OMA MAA

Märts 2013

Kaitseliidu Louna-Eesti malevate häälekandja

1

Nr. 159
Märts 2013

Kohalikud omavalitsused ja Kaitseliit Viljandimaal
Pea aasta tagasi, 2012. aasta I ja II kvartali vahetusel,
korraldas Oma Maa küsitluse
Viljandi maakonna omavalitsuste juhtidele – volikogude
esimeestele ja vallavanematele/linnapeadele – Kaitseliidu
kohta. Neile esitati 15 küsimust,
mis laias laastus hõlmasid kogu
Kaitseliidu tegevust ja olemasolevaid või võimalikke suhteid
kohalike omavalitsustega ja
nende juhtidega. Kolmekümnest omavalitsuse juhist leidis
võimaluse küsimustele vastata
11 juhti ja seda enamuse puhul
peale kahekordset meeldetuletust! Vastanutest ainult 1
(üks!) oli volikogu esimees, kes
tunnistas, et ta ei valda teemat
ja seepärast ei oska esitatud
küsimustele vastata. Vähemalt
aus vastus, sest ükski küsimus
polnud selline, mille puhul oleks
saanud kasutada ütlust, et vaikimine on nõusolek. Ülejäänud
kümnest olid 2 linnapead ja 8
vallavanemat. Ühest linnast ja
kolmest vallast ei tulnud kelleltki
vastust.
Vastused olid üldiselt tagasihoidlikud, mis näitab, et omavalitsuste juhtide teadmised
Kaitseliidust ja riigikaitsest
üldse on küllaltki kesised. Kuna
küsitluse eesmärgiks polnud
välja selgitada väheste või lausa puudulike teadmiste põhjusi,
jäigi see esialgu ka teadmata.
Minimaalselt või vääriti teati
üldisi andmeid Sakala Maleva
kohta. Sellest tulenevalt jäid ka
seosed kohalike omavalitsuste
ja Kaitseliidu maleva vahel
üsna üheülbalisteks. Kaitseliidu
rolli nähti enamikes vastustes
vaid abistajana kriisi- ja hädaolukordades ning ka noortega
tegelejana. Viimases olid pea
kõik vastajad ühel meelel. Mitte
keegi ei osundanud seostele kohalikele omavalitsustele
(KOVidele) seadusega pandud
riigikaitse ülesannete täitmise
ja Kaitseliidu õpetava-abistava
rolli vahel. Ükski vastaja ei
pidanud oluliseks Kaitseliidu
tegevust kohalikule omavalitsusele selles küsimuses kaasabi
osutamiseks. Kuigi kohalike
omavalitsuste korralduse seaduse §-s 6 otseselt ei sätestata
KOVe ülesandeid riigikaitse
alal, on selle paragrahvi lõikes
4 punktis 1 sätestatud – „Omavalitsusüksus täidab riiklikke
kohustusi mis on talle pandud
seadusega“. Rahuaja riigikaitse seaduse § 24 „Kohalike omavalitsuste ülesanded riigikaitse
ettevalmistamisel“ aga kehtestab kohalikele omavalitsustele
nõuded koguni seitsmes punktis ja nende täitmiseks oleks
mõistlik kaasata asjakohase
väljaõppe või ettevalmistuse
saanud kaitseliitlasi ja naiskodukaitsjaid ning ka vanema
astme noorkotkaid ja kodutütreid. Võib olla on probleem
ka selles, et Vabariigi Valitsus
(samuti kaitseministeerium ja

maavalitsus) ei ole seaduse
nõuete täitmise kontrollimisel
olnud seni piisavalt järjekindel
ja seetõttu on osa tegevusi
jäänud tähelepanuta nii eelnimetatute kui KOV juhtide
poolt? Kohatu on vist arvata,
et kohalike omavalitsuste juhid
küll teavad KOVidele pandud
kohustusi, aga küsimustele vastates ei osanud neid seostada
Kaitseliiduga?
Ka üldises plaanis ei olnud
märgata, et KOV juhid teaksid
omavalitsuste riigikaitse ülesandeid või et nende küsimustega
üldse kohtadel tegeletakse.
Suures enamuses omavalitsustes ei ole viimase kahe
aasta jooksul kordagi arutatud
Kaitseliiduga või selle eriorganisatsioonidega seotud küsimusi.
Ühes vallavalitsuses oli seda
teemat siiski arutatud ja ka üks
volikogu oli arutanud Kaitseliidu
poolt noortega korraldatavat
tegevust ilmselt seoses vajadusega seda rahaga toetada.
Kahes omavalitsuses pidi aga
väidetavalt koostöö Kaitseliiduga sujuma ka ilma, et seda
oleks vaja volikogus või kohalikus valitsuses üldse arutada?!
Enamikel juhtudel teati vaid
väga umbkaudselt mitu kaitseliitlast ja naiskodukaitsjat omavalitsuse piirkonnas elab. Kaitseliidu eriorganisatsioonides
tegutsevate noorte arvu teati
pisut paremini. Küsimusele,
milles näete Kaitseliidu üksuse
(kaitseliitlaste) kasulikkust või
vajalikkust vallale/linnale?, olid
vastused väga napisõnalised
ja kaks vastajat vastasid sellele
küsimusele koguni „kriipsuga“.
Seegi näitab, et teadmised
Kaitseliidu, tema olemuse,
võimekuse ja eesmärkide kohta
on üsna kesised. Kuna ei teata
omavalitsuse territooriumil elavate kaitseliitlaste ja naiskodukaitsjate arvu, ei osata esitada
ka arvamust nende konkreetse
rakendamise kohta. Pigem
kurdetakse, et neid ei jätku või
elanikel pole huvi Kaitseliidu –
KL (ka Naiskodukaitse – NKK)
vastu. Näiteks küsimusele, kas
teie vallas/linnas peaks olema

ka vähemalt üks Naiskodukaitse üksus (jaoskond, rühm), anti
vastus, et „... võiks ikka olla,
kui huvilisi oleks“. Üks vastanutest väidab, et vald olevat
selleks liiga väike, et siin saaks
moodustada ühte Kaitseliidu
ja Naiskodukaitse allüksust
(rühma, jaoskonda, jagu või
gruppi). Arvud räägivad aga
midagi muud. Väga üldistatult
arvestades, kui võtta potentsiaalseks täisealiste isikute
arvuks 50% valla/linna elanike
arvust ja oletada, et nendest
ligikaudu iga kümnes mees ja
viieteistkümnes naine võiks
olla Kaitseliidus või Naiskodukaitses, siis ei ole maakonnas
mitte ühtegi omavalitsust, kus
ei võiks olla vähemalt ühte nii
KL kui NKK allüksust. Ka kõige
väiksema elanike arvuga vallas
(cá 760 elanikku) on hea tahtmise korral võimalik moodustada
üks Kaitseliidu rühm (20-25
liiget), rääkimata jaost (6-10
liiget) ja üks Naiskodukaitse
jaoskond (10-12 liiget) või eriala
grupp (alates 3 liikmest). Maakonna suurimas omavalitsuses
(cá 19 000 elanikku) võiks olla
mitte ainul rühm või kompanii
vaid terve malevkond (vähemalt
300 kaitseliitlast, potentsiaal on
kuni 450) nagu oligi enne 1940.
aastat, kus elanikke selles
omavalitsuses oli tollal ligikaudu ainult 10-11 tuhat. Lisaks
võiks siin olla veel pea tosina
jagu NKK jaoskondi. On aga
ainult üks NKK jaoskond! Miks
neid aga rohkem ei ole, selle
küsimuse võiks endale esitada
nii KOV juhid kui Kaitseliidu
maleva juhid. Samas on see
ju omavalitsuste endi ressurss,
mida nad kahjuks piisavalt ei
tunne ja seetõttu ehk sellesse
võõristavalt suhtuvad. Keegi vastanutest ei osundanud
võimalusele, et Kaitseliit oma
paramilitaarsete intellektuaalsete ja ka füüsiliste võimetega
võiks hoopis omavalitsuste
ametnikke ja elanikke välja õpetada, kuidas kriisiolukorras või
looduskatastroofi puhul käituda
ja teisigi aidata. Mida vähem on
abivajajaid, aga neid on igas

omavalitsuses niigi arvestatav
hulk, seda paremad on kahju
ärahoidmise tulemused. Kaitseliit praeguse arvukuse ja sellest
tingitud võimekuse juures pole
kahjuks suuteline abistama sadades kordades suuremat abivajajate hulka. Meie ülesanne
on pigem tegutseda selles suunas, et abivajajaid endid oleks
kriisides ja ohuoludes palju
vähem ja hoopis kaitseliitlaste
ja naiskodukaitsjate oskuslikke
abilisi oleks rohkem.
Noorte kasvatuse ja harimise
probleem on kõigile KOV juhtidele õigustatult südamelähedane. Samas on tekkinud peaaegu „surnud ring“ juhendajate
– noortejuhtide – osas. KOV
juhid vaatavad Kaitseliidu poole
– leidke meie noortele juhid, kes
nendega tegeleks ja Kaitseliit
vaatab KOV juhtide poole –
leidke sobivad inimesed, keda
saata õppima Kaitseliidu Kooli
kursusele noorte juhiks olemist. Kaitseliidus pole kahjuks
praegu piisavalt neid liikmeid,
kes võtaks täiendavalt endale
kohustuse noortejuhi ülesandeid täita. Omavalitsused ei leia
samuti sobivaid inimesi, kes põhimõtteliselt ainult omast vabast
tahtest ja ajast, mida peaaegu
kuidagi ei hüvitata, oleks nõus
seda tegevust korraldama.
Noortega tegelemine on üsna
vastutusrikas ja kindlasti ka
selleks vajalikke teadmisi ja
oskusi nõudev tegevus, mis
kõigele lisaks nõuab, olenevalt
küll tegevuse intensiivsusest,
omajagu aega. Enne II Maailmasõda maksti enamikes
Eesti koolides õpetajatele,
kes tegelesid noortejuhtidena,
proportsionaalset lisatasu ja
see motiveeris paljusidki. Kuna
majandussüsteem on nüüdki
põhimõtteliselt sama ning ainult
„õhust ja armastusest“ keegi
ära ei ela, on ilmselt üheks
probleemi lahenduseks „materiaalne huvitatus“ ehk lisatasude maksmine noorte rühmade
juhtidele. Kes maksab, millest,
kuipalju jne., see on KOV juhtide tarkuse, leidlikkuse ja kokkulepete küsimus. Kui vabariigi

valitsus leiab võimaluse koolide
või ka Kaitseliidu kaudu selleks inimestele maksta, oleks
see samuti üks võimalus. Ilma
selleta aga asi vaevalt paigast
nihkub.
Et Sakala Maleva vaieldamatult
kõige tuntuim toetajaliige on
Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves ja seda juba
2007. aastast, teadsid ainult
pooled (täpsemalt 5 üheteistkümnest) vastanutest ?! Selleks
pakuti ka minister H.-V. Seederit, kes on hoopis KL tegevliige
ja juba üle 10 aasta maleva
pealiku abi ning käesoleval ajal
ka Kaitseliidu keskjuhatuse ja
vanematekogu liige.
Elukorralduse turvalisusega on
omavalitsustes olukord erinev.
Mõnes omavalitsuses ei ole
sellega probleeme või „tundub
praegu, et turvalisusega ei ole
probleeme“, või „ei ole olnud
erilisi probleeme...“ nagu vastustest selgub. Mitu omavalitsust on korraldanud suhted
politseiga nii, et nendel on
hetkel turvaline, on rakendatud
ka abipolitseinikke, kes võivad
olla samaaegselt ka kaitseliitlased (kuid võivad seda ka mitte
olla). Kahes omavalitsuses on
vähemalt aeg-ajalt probleeme
avaliku korra või turvalisuse
tagamisega. Ükski vastanutest
ei osutanud võimalusele kaitseliitlasi organiseeritult rakendada
avaliku korra kaitsel. Kaitseliidu
motoks, ehk tegevusjuhiseks,
on alates 1917. aastast olnud
lause „Kaitse kodu!“. Moodsate sõnadega võib seda öelda
– taga oma kodu turvalisus!
Ja seda mitte ainult väliste
vaenulike tegelaste eest vaid
ka sisemiste paharettide eest.
Tõsi tänapäeval kehtestatud
ranged nõuded igasuguse jõu
kasutamise kohta ei ole võrreldavad 70 või 80 aasta taguste
õigustega ja kommetega ning
teevad sellekohase tegevuse
õiguslikult keeruliseks, kuid eelnevates vestlustes on nii mõnigi
omavalitsuse juht tunnistanud,
et ainuüksi kaitseliitlaste kohalja nähtavalolek mõjub paljudele
potentsiaalsetele õiguserik-

kujatele kainestavat muljet
avaldavalt. Seadusi teevad
inimesed inimestele ja kuna õigusnormide eesmärk on üldiste
käitumisreeglite kehtestamine,
siis saab neid probleeme lahendada suveräänse riigi rahvaesindajate kogu, kellel on õigus
seadusi koostada ja vajadusel
ka kohendada. Ettepanekuid
rahvaesindajatele on võimalik
teha nii kodanikel kui kodanike
ühendustel. Või on äkki nüüd
küsimus kirjaoskuses?
Üldiselt on KOV juhid kaitseliitlaste endi käitumisega rahul
või siis ei ole teave viimaste
võimalikest vääriti käitumisest
jõudnud KOV juhtideni. Ühe
KOV juhi poolt esitati vastusena
sellele küsimusele konkretiseerimata väide, et „musti lambaid
jätkub igale poole, ka hunte on
lamba nahas.“ Selline vihje on
kas oletus või tegeliku juhtumi
enda teada jätmine, aga võibolla ka ainult kahtlus? KOV
juht ei tohiks selliste juhtumite
ilmnemisel neid mitte salata ega
anonüümselt käsitleda vaid ta
peaks pöörduma asjakohase
teabega maleva pealiku poole,
ka siis, kui olukord on nõudnud
politsei või teiste isikute (näiteks
valla-ametnike) sekkumist.
On väga hea ja mõistetav,
kui KOV juht, saades teada
kellegi vääritult käitunud isiku
astumisest või soovist astuda
Kaitseliitu, Naiskodukaitsesse või noorteorganisatsiooni,
teataks selle isiku käitumisest
piirkonna konstaablile või Kaitseliidu (ka Naiskodukaitse)
kohaliku üksuse pealikule ehk
ka talle teadaolevalt staažikale
kaitseliitlasele. Ideaal-lahendus
oleks see, et KOV juht ise on
Kaitseliidu või Naiskodukaitse
liige ja parimal juhul kohaliku
üksuse pealik või vähemalt
viimase abi. Reeglina enne
isiku vastuvõtmist Kaitseliitu
toimub n.ö. taustakontroll tema
varasemate võimalike õiguserikkumiste kohta ja saadakse
iseloomustus ka kohalikult
piirkonna politseiametnikult,
kes peab selleks vestlema isiku
naabritega, lähedastega ja KOV
ametnikega.
Küsimusele, kuidas Teie arvates vald/linn saaks teha koostööd Kaitseliiduga (kaitseliitlastega), kui see Teie arvates
on üldse võimalik või vajalik?,
vastati võrdlemisi napisõnaliselt. Põhimõtteliselt olid kõik
vastajad nõus, et koostöö Kaitseliiduga on võimalik. Pooled
vastajad peavad sellist koostööd ka vajalikuks. Samas leiti,
et „saaks ikka koostööd teha,
aga ettepanek võiks ikka tulla
Kaitseliidult“. Leiti ka seda,
et koostööd saaks teha just
noorte – s.t. noorkotkaste ja kodutütarde osas. Osa vastajaid
aga teatasid, et koostöö juba
toimib, nii „vastavalt vajaduseJärgneb lk 2
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Käes ongi juba märtsikuu,
paastukuu ja ühtlasi kevadekuu, sest kuu 20. päeva
lõuna ajal astub selle aasta
astronoomiline kevad oma
õigustesse. Päevad on juba
märgatavalt pikemad ja ööd
selle võrra lühemad ning
nagu meie kliimas talve lõpu
poole ikka – päeval sulatab
ja öösel külmetab. Vaheldumisi sajab ja on ka soojemat
päikesepaistet. Linnudki on
rõõmsamat häält hakanud
tegema. Loodus hakkab taas
ärkama.
Mida see kuu meile toob?
Kõigepealt 8. kuupäeval juba
okupatsiooni ajast juurdunud
naistepäeva, kus naisi lilledega meeles peetakse ja
mehed kipuvad vahel seda
omamoodi tähistama. On
avaldatud palju arvamusi,
kas seda kommunistlikku
tähtpäeva on ikka vaja tähistada? Ehk on parem mõelda
nii, et ega niivõrd seda päeva
ennast ei ole vaja tähistada
vaid sel päeval on passlik
naisi meeles pidada ja neid
rohkem austada, kui seda
tavaliselt tehakse. Ja selle
vastu ei tohiks kellelgi tõsiseid väiteid olla. Aga eks
see ole ka igaühe enda otsustada, sest riiklik tähtpäev
see ei ole.
14. kuupäeval aga on ka
riiklik tähtpäev – Eesti emakeele päev! Ja see on juba
oluline päev. Emakeel on ju
meile kõige lähedasem ja
armsam keel ja tean enda
kogemusest, et ka selle
keelega saab laias ilmas

asju ajada, kui pea lõikab ja
pisutki näitlejaoskusi on. Aga
lauluski öeldakse, et „meis
igas on kübeke klouni“.
Kümme päeva hiljem on algselt kiriklik aga ka ilmalikku
ellu juurdunud palmipuude
püha ja sellest viis päeva
edasi on päris riigipüha nii
Eestis kui enamikes Euroopa ja maailma riikides ehk
SUUR REEDE. Sinna vahele jääb 25. märts – 1949.
aasta küüditamise alguse
päev, mil Eestimaalt viidi
Siberi külma ja nälga üle 20
000 naise, lapse ja vanuri
ning ka mõned mehed, kes
olid veel vangistamisest
seni pääsenud. Sama tehti
ka meie lõunanaabrite Läti
ja Leedu rahvaga. Mälestus
sellest kuriteost ei tohi kaduda kunagi. Ja on veel üks
oluline päev, 27. märts, mille
õhtuks saab meie iseseisva
Eesti teine vabaduseperiood
ühepikkuseks esimese perioodiga, mis lõppes 1940. a
nõukogude okupatsiooniga.
Ning kuu viimasel päeva
varahommikul on taas käes
aeg kellade osuteid keerata, et üle minna suveajale.
Ka see on palju vaidlusi
põhjustanud ja mõnele see
meeldib, aga paljudele vist
mitte.
Aga küllap toob kevadekuu
peale ilusate ilmade meile
kõigile midagi. Olgem siis
valmis seda vastu võtma ja
rõõmu tundma.
Ilusat kevade algust!
R.K.
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le“ kui ka „hästi“. Konkreetseid
ettepanekuid koostöö vormide
ja mõõdete osas ei osatud või ei
tahetud esitada. Algatust oodatakse Kaitseliidu poolt. Peetakse
vajalikuks koostööd hädaolukorra puhul. Ka tõdetakse lihtsalt, et
koostöö toimib ja sellega ollakse
rahul, milles aga see koostöö
sisuliselt seisneb, jäi selgusetuks. Kui ainult selles, et mõned
kaitseliitlased tegutsevad noorte
rühmajuhtidena ja mõnikord ka
avaliku korra tagajatena KOV
ettevõtmistel, siis jääb märgatav
osa võimalikust koostöö potentsiaalist kasutamata. Võib-olla
ei teata ka seda, et Kaitseliit on
vankumatult apoliitiline organisatsioon, kelle „isamaalisus“
seisneb vaid ustavuses Eesti
Vabariigi põhiseadusele, põhiseaduslikele institutsioonidele
ja neile põhinevale riigikorrale,
nagu iga seaduskuuleliku kodaniku puhulgi. Võimalik, et kellelgi
on jäänud teistsugune ja seega
ka väär mulje?
Küsimusele Sakala Maleva
poolt väljaantava lehe Oma
Maa sisu, loetavuse ja ilmumise
sageduse kohta antud vastused
näitavad, et lehte küll teatakse,
aga hinnanguid kas ei osata,
ei julgeta või ei taheta anda.
Teavet omavalitsuse elanike
suhtumisest lehte KOV juhtidel
ei ole. See viitab ehk sellele, et
Kaitseliidu küsimustes pole KOV
juhtidel oma elanikega vestlusi,
kohtumisi ega kokkupuuteid
olnud. Küsimustikuga loodetud
tagasiside lehe kvaliteedi, sisu ja

suundumuste kohta jäi oodatust
väga palju kesisemaks.
Üsna olulised olid küsimused:
milline on Teie isiklik (või Teie
perekonnaliikmete) suhe Kaitseliitu ja selle teistesse organisatsioonidesse (NKK, KT,
NK)? Kas Teie või keegi Teie
pereliikmetest, sugulastest on
kavatsenud/kavatseb liituda
Kaitseliiduga? Neile küsimustele antud vastustest selgus, et
vastanutest kuuluvad Kaitseliitu
ainult kaks KOV juhti, neist üks
tegevliikmena ja teine toetajaliikmena. Kaks KOV juhti on
kavatsenud astuda Kaitseliidu
liikmeks, aga seni pole seda
mitmetel põhjustel teinud. Üks
vastanu on Kodutütarde toetajaliige. Üks vastanutest ei tea
milline on tema suhe Kaitseliitu?!
Vähemalt üheksa vastanu pereliikmed ei kuulu Kaitseliitu ja ühel
juhul ka ei kavatse lähiajal seda
teha. Tuleb nentida, et Kaitseliitu
kuulumine ei ole KOV juhtide ja
nende pereliikmete poolt just
soositud. Teades, et lisaks vastanutele kuulub ülejäänud 19st
KOV juhist Kaitseliitu veel üks
vallavanem toetajaliikmena ja
teine tegevliikmena, on 16 ,67%
KL liikmeid kõigi maakonna
KOV juhtide hulgast väike hulk
ning 10% tegevliikmeid, ehk
ainult kolm kolmekümnest, lausa häbiväärne, sest Kaitseliidu
tänaseks veel mitte täielikult
kehtetuks tunnistatud 1934. a
kodukord sätestab, et Kaitseliitu
kuulumine on iga Eesti kodaniku

au asi. Positiivne on kindlasti
see, et ühe KOV juhi lapsed
on huvitatud KL noorteorganisatsiooni kuulumisest. Enne
II Maailmasõda kuulus Kaitseliitu ligemale 90% tollastest
Eesti omavalitsuste juhtidest.
Maavanemad ja maavalitsuse
ametnikud olid enamuses Kaitseliidu liikmed ja nende isiklikule
eeskujule järgnesid ka teised.
Pealegi Kaitseliitu ei võetud
vastu (ja ei võeta ka tänapäeval)
igat soovijat. Kuigi tollal oli valdades elanikke 2–3 korda enam
kui linnades, oli neis kaitseliitlasi
pea võrdselt. Kui talu peremees
oli kaitseliitlane, astus sageli
Kaitseliitu ka sulane ja ärksama
naiskodukaitsjast perenaise kõrval võttis NKK tegevusest osa ka
taluteenija-„tüdruk“. Ettevõtete
juhid, ärimehed, haritlased ja
kooli- ning ka kirikuõpetajad olid
samuti enamuses Kaitseliidu
liikmed, sest see oli tõepoolest
au asi, kuuluda Kaitseliitu. Seltskondlikud hoiakud on ilmselt paljude aja- ja välismõjude toimel
tänaseks väga palju muutunud.
Seda on kindlasti mõjutanud
nõukogude okupatsioon ja sellega kaasnenud repressioonid
ennekõike kaitseliitlaste vastu,
aga ka tänapäevane meedia,
mis võimendab ja paljudele
märkamatult soosib või lausa
surub peale teiste riikide elulaadi
ja suhtumisi ning nendes riikides
(nii suurtes kui ka väiksemates)
kahjuks ei teata piisavalt meie
ajalugu ja saatust ning seetõttu

ka ei tajuta Kaitseliidu taolise
isegi maailma mastaabis väga
unikaalse organisatsiooni tegelikku olemust, selle vajadust ja
eesmärke. Aga meie ise peaksime seda ju ometi teadma ja
teadlikult ka käituma.
Ning viimasest küsimusest selgus, et taolise (ühes vastuses
väidetavalt analoogse) küsitlusega oli varem vaid ühe KOV
juhi poole pöördutud. Siinkohal
ei saa jätta sõrme vibutamata ka
Kaitseliidu juhtide poole. Kui ise
ennast vahetult ja meeldejäävalt
ning kaasatõmbavalt ei tutvusta,
siis vaevalt keegi su vastu niisama huvi hakkab tundma, sest
tänapäeval on kõikvõimalikke
tegevusi ja ahvatlusi piisavalt
palju. Selles suunas on aga jää
hakanud pisut liikuma ja juba
mitme omavalitsuse juhtidega
on maleva pealik ning juhatuse
liikmed kohtunud, selgitanud
Kaitseliidu olemust ja praegusi
võimeid aga ka probleeme ning
loodetavasti see tegevus jätkub
ja tänaseks on veel üks volikogu
esimees astunud Kaitseliidu
toetajaliikmeks. Aga siiski on
veel millest mõelda ja küllap on
ka paljugi mida teha! Kui eeltoodud küsitluse järeldustest kasvõi
osagi saab lähiaegadel tegelikkusesse rakendada ja KOV-ide
ning Kaitseliidu Sakala Maleva
koostegevust parandada, on
sellest kasu kõigile. Jõudu!
Rein Kikas

Sakala Malevat külastas
Kaitseliidu ülem
15. veebruari pealelõunaks oli
Sakala maleva staapi kutsutud
Karksi malevkonna, Lembitu
ja Linnuse üksikkompaniide
ja naiskodukaitse esindused,
et kohtuda vastse Kaitseliidu
ülemaga. Kindral Kiilile tegi
ettekande väljaõppejaoskonna
ülem, leitnant Põldma. Esinedes kokkutulnuile ütles härra
kindral järgmist: „Mul on oma
nägemus Kaitseliidust, oma
teatud prioriteedid ja te peate
sellest aru saama, et Kaitseliit
ei ole ainult sõjaline organisatsioon. Kaitseliidul ei ole ainult
sõjalised ülesanded vaid on
ka mittesõjalised ülesanded,
kusjuures mittesõjalised ülesanded võivad luua märgatavalt
strateegilisemaid efekte. Me
peame endale tunnistama ja
meeles pidama, et Kaitseliit on
loodud selleks, et kaitsta meie
ühiskonda, kogukonda. Kui me
räägime Kaitseliidust laiapõhjalise riigikaitse kontekstis, on
mul küsimus: mis te arvate, kas
Eesti julgeolek rajaneb laiapõhjalisel riigikaitse printsiibil?
Minu vastus on - ei! Kuid siin
on üks suur erand, see on Kaitseliit. Ma arvan, et ma ei eksi,
kui ütlen, et Kaitseliit on ainuke
organisatsioon Eestis, kes tegelikult täidab laiapõhjalise riigikaitse põhimõtteid. Sellel on
väga lihtne põhjus, see tuleneb
meie liikmeskonnast, sest meil
on väga lai kompetentsi väli.
Meie hulgas on õpetajaid, meil
on insenere, meil on arste jne.
Kui me igaüks täidame oma

igapäevaseid ülesandeid, siis
kõik need inimesed kasutavad
oma isiklikke teadmisi ja suhtlusvõrgustikku. Selles suhtes
me ka eristume Kaitseväest.
Meie kompetentsid on sedavõrd laiad, et see võimaldab
Kaitseliidul strateegilist efekti
luua nii rahu -, kriisi – kui sõjaajal. Olen igal pool rääkinud
ka eriorganisatsioonidest, kuigi
nn. eriorganisatsiooni mõiste
iseenesest on vale. Räägime
naiskodukaitsest, noorkotkastest ja kodutütardest. Milline on
minu nägemus noortetööst?
Vaadake, noortega tegelemine
ei ole minu jaoks liinitöö, kus
piltlikult öeldes ühest otsast
läheb sisse noor inimene ja
teisest otsast tuleb välja sõdur!
Noortega tegelemine on väga
oluline, sest nendega tegeledes me valmistame ette uusi
kohusetundlikke ühiskonna
liikmeid. Kindlasti anname me
noortele üle keskmise paremat
isamaalist kasvatust ja ärme
häbeneme seda sõna, ka
patriotismi.“
Edasi peatus kindral põgusalt
Kaitseliidu sõjalistel ülesannetel ja meie panusel sõjalistesse operatsioonidesse
välismaal. Meid teatakse ja
meist peetakse teiste riikide ja
sõsarorganisatsioonide poolt
lugu kui headest partneritest.
Lühidalt puudutas ta ka uut
Kaitseliidu seadust ja selle
ettevalmistamist Riigikogu
riigikaitse komisjonis.
Kohtumise lõpus vastas kind-

ral koosolijate küsimustele,
milliseid oli seinast seina, kuid
puudutasid kõik ühel või teisel
määral Kaitseliidu tegevust
ja ülesandeid ning Sakala
malevat.
Lõpetuseks soovis kindral kõigile edu ja lubas käia niipalju
kui võimalik ka Sakala maleva
ettevõtmistel ja tulla edaspidigi
meiega kohtuma.
A. Kalam
Sakala Maleva Karksi
malevkonna teavituspealik

Kodutütarde 80. juubeliaasta tähistamiseks panid kõigis maakondades tegutsevad kodutütarde ringkonnad oma
tegemistest kokku rändava fotonäituse
ning see annab tõeliselt värvilise ja meeleoluka pildi kodutütarde ajaloost ja ettevõtmistest. Näitus alustas oma teekonda
möödunud aasta aprillikuus Raplamaalt
ja rändas sealt edasi Tartu, Harju, Pärnu,
Valga, Põlva, Saaremaa, Jõgeva, Alutaguse, Võru ja Järva maakondadesse.
Viljandis saab näitust vaadata Sakala
Keskuses terve märtsikuu. Siit läheb
näitus Virusse ja seejärel veel Lääne,
Hiiumaa maakonda ning lõpuks Tallinnasse. Peale näituse lõpetamist viiakse
see muuseumi.
Näitust vaadates mõelge kui põnevalt
seiklevad ja tegutsevad kodutütred Eestimaal.
Kerstin Käärik
Noorteinstruktor
http://sakala.kaitseliit.ee
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Mälestused
Algus ajalehe Oma Maa k.a. interneeritute laagrist vabaks.
(aprillikuu) numbris nr 148
Eesti poiste Soome põgenemine
jätkus ka talvel 1940/41. a., kui
Erna-Haukka-Tümmler
Soome laht samuti külmus kinni
Erna. 1940. aasta veebruaris ja ja üle jää jaanuarist kuni aprillini
märtsis, suhteliselt külmal talvel, saabus Soome eesti poisse,
jäätus Soome laht ja arvatavalt peamiselt õppiv noorsugu.
umbes 80-100 eesti poissi läk- Mõte, koolitada eesti poistest
sid suuskadel üle jää Soome, luuregrupp, sai alguse Harald
sooviga võtta osa Talvesõjast. Vellneri (ajalehe Vaba Maa
Et vabatahtlikke tuli ka teistest toimetaja, kes põgenes 1939. a
välisriikidest, siis moodustas Soome ja töötas seal Helsingin
Soome valitsus eraldi üksuse, Sanomat poliitilise osakonna
mille nimi soome keeles oli Ul- toimetajana) ja major Aksel Kriskomaalaisten Vapaaehtoisten tiani (Kristjani) (Eesti saatkonna
Osasto Sisu. Erinevatel and- kaitseatašee Helsingis, kes jäi
metel oli seal 50 või 57 eestlast. 1940. a Soome) ühismõttest
Rindele nad ei jõudnud ja peale tulevaseks Eesti vabadusvõitvaherahu üksus likvideeriti ja luseks. Venemaa kodusõja ajal
mehed läksid kes kuhu. 20 mehe 1918-1922. a oli Harald Vellner
kohta puuduvad andmed kuhu vene põrandaaluste ülesandel
nad läksid või jäid. Kümme läk- sõitnud salaja Arhangelskisse
sid Norrasse, kellest üks langes looma sidemeid inglaste ekspeja üks, Eduard Kalda, kadus sa- ditsioonikorpusega. Sealtmaalt
muti vaateväljast, seega umbes ka tema arvatavad sidemed
35 meest jäid edasi ja võitlesid inglise luurega. Mõtte sai teoks
teha Soome kindralstaabi abiga.
hiljem Soome armees.
Norrale, kes võitles sissetungi- Esimesed sellega tegelejad
vate sakslaste vastu, mindi appi olid Soome major Hallamaa
salaja. Norras anti neile Norra ja Eesti major Kristian. Peasõjaväevorm ja relvad, tehti miseks initsiaatoriks peetakse
nädalane väljaõpe ja korraldati aga Vellnerit. Ideoloogiliselt ja
vande andmine ühes vanas ki- moraalse toega oli abiks admiral
rikus Narviki lähedal, kus oli ka Johan Pitka ja Eesti Laevandurinne. Peale vande andmist oli se okupatsioonieelne esimees
õpetaja õnnistus ja lauldi Norra Heinrich Neuhaus, kes toetas
hümni. Sellega pidi tseremoonia ka majanduslikult. Valiti välja 14
lõppema, kuid siis kõlas eesti- eesti poissi, kes olid tulnud veebkeelne käsklus, meeste peade ruaris–märtsis 1941. a. Valiku
kohale kerkis sini-must-valge sooritas peamiselt Vellner, kes
lipp ja lauldi Eesti hümni. Norra konsulteeris major Kristianiga.
ohvitser ja kirikuõpetaja olid Samuti läbisid väljavalitud Sooalgul hämmingus, kuid taipasid me poliitilise politsei kontrolli.
olukorda ja hümni lõppedes Sel ajal oli venelaste luurajana
pöördus ohvitser lühikese sõna- Soome sokutatud endine Eesti
võtuga, mis tõlgiti soome keelde, sõjaväe kolonel Kanep, kes oli
meeste poole. Samal ööl oldi Soome luurele teada. Vene luujuba rindel, üks mees langes ja rajatena kahtlustati veel kahte
kaks said haavata. Peale Norra Soome põgenenud eestlast,
vallutamist sakslaste poolt, taa- kolonel Kasakut ja major Vaherit.
ndusid sakslaste vastu sõdinud Luurajate ettevalmistamise kool
norralased ja ka eesti poisid allus Salokorpile, ülemaks oli
Soome, kus eestlased lasti kohe Laurinmäki ja inspektoriks
pärast isikute kindlakstegemisel Kristian. Kool asus Sökös,

Staffani saarel, Helsingist umbes 20 km läände. Aprilli algul
andsid kõik 14 meest Eesti lipu
all pühaliku vande. Kohal oli ka
admiral Pitka, Vellner ja Kristian.
Vandeandmine ei toimunud
kooli territooriumil vaid Soome
põgenenud Eesti advokaadi
Sauli korteris.
Gruppi kuulusid: Karl Loorand,
sünd 1917. a Tartus, tööline, langes 1941. a juunikuul tormates
oma 7,65 mm püstoliga vene
tanki vastu; Roderich Kevend,
sünd 1920. a Tartus, hiljem
teenis SDs; Eduard Tobre, sünd
1922. a Tartus, kooliõpilane, langes Erna ridades; Olev Leius,
sünd 1922. a Tartus, gümnaasiumi abiturient; Heimar Rosenfeldt, sünd 1918. a Saaremaal,
pagar; Paul Toome, sünd 1921.
a Audrus, harrastusnäitleja;
Mihkel Simmo, sünd 1922. a
Pärnus, gümnaasiumi abiturient;
Leo Talgre, sünd 1919. a LõunaEestis, Tallinna Tehnikaülikooli III
kursuse üliõpilane; Ilmar Gross,
sünd 1919. a Valgas, Tallinna
Tehnikaülikooli III kursuse üliõpilane; Ülo Jõgi, sünd 1921.
a Tallinnas, Tallinna Tehnikaülikooli I kursuse üliõpilane; Ludvig Lääts (Lätte), sünd 1921.
a Saaremaal, elas Tallinnas;
Lembit Johanson, sünd 1921.
a Tallinnas; Ralf Krivain, sünd
1920. a Väätsal, kooliõpilane,
jäi ühe Erna operatsiooni ajal
teadmata kadunuks; Osvald Krivain, (eelmise lellepoeg), sünd
1920. a Väätsal, kooliõpilane jäi
Polaarrebase operatsiooni ajal
teadmata kadunuks; Toomas
Hellat kuulus gruppi õpetajana,
liideti hiljem Erna grupiga.
Kursustel osalejad olid oma
tsiviilriietes, väidetavalt soome
sõjaväe mundreid ei antud konspiratsiooni huvides. Põhiõpe oli
raadioasjandus. Üldiselt jõuti
60 morsemärgi vastuvõtmiseni
minutis, parimad saavutasid
80-100 märki. Õpiti veel vene

keelt, orienteerumist maastikul
ja metsas kompassiga, lõhkeainete käsitlemist, kuid relvi ja
laskmist ei õpetatud. Poistel
oma vabast ajast oli põhihuvi
treenida vastuvõtmist ja saatmist raadioga. Toimus ka tugev
kehaline treening. Üldiselt saadi
enne Saksa-Vene sõja algust
plaanitud õppega lõpule. Enne
II Maailmasõda oli üldiselt Soomes suhtumine Saksamaasse
ja sakslastesse parem kui mujal
Euroopas, sest seesama eestlaste vihatud saksa Rauddiviisi ülem von der Golz päästis
1918. a, soomlased nende endi
punaste käest, kes olid juba
hõivanud Helsingi. Talvesõja ajal
kui Saksamaa ähvardas Soomet
sõjaga juhul kui viimane sõlmib
suhted inglastega ja mitte läbi
lastes Soome Itaaliast ostetud
relvi, muutus Soome avalikkus
saksavaenulikuks. Suhtumine
sakslastesse hakkasid uuesti
soojenema mais 1941. a. Major
Kristian pidas meie noormeestele kõne, kus mainis, et sakslased
on „siiski täitsamehed“ ja peame
lootusi just nendele rajama. Ilmselt andsid sakslased ka otsest
toetust luuregrupi jaoks, sest
poistele anti teised riided, neile
hakati suuremat palka maksma
ja toit muutus paremaks.
Lõpuks selgitas Vellner, et ainuke lootus Eestit päästa on
praegune koostöö sakslastega,
kel on võimu ja jõudu. Esimene
mööndus, kui nii võib öelda, et
Eesti vabaduse taastamiseks
tuleb koostööd teha kas või vanakuradi vanaemaga kui see on
vajalik ja toob kasu Eestile, tuli
niisiis Soomest. Tollaste Sökö
poiste meelsuse muutmiseks
koostöö suhtes sakslastega,
nähti palju vaeva, sest Soome
põgenenud poisid olid üldiselt
ennesõjaaegses Eestis aastasadu kestnud saksavaenuliku mõtteviisi kasvandikud ja kandjad.
Ja lõpuks ilmutas end poistele

Saksa luure Soome osakonna
ülem Aleksander Cellarius. Oma
sõbraliku ja avameelse käitumisega saavutas ta mõningase
poolehoiu, või vähemalt mitte
vastutöötamise. Nädalat paar
enne sõja algust räägiti kõikjal
peatsest sõjast. Gruppi külastasid Cellariuse kaastöötajad
Buschmann, Horn, Linneberg
(Eesti baltisakslane). Sököl rajati
raadiojaam, kus töötasid eestlased, endised kaubalaevastiku
radistid Eilau, Eller, Männiksaar
ja kapten Kurgvel, kes hoolitses
raadioside ja koodide eest. Kogu
seltskond hakkas üldiselt alluma
Cellariusele. Juuni lõpul, kui
juba Saksamaa ja N.Liidu vahel
sõda käis, külastas rühma ka
esimene Wehrmahti ohvitser
Kurt Reinhardt. Tema teatas, et
on hakatud organiseerima eestlastest dessantgruppi Eestisse
saatmiseks. Kuna Eesti kuulus
operatiivselt Saksa väejuhatuse alla, siis praktiliselt hakkas
nii dessantgruppi kui luurajaid
juhtima Saksa väejuhatus Soome väejuhatuse kaasabil või
teadmisel. Kuna luurerühm
allus siiski soomlastele, ütlesid
sakslased eesti poistele, et kas
tulete meie alluvusse ja koos
dessandiga, või me teid ei vaja.
Soome sõtta astumisel anti
rühmale Soome sõjaväevorm
ja ametlikult nimetati mehed
vabatahtlikeks Soome sõjaväes.
Juba enne saksa-vene sõja
algust hakati koondama Talvesõja ajal Sisu üksuses teeninud
mehi Helsingisse Munkkiniemi
koolimajja, kellest sai Erna grupi
tuumik. Grupi juurde kuulusid
kaks saksa sideohvitseri – oberleutenant Kurt Reinhardt kes
tegutses otseselt grupi juures ja
sonderführer Werner Schwartze,
kes oli Erna grupi ja Saksa 18.
armee vahel sidemeheks. Juulikuu esimestel päevadel liideti
Sökö luuregrupp ja Munkkiniemi
koolimaja dessantgrupp üheks

üksuseks ja sakslased andsid
sellele nimeks „Erna pataljon“. Tehti veel lahingõppusi
ja dessandi maandumisõppusi.
Munkkiniemis viidi läbi ka vannutamine. Sakslased nõudsid
vande andmist Führerile, kolonel
Ants-Henn (Henn-Ants) Kurg
aga polnud nõus, et eesti vabatahtlikud annaksid vande Führerile. Lõpuks jõuti kokkuleppele.
See polnud vandetõotus soomlastele ega sakslastele. Tõotati
võidelda Eesti vabaduse eest
ning alluda sel ajal Saksa armee
juhtkonna käskudele. 15 raadiomeest, nende hulgas ka Hellat,
olid lülitatud grupi koosseisu kus
oli veel 52 dessantgrupi meest.
Sellest hetkest olid kaks gruppi
liidetud ja siit edasi tuleks neid
kõiki vaadelda kui ernalasi.
Toomas Hellat: „Ernasse kuulus
ka Viktor Lukk ja tema isa Friedrich Lukk kes olid Soome põgenenud veebruaris ja nimelt Kundast Suursaarele Kotka lähistel
kuuekesi valge hobusega. Reele
oli pandud varustus, suusad,
seljakotid ja muu vajalik.“ Neli
nendest meestest võeti luuregruppi. Isa ja poeg Lukk, ilmselt
vastavalt vanaduse ja nooruse
tõttu jäid luuregruppi võtmata.
Friedrich Lukk oli 1945. a 10.
Rohelise Partisanide Pataljoni
juht ja Viktor Haukka grupi luuraja samas rühmas Võrumaal.
Valge hobuse jutt on ka Ülo
Jõgi mälestustes. Kuid Lukkusid
siiski selles grupis ei olnud, see
on Hellati mälulünk. Ka kusagil
mujal ei ole mainitud, et Friedrich Lukk oleks üldse Soomes
olnud. Peale Tartu vabastamist
toodi lennukiga Tartust Erna
gruppi ohvitserkonna täienduseks Oleg Marnot ja Saksamaalt
Leonid-Viktor Mathiesen, kes
oli 1940. a lahkunud Saksamaale. Rahvasuu pani ERNAle
ka humoorika seletuse - Eesti
Rahvast Nöögitakse Alati.
Järgneb

Vormiseelikust digilaiguni …
… selline Naiskodukaitse (NKK)
sõnum koorus välja viimasel
avalike suhete täienduskoolitusel. Väljend iseloomustab
Naiskodukaitset küllaltki hästi:
lahti rullub avar kangas ja vaheldusrikas pilt mitmekesistest
tegutsemisvõimalustest. Oleme
tõepoolest uhked oma ilusa
tavavormi üle, ega põlga ka
Eesti Kaitseväe digilaigulise
vormi kandmist. Ent kindlasti on
rõivastest märksa väärtuslikum
iga naiskodukaitsja sisemine
motiveeritus, teadmised ja
usk. On hea, et leitakse aega
neid väärtusi ise arendada ja
laiemalt mõeldes panustada
seeläbi riigikaitsesse.
NKK esinaine Airi Tooming on
öelnud, et Naiskodukaitse on
kõrge organisatsioonikultuuriga
kollektiiv. Organisatsioon on
viimastel aastatel võimsalt arenenud ja tegevus on muutunud
korrapärasemaks. Naiskodukaitse liikmed on jagunenud
kitsama spetsialiseerumisega
erialarühmadesse, millele vastavalt saadakse ka väljaõpet ja
eriti suuri võimalusi pakutakse
vabatahtlikele juhtidele. Organisatsioonis on koostatud uusi
ja eripalgelisi kursusekavasid,
näiteks igapäeva turvalisuse
ja rühma parameedikute kursused. Märkimist väärib, et
iga ringkonna juures töötab
palgaline instruktor. Liikmete
osas ollakse paindlikud, nii on

võimalus peatada liikmelisust ja
taotleda vabastust liikmemaksu
tasumisest. Paranenud on
teabe liikumine interneti kaudu
ja üha enam kasutatakse siseveebi. Naiskodukaitse koduleht
(www.naiskodukaitse.ee) on
muutumas aina atraktiivsemaks. Kindlasti on olulised
üle-Eestilised suurprojektid
väljapoole organisatsiooni:
fotokonkursid, kogupereüritus
Naistelt naistele jt. Meid tuntakse juba päris hästi!
Kui ma mõtlen NKK Sakala
ringkonnale, siis kõigepealt
meenuvad viimasel ajal kõlama
jäänud märksõnad: mentorlus,
etendus Mari Raamoti lugu,
Naiskodukaitse siseveebi kasutamine, erialagruppide töö
hoogustumine, formeerimismeeskonna loomine. Mulle
meeldib Sakala ringkonna instruktor Piret ja see, et paljud
tegusad naised saavad pea
kõigega nurisemata hakkama
ning seltskond on mõnus. Võimalusi sportlikeks tegevusteks
on piisavalt, samuti põnevaid
motivatsiooniüritusi, saab käia
lasketreeningutel ja esmaabi
koolitusel. Kodumaleva ettevõtmistel osalemine ja maleva
toetamine on üks meie kindel
tegevus, sest oleme ju Kaitseliidu organisatsioon. Kui mõelda
Sakala ringkonna suurprojektile
2012. aastal ehk etendusele
Mari Raamoti lugu, siis tuleb

märkida, et pärimuse hoidmine
on üks Naiskodukaitse väärtustest. Mari Raamoti elulooraamat
liigutas näitekirjanikku ja lavastajat. Teema puudutas etenduse osatäitjaid ja pealtnägijaid.
Saime läbi etenduse tutvustada
ja väärtustada organisatsiooni
ajalugu. Organisatsioonis on
ennegi etendusi lavale toonud. 2010. aastal Saaremaa
malevas esitas näitetrupp Rita
Loeli kirjutatud Vabadussõda
kajastav Isamaa ilu hoieldes.
Ka 2011. aastal tegid Lääne
ringkonna naiskodukaitsjad
etenduse.
Naiskodukaitses võidad rohkem
kui loodad !
Mina avastasin Naiskodukaitse
2006. aasta varasügisel. See
oli aeg, mil lapsed olid juba
piisavalt suured ja olukord tööl
stabiilne. Tundsin, et tahan
kusagile kuuluda ja midagi põnevat teha, huvitusin laskmisest
ja matkamisest. Samuti tahtsin
panustada Eesti heaks - riigi
heaks, kus olen sündinud. Isamaalised vaated sain kaasa eelkõige vanaemalt ja kodulinnas
Kiviõlis täiskasvanuks kasvamine kinnistas patriotismi veelgi.
Olin kuulnud Naiskodukaitsest,
aga ei teadnud, kas see ka
Viljandis tegutseb? Internetist
sain teada, et Viljandi naiskodukaitsjad toimetavad nime all
NKK Sakala Ringkond. Leidsin
kontaktaktandmed, kirjutasin

esinaisele e-kirja ja juba leidsingi end naiskodukaitsja pidulikku
tõotust andmas. Malevas korraldatud sõduri baasväljaõppes
selgus, et kui orienteerumisoskus on mul küllaltki hea, siis
sõdurioskused ja relvaõpe on
pigem minu nõrgim lüli. Suurtele koormusmatkadele pole ma
seepärast jõudnudki, küll aga
on eredalt meeles jalgrattamatkad ja Teringi rabamatk. Suurimaks elamuseks pean siiski
ellujäämislaagris osalemist ja
selle väljaõppe sooritamist,
kus välitingimustes vähesega
toimetulek pani osalised tõsiselt
proovile. Osalemine Maakaitsepäeval, Võidupüha ja vabariigi
aastapäeva ettevõtmistel on
andnud usku Eestisse. Kuidagi
on nii välja kujunenud, et hakkasin algul ringkonna blogisse ja
siis Naiskodukaitse kodulehele
kirjutama ringkonnas asetleidnud sündmuste järelkajastusi, samuti olen teiste liikmete
tekste redigeerinud. Kuulun
avalike suhete gruppi ja ka see
on andnud mulle võimaluse
loominguliselt areneda.
Viljandi jaoskonna juhatusse
kuulumine võimaldab eneseteostust ja loob arusaamise juhtimisest, samuti olen kasvanud
organisatsiooniteadlikumaks.
Ühtaegu on organisatsiooni
kuulumine puhas rõõm ja lust,
teisalt aga olen vahel mõne
Naiskodukaitse ettevõtmise või

väljaõppe tõttu loobunud vaimutoidust, raamatu lugemisest,
kuid läbi erinevate võimaluste
kindlasti arenenud, ennast teostanud ja rahulolu saanud. Väga
tähtsaks pean seda, et olen
organisatsioonist leidnud palju
häid inimesi, keda usaldan ning
kellele võin kindel olla. Võin
julgelt öelda, et olen üle ootuste
rohkem saanud kui iial lootsin!
Ma arvan siiski, et mitte kunagi
ei saavuta Naiskodukaitse
enam nii suurt tegevliikmete
arvu, mis oli vahetult enne NKK
likvideerimist 1940. aastal – 15
798 liiget! Sakalamaa Ringkonnas tegutsesid lisaks teistele
ka Tuhalaane, Suure-Kõpu ja
Suislepa jaoskonnad, hetkel
on need ju üsna rahvavaesed
paigad! Maailm on avardunud
ja võimalusterohke, loomulikult
oleme meiegi muutunud mugavamaks ja laisemaks. Kahjuks
on paljudel eelarvamus, et
Naiskodukaitses tegeletakse
vaid relvade täristamisega ja
toitlustamisega. Tegelikult on
meie tegevusvõimalused palju
suuremad. Organisatsioonikultuuri uuringud on näidanud,
et kõige kaalukamaks NKK liitumise põhjuseks on silmaringi
laiendamine, praktiliste teadmiste omandamine ja looduses
viibimine. Rõõmu valmistab
see, et viimastel aastatel on
üle-eestiline liikmeskond suurenenud. Muidugi võiks ka Vil-

jandi maakonnas olla tegusaid
naiskodukaitsjaid mitmeid kordi
enam. See oleks jõud, kellel
on seltskonnas suur toetus ja
teovõime. Tulemuslikum tegutsemine ja suurem osalemine
linna ja maakonna üritustel
tooksid meile kindlasti uusi liikmeid. Tuleb minna rahva sekka,
näiteks osaleda ümber Viljandi
järve jooksul, talgul Teeme ära!,
heategevusprojektides jne.
Iseasi, kas naiskodukaitsjad
jõuaksid kõikjal kaasa lüüa.
Juttu alustasin avalike suhete
täiendkoolitusega ja sellega
tahan ka lõpetada. Rühmatöö
tulemina valmis nii mõnigi sõnum, ühte nendest tahan ka
teiega jagada. NKK see tähendab Nutikad, Kiired, Kaunid!
Lembe Lahtmaa
Naiskodukaitse Sakala
Ringkonna juhatuse liige
Toimetuselt: Öeldakse, et kes
teeb, see jõuab! Lembe Lahtmaa jõuab. Jõuab teha oma
igapäeva tööd, jõuab teha oma
kodused tegemised ja jõuab täita ka Naiskodukaitse liikmena
vajalikke ülesandeid. Ta on tubli
ja selle kinnituseks on 2012.
aasta parima naiskodukaitsja
aunimetus ja autasu. Veel kord
õnnitlus selle puhul ja loodame,
et tema eeskuju järgivad paljud
tublid naised meie maakonnas.
Eesti vajab teid!
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Talvine ellujäämiskursus

1–3. märtsini toimus Sakala
malevas talvine ellujäämiskursus millest võttis osa 19 kaitseliitlast. Kursus algas reede
õhtul teoreetilise õppusega ja
mõningate esmaste vahendite,
nagu seljakott, meisterdamisega. Kõik osalejad võtsid hiljem
kogu oma vajaliku varustuse
isetehtud seljakotiga kaasa.
Väljasõit maastikule toimus ööhämaruses kella 20–21 paiku
kui siirduti Väluste laskevälja
lähiümbrusesse. Eelnevalt jagati osalejad gruppidesse ja
maastikul valis iga grupp endale
iseseisvalt laagripaiga kuhu
hakati püstitama metsaonne.
Kuna oli pime ja mets võõras,
siis oli kogu tegevus suhteliselt
väsitav ja vaevarikas. Kiiremad
grupid said oma onni puhkama
kella 3 paiku varahommikul aga
viimased alles kella 4 paiku.
Kell 8 siirduti juba Võrtsjärvele
kus toimus talvise kalapüügi
õppimine ja praktiline püük,
mis kestis lõunani. Peale lõunat
siirdusid kursuslased jalgsirännakuga tagasi baaslaagrisse.
Päeva järgnevad tegevused
olid metsaonnide mugavamaks
muutmine, küttepuude varumine, erinevate lõksude valmistamise ja käsitsemise õppimine,

lumeräätsade valmistamise
õppimine ja tööks vajalike vahendite kogumine. Hilisõhtuseks tegevusteks oli lumelabidate ja räätsade valmistamine
järgmise päeva õppuse tarvis.
Lisaks eelnimetatud tegevustele jagus näputööd rohkemgi
– toidunõude ja söögiriistade
ning muude abivahendite valmistamine, mis lihtsustaksid
metsaelu. Toidu valmistamine
toimus grupisiseselt ja seega
oli igal grupil oma menüü. Toidu
valmistamiseks olid vahendid
suhteliselt piiratud kuid nälga ei
jäänud keegi. Järgmisel päeval
toimus räätsade ülevaatus ja
gruppidevaheline võistlus kus
tuli räätsadel läbida mahamärgitud teekond. Parim võistkond
sai ka preemia. Seejärel toimus
lumeonni valmistamise õppus ja
praktiline lumeonni ehitus, kus
grupid said kasutada eelmisel

õhtul valmistatud lumelabidaid. Keskpäevaks olid kõik
selle tegevuse lõpetanud ja
oma lumeonni mugavustega
tutvunud. Peale lõunat toimus
laagrikoha koristamine ja laagri
lõpetamine ning siis siirduti tagasi malevasse kus kursusest
osavõtjaid ootas kuum supp.
Päeva lõpetuseks kirjutasid
osalejad tagasiside kuhu oli võimalik kirja panna kõik mõtted ja
soovid mida nad öelda soovisid.
Kuigi ilm olid suhteliselt karm ja

see mõjus osalejate vaimule ka
laastavalt, siis murdumise märke näha ei olnud. Nad olid küll
väsinud ja vaevatud kuid siiski
särasilmsed. Oli ka neid kes
arvasid, et laager võinuks kesta
pikemaltki ja tundsid huvi kunas
toimub järgmine selline laager?
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Väljaõpe
koopereerudes
18. jaanuaril alustasid Sakala
malevas Kaitseliidu tegevliikme
sõdurioskuste baaskursust ehk
lühendatult TSOBKkl kokku
25 kaitseliitlast ja üks naiskodukaitsja Sakala ja Valgamaa
malevatest. Kavandatud oli küll
ligemale 40 kaitseliitlase osalus,
kuid kahjuks kõigil polnud seekord võimalik osaleda ja nii jäid
sellest väljaõppe osast eemale
kümmekond kaitseliitlast Valgamaa malevast ja kolm kaitseliitlast Sakala malevast. Kursus
toimub kokku viiel nädalavahetusel ja kuuendal korral on ühel
päeval lisaks veel ettenähtud
lõpuharjutus ehk siis sisuliselt
sõduri eksam. Kursus lõpeb
orienteerivalt 18. nädalal. See
kursus annab kaitseliitlasele
esmased teadmised ja oskused
üksikvõitleja väljaõppes ja on
eelduseks järgnevatele kursustele kus saadakse juba lisaks

las läbiviidav maakaitsepäev
ja Mustlas korraldatav taasiseseisvuspäeva tähistamine.
Lisaks nendele korraldatakse
veel teisi väiksemaid ettevõtmisi ja õppusi. Sõnavõtu lõpus
kutsus teavituspealik saali ette
vbl Jaak Põldma ja tänas teda
23 aastat kestnud pideva ja
ennastsalgava tegevuse eest
Kaitseliidus. Seda eelkõige
seoses 9. veebruaril 1990. a
toimunud Karksi malevkonna
taasloomisega, mille üks tõhus
kaasaaitaja oli Jaak Põldma.
Siis läks sõnajärg malevakonna pealikule Ervin Tambergile.
Ta tõdes, et on arutlenud selle
üle, miks meil on praegu selline
seis, et numbrid näitavad malevkonnas olevat 320 liiget, aga
üldkoosolekule tuleb vaid 50-60
liiget. Kus on ülejäänud? Kelle
süü see on? Kas meie süü, kes
me siin laua taga istume, või Sakala maleva pealikute süü, või
on süüdlased hoopis Toompeal
istujad!? Kus on see põhjus,
miks Kaitseliidus olemine ei
ole enam populaarne ja miks
isamaalisust ikkagi pole enam?
Võibolla on põhjus selles, et
kõik karmid ja halvad asjad on
jäänud meist kaugele ja me
oleme kaotanud ohutunde!
Me peame üheskoos arutama,
kuidas saavutada jälle see tase,
mis paarkümmend aastat tagasi
oli et taastada Kaitseliidu au ja
kuulsus. Et Kaitseliitu kuuluksid
head ja tublid inimesed, mehed
ja naised. Et me oskaksime
hoida oma piirkonda ja oma riiki
ja igaüks meist annaks selleks
oma panuse. Edasi peatus
malevkonna pealik pikemalt
tegevusel noortega. Ta ütles,
et me peame austama veterane, kuid pöörama tähelepanu
noortele, kes on meie tulevik.

Veel rääkis ta malevkonna
kodu eesmärkidest ja seal toimuma hakkavatest ettevõtmistest. Maleva pealiku ettekande
täiendamiseks sai sõna maleva
tagalaülem, kapten Enno Teiter,
kes rääkis varustusest ja sellega seonduvatest kohustustest.
Ta toonitas, et malevkonnal
tuleks välja õpetada väliköögi
meeskond, kes suudaks meie
ettevõtmistel ja õppustel osavõtjaid toitlustada.
Peale lühikest vaheaega anti
sõna Sakala maleva noorteinstruktorile Ain Laanele, kes rääkis
Noorte Kotkaste tegemistest
Viljandimaal. Tänase seisuga
on maakonnas 173 noorkotkast,
kellest 45 poissi tegutseb Karksi
malevkonna vastutusalal. Ta
lausus kiidusõnu malevkonna
parimale noorele kaitseliitlasele
Margit Sillastele, kes alati tuleb
appi noorte ettevõtmistele, kui
teda kutsutakse. Ta kiitis ka
meie teisi noortejuhte – Meelis
Eelmaad, Antonina Eeki, Ahto
Alast ja Raul Astelit ning Mihkel
Toomsalu, kes juhivad rühma
Viljandi Paalalinna põhikoolis.
Nad kõik teevad rasket ja väga
vajalikku tööd. Meie piirkonna
neljast rühmast oli möödunud
aastal edukaim Paistu Nutikate
Rebaste rühm. Tublid olid ka
K-Nuia Ilvese rühma poisid.
Uue rühmana alustab tegevust
kapten Enno Teiteri juhtimisel
poisterühm Kaheksajalad ja
tütarlaste rühm Rukkilill. Edasi
rääkis Ain Laane alanud aasta kavadest ja Karksi kandis
korraldatavatest ettevõtmistest. Lühemalt peatus ta ka
Kodutütarde ja Naiskodukaitse
probleemidel. Naiskodukaitsjatele meeldis koostöö Karksi
malevkonnaga, mis toimus
seoses Taasiseseisvuspäev tä-

R.K.

Eesti Vabariigi
95. aastapäev Viljandis

L. Nälk
n-vbl
ellujäämiskursuse
instruktor-korraldaja Päev algas kogunemisega
staabi juures kell 8.45. Seejärel
toimus osaliste registreerimine.
Peale registreerimist oli rivistus ja riviproov. Seejärel istuti
masinatele ja sõit võis alata
–liikusime Posti tänavale. Posti
tänaval toimus samuti rivistus
ning väike riviproov. Peale riviproovi marssisime kohtumaja
ette ja koos meiega olid ka
naiskodukaitsjad, noorkotkad,
kodutütred, meedikud ja Viljandi
Riigigümnaasiumi noored.
Kui olime jõudnud kohtumaja
ette, siis mängis orkester Sõduri marssi, Viljandi linnapea
Loit Kivistik luges ette 1918. a
Eesti Iseseisvuse manifesti ja
lõpetuseks laulsime kõik koos
Eesti Vabariigi hümni ja Eesti
lipu laulu. Meid olid vaatama ja
kuulama tulnud ametnikud Vil• Margit Sillaste
jandi Linnavalitsusest, Viljandi
histamisega 20. augustil 2012. Maavalitsusest, Omavalitsuste
a Karksi-Nuias. Päevakorras Liidust, Viljandi Muuseumist
on Karksi-Nuia Naiskodukaitse ning ka Sakala Maleva pealik
jaoskonna loomine. Mis nime major Kalle Köhler.
see kandma hakkab ei ole veel Umbes kella 10.15 paiku hakkasime kohtumaja eest marssima
otsustatud.
Lõpetuseks soovis kpt Teiter Pauluse kiriku juurde. Kuna
kõigile jõudu edaspidiseks ja minu jaoks oli see esmane kogemus, tundus kõik nii põnev ja
meeldivat koostööd.
Viimasena anti sõna Noor Kot- uhke oli marssida mööda Viljankaste Sakala maleva pealikule, di tänavaid, inimesed vaatamas,
Sakala maleva juhatuse liik- filmimas ja pildistamas – oli
mele, leitnant Valdur Kilgile. Ka tunne, et kõik nagu jälgivad
tema oli mures noortejuhtide ainult mind.
puudumise pärast paljudes Kui olime Pauluse kiriku juurde
koolides. Kui pole juhti pole
ka rühma. Me peame noortest
kasvatama isamaalisi kodanike,
et ka kolmekümne aasta pärast
oleks keegi, kes kaitseks meie
maad ja meie kodu! See on
tõsine küsimus, kas tänased
noored peavad siis veel midagi
Eestist, eesti keelest ja kultuurist või mitte? Selleks peame
kõik pöörama oma pilgud noortele. Noored, see on meie järelkasv! Ta soovis jõudu vastsele
malevkonna pealikule ja kutsus
kõiki malevkonna liikmeid juhatust oma tegevusega toetama.
Edasi järgnesid juhatuse liikme
Tellimisnumber 00911
ja asendusliikmete valimised ja

Karksi malevkond pidas aastakoosolekut
16. veebruari hommikul kogunesid Karksi-Nuia kultuurikeskuse
saali Karksi malevkonna tegusamad ja kohusetundlikumad
liikmed, et pidada iga-aastast
üldkoosolekut. Tulijaid oli lähemalt ja kaugelt aga kvoorum jäi
siiski kesiseks. Eks sellele aitas
kaasa ka Viljandis toimunud
Kuldkala ettevõtmine mille tõttu
jäi tulemata nii mõnegi malevkonna kaitseliitlane. Koosolekust võttis osa Sakala maleva
pealik mjr Kalle Köhler, kes tegi
ettekande meie ülesannetest ja
tagasivaate möödunud aasta tegemistest. Ta nentis, et möödunud aasta oli küll raske aga siiski
edukas nii Karksi malevkonnale,
kui tervikuna kogu Sakala malevale. Vaadates tulevikku, kus
Karksi malevkonnal on oma
malevkonna kodu ruumid, saaks
seal korraldada ka Kaitseliidu
tegevliikme sõdurioskuste baaskursusi. Samuti peaksid jao- ja
rühmaülemad hakkama nüüd
kohapeal koolitama oma inimesi. Sõnavõttu lõpetades soovis
ta kõigile edu meile ülesannete
täitmiseks ja ettenähtud kavade
elluviimiseks. Teine päevakorrapunkt oli veidi pidulikum ja siin
kuulutati välja Karksi malevkonna 2012. aasta parim noor
kaitseliitlane, kelleks osutus
Margit Sillaste. Rändava auhinna andis talle üle eelmine võitja
Mihkel Toomsalu ja rinnamärgi
numbriga 3 pealik malevkonna
pealik Ervin Tamberg. Jätkati
aga jälle töiselt. Ettekande tegi
malevkonna revisjonikomisjoni
esimees Albert Kiviaed, kes
teatas, et malevkonnas on 327
liiget kuid liikmemaksu tasus
2012. aastal vaid 24 kaitseliitlast. See on seitse protsenti! Et
olukorda parandada, tuleb allüksuste pealikutele teha kohustuseks liikmemaksude tasumise
jälgimine.
Seejärel sai sõna malevkonna
teavituspealik Ants Kalam, kes
rääkis lühidalt möödunud aastal
korraldatud ettevõtmistest ja
käesolevaks aastaks kavandatud tegevustest. Suursündmuseks kujunevad kindlasti
malevkonna kodu avamine 16.
märtsil Karksi–Nuias, Mõisakü-

eriala teadmisi ja oskusi ning ka
koostegevuse oskusi, et tegutseda jao ja rühma koosseisus,
mis omakorda annab võimaluse
tegutsemiseks veel suurema
allüksuse koosseisus. Kursust
juhendavad instruktorid mõlemast malevast. Kas ja kuipalju
selline koopereerumine majanduslikku kasu annab on vast
raamatupidamise analüüsiga
tuletatav, aga kindlasti annab
selline kursus võimaluse suurema sõpruskonna tekkimiseks
kahe naabermaleva liikmetele.
Hinnati selles mõttes positiivselt
ju ka möödunud aasta lõpul
korraldatud ühist malevaõppust,
mis toimus nii Sakala kui Valgamaa malevate vastutusalal ja oli
korraldatud ühiste jõududega
kaasates ka naabermalevatest
abijõude. Jõudu õppuseks!

jõudnud lõppes marssimine ning
meie, Sakala Maleva kaitseliitlased, hüppasime taas autodele
ja suundusime tagasi maleva
staabi juurde, kus toimus veel
üks rivistus ning ergutuste kätteandmine. Sellega lõppes kaitseliitlaste ülesanne sel päeval.
Suundusin siis koos kahe Sakala Maleva kaitseliitlasega
teater Ugala juurde maitsma
sõdurisuppi ja kringlit ning peale
seda nautisime ka teatrimajas
toimunud kontsert-aktust.
Kontsert oli tore, hästi läbi
mõeldud ning selle vaheaegadel anti teenekatele inimestele
kätte teenitud autasud. Sellega
lõppes minu, kui Sakala maleva
kaitseliitlase, esimene osavõtt
Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamisest.
Sakala Maleva ja Viljandi linnavalitsuse ning Maavalitsuse
poolt aga asetati sel päeval
lillekimbud ja pärjad Vabadussõja kalmistule, kindral Johan
Laidoneri mälestusmärgi juurde,
Viljandimaa metsavendade
mälestuskivi juurde Pärnu maantee kalmistul, Viljandimaalt
küüditatute mälestuskivi juurde
mõisapargis ja kapten Anton
Irve mälestuskivi ette Pauluse
kiriku juures. Juubelihõnguline
aastapäev sai asjalikult korraldatud.
Janeli Esula
TSOBKkl 13 õppur
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protokolli kinnitamine. Koosoleku lõpetes mindi koos vaatama
malevkonnakodu ruume, mis
ametlikult avatakse 23. märtsil.
Kohtume siis nende ruumide
pidulikul avamise Karksi-Nuias
kell 10.
A. Kalam
Sakala Maleva Karksi
malevkonna teavituspealik
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