädvustama
“Tulge osalema Eesti ühe suurima kangelase mälestuse jäädvustamisel! Tulge ja aidake
hoida Eestit sellisena, nagu
Kuperjanov seda näha tahtis
ning mille nimel ta hukkus! Tulge
osa saama tõest!” kutsub Julius
Kuperjanovi Selts SI-le saadetud üleskutses. Seltsi põhikirjaga, ülevaatega tegemistest ja
uudistega saab tutvuda JKS-i
kodulehel www.kuperjanov.ee
Selts taasasutati mullu 23.
detsembril Julius Kuperjanovi Seltsingu baasil ning selle
liikmed on võtnud oma südameasjaks väärtustada eelnimetatud ajaloolised liikumised
ning teadvustada Vabadussõja
kangelase Julius Kuperjanovi
tähtsust Eesti ajaloos.
Ltn Kuperjanovi asutatud partisanide salk alustas Vabadussõja rinde eesliinil veriste lahingute
võitude sarja 23. detsembril
1918. 1938. aastal asutas
grupp endisi Kuperjanovi partisanide pataljoni ja hilisema samanimelise polgu ohvitsere eesotsas kol-ltn Soodlaga Kuperjanovi Partisanide Polgu Seltsi,
mis võttis oma peaeesmärgiks
leitnant Kuperjanovi ning temanimelise pataljoni mälestuse
jäädvustamise. Stalini terrori
ajastul tekkisid 23.12.1947
Tartus „Kuperjanovi pojad“ ja
Võrus „Salajane Kuperjanovi
Organisatsioon“, seejärel 1954.
a Tartus „Kuperjanovlased“ ja
Nõos „Kuperjanovlaste Salk“,
mille liikmete tegevus lõppes
Venemaa sunnitöölaagrites.
Julius Kuperjanov sündis 11.
oktoobril 1894 Pihkvamaal
Duhnova valla Lihhova külas.
Esimesed 9 lapsepõlveaastat
möödusid sünnikohas, kuid
koolihariduse viletsa kättesaadavuse ning venestamise hirmus tõi isa Daniel pere
tagasi Eestisse. Elama asuti
ema Liisa esivanemate Rebase mõisamaade naabrusse
Vana-Kuuste Lalli tallu. Pärast 5 aastat kestnud õpinguid
Sipe ministeeriumikoolis astus
Kuperjanov 1910. a Tartu Õpetajate seminari. 1914. a palus
end määrata Kambja külakooli
õpetajaks, sest I maailmasõtta
mobiliseeritud õpetajate puuduse tõttu ähvardati see sulgeda.
1915. a veebruaris värvati Vene
kroonusse ning teenis kokku 7
autasu: Stanislavi 3. järgu risti
mõõkadega juunis 1916; Anna
ordu 3. järgu risti augustis 1916;
Anna ordu 2. järgu risti märtsis
1917; Stanislavi 2. järgu risti
mais 1917; Vladimiri 4. järgu risti
augustis 1917; Georgi 4. järgu
risti novembris 1917; Anna 4.
järgu risti mõõgale novembris
1917.
Saksa okupatsiooni päevil

(veebruar 1918-november
1918) tegutses ta Eesti Vabariigi heaks, olles Tartu linna
ja maakonna omakaitse ja
põrandaaluse vastupanu juht.
Korraldas relvade kogumist ning
koostas truudest elanikest omakaitse üksuste nimekirju, mis
hiljem said aluspõhjaks Kaitseliidu tegevusele ning Kuperjanovi
salgale. Organiseeris salaluuret
Saksa vägede lokaliseerumise
kohta, edastades Narva taga
teateid ka Inglise salaluurele
Intelligence Service´ile. Tallinna
põrandaalune vastupanuliikumine kasutas Kuperjanovi
loodud usaldatavat inimvõrku
teadete edastamiseks Peterburi ustavatele põrandaalustele
saadikutele, kelle hulgas oli
ka polkovnik Laidoner. Samuti
jälgis Kuperjanov spioonide
kaudu Peipsi järve taguste
punaste jõukude tegevust, mistõttu oli kursis Oudova kasarmu
relvastuse suuruse ja kasarmu äravõtmise võimalustega.
Novembri lõpus 1918 lähetas
saksapoolseid ohte trotsides
reisirongiga Narvasse relvi, nende hulgas ka esimese kuulipritsi
maaletunginud Punaarmee
taltsutamiseks.
Kaitseliidu loomise järel määrati
Kuperjanov Tartu maakonna allüksuse juhiks. Ta organiseeris
Tartu kaitsmist Punaarmee
vastu ning taganes viimasena
linnast algul Kärevere mõisa,
seejärel Puurmani mõisa, kus
organiseeris alates 23. detsembrist 1918 partisanide salka.
Kohapealne vaenutegevus
pärssis punaste edasitungimist pealinnale kagusuunalt.
5.jaanuari varahommikul vabastas ta punaste ikkest esimese
Lõuna-Eesti asula - Saduküla,
millega algas ka punaste üldine
taganemine kogu Eesti Vabariigi
territooriumilt. Seejärel nihutas
rindejoont kuni Voldini kagus
ning Kärevereni lõunas, planeerides Tartu vabastamist. 13.
jaanuaril ühinesid Kuperjanovi
pataljoniga Tartu vabastamise
käigus soomusrongid nr 1 ja 3.
Üheskoos vabastati järgmisel
päeval Tartu linn.
Tartus tegutses Kuperjanov
linna garnisonide ülemana ja
komplekteeris oma pataljoni
1 200 meheni. 24. jaanuaril
saabus ta omal soovil ning
nõudmisel koos pataljoniga Elvasse, kust algas Valga vabastamisoperatsioon. 31. jaanuaril
sai ta Paju lahingus surmavalt
haavata ning haavatute äraveo
suure hilinemise tõttu suri Tartus
2. veebruaril 1919.
Allikas: Olev Teder
Kontakt: www.kuperjanov.ee
SI-142
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Tänavapoiss
Ralf Kaup, Tallinn, 2010, 400 lk
Tammsaare on öelnud, et iga inimene võib kirjutada ühe romaani, oma
elust. Ralf Kaup (1929) on seda
teinudki. Tema elulooraamatut on
ennetanud terve joru „staaride“ eluloo-üllitisi, millel päriskirjandusega
suurt pistmist pole ja kus kirjutaja on
maadelnud oma joomahaigusega,
laulnud aastakümneid ansamblikestes või imetlenud oma tähelendu
mujal meelelahutuses. Ralf Kaup
on elanud, iseenda eest võidelnud,
kodutuna nälginud, mõnigi kord
alla jäänud, kuid mitte alla andnud,
ise ennast harinud ja leidnud oma
kutsumuse Eesti asju ajada alles
paarkümmend aastat tagasi. Olude
kiuste oli miski temas alati oludest
kõrgemal ja hea-kurja kempluses
jäi hea aina peale. Heastamaks Ralf
Kaubile osaks saanud karmi eluolu
oli Looja talle kinkinud musikaalsuse
ning sorava jutustamisoskuse. Needki anded said täiel määral rakenduse
alles taasvabanenud Eestis. Nagu
suurel osal sõjaeelsetest eestlastest
moodustas ka Ralf Kaubi elu pika
vaevase proloogi, ja päris elu valede
ning hirmuta algas alles okupatsiooni
lõppedes.
Ema poolt äratõugatuna tuli Ralf
Kaubil kasvada lastekodudes ja
noorte koloonias, seejärel elada tänaval. Saksa aja lõpul kõlbas ta juba
Omakaitse käskjalaks, Nõukogude
okupatsiooni alguses tehti temast
kolmeks aastaks soldat. Sellele

järgnes aastakümneteks mitmesuguseid töömehe ameteid ja rohkeid
rongisõite „suurel ja laial maal, mis
on mu kodu“. Ta nägi Venemaa
lõputut avarust ja lõputut viletsust,
mida püüdis katta kui kanaema
poegi kommunistide valemasin. Oma
Eestist teadis ta vaid Vabadussõja
ajaloo jt juhuslikult pihku juhtunud
raamatute kaudu. See oli pilt unistuste, hõllanduste maast, mil juured ei
ulatanud reaalsusse. Taasvabanemise 90ndail oli Ralf Kaubil kohe selge,
et unistuste maast peab saama tegelik. Ajal, mil tanketiroomikute lõgin
suundus Tallinna poole ja siis tagasi
Venemaale, oli ta Eesti majanduspiiri
kaitsmas. 1991. aasta kevadel sai ta
juhuslikult kokku Ameerika leedulase
Paulius Klimasega, kellega koos tegi
läbi Tallinna-Vilniuse jalgsimatka
Baltikumi vabanemise auks, olles
62 aastat vana. Kui nõrguke Eesti
Vabariik veel ise ei suutnud, algatas
ta koos paari omataolise tegija mehega Vabadussõja ajaloo köidete
taasavaldamiseks raha kogumise.
Teos ilmus trükist 1996. aastal.
Vabadussõja võitlejad väärivad mälestussammast. Ralf Kaup tundis, et
võlgneb selle neile ja tema ning ta
sõprade tarmuka tegevuse tulemusel sai sammas lõpuks Harjumäele.
(Kas just klaasist, see on iseasi?)
Ralf Kaup ja ta sõbrad Vello Raie
ning Fredi Lepp, kolm musketäri, on
väsimatud Eesti eest II maailmasõ-

Tutvustus

jas võidelnud meeste toetamises.
Nende kantud lippu võib näha igal
eestimeelsel kogunemisel. Kui vaja,
võtab Ralf Kaup rahva ees sõna,
mis on selge ja otsustav. Pillimehena
ja lauljana on ta loonud mitu laulu
(noodistanud on need tema tütar),
millest tuntumad Piirivalvurite laul ja
Noorkotkaste marss. Kaitseliitlane on
ta olnud pea algusest saati. Kõiki tegemisi „Tänavapoiss“ ei kirjelda, kuid
oma kasu asemel peab Ralf Kaup
nende puhul silmas Eesti kasu.

se. „Me ei ole kurjategijad ega tapjad,
me oleme Venemaa sõjamehed.
Me tõusime kurjuse vastu, mis on
orjastanud meie kodumaa. Venemaa
rahvas on surutud põlvili ja rahva
väljasuremine toimub mitu miljonit
aastas. Me tõusime juudi fašismi
vastu, nagu meie kuulsad vanaisad
ja isad tõusid 1941. aastal Saksa
vallutajate vastu,” seisis Roman
Muromtsevi Kavkaz Centeri vahendusel edastatud avalduses.
„Eksperdid on palju kordi hoiatanud
krai elanikkonna ülestõusu eest
Moskva keskvõimu. Ülestõusu eesmärgiks oleks 1918-1921. aastal
tegutsenud Kaug-Ida Vabariigi taastamine,” kirjutab Ukraina infoveeb
INTV.ua. Ülestõusu eest hoiatas
Vene Riigiduuma 24. detsembril

30. juulil 2010 möödus 70 aastat päevast, mil sissetunginud võõrvõimu
käsilased viisid meie vabariigi esimese presidendi Konstantin Pätsi ja tema
perekonna Kloostrimetsast oma kodutalust kaugele vaenulikule Venemaale.
Riigivanema talu lugu on sümboolselt sarnane Eesti riigi looga kuni 1940.
aastani. Sellepärast algatas Tallinna botaanikaaia muinsuskaitse klubi 30.
juulil 1989 talu mälestuskivi püstitamisega Kloostrimetsa mälestuspäeva
traditsiooni, mis hoiab meil meeles selle kurva päevaga seotud sündmusi ja
aitab noorematel põlvkondadel paremini tunda meie rahva ajalugu.
Tänavusel mälestuspäeval teenis Eesti Apostelliku Õigeusu Kiriku preester,
Kaitseliidu peakaplan Aivar Sarapik. Päevakohase kõnega esines MTÜ
Konstantin Pätsi Muuseumi juhatuse esimees Trivimi Velliste. Mälestustalitusele järgnes küünla süütamine Kloostrimetsa õuel mälestuskivi juures,
vestluskoosolek presidendi pojapoja Matti Pätsiga ja „Presidendi kohv”.
Toim

Alul avati mälestusmärk
purustatud
mälestusmärkidele

Priit Silla

Primorjes püütakse taastada
Kaug-Ida Vabariiki
SI-168
Kaug-Ida Primorje krais (Venemaa)
tegutseb relvastatud separatistlik
grupp, mis on viimasel ajal mitmes
rajoonis rünnanud miilitsaosakondi
ja -poste.
Relvarühm andis endast esmakordselt teada 27. mail 2010. Seda juhib
reservohvitser, Tšetšeeni sõja veteran 32aastane Roman Muromtsev,
kes on võtnud endale nimeks
„Prisjazhnõi” („Vandemees”). Grupi
elimineerimiseks on algatatud suur
OMONi operatsioon, milles osalevad
ka helikopterid. Kuna partisanigrupp
on varjunud taigasse ja põgenemisteed mineerinud, ei ole võimud seda
suutnud tabada ja hävitada.
Partisanisalga pealik saatis eile /9.
juunil 2010/ ajakirjandusele avaldu-

Mälestuspäev
Kloostrimetsas Pätsi talus

2008. aastal toimunud istungil Vene
Föderatsiooni Kommunistliku Partei
(Primorjest valitud) saadik Viktor
Iljuhhin. Vene politoloog Andrei
Dobrovoltsevi arvamusel saaks
kaasaegne libaraal-demokraatlik
Kaug-Ida Vabariik luua endale 250
lõhkepeaga tuumajõud, mis praegu
paiknevad Venemaa Kaug-Idas.
Venemaa radikaalse opositsiooniliikumise Ukrainasse emigreerunud
liider tehnikadoktor Pjotr Homjakov
on 2010. aasta mais antud intervjuus
INTVle öelnud, et Kaug-Idas tegutseb 240 tuhandest liikmest koosnev
poliitiline partei, mille eesmärgiks on
Kaug-Ida Vabariigi taastamine.

SI-178
26. juunil Alu mõisapargis (Raplamaa) avatud mälestusmärk valmis
1923. aastal skulptor Jaan Koorti
poolt loodud ja 1940. aastal okupantide poolt lõhutud Rapla vabadussamba originaali tükkidest. Lõhutud sambakivide vahelistesse tühemikesse
olid istutatud müürililled, mis varsti
hakkasid õitsema. Mälestusmärgi
stahvlitel kirjas olev saaga, mis jutustab ligi saja aasta jooksul eestlastega
juhtunud dramaatilise loo, on ajalugu
- müürililled olevik ja tulevik.
23. juunil aga avati punaste purustatud vabadussammas taastatuna
uuesti Rapla kirikaias, kuid seal
originaali tükke ei kasutatud.
Mälestusmärk purustatud mälestusmärkidele ja ka Rapla kirikaia
sammas said teoks tänu seltsingule
Kivihunta, kuhu kuuluvad Maidu Aus,
Olev Kalmus, Rein Kokker, Vahur

Põder, Taivo Roomann, Toomas
Tõnisson, Tõnis Tõnisson ja Tõnu
Veiler. Kaks meest seltsingust,
Peeter Stukis ja Jüri Lattik, on juba
manalas.
Kivihunta seltsing andis purustatud,
siis peidetud ning taas leitud ja maa
seest välja kaevatud kiviplokkidest
laotud mälestusmärgi kõigile eesti
rahva poolt püstitatud ja okupatsiooniaastatel barbaarselt hävitatud
ajaloomälestistele üle Kaitseliidu
Koolile, sest snemad on Eesti ajaloo
ühte valusamat perioodi märkiva
tähise õiged hoidjad. Olles endale
võetud missiooni täitnud, lõpetas
seltsing tegevuse.
26. juunil tähistati Kaitseliidu Kooli
üheksandat aastapäeva ja peeti
tasemekursuste lõpuaktus, millele
lisas pidulikkust kontsert.
Allikas: Kaitseliit

Allikas: ERSP uudised
Kontakt: www.ersp.ee

^

Hard Rock Laagris
noorte isamaalise
loomingu konkurss
SI-180
Eesti Noorsootöö Keskus ja Eesti Kodu-uurimise Selts kuulutasid 2. juulil
välja isamaalise loomingu konkursi, kuhu oodati noorte isamaalist luulet,
proosat kui ka muusikalisi eneseväljendusi.
Konkurss on mõeldud noortele vanuses 7-26 eluaastat ja töid saab esitada
kahes vanuserühmas: 7-16 eluaastat ja 17-26 eluaastat. Konkurss kestab
kuni 10. septembrini.
“Suvi on imeliselt kaunis aeg, mil hing on haaratud kaunitest tunnetest.
Isamaa-armastus on samuti imeliselt kaunis tunne. Tuleb vaid lasta vaimul
vabalt väljenduda. Meie soov on, et seekordne konkurss ei oleks ainult
koolide keskne, vaid noored ka laagrites, õpilasmalevates, ajateenistuses
jne väljendaksid oma patriootlikke tundeid kirjanduse ja muusika kaudu,“
sõnas Eesti Noorsootöö Keskuse isamaalise kasvatuse nõunik Tarmo
Kruusimäe.
Konkursiga soovitakse äratada noorte patriootlikke tundeid ning innustada
loovat eneseväljendust. Konkursile laekunud töödest valib professionaalidest ja ekspertidest koosnev žürii välja parimad. Konkursi parimate tunnustamine toimub 22. septembril elik Vastupanuvõitluse päeval Tallinnas.
Allikas: Jaanika Palm
Kontakt: Jaanika.Palm@entk.ee, 5563 5529
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Sakala malev
soovib sulle
südamest õnne
ja tänab maleva
taastamisest
tänaseni tehtud
isamaalise
töö eest
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+ Tuletõrjujad sööstsid võistlustulle
+ Võistlustulle astusid vettehüppajad
+ Ei tohi küll ära sõnuda, aga kas sa unistad kuldmedalist
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