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Sakala Malevas vahetub malevapealik

• Naiskodukaitse kingib omaküpsetatud tordi

Kaitseväe juhataja käskkirjaga 16. detsembrist 2010.
a vabastati kolonelleitnant
Anto Kergand alates 07.
veebruarist 2011 KL Sakala
Maleva pealiku kohalt ja
määrati samast päevast
teenistusse 1. Jalaväebrigaadi Kalevi Jalaväepataljoni. Kuuldavasti siirdub
ta sealt veel vastutusrikkamale teenistuskohale
meie väeüksuse juurde Afganistanis. Kol-ltn Kergand
teenis KL Sakala Maleva
pealikuna ligemale 2 aastat
ja 6 kuud.
4. veebruaril esines ta maleva ees pealikuna viimast
korda. Seda pidulikku, aga
mõnes mõttes ka kurba
sündmust olid tulnud tunnistama KL keskjuhatuse
liige ja ühtlasi KL Sakala
Maleva pealiku pikaaegne
abi Helir-Valdor Seeder,
Viljandi maavanem Lembit
Kruuse, KL Valgamaa Maleva pealik kpt Rein Luhaväli
ja endised KL Sakala Maleva pealikud mjr Ülar Vomm
ja mjr Rein Kikas, Viljandi
Muuseumi direktor Jaak
Pihlak, koostööpartnerite
esindajad Viljandimaalt nii
politseist, päästeametist
kui mujalt, praegu juba
Kaitseliidu Kooli esindav
endine KL Sakala Maleva
staabiülem kpt Ahto Alas,
Karksi malevkonna pealik,
ltn Raivo Asuküla ning loomulikult KL Sakala Maleva
staabi liikmed ja eriorganisatsioonide instruktorid
ja ka kaitseliitlased ning
Naiskodukaitse liikmed.
Kol-ltn Kergand oma sõ-

navõtus tänas kõiki ja tähendas, et teenistus selles
ametis andis talle uue kogemuse, ta õppis tundma inimesi teistsuguses
suhtluses, õppis tundma
mulke ja leidis nendega
lõpuks paljugi ühist. Tema
teenistusaeg malevas oli
tõhus. Liikmeskond kasvas
ja arenes, malevale antud
ülesanded said suures
osas täidetud ja maleva
edasisele arengulegi tõhus
panus antud. Seda nii uue
staabihoone ja Väluste
laskevälja ehituse kui ka
väljaõppe küsimustes. Arvan, et ei eksi, kui väidan,
et kol-ltn Kergandist jääb
KL Sakala Malevasse aegadeks vaid hea mälestus
ja ta on siia alati teretulnud.
Soovitavalt juba kindralina,
sest avansina on talle juba
„Mulgimaa kindrali“ auaste
antud.
Lahkuvale malevapealikule
anti üle mitmeid ilusaid ja
häid kingitusi. Väärikaim
neist oli ehk vastne KL Sakala Maleva vapikilp. Jaak
Pihlak andis üle Viljandi
Muuseumi 2010. a aastaraamatu, milles on pikemalt
kajastatud ennesõjaaegse
Sakalamaa Maleva pealiku
kol-ltn Johannes Raudmäe
elu ja tegevust. Pihlak arvas, et kaugel Afganistanis
pole ehk heade raamatute
kättesaadavus just kõige
parem ja soovitas kol-ltn
Kergandil enda kingitu kindlasti kaasa võtta. Naiskodukaitse Sakala Ringkond
kinkis pealikule endaküpsetatud ja ülimaitsva tordi,

millel oli kaunistusena ka
maleva sümbol – kotkas,
mida Seeder, loomulikult
naljana, pidas esimesel
pilgul rahutuviks.
Samas loeti ette ka Lõuna
Kaitseringkonna ülema
käskkiri auastmes ülendamiste kohta ja anti viiele • Tuult tiibadesse soovib keskjuhatuse liige
maleva reamehele üle kaprali õlakuümbrised. See oligi kol-ltn Kergandi viimane
ülesanne maleva pealikuna. Järgnes sõbralik vestlusring, mille käigus lasti
hea maitsta NKK daamide
poolt valmispandud toidul
ja siis oli aeg lahkuda.
Kuni uue malevapealiku
saabumiseni täidab neid
kohustusi KL Sakala Maleva staabiülem, kpt Marek
Susi, kes endise maleva
instruktorina tunneb malevat üsna põhjalikult ja nüüd
peale sõjakooli keskastme
kursuse edukat lõpetamist,
haritud ohvitserina ning
hea korraldajana oskab
lahendada ka tõsisemaid
ülesandeid. Kindlasti on • Malev autasustab oma vapikilbiga
talle abiks juba sissetöötanud staabimeeskond, kin-mjr Johannes Orasmaa sellel teenistuskohal vaid
mis pole küll veel täielikult (Roska) oli ametis ligemale nö. sisseelamise aeg umkomplekteeritud.
22 aastat, eelmainitud KL bes 2 aastat. Malevad ei
Eelpool sai mainitud, et see Sakalamaa Maleva pealik ole ja ei peaks ka kunagi
sündmus oli ka omamoodi kol-ltn Johannes Raudmäe saama olema täiesti ühesukurb. Kurb sellepärast, et aga pea 12 aastat. Peale gused, sest nii tingimused
Kaitseliidu malevatesse Eesti taasiseseisvumist on kui inimesed on paikkonniti
suhtutakse kusagil ilmselt aga Sakalas malevapeali- vägagi erinevad ja nende
nii, nagu oleks see tava- kud vahetunud keskmiselt nähtuste vägivaldne või
line väeosa ja seepärast iga 2-3 aasta järel ehk poolvägivaldne surumine
korraldatakse siin juhtivate viimase 20 aasta jooksul täiesti ühtsetesse raamiohvitseride rotatsiooni sa- on olnud malevas pealikuid desse toob asjale kasu
mal moel kui väeosadeski. või nende kohusetäitjaid asemel vaid kahju, sest
Kui vaadata ennesõjaaeg- juba ligemale kaks korda kindlasti pärsib kaitseliitlasset praktikat, siis näiteks rohkem kui ennesõjaaegsel te omaalgatust ja survestab
tollane Kaitseliidu ülem ajal. Samas on vähemalt ka nende enesehinnangut

või isegi väärikust. Kaitseliitlane on eelkõige vaba
mees või ka naine, kes
oma vabast tahtest pühendab oma aega, võimeid,
oskusi ja vajadusel ka isiklikku vara oma kodu ja riigi
kaitse kindlustamisele. Ja
teeb seda tavaliselt hästi
niikaua, kuni ei tunneta ennast täielikult raamidesse
pandud reservväelasena.
Ja see pole mitte ainult
allakirjutanu arvamus.
R.K.
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Eesti riik sai Euroopa
Inimõiguste Kohtus võidu
Küllap on seda uudist juba varemgi kuuldud, aga kas ka
tähelepanelikumalt loetud? 04. novembril 2010 Euroopa
Inimõiguste Kohus (EIK) tegi otsuse, mille kohaselt Eesti
riik ei rikkunud 45 vene erusõjaväelase (endise N Liidu
sõjaväelase) õigusi pensioni küsimuses. See oli juba teine
kord kui EIK andis vaidluses vene vähemusega õiguse Eesti riigile, eelmisel korral jättis see kohus rahuldamata 2007.
a aprillirahutustes osalenute kaebuse nende kinnipidamisel
väidetavalt neile tehtud ülekohtu kohta.
Eestis elavad vene erusõjaväelased oma kaebuses EIKle
väitsid, et neid on diskrimineeritud ja nende õigusi pensioni saamiseks on Eesti riigi poolt rikutud. Nende arvates
asjaolu, et neile makstakse pensioni 1994. aastal Eesti ja
Vene Föderatsiooni vahel sõlmitud vene sõjaväepensionäre puudutava lepingu alusel ja nad jäävad ilma Eesti
pensionist, olevat nende diskrimineerimine. Tõepoolest
ei ole Eesti riigilt pensioni saajale esitatud tingimust, et
ta ei tohi samaaegselt saada ka teise riigi pensioni. Kuid
Eesti ja Vene Föderatsiooni vahelises lepingus on just nii
kokku lepitud.
EIK möönis otsuses, et kaebus on küll mõistetav, kuid
leidis, et kaebajate õigusi ei ole rikutud. Kohus märkis, et
diskrimineerimisest võib rääkida vaid siis, kui samaväärseid
pole koheldud võrdselt. Samas kohus tõdes, et selle kaasuse puhul on tegemist erijuhtumiga, kus suhteid reguleeriti
nimelt Eesti ja Vene Föderatsiooni vahelise lepinguga,
mistõttu nende erikohtlemine oli õigustatud.
EIK rõhutas otsuses riikide iseseisvat otsustusõigust kui
kõne all on majandusliku või sotsiaalse strateegia üldküsimused. Kaebajate nõue Eesti riigi vastu oli 5,3 miljonit
krooni ehk ligikaudu 340 000 eurot.
EIK tõdes, et kaebajaid ei saa võrrelda ühegi teise pensionäriderühmaga Eestis ja nii pole ka rikutud nendele
kohaldatava lepingu sätteid. See otsus lõi pretsedendi.

Kodutütarde aastapäeva
üleriigiline tähistamine
22. jaanuaril tähistati Türi kultuurimajas Kodutütarde organisatsiooni 79. sünnipäeva.
Sakala Kodutütarde Ringkonda esindasid Karksi-Nuia
kodutütred Kady, Reet, Aveli
ja Meeliann koos rühmavanem
Meelis Eelmaaga.
Kodutütarde organisatsioon
asutati 1932. aastal. Esimene
peavanem oli Salme Pruuden,
praegune on Angelika Naris.
Üritusest võttis osa president
Arnold Rüütel koos abikaasaga.
Aktus meeldis väga meile
kõigile.
Meeliann Kosk
Karksi-Nuia kodutütar

• Vas: Meeliann Kosk, Reet Kampus, presidendiproua Ingrid Rüütel, Kady Mäesalu,
president Arnold Rüütel ja Aveli Eelmaa

Sakala ringkonna
kodutütarde pidulik koondus
Kodutütarde 79. aastapäevale pühendatud Sakala ringkonna
pidulik koondus Halliste Põhikoolis 19. jaanuaril algas hümni
laulmisega, mis kõlas lippudega ehitud saalis ülevalt. Küünlad
süütasid Halliste kooli kodutütred Kadri ja Sigrit. Tüdrukute
lausutud traditsioonilised sõnad „tuli valgustab“ ja „tuli soojendab“, läksid saalisolijaile hinge. Koonduse avasõnad ütles
Kodutütarde Halliste rühmavanem Krista Luik. Oma kõnes
rääkis Krista noorte kasvatamise tähtsusest ja koostegutsemise
vajadusest.
Lippude alla astusid tõotuse andjad, tüdrukud Kolga-Jaani,
Halliste, Karksi-Nuia ja Paistu rühmadest. Nende tõotuse
andmine kõlas selgelt ja olen kindel, et tulevased kodutütred
ütlesid tõotuse läbi oma südame. Igale Kodutütarde organisatsiooni vastuvõetud tüdrukutele ulatati lilleõis koos tugeva
tänukäepigistusega.
Nüüd astusid lavale Halliste kodutütred, kes lugesid luuletusi ja
laulsid mitu laulu. Tugev aplaus tõestas, et kuulajatele meeldis
eriti tüdrukute lõpulaul, mis oli hoogsalt suvine.
Ja märkamatult jõudis kätte aeg kustutada küünlad, et need
uuesti süüdata juba järgmisel koondusel.
Kerstin Käärik
KT Sakala ringkonna instruktor

R.K.

Mälestuste kogumine
Naiskodukaitse,
Kodutütarde ja Noorte
Kotkaste organisatsioonide
tegevuse kohta aastatel
1927-1940
Naiskodukaitse ja Eesti Rahva Muuseumi koostöös toimuva
meenutuste kogumise eesmärk on teada saada Naiskodukaitse,
Kodutütarde ja Noorte Kotkaste liikmete ja juhtide igapäevase
tegevuse, elu-olu ja väljaõppe kohta enne Teist maailmasõda.
Alltoodud küsimused on mõeldud aitamaks meenutuste kirja
panemisel.
1. Kui aktiivsed oldi organisatsioonilises tegevuses?
2. Milliseid üritusi korraldati lisaks väljaõppele (nt peod, loteriid, korjandused, heategevus, loengute pidamine väljapool
organisatsiooni, jm)? Mis üritused teile üldse meelde on
jäänud?
3. Milline oli ürituste korralduslik pool – kes organiseeris, kus
kokku saadi, millest räägiti?
4. Kas tegevusega seoses oli mingeid muresid-takistusi?
Kuidas need lahendati?
5. Kuidas tuldi üritustele kaugemalt? Kas NKK, KT ja NK
tegevuse raames üldse oma kodukohast kaugemal käidi?
Kas on jäänud meelde mõni üle-eestiline üritus, millel naiskodukaitsjana, kodutütrena või noorkotkana osalesite?
6. Kust ja kuidas hangiti vormid (kes õmbles, mis materjalist,
kas materjale oli erinevaid)?
7. Kuidas ja kas said ringkonnad /jaoskonnad / malevad oma
lipud? Mis neist lippudest nüüdseks on saanud?
8. Milline maine oli Naiskodukaitsel kohalike elanike hulgas?
9. Kes olid kohaliku Naiskodukaitse jaoskonna liikmed (taluperenaised, õpetajad, kes veel)?
10. Kes olid noorteorganisatsioonides juhid (õpetajad, kaitseliitlased, naiskodukaitsjad?)?
11. Mida mäletate Naiskodukaitse, Kodutütarde ja Noorte Kotkaste tegevusest pöördelistel aegadel (1938-1940)?
12. Kas oskate veel midagi meenutada, mida eelpool ei küsitud?
Kuna ennesõjaaegseid organisatsioonide liikmeid on jäänud
vähe, ootame tänuga, mida te olete Naiskodukaitse või noorte
kohta kuulnud kelleltki teiselt: oma isalt-emalt, vanaisalt-vanaemalt, sugulaselt, naabrilt või naabri sugulaselt.
Kui teil on säilinud dokumente, fotosid või muid kirjalikke või
esemelisi materjale, oleme tänulikud ka nende üle.
Palume teada anda aadressil kerstin.kaarik@kaitseliit.ee või
telefonil 7179217 (Kerstin Käärik).
Saadetud kaastööd säilitatakse Eesti Rahva Muuseumi arhiivis.

Mäletushetk Tartus
14. jaanuaril 2011. aastal toimus Tartus, Tähtvere pargis
taastatud Vabadussõja (19181920) monumendi juures
mälestushetk. Tähistati Tartu
vabastamist 14. jaanuaril
1919. aastal. Ettevõtmise
korraldajaks oli MTÜ Tartu
Memento, vastutavaks isikuks, Enn Tarto.
Toome ära Enn Tarto sõnavõtu:
„Austatud üritusest osavõtjad,
härrad ohvitserid, sõjakooli
kadetid, kaitseliitlased, kaasvõitlejad, kaaskannatajad,
lugupeetavad daamid ja härrad!
Jaanuaris 1919. aastal algas
Eesti vägede suurpealetung
Vabadussõja lõunarindel. 14.
jaanuaril 1919 vabastati Tartu. Otsustav võidukas lahing
peeti Tähtvere väljadel. Soomusrongide üldjuht oli kapten
Karl Parts, soomusrongi nr 1
ülem oli kapten Anton Irv, Kuperjanovi partisanide ülem oli
leitnant Julius Kuperjanov.
Soomusrongid nr 1 ja nr 3 ning
Kuperjanovi partisanid vabastasid Tartu 14. jaanuaril 1919.
See oli sündmus, mis innustas
Eesti vägesid, sisendas optimismi elanikkonnas.
Ja veelkord ja veelkord peame
rõhutama, et Eesti vägede võit
lõpetas tapatalgud Krediitkassa keldris, kus bolševike poolt

tapeti 33 süütut inimest. Hukatute hulgas oli esimene Eesti
apostelliku õigeusu piiskop
Platon, preestrid Bežanitski
ja Bleive ning kirikuõpetajad
Hahn ning Schwarz.
Aga nendest õudustest räägib ja peab palvuse preester
Stefan.
Võidu mälestuseks Tähtvere
väljadel avati 3. juulil 1932.
aastal mälestusmärk, mille
kommunistid hävitasid 1940.
aastal. Pöördusin kui linnavolinik ja Tartu Memento
esimees Tartu Linnavolikogu
poole aprillis 2004. aastal
ettepanekuga taastada mälestusmärk. Volikogu toetas
üksmeelselt seda ettepanekut
ja Tartu Linnavalitsus korraldas mälestusmärgi taastamise samas paigas ja endisel
kujul. Mälestusmärk taasavati
2. juulil 2006. aastal.
Austatud kohalviibijad!
Meenutame selle samba taastamiskäigus ja hiljem siin mälestusürituste ajal esiletoodud
sõnumeid.
Tartule vajalik monument
taastati Tartu Linnavolikogus
esindatud erakondade poliitilise üksmeele tulemusena.
Veel käesoleva sajandi alguses räägiti eelkõige minevikus
hukkunutest ja nende mälestamisest. Selle monumendi

juures mälestame võitu 14.
jaanuaril 1919. aastal ja teisi
võite Vabadussõjas ja hiljem.
Ja me mälestame langenuid
nii Vabadussõjas kui hiljem.
Selle monumendi juures käidi
välja mõte, et ka need inimesed vajavad meelespidamist ja
mälestusmärkide püstitamist,
kes on Eesti eest võideldes
langenud pärast iseseisvuse
taastamist. Afganistanis on
juba langenutele mälestusmärk ja kui Eesti Vabariigi
väed lahkuvad Afganistanist
siis nad võtavad mälestusmärgi kaasa.
Meie tänane sõnum on, et me
vajame poliitikute üksmeelt,
et lahendada Eesti Vabariigi
Põhiseaduse vastaste loosungitega seotud olukord
Raadi tiigi ääres. Paljudele
kodanikele on need loosungid sügavalt solvavad. Need
loosungid annavad võimaluse
Eesti-vastaseks kihutustööks.
1944. aastal ei toimunud
mingit Tartu vabastamist Punaarmee poolt!
Tartusse tuleks püstitada
mälestussammas vabadusvõitlejale Jüri Kukele. Jüri
Kukk hukkus 27. märtsil 1981.
aastal kommunistlikus koonduslaagris Vologdas. 2010.
aasta oktoobri lõpus avati
Vilniuses mälestusmärk 1981.
aastal Nõukogude võimu poolt
mõrvatud Leedu preestrile ja

Helsingi grupi liikmele Bronius
Laurinavičiusule.
Tänan tähelepanu eest!“
Seejärel sai palvuseks sõna
EAÕK Tartu piiskopkonna praost preester Stefan
Fraiman. Ta rääkis õudustest
krediitkassa keldris 14. jaanuaril 1919. aastal ja palvetas
hukkunute mälestuseks.
Tartu Linnavalitsuse poolt
tõi pärja abilinnapea Margus
Hanson. Mälestuspärja asetas
Tartu Linnavolikogu liige ja
IRLi Tartu piirkonna esimees
Peeter Laurson. Pärja asetasid
Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuse ülem, kolonel Aarne
Ermus ja sõjakooli kadetid
ning Kaitseliidu Tartu Maleva
esindajad. Mälestuspärgi ning
küünlaid asetasid Tartu Memento juhatuse liikmed, Tartu
Vabadusvõitlejate Ühingu, Julius Kuperjanovi seltsi ja teiste
kodanikuühenduste esindajad
ning kodanik Jaan Muna ja
paljud teised kodanikud.
Enn Tarto lausus oma lõppsõnas: „Austatud mälestus- ja
leinaüritusest osavõitlejad!
Võitlus Eesti riigi ja rahva püsimajäämise eest jätkub. Olgu
tänane üritus meie panuseks
selles lakkamatus võitluses.
Usume ja loodame, et aastatel
2018 ja 2019 ning hiljem kogunevad siia 14. jaanuaril Eesti
patrioodid ja neid on rohkem
kui meid täna!“
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Kas eesti keel on intelligendi keel?
„Oma Maa“ on eestikeelne ja eestimeelne ajaleht. Eesti
keele ja kultuuri kaitsmine on ka meie toimetuse ülesanne.
Kaitseliit on eestikeelne sõpruskond ja seepärast pole liiast,
kui kaitseliitlased teaksid ja mõistaksid neid probleeme, mis
meie keeleteadlaste arvates ohustavad meie keelt ja kultuuri.
Meie kultuuri aluse kaitsmine on osa Eesti riigi totaalkaitsest.
Ning kõigele lisaks peab kaitseliitlane olema ka intelligentne
inimene.
Sel eesmärgil avaldame ka alljärgneva artikli. R.K.

Nii küsis sajandi eest keelemees Johannes Aavik. Ja
samamoodi võiksime meie
seda täna küsida, leiab Aime
Kinnep värskes ajakirja Keelekaitsja numbris oma ülevaates emakeelepäevast Tartus 13. märtsil 2010.
Loo pealkiri kõlab „Meil kõigil tuleks oma keelest lugu
pidada.” Emakeelepäeval
peetud ettekandes rõhutas
Martin Ehala oma ettekandes
„Emakeel ja kodanik” laulupeo
kui rituaali olulisust usalduse
tekitamisel eesti keele püsimises. Siit soovitus jätkakem
„laulupeo-usku rahvana”! Samuti rõhutas M. Ehala kui
oluline on säilitada eesti keele
kasutus kõigil elualadel. Sest
eesti keele elujõud oleneb
väliskeskkonnast, sisekeskkonnast ning kõige enam
kasutajate tahtest.
Keelekaitsja on kord aastas
ilmuv Eesti Keele Kaitse
Ühingu kogumik. Tänavune
kogumik on arvult kümnes.
Selle numbri ilmumist on toetanud Eesti Kultuuriseltside
Ühendus.
Ajakiri on mõeldud kõigile,
kes kasutavad eesti keelt ja
on osalised eesti kultuuris.
Ajakirja varasem eesmärk oli
kaitsta eesti keelt ja kultuuri,
suunates oma lugejaskonda
parema ja teadlikuma eesti
keele kasutuse poole. Tõdetakse, et selle eesmärgi saavutamiseks on vaja rohkem
eesti keele huvilisi. „Sestap on
Keelekaitsjal vana eesmärgi
kõrval ka uus – näidata eesti
keele atraktiivsust, ärgitada
üldist huvi eesti keele vastu,
sest ainult huvi pinnalt võrsub

tahe kasutada emakeelt paremini ja teadlikumalt.”, kirjutab
ajakirja eessõnas peatoimetaja, koostaja Reet Vääri.
Verivärske number on pühendatud eestimeelse keeleteadlase Eduard Vääri 85.
sünniaastapäevale 2011.
aastal. Seetõttu on avaldatud
mälestusi ja meenutusi E.
Väärist, samuti tema kirjutisi
eesti keele, keelepoliitika, liivi
keele, mälestuskilde ajaloosündmuste jm kohta. E. Väärit
kui õppejõudu ja kolleegi meenutavad Karl Pajusalu, Tõnu
Tender, Maia Rõigas, ValveLiivi Kingisepp, Inge Unt,
Külliki Kask, Kaupo Ilmet.
Artiklis „Eesti keele säilimise
võimalusi” tõdeb elukogenud
professor Ed Vääri, et eesti
keele ja eestlaste assimileerumise põhjusteks võivad saada
rahvus- ja ohutunde kadumise
suundumused. Psühholoogiast on teada, et ka kõige
suurem vale jätab jälje, kui
seda pidevalt korratakse.
Seda tarkust kasutati edukalt
nõukogude ajakirjanduses,
veelgi edukamalt kapitalistlikul
meediaturul. Et kõrgeimate
hüvedena ülistatakse raha
ja füüsilist heaolu, vaimseid
väärtusi aga alavääristatakse,
ongi ka rahvus ja rahvuskeel
liigitatud iseenesest hääbuvate nähtuste hulka. Seegi
alusväide on ülevõetud kommunistlikust arsenalist. Vaimsete väärtuste tahaplaanile
surumisega on Eestis tekkinud uuesti meedias tooni
andev tõusikute kiht, keda
iseloomustab asjade kultus,
välimuse ülistamine, miniskandaalid, vaimne piiratus,

harimatus, kõlblusetus,
eneseimetlus. Tõusikute
kaudu on meedial suurepärane võimalus alavääristada
eesti rahvast, keelt, traditsioone, elulaadi, perekonda ja
lapsi. Tõusikuid iseloomustab
ka oma keele alavääristamine
ja samale tasemele laskuvad
ka tõusiklusest elatuvad ajakirjanikud.
Rahvus, keel ja sündivus on
lahutamatult seotud. Rahvustunnet iseloomustab
uhkus oma rahvuse ja keele üle, tahe anda lastele
emakeelset haridust, olla
võrdväärne teiste rahvaste
ja keeltega. Enamasti on
eelnev seotud ka majanduslike võimaluste ja sündimuse
kasvuga.
Analüüsides rahva psüühika
muutuse põhjuseid ja üldise
pettumuse tagamaid, esitab
Ed Vääri 9 punkti, mida saaks
veel teha eesti rahvuse ja
keele päästmiseks. Neist
kõige olulisem on toetada
valimistel kandidaate, kelle põhieesmärgiks on eesti
rahva, keele, kultuuri ja Eesti
riigi säilitamine. Eesti Vabariik vajab võimu juurde tarku
puhaste käte ja rahvusliku
meelsusega inimesi. Kasuahned asjaarmastajad on oma
tegevusega teinud rahvale ja
riigile palju kurja, leiab prof Ed
Vääri. Paraku ei soosita Eestis
ausate ja võimekate inimeste
esile tõusu ja pääsu võimule
ning rahvuslikud erakonnad
on suurerakondade poolt kehtestatud seaduste ja osavate
mahhinatsioonidega edukalt
likvideeritud.
Ed Vääri peab vajalikuks
pöörduda kõikide nooremate
eestlaste poole ulatusliku rahvaliikumise organiseerimiseks
oma rahva, keele ja kultuuri
kaitsmiseks. Tegemist võiks
olla põliseesti (päriseesti) liikumisega ning algatus peaks
tulema Tartu, Viljandi ja Pärnu
noortelt. Rahvaliikumine peab
olema sõltumatu ning vaba
erakondlikest mõjudest.
Artiklis „Juured, sümbolid ja

trendid” kirjutab prof Vääri, et
meedia on loonud illusiooni,
nagu oleksid eestlased ükskõiksed oma keele, kultuuri
ja rahvuse vastu. See on
võimalik seetõttu, et meediasse ei pääse teistsuguste
seisukohtade esitajad.
Kõneldes juurtest, mainib Ed
Vääri, et meie rahva juured
ulatuvad kaugesse minevikku.
Oma kodu, kultuur, rahvaluule, mütoloogia ja keel moodustasid juurestiku, mis oli
kinni oma maas ja tänu sellele
püsis ja elas üle pärisorjuse.
Esimese üldlaulupeo ajaks
olid eestlased oma juured
avastanud ja omandanud
rahvusliku iseteadvuse, mis
innustas oma kultuuri, kirjanduse ja majanduse arendamisele ning kaitsmisele. Kujunes
eesti rahvuslik kirjakeel.
Keelt ja rahvast kaitsevad
lisaks juurtele ka sümbolid.
Keele saatuses on oluline
kõneleja suhtumine sellesse
– iseteadvus, keeleuhkus,
ajaloomälu. Keele säilimisel on oma osa kujunditel,
nendega seotud traditsioonidel, legendidel ja kaanonitel.
Nende kaudu süveneb rahva
eneseuhkus.
Artikli alalõigus „trendid” (eesti
keeles suundumused, hoiakud, moed) käsitleb prof Vääri
eestlaste trende suhtumises
oma keelesse, kultuurisse ja
rahvasse. Viimaseks eesti
keelt, kultuuri ja rahvast puudutavaks trendiks on nihilistlik
omamaise alavääristamine
ning vältimine ja välismaise
eelistamine. See avaldub värvilise väliskauba eelistamises,
maaelu hävitamises, omakultuuri ignoreerimises ja eesti
kirjakeele alavääristamises.
Keelekaitsjas on kordustrükina avaldatud veel Ed. Vääri
artikkel „Võõrsõnade liikumine
eesti keelde”, „Kirjuta ja räägi
õigesti”, „Liivi kiri ja kirjakeel”
ning „Kuus kildu minevikust”,
mis on mälestuskillud läbielatud ajaloosündmustest. Viimane on pandud kirja mõttega,
et lugejad võtaksid ise edasi

arutada meie raske ajaloo üle
ning mõelda, kas kättemaks,
pealekaebamine, kadedus
jms tsivilisatsiooni algusest
peale homo sapiensi iseloomustanud jooned aitavad ikka
säilitada meie riiki, rahvast,
keelt ja kultuuri. Isa jalgratta
pärast „vabastaja” kuuli tõttu
pea surma saama pidanud Ed
Vääri soov oli, et tema mälusoppidest paberile jõudnud
killud aitaksid lugejaid elada,
käituda arukamalt kui meie
varasemad põlvkonnad.
Veel pälvib tähelepanu TÜ
emeriitprofessori Heino Siiguri
artikkel meie õiguskeelest.
Reet Vääri kirjeldab probleeme Tartu Loomemajanduskeskusele nime leidmisega ja
nime konkurss kestab. Nime
otsitakse kolmele ilusale ja
väärikale hoonele (Kalevi 13,
15 ja 17) ning nimed peaksid
olema vaimukad, säravad, julged, loovad, värsked, lennukad, lühikesed ja suupärased
ning koosnema maksimaalselt
kahest sõnast. Nimesid saab
saata e-aadressile: info@lmk.
ee ning parimaid nimepakkujaid ootab rahaline auhind
3 000 krooni (1 000 krooni
maja).
Leo Kaagjärv kirjutab
nominativiidest 18 aastat
hiljem. Tuues näite, et Elion
Ettevõtted Aktsiaselts asemel
ütleks haritud eestlane Elioni
Ettevõtete Aktsiaselts.
Saame lugeda Leo Kaagjärve
kirjavahetust Margus Saarega
telesaate „Saame kokku Tomi
juures” poisi nime üle. Kas
Tomi või Tommi juures?
Aime Kinnep arutleb, kas
internetikeeles aabitsat tähendav sõna veebits läheb
käiku internetiraamatukogu
tähenduses?
Jõuamegi ühe põnevama
artikli juurde selles ajakirjas.
Reet Vääri annab ülevaate
23.08. 2010 Eesti presidendi
Toomas Hendrik Ilvese poolt
välja kuulutatud sõnavõistluse ehk sõnause uute riigi ja
ühiskonnaga seotud mõistete
paremaks väljendamiseks

eesti keeles, tulemused. Sobivaid vasteid otsiti 11 mõistele,
lisaks võisid osalejad esitada vasteid ka oma pakutud
mõistele. Vastukaja oli elav.
Võistlusel osales 593 inimest
2 123 sõnaettepanekuga.
2. detsembril kuulutati välja
võistluse tulemused. Sõnause
üldvõitjaks tunnistati taristu.
Mida see sõna, mis põriseb nagu mootorratas, tähendab ja mida tähendavad
averus, avaõiguslik, juhind,
kestlik, peavoolustamine,
teisestamine, toimeabi, toimija, vabasektor, kärgpere,
tundetaip, penipaun, saate
teada, kui soetate ajakirja.
Lisaks saate lugeda Johannes
Aaviku 130. juubelikonverentsi teese. Siiri Randmaa
kirjutist kirjanik „Ain Kaalepi
sõnaloomest ja tõlkimisest.”.
A. Kaalep on tänavune F.
J. Wiedemanni keeleauhinna laureaat. Külliki Kask on
koostanud Eesti Keele Kaitse
Ühingu kroonika ehk ülevaate
aasta jooksul kordasaadetust.
Ja B. G. Forseliuse Seltsi
esimehe Madis Linnamägi
artiklitest saame teada, mida
kujutab endast medal „Suur
Kuldtukat” ja miks ning kellele
seda omistatakse ja mille puhul on loodud medal „Wastne
Testament 1686”.
Ainuüksi see väljaanne iseenesest peaks andma vastuse küsimusele kas eesti keel
on intelligendi keel? Kannab
välja küll.
Ajakirja Keelekaitsja üksiknumber maksab 25 krooni
(nüüd siis 1,60 €).
Tellida saab toimetusest:
Punga 7, 51009 Tartu
reet.vaari@gmail.com
740 3047, 5349 5878
Eesti Keele Kaitse Ühingu kodulehel: http://www.ekky.ee
Head lugemist, kaasamõtlemist ja keelehoidu!
Ülevaate pani kirja
Margit - Mariann Koppel

NKK Sakala ringkonna tegemised
19. jaanuaril istus Naiskodukaitse Sakala ringkonna
juhatus esimest korda sel
aastal ümarlaua taha, et võtta
kokku aasta 2010 ning jagada
juhiseid 2011 aastaks. Ringkonna juhatus oli kohal täies
koosseisus: Karin Ilus, Evelin
Lappalainen, Ele Lehes, Leili
Särg ja Vika Zieds, osales
ka ringkonna instruktor Piret
Taim.
Räägiti 2010. aasta kordaminekutest. Aasta suursündmuseks
kujunes kindlasti Võidupüha
tähistamiseks Viljandis toimunud üleriigiline paraad, kus
NKK Sakala ringkonnal oli
kandev roll. Üritusega oli seotud ligemale 30 meie naiskodukaitsjat. Kordaläinuks peeti ka
NKK Sakala ringkonna poolt
korraldatud Naiskodukaitse
aastapäeva tähistamist Olustvere mõisas.
2010. aastal viidi Sakala ringkonnas esimest korda täies
mahus läbi Naiskodukaitse
baasväljaõpet, mis koosneb
neljast moodulist: organisatsiooniõpetus, esmaabi, toitlustamine ning sõdurioskused.
Ringkonna juhatus pidas toredaks algatuseks orienteerumis-

Foto: K. Käärik
• Suure-Jaani jaoskonna naised
mängu „Sakala Seiklus 2010“
toimumist. See oli suunatud
noortele ja ka linnarahvale,
osalejaid/korraldajaid oli sadakond ning positiivse tagasisidena saadi enda ridadesse
neli uut aktiivset liiget.

1. jaanuari 2011 seisuga kuulub Sakala ringkonda 82 tegevliiget, neist 22 astus tegevliikmeks eelmisel aastal.
Räägiti veel ka 2011 aasta
plaanidest. Üheks eesmärgiks
seati erialagruppide loomine ja

töösse rakendamine. Naiskodukaitsesse kuuludes on võimalik valida erinevate tegevusvaldkondade vahel, milleks on
esmaabi, toitlustamine, side ja
staabi grupp, avalikud suhted,
kultuur, sport, formeerimine või

olla noortejuht. Tegevust jagub
igale eale.
Esimene samm erialagruppide
käivitamiseks sai tehtud. NKK
Sakala ringkonna algatusel
tulid juba k.a. jaanuari teisel
nädalavahetusel kokku lõuna

piirkonna erialagruppide juhid,
jagati kogemusi ning püstitati aasta eesmärke. Sellist
kogemuste vahetust pidasid
õppepäevast osavõtjad igati
vajalikuks ning motiveeritult tegutsedes on nad valmis kas-või
mägesid liigutama. Loodame,
et see entusiasm ei rauge!
Juhatus kutsub ringkonnakogu
kokku selle aasta 2. märtsil.
Ringkonnakogul kinnitatakse
aasta eelarve ning tegevuskava ja ka revisjonikomisjoni aruanne. Sellel aastal saab Sakala
ringkonna esinaise Vika Ziedsi
volituste kehtivus otsa ning ka
ringkonna aseesinaise Karin
Ilus´a asemel tuleb ringkonnakogul valida uus. Aga pole
ju keeldu nende kandidatuuri
uuesti üles seadmisele. Valiku
saavad teha siiski naised ise.
See ongi demokraatia.
Kokkuvõttena võib tõdeda,
et arutamist oli omajagu ning
koostatud uus tegevusplaan
tõotab NKK Sakala ringkonnale tuua jällegi väga tegusa
ja huvitava aasta.
Piret Taim
NKK Sakala Ringkonna
instruktor
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Kaitseliidu
noorteinstruktorite
õppepäev
08. veebruaril toimus Harju malevas noorteinstruktorite õppepäev. Päevakavas oli mitmeid teemasid.
Õppepäeva alustas Küberkaitseliidu üksuse liige ülevaatega üksuse taustast, põhimõtetest, võimekusest,
prioriteetidest jne. Esinemine toimus esmakordselt
Skype teel: lektor Veljo Raide oli Tartu malevas ja
kuulajad Harju malevas. Saime põhjaliku ülevaate ja
eriti puudutas meid väljatöötatud viktoriin 3-4. klasside õpilastele, mis noorteinstruktorite abiga viiakse
koolidesse. Viktoriini tööversiooni pealkiri on „Eesti
otsib küberstaari“.
Järgmine esineja, Kersti Kivirüüt, oli programmist
Euroopa noored. Sõnumi sisuks oli 13-30. aastatele
noortele suunatud tegevus.
Pealelõunat arutasime otseselt tööga seotud küsimusi: väljaõppeplaani (VÕP) täitmine, kursused,
aastakäsk, koostööüritused, vormid jne.
Kerstin Käärik
noorteinstruktor

PALJU ÕNNE
91
Eduard VEERSALU
86
Raimund TOOM
82
Valev KASKA
65
Rein VALG
60
Arne MERILA
Foto: K. Käärik
• Koju said noorteinstruktorid tulla
saadud tööriietusega, soe jope ja
müts kuuluvad talviste ürituste
juurde

50
Paul KASIK

Vabatahtlik, see tähendab prügikorjaja
26. jaanuari k.a. lõunases
raadiovestluses rääkis Annika
Uudelepp pikalt oma uurimusest vabatahtlikkuse teemal.
See olla edumeelne, kasvatav
ja kaasahaarav, rahvale ja ka
riigile igati teretulnud nähtus.
Kes need on, need vabatahtlikud? Prügikorjajad, tulevad
maalt ja linnast kokku ning koristavad ühe päevaga puhtaks

suure laraka metsa. Teeme
ära! Õhtuks mets puhas, üldrahvalik plusspunkt teenitud,
päikest ja värsket õhku peale
kauba. Vabatahtliku tegevuse
alla ei mahtuvat vanakeste ja
oma sugulaste abistamine.
See olevat midagi muud.
Kordagi saate jooksul ei komistanud küsitleja ega uurija
keel kaitseliitlaste otsa. 20

000 inimest, kellest osa on
oma rahvast ja riiki teeninud
juba 20 aastat saamata mingit
palka, kulutanud sadu päevi
õppustel, kadunud inimesi
otsides, põlevaid metsi kustutades, valvates ja julgestades,
ei vääri vabatahtlikkuse uurija
meelest isegi nimetamist.
Üldse nõuab erilist osavust nii
suurest patriootlikust tegevu-

sest mööda vaadata. See on
umbes samasugune trikk, kui
uurida elevandi saba märkamata, et see ripub elevandi
küljes.
Lugupeetav uurija, kui te
edaspidi märkate huvitavat
puud, söandage kahelda, et
selle taga võib olla mets.

15. jaanuaril tähistas Sakala
malev ajaloolist Vabadussõja
Kärstna lahingut noorkotkaste
ja kodutütarde ühise orienteerumisvõistlusega kunagisel lahinguväljal. Võisteldi lahingupaaridena kahes vanuserühmas.
Peale orienteerumise pakkus
rada lisaülesandeid: laskmist,
esmaabi, ajaloo tundmist, tähelepanu teritamist ja nutikust.
Kärstna väljad olid lumised
1919. aasta jaanuari alguses,
mil käis sõda Eesti Vabariigi elu
või surma peale, seda lumisemad olid need nüüd, nõnda et
tuli sumbata, kohati puusadeni
sisse vajudes. Külma ei tundnud
keegi, pigem võttis aurama.
Võistlejaid oli 30, suuremad
andsid välja pärislahingus võidelnud Viljandi ja Tartu koolipoiste mõõdu, väiksemad olid
seda vapramad. Tugipunkt ja
katusealune oli nagu ikka Kärstna tollane mõisahoone, nüüdne
koolimaja. Seal oli üles pandud
väike teemakohane pildinäitus,
mis koosnes peamiselt „Eesti
Vabadussõda 1918-1920“ piltide koopiatest, mis kajastasid
Vabadussõjas kasutada olnud
relvi, sh Kärstna lahingu võidukat kahurit, lahingutandrit,
Vabadussõjas silma paistnud
ohvitsere, k.a. kõik 10 Viljandimaalt pärit kindralit, ja ka seniseid lahingumänge. Üks kontrollpunkte rajal paiknes Kärstna
lahingutes langenute ausamba
juures. 18 nime mustas kivis
meenutamas meie omariikluse
hinda. Elanuks need mehed ja
nende lapsed ning lapselapsed
praegu Kärstnas, ei oleks Kärstna kool väljasuremise hirmus.
Aga Vabadussõjas langes üle
6 000 eestlase, lisame siia Teises maailmasõjas ja Venemaa
vangilaagrites hukkunud, aga
nende sündimata jäänud lapsed
– me kannatame kibedasti veel
praegugi selle vereohvri pärast.
Ilma vastupanuta ent poleks
meid sama hästi kui olemas.
Enne rajaleminekut, mil kaitseliitlased mehitasid oma kontrollpostid, said võistlejad Kärstna
mõisa ilusas soojas saalis ülevaate ajaloolisest lahingust, sel-

Sakala malev korraldas
taas Kärstna lahingumängu

Tartus mälestati
leitnant
Julius Kuperjanovit
2.02.11. möödus 92 aastat Vabadussõja kangelase leitnant
Julius Kuperjanovi surmast.
6. veebruaril 2011 kell 11.00
kogunesid tartlased, Tartu Linnavalitsuse, Kuperjanovi Üksik
Jalaväepataljoni, Kaitseliidu
Tartu maleva, KVÜÕA Kõrgema Sõjakooli, Tartu üliõpilaste
ja asutuste, liitude ja seltside
esindused J. Kuperjanovi
kalmu ümber, et mälestada
hukkunud kangelast.
„Päevalehe“ (ilmus
10.02.1919.) eri-kirjasaatja
kirjutas (05.02.1919.): “Homme sängitatakse langenud
kangelane mulda ja sellest
võtab kogu Tartu leinates
osa. Koolid ei tööta, poolest
päevast on kõik kauplused,
söögimajad, restoranid ja
teised lõbustuskohad kinni.
Matmine saab pidulik olema,
mille tseremoonia eri-komisjoni poolt välja-töötatud.
Sõidan leinamajasse (Tähe
43). Uulitsal ukse ees seisavad sõjaväelastest auvahid.
Sisse ja välja voolab vahet-

pidamata inimesi. Igaüks
tahab oma ülimast lugupidamist selle põrmu vastu
üles näidata, kelle nime
juures kord Eesti ajalugu
aukartusega peatub. Keset
saali, elavate lillede keskel,
püssidega auvahtidest sisse
piiratud, kes kui kivikujud
liikumatult seisavad, puhkab
kangelane suurt väsimust.
Lõug ja suu on kuni ninani
valge rätikuga kinni kaetud.
Muidu on nägu tõsine ja
rahulik, nagu ta elusalt ikka
tõsine ja rahuline oli, ka kõige kriitilisemal silmapilgul.
Tänu ja kaastundega paitavad hulkade pilgud neid
musti käharaid juukseid,
kelle kandjale tartlased nii
palju võlgnevad...“
Nii ka tänavu süüdati üheskoos küünlad meie vabaduse
eest langenud kangelasele.
Kõigil kohaletulnuil oli võimalik
mälestuseks saada raamat
„Hundipoja surm“.
EESTI EEST!
J. Kuperjanovi Selts

Priit Silla

Vanemleitnant Mati Sepp
26.09.1939–08.01.2011

• Sõjaplaani pidamas
le kui murdelahingu tähtsusest
ja Vabadussõjast üldse. Kuulajad olid kui üks suur kõrv – oldi
ju Kaitseliidu noorimad liikmed.
Pärast võistlust järgnenud autasustamise juurde kuulus veel
tükike ajalugu: kinnitada piltide
alla 20 Eesti ohvitseri nimed.
See oli kõva pähkel, mis näitas,
et Vabadussõjale peab kool
rohkem aega leidma. Räägime
rahvusülikoolist, aga kas meil
on ka rahvuspõhikool?
Kärstna lahingumängu on korraldatud 19 korda, alates 1993.
aastast. Põhjus on Eestile tähtsa
ajaloosündmuse meenutamine
noortele, kes said koolivaheaja
tõttu matkata ja sõda mängida
samadel kuupäevadel ja samas
paigas, kus kunagine lahing
aset leidis. (Kärstna lahing(ud)
peeti 2-6. jaanuarini 1919).
Tänavune lahingumäng tehti
maleva kaitseliitlaste hõivatuse
tõttu tubli nädal aega hiljem.

Mängu korraldas uus tegija,
noorteinstruktor Ain Laane, kes
tõi kaasa uuenduse: orienteerumisvõistluse lahingupaaridena.
Noortele meeldib võistelda ja
teeb neile asja elavamaks.
Senine mäng tähendas rühma
umbes 10km retke lahingutandri
piiril, kus sattuti varitsustele ja
anti vaenlasele tuld. Noori olid
aitamas ja julgestamas alati lastesõbralikud kaitseliitlased Harri
Mäesalu, Meelis Eelmaa, Raivo
ja Fred Asuküla, Ene Lebrett,
Urve Loit, Varje Toomast, Madis
Rebane, Roman Aver, Rauno
Pettai, Antonina Eek, Janne
Suigusaar ja maleva pealiku
k.t, kpt Marek Susi. Tulevikku
silmas pidades arvas kapten, et
lahingumängu võiks korraldada
pereüritusena, kuhu noorkotkad–kodutütred kutsuvad kaasa
oma vanemaid. Miks ei võiks
nemadki saada osa sportlikust
tegutsemisest ja Kärstna kooli

kokkade kunstist ning direktori
lahkusest?
Kärstna lahingumängudest on
kokku osa võtnud u 700 koolinoort, sest on ju noorkotkad
ja kodutütredki koolinoored.
Neile tähendab Kärstna lahing
midagi rohkemat kui mistahes
muu lahing, millega neil pole
tundevärsket sidet. Noorte huvi
lahingumängu vastu viis 2000.
aastal Sakala maleva pealiku
kpt Mati Mummi mõttele hakata
korraldama õpisõite Vabadussõja lahingupaikadesse Eestis
ja Põhja-Lätis. Zemessardze
abil selgitati mitme mälestusmärgi asukohad Lätis ja kujunes
välja ühe- ning kahepäevane
marsruut. Need õpisõidudki on
kestnud kümmekond aastat ja
neil on osalenud mitmeid koole.
Oma riigi ja rahva ajalugu au
sisse – seegi on üks Kaitseliidu
ülesannetest.
Priit Silla

Kaitseliidu Meredivisjoni liige.
Eesti Eruohvitseride Kogu liige.
Mati Sepp sündis 26. septembril 1939 Viljandimaal Ramsi
külas.
1958. aastal lõpetas Viljandi 1. keskkooli.
1961. aastal lõpetas Tallinna Merekooli laevajuhtimise
erialal.
1961-1969 töötas Eesti Merelaevanduse laevadel tüürimehena.
1969-1972 teenis ohvitserina NL mereväes.
1972-1979 töötas Eesti Merelaevanduse laevadel vanemtüürimehena ja kaptenina.
1979-1980 oli tegevuses Tallinna Olümpia purjeregati organiseerimiskomitees.
1980-1995 Tallinna sadamakapteni teenistuses vahetuse
ülemana.
1996-2002 Eesti Piirivalve mereosakonnas vanemohvitserina.
2002. aasta veebruaris omistati vanemleitnandi auaste.
Autasud:
2000. aastal Piirivalve rinnamärk „Mõõk ja Ilves“
2001. aastal Piirivalve ohvitseri teenetemärk „Piirikotkas“
2003. aastal Kaitseliidu III klassi teenetemedal
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Mati Seppa jäid leinama abikaasa, poeg ja viis lapselast.

Tellimisnumber 00911
Toimetus

KL Sakala Malev
Peetrimõisa 71024
Viljandimaa

Väljaandja

Kaitseliidu Sakala Malev
pealiku kt kpt Marek Susi,
lauatel 717 9201, faks 717 9200,
e-mail: oma.maa@mail.ee

Toimetajad

Rein Kikas 5331 3274,
e-mail: rein.kikas@mail.ee
Kerstin Käärik 522 1866,
e-mail: kerstin.kaarik@mail.ee
Trükk OÜ Vali Press, Põltsamaa

