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KL Sakala Malev austab oma endisi pealikke
Suure Reede pärastlõunal
kogunes Sakala maleva staabiruumidesse pidulikes rõivis
inimesi, et teoks teha tänu ja
austuseavaldus maleva ennesõjaaegsetele pealikutele,
avada nende mälestustahvel,
kus aukohal on 12 aastat malevat juhtinud kol-ltn Johannes
Raudmäe, VR II/3 ja kelle 120.
sünniaastapäev on just 22.
aprillil 2011. Kohale olid tulnud
taastatud KL Sakala Maleva
pealikutest kpt Mati Mumm, mjr
Rein Kikas, mjr Mehis Born ja
kol-ltn Anto Kergand, kes peagi suundub Afganistani meie
lahinguüksuse ülemaks. Kohal
olid ka maleva juhatuse esindaja ja NKK Sakala Ringkonna
daamid ning aukülalised.
Pidulik koosviibimine algas
hümni laulmisega, mida toetas
ka Viljandi meeskoori SAKALA
kvartett. Pärast uue malevapealiku kpt Kalle Köhleri avasõnu esines pikema ülevaatega
kol-ltn Raudmäe elust ja tegevusest Viljandi muuseumi direktor hr Jaak Pihlak, kes kinkis kpt
Köhlerile ka Viljandi muuseumi
aastaraamatu, milles on põhjalik ülevaade kol-ltn Raudmäest.
Seejärel suunduti fuajeesse,
kus varasema, Noorte Kotkaste
ja Kodutütarde organisatsiooni
taasasutajate ja Sõprade Seltsi
liikmete mälestusele pühen-

• Malevapealikud koos auliikmega
datud seinaplaadi kõrvale oli
paigutatud veel suurem mälestustahvel KL Sakala Maleva
ennesõjaaegsetele pealikutele.
Lisaks kol-ltn Raudmäele on
sellel kol Eduard-Alfred Kubbo
VR I/2, II/3, kol-ltn Karl-Eduard
Preesi, kol-ltn August-Voldemar
Schvartzi VR I/3, mjr OsvaldAugust-Matthias Varrese, mjr

Otto Oidermanni VR II/3, mjr
Rudolf Becki ja mjr Rein Tarmaku nimed ja eludaatumid.
Mälestustahvli avamise au oli
KL Sakala Maleva vanimal auliikmel, hr August Puustel. Peale
sümboolse rahvusvärvides lindi
eemaldamist rääkis vanahärra,
kellel sel aastal täitub juba 97
eluaastat, mõned seigad koh-

tumisest kol-ltn Raudmäega ja
ka ltn Alfons Rebasega.
Maleva eelmine teavituspealik,
vbl Priit Silla, aga andis ülevaate kol-ltn Raudmäe aegse n.ö.
maleva teise numbri, kpt Jaan
Põdra tegevusest malevas.
Seejärel siirduti tagasi saali,
kus meeskoori SAKALA kvartett, koorijuhi Liisi Toomsalu

juhendamisel esitas mitu laulu
nii maailmas kui Eestis tuntud
laulude paremikust. Vastne
malevapealik andis üle tänukirja ja meene endisele maleva
pealikule kpt Mati Mummile, kes
käesoleva aasta alguses abistas malevat formeerimiskeskuse ja uute formeerimispunktide
moodustamisel.
Siis tuli aeg pisut keha kinnitada
ja vabas õhkkonnas muljeid vahetada, mida sai teha meeldiva
lõõtspillimuusika saatel, mida
pakkus juba laiemaltki tuntud
lõõtspillimängija Rein Pärtma,
kes samuti on meeskoori SAKALA baritonirühma laulja.
Siinkohal on ehk sobilik meenutada ka seda, et Viljandi
meeskoor sündis 1929. aastal
nimelt KL Sakalamaa Maleva
Kodus, Jakobsoni tänava ja Koidu tänava nurgal, mis on praegu
Viljandi Muusikakooli hooneks
ja kuhu kaks aastat tagasi • Jaak Pihlak
meeskoor ka sellekohase mälestustahvli paigutas nurgatorni KL Sakala Maleva liiget, neist
Koidu tänava poolsele küljele 2 on ohvitserid.
kuna Jakobsoni tänava poole Pidulik sündmus kestis pea
on paigutatud mälestustahvel kaks tundi ja tuli aeg siirduda
II Maailmasõja tuntuimale Eesti taas tavatoimetuste juurde,
ohvitserile, kol Alfons Rebasele, millest tegijatel iial puudust ei
kes aastail 1934-1939 oli KL tule. Tegu jääb aga meenutama
Sakalamaa Maleva instruktor, väärikas mälestustahvel. Ja
tollal leitnandi auastmes. Ja tuntud mõte – kes minevikku ei
veel ehk sedagi, et praegu mäleta, elab tulevikuta!
laulab meeskooris SAKALA 6

Läänemaal toimus
viieteistkümnendat korda võistlus
“Valge laev”
Kaitseliidu Lääne malev viis
2-3. aprillini Läänemaal Martna ja Kullamaa vallas läbi
patrullvõistluse “Valge laev”.
Võistlus toimus kahel rajal.
Roheline trass, mille pikkus on
ligikaudu 20 km, oli mõeldud
noortele ja naistele. 35 km
pikk trass oli mõeldud eeskätt
kokkutreenitud võistkondadele. Võistlejatel tuli arvestada
vastutegevusega ning läbida
kontrollpunkte, kus tuli täita erinevaid ülesandeid nagu vibu
laskmine, meditsiin, kauguste
määramine, luureülesanne,
tule tegemine jne.
Järgnevalt lugege muljeid
võistlusest osavõtjalt.
Suurepäraselt veedetud
aeg “Valgel laeval”
Oi-oi, kuhu ma end seekord
seganud olen! Selline oli mu
esimene mõte, kui sain oma
küsimusele vastuseks, et
ööseks me koju ei jõua, vaid
oleme sellel ajal alles rajal
ülesandeid täitmas. Eelnevalt
olin andud Malvele lubaduse
võistlusel “Valge laev 2011”

osalemiseks ilma selle kohta
täpsemalt uurimata. Sõna
tuleb ju pidada, vaatamata hirmutavale jutule öösel mööda
metsa jooksmisest.
Ma ei tea kuidas teistel, aga
minul oli hinges kerge ärevus,
kui laupäeval hommikul kella
viie paiku Läänemaale teele
asusime. Hea seltskonnaga
sujus aga sõit kiiresti ja juba
olimegi stardiks valmistumas:
varustuse kontroll, mõned
poseerimised ajaloo tarbeks,
kaart kätte ja rajale. Enne starti
viskasime nalja kergelt riides
oleva Egle üle. Arvasime, et
küllap külm ta juba raja alguses ära võtab. Kuid selgus, et
tegemist oli meist tunduvalt
kogenuma ja ettenägelikuma
võistlejaga. Juba esimeses
kontrollpunktis pidime hakkama ülearuseid riidekihte seljast
maha ajama. Samal ajal oli
aga Eglel vaid parajalt soe.
Seega, kogemus maksab.
Võistluse algfaasis oli mu
samm pikk, astumine kiire ja
meeleolu optimistlik. Mida kilomeeter edasi, seda raskemaks

olemine muutus. Tundus, et
vormi asemel olen selga ajanud mingi jäiga skafandri, mis
takistab iga liigutust. Lisaks oli
kaasas relv ja muu varustus.
Nii muutuski minu sammumine
ikka töntsimaks ja sammuke
lühemaks.
Jõudsime kuuendasse kontrollpunkti. Ise ma lootsin, et
küllap me varsti lõppu jõuame.
Kuid oh häda! Selgus, et ees
on ootamas veel neli kontrollpunkti ja seitseteist kilomeetrit.
Appi! Ja kell oli juba 23.00 paiku. Meeleolu hakkas langema.
Sada mõtet keerles peas: mis
häda mul oli siia ronida, kas
kodus ei märka olla, rohkem
ennast sellise supi sisse ei
sega...
Minu mõttelõnga katkestas
meie teele ette jäänud oja.
Kuna kaart näitas, et kurss
on õige, pidime kuidagi selle
veekogu ületama. Kõige osavam ja julgem veetõkke ületaja
meie seast oli Ele. Ta näitas
meile ette õige stiili ja kuna üle
vee oli vaja pääseda, hakkasid

teised teda jäljendades üle vee
liikuma. Mina arvasin küll, et
ega ma kuivana sellest ojast
üle ei pääse. Harjutasin ennast
juba mõttega, et ülejäänud
teekond tuleb mul märjana läbida. Kuid endalegi üllatuseks,
võideldes hirmudega ja seades jalga jala ette, olingi äkki
teisel kaldal. Hurraa, hurraa,
hakkama sain! Kuid ega siis
pikalt võidutseda ei lastud, sest
vaenlane ei maga.
Ei mäletagi enam, mitmendal
kilomeetril see oli, kuid see
oli minu raskeim hetk sellel
võistlusel. Tundsin, et no kuidagi ei jaksa enam. Hingata oli
raske, jalad ei tahtnud kanda,
pilt tahtis vägisi eest kaduda
ja minna oli veel tohutult palju.
Ütlesin siis tüdrukutele: „Kuulge, mul on paganama raske
hingata, ma ei jaksa enam ja
ma katkestan!“ Aga no kus sa
sellega. Ei antud mulle seda
võimalust. Ele rabas oma kätte
minu automaadi, Malve lasi
mul rakmerihmad lõdvemaks
ja nii ma marssisingi „vapralt“
edasi. Ees ootavas kontroll-

• Võitlejad rajal
punktis sai minu ülesandeks
oma hingamine korda saada.
Ja kuna ma olin omadega
ikka päris läbi, siis kahjuks ei
suutnud ma viimasteski kontrollpunktides oma kaaslastele
suurt abiks olla. Puhtsüdamlikud vabandused sellepärast
oma kaaslaste ees.
Aga vaatamata kõigile raskustele lõpetasime võistluse kõik
koos ja see oli tõesti ülev tunne.
Juba bussiga kodu poole loksudes avastasin end ootamatult
mõttelt, et polnudki väga hull.
Ja kui järgmine kord kutsutakse, siis miks mitte uuesti
proovida. Vaatamata raskustele
läbisime ettenähtud rajal umbes
50 kilomeetrit; käisime saunas,

kus vihtlesime ja võtsime leili
58 kraadises kuumuses ning
pesime külma veega; sain tunda tõelist meeskonna tunnet ja
saavutasime patrullvõistlusel
viienda koha. Ja selleks kõigeks kulus ainult 17 tundi. Kas
pole suurepäraselt veedetud
aeg?
Lõpetuseks tahan südamest
tänada oma tiimikaaslasi - Elet,
Malvet ja Eglet. Olite kõik mulle
suureks toeks ja abiks sellel
katsumusterohkel rajal. Igal
sammul tundsin teie toetust.
Ilma teie abita oleks minul see
võistlus igatahes pooleli jäänud.
Suur tänu teile tüdrukud!
Margit Rei
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Kas me teadsime seda?
Maailmas ja Euroopas on üsna palju mitmesuguseid
organisatsioone ja tõenäoliselt enamikest neist me pole
isegi midagi kuulnud. Küllap pole nad meile olulised ega
vajalikud. Samas on ka neid, keda oleks ehk kasulik tunda
ja teada. Arvan, et ma palju ei eksi, kui väidan, et enamus
meie lehe lugejatest pole kunagi midagi kuulnud sellisest
Euroopa organisatsioonist, mille nimetuse lühend inglise
keeles on EUEEP, ehk European Union of Exiled and
Expelled People. Maakeeli äraseletatult tähendab see
Euroopa Põgenike ja Küüditatute (või ka evakueeritute)
Liitu. See on esimene selline organisatsioon Euroopas, kes
kuulutab, et kaitseb demokraatlikult enam kui 15 miljoni
eurooplase inimõigusi ja põhivabadusi seoses sündmustega, mis on seotud II Maailmasõjaga ja sellele järgnenud
perioodiga. Organisatsiooni põhitegevuseks on tegeleda
nende inimõiguste sätetega, mis on avaldatud ÜRO alamkomisjoni poolt kindlaksmääratud nn Pinheiro põhimõtetes:
„igal põgenikul (küüditatul) on õigus pöörduda tagasi
koju ja saada oma varandus tagasi“.
EUEEP näeb, et Euroopas on selles osas kümneid
aastaid valitsenud süüline vaikimine, ehkki on loodud
püsiv Euroopa inimõigusi valvav organisatsioon Euroopa
Liidu valitsustasandil – Euroopa Nõukogu. EUEEP peab
silmas, et põgenike ja küüditatute probleemi tuleb võtta
prioriteetsena. ELi ja liikmesriikide valitsused peavad selle
probleemi endile teadvustama, võtma töösse ja hakkama
olukorda parandama. Sellega peab EL tagama kõigile oma
kodanikele ühetaolised inimõigused ja õiguse väärikale
elule, mida EL ja sellesse liitunud riigid on lubanud ja kinnitanud. EUEEP tegevuse põhimõtted töötati välja 2007.
a märtsikuul Itaalias, umbes paarikümmet represseeritute
organisatsiooni esindanud 100 esindajaga koosolekul.
Seal võeti vastu ka nn Trieste deklaratsioon, mille alusel
eri maade organisatsioonid määratlevad oma tegevuspõhimõtted. EUEEP ametlik moodustamine toimus 01.
detsembril 2007 Triestes. Praegu tegutsevad selles Austria, Küprose, Soome, Saksamaa, Ungari, Suur-Britannia,
Itaalia ja Ukraina rahvuslike organisatsioonide esindajad.
Leedu, Eesti ja Poola organisatsioonide esindajaid on
kutsutud liitumisläbirääkimistele. Liidu tegevust juhib peasekretär Massimiliano Lacota, kes asubki Triestes ja Liidu
ametlikud keeled on itaalia, saksa ja inglise keeled.
Millest siis räägib Trieste deklaratsioon? Selle tekst
vabas (mitteametlikus) tõlkes on järgmine:
Kõik meie, väljasaadetud, (sõja-) põgenikud ja küüditatud
Euroopa rahvad ja rahvusgrupid, pidades silmas ka riigisisese vägivalla tagajärjel toimepandud ümberpaigutusi,
kutsume üles neid riike ja institutsioone, kes kannavad
vastutust Euroopas, saavutama järgmisi eesmärke:
1. Tunnistama, et väljasaatmised, põgenema sundimised ja küüditamised, kaasaarvatud riigisisesed
sundümberpaigutused, on ebaseaduslikud ja tagama
väljasaadetutele, põgenikele ja küüditatutele õiguse
tagasipöördumiseks.
2. Nõustuma selliste põhimõtetega ning looma sellised
rahvusvahelisele õigusele ja inimõigustele põhinevad
tingimused, et need kaitseksid, hoiaksid, tagaksid ja
parimal võimalikul viisil ennistaksid põgenike, väljasaadetute ja küüditatute õigusi ja huve.
3. Kehtestama rahvuslikud omanditagastamise seadused
või muutma need rahvusvahelise õiguse nõuete kohaselt, et ohvrid, nende omaksed ja pärijad saaksid õiglase hüvituse või toimuks algsete õiguste ja tingimuste
ennistamine.
4. Suurendama teadlikkust nende sündmuste ajaloolise
tõe kohta, mis puudutavad väljasaatmisi, pagulusse
minekut, küüditamisi ja siseseid ning väliseid konﬂikte
kõikjal EL liikmesriikide ühiskondlikel tasanditel ning
eriti Euroopa noorsoo hulgas.
5. Alustama koostööd nii väljasaadetutega, põgenikega
ja küüditatutega samuti kui väljasaatmiste, pagulusse
mineku, põgenemiste, küüditamiste ja sise- või väliskonﬂiktide ohvrite ühendustega.
6. Võtma tarvitusele kõik vajalikud positiivsed meetmed,
et asjaomaste isikute suhtes toimepandud kuritegude
veel esinev eitamine või nende tagajärgede halvustamine hukka mõistetaks ja toetataks ohvrite austust ja
väärikust
7. Kehtestama Euroopa Liiduga sõlmitava lepinguga
ametlik mälestuspäev miljonitele viimase saja aasta
jooksul väljasaadetutele, põgenikele ja küüditatutele, kaasa arvatud riikide siseselt toimepandud
sundümberpaigutused, kellelt on röövitud esiisadelt
päritud kodupaik Euroopas, eesmärgiga tuletada tulevatele sugupõlvedele meelde sõja ja relvakonﬂiktide
koledusi.
Meie, Euroopa väljasaadetud, põgenenud ja küüditatud
rahvad ja rahvusgrupid, kes Trieste linna kogunenud
täieõiguslike esindajate kaudu oleme nõustunud selle
deklaratsiooniga täna, 31.03.2007. a, kutsume kõikki,
kelle õigusi on rikutud samal moel, toetama meie pingutusi
Euroopas ja pidama seda deklaratsiooni oma sihiks ja
ühiseks eesmärgiks.
R.K.

Väledad jänesed olid taas
võistlushoos
Reedel, 15. aprilli õhtupoolikul
kogunesid paljud Kaitseliidu malevate noorteorganisatsioonide
liikmed Tsirguliina keskkooli
juurde, et võtta osa järgmisel
päeval toimuvast võistlusmatkast „Väle Jänes 2011“.
Võistluse korraldajad ja läbi
viijad olid Noorte Kotkaste Valgamaa malev ja Kodutütarde
Valgamaa Ringkond koostöös
Kaitseliidu Valgamaa malevaga.
Võistluse ette valmistamise ja
läbi viimisega olid seotud Kaimo
Vahtra, Marje Vokk, Maarja
Mägi, Mihkel Saul, Ülle Säinas,
Hannes Vanatoa jt.
Võistluse korraldamise eesmärgiks oli kontrollida võistkondade
võimet täita neile antud ülesandeid ja testida võistlejate
füüsilist vastupidavust ning
olulisi oskusi.
Võistlustel osalejad grupeeriti
erinevatesse vanuseastmetesse. Need olid noorem, keskmine
ja vanem aste ning sõduri baaskursuse aste ehk SBK.
Võistlusmatka kogupikkus nooremale vanuseastmele oli 7,
keskmisele 15 ning vanematele
kuni 20 km.
„Võistkonnal tuleb liikuda maastikul jalgsi ning täita talle antud
ülesandeid. Iga võistkond peab
kogu matka jooksul hakkama
saama stardist kaasa võetud
vahenditega ja ilma igasuguse
kõrvalise abita. Üksnes noorema astme võistkonnad saavad
stardist kaasa ühe täiskasvanud
juhendaja. Külalisvõistkondadel
peab oma täiskasvanud juhendaja kaasas olema,“ selgitas
noorteinstruktor Kaimo Vahtra.
Tema sõnul teeb võistluse huvitavaks see, et trassile on seatud
kontrollpunktid, kus võistlejad
peavad sooritama mitmesuguseid tegevusi või lahendama
ülesandeid. Põhilisemateks tegevusteks olid seekord „granaadi”-vise, õhkrelvast laskmine,
takistusraja läbimine, noavise,
kirjalik test skautlike teadmiste
kohta, üllatusülesanded jne.
„Sel korral on rekordarv osavõtjaid – 43 võistkonda. 30
võistkonda moodustusid Valgamaa maleva noorkotkastest
ja kodutütardest, 13 saabusid
kaugemalt. Üheksa nendest tuli
Harju malevast, kolm Sakala ja
üks Järva malevast. Kõige rohkem osavõtjaid on vanemas ja
SBK astmes.“ ütles Kaitseliidu
Valgamaa maleva noorteinstruktor Marje Vokk
Tema sõnul saabusid kõik võistlejad Tsirguliina keskkooli juurde 15. aprilli õhtul. Seal toimus
registreerimine, ülevaate andmine toimuvast, õhtusöök ning
seati end magama. Järgmisel
hommikul kuue ajal sööstis
esimene võistkond rajale.
Matkarada kulges põhiliselt
mööda põllu- ja metsavaheteid.
Kuid ette tuli ka ekstreemsemaid olukordi. Need tekitasid
pinget ja elevust.
Hargla põhikooli kodutütarde
võistkonna „Liblikad“ liikmed
väitsid rajal olles nagu ühest
suust, et võistlusmatk „Väle Jänes“ on üks nende lemmikuid.
Erilise mulje jättis seekord kummipaadiga üle Väikese Emajõe
sõitmine.
Sama kooli noorkotkaste võistkonna „Skorpionid“ poisid ütlesid aga, et nemad on taolisel
võistlusel esmakordselt. „Õpetaja Evi Oherius ütles meile,
et põnev võistlusmatk „Väle
Jänes“ on tulemas ja meie otsustasime kindlasti sellest osa
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• Antavat ülesannet kuulatakse tähelepanelikult

FOTO: V. Jaska
• Veekogu forsseerimas
võtta,“ selgitasid hakkamist täis
noored.
Seljakotid seljas sammusid
„Skorpionid“ nagu kõik teisedki võistlejad maastikul,
forsseerisid Emajõge, ületasid
takistusriba, lahendasid meditsiiniülesandeid jne. Koos saatja, kaitseliitlase Villu Virnasega,
jälgiti kaardi ja kompassi abil,
et võistlustrassilt kõrvale ei
kaldutaks. Sest kokkuvõttes
määrab võistluse tulemuse
nii kontrollpunktides ootavate
ülesannete lahendamise nutikus kui matkaraja läbimise
kiirus.
Õpetuslikult oli väga oluline, et
võistlejad ei kõndinud trassil
kinnisilmi, vaid püüdsid oma
silmadega haarata kõike, mis
ümberringi põnevat näha oli.
Ja kui väiksemad võistlejad
ei osanud mõnele loodusnähtusele seletust leida, siis
nendega kaasas olnud saatjad
selgitasid. Nii vaadeldi metsa
ääres tegutsema hakanud sipelgaid, imetleti kõrgel pesas
uudistavat kurepaari, saadeti
pilguga soojalt maalt saabuvat
haneparve jne.
Emajõe ületamise juures abiks
olnud kaitseliitlane Erik Hajetski
ütles, et lastele sellisel moel
paadiga sõitmine meeldib.
„Nende jaoks on see uudne
ja huvitav. Meie ülesanne on
neid juhendada ja jälgida. Kuid
midagi võimatut siin ei ole. Ja
karta ka mitte. Oleme püüdnud
tagada maksimaalse ohutuse “,
selgitas Hajetski.
„Hästi põnev sõit oli“, ütlesid
Lüllemäe põhikooli tüdrukud
randudes.
Esimesena saabus rajalt Sakala maleva Karksi-Nuia rühma
võistkond koosseisus Janno
Ligur, Sander Karbus, Reet
Kampus ja Kady Mäesalu.

Nende jaoks oli olnud kõige
ägedam takistusraja läbimine.
Karksi-Nuia rühma juhendaja noorkotkaste-kodutütarde
rühmajuht Meelis Eelmaa ütles, et rühm, mis loodi 2008.
aasta kevadel, kuulub Sakala
maleva alla. „Sakala malevas
taolist võistlust ei ole seni
korraldatud. On küll Laidoneri
retk pikkusega orienteeruvalt
25 kilomeetrit, kus osalesid nii
kaitseliitlased kui noored. Aga
nüüd muutub see ka kodutütarde ja noorkotkaste võistluseks,
mis kätkeb endas võistlusülesandeid ja rännakut. Võistlusel
osalevad ka meie koostööpartnerid Lätimaalt,“ selgitas
Meelis Eelmaa.
Võistlusmatkal „Väle Jänes
2011“ osales 223 inimest.

III koht – „Talukarud“
Laura Parts, Kaili Siimann,
Anette-Johanna Park,
Anastasja Veretennik.

Tulemused

II koht – „Triinu Tiim“
Trrini Sirol, Mardo Liiv, Mihkel
Rahu, Gregor Turgan;

Noorem vanuseaste
I koht – „Liblikad“
Älis Maran, Anheelika Saar,
Kristiina Saag, Helena Tammi,
täisealine kaaslane Reeno
Sööt;
II koht – „Nimetud“
Heino Vaiditš, Ätli Altosaar,
Marianne Hannus, Stella-Nataly
Trahv, täisealine kaaslane
Germo Kalvet;
III koht – „Skorpionid“
Kris Lüüs, Joosep Hiob, Jaspar
Mannas, Rain Leini, täisealine
kaaslane Villu Virnas.
Keskmine vanuseaste
I koht – Karksi – Nuia
Janno Ligur, Reet Kampus,
Sander Karbus, Kady Mäesalu;
II koht – Kolga
Reimo Jõesalu, Rainis Jõesalu,
Kevin Valkuusmann, Erki Allik;

Vanem vanuseaste
I koht – „Brünetid“
Liis Hulkko, Kätlin Kupits, Kaarel Treimann, Raivo Viitak;
II koht – Paldiski II
Georg Veskioja, Ayrton Ardon,
Henry Veskioja, Sander Lind;
III koht – „Eluvaesed“
Vallo Virnas, Oliver Koroljov,
Tamar Kaljuste, Mairo Karja.
SBK
I koht – „Ilukilpkonnad“
Kristi Loit, Rauno Loit, Jaanus
Nurmsalu, Olari Raamat;

III koht – Otepää
Timo Teder, Ivar Kornilov,
Tanel Keskoja, Magnus Keskoja.
Kommentaar: Robin Alosaar,
„Väle Jänes 2011“ võistlusmatkal osalenud Tagula poiss
- „Olen kümne aastane. Esimest korda „Väle Jänese“
võistlusmatkal. Väga tore on.
Mulle meeldivad eriti kontrollpunktidesse kavandatud
tegevused. Ka värskes õhus
kõndimine on põnev. Raske ja
väsitav küll ei ole. Inimesed on
siin ka sõbralikud ja abivalmis.
Järgmistel kordadel tulen ka
kindlasti võistlema“.
Vello Jaska
Valgamaa maleva
teavituspealik
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Sõduriproov 2011
23-24. aprillil toimus KL Sakala
Malevas järjekordne sõjalissportlik võistlus „Sõduriproov
2011“. Selle aastane võistlus
kandis järjekorranumbrit 12,
kuna sõduriproovi on malevas
korraldatud juba alates 1999.
aastast. Võistluskohtasid oli
20le lahingpaarile, kuid registreerus vaid 14 lahingpaari.
Võistluspäeval saabus starti
13 lahingpaari kuna ühe lahingpaari üks liige haigestus
vahetult enne võistluspäeva.
Sel aastal oli esmakordselt
kehtestatud nn „stardimaks“
mis tuli võistlejatel registreerimisel tasuda ja võistluspäeval
stardis tagastati. Selle maksu
suurus oli 5 eurot võistleja
kohta ja eesmärgiks oli, et ei
tehtaks uisapäisa registreerimist ja võistluspäeval ka kergekäelist loobumist. Võistlus avati
23. aprillil kell 8.00 maleva
staabi riviplatsil, kus seletati
üle võistluse reeglid ja muud
olulised asjad mida võistlejad
pidid teadma. Võistluse avamise järel siirduti stardipaika mis
asus Tääksi kruusakarjääris.
Stardis viidi läbi varustuse
kontroll, tagastati „stardimaks“
ja võistlejad võisid siirduda
võistlusrajale. Võistlusrajal oli
7 kontrollpunkti, kus tuli sooritada erinevaid ülesandeid,
nii militaarseid kui ka lihtsalt
osavust ja täpsust nõudvaid
ülesandeid. Enamuses kontrollpunktides oli kaks ülesannet, välja arvatud köierajal ja
sidepunktis. Raja pikkus oli

• Kaitseliitlane Bakhoff tõket ületamas

• Võitjate lahingpaar
linnulennult 33,5 km ja selle läbimiseks oli võistlejatel aega 24
tundi. Kuna igas kontrollpunktis
oli oht koguda karistuspunkte ja
samuti oli rajal vastutegevus,
kes jahtis võistlejate „elutalonge“, siis reaalselt oli võistlejatel raja läbimiseks aega ca
16-18 tundi kuna võistlejate
tegelikule lõpuajale liideti rajal
kogutud karistuspunktid ajaliselt juurde ja koguaja summa
ei tohtinud ületada 24 tundi.
Üks karistuspunkt oli võrdne
ühe minutiga. Sellel aastal
oli ilm võistlejatesõbralik ja
valgel ajal katkestamisi ette
ei tulnud. Kuna võistlustrass

kulges Tääksi karjäärist, piki
Parika raba serva Võrtsjärve
kaldale Valma külasse, siis
talvel sadanud paks lumi, mis
oli jõudnud küll kenasti ära sulada, oli muutnud metsaalused
vesiseks ja raskesti läbitavaks.
See tingis ka selle, et pimeduse
saabudes, kui oli läbitud rohkem kui pool võistlusdistantsi,
hakkasid lahingpaarid katkestama. Põhiliseks murdepunktiks olid 4. ja 5. kontrollpunkt.
Vastutegevus ei andnud samuti
võistlejatele armu kuna päevane nn. vastaseüksus vahetas
ennast õhtul välja ja öö saabudes olid värsked mehed taas

Üleelamisinstruktorite
täiendõpe

valmis võistlejaid kimbutama.
Esimene lahingpaar lõpetas
võistluse 24. aprillil kella ühe
paiku. Järgnevad 4 lahingpaari
saabusid ﬁnišisse kella 5 ja 8
vahel. Kokku lõpetas võistluse
5 lahingpaari, kellest kolm kvaliﬁtseerus ja kaks lahingpaari
ei mahtunud etteantud aja sisse. Esikoha saavutas maleva
enda lahingpaar koosseisus
Lauri Topolev ja Anna-Maria
Kaseoja. Teise koha võitis külalisvõistkond Scoutspataljonist
ja kolmandaks tuli taas kodumaleva võistkond. Eelnevatel
aastatel on võistlusest osa
võtnud ka KL Sakala Maleva

koostööpartnerid Lätist, kuid
sel aastal jäid nad paraku tulemata. Kuna võistlus oli üpris
raske ja teadmisi-oskusi nõudev, siis aasta-aastalt jääb nn.
mütsiga lööjaid aina vähemaks
ja need kes sellest ettevõtmisest tahavad osa võtta, teevad
selle nimel ka usinasti trenni.
Võitjaid autasustatakse 23.
juunil Viljandis toimuval maakaitsepäeval, kus esivõistkond
saab rändkarika, diplomid ja
meened ja 2. ja 3. koht meened
ja diplomid. Kõik kes on läbinud
võistluse ja kvaliﬁtseerunud
saavad ka „Sõduriproovi“ rinnamärgi. Kokkuvõtteks võib
öelda, et kõik üritusel osalenud
jäid sellega rahule ja pretensioone ei esitatud. Samuti
kohtasime mõistvat suhtumist
trassi piirkonnas elavate elanike poolt. Lõpetuseks tahan
tänada kõiki võistlejaid osavõtu

eest; vastutegutsejaid, kelleta
poleks võistlusel „õiget maitset“
ja kõiki kohtunikke kontrollpunktides ning võistluse korraldamist
toetanud personali. Kohtumiseni
„Sõduriproovil 2012“ juba vähem
kui aasta pärast.
Lauri Nälk
Lpn
Sakala Maleva
nooreminstruktor
võistluse „Sõduriproov
2011“ peakorraldaja
Toimetaja kommentaar:
Üks võitjatest, Anna-Maria Kaseoja on Viljandi Maagümnaasiumi
abiturient ja õppis 10. klassis
valikainena edukalt „Riigikaitse aluseid“, sellest võib-olla
tema huvi Kaitseliidu tegevuse
vastu ja on võimalik, et temast
saab tulevikus Eesti Kaitseväe
silmapaistev naisohvitser, sest
eeldusi tal selleks on.

Talgupäeval siluti Helme
koduloomuuseumi õuel
metssigade songerdusi
Helme koduloomuuseumi
juures korraldatud talgutele
tuli laupäeval, 7. mail, 35
inimest. Muuseumi direktor
Valev Elerand, varahoidja Hilma Karu ja vabatahtlik abiline
Eldur Karu leidsid rakendust
kõikidele.
Talgutöödel olid abiks ka Kaitseliidu Valgamaa maleva liikmed
Riho Karu ning Juhan Liiv.
Möödunud sügisel songis
metsseakari muuseumi esise
muruplatsi segamini. Otsisid
tammetõrusid. Väljaku taastamiseks lasksime kolm autokoormat mulda tuua. Nüüd
ajasime talgulistega selle laiali, külvasime uue muruseemne sisse ja silusime tasaseks,“
selgitas Hilma Karu.

Tema sõnul riisuti veel muuseumi ümbruses lehti, kanti
kokku ja põletati oksi ning
pesti puhtaks muuseumi hoone aknad. Tööriistad ja vajalikud abivahendid tõi Tõrva
Gümnaasiumist kohale ja
Viis pärast tööpäeva tagasi
kaitseliitlane Riho Karu.
Talgute korraldamise traditsiooni Helme koduloomuuseumi juures algatasid Helina
Raal, Murel Merivee ja Katre
Karu. Nemad on võtnud oma
õlgadele ka muuseumi kodulehe tegemise.
„Ega me talgupäeval tööd
rassides vaimugi unarusse
jätnud. Tõrva Gümnaasiumi
noorgiid Helme Maarja kiriku
kellamehe Herman Meltsase

lapselapselaps Maarit Meltsas
rääkis legende Tõrvast ja
Helmest ning kellalööja teine
lapselaps Arvu Meltsas mängis akordionil talgumuusikat,“
ütles Karu.
Kaitseliidu Valgamaa maleva
Naiskodukaitse Tõrva jaoskonna liikmed Mahta Palumets, Kristine Lillis ning Asta
Tsirp keetsid aga talgusuppi.
Talgupäevaks valis lehekuu
välja ilusa ilma. Tänu sellele
laabusid tööd Helme koduloomuuseumi juures edukalt.
Kõik kavandatu sai teoks.
Vello Jaska
Valgamaa Maleva
teabepealik

• Sepistajate laager
29-30. aprillil toimus
Kollassaare rabas ellujäämisinstruktoritele täiendõpe.
Õppeteemaks oli välisepiste valmistamine looduses
käepäraste vahenditega. 29.
aprilli õhtul, alates kella 18st
toimus kogunemine ja laagri
püstitamine. Nagu on tavaks,
siis esimeseks asjaks oli lõkke
valmistamine ja süütamine
ning alles peale seda võeti
ette muud toimetused. Õhtuks kogunes laagrisse ca 15
inimest, kes ennast mõnusalt
ümber lõkke sättisid ja lahkelt
oma töödest ja tegemistest
pajatasid. Öö saabumise
ajaks oli valmis saanud ka
onnisaun, mille külastamine

toimus omal soovil ja täiesti
tasuta. Õhtul räägiti läbi ka
järgmise päeva tegevusplaan
ning tehti vajalikud ettevalmistused. 30. aprilli hommikul
peale virgutavat hommikukohvi ja kerget einet asuti asja
kallale. Esmalt tuli ehitada
lõkkeasemed, kus hiljem rauda punaseks ajada, sest sepaääse metsast naljalt juba ei
leia. Kogu tegevust juhendas
hr Tõnisson kes oli selle õppe
peakoolitaja. Kui sobivad
tuleasemed olid valminud,
siis järgnes kõva kütmine, et
tekiks vajalik söehulk. Kuna
koolitaja oli õppevahenditena
suuremas koguses vanarauda
kaasa toonud, siis iga õppija

sai vastavalt oma maitsele
sobiva rauatüki välja valida,
millest siis edaspidi midagi
vajalikku valmistada. Teemaks
oli nugade sepistamine ja
lõpptulemusena see ka kõigil
õnnestus, kes küll pidi vähem,
kes rohkem vaeva nägema.
Igatahes oli see üks tegus ja
meeleolukas päev. Sügiseks
plaanitakse sepistusõpet ka
sisetingimustes ja ehtsatel
sepaääsidel. Sädet silma ja
tegusat kevade jätku kõigile
asjaosalistele.
Lauri Nälk
Lpn
FOTO: V. Jaska
Sakala Maleva
nooreminstruktor • Helme koduloomuuseumi juures toimunud talgupäeval osalesid ka Kaitseliidu Valgamaa maleva kaitseliitlased ja naiskodukaitsjad
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Kaitseliidu Sakala Maleva KARKSI
malevkond
Lugupeetud kaitseliitlased
ja Oma Maa lugejad. Alates
sellest numbrist tahame teile
võimaluste piires tutvustada
Karksi malevkonna tegemisi
ja meiega seotud isikuid. Tahame kirjutada kõigest, mis
võiks teid huvitada ja meid teile
tutvustada.
Kaitseliidu Karksi malevkond
taastati 09. veebruaril 1990.
aastal 20 mehelisena (neist
neli osalesid ka 17. veebruaril
1990. a Järvakandis Kaitseliidu taasloomisel). Tänaseks
päevaks on kasvanud meie
liikmeskond 380 liikmeni. Malevkonna territoorium on ligikaudu 1 425 km2 ja hõlmab
seitset omavalitsust. Need on
Karksi, Abja, Halliste, Tarvastu
ja Paistu vallad ning Mõisaküla
linn ja osa ka Viljandi linnast.
Kõigi nende omavalitsustega tahamegi edaspidi teha
koostööd, millest oleks kasu
mõlemale osapoolele.
Täna tahan teile alustuseks
tutvustada KARKSI malevkonna pealikut, leitnant Raivo Asuküla, kes kirjutab enda kohta
järgmist: Olen sündinud 1948.

a Ahja vallas, Tartumaal (praegu Põlvamaa). Vanemad olid
talupidajad, hiljem ühismajandi
töölised. Lapsepõlv möödus
vanematekodus, peres oli viis
last (kaks venda ja kolm õde).
Kooliteed alustasin Rasina
põhikoolis, hiljem lõpetasin
Tihemetsa ST. Kuna ma tollal
kõrgkooli sisse ei saanud (ei
võetud vastu, sest isa oli saksa sõjaväes teeninud), läksin
õppima Tallinnasse EELK Usuteaduse Instituuti, hiljem uues
Eesti vabariigis õppisin Tallinna
Ülikoolis lisaks koolijuhtimise
lisaeriala. Alates 1990. aastast
töötasin kaplanina Viljandi
Noortevanglas, 1994–1998
töötasin koolijuhina. Kaitseliitu
astusin 1992. aastal. Sakala
malevas olen kuni käesoleva
ajani olnud maleva kaplan.
2002. aastal määrati mind
Sakala maleva formeerimisrühma ülemaks. 2010. aasta
juulikuust olen Sakala maleva
Karksi malevkonna pealik.
Pärast erialaohvitseri kursuse
läbimist 1997. aastal, andis
president Lennart Meri mulle
lipniku auastme, 2002. aastal

• Raivo Asuküla
omistati nooremleitnandi ja
2008. aastal leitnandi auaste.
Kaitseliidu koolis Alul olen
läbinud kaplani täiendkursuse
ning saanud formeerimisinstruktori ja laskeinstruktori
väljaõppe.
Mind on autasustatud KL
Teenetemedaliga (III klass),
KL Valgeristiga ja teiste teenete- ning rinnamärkidega.
2010. aastal anti mulle Eesti
Kaitseväe ohvitseri tseremoniaalmõõk.
2010. aastal määras Sakala

maleva pealik mind juhtima
Sakala Maleva Karksi malevkonda. Tänaseks olen oma
uude ametisse sisseelanud ja
püstitanud malevkonna arengu
prioriteedid, milleks on:
- liikmeskonna kasv ja malevkonna ettevõtmistest osavõtu
aktiivsuse tõus
- lahingüksuste isikkoosseisuga täielik komplekteerimine
ja nende väljaõppe parandamine
- malevkonna liikmete laskeoskuste parandamine ja üldine
väljaõppe taseme tõstmine
- malevkonna ja kohalike
omavalitsuste koostöö parandamine
- üldsuse teavitamine malevkonna tegevusest tähtpäevadel ja maakondlikel
ettevõtmistel.
Soovime härra leitnandile
raudset tervist ja tugevat närvi
selle vastutusrikka ja raske
ameti ülesannete täitmisel.
Ants Kalam
Karksi malevkonna pealiku
abi

Kotkas kutsub Tibu

Selline oli üks raadiojaamade
kutsungitest, mida kasutati
noorte patrullvõistlusel „Laidoneri rada 2011“.
Aprillikuu viimasel reedel
kogunesid Sakala maleva
kaitseliitlased koos kodutütarde-noorkotkaste ja külalisvõistkondadega kindral Johan
Laidoneri sünnikoha mälestuskivi juurde Viiratsis, et avada kin Laidoneri mälestusele
pühendatud patrullvõistlus.
Enamus eelregistreerunud
võistkondi olid kohal: Sakala
noored, külalisvõistlejad Lätist
ja Valgamaa malevast.

Avasõnad lausus KL Sakala
Maleva pealik kpt Kalle Köhler
ja võistlejaid tervitas Kindral
Johan Laidoneri Seltsi esindaja mjr Rein Kikas. Mõlemad
soovisid võistlejatele jõudu ja
jaksu. Mälestusküünlad süüdatud, suundus autokolonn
Holstre kooli juurde, kus asus
baaslaager. Õhtul toimus
varustuse kontroll ja võistkondade lõplik registreerimine.
Osavõtvate võistkondade nimed olid vahvad: Ruudulised,
Võhma, Roozad preilid, DAF,
Kolmikud, Konnakesed, Ilvese
poisid, Triibulised, Sunshine,

Valga noored, Parvepoisid.
Öörahu oli kindlalt kell 2300
nagu päevakavas ette nähtud.
Võistluspäeva hommikul oli
koolimajas liikumist kuulda
juba varahommikul, esimese
võistkonna start oli ju kell
600 aga enne oli vaja veel
ärgata ja hommikusöök süüa
ja varustus seljakotti pakkida
ja... Viimasel minutil oli kiiret
sagimist kuid kõik võistkonnad
jõudsid õigeks ajaks starti.
Rajal oli 10 kontrollpunkti,
mis tuli läbida järjekorras
alates numbrist üks: vibu,

laskmine+ühepikkused tokid,
orienteerumine, köie ülesanne, politsei, päästeamet,
laskmine (pikk püss), noavise,
salakiri ja granaadivise.
Laidoneri esimese patrullvõistluse lõpetas 6 võistkonda, kellest esikoha sai „Ilvesepoisid“
koosseisus Eero Maling, Miku
Mäesalu, Rainer Sillaste ja
Erko Küper punktisummaga
190. Ainult kaheksa punkti
vähem sai Sunshine-nimeline võistkond kuhu kuulusid
Reet Kampus, Kady Mäesalu ning kaks külalisvõistlejatest Liene Petersone ja
Kristaps Lukjanenoks Lätimaalt, Valmiera Zemessardze
22. pataljoni juurest. Veel sai
poodiumikohale suuruselt kolmanda punktisummaga 174
külalisvõistkond Valgast, koosseisus Vallo Virnas, Karoliine
Saega, Urmo Tamm ja Merilyn
Kahr. Võistkonnad viibisid
rajal keskmiselt 7 tundi.
Finišis polnud ühtegi virisejat,
kõik olid õnnelikud ja rõõmsad
ilusal võistlusel osalemise
üle.
Täname kaitseliitlasi, naiskodukaitsjaid, külaliskohtunikke
abistava koostöö eest ja kohtume järgmisel aastal jälle.
Kerstin Käärik
noorteinstruktor

Kaitseliitu külastas Marylandi
Rahvuskaardi ülem
Marylandi Rahvuskaardi ülem
kindralmajor James A. Adkins
viibis Eestis 9-12. maini, et
vaadelda Kaitseliidu üksuste
tegevust õppusel Kevadtorm
ning kohtuda Kaitseliidu ülema
kolonelleitnant Raivo Lumistega. Kindralmajor Adkins
on Marylandi Rahvuskaardi
ülem alates 2008. aastast. Ta
on ka varem korduvalt Eestit
külastanud.
Koos kindralmajor Adkinsiga
tuli visiidile ka Marylandi Rahvuskaardi ülemveebel Brian S.
Sann, kes tutvus allohvitseride
väljaõppesüsteemiga Eestis.
Ülemveebel Sann külastas

Kaitseliidu Kooli, Lahingukooli,
Kuperjanovi jalaväepataljoni ja
õppust Kevadtorm.
Kaitseväe, Kaitseliidu ja Marylandi Rahvuskaardi koostöö
sai alguse pärast kaitseväe
taasloomist. Rahvuskaart on
korraldanud kaitseväelaste ja kaitseliitlaste väljaõpet
Ameerika Ühendriikides ning
panustanud Kaitseliidu kui
vabatahtliku riigikaitseorganisatsiooni tugevdamisse.
Merle Ott
N-ltn
Avalike suhete osakond
KL PS

Riigikogus moodustati
Kaitseliidu toetusrühm
Esimest korda taasiseseisvunud Eestis moodustas Riigikogu
uus koosseis Kaitseliidu toetusrühma. Esimesel töönädalal
loodud ühendusse kuulub 16
Riigikogu liiget, selle esimees
on Aivar Riisalu, aseesimehed
Andres Anvelt, Mati Raidma ja
Ülo Tulik.
Kaitseliidu toetusrühma esimees, reservleitnant Aivar Riisalu, ütles, et ühenduse peamine
ülesanne on tagada poliitiline
konsensus Kaitseliidu oleviku
ja tuleviku osas. “Me tahame
kindlustada Kaitseliidule tasakaalustatud arengu ning riigi

igakülgse toetuse vabatahtlikule riigikaitseorganisatsioonile
tema ülesannete täitmiseks”,
lisas Riisalu.
Riigikogu liikmed moodustavad
vastavalt seadusele toetusgruppe ja ühendusi nii sise-kui
välispoliitilistel eesmärkidel.
Kõrvuti Kaitseliidu toetusrühmaga on loodud regioonide arengu
toetusrühmad, Muinsuskaitse
Ühendus, kodanikuühiskonna
toetusrühm ja paljud teised
saadikute ühendused.
Neeme Brus
Kaitseliidu Peastaap

Kaitseliit väärtustab
ajaloolisi hooneid
Rahvusvahelisel muinsuskaitsepäeval alanud muinsuskaitsekuu eesmärgiks on kultuuri- ja
ajaloopärandi tutvustamine
ning talgutöödega mälestiste
korrastamine. Kaitseliit suure
kinnisvaraomanikuna paneb
rõhku oma valduses olevate
ajalooliste hoonete restaureerimisele. Aastatel 2009–2010
renoveeriti Tallinnas kunagine
Pfafﬁ suvemõis, mis on praegune Tallinna maleva staabihoone.
Tallinna Kultuuriväärtuste Amet
tunnustas tehtud töid preemiaga stiilitundliku ja muinsuskaitse
nõuetele vastava restaureerimise eest. Aastatel 2007-2009
rekonstrueeris Kaitseliit Järvamaal asuva kunagise Lõõla
algkoolihoone oma õppekes-

kuseks, mida saavad kasutada
lisaks ka Lõõla küla elanikud ja
Väätsa vallavalitsus.
Kaitseliidu üheks suuremaks
projektiks on olnud 2000ndate
aastate algul renoveeritud Alu
mõis Raplamaal, kus tegutseb
Kaitseliidu Kool. Alu mõis on
uusgooti stiili parimaid näiteid
Eestis. Mõisaansambli oluline
osa on mõisamaja ümbritsev
looduskaitsealune tiikidega
pargiala, mille üldpind on 11
hektarit.
Tööd analoogsete hoonete ja
objektide korrastamiseks jätkuvad vastavalt võimalustele.
Merle Ott
N-ltn
Avalike suhete osakond
Kaitseliidu Peastaap

Sakala Maleva kaitseliitlaste
sünnipäevad MAIKUUL

Palju õnne!
Aksel MIHKELSON
Valter SAKK
Meelis REINART
Uno SUIGUSAAR
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Lõppes tervishoiutöötajate
riigikaitseseminar
Võrus lõppes tervishoiutöötajatele korraldatud seminar,
mille eesmärk oli arutada
tervishoiusüsteemi valmisolekut reageerimaks ohu- ja
kriisiolukordadele.
Kaitseministeeriumi kaitseplaneerimise asekantsler, kaptenleitnant Lauri Tumm, tõdes
seminari avakõnes, et 2010.
aastal Vabariigi Valitsuses
heakskiidu saanud Riigikaitse
strateegia kohaselt tuleb riigikaitset käsitleda palju laiemalt

kui pelgalt sõjaline tegevus.
“Riigi kohustus on tagada
tervishoiusüsteemi toimimine
nii tavatingimustes kui ohu- ja
kriisiolukordades. Eesti nappe
ressursse arvestades saab
seda teha ainult laiapõhjalise
koostöö kaudu,” sõnas Tumm.
“Hea näide tänasel päeval
juba toimuvast koostööst tsiviil- ja kaitseväemeditsiini
vahel on vigastatud kaitseväelaste taastusravi Ida-Tallinna
Keskhaiglas,” lisas ta.

Kolmepäevasel kokkusaamisel esinesid kuulajatele kaitseväe juhataja kindralleitnant
Ants Laaneots, Kirde Kaitseringkonna ülem kolonelleitnant Martin Herem, Kaitseväe
peaarst kolonelleitnant Kersti
Lea, Sotsiaalministeeriumi
tervishoiuosakonna juhataja
Heli Paluste ja Lõuna-Afganistanis sõjakirurgina missioonil
viibinud reservväelane, major
doktor Tiit Meren.
Seminaril osales ligi poolsada

inimest Siseministeeriumist,
Sotsiaalministeeriumist, haiglatest, verekeskustest, meditsiini
erialaliitudest, Tartu Ülikooli
arstiteaduskonnast ja tervishoiukõrgkoolidest, Kaitseväest
ning Kaitseministeeriumist. Lisaks loengutele ja grupitöödele
külastati Kuperjanovi Jalaväepataljoni, kus tutvuti kaitseväe
meditsiinivahenditega ning
ravivõimalustega.
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