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Lilli – Ungurini piiripunktis tähistati Balti keti 29. aastapäeva
23. augustil tähistati
Lilli-Ungurini piiripunktis
Balti keti 28. aastapäeva,
peost võtsid osa nii eestlased
kui ka lätlased.
29.
aastat
tagasi
moodustus maailma pikim
inimkett, mida oli näha
ka kosmosest. See kulges
Tallinnast läbi Riia Vilniusse,
kus
baltimaade
rahvad
rivistusid üle 600 kilomeetri
pikkuseks
ühendanud
katkematuks
inimahelaks.
Sellist Balti riikide ühtsust
demonstreerida
maailmale
meie rahvaste vabadustahet
polnud enne nähtud. Otsuse
inimketi
korraldamiseks
võtsid vastu Pärnus 15. juulil
1989 Eesti, Läti ja Leedu
rahvarinded. Meeleavaldus
oli
ajastatud
MolotovRibbentropi
pakti
allakirjutamise 50. aastapäevale,
mille salaprotokollid viisid
Balti riikide okupeerimise ja
annekteerimiseni NSV Liidu

poolt.
23.
augustil
1989
ühendasid käe ligikaudu kaks
miljonit inimest ehk umbes
25% Eesti, Läti ja Leedu
tolleaegsest elanikkonnast,
skandeerides
“Vabadus!”,
“Brīvība!” (läti) ja “Laisve!”
(leedu). Seda sündmust,
mis andis tõuke Balti riikide
iseseisvumisele,
hakati
kutsuma Balti ketiks.
Nüüd, 29 aastat hiljem
tuletati seda päeva meelde
piduliku kontserdiga samas
kohas. Huvi ürituse vastu
oli suur, sest rahvast järjest
tuli ja tuli. Parklad täitusid
autodest ruttu ja teeäärtes
ulatus parkijate rivi rohkem
kui kilomeetri pikkuseks.
Kaitseliidu
pakutud
sõdurisuppigi ei jätkunud
kõikidele, otsa lõppesid
lipud ja õhupallid. Aga ega
siia tuldudki supile, vaid
meenutama
möödunud
aega. Paljudel kohale tulnuil

oli ilmselt isiklik mälestus
toonasest sündmusest, nagu
minulgi. Ka mina seisin 29
aastat tagasi lipuga ringis
ümber
lõkke,
uskudes
sinisilmselt kõike, mida meile
räägiti.
Seekord meenutasid seda
päeva Mulgi valla volikogu
esimees Arvo Maling ja
Läti omavalitsuse juht, kes
polnud vastastikku kiitusega
kitsid. Õhus oli tunda jälle
kahe naaberriigi ühtsuse
tunnet. Kaunilt sumeda
augustiõhtu sisustas Politseija Piirivalveameti orkestri
kontserdituur „Mööda piiri”
ja lõppakordi õhtule andsid
läti isetegevuslased. Tantsuga
sumedast suveööst mindigi
lõbusalt koduteele, lootuses
kohtuda jälle aasta pärast
juubeliüritusel.
Ants Kalam

Fotod: Kai Kannistu
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OMA MÕTE
Ohud ei kao kuhugi
Üldiselt olin ma põrssapõlves muidugi üsna tubli ja
eeskujulik tegelinski. Mõne meelest isegi nohik. Jah, tõepoolest,
hinded olid mul üldiselt korras, aga kokkuvõttes tuleb tõdeda,
et poisid jäävad poisteks. Midagi pole teha, kraaniga mudelitele
on kohe mõnuga seda enesehävituslikkust ja uljast uudishimu
geenidesse süstitud ning ega metsikut looma ikka puuris hoia.
No alustame kasvõi kõige tavalisemast. Milline marakratt
ei oleks turninud puude otsas? See on ju õnneliku lapsepõlve
üks osa. Mina olin omal ajal kodukandis turnimise superstaar.
Vahet polnud, kas suutsin end üles vinnata õuele sätitud
vaibakloppimise raamile või oli naabrimees uduse peaga redeli
kuuri najale püsti jätnud. Kui andis end kõrgustesse vinnata,
siis seda ma ka tegin. Kõrgel serval kõõludes alla maailma peale
vaadata oli omamoodi erutav. Paari sentimeetri kaugusel hiiliv
oht pani adrenaliini vohama ja tõi naeratuse näole.
Loomulikult oli kõrgusi, millelt võis ka täies rahus alla
hüpata, suurimaks hirmuks vaid jalataldade kerge põrutus. Aga
sellised kahe- või kolmemeetrised servad muutusid tasapisi
igavaks. Neis polnud enam seda väljakutset. Ühel hetkel ei
tundunud kuuriservalt alla vaatamine enam mõnusalt sisikonda
õõnsaks võtva närvidemänguna. Eks siis tulid mängu juba
kõikvõimalikud pooleliolevad ehitised. Ja selliseid nõukaajal
muidugi jagus. Kutsuvaid betoonmonstrumeid oli ka minu
toonases kodulinnas Elvas ning mõistagi ei valvanud neid siis
keegi. Kui mõnel objektil oligi tara ümber, siis see lisas ainult
põnevust.
Edasised mängud polnud enam süütud poisslaste
sekeldused, milles võis heal juhul põlve marraskile kukkuda
või pisut jalataldu põrutada. Üle mitmekorruselise sügaviku
ühelt betoonkamakalt teisele hüpata oli juba puhas lollus. Aga
nagu ma juba ütlesin – poisid ongi natukene totud. On olnud
läbi ajaloo ja jäävad kah sellisteks. Või mis ma räägin, tegelikult
jääb suurem või väiksem killuke poisiklutti alles ka igasse
täismehesse. Siis on juba tarkuse asi, kui suurel määral ja mis
olukorras ta tolle jõmpsika endast välja laseb.
Minul läks igatahes õige tükk aega, enne kui enda sisemise
marakrati taltsutatud sain. Enne jõudis igasuguseid jamasid
juhtuda. Ei ole minagi pääsenud perioodist, kus mässumeel
pead tõstab, vanematega suhted sassi vusserdab ja siis laia
ilma jaburusi korda saatma tõukab. Mõistagi tuleb sellistes
olukordades mängu ka alkohol ning otsused ja ettevõtmised
võivad minna päris totraks kätte. Isegi eluohtlikuks. Ma ei
hakka siinkohal lahti rääkima, millega tollel hämaral perioodil
hakkama sain, aga võin öelda, et olen õnnelik, et hing sisse jäi.
Nii endale kui ka minu toonastele kamraadidele. Oleks võinud
minna hoopis teisiti. Oleks võinud minna nii, nagu oleme
pidanud lugema viimasel ajal leheveergudelt.
Selles, et igas mehes on killuke poissi, pole iseenesest midagi
halba. Paras annus lapsemeelsust annab elule värvid, toob
argipäeva rõõmu. Tähtis on aga mitte kaotada ohutaju. Sest
oht hiilib meie ümber alati. Ja lõppude lõpuks me tahame ju
elada, on nii? Sest kui meid enam olemas pole, ei saa me ka oma
väikseid armsaid värvi andvaid ja adrenaliini pumpavaid lollusi
teha.
On piirid, mida ületades enam tagasiteed ei ole. Seda
tasub meeles pidada. Minul oli õnne ja ma sain perutavatel
ratsudel hoo enne kuristikuserva maha tõmmatud. Mina saan
rääkida oma lugu ja manitseda teisigi ohuga aupaklikult ümber
käima. Seda nii isiklikul tasandil kui rahvuse ja riigina. Me
peame kestma ja elama, et seda saaksid teha ka need, kes tulevad
pärast meid. Ja me peame jagama tarkust, et ei korduks vead,
mida meie oleme teinud. Elagu noorus ja elagu Eesti Vabariik!

Kuperjanovlaste rada ei hirmutanud noori trassi pikkusega
Augusti keskel toimunud
Kuperjanovlaste
raja
pikkus oli küll sel aastal
kolmekohaline,
kuid
see ei heidutanud noori
entusiastlikult rajal seiklema
ning raskel retkel osales 16
võistkonda.
Valgamaa
Noorte
Kotkaste ja Kodutütarde
retk Kuperjanovlaste rada
korraldati koostöös Naiskodukaitse ja Kaitseliiduga
ning oli eelnenutest erinev.
Eesti Vabariigi juubeli puhul
otsustati, et kilomeetrite arv
võiks samuti olla sümboolne
sada. Pikale retkele pani end
kirja 19 võistkonda, neist
tuli kohale 16: Valgamaa,
Sakala, Tartu, Jõgeva ja
Pärnumaa malevatest ning
Rootsi lennuväe vabatahtlike
organisatsioonist.
Kolmapäeval, 15. augusti
hommikul
startisid kõik
rõõmsate
nägudega
ja
entusiastlikult. Esimese päeva
esimene punkt oli pildistamine, järgmine õhupüssist
laskmine ning siis ootas
ees 2,4-meetrise takistuse
ületamine, kus oli tarvis ka
meeskonnatööd.
Järgmises punktis ootas
esmaabi. Võistlejatele oli
antud kaheksa ülesannet,
millest igaühe lahendamine
andis viis punkti. Vaja
oli teha rõhkside, panna
kannatanu
küliliasendisse,
teha kanderaam, tegelda
kehas
oleva
võõrkehaga
– erinevad ülesandeid oli
palju. Eelnevalt olid küll
küsimused
võistkondadele
ette antud, kuid ülesannete
lahendamine võistlusel näitas
meeskonnatööd.
Ühes
punktis
tuli
võistlejatel parvetada kuival
maal. Selleks oli mitu

toru ja üks euroalus, kuhu
kõik neljakesi pidid maad
puudutamata ära mahtuma.
Järgmine punkt sisaldas
tulepulgaga tule tegemist, kus
meeskonnad said proovile
panna oma füüsikaoskused.
Edasi ootas veel öine
orienteerumine, kus võistlejad
niigi pikalt kõndinuna pidid
metsas SI-pulkadega ringi
jooksma.
Järgmine
hommik
hakkas pihta Laanemetsa
karjääris takistusrajaga. Rada
polnud lihtne – mägedest
üles-alla, läbi veest ja võrgu
alt, suurimast mäest üles
ronimine ja seinaületus, kus
takistusest üleminek võis kesta
maksimaalselt viis minutit.
Positiivsust lisas ehk see,
et järgmises punktis ootas
järvevaatega
viietärniline
metsahotell, kus sai sooja
sööki ja meditsiinilist abi. Aga
seal ei saanud ainult puhata,
vaid samal ajal pidi minema
ka luurele ja asetama eelmisel
õhtul antud “miini” ehk
telliskivi luurealasse.
Ehkki võistlejad võisid
tegelikult veidikenegi magada,
oli näha, et paljud ei tahtnudki
kohe magama minna, vaid
jutustasid veel pikka aega.
Kolmandal päeval tuli oma
oskusi näidata loomakoljude
äratundmisel,
sõlmede,
politsei- ja sideülesannete
lahendamisel.
Laupäeva
viimase
punktina
ootas
nelja kilomeetri pikkune
lõpujooks. Finiš oli Valga
spordihalli juures, kus Hannes
Vanatoa ja Kaimo Vahtra kõik
meeskonnad soojalt vastu
võtsid ja neid kiitsid.
Kõik alustanud meeskonnad ka lõpetasid. Finišis
oli lõpetajate emotsioone
väga ilus vaadata: kes oli

imestunud, kes nuttis õnnest,
kes oli väsinud. Küsimusele,
kas nad plaanivad osaleda ka
järgmisel aastal, tuli peamiselt
vastuseks kindel jah.
Kõik ekstreemsust otsivad
noored võivad rõõmustada,
sest ka järgmise aasta
Kuperjanovlaste rada tuleb

sama hullumeelne, vägev ja
raske.
Kuperjanovlaste
rada
toimub alates aastast 1998.
Mareli Nielson

Rootsi võistkonna liikmed takistust ületamas.

Tartu maleva noored kotkad takistusrajal Laanemetsa karjääris.

Sakala kodutütred ja esindaja jooksmas finišijoone poole.

Üllar Priks
Sakala maleva kaitseliitlane
Sakala ajakirjanik

Kirjutage meile oma kogemustest Kaitseliidus!
omamaa@kaitseliit.ee
Kuivalt purjetamine oli oodatust lihtsam.

OMA MAA
Kaitseliidu Lõuna-Eesti malevate ajaleht

Tellimisnumber 00911

Fotod: Mareli Nielson
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Võrus kombineeriti koloneli
25. augustil korraldas
Kaitseliidu Valgamaa malev
kombineeritud laskevõistluse
Koloneli laskmine, mille võitis
Võrumaa maleva võistkond.
Võistlus toimus Valgamaal
Tõlliste
vallas
Jaanikese
külas Metsniku lasketiirus ja
seekordne jõukatsumine oli
juba järjekorras 21.
Võistlusel osalesid jõustruktuuride neljaliikmelised
võistkonnad. Ohutuslindiga
märgistatud rajale lasti korraga
üks võistleja, keda saatis üks
kohtunik.
Võistlustrassist
kõrvalekaldumine
oli
keelatud. Raja läbimiseks
anti aega kümme minutit.
Ajalimiidi ületanud võistlejal
tuli tegevus katkestada ning
rajalt maha astuda. Rajal olles
tuli kanda kiivrit, kaitseprille,
kõrvatroppe,
killuvõi

kuulivesti ning jalaväerakmeid
või lahingvesti. Igal võistlejal
pidi
olema
kabuuris
täiskaliibriline teenistusrelv
ning kaks salve, igas salves
kaheksa padrunit.
Võistlus oli üles ehitatud
kolmele tegevusele, kuhu
pidi jõudma joostes: püstolist
laskmine,
granaadivise
ning automaadist laskmine.
Võistkonna
esindaja
sai
kaasa
aidata
üldajast
kuni 60 sekundilise maha
lahutamisega noolt visates.
Võrumaa võistlejaid abistas
esindaja 55 sekundiga.
Võidukasse
meeskonda
kuulusid Veiko Park, JaakJoseph Rumvolt, Jaanus Kala
ja Rivo Poltimäe. Võrumaa
maleva võistkonna esindaja
oli leitnant Villu Vasilkovski.
Lisaks
autasustati

kolme paremat individuaalarvestuses, kus esikoha
saavutas Jaak-Joseph Rumvolt
ning kolmanda koha Veiko
Park.
Järgnevatel aastatel tuleb
Võrumaa
maleval
võitu
kaitsta, et rändkarikas ka
pärast viiendat võitu ikka
malevasse jõuaks.
Villu Vasilkovski
Kaitseliidu Võrumaa
maleva
Instruktor - kompanii
ülem
Uno Minka
Võrumaa maleva
teavituspealik

Britannic… Eesti noorkotkad ja kodutütred Okehampton Battle Camp 2018-l.
Foto: William O’Loughlin

Võistluse üks ala oli 10 minuti jooksul lasta automaadist…

… ja püstolist.

Sakalast saarele:
Okehampton Battle Camp 2018
Tore ja turvaline laager, kus võidavad kõik

Fotod: Kärt Piirisild

Juunis toimus brittide
iga-aastane noorte suvelaager
Okehampton Battle Camp,
kus mul õnnestus osaleda koos
üheksa Eesti kaasvõitlejaga.
Lisaks meile oli seal veel
kümme
lätlast,
kümme
leedukat ja umbes 300 britti.
Okehampton Battle Camp
toimus ajavahemikul 21.
juunist 1. juulini ning seda
korraldas British Army Cadet
Force.
Viis noorkotkast valiti
välja eelmisel aastal Jõgeval
toimunud Baltic Guards
laagri
tulemuste
põhjal.
Kodutütarde paremik, kes
saab laagris osaleda, selgus
selle aasta valikupäeval. Neil
tuli sooritada nii füüsilisi
katseid kui ka inglise keele
oskuse test.
Laagris
läbime
Briti
instruktorite
juhendamisel
noorsõduri kursuse. Põhimõtteliselt on see samasugune
nagu meie riigikaitseõpetuse
raames läbitav noorsõduri
kursus, ainult et palju kergem
ja lapsesõbralikum.
Britid pööravad suurt
tähelepanu
turvalisusele.
Meile isegi tundus, et paljud
asjad olid üle turvatud.
Näiteks ei luba britid isegi
metsas nuga kasutada, sest
äkki lõikab keegi endale sisse.
Irooniline on asja juures
aga see, et kuigi nuga ei
tohtinud kasutada, oli enamik
harjutusi seotud tulirelvaga

ja seetõttu oli igal kadetil
pidevalt automaat näpus.
Ohutusele tulirelvaga ümber
käimisel aga ei pööratud nii
palju tähelepanu kui noa
kasutamisel.
Väga palju harjutusi oli
tulirelvadega. Nii nagu meie
koolinoortele on tulirelvaga
esmakordne
kokkupuude
enamasti riigikaitselaagris, oli
see ka brittidel.
Imelik asi on brittide
“võrdsus”. Kui meil Eestis
on võimaluste võrdsus, siis
Inglismaal on neil tulemuse
võrdsus. Mis tähendab, et kui
meie oleme harjunud sellega,
et võidab see, kes pingutab
rohkem, annab endast kõik ja
veelgi rohkem, siis Inglismaal
peavad kõik osavõtjad võitma,
sest muidu võib keegi ju
ennast halvasti tunda.
Minu jaoks oli harjumatu
veel see, et britid ei pane
kedagi karistuseks jooksma
või kätekõverdusi tegema.
Nende kõige jõhkram karistus
oli suuline noomitus ja seda
ka ainult äärmuslikel juhtudel.
Aga see võis olla nii ka laagri
suuruse tõttu.
Enne Inglismaale minekut
korraldati valiklaager, mille
põhjal võis järeldada, et
meid ootavad ees jõhkrad
katsumused ja vaata et
ettevalmistus
eriüksusega
liitumiseks. See tunne oli
ekslik. Inglismaal on ühed
kõige turvalisemad laagrid,

kus ma üldse olen käinud.
Näiteks võib tuua seda, et
ujuma minna ei tohtinud ilma
kiivri, kalipso ja päästevestita.
Minu arvates aga ei tohiks
noori mässida vati sisse, sest
kui nad saavad täiskasvanuks,
peavad hakkama iseseisvat elu
elama ning astuvad ohtlikku
maailma, siis nad ei pruugi
lihtsalt hakkama saada, eriti
kui neile on lapsest peale
räägitud, kui hea ja tore kõik
on ning neid on iga hinna
eest hoitud kõikide ohtude
eest. Minu arust ongi just vaja
noori lükata ohulähedasse
või stressirohkesse olukorda
ja lasta neil ise toime tulla.
Samamoodi toimivad ka
vaktsiinid. Natukene ohtu ja
valu tekitab immuunsuse ja
teadmise, kuidas ohte vältida.
Lõpetuseks
ütlen,
et
kuigi tundub, et britid on
heaoluühiskonnaga
liiale
läinud ja turvalisusega tuleks
tagasi tõmmata, oli laager
tore ja hariv. Lisaks saime
laagrist palju tutvusi. Ma võin
praegu minna Lätti, Leetu või
Inglismaale, igal pool oleks
mul tuttavad, kelle juurde
saaksin minna ja ühiseid
laagriaegu meenutada.
Georg Teiter
Sakala maleva noorkotkas

Kodutütred tundsid tänamisest rõõmu
15. juulil tähistati Paistu rahvamajas kontsert-aktusega Kodutütarde Sakala ringkonna 29.
taasloomise aastapäeva, kus pühaliku tõotuse andsid uued liikmed ning tunnustati tublisid
kodutütreid, noortejuhte ja organisatsiooni toetajaid.
Pidulikkust lisasid üritusele küünlavalgus, kodutütarde lipp ning laul. Kontsertosas esines
lihtsa ja südamliku kavaga Sandra Vesseluha. Lilli, kingitusi ning südamlikke sõnu jätkus kõigile
kohalviibijaile.
Kodutütarde teeneteristiga autasustati Kodutütarde Kuujäneste rühma juhendajat Moonika
Pärnat.
Kodutütarde hoolsuspaelaga aktiivse tegevuse eest tunnustati kodutütreid Kärttu ja Lisette
Põrki, Annabrita Kaldat, Marleen Riinerit ja Hedi-Riin Kivikast.
Kodutütarde peavanema tänukirja aktiivse töö eest kodutütardega pälvisid noortejuhid
Vika Zieds, Ly Sova ja Ülle Treimann ning sama tänukirja vääriliseks hinnati kodutütreid Hedly
Küperit, Meeri Erot ja Katarina Põldurit.
Kodutütarde Sakala ringkonna juhatuse tänukirjaga peeti meeles 24 tublit kodutütart, ühte
noortejuhti ja kahte toetajat.
Sõnavõttude vahel esitasid Paistu kodutütred muusikapalu. Pidulik päev kulmineerus ühise
tordisöömisega.
Tiina Ott

Uued liikmed annavad tõotuse.

Foto: Vika Zieds
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Kaitseliitlased veeresid läbi Eesti sajaga
13.-15. juulini toimus Kaitseliit
100 raames üle-eestiline rattamatk
Veereme sajaga. Sada ei tähendanud
seekord liikumiskiirust, vaid märkis
Kaitseliidu sajandat aastapäeva ning
sümboolselt ka osalenud inimesi
ja läbitud kilomeetreid. Kahte
viimast tuli tegelikult kokku küll
tunduvalt rohkem. Matkajate hulgas
oli Kaitseliidu, Naiskodukaitse,
Noorte Kotkaste ning Kodutütarde
liikmeid, nende pereliikmeid ja
partnerorganisatsioonide esindajad.
Veereme
sajaga
koosnes
kaheksast põhitrassist pikkusega
50 kuni 250 kilomeetrit ja need
said alguse Eesti eri nurkadest.
Vändati mööda metsa-, kruusaja kõvakattega teid, et pühapäeva
lõunaks kõik koos Paidesse jõuda.
Valga-Paide trassil alustasid
mõned ratturid juba reedel sõitu
Valgast, kuid suurem seltskond liitus
laupäeva hommikul Viljandis Sakala
maleva õuel. Enne sõidu alustamist
laaditi varustus bussile, tutvuti
saatemeeskonnaga, tuletati meelde
rattaga liikumise ohutusreegleid
ning kontrolliti sõiduvahendite
korrasolekut. Kui mõnel rattal
helkurid, tuled, signaalkell või
muu kohustuslik element puudus,
paigaldati kohe vajalik vidin külge, et
sõit ikka ohutult kulgeks. Iga rattur
sai rajale kaasa kaardi, joogipudeli,
sponsor Viking Line kinkekaardi
ning helkurvesti, mis kohe ka selga
tõmmati, ning matk võis alata.
Laupäeval kulgesime ViljandiSärevere lõigul. Rajale jäid esimese
riigisekretäri Theodor Andreas
Kääriku sünnikoht, Vabadussõja
mälestussammas
Suure-Jaanis,
Lõhavere linnamägi, Olustvere
mõisakompleks, riigimees Tõnis
Kinti
kodutalu,
metsavendade
mälestusmärk
Rassi
külas,
kaheteistkordse
laskespordi
maailmameistri August LiiverLiiviku sünnikoht ning Balti keti
mälestusmärk Säreveres.

Huvitavad ja harivad kohalood
Peatuspunktides sai vajaduse
korral veidi ratast kõpitseda,
keha kinnitada ning joogivarusid
täiendada, et lõõskava päikese käes
kõik ikka õhtuni vastu peaksid.
Saatemeeskond hoolitses selle eest,
et matk ei kujuneks vaid punktist
punkti väntamiseks, vaid oleks
ka silmaringi avardav. Nii said
ratturid giidide ja kohalike inimeste
vahendusel igas peatuskohas osa
põnevatest
kohalugudest.
Eriti
värvikaks ja meeldejäävaks kujunes
Tõnis Kinti kodutalu pererahva soe
ja siiras vastuvõtt ning põnevad lood
koha ajaloost ja elanikest. Talu katuse
all said ratturid varju ka kohale
jõudnud vihmapilve eest, mis jäi ka
ainsaks sajuhooks sel retkel.
Päeva lõpuks jõuti Säreverre,
kus Järvamaa Kutsehariduskeskuse
ühiselamus ratturid vastu võeti ja
ööbima lubati.
Pühapäeva hommikul liitus
ratturitega kolm Järva maleva meest,
mõnele rattale sai antud väikest
esmaabi ja algas matka viimane
etapp. Puhanuna ja rõõmsameelsena
suunduti kevadpealinna Türile, kus
külastati ringhäälingumuuseumit.
Muuseumi lainel matk ka jätkus,
kui ratturite rivi suundus Väätsa
jalgrattamuuseumisse.
Mõlemad
paigad pakkusid toredaid elamusi
oma põnevate kogude ja suurepäraste
giididega, kes olid justkui elavad
leksikonid ning rääkisid värvikalt
väljapanekus olevate esemete ajaja saamislugusid. Neid lugusid
ikka jagus ja oleks võinud kuulama
jäädagi, kuid märkamatult oli tund
siin ja tund seal kulunud ning tuli
teele asuda, et kokkulepitud ajaks
Paidesse jõuda.

liikujad on samaaegselt Väätsale
jõudnud. Seltsis on ikka segasem
ja nii löödi Väätsa paisjärve ääres
kampa, et viimased kilomeetrid koos
sõita. Peagi oldigi Paide linnapiiril,
kus oodati järele ka Võrust ja Jõgevalt
startinud ratturid. Neoonvestides
ratturite hulk aina suurenes ja peagi
oli kogu kamp koos. Uhkes rivis
veereti mööda linnatänavaid retke
lõpp-punkti, Paide Vallimäe suunas.
Vallimäel oli rattureid vastu
võtmas ja tervitamas Kaitseliidu
peastaabi
esindus
eesotsas
kindralmajor Meelis Kiiliga. Kõik
matka lõpetajad said kaela uhke
medali, linnaorkestri saatel suppi
ja jäätist süüa ning kes väntamisest
veel väsinud polnud, said ka tantsu
üles võtta. Suurt põnevust tekitas
sponsorite poolt välja pandud
auhindade
loosimine.
ValgaPaide trassil osalejatel oli põhjust
rõõmustada, sest seltskonda tuli
viiest võidust lausa kaks: hotellipakett
kahele ja Hawaii Expressi välja
pandud jalgratas.

Valga-Paide trassi kogupikkuseks
kujunes 205 kilomeetrit, mille
algusest lõpuni läbis neli ratturit.
Trassi erinevatel etappidel osales
kokku 25 ratturit, kes matkaga
ilmselgelt rahule jäid, avaldades oma
tänu rajameister Leili Särge rõõmsate
hõisete saatel korduvalt õhku visates
nagu laulupeolised dirigente.
Suvi on puhkuse, matkamise,
põnevate paikade avastamise ja uute

tuttavate leidmise aeg - kõike seda
Veereme sajaga matk ka pakkus.
Loodame, et uued ja vanad tuttavad
kohtuvad juba aasta pärast ning
matkast kujuneb traditsioon, et saaks
koos järgmise sajani edasi veereda.
Elerin Öövel
Sakala ringkonna
naiskodukaitsja

Muuseumides oleks kohalikke giide võinud kuulama jäädagi.

Paides ootas finiš
Kogu matka vältel sai kõigil
trassidel osalejate liikumist jälgida
LiveTeam äpi kaudu, kui ühel hetkel
avastati, et Viljandi ja Pärnu trassil

Teel Valgast Paidesse pidid ratturid vahel ka takistusi ületama.

Fotod: Jane Koitlepp

Adrenaliinijaht maa ja taeva vahel
27. juulil toimus Sakala
ringkonna Kodutütarde Paistu
ja Ümera rühma ühisüritus
Valma seikluspargis, kus pandi
proovile nii turnimisoskus kui
kõrgusekartus.
Kodutütarde
kasutuses
oli
suur mänguväljak mereröövlite
laevaga, 60-meetrine laskumisliin,
seikluspargi
mudilaste
rada,
sportmängude platsid ja minigolfi
rada. Lisaks oli võimalik kasutada
ka suurematele lastele ja täiskasvanutele mõeldud laskumisradasid.
Takistusrajad
olid
paigaldatud
neljakorruselise maja kõrgusele
tehismastidel platvormidele, mis
on ka ainulaadne meetod Eestis.
Võimalus oli avastada meie kaunist
kodumaad veidi teisest vaatenurgast
– puulatvade kõrguselt.
Kodutütred on heas vormis ja
hindavad kõrgelt aktiivset vaba
aja veetmist, mida võimaldavad
seikluspargid. Kogeda saab natuke
teravamaid elamusi, kui pakub
argipäev.
Pärast
60-meetrist
õhusõitu oli hea emotsioon kindlasti
pikaks ajaks tagatud. Aga peale
lõbu, adrenaliini ja eneseületamise
õpivad noored seikluspargis veel

ühiselt eesmärgi nimel töötama.
Erinevate radade läbimine tekitab
väikese võistlusmomendi ning see
annab piisavalt motivatsiooni, et
ennast ületada ning kaaslasi toetada
nii füüsiliselt kui ka vaimselt. Kuna
tullakse tavakeskkonnast välja, annab
see võimaluse näha rühmakaaslasi
teisest küljest ning neid paremini
tundma õppida. Seega on eriti hea
koos seigelda siis, kui kokku on
pandud mitu rühma või rühmaga on
vahetult liitunud uued liikmed, sest
seda meeskonnas töötamine annabki
– võimaluse üksteist paremini
tundma õppida ja uutel liikmetel
paremini oma rühma sulanduda.
Ehki meie tegevused sisaldavad
alati õpimomenti, oli tegu siiski ühe
mängulise päevaga, kus tähtsal kohal
olid huumor ja lõbus meel. Loodan,
et ühiselt seikluspargis veedetud
päev aitas meie heale läbisaamisele
ja koostööle märkimisväärselt kaasa
ning usun, et sellised elamused
jätavad meie noortesse positiivse
jälje ja jäävad meelde kogu eluks.
Tiina Ott

Maa ja taeva vahel. Valma seikluspargis oli võimalik kogeda teravamaid elamusi, kui argipäev pakub.
Foto: Tiina Ott
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Kolmepäevane jalgrattamatk kestis kuni „kopp oli ees“
20.-22. juulini toimus
naiskodukaitsjatele
järjekordne Mari Raamoti nimeline jalgrattamatk, seekord
Ida-Virumaal. Osalejaid oli
kokku 19 seitsmest ringkonnast, esindatud oli Sakala,
Tallinna, Viru, Saaremaa,
Tartu, Alutaguse ja Võrumaa
ringkond.
Naiskodukaitse jalgrattamatk
toimus
seekord
kaheksandat korda: varem
on matkad olnud 2010. aastal
Viljandimaal, 2011. aastal
Jõgeva- ja Tartumaal, aasta
hiljem Tartumaal, 2013.
aastal
Valgamaal,
2014.
aastal Põlvamaal; 2015. aastal
Valgamaal ning eelmisel aastal
viis matk meid Järvamaale ja
Lääne-Virumaale.
Mari Raamotile nimelise matka eesmärk on
end
sportlikult
proovile
panna, tutvuda kohaliku
kogukonna
kultuurija
vaatamisväärsustega
ning
meeldivalt koos aega veeta.
Matka korraldavadki kohalikud naiskodukaitsjad, kes
tunnevad kodukoha eluolu
ja huvitavaid paiku kõige
paremini.
Matka esimene päev algas
kogunemisega Jõhvis. Koos

sõideti ratastega Kukruse
Polaarmõisa, kus meid ootas
giidiga tuur. Sellele järgnes
Jaan Tätte külalisetendus
„Ristumine peateega“ Margus
Prangeliga peaosas. Mõlemad
ettevõtmised pakkusid positiivseid emotsioone. Pärast
etendust
olid
näitlejad
lahkelt valmis tulema meiega
ühispildile.
Laupäev algas varakult.
Külastasime giidi saatel Jõhvi
Mihkli kirikut ja kindluskiriku
muuseumit.
Pärast seda
asetasime
mälestusküünla
Mari Raamotile Vabadussõjas
langenute ausambale. Jõhvi
linnas ootas meid grupp noori
Ida-Virumaa tantsijaid „Eesti
tantsib“ raames, kus ratturitele
õpetati kiirelt sammud selgeks
Metsatöllu „Oma laulu ei leia
ma üles“ saatel.
Teekond jätkus Pannjärvel
ning Kurtna järvestikus.
Vahepeal sai kahel korral end
soojas järvevees värskendatud,
sest ilm oli kuum ja parmud
metsas ei andnud rahu. Nii
mõnigi sai maitsta selle aasta
esimesi
metsmaasikaid,
mustikaid ja metsvaarikaid.
Pärast lõunat ootas meid
Illuka mõisa ja kooli külastus
staažika õpetaja saatel, kes

tutvustas meile nii mõisa
ajalugu, kui näitas ka värskelt
renoveeritud kooli.
Õhtu
kulmineerus
paadisõiduga Aidu karjääris
ja
ujuvsaunas.
Samuti
saime kohapeal proovida
SUP-lauda ja kanuutada.
Grillisime ning nautisime
ilusat päikeseloojangut ja
suplust läbipaistvas vees.
Sellist imelist vaadet ja vahvat
kogemust poleks näiteks
Tallinnast tulijana osanud
ise planeerida, seega oleme
väga tänulikud kohalikule
korraldajale Dianale.
Kolmas päev viis meid
Maidla mõisa juurest Eesti
K a e v a n d u s mu u s e u m i s s e
Kohtla-Nõmmel. Järjekordselt
ootas meid giidiga tuur
muuseumi käikudes ajaloo
ja masinate tutvustamisega,
mille lõpetas kaevurilõuna.
Jälle olid kohal Ida-Viru
noored ja kordus juba
selgeks õpitud tants, aga
seekord ainulaadses kohas
kaevanduses maa all.
Nii
lõppes
ka
ligi
70
kilomeetri
pikkune
jalgrattamatk
kaevanduse
suure kopa ees ja oli aeg end
taas koduteele seada. Kõik
osalejad jäid matkaga väga

rahule: oli
soovinud
teekonda
väljakutset,
kes istusid

neid, kes oleksid
isegi
pikemat
ja
suuremat
aga oli ka neid,
üle pika aja alles

esimest korda jälle ratta
sadulasse. Üks on kindel:
Ida-Virumaa maastik on väga
ilus ja pakub palju huvitavaid
kohti avastamiseks ning

kohalikud on väga sõbralikud
ja uhked oma kodukandi üle.
Heidi Tormet,
Tallinna ringkonna
naiskodukaitsja

Foto: Heidi Tormet

Matkajad Kohtla-Nõmme kaevandusmuuseumis kopa (s)ees.

Paistu kodutütred tutvusid kajakimatkal Manilaiu saare loodusväärsustega
25. juunil hakkas Paistu
Kodutütardel
isamaalise
hariduse projekti käigus
seiklusrikas
merereis
Manilaiule. Ilm just kõige
ilusam ei olnud, aga sellest
hoolimata oli noorte meeleolu
hea. Kodutöö oli meil tehtud:
olime ju võtnud eesmärgiks
ühe mitmekülgseima faunaga
saarega tutvumise. Manilaid
on väike kivine laid Pärnu
maakonnas ning ühtlasi üks
väiksemaid
elutegevusega
laide Euroopas. Pärnumaa
suuruselt teine saar on
umbes viis kilomeetrit pikk
ja keskmiselt pool kilomeetrit
lai,
moodustades
koos
Anilaiuga maastikukaitseala.
Saare loodusväärtusteks
on haruldased taimed ja
rannaniidud. Soojadel mai- ja
juuniöödel võib siin aga kuulda
kõlavat kõrekontserti (kõred
ehk
juttselgkärnkonnad).
Manilaiul
ja
Kihnus
kutsutakse teda ka ronijaks
konnaks. Just seda ilmaime
me põhiliselt näha lootsimegi.
Kui kohalikud käivad
mandri ja saare vahet praami,
paadi või hõljukiga, siis meie
valisime mere ületamiseks
kajakid. Mitte et me kõvad
sõudjad või aerutajad oleksime
olnud, vaid ikka selleks, et
midagi uut õppida ja kogeda.
Nii ootaski meid Lao sadamas
ees giid - kogenud kajakijuht
Argo oma abilisega, kes
pidi meid turvaliselt Manija
saarele toimetama.
Esmalt
pakkisime

oma varustuse veekindlalt
kottidesse ja kajakkidesse.
Seejärel tutvusime matka
varustuse ning aerutamise
põhitõdedega.
Ilm
oli
endiselt piisavalt tuuline
ning tuli vastu võtta otsus
avamerele
mitte
minna
ning harjutada kajakkidega
sõitmist ranniku lähedal,
kus kaaslaseks pilliroog.
Lao sadamast Munalaiu
sadamasse jõudmiseks kulus
meil ligikaudu paar tundi.
Vastutuult aerutamine oli
meid parajalt väsitanud, seega
otsustasime sadamahoones
tuule vaibumist oodata. Seda
aega kasutas meie reisijuht
saare tutvustamiseks ning
selle ajaloost rääkimiseks.
Saime teada, et Manija asustati
siis, kui Kihnu jäi elanikele
väikseks ning 22 peret sinna
ümber kolida otsustasid.
Manijal on praegu 35
püsielanikku, kelle põhilisteks
tegevusaladeks on kalapüük,
kudumine ja küpsetamine.
Suure tormi ja veetõusuga
jaguneb saar kolmeks tükiks.
Samas on kõik vanad elamud
ehitatud kohtadesse, kust
torm neid minema ei vii.
Lõpuks
andis
tuul
vaibumise märke ning meil
õnnestus
meri
ületada.
Maabudes võtsime kerge
eine ja võtsime suuna
Papina otsa poole, kus
saarekeskuses võttis meid
vastu kohalik rahvarõivastes
giid Svea. Saarekeskuses on
nõupidamiste saal, peosaal ja

käsitöötuba, kus omaaegsete
tarbe- ja rõivaesemete kõrval
jääb silma suuremõõtmeline
riigilipp,
mille
sinine
kangariba on üsna pleekinud.
See lipp on haruldus, mis
jõudis Kihnust üle mere
Manijale
Tooma
tallu.
Pererahvas peitis punapöörde
järel trikoloori nuku sisse,
kuni laulva revolutsiooni ajal
1988. aastal selle välja võttis
ja peagi taluõuele lehvima
pani. Tooma Vilma kinkis
lipu kodusaare muuseumile
nagu
nõukogudeaegse
punalipugi, millel veel pole
Eesti kui liiduvabariigi lipu
merelaineid. Need kujundati
alles
1950-ndate
aastate

keskel.
Oma
ringkäigul
kuulsime muhedaid lugusid
ja legende Manija saarest,
saime tuttavaks saare ajaloo ja
kommetega.
Randa tagasi jalutades
uurisime pingsalt ümbrust.
Kus on kõred? Paraku ei
leidnud ka siin rannaniidu
lompidest ei kudu, kulleseid
ega konni. Tulemus oli
ümmargune null, kõred
keeldusid
kangekaelselt
ennast meile tutvustamast.
Tundub, et peab paika
kohaliku giidi väide, et
suurenenud roomajate ja
lindude populatsioon on
kahjulikult mõjunud kõrede
arvukusele. Kas saar saabki

varsti tuntuks röövlindude ja
kormoronide peatuspaigana?
Magama
minnes
avastasime, et kohalikud
kihulased on lihasööjad ja
äärmiselt aplad. Muudkui
sebisid igal katteta nahapinnal
ja olles leidnud maitsva paiga,
naksasid suutäie. Kõige tipuks
oskasid nad ka riiete alla
pugeda, kui soovisid mõnd
eriti hõrku pala saada.
Aga mida siis noored
arvasid:
„Mulle meeldis kõige
rohkem ilusa ilmaga merel
aerutada ja Manija saar
üleülde, sest ma polnud seda
varem teinud ja ma sain uusi
kogemusi juurde.“

Paistu kodutütred otsustasid Manilaiule sõita kondimootori jõul kajakites.

„Mulle ei meeldinud suure
tuulega aerutamine, sest paat
ei teinud koostööd ja seetõttu
oli raske.“
„Mulle meeldis kajakisõit,
sest see oli uus kogemus
ja põnev väljakutse. Merel
liigelda on tegelikult päris
keeruline.“
Tiina Ott
Anne Seppik
Sakala ringkonna
kodutütarde rühmajuht

Foto: Argo Linnamäe
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Suurlaager Spekter: suvi, sõbrad, seiklus
Noorte Kotkaste ja Kodutütarde suvises suurlaagris Spekter
2018 osalesid ka külalised Poolast. Seekordseteks märksõnadeks
olid suvi, sõbrad ja seiklus. Kõiki neid jagus osalejaile küllaga.
Esimene päev algas varahommikul bussisõiduga
Lammasmäele. Kui kohale jõudsime, panime telgid püsti ja
läksime lõunat sööma ning pärast seda pidulikule avarivistusele.
Siis tulid meeskonda liitvad mängud, õhtusöök ning
organisatsiooni tutvustav õhtu.Kell 23 algas öörahu. See on minu
meelest üsna hea aeg magama minemiseks.
Teisipäeval oli äratus kell pool kaheksa ning varsti pärast
seda hommikusöök.
Minu esimene tegevus oli metsamatk, mille käigus tegime
ka prügikottidest telke. Minu arvates
oli see üks lõbusamaid ettevõtmisi.
Pärastlõunal läksime Rakvere linnusesse,
kus tutvusime vanaaegsete relvadega ja
uudistasime maa-aluseid käike. See oli
väga õpetlik. Päev lõppes lõkkeõhtuga,
kus laulsime üheskoos häid ja tuntud
rahvalikke laule. Vahepeal tegi muusikat
bänd, mille saatel saime tantsida.
Kolmapäeva
ennelõuna
oli
pühendatud spordile – saime osaleda

erinevates sportmängudes ja võistkondlikes võistlustes. Saime
näiteks kummikut loopida ja kotijooksu teha. Pärast seda saime
punuda sõbrapaelu. Hiljem toimus ühistantsimine ja pärast seda
oli öökino, kus näidati jalgpalli maailmameistrivõistlusi.
Neljapäeval pidime valima, millisel spordialal tahame
võistelda. Mina pidin mängima võrkpalli, aga võisteldi ka
jalgpallis, petangis, rahvastepallis, teatejooksus ja selgitati
välja rammumees. Õhtul tuli meile esinema Daniel Levi oma
ansambliga ja toimus ka disko. Veetsin seal lõbusa õhtu.
Viimane laagripäev oli reede. Oli veidi kahju lahkuda,
aga samas oli mul rõõmus meel, et saan viimaks koju ja näen
lähedasi. Hommikul toimus lõpurivistus, kus olime kõik
pidulikes vormides ja trotsisime suurt
palavust. Pärast seda läksime telke kokku
panema. Kui asjad olid koos, jätsime
hüvasti, vahetasime kontakte ja läksime
oma bussidesse, et järgmisel korral taas
kohtuda.
Karl Ilves
Sakala maleva noorkotkas
Tarvastu tõhvide rühm

Prügikottidest telkide valmistamine tekitas laagrilistes elevust
ja oli üks lõbusamaid tegevusi.
Foto: Vika Zieds

TEHNIKANURK

AS Ago esimene lennuk
Eesti lennuliinide aktsiaselts
Ago oli Eesti lennukompanii,
mis tegutses aastatel 1939–1940.
Ago
asutati
Eesti
Vabariigi
eestvedamisel 21. veebruaril 1939
ja selle põhikapital oli 550 000
krooni, millest Eesti riigi osalus oli
200 000, OÜ Mootoril 100 000 ja
Carl F. Gahlnbäckil 50 000 krooni.
1939. aastal tellis Ago Saksamaalt
680 000 krooni eest kaks Junkers
Ju 52/3m tüüpi lennukit. Neist
esimesele “Tante Ju” (Tädi Ju)
hüüdnime kandvaist lennukeist
omistati Eesti registreerimistunnus
ES-AGO (endine D-AXWA), sellega
lendas Eestisse lendur Peeter Olt
5. oktoobril 1939. Teise, ES-AUL
(D-AXWB) toimetas kohale Saksa
lendur Dautzenberg 19. oktoobril.
Lennuliinide
avamine
viibis
seoses Talvesõjaga. “Ago” esimene
regulaarlend
toimus
TallinnaHelsingi liinil 2. aprillil ja TallinnaStockholmi liinil 10. aprillil 1940.
Esimene lennureisija oli Rumeenia
Oslo saatkonna atašee Leist, kellele
annetati vastav diplom ja rinnamärk.
Sama aasta 7. mail avati TallinnaRiia-Königsbergi lennuliin. Üks
ots Tallinnast Helsingisse maksis
25 krooni ja edasi-tagasi lend 45
krooni; Tallinn-Stockholmi liinil

olid vastavad hinnad 120 ja 216
krooni.
26. septembril 1940 natsionaliseerisid okupatsioonivõimud Ago
ning juunis 1941 viidi mõlemad
Junkersid
Nõukogude
Liitu.
Lennukite edasine saatus on
teadmata. Kinnitamata andmetel
kasutati neid Junkerseid Nõukogude
Liidu siseliinidel.
Mõnedel
andmetel kuulus “Tädi Ju” aastal
1943 Siberis “Severnõi” lennuväljal
baseerunud transpordiüksusse, mis
koosnes neljast “trofeelennukist”
Junkers 52/3m. “Tädi Ju” kandis seal
tähist CCCP-Л22. Aastatel 19461947 kasutati “Tädi Ju-d” Siberis
Novosibirski lähistel Kemerovo
oblastis kaubalennukina.
Fakte eralennundusest
* 1932. aasta 23. aprillil asutati
Eesti Õhu- ja Gaasi-kaitse Liit,
mis hakkas tegelema ka lennukite
ehitamise
ning
lennukursuste
korraldamisega.
* 1932. aasta 29.-31. maini toimus
Tartus esimene Eesti eralennupäev,
kus enam kui 8000 pealtvaatajat said
näha eralennukite ES-UST ja ESAAA ning kuue kaitseväe lennuki
demonstratsioonlende.
* 1933. aasta 9. märtsil kukkus

Põltsamaal startides 50 m kõrguselt
alla Ungern-Sterbergi lennuk ESUST. Õnnetuse põhjustas purunenud
eetripudel. Eetriaurud uimastasid
lenduri ja ta kaotas juhtimisvõime.
Eetripudel oli lendur Braschel
kaasas külma mootori käivitamiseks.
Startimisel oli see pagasiruumist
välja kukkunud ning purunenud.

Õnnetuses purunes lennuk täielikult,
piloot jäi ellu, kuid sattus haiglasse.
* 1933. aasta 22. juunil sooritasid
komisjoni ees katselende Dvigatelis
ehitatud kaks esimest sportlennukit
ES-AGU ja ES-EHA. Samal päeval
sooritas katselende ka UngernSternbergi purunenud lennuki ESUST asemele Viljandis ehitatud

uus lennuk. Kõik kolm lennukit
tunnistati lennukõlblikeks ja nad
sooritasid hiljem laulupeo ajal
huvilende Tallinna kohal.
Andmed: Tallinna Lennujaam,
Lennundusajalugu ja „Nädal pildis“
1939
Kokku pani
Ants Kalam

Teedeminister N.Viitak surub lennuväljal “Ago” dir. A.Keremi kätt, kes parajasti on Saksamaalt saabunud esimese
“Agole” tellitud lennukiga.
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Sakala noored kolisid suvelaagrisse mere äärde
Sakala maleva Noorte
Kotkaste ning Kodutütarde
suvelaager leidis aset 29.
juunist kuni 1. juulini
Pärnumaal
Metsapoole
põhikoolis Treimani külas.
Kui
varasematel
aastatel olime suvist laagrit
korraldanud
Viljandimaa
piirides, siis sel aastal
mõtlesime kastist välja ja
viisime oma noored mere
äärde. Kahjuks ei olnud
ilmataat nii lahke, kui oli
ta seda olnud maikuus.
Reedel jõudsime Metsapoole
põhikooli juurde, millest sai
meie laagripaik. Unistust
päikseprillidest,
kuumast
päikesest, sillerdavast merest
ja adrutükist varba vahel
varjutasid tumedad pilved,
mis noori vihmapiiskadega
kimbutasid. Õnneks on meie
noored sedavõrd sitked, et kui
on laager, siis teavad nad, et
ilm on teisejärguline ja kõige
tähtsam on ikkagi lõbusalt ja
õpetlikult aega veeta.
Esimesel päeval toimusid
laagris
teatevõistlused,
vahvad mängud ja valmistati
laagrilipp. Seda kõike selleks,
et uued liikmed saaksid

kogenumatega tuttavaks ja
vastupidi. Õhtul harjutati kätt
vibulaskmises.
Laupäev algas virgutava
hommikuvõimlemisega ning
kui hommikusöök oli söödud,
algasid erinevad õpitoad.
Nooremad kotkad ja tütred
meisterdasid endale puidust
vurre, tegid nahast kaunistusi
ning
mängisid
lõbusaid
mänge. Vanemad kotkad ja
tütred võistlesid samal ajal
orienteerumises, kus iPadiga
tuli leida maastikul õige punkt
ja vastata punktis olevale
küsimusele. Kel silmaring
kõige laiem, sellel oli tulemus
parim. Päeva teises pooles
vanusegruppide
tegevused
vahetusid. Hea meel oli selle
üle, et kuigi tuul oli endiselt
jahe, siis päike siras taevas
soojalt ning laagrilised said
ennast ka merevette kasta.
Laupäeva õhtu lõpetasid
vahvad
mereteemalised
laululood.
Laval
käisid
geniaalsed
sõnaseadjad
ning näha sai ka üks-ühele
jäljendatud Kihnu Virvet.
Päev lõppes pallimängude ja
tantsuga.
Viimasel
laagripäeval

oli meil plaan suurem osa ajast
veeta rannaliival, kuid ilm oli
jällegi pilve tõmbunud ning tuul
puhus merepinnale jäneseid. Seega
korraldasime spordiväljakul lõbusaid
meeskonnaülesandeid
ja
sportlike

võistlusi, kuniks kell tiksus lõunasöögini.
Noortel naiskodukaitsjate valmistatud
pannkookidest kõhud täis söödetud ja
ühiselt laagririvistusel laager lõppenuks
kuulutatud, istusime bussi ja sõitsime
tagasi kodudesse, vahvad suvelaagri

emotsioonid
kaasas.

Ühiselt valmis laagrilipp, mille läbiv joon oli laagri asukoht mere ääres.

Mustad Kassid olid koos Pöial-Liisiga laagris
25.-27. juunini toimus Lilli loodusmajas Sakala
ringkonna kodutütarde Mustade Kasside ja Pöial-Liisi
rühma ühine laager.
Lilli
loodusmajja
saabusime
hommikul.
Majutusime tubadesse ning seejärel tutvusime
ümbruskonnaga.
Päeva esimene tegevus oli ravimtaimede tundmine
ning maitsmine. Tegime korjatud ravimtaimedest
järjehoidjaid ning paneerisime nõgeselehti ja
kõrvitsaõisikuid. Tutvusime ka koduloomadega:
hobuste, lammaste, küülikute, kanade ja kitsedega.
Igal lapsel oli võimalus proovida kitse lüpsta ja see
tekitas meeldivalt ärevust.
Päeva teise poole sisustas meie rühmajuht
meeskonnamängudega:
pallimängude
ja
teatevõistlusega. Pidamata ei jäänud ka veesõda.
Hilisõhtul sai iga kodutütar valmistada endale
pannkoogitaigna ning sellest ise küpsetada väliahju
peal pannkooke.
Teisel hommikul ärkasime vara. Pärast
hommikusööki läksime mitmeks tunniks metsa.
Seal saime teadmisi nii taimedest, loomadest kui ka
puudest. Pärast metsas käiku jagas rühmajuht meid
paaridesse ning algas orienteerumismäng, kus tuli
kasutada kõike õpitut.
Seejärel õppisime, kuidas anda kannatanule
esmaabi. Õhtutundidel läksime tõukeratastega
Virapuu rändrahnu vaatama ja see oli üllatavalt suur.
Tagasi tulles läksime lähedal olevasse järve ujuma.
Vesi oli natuke külm, aga vähemalt oli lõbus.
Üks tegevustubadest oli kangastelgedel kudumine
ja kõik said seda proovida. Kellel tekkis kudumise vastu
suurem huvi, sellel oli võimalik vabal ajal kaltsuvaipa
kududa. Huvilisi oli nii väiksemate kui ka suuremate
hulgas ja nii mõnigi unustas end kangastelgede taha.
Teine päev lõppes grillvorsti ja šokolaadiga
banaanide küpsetamisega.
Kolmandal päeval läksime rabasse matkama.
Kõndisime kolm kilomeetrit, et jõuda rabas oleva järve
juurde. Teel õppisime tundma rabataimi ja marju.
Pärast rabamatka sõitsime ekskursioonile Eesti-Läti
piiri äärde, kus nägime Balti keti mälestusmärki ning
jäädvustasime end pildile. Pärast seda läksime järve
äärde ujuma.
Meile kõigile meeldis laager väga, saime palju uusi
teadmisi ja kogemusi.
Melany Lensin
Hanna Kristin Kuusik
Heljete Mänd
Hedly Küper
Sakala ringkonna kodutütred Rabas õppisid kodutütred tundma seal kasvavaid taimi.
Foto: Erakogu

seljakottidesse

pakituna

Henri Paavo
Sakala maleva noorteinstruktor

Foto: Tiina Ott

Võrumaa noored pidasid
suvelaagri Kirikumäel koos
narvakatega
24.-26. juulini toimus
Kirikumäel
Võrumaa
noorkotkaste ja kodutütarde
maakondlik laager. Lisaks
meie noortele ja juhtidele
olid meil külas Narva
gümnaasiumi noored, kes
oma lõbusa olekuga tegid
need laagripäevad veelgi
ägedamaks.
Kirikumäele
jõudes
panid kõik rühmad üles
oma telgid ning võimas
telklaager aina kerkis ja
kerkis. Pärast lõunasööki
oli aeg teha avarivistus,
kus
räägiti
päevakavast
ning järgnevatel päevadel
ettevõetavast. Samuti heisati
laagrilipp. Hiljem alustati
maastikuotsingute töötoaga,
kus noored õppisid, kuidas
otsitakse kadunud inimest
ning mida teha, kui inimest
otsima minnakse. Kõik said
küsida
maastikuotsingute
ning
sellega
seonduva
kohta. Päev lõpetati ägedate
tantsudega, mis tegid tuju
veel rõõmsamaks ning une
magusamaks.
Teine hommik algas nagu
ikka hommikuvõimlemisega
ja seda Leopoldi spordilaulu
saatel.
Laagripäev oli sisutihe,
kuna noored said käia
töötubades vibu ja õhupüssi
laskmisest paadisõiduni ning
Eesti kaardi puslest kuni
helitehnika
tutvustamiseni
välja. Kogu see trall kestis terve
päeva peaaegu õhtusöögini
välja.
Enne sööma minemist said
rühmad ühe üllatuse osaliseks.
Nimelt pidi iga laagris osalev

rühm tegema laulu, täpsemalt
välja mõtlema laulusõnad
oma rühma või laagri muljete
kohta ning selle siis viisijupi
sisse panema. Laulukese
väljamõtlemiseks oli aega
paar tundi ning kuulata sai
neid veidi enne diskot. Kõik
rühmad ning meie külalised
Narvast esitasid oma lood ja
kõik said väga hästi hakkama.
Nagu juba arvata võib, siis
ega laagri viimane õhtu saa ju
ometi lõppeda ilma diskota.
Noored vihtusid tantsu hiliste
õhtutundideni, et ikka uni
hea oleks, sest viimane päev
oli vägagi sportlik.
Kolmanda päeva tegevused korraldas noortekogu.
Laagrilistele tehti matkamäng
koos ülesannetega ümber
kauni Kirikumäe järve ning
juhid said samal ajal mängida
võrkpalli. Pärast kolme tundi
rohket sporditegemist saigi
laager läbi ning aeg oli asjad
pakkida.
Laager lõpetati tänamiste,
kallistuste ning laagrilipu
langetamisega. Kui rivistus oli
läbi, jäeti sõpradega hüvasti,
nagu ka herilastega, kes kõik
need kolm päeva ilmselt
meie laagri kõige aktiivsemad
osalised olid ning laagrilistel
uusi
jooksurekordeid
purustada aitasid.
Tore laager sai jälle läbi,
kuid juba varsti näeme uutes
laagrites ja uutel võistlustel.
Eve Täht
Võrumaa maleva
noorteinstruktor
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LUSTAKAD
LOOD

ANTSU AJALOONURK
Vabadussõja lood
Punane telefonist
Ikka
Narva
poole
tormamisel,
kui
seisan
eelvahipostil
mõnisada
meetrit
rühmast
eemal
üksinda õhtuöö pimeduses
suure mustendava metsa all,
kuulen nagu veidi kartlikult
esiteks mõnd sahinat, siis
puude okste praksatust,
mis nagu murduvad juba
astumisel. Küllalt selge, et
keegi on luuramas minu
läheduses, ning tahangi end
esimesel hüppel suurde põõsa
peita, sest mine tea, kui palju
neid võib olla. Ka ei ole mul
põgenemisest lagendiku ja
küla suunas enam juttu.Nüüd,
kui kuulen veel lähemal jala
astumise praksatusi, ärkab
üles minu mehe vaim – poiss
kogu end, ära ole jänes, võta
kõik vastu, kes tulevad, ning
samal silmapilgul ilmubki
mehenässakas põõsa varjust
minu ette, kelle suure

papaaha (talimütsi) tõttu ära
tunnen vene punakaartlase
ja kelle vastu püssi tõstes
käratan:
„Ruuki
verhh“
(käed üles). Minu ootamatu
äkilisest käratusest ehmunult
kukub minu vastane tatsti
istmikule minu ette maha ja
käsi ülespoole ajades palub
ahastavalt jumalakeeli teda
mitte maha lasta, sest tema on
süüta punane telefonist (seda
järeldasingi juba tema seljas
olevast aparaadist), kes siia ära
eksinud; pealegi olevat teda
sunduslikult mobiliseeritud
ja vägisi siia saadetud.
Eeskätt
tuleb
niisuguse
mehe taskud läbi uurida,
sest kes teab, missuguse
riuka võib ta minuga äkitselt
mängida. Taskust leidsin
veel
soomusena
peale
telefoniaparaadi paarimeetrilise lindi, mis koosneb
kahekümnerublalistest

Lennuki kõlarist kostab
piloodi hääl: „Lugupeetud
reisijad!
Lennumeeskond
tervitab
teid.
Edastame
lennuinfo.
Me
lendame
kümne
tuhande
meetri
kõrgusel, kiirus on 900
kilomeetrit
tunnis.
Õhutemperatuur on… aaah!
Kurat! Mis nüüd?”
Salongis on haudvaikus.
Minuti pärast kostab taas:
„Vabandage,
lugupeetud
reisijad. Stjuardess kallas
mulle sülle kuuma kohvi. Kui
te näeksite mu valgeid pükse
eest…”
Reisija esimeses reas: „Sinu
püksid on jama! Kui sa
näeksid minu pükse tagant.”

kerenskitest,
missugused
ka hiljem minu kasuks
langevad,
kui
soomuse
tegelikule
peremehele.
Too äsja saabunud telefonist
on väike näblik mehenäss
kes oma huvitava välimusega
juba esimesel ilmumisel meie
eskadroni poiste poolehoiu
võidab. Et meie eskadroni
köögis puudub parajasti
koka abiline, siis leitaksegi
temale köögi juures paras
koht, kus teenib ka hiljem
hoolikalt kokana vabadussõja
lõpuni, pärast mida ta
mõistagi Eestisse elama jääb.
Telefonisti nime ei mäleta
enam, teda hüüti Fetkaks.

Eile
oli
Andresonidel
vastuvõtt, täna on Kaasikutel
külalised, aga meid ei
kutsutud,” lausub naine
nördinult mehele.
„Ära solvu! Me teeme ka
varsti ühe suure vastuvõtu ja
ei kutsu kedagi!”

Ratsamehe
K. Pillau jutustus

Paugud üle õla
Teksti autor ja illustratsioonid
Kapral Ain Otse

I osa “Sõtta!
On 24. november
1918.
Istume
Pepsiga,
püssid
põlvede
vahel,
Brookusmäel
kaitseliidu
staabis ja arutame poliitilist
olukorda ning tuletame
meele läbielatud seiklusi.
Väljas seisab kuiv, lumeta talv.
Tuul keerutab vastikut külma
tolmu näkku üksikutele
jalakäijatele, et siis jälle edasi
tormata, tõstes õhku rentslist
koristamata paberipahna. On
aeg, et isegi südalinnas võivad
tänavad seista pühkimata.
Teeme koolist poppi, juba
üle nädala, aga pahaks
ei pane seda keegi. Isegi
mitte kodus. Ja palju me
kodus
oleme
olnudki?
Vahel lööme nagu välku ja
uuesti olemegi kadunud
kas
Tartu,
Naissaarele,
Vääna–Peetrisse või niisama
lihtsalt tänavale püüdma
hiljaksjäänud
jalutajaid.
Täna õhtul aga istume
staabis täiesti unustatult.
Nähtavasti mitte keegi ei
vaja meie valmisolekut.
Mitmest väikesest toakesest
koosnev ruum on täis
kibedat
tubakavingu
ja

jutukõminat. Vahetpidamata
voorib kaitseliitlasi uksest
sisse ja välja. Kes tulevad
patrullist, kes lähevad sinna.
Istume Pepsiga ahju kõrval
nurgas juba terve igaviku.
Ahi on kroonu puudega
köetud
tulikuumaks.Soe
väsimus täidab konte ... Ei
meid ole täna vaja kellelegi!
Soe ahi ajab nagu kiuste une
peale. „Peps ma lähen koju
sööma ja magama. Homme
hommikul lähen kooli ... Siin
konutamisest ei tule ka midagi
välja ...“ Tõusen otsustavalt
püsti. „Asjalik jutt,“ ütleb
Peps ja hakkab ennast ka
väljaminekuks korraldama.
Samal ajal on märgata
esikus liikumist. Sisse astub
sõjaväelaste saatel J.Pitka
... Pitkat tunneb juba iga
koolijüts. Krapsti oleme
Pepsiga püsti. Kojumineku
mõtted on kui käega pühitud.
Kui juba vana Pitka on ise
kohal, siis on loota kindlasti
midagi õige huvitavat. Meie
lootused ei peta meid ka
seekord. Poisid käsutatakse
ritta ja Pitka sammub habet
näppides mitu ja mitu korda

poisse uurides rivi eest
mööda. Vana on nähtavasti
väga raskeis mõtteis. Sügav
murekorts kulmude vahel,
silmitseb ta mõtlikult meie
omateada
sangarlikku
rivi. Kõik on eranditult
koolipoisid,
vanaaegseis
vormirõivais, mütsid teatud
hoolimatu noblessiga veetud
ühele kõrvale, nii et pool pead
ühes sassiaetud juustega on
paljas. Punnis padrunitaskud
kooli
lakkrihma
küljes
aitavad tublisti tõsta sõjakat
välimust. „Peaks ta valima
mind,“ mõtlen kõige aja ja
pressin kõvasti rinda ette,
et sellega silma paista. Pitka

Harjumaa kodutütarde ja
noorkotkaste lipupäevast
6. juunil 1937. aastal Tallinnas
Publikut on kogunenud Vabaduse platsi äärde hulgaliselt. Uued lipud on
rivistatud keset väljakut, kus asetseb kõnetool ja mikrofon. Seal on juba kohal
noorkotkaste peavanem kindral Johan Laidoner, kodutütarde peavanem Salme
Pruuden, mustas talaaris kirikuõpetaja Artur Soomre ja mitmed noorsoojuhid.
Noored seisid ettesirutatud lippudega. Lipud langetati ja kirikuõpetaja õnnistab
neid kõnetoolist. Tseremoonia jätkub kindral Laidoneri tervitusega ning seejärel
võisid kõik näha, kuidas kindral lööb talle ulatatud uute lippude varrastesse
hõbedasi lipunaelu. Üritus lõppes kodutütarde ja noorkotkaste paraadiga,
lippude lehvides mööda Vabaduse platsi, kõige ees üksuste vanemad tervituseks
tõstetud käega.
Kasutatud: Eesti Filmi andmebaas ja „Nädal Pildis“ 1937

jõuab lõpuks nähtavasti
mingisugusele otsusele. Jätab
tammumise. Saadab veelkorra
uuriva, mures pilgu üle rivi
ning küsib kuidagi värvitult,
kohmakalt: „Kas ehk juhtub
teieseas olema kedagi, kellel
on hea nägemine? Noh,
kes on käinud varemalt
jahil, või nii ... Astugu aga
julgesti rivist välja ...“ Poisid
vaatavad nõutult üksteisele
näkku. Välja ei astu rivist
keegi. Pitka võtab veelkord
appi oma kõneoskuse, et
julgustada jahimehi, enne
kui rivist astub kõhklevalt
välja üks meie klassi poiss,
kes minu imestuseks peab
olema jahimees. Aga kust
sa võid teada kõikide oma
koolivendade häid omadusi.
Nähtavasti jätkub Pitkale
ühest jahimehest. „Kas ehk
leidub teie seas üks julge
poiss? Ärgu häbenegu, astugu
aga välja,“ pöördub ta uuesti
poiste poole. Poisid löövad
kõhklema, sest küsimus on
liiga otsekohene. Arg neist
ei taha olla keegi, kui ennast
teiste poiste ees julgeks
tunnistada, seda ei riskeeri

ükski. Nii võib sattuda
kergesti teiste tögamise alla.
Seisame rivis Pepsiga kui
tulistel sütel. Kõigest hingest
tahaksime võtta osa eelolevast
paljutõotavast ülesandest, aga
kuidas sa ütled kõigi poiste
kuuldes: „Vaat mina olen
see kõige kangem mees!“
„Las läheb vähemalt Pepski,“
mõtlen „Ega tema ka naljalt
risti ette löö, kui on vaja
midagi ädaohtlikku korda
saata.Tema oskab oma julgust
hästi välja näidata, kuna
mina olen vaid oma arguse
varjamises suur meister.“
Mõtlen nii ja hakkangi
Pepsi enda kõrvalt rivist
välja suruma. Peps hakkab
omakorda tegema minuga
samasugust nalja. (Pärast
seletas, et temal olevat pähe
tulnud minu kohta samad
mõtted, kui minul tema
kohta.) Meie vahel tekkis
rivis väike rabelemine ning
korraga seisame eneselegi
ootamatult rivist väljas Pitka
ees.
Järgneb

Rahvusvaheline
moodsa
kunsti näitus Pariisis lõppes
suure skandaaliga. Töö, mis
sai esimese koha ja kaks tuhat
eurot, osutus näitusemaja
tulekahju
evakuatsiooni
plaaniks.
„Miks peab mesinik mett
võtma minnes pähe tõmbama
kattevõrgu?”
„Sest kui mesilased ta pärast
ära tunnevad, nõelavad ta
surnuks!”
Ühes
asutuses
käivad
arstirohtude
katsetused.
Patsiendid
on
asetatud
kahte gruppi. Ühed on
kontrollgrupis,
teised
katsegrupis. Üks patsientidest
astub kontrollgrupi komisjoni
ette.
„Doktor, miks te asendasite
minu rohud uutega?”
„Mis sunnib teid niimoodi
mõtlema?”
„Vaadake, varem, kui ma
viskasin tabletid WC-potti,
jäid nad ujuma, aga nüüd
upuvad pidevalt!”
Õpetaja küsib Jukult: „Kes oli
Rummu Jüri?”
„Ei tea,”
„Aga Pearu?”
„Ei tea,”
„Tähendab, sa ei tea meil
midagi?”
„Miks ei tea, ma tean Silvester
Stallone, Brad Pitti, Bruce
Willist...”
„Ja nende teadmistega tahad
sa elada Eestis?”
„Aga kus see on?”

Külastaja silmitseb tükk
aega oma võileivalt võetud
singilõiku ja küsib siis
baarmenilt: „Kas te lõikasite
selle ise?”
„Jah!” vastab baarmen uhkelt.
„Äärepealt oleksite mööda
lõiganud...”

