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MAAKAITSEPÄEV VILJANDI- JA VÕRUMAAL
Võidupüha Võrumaal
Maakaitsepäeval korraldas Kaitseliidu Võrumaa
malev Võrumaal palju üritusi.
Kella 10 paiku asetati
mälestuspärg
Vabadussõja
mälestusmärgi jalamile Võru
kalmistul. Seejärel sai pärja
kapten Friedrich Vreemani
(Võrumaa maleva pealik
aastatel 1918-1919) hauaplats,
mis asub Lasva vallas Pindi
kalmistul
Kella 12-st 16-ni leidis
maleva õuel aset perepäev.
Ludmilla Kordemets koos
oma tööka tiimiga (Anneli,
Evely, Margit ja Meelike) oli
valmistanud 150 portsjonit
seljankat.
Leitnant Villu Vasilkovski
ütles pärast supi söömist:
„Väga maitsev supp oli,
kiidusõnad kokkadele.“
Naiskodukaitsjad korraldasid õnneloosi, kus kahe
euro eest sai erinevaid
üllatusi. Kogutud raha läheb
annetusfondi.
Oli õhupalle ja sinimustvalgeid lipukesi, pakuti
Kaitseliidu ajakirju ja meeneid
ning tehti näomaalinguid.
Osalejaid
jagus
ka
orienteerumisrajale, võitjad
autasustati meenetega. Huvilistele näidati suurel ekraanil
filmi „Nimed marmortahvlil“.
Loomulikult oli malev
välja pannud rahvale näitamiseks
kogu oma relva-

arsenali, alustades püstolite ja
lõpetades raskesoomukiga.
Kui pealinnast oli Võidutuli Võrumaa malevasse
jõudnud, said kõik selle edasi
viia oma koduvalda või -külla
jaanitule süütamiseks.
Rõuge alevikus toimus
mälestusüritus Vabadussõja
mälestusmärgi juures. Selle
peakorraldaja oli RõugeVastseliina
üksikkompanii
kaitseliitlane Indrek Hunt
oma meeskonnaga.
Samas kohas on mälestusmärk ka Taani vabatahtlike
korpuse võitlejatele, kes
aitasid Eestit Vabadussõjas.
Graniiti on raiutud kõikide
taanlaste nimed, kes hukkusid
Eesti eest võideldes.
Mälestusüritus
algas
hümniga. Sõna võtsid Rõuge
vallavanem Mailis Koger ja
vallavolikogu esimees Aigar
Kalk.
Oma kõnes meenutas
Aigar Kalk Vabadussõjas
langenuid, mehi ja naisi, kes
õlg õla kõrval seisid meie
vabaduse eest ja andsid kõige
kallima – oma elu.
Vallajuhid asetasid pärjad
nii langenud eestlastele kui
ka liitlastele.
Rõuge meeste ansambel
laulis mitu isamaalist laulu,
kõlasid sõnad: „Tulge kokku,
Eesti pojad…“
Võrumaa maleva nimel sai
sõna Indrek Hunt, kes märkis:
“Oma vabadust peame me ise
kaitsma.“
Veel meenutas Hunt oma
kõnes legendaarset
Eesti
kindralit Põdderit, märkis
Eesti suurt kaitsetahet ning
ühtsust viimasel suurõppusel
Siil.
Võrumaa maleva kaplan
Mait Mölder pidas palvuse ja
kõlasid aupaugud langenutele.
Uno Minka
Võrumaa maleva
teavituspealik

Kaitseliit tutvustas relvi.

Rõuges kõlasid langenute mälestuseks aupaugud.
Fotod: Uno Minka

Kas jaani- või võidupäev?
Jaanipäev 24. juunil ja
jõululaupäev 24. detsembril
on eestlaste kaks kõige
tähtsamat
ja
vanemat
kalendritähtpäeva.
Need
mõlemad
on
aastaringi
pöördepunktid, mis asetsevad
nö. teineteise vastas. Jõulust
hakkab
päev
pikemaks
minema ja jaanipäevast jälle
lühemaks minema.
Sellel looduse pöördelisel
päeval oli suur tähtsus
ka noore Eesti Vabariigi
saatusele. Just siis saavutati
võit meie ühe vaenlase,
Landeswehri üle. Lahing

Võnnu väljadel tõi meile
vabaduse ja seda päeva hakati
tähistama võidupühana.
Tänavune võidupüha oli
Kaitseliidu Sakala maleva
Karksi malevkonnale ürituste
poolest üks tihedamaid.
Pidulik avalöök võidupäevale
anti
Karksi–Nuias.
Seal
kogunesid
mälestussamba
juurde Mulgi valla, Karksi
malevkonna,
Noorte
Kotkaste,
Naiskodukaitse
ja EKRE esindused, kes
asetasid
mälestuskimbud
vabadussõjas
langenute
mälestussamba
jalamile.

Võidpüha mälestusmärgi juurde asetasid pärja ja küünla Kai
Kannistu, Enno Teiter ja Ervin Tamberg.

Kaitseliidu
poolt
asetas
kimbu Karksi malevkonna
pealik nooremleitnant Ervin
Tamberg koos Naiskodukaitse
Karksi jaoskonna esinaise
Kai Kannistu ja malevkonna
tagalapealiku kapten Enno
Teiteriga.
Edasi jaotuti kaheks.
Nooremad ja kiiremad pealik
Ervin Tambergi juhtimisel
kiirustasid Hallistesse ja
Mustlasse kimpe asetama,
vanemad ja aeglasemad
teavituspealik Ants Kalami
juhtimisel aga Kärstnasse.
Seal asetas Sakala maleva ja

Karksi malevkonna nimel
kimbu meie raudvara Priit
Silla. Teda assisteeris ja asetas
küünla Ants Kalam. Rivis
seisid truud kaaslased Alfred
Luts ja Arno Sula.
Pärast seda tõttasid paljud
Viljandisse, et tähistada
lauluväljakul Maakaitsepäeva.
Õhtul süttisid aga tuhanded
tuled. Olid need nüüd võiduvõi jaanituled, polegi tähtis.
Tähtis on see, et seda päeva ei
unustataks.
Ants Kalam

Kärstnas mälestasid Vabadussõjas hukkunuid (vasakult) Priit
Silla, Ants Kalam, Arno Sula ja Alfred Luts.
Fotod: Vitali Vahtramäe

Viljandis möödus maakaitsepäev traditsiooniliselt
Kaitseliidu Sakala malev
jõudis sel aastal Maakaitsepäeva tähistama ringiga
tagasi Viljandisse. On saanud
tavaks, et seda tähistatakse
igal
aastal
erinevas
Viljandimaa kandis.
Paaritunnine ettevõtmine
leidis aset lauluväljakul, kuhu
Kaitseliit oli välja toonud oma
relvastuse,
Naiskodukaitse
seljankakatla ja õnneloosi,
päästeamet
valiku
oma
tehnikast ning sama olid
teinud ka politseinikud.
Muusikat tegi ansambel Posõ.
Rahvast oli parasjagu,
arvestades,
et
riigipüha
oli sel aastal langenud
nädalavahetusele ja ilmateade
oli ka kõike muud kui

positiivne. Ilmavanale oli
maakaitsepäeva
üritus
arvatavasti siiski meelepärane,
sest ehkki pilved olid kohati
kurjakuulutavad, tuult, tormi
ega vihma pidutsejate peale ei
langenud.
Maakaitsepäeva pidulikul
rivistusel andis malevapealik
major Andrus Tiitus üle
tunnustused.
Seejärel
saabusid tuletoojad Vika,
Risto ja Remi Zieds ning
Loretta Silm. Nad edastasid
presidendi
antud
tule
malevapealikule ning järgnes
võidutule
laialijagamine
kohalike
omavalitsuste
juhtidele.

Kaitseliit oli välja toonud osa relvastusest.

Naiskodukaitsjad rääkisid oma rollist riigikaitses.

Eda Kivisild

Sakala fotograaf Marko Saarm jäädvustamas selle aasta
tuletoojaid: Risto Zieds, Vika Zieds, Loretta Silm ja Remi Zieds.
Fotod: Gunnar Teas
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OMA MÕTE
Viljandi kutseõppekeskus
panustab kaitsetahte
kasvatamisele
Eesti riigikaitse strateegias on rahva tugev kaitsetahe välja toodud
olulise alusena esmase iseseisva kaitsevõime loomiseks ja tõhusa kollektiivkaitse süsteemi toimimiseks. Tugevale kaitsetahtele tuginedes tegutseb
Eesti usutava heidutuse kindlustamiseks ja tõhusa kaitse korraldamiseks
kuues peamises tegevussuunas: sõjaline kaitse, tsiviilsektori toetus
sõjalisele kaitsele, rahvusvaheline tegevus, sisejulgeoleku tagamine,
elutähtsate teenuste toimepidevuse kindlustamine ja psühholoogiline
kaitse.
Kaitsetahte kujundamine on Viljandi Kutseõppekeskuses üldine
ja läbiv eesmärk. Kaitsetahte tugevdamisel on kooli tegevussuunad
tsiviilsektori toetus sõjalisele kaitsele ning elutähtsate teenuste
toimepidevuse kindlustamine. Riigikaitse õpetamisega on rohkem
seotud psühholoogiline kaitse, mille üks põhitegevus on kaitsetahte
suurendamine ja populariseerimine. Riigikaitseõpetus tagab inimestele
parema informeerituse ja tehnilised oskused, üldise valmisoleku oma
riiki kaitsta.
Kui sõduril ja kaitseliitlasel on esmane kohus, relv käes, kaitsta meie
sõltumatust, meie iseseisvust, siis omad ülesanded on ka tsivilistidel.
Riigikaitse on lisaks militaarsele poolele ka rahva omakaitse, see on ka
oma riigi tugevaks ehitamine. Tsivilistidel on siin oluline osa. Nii ka meil,
kutsekoolis, on oma riigi teenimine ja kaitsmine olulised teemad, mida
õppijatega arutame, mida me neile õpetame.
Kaitsetahte kujundamine käib õppija koolitamise kaudu heaks
oskustööliseks, spetsialistiks. Kutsekool on koht, kus erinevas
vanuses õppijad endale ameti põhitõed selgeks õpivad ja nendega
tööjõuturul konkureerima asuvad, et leib lauale tuua. Oma töö kaudu
on igal oskustöölisel roll meie riigi ülesehitamisel, selle püsimise
tagamisel. Riigikaitseõpetuse läbinud noored on hea psühholoogilise
ettevalmistusega ja pakuvad oma tööga tsiviilsektoris kaitseväele
tarvilikku tuge. Kas või korraliku kasarmu ehitamise või leemekulbi
liigutamisega kaitseväe köögis. Koolitatud spetsialist või oskustööline
teeb oma tööd hästi nagu ka hästi väljaõpetatud kaitseväelane või
kaitseliitlane.
Omakaitse korraldamisel on esmane ülesanne tagada valmisolek
hädaolukordade või kriiside üleelamisel ja likvideerimisel. Meie koolis
õpitavad ametid on selleks olulised, saadud teadmised võimaldavad
inimestel riigikaitses kaasa lüüa. Näiteks infotehnoloogide ülesanne
on tagada infosüsteemide turvalisus. Selleks osaleb kooli IKTjuht küberturvalisuse koolitustel ja vastavatel kaitseväe õppustel.
Oma igapäevatöös koolis õpetab ta aga neid põhimõtteid arvuti- ja
arvutivõrkude paigaldajatele ning tarkvaraarendajateks õppijatele.
Keskkonnatehnikud ja elektrikud peavad valmis olema oluliste
taristute turvalisuse tagamisel või nende kahjustumise korral kiireks
taastamiseks. Kutsealased oskused on siin kindlasti vajalikud.
VIKK-is omandab teadmisi 800 õppurit, kellest 450 on
kutsekeskhariduse suunal. Noored, kes on asunud kutset omandama
pärast põhikooli, on 16-17 aastased. Nende esmane ülesanne on õppida
selgeks ametialased teadmised ja oskused ning omandada esmased
teadmised riigikaitses.
Riigikaitseõpetus on Viljandi Kutseõppekeskuses juba aastaid
õppekava osa. Meil on põhimõte, et kutseõppekeskuse lõpetanud oskavad
ja tahavad ise oma riigi käekäigu eest hoolt kanda ning soovivad ka sellesse
panustada. Riigikaitse alused on meie koolis kohustuslik õppeaine kõigile
II kursuse kutsekeskhariduses õppijatele. See on vajalik ka kaitsetahte
kasvatamiseks, õppija psühholoogiliseks ettevalmistuseks kaitsta meie
väärtusi. Samuti on see noorte ettevalmistus, asumaks täitma oma kohust
kaitseväeteenistuses. Uuringud näitavad, et need, kes on koolis õppinud
riigikaitset, on eelseisvast ajateenistusest paremini teavitatud, lähevad
sinna meelsamini ning on suurema kaitsetahtega.
Tähtis on ka noorte füüsiline võimekus. Meie õpilastel on lisaks
õppekavas olevale kehalisele kasvatusele ka erialaga lõimitud füüsiline
ettevalmistus – kuidas oma keha tööd tehes paremini vormis hoida ja
võimekust kasvatada.
Riigikaitse parim väljaõppekoht on riigikaitse laager. Oleme riigikaitse
laagrit koos Kaitseliidu Sakala malevaga korraldanud seitse aastat. See on
praktilise kogemuse saamise koht, mis annab ka esimese ettekujutuse
kaitseväelase elust, on koht raskuste talumise kaudu kasvatada püsivust,
pingetaluvust ja loomingulisust ülesannete lahendamisel. Igal aastal õpib
meil riigikaitset ligikaudu 120 õppijat, kellest enamus läbib ka laagri.
Kaitsetahe ning võitlusvaim võrsuvad kogukonda juurdunud
väärtushinnangutest, lihtsast hoolimisest ja tugevast soovist kaitsta oma
peret, oma kodu, oma lähedasi, oma maad ja rahvast. Eesti eest!
Tarmo Loodus
VIKK direktor, Sakala maleva kaitseliitlane

VIKK noored riigikaitselaagris aprillis 2017.
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Vahekohtunike tähelepanekud Siilist
Vahekohtunikud tegutsesid 4.
ja 5. mail õppusel Siil 2018, jälgides
õppuse tegevusi teedele rajatud
kontrollpunktides ja maleva staabi
juures.
Loomulikult jäi nende pilk peatuma
eelkõige asjaoludel, mis olid ilmselt
väärad või puudulikud. Torkas silma, et
mõnel juhul ei toimunud kontrollpunkti
tegevusse
rakendamine
õigeaegselt
ja kavakohaselt, arvatavalt vähese või
puuduliku juhtimise tõttu. Vigu ja puudusi
esines kontrollpunktide julgestamisel.
Silma hakkas ka koordineerimatus. Nii
tundus vahemeestele, et PPA (selguse
mõttes politsei) ei teinud alati seda,
mis oleks olnud nende kompetentsi
kuuluv, ja suunasid sellised tegevused
kaitseliitlastele. Viimastele pole aga antud
politseiliste tegevuste väljaõpet.
Koordineerimatus
ja
vastuolud
ilmnesid selleski, et osavõtjaid oli
erinevalt instrueeritud. Politsei väitis,
et neid teavitati, et kui on tegemist
kontrollpunkti saabuva märgistatud
masinaga, siis politsei astub tahaplaanile
ja
Kaitseliit
hakkab
tegutsema.
Hommikusel koosolekul oli siiski kokku
lepitud, et kontrollpunkti juhib politsei ja
kaitseliitlased on vaid toetav jõud.
Teine näide koordineerimatusest
oli see, kui kontrollpunkti saabus
märgistatud sõiduk, mille pagasiruumis
oli dokumentideta isik, ja seal osalesid
vanglaameti töötajad, kellest aga
vahekohtunikke varem ei teavitatud.
Tekkis segadus. Ilmne, et instruktaaž oli
puudulik ega hõlmanud kõiki asjaosalisi.
Vahemehed leiavad, et kui keegi kavandab
kontrollpunktis
mingit
„sigadust”
korraldada, siis peaks sellest ikkagi
teavitama kontrollpunkti vastutavat
ametnikku ja vahetama teavet, et ei tekiks
eelmisele intsidendile n.ö. selga sõitmist
ja see aitaks vältida täielikku teadmatust
uute tulijate kohta.
Tähelepanelikumalt tuleb suhtuda
kontrollpunktide ülesehituse vajadustesse.
Nii
puudusid
Kaitseliidu
varustusest 3. kontrollpunktis telgivaiad,

mistõttu esimene öö tuli
võitlejatel magada tossava ahju
ümber küttepuude kottidel.
4. kontrollpunktis puudusid
kiirust piiravad märgid 70 km/h
ja 50 km/h. (Hiljem selgus, et
puuduvad liiklusmärgid olid
hoopis 3. kontrollpunktis.)
Kaitseliitlasi oli vähe.
Puudulik oli ka kaitseliitlaste nähtavaks tegemine:
polnud helkurpaela jala ümber
ega sõidukite peatamiseks Vahekohtunikud jälgisid olukordade lahendamist.
helkurkindaid või saua. 5. Foto: Esko Soini
kontrollpunktis oli politseinike
ja kaitseliitlaste vaheline koostöö nõrk,
Veel hakkas vahemeestele silma,
puudus Kaitseliidu poolne juhtimine. et vanglateenistus ei pidanud õppuse
Teetõkked
polnud
valgustatud. plaanist kinni. Nad jooksid punkti,
Politseinikud ja kaitseliitlased tõlgendasid kus neid poleks pidanud olema.
instruktaaži erinevalt.
Koordineerimatuse
tõttu
muutus
4. kontrollpunktis oli sündmuste ajagraafik. Ning silma torkas ka osalejate
virr-varr: oli lõhkekehaga sõiduauto, vähene või puudulik väljaõpe.
väikebuss, milles rahutud isikud, teisest
Et tulevikus ja tõsioludes vigu ja
suunast tuli sõiduauto, mille reisijad puudusi vältida, peaks enne õppust
ühinesid väikebussi rahulolematutega. kõigi osaliste üksuste juhid omavahel
See episood oli kontrollpunkti vähesele selgeks rääkima, kus, kunas ja kuidas
koosseisule ilmselt liiga koormav. tegutseda. Enam tähelepanu on vaja
Juhtus ka nii, et kontrollpunktis lasti pöörata ka varustusele ja vajalikele
kontrollialale korraga sisse sõita mitmel esemetele (helkurid, taskulambid jms.)
sõidukil. Vahel aga seiskus liiga pikaks Ka vahekohtunikke võiks olla enam,
ajaks tavaliiklus ehk liiklus nendele, kes näiteks grupis kaks liiget, kellest üks
ei osalenud õppuses.
jälgib intsidenti ja teine kontrollpunkti
Maleva staabile rünnaku korral- üldist tegevust.
danud
„enesetaputerrorist”
suutis
On otstarbekas korraldada ühisõppusi
puudulike tõkete, vähese valvsuse ja politseinike ja kaitseliitlaste osavõtul, et
valvemeeskonna ebakindla tegevuse tõttu tekiks koos tegutsemise oskus ja saadaks
pääseda hoonesse ja teha seal „määrav aru, kes, kuidas ja milleks midagi teeb.
kahju”. Vahekohtunikud muutsid ka Kindlasti tuleb parandada juhtimisoskust
taktikat ja saabusid kontrollpunkti koos mõlemal poolel. Kuid üldise pildiga
„pahalastega”, eelnevalt siiski märku jäime rahule. Õppida on veel meil kõigil.
andes, et midagi on juhtumas.
See õppus näitas ikkagi ka valmisolekut
Oli ka juhtumeid, kui kontrollpunkti koostööd teha ning rohkem väljaõpet
reguleerijad võeti pantvangiks või mõni tehes saame kõik kindlasti targemaks ja
sõiduk suutis kaitseliitlaste märguandeid paremaks.
ja ka sümboolseid tõkkeid, nn. „siili”,
eirates lihtsalt kontrollimatult läbi
sõita. Mõne kontrollpunkti asukoht oli
Enn Soots,
valitud halvasti, sest tee kitsuse tõttu
Lauri Tooding
polnud võimalik vajalikku kontrolliala
Vahekohtunikud
moodustada.

Harjutamine teeb meistriks
Seda tõde teatakse-tuntakse juba
ammu, aga vahel ei võeta seda piisavalt
tõsiselt. On ka teisi ja veel vanemaid
tõdesid-teadmisi, mida on samuti vaja
aeg-ajalt meelde tuletada. Tahad rahu –
valmistu sõjaks! Viimane tarkus ei käi
ainult sõdurite ehk üldiselt sõjaväelaste
kohta, vaid kõigi kohta, kes tänapäeva
keerulises ja rahutus olukorras ellu
tahavad jääda.
„Kaitse kodu!” on Kaitseliidu ja
kaitseliitlaste moto ja võitlushüüd juba Staabitoetusrühma üks ülesanne oli
üle 100 aasta, alates ajast, mil eesti valvata staabihoonet ja -territooriumi.
mehed ja ka naised olid sunnitud looma Foto: Maiko Markus
relvastatud omakaitsesalku, et oma elu,
vara ja väetimaid ligimesi kaitsta Venemaa
Sageli nii sündinud kui õppinud
väejooksikute ja muude kurjategijate eest. targad heidavad ette, et me ei suuda
Vanarahvas ütles, et härga karda õppida minevikust. Arvan, et suudame
eest- ja hobust tagantpoolt, aga kurja küll, kui tahame. II maailmasõja Eesti
inimest igalt poolt. Nii ta on. Märku lahinguveteranid on meile jätnud
sellest andis ka maikuune suurõppus tarkuse, et kui tahad lahingutest ja sõjast
Siil 2018. Peaaegu kogu Kaitseliit tõusis elu-tervisega kunagi koju jõuda, peab sul
relvile - kes vähegi suutis (või ka viitsis?). olema kaks asja: esiteks, sõduriõnne ja
Kaitseliitlaste peamine ülesanne oli sellel teiseks, seda õnne abistavat ja tugevdavat
õppusel tagada kord ja rahu meie lähemas oskust – sõdurioskust. Seda viimast ei
ümbruses – kodukohtades, nagu motogi saa tarkadest raamatutest, poest ega
ütleb. Muidugi andis Kaitseliit toetust ka laadalt, vaid ainult läbi raske harjutamise.
meie kaitseväele ja mitte vähe, aga see Läbi selle, mis teeb kõik sõdurioskused
on aaria pisut teisest ooperist. Peamine automaatseks,
tegelikkuses
ilma
ülesanne oli siiski kodurahu tagamine.
mõtlemata sooritatavateks. Et sa oleksid
Kuidas see korda läks? Võib vast kiirem, osavam, tugevam ja ka targem kui
öelda, et nii ja naa. Oli kordaminekuid vaenlane. Siis on sul võimalus jääda ellu.
ja oli ka ämbrikolinaid. Kes teeb, sellel Tänapäevases masinate sõjas on muidugi
ikka juhtub. Jah, juhtub, aga miks, mis ka teisi tegureid, mis kas vähendavad
põhjusel, mille tõttu?
või suurendavad ellujäämise võimalusi,
Jällegi vanarahva tarkust meenutades: aga kuna seni on ikkagi põhitegija veel
„Hobune komistab ka neljal jalal, ime inimene, siis tuleb sellega ka arvestada.
siis, et inimene kahel jalal”. Komistad siis, Seega – harjutada!
kui oled ettevaatamatu, rumal või pime.
Et seda teha, on vaja teada, mida
Kui oled ettevaatamatu, siis pole sa küllalt ja milleks harjutada. Riigikaitsjatel
tähelepanelik või teadlik. Kui oled rumal, on
selleomastel
asutustel
ja
siis on see oma viga. Kui oled pime, siis organisatsioonidel
olemas
oma
pole sul olnud head juhtkoera või abilist. „instrument”, kes paneb kokku vajalikud
Kas need probleemid on lahendatavad? kavad. Kes teavad ja tunnevad kasutuses
Kindlasti on.
olevaid ressursse, võimeid ja võimalusi.

Oluline on õigesti määrata eesmärk,
et mitte teha tühja tööd. Kavad nii
harjutamiseks kui tõeliseks tegevuseks
peavad olema reaalsed ja asjakohased.
Võib ju juhtuda, et suured ülemused
kõrgel ja kaugel näevad asju omamoodi
(ja sageli mitte just nii, nagu need
tegelikult on) ning esitavad omad
nõudmised selliselt, et neid on peaaegu
võimatu või väga raske täita. Siis on kaks
võimalust. Kas jätta need käsud ja soovid
täitmata, mis kahtlemata toob kaasa
ebameeldivad tagajärjed, või täita need
käsud omamoodi, nii nagu tegelikult vaja
on, nagu omal ajal (vist olles veel major
või isegi alles kapten) Alfons Rebane
kord Idarindel tegi ja selle eest esimese
Raudristi teenis. Tähtis pole alati protsess,
vaid tulemus. Tegija, kes pöörab olulise
tähelepanu tulemusele, on edukam
sellest, kes järgib piinliku täpsusega ainult
eeskirju ja käske. Usun, et selles osas
on minuga vähemalt üldjoontes nõus
ka tänapäevaste lahingukogemustega
ohvitser.
Õppusel SIIL 2018 osalenud
staabitoetusrühm, mis komplekteeriti
sisuliselt Ümera üksikrühma ja Karksi
malevkonna sisekaitserühma võitlejatest,
sai olulise ja meeldejääva kogemuse.
Samas ei olnud sellisel kooslusel ilma
ühiste õppuste ja harjutusteta võimalik
vajalikul tasemel täita ülesandeid,
mida õppuse stsenaarium nende ette
seadis. Ja olulise eelduse sellise ülesande
täitmiseks annaks korralik kaitseplaan,
mis arvestaks kõiki asjaolusid ja annaks
võimaluse selliseid tulevasi õppusui
paremini korraldada. Teha on küll
veel palju, aga see kõik on õnneks veel
võimalik.
Rein Kikas
StToR ülem õppusel SIIL 2018
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Sakala maleva formeerijad formeerisid ja kontrollisid
Siil 2018 oli eelkõige maakaitse
õppus, kus kandev roll ülesannete
täitmisel ning kokkuharjutamisel
oli Kaitseliidul. Õppuste käigus
toimuvatesse tegevustesse kaasatud
üksused
tegutsesid
mitmetes
piirkondades üle kogu Eesti, kuid
peamised harjutused viidi läbi
Lõuna- ja Kagu-Eestis.
Sakala maleva formeerimiskeskuse jaoks algas õppus juba 1.
mai õhtul, kui saabuti malevasse,
et sättida valmis nii isikkoosseis,
kui ka varustus. Järgmise päeva
varahommikuks oli varustus pakitud
ja isikkoosseis kohal, täis teotahet
ning ootusärevust. Kell 4.15 startis
kogu koosseis Tartu poole Raadile.
Seal ootasid meid kaks õppusepäeva,
mille jooksul saabuv isikkoosseis
ära formeerida ehk tsiviilisikust
sai õppusteks valmis sõdur.
Pärast kahte õppusepäeva Raadil
suundusime tagasi Viljandimaale.
Järgnevad
päevad
paiknesime
mööda Mulgimaad laiali: kes oli
Lillis, kes Mõisakülas, kes Ärikülas.
Eesmärk oli koostöö politseiga.
Meile määratud punkti jõudes
ootasid ees juba politseinikud ja
hindajad, kes tahtsid kiiresti algust
teha. Mis siis muud, kui panime ka
meie kibekähku teetõkked paika ja
patrullid välja, et õppuste teine etapp
võiks alata. Ülesanne oli tekitada

teesulg ning kontrollida meie
punkti läbivaid isikuid ja sõidukeid.
Vastutegevus oli märgistatud kollaste
lintidega.
Ei läinudki palju aega mööda kui
saabus esimene kollaste lintidega
sõiduk. Võtsime ülesannet rahulikult
ja lahendasime olukorra kiirelt ja
korrektselt. Äkki oli järjekorras
veel üks kollaste lintidega sõiduk.
See oli ootamatu nii meile kui ka
hindajatele, aga ei olnud probleem ka
see ülesanne korralikult lahendada.
Edasi
jätkasime
sõidukite
ja juhtide kontrollimist. Kui
politseinikud vahetusid iga 12
tunni järel, olime meie paigal kogu
aja. Magada said kõik, kes tahtsid
ehk koostasime graafiku kolmes
vahetuses kahetunniste vahedega.
Järgmise päeva jooksul käisid
meil päris mitmel korral külas
kollaste lintidega tegelased. Neil
oli iga kord omamoodi probleem.
Näiteks
puudusid
isikutel
dokumendid, sõiduki dokumendid
olid valed, sõidukis oli lõhkekeha,
relvad, illegaalid jne. Korraldati ka
massirahutus. Kõikide ülesannetega,
mis ette juhtusid, saime hakkama.
Kahjuks ei olnud probleemiks
ainult kollaste lintidega märgistatud
autod, vaid juhtus ka seda, et
tsiviilsõidukitel ja juhtidel oli
puudusi. Nii mõnigi juht oli eelneval

õhtul liialdanud alkoholiga ja arvas,
et hommikul võib istuda rooli, kuid
kahjuks see nii polnud. Taoliste
probleemidega tegelesid kohapeal
olnud politseiametnikud.
6. mail kell 12 sai see osa õppusest
läbi. Pakkisime oma teetõkked ja

Kui muidu hääd tuttavat kinni pidada, siis on ju naljakas ka.

Kui autol või inimesel on küljes midagi kollast, siis tuleb nii üks Tõkked on paigas ja lauskontroll alaku.
kui teine põhjalikult üle vaadata.
Foto: Esko Soini

Võrumaa
naiskodukaitsjad
õppisid ja õpetasid
evakueerumist
Naiskodukaitse Võrumaa ringkond korraldas
esmakordselt suurõppusel Siil 2018 5.-6. maini
evakuatsiooniõppuse, mille käigus harjutati
evakueerumist ja käitumist ohuolukorras.
Peamised õppusel osalejad olid Kaitseliidu
Võrumaa maleva ja Naiskodukaitse Võrumaa
ringkonna liikmete lapsed ning lähedased.
Eesmärgiks oli saada aimu, kuidas peaks
tegutsema ja mida peaks teadma reaalse ohu
tekkimisel. Lapsed said teada, kes on need
peamised inimesed, kes tulevad neile appi, kui
nende vanemad peaksid kiiresti oma üksuste
juurde ja ametipostidele minema. Selline õppus
andis ka lastevanematele kindlustunnet juurde, et
nende lähedaste eest hoolitsetakse, kui nad peavad
minema riiki kaitsma.
Õppusel osales kokku 34 alla 16 aasta vanust
last, kellest 29 olid evakuatsioonilaagris kokku 27
tundi. Laager oli sisustatud praktilise, õpetliku ja
sportliku tegevusega. Evakuatsioonilaager toimus
Navi Seltsimajas, toitlustus oli organiseeritud
Kaitseliidu Võru maleva köögist ning kohapeal
tegi toitlustusmeeskond samuti ühe söögikorra.
Kogu evakuatsiooniõppuse läbiviimisesse
panustas 27-liikmeline rõõmsameelne meeskond.
Triin Ojasoo
Naiskodukaitse Võrumaa ringkonna
evakuatsioonigrupi juht

isikkoosseisu varustuse autole ning
võtsime suuna kodumalevasse.
Seejärel ootas formeerimiskeskust
ees
õppuse
kolmas
etapp,
lahkformeerimine Tartus Raadil.
Sinna läksime 13. mai varahommikul
ja koju jõudsime õhtul hilja. Töö oli

raske ja väsitav, aga kiire ja korralik.
Saime hakkama!
Birgit Karu
Sakala maleva kaitseliitlane,
ForKe rühmaülem

Foto: Esko Soini

Foto: Esko Soini Kaks pead ja neli silma on ikka kaks pead ja neli silma.
Foto: Maiko Markus

Sakala ringkonna
naiskodukaitsjad osalesid
evakuatsiooniõppusel Tirts,
mis toimus 5.-6. maini
Vana-Võidus
Seal said kõik osalejad targemaks, õpiti haavade
sidumist, orienteerumist matkarajal kaardi ja kompassiga,
tulekustuti kasutamist ja enesekaitse võtteid. Samuti said
naiskodukaitsjad teada enesekaitsest infokeskkonnas ja
aimu sõlmede sidumisest. Esimene päev lõppes lõkkeõhtu
ja mängudega. Evakuatsiooniõppusel osales 51 naist ja
last.
Jane Koitlepp

Fotod: Maiko Markus
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Ühe toitlustusmeeskonna memuaarid
4. mai

Kell 10 koguneme Sakala
malevasse. Juba malevasse jõudmine
oli paras katsumus, sest kaasapakitud
varustus oli raske ja seda oli palju.
Enne teele asumist laadivad kõik oma
relvade salved täis ja maskeerivad
näod, sest saabunud info kohaselt
võib teel oodata vaenlase varitsus.
Autojuhid saavad kaardid, kuhu on
märgitud põhi- ja ja varumarsruudid.
Juba enne Mustlat peamegi kasutama
varumarsruuti.
Sõites sihtpunkti sajab terve
tee ja tundub täiesti lootusetu, et
keegi meist sellel päeval kuivaks
jääb. Õnneks sadu siiski lõpeb
ja me jõuame laagrisse. Esimene
asi on kiire toiduvalmistamine ja
selle üksuste kaupa pakendamine.
Ööbime soojas telgis.

5. mai

Tekib mõte, et võiks ka postile
minna ja laseks meestel vahepeal
puhata. Meestel on meie ettepaneku
üle hea meel ja nii me saamegi
ühetunnise
vahetuse.
Seisame
tõkkepuu taga koos kahe puidust
kettaga, mis imiteerivad miine.
Esimene pool tunnist möödub väga
kiiresti ja lõbusalt. Otsustame, et
tund postil on liiga lühike aeg ja
võtame veel tunni lisaks ja hiljem
veel tunnikese - kokku kolm tundi.
Kui postil juba kord maha
istusime, siis tõusta sealt on raske,
sest killuvest teeb meid kohmakaks.
Tunneme end kui kilpkonnad.
Esimese auto tulles seisame
kolmekesi tõkkepuu taga. Jalad
värisevad ja me ei suuda otsustada,
kes meist autole läheneb. Kuni
vaidleme, on auto juba lähedal.
Saame aru, et seal on omad. Mis
muud kui tõkkepuu üles, miine
imiteerivad puukettad eest ära ja
auto läbi lasta.
Õhtul valmistume lahinguks.
Saame endale ka öövalve aja kell
4.20-5.40.

6. mai

Hommik on jahe ja kell ei taha
ka kuidagi liikuda. Pärast seda saame
veel korraks telki sooja. Siis aga
peame juba ringkaitsesse võtma ja
laagri kiirelt kokku panema.
Liigume veoautodega edasi
sellisele metsasihile, mis meid eriti
hästi ei kanna, oleme poolest rehvist
saadik sees. Ele paneb õnneks õigel
ajal sillad ja aeglustid sisse ja nibinnabin veab välja. Edasi liikumiseks
võtab ta juba suurema hoo sisse.
Järgmisel DAFil nii lihtsalt ei lähe ja
neil kulub vähemalt pool tundi sealt
välja saamiseks. (Selgub, et sama teed

pidi tuleb hiljem ka tagasi minna.)
Siis läksime kolmekesi jälle kaheks
tunniks postile. Mehed korjasid
saunakive ja tehti kadakavihtasid.
Oli lootus, et saab sauna, aga tuli uus
käsk ja pidime teele asuma. Saun jäi
vaid unistuseks.
Sõitmise ajal kuulame raadiot
ja võtame viisid üles ning teeme
Smilersi laulust oma versiooni.
Mõnus on olla ja tuju on mega,
täna tuleb lahing siga vinge ja kõva,
mõnus on olla ja mured ei piina,
meil on viis kasti padruneid ja palju
miine. Eksime kogu kolonniga ära.
Otsustatakse, et kolonn peab end
kitsal teelõigul ühe elumaja juures
ümber pöörama. Ele on esimene
manööverdaja. Siis selgub, et ka
otse minnes saab väikese ringiga
sihtpunkti ja tal palutakse uuesti
ümber pöörata.

vabastatakse postilt. Veidi hiljem
kostab kõva hää, et laager kokku ja
minek. Mind ja Vikat saadetakse
meditsiini tagama. Ele on sillavalves
ja köögi auto jääb meist maha.
Istun koos Vika ja autojuht
Henriga meditsiiniautos kusagil
maantee ääres võsas ja ootame
käsku. Pole aimu ka, mis meid
ees ootab ja mida tegema peab.
Meditsiiniteadmised on Vikal meist
kõige paremad. Võtan rahulikult,
tuleb, mis tuleb.
Meid
viiakse
teise
meditsiiniautoga ühte punkti ja
meile tehakse kiire ülevaate ees
ootavast. Oleme ülesandeks valmis,
aga kannatanuid pole. Oleks

Kulbikuningannade DAFi juhtinud Ele vedas auto läbi ka kõige hullemtest
teedest. 						

7. mai

Sihtpunktis olime öösel kell üks.
See on pime ja tundmatu koht. Telki
ei püstitata ja igaüks otsib endale
magamiskoha ise. Otsustan magada
DAFi kabiinis. Ele sätib voodi puude
lähedale, Vika plaanib magada DAFi
läheduses lebomatil.
Uni jääb lühikeseks, sest kell viis
peab katlal tuli all olema. Menüüs
on mannapuder, kohv, tee, sprotid ja
šokolaad.
Õhtul on vaja taas asjad
kokku pakkida ja valmistuda
autodega rännakuks. Peame sõitma
raiesmikule ja võis arvata, et seal on
palju usse. Nii ongi. Kohe, kui teelt
metsa keerame, on umbes 30 cm
pikkune rästik teel. On ees sõitva
Dafi rataste alla jäänud. Sel hetkel
otsustan, et puu all mina ei maga.
Mingi ime läbi suudame tunni ajaga
kolm magamisaset tekitada.

8. mai

Hommikused toimetused tehtud,
pargime autod nii, et vajaduse korral
oleks hea ära liikuda ja maskeerime
need. Päev on vaba, õhtuks tulevad
kõik võitlejad meie juurde ja me
valmistame neile sooja toidu. Ele
läheb ööseks sillavalvesse.

9. mai

Hommikul kostitame võitlejaid
jälle mannapudruga. Tundub, et neile
meeldib, sest kõik söövad. Pärast
hommikusööki üksused lahkuvad.
Ühel hetkel avastame Vikaga, et
oleme kahekesi ja peale meie veel
mõni magaja. Vika otsustab postile
minna, ega laager saa ju valveta olla.
Mina pakin seni asju kokku.
Peagi naasevad mõned võitlejad
tagasi öisest sillavalvest ja Vika

Suur osa ajast kulus positsioonidel passimisele.

Toitlustajad (vasakult) Ele Lehes, Egle Reinup ja Vika Zieds. 				
soovinud kasvõi ühte „haavatut“,
et end proovile panna ja kogemusi
saada.
Seejärel liigume männimetsa
Väikese Emajõe kaldal. Ele on juba
päeval sinna jõudnud ja end sisse
seadnud. Oleme jälle kolmekesi
koos.

10. mai

Tuleb teade, et meil oli võimalus
toitu valmistada. Mehed otsustavad
püstitada jõe kaldale telgi, millest
peab saama saun. Siis saabuvad meie
juurde külalised: malevapealik ja
fotograafid.
Taas tuleb teade, et asjad kokku
ja liikuma. Meil potis aga juba vesi
kees ja meestel oli saunalava tehtud.
Pakkimine läheb kiirelt ja tunneme
end juba kolimisspetsialistidena.
Uus peatuspaik on Laatre

Sakala maleva autode kolonn Siilil.

külas. Võtame katla autolt maha ja
hakkame uuesti toitu valmistama.
Teeme rassolnikut ja magustoiduks
mannaputru kisselliga. Oleme vaid
ühel korral saanud valmistada
pastat, teistel kordadel on menüüs
olnud kas rassolnik või mannapuder.
Võitlejad veel õnneks tulevad sööma.
Pärast söömist valmistume
liikuma. Iga päev lubatakse märulit.

11. mai

Meid lubatakse ka lahingusse.
Oleme vanas paneelmajas, kus
pole ammu elatud ja on prügi täis
veetud. Saame ülesandeks kõik
maja tagumise külje aknad ja uksed
leiduva rämpsuga kinni katta.
Meie kolme positsiooniks saab
kolm trepikoda ja kolmas korrus.
Päev otsa positsioonil ootamist tasub
ära, saame lõpuks ka pauku teha. Öö

veedame selles hoones.

12. mai

Ootame Laatre sigala juures.
Valmistume kojuminekuks.
Äkki märgatakse vaenlast, läheb
kiireks siblimiseks ja positsioonide
võtmiseks. Meil õnnestub taas
paugutada.
Varsti saabuvad meie juurde kõik
üksused ja valmistume koduteeks. Ja
ongi Siil läbi. Kuidagi kiiresti läksid
need päevad. Kohad olid ilusad, ilm
hea ja seltskond suurepärane.

Egle Reinup
Sakala ringkonna
naiskodukaitsja

Fotod: Gunnar Teas, Esko Soini ja Maiko Markus
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Ühe tänuavalduse saamise lugu
Ikka levivad kroonus igasugused
jutud mitmesugustest juhtumitest.
Siinkohal räägin ühe kohtumise kolm
erinevat versiooni. Lugeja otsustab,
milline neist tõde on ja kas ükski
neist üldse 100% tõde on. Kindlasti
on kõigil juhtumis osalejatel oma
versioon.
Versioon 1: Maandi saatis
kaitseväe juhataja kindral Terrase
pikalt.
Versioon 2: Maandi pani kellegi
tundmatu kindralilaadse tüübi
rividrilli tegema.
Versioon
3:
Kaitseliitlane
reamees-autojuht Maandi, olles
parajasti
„lahingusituatsioonis“,
valvas taganemiseks kasutatavat
sõidukit, milles olid ka jao varustus,
relvad ja lisalaskemoon ning oli
valmis katma jao taandumist.
Sündmuskohale saabusid sinise
lindiga varustatud tüübid, kellele ei
meeldinud eriti, et Karl-Gustav oli
DAF-i tagaluugile toetumas nagu
vastabiellunute sõiduki taha seotud
kilukarp. Sellest arenes kaitseliitlase
reamees-autojuhi ja vahekohtuniku
tegevväelase
vanemveebel
hr.
Vipperi vahel dialoog, mille
võiks
kokkuvõtvalt
sõnastada
nii, et mõlemad tunnistasid end
sõjateaduste tudeerimises üsna

mahajäänuks. Kaitseliitlane teadustas
seda kohtlase uhkuse ja vanemveebel
kerge ohke saatel.
Siis saabus miski džiip, millest
astusid välja kolm laigulist meest,
kellest ühes isegi sõjateadustes
võhiklik kaitseliitlane tundis ära
kaitseväe juhataja kindral Riho
Terrase. Vipper, kes muidu oli veidi
kühmus ja räsitud olemisega, tõmbus
sirgu nagu surikaat. Maandi ei teinud
kõrge külalise saabumisel muid
füüsilisi pingutusi, kui et püüdis
killuvesti raskuse all mitte rohkem
longu vajuda. Terras käitus vägagi
viisakalt ja riigimehelikult: tundis
huvi, et kuidas läheb ja kas kõik on ok.
Millegipärast pöördus kindral oma
küsimusi esitades just Maandi poole.
Vipperi osaks jäi lihtsalt küsimuse
esitamise
ajal
valveseisangusse
võtmine ja minu vastuste puhul taas
longu vajumine. Vastata oli lihtne:
moraal on kõrge, kõht on täis ja
kui õppuse legend vastupidist ei
nõuaks, siis oleksime ainuüksi oma
jaoga vastase sohu tampinud. Mingil
motiveeriva vestluse hetkel pistis
kindrali õla tagant pea välja keegi
kindrali kaaskondlastest, keda ma
ei tundnud. Tema uuris minult, et
mitu meest minu jaos hetkel metsas
vastast ootab. Et kas jagu või rühm?

Vot sel hetkel murdus kaitseliitlase
reamees Maandi sees miski ja esile
asus politseinik Maandi. Miks ta seda
uurib? Kas ma tohin ikka talle öelda,
et mitu meest või et mis relvastusega
mehed metsas on? Teadsin, et õppuse
Siil alguses lavastati, nagu oleks
Lõuna prefekt kirjapommi tõttu
surma saanud ja politsei peadirektor
jäljetult kadunud. Uskusin, et see
osa õppusest on küll lõppenud, aga
ikkagi… Äkki see tundmatu tüüp on
kindrali pantvangi võtnud?
Võmm minus oli juba võimust
võtnud. Kuulutasin kõlaval häälel,
et igale suvalisele tüübile ma infot
ei anna. Kindral oli pahviks löödud,
samuti Vipper ja muud tegelased.
Silmanurgast nägin, et Vipper ei jõua
enam valveseisangusse eriti võtta,
vaid vajus järjest enam kühmu. Mul
aga enam taganemisteed polnud.
Kindral uuris, et millest minu
selline umbusaldus. Vastasin, et olen
temasugust venda küll telekas ja
ajalehes näinud, aga sel hetkel polnud
mul veendumust, et minu ees seisab
ikkagi kaitseväe juhataja. Terras
võttis oma rahataskust relvaloa ja
andis minu kätte eeldades, et sellega
on minu suu lukku löödud. Aga ta
veel ei tundnud mind. Relvaluba
tõendas seda, et härra Riho Terrasel

on küll relva kandmise luba, aga see
ei tõendanud, et minu ees seisab just
nimelt Riho Terras. Jultumust mul
jagus ja ütlesin selle ka otse välja.
Teatasin, et olen 25 aastat töötanud
politseinikuna. Arenedes võmmina
ja olles juba sünnipäraselt liigselt
tähenärijalik, ei saanud ma endale
kuidagi kaotust dialoogis tunnistada
ja mingeid andmeid oma jao kohta
ma ei avaldanud kuni lõpuni. Terras
loobus, aga oli tunda, et tegelikult
andis targem lihtsalt järele.
Kui kindral oli lahkunud. vaatas
Vipper mulle otsa, nagu oleksin ma
ta surma mõistnud. Muidugi oli
tal õigus, et tegevväelane ei saaks
endale sellist vaba ja sundimatut
suhtlust kindraliga lubada ja, enam
veelgi, temaga vaidlema hakata või
dokumente nõuda. Kuid minu puhul
tunnistas ta, et see pole veel mingi
lõpp. Ju sai ta aru, et kombinatsioon
kaitseliitlane-politseinik on kohutavalt detoneerimisaldis ja minusugustest on parem eemale hoida,
nagu kindral eeskuju näitas.
Tahan kinnitada, et kuigi kujutan
vanemveebel
Vipperit
natuke
koomiliselt, siis tegelikult tunnen
tema vastu respekti ja ei taha teda
mitte kuidagi naeruvääristada.
Ta on oma ala professionaal ja

minusuguse avara fantaasiaga tüübi
kirjeldus temast on rohkem selline
kirjanduslik liialdus.
Fantaasiat
ja
laiapõhjalist
sõnavara (valdavalt roppused) valdab
ka Vipper. Kui ma viimase päeva
lõpulahingus Valga linnas sõitsin
oma DAF-iga vastase tulejoonele
nii, et tanki kahur oli vastu minu
auto esiklaasi, siis kuulutas Vipper
mind ära tundes mind mitte ainult
surnuks, aga ta kirjeldas mulle ka
väga värvikalt, et millised kehaosad
minust üldse alles on jäänud, mis
jäi alles minu autost ja oleks natuke
jõudnud ka minu matustest rääkida,
aga nähes, et avasin vastamiseks suu,
pidas paremaks oma vahekohtuniku
asju ajama minna. Ma ei saanudki
temalt dokumente küsida.
Kompanii ülema eestvedamisel
esitati mind kirjeldatud juhtumi
pinnalt
tänukirja
saamisele.
Kuuldavasti tahtnud kompanii juhid
korraldada mulle taaskohtumise
kindraliga ja lootsid salaja, et saab
taas sõdurinalja. Uskuge mind, mul
oli kõnegi valmis mõeldud…
Okas nr 14612
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Kuidas metsas küpsisetorti valmistada
On ülioluline, et võitlejatel oleks
reibas tuju ja kõht täis. Siis on ka
võitlusvõime tugev. Et kaitseliitlased
on targad, nutikad ja hea taibuga, see
on ammu teada.
Võru malevkonna malevlane
Toomas Tammiste meenutab:
„Kuna õppustel esines palju
ooteaega ja kaitseliitlased on
üsna nupukas rahvas, tekkis meie
üksusel arutelu, mille teemaks oli
võimalikkus valmistada küpsisekook
toidupakkide komponentidest. Kuna
teooria ilma praktikata on lihtsalt soe
õhk, siis panime ka teooria proovile
ja tulemusena valmis täiesti söödav
kook.
Vaja läheb: vähemalt kolm
pakki kilepakendis “näkisaiu” (neid
valgeid, mida jagati koos märja
toiduga). Mida rohkem kihte, seda
rohkem küpsist on vaja. Üks purk
kondenspiima (mida rohkem on,
seda parem), kaks pakikest Best
Coffee kohvi, soovi korral rosinaid ja
põnni beebipüreed.
Tee nii: Keeda katelokitäis vett
ja pane kohvipakid sinna likku.
Valmista ette koogiplaat - selleks
sobib väga hästi puidust moonakasti
plaat, millele on kile ümber teibitud.
Laota plaadile kiht küpsiseid
ja kasta lusika abil kohviga. Nende
konkreetsete küpsiste leotamine
kohvis pole soovitatav, kuna
muutuvad hetkega pudruks.
Laota
peale
õhuke
kiht
kondenspiima. Aseta peale niipalju
kihte, kui soovid. Proovi kihte laduda
nagu müüri, et need omavahel hästi
koos püsiksid. Soovitud kihtide arvu
saavutamisel aseta kook varjulisse
kohta DAFi kastis ja lase koogil seista
vähemalt ööpäev. DAFi puudumise

korral võib kasutada MANi, Unimogi
või Saureri kasti.
Nüüd võid julgelt astuda kontakti
vastase üksusega, sest kõht on täis.
Tulemiks on kook, mis maitseb
nii, nagu hammustaks koorekohvi.
Vahendite olemasolul võib enne
söömist peale panna kihi rosinaid ja
kondenspiima või beebipüreed.
Loo pani kokku
Uno Minka

Kommentaarid:
Toivo Lõhmus:
See pole midagi uut. Vanemad
olijad
mäletavad
90-ndate
aastate Saksa toidupakke, kus
olid sees küpsised, millega
murti
hambaid.
Sänna
vahtkond maiustas pidevalt
saksa küpsistest valmistatud
küpsisetordiga. Nendel küpsistel
oli veel üks hea omadus. Kui
telgiahjus ei saanud tuld põlema,
siis küpsistega süüdates läks tuli
kindlasti põlema.
Kristian Taro:
Ja kus mina olin, kui seda kooki
söödi?
Varbo Maandi:
Mina sain maitsta ja jäin rahule.

Fotod: Toomas Tammiste

Karksi malevkonna 2017. aasta parim
noorkaitseliitlane on Leeve Lepla
Juba kaheksandat aastat
on
Sakala maleva Karksi
malevkonnal tavaks tunnustada
möödunud aasta parimat noort
kaitseliitlast, 2017. aastal sai selle
tiitli Leeve Lepla.
Esmakordselt anti see
tunnustus välja 2010. aastal,
kui tähistasime Eesti kaitseliidu
taasloomise 20. aastapäeva.
Selle tähtpäeva puhul peeti
Järvakandis
meeles
neid
inimesi, kes andsid oma allkirja
Kaitseliidu taastamiseks. Seal
minule
annetatud
Kaitseliidu vapikilp saigi selleks
rändauhinnaks, mis seisab nüüd
ühe aasta igas tunnustuse saanud
noore kaitseliitlase kodus.
Seekord langes võitjaau Leeve
Leplale. Leeve on oma koolipõlve
veetnud Karksi-Nuias, lõpetanud
August
Kitzbergi
nimelise
Gümnaasiumi, misjärel suundus
õppima
Rakverre.
Sealses
Lääne-Viru rakenduskõrgkoolis
omandas
ta
kõrghariduse
sotsiaalvaldkonnas.
Pärast
kooli töötas ta Mõisakülas
sotsiaaltöötajana ja tänaseks
on Leeve põhitöö Mulgi valla
Halliste koolis sotsiaalpedagoogi
amet.
Oma põhitöö kõrvalt suudab
ta tegeleda veel paljude hobidega.
Üheks neist on Kaitseliit, kuhu
Leeve kuulub juba aastaid.
Karksi malevkonna juhtkonnas

on
tal
kanda
sekretärasjaajaja roll. Tema ülesandeks
on
malevkonna
juhatuse
koosolekud
protokollida
ja
pealike
nõupidamised
korrektselt kirja panna.
Küsisin Leevelt, miks ta
astus Kaitseliitu? „Kuulusin
varasemalt Naiskodukaitsesse,
kuid nüüdseks olen isa Harri
Mäesalu eeskujul end sidunud
Kaitseliiduga. Nii tundus see
loogilisem.“
Ehkki Leeve on inimene,
kes suurte sõnade asemel teeb
tegusid ja endast palju ei räägi,
sai temast siiski veel mõned
laused välja pigistatud. Küsimuse
peale, kas noored peaksid
astuma Kaitseliitu ja miks,
sain vastuseks: „Loomulikult
soovitan astuda Kaitseliitu. Siin
on põnev ja tegemist jagub.“
Kuna Leeve allub otse Karksi
malevkonna pealikule Ervin
Tambergile, siis küsisin ka tema
arvamust.
„Leeve
on
omandanud
kõrghariduse sotsiaalvaldkonnas
ning see annab tunda ka tema
hoiakutes ja käitumises. Ta on
alati heas tujus, kuulab vaikselt
teiste inimeste jutte, muresid
ja ei sega kunagi ennast teiste
inimeste jutu vahele. Ta ei
ole hilineja tüüp, alati on ta
nõupidamistel täpselt kohal.
Koosolekuid - nõupidamisi

Sakala naiskodukaitsjad külastasid
Riigikogu

protokollides teab ta täpselt,
mida kirja panna. Minul on
Leevega väga hea koos töötada,
sest ta kohusetundlik. Leeve
osaleb ka aktiivselt malevkonna
ühisüritustel ja lööb kaasa ka
väliõppustel,“ rääkis pealik.
Vabal ajal kohtab Leeve
Leplat
mälumängus
ajusid
ragistamas,
disc-golfi
rajal
kettaid lennutamas või jõusaalis
tervise eest hoolitsemas ja
seda koos elukaaslase Raikoga,
kes samuti kuulub Kaitseliidu
ridadesse.
Ants Kalam

Leeve Lepla

Juuni keskel käisid Sakala ringkonna
naiskodukaitsjad Riigikogus, kuhu oli neid
külla kutsunud Riigikogu liige Helmen
Kütt.
Ringkäik sai alguse Pika Hermanni
tornist. Helmen Kütt ütles enne torni
minekut, et astmete lugemisel saavad kõik
grupi liikmed erineva arvu. Just nii see
oligi. Kõik, kes lugesid, said erineva arvu.
Seejärel viidi meid Riigikogu saali.
Sinna saab ainult sel juhul, kui külla
kutsub Riigikogu liige. Riigikogu saal on
tegelikkuses hoopis väiksem kui telekast
vaadatuna. Helmen Kütt rääkis meile
sellest, kuidas fraktsioonid paigutuvad,
kuidas käib hääletamine ja millised on
Riigikogu töö põhimõtted.
Seejärel algas Riigikogu infotund,
mida me saime kuulata-vaadata külaliste

rõdult. Esimesed küsimused puudutasid
alkoholipoliitikat ja oli märgata, et nii
Riigikogu liikmed kui ka ministrid olid seda
teemat käsitledes üsna emotsionaalsed.
Poole tunni pärast tuli meile järele
giid ning tutvustas Riigikogu hoonet ja
rääkis Helmen Kütist veelgi põhjalikumalt
Riigikogu tegevusest. Tema jutust selgus,
et meie parlament on tegelikult väga avalik
asutus ja igaüks võib minna Riigikogu
istungeid kuulama. Tõsi küll, enne tehakse
turvakontroll ja ka Riigikogu hoones
liikumise ajal hoitakse tal silm peal.
Pärast ringkäiku Riigikogus ootas meid
Eesti Panga muuseum, kus saime pooleteise
tunni jooksul ülevaate Eestis käibel olnud
rahast ja Eesti Panga ülesannetest.

Riigikogu tegemisi tutvustab Helmen Kütt.

Foto: Lembe Lahtmaa

Eda Kivisild
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Naiskodukaitsjad korrastavad
unustusse jäänud kalmud
Sakala ringkonna naiskodukaitsjad
otsustasid Eestile juubeliks kinkida saja
mahajäetud haua korrastamise, idee autor
ja eestvedaja on Margit Rei.
„Käisin mõttes mööda Viljandi parke
ja lasteaedu ning jäin pidama surnuaedade
juures. Meil on palju tuntud inimesi, kelle
hauad on jäänud unarusse, rääkimata siis
tavaliste eestlaste kalmudest,“ sõnas Rei.
„Kõik nad on ju elanud ja töötanud Eesti
Vabariigi heaks.“
Korrastamist vajavad hauad otsiti välja
koostöös kohalike omavalitsustega. Haudade
korrastamist Viljandis juhib Margit Rei,
Suure-Jaanis sealse jaoskonna esinaine
Tairi Lappalainen ning Tarvastus jaoskonna
juhatuse liige Karoliina Maisla.
Rei sõnul on tööd piisavalt. „Me peame
võsa raiuma, oksi lõikama, umbrohtu
kitkuma. Soovime, et mahajäetud hauad
näeksid kasvõi ühe aasta jooksul hoolitsetud
välja,“ lisas ta.
Tarvastu kalmistul on kohalik omavalitsus
kõik tuntud inimeste hauad korda tehtud,

Pisa Jotos laadis võistlejad
heade emotsioonidega

nii et naiskodukaitsjad korrastavad tavaliste
inimeste kalme.
„Oleme korda teinud 20 viimset
puhkepaika ja suve jooksul kavatseme veel
viis teha,“ sõnas Karoliina Maisla.
Ta märkis, et väljavalitud haudade hulgas
oli ka neid, kuhu on kadunuke maetud sada
aastat tagasi ja kogu ristile kirjutatu oli selgelt
näha.
„Sada aastat tagasi tehti ikka suurepärast
tööd,“ lisas ta.
Koos naiskodukaitsjatega olid Tarvastu
surnuaial haudu korrastamas ka noorkotkad
ja kodutütred.
Suure-Jaani kalmistul on korda tehtud viis
hooldamata jäänud hauda.
„Alustasime tuntud inimeste kalmudest
ja sügise poole jätkame,“ ütles Suure-Jaani
jaoskonna esinaine Tairi Lappalainen.
Matmispaikade korrastamine peaks
lõppema sügiseks.
Eda Kivisild

Suure-Jaani kalmistul koristasid naiskodukaitsjad Vabadussõjas hukkunud alamleitnant
Arnold Aleksander Tissi hauda. Foto: Tairi Lappalainen

25.-26. maini leidis Soomes
Kuopios aset võistlus Pisa Jotos,
kus osales 35 võistkonda.
Kui ma sellele nädalavahetusele mõtlen, tulevad
külmavärinad
peale.
Nii
äge.... Mina, Daniela, (vanuse
jätan
parem
mainimata,
järsku petan mõne kehvema
silmanägemisega inimese veel
ära) ületasin ennast. Täiesti
uskumatu!
Pisa
Jotose
võistluse
esimesel päeval pidi rada
olema linnulennult 18 km
pikkune. Tegelikult kujunes
see mitu kilomeetrit pikemaks,
kõndisime läbi 24 km ja teisel
päeval käidud kuus kilomeetrit
oli selle kõrval köömes.
Võistlustele läksime viiekesi:
esindaja Tiina Ott ja siis meie

- Eleriin Lõssov, Karolina
Pugal, Marleen Riiner ja mina.
Mõlemal päeval olid rajal ka
erinevad ülesannete punktid.
Saime karkudega kõndida,
relvaga lasta, esmaabi anda, tuld
teha, vett filteerida, sõlmi teha,
laulda ja muudki.
Näiteks saime veel teada, et
soomlaste arvates on astelpaju
marjad ja hundinui mürgised.
No eks me järgmine kord ole
targemad. Huvitav, mida ma
nüüd nende marjadega teen,
mis sügavkülmikus hoiul on.
Söödan vaenlasele?
Kudumise suhtes polnud
me ka kõige nutikamad. Tuli
välja, et kassaer ja pilliroog on
ühed tähtsamad asjad vaiba
kudumises. No ma ei tea, järsku
keegi järgmine kord mainiks

neile, et google tõlge ei ole just
kõige usaldusväärsem.
Kohapeal abistas meid proua
Lembi, kes oli nagu vanaema
eest. Esimesel päeval helistas
ta meile rajal olles seitse korda,
et ikka kindel olla, et meil kõik
hästi on. Oli hästi. Kohe väga
hästi. Nalja sai palju ja loodus
oli lihtsalt imeline.
Rada oli raske, aga huvitav:
mäest üles ja alla. Sellist rada
juba Eestis pole. Telefon on
igatahes ilusaid pilte täis.
Võistlusel osales 35 võistkonda,
kellest katkestasid kolm. Meie
jäime 22. kohale.
Daniela Erit
Sakala ringkonna
naiskodukaitsja

Sakala ringkonna esindajad nautisid Pisa Jotosel keerulist rada ja vanaemalikku hoolitsust.
Foto: Roomet Kuhi

Eesti kangelaste järelpõlv soovib moodustada
Vabadusristi Vennaskonna
Selle aasta jaanuari viimastel
päevadel kutsus Priit Silla Viljandisse
Kaitseliidu Sakala maleva staapi
kokku
Vabadusristi
kavaleride
järeltulijad ja vabadusvõitlejad,
et
panna
alus
Vabadusristi
Vennaskonnale. Vastuseid hakati
otsima küsimusele, kuidas me seda
teeme. Vestlusringis istusid Ruuben
Lambur Virumaalt, Andres Sööt,
Ants Sild, Kristi Vastisson koos
pojaga, Toomas Univer, Kalju Mätik,
Jüri Ager, Toivo Univer, Margus
Hans Kuuse, Enn Tarto koos pojaga
ja vaatlejana mina, kes pidi sellest
kirjutama loo.
Läks aga teisiti, sest tervis
vedas alt. Nüüd olles kodus tagasi,
otsustasin põgusalt siiski seda
sündmust valgustada.
Esimese
küsimusena
võeti
arutusele, kes me oleme. Kas
Vabadusristi vennaskonda peaks
ja võiks kuuluda
ka viimasele
okupatsioonile vastu hakanud?
Arvamusi oli mitmesuguseid, kuid
kõlama jäi mõte, et peale eespool
mainitute võiksid sinna kuuluda ka
tegusad metsavennad nagu Ruuben

Lambur jt. Teine küsimus oli, mida
me tahame teha ja mida me saame
teha. Meie peamine siht oleks
noorte isamaaline kasvatus. Koht,
kus mõistetakse antud probleemi
tähtsust noorsoo kujundamisel, on
Kaitseliit. Kas tegutseda Kaitseliidu
tiiva all või koos Kaitseliiduga? Need
küsimused ootavad lahendust. Kolm
küsimus oli, kuidas me seda teeme.
Tänapäeval on mõeldamatu, et
oma rahvast saaks valgustada ilma
ajakirjanduse ja sotsiaalmeediata.
Kõiki neid võimalusi, eriti aga
interneti
võimalusi,
peaksime
ära kasutama. Kui tahame mõju
avaldada, peame olema nähtavad.
Kaitseliit näeks meeleldi, et
võtaksime enda kanda sõjahaudade
hooldamise ning paneksime käed
külge, kus vaja. Peaksime olema
kohal võimalikult paljudel leina- ja
mälestuskogunemistel ning riiklikel
sündmustel.
Küsimusi kerkis palju, ammendavaid vastuseid aga nappis.
Siinkohal pole võimalik ära tuua
kõikide arvamust, küll aga peatun
lühidalt Enn Tarto arvamusel: „Sain

Priidult kirja, et on moodustamisel
Vabadusristi Vennaskond. Arvasin,
et siin on rahvast koos murdu, aga ei
ole. Kas siinsel seltskonnal on jõudu
moodustada uus vennaskond? Kui
see tekiks ja nad oleksid võimelised

võitlema Eesti riigi ja rahva
iseseisvuse eest, oleks tore! Selleks
oleks aga vaja noort jõudu, kes asja
käsile võtaks. Meie 70+ aastased on
oma tegemised teinud.”
Algus on tehtud, pikk tee aga

veel minna. Kes on vennaskonna
tegevusest huvitatud, palun võtke
ühendust Priit Sillaga telefonil +372
528 4734.

Sakala malevasse tulid kokku Vabaduse Risti kavaleride järeltulijad, et luua oma vennaskond.
Foto: Vitali Vahtramäe

Ants Kalam
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Punapargi lahingus tuli eestlaste väel vastu võtta kaotus
1918. aasta detsembri
keskpaigas taganesid viimased
Saksa
okupatsiooniväe
kolonnid Tartust läbi Viljandi
Mõisaküla
ja
Voltveti
(Tihemetsa - A.K.) suunas,
tekitades kohalikele elanikele
suurt kahju marodeerimisega.
Sakslased sõitsid salkadena
mööda maad ringi ja
“rekvireerisid”
ähvarduste
najal vilja, heina, hobuseid,
kariloomi ja muud varandust,
millele ligi pääsesid. Kohaliku
Kaitseliidu salgad olid nende
takistamiseks liiga nõrgad.
Abi saamiseks pöörduti
tollase 6. jalaväepolgu poole.
Polguülem Johan Puskar
saatis 17. detsembril Pärnust
Mõisakülla
jalaluurajate
50-mehelise salga leitnant
Verner Limbergi juhatusel,
tehes
neile
ülesandeks
jälgida sakslaste läbiminekut
Voltvetist.
Jalaluurajate
komandole
järgnes
20.
detsembril
ratsaluurajate
komando: 30 ratsanikku
leitnant Jaan Pedaja juhatusel
ja üks raskekuulipildujate
rühm.
20. detsembril jõudis
Tartust Viljandisse sakslaste
väesalk
kindralleitnant
Ludwig von Estorffi juhatusel.
Seal
tahtsid
kohalikud
omavalitsuse
tegelased
sakslastega kokku leppida, et
nad moonatagavarasid maalt
välja ei veaks. Läbirääkimised
pidid algama 21. detsembril
pärastlõunal, kuid enne
määratud tähtaega lahkusid
sakslased vooridega linnast,
et Voltveti ja Mazsalaca
kaudu Riiga jõuda. Sama
päeva õhtuks jõudsid nad
Halliste kiriku ümbruskonna
mõisatesse, „rekvireerides“
teekonnal elanikelt kõik,
mida oli võimalik kaasa võtta.

Läbirääkimised
sakslastega
22. detsembril sõitis
22-meheline ratsaluurajate
salk leitnant Jaan Pedaja
juhatusel Mõisaküla–Voltveti
maanteel Voltveti suunas
ja kohtas Riitsaare kohal
Saksa ratsasalka. Pedaja
peatas sakslased, nõudes
neilt ülearuste relvade ja
kohalikelt elanikelt riisutud
kraami tagasiandmist. Algul
paistsid sakslased küllaltki
järeleandlikud olevat, kuid
siis saabus neid kohale
suurem salk ja kohe muutus
ka käitumine.
Nähes vastase järjest
suurenevat ülekaalu, pöördus
leitnant Pedaja oma salgaga
umbes 500 meetrit teest
kõrval asuvale metsaservale,
kus ta igaks juhuks käsutas
mehed lahingukorda. Pedaja
läks läbirääkimisi jätkama,
käskides tema märguande
peale tuli avada. Sõnavahetus
muutus järjest ägedamaks.
Sakslasi vooris järjest juurde
ja ratsanike suunas seati üles
kuulipilduja.
Pedaja võeti kinni, ilma
et ta oleks oma meestele
saanud tulistamiseks märku
anda. Meestel ei jäänud
muud üle, kui Mõisakülla
tagasi sõita ja teatada

LUSTAKAD
LOOD

juhtunust
polguülemale.
Polguülem käskis seepeale
sõita Voltvetti jalaluurajate
komandol
Mõisakülast
ja 1. roodul Pärnust, et
vabastada leitnant Pedaja
ja tagasi nõuda röövitud
kraam. Üksused pidid välja
sõitma sellise arvestusega, et
mõlemad jõuaksid Voltvetti
23. detsembril kell 11. Oma
nõudmised
sakslastele
pidi esitama jalaluurajate
komando ülem leitnant
Limberg.
1. rood alamleitnant
Jaan Maide juhatusel pidi
lahkuma rongilt KilingiNõmmel ja lõikama läbi
sakslaste tee Voltveti–Jäärja
teel Nurmeotsa talu juures.
Mõlemal
üksusel
kästi
võimalusel hoiduda relvade
tarvitamisest läbirääkimistel.
23. detsembri hommikul
kell 10 sõitis Mõisakülast
välja kahes kaubavagunis
40
jalaluurajat
kahe
raskekuulipildujaga.
Mõni
tund varem oli Pärnust
lahkunud 128-meheline 1.
rood alamleitnant Maide
juhatusel. Kaasa sõitis ka 1.
pataljoni ülem alamkapten
Karl Tallo.

Sõduri poole, kes valvab
väeosa
objekti,
astub
inspekteeriv ohvitser.
„Perekonnanimi?”
„Ivanov.”
„Mida valvad?”
„Sõjaväeladu, relvad, mürsud,
granaadid...”
„Miks sa mulle kõike seda
räägid, äkki ma olen ümber
riietatud spioon?!”
Lask automaadist. Sõdur
omaette: „Sa kujuta ette,
missugune lurjus!”
Mees tuleb kalapoodi ja ostab
suure haugi. Maksab raha ja
palub müüjat, et too viskaks
selle kala talle.
„Aga milleks seda vaja on?”
küsib müüja.
„Siis ma võin kõigile ausalt
öelda, et püüdsin täna haugi!”
Elu on ikka kummaline.
Tuletagem meelde jalgpalli
ma ai l mame ist r ivõist lus i
juulis 2010: neegrid mängisid
neegritega, aga kaotasid
prantslased!

Plaan läks vett vedama
Plaan tundus ilmsele
vastase ülekaalule vaatamata
hea ja võis isegi õnnestuda,
aga
läks
teisiti.
Kui
jalaluurajad jõudsid rongiga
Punapargi saeveski juurde,
märkasid nad Voltvetist üle
raudtee lõuna poole liikuvat
pikka sakslaste kolonni.
Vedurijuht ei jõudnud rongi
enam peatada ja poolitas
kolonni
mõnikümmend
meetrit ülesõidukohast Voltveti jaama pool. Leitnant
Verner Limberg ja lipnik
Kirschfeldt keelasid meestel
vagunitest väljumise ja tahtsid
sakslastega läbirääkimistesse
astuda, et nõuda neilt
omavoliliselt võetud vara
tagasiandmist ja vangistatud
leitnant Pedaja vabastamist.
Sakslaste
ootamatust
nägemisest ärevusse sattunud
mehed hüppasid aga keelust
hoolimata vagunitest välja,
et
sakslaste
liikumistee
tõkestada. Üks sadulas istuv
Saksa ohvitser võttis revolvri
ja sihtis lähenevat Limbergi.
Samal ajal tulistas reamees
Jaan Lindau ohvitseri oma
revolvrist. Ta sai pihta ja
kukkus kraavi. Kuulnud lasku,
hargnesid Saksa ratsanikud
teeäärtel lahingukorda ning
avasid tule. Jalaluurajad
varjusid saekaatris leiduvate
saepuruhunnikute
ja
puuvirnade taha ning avasid
vastutule,
tuues
kohale
ka kuulipilduja. Kõrged
lauavirnad pakkusid head
kaitset.
Paarkümmend minutit
kestis
korralik
lahing.
Sakslastel
õnnestus
seada
laskevalmis
üks
kergesuurtükk ja avada tuli
rongi suunas. Suures arvulises
ülekaalus võtsid sakslased
initsiatiivi endi kätte ja
alustasid juba korrapärast
pealetungi jalaluurajate vastu.

Öö. Köögis avaneb külmkapi
uks, välja roomab hiir.
Ümber keha viinerid, nägu
hapukoorene, käppade vahel
hoiab juustu ja sibab oma
uru poole. Selle ees seisab
hiirelõks ja sees on tükk vana
juustu.
Hiir lükkab käpaga lõksu
kõrvale ja lausub: „Ausõna,
nagu lasteaed!”.
„Kaarel, kas sul on mõni
tuttav politseis?”
„On küll, minu nõbu Peeter.”
„Ja mida ta seal teeb?”
„Istub
teist
nädalat
arestimajas!”
Leitnant Limberg sai aru
olukorra lootusetusest. Ta
käskis meestel vagunitesse
taganeda
ning
rongil
edasi sõita Voltveti jaama
suunas.
Käsku
kuulasid
ainult üheksa meest, nemad
pääsesidki rongiga tule alt
välja. Ka ülejäänud sõdurid
ja kaitseliitlased taganesid
maastikku kasutades järkjärgult jaama suunas. Seitse
meest, kes tahtsid vastu
panna viimse padrunini,
langesid sakslaste kätte vangi.
Nad piirati ümber ja torgati
tääkidega surnuks.

Omapäi tegutsemine
tõi kaotuse
Lahingu käigu otsustas see,
et mõlemad salgad tegutsesid
kahjuks omapead. Sakslaste
kätte vangilangenuist pääses
eluga ainult reamees Jaan
Roots, kes päästis end
kavalusega. Ta peitis püssi
lumehange ja hakkas puid
riita laduma öeldes, et ta
on saeveski tööline. Kui
aga sakslased leidsid veidi
hiljem lumest tema püssi,
hiilis
Roots
lauavirnade
vahelt maja lakka ja peitis
end heintesse. Vaatamata
hoolikaile otsinguile jäigi ta

leidmata ning hiljem ühines
ta Mõisakülas oma meestega.
Taganevad
jalaluurajad
kohtusid rongiga Voltveti
jaamas ja sõitsid samal
õhtul tagasi Mõisakülla. Ka
hilinenud 1. rood Pärnust
asus oma rongile ja sõitis edasi
Mõisakülla.
Punapargi lahing oli
ainus tõsisem relvastatud
kokkupõrge
eestlaste
ja
sakslaste
vahel
viimaste
lahkumisel Eestist. Jalaluurajate kaotused lahingus
olid 9 meest surnuna ja 3
haavatuina. Sakslased kaotasid
22 surnuina ja 30 haavatuina.
Leitnant Jaan Pedaja
viisid sakslased Riiga. Tal
õnnestus põgeneda, kuid
sattus Mõisakülas uuesti
vangi, sedapuhku enamlaste
kätte. Ta viidi Valka, kus ta 21.
jaanuaril maha lasti.
Valga linna vabastamise
järel toodi Pedaja surnukeha
koduvalda ja maeti 11.
veebruaril
rahva
rohkel
osavõtul Saarde surnuaiale.
12. augustil 1934 avati
Vabadussõja
Punapargi
lahingus langenute auks
mälestusmärk. 1950. aastal
nõukogude okupatsiooni ajal
lasti see õhku.
Laulva revolutsiooni ajal

Vanas Kreekas oli selline tava:
kui parlamendisaadik esitas
parlamendis uue seaduse,
tegi ta seda, nöör kaelas,
platvormil seistes.
Kui seadus vastu võeti, võeti
ka nöör ära.
Kui seadust vastu ei võetud –
võeti platvorm ära!

pandi mälestuskivi kildudest
kokku ja taasavati 15.
oktoobril 1988.
Ants Kalam
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Kaitseliidus käib õppus.
Inspekteeriv ohvitser küsitleb
keskealist
kaitseliitlast.
Ohvitser: „Ütle, Ants, mida sa
teed, kui vasakul on vaenlane
ja paremal on vaenlane?”
Ants: „Võtan automaadi ja
tapan mõlemad ära!”
Ohvitser: „Väga hea, Aga
kui paremal on 2 vaenlast ja
vasakul ka 2 vaenlast ning
sinu ette sõidab veel tank?”
Ants: „Võtan automaadi,
lasen kõik maha ja tanki pihta
viskan süütepudeli!”
Ohvitser uuesti: „Tubli, aga
kui nüüd vasemal ja paremal
on 10 sõdurit ja sinu ees on 2
tanki?”
Ants: „Tohin ma ka ühe
küsimuse esitada, härra
ohvitser?”
Ohvitser: „Palun.”
Ants: „Kas ma olen siis nüüd
Kaitseliidus üksinda vä?”

