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20 aastat Põlva malevat – palju õnne teistelt
„lõuna-osariikide“ malevatelt
Kui enamikul Kaitseliidu
malevatest ulatub ajalugu
1917-1918 aastasse, siis
praeguse Põlva maakonna
rahvas teenis tollal Võrumaa, Tartumaa ning Petseri
malevates. Põlva maakond
moodustati eelnimetatud
maakondadest alles 1. jaanuaril 1990. 1950. aastal
moodustas N Liidu võimkond
Põlva rajooni, millega 1959.
aastal liideti idaosa Otepää
piirkonnast ning 1961. aastal
Räpina piirkonna kesk- ja
lõunaosa. Alles on Tartumaa
ja Võrumaa malevad, Petseri
malev elab edasi nimetuna
Põlva maleva koosseisus.

• Aadu Jõgiaas

Põlva malev hakkas ilmet
võtma juba 1989. aasta oktoobris Harri Zekkeri eestvõttel. Pandi käima enesekaitse
kursused nagu Tartus ja
mujalgi. 1990. aasta suvel
peeti Jõksi järve ääres esimene maleva laager. Side
asjatundja Aadu Jõgiaas
suutis mõne kuuga käiku
panna Eesti oma sidesüsteemi, mille abil korraldati
elektrooniline rünnak Vene
vägede vastu ning halvati
nende juhtimine. Algusaastatel vahetusid tihti mehed
ja pealikud, kuid teovõimas
kompaniitäis mehi säilis.
Valvati piiri ja Valgjärve tele-

ning raadiomasti, varuti dessantväelaste käest vilte,
kasukaid ja kindaid, isegi
padruneid. Saanud kasvuraskustest üle, muutus
Põlva malev arvestatavaks
osaks Kaitseliidust. Maleva
pealikud 20 aasta jooksul.
Põlva malev loeb oma asutamisajaks 22. märtsi 1990,
mil asutati Põhja-Võrumaa
Kaitseliidu lipkond. Seega
võib esimeseks pealikuks
lugeda lipkonna juhatuse
esimeest Taivo Möllerit. 7.
märtsil 1991 valiti Põlva
maleva pealikuks Janno
Rässa, mais 1992 Urmas
Sundja, oktoobris 1994 lpn

Tarmo Sütt pealiku kohusetäitjana, 1997-1998 kpt Aigar
Liping, kes juhtis korraga nii
Võrumaa kui Põlva malevat,
1998-2005 ltn Karl Oberg,
2005 kuni tänaseni kpt (hiljem major) Tarmo Sütt. Malevas toimivad edukalt Noored
Kotkad ja Kodutütred ning
tublid naiskodukaitsjad.
Värskema uudisena on teada, et Põlva maavanem Riho
Sibul astub Kaitsliitu. On ju
see asjade loomulik käik, kuivõrd president Ilveski kuulub
Kaitseliitu.
Toim

Põlva maleval on sünnipäev

• Õueõpe

Põlva malev tähistab 22.
märtsil oma 20. sünnipäeva.
Kahekümne aasta jooksul
on palju toimunud. Malev on
edasi arenenud ja nendega
koos ka maleva inimesed.
Praeguse malevapealiku
major Tarmo Sütti sõnul
“elab Põlva malev paremini
kui eile. Oleme tuleviku suhtes optimistlikud“.
Maleva noorteorganisatsioonid on malevast küll mõned
aastad nooremad, kuid ka
nemad peavad südames
pidu. Noorte pidustused toimuvad sel korral tegutsedes
õppelaagrites, rännakutel,
koondustel ja õppepäevadel.
Vahepeal võis meie vabatahtlike juhtide seas märgata
väsimust ja ka noorte osalus
organisatsioonide töös on
olnud aeg-ajalt pisut unine.
Praegu tundub, et Põlva
maleva noored on taas tõu-

suteel - tekkinud, tekkimas
või taasärganud on mitmed
uued rühmad. Meiega on
liitunud uued vabatahtlikud
noortejuhid, kes on asunud
ise rühma juhtima. Palju on
ka häid toredaid inimesi,
kes vabast tahtest ja missioonitundest käivad noorteüritustel lihtsalt abis. Nii
ka seekord, kui 5-6. märtsil
toimus Vastse-Kuuste Koolis maakonna vanemate
kodutütarde ja noorkotkaste õppelaager, kus lisaks
rohketele laagrilistele oli
suurearvuline ka abistajaskond. Vastse-Kuuste koolis
olime oma rahvaga esimest
korda, sest sinna pole veel
Noorte Kotkaste ega Kodutütarde organisatsiooni
loodud. Loodame, et laagris
viibinud kümmekond kooli
õpilast said innustust ja on
lähimal ajal valmis meiega
liituma.

• Tubane õpe

Laagrisse kohale tulnud üle
80 noore said kahe päeva
jooksul mitmesugust õpetlikku, kasvatuslikku ning sportlikku tegevust. Kodutütred
ja noorkotkad tegutsesid
seekord suures osas eraldi.
Kodutütred õppisid tundma
talviseid puid ja põõsaid, said
teada, millised ohud võivad
neid varitseda talvisel matkal,
kinnistasid oma teadmisi Kodutütarde vormi kandmises
ja said huvitavat infot Nais-

kodukaitse kohta. Õrnema
soo esindajatena võisid nad
valmistada pärlitest käevõrusid. Tüdrukud said lisaks
õppimisele kasutada oma
loovust Kodutütarde teemalise lauamängu valmistamisel.
Järgmisel päeval toimus
tubane võistlus/viktoriin, milles tuli näidata teadmisi
laagris õpitu kohta ja täita
veel mitmeid teisi põnevaid
ülesandeid.
Noorkotkad tegutsesid see-

kord palju väljas. Nad kordasid üle orienteerumistarkused, misjärel mindi üheskoos
õhtupimeduses taskulampide
valgel orienteerumismängule. Hommikul said poisid
harjutada auto rehvivahetust, loodusliku materjaliga
lõkkesüütamist ja katelokiga
veekeetmist. Õpitut rakendati
kompleksvõistlusel.
Paljude noorte laagriliste õnneks olid mõningad ettevõtmised ühised. See liitis oma-

vahel kahte organisatsiooni.
Ühiselt saadi riviõpet, käidi
ööhäire ajal autot lükkamas
ja hommikujooksul, ühised
olid ka laagri ava- ja lõpurivistus ning õhtune seltskonnamängude õppimine.
Iga laager on omanäoline ja
kordumatu. Vaatame optimistlikult tulevikku ja püsime pildil.
Aile Vals
Põlva maleva
noorteinstruktor
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Krabi kodutütarde ja
noorkotkaste rühm 15-aastane

Viljandi, märts 2010

Meie ajaarvamine
Kirjutame parajasti aastaarvuks 2010. Teatavasti loetakse
läänepoolses maailmas tähtsündmuseks, millest edaspidi
(ja ka tagurpidi) aastaid arvestatakse, Lunastaja sündimist.
Paljudel rahvastel oli ja on praegugi ajaarvamiseks oma
mõõdupuu, nii ka meil – maarahval -, keda õhtupoolsed
naabrid on hakanud eestlasteks kutsuma. Kirjaoskus on
meil ju üürike võrreldes maarahva ajalooga, kuid aastaid
tuli üles märkida ka ilma tänapäevaste kirjatähtedeta. Seda
tehti lõigetega sirvilaudades. Lugupidamisest esivanemate
vastu annab Maavalla Koda ka praegu välja sirvikalendrit,
mis põlluharijale sobib nagu muistegi.
Sirvikalendris kasutatakse ainulaadset ajaarvamist, mille
kohaselt on praeguse aastaringi numbriks 10223. Maarahva ajaarvamise alguseks on võetud Billingeni läbimurre,
mille tagajärjel hilisjääaegne Balti jääpaisjärv rajas endale
väljapääsu ilmamerre. Lyhikese aja jooksul langes praeguse Läänemere ymbruses veetase mitukymmend meetrit
ja vee alt vabanes suur jagu Maavallast. Selle syndmuse
paiku tekkis siinmail ka esimene inimasustus ja pandi alus
meie rahva loole.
(Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Koda)
Niisiis võime oma lunastajaks pidada Balti paisjärve ja
meie pattudest ei teinud see veekogu teadmagi. Käes on
urbekuu, mil me leinad ei saa leinatuks.

Villased sokid
Viljandi kodututele
Sakala malevas õpetavad
naiskodukaitsjad ja sõprade
seltsi liikmed kodutütardele
sokikudumist.
Kudumisring tuli esimest korda kokku 4. veebruaril 2009
maleva staabihoones. Osalesid Kerstin Käärik ja Tiina
Ott. Järgmisel kolmapäeval
oli osalejaid juba rohkem: kodutütred Elise Raudne, Janne
Pärna ja naiskodukaitsja Vika
Zieds. Hiljem on meie ringiga ühinenud veel kodutütar
Kalli-Mari Mühlberg. Nende
tublide tüdrukute ja naiste
ühise tööna valmis 9 paari
sokke ja 1 kindapaar. Need
soojad kudumid on üle antud
Viljandi kodututele 2009. a

septembris. Detsembris saime Sakala Noorte Kotkaste ja
Kodutütarde Sõprade Seltsilt
mitukümmend kilo villast
lõnga ning alustasime jälle
kolmapäevaseid kudumisringe. Mitu naist (Tiina Türk,
Piret Taim, Viive Tolmov, Tiina
Ott, Juta Virk) on kasutanud
kodus kudumise võimalust,
et anda oma tegus panus
kodututele.
Praeguseks on meil jällegi
valmis 5 paari sokke ja jätkame koos käimist kolmapäeviti
Sakala maleva staabihoones.
TULE MEIEGA KUDUMA!
Kerstin Käärik
noorteinstruktor

24. veebruari eel tõotasid paljud
tüdrukud ja poisid Eesti koolides
toimuvatel pidulikel koondustel
armastada oma kodu- ja isamaad ning täita oma kohust
tema ees. Ka Võrumaa koolides
toimub juba aastaid peamine
uute kodutütarde ja noorkotkaste pidulik vastuvõtmine just
veebruaris - märtsis. 23. veebruaril tähistas Krabi põhikool
NK ja KT rühma 15. aastapäeva
piduliku koondusega.
Ajaloost. Oli aasta 1992. Äsja
olid toimunud esimesed Kaitseliidu päevad Otepääl ning
juba üle aasta tagasi oli Võru
Teataja avaldanud Eestimaa NK
ja KT Ühenduse Võrumaa grupi
liikmete Evi Kasesalu, Leopold
Laatsi ja Endel Kaseoja pöördumise endiste noorkotkaste
ja kodutütarde ning kogu rahva
poole, et panna alus taastatavale noorteorganisatsioonile.
Algus aga oli siiski raske ja
paljudele võõras. Mõnedele
ka vastuvõtmatu. 27. oktoobril
1992 tutvustati Krabi koolis esimest korda pärast okupatsiooni
omaaegsete Kaitseliidu noorteorganisatsioonide olemust.
Endine kauaaegne õpetaja,
1930ndatel aastatel noorkotkana ja hiljem noorkotkaste
rühmapealikuna tegutsenud
Voldemar Kiinoja rääkis vanemate klasside poistele noorkotkaste organisatsioonist, selle
põhimõtetest ja vajalikkusest
noorte elus. 1993. a novembris,
kui toimus esimene Võrumaa
kodutütarde ja noorkotkaste
laager, Krabi kool ei osalenud.
Vaja oli veel selgitada ja leida
juhid, kes noortega tegelema
hakkaksid. 11-13. novembrini
1994 korraldas Võrumaa malev
ja kodutütarde ringkonnavanem
Külliki Mattus järgmise maakondliku laagri, kus osales juba
135 last seitsmest maakonna
koolist, teiste hulgas ka Krabi
kooli vanemate klasside poisid
ja tüdrukud koos rühmavanematega. „Võtsime kutse vastu,

• Kodutütreid vastu võtmas vas noorteinstruktorid Eve
Täht ja Villu Vasilkovski
et anda lastele võimalus tutvuda
organisatsiooniga laagrielu
kaudu. Laagris kinnistus meie
mõte ja tahe luua ka oma koolis
kodutütarde ja noorkotkaste
rühmad“, meenutab esimest
laagrit tollane kodutütarde
rühmavanem Merike Niitmets
(Aleksejeva).
Kogu algset tegevust hakkas
juhendama Voldemar Kiinoja.
Nagu öeldud, võttis kodutütarde rühma moodustamise enda
kanda Merike Niitmets, noorkotkastega aga kutsus hr Kiinoja
tegelema eelmisel aastal koolis
asendusõpetajana töötanud
Silver Silla. Järgmisel kolmel
kuul toimusid ühised õppused,
koondused ja erialakatsete õppimine. Materjalid selleks saime
nii Kaitseliidust kui ka Kiinojalt.
23. veebruaril 1995 oli Krabi
vanas koolimajas ajalooline
päev - pidulikul koondusel võeti
vastu esimesed 9 kodutütart ja 7
noorkotkast. Saali kanti riigilipp
ning süüdati koonduse avamist
tähistavad küünlad. Et rõhutada
tõotuseandjate ühtsust, kandsid
nii poisid kui ka tüdrukud Kaitseliidule humanitaarabina saadetud rohekaid tumeda triibuga
Saksa vorme. Kaelarätid õmmeldi koos käsitöötunnis. Koonduse
avas kooli vanakotkas Voldemar
Kiinoja. Riigilipu ees poolkaares
vasakule põlvele laskunult,
käsi lipu poole sirutatud, anti
pühalikud tõotused. „Esimene

koondus oli väga pühalik ja
tõsine ning jättis nii õpilastele
kui ka õpetajatele sügava mulje.
Seda tunnet on raske unustada“,
meenutab Kiinoja.
Pärast koondust viidi küla lähedale Vabadussõja ausamba
juurde lilled ja süüdati küünlad.
See kaunis traditsioon kestab
siiani. Nagu ka Krabi rühma
tublidus. „Krabi kodutütred ja
noorkotkad olid need, kes koos
Võru ja Kuldre noortega tõid
Võrumaale esimesed karikad
ja aukirjad vabariiklikelt ja Läti
Jaunsardze võistlustelt ning
siit sai alguse Võrumaa maleva
noorteorganisatsiooni tuntus.“
Teie järel hakkisid joonduma
ka teised Võrumaal loodavad
rühmad ja siinse rühma tegevusest said innustust naaberkoolid
Varstu ja Mõniste, kus aasta pärast loodi samuti kodutütarde ja
noorkotkaste salgad“, tunnustas
krabilaste senist tegevust oma
tervituses toonane rühmapealik
kaitseliitlane Silver Sild.
Alates 1995. aastast on Krabi
koolis vastu võetud 36 kodutütart ja 50 noorkotkast. Praegu
on rühmas kokku 36 kodutütart
ja noorkotkast, kellest 11 andsid
tõotuse äsja. Nii suurearvuline
ei ole selle väikese maakooli
noorteorganisatsioon veel kunagi olnudki. Ja kõik need 15
aastat on Krabi kodutütarde ja
noorkotkaste tegevust juhendanud Merike Niitmets, keda õp-

Kindralmajor Jaan Soots 130
Meie tähtpäevadel mõeldakse
tavaliselt ka nende peale, kes
andsid olulise panuse Eesti
Vabariigi sünnile. Üks selline
mees oli kin-mjr Jaan Soots.
Ta sündis Viljandimaal Helme
vallas 12. märtsil 1880 Küti talus
taluperemehe Hendrik Sootsi
pojana. Aastail 1888-1891 õppis Helme vallakoolis ja 18911894 Helme kihelkonnakoolis
ning 1898-1899 Riia Õpetajate
Seminaris. Koolmeistrit temast
siiski ei saanud. Kas oli põhjuseks rahapuudus või miski
muu, kuid 1900. aastal astus ta
vabatahtlikult Vene sõjaväkke.
Esialgu pandi ta teenima 107.
Troitski jalaväepolku Vilnos,
järgmisel aastal asus ta õppima Vilno junkrukooli. 1904.
aastal lõpetas ta selle 1. järgu
diplomiga ja nooremleitnandina
ning määrati teenima Moskvas
paiknenud 7. Samogiti grenaderipolku. 1905. aastal saadeti
Soots 98. Jurjevi jalaväepolku
ja läkitati sellega Vene-Jaapani
sõtta Mandžuuria lahingusse.
1906. aastal tuli ta sealt elusa
ja tervena tagasi ning jätkas
teenistust grenaderipolgus.
Kõrgema sõjaväelise hariduse
saamiseks astus Soots ettenähtud võistluseksamite järel
1910. aastal Nikolai Kindralstaabi sõjaväeakadeemiasse.
Selle kooli lõpetas ta 1913.

aastal 1. järgu diplomiga ja
alamkapteni aukraadiga ning
määrati teenima Kaasani sõjaväeringkonna staapi. Ta teenis
seal ja veel lähedal asuvas
16. Korpuse staabi juures kuni
1. aprillini 1914, kuid saadeti
seejärel teenistusliku tsensuse
omandamiseks Saraatovi 186.
jalaväepolku stažeerima rooduülemana. Sellel ametipostil
tabaski teda I maailmasõda.
Kui enamlased 1917. aasta
sügisel võimule pääsesid ja
korralagedus Vene sõjaväes
veelgi enam maad võttis, tundis
Soots, et Vene sõjaväest talle
aitab. Novembrikuul tuli Soots
Peterburi Keskkomitee kutsel
kodumaale, et hakata looma
Eesti sõjaväge.
Ta võttis kaasa talle sõjaväeliste teenete ja vahvuse eest
annetatud viis aumärki koos
mõõkadega (Püha Anna, Püha
Stanislavi, Püha Vladimiri jt
ordenid). Jaan Soots määrati
6. detsembril Eesti Sõjaväe
Ülemkomitee poolt formeeritava
1. Eesti jalaväediviisi staabiülemaks ja Laidoneri ametisse
astumiseni 5. jaanuaril 1918 ka
ajutiseks diviisiülemaks. 1918.
aasta algul põgenes Soots
kohalike enamlaste poolt ähvardava arreteerimise kartuses
Venemaale. Peale vintsutusi
(Moskvas sattus ta anarhistide

küüsi ja pidi peaaegu elu kaotama) pöördus ta aprillis tagasi
Eestisse. 3. aprillil ülendati
ta põranda alla surutud Eesti
Ajutise Valitsuse poolt polkovnikuks, kuid et Eesti Sõjavägi
sel ajal laiali saadeti, siis läks
Soots elama kodukohta, kus
parandas tervist ja töötas Eesti
kaitse korralduse kallal.
Saksa okupatsiooni lõppedes oli
Sootsi tervis veel kehv, kuid siiski tuli ta Tallinna ja määrati 24.
detsembril 1918 operatiivstaabi
ülemaks ja staabi ümberkorraldamisel 24. veebruaril 1919
ülemjuhataja staabiülemaks.
Sisuliselt oli Soots suure osa
Vabadussõjast Laidoneri paremaks käeks. 17. septembril
1919 ülendati Soots kindralmajoriks. Sama aasta novembris
määrati Soots Eesti Vabariigi
ja Nõukogude Venemaa vaheliste rahuläbirääkimiste Eesti
delegatsiooni liikmeks, Eestipoolseks sõjaliseks eksperdiks.
Tema vastaseks, Nõukogude
Vene esindajaks oli kindral
Fjodor Kostjajev. Nende kahe
mehe vaidlused piiride tõmbamise asjus olid väga tormilised.
Kostjajev teatas: “Ma ei anna
ära ühtki jalatäit Venemaast!”
Soots vastas sellele: “Riigipiirid
ei ole garmoska, mida saab tuju
järgi edasi-tagasi tõmmata!”.
Selle peale võttis Kostjajev ka-

sutusele lausa ähvardused: “Kui
vallutame Tallinna, siis esitame
teile hoopis teised tingimused!”
Soots vastas rahulikult: “Noh,
kui rahu sõlmimiseks on tõesti
vaja ühe pealinna vallutamist,
siis võib see ju ka Petrograd olla.
Kui muidu rahu teha ei saa, siis
oleme valmis Petrogradi võtma.
Jääb määrata vaid tähtpäev.”
Ühe järjekordse läbirääkimiste
vooru ajal, kui mõlemad pooled
olid mõneti taganenud oma esialgsetest nõudmistest piirijoone
tõmbamise asjus, otsustas Nõukogude Vene poole esindaja
kindral Kostjajev teha žesti ja
teatas: “Oleme teile küllalt vastu
tulnud. Ajalooliselt on meil õigus
selle asukoha peale, kus me
praegu kõneleme. See oli venelane, vürst Juri, kes omandas
selle Jurjevi linna. Aga meie oleme suuremeelsed ja sellest me
praegu ei räägi.” Sellisele ülbusele reageeris kindral Soots aga
kähku: “Räägime aga pealegi
Vene ajaloost. See on huvitav
jutt. Kui teie ja mina käisime
koolis, algasid Vene ajalooõpikud, nagu te teate, järgmiselt:
“Ja venelased saatsid saadikud
välismaale ütlema: meie maa
on suur ja rikas, aga temas ei
ole korda. Tulge meid omama
ja valitsema meie üle.” Selle
peale reageerisid kolm venda
- Rjurik, Sineus ja Truvur. Need

puste ja laagrite pidamisel aitab
kaitseliitlane Aivar Mägise.
Aasta 2010. Pühalik ja pidulik
oli ka tänavune koondus. Pr
Merike Niitmets tänas rühma
asutajaid ja praegusi toetajaid.
Peamine tänu kuulus Varstu
valla ja oma kooli töötajatele,
kelle abita pole rühma tegevus
võimalik. Vald omalt poolt aga
tunnustas Merikese panust
noorte kasvatamisel Varstu
valla vapimärgiga. Koondusel
osalesid ka Noorte Kotkaste peavanem Silver Tamm,
Kodutütarde Võrumaa Ringkonna vanem Heli Maaslieb,
noorteinstruktorid Eve Täht ja
Villu Vasilkovski ning Kaitseliidu
esindajad. Külaliste hulgas olid
esimesed noorkotkad Kalle
Meho ja Anari Põder ning toonane kodutütar Avely Põder.
Pidulikul koondusel andsid koos
Krabi poiste ja tüdrukutega
pühaliku tõotuse ligi 30 VarstuAntsla piirkonna õpilast. Päev
lõppes kontserdi ja tordisöömisega. Kool oli valmistanud ka
meeleoluka videoülevaate Krabi kodutütarde ja noorkotkaste
15-aastasest tegevusest. See
andis veelgi parema võimaluse
koos esimeste kodutütarde ja
noorkotkastega aastatetaguse
tegevuse meenutamiseks. Ja
Krabi lastel on, mida meenutada ja mille üle uhke olla. 1995.
a tunnistati Krabi noorkotkas
Kalle Meho vabariigi parimaks
noorkotkaks. Alates 2002. aastast on Krabi rühm maakondlikus arvestuses olnud kõigil
aastatel Võrumaa kolme parima
hulgas ja Krabi kodutütre Eva
Triin Pehlaku kujundatud erialamärke kannavad kogu Eesti
kodutütred. 2006. a detsembris
aga tunnustas Vabariigi president Merike Niitmetsa aasta
vabatahtliku märgiga. Austatud
kodutütred ja noorkotkad üle
Eesti! Olgu ka kõigi teie teod
uhkust ja järgimist väärivad!
Tõotada truudust oma isamaale
on kõige õilsam ja pühalikum
lubadus, mida üks noor võib
oma kodanikuks kujunemise
teel anda.
Silver Sild
endine
Krabi NK rühmapealik

12.03.1880-06.02.1942

kolm venda, kes tulid omama
ja valitsema Novgorodi, olid
varjaagid, eestlased. Aga meie
oleme suuremeelsed, jätame
teile Novgorodi ja pealekauba
veel Moskva, mis kuulus Rjuriku
perekonnale.”
26. märtsil 1920 lahkus Soots
tegevteenistusest ja siirdus
poliitikasse. Ta oli peaaegu
kogu sõjaeelse aja Eesti Vabariigi Põllumeeste erakonna
esindajana parlamendi liige
(kuni 1937. aastani). 1937.
aastal oli Rahvuskogu II kojas
ja 1938. aastal Riiginõukogus.
Sellest ajast oli ta kahel korral
sõjaminister.1940. aasta suvel
aeti Soots oma Karula kodust
Punaarmee poolt välja (sinna
tehti mingisugune hobubaas)
ja ta sai peavarju lähedalasuvas
vennale kuuluvas Veski talus,
käies aeg-ajalt Tallinnas ja
ööbides oma linnakorteris, kus
virtinaks oli üks vanem naine.
Oli 1940. aasta septembri keskpaiga esmaspäeva hommik, kui
kindral ütles Paul Männikule,
kes oli jäänud edasi Karula talu
eestöötegijaks, et peab ametiasjus sõitma Tallinna. Lubas
juba laupäeval Mulgi ekspressiga tagasi tulla. Laupäeva õhtul
käis Paul Männik küll raudteejaamas rongi vastas, kuid kindralit ei tulnud. Järgmise nädala
algul sõitis Männik Tallinna, kus

kuulis korteriperenaiselt, et juba
neljapäeval olid seal käinud 6
vene mundris meest. Need tegelased olid arreteerinud Jaan
Sootsi ja viinud kaasa hulga
kullast ja hõbedast väärtasju.
Kui Paul Männik läks vanglasse
pärima, miks kindralihärra on
kinni võetud, siis järgnesid rõve
sõim ja ähvardused teda samuti
trellide taha pista. Edasi saadeti
Soots Venemaale. Ta tapeti 6.
veebruaril 1942 Permi oblastis
Ussolje laagris kuklalasuga.
Mida arvasid Jaan Sootsist
tema kaasaegsed? Sellele
annab parima vastuse järgmine
arvamus. Kui Jaan Soots sai
50-aastaseks, kirjutas “Oma
Maa” /Mõeldud on sõja eel Viljandis ilmunud ajalehte, millelt
sai nime praegune Oma Maa.
Toim./ sel puhul: “Poliitika on
võitlus. On ka teatud mõttes
sõda. Aga nagu sõjamehed
austavad tublisid, ausaid ja
julgeid vastaseid, nii austavad
oma vastaseid ka tõsised poliitikamehed. Ka kindral Sootsi
ideelised vastased peavad
kindlasti üheskoos tema sõpradega tunnistama: kindral Jaan
Soots on tugeva iseloomuga
mees. Ta on aus, julge, otsekohene nii sõnas kui teos, aga
ei armasta mitte nii palju sõnu
vaid tegusid.”
Heiki Raudla
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Diplomaadi lapselapse saatus
Küüditamise aastapäevaks
Jaan Treude saatus oli sündida riigitegelase ja diplomaadi Friedrich Karl Akeli
(1871 – 1941) lapselapsena
12. 12. 1938.
Akelid on pärit Mulgimaalt,
Halliste kihelkonnast. Fr.
K. Akeli vanemad Juhan ja
Kärt Akel (sünd Risso) olid
Pornuse mõisale kuulunud
Kaubi (ka Uue-Pornuse)
karjamõisa omanikud. Kaubi
mõisas tuli ilmale ka Friedrich. Ta oli oma vanemate
ainus laps. Ema poolt oli
tal kaks poolõde. Friedrichi
vanemad on maetud Halliste
kalmistule. Temast kujunes üks silmapaistvamaid
riigitegelasi, Eesti riikluse
rajajaid ja Eesti tuleviku
loojaid. Oli õnn ja õnnetus
sündida Eesti poliitilise eliidi perekonda. See oli süü,
mis riigimehe lapselapse
Jaani 2,5 aastaselt Siberisse viis, kus tal tuli olla
kuus aastat. Tema teadlikud
mälupildid algavadki külast
külmal maal Kirovi oblasti
Molotovski rajoonis, kuhu
14. juunil 1941 vene sõdurite püssivalve all Pääsküla
jaamas loomavagunitesse
laaditud küüditatud loksusid
3 nädalat.Varasemast elust
vabas Eestis teab Jaan vaid
kõneldu põhjal.
Enne kui punalaviin hakkas
veerema ja õuele sõitis
küüdiauto näol “helge tulevik”, elas Fr Akeli tütar
Asta Treude (1907–1999)
koos Välisministeeriumi administratiivosakonna juhatajana töötanud abikaasa
Damasius Treude (1896
– 1942), poja Jaani ja tütre Asta-Maria-Dianaga
Nõmmel, kuulsale kapten
Oskar Tiidemannile kuulunud majas Näituse tänaval,
kus oli hiljem väliskülaliste
residents.
Damasius hukkus 1942. a
Sosva surmalaagris. Tema
isa Ludvig Treude mõrvasid punased Vabadussõja

ajal. Ludvig on maetud Järva-Madise kalmistule ning
tema nimi on raiutud Vabadussõja ausambale. Ludvig
oli köster ja agar Eesti idee
ja mõtte levitaja.
Kui punane saatan tuli…
“Nii kui tuli juunipööre, nii
löödi see maja tühjaks ja
meid kõiki aeti sealt välja.”,
alustab Jaan juttu poliitilisest rabandusest, mis elud
segi paiskas ja rusudeks
purustas. “Ema sai tutvuse
kaudu ühe korteri Apteegi
tänavale, kus teisel korrusel oli paar tuba ja köök.”
Punaste haardest jäi välja
Asta õde Lya von Sydow,
kes oli vastselt abiellunud
Erik von Sydowga ja viibis
1940. a Jaapanis.
Fr Akel oli pakutud poliitilistest varjupaikadest Saksamaal ja Rootsis keeldunud
ütlusega, et tema oma esivanemate haudade juurest
ära ei lähe. Ta arreteeriti
17. okt 1940 ja viidi Patareisse. Küllap oli Akelil
vanglauste sulgudes selge,
et siit ta enam välja ei tule.
Roosikrantsi majja sissetungijaks ja Akeli arreteerijaks
oli Sergei Kingissepp ise.
Esimeste asjadena võeti
ära kõik autasud, neid oli
37, kuldrahad jm, maja pitseeriti kinni. Ajalooteadlik
lugeja võib teha nime Sergei
Kingissepp põhjal järelduse,
et punased polnud midagi
ega kedagi unustanud. Ei
lüüasaamist Vabadussõjas,
aastat 1922, mil hukati riigikukutaja Viktor Kingissepp,
ega lüüasaamist 1924. a
detsembrimässus. Kuigi
Akel pani pärast mässu,
süütundest, et midagi taolist
üldse võimalikuks osutus,
riigivanema ameti maha ja
uueks riigivanemaks sai
Jüri Jaakson, kehtestati
Akeli algatusel rida erakorralisi seadusi, mis mässu
kordumise välistasid. Nüüd
avanes punastele võimalus

• Veel koos. Damasius ja Asta Treude

kätte maksta ja 1924. a
külmaverelise tegutsemise
ning inimeste ja sõdurite abil
pääsenud Akeliga lõplikult
arved klaarida. Friedrich
Akeli hauakoht on teadmata.
Tema kodumajal meenutab
riigivanemat mälestustahvel. Majast on põliselanikud
välja aetud, seal elavad
muulased, valitseb võõras
keel ja meel.
Fr Akeli poeg, samuti Friedrich (hüüdnimega Fritz, s.
1910 - 1942), arreteeriti
27. 06.1941 Tallinnas. Fritz
oli hariduselt jurist, samuti
Korp! Fr. Estica liige ja töötas Eesti Vabariigi riigisekretärina. Fritz suri 14. 03. 1942
Solikamski vangilaagris Permi oblastis.
Minek
14. juuni 1941, eestlastele
tuttava tragöödia algus.
Pambud kokku ja minek.
Sõit viis Pääsküla jaama,
mehed eraldati naistest ja
lastest ning laaditi vagunitesse. Isa Damasiuse kätte
jäid muuhulgas ka lasteriided. Rongid seisid jaamas
ligi kaks päeva. Joogiveest
oli puudus. Osa inimestest
suri. Siis algas kolm nädalat
väldanud sõit Kirovi oblastisse Molotovski rajooni. Kirovi
jaamas sai Asta kokku oma
emaga Adele-Karolinega.
Eesti poliitilisse koorekihti
kuulunud naised läksid Jumala kaitse all oma saatusele vastu. Juuniküüditajate
haardest pääses õnnekombel Asta õde Vilma koos
tütre Lyga, neid ei juhtunud
olema kodus.
“Helges tulevikus”
“Meid pandi keset küla
maha.”, meenutab Jaan.
“Keset küla oli tuletõrjemaja. Majad olid kahes reas.
Majadel olid puuvundamendid ja ümber maja olid
muldkehad. Küla ümbritses
huntide kaitseks tara ja
külatee otstes olid väravad.
Läbi küla läks pikk tee mäkke ja mäest alla jõe äärde.
Sõja ajal sõid hundid päris
palju inimesi ära. Ka meie
pidime kord õega huntide
kätte jääma, kui otsustasime
kord väravast välja minna,
aga külarahvas sai õnneks
jaole.
Venelased vaatasid meie
peale nagu oleksime ei tea
kes, aga siis hakkas neil
meist kahju ka. Oli sõja
aeg ja mehi üldse polnud.
Paar lombakat meest vist oli
külas. Õnneks oli suveaeg.
Hakati korteritesse võtma.
Ema sai ka korterisse vene
proua juurde, kelle nimi oli
Konstantinovna. Väga tore
proua oli.
Vanaema Adele-Karoline
käis suure kübaraga seal
külas ringi. Ema küll ütles
talle, et ära käi selle suure
kübaraga. Venelased vaatavad, et neil ei ole niisugust
moodi. Kuid vanaema käis
ikka sellega.
Sellele elule, mis seal oli,
pidas vanaema kaua vastu.
Ta suri alles 1944. aastal.

Mäletan vanaema matust.
Ema leidis kuskilt 4 lauda. Lõi kirstu kokku. Viisime selle praamiga üle jõe
kalmistule, mille nimi oli
Boteli. Kui Siberist tagasi
tulime, siis ütlesin emale
ikka, et läheme, vaatame,
ehk leiame Ami (vanaema
hüüdnimi) hauakese üles.
Aga ema ütles ei, et kes
enam sinna praegu läheb
ja jäigi minemata. Usun,
et praegu seda kalmistut
enam ei ole. Seal oli sõjaaja
kalmistu, siis maeti sinna
kõiki. Adele-Karoline surmatunnistusel on põhjuseks
märgitud kopsupõletik. Ta oli
Kirovis haiglas ja ema käis
teda iga päev vaatamas.
Eks talle see saatuselöök ja
kogu sealne elu ikka mõjus
rängalt.
Kõige suuremad raskused
olid söögiga. Ema tegi kõvasti tööd. Nad langetasid
metsa. Ema vedas metsa
hobusega. On üks pilt, kus
ta hobusega tuleb ja ree peal
on suur palgivirn. Siis tegi ta
põllutöid. Hiljem moodustati
sinna lähedale hõberebase
farm ja ema sai lausa selle
juhatajaks. Siis oli elu enamvähem. Algul tuli käia korra
kuus Kirovis NKVD-s ennast
näitamas.”
Selles külakeses oli palju
küüditatud eestlasi ja eesti
lapsi. Paljud neist surid. Lastest mäletab Jaan Joakim
Puhki tütart Anna-Mirjamit,
kes oli neil sage külaline.
Anna-Mirjam oli vanem,
7-aastane, ja mäletab paremini.
Asta Treude oli Siberis 17
aastat. Jaan ja õde AstaMaria-Diana olid Siberis viis
ja pool aastat.
Tulek ja olek
“1946. a lõpul, novembris,
tulime õega Eestisse.”, meenutab Jaan naasmist sünnimaale. “Stalin lubas lapsed
ära. Proua Mänd, kes oli
ka küüditatud ja kellel kaks
tütart, Tiia ja Marika, võttis
siis ette ja tõi meid õega
Tallinnasse ära. Kõigepealt
läksime Tondile, Oksa tn
4, Meeta Ruubeli juurde.
Temal oli terve maja ja ruumi
oli ning olime alguses seal.
Proua Mänd mõtleski siis, et
ei lähegi tagasi, jääbki siia.
Ja ta oligi juba tükk aega siin
Nõmmel, sugulaste juures,
aga näe, NKVD nuhkis välja,
said ta kätte, saatsid tagasi
ja sinna ta surigi.
Meeta Ruubel oli vana ja
meid saadeti Riisipere lastekodusse. Olime seal pool
aastat. Ja siis saime teada,
et meil on Rakveres sugulased, Maria Treude ja Klara
Treude. Nemad kuulsid, et
oleme lastekodus ja otsustasid meid oma juurde võtta,
sest nad olid vanatüdrukud
ja neil lapsi ei olnud. Elasime
Kalinini tänaval majas nr. 27.
Rakveres elasin aastatel
1949 – 1962.”
Õpingud kulgesid nii, et ühe
aasta käis Jaan Venemaal
koolis, seejärel Tallinnas
olles õppis 21. Keskkoolis.
Rakveres käis ta Rakvere

• Fr Akeli poeg Frits Akel

keskkoolis, kus Jaani sõnul
olid väga toredad õpetajad.
Suvel tegid koolipoisid tööd,
et teenistust saada. Jaan ei
olnud erand.
Õde Asta-Maria-Diana läks
õppima Viljandi Meditsiinikooli. Emal olid Viljandis tuttavad ja õde sai nende juure
korterisse. Jaan tahtis minna Karu tn. merekooli. Andis
sisseastumiseksamid ära,
kuid ei võetud vastu. Oli selline asi nagu mandaatkomisjon. Ei võetud sellepärast, et
oli Siberis olnud ja et neil olid
sugulased Rootsis. Jaani ei
lastud isegi Saaremaale.
Edasiõpingutel oli seega
kriips peal. Jaan läks tööle
tehasesse “Eesti Kaabel”.
Seal olid toredad mehed,
paljud neist Siberist tulnud,
ka vangilaagrites istunud. Ta
töötas selles tehases 7–8
aastat. Siis kutsuti teda tööle
kuulsasse Kiiu baari, kus
ta töötas administraatorina
kuus aastat. Uue Eesti aja
koidikul baar suleti. Hea
sõber Arvo Simonlatser
kutsus ta tööle Viru hotelli
kasiino administraatoriks,
kus ta töötas 5 aastat. Toona
oli Tallinnas ainult kaks kasiinot. Üks oli Palace’is, teine
Virus. Kasiino teenis väga
hästi. Sellega oli töömehe
elu läbi ja aeg pensionipõlve
pidama jääda.
Päritolu päästis
nõukogude armeest
Eksikombel võeti Jaan koos
teiste kutsealustega Vene
sõjaväkke 1957. a. Novembris sõideti Ukrainasse,
Krementšugi linna, õhutõrjekahurväkke. Enne uut aastat
anti vanded, mundrid seljas.
“Ja siis nad ärkasid, kes ma
tegelikult olen, mis suguvõsast ma pärit olen. Kutsuti
mind vaikselt poliitosakonda
välja. Öeldi, nii, Treude,
sõida koju, ärge sellest kel-

lelegi rääkige. Anti mulle
rongipilet kätte ja sõitsin
tagasi. Sain komissariaadist
punase pileti ja kogu lugu.
Ei kõlvanud sinna. Teised
jäid sinna kolmeks aastaks.
Ma mõtlesin juba, et kuidas sealt ära saada. Aga
selleks polnud mul midagi
vaja teha.”, jutustab Jaan
anekdootlikku lugu.
Mitte üht ruutmeetrit te
Tallinnas elamispinda
ei saa!
Jaani ema Asta tuli Siberist tagasi 1958. a. Ei olnud ju kuskil elada. Tallinna
Täitevkomitee esimees oli
tollal Hendrikson. Tema
ajal ehitatud viadukti nimetatakse Hendriksoni küüruks. Kui ema läks sinna, et
elamispinda saada, siis oli
Hendrikson rusikaga vastu
lauda löönud ja räusanud:
“Mitte üht ruutmeetrit te Tallinnas elamispinda ei saa!”
Nii vihatud olid need Siberist
tulnud siis. Tuttavad võtsid
nad enda juurde.
Jaani ema Asta elas peaaegu 92 aastaseks, paar kuud
jäi puudu. Asta suri 10. okt
1999 ja on maetud Siselinna
kalmistule. Jaan on abielus
Kahe poja isa ja vanaisa.
Ta sai tagasi vanaisale kuulunud maa Kloogarannas ja
ehitas sinna suvila ning pere
elab suvel seal. Kloogarannas on ka teisi sarnase
elukäiguga inimesi.
Margit Koppeli
uurimus lühendatult.
/Autoril on teema kohta hulk
teavet, mis ei mahtunud artiklisse, samuti fotosid, mida
saab vaadata kokkuleppel tel 55 539 889, e-post:
mkoppel@uninet.ee
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Sakala malev tunnustas aasta tegijaid!

Alates käesolevast aastast
annab Sakala malev välja tiitlit
“Sakala maleva aasta kaitseliitlane” ja “Sakala maleva aasta
naiskodukaitsja”. Tiitli eesmärk
on üks kord aastas väärtustada
ning avaldada avalikku tunnustust isikule, kes oma tegevusega

kaitseliitlasena/naiskodukaitsjana on eelnenud aasta jooksul
silma paistnud. Tunnustusega
kaasneb personaliseeritud maleva vapikilp ning tunnistus, mis
antakse üle Vabariigi aastapäeva pidulikul koosviibimisel.
Otsuse langetab selleks kokku
kutsutud kuni 7 liikmeline vabatahtlikest juhtidest ja maleva
pealikust koosnev komisjon.
Sellel aastal omistati tiitel “Sakala maleva aasta naiskodukaitsja”, “Sakala maleva aasta kaitseliitlane” Viljandi maavanema,
Omavalitsuste Liidu esimehe
ja Kaitseliidu Sakala maleva
pealiku korraldatud Vabariigi
aastapäeva vastuvõtul Ugalas
23. veebruaril. Pidulikule

vastuvõtule oli kutsutud üle
300 inimese. Kutsed said ka
40 Sakala maleva kaitseliitlast
koos kaaslasega, sealhulgas
kümmekond Sakala ringkonna
naiskodukaitsjat.
Tiitli “Sakala maleva 2009 aasta
naiskodukaitsja” pälvis Sakala
ringkonna liige Ele Lehes. Ele
on olnud Naiskodukaitse liige
alates 2007. aastast. Ta on
olnud tegus nii toitlustamisel,
koormusmatkadel-spordivõistlustel, ürituste korraldamisel kui
ka maleva väljaõppe üritustel.
Alates 2009. aastast on Ele
Sakala ringkonna Viljandi jaoskonna esinaine.
Tiitli “Sakala maleva aasta
kaitseliitlane 2009“ pälvis Sa-

kala maleva formeerimispunkti
meeskonnavanem Raul Astel.
Raul Astel on Kaitseliidu liige
alates 2004. aastast. 2009.
aastal komplekteeris Raul formeerimismeeskonna, tuues
Sakala maleva ridadesse väga
palju uusi tegevliikmeid. Raul
on olnud kohusetundlik ja tegus. Alates 2009. aastast on
ta tegev ka noortejuhina, ta on
noorkotkaste rühma “Parvepoisid” rühmapealik, kuhu kuulub
12 poissi. Raul on üks nendest
meestest, kes sõna andes, ka
seda peab.

Sakala malev õnnitleb kuulsaid
koolimehi ja kaitseliitlasi

Aksel Tiideberg 80 Ants Tomp 75

Kas mitte
liiga ambitsioonikas ?

Piret Taim Kuulen ja loen, et siin või seal
NKK instruktor esines Moskva Patriarhaadi Tallinna ja kogu Eesti metropoliit.
Uurinud asja, sain teada, et, näiteks, Londoni ja kogu Inglismaa,
või Pariisi ja kogu Prantsusmaa
metropoliitisi ei ole. Oleks loogiline, kui eksisteeriks ka Tallinna
ja kogu Eesti kardinal, kuid taolist ei ole. Miks? Ju vist sellega
tahetakse mõista anda, et iga
on avatud perioodil 22. veeb- riik ja rahvas on iseseisvad ja ei
ruar 2010–31. august 2011 ning allu mingile kirikule. On kummapeatub oma teekonnal 10 Eesti line, et eesti rahvast ei häiri ega
linnas: Tallinnas, Haapsalus, solva teadmine, et meie kohal
Kuressaares, Pärnus, Põlvas, võimutseb naaberriigi patriarhi
Tartus, Viljandis, Võrus, Narvas asemik, kes ametlikult kannab
ja Rakveres. Tallinnas, Kristiine nimetust Tallinna ja KOGU EESKeskuses jääb näitus avatuks TI metropoliit. Sellega antakse
kuni 20. märtsini 2010.
Täpsemat teavet saab aadressil
www.eam.ee/huvasticharlie.
Toim
Juhuslikult sattusin artiklile,
kus Keskerakonna liige Esta
Simakova kirjutab, et elanud kogu elu Eestis, on ta
pidevalt tundnud ahistamist.
Väga tahaks, et ta esitaks
jatega, kodanike pidevat oma- konkreetseid näiteid. Ka mina
algatuslikku vastupanu, näiteks olen elanud kogu oma elu (80
jõulude ja ülestõusmispühade aastat) Eestis ja pole tundnud
tähistamist, siis me ei teaks, mis isegi ahistamise lõhna. Vähe
laulu oleks laulva revolutsiooni sellest, olen kolm korda valitud
ajal lauldud.
puhteestilise organisatsiooni
Me palume tungivalt, et Endiste Eesti Pensionäride Liidu esiÕpilasvabadusvõitlejate Liidu meheks ja seda kongressidel,
inimesed pöörduksid oma mä- kus valimised toimusid salajase
lestustega ajaloolase hr Toomas hääletamise teel. Enne seda
Hiio poole aadressil Tõnismägi töötasin Kultuurimälestiste
16, Eesti Mälu Instituut, Tallinn Projektinstituudis, kus kogu
10119.
kollektiiv olid eestlased, vePunaokupantide ja nende käsilaste mitmesugused repressioonid aastatel 1944-1991 vajavad
avalikustamist, analüüsimist ning
hukkamõistmist. Inimsusevastased kuriteod on aegumatud. Sõnaraamatus EÕ ÕS 2006
Konkreetsete kahtlusalustega puuduvad lühendid GULAG
peavad tegelema kohtud.
(glavnoje upravlenije lagerei),
Jõudu meile kõigile!
mida tuntakse kogu maailmas,
Toim KGB, NKVD jt. Puuduvad sõnad

Rändnäitus „Hüvasti Charlie! 20 aastat
kommunismi kokkuvarisemisest Euroopas“
22. veebruaril avati Kristiine
Keskuse aatriumis Euroopa
Komisjoni Eesti Esinduse ja
Euroopa Parlamendi Eesti
Infobüroo rändnäitus „Hüvasti,
Charlie! 20 aastat kommunismi
kokkuvarisemisest Euroopas.“
Nimetatud rändnäitus vaatab
tagasi murrangulistele sündmustele, mis aastatel 1987–
1991 kujundasid ümber Euroopa kaardi, arutleb kommunismi
kokkuvarisemise põhjuste üle

ning püüab uuesti hinnata
maailma, kus elame praegu.
“Soovime selle näitusega meenutada Ida-Euroopa rahvaste
ühist võitlust demokraatia ja
vabaduse eest, mis lõi aluse
sellise Euroopa – ja sellise
Euroopa Liidu – kujunemiseks,
nagu me seda täna tunneme”,
ütles Euroopa Komisjoni esinduse juht Toivo Klaar. Külma
sõja eraldusjooni sümboliseeris
Berliini müür ühes piirikontroll-

punktidega, millest tuntuim oli
punkt nimega Charlie. Tollal
ennustasid vähesed Euroopale
ühist tulevikku. Järsku varises
see külmas sõjas kangestunud
maailmakord kokku. Berliini
müür langes ning muutus kommunistlike diktatuuride sümbolist uue, lootusrikkama ajastu
sümboliks. Koos müüriga jäeti
hüvasti ka Charlie-nimelise
kontrollpunktiga. Näitus vaatleb
ka Eesti taasiseseisvumist ja

Kes teid ahistab?

Endiste õpilasvabadusvõitlejate kokkutulekult
Endiste Õpilasvabadusvõitlejate Liidu 16. veebruarikokkutulek
leidis aset 26. veebruaril Tartus.
Oma sõnavõtus käsitles professor Peeter Tulviste meie
igihaljast teemat – Venemaa
ja Eesti suhted. Venemaal on
endiselt üleval kaks küsimust:
kes on süüdi ja mida teha.
Selget vastust ei ole. Eesti
mure on meie vähene rahvaarv.
Seega on vanema palga seadus
Eestile kõige tähtsam. Peame
järjest tõestama endale ja kogu
maailmale, et saame hakkama.
Jugoslaavia näiteks vaatab kadedusega meie peale. Soome ja
Eesti kui vabariigid on 92 aastat
vanad. Meie iseolemine on aga
50 aastat lühem. Seni on meie
asi olnud valitsejat riiki petta,
pole siis ime, et meie oma riigi
nägu on kahvatu. Meie rahvuslik

nägu on hea, riiklik seda ei ole.
Venelasi on meil liiga palju,
nende hulgas on keni inimesi.
Kuidas nad oma kogukonnas
esile tõuseksid, on tähtis. See
asi edeneb, kuid aeglaselt.
Venemaa kriis süveneb.
Enn Tarto tervitas koosolijaid
Eesti Memento juhatuse poolt
ja tegi lühikese ülevaate Eesti
arengust viimaste aastakümnete jooksul. Saavutasime
mitmeaastase ränga võitluse
tulemusena selle, et Eestis ja
Euroopa Liidus mõisteti hukka
kommunismikuriteod, mitte
ainult stalinismi kuriteod. Suur
tänu kõigile toetajatele eelkõige
hr Tunne Kelamile, Europarlamendi saadikule! Võitlus Eesti
riigi ja rahva püsima jäämise
eest jätkub. Üks tähtis rinne on
lähiajaloo tõlgendamine. 1940.

aastal Eesti Vabariik okupeeriti
ja annekteeriti NSV Liidu poolt.
Meile on selge, et kommunistlik
terroririik oli ajaloolise Vene imperialismi üks etapp. Juba lapsepõlves eelmise sajandi viiekümnendatel aastatel õpetasid
mulle Tartu vallas Eesti Vabadussõja veteranid, et kommud
tulevad ja lähevad, aga Vene
imperialism jääb. Nii II maailmasõjas kui hiljem eri aegadel
võitlesid eestlased erinevates
vormides Eesti eest. Mingit
uneaega pärast II maailmasõda
ja nn laulva revolutsiooni vahel
pole olnud. Kui poleks olnud
sõjajärgset metsavendlust, õpilasvabadusvõitlejate tegevust,
avalikku vastupanu koos Vene
dissidentidega, leedulaste, lätlaste, ukrainlaste, juutide ja
teiste rahvaste vastupanuliiku-

Helme üksikkompanii
mullu ja tänavu
N-ltn Heldur Tellmanni juhitavas
Helme üksikkompaniis on 67
liiget. Käesoleval aastal on juba
kuus sooviavaldajat ankeedi
toonud, kaks liiget on kompaniist lahkunud. Möödunud aastal osales Helme üksikkompanii
kaheksa mehega Tõrva vabastamise aastapäeval ja üheteistkümne mehega Paju lahingu
aastapäeval. Käidi maleva
laskepäevadel ja karikavõistlusel, kus saavutati kolmas koht.
Oldi abiks noorteüritustel. Peale
selle tegi Helme üksikkompanii
võistlusmatka, millest võttis osa
kuus võistkonda. Samas käis ka
regulaarne väljaõpe: Aivar Püvi
osales päästealasel õppusel ja
Aare Õispuu sai snaiprikoolitust. SBK-l käis Silver Jäger.
N-ltn Tellmann tahaks näha
rohkem mehi laskmas. Treenimas saab käia Ritsu lasketiirus.
Seda võimalust peaksid kaitseliitlased rohkem kasutama.
Osa sai võetud ka Helme valla

ja Tõrva linna päevadest. See
peaks muutuma traditsiooniks, et edaspidi rohkem väljas
käies end näidata. Sel aastal
on kompaniil plaanis mitmeid
üritusi koostöös Helme, Põdrala, Hummuli ja Õru valdadega
ning Tõrva linnaga. Suurem osa
üritustest toimub siiski Helme
üksikkompanii vastutusalas.
Tänavu 24. veebruaril toimus
suurem kogunemine Tõrvas
oleva Eesti Vabadussõja mälestusmärgi juures. Harjutati jao
liikumist suuskadel, tulekontakti
ja näidati, kuidas sõdurid metsas elavad. Noortele korraldati
saanisõit, ATV sõit, õhkpüssi
laskmine ja relvanäitus. Tegevuses osalesid ka politsei ja
päästeamet.
23. juunil peetakse maakaitsepäeva, sel aastal Alal Vabadussõja monumendi juures. Sealgi
matkitakse mingit lahinguolukorda. Osalevad ka politsei ja
päästeamet.

Valgamaa maleva aastapäeva
peetakse tänavu
Helme kutsekeskkooli saalis. Helme
üksikkompanii lipp
õnnistatakse Helme
ordulinnuse varemetes. Esinema on
palutud Tõrva neidudekoor ning õhtul
mängib ansambel
„Nööp“.
Muust koostööst
on 17. aprillil Tõrva
linnas jüriööjooks,
FOTO: V. Jaska
22. mail Õru vallas
õhkpüssi laskepäev,
• Helme kompanii pealik n-ltn Hel30. mail Hummuli
dur Tellmann
vallas lastekaitseja perepäev, 26.
ka maleva õppe-ja laskepäejuunil Põdrala vallas veepäev,
vad, samuti karikavõistlus. On,
5. juulil Tõrva linna päevad, 10.
milles kaitseliitlased saavad
juulil Helme üksikkompanii matk
osaleda.
Hummuli vallas, 31. juulil Õru
valla päevad, 14. augustil Tõrva
Vello Jaska andmetel
loits, mida on vaja turvata, ning

meile mõista, et oleme lausa
kohustatud talle alluma. Mina
ei ole Moskvale alluva Õigeusu kiriku vastane ega soovi
piirata tema õigusi ja pädevust,
kuid olen veendunud, et tema
ametinimest peavad olema
eemaldatud sõnad TALLINNA
JA KOGU EESTI.
Saan aru, et on juurdunud nimetus Moskva ja kogu Venemaa
patriarh,see on traditsioon, aga
kuidas see puudutab Eestit?
Julgen pakkuda Eesti Riigikogule ja valitsusele hakata lahendama seda küsimust, kui nad
austavad eesti rahvast.
Oleg Burov

nelasi kokku 7 inimest, ja
ei mingisuguseid ahistamise
märke või püüdeid.
Jääb mulje, et taolise artikliga
soovitakse teravdada suhteid,
ainult ei tea, kas nimme või
oma arusaamatusest. Arvan,
et viimane on õige, sest kui
sisse viia KAKSKEELSUS,
nagu see Esta soovitab, siis ei
muutu umbkeelsetele midagi,
kakskeelsus eeldab, et kõik
riigiametnikud peavad valdama
KAHTE KEELT.
Siiski jään ootama konkreetseid näiteid, kus ja kuidas on
rikutud Eesti Vabariigi Põhiseaduse § 12.
Oleg Burov

Tabusõnadest Eesti
uuemates sõnaraamatutes

nõukogudevastane (millest
kubisesid nõukogudeaegsed
erimeelsete kohtumaterjalid),
eurokommunism, kommunismivang, kommar, kommu, neostalinism, süümevang, eestivaenulik ja estofoobia (küll on russo-

foobia). TEA entsüklopeedia 3.
köites puudub Balti apell (kuid
on „Baltoscandal“). Väljajäetud
sõnade valik tundub olevat tendentslik, kuid võib oleneda ka
kasutatud uurimismaterjalist, nt
värskemast ajakirjandusest.
Mart Nikluse ettekandest
Oma Maa 10. aastapäeva
puhul Tallinnas 12. dets
2009

MINNA PUIDAK
6. X 1904 - 4. III 2010

Sakala ringkonna auliiget
mälestavad kodutütred

Tellimisnumber 00911
Toimetus

KL Sakala Malev
Peetrimõisa 71024
Viljandimaa

Väljaandja

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,
e-mail: priit.silla@mail.ee
Kerstin Käärik 522 1866,
e-mail: kerstin.kaarik@mail.ee
Trükk OÜ Vali Press, Põltsamaa

