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Elagu Eesti!

Viljandis kogunesid kaitseliitlased, naiskodukaitsjad, 
kodutütred, noorkotkad, koolide esindajad ja linnarahvas 
kohtumaja ette, kus manifesti “Kõigile Eestimaa rahwas-
tele” luges ette linnapea ja kaitseliitlane Ando Kiviberg.

Koos mindi rongkäigus lauluväljakule, kus toimus 
rivistus ja jõustruktuuride tehnika väljanäitus.
Vaata veel: http://bit.ly.EV98vv; http://bit.ly/EB98Viljandi

Antslas on vabariigi aastapäeva 
tähistamine pikaajaline traditsioon. 
Eesti Vabariigi lipu heiskas kapten 
Toomas Pindis. Peeti isamaalisi kõ-
nesid.  Vabadussõja mälestusmärgi 
jalamile asetati pärjad Antsla valla 
ja volikogu, Võru Maavalitsuse,  
Võrumaa maleva ja naiskodukaitse 
esinduse poolt. 

Rivis oli kokku üle 50 kaitseliitlase, naiskodukaitsja, noorkotka ja  
kodutütre. Linnarahvast oli kohal  üle 130 inimese. Emad ja isad olid  
võtnud kaasa ka lapsed.  Vallavanem  ja vallavolikogu esimees kutsusid 
kõik külalised ja linnarahva kohvilauda.

Rivistus Viljandis.

Viljandlased rongkäigus.
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1. veebruarist on Naisko-
dukaitse Sakala ringkon-
na instruktor Kätlin Kink, 
kes on Guinnessi rekordite 
raamatus kiikingu rekor-
diomanikuna. Kümne aasta 
jooksul pole tema saavutust 
5,94 cm keegi suutnud üle 
võlli kiikuda.

Eestlased on igasuguste 
omanäoliste spordialade 
nagu naisekandmise ja saa-
paviskamise meistrid. Sina 
oled tegija kiikingumaail-
mas?

See oli 2006. Aastal, kiige 
aisa pikkus oli 5,94 cm. Seal 
ongi sentimeetrite mäng. Kii-
kumine filmiti ja sentimeetri 
pealt tuli näidata aiste pikkus, 
anti ka ametlik sertifikaat. 
Pärast seda pole enam sellega 
tegelenud ka, tegelikult ma 
kiikumist ei kannata, süda 
läheb pahaks. Tavaliselt tegin 
selle ühe ringi ära ja siis taht-
sin kiiresti kiigelt maha saada. 
Spordikoolis olen tegelikult 
lõpetanud hoopis  sõudmise 
eriala, eks see andis hea põhja 
kiikinguga tegelemiseks.

Siis oled sa veel rahvarallit 
sõitnud.

See oli siis, kui rahvarallil 
võis osaleda tänavaautoga. 
2003. aastal olime koos kaar-
dilugeja Triin Salustega  Eesti 
arvestuses kolmandal kohal. 
Muide, kaardilugeja ma ei 

suuda olla ja rallit vaatamas 
käia ka ei suuda.  Pean ikka 
ise roolis olema, kõrval olla 
on natukene kõhe. Ralli oli 
hea kogemus, kuna mulle 
meeldib kiiresti sõita, aga see 
hobi lõppes kui uue auto lii-
sisin. Panga autoga ei lubatud 
rallit sõita. 

Sa mängid võrkpalli, nau-
did mäesuusatamist ja lu-
melauasõitu. Nüüd pean 
küsima, et kas sa midagi 
kardad ka?

Ikka. Ma kardan metsa 
õppustele minna, äkki läheb 
täristamiseks, siis ma raudselt 
viskan püssi põõsasse ja pa-

nen jooksu, sellised äkilised 
situatsioonid võivad mind 
muuta tundmatuseni. 

Üldiselt ma metsa ei karda, 
kogu minu elu on möödunud 
metsas ja loomade keskel. 

Kogu elu olen kõrvalt näi-
nud kodust loomakasvatust, 
kunagi kasvatasin isegi pulle. 
Eelmisel aastal oli mul kaks 
siga: Oskar ja Elsa, see oli 
huvitav kogemus. 

Millisena sa suhteliselt 
uue liikmena Naiskodukait-
set ja Kaitseliitu näed?

See on organisatsioon, kus 
inimestel on võimalus end 
täiendada, panna proovi-

le erinevates olukordades, 
õppida eneseväljendust ja 
enesekindlust. Naiskodukait-
se õpetab meile ka naiseks 
olemist, isegi metsas tuleb ju 
ripsmed ära värvida ja hea 
välja näha. 

Aga Naiskodukaitsest tea-
takse vähem kui me arvame, 
peaksime palju rohkem näh-
tavad olema ja endast rääki-
ma. Liiga sageli küsitakse, et 
mis asi Naiskodukaitse üldse 
on, ma ise ei teadnud sellest 
aasta tagasi ka mitte midagi. 

Esimesed kaks töönädalat 
instruktori ametis on selja 
taga. 

Kartsin, et see on palju 
hullem aga eks see tegelik 
instruktoritöö alles hakkab 
tulema, arvan. Praegu võrd-
len seda ikkagi kultuurivald-
konnaga, kus ma olen enne 15 
aastat töötanud. Ka see ei ole 
lihtne töö, nagu tihti arvatak-
se, eks kõiges on omad head 
ja vead. Hetkel võin öelda, 
et kolleegid ja vabatahtlikud 
on toredad ja toetavad, seega 
usun, et tulen toime. Üldiselt 
meeldib mulle toimetada 
suhteliselt riskipiiril, samuti 
leian, et ei ole lahendamatuid 
olukordi, ükskõik kui keeru-
line on situatsioon. Allaandja 
tüüp ma ei ole, kui siis ainult 
pimedas ja metsas.

Eda Kivisild

Naiskodukaitse esimene 
kultuurigrupi erialavõistlus 
näitas, end naised oskavad 
kultuuri hinnata. Võistlusest 
võttis osa 14 ringkonda ja 
selle võitsid Järva ringkonna 
naised. Teise koha saavutas 
Tartu ja kolmanda koha tõi 
koju Põlva naiskond.

Põlva ringkonda esindasid 
12.–13. veebruaril aset leidnud 
võistlustel  Marika Rehemets, 
Ainika Mägi, Aile Vals, Malle 
Mägi ja Karin Kopli.

Esimene võistluspäev algas 
piduliku lindilõikamisega 
ja jätkus loosi tahtel saadud 
muusikapalasse tantsu mõtle-
mise ning lavale seadmisega. 

Aega tantsu lavaküpseks 
seadmiseks oli umbes tunni-
ke. Enne ööunne suikumist 
oli vaja pisut ajusid ragistada 
Kuldvillaku mängus ning 
piltmõistatusest üles leida 
38 erinevat Eesti ansamblit. 
Lusti pakkus ka sõbrapäe-
vasüdamete valmistamine.  
Mõned tunnid und ja taas 
olime valmis võistlustulle 
asuma.

Pingelise võistluse teine 
päev

Kõigepealt meik ja kos-
tüümid. Kõik nägime suure-
pärased välja, olime ülimalt 
rahul ja õnnelikud. Enne starti 
kiusasid kaks Järva naisko-

dukaitsjat meid raske ülesan-
dega, kus oli vaja ritta panna 
rahvakalendri tähtpäevad. 
Sellega tulime toime kergleva 
mängulisusega. Väike foto-
sessioon meist ja antigi start 
motoriseeritud rännakule, 
kus üles tuli leida kaardil 
etteantud punktid. Kokku tuli 
läbida umbes 60 kilomeetrit. 
Kaart, GPS, teedeatlas kätte 
ja gaas põhja. Esimese punkti 
leidmisega raskusi polnud.

Veebruarikuine järv, kuu-
mad naised, lained. Ülesan-
deks oli lavastada foto „Laine 
laksudes rannale lööb“. Meie 
vaprad naised võtsid talvisel 
rannal end riidest lahti.

Teises punktis ootas meid 
jõukohane ülesanne „Naer”. 
Sellega ei tekkinud abso-
luutselt mingeid raskusi, pi-
gem oli tegemist naermise 
lõpetamisega. Kolmandas 

punktis pidime juba natuke 
pead murdma. Nimelt pidi-
me kunstnikke nende teoste 
järgi ära tundma ja ristsõna 
lahendama. Neljandas punk-
tis saime näha ja ära arvata 
kinofilme “Diskotantsija” ja 
“Sügis”. Nende äratundmine 
oli samuti kerge. Viiendasse 
punkti oli tekkinud lausa 
järjekord. Seda aega saime 
kasutada pressiteadete koos-
tamiseks ja fotograafidele po-
seerimiseks. Seekord pidime 
arvama ära pärimustantsud. 

Naabriplika mail

Kuuendas punktis läks asi 
käest ära. Olime jõudnud Esna 
risti ja  pidime degusteerima 
õlut. Viie topsi hulgas polnud 
ühtegi alkoholivaba. Kõige 
üllatavam oli “Taurus”, mida 
meist keegi kunagi maitsnud 

polnud, aga nalja sai ikka. 
Need, kes õlut ei proovinud, 
pidid hakkama saama Kaitse-
liidu ajalooküsimustega. See 
oli ka paras pähkel.

Viimased 2 punkti läksid 
juba ludinal. Kergleva män-
gulisusega arvasid Aile ja 
Marika rahvarõivaseelikute 
keerulisi mustreid, ülejäänud 
arendasid mälu KIM-imängus 
erinevate muusikariistade 
meelde jätmises. Viimane 
ülesanne seisnes pidulikust 
aktusesaalist vigade otsimi-
ses.

Seejärel saime veel tunnike-
se kultuuri teha: ise tantsida ja 
nautida teiste võistkondade 
etteasteid. Tantsulised etteas-
ted olid kõigil väga vahvad ja 
kaasahaaravad.

Ja siis saabus finaal. Ku-
jutage ette kergendust, kui 
kuulsime, et me viimased 
pole. Meile anti käsk tulla koju 
vähemalt 5. kohaga. Seega 
pinge kasvas, mida ettepoole 
hõigati, seda rohkem hinge 
kinni hoidsime. Lõpuks tea-
tati, et saavutasime kolmanda 
koha. Emotsioonid olid laes! 
Meie naiskond oli ülivinge!

Jääme ootama järgmist 
võistlust ja loodame sellel 
vähemalt sama hästi osaleda.

Kristel Pehk, 
Ainika Mägi,
Põlva ringkonna  

naiskodukaitsjad

Väljaandja: Kaitseliidu Sakala malev
Peetrimõisa 71073, Viljandimaa
Tel 717 9205
http://sakala.kaitseliit.ee
E-mail: omamaa@kaitseliit.ee
Pealik mjr Ahto Alas

oma mõte

vabandus

Toimetus:
Tiina Ott, tel 5855 5092, 717 9217
Maiko Markus
Rein Kikas

Lembe Lahtmaa
Üllar Priks
Eda Kivisild
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OÜ Vali Press, Põltsamaa
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98 aastat tagasi sündis I maailmasõja keerises Eesti Vabariik.  
See protsess kestis terve aasta. 

Juba 1917. aasta 11. märtsil  tulid kokku Eesti maakondade 
esindajad, kes nõudsid Eesti ühendamist üheks kubermanguks 
ja ühist omavalitsust. Nad väljendasid Eesti rahva enda tahet 
saada iseseisvaks ja see sai teoks ainult tänu tihedale koostööle 
poliitilise, majandusliku ja sõjalise valdkonna vahel. 

Iseseisvuse väljakuulutamisele 24. veebruaril 1918 järgnes 
Vabadussõda, mis lõppes 96 aastat tagasi Tartu rahulepingu 
allkirjastamisega.

1920. aasta 28. märtsil avaldas  sõjavägede  ülemjuhataja 
kindral Laidoner ametist lahkudes päevakäsu number 1308. 

Seal seisis: “Kui meie rahva ja sõjaväe keskel jääb püsima 
see üksmeel, mis meid Vabadussõjas on ühendanud; kui meie 
jääme truuks oma demokraatlikule põhimõttele; kui jääb püsima 
vastastikune usaldus Valitsuse, rahva ja sõjaväe vahel, siis võime 
rahulikul pilgul igale välisele ohule vastu vaadata.”

Need sõnad kehtisid siis, kui Eesti riik oli kaks aastat vana, 
aga sama tähtsad on need ka praegu, kui Eesti riik on 98-aastane.

Maailmas käib pidevalt võitlus nii väärtuste kui ka  inimõi-
guste ja demokraatia määratluse pärast. Võitlus käib Euroopas ja 
kaugemal,  nagu näitavad sündmused Ukrainas, Prantsusmaal, 
Saksamaal, Süürias ja nii edasi. 

Me teeme kodanikena iga päev valikuid ja meie valikud 
kujundavad Eesti Vabariiki.  Minu arvates on igaühel meist 
kohustus kanda hoolt  oma riigi eest. Kuidas seda teha, on juba 
enda valik. 

Mitte ainult NATO ja rahvusvahelised lepped ei kaitse meid, 
vaid eelkõige meie ise. 

Ma näen Eestit, kus inimesed hindavad oma riigi iseseisvust, 
mille alus olemegi me ise – meie haridus ja haritus, meie töö ja 
kutsumus, meie pered, meie oskus märgata abivajajaid ning meie 
kindel meel hoida enda maad. Meile toetubki Eesti. See on tegus 
Eesti, mida me igapäeva elus igakord tähelegi ei pane, kuid mis 
on siinsamas meie ümber ometi olemas. See on  kaitstud Eesti, 
mille muudab eriliselt tugevaks paljude inimeste igapäevane 
kohusetunne ning kindlustunne, et Eesti on meile kõige õigem 
ja parem paik siin maamunal. 

Kaitseliit on organisatsioon, mis võimaldab igal inimesel, igal 
kodanikul, aga ka mittekodanikul näidata oma Eesti armastust. 

Üks mu sõber ütles, et mulkide kiitus on see, kui ei ole midagi 
halba öelda ja mulk vaikib.

Kuid ma ei saa mitte vaiki olla, vaid pean tunnustama nii 
mulke kui tervet Viljandimaa elanikkonda panuse eest oma riigi 
turvalisuse hoidmisel. Tänu teile ja teie isamaalisusele on Sakala 
maleva liikmeskond kasvanud rohkem kui 1200-liikmeliseks. 
Rahva kaitsetahe on tugev ja  see annab kindlustunnet.  Aga see 
kõik pole iseenesestmõistetavalt lõplik ja jäädav.

Tugeva kaitsetahte püsimise eelduseks on meie igapäevane 
hool oma riigikaitse eest ning hool nende naiste ja meeste eest, 
kes kaitseväes, Kaitseliidus, aga ka politseis ja piirivalves ning 
päästeametis või muudes ametites ja oma tegudega Eesti riiki 
iga päev kaitsevad.

Meie üheskoos olemegi Eesti. 
Ahto Alas

Toimetusel on õigus  
käsikirju lühendada.

Kirjutage meile oma  
kogemustest  
Kaitseliidus 

omamaa@kaitseliit.ee

Guinnessi rekordiomanik 
koordineerib Sakala ringkondaIgaühel on kohustus kanda hoolt oma riigi 

eest

Jaanuarikuu numbris 5. leheküljel 
Sakala parima sportlase fotol on koos  
(vasakul) Hanna Kristin Kuusik, 
Marleen Riiner ja Karolina Pugal. 

Põlva aasta naiskodukaitsja Kristi 
Randla on saanud endale aga vale 
näo. Õige pilt on selline.

Toimetaja Eda Kivisild palub 
vabandust. 

KULTUUR on naiste seas kõrges hinnas

Kätlin Kink.

Põlva ringkonna mereteemaline tantsukava.
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Kahevõistlus koosnes sel aastal jooksmisest ja laskmisest. Foto: EGEL ALLA

Foto: AIN PEENSOO

Võrumaal võisteldi 
Tartu rahu mälestuseks

2. veebruaril kell 10 peeti Tartu rahu maja, Jaan Poska 
gümnaasiumi juures Tartu gümnaasiumide Tartu rahu 
mälestusüritus. Tartu linnajuhid asetasid pärjad Paulu-
se kalmistul asuvale Vabadussõja memoriaalile. Raadi 
kalmistul asetati pärjad Julius Kuperjanovi hauale ning 
Lõuna-Eesti vabastajate mälestussamba juurde. 

Kell 11 kogunesid Tartu linna, Kaitseliidu ja  korpo-
ratsioonide esindajad Vabadussõja  monumendi juurde. 
Sõna võtsid Tartu linnapea Urmas Klaas, korporatsiooni 
Sakala esindaja Silver Piirimäe ja Kaitseliidu Tartu male-
va pealiku abi Ivar Sibul. Pärast sõnavõtte asetasid nad 
monumendi jalamile lillepärjad. 

Keskpäeval toimus kõnekoosolek Vanemuise 35 kõrval 
olevas pargis. Kõnekoosolekule oli kutsutud ka Tartu 
Memento esindus koos lippudega. Enn Tarto õnnitles 
oma sõnavõtus kõiki Tartu rahu 96. aastapäeva puhul.

„Tartu rahu on Eesti riigi sünnitunnistus. Ilma võiduta 
Vabadussõjas ja Tartu rahu sõlmimiseta me siin praegu 
ei seisaks. Tartu rahuga määrati kindlaks Eesti Vabariigi 
idapiir ning otsustati Eesti lääneorientatsioon. Võimali-
kus ebasoovitavas kinkelepingus Eesti Vabariigi ja Vene 
Föderatsiooni vahel peab selgesõnaliselt välja ütlema, et 
Tartu rahuleping jääb püsima. Peab võitlema selle nimel, 
et Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas oleks võimalikult tugev 
ja reaalne NATO kohalolek,” sõnas Tarto. 

Kell 14 algas Tartu linnamuuseumi saalis õigusteadlase 
Lauri Mälksoo ettekanne „Tartu rahuleping rahvusvaheli-
se õiguse kontekstis“. Terve nädala jooksul oli huvilistele 
avatud Tartu rahu tuba Jaan Poska gümnaasiumis ja seal 
toimus ka Tartu rahu aastapäevale pühendatud ülelinna-
line mälumäng 9.–12. klassi õpilastele. 

Enn Tarto
Kaitseliidu auliige

Selgi aastal ei jätnud jõustruktuurid pidamata 
Nõukogude Venemaa ja Eesti vahelise sõja lõpetanud 
rahulepingule pühendatud teatevõistlus.  Tõsi küll, sel 
korral mitte suuskadel, sest ilmataat saatis vahelduva 
eduga alla nii vihma kui ka lörtsi. 

Avasõnad üritusele ütles  kaitseliitlasest maavanem 
Andres Kõiv.

Vabadussõjas langenute mälestusmonumendi 
jalamile asetati mälestuskimbud ja edasi viis päev 
teatevõistluse juurde, kus alustati sportrelvade sisse-
laskmisega juhendaja ja võistluse peakohtuniku Janno 
Prantsi juhendamisel.

Pärast seda võis võistlus  alata. Raske suusarada oli 
asendatud veelgi raskema jooksurajaga ning jõu ja vas-
tupidavuse panid kordades proovile ka möödalaskudel 
juurde lisatud trahviringid.

PPA eriüksuse noored ambitsoonikad mehed tulid, 
nägid ja võitsid. Treenitust oli märgata nii meeste liiku-
mises kui ka tahtes. Jätkus silmatäpsust ning tasuks oli 
võistluse I koht.

II koha pälvis politsei võistkond ja III kohale jõudis 
Kaitseliidu Võrumaa maleva staabivõistkond koosseisus 
Ahti Lepp, Toomas Pindis ja Toomas Piirmann. Meeste 
nägudelt luges välja, et lihtne see polnud.

Osalesid veel päästeameti, kaitsepolitsei ja Teisipäe-
va klubi mehed. 

Tahtmatult meenus aastatetagune võistlus kui tor-
masime naistega rajale, saatjaks  28-kraadine pakane. 
Sellel korral oli võistlejatele saatjaks lausvihm ning kõle 
veebruarituul.

Pärast suur ja väsitavat sporti võõrustab suusabaas 
võistlejaid alati kosutava saunaga ning juba ei teagi täp-
selt, mitmendat aastat hoolitseme söögi ja suupistete eest. 

Ajakohase kõne ja ülevaate olukorrast andis male-
va pealik Urmas Vahter ning suurepärased teadmised 
ajaloovallas edastas osalejatele Aare Hõrn.

Anu Jõgeva 
Võrumaa maleva kaitseliitlane

Tartu rahulepingu 96. 
aastapäeva tähistamine Tartus

Kaitseliidu Sakala ma-
leva Karksi malevkonnal 
on saanud heaks tavaks 
tähistada Tartu rahulepin-
gu sõlmimise päeva koos 
koolipere ja vallarahvaga 
Karksi–Nuia Vabadussõ-
jas langenute mälestus-
samba juures. Erandiks ei 
olnud ka seekordne Tartu 
rahu 96. aastapäev. 

Kell 11 kogunesime mä-
lestussamba juurde, kus au-
valvesse astusid kaitseliit-
lased ja naiskodukaitsjad. 

Hümnile järgnesid sõna-
võtud. Esimesena kõneles 
Karksi malevkonna nimel 
kapten Enno Teiter. Ta 
ütles: „Kui me räägime 
Tartu rahust, siis Tartu 

rahu on Eestile ajalooliselt 
kahekordselt tähtis. Esiteks  
lõpetas Tartu rahu lahingu-
tegevuse Nõukogude Ve-
nemaaga. Teiseks tunnistas 
suurriik esmakordselt Eesti 
vabariiki ja selle iseseis-
vust, loobudes vabatahtli-
kult ning igaveseks ajaks 
kõigist suveräänõigustest 
Eesti rahva ja maa suhtes.” 

Teiter jätkas: ”Vaatama-
ta sellele, et lahingutege-
vus lõppes, kestab võitlus 
edasi. Tänapäeval käivad 
lahingud interruumis ja 
massimeedias.  Katsugem 
siis olla arukad ja püüdkem 
mõista, kas pakutav info 
on tõene või mitte. Meie 
hüüdlause olgu üks kõigi 
ja kõik Eesti eest!“ 

Pärast sõnavõttu asetas 
kimbu mälestussamba jala-
mile lipnik Ervin Tamberg, 
teda assisteerisid  vanem-
veebel Harri Mäesalu ja 
kapten Enno Teiter. 

Luuletuse „Vabariigi 
taevas“  esitasid August 
Kitzbergi nimelise Güm-
naasiumi õpilased ja nad 
süütasid ka mälestustõr-
vikud. 

Viimasena sai sõna val-
lavanem Taimo Tugi, kes 
ütles, et tal on tõeliselt hea 
meel, et August Kitzbergi 
gümnaasium hoiab tradit-
siooni ja tuleb igal aastal 
siia, et süüdata küünlad või  
tõrvikud ja mälestada meie 
vanavanemaid, kes võitle-
sid Eesti vabaduse eest.

„Kaitseliiduga on meil 
traditsioon tulla siia ka 3. 
jaanuaril kui vaikisid rel-
vad, et asetada pärjad lan-
genute mälestuseks,” jätkas 
Tugi. „Karksi vallal on põh-
just ka igati uhkust tunda, 
sest meie kandi mees Ants 
Piip Tuhalaanest oli üks 
rahusaatkonna liikmetest. 
Lepingud on muutunud 
meie elu üheks tähtsaks 
osaks ja kõige tähtsam le-
ping, Tartu rahuleping on 
selle kõige aluseks. Kui 
toona tunnistas Venemaa 
Eesti iseseisvust, siis nii 
see peab ka jääma ja meie 
peame suutma seda hoida.“                                         

Ants Kalam

Karksi-Nuias tähistati Tartu rahulepingut ühiselt

Juba kümnes kord tä-
histatakse Viljandimaa 
väikeses vallakeskuses 
Kolga-Jaanis Tartu rahu 
aastapäeva. Tähtis roll on 
siin kohalikul eestvedajal 
Hovard Nurmel. See mis-
sioonitundega mees ostis 
enam kui kümme aastat 
tagasi rahvamaja, reno-
veeris selle ja korraldab 
nüüd üritusi kogukonna 
hüvanguks.

On aeg, mil meedias 
räägitakse palju aktiivsete 
inimeste lahkumisest maalt 
ja traditsioonide katkemi-
sest. Sellisel ajal on väga 
meeldiv just vastupidises 
veenduda ja  ühe sellise 
traditsiooni jätkumise juu-
res olla.

Sel aastal toimus Tar-
tu rahu aastapäeva tähis-
tamine rahvamajas juba 
kümnendat korda. Sakala 
ringkonna naiskodukaits-
jaid on osalenud juba neli 
korda, nii et ka meie jätka-
me traditsioone.

Esimene esineja ja sa-
muti mitte esimest korda 
oli riigikogu aseesimees 
Helir-Valdor Seeder. Oma 
valla rahva ja külaliste ette 
astus ka  uus vallavanem 
Mihkel Kraav.

Tartust oli tulnud koha-
le ajakirjanik Alo Lõhmus, 
kes rääkis oma raamatust 
“Priius, kallis anne“.  

Autor töötas läbi erine-
vaid arhiivimaterjale ja raa-
mat valmis just lihtsõdurite 
läbielamiste põhjal. Raa-
matut võib pidada mõnes 
mõttes ka Naiskodukaitse 
ajaloo allikaks, kuna esin-
datud on Tartu ringkonna 
Alice Kuperjanovi mäles-
tused

Sakala ringkonna esi-
naine Eda Kivisild rääkis 

Tartu rahulepingu emot-
sionaalsetest, poliitilistest ja 
juriidilistest momentidest.

Meelelahutust pakku-
sid Kolga-Jaani kodutütred 
laulude ja pillilugudega. 
Üks kodutütar oli ka isa 
kampa võtnud ja tõepoo-
lest: akordion viiuliga kõlas 
koos väga kaunilt. Toredad 
olid ka lõõtsapillilood.

Päris lõbus oli vaada-
ta kümme aastat tagasi 
samast üritusest tehtud 
videofilmi. 

Õhtu jätkus vabamas 

meeleolus. Taaskord olid 
kohalikud naised valmis-
tanud lauale head-paremat. 
Inimesi, kes olid üritusele 
kohale tulnud, oli seekord 
hoopis rohkem kui tavali-
selt.  See teeb ainult rõõmu, 
et aktiivsed inimesed pole 
kadunud ja traditsioonid 
kestavad.

Ene Sügav
Sakala ringkonna  

naiskodukaitsja

Kolga-Jaanis koguneti kümnendat 
korda Tartu rahu tähistama

Kolga-Jaanis esindasid Sakala naiskodukaitsjaid (vasakult) Ene Sügav, Krista Lillemäe ja Merly 
Rosenberg.

August Kitzbergi gümnaasiumi õpilased asetasid mälestusmärgi juurde põlevad tõrvikud.

Foto: TIINA OTT
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Elagu Eesti!

Karksi-Nuias koguneti Vabadussõja mälestussamba juurde. Kaitseliitlased seisid auvalves, samba jalamile asetati pärjad ja peeti kõnesid.

Võrus koguneti  
kalmistule Vabadussõja  
mälestussamba juurde, kus peeti 
kõnesid ja asetati pärjad. sellele 
järgnes paraadmarss. 

Fotod: UNO MINKA

Võru maavanem Andres Kõiv.

Fotod: AIN PEENSOO
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Ühe mehe kaks palet

On inimesi,  kellest 
võiks kirjutada mitu raa-
matut, ent ikka ei tea me 
temast kõiki nüansse ja 
kogu tõde.

Aare Hõrn on mees, 
kelle eestvedamisel hakati 
1994. aastal pidama iga-
aastaseid Seto kuningriigi 
päevi kord Võrumaal, kord 
Põlvamaal. Viimastel aasta-
tel on need muutunud nii 
rahvarohkeks, et külastaja-
te arv küündib 6000–10 000 
inimeseni .

Meeskond, kes suudab 
korraldada  taolisi mega-
üritusi, väärivad üleüldist 
tunnustamist.  Aare on üks 
neist, kes on  teeninud mitte 
ainult võrokeste lugupida-
mise ja tänu, vaid on ka üle 
Eesti tuntud.

2002. aastal valmis Aare 
Hõrnast  dokumentaalfilm 
“Kuningas üheks päevaks”.

Kõrge tiitel, aga mitte 
kuninga, vaid Seto kuning-
riigi ülemsootska tiitliga on 
Aare Hõrna kahel korral 
pärjatud. 

Kuninga valivad kõik 
need inimesed, kes on tul-
nud kuningriigi päevale. 
Iga ülesseatud kandidaadi 
taha kogunevad tema aus-
tajad, toetajad, sõbrad ja 
tuttavad. 

Kuningaks kroonitakse 
see, keda toetab enim suur-
üritusel osalejaid. See on 
üdini lihtne, demokraatlik, 
aus ja avatud valimisprot-
seduur.

Möödunud aasta oli 
Aarele ja kohalikule Seto 
kultuuritoimkonnale  eriti 
töine, sest Obinitsa küla  
Meremäe vallas  Võrumaal 
oli 25-miljonilise soome 
-ugri rahvaste kultuuri-
pealinn. 

Aare Hõrna panust elu-
töö eest pärjati 2015. aasta 
välisministeeriumi kultuu-
ripreemiaga. 

„Tunnustame Aare 
Hõrna soome-ugri kultuu-
ripealinna tiitli Obinitsa 
toomise ja kultuuripealinna 

projekti eduka elluviimise 
eest,“ lausus välisminister 
Marina Kaljurand kultuu-
ripreemiate kätteandmisel.

„Aare Hõrn on Obinit-
sas seisnud juba aastaküm-
neid koostöö ja kultuuriva-
hetuse eest meie hõimlaste-
ga teisel pool piiri. Obinitsa 
kultuuripealinnaks olemine 
ei tähendanud üksnes Obi-
nitsa küla, vaid Setomaa ja 
Eesti tervikuna nähtavaks 
tegemist ning veelgi oluli-
semana soome-ugri rahvas-
te tutvustamist maailmas,“ 
lisas minister. 

Aare Hõrn ütleb ise, et 
soome-ugri kultuuripealin-
na aasta kujunes Setomaal 
sündmusterohkemaks, kui 
algselt plaanitud. Kujunes 
nii, et ühest üritusest harg-
nes välja idee järgmiseks.

“Loodame, et hea hoog, 
mis Setomaa inimestesse 
kultuuripealinna aastal 
sisse harjus, ei rauge. Üheks 
algatuseks, mis kultuuri-
pealinnast innustust sai, on 
soome-ugri külade foorum, 
mis algas juba järgmisel 
päeval peale kultuuripea-
linna sümbol-linnu Tsirgu 
ungarlastele üle andmist,” 
jätkab ta. 

Suuremateks sündmus-
teks kultuuripealinna aasta 
jooksul olid jaanipäeval toi-
munud Seto Folk Värskas 
ja augustikuine kostipäiv 
ehk kohvikutepäev kogu 
Setomaal. Samuti toimusid 
Ostrova festival, filmifes-
tival, konverentsid, teat-
rietendused, kontserdid, 
näitused, erinevad õpitoad, 
kus külalised said õppida 
soome-ugri käsitööd või 
toiduvalmistamist. 

Kultuuripealinna aasta 
tippsündmuseks oli augusti 
alguses toimunud Seto ku-
ningriigi päevad Obinitsas, 
millest võttis osa üle 8000 
inimese.

Kõikjal oli Aare Hõrn 
tegija, korraldaja ja suunaja 
rollis. 

 Setod näitavad kuju-

kalt, et kui on sügav soov, 
ühine tahe, tugev meeskon-
natöö vaim, võib mägesid 
paigast liigutada.

Aare Hõrn on  ja tema 
tiim on andnud hindama-
tu panuse selleks, et seto 
kultuuripärandit säilitada 
ja järgnevatele põlvkonda-
dele edasi anda.

Kaitseliidu Võrumaa 
maleva Rõuge-Vastseliina 
üksikkompanii liikmena on 
Aare Hõrn mitmeid aastaid 
Vastseliinas korraldanud 
metsavendade mälestu-
seks ja ajaloo uurimiseks 
teemakonverentse. Alati 
on kaasatud ka Naiskodu-
kaitse  kohaliku jaoskonna 
aktiviste, aktiivne ning toe-
tav roll on alati olnud ka 

Vastseliina vallal  ja Seto 
Kultuuri Fondil.

Konverents idel  on 
esinenud ettekannetega 
Tallinna ülikooli ajaloo 
instituudi arheoloog Mauri 
Kiudsoo. Selle mehe  juured 
on Misso vallas. Tema va-
naisa oli Misso vallavanem 
ning hilisem metsavend.

Aare Hõrn sõnab: „Ei 
uskunud, et konverentsi-
de vastu on nii suur huvi, 
kuigi salamisi lootsin ikka. 
Selgelt on tunda, et inimes-
tel on veel palju südamel ja 
hingel. Palju on rääkimata 
lugusid.

Konverents idel  on  
kokku saanud sarnaste 
saatustega inimesed. Käes 
on viimane aeg rääkida 
minevikukoledustest, seal-
juures selja taha piilumata. 
Tunnistada kogetut ja anda 
edasi noorematele neid 
mälestusi, mida pühaks 
peame.“

Millal ja miks sai  
sinust kaitseliitlane?

Olli kohal sis ku luu-
di Võromaal kaitsõliit a 
liikmõst astminõ jäie tege-
mäldä, kuna ma olli hõivat 
pallodõ muudõ asjuga: 
Eesti ja Seto Kongressi, 
Setomaa asa,  piiriasa,  
Meremäe valla asa, oman-
direform, Eesti õigõusu ke-
rigu taastaminõ. 1993. aas-
tal valiti minno Meremäe 
vallavolikogo esimehest. 
Ütte teemana vallah tulle 
ka kõrra tagaminõ ja koha-
likõ miihi võimalik osalus 
sääl. Ütest võimalusõst 
mis sõgla pääle jäie, olle 
kaitsõliit. Kõrraldi 1994. 
aastagal vallah paar kait-

sõliitu tutvustavat üritust 
ni sääl tetti kohalõtulnuilõ 
ettepanõk astu kaitsõliitu. 
Sis astõgi liikmõst ehk kuis 
ütlet tõisilõ, õt minge kait-
sõliitu a es olõiq. Mu ütest 
soovtajast olle Kama Kaido 
kiä olle sis justiitministri a 
ka ministrina käve Võro-
maa kaitsõliitu valvõhe.

Kes on olnud Sinu 
eeskujud?

Mul om läbi elo olnu 
ütest oppajast ja  iihkujust 
Valdur Raudvassar ketä 
tundsõ keskkooli põlvõst 
pääle.Tõõnõ legendaarnõ 
miis kiä om olnu tiinäütä-
jast olle Alfred Käärman.

Mis olid esimesed 
ülesanded, mida pidid 
lahendama, kui said kom-
paniipealikuks?

Kuna inne tuud ku ma 
saijõ kompaniipäälikust, 
olle Vastseliina ja Rõugõ 
eräle, sis kõkkõ rassõmb 
ni keerulitsõmb olle katõ 
estiidvä nuka mehe saija 
ütteh kokko käuma ni te-
gutsõma. Tuu ülesandõ 
täütmisõl om olnu tagasi-
lüüke a parhillatsõst ma 
arva õt sääne teatu tasakaal 
ja mõistminõ om saavutõt. 
Tõõnõ om vahemaa – mi 
naara õt mi olõ piirirü-
gement selle õt mi ulatu 
Petseri alt Saru alla vällä. 
Kolmas om olnu põlkondi 
vahetus. Kuismuudu hoita 
küpsembäh iäh miihi kait-
sõliiduh rivih ni kuismuu-
du saija nuuri kaitsõliitu.

Kuidas olete oma kom-
paniis saavutanud hea 
meeskonnatöö vaimu?

Ma arva, õt meil omma 
põhitegijä kõik isiksusõ a 
tuuman arvõstadas tõisi-
ga. Meil olõi olnu säänest 
hoiakut, õt ma olõ korgõ 
ülemus ja ma käse. Mi naa-
ra, õt mi kõrralda pidevält 
rahvaarotamisi ku mää-
negi ülesannõ om antu a 
tuuman tulõ vällä õgaütte 

targõmba mõttõ. Õgaütel 
om kompaniih uma kotus 
täütä mis perrä proovit pi-
kembä ao joosul. Ütsemeele 
löüdmisõlõ avtasõ ütteh 
ütidse õgakeväjätse retke 
mõtsavelju mälestämisõst. 
Pikkäaolinõ traditsioon 
om  Tartu rahu laskõ suu-
sataminõ vai juusk, nii kuis 
lumõga om, mitä vidävä iist 
Vastseliina mehe ja Tõõsõ-
pääväklubi. 28 vai 29.03. 
om Puutlipalo lahingu aast-
päävä tähistaminõ, 28.12. 
Lükkä punkrilahingu aast-
päävä tähistaminõ. Paaril 
viiätsel aastal Vabadussõa 
rato pääl Lätih käuminõ.

Ni kõgõ nalasõna ja ku 
Indrek Hunt om kambah 
sis ka laul.

Kuidas aitavad  õp-
pused täiustada lahingu-
list ettevalmistust ja tõsta 
meeste moraali? 

Mi olõ arotanu õt piat 
olõma miihil tahtminõ 
hindäl analüüsi ja oppi ni 
ummist vikost ku tõisi vi-
kost. Väigä hüä om oppuisi 
aigu õdagu telgih jutatami-
nõ koh tulõtadas miilde ka 
innitsit oppuisi ni pikembil 
sõidõl ka jutuajamisõ ku 
massina mürrin lupa.

Mi praktika om näüdä-
nü, õt kaitsõliitlanõ piat 
kõgõ olõm leidlik ja tegut-
sõma tsuut nii nigu tava-
sõamiis pruugiq tegutsõda. 
A tuuga tulõ ka piiri pitä ni 
tasakaalu hoita.

Kõkkõ rassõmb omgi 
meeskonna tüü harotaminõ 
ja kokkoharotaminõ. Om 
nii olnu. õt piat oppusõ joo-
sul kats-kolm kõrda kiivri 
pääst võtma, lasõt hinnäst 
är purutada ku hoolõtult 
kolonnih sõidat, a om olnu 
ka nii olõmi jako saanu 
hüäst summas vastasõ soo-
mukist. Ku olõiq pikält ütte 
paiga pääl saismist sis om 
ka miihi meeleolu hää-kait-
sõliitlanõ taht tegevust ja ni 
tegutsõda.

Mida olulist saaks riik 
teha, et tõsta üldist kaitse-
võimet ja kaitsetahet?

Nii nigu Vabadussõda 
võidõti tuuperäst, õt miihil 
olle silmä iih selge tsiht-
saa pääle pikkä sõta rahu 
ni õgaüts saa kavvaoodõt 
maa, noorõ prii opmisõ 
piat ka olõma inemisil selge 
tsiht ja põhjus mille umma 
koto, maad, rahvast ni rii-
ki kaitsa.Ehk tulõsi anda 
selgemp tsiht ka riigimiihi, 
ärimiihi, kultuuritegeläisi 
puult iihkuju kuis olda 
valmi ka uma riigi ni maa 
iist ohvrit kandma.

Ni varustus – massi-
na, esmaabi, üünägeminõ, 
kuuli ja killuvesti jm an-
nasi ka selgembä märgi õt 
miihist ja naisist kiä uma 
vabaao andva esämaa ja 
riigikaitsõ tugõvdamisõst 
hoolitas tegudõh a mitte 
õnnõ sõnnoh.

Mis on sinu soov noor-
tele?

Olgui peloq,  astkõ  
kaitsõliitu.

Uno Minka 
Võrumaa maleva  

teavituspealik

Väsimatu kultuuritegelane.
Obinitsa soome-ugri kultuuripealinna 

peakorraldaja.
2000.  ja 2007. aastal Seto kuningriigi ülemsootska.

Riigikaitsealane tegevus
Kaitseliidu liige alates detsembrist 1994.
Rõuge–Vastseliina üksikkompanii pealik 2000–2012.
Kompaniipealiku abi alates 2012.
Tankitõrjerühma ühe meeskonna ülem.
Metsavendluse uurija, konverentside korraldaja.

Fotod:  UNO MINKA

Aare Hõrn süütamas võidutuld, et viia see Setomaale Meremäe valda.

Aare Hõrn avas ka 2015. aastal traditsioonilise metsavendade mälestuspäeva seminari Vastseliinas. 
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6. veebruaril Kalev Spa 
veekeskuses toimunud spor-
diaasta lõpetamisel kuulutati 
välja Noorte Kotkaste (NK) 
aasta sportlane. Samuti tun-
nustati  teisi silmapaistvaid 
sportlikke tulemusi saavu-
tanud noorkotkaid.  Noor-
te Kotkaste aasta sportlase 
tiitliga pärjati Põlva maleva 
noorkotkas, Tilsi põhikooli  
9. klassi õpilane, paljulap-
selisest perest pärit Raul 
Kübard. 

Raul Kübard on noor-
kotkas 2012. aasta algusest 
ning on esindanud Põlva 
malevat korduvalt ja edukalt 
Noorte Kotkaste üleriigilis-
tel võistlustel. Samuti on ta 
esindanud Noorte Kotkaste 
organisatsiooni kahel aastal 
Läti noorteorganisatsiooni 
Jaunsardze militaarse takis-
tusraja võistlusel. Raulile on 
omistatud laskuri, sportlase 
ja ujuja erikatsete märgid, 
ta on tubli kergejõustiklane 
ning osaleb veel jalgpalli- ja 
korvpallitreeningutel. Samuti 
osaleb ta aktiivselt rühma ja 
maleva noorkotkaste tegevu-
ses, võib lugeda tutvustusest, 
mille Põlva malev on noorme-
he kohta kirjutanud. 

Rauli edu taga seisavad 
kolm olulise tähtsusega asja: 
Tilsi uus, maailmatasemel 
kvaliteediga kergejõustiku- ja 
jalgpallistaadion, pühendu-
nud kehalise kasvatuse õpe-
taja ja treener Davis Kostõgov 
ning entusiastlik Laheda valla 
noortejuht Ainika Mägi. Kahte 
viimati mainitud inimest  võib 
auga nimetada tugipersona-
liks või tiimiks. Nad aitavad 
häid tulemusi ette valmistada 
ning hiljem ka vormistada.  
Otseselt pole noormees kind-
lat sihtvalikut ühelegi alale 
teinud, sest treenib kõike 
võrdse tasemega. Kõige pa-
remini õnnestuvad tal aga 
lühimaajooksud. Hüppealad 

häid tulemusi pole toonud, 
sest tehnika polevat veel piisa-
valt hea.  Ka pallimängud küt-
kestavad teda, sest juhendaja 
Davis Kostõgov on ise tubli 
korvpallimängija ning annab 
häid nippe ka jalgpallimängu 
tarvis. Jaanuari keskel olid  

Võrus Põlvamaa sisekerge-
jõustikuvõistlused, kus Raul 
võitis kolm medalit ning  koo-
liõed ja -vennad Tilsi põhikoo-
list tõid koju kokku 12 medalit.

Rauli plaanid on üsna am-
bitsioonikad ja ka olemus 
kindlameelne nagu ühele 

noorkotkale kohane. Ta soovib 
pärast põhikooli lõppu jätkata 
õpinguid Tallinnas Audentese 
spordigümnaasiumis. 

Kaitseliidu noorteinstruk-
tor Maive Tõemäe ütles, et 
tal on tänu Raulile ja veel 
paljudele noortele alati kin-
del minna ükskõik millisele 
võistlusele, sest hea esinemine 
on garanteeritud. Nii esineti 
hästi ka hiljuti Otepääl Teh-
vandil toimunud Kaitseliidu 
suusavõistlustel, kust toodi 
koju nii mõnigi hea koht. Ta 
rääkis veel, et möödunud 
aastal võidetud esikoht Lätis 
tekitas korraldajatele vajaduse 
leida tugevamaid vastaseid 
ning seetõttu saadi seekord 
teine koht. Nii selgubki, et 
väga tähtis ei ole mitte ainult 
Põlvamaa esindamine Eesti 
võistlustel, vaid kogemusi ja 
häid kohti on toodud ka juba 
Eesti riiki esindades. 

Indrek Sarapuu
Põlva Koit ajakirjanik

Maailma esimene Noorte Kotkaste aasta 
sportlase tiitel tuli Põlvamaale

30.  jaanuaril toimus Kärstna lahingu mälestuseks juba 
järjekorras 24. Kärstna lahingumäng  7–12-aastastele Sakala 
maleva noorkotkastele ja kodutütardele.  Osaleda võisid ka 
organisatsiooni mitte kuuluvad noored. 

Võistlusarvestus oli tüdrukutel ja poistel eraldi ning kahe-
liikmeliste võistkondadena pidid noored kaardi abil läbima 
raja, kus tuli neil lahendada ka erinevaid ülesandeid. Võistlejad 
pidid tundma Eesti olulisemaid tähtpäevi, kodumaiseid toidu-
aineid, isikuid ja rahvussümboleid, matka- ja militaarvarustust, 
ilmakaari ning tuli ka täpsust visata. 

Võistlus käis ülesannetes saadud punktide peale, mille abil 
selgitati mõlemas võistlusklassis ka esikolmik:

Poisid:
Paul Teiter ja Ranno Lillepeska
Madis Vinnal ja Andris Tomson
Hannes Tammets ja Ernst-Neero Nälk
Tüdrukud:
Ragne Tammet ja Viktooria Mettus
Katarina Põldur ja Lotta Laureen Loo
Jandra Vaikmets ja Katerina Herma
Kokku osales lahingumängus 46 noort ning 17 noortejuhti.

Henri Paavo
Sakala maleva noortejuht

Vabariigi aastapäeva 
eelsel nädalavahetusel 
toimus Kääpa põhikoolis 
vanemale kooliastmele  
kodutütarde ja noorkot-
kaste tegevusi tutvustav 
laager.

Kohal oli meie kooli koh-
ta päris palju rahvast. Laag-
ris tegime süüa, õppisime 
sõlmi, kinnitasime teadmisi 
esmaabist, panime keha-
keele proovile näitlemises, 
harjutasime rivis seismist 
ning tänu etiketiõpetusele 
on kõik lapsed poole vii-
sakamad. 

Tegevused meeldisid 
meie koolikaaslastele väga 
ja eriti põnevaks osutus 
näitlemise töötuba. Toitu 
pakkusid  meie enda kooli 
kokad ja täis kõhtudega 
oli kõigil lõbus teha tre-
pijooksu esimeselt korru-

selt kolmandale, kusjuures   
astuma pidi iga astme peale 
ja käsipuud puutuda ei 

tohtinud.  Võistluse võitis 
laagri kõige noorem, kuid 
seevastu väledaim neiu. 

Kui kõigi jalad oli ära 
väsitatud, saatsime lapsed 
Kääpa külla orienteeruma. 

Väljas oli juba pime, kuid 
see ei heidutanud kedagi. 
Taskulampidega punkte 
otsides tuli orienteeru-
jatel vastakuti seista ka 
vastutegevusega, kes iga 
vahelevõetuga midagi tegi: 
näiteks pidid kõik mees-
konna liikmed tegema viis 
prääksuga kükki ja selle 
juures ütlema viis  oma-
dust, milline peaks olema 
kodutütar või noorkotkas. 
Kõige rohkem vastute-
gevuse eest ära jooksnud 
õpilastel oli aga ülesanne 
laulda kogu laagri eest 
hümni. 

Pärast metsasolekut sai-
me süüa päeval meie endi 
tehtud küpsisetorte ja juua 
teed. Siis oli käes öörahu. 
Muidugi oli ka neid, kes 
soovisid kaarte mängida 
ja niisama jutustada, aga 
nende endi heaolu nimel 

sundisime neid magama, 
sest terve öö oli veel ees. 

Umbes kella ühe ajal 
ajasime kõik üles, et minna 
välja luurama. Muidugi 
oli ka vastutegevus liikvel, 
kuid kõigil õnnestus see-
kord neist vaikselt mööda 
hiilida. Luureülesannet täi-
tes said noored lasta päeval 
õpitul lennelda. 

Tagasi kooli jõudes olid 
kõik nii väsinud, et jäid sil-
mapilkselt magama. Hom-
mikul võimlesime ning 
mängisime palli. 

Tagasiside oli väga hea, 
sest kõik said veeta väga 
lõbusad ja tegevusterohked 
päevad oma sõpradega. 

Kaisa Kahre
Võru ringkonna

Kääpa rühma kodutütar

Kääpa noorkotkad ja kodutütred  tutvustasid 
koolikaaslastele oma tegevust

Raul Kübard demonstreerimas tunnustuskarikat. 

Raul Kübard (vasakul) võistlusel Lätis. Ülesanne oli ehitada kaks  
kanderaami ja nendel vedada kannatanuid.

Sakala noored võistlesid 
Kärstna lahingumängus

Foto: INDREK SARAPUU

Foto: KAISA KAHRE

Fotod: RAUL ASTEL

Foto: MAIVE TÕEMÄE

Ühes kontrollpunktis tuli ära arvata toiduaineid...

... ja teises visata täpsust.

Laagris õpetasid noorkotkad ja kodutütred kaaslastele sõlmi.



7Veebruar 2016

14.–16. jaanuaril aset 
leidnud Utria dessandi 
võitja oli Scoutspataljo-
ni I võistkond koosseisus 
nooremleitnandid Valdo 
Hälvin ja Janari Jaanso ning 
nooremseersandid Peedu 
Perner ja Sten Sillaots. Tei-
sele kohale tuli Kaitselii-
du Tallinna maleva Põhja 
kompanii võistkond ning 
kolmandale kohale Rootsi 
I võistkond. 

Võrumaa maleva mees-
kond koosseisus Elar Sarik, 
Janek Trumm, seersant Tiia 
Kiis ja Martin Räim saavu-
tas lõpetanud meeskonda-
dest 12. koha. Võistkonna 
toetajad olid nooremveebel 
Ahti Lepp ja vanemleitnant 
Tanel Kangro.

 Sel aastal osales luu-
repatrullide võistlusel 30 
võistkonda. Teiste hulgas 
läks võistlusrajale ka kaks  
naiskonda, üks Naiskodu-
kaitse Võrumaa ja  teine 
Järva ringkondadest.

Võrumaa maleva võist-
konna liige Elar Sarik pani 

oma võimed esmakordselt 
proovile.

“Utria idee tuli Tiia Kii-
silt. Ta rääkis oma mõttest 
juba sügisel varakult. Al-
guses kahtlesin, kas ikka 
suudan sellele pingele vas-
tu panna. Mõtlesin küllalt-
ki pikalt enne kui “jah”-
sõna andsin,” räägib mees.

Ta leiab, et kõik sellest 
võistlusest osavõtjad olid 
vaprad, sest juba osavõt-
mine on  julge tegu. 

Sarik on võistelnud ka 
admiral Pitka luurevõist-
lusel ja Võrumaa maleva 
traditsioonilisel võistlusel 
„Käve üle küngaste“.

„Võistlus kulges algul  
päris hästi, kuid Tiial  tek-
kis terviseprobleem ja ta 
oli sunnitud katkestama,“ 
sõnab Sarik.  „Loomuli-
kult soovis Tiia jätkata, 
kuid meeskonna otsus 
oli kindel, et  Tiia  edasi-
ne suur pingutus oleks  
ohustanud tema tervist. 
See oli minu arust kõige 
halvem situatsioon, mis 
mõjutas mõneks ajaks ka 

meeskonnavaimu. Aga 
meie meeskonna  sihikind-
lus ja otsustavus andsid 
tugeva tõuke jätkamiseks. 
Kui allesjäänud  jõuvarud 
olid kriitilise pilguga kont-
rollitud, jätkus ka suur 
jõuproov.“

Tülli ei mindud

Meeskonnavaimust 
rääkides mainib ta, et eks 
mingil hetkel võitlesid 
kõik oma väsimusega ja 
päris tihti oli vaja endasse 
sisendada käsku: „Tuleb 
edasi minna, varsti on 
finiš, küll siis jõuab ka 
puhata.“

„Stressi olukorras käi-
tuvad inimesed  teistmoo-
di kui tavasituatsioonis. 
Meie tiimil väga suuri 
probleeme ei olnud. Saime 
hakkama ja üksteisega 
tülli ei läinud,“ lisab Sarik.

Küsimusele, milline 
kontrollpunkt valmistas 
enam raskust, vastab ta, 
et kõige raskem oli ehk 
vene sõdurite pagunite 
äratundmine.

Võtmesõna on koostöö

Sarik annab omalt poolt 
ka soovitused neile, kes 
plaanivad järgmisel aastal 
Utrial osaleda: 

„Eelnevalt tuleks harju-
tada meeskonnaga koos-
tööd, mida meie tiimis 
kahjuks jäi natuke väheks. 
Käisime küll mõned kor-
rad metsas õppimas, kuid 
seda on ilmselgelt vähe. 
Kindlasti julgustan osale-
ma. See on hea võimalus 
ennast proovile panna.  

Kes soovivad võita, siis 
kõigepealt kindlasti on 
vaja tahet, et sellisest võist-
lusest osa võtta. Seejärel 
läheb vaja head seltskonda 
ja natuke teadmisi, mida 
sõduril vaja läheb. Küll siis 
tuleb ka võit. Aga minu 
arust ei olegi sellisel võist-
lusel tähtis võit, vaid sellest 
osavõtt on juba suur võit.“

 Uno Minka 
Võrumaa maleva  

teavituspealik

12.–14. veebruaril toimus 
Võrumaal Rõuge vallas Seed-
ri puhketalus Eesti Reser-
vohvitseride Kogu (EROK) 
traditsiooniline talvesemi-
nar, mille peamiseks arute-
luteemad oli hübriid- ja info-
sõda. Samuti tehti kokkuvõte 
jõustruktuuride koostööhar-
jutusest KILP2015, räägiti 
hübriidkonfliktide halda-
mise tagajärgede lahenda-
misest, laiapindse riigikaitse 
toetamisest  ning sõjalis-
te oskustega reservjuhtide 
koondamisest. 

Seminari peaesineja oli 
meediaekspert Raul Rebane, 
kelle ettekanne keskendus 
infosõja olemusele. Rebase 
sõnul on infosõda vastase 
valikute mõjutamine tema 
enda territooriumil ilma vä-
givallata. Infosõja sihtmärgiks 
võib pidada vastase mõistust, 
ennekõike just nende inimes-
te mõistust, kes langetavad 
otsuseid. Oskuslikult kujun-
datud infoväli võib asendada 
tegelikkuse vastasele sobiva 
alternatiiviga ja seeläbi tekib 
oht langetada valeotsuseid 
ning infokaotusel võtta vastu 
hoopis vastase korraldusi. 

Venemaa suunalt tulevaid 
Eesti poliitiliste valikute mõ-
jutamise tehnikaid analüü-
sides osutas Rebane, et on 
äärmiselt oluline mõista n-ö 
sümboolset maailma ja sellega 
manipuleerimise võimalusi. 
Infosõja konfliktid tulenevad 
täiesti erinevatest arusaama-
dest ja tõlgendustest, mida 
kinnistavad ja taastoodavad 
nii perekond, koolisüsteem 
kui ka meedia. Näitena tõi  
Rebane välja rahvuslikud 
megasündmused, mille mä-
lestused püsivad põlvest 
põlve ja mis võivad muu-

tuda ka hirmu teguriteks. 
Eesti puhul oleks selliseks 
sündmuseks küüditamine, 
Armeenias genotsiid, Poolas 
Katõni massimõrv, Venemaa 
puhul jällegi Suur Isamaa-
sõda. Infosõda võib pidada 
ka sõjaks tõlgenduste vahel 
ja osades tõlgendustes pole 
Rebase sõnul lihtsalt võimalik 
kokkuleppele jõuda. 

Oluline on mõista 
konteksti

Rebane pidas kriitiliseks 
oskuseks meediatekstide ana-
lüütilist lugemisoskust. Tuleb 
mõista kirjutatu konteksti, 
kuna meedia toob lugeja-
ni või vaatajani tegelikkuse 
kommunikatiivse versiooni. 
Selleks, et teksti tõsiseltvõe-
tavust hinnata, soovitas ta  
jälgida, kes on kirjutaja, kes 
on väljaandja ja mis võib olla 
meediateksti eesmärk. Sel 
moel peaks lugeja suutma 

välja filtreerida selle, kes on 
tõsiseltvõetav kirjutaja ja mil-
listele väljaannetele ei tasuks 
tähelepanu pöörata. 

Rebane viitas ka sellele, kui 
oluline on sümbolitega män-
gimise oskus, kuna need teki-
tavad emotsioone ja esimene 
vastuvõetav info on alati 
emotsionaalne. Kuvandit, mis 
aga juba loodud on, on hiljem 
oluliselt keerukam muuta, 
kuna info hiljem esitajat taju-
takse kergemini õigustaja või 
süüdlase rollis. 

Rebane krit iseeris  ka  
Venemaa meediat ning leidis, 
et see on muutunud võimu-
ladviku sõnumi edastamise 
tehniliseks vahendiks ning 
tegemist on riigiga, kus valit-
seb absoluutne infokontroll.  
Näitena tõi ta Eston Kohveri 
üleandmise, mida Venemaa 
poolelt oli filmimas neli kaa-
merat, mis viitas sellele, kui-
das julgeolek kontrollib ja 
suunab meediat, sest Eestis 

oleks mõeldamatu, et kait-
sepolitsei lekitaks taolisest 
sündmusest meediale eel-
infot.

Parim kaitse on tugev 
kodanikuühiskond

Parim kaitse infosõjas on 
Rebase hinnangul tugev koda-
nikuühiskond, kuna tihedad 
sotsiaalsed sidemed hoiavad 
ära äärmustesse laskumise ja 
rumalused. Piltlikult öeldes 
leidub suuremas grupis ikka 
keegi, kes paneb teisi mõtlema 
või suudab korrale kutsuda. 
Samuti leidis Rebane, et psüh-
holoogilise kaitse ja ühtsuse 
loomise parimaks vahendiks 
on ühised rituaalid ja tsere-
mooniad – olgu selleks siis 
laulupidu, jalgpallimatšid, 
ühised tähtpäevad või muud 
liitvad tegevused. Viimastena 
tõid osalenud ohvitserid välja 
ka ajateenistuse ja Kaitseliidu. 
Rebase sõnul on Eesti turva-
lisus selle kaitseliitlase nägu, 
kes astus Kaitseliitu pärast 
Krimmi sündmusi.

Talveseminari pidamine 
Võrumaal ei olnud sugugi 
juhuslik valik, kuna EROKi  
on asutanud 1997. aastal just 
Võrumaal Kaitseväe Meego-
mäe lahingukoolis esimesed 
vabatahtlikud reservohvit-
seride kursuste lõpetajad, 
EROKi asutamise aluseks 
oli soov olla toeks ja abiks 
Eesti kaitseväele ning seeläbi 
tugevdada rahva kaitsetahet.  
Täna kuulub kogusse üle 300 
reservohvitseri üle Eesti. Ena-
mik reservohvitseridest on ka  
aktiivsed Kaitseliidu liikmed. 

Eveliis Padar 
Tartu maleva vabatahtlik 

teavituspealik

Raul Rebane kõneles 
reservohvitseridele infosõjast

23.veebruaril kuulutas Sakala maleva pealik major 
Ahto Alas välja Sakala maleva aasta kaitseliitlase Inger 
Stanko.  Inger Stanko, kes on olnud Kaitseliidu liige viis 
aastat, ütles, et tiitel tuli talle tõelise üllatusena. 

„Kaitseliidus hoiab mind see, et siin kehtib põhimõte 
„Üks kõigi eest ja kõik ühe eest!“, lisas ta. 

Auastmed
Põlva malev
Raivo Pehk  kapten
Riskko Jõeots  lipnik
Rene Kintsiraud  nooremveebel
Rivo Rebane  nooremseersant
Martin Mill  nooremseersant

Sakala malev
Henri Paavo  nooremleitnant
Ervin Tamberg  nooremleitnant
Roman Verrev  seersant
Jane Särg   nooremseersant
Andres Kaarmäe  kapral
Aulis Laanejärv  kapral
Erki Mändmets  kapral

Võrumaa malev
Ahti Lepp   veebel
Peeter Nikitin  nooremveebel
Anu Jõgeva  nooremseersant

Valgamaa malev
Tõnu Kürsa  lipnik

tunnustused

Foto: IVAR SIBUL

Foto: MAIKO MARKUS

Foto: MARTIN RÄIM

Võrumaa malevlased osalesid raskel Utrial

Tiia KiiS: 
“Olin üks Võrumaa maleva  võistleja. 

Katkestasin, ju olin nõrk. Tugiisikute toetus 
oli  nigel. Näiteks kui oli võimalus punk-
tides võistlejatele vett anda, siis 1,5 liitrit 
sooja teed  neljale inimesele kohapeal juua 
ja kaasa võtta oli ilmselgelt vähe. Muidugi 
külma vett oli, aga talvetingimustes külma 
vett juua ei ole mõistlik.  Meeskonnatööd 
hindan kümne palli süsteemis kolmele, aga 
oli vähemalt millest õppida. Vaatamata kõi-
gele meeldis mulle see Utria dessant väga. 
Ma lausa nautisin suusatamist ja loodus oli 
imeline. Ka ülesanded olid head.”

 

MarTin räiM, 
Vastseliina gümnaasiumi 12. klassi 
õpilane:

 “Võistlus oli küllaltki raske, lund oli 
palju ja seljakott kaalus pea 20 kilo. Õlad 
andsid veel mitu päeva hiljem tunda. Läbi-
tud sai umbes 85 km, põhiliselt suuskadel. 
Meeskond oli meeldiv ja sõbralik ning 
koostöö sujus hästi. Kui kuulsin, et pooled 
võistkondadest on katkestanud, oli üllatus 
suur. Tulemustega olen päris rahul, ikkagi 
esimest korda võistlusel. Koht ei olegi täh-
tis, peaasi, et rada sai läbitud. Ja uuel aastal 
võiks uuesti proovida.”

Raul Rebane.
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12. veebruaril esitles 
Jaak Pihlak Viljandi muu-
seumis teatmeteost „Eesti 
Vabaduse Risti kavale-
rid”, milles on 912 lehe-
külge ja 2320 fotot. Teose 
kaasautorid on Ain Krillo 
ja Mati Strauss. 

Jaak, vähemalt Viljandi 
kandis oled sa Vabadussõ-
jaga puutumuses olevatel 
sündmustel sage külaline, 
kes kokkutulnutele ka 
ettekande peab. Miks sind 
Vabadussõda ja sellega 
seonduv köidab?

Käivitajaks, et üldse 
tekkis huvi Vabadussõja 
vastu, oli üks juhtum alg-
kooli ajast. Käisin Puiatu 
8-klassilises koolis, kus 
kohustuslikus korras pi-
dime vanapaberit koguma 
ning pikapäevarühmas 
olles vahetunni ajal käisi-
me ikka seda kokkukan-
tud paberimassi uurimas. 
Sealt vanapaberist ma leid-
sin raamatu “Lehekülgi  
Vabadussõjast”. Jõudsin 
seda vaid põgusalt klas-
siruumis vaadata enne, 
kui õpetaja raamatu mult 
ära rabas. Olin siis vist VI 
klassis. Hinge jäi kriipima, 
et miks ma ei võinud seda 
vaadata ja, et mida seal 
ikka siis kirjutati. Alles 
aastaid hiljem õnnestus 
mul see raamat, tänu Vil-
jandi tuntud bibliofiil Eedo 
Jõesaarele endale soeta-
da. Temalt ostsin muide 
ka 1980. aastal keskkooli 
viimases klassis õppides 
albumi “Eesti Vabadusristi 
kavalerid” (ilmunud 1935. 
aastal). Sealt jällegi tekkis 
huvi nende sangarite elu-
lugude vastu, mis nüüd siis 
teatmeteoseks saanud.

Kui aga mõelda Eesti 
Vabadussõja peale, siis on 
kaheldamatult tegemist 
meie ajaloo kõrghetkega. 
Vabadussõja võit hiiglasli-
ku idanaabri üle tõi meile 
tegeliku iseseisvuse ja on 
nurgakiviks ka tänasele 
Eesti vabadusele. On ju 
põhjust seda imet uurida!

 
25 aastat ühe raamatu 
materjali kogumiseks ja 
kirjutamiseks on praegu 
umbes pool sinu praegu-
sest elust. Kuidas sa ise 
nendele aastatele tagasi 
vaatad ja neid hindad?

Kui oleks teadnud kui 
hull töö see saab olema, 
siis poleks küll ette võtnud! 
Kuid nüüd on asi tehtud. 
Kaheldamatult andis see 
mulle ja kindlasti ka minu 
kaasautoritele ning kõigile 
teistele kaastöötajatele ja 
abilistele palju väärt tead-
misi ning arusaamise, mida 
tähendab ühe teatmeteose 
koostamine. Kuid peamine: 
Eesti rahvale ja Eesti ajaloo-
le on selle raamatuga tagasi 
antud need sangarid, keda 
võõras võim pool sajandit 
meeleheitlikult üritas meie 
mälust kustutada.

Vabaduse Ristil on eri-
nevad liigid ja järgud. Kas 
neil on ka oma nn kaalu-
kategooria?

Tõesti on kokku üheksa 
Vabaduse Risti, mis jagune-
vad kolme liiki: I liik – sõja-
lised teened, II liik – isiklik 
vaprus ja III liik – tsiviiltee-
ned. Igaüks neist jaguneb 
omakorda kolme järku. Ai-
nukesena ei ole välja antud 
II liigi 1. järgu (lühendina 
VR II/1) ehk siis isikliku 
vapruse kõrgema järgu Va-
baduse Risti. Tegelikult on 
kõik Vabaduse Ristid täht-
sad, võib-olla see kolmas 
liik ehk siis tsiviilteened 
on üldsuse silmis natuke-
ne vähemoluline olnud. 
Kuid eks muidugi isikliku 
vapruse riste on nagu ko-
hati tähtsamaks hinnatud. 
Muide just VR II/3, ehk 
siis kõige madalama järgu 
isikliku vapruse Vabaduse 
Risti anti kõige rohkem.  

Kes olid need inimesed, 
keda austati Vabaduse 
Ristiga?

Vabaduse Risti kava-
lerid olid need mehed ja 
ka naised, kes kaitsesid 
relvaga käes Eesti vaba-
dust, juhtisid rahvaväge 
ja väiksemaid üksuseid, 
korraldasid tagalat ning 
aitasid esimestel aastatel 
pärast Vabadussõda Eestile 
rahvusvahelist tunnustust 
saavutada. Neid on natu-
ke rohkem kui kaks tuhat 
Eesti kodanikku. Samuti 
natukene enam, kui tuhat 
välismaalast, kes esindasid 

lausa 18 erinevat riiki.
Kes on sinu jaoks kõige 

markantsem Vabaduse 
Risti kavaler?

Raske küsimus. Võta-
me siis järjest.

Kapten Anton Irv, 
kes oma langemise hetkel 
27. aprillil 1919. aastal oli 
Soomusrongide Divisjoni 
ülema kohusetäitjana kõi-
ge kõrgemal ametipostil 
Vabadussõjas elu kaotanud 
Eesti ohvitser. See Viljandi 
valla mees sai oma sanga-
ritegude eest postuumselt 
kolm Vabaduse Risti. Tema 
auks rajati Viljandisse  
Kirikumäele monument 
ja Männimäel on tema ni-
meline tänav. Ta puhkab 
oma relvavendade keskel 

Viljandi Vabadussõjas lan-
genute kalmistul.

Kindral Johan Laidoner, 
kes juhtis Vabadussõjas 
võidule Eesti rahvaväe ja 
on pälvinud kaks Vabadu-
se Risti. Tema auks on mui-
dugi nii ratsamonument 
Viljandis, plats muuseumi 
ees ja Eesti Sõjamuuseum 
Viimsis.

Kindlasti kaks vaprat 
Mulgi naist: Anna-Marie 
Kukk ja Salme Ilmet, kes 
mõlemad pälvisid isikliku 
vapruse Vabaduse Risti. 
 
Siia passiks nüüd üks või 
mõni lugu või meeldejääv 
kogemus raamatu valmi-
mise teekonnal.

Neid lugusid on sadu 
ja esimese hooga on raske 
mõnda eriliselt välja tuua. 
Üks sümpaatsemaid Vaba-
duse Risti kavalere, keda 
mul endal oli au tunda, oli 
Karl Jaanus. See Viljandi-
maa Vana-Põltsamaa valla 
Räsna küla Suuroja talus 
sündinud mees oli mui-
de ka viimane siit ilmast 
lahkunud Vabaduse Risti 
vend. Kuigi temalgi tuli  
pärast Teist maailmasõ-
da läbi käia Siberi vangi-
laagrid, suutis ta säilitada 
mõnusa huumorimeele ja 
armastas ka luuletusi teha. 
Mul oli suur rõõm osaleda 
tema 100. sünnipäeval Põlt-
samaa lossis. Samuti sain 
abiks olla tema sängitamisel  
Pilistvere kalmistule sõja-
väeliste auavalduste saatel 
2000. aasta oktoobris.

Kas sa oled järgmise 
25-aasta raamatu teema 
juba välja valinud? 

Järgmine eesmärk on 
koostada samasugune raa-
mat Vabadussõja inimkao-
tuste kohta. See peaks sisal-
dama umbes 6500 lühielu-
lugu. Täna me ei tea üldse 
neid mehi ja naisi, kes vaba 
Eesti eest võideldes pidid 
jätma oma kõige kallima 
vara – elu. Kes nad olid, 
kust pärit, millistes väe-
osades võitlesid, kus ja mis 
põhjustel surma said, kuhu 
maeti ning kus on nende 
mälestust jäädvustatud? 
See on osa meie iseseisva 
riigi ajaloost, mis ootab 
välja selgitamist ja kõigile 
teadvustamist. Praegu on 
veel viimane aeg seda teha.

Eda Kivisild

AJA Lugu õnnItLeme

Jaak Pihlak esitleb raamatut.

Raamatukujulise tordiga üllatas Jaak Pihlakut tema abikaasa Tiina.

70
Tormi Nurmoja    Põlva malev
Rein Valg    Sakala malev

60
Ants  Prüüs                     Tartu malev
Rein Poom                     Tartu malev
Rene Kütt               Võrumaa malev

50
Mati Soomets Sakala malev
Andrus Tiideberg       Valgamaa malev
Aivar Jõemägi           Võrumaa malev
Vladimir Mürk           Võrumaa malev

40
Rainis Oper  Põlva malev
Marge Laiõunpuu Sakala malev
Ivi Luts  Sakala malev
Jaanek Talisainen Sakala malev
Aivar Viira  Sakala malev
Kalle Köhler  Tartu malev
Mikk Pärdi  Tartu malev
Olavi Murumets Tartu malev
Priit Kotkas  Tartu malev
Eleri Jaagomäe            Võrumaa malev

30
Raili Vegner  Põlva ringkond
Tormi Talv  Põlva malev
Einar Lukats  Põlva malev
Magnus Lang Põlva malev
Priit Papp  Sakala malev
Raiko Raieste Sakala malev
Taimo Raudvere Sakala malev
Silver Säga  Sakala malev
Siim Kapral  Tartu malev
Marti Tutt  Tartu malev
Rene Biene  Tartu malev
Heiki Veider            Valgamaa malev
Tauno Mölder          Võrumaa malev

20
Sander Lepik Tartu malev
Saamuel Stepanov    Valgamaa malev

KES KAITSEB MEIE RIIKI?
Kaitseliidu Sakala malev, Viljandi Maavalitsus ja  

Viljandimaa Omavalitsuste Liit korraldavad ajavahemikul 
24.02–30.04.2016 omaloomingu konkursi „KES KAITSEB 
MEIE RIIKI?“. Konkursil osalejatel palutakse mõtestada ja 
väljendada oma arusaama ning suhtumist Eesti Vabariiki-, 
tema turvalisusesse, selle tagamisse ning  omariikluse ja 
vabaduse tähtsuse kohta laiemalt.

Konkurss toimub kuues erinevas kategoorias, võivad 
olla nii grupi- kui  individuaaltööd:

I – eelkooli ealised lapsed (lasteaed). Visuaalne  
(pilt, joonistus)

II – 1.–3. klasside õpilased (algkool). Visuaalne  
(pilt, joonistus, makett) 

III – 4.–6. klasside õpilased (põhikool). Visuaalne  
(pilt, joonistus, makett) , kirjanduslik  (luuletus)

VI – 7.–9. klasside õpilased (põhikool). Visuaalne  
(pilt, joonistus, makett, videoklipp), kirjanduslik (luuletus)

V – 10.–12. klasside õpilased (gümnaasium/kutseõp-
peasutus). Visuaalne (pilt, joonistus, makett, videoklipp), 
kirjanduslik (luuletus, essee (max 7000 tähemärki)

VI – täiskasvanud. Visuaalne (pilt, joonistus,  
makett, videoklipp), kirjanduslik (luuletus, essee (max 7000  
tähemärki)

Konkursil osalemise tingimus on, et osalejad peavad 
õppima või elama Viljandimaal.

Valminud võistlustööd palume toimetada hiljemalt 
30.04.2016 Viljandi Maavalitsusse või Kaitseliidu Sakala 
maleva staapi. 

Töödele tuleb märkida ees- ja perekonnanimi, õpilastel 
ka kool ja klass.

Teoste kasutamine
Teose esitamisega kinnitab esitaja, teosega seotud au-

toriõigusi.
Korraldajatel on õigus konkursile esitatud teoseid  koos 

autori(te) nime märkimisega kasutada tasuta trükistel, tun-
nustamise üritustel, meediaväljaannetes, interneti kodulehe-
küljel ja teistel mittekommertslikel eesmärkidel. Konkursile 
esitatud teosed jäävad korraldajatele.

Hindamine
Teoseid hindab žürii ajavahemikul 1.–30. mai 2016.
Iga kategooria kolm parimat saavad auhinna. Žüriil on 

õigus välja anda eriauhindu.
Žürii liikmed ja korraldajad konkursil ei osale. 
Tulemused tehakse teatavaks ajalehes Oma Maa ja 

Sakala maleva Facebooki lehel ning Sakala maleva,  Viljandi 
maavalitsuse ja Viljandimaa Omavalitsuste Liidu koduleh-
tedel. Korraldajad jätavad endale õiguse konkursi käigus 
reeglite täpsustamiseks ja täiendamiseks. 

  Tunnustamine
Iga kategooria parimaid tunnustatakse 23. juunil maa-

kaitsepäeva pidulikul rivistusel Suure-Jaanis.

Kollektiivne tunnustamine
Parimale lasteaiale ja algkoolile tulevad külla Kaitselii-

du, politsei ja päästeameti esindused. Põhikooli, gümnaasiu-
mi/kutseõppeasutuse õpilastele ja täiskasvanutele korralda-
takse isamaaline ekskursioon jõustruktuuride asutustesse.

 

Kooliaegne leid pani aluse  
25 aastat valminud raamatule

Teatmeteos annab algul ülevaate Eesti Vabadussõjast 
ning käsitleb Vabaduse Risti ja sellega seonduvat. 

Põhiosa raamatust moodustavad teenetemärgi pälvinute 
elulood koos nende fotodega. Lisatud on veel Vabaduse 
Risti põhikiri, aumärgi saanud kavaleride diplomite loend, 
sõdades hukkunute ja represseeritute nimekiri ning inglise- 
ja venekeelne lühikokkuvõte. 

Eesti Vabaduse Rist on meie esimene riiklik teenetemärk, 
mis asutati 24. veebruaril 1919 iseseisvusvõitluses 

osutatud teenete tunnustuseks. Aastatel 1919–1925 annetas 
Eesti valitsus kokku 3225 Vabaduse Risti 3126 kavalerile, 
sealhulgas Verduni kangelaslinnale ning Briti, Itaalia ja 
Prantsuse tundmatule sõdurile. Lisaks Eesti kodanikele 
pälvisid Vabaduse Risti veel 18 välisriigi esindajad. Need olid 
Argentiina, Belgia, Briti, India, Itaalia, Jaapani, Kolumbia, 
Leedu, Läti, Poola, Portugali, Prantsuse, Rootsi, Soome, 
Taani, Ungari, USA ja Vatikani kodanikud.

Fotod: HERKI HELVES Viljandi Muuseum


