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Miniernalised madistasid Mulgimaal
Juuli teisel nädalavahetusel leidis aset Noorte Kotkaste
võistluseretk Mini-Erna, mille võitsid juba neljandat
aastat järjest Pärnumaa noorkotkad. Teise koha
saavutas Harju ja kolmanda koha Valga meeskond.
Reede õhtul on Kärstna
mõisa
ümbrus
sagimist
täis. Tehakse ettevalmistusi
võistluse avamiseks. Kell 21
kogunevad kõik mõisa sisehoovi, kus antakse avalöök 21.
Mini-Erna võistlusretkele.
Noorte Kotkaste peavanem
Silver Tamm soovib võistlejatele edu. Võistluste peakohtunik Ditmar Martinson
sõnab, et ta ootab ausat võistlust.
Silver Tamm lausub pärast
avamist, et võistlejaid ootavad
palju kilomeetreid nõudlikul
maastikul ja 12 kontrollpunkti, kus tuleb sooritada
mitmesuguseid ülesandeid.
„Kontrollpunktides kontrollitakse
hakkamasaamist
erinevates olukordades: näiteks esmaabi andmist, täpsust, kiirust.“
Linnulennult on rada umbes 50 kilomeetrit pikk.

Start antakse südaööl
Esimest võistkonda oodatakse starti pisut enne
südaööd. Instruktorid Piret
Taim ja Tiina Ott vaatavad
üle võistlejate varustuse,
paluvad kirja panna esimese
kontrollpunkti koordinaadid
ja ongi aeg minna. Esimesi
meetreid valgustavad tõrvikud, edasi tuleb aga pime
mets. Õnneks on juulikuu
alguse ööd lühikesed.
Võistlejad lähevad rajale
kümneminutiliste vahedega.
Kokku on 18 võistkonda, neist
üks Kodutütarde võistkond
ning
külalised
Leedust,
Rootsist ja Lätist. Sakala
noorkotkad on rajale läinud
tunduvalt varem nulltiimina
ja võistluses ei osale. Nende
ülesanne on kontrollida,
kas kõik planeeritu ka paika
peab või tuleb midagi ümber

mängida. Lisaks on Noorte
Kotkaste võistlusel põhimõte,
et kõik peavad võistluses
olema võrdses positsioonis ja
kodumaakonna rajad eelist ei
anna.

Vaheldusrikkad
kontrollpunktid
Kaks kontrollpunkti on
sisustanud Elamuspank. Ühes
neist peab üks meeskonna
liige mööda pulki ronima
kõrgusesse, teised peavad aga
pulki tasakaalus hoidma. Asi
käib kiiruse peale. Kodutütred
panevad siin oma naiseliku
loogika maksma ja täidavad
ülesande kõige kiiremini.
Kuuendas kontrollpunktis
tuleb visata erinevaid esemeid
ja seitsmendas tulistada paintballi kuulidega märklaua
pihta.
Peab koostama luureraporti, päästma vingumürgituse saanud kannatanuid ja nii
edasi.
Kontrollpunktid on paika
pandud siiski nii, et võistlejad

saavad teel olles ka puhata ja
süüa.
Pühapäeva hommikul on
võistlejad omadega ikka päris
läbi. Küsin nii Sakala kui Tartu
noortelt, et mis on olnud
kõige raskem. Vastuseks
saan, et kõndimine. Ilmselt
ongi nii. Vabalt mööda teid
ju käia ei saa, sest mine tea,
kus vastutegutsejad passivad.
Sellepärast tuleb olla valvas
ja iga liikumise peale peitu
minna. Mine tea, kes seal tee
peal parajasti sõidab, kas oma
või võõras.

Kauaoodatud finiš
Võistluse lõpp on ikka
Mulgimaal,
aga
Valga
maakonnas Alal Taagepera
kiriku juures. Kusagilt võtavad
võistlejad
veel
viimased
jõuvarud kokku ja jooksevad
ergutuste saatel finišisse.
Enamik leiab pärast seda täies
pinnalaotuses kontakti maaga,
aga mitte kauaks. Varsti on
nad püsti, valmis fotograafile
poseerima, riideid vahetama
ja esindajatega Kärstnasse
sõitma. Esindajad on oma
poiste ja tüdrukute üle uhked,
seda on märgata igast nende

sõnast ja liigutusest.
Kärstnas saab paar tundi
puhata ja siis on MiniErna 2017 lõpetamine. Üks
peakorraldajatest,
Sakala
maleva
noorteinstruktor
Henri Paavo on hääle metsa
jätnud ja lõputseremoonia
viib
läbi
peakohtunik
Ditmar Martinson. Ta kiidab
kõiki osalejaid ja lisab, et
tema arvates oli tegu ausa
võistlusega. Seejärel annab
ta osalejatele tänukirjad.
Esimesed kolm võistkonda
saavad ka medalid ja karikad.
Siis algab kojusõit. Viimaks
ometi saab süüa ja magada.
Keskmiselt
kõndisid

Stardis pidid võistlejad oma hoolikalt pakitud seljakotid varustuse kontrolliks uuesti lahti
võtma.

Miniernalase lõuna.

8. kontrollpunktis algas ülesanne kätekõverdustega, seejärel tuli liivakottidega tiiru joosta,
tulistada viis üksiklasku ja liivakotiga tagasi joosta.

Veetakistust ületab Saaremaa noorkotkaste meeskonna liige.

noored Mini-Erna ajal 75
kilomeetrit. Kõige ökonoomsemad olid Valga kodutütred
66 kilomeetriga ja kõige
pikema raja läbisid Põlva
noorkotkad - 81 kilomeetrit.
Lausa üllatav, mis kõik
on olemas 14-17-aastastes
noortes. Nad on tugevad,
nutikad ja saavad igas olukorras hakkama. Neid poisse
ja tüdrukuid nähes võib olla
kindel: Eesti tulevik on hoitud.
Eda Kivisild
Vaata ka Facebooki Mini-Erna
lehekülge.

Sokkide kuivatamine Leedu moodi.

Fotod: GUNNAR TEAS
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OMA MÕTE
„Haridus“ või „haritus”
Jagan paljude arvamust, et eesti keel on ilus keel. See on
grammatiliselt ehk pisut raskepärane, eriti teise emakeelega
inimestele, kuid siiski häälduse poolest lihtne ja piisavalt
väljendusrikas.
Mõni aeg tagasi pajatas ajalehe Postimees veergudel keegi
Arkady Hodos iseteadvalt ja minu arvamuse kohaselt ka
desinformeerivalt, et (tsiteerin): „Sealjuures täitub venekeelsel
Eestil varsti kolmsada aastat, aga eestikeelsel – kõigest sada.
Venelased – nii vanausulised kui ka need, kes tulid siia
nõukogude ajal - , toetuvad vene kultuurile, mis on tänu meie
rahva rohkearvulisusele ja võrreldamatult märksa pikema
poliitilise sõltumatuse ajaloole rikkalikum kui eesti oma. Ja iga
kultuuri põhituum, nagu me kõik teame, on keel.”
Ainus, millega selles väites võib nõustuda, on viimane lause.
Kogu Hodose kirjatükist võib järeldada, et ta tunneb ajaloost
(mis on samuti iga kultuuri osa) ainult seda, mida nii sõnas kui
kirjas on väljendanud peamiselt vene (ehk Peterburi ja Moskva
Kremli) valitsejad ning nende tulised kaitsjad ja suuvoodrid.
Nende ajalugu, nagu üldiselt suurem osa maailmast seda
tunnistab, põhineb vaid soovmõtlemisel, otsesel valel ja
tõsiolude väänamisel ehk pettusel endale kasulikus suunas ja
vormis. Kõigele lisaks ka jõhkral vägivallal.
Kirjanik ja diplomaat Jaak Jõerüüt on kirjutanud, et
kultuurist saavad kõik erinevalt aru. Võimalik, et ka keelest.
Koosneb ju iga keel sõnadest.
Eesti keeles on kaks ilusat ja olulist sõna. Need on „haridus”
ja „haritus”. Esimesele neist annab õigekeelsussõnaraamat
järgmise tähenduse: õpitud teadmised, oskused ja vilumused,
ja teisele lakooniliselt – haritud olek.
Miks ma neid sõnu nii oluliseks pean? Tunnistan, et mind
ärritas, kui mõni aeg tagasi lugesin, et kaitseminister Tsahkna
ja Kaitseliidu ülem kindral Kiili allkirjastasid programmi, „mis
annab riigipoolsed suunad ja vahendid laiendamaks noorte
isamaalist haridust”.
Olen üldiselt harjunud, et kui ma midagi loen, siis püüan
loetust ka õigesti aru saada. Kui olin kolm korda lugenud
sõnu „isamaaline haridus”, siis mõtisklesin, et mis see on?
Mis on isamaalised õpitud teadmised, isamaalised oskused
ja isamaalised vilumused? Õpitud teadmised isamaa kohta ei
ole tingimata isamaalised, nagu pole seda ka õpitud oskused
ja vilumused. Isamaalisus ei ole ainult haridus, teadmised,
oskused ja vilumused. Isamaalisus on ikka midagi muud.
Pigem mõistus, tunnetus ja suhtumine sellesse maasse (isade
maasse) ja rahvasse, kelle hulgast oled pärit, kes on ja olid sinu
esivanemad. Kui see tunnetus ja suhtumine on positiivne ehk
pooldav, siis väljendub sellega ka lugupidamine ja armastus selle
maa ja rahva vastu. See on minu arusaama kohaselt isamaalisus.
Kui aga sul pole sellest maast ja rahvast sooja ega külma,
siis pole sinus ka mingit isamaalisust, ole sa nii haritud ning
teadmistest ja oskustest pungil kui tahes. Seega on vist enam kui
kahtlane väita, et ainult haridusega saab muuta või kasvatada
inimlast isamaaliseks kodanikuks. Eitamata, et korraliku
ja võõrtõdedest moonutamata hariduse andmine on üheks
inimese kasvatuse ja arendamise vahendiks, ei saa siiski tõdeda,
et see on piisav ja ainuomane võimalus.
Seevastu haritud olek on olek, kus inimene on saanud
mitte üksnes hea või väga hea hariduse, vaid ta on saanud ka
sellise kasvatuse, mis on kohane haritud inimesele ning mis on
kõnetanud tema hinge ja mõistust selliselt, et ta peab seda maad
ja rahvast, kelle seast ta on võrsunud, omaseks ja armsaks ning
sellepärast ta hindab neid mõlemaid rohkem kui midagi muud
siin päikese all. Kasvatus ei ole ju ometi ainult hariduse ehk siis
teadmiste, oskuste ja vilumuste andmine. See on midagi palju
enamat ja keerukamat.
Et mind vääralt ei mõistetaks, ütlen, et loomulikult on hea
ja vajalik idee kasvatada noori õigesti igas mõttes, olgu siis
programmi või mõne muu nähtuse kaudu. Anda neile tõestele
asjaoludele vastav haridus, õpetada neid õigesti hindama nähtusi
ja inimesi enda ümber, anda neile oskused mõtlemiseks, et nad
mõistaksid õigesti meid ümbritseva ja aina keerulisemaks ning
paiguti ka valelikumaks muutuva maailma asjaolusid ja ohtusid.
Seda kõike on vaja teha. Ja kui see õnnestub, siis peaks noorele
inimesele olema selle tulemiks isamaaline haritus.
Rein Kikas
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Elukestev õpe vanust ei küsi
Vanem vend on mind
sageli, kui olen jälle sõitmas
kodulinnast
kaugemale
ennast
täiendama
või
koolitama, hurjutanud: „Jälle
lähed koolipinki nühkima.
Kas sind vanus ei takista?“
Vastus talle on ainult
üks: „Mulle meeldib õppida,
ennast täiendada, kogeda
elus uusi asju, saada häid
positiivseid emotsioone ning
leida uusi säravate silmadega
mõttekaaslasi. Siin pole
mingeid vanusepiire.“
12. mai pärastlõunal võtan
oma auto peale Rõugest pärit
veterankaitseliitlase
Avo
Eiseni (80) ja sõit Raplamaale
Kaitseliidu kooli võib alata.
Ilmaga on vedanud: ei
sajagi rahet ega lund ega
vihma, vaid õhus on tunda
kauaoodatud kevadet. Päev
tõotab tulla töine ja huvitav. Ka
kooli sõitmine pole igav, sest
mul on kaasas väga huvitava
elukäiguga mees. Varem pole
ma teda usutlenud, küll aga
olen vilksamisi näinud teda
Kaitseliidu üritustel.

Rikkaliku
elukogemusega Avo
Usun, et Avo on Kaitseliidu
kooli kõige vanem õppur, sest
just mai alguspäevil oli ta
pidanud soliidset juubelit.
Teel Raplamaale räägime
nii Kaitseliidu tegevusest kui
ka Avo pikast, huvitavast ja
seiklusrikkast elust.
Iga etapp Avo eluloost on
nagu elav ajalugu. Tema elu
on olnud pikk, täis säravaid
hetki, ootamatusi, aga ka
raskusi.
Saan teada, et Avo tütar
on Rõuge keskuses järve
kaldal oleva kauni kohviku
omanik ja perenaine. Avo aga
on giid külalistele, ükskõik
kust Eestimaa nurgast või
Euroopa riigist nad Rõugesse
on tulnud.
Et Avo on pikki aastaid
tegelnud kalakasvatusega, siis
ei puudu kohvikus külaliste
laualt
tema
valmistatud
maitsvad kalaroad.

Avo Eisen oli Vabadussõjas osalenud Taani vabatahtlikele pühendatud mälestusmärgi loomise eestvedaja. Mälestusmärk avati Rõuges 22. juunil 2013. aastal.
							 Foto: RAIVO TASSO (Maaleht)
käinud koolides esinemas,
et tutvustada Kaitseliidu
tegevust, rääkida isamaalisest
kasvatusest ning leida üles just
need poisid ja tüdrukud, kellel
on huvi talletada esiisade
väärtusi ja kes tulevikus meid
vääriliselt asendavad. Lisaks
käib ka Kaitseliidu tegevust
tutvustamas ka Vastseliina
Maarahva laadal, kus on alati
palju külastajaid.
„Loodan,
et
pärast
kursuse lõpetamist saan veelgi
mõjuvamalt esineda kõikjal,
kuhu meid kutsutakse ning
kus oleme oma sõnumiga
oodatud,“ lisab ta.
Avo on olnud pikka
aega tööl Kirovi-nimelises
kalurikolhoosis. Ta leiutas
seal mitmeid uusi asju, ent
patendid jättis vormistamata.
„Sellega kaasnes liiga
palju
bürokraatiat
ja
paberimäärimist, et oma
leiutis registreerida ja patenti
taotleda. Kõik oli liiga
keeruline ja ma ei viitsinud
oma aega kulutada,“ sõnab
mees.
Selgub, et Avol on varuks
kümneid vajalikke oskusi,
tunneb
inseneriteadust ja

mehhaanikat, elektroonikat,
elektritöid, on kodus kõikides
talutöödes,
on
tuntud
veinimeister, kalakasvataja,
loodusmees
tõeliselt
mitmekülgne inimene.
Lisaks on ta ka kõva
maletaja ja õpetab Rõuge
koolis lapsi malet mängima.

Veinimeister Avo
Kui Avo
pealinnast
Võrumaale kolis ja maja
ostis, rajas ta ka
50
mustsõstrapõõsaga aia. Sealt
veinimaterjal tulebki.
“Mulle
mustsõstar
meeldib. See on aromaatne,
tervislik ja ilusa värviga mari,”
räägib ta. „Veini headus sõltub
alati päikesest, mis marju
küpsetab, aga parajalt peab ka
niiskust ja vihma olema.“
Avo lausub, et mustsõstravein on sametise maitsega, natuke justkui paks,
aga samas hästi joodav. See
tegevatki selle veini eriliseks.
2009.
aastal
Avo
valmistatud mustasõstravein
hinnati Eestis kõrge kohaga.
Konkursile esitas ta aga oma
veini selleks, et teada saada,

mis tasemel ta võrreldes teiste
veinimeistritega on.

Filmitäht Avo
Tammsaare
romaani
põhjal tehtava filmi „Tõde ja
õigus“ üks osatäitja on Avo
Eisen.
„Ei, mitte just Pearu roll,“
naerab ta.
Tema roll jäägu aga
üllatuseks. Kui Eesti Vabariigi
sajandaks juubeliks film
esilinastub, siis saame vaadata
Avot näitlejana juba suurel
ekraanil.
Sellised mehed on alati
Kaitseliidu üritustel oodatud,
sest tema olek, eeskuju ja
veenev jutt aitab kindlasti
meie ridadesse uusi aktiivseid
liikmeid leida.
Elukestev õpe pole ainult
sõnakõlks. Igalt koolituselt või
seminarilt saame vajalikku
teavet, mis meil varem
puudus. Ja mis on veel parem,
kui saad elu kestel omandatud
tarkusi teistega jagada.
Uno Minka
Kaitseliidu Võrumaa
maleva teavituspealik

Giid ja Kaitseliidu
tutvustaja
Küsin Avolt, miks ta
Kaitseliidu kooli õppima
läheb?
Ta vastab:
„Olen
giid ja minu ülesandeks
on
Rõugesse
saabunud
külalistele tutvustada kohalikke
vaatamisväärsusi,
imelist loodust ja selle paiga
inimesi. Loodan koolist saada
juurde teadmisi, kuidas end
väljendada, nii et oluline info
jõuaks iga külalise teadvusse.“
Mees jätkab, et ta on oma
kompanii malevlastega sageli

Avo elab Rõuge järve kaldal ja on kõva kalamees. Tema valmistatud kalaroogi leiavad
külastajaid ka kohviku menüüs.
Foto: UNO MINKA
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Eesti Vabariigi president külastas Võrumaad
12. ja 13. juunil külastas
Eesti Vabariigi president
Kersti Kaljulaid Võrumaad,
kus ta kohtus omavalitsusjuhtide, ettevõtjate ja vabakonna esindajatega.
12. juunil viibis president
Kaitseliidu Võrumaa malevas.
Kersti Kaljulaidiga kohtusid
staabiülem kapten Toomas
Pindis, Võrumaa Noorte
Kotkaste malevapealik Romet
Pazuhanits,
Kodutütarde
ringkonnavanem
Heli
Kuulmets,
Naiskodukaitse
Võrumaa ringkonna esinaine
Kaisa
Peedosaar,
Antsla
üksikkompanii
pealik
nooremleitnant Tiit Tõnts,
Rõuge–Vastseliina
üksikkompanii pealik lipnik Taavi
Pavlov ja Võru maavanem
Andres Kõiv.
Toomas Piirmann sõnas, et
malevapealik tegi presidendile
lühikese esitluse Võrumaa
malevast ja see jättis malevast
hea mulje.
Käsitleti ka mureteemasid,
millest olulisim oli Nursipaluga
seonduv. Kaitseliitlased ei saa
korraldada juba mitu aastat
laskeharjutusi.
Toomas Piirmann lausus,
et eelmise jutu juurde liideti
ka Võrumaa malevale kuuluva
Sänna baasi teema, sest Rõuge
vallavalitsus ei luba seal ühtki
pauku teha.
„President lubas sel teemal
sõna võtta ja loodetavasti on
sellest ka tulu tõusmas,“ lisas
ta.
Piirmanni sõnutsi räägiti
ka sellest, et Võrumaal tehakse
väikese raha eest lastele väga
palju üritusi. Presidendi mõte
oli, et kohalikud omavalitsused
võiksid samuti malevatele
lastega tegelemiseks raha
juurde anda.

13. juunil osales president
Kersti Kaljulaid küüditamise
aastapäeva meenutamise üritusel.
Mälestuspäeva avas Võrumaa Memento Ühenduse
esimees Silver Sild, seejärel
kõlas riigihümn ja kõne pidas
president.
Ta lausus: „Täna 76
aastat tagasi tegid võõrad
okupatsioonivõimud
viimaseid
ettevalmistusi
massiküüditamise läbiviimiseks. Uue hommiku esimestel
tundidel
hakati
kodudest väevõimuga viima
meie
kaasmaalasi.
Mehi
ja naisi. Lapsi, vanemaid,
isasid, emasid. Kõik need
küüditamised ja vägivald olid
suunatud meie maa ja meie
rahva vastu, meie inimeste,
meie perede vastu. Aga

see vägivald oli suunatud
ka meie enesekindluse ja
vabaduseiha ja vabaduseusu
vastu. Jah, küüditamine jättis
hirmutunde, kuid ei hävitanud
unistust vabadusest. Meie
ei murdunud, me olime
tugevamad võõrast vaenust
ja võõrast vihast. Aga me
mõtleme alati neile, kes jäid
tundmatusse siis ja hiljemgi.“
Kannatanute
mälestamiseks
asetasid
pärjad
president Kersti Kaljulaid
ning Memento Võrumaa
Ühenduse, Võru maavalitsuse,
Võru linnavalitsuse, Kaitseliidu Võrumaa maleva ning
Politsei- ja Piirivalveameti
esindajad.
Uno Minka
Kaitseliidu Võrumaa
maleva teavituspealik

Kersti Kaljulaid Võrumaa malevas. Esimeses reas (vasakult)
Andres Kõiv, president Kersti Kaljulaid ja Urmas Vahter,
teises reas Romet Pazuhanits ja Taavi Pavlov ning kolmandas
reas Toomas Pindis, Toomas Piirmann, Kaisa Peedosaar,
Heli Kuulmets ja Tiit Tõnts. Foto: PRESIDENDI KANTSELEI

Valgas vahetus Kaitseliidu maleva pealik
15. juunil Kaitseliidu
Valgamaa malevas toimunud
pidulikul tseremoonial andis
senine maleva pealik Tõnis
Org juhtimise üle Kaido
Lusikule.
Major
Tõnis
Oru
juhtimisel on Kaitseliidu
Valgamaa malev kaheksa
aastaga hästi edenenud. Seda
kinnitas ka Kaido Lusik
malevat oma eelkäijalt üle
võttes, öeldes, et see on olnud
heades kätes.
„Tõnis läheb küll ära, aga
temast jääb maha hästi toimiv
ja tugeva kaadriga meeskond,”
lisas Lusik.
Kaitseliidu ülem kindral
Meelis Kiili tõdes, et Valgamaa
maleval on täitunud üks
ajajärk, mis on olnud pikk,
töine ja edukas.
”Mõlemad mehed on
väga usaldusväärsed. Nende
ühine iseloomujooon on,
et nad ei rapsi, nad on

Rein Säinas

Sakala maleva toetajaliige võitis
Põhjamaade laskevõistluse
Sakala maleva toetajaliige
Aarne Markko
Soomest
võitis Põhjamaade veteranide
meistrivõistlused
lamades
laskmises. Teise koha saavutas
Mikko Mattila Soomest ja
kolmas oli Harald Enger
Norrast.
„Ma sain 300 meetrilt 40
lasku lamades märklaua väga
hästi sihikule,“ ütles Markko.
„Lisaks kuldmedalile sain ka
ühe pronksi ja ühe neljanda
koha.“

võimaldasid,” lisas Popp.
Oma haavlirelva puudumine
ei andnud laskurile rahu
ja võimalust korralikult
keskenduda
järgmisele
laskmisdistsipliinile,
kuid
sellele
vaatamata
tegi
ta
korraliku
võistluse,
saavutades ka uue isikliku
rekordi - 740 punkti. Enne oli
see 716.
Aili Popi kinnitusel
olid need võistluspäevad
ühed raskemad ja stressirohkemad, sest pidevalt
keerlesid peas mõtted, et
kuskohast leida relvameister,
varuosi, võistlusrelv, mis
sobiks temale.
Vaatamata kõigele pidas
aga
naise
võistlusnärv
vastu ja mängu sai pandud
kogu kogemuste pagas.
See kulmineerus võistluste
lõpuks neljanda Euroopa
meistritiitli ja uue isikliku
rekordiga.
Rein Säinas
Valgamaa maleva
kaitseliitlane

Oma senist teenistust
Kaitseliidus kommenteerides
lisas Kaido Lusik, et alles
õpib organisatsiooni tundma.
„Kokkupuuteid Kaitseliiduga
on olnud sellest ajast. kui
teenisin Kaitseväe Ühendatud
Õppeasutustes ja sai ka
kaitseliitlasi õpetamas käidud.
Organisatsioon ise kui tervik
– seda ma alles õpin tundma,”
lausus mees.
Kaitseliidu ülema sõnul
oli major Lusiku valik
maleva pealiku kohale asjade
loomulik käik. „Kaitseliidus
ja Kaitseväes me roteerume
kogu aeg. Ta tuli Valka, sest
meil oli staabiülemat vaja.
Selle aasta jooksul näitas
Kaido, et tal on sisu ja miks
mitte tõsta inimene järgmisele
positsioonile, kui ta on
näidanud, et saab Kaitseliidu
iseloomust aru.”

Vasakult: malevapealik major Tõnis Org, Kaitseliidu ülem kindralmajor Meelis Kiili ja uus
malevapealik major Kaido Lusik. 					
Foto: PAUL PODERAT

Aili Popp tuli Euroopa meistriks
kombilaskmises
30. juunist 2. juulini
toimusid
Sarlospusztas,
Ungaris Euroopa meistrivõistlused
kombineeritud
jahilaskmises. Oma neljanda
tiitlivõidu saavutas Valgamaa
kaitseliitlane Aili Popp.
Kuus jahiharjutust haavlirelva ja vintpüssiga olid
jagatud kolmele võistluspäevale.
Kombilaskmises
(100
meetri
distantsilt
vintrelvast nelja sihtmärgi
pihta laskmine ning 100 märki
haavlilaskmist) saavutas Aili
Popp esimese koha ning tuli
sellega juba neljakordseks
tiitlivõitjaks. Aili enda sõnul
oli tegemist väga raske
võistlusega, sest juba esimesel
treeningul purunes tal haavlirelv.
„Selle
parandamine
kohapeal muutus võimatuks
ning varuosigi ei leitud
kogu Ungari pealt. Edasine
laskmine
võistlustel
sai
võimalikuks lastes võõra
relvaga ja toetusega, mida
head kolleegid Läti, Saksamaa
ja Ungari võistkondadest

väga
rahulikud.
Nende
tegevusmall on, et mõeldud
– tehtud,” iseloomustas Kiili
mõlemat meest. Kaitseliidu
ülem lisas, et Tõnis Org on
nende aastatega Valgamaa
malevas palju saavutanud.
„Tõnise puhul võime julgelt
tagasi vaadata ja olla rahul.
Balti Kaitsekolledžisse ei saa
igaüks. See näitab tema taset,
pühendumust ja potentsiaali.
Me saame teda veel ja veel
ja veel Eesti riigi kaitseks
kasutada.”
Maleva juhtimist üle andes
kinnitas Tõnis Org, et võib
nüüd rahulikult keskenduda
õpingutele. „Olen kolledži
eelõppes ja saan nüüd sellele
pühenduda. Olen veendunud,
et malev on kindlates kätes.
Olen Kaidoga koos Soome
maakaitseülikoolis õppinud
ja tunnen teda pikka aega.
Valgamaa malev on kindlates
kätes.”

Aili Popp saavutas neljanda meistritiitli.

Foto: erakogu

Pronksmedali sai Markko
50 meetrilt 60 lasku lamades
eest.
Põhjamaade
veteranide
meistrivõistlused
(Pohjoismainen Veteraaniampujien
Mestaruuskilpailu) on Norra,
Taani, Rootsi ja Soome
vaheline võistlus ja toimub
igal aastal erinevas riigis. 2016.
aastal leidis see aset Soomes,
sel aastal Norras ja järgmisel
aastal toimub võistlus Rootsis.
Oma Maa

Põhjamaade veteranide laskevõistluse esikolmik (vasakult):
Harald Enger, Aarne Markko ja Mikko Mattila. Foto: erakogu
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Võidupüha tähistati
Võrus sportliku
perepäevana
Nii nagu mujal Eestis, peeti ka Võrus 23.
juunil Maakaitsepäeva.
Maakaitsepäeva üritused algasid malevas
varahommikul. Esimesed, kes juba kella
kuuest une silmist pühkisid, olid supikeetjad
Naiskodukaitse Võrumaa ring-konnast.
Kell 11 toimus pärgade panek Vabadussõja
mälestusmärgi jalamile.
Võru maavanem Andres Kõiv lausus:
“Täna on liitlassõdurid siin Taara linnakus,
et harjutada koostööd Eesti riigikaitsjatega.
See on vajalik, et õppida teineteist paremini
tundma ja kaitsta vajaduse korral koos meie
riiki.”
Kõiv
sõnas,
et
kaitseliitlased
ja
kaitseväelased teevad väga head tööd, et kaitsta
Eestit. Ta rääkis ka kaitsetahtest, milleta poleks
saavutatud ajaloolist võitu Võnnu lahingus,
võidetud Vabadussõda ega taastatud Eesti
iseseisvust.
“Täna räägitakse palju võidust, kuid igaüks
peaks endalt küsima, kas ka tema on nõus
iseseisva Eesti eest võitlema,” sõnas maavanem.

Võru maavanem Andres Kõiv saatis võidutule Võrumaa valdadesse noortejuhtidega.

Sportlik perepäev jätkus Tamula kaldal
Juba kolmandat korda sai teoks sportlik
perepäev
Kaitseliidu Võrumaa
maleva,
Naiskodukaitse, orienteerumisklubi Võru ja
Võru linnavalitsuse osalusel.
Raul Sõmer ja Alar Uibokand olid need kaks
kaitseliitlast, kes pidid kandma Kaitseliidu
täisvarustust: relvi, kuuliveste, kiivreid.
Lastele jagati kommi otse kaitse-kiivrist
ning jagati õhupalle ja Kaitseliidu embleemiga
Eesti lippe.
Sportlikud
alad
olid
sõdurinoa
täpsusvisked,
vibulaskmine,
õhupüssist
laskmine ja orienteerumine.
Viimast
korraldas
kolmekordne
maailmameister
orienteerumises, Võru üks abilinnapeadest ja
aktiivne Kaitseliidu liige Sixten Sild.
Martin Press tutvustas Kaitseliidu tehnikat.
Seekord said huvilised katsuda II maailmasõja
ajast pärit Ameerika Willist ja selle kõrval
seisvat võimast Lõuna-Aafrika Vabariigis
valmistatud soomukit nimega „Mamba“.

Naiskodukaitsjate keedetud hernesupp maitses nii suurtele kui
väikestele.

Kaitseliidu auto roolist võib maakaitsepäeval leida rohkem lapsi
kui täiskasvanuid. 			
Fotod: UNO MINKA

Maakaitsepäev Valgas

Naiskodukaitsjad keetsid, kõnelesid ja
loosisid
Naiskodukaitsjad Anneli Kivimäe, Kaisa
Peedosaar, Ludmilla Kordemets ja Riina
Mandel keetsid kakssada portsjonit rohke
maasuitsusingiga hernesuppi. Linnakodanikud
ja külalised ei olnud kiidusõnadega kitsid.
Naiskodukaitses tegutsemise võimalusi reklaamisid Riina Mandel, Piret Haljend ja Merlit
Aldošin.
Igal aastal on Võrumaa ringkond
korraldanud ka õnneloosi. Sel aastal vedas
seda Merike Nagel. Loteriipilet maksis kaks
eurot ning selle eest võis võita nii Eesti Pagari
kooki, Kaitseliidu embleemiga kohvikruusi,
Võrumaa kaunite vaadetega maale ja meeneid.
Peaauhinnaks oli nädalane reis kahele Soome.
Kõik loosipiletid müüdi ära ja saadud
rahaga toetas Naiskodukaitse Järve kooli ja
MTÜ-d Meiela.

Valgamaa tuletoojaid Sigrit Säinast ja Hannes Vanatoad eskortisid mootorratturid.

Kell 16 saabus Võidutuli
Vahetult enne Võidutule saabumist jagas
malevapealik major Urmas Vahter tunnustusi.
Kell 16 tõid noortejuhid Merike Niitmets
ja Aivar Mägise Tamula järve promenaadile
Rakveres süüdatud Võidutule. Nad andsid
selle üle Võru maavanemale Andres Kõivule,
kes jagas tule valdadesse viimiseks laiali. Tuled
võtsid vastu valdadest pärit noortejuhid.
Õhtul toimus samas järve kaldal kontsert.
Lisaks Võrule korraldas malev Maakaitsepäeva ka Sõmerpalu vallas Harjumäel
Pühajõe kaldal.
Uno Minka

Maakaitsepäeval Valgas oli võimalus uudistada ka helikopterit.

Kaitseliitu esindas Maakaitsepäeval Valga üksikkompanii.
					Fotod: PAUL PODERAT
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Fotod: GUNNAR TEAS

Viljandimaa
tähistas võidupüha
Mustlas

Kärstnas avati Tarvastu ja Helme kihelkonnast pärit Vabaduse Risti kavaleride mälestusmüür.

Sakala maleva kaitseliitlased.

Viljandimaale tõid võidutule noortejuhid Anne Sepik ja Riho Rei.

Sakala ringkonna kodutütred.

Sakala maleva noorkotkad.

Fotod: KEVIN KOHJUS

Tarvastu valla väikesed tantsijad nakatasid oma rõõmuga.

Esinesid Tarvastu valla rahvatantsijad.

Päästjad tegid “kannatanu” kättesaamiseks autost kabrioleti.

Mulgimaa valdade juhid rongkäigu ootuses.

23. juuni hommikul kogunesid
Karksi – Nuia vabadussõjas langenute
mälestussamba juurde kaitseliitlased,
naiskodukaitsjad ja vallarahvas koos
vallavanema ja volikogu esimehega.
Mälestussambale asetati küünlad
ja pärjad, naiskodukaitsja Helina
Eelmaa luges ette kõigi Karksi kihelkonnast vabadussõjas langenute ja
mälestussambale raiutute nimed
ning esies rahvatantsurühm Samm
Sassis. Maakaitsepäev sai ajaloolise
ja tähendusrikka avalöögi Kärstnas,
kus avati Eesti Vabaduse Risti
kavaleride müür.
Tarvastu vallavanem Alar Karu
kõneles: „Täna avame siin, Kärstnas,
mälestusmüüri Vabadussõja sangarite mälestuseks. Siia mälestusmüürile on kantud 61 Helme ja
26 Tarvastu kihelkonnas elanud ja
tegutsenud Vabaduse Risti kavaleri
nimed. Mälestusmüüriga avaldame
ühiselt austust ja tänu Vabadussõjas
kätte võidetud vabaduse ning meie
oma Eesti vabariigi kaitsmise eest.“
Mälestusmüüri idee autor on
Priit Silla ja teostus Tarvastu valla
kiviraidurilt Kalev Pehmelt. Nad
said ka Tarvastu vallalt Jaak Pihlaku
koostatud ja tema pühendusega
raamatu „Eesti Vabaduse Risti
kavalerid“.
Viljandi muuseumi direktor
Jaak Pihlak ütles: „See on mälestuse
jäädvustus neile, kes Eesti riiki
luues said Eesti riigilt tunnustuseks
kõige kõrgema teenetemärgi, Eesti
Vabaduse Risti. Seda on antud välja
kokku 3225 tükki, nende saanute
hulgas on natuke üle 2000 eestlase ja
üle 1000 välismaalase. Viljandimaa
paistab silma sellega, et siit on pärit
umbes viiendik Eesti kodanikele
antud vabadusristidest.“
Pärast seda kiirustati Mustlasse
Maakaitsepäevale.
Avasõnad pidupäevale ütles
Tarvastu vallavanem Alar Karu.
„Suur au on täna siin Mustlas
kogu Viljandimaa rahvaga ühiselt
tähistada võidupüha ja anda
võimalus kõigil osa saada meie
presidendi jagatud võidutulest,“
sõnas ta.
Seejärel astusid lavale Tarvastu
valla lauljad ja tantsijad oma kireva
kavaga.
Pärastlõunaks oli lauluväljak
rahvast
tulvil.
Kes
uudistas
Kaitseliidu sõjatehnikat, kes aga
maitses sõdurisuppi, mida keetsid
ja jagasid naiskodukaitsjad. Peale
Kaitseliidu näitasid oma tehnikat ja
oskusi ka politseinikud, päästjad ja
maanteeametnikud.
Kahe tunni möödudes alustati
pidulikku rongkäiku lauluväljakult
Vabadussõja
ausamba
juurde.
Rivis sammusid kaitseliitlased,
naiskodukaitsjad,
kodutütred,
noorkotkad, valdade esindused ja
külalised.
Ausamba jalamil võtsid
piduliku jalutuskäigu vastu Viljandi
maavanem Erich Palm ja Sakala
maleva pealik major Ahto Alas.
Malevapealik andis üle tunnustused.
Ja siis saabus võidutuli, meie
jaanituli, meie rahva tuli! Rakverest
tõid selle Viljandimaale noortejuhid
Anne Sepik ja Riho Rei. Nad andsid
tule üle major Ahto Alasele, kes
omakorda ulatas tule Erich Palmile.
Järjest käisid maavanema juures
omavalitsuste esindused ja tule
said ka kõik need, kes tahtsid viia
võidutuld oma koju.
Ants Kalam
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Staabiassistent Rootsis õppusel: duubel kaks
Aprillis toimus Rootsis
kümnepäevane
õppus
Combined Joint Staff Exercise
2017, mille stsenaarium
on rahutagamise missioon
väljamõeldud riigis Bogaland.
Riik on lõhenenud ja
sellepärast kriisis. Õppuse
raames loodi iga päev uudised
ja ajaleht. Lisaks alustati teabe
jagamist
sotsiaalmeedias.
Seda kanalit tuli jälgida ka
staabil, sest näiteks just sealt
tuli esmane informatsioon
pantvangide pääsemisest.
Õppus
on
jaotatud
erinevate Rootsi linnade
vahel.
Mina
asusin
Enköpingis, kus paiknesid
maaväe üksuste staabid,
ja põhieesmärk oli anda
ohvitseridele rahvusvahelises
staabis töötamise kogemus.
Minu ülesanne oli koos
teiste
staabiassistentidega
toetada ohvitsere. Põhilised
kohustused olid elektroonse
lahingpäeviku
täitmine
ning käskude ja suunitluste
saatmine ja vastuvõtmine
e-maili teel. Lisaks pidime
abistama
elektroonses
keskkonnas orienteerumisel:
kust leida vajalikke käske,
kuidas koostada raportit jne.
Staabiassistendid läbisid
eelnädalal koolituse ja õppisid,

kuidas
töötada
õppuse
portaaliga. Ohvitseridel seda
võimalust ei olnud ning
seetõttu vajasid nad ka alguses
suuremat tuge.
Kahjuks ei olnud ka
Eesti
staabiassistentidel
võimalust eelnädalal osaleda.
Et aga meil oli elektroonse
lahingpäevikuga töötamise
kogemus ja olime kiired
õppijad,
siis
eelnädalal
mitteosalemine
meile
takistuseks ei saanud.

Sellisel
õppusel
on
staabiassistent ümbritsetud
ohvitseridest ja võib tekkida
tunne, et oled väike putukas,
kes on toodud kohale nende
teenimiseks.
Tegelikkuses
möödub see tunne aga
väga kiirelt. 99 protsenti
ohvitseridest
mõistavad,
et staabiassistent on neile
vajalik ja (ei taha küll üle

dramatiseerida, aga) hea
staabiassistendita on sõda
kaotatud.
Võrreldes veel seda ja
2015. aastat, võib märkida,
et kaks aastat tagasi möödus
aeg taktikalises keskuses
tegusamalt ja ühel päeval läks
lahingpäevikusse lausa 500
kirjet. Sel aastal oli tempo palju
aeglasem ning kahe nädalaga

tegin lahingpäevikusse kokku
umbes tuhat sissekirjutust.
Omad
katsumused
olid
ka selle madala tempo
juures, kuna failid kippusid
süsteemisiseselt
kaduma.
Teisalt aga õpetas see, kuidas
neid leida. Nii et alati on
halvas asjas ka midagi head.
Tänu kaaslaste toele oli
õppuse lõppedes võimalus

seista koos iga sektsooni
parima ohvitseriga brigaadi
ees ning saada tänu staabija brigaadiülemalt. Sellised
hetked teevad õnnelikuks.

Tairi Lappalainen
Sakala ringkonna
naiskodukaitsja

Õppused pole sarnased
Käisin samal õppusel ka
2015. aastal, kuid seekord oli
kõik veidi teisiti. Ühe brigaadi
asemel oli kaks ja seetõttu olin
mina Eesti staabiassistentidest
üksinda viiendas brigaadis.
Elbe Lumiste ja Karmen
Vesselov
olid
kahekesi
neljandas brigaadis.
Sama oli see, et ülimalt
võimekas ja hinnatud infohaldusjuht Viljar Hallik oli
taas minuga samas brigaadis
ja neljandas oli Kaitseliidu
peastaabist võrratu Monika
Saarmann.
Nemad
olid
staabiassistentidele alati toeks,
ehkki sel aastal kasutusel olev
portaal neile järjepidevalt
kaikaid kodaratesse loopis.

Tairi Lappalainen Rootsis õppusel. 								

Foto: erakogu

Intti tutuksi naistele ehk Kuidas Soomes sõduri baasväljaõpe käib
21.-23. aprillini käisin
koostöös Sakala maleva ning
Soome MPK Tikkakoskeni
koolituskeskusega Soomes
tutvumas
kolmepäevase
kursusega, mida korraldatakse kord aastas Soome
naistele, kes tunnevad huvi
ajateenistusse astumise või
üldisemalt süsteemi vastu.
Kursus
algas
reede
pärastlõunal kogunemise ja
varustuse
kättesaamisega.
Varustusse kuulus seljakott,
lebomatt,
magamiskott,
vorm, saapad, joogipudel,
vihmaülikond ja soe pesu.
Nagu formeerimisel ikka,
kõigile kõike õiges suuruses ei
jagunud ning nii mõnelgi tuli
leppida sellega, mis saadaval
oli.
Järgmisena rivistati naised
vanuses 17-57 aastat üles ning
mindi õhtusöögile. Et tegu oli
varase söömaajaga, tuli kaasa
pakkida ka õhtusnäkk.
Esimene loeng tutvustas
üldist
Soome
Kaitseväe
süsteemi, kuidas naised ajateenistuses hakkama saavad ja
mis neid seal ees ootab. Enne
magama minemist oli pool
tunnikest õpet sellest, kuidas
voodi peab tehtud olema lina ääred kolmnurka volditud
ning ruuduline voodikate
ööseks toolile nii, et kõik
jooned ülevalt alla ühtiksid
ja mahuks täpselt etteantud
toolile. Millimeetritki ei
tohtinud üle ega puudu olla.

Õpe toimus läbi
ringkoolituse
Laupäeval jagati 30 naist
kolme jakku ning algas

7,5-kilomeetrisel rännakul oli igal jaol lisaks oma varustusele vaja tassida ka kahte kollast miini.

ringkoolitus.
Teemadeks
oli
ruumi
sisenemine
pöördumisega,
auastmete
tundmine siseruumis ning
väljas au andmine. Naised
haarasid jagatud infot lennult.
Järgmiseks olid füüsilised
katsed. Kõigepealt tegime
väikese soojenduse ning
siis kaugushüpe (rahuldav
tulemus 1,55 m), kõhulihaste
harjutus (rahuldav 29) ja
kätekõverdused
(rahuldav
21). Tavaliselt käib katsete
juurde ka Cooperi jooksu test,
mis seekord aga ajapuuduse
tõttu kavast välja jäi.
Pärast lõunat näidati
jalaväelase
vesti
(meie

kasutame rakmeid), õpetati, kuidas oma asju kapis
korras hoida ning milliseid
ülesandeid
tuleb
täita
toimkonnas. Õppisime ka
rivi. Edasi liikusime ringkoolitusega metsaalale, kus
räägiti
granaadiheitmisest,
tankitõrje relvadest ning
sellest, kuidas kaevata maha
tankimiini.

Rännak õpetas
meeskonnatööd
Nüüd oli kätte jõudnud aeg
minna maastikule. Seal seati
üles alusmattide ning suurte
ahjudega telgid. Seejärel võtsid

kõik oma pakitud seljakotid
ning läksime rännakule. Nagu
seni, oli ka rännakul õige
jalaväelase ilm: vihm, päike,
rahe, lumi, tuul, päike ning
7,5 kilomeetrine matk kestis
kokku umbes kaks tundi.
Rännakule anti iga jao kohta
kaasa ka kaks tankimiini.
Sarnaselt
ajateenistusega
ei olnud siingi midagi liiga
lihtsat ja seeläbi toimis väga
hästi meeskonnatöö - jaotati
raskusi, jagati õpetusi, kuidas
see protsess oleks kõige
mugavam ning vähem vaeva
nõudev. Kõik jõudsid edukalt
lõpuni ning kelleltki ei
kuulnud virinat.

Fotod: erakogu

Enne telki minekut saime
siseruumides end kasida
ning siis algas juba öine drill
jaotelkides - ahjuvalve.
Viimane
päev
algas
hommikusöögiga
metsas.
Õhuvaatlusele varjatult silkasime ühe puu alt teise alla.
Päeva esimene ringkoolituse
tund oli traatside, sellele
järgnes relvaõpe ja meditsiin.
Viimases plokis võtsime läbi
maastikul liikumise, laskmise
simulatsiooniaparaadiga
ja
tubade koristuse.
Lõpetamine toimus suulise
vestlusringina ja ankeetide
täitmisega. Siis rivistati naised
veel jagude kaupa varustuse

Jane Koitlepp kursuslastele
kolmepunkti kiivrit parajaks
tegemas.
äraandmiseks ning kontrolliti
et kõik võetud varustus ka
tagasi saab.
Kursus lõppes positiivselt
ning füüsilist väsimust ei
täheldanud kellelgi, välja
arvatud võib-olla instruktorid.
Instruktoriteks olid naised, kes
on ise läbinud ajateenistuse.
Nad said ülesannete ja
eesmärkidega suurepäraselt
hakkama.
Ka meil on sellest palju
õppida. Aga naistel ei tasu
ajateenistust karta, me saame
suurepäraselt hakkama.
Jane Koitlepp
Sakala ringkonna
naiskodukaitsja
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Ernake läbi Võrumaa kodutütre silmade
Ernake on võistlus, mida
aktiivne kodutütar ootab
pikisilmi terve talve. Võrumaa
ringkond on äärmiselt rohkearvuline ning sellepärast
tekitab uhkustunde juba
ainuüksi teadmine, et oled
väljavalitu ja saad võimaluse
minna rajale.
Jõudiski
kätte
päev,
mil
pärast
koolipäeva
kiiruga seljakoti pakkisin.
Ootusärevus kõhus, lippasin
läbi veel apteegist, et täiendada
esmaabipauna.
Teadsin,
milleks tuleb tegelikult valmis
olla. Verevalumid reitel, villid
varvastel ja ohjeldamatu
väsimus
on
seesugusel
rännakul paratamatus.
Tuleb tunnistada, et meie,
Võru tüdrukud, ei läinud

rajale võitma, vaid lõppu
jõudma. Stardijoone taga
kottpimedat metsa ja sood
nähes võis näha rajakaaslaste
silmis isegi pisaraid. Algus
oli põrgulikult raske. Ma
pole iial puutunud kokku nii
suure motivatsioonikriisiga.
Rajal olles tuli ennast mitu
korda tõsiselt kokku võtta
ning üksteist julgustada.
Kümneminutilised uinakud
põõsa all värisedes, pidev
vastase oht ja valutavad
jalad mõjusid
tahtejõule
laastavalt
ning
viisid
paratamatult mõtted soojale
voodile kodus. Suurimaks
toeks olid meile kohtunikud
kontrollpunktides,
kes
julgustasid meid ikka ja jälle
edasi minema. Võtsime end

kokku, laulsime keset võsast
metsa ja lihtsalt läksime.
Mis siis viis meid ikkagi
õnneliku lõpuni ja võiduni?
Meie trump oli kahtlemata
kontrollpunktides
endast
parima
andmine.
Hea
tulemuse nimel olime valmis
hüppama jääkülma vette,
soojendama omaenese riietega
esmaabipunktis kannatanuid
ja roomama takistusrajal,
juuksed liivas. Me võtsime
end kokku ja mina veendusin
jällegi, et tõeline kodutütar
pole tehtud ei suhkrust, jahust
ega maasikavahust.
Age Kannumäe
Võrumaa ringkonna
Varstu rühma kodutütar

Võidukas Võrumaa võistkond: (vasaskult) Reili Jäädmaa, Kaisa Kahre, Age Kannumäe ja
Maarja Langus. 			
Foto: ELIISE RIIMAND

Sakala noorte teistmoodi suvelaager
Juuni
keskel toimus
Paistu
noorkotkaste
ja
kodutütarde
noortejuhtide
eestvedamisel Sakala maleva
noorte suvelaager. Kolme
päeva jooksul toimus neli
spordivõistlust ning kümme
töötuba
ja
matkamäng.
Valmistati
ka
laagrilipp,
toimus stiilikonkurss ning
kõige sekka oli põimitud
põnev „Lambamäng“ ja disko.

Ilmataadi kiuste
Viimased kolm aastat on
laager toimunud ideaalsetes
ilmastikutingimustes,
kus
laagrit on seganud üksikud
vihmahood. Seekord pani
ilmataat
aga
laagrilised
proovile.
Kohale jõudes pidime
tegevusplaani ümber mängima, sest tugev vihm ja tuul
ei lasknud telke üles panna
ning pidulik rivistus tuli
ka ära jätta. Kogunesime
puhkekeskuse suurde saali,
kus avakõne pidas Nutikate
Rebaste
rühmapealik
Antonina Eek.
Vihma sadas endiselt, nii
et otsisime puhkealal üles kõik
katusealused ja alustasime
tutvumismängudega. Kõikidega
tuttavaks
saanutena
jätkusid
tegevused
gruppides ning ülesanne
oli ette valmistada playback
etteaste ja selga tõmmata
erinevaid muusikalisi žanre
iseloomustavad rõivad.
Õhtul andis vihm järele.
Pärast vahvaid etteasteid läksid
julgemad noored telkidesse
ja teised puhkekeskusesse
magama. Noorte jalanõud
kuivasid aga öö läbi saunas.

Põnevad loengud ja
õpitoad
Pole midagi paremat,
kui alustada päeva virgutava
hommikuvõimlemise
ja
maitsva pudruga. Iseasi, kas
ka noored nii arvavad, aga just
nii algas laagri teine päev. Siis
ei olnud laisklemiseks enam
aega, hoo said sisse eelmisel
päeval valitud õpitoad.
Üks põnevamaid õpi-

Noortele valmistas vahujalgpall suurt lusti, ehkki pärast tuli saunas riideid ja jalatseid kuivatada.
tubasid oli Noorte Kotkaste
vormi kandmise teemal.
Noorteinstruktor
Henri
Paavo rääkis vormikandmise
nõuetest ning tõi välja seni
esile kerkinud probleemid.
Töötoa toimimisele aitas
kindlasti
kaasa
aktiivne
vestlus ning tänu näidetele oli
kerge tajuda uute teadmiste
praktilist väärtust.
Päästeameti ennetustöö
vanemspetsialist Eda Mõim
rääkis sellest, kuidas käituda
veekogu ääres. Õpiti, kuidas
valida
õige
suurusega
päästevest ning seda õigesti
kanda, kuidas käituda paadist
vette kukkumisel, kuidas
kutsuda abi ning kuidas
abistada kannatanut kaldalt.
Loodetavasti jäi noortele
sellest loengust meelde ka
see, et sa võid küll osata vees
õnnetusse sattunud inimese
päästmise põhivõtteid, kuid ei
tohi unustada: enda turvalisus
ennekõike.
Osalejate arvult oli kõige
suurem Maanteeameti läbiviidav töötuba, kus räägiti
peatoe
õigele
kõrgusele
reguleerimise olulisusest ja
vale kõrgusega kaasnevatest
tagajärgedest ning turvavöö
kinnitamise vajalikkusest.

Populaarne oli LARP
õpituba, mida viis läbi
Andres Eek. Võib-olla on
meil seni laagrites vähe
olnud õpitubasid, kus noored
mõtlevad ise välja tegelased,
keskkonna ja seikluse ning
jaotavad rollid nii, et kõigil
oleks
piisavalt
tegevust.
Selles õpitoas oli lapselikku
põnevust.
Lisaks oli noortel võimalus
osaleda kaardi- ja riviõppes,
õppida laagri püstitamise

ning enesekaitse põhitõdesid,
harjutada haavade sidumist
ning proovida kätt ja silma
laskesimulaatoril.

Proovile pandi sportlikud
võimed
Päeva teises pooles said
noored oma võimed proovile
panna
spordivõistlustel.
Mängiti vahujalgpalli, tiriti
köit, mängiti frisbit ning
toimus
ka
teatevõistlus

„sigade ajamise“ mängus.
Enne
magamaminekut
korraldasid
noortejuhid
lambamängu, et noored
uinumiseks üksi lambaid
ei peaks lugema. Grupid
läbisid erinevaid punkte
ning lahendasid kergemaid
ja raskemaid ülesandeid.
Tegusa päeva lõpetuseks
oli uni kiire tulema. Aga
mitte
noortejuhtidele.
Pärast
vahujalgpalli
ja
päevast vihmasadu tuli neil

järjekordselt saunas noorte
jalanõusid ja riideid kuivatada.
Viimase päeva viimane
pingutus oli matkamäng.
Punktideks olid seiklusrada,
takistusrada,
svammiga
anuma täitmine, geograafia ja
palju muud.
Õnneks
oli
viimasel
päeval ilm päiksepaisteline
ja kuiv ning saime piduliku
lõpurivistuse
õues
teha.
See oli meil üle pika aja
esimene välilaager, mille
ava- ja lõpurivistusel oldi
vormides.
Lõpurivistusel
tänati osavõtjaid ja autasustati
võitjad.
Laagris osales 110 kodutütart ja noorkotkast ning
25 noortejuhti ja abilist.
Juba teist aastat osalesid
meie laagris ka Haridusja
Teadusministeeriumi
rahastatava projekti kaudu
Pärnu Tammsaare Kooli vene
emakeelega noored. Projekti
eesmärk on
ühelt poolt
kontaktide loomine eesti ja
vene kodukeelega noorte
vahel: et venekeelsetel noortel
oleks eesti sõbrad, kellega
eesti keeles rääkida. Teiseks
aga, et panustada omalt poolt
ühtsustunde tekkele eesti
ja vene kodukeelega noorte
vahel.
Henri Paavo
Tiina Ott
Sakala maleva
noorteinstruktorid

Lisandra
Romantšuk,
Pöial-Liisi rühm:
Mulle
meeldis
kaardiõpe ja enesekaitse.
Õppisin paremini kaarti
tundma ning lugema ja
tänu enesekaitsele oskan
erinevaid nippe vastase
tõrjumiseks.
Mängudest
meeldis
mulle
lambamäng.
Leidsin endale uusi
tuttavaid ja sain tuttavaks
ka paari vene kodukeelega
noorega. Üks hoolitses
minu eest ja ta oskas
minuga rääkida veidi ka
eesti keeles.

Päästeameti õpitoas rääkis Eda Mõim, kuidas kasutada päästevesti ja vees ohutult päästa.
Kõige olulisem on iseenda turvalisus. 			
Fotod: TIINA OTT
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Võnnu lahing hävitas Landeswehri
Eesti Vabadussõja üks
olulisim sõjasündmus oli
kahtlemata Võnnu (Cēsise)
lahing Landeswehri vastu 5.
juunist kuni 3. juulini 1919.
aastal peetud sõjas.
I maailmasõja lõppedes ja
Saksa keisri kukutamise järel
jäi Lätti üsna arvukalt saksa
sõjaväelasi, ehkki suurem osa
neist lahkus sealt kodumaale,
nagu see toimus ka Eestis 1918.
aasta novembris. Sakslaste
lahkumise järel tühjenenud
ruumi hakkasid Lätis täitma
enamliku Venemaa juhtide
pettuse ohvriks langenud ja
enamlaste teenistusse astunud
Läti küttide väeosad.
Lätis oli samuti loodud
rahvusmeelne
valitsus
eesotsas Karlis Ulmanisega.
Kahjuks
aga
Ulmanise
valitsusel peaaegu polnud omi
rahvusväeosi nagu eestlastel.
Läti rahvuslikud väeosad
olid enamlaste teenistuses ja
pealinn Riiagi oli enamlaste
valduses. Olukorda püüdis
ära kasutada Lätis tegutsev
baltisaksa
aadelkond,
kes hakkas moodustama
nii oma rahvusest kui
vähemas osas lätlastest ja
ka
üksikutest
eestlastest
koosnevat
maakaitseväge
Balti Landeswehri väidetavalt
enamliku
ohu
vastu.
Tegelikult oli aadlikel hoopis
kavas moodustada siinmail
Saksamaa vasallina nn Balti
hertsogiriik.
Nagu eespool mainitud,
jäi Lätti üsna arvukalt
saksa sõjaväelasi keisririigi
regulaarvägedest,
kellest
vabatahtlikkuse alusel loodi
väeüksus Rauddiviis ja mille
juhiks sai kindral Rüdiger von
der Goltz. Diviisi koosseisus
võitlesid Teises maailmasõjas
hiljem
tuntuks
saanud
mehed, nagu näiteks tulevane
välimarssal Paul Ludwig
Ewald von Kleist, tankivägede
kindral Heinz Guderian jt.
Nende juurde andis oma
marginaalse panuse von der
Goltzi juhtimise all ka Vene
valgete üksus, keda kamandas
vürst
Lieven.
Esmane
eesmärk oli Riia vabastamine
enamlastest.
Et Eesti väed olid juba
vallutamas
Pihkvat
ja
Võnnut
ning
igasuguse
sõjateooria vastaselt Eesti

Diviisiülemad Vabadussõjas. Vasakult: Soomusrongide diviisi ülem polkovnik Karl Parts, 3.
diviisi ülem kindralmajor Ernst Põdder, 1. diviisi ülem kindralmajor Aleksander Tõnisson
ja 2. diviisi ülem polkovnik Viktor Puska.
Allikas: Eesti sõjamuuseum
ratsavägi rittmeister Gustav
Jonsoni
juhtimisel
koos
meie
suurtükiväeosaga
kapten Roska juhtimisel
opereerisid edukalt ilma
jalaväe ja soomusrongide
toetuseta Lätimaa avarustes
enamlaste selja taga, polnud
Landeswehril ja Rauddiviisil
suuremaid raskusi enamlaste
Riiast välja löömisega.
Siis aga liikusid nad Riia
alt põhja ja kirde poole Eesti
piiridele lähemale. See tegi
valvsaks ülemjuhataja kindral
Johan Laidoneri. Ta saatis 3.
juunil sakslastele nõudmise,
et nad tõmbuksid tagasi
joonele Koiva jõgi–Sigulda –
Gulbene, kuna sellest põhja
poole enamlikke vägesid
enam ei olnud. Või kui
Landeswehr tahab võidelda
koos eestlastega enamlaste
vastu, siis pööraku oma täägid
ja torud ida poole. Meie
lõunarindel opereerisid tol
ajal 2. ja 3. diviis, kellele anti
ülesandeks kindlalt enda käes
hoida raudteelõik Ramotskoje
ja Gulbene vahel.
Von der Goltz jätkas
aga oma vägede suunamist
edasi põhja poole. 5. juunil
1919 tungis ta kallale meie
soomusrongidele,
millega
tegelikult algaski Landeswehri
sõda. Meie soomusrongide
tulega löödi ründav saksa
väeosa puruks. Ka see ei
tähendanud sakslastele veel
midagi ja järgmisel päeval
tungisid nad edasi ning

Tunnustused
Keskjuhatuse otsus 19.05.2017 nr K-0.1-1/17/11899PR
Teenetemedali I klass

Rudolf Mürk		

Võrumaa malev
Toomas Pindis		

Teenetemedali III klass

Teenetemedali II klass

Sakala malev
Arvi Roosi

Valgamaa malev
Aili Popp
Võrumaa malev		
Sven Kask		
Kurmet Müürsepp
Reiko Kroonmäe
Art Soonets		
Uku Vislapuu		

Võrumaa malev
Aivar Voronov
Erlend Nappu
Margus Schmeimann
Martin Räim
Raido Mets
Sixten Sild
Tarmo Piirmann
Anu Jõgeva

vallutasidki Võnnu linna,
mida kaitses nõrguke ja
lahingukogemusteta
Eestis
formeeritud 2. Läti Võnnu
polk.
Meie 3. diviisi osad
lähenesid Võnnule. 8. juunil
tehti katse Võnnu vabastada,
aga paraku ei läinud see
korda. Sõjas karastunud
saksa sõdurid olid mitu korda
kõvemast puust kui punased
enamlased ja ka nende
sõjavarustus oli kindlasti
parem.
Liitlasriikide
ehk
Antanti
sõjaväeesindajate
ettepanekul
alustati
10.
juunil
läbirääkimisi,
et
saaks olukorra rahumeelselt
lahendada. Kehtestati ka
vaherahu.
Läbirääkimisi
juhtinud USA sõjaväelise
esindaja asjatundmatuse tõttu
ei andnud need aga loodetud
tulemust.
Landeswehri
aktsioon
äratas tähelepanu ka Pariisi
rahukonverentsist osavõtjate
hulgas
ja
liitlasriikide
sõjanõukogu tegi otsuse, et
saksa väed peavad kohe Lätist
lahkuma. Otsuse täitmist pidi
kontrollima Inglise kindral
sir Hugh Gough. Viimane
tegigi
otsuse
sakslastele
teatavaks. Loomulikult oli
see Landeswehrile oluline
poliitiline kaotus.
Oma
ülbuses
andis
Landeswehri juht hoopis
Eestile ultimatiivse nõudmise,
et meie tagasi tõmbuksime ja

Indrek Hunt
Janek Trumm
Peter Janson
Jana Kähr
Talvo Tammoja
Taimar Sügis

ähvardati vaherahu lõpetada.
Laidoner andis meie vägedele
korralduse mitte vaherahu
rikkuda ega sõjategevust
alustada, vaid olla kindlalt
ja valvsalt kaitses. Samas
tähendas kindral: „/.../ kui
aga Landeswehr seda teeb, siis
ärge unustage, et Landeswehr
– see on Balti parunid, on
meie verivaenlased, kelle
vastu meie ennast kõige jõuga
peame kaitsma.“
Nii seisid vastakuti kaks
väge. Eesti poolel koos 2.
Läti Võnnu polguga 6200
sõjameest, 190 kuulipildujat,
31
suurtükki
ja
kaks
soomusrongi kindral Põdderi
juhtimisel.
Landeswehril
seevastu oli ligikaudu 5200
sõdurit, 310 kuulipildujat, 50
suurtükki, 12 miinipildujat ja
üks soomusrong kindral von
der Goltzi juhtimisel. Tulejõu
poolest olid landesveerlased
ülekaalus. Kõigele lisaks said
nad rakendada peamiselt
luuretegevuseks ka lennuväge,
mida eestlastel ei olnud.
Rindejoone
pikkus
oli
peaaegu sada kilomeetrit.
19.
juunil
alustas
Landeswehr
pealetungi
Rauddiviisi osadega Lemsalu
ja Roopa suunas. Kaks
päeva vältas äge võitlus,
kus Rauddiviis algul ka edu
saavutas, kuid siis paisati
rohkete kaotustega tagasi,
misjärel oma edu kindlustades
hakkasid eestlased ohustama
Landeswehri vasemat tiiba.

Kaisa Peedosaar
Ludmilla Kordemets
Riivo Hillak
Martin Räim
Risto Parker
Kadri Parts
Jaanus Liiva
Ain Pajo
Kaitseliidu ülema ergutused Peter Janson
Käskkiri 16. juuni
Eleri Dräbtsinski
nr K-1.1-1/17/14141P
Indrek Hunt
Aivar Mägise
Hinnaline kingitus
Elen Tamm
Martin Press
Tartu malev
Andres Loog
Janek Haar
Lauri Lokko
Kaitseliidu ülema tänukiri
Madis Kask
Tartu malev
Võrumaa malev
Mehis Ilves
Janek Trumm
Igor Paal

60

21. juuni varahommikul
algas siiski sakslaste üldine
pealetung. Järjekordselt osutus nõrgeimaks lüliks meie
rindel 2. Läti Võnnu polk, kelle
kaitsepositsioon Rauna jõel
üsna laialt läbi murti. See oli
ka kõige kriitilisem aeg sõjas
Landeswehri vastu. Järgnenud
soomusrongide duellis purustati ja sunniti taganema
sakslaste
soomusrong.
Sellele vaatamata rühkis
aga Landeswehr ikka edasi
ja lähenes meie vägede
selja taga asuva Volmari
(Valmiera) linnale. 22. juuni
varahommikul saadeti Eesti
poolt lahingusse täiendavad
jõud Kalevlaste Maleva ja 1.
polgu osade näol, toetuseks
suurtükid ja üks soomusauto.
Värskete jõududega peatati
sakslaste pealetung ning
paisati nad korratult ja suurte
kaotustega taganema. Väga
tõhusalt toimis seejuures meie
suurtükivägi oma täpse tulega.
21. juunil andis sõjavägede
ülemjuhataja käsu asuda
vastupealetungile. Tegelikult
algas vastupealetung Eesti
vägede poolt 23. juuni
varahommikul. Varsti oli ka
Võnnu taas vaenlasest vaba.
Vaenlane, kes oli eelnenud
päevade jooksul juba piisavalt
peksa saanud, enam olulist
vastupanu ei osutanudki.
Landeswehr oli praktiliselt
kaotanud oma lahinguvõime.
9.-23. juunini langes
eestlaste
ridadest
seitse
ohvitseri ja 103 sõdurit,
haavata said üheksa ohvitseri
ja 270 sõdurit. On ka
andmeid, et Võnnu lahingutes
sai surma koguni 115 eestlast
ja 13 lätlast.
Landeswehri
kaotuste
kohta puuduvad usaldusväärsed andmed. Võnnu
lahingu järel olla kokku loetud
274 langenud sakslast, aga
seda arvu peetakse liialdatuks.
Alates 1934. aastast ja
pärast Nõukogude okupatsiooni lõppemist uuesti
1993. aastast tähistataksegi
Eestis igal aastal 23. juunil
Kaitseliidu eestvõtmisel seda
märkimisväärset sündmust
Võidupühana.
Rein Kikas

Kalle Kaldmäe
Ervin Lokko
Aleksander Raski
Matis Pääslane
Andres-Kristjan Kuura
Annes Kask
Raivo Kasend
Sakala malev
Lea Murumäe
Aili Mägi
Piret Taim
Vika Zieds
Valgamaa malev
Robin Kõvask
Võrumaa malev
Are Allas
Avo Eisen
Henn-Juhannes Hagu

Tõnu Kõivastik
Valgamaa malev
Arvo Lepasaar
Võrumaa malev
Sirje Pintsaar
Põlva ringkond
Mati Tolm
Võrumaa malev
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Helja Ütsik
Sakala ringkond
Rein Toome
Võrumaa malev
Art Soonets
Võrumaa malev
Juku Luts
Võrumaa malev

40

Laire Lodison
Põlva ringkond
Steven Pärkson
Põlva malev
Kaspar Saul
Sakala malev
Sirli Matvei
Valga ringkond
Andrus Ladva
Võrumaa malev
Rain Epler
Võrumaa malev
Ingo Miljan
Võrumaa malev
Marika Ossimova
Võrumaa malev

30

Elar Miitel
Põlva malev
Toomas Aavasalu
Sakala malev
Alar Allveer
Sakala malev
Margus Elizarov
Sakala malev
Aimar Ojakäär
Sakala malev
Indrek Pais
Sakala malev
Taavi Purtsak
Sakala malev
Ingo Burenko
Valgamaa malev
Anton Dontsov
Valgamaa malev
Donald Dorch
Valgamaa malev
Steven Smit
Valgamaa malev
Liina Tšegurov
Võrumaa malev

Aare Hõrn
Priidu Isak
Eduard Ivanov
Urmas Juhkam
Kalju Kallas
Kristjan Kuus
Beata Nei
Peeter Nikitin
Mihkel Puusepp
Tiim Salumägi
Ermo Talvik
Rein Tarros
Raul Tohv
Taavi Tuvike
Getheliis Tambets
Varbo Maandi
Uno Minka
Argo Nõmmik
Terje Piirmann
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Kristian Taro

