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Kaitseliidu roll piiriäärses
maakonnas
on märkimisväärne
Riigikaitselaager
tutvustas
noortele
sõdurielu
22. märtsil möödus Kaitseliidu Põlva maleva loomisest 27 aastat. Aastapäeva
tähistati 24. märtsil koosviibimisega Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses,
mida parimate tunnustamise järel ilmestasid artistide etteasted. Lisaks Narvast pärit akrobaatide ja
korvpalli freestyleri etteastetele austas sajakohalises peolauas olijaid ka
vana sepp Ivan Orav
(Andrus Vaarik) koos president Ilvesega (Kaspar Esineb Põlva maleva meeskoor Digilaik.
Fotod: TOOMAS NIGOLA Maleva sünnipäevapeolt astusid läbi ka Orav ja Ilves.
Velberg) ning esines maleva meeskoor Digilaik.
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OMA MÕTE
Kasutage oma pead!
Mulle ei meeldi sõda. See tekitab minus õudust. Peabki
tekitama. Sõjas pole midagi ilusat. Teatud olukorras aga pole
lihtsalt valikut. Ma arvan, et kõige olulisem märksõna igasuguste
konfliktide puhul on “enesekaitse”.
Ma ei usu, et normaalne inimene tunneb naudingut relvast
tärinal liigikaaslasi maha kõmmutades. Küll aga on ta valmis
seda tegema olukorras, kus teisiti ei saa. Olukorras, kus ohtu
on seatud inimesed ja väärtused, kellest/millest ta hoolib.
Kui sellisel inimesel on olnud korralik lastetuba ning ta süda
asub nii-öelda õige koha peal, siis astub ta ohuolukorras välja
ja kaitseb. Kaitseb seda, mis talle kallis ning millesse usub.
Aga alles siis, kui see on tõesti möödapääsmatu. Enda eest
ja loomulikult ka endast nõrgema eest seista tuleb meil elu
jooksul lihtsamates vormides korduvalt. Keda meist poleks
koolis kiusatud? Ikka on olnud jagelemisi, nääklemisi ja
poolte valimisi. Olgu need siis vahetunnis palli tagudes,
kehalise kasvatuse tunnis võistkondi moodustades või metsas
indiaanlasi mängides. Kuna lastel pole väärtushinnangud
veel paigas, võivad sellised konfliktid oma mõtlematuses veel
teravamadki olla, kui täiskasvanu ette kujutab. Aga pole hullu,
elu õpetab. Mis ei tapa, teeb tugevamaks. Nii nad räägivad.
Kindlasti jätab see ka jälje. Aga mitte sellest ei taha ma rääkida.
Tänapäeva sõda ja sõda mõnisada aastat tagasi pole kuskilt
otsast võrreldavad. Mõõk mõõga ja hammas hamba vastu
seismisest võib lugeda seiklusromaanidest või näha pateetilistes
Hollywoodi filmides. Tänapäeval saadetakse surmarelvad teele
tuhandete kilomeetrite kauguselt ning piinarikka lõpu võib
tuua ka lihtsalt mürgitatud õhu sissehingamine.
See on jäle, aga mitte nii jäle, kui moodsa aja kõige julmem
relv – propaganda. Praegu on infoallikaid kordi rohkem kui vaid
paarkümmend aastat tagasi, mil meedia meie koduvabariigis
piirdus paari telekanali ja ajalehtede paberväljaannetega, mida
võis kokku lugeda vast kahe käe sõrmedel. Praegu on meil
uudisteportaalid, taevakanalid ja sotsiaalmeedia. Igast matsist,
kes oskab klaviatuuril tähti ritta toksida, võib saada hävitav
sõjard. Sõna jõud on jätkuvalt tugev. Tema väärtus usutavuse
skaalal on kahanenud olematuks, kuid ta niidab inimesi
jätkuvalt nagu loogu. Sõna võib luua võltse kuvandeid ning
külvata hirmu ja paanikat.
Ega selle õuduse vastu laias plaanis suurt midagi teha olegi.
Noh, tagasikukkumine kiviaega ehk. Seda me ju siin kikivarvul
tippides ja küüsi närides ootame. Ega see krahh tulemata jää,
aga läheb veel aega. Õnnetus on see, et kübermaailma häving
viib kaasa ka viimased inimlikkuse alged, mis meis säilinud on
ja tegelikult me ei taha seda.
Mida me teha saame? Kui nüüd lihtsalt ja häbenematult
väljenduda – kasutagem oma päid, kurat võtaks! Ärme lase
endale teha jaburat ajupesu. Kui meie arvuti postkasti tuleb
kahtlase päritoluga link või zip-fail, siis me ei tõtta ju lauldes
seda avama, sest suure tõenäosusega on tolle taga lihtlabane
arvutiviirus. Sama lugu on ka igasuguste uudistega, mille
allikates ja tõesuses on põhjust kahelda. Hea näide on siinkohal
muide 1. aprill. See tore süütu naljapäev. Olete ju märganud,
kuidas siis ka kõik meie kodumaised väljaanded oma lugejaid
veidrate lugudega hanitada püüavad. Sellel päeval on iga lugeja
üle keskmise skeptiline ja ettevaatlik. On ka põhjust. Aga
tegelikult on põhjust selleks iga päev.
Kallid inimesed! Soovitan teile siiralt ja südamest – palun
kahelge, palun arutlege, palun MÕELGE! Tehke seda iga
päev ja ärge laske negatiivsel ajupesul endast tsunaamina üle
käia. Ainult nii säilitame me kaine meele ja mingisugusegi
vastupanuvõime hetkeks, kus seda päriselt võib tarvis minna.
Ärge räusake ringi ja ärge pritsige tatti sotsiaalmeedias. Säästke
jõudu. Seda pole iialgi liiga palju. Ja muidugi – hoidke oma
lähedasi ning aidake ka neil asjalikult mõelda elu ja negatiivse
või ka üldse propaganda olemuse üle.
Üllar Priks

Kirjutage meile oma kogemustest Kaitseliidus!
omamaa@kaitseliit.ee

OMAMAA
Kaitseliidu Lõuna-Eesti malevate ajaleht

Tellimisnumber 00911

Sõduriproov pani ka kõige visamad proovile
Samal ajal kui naiskodukaitsjad mõõtsid Läänemaa
rabasid ja metsi, korraldas Sakala malev patrullvõistluse
Sõduriproov, mille lõpetamine nõudis seekord tõsist
eneseületamist. Kuueteistkümnest lahingpaarist jõudis
finišisse neli ja pool.
27. aprilli õhtul pool
seitse kogunevad korraldajad
ja rajale minejad Sakala
malevasse. Kuulda on lisaks
eesti keelele ka soome ja
vene keelt. Loositakse rajale
mineku järjekord ja Sakala
maleva pealik major Ahto
Alas näitab, mida võitjad
endale saavad. Ta loodab, et
rändkarikas jääb lõpuks ometi
seekord Sakala malevasse
ja saadab võistlejate hulgas
motivatsiooni
tõstmiseks
ringi käima noad.
Rajale lähevad ka kahel
eelneval aastal teisele kohale
jäänud Igor Esajas ja Kerd
Meremaa ning eelmise aasta
võitjad Rauno Vahimets ja
Ingemar Randviir. Viimased
lubavad mullust esikohta
kaitsta.
Pärast seda ronib kogu
seltskond DAFi kasti ja sõit
läheb lõunasse.

Veel on kõik rõõmsad
Start antakse peaaegu
Läti piiri äärest Teringi raba
lõkkeplatsilt.
Võistlejaid
saadetakse rajale iga kümne
minuti tagant. Rada on
linnulennult 35 kilomeetrit,
aga tegelikult nii lihtsalt see
asi ei kulge.
Peakorraldaja
vanemveebel Toomas Taimre lubab
neile kurja vastutegevust,
pikki kilomeetreid ja mida
iganes koledat. Ilmavana
kuulab ilmselt teda pealt ja
otsustab vastu hommikut
kõigele sellele lisaks saata
vihma, tuult ja tormi. Lume
ja lörtsi jätab ta Läänemaale
naiskodukaitsjatele.
Rajale minemist oodates
on
kaitseliitlased
päris
optimistlikud.
Lagedale
on toodud hulk pirukaid,
mida kõik ohjeldamatult
süüa võivad. Sakala maleva
pikaaegsed sõbrad KeskSoomest on kogunenud ühte
punti. Teekonda on alustamas
reservväelastest ohvitseride ja
allohvitseride võistkonnad.
Teistest eraldi on kaks vene
keelt kõnelevat noormeest
Narva malevkonnast. Edvard
Timoska
on
17-aastane
ning juba kaks ja pool
aastat Kaitseliidu liige. Erik
Borissenko 18-aastane ja
Kaitseliidu liige kaks aastat.
Nad elavad Sillamäel ja õpivad
Sillamäe gümnaasiumis.
„Me astusime Kaitseliitu,
et õppida korralikult eesti
keelt rääkima,“ sõnavad
noormehed. „Sillamäel on see

väga keeruline. Kogu linn on
peamiselt venekeelne.“
Nende eesti keel on väga
hea.
„Oleme käinud erinevatel
Kaitseliidu koolitustel üle Eesti
just selleks, et olla rohkem
eestikeelses
keskkonnas,“
räägivad nad. „Me tahame
pärast gümnaasiumi lõppu
minna ülikooli ja selleks on
head eesti keele oskust vaja.“
Noormehed
kõnelevad
Kaitseliidust ja sealt saadud
oskustest suure vaimustusega.
„Siia tulime ka selleks, et
uusi kogemusi saada,“ sõnab
Edvard. „Meie eesmärk on
finišisse jõuda.“
Stardiluba tuleb neil aga
veel oodata. Rajale lähevad
nad eelviimastena.

Hommik toob koleilma
Võistlejad on öö otsa
rajal olnud. Solberdanud
soodes, mütanud mätastel
ja
konnanud
küngastel.
Vastutegevus on valvel ja ei
võimalda lahingpaaridel eriti
teid kasutada.
Kontrollpunktide vahemaad on 5-6 kilomeetrit. Rada
on raske. Öösel on ilm olnud
hea, saabuv laupäev teeb aga
kõik kuhjaga tasa.
Kolmandas
kontrollpunktis tuleb kümne minuti
jooksul ühendada traatside.
Soomlaste võistkond pole
meie kasutuses olevat süsteemi
vist enne näinud. Uurivad
seda riistapuud ühest ja teisest
küljest. Loogiline mõtlemine
on aga abiks ja mehed saavad
traatside tööle. Õnnestunud
kontakti ilmestavad püstised
pöidlad ja hüüatus „Joo!“
Viiendasse kontrollpunkti
jõuavad
umbes
pooled
võistlejad. Ära tuleb tunda
Eesti Kaitseväes kasutatav
tehnika.
Vabatahtlikus
lisaülesandes peab ära tundma
kindralid. Külm on. Niiske on.
Tarmo
Joost
tuleb
kontrollpunkti üksi. Tema
paariline on katkestanud.
Näha on, et mees on väsinud
ja pea ei taha eriti töötada.
Pärast ülesandeid istub ta
lõkke äärde ja riided hakkavad
sooja käes aurama. Tundub,
et ta ei taha enam sammugi
liikuda, aga peab.
Saabuvad Keijo Kokamägi
ja
Ditmar
Martinson.
Ülesannete lahendamise tulemusena saavad nad lõpuajast
viis minutit maha. Keijo
väriseb külmast. Võistlejad
teevad väikese puhkepausi
lõkke ääres, soojendavad end

Esimesed saavad teele minna veel õhtuvalguses, viimased
võtavad aga teekonna jalge alla sügavas pimeduses.

Keijo Kokamägi (vasakul) ja Ditmar Martinson on jõudnud
viiendasse kontrollpunkti. Veel ei tea nad, et neist saavad
Sõduriproovi võitjad.

Esimesena saabusid finišisse esimesena rajale läinud Toomas
Värva (vasakul) ja Raivo Roosi, kes kokkuvõttes said
kolmanda koha.
Fotod: GUNNAR TEAS
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ja lähevad jälle.
Finišisse
on
esimesi
saabujaid oodata kella kolme
paiku päeval. Esimestena
rajale läinud Toomas Värva
ja Raivo Roosi jõuavad ka
finišisse esimestena. Seal on
neil vastas Kanal 2 Reporter.
Toomas Värva ütleb, et selle
aasta ilm on ikka täiega nende
vastu.
Raivo
Roosi
sõnab:

„Tore ju, et selliseid võistlusi
tehakse. Muidu ju ei läheks
välja end proovile panema ja
eriti veel sellise ilmaga.“
Ta lisab, et Sõduriproovi
teeb eriliseks see, et mitte
midagi ette ei tea. Lihtsalt on
vaja kuhugi jõuda.
Eda Kivisild

Vaata ka:
http://kanal2.postimees.ee/pluss/video/?id=72290
minutid 25:06-27:37
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Kaitseliidu ülem külastas Võrumaa malevat

Võrumaa
kaitseliitlased
tegid ära

25. aprillil külastas
Võrumaa malevat Kaitseliidu ülem kindralmajor
Meelis Kiili, kes rääkis
olukorrast Euroopas ja
maailmas ning vastas
kaitseliitlaste küsimustele.
Arutati Korea tegevust,
analüüsiti Ukraina sündmusi
ja tehti järeldusi.
Põhjalikumalt
lahkas
kindral-major ka eelseisvate
õppuste temaatikat ja sealt
lähtuvaid olulise kaaluga
ülesandeid, eriti järgmisel
aastal toimuvat suurõppust
„Siil“. Rääkides õppustest,
tõi Kiili näite Läänemaal
toimunud õppuselt „Orkaan“.
Pärnus
oli
kohaliku
omavalitsuse
esindajatest
pandud kokku üksus, kelle
tegevuse põhjal sai kirjutada
hea õppematerjali tulevasteks
õppusteks.
Kuulajatel oli Kaitseliidu
ülemale palju päevakohaseid
küsimusi. Sooviti juurde
tehnikat ja varustust.
Kohtumine kestis üle
kahe
tunni.
Kaitseliidu
ülem rõhutas pidevalt, et

Kaitseliit korrastas 6. mail toimunud Teeme Ära!
talgupäeval lipuväljakuid, valmistudes nii Eesti riigi
saja aasta juubeliks. Võrumaal korrastati viis lipuplatsi.

Kaitseliidu ülem, siis veel brigaadikindrali auastmes Meelis Kiili ja Võrumaa maleva pealik
major Urmas Vahter.
Foto: UNO MINKA
Kaitseliit on suur sõjaline
jõud ja kaitsetahe on meil
jätkuvalt kõrge. Ta sai teada
ka Võrumaa maleva muredest
ja probleemidest ning lubas
igati kaasa aidata, et need
leiaksid kiiresti ja operatiivselt
lahenduse.
Kaitseliidu ülema külaskäik oli ühitatud maleva
vabatahtlike pealike nõupidamisega.
Seal tõstis Antsla üksikkompanii
laskeinstruktor

vanemseersant
Aivar
Kroonmäe üles Võrumaa
noorte laskeosavuse teema.
„Mõni päev tagasi lõppenud võistlused õhkpüssidest
tõestasid, et meie noorte
esindusel olid kasutuses
mitukümmend aastat tagasi
valmistatud püssid. Need on
ammu oma aja ära elanud ja
võistlustel enam tulemusi ei
tee,“ sõnas ta. „Sellepärast ei
olnud ka meie lastel tulemusi,
ehkki nad väga pingutasid.“

Laskmise
harjutamine
ja ohutusnõuetest kinnipidamine maast madalast on
väga oluline tulevikus, kui
noored astuvad Kaitseliitu või
lähevad kaitseväkke.
Tahe ja soov laskmisega
tegelda on Võrumaa noorte
hulgas väga suur.
Uno Minka
Võrumaa maleva
teavituspealik

Võrumaa malev oli väljas
Võrus, Antslas, Vastseliinas,
Rõuges ja Obinitsas. Maleva
eestvedamisel osales talgutel
kokku umbes 130 inimest.
Lisaks lipuplatsidele hooldati
ka Vabadussõjas langenute
hauaplatse ja -kivisid.
Antsla
üksikkompanii
pealiku abi Aivar Kroonmäe
sõnas, et Antsla lipuväljaku
korrastamisel
osales 17
inimest, kellest kolm olid
Naiskodukaitse
liikmed
ja kolm ei olnud üldse
Kaitseliiduga seotud.
“Urvaste
kalmistul
leidsime lisaks teadaolevatele
haudadele
veel
kaks
Vabadussõjas langenu kalmu,
puhastasime ja korrastasime
ka need,“ lausus Kroonmäe.
„Talgute
raames
korrastasime
hauamärgid

Lepistus, Saera lahingupaigas,
Antslas ja Kaikal.“
Et talgutööde maht oli
küllaltki suur, jäi osa vajalikest
töödest ka tulevikku.
„Oluline
on,
et
suureks
juubeliks
saaks
kõik
mälestusmärgid,
matmispaigad korrastatud,“
ütles Kroonmäe.
Kõik talgukohad said
Teeme Ära! korraldajatelt
kingiks
mastivimpli.
Kaitseliit omalt poolt lisas
mälestusplaadi, mis kinnitati
kordatehtud
lipumastile.
Seekord
paigaldati
mastivimpel Antslasse
Uno Minka
Võrumaa maleva
teavituspealik

Naiskodukaitse koormusmatk
on üks enesearengu vorm
28. aprilli hilisõhtul anti Läänemaal Tuksi tervisespordikeskuses start 21.
Naiskodukaitse koormusmatkale. Jahedas, selges kevadöös asutas rajale minema
kokku 18 võistkonda, nende seas ka kaks naiskonda Rapla ringkonnast, kes
kokkuvõttes said topeltvõidu.
Vastavalt koormusmatka
juhendile tuli ettenähtud
ja kaasavõetud varustusega
läbida varjatult umbes 45
kilomeetri pikkune rada.
Kontrollpunktides
tuli
täita erinevaid ülesandeid:
näiteks sõlmede tundmine,
täpsuslaskmine,
raskuste
kandmine, esmaabi, sõudmine, takistusraja läbimine
jne.
Seekordsele matkale lisas
ekstra pinevust reegel, mille
kohaselt kontrollpunkti pidi
võistkond jõudma etteantud
aja sees. Juhul kui aeg
läks lõhki, siis võistkonda
ülesannet
sooritama
ei
lubatud, vaid nad said
ühekordse võimaluse jätkata
lisaringil alles siis, kui
teised võistkonnad olid oma
ajagraafiku alusel selle punkti
läbinud. Sisuliselt võis see
tähendada kuni kahte tunnist
uue võimaluse ootamist raja
kõrval. Nii oli algusest peale
selge, et parem on püsida
etteantud ajagraafikus.

Kevadest talve
Taas rajal olla oli hea. Sul
on ümber usaldusväärsed
kaaslased, kellega nii mõnigi
matkarada on erinevates
tingimustes ühiselt läbitud,
kõht on täis, jalad kuivad
ning ilmgi täiesti mõnus. Ees

ootas põnev seiklus. Kuid
ühel hetkel muutus kõik või
õigemini muutusid kaks
viimast punkti: jalad said
märjaks, sest metsaalune olid
ikkagi vesine ning kenast
kevadilmast sai esimese
astme torm. Tuul oli vinge
ja taevast sadas alla midagi
lumelaadset. Kogu see niiskus
ja külm tekitasid olukorra,
kus
motivatsioonilangus
ning apaatsus olid lähedal.
Keset maadvõtvat lootusetust
tekkis aga uus energialaks,
kui korraldajad organiseerisid
rajale kuuma tee ning tuli
info, et võistlust on kolme
kontrollpunkti võrra lühendatud. Nüüd oli kindel, et üle
finišijoone ühel hetkel me
jõuame.
Nii ka läks ja hiljem
selgus, et ootamatult heade
tulemustega. Ootamatult just
sellepärast, et rajal olles oli
meil vaid kaks eesmärki: jõuda
õigel ajal kontrollpunkti ehk
vältida lisaringi ja säilitada
kehatemperatuuri vältimaks
külma.

Mis tagas meile edu?
Võistluse lõpptulemuse
peale oli aega mõelda
vahetult enne autasustamist.
Tulemus sai igati hea. Rapla I
võistkond koosseisus Evelyn
Gold, Marju Prosin, Triin

Tähtla, Reelika Rohuste
ning
esindajad
Madis
Liiver ja Kristo Kaaring
saavutas esikoha. Rapla II
võistkond koosseisus Kersti
Ojamets, Lea Karjane, Maire
Anu Liis Oidsalu, Kaidi
Kauffeldt ja esindaja Mehis
Oidsalu saavutas teise koha.
Kolmandale kohale tuli Valga
võistkond. Finišisse jõudis
üheksa naiskonda.
Mis tagas meile edu?
Hiljem analüüsides jõudsime
järeldusele,
et
kõige
olulisemaks faktoriks olid
head tiimikaaslased. Inimesel
on õnneks tegelikult üsna vähe
tingimusi vaja: täis kõht, soe ja
kuiv olek ning usaldusväärsed
kaaslased. Kui kahe esimese
tingimusega
oli
rajal
kriitiline, siis usaldusväärsed
kaaslased toimisid lõpuni.
Keerulistes
tingimustes
on tülid kerged tulema,
kuid ühe hea meeskonna
tunnuseks on võimekus
ühise eesmärgi nimel asja
ajada, olles sealjuures võibolla eriarvamusel, kuid siiski
üksteise suhtes toetavad.
Koormusmatk
on
tegelikult üks hea enese
tundmaõppimise
koolitus:
saad teada, millised on sinu
võimete piirid, kuidas käitud
kriitilistes olukordades, õpid
ennast distsiplineerima ja
palju muid taolisi enese-

Rapla I naiskond saab Naiskodukaitset esindada admiral Pitka luureretkel.
Foto: ASSO PUIDET

Hüpe paadist ja jälle on kindel maa jalge all.

Foto: MADIS LIIVER

arenguga seotuid tegureid.
Võib-olla see ongi ehk vastus
küsimusele, et mida me seal
metsas käime ja otsime. Ikka
selleks, et endaga paremini
tuttavaks saada.
Kaidi Kauffeldt
Rapla ringkonna
naiskodukaitsja
Rapla II võistkond saavutas II koha.
Foto: KERSTI OJAMETS
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Valgamaa tuletoojad

Tuletoojad 2017
2017. aasta tuletoojad on Kaitseliidu
organisatsioonide Kodutütred ja
Noored Kotkad noortejuhid.
Noorteorganisatsioonide liikmete esiletõstmiseks sel aastal on mitu põhjust:
- on laste ja noorte kultuuri aasta;
- saab esile tõsta vabatahtlikke
noortetöösse panustajaid;
- Noorte Kotkaste ja Kodutütarde
juhid pole eraldiseisvat tähelepanu
saanud vähemalt kümme aastat ja
nende struktuuriüksuste tegevliikmete
vormiriietust pole tuletoojad kunagi varem
kandnud;

TULETOOJAD 2017

- Kodutütardel on 85. aastapäev;
- Noored Kotkad ja Kodutütred tahavad
alustada noortele suunatud isamaalise
hariduse programmi, mis peaks Eestis
saama laiemat kõlapinda.
Idee pakkusid välja vabatahtlikud
juhid Kodutütarde ja Noorte Kotkaste
keskkogudel. Valitud tuletoojad on
pikka
aega
panustanud
Kaitseliidu
noorteorganisatsioonide
tegevusse
ja
on aktiivsed noortejuhid. Väljavalitute
hulgas on rühmajuhte, rühmavanemaid,
ringkonnavanemaid, malevapealikke.

Tartu tuletoojad
SANDER KUKK

KRISTEL ALTSAAR

Sander Kukk on Noorte Kotkaste tegevusest
osa võtnud juba kümmekond aastat. Esimestel
aastatel panustas ta suurelt Tartumaa Alatskivi
rühma tegevusse. Sander alustas realiikmena
rühmas ja läbis kõik astmed, kuni jõudis välja
rühmapealiku abi ametikohani.
Sander on nüüdseks kuulunud aastaid
Noorte Kotkaste Tartu maleva juhatusse ja
esindanud juhatuse liikmena Tartut korduvalt
ka Noorte Kotkaste pealikekogul. Sander
on läbinud salgapealike kooli, vabatahtlike
noortejuhtide kooli ja instruktorikursuse.
Praegu omandab ta kõrgharidust Eesti
Maaülikoolis tootmistehnika erialal ja töötab
tootmise planeerijana.
Hea on teada, et malevas on olemas
inimesed, kellele saab alati toetuda ja kellega
arvestada. Sander on kindlasti üks sellistest
inimestest. Ta on alati valmis aitama nii mõtete
kui tegudega.
Raske on leida viimastest aastatest üritusi,
kus Sander ei oleks osalenud ja organisatsiooni
esindanud. Samuti on ta olnud olemas, kui
on vaja esindajat võistlustele või instruktorit
laagritesse.
Sander on oma tegude ja käitumisega
näidanud, et esindab Noorte Kotkaste
põhimõtteid.

Kristel Altsaar on olnud Kaitseliidu
noorteorganisatsiooniga seotud 2006. aastast.
Ta on läbinud rühmajuhtide kooli ning samuti
vabatahtlike noortejuhtide kursuse. Aastal
2013 sai Kristelist Tamme rühma rühmavanem
ja 2015. aastast on ta liitrühma TammeKratid rühmavanem. Lisaks sellele kuulub
Kristel Naiskodukaitsesse, kuid enamiku
aktiivsustundidest saab ta ikka Kodutütarde
organisatsioonist ning hingelt on ta kodutütar.
Kristel kuulub novembrist 2016 Tartu
ringkonna juhatusse ning veebruarist 2017 on
ta Tartu ringkonna ringkonnavanem.
Sellest aastast võttis Kristel oma ülesandeks
ka Tartu Ernakese esindustiimi treenimise ning
panustab ringkonna esmaabi väljaõppesse.
Ta on alati oodatud ka Noorte Kotkaste
laagrisse, kus ta saab praktiseerida lisaks
punktiinstruktori ülesannetele veel oma
meedikuoskusi. Kodutütarde rühmalaagritesse
oodatakse Kristelit lisaks oskuste jagamisele ka
pilli mängima ja laulma. Kristel on õppinud 12
aastat muusikakoolis.
Kristelil jätkub selle kõige kõrvalt aega
ka Eesti Maaülikoolis maastikuarhitektuuri
erialal õppida. Peagi tuleb tal seal kaitsta oma
lõputöö.

Foto: EHA JAKOBSON

SIGRIT SÄINAS

HANNES VANATOA

Sigrit on Kodutütarde Valgamaa ringkonna
üks pikaajalisemaid vabatahtlikke noortejuhte,
kellele võib alati kindel olla. Tema teekond
Kodutütarde organisatsiooni radadel sai alguse
hetkest, kui ta 2000. aastal Kaitseliidu Viru
malevas noorsootöö praktikat tegi. Õnneks
jäi ta oma kodule ustavaks ja tuli Valgamaale
tagasi. Kodumaakonnas hakkas ta noortega
tegelema 2003. aastal, kui võttis oma tiiva alla
Tsirguliina keskkooli noored. Seejärel valiti
ta ringkonnavanemaks ning on seda siiani.
Ringkonnavanemana on ta aktiivne ning alati
lustakate ja erakordselt voolavate mõtetega. Ta
on alati valmis abi pakkuma ning jagab oma
teadmisii teiste noortejuhtide ja noortega.
Sigrit on ka tugev lüli Kodutütarde ja
Naiskodukaitse vahelises koostöös. Ta on eest
vedanud mitut koostööüritust, neist kõige
armsam on iga-aastane emadepäeva pidu,
mille alustajaks oli just Sigrit. Samuti on ta
Naiskodukaitse Valga ringkonna juhatuses.
Aktiivse ringkonnavanemana on ta valitud
Kodutütarde keskjuhatuse liikmeks. Lisaks
on ta toimetanud Tõlliste vallavolikogu
haridus- ja noorsootöö ning Valgamaa avatud
noortekeskuste maakondliku projektikonkursi
komisjonis.
Matkasellina käib Sigrit uudistamas
huvitavaid ja uusi kohti, kus ta käinud veel ei
ole, ning tema suureks kireks on fotograafia.
Nii on ta ka meie ringkonna üritusi palju kordi
piltidesse pannud ja artikleid kirjutanud. See
on toonud talle ka Kaitseliidu ajakirja Kaitse
Kodu! preemia.
Ta on valmis tegema pika pai hea teo eest
ja pühkima pisaraid, kui on rasked ajad. Sigrit
on meie Kodutütarde ringkonna säravaim pärl
ja eredaim päike. Ilma tema toimetamiseta ei
kujuta meie ringkonda ettegi.

Hannes Vanatoal täitus tänavu aasta aprillis
juba 23 aastat, mil ta astus Kaitseliidu liikmeks.
Eraelus ühes erafirmas puidutehnoloogina
leiba teeniva Vanatoa arvates on iga Eest mehe
püha kohus kaitsta kodumaad ja tema on
leidnud selleks tee Kaitseliidus.
Aktiivse ja alati abivalmi mehena leidis
Hannes Vanatoa tee Noorte Kotkaste
organisatsiooni 2000. aastal, mil ta kutsuti
Valgamaa Noorte Kotkaste ja Kodutütarde
suvelaagrisse appi. Ütlus, et annad sõrme ja
võetakse käsi, pidas ka seekord paika – sellest
suvelaagrist alates jäigi Vanatoa noortega
tegelema, olles neile abiks nii nõu kui jõuga.
Hannes Vanatoa on ennast tõestanud
kui võimekas noortejuht, kes suudab leida
väljapääsu igast olukorrast. Olles hea ideede
väljapakkuja ja ka nende realiseerija, valiti
ta 2006. aastal Noorte Kotkaste Valgamaa
maleva pealiku abiks ning alates 2012. aastast
täidab ta maleva pealiku austavat ülesannet.
Samal aastal alustas ta ka Noorte Kotkaste
rühma juhtimist Keenis. Oma panuse eest
noorteorganisatsioonide
arengusse,
on
Vanatoad autasustatud Noorte Kotkaste
Aitaja ja Noorte Kotkaste Ustava Sõpruse
märgiga ning Kodutütarde ja Noorte Kotkaste
teeneteristidega.
Vabal ajal, kui seda juhtub Noorte Kotkaste
ja Kodutütarde tegemistest üle jääma, meeldib
Hannes Vanatoal nautida jalgrattasõitu või
pisut lugeda. Lisaks kõigele on mees ka
juba seitse aastat Grilliliidu liige ja osaleb
kohtunikuna üle Eesti toimuvatel võistlustel.
Aktiivse noortejuhi ja kaitseliitlasena võib
Hannest Võidupühal kõige sagedamini just
paraadrivist leida, kuid üldiselt tähendab
Võidupüha Vanatoale mõnusat koosviibimist
pere ja sõpradega

Foto: PAUL PODERAT
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Põlva tuletoojad
TARMO VIST

Tarmo Vist töötab Mooste põhikoolis
majandusjuhatajana ja tegutseb vabatahtlikult
ka Põlva jalgpalliklubi „Lootos“ juhatuses.
Klubis mängib jalgpalli tema poeg Helander,
kes oli ka Mooste rühma noorkotkas.
Vabatahtlikuks
Noorte
Kotkaste
rühmapealikuks kutsus Tarmo 2012. aastal
Kodutütarde rühmavanem Reet Needo. Selle
aja jooksul on Tarmo näidanud end väga
võimeka ja kohusetundliku noortejuhina.
Tarmo läbis 2014. aastal vabatahtliku
noortejuhi koolituse Lõuna-Eestis ja sooritas
eeskujulikult praktika. 2015. aastal valiti
ta Noorte Kotkaste Põlva maleva juhatuse
liikmeks.
Mooste rühm on tema rühmapealikuks
oldud aja jooksul tublisti kasvanud. Mooste
noorkotkad on saavutanud häid tulemusi nii
maakondlikel kui ka vabariiklikel võistlustel
laskmises, orienteerumises, matkamängus,
Kaitseliidu suusavõistlustel.
Kasuks
tuleb
Tarmole
noorte
juhendamisel kindlasti see, et ta on tegelnud
orienteerumisspordiga. 2015. ja 2016. aastal
osales ta ka ise Kaitseliidu meistrivõistlustel
orienteerumises, samuti võitis ta oma maleva
noortejuhtide võistluse.
Igal aastal korraldavad Mooste rühma
noorkotkad koos kodutütardega rühmalaagri,
mida noored väga ootavad. Vastutustundlikult
suhtub Tarmo ka noorte järgukatsete täitmisse:

TULETOOJAD 2017
Sakala tuletoojad

ilma õppimata ei saa ükski noorkotkas järke
kirja. Muide, järgutäpid on noorte hulgas üsna
populaarsed.

MAAJA GLASER

Maaja Glaser on Orava Kooli õpetaja, kes
õpetab vene keelt, muusikaõpetust ja võru
keelt.
Ta on kaitseliitlane ning kauaaegne ja
järjepidev noortejuht.
2001. aasta algusest on Maaja Glaser
Kodutütarde Orava rühmavanem ja 2008.
aasta sügisest Kodutütarde Põlva ringkonna
vanem.
Ta on aktiivne ja entusiastlik rühmavanem,
kes organiseerib oma rühma kodutütardele ja
noorkotkastele põnevaid ja mitmekülgseid
üritusi.
Nõu ja jõuga on ta olnud abiks maakondlike
ja vabariiklike ürituste ettevalmistamisel ja
läbiviimisel.
Maaja huvid on rahvapärimus ja võru keel
ning ta on suutnud ka oma rühma noored
panna laulma ja pilli mängima.
Maaja ei ütle kunagi ära, kui on vaja esineda
või kusagil mujal kaasa lüüa. Lisaks noorte
tegevusele abistab ta ürituste läbiviimisel
ka Põlva malevat ja Naiskodukaitse Põlva
ringkonda.
Ta armastab lapsi ja lapsed armastavad
teda.

ANNE SEPIK

Anne Sepik on olnud Kodutütarde
rühmavanem üle kümne aasta. Ta juhib Paistu
kooli rühma, kuhu kuulub suur osa Paistu
kooli tüdrukutest. Paistu koolis on ühtehoidev
rühm, kus vanemad aitavad ja toetavad
nooremaid.
Anne rühma kodutütred on saavutanud
võistlustel häid tulemusi: Kodutütarde
kolmandatel
olümpiamängudel
esikoht,
nooremate kodutütarde matkamängul 2014.
ja 2015. aastal kolmas koht, mitu auhinnalist
kohta Kaitseliidu suusavõistlustelt jne.
Paistu rühma kuulub praegu 34 särasilmset
kodutütart, kes peavad oluliseks eesmärkide
püstitamist, sihtide seadmist ja järgukatsete
päevadel osalemist. Viiel Paistu rühma
kodutütrel on teine järk.
Anne leiab, et töö noortega on
pühendumus, mida ei saa mõõta tundide
ja rühmas olevate liikmete arvuga. See on
aastatepikkune töö, mida sageli ei saa näidata
paberil. Eesmärk pole olla mitte ainult noorte
jaoks, vaid ka koos nendega. Arenetakse ja
kasvatakse koos. Nii saavad kõik rõõmu ja
energiat, kuid kõik see on ilmselgelt võimatu
üürikeste kohustuslike kokkusaamistundidega
nädalas.
Anne töö rühmavanemana ei lõpe ka koju
jõudes, sest tuleb planeerida ja ette valmistada
järgmiste päevade ülesanded.

Foto: TOOMAS NIGOLA

Selle kõrvalt jääb Annel aega veel tegelda
rahvatantsuga, käia rulluisutamas ja jalgrattaga
sõitmas ning võrkpalli mängimas.
Anne peres kasvab poeg Martin, kes
kuulub praegu veel Noor Kotkaste ridadesse,
ning tütar Eleriin, kes on naiskodukaitsja.

RIHO REI

Riho Rei on Kaitseliidu liige 2001. aastast.
Aastal 2013 valiti Riho Noorte Kotkaste Sakala
Maleva pealiku ametikohale.
Rihol on väga tugev riigikaitseline pagas,
seda eelkõige oma hariduse ja igapäevase töö
tõttu. Ta on töötanud 1992. aastast politseis
piirkonnapolitseiniku, piirkonnavanema ja
patrullteenistuse vanema ametikohal.
Praegu töötab Riho Politsei- ja
Piirivalveameti
arendusosakonnas
juhtivkorrakaitseametnikuna.
Rihol
on
sotsiaalteaduste magistrikraad. Lisaks annab
Riho tunde Abja Gümnaasiumi sisekaitse
õppesuunaga klassidele.
Kaitseliitlasena kuulub Riho Sakala maleva
laskevõistluste esindusvõistkonda ning on
käinud malevat esindamas siseriiklikel ja
rahvusvahelistel võistlustel. Ta on maleva
esindajatekogu ja revisjonikomisjoni liige.

Foto: GUNNAR TEAS

Võrumaa tuletoojad
MERIKE NIITMETS

Merike Niitmets on Võrumaa ringkonna
Krabi rühma vanem 1995. aasta veebruarist.
Merike teeb oma tööd pühendumuse ja
tõsidusega. Vabatahtlikuna on osanud jagada
oma aega ja tähelepanu noortega tegeldes.
Merikese planeeritud ja organiseeritud
tegevustes on paljudel noortel olnud võimalus
tegelda paljud asjadega. Merike on kasvatanud
terve põlvkonna aktiivseid ja vastutustundlikke
kodanikke, kes tahavad ja suudavad osaleda
ühiskonna elus.

AIVAR MÄGISE

Foto: AIVAR KROONMÄE

Aivar Mägise on Noorte Kotkaste Võrumaa
maleva Krabi rühma pealik 2000. aastast.
Krabi rühma juhtides on ta silma paistnud
kohusetundliku ja sõnapidajana. Krabi rühm

on olnud Võrumaal aastaid kolme parema seas
nii aktiivsuse kui ka heade võistlustulemustega.
Aivar on öelnud, et leiab alati töö ja pere
kõrvalt aega noorte jaoks, see on osa tema elust,
mida ta pole kunagi võtnud kui kohustust,
vaid ikka kui parimat võimalust oma vaba aja
sisustamiseks.
„Olulisel kohal on teadmine, et olen saanud
mõjutada noorte inimeste kujunemist oma
kodu ja kodumaad armastavateks kodanikeks
ja ennekõike inimesteks, kes ei kohku raskuste
ees ja kes oskavad igas olukorras lahendusi
leida,“ sõnab ta.
Aivar on noortejuht, kes on noortele
kotkastele eeskujuks, juhiks, sõbraks ja
kaaslaseks ning igal võimalusel toetab nende
eesmärkide saavutamist.
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18 tundi Rootsi
abikummipaadiga
Võhandu maratonil
22. aprillil kell seitse hommikul anti Võhandu jõel minikahurist start ühele
kauneimale ja karmimale aerutamismaratonile, kus osalesid ka Võrumaa maleva
kaitseliitlased.
Osalejad nägid teekonnal
ürgset ja puutumata loodust,
veetsid
sportliku
päeva
aerutades ning pannes ennast
proovile, läbides üle saja
kilomeetri veeteed. Ühe päeva
jooksul saadi ekstreemseid
elamusi.

Võrust Võõpsu
Võrust Tamula järvelt
startides on jõekaldad esmalt
madalad. Pärast mõnetunnist
aerutamist muutuvad kaldad
aga järk-järgult kõrgemaks
ning jõgi jõuab ürgorgu.
Ürgorg on liigendatud paljude
lisaorgudega ning ääristatud
järskude metsaste kallastega
ja arvukate püstloodsete
liivakivipaljanditega.
Kaljuseintes ja lisaorgudes
on allikaid ja allikakoopaid.
Maratoni
viimases
osas
muutuvad jõekaldad taas
madalamaks.
Jõel on suurepärased
vaateid: põlismetsad, niidud
ja liivapaljandid.
Aegade
jooksul
on
jõele ehitatud kokku seitse
vesiveskit. Mõnest on järele
jäänud vaid varemed, aga
just veskitammide läbimine
lisab maratonile paraja portsu
adrenaliini.
Kaitseliidu
Võrumaa
maleva mehed olid teinud
varakult ettevalmistusi ja
kokku oli pandud tugev
meeskond.

Algus oli masendav
Võru malevkonna pealik
nooremleitnant
Toomas
Piirmann ütles, et maleva
meeskonnal kulus Võhandu
paadimaratoni
läbimiseks
peaaegu 18 tundi.
„Võistkond oli läbilõige
malevast: malevapealik major
Urmas Vahter, kaitseliitlane
Martti Aulis Ellisaar, Võru
maavanem ja Kaitseliidu liige
Andres Kõiv, kaitseliitlane
Raul Sõmer, PPA komissar
ja Võru malevkonna pealiku
abi lipnik Elar Sarik ja mina,“
sõnas Piirmann.
Sõiduvahendiks oli malevlastel Rootsi sõjaväe vana paat
ning Rauli tuunitud mõlad.
Logistikaplaan oli samuti
paigas.
„Esimesed
30
kilomeetrit olid päris rasked ja
masendavad, sest millegipärast sõitsid kõik meist
mööda, isegi naiste paadid.
Ju oli meie paat kiireks
edasiliikumiseks liiga aeglane.
Kääpa sillal olime alles 47.
kummipaat,“
meenutas
Piirmann.
„Tammide
ületamine,
kus paati tuli maismaad pidi
vedada, oli meie trump. Toetav

meeskond aitas kiirelt paadi
edasi toimetada ja varusid
täiendada. Leevi toitlustuspunktis oli juba lausa lust
paljudest
“kummikatest“
lihtsalt
sujuvalt
mööda
libiseda.“

Edasi läks lustilisemalt
Kärestikuline osa läks
lennates, sest see jõe osa oli
Piirmannil peas. Kahjuks sai
paadi põhi kusagil viga ja
hakkas lekkima. Eks paati oli
varemgi vaja pumbata, aga
nüüd siis veel see ka…
„Motivatsiooni see aga ei
murdnud ning vihma, lume
ja rahehood tõid näole naeru,
sest see ju lausa meie ilm,“
lausus ta.
Igal
sillal
oli
toetusmeeskond vastas ja
telefoniga andsid aerutajad
neile vajadustest eelnevalt
teada.
„Ikka paat veest välja
(kuramuse raske oli teine
koos veega), asjad välja, paat
kummuli, asjad tagasi paati
koos uute varudega ja minek.
Enne
Räpinat
läks
keeruliseks, sest pimedus ja
umbsopid ning võimalused
lõigata reeglipäraselt, polnud
nähtavad. Pingutasime, et
mitte kaotada eesmisi paate
silmist. Viimane tamm oligi
Räpina. Väike peatus enne
lõppu ja siis algas raja üks

Andres Kõiv,
Võru maavanem:

Võhandu maratoni läbimine
oli minu jaoks esmakordne.
Varem olen osalenud kahel
korral Rõuge paadirallil,
aga need on kaks täiesti
erinevat võistlust. Võhandu
maratoni suudab läbida
ainult selline meeskond,
kus
toimib
parimas
mõttes
suurepärane
koostöö ja kus võitlejate
moraal on kõrge. Meil nii
kindlasti ka oli: meeskond
koosnes elutarkusest ja
konservatismist
ning
nooruslikust uljusest, mis
kokkuvõttes andis finišis
hea koha ja aja. Lisaks suurepärastele võistluskaaslastele
märgin ära ka suurepärased
abimeestest
võitluskaaslased maismaal.
Suur tänu Varbole ja
Tarmole ning Anna-Liisale
ja Mihklile. Ilma nendeta
poleks
meie
edulugu
olnud kaugeltki see, mis ta
lõpusirgel oli.
Olen seni saanud elus
üsna palju kogemusi, aga
sellist pole olnud ja mul
on ainult hea meel, et
olen taolise tarkuse võrra
rikkam. Täna takkajärgi

kõige mõnusam osa. Ilm läks
vaikseks ja isegi soojemaks.
Paate oli vähe ja oli selline
mõnus, vaikne, ühtlaselt
sujuv hoogne aerutamine
pimeduses, kus kaldad sind
vaikselt seiravad, kobras eest
läbi ujub. Lausa nauding ju!“
ütles Piirmann.

Järgmisel aastal uuesti

„Lõpuks paistis Võõpsu
sild ja tagant olid suure hooga
lähenemas kaks kummikat.
Viimased
500
meetrit
läbisime kiiremini kui stardis
ja kell 00.50 lõpetasime naerul
nägudega.
Finišis olid meil vastas
medaleid
jagamas
meie
malevlased. Kiire ühispilt,
saun koos ühe õllega, söök ja
kojusõit.“
Piirmanni sõnul arvasid
meekonna liikmed juba pärast
finišit, et võiks järgmisel aasta
uuesti proovida. Kindlasti
aga teise paadiga ja mõni
asjalik trenn ei teeks ka paha.
„Kui entusiaste veel on, siis
peame järgmiseks aastaks
juba plaane, sest teel nägime
sõitmas üllatavalt paljusid
meie maleva liikmeid, nii
mehi kui naisi,“ sõnas ta.

Enne starti: 18 tundi rassimist ootab ees.

Maleva paatkond kandis numbrit 548.

Uno Minka
Võrumaa maleva
teavituspealik

sõidule mõeldes võin öelda,
et iga läbitud meeter oli
puhas rõõm, olgugi et siis
päris sellised emotsioonid
polnud just igal hetkel
valdavad. Distantsil oli
lõike, mis polnud sugugi
kergete killast, aga kui
kogu trass oli läbitud,
valdas nii füüsist kui vaimu
hea tunne. See oli midagi
sellist, mida maismaal olles
ei saa kogeda. Vaatamata
sitale ilmale, (ja seda
seekordne 22. aprillipäev
oma täies hiilguses ka
demonstreeris) sai tõdeda,
et ilus oled Isamaa! Ligi 18
tunni jooksul saime lisaks
lakkamatule aerutamisele
nii
vastutuult,
vihma,
lörtsi, lund, rahet, korraks
ka kevadiselt päikeselt
tagasihoidliku pai kui ka
mitu tonni kaasasõitvat
vett paadipõhjas. Viimase
üle oli eriti hea meel, sest
vesi paadipõhjas oli nagu
piletita reisija, kellel oli
vaja edasi liikuda ja kellele
me oma tagasihoidlikus
kaastundes abikäe koos
aerudega ka ulatasime.

Parema koha pärast pingutavad Toomas Piirmann (taga vasakul), Elar Sarik (keskel), Raul
Sõmer (ees), Urmas Vahter (paremal taga), Andres Kõiv (keskel) ja Martti Aulis Ellisaar (ees).

Võrumaa maleva võistkond finišis.

Fotod: VARBO MAANDI
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Viru Tarva võitsid taas Alutaguse noored
Noorte Kotkaste Viru maleva patrullvõistlus Viru Tarvas toimus sel aastal 21.-22. aprillini Lääne-Virumaal
Kundas ning taas läks võit Alutagusele.
Ligikaudu 70 üle Eesti
kohale sõitnud noort, sealhulgas ka Sakala malevast,
läbisid umbes 30 kilomeetri
pikkuse teekonna looduses,
kus oli ka 18 kontrollpunkti.
Rada oli noorte hinnangul
suhteliselt
raske.
Nagu
ikka, panid rajameistrid
sisse võimalikult eriilmelisi
maastikke:
kuivad
ja
märjad metsad nii leht- kui
okaspuudega, parajalt võsa
ja raielanke, roostikud ning
liivased ja kivised rannaalad.
Lähikontakti sai nii savi- kui
liivakarjääridega.
Ületada

tuli Küda oja ja Kunda jõge,
loendamatutest
kraavidest
rääkimata.
Kontrollpunktide
ülesannetes näitasid noored
oma
skautlikke
oskusi
sõlmesidumises,
lõkketegemises,
luuramises,
raadiosides, täpsuslaskmises,
varjualuse ehitamises, kummipaadisõidus
ja
esmaabi
andmises. Kultuuriloolistest
paikadest, kuhu rada ei
ulatunud,
said
noored
teadmisi uurimismänguga.
Ko ostö öpar tneritena
oli kohal Keskkonnaamet

looduse tundmise punktiga
ning Lontova seikluspark
võimaldas trossidel turnimist.
Võistluse naelaks olid
paljudele siiski Tapalt tulnud
liitlased. Britid tegid Kunda
staadioni kõrvale noortele
l õpupu n kt i - t a k i stu s r aj a .
Tulnuna
lõuatõmbamise
punktist pooleteist kilomeetrit
lõpuspurdiga, oli noortel
vaja veel leida energiapiisk
viimaseks pingutuseks.
Sama huvitav kui liitlased
ise, oli ka brittide kaasa toodud
näidisvarustus:
tehnika,
relvad, sõidukid, mida kõigil

oli võimalik uudistada.
Lõputseremoonial
said voli Rakvere Tarva
miniatuurse koopia Viru
Tarva taas koju viia noored
Alutaguse malevast, kes
võitsid selle võistluse ka
eelmisel aastal. Sakala noortel
ei läinud samuti kehvalt:
koju tuldi kolmanda koha
auhindadega.

Sakala naiskodukaitsjad
ja kodutütred jooksid
jüriööl tõrvikutega

Sakala ringkonna naiskodukaitsjad ja kodutütred
tähistavad jüripäeva ja -ööd 23.
aprillil väikese seiklus-mängu
ja tõrvikutega jooksuga.
Sündmust on korraldanud
juba aastaid Viljandi jaoskond
eesotsas esinaise Margit Reiga.
Jüriöö ülestõusu 674.
aastapäeva
tähistamiseks
kogunesid
Sakala
ringLeho Lahtvee konna kodutütred ja naisViru maleva kodukaitsjad Viljandis Uuenoorteinstruktor veski orus. Ilm oli selle aasta
aprillile omaselt üsna talvine.
Kohaletulnud
moodustasid kaheliikmelised võistkonnad, nii et igas oli üks
kodutütar ja üks naiskodukaitsja. Start anti kell 19.
Esialgu olid kavas sportlikud
mängud, mille jooksul tuli
läbida viis kontrollpunkti
vabalt valitud järjekorras.
Esimeses punktis pidid
võistlejad vabas hüppestiilis
ühe
minuti
jooksul
hüppenööriga
hüppama.
Kokku loeti kogu võistkonna
hüpete arv ja see pidi näitama
meie vastupidavust.
Järgmises
punktis
kontrolliti
näpuosavust
heegeldamise abil. Eesmärk
oli saada minuti jooksul
võimalikult pikk heegeldatud
kett ja heegeldama pidid
mõlemad võistkonna liikmed.
Kolmandas punktis ootasid
küsimused kodutütarde ja
naiskodukaitsjate
kohta.
Veetakistuse ületamine on noorkotkaste võistlusel tavaline ülesanne. Erandit ei tehtud ka Viru Tarval.
Foto: NOORTE KOTKASTE VIRU MALEVA FOTOKOGU Tuli teada organisatsioonide

patroone ja tunnuslauseid, aga
ka asutamisaega.
Neljas
punkt
kuulus
viie noole täpsusviskele ja
viiendas punktis tuli tunda
maitseaineid. Valikus olid
kaneel, vanilje, nelk, muskaat
ja ingver. Maitseaineid võis
nuusutada ja katsuda.
Pärast
osavusvooru
süütasime tõrvikud ning
tegime ühisjooksu ümber
Uueveski basseinide.
“Väikse
rahva
julge
vastuhakk võõrvallutajatele
ei toonud meile küll toona
vabadust ja suruti veriselt
maha, kuid mälestus meie
esivanemate
vaprusest
ja vabadustahtest kestab
tänaseni. Seesama tahe ja
julgus oma saatust ise määrata
on aidanud meie rahval
kõigi raskuste kiuste püsima
jääda ning tõi meile peaaegu
600 aastat hiljem ka riikliku
iseseisvuse,” ütles peaminister
Jüri Ratas, kui süütas Tallinnas
raekoja platsil jüriöö tule.
Meil
oli
tore
ja
sportlik õhtupoolik. Koos
tegutsemisest oli lusti ja
rõõmu, millest tulevikus
võiks osa saada suuremgi arv
liikmeid.

Pia-Eve Teder,
Lembe Lahtmaa
Sakala ringkonna
naiskodukaitsjad

Võrumaa kodutütred ja noorkotkad
võistlesid tuletõrjespordis
10. mai õhtupoolikul kogunes igast Võrumaa rühmast
võistkond Varstu Keskkooli
staadionile, et näidata oma
oskusi
tuletõrjespordis.
Võistlema oli tulnud kümme
võistkonda, igaühesse kuulus neli kodutütart ja neli
noorkotkast.
Esimesena läks võistlustulle noortejuhtide võistkond
koosseisus Romet ja Heli.
Edasi oli kord meie käes.

See oli täiesti uus asi,
sest, mina isiklikult tegin
tuletõrjesporti esimest korda.
Samas oli see väga hea
kogemus.
Võistlus algas sellega, et tuli
riietuda tuletõrjuja riietesse:
jakk, kiiver ja vöö. Selles
riietuses pidime jooksma
kirjalikku tuletõrjealast testi
lahendama. Järgnes sõlmede
tegemine ja sealt edasi pidime
moodustama voolikutest liini

Võistlejad pidid veejoaga laskma posti otsast alla kaks palli.

ning laskma veejoaga postide
otsast alla kaks palli.
Edetabel jagunes järgmiselt: esimese koha saavutas
Vastseliina rühm ajaga 4:
26:45). Teine oli Varstu
rühm (aeg 4:48) ja kolmanda
koha sai Kääpa rühm (aeg
5:49). Meie, Haanja rühm,
saavutasime neljanda koha
ajaga 5:57.
Õnneks oli ka ilm meie
poolt. Võistlemise ajal oli

ilm ilus, alles auhindamise
ajal premeeriti kõiki väikese
lumesajuga.
Suur tänu korraldajatele
Üllar
Tähele,
Võru
Päästekeskuse
ja
Võru
päästepiirkonna
operatiivkorrapidajale,
Mõniste
päästekomandole ja Rõuge
vabatahtlikele pritsimeestele.
Kadri Parts
Haanja rühmavanem ja
pealik Võrumaa malev

Foto: VÕRUMAA MALEVA FOTOKOGU

Tõrvikutega jooksu lõpus sai igaüks midagi meelepärast.
Foto: RIHO REI

Võrumaa noortekogu pidas
Ööbikuorus plaani

12. mail kohtusid Rõuges Ööbikuorus Võru-maa
noortekogu liikmed, et arutada suviseid plaane, rääkida
Noorte Kotkaste aastapäevast, Eesti Vaba-riik 100 üritustest
ja maa-kondlikust laagrist.
Enne seda aga külastasime üritustest saadi väga häid
uhiuut linnutorni, kuhu mõtteid ja lepiti kokku, et
vaatamata kõrgusekartusele maakondliku laagri ühe päeva
ka instruktorid Eva Vodi sisustab noortekogu.
ja Eve Täht üles ronisid.
Võrumaa
Noorte
Seejärel seadsime sammud Kotkaste ja Kodutütarde
matkarajale, mida ümbritsesid noortekogusse
kuuluvad
pumbad, imekaunis loodus ja rühmade
esindusliikmed
järved.
ja see on Eestis ainulaadne.
Edasi astusime läbi Rõuge Noortekogus saavad noored
hüdroelektrijaamast,
kus ise organisatsiooni tegemistes
saime ise vaadata ja käega kaasa rääkida ja korraldajatena
katsuda mitmesuguseid vanu laagriõhtuid sisustada.
tööriistu ja nägime veejaama
tegutsemist.
Kaisa Kahre
Seejärel oligi aeg pead
Võrumaa ringkonna
tööle panna. Eelseisvatest
Kääpa rühma kodutütar
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ÕNNITLEME

AJA LUGU
Taagepera lahingus ei kaotanud Eesti ühtegi võitlejat
1919.
aasta
jaanuari
alguses algas Eesti vägede
vastupealetung lõunarindel.
Tõsisem jõukatsumine toimus
Kärstna lähedal, kus meie 3.
polk ning Tartu ja Viljandi
kaitsepataljon pidasid ägedaid
lahinguid vaenlase nelja
polguga. Mitu päeva kestnud
lahingu järel sunniti vaenlane
lõpuks taanduma. Samal ajal
vallutas skautide üksus Karksi
ja tungis seejärel koos 3. ja 6.
polgu osadega edasi Taagepera
suunas. Punaväed tugevdasid
seda rindelõiku kolme uue
kütipolgu juurdetoomisega.
Nimetuse järgi olid need
küll polgud, kuid nende
koosseisud olid väikesed,
kõikudes 300 - 600 mehe vahel.
Pealegi oli osa sõdureid teel
rindele deserteerunud. Karksi
mõisast ja Nuia alevist Tõrva
suunas taganevad punaväed
pidasid
pidevat
võitlust
neid jälitavate ja metsades
luuravate
väeüksustega.
Suurem lahing toimus aga
Taageperas. Toome siinkohal
lahingust ülevaate nii, nagu
seda
jutustas
tolleaegne
kirjasaatjast sõjamees.
„Lahing algas kell üks
päeval. Tahtsime neid esiti
neljast küljest ümber piirata,
aga kuna meil oli vähe mehi,
siis saime ainult taganemise
tee Tõrva ära lõigata. Päeval
oli ainult äge tuleandmine,
videvikus
aga
liikusime
edasi ja siis tuli löömine
põrgumüraga, nii et isegi
aru ei saanud, kus vaenlane,

Põlva malev

kus meie mehed. Sõjasaak
püssid ja padrunite vanker
padrunikastidega. Voori ei
saanud kätte, see oli juba
varem läbi pääsenud.

80
Helle Ilumets

Põlva ringkond,
toetajaliige

Punaseid ootasid ees
üllatused
Punaste kaotused on
suured. Mets ja tee on verd
täis ja kohalike elanike jutu
järele on terved voorid
haavatuid Valga sihis edasi
liikunud. Punased, kes veel
terveks jäänud, on küüdimehi
Valgani
nõudnud,
kuna
endi omad kadunud on. See
on tõenduseks, et paanika
vaenlaste seas suur on. Vangid
(üks terve ja kaks haavatut,
kellest üks hiljem ära suri)
ütlevad, et nende elu kaunis
vilets on. Kui nad meie maale
tungisid, siis seletati neile,
et siin valged röövivad ja
sellepärast on nende punaste
ülesanne riiklik kord luua.
Meestel polnud aimugi, et nad
igalt poolt ümber piiratud, et
inglased Tallinna all jne. Nad
olla arvanud, et siit lihtsalt
Tallinna alla marsivad ja nüüd
niisugune üllatus ja paanika.

Ei haavatuid, ei surnuid
Nendesamade
vangide
tõenduse järele on neid
Taageperas kaks roodu olnud,
igas oma 250 meest, nii siis
500 meest. Kuid ei taha seda
uskuda, sest siinne loss on
tõepoolest kindlus. Lossile

Veebruariks vabastati
Helme kihekond

jaanuari ajalehes “Maaliit“.
Samal ajal alustas koos
kitsarööpalise soomusrongiga
pealetungi Voltvetist meie 6.
polk, jõudes vaenlase poolt
maha jäetud Mõisaküla kaudu
peaaegu Ruhjani ning jäi
peatuma Kirbla juures.
19. jaanuaril tungis skautidest koosnev dessandirühm
2. kitsarööpalise soomusrongi
toetusel Ruhja kaudu Pikksaare jaamani ja tekitas
punaste tagalas suure kaose.
3. polk vallutas Taagepera,
kuid Helme ja Tõrva juures
jäi edasitung seisma. Rasked
lahingud
Helme,
Tõrva,
Taagepera,
Hummuli
ja mõnegi teise siinse
mõisa pärast käisid kogu
jaanuarikuu.
Veebruariks 1919 löödi
Punaarmee Helme kihelkonnast välja. Lahinguis
langenuid oli arvukalt, lisandusid punaterrori ohvrid.
Ants Kalam

Nii kirjutas kirjasaatjasõjamees sellest 1919. aasta

EESKUJULIKU
NOORKOTKA MÄRK
Ain Mägise
Arlis Arold
Jaan-Endrik Kirsi
Johan Birjuk
Johannes-Klaus Konksi
Joosep Altmets
Kris Gregor Edo
Karl Mumme
Kustu Künnapas
Martten Tiitsma
Martti Lusti
Raul Kübard
Reimo Ruul

Siim Põldmaa
Silver Loorens
Tanel Klee
Joosep Hiob
Erki Vessin
Siim Vahtra
Sten Kaart
Rihard Oolo
Karel Kuus
Kaspar Kask

Riivo Rand
Ruben Rembel
Sander Ööbik
Sven Leit-Teetlaus
Targo Tintso
Tarmo Tõnismann
Tony Jürisaar
Tõnu Vahtra
Vaike Niklus
Voldemar Valkenklau

TEENETEKIRI
Aimar Pehlak
Aire Tamm
Alar Tamm
Andres Kask
Andre Silmberg
Ants Noormägi
Carmen Tsvetkov
Iiris Prosa
Irina Vegner
Janeli Nielson
Jarmo Tael
Joonas Poom
Julia Siimberg
Kardo Ojassalu
Kristo Metus
Kristo Sinivee
Liia Ortus
Maarja Mägi
Mareli Nielson
Marite Rõõm
Merle Niinemets
Miina Frank
Nadežda Alliksaar
Piret Palm
Raimo Lust

NOORTE KOTKASTE
USTAVA SÕPRUSE MÄRK
Andres Sikka
Lauri Lipp
Merje Mihkelsaar
Piret Vahtra
Merje Nielson
NOORTE KOTKASTE
TEENETEMÄRK
Romet Pazuhanitš
Jaanika Niklus
Janek Võsu
Juhan Vals
Karl Pleksner
Marco Saar
Marten Karise
Raul Astel
Raigo Õiglas
Matis Pääslane
Heli Esko
TEENETEPLAAT
Ahto Alas
Lembit Nõlvak

TEENETERIST III
KLASS
Alo Ollisaar
Anti Mägi
Edita Luik
Ivo Kivisaar
Tarmo Haljak
TEENETERIST II
KLASS
Agu Raju
Külliki Mattus
Merike Niitmets
Martin Kovalik
Maire Arro
Taivo Kirm
Tarmo Amer
TEENETERIST
ERIKLASS
Margus Tsahkna
HINNALINE
KINGITUS
Karin Allik
Heldur Meister

Taavi Sikk

Võrumaa malev

Tiit Neeve

Võrumaa malev

Margus Ungerson

Endel Trumsi

Sakala malev
Sakala malev

30

Põlva malev

Henri Paavo

60

Leho Lepalo

Olev Klade

Sakala malev

Tõnu Kõrgesaar-Aru

Sakala malev
Sakala malev

Tanel Kangro
Sakala malev

Maria Sikk

Valga malev

Valga ringkond

Võrumaa malev

Võrumaa malev

Sakala malev

Võrumaa malev

Ülo Tulik

Harri Saks

Kaupo Kallas

Magnus Mägi

Mati Kukk

Lauri Kasepuu

Taivo Kaldoja

Margus Moisa

Uno Kaskpeit

Siim Vessin

Sakala malev
Põlva malev

Valga malev

50

Põlva malev
Põlva malev

Valga malev

20

Maaja Glaser

Hardi Põder

Raivo Jänesmägi

Martin Sandremat

Toomas Songi

Karl Peeter Ein

Liivo Tolberg

Andry Aust

Kalmer Koemets

Elisbet Pihlap

Toomas Heering

Iveete Leht

Põlva malev
Põlva malev
Põlva malev

Sakala malev

Põlva malev

GoProperty OÜ
Järva Maavalitsus
Tehnikaspordiklubi
“Imedepõld” MTÜ
Vestur OÜ

Valga malev

70
Endel Napast

Valga malev
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Sakala malev

Roman Igašev

Andrus Tiitus

Valga malev

ei saa vähema suurtükiga
midagi teha, pealegi on igal
pool kiviaiad, nii et kui päeval
ülevõetud mõisat vaatad,
siis ei taha uskuda, et selle
kindluse nii kergesti kätte
saime.
Seitsmetunniline võitlus ja
meil ei ole mingeid kaotusi, ei
surnuid ega haavatuid. See on
lihtsalt ime. Ime on ka see, et
meie juht elus on. Tema peale
lasti kümne sammu kauguselt
kui ta ühe ratsamehega mõisa
hoonete vahelt edasi tungis.
Laskjad olid seitse punast, kaks
said vastulaskmisel surma,
viis põgenesid. Punased löödi
Taageperast ja Alalt välja ja
nad taganesid läbi Tõrva Valga
suunal. Meie meeleolu on liinil
kõige parem ja võitlusehimu
suur. Ainult seljatagune ühes
oma „sõjapõgenejatega“ teeb
kibedust. Meie võidame!“

40

Sven Siimon

Avo Eisen

Võrumaa malev

TUNNUSTUSED

NOORTE KOTKASTE
AITAJA MÄRK
Ants Leppoja
Anu Tammearu Mežule
Astrit Mägi
Endel Tamm
Kai Oraste
Kait Kosenkranius
Kalle Mürel
Kristel Altsaar
Kristi Loit
Kristi Pajuste
Leane Morits
Merilin Sepp
Merje Meerits
Mihkel Saul
Rebeka Vahkal
Sander Peäske
Tõnis Tetsmann
Urve Loit
Kõivu-Andrese talu

90

Roland Salomon

Põlva malev

Sakala malev
Valga malev
Põlva malev

Põlva ringkond
Põlva malev

