Kaitseliidu roll piiriäärses maakonnas on märkimisväärne
22. märtsil möödus Kaitseliidu Põlva maleva loomisest 27 aastat. Aastapäeva
tähistati 24. märtsil koosviibimisega Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses,
mida parimate tunnustamise järel ilmestasid artistide etteasted. Lisaks Narvast pärit akrobaatide ja
korvpalli freestyleri etteastetele austas sajakohalises peolauas olijaid ka
vana sepp Ivan Orav
(Andrus Vaarik) koos president Ilvesega (Kaspar
Velberg) ning esines maleva meeskoor Digilaik.
Muusikalist
meelelahutust
pakkus
peoõhtul
Ivetta-Trio.
Aastapäeva järel argiteemadel kõneldes märkis
maleva pealik major Janel
Säkk, et piiriäärses maakonnas on Kaitseliidu roll
märkimisväärne ning tunnistas, et just sellepärast
jätab mõneti soovida ka
kaitseliitlaste aktiivsus.
„On ilmselge, et see ei ole
vaid Põlva maleva mure.
Ka meie liikmeskonnast on
paljud liikunud suuremate
tõmbekeskuste poole ja
elavad ka reaalselt väljaspool maakonna piire. Õppused ja koostööharjutused aga toimuvad ikka
meil siin Põlvamaal ja sestap on mõistetav, et kaugeltki alati ei õnnestu
kõigil kaitseliitlastel nädalavahetuseti pere juurest
eemal viibida. Mõistan, et
see on keeruline, kuid
Kaitseliidule pandud ülesanded on vaja täita,“ rääkis
Säkk ning viitas järgmisel
aastal toimuvale suurele
kontrollõppusele Siil 2018,
millel osaleb kogu maleva
koosseis.
Tulenevalt sellest on tänavu septembris kavas
reservõppekogunemine,
mille käigus kontrollitakse
nädala kestel erinevates
etappides
isikkooseisu
teadmisi ja oskusi.
„Üldjoontes olen ma aga
maleva ja meie eriorgani-

Esineb Põlva maleva meeskoor Digilaik.

Tunnustused
Põlva maleva teenetemärgi I
klass
Põlva maleva teenetemärgi II
klass

Fotod: TOOMAS NIGOLA

Põlva malevakonna teenetemärk

Pealiku tänukiri

Maleva sünnipäevapeolt astusid läbi ka Orav ja Ilves.

Tänuavaldus

Aasta aktiivsem kaitseliitlane
sõjalisel väljaõppel
(57 päeva)
(39 päeva)
(33päeva)

Narvast pärit akrobaatide trikid ei jätnud kedagi ükskõikseks.

Janel Säkk

Digilaigu esinemist jäädvustati usinalt.

satsioonide tegevusega rahul. Noori on meil palju.
Oleme Eesti mõistes väike
malev, aga organisatsiooniga liitunud laste osakaal
on meil üks suuremaid.

Väga tublid on ka naiskodukaitsjad,
kes
üha
enam toetavad maleva
sõjalist väljaõpet,“ tunnustas major Säkk.

Maleva pealik major Janel
Säkk peab kaitseliitlaste
väljaõppest kõneldes olulisimaks kitsaskohaks lasketiiru puudumist.„Kavas
on üle minna uuele väljaõppetasemele ehk tiirulaskmiselt
taktikalisele.
Praegu harjutavad kaitseliitlased Võrumaal Nursis
ja Tsiatsungõlmaal, mille
võimalused taktikaliste laskeharjutuste läbiviimiseks
on piiratud. Sellepärast toimuvadki spetsiifilisemad

Aasta aktiivsem kaitseliitlane
toetavas tegevuses
(368 tundi)
(276 tundi)
(198 tundi)

laskeharjutused Sirgalas, mis tähendab
samas olulist aja- ja
transpordikulu. Positiivne on siiski
see, et korda aastas
Sirgalas
toimuval
õppusel
saavad
kaitseliitlased end
taktikalises olukorras reaalselt proovile panna ja ülemad harjutada juhtimist.
Maastikuõppustega meil õnneks muret ei ole ja
seda tänu väga heale
koostööle RMK-ga. Riigimetsad on siiamaani alles
ja kohti väljaõppe läbiviimiseks piisavalt,“ selgitas Säkk.
Pealiku sõnul ilmneb just
mis iganes raskustes selgelt, kuidas malev tervikuna, selle staap ja allüksused
on kokku harjutanud.
„Seitse aastat malevat juhtinuna hindan ma väga
kõrgelt meie staabi tegevust. See on parim näide,
kuidas inimestevahelised
head suhted ja vastastikune usaldus võimaldavad

lahendada keerulisi olukordi. Tõsiselt võtavad
oma tööd ka allüksuste
juhatused,
vabatahtlikku
initsiatiivi on malevas küllaga. Ehe näide on see, et
Põlva malevkond töötas
äsja välja ja andis aastapäeval üle esimesed malevkonna teenetemärgid. Eelmisel aastal õnnistati malevkonna lipp, veelgi varem sai esitamisküpseks
malevkonna marss, mis
kõlas meesansambli Digilaik esituses ka tänavu
aastapäeval,“ näitlikustas
pealik.
Maleva aastapäeva tähistamisel osalevad kaitseliitlased ja struktuuriüksuste
liikmed
traditsiooniliselt
koos kaaslastega. See on
ühine pidulik koosviibimine, kus tunnustatakse
aktiivseid liikmeid ning
nende kaaslasi, kes oma
mõistva suhtumisega toetavad kaitseliitlaste, naiskodukaitsjate ja noorte osalemist Kaitseliidu tegevuses.

Aare Lepaste
Kaitseliidu Põlva malev
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Karksi malevkonna aasta parim noorkaitseliitlane on Birgit Karu

Isamaaline haridus tuleb viia iga nooreni
Oma kodumaa kaitsmine algab meist igaühest. Igast
poisist ja tüdrukust, mehest ja naisest – tervest perekonnast. Noorte isamaalise hariduse programm annab
noortele teadmised ja tunnetuse riigikaitsest läbi elamushariduse. Äsja ellu kutsutud programmiga laiendame oluliselt Kaitseliidu noorteorganisatsioonide tegevusvälja ja nähtavust ühiskonnas. Sellega anname võimaluse osaleda 11.–13. aastasel noortel, kes ei ole Noorte Kotkaste ega Kodutütarde liikmed, Kaitseliidu korraldatavates suvelaagrites ning Noorte Kotkaste ja
Kodutütarde töös.
Juba enne seda, kui astusin kaitseministri ametisse, oli
minu kindel soov, et sarnaselt keskkoolides edukalt
toimivale riigikaitseõpetusele oleks ka igal põhikooliealisel noorel tasuta võimalus omandada elus hakkama
saamise oskusi ning kasvada aktiivseks ja julgeks kodanikuks. Riik tervikuna panustab suvelaagritesse ja
huviharidusse märkimisväärseid summasid, ent ka mul
endal isana on olnud raske leida oma lastele kvaliteetset
ja kodanikukasvatuse suunitlusega huvitegevust.
Täna osaleb igal aastal 5000 keskkooliealist last riigikaitseõpetuse tundides. Riigikaitseõpetus ei ole koolides
kohustuslik, ometi on see õppeaine kui ka kursuse lõpus
toimuv riigikaitselaager osutunud äärmiselt menukaks.
Eesti noortel on huvi riigikaitse vastu. Tagasiside õpilastelt näitab, et väärtustatakse praktilisi oskusi elus
hakkama saamiseks ning suhtlemisoskuste ja osalusjulguse kasvu. Tegemist ongi eelkõige kodanikuks kasvamise, mitte sõjaks valmistumise õppega.
Noorte isamaalise hariduse programmiga tõstame
Noorte Kotkaste ja Kodutütarde nähtavust, kaasajastame nende kuvandit ja õppekava ning avame noorteorganisatsioonide seikluslikud ja elamusõppel põhinevad suvelaagrid suuremale hulgale noortele. Sel suvel
korraldame Kaitseliidu malevate suvelaagrid laiendatult, eesmärgiga kaasata 300 uut noort ja nendega tegelevaid noortejuhte. Järgmisel aastal korraldame 1000
noorele suvelaagri, kuhu 300 kodutütre ja noorkotka
kõrvale ootame 700 organisatsiooniga veel liitumata
noort. Tegemist ei ole ühekordsete üritustega, programm on püsiv. Laagrites osalenutel organisatsiooniga
liitumiskohustust ei ole, samas on programmi üks
eesmärke, et tulevikus liituks igal aastal suvelaagritega
uusi noortejuhte ja noori, kes moodustaks oma kodukohas Noorte Kotkaste või Kodutütarde rühma.
Eestimaa vajab meie panust!

Sakala maleva Karksi malevkond valis juba seitsmendat korda aasta parimat noort kaitseliitlast,
kelleks osutus esimese
kompanii Lääne rühma
rühmapealik Birgit Karu

Birgit tutvustab end ise nii:
„Olen üles kasvanud ja oma
lapsepõlve veetnud Viljandis. Koolis käisin Heimtali
põhikoolis, mis asub kaunis
looduslikus kohas. Vabal
ajal
tegelesin
aktiivselt
kergejõustikuga ja käisin
kunstiringis.
Mulle on alati aktiivne tegevus meeldinud ja seepärast asusin pärast põhikooli
lõpetamist õppima Abja
Gümnaasiumi
sisekaitse
klassi. Riigikaitse suund
tundus huvitav lisa ja ma ei
pidanud pettuma - tunnid
olid põnevad ja adrenaliinirohked vaheldused üldisele õppekavale. Arvan,
et sealt saigi alguse mu
tulevane teekond Kaitseliitu.“
Birgit jätkab, et eks sealsed
õpetajadki rääkisid vahel
ikka Kaitseliidu tähtsusest
ja andsid õpilastele suuna.
Kuna riigikaitse pakkus
aktiivsele noorele huvitavaid väljakutseid, liitus
Birgit Karu 2009. aastal
noorteorganisatsiooniga
Kodutütred.
„Pärast seda muutus
Sakala malev mulle kui teiseks koduks,“ sõnab neiu.
„Ei möödunud peaaegu ühtegi nädalavahetust, kus ma
Margus Tsahkna seal aktiivselt aega poleks
Kaitseminister
veetnud.“

Kaitseliitu
laskur-sanitariks
Kuna meditsiin
on mind alati huvitanud ning Kodutütarde ridades sain hulganisti uusi teadmisi ja oskusi,
otsustas
Birgit
2013. aastal astuda Kaitseliitu.
„Võtsin pakkumise laskur-sanitari ametikohale
rõõmuga vastu,
sest nägin selles
võimalust ennast
meditsiini
alal
arendada,“ räägib ta.
„Kaitseliidu pakutud väljaõppe
võimalused selles valdkonnas
on väga head ja
Foto: VITALI VAHTRAMÄE
huvitavad. Kaitse- Parim noor kaitseliitlane Birgit Karu.
liidus
olen
läbinud
õuesõppe koolituse ja mitRaul Astel: Tunnen Birgitit juba 2009. aastast, mil
meid kursusi: instruktori
ta
oli Heimtali põhikoolis kodutütarde Pöial-Liisi
kursus, JUP1 ja JUP2,
rühmas. Ta paistis silma saavutustega patrulllaskur-sanitari eriala kursus, ellujäämislaagri Lätis
võistlustel.
ning
mitu
meditsiiniBirgit kuulus Sakala Kodutütarde ringkonna
koolitust. Need kõik on
esindusvõistkonda, kes saavutas võistlustel nii
andnud mulle palju teadauhinnalisi kui esiviisiku kohti.
misi ja kindluse valiku
Alates eelmisest aastast tegutseb Birgit formeeriõigsuses.“
miskeskuse alluvuses ja ta soovib minna nooremBirgiti arvates pakub
allohvitseri kursusele. Rühmapealikuna tegutKaitseliit väga palju võimasedes on ta näidanud end aktiivse ja teotahtelise
lusi ennast täiendada ja
kaitseliitlasena. Lisaks tegutseb ta ka noortega ja
proovile panna. Teisalt aron alati abiks ürituste korraldamisel.
vab ta, et inimestel pole
Vaatamata sellele, et ta elab ja töötab Pärnus,
piisavalt
informatsiooni
leiab ta alati aega Karksi malevkonna ja Sakala
Kaitseliidu kohta või on
maleva tegemistes osaleda.
organisatsioonist vale arusaam.

Ants Kalam

Kaitseminister ja Kaitseliidu ülem külastasid
noorteinstruktorite õppepäevi
11.-12. aprilli Sakala malevas läbi viidud
noorteinstruktori õppepäevi külastasid kaitseminister Margus Tsahkna ja Kaitseliidu
ülem brigaadikindral Meelis Kiili, kes
kõnelesid noorte isamaalisest haridusest.
„Meil oleks vaja, et noortest saaks head
kodanikud ja kes saaksid aru, milleks on
vajalik Eesti riigi olemasolu,“ rääkis kaitseminister.
„Eesti peredel ei ole palju võimalusi puhata
koos, paljudel ei ole ka laste laagritesse saatmise võimalusi. Tulevikus võiks olla kõigil
see aga olla ja see oleks ideoloogiavaba
ettevõtmine Kaitseliidu all.“
Kaitseliidu ülem brigaadikindral Meelis Kiili
sõnas, et riigikaitsmine on iga kodaniku
kohus.
„Põhiseadus ütleb ka, et see on õigus,“ jätkas

OMA MAA
Kaitseliidu Lõuna-Eesti malevate ajaleht

Tellimisnumber 00911

Kiili. „Meie peame seda õigust kultiveerima
ja inimestesse maast madalast sisse viima
sisse.“
Noorte Kotkaste peavanem Silver Tamm
rääkis kokkutulnutele pikemalt, milliseid
tegevusi isamaalise hariduse programmis
on hakatud ette valmistama. Lepiti kokku,
et kaardistatakse kaasamisplaan selleks
aastaks.
Et sellel aastal on võidutule maakondadesse viijad noortejuhid, peatus sellel
Kodutütarde peavanem Angelika Naris.
Lisaks olid teemade hulgas ka
tegevusplaanid, liikmemaksud, vormidega
seonduv ja muu noortejuhtide töö jaoks
vajalik.

Eda Kivisild

Kaitseminister Margus Tsahkna rääkis
noorte osast riigikaitses noortejuhtidele.

Foto: GUNNAR TEAS
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Sakala kaitseliitlased aitasid teatrirahval kolida
Kui postkasti potsatas kiri
„Sakala malev kutsub Ugala
teatri kolimise talgutele“, ei
mõelnud ma pikalt, kas osaleda
või mitte. Muidugi on tore
olla kasulik ja samas tegeleda
nädalavahetusel millegi nii
põnevaga.
Ajutisest teatrimajast, Ugala
Black Boxist tuli kogu teatri
kallis varandus autodele pakkida,
Ugala renoveeritud majja viia
ning inventar oma kohale sättida.
Kahe päeva jooksul olid Ugala
teatri kolimistalgutesse haaratud
mitmed vabatahtlikud. Kaitseliidu
Sakala
maleva
vabatahtlike
käsutuses oli 11 veokit, kaks bussi
ning hulk sõiduautosid. Mehed
kandsid suuremaid mööblitükke
ja kaste, naised väiksemaid asju.
Tööd jagus piisavalt. Talgute
põhijõu moodustas siiski Ugala
teatri personal eesotsas teatrijuhi
Kristiina Alliksaarega.
Kõrvuti kuulsate näitlejatega
oli väga vahva käest kätte anda
mööblitükke, maale, pudeleid,
mänguasju, leivalabidaid, muusikariistu, õmblusmasinaid, telefone

ja muud. Rõõm oli ka sellest, et askeldasid ringi maalrid, kes seinu saal, keldrisaal ja kammersaal.
mõned esemed tulid mulle kui värvisid ja koristajad ning meie
Ugala ametlik avapidu koos
teatrikülastajale tuttavad ette. aitasime kolida.
esietendusega oli 18. märtsil. Hea
Kõiki asju, mida pikas inimketis
Uuel majal on 535 istekohaga on mõelda, et olen oma väikese osa
ühekaupa käest kätte anti, ei suur saal ja paarsada inimest selle nii olulise hoone jaoks andnud.
jõuakski ära nimetada - nasvärki mahutav black box’ tüüpi väike Märtsis avati lisaks teatrimajale
oli ikka väga palju.
Enamik
esemetest
jõudis kenasti laoruumi
riiulile, osa jäi lihtsalt seinte
äärde edaspidist ärapanekut
ootama. Tundub, et teatris
ei raatsita väga rekvisiite ära
visata. Mis ühest etendusest
olemas, seda võib ju jälle
tarvis minna.
Ugala majal on päris
mitu sissekäiku ja enne
inventari
mahalaadimist
läks veidi aega: talgujuhid
arutasid, millisest uksest
asjad sisse tassida. Boonusena saime pausi ajal
natukene ka Ugalas ringi
uudistada. Garderoobides ja
kabinettides on uus sisustus:
toolid ja lauad. Samas suure
saalis polnud veel istmeid
ja paistab, et palju tööd on
alles pooleli. Teatrimajas Teatri kolimisel on iga abikäsi oluline. Foto: GUNNAR TEAS

Kaitseliidu meistrid võrkpallis on
Sakala malevlased
11. märtsil toimusid Tartus
Kaitseliidu
meistrivõistlused
võrkpallis, mille võitis Sakala
malev, teiseks tuli Pärnumaa
malev ning kolmandaks Võrumaa maleva I võistkond.
Kõik sai alguse sellest, kui
eelmise aasta kokkuvõttes avastasime Sakala maleva üle-eestilises
sportlikus järjestuses jagamas
viimast ja eelviimast kohta Jõgeva
malevaga.
Tulemusi analüüsides selgus,
et asi polnud mitte selles, et me
poleks sportlikud või tulemused
oleks halvad, vaid meil tuli trotsida
kaotust juba enne kui võistlus algasme ei olnud isegi kohale läinud.
Sellel aastal tahtsime kõik
teisiti
teha,
lähtudes
Eesti
vanarahvatarkustest „Julge hundi
rind on rasvane.“ või „Julge pealehakkamine on pool võitu!“
Plaan oli välja panna esindus
võimalikult paljudele üritustele.

Esimene üle-eestiline jõu- ja
osavusekatsumine oli murdmaasuusatamises,
kus
kokkuvõttes
võideldi välja auväärne neljas koht.
Seejärel olid spordikalendris
Kaitseliidu meistrivõistlused võrkpallis. Võistkonna kokkusaamine
polnud just kerge ülesanne. Et
kaitseliitlasel tuleb jagada ennast
pere, kodu, hobide, töö ja Kaitseliidu
tegemiste vahel, siis on tihti tegevused
pikalt ette planeeritud. Suure
pingutuse ja pikkade läbirääkimiste
peale õnnestus meil siiski võistkond
kokku saada. Võistkonda kuulus
lõpuks suisa kümme liiget, kellest
kuus meest ja neli naist.
11. märtsi hommikul võtsime
suuna Tartule A Le Coq Spordimajja.
Kohal oli 13 võistkonda 12
malevast. Loosi tahtel saime ühte
alagruppi Tartu, Valga, Viru ja
Saaremaaga. Tuleb tunnistada, et
kõigi meie alagrupi võistkondadega

Võistluse võitjameeskonda tunnustati ka Kaitseliidu meistri särkidega. Foto: HELEN SAAL

tuli kenasti pingutada, et võitu kirja
saada. Mängiti kahe geimi võiduni,
geim mängiti 15 punktini. Kuuest
väljakul olevast võistlejast
pidi
olema vähemalt kaks naissoost
mängijat. Edasi sai igast alagrupist
parim võistkond ning üks kolme
alagrupi
peale
enim
punkte
kogunud võistkond. Selle viimase
väljaselgitamiseks läks punktide
lugemiseks, kuna seis oli üsna
tasavägine.
Poolfinaalis mängisime Võru
maleva võistkonnaga, kelle alistasime
2:0. Finaalis pistsime rinda Pärnumaa
malevaga,
siis
sillerdas
juba
võidukarikas ning tiheda rebimise
tulemusena võtsime ka siit võidu.
Sakala
maleva
võistkonda
kuulusid Ahto Alas, Lennart Sova,
Risto Toobal, Artur Saar, Andres
Vaino, Tõnis Toom, Siiri Merisaar,
Kätlin Kink, Birgit Karu ja Piret Taim.

Piret Taim

Naiskodukaitse Sakala ringkonna instruktor

Viljandis ka Forum Cinema
tänapäevased ja uued kinoruumid.
Kultuur õitseb Viljandis edasi.
Lembe Lahtmaa

Kärneri laskevõistluse võitis
teist aastat järjest Tartu malev
Märtsi viimasel nädalavahetusel leidis Viljandimaal Väluste
lasketiirus aset traditsiooniline Jaak Kärneri nimeline mälestusvõistlusel laskmises lahingrelvadest, mille võitis teist aastat
järjest Tartu maleva võistkond.
Võitjate
meeskonda
kuulusid Sulev Lomp, Reijo
Virolainen,
Daimar
Elp
ja Ülar Laaneoja. Teisele
kohale tuli Tallinna maleva
esindus koosseisus Toomas
Niinemäe, Janis Aarne, Raul
Erk ja Ain Muru. Kolmanda
koha saavutas Viru maleva I
võistkond koosseisus Aleksei
Osokin, Rain Sepping, Sander
Gutmann ja Peeter Pops.
Individuaalses arvestuses
saavutas esikoha Janis Aarne
Tallinna malevast (287 punkti),
teine oli Daimar Elp Tartu
malevast
(286
punkti).
Kolmas ja neljas koht (284
punkti) läksid jagamisele
Tallinna malevlase Raul Ergi
ja Saaremaa malevlase Andero
Lauritsa vahel.

Kokku osales võistlusel 14
võistkonda, neist üks võistkond oli
Lätist ja üks Soomest.
Võistlusel tuli automaadist
AK-4
lasta kümnelasulised
seeriad
kolmest
asendist:
lamades,
püsti
ja
põlvelt.
Jaak Kärneri mälestusvõistluse
eesmärk
on
populariseerida
lahingrelvadest laskmist kaitseliitlaste hulgas ning selgitada
seeläbi välja parim võistkond.
Jaak Kärner oli enne Teist
Maailmasõda üks Eesti edukamatest laskuritest. Talle kuulub
ka maailmameistri tiitel.

Üks laskmise asend võistlustel oli põlvelt. Foto: GUNNAR TEAS.
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Hariv, praktiline, vajalik

Et vabatahtliku teavituspealiku tööülesandeid edukalt
täita, on vaja ennast pidevalt
harida, täiendada oma teadmisi
ning näha ja kuulda, mida ja
kuidas tehakse teistes malevates.
Seekordne kevadseminar aprilli
alguses andis meile taas juurde
usku, et oleme õigel teel ja meie
tegevus kannab vilja.
Kaitseliidu peastaabi avalike
suhete osakonna (ASO) kohtumine
oli sisutiheda programmiga ja
väga õpetlik. Koolitaja oli Tallinna
Ülikooli õppejõud ja kauaaegne meediaspetsialist Mart
Soonik, kes viis meie mõtted
uutesse kõrgustesse, andis häid
teoreetilisi teadmisi ja kogemusi nii
ajakirjandusega suhtlemisel kui ka
pressikonverentside korraldamisel.
Osalejad, kes pidid Paekaldale
tulema teistest Eestimaa nurkadest,
võisid saabuda kohale juba eelmisel
õhtul.
Minulgi oli hea võimalus oma
ülema major Tanel Rütmanile ja
alati väsimatule Sirje Vahtramäele
kätt tervituseks ulatada juba reedel.
Taaskohtumine Helja Kapteiniga saareriigist oli jälle täis optimismi, põnev ning arutelud kestsid
südaööni.

Juttu jätkus kauemaks
Vaatamata
pikale
sõidule
jätkus jututeemasid seinast seina.
Sakala maleva Karksi malevkonna
teavituspealik
Ants
Kalami
sõnavõtud andsid aruteludele
juurde tõsidust ja parajalt
vürtsikust.

Kuigi Võrumaalt oli seminari
sihtkohta üle 300 kilomeetri, tasus
ettevõtmine end kuhjaga ära.
Igasugune täiendõpe, elukestev õpe
on teretulnud ja vähemalt minu
jaoks alati hariv, oodatud ja põnev.
Ega erineva haridustausta ja
kireva seltskonna jaoks polegi
koolituskava kokku panna nii
lihtne, sest osalejad vahetuvad.
Mõne staaž vabatahtliku pealikuna
on olematu, mõnel väga pikk.
Juurde on tulnud noori
kogemusteta teavituspealikke, kes
varem pole sellistel seminaridel
osalenud. Seepärast on ASO-l
teemade valik koolituse jaoks
väga olulise tähtsusega. Tähtis on,
et igaüks viiks seminarilt kaasa
teadmistepagasi, mida ta saab
malevas alati kasutada.

Miks oli kasulik?

Seminaril
olid
kavas
individuaalne töö ja grupiarutelud
Kaitseliidust
ajakirjanduses
ilmunud lugude põhjal.
Kaardistasime tänased mured,
analüüsisime erinevaid teemasid
ja milliseid vastuseid meilt
oodatakse, vaatasime üle meie
suhtlusportaalid ja arutasime, kui
turvalised need on.
Mõeldi, kuidas liigutada infot
kiiresti, et oluline teave oleks
kõigile operatiivselt kättesaadav.
Saime ülevaate tänapäevasest
meediamaastikust ja Kaitseliidu
kajastustest koos kommentaaride
ja
diskussiooniga.
Peatusime
ka ajakirjandusega suhtlemise
üksikasjadel.

Oluline oli üle korrata selge
keele põhimõtted ja kaitsealane
kirjaoskus.
Kõik need teemad vajasid
lahtimõtestamist ja sellega sai Mart
Soonik suurepäraselt hakkama.
Head näited, sisutihe analüüs ja
huvitav arutelu andis teadmise, et
oleme õigel teel.
Lektor rääkis ka arvamuse
kirjutamisest. See on üks kiire
ajakirjandusse
sekkumise
tööriist. Lisaks peatus ta kirjaliku kommentaari andmise põhimõtetel.
Individuaalseks
tööks
oli
arvamuse koostamine Kaitseliidule
olulisel teemal.

Enda suurim proovilepanek
Siis aga saabus aeg, kus tuli
end proovile panna reaalse

video taustal. Kasuks tuli eelnev
teoreetiline kursus. Nüüd pidi
aga igaüks ise hakkama saama.
Pressikonverentsid
olid
väga
tõetruud.
Õppisime
ennast
kõrvalt vaatlema ja hindama oma
käitumist.

Enam ei saanud midagi
muuta ega parandada

Head kolleegid said arvustada,
kritiseerida ja anda soovitusi. Meil
kõigil on omad vead, eksimine on
inimlik, aga selleks me õpimegi, et
vältida vigu ja teha asju paremini.
Just
selliste
meeskonnaharjutuste käigus saame targemaks
ja omandame kogemusi. See on
väärt saavutus, väärt õppimismeetod.
Et lektor oli kriitiline, ent mitte
noriv, jäid tehtud vead meelde.

Ikka selleks, et neid edaspidi mitte
korrata.
Jätkasime
taas
teooriaga,
teemadeks tänane videokeskne
ajakirjandus ja raadio- või
teleintervjuuks valmistumise peamised aspektid. Anti juhtnööre,
kuidas oma sõnumit läbi töötada
ja intervjuu käigus edastada ning
kuidas tulla toime esinemispingega.
Kokkuvõtteks oli kõik õpitu väga
vajalik. Kodumalevas saab nüüd
vaadata videoid meie korraldatud
näitlikest
pressikonverentsidest,
et analüüsida ja õppida üheskoos
kaasvõitlejatega.
Uno Minka

Võrumaa maleva teavituspealik

Videosse jäädvustatud tegevus on parim võimalus õppimiseks. Seda tõestas ka pühapäevane “pressikonverents”. Foto: MARTIN ANDRELLER

Valgel Laeval mahajääjaid ei olnud
8. aprillil peeti 21. korda
Kaitseliidu
Lääne
maleva
patrullvõistlust Valge Laev, mille
lõpetaid sel aastal kõik võistkonnad ja see tegi selle võistluse
eriliseks.
Rada oli linnulennult 30
kilomeetrit ja ühe võistkonna GPSiga mõõdetuna tuli reaalsuses raja
pikkuseks isegi 35 kilomeetrit.
Rajale läks kokku 30 võistkonda.
Hommikul kell kuus startisid
esimestena kümneminutiliste vahedega
noorteorganisatsioonide
võist-konnad ja alates kella
seitsmest said rajale ülejäänud
võistkonnad. Võistlus toimus
ajagraafiku alusel: mitte kiiruse
peale, vaid kontrollpunkti tuli
jõuda etteantud kellaajal.
Rajal oli seitse kontrollpunkti ja
kaks postkasti.
Esimeses kontrollpunktis tuli

lahendada
meditsiiniülesanne.
Haapsalu raudteejaamas oli rongi
ette jäänud sõiduauto, milles viibis
teadvuse kaotanud autojuht. Oma
kaasasolnud vahenditega tuli võistkonnal kannatanule abi anda ja
kiirabi kutsuda.
Järgmisena ootas postkast,
kust
sai
vastuseid
vajava
küsimustiku, mis tuli ära anda
järgmises kontrollpunktis. Küsimused olid laskmise ballistikat
valdkonnast,
kusjuures
lastel
olid oma küsimused. Samuti sai
postkastist koordinaadid, mis
viisid võistkonnad Kiltsi lennuvälja lasketiiru. Laste ja naiste
võistkonnad lasid sportpüssist ning
kaitseliitlased automaatrelvadest.
Automaatrelvast laskmine oli üles
ehitatud lähtuvalt automaatrelva
uuest baasväljaõppest.
Pärast seda suunduti Rohu-

külas asuvasse kontrollpunkti
„Miiniväli“, kus tinglik miiniväli
tuli läbida õigeid taktikalisi võtteid
kasutades.
Seejärel viis tee Tanska küla
juurde postkasti. Sealt saadi
küsimustik, millele vastamine
vajas teadmisi tuumapommi ja
bakterioloogilise relva kohta.
Mägari küla läheduses asuvas
kontrollpunktis
oli
ülesanne
määrata kaugused, kasutades
90mm tankitõrjekahuri sihikut.
Sihik oli muidugi kahuri enda
küljes.
Pärast seda tuli ette võtta tee
Valgevälja karjääri veetakistuse
ületamise kontrollpunkti. Seal
tuli tervel meeskonnal ületada ca
50-meetrine veetakistus, kasutades
ühekohalist kummipaati ning
sellele järgnes peaaegu kahe
kilomeetri pikkune lõpujooks

Haapsalu endisel raudteetammil.
Finiš oli Lihula maantee silla all.
See oli ka füüsilise katse
lõpp ning edasi mindi Haapsalu
spordihoonesse
sööma
ja
pesema. Viimasena tuli läbida
kontrollpunkt siselasketiirus, kus
kõigile oli ülesanne sportpüstolist
laskmine.
Tagasiside võistluse kohta oli
valdavalt positiivne. Märgiti, et
viktoriini küsimused olid head,
võistlus oli tempokas ning kõikides
kontrollpunktides
juhendati,
selgitati ja anti tagasisidet.
Korraldajad said ka soovitusi,
näiteks
kaasata
vastutegevus
või mõelda meditsiiniülesandes
hindamise kriteeriumite üle.
Esimene
patrullvõistlus
Valge Laev toimus 1997. aastal
marsruudil Linnamäe-Nõva.

Mullu peeti Valge Laeva 20.
juubelivõistlus
35
kilomeetri
pikkusel marsruudil ajaloolisele
sarnaneval Keedika-Tuksi rajal,
kus osales 41 võistkonda. Juubeli
puhul kohustuslikku varustust ei
nõutud ja rajale võisid minna ka
tsiviilisikud.
Heino Rebane

Kaitseliidu Lääne maleva instruktor

TULEMUSED:
Kaitseliit ja jõustruktuurid
1. Õhuoperatsioonide
Juhtimiskeskus
2. Kaitseliidu Pärnu maleva II
võistkond
3. Kaitseliidu Lääne maleva
võistkond Juhuslikud
Naiskodukaitse
1. Valga ringkond
2. Lääne ringkonna Haapsalu
jaoskond
3. Pärnumaa ringkond
Kodutütred
1. Saaremaa ringkond
2. Haapsalu võistkond Liblikad
3. Hiiumaa võistkond
Orienteerujad
Noored Kotkad
1. Saaremaa Tornimäe võiskond
2. Oru+Valged Kotkad
3. Oru II võistkond

Esmaabi andmise kontrollpunktis tuli abi anda teadvusetule autojuhile, kes oli rongile otsa
sõitnud. Foto: HEINO REBANE

Mägari küla kontrollpunktis tuli määrata läbi 90mm tankitõrjekahuri sihiku kaugused.
Foto: HEINO REBANE
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Sakala noored seiklesid Laidoneri rajal
Matkavõistlus
Laidoneri
rada toimus 7.-9. aprillini Valgaja Viljandimaal alguse ja lõpuga
Valgamaal Ala põhikoolis.
Matkamängule
registreerus
kolm kodutütarde ja seitse
noorkotkaste neljaliikmelist võistkonda. Läbida tuli ligikaudu
35-kilomeetrine
võistlusrada,
kuhu oli paigutatud kaksteist
kontrollpunkti. Kontrolliti ajalooteadmisi,
esmaabi
andmist,
parooli edastamist traatside telefonist, meeskonnatööd, NATO
riikide tundmist ning võisteldi
paintballis, tähelepanu ülesandes,
täpsusviskamises, koormusrajal,
täpsuslaskmises ja veetakistuse
ületamises.
Esimene võistkond startis
rajale hilisõhtul kell 23 ning
teised võistkonnad edasi kümneminutiliste vahedega.
Kui me fotograafiga hommikul
Rutu mägedesse jõudsime, oli
võistlejail läbitud juba enam kui
pool rajast. Küsisin teepervel
istuvatelt Algajate võistkonnalt,
kuidas on läinud.
„Hästi, algeliselt,“ oli lühike
vastus. „Kõik punktid oleme üles
leidnud ja vastutegevust me pole
veel näinudki!“

Öö nõudis pingutamist
Seda punkti oli tulnud kontrollima ka võistluste peakorraldaja
noorteinstruktor Henri Paavo ja
nii avanes võimalus temalt küsida,
kuidas öö möödus.
„Öö oli võistlejatele paras
pingutus, sest lisaks kergele
vihmasajule oli maastik soine
ning
päikesetõusuks
polnud
ühelgi võistlejal jalad kuivad. Tuli
neil näidata nutikust ja kogemus
maksma panna, millal ja kuidas
jalad kuivaks saada. Lisaks
niiskusele ja päiksetõusuaegsele
temperatuuri langusele jäid retkelised pooleks tunniks tiheda lumesaju kätte,“ kõneles Paavo.
„Rajast ei oldud veel pooltki
läbitud,
kui
juba
paljudel
mõlkus mõttes soov katkestada.
Hommikuks olid pooled kontrollpunktid läbitud, kuid hoolimata
päiksepaistest ei lähe rada sugugi
lihtsamaks.“
Võtsime suuna järgmisele
kontrollpunktile Mäekülasse metskonna vanasse kruusakarjääri.
Kell näitas juba pärastlõunat ja
lõpp lähenes, kuid ka vahemaad
pikenesid. Raske teekond ei olnud
mõjunud mitte ainult villis jalgadele, vaid ka mõne mehepoja
saapatallad tahtsid kangesti omaette teed jätkata. Nii tuligi neid
teibi abil saapa küljes hoida.
Väsimus andis tunda ning nii
mõnelgi tütarlapsel oli pisar silmas
ja tahe edasi liikuda kadunud.
Kümmekond minutit rahunemist
ja rammu kogumist andis jõu
teha läbi raskete liivakottidega
koormusrada ja edasi rühkida.

Kas medal tuleb?
Järgmises kontrollpunktis oli
õhkrelvadest
täpsuslaskmine,
tabada tuli viit märki. Ootetsoonis
oli mitu võistkonda, kes polnud

vastutegevuse küüsi langenud
või oli nende eest edukalt jalga
lasknud.
Kaheksajalad arutasid omakeskis, kas medal tuleb või ei.
Georg Teiter arvas, et ollakse
medalikursil, teised vaidlesid vastu,
öeldes, et ei tahaks pärast pettuda,
kui nänni ei saa.
Kohalejõudnud
tüdrukudki
olid juba tunduvalt paremas tujus
kui enne ja arvasid, et ühe märgi
ikka pihta saavad.
Oli kuulda, et vastutegevus on
võtnud oma ülesannet ikka väga
tõsiselt, sest metsasihtidel käis
pidev lahing ja nende must-kollaste
lintidega autosid oli pidevalt näha.
Kui
jõudsime
viimasesse
kontrollpunkti Õhne jõe kaldal,
hakkas päike juba õhtusse veerema
ja õhk muutus aina jahedamaks.
Siin tuli võistkondadel ületada
kahe köie abil veepiir Viljandimaalt
Valgamaale. Sellega tulid kõik
võistkonnad kuivalt toime, kedagi
jõest päästma ei pidanud. Kui
viimane võistkond jõelt lahkus, oli
päike juba puude taha kadunud.

Ranno Lillepeska. Poiste muljed
olid, et
võistlus oli märg ja
vihmane, külm oli ja väsitav oli see
kohe kindlasti. Kontrollpunktid ei
olnud eriti rasked, mõned ajasid
lihtsalt närvi.
Kolmanda koha saavutasid
Paistu Nutikad Rebased koosseisus
Rasmus Tammet, Mihkel Eek,
Oskar Lind ja Stevo Väli. Poisid ise
arvasid, et läks suhteliselt halvasti.

Laskmine oli nigel ja oleks olnud
põnevam, kui vastutegevust oleks
rohkem olnud. „Meie nägime
neid ainult kaugelt, ilmselt vedas,“
sõnasid nad.
Kellele medaleid ei jätkunud,
said šokolaadi ja suure aplausi.
Seekordse võistluse kokkuvõtteks arvas Henri Paavo:
„Pingutus, meeskonnatöö, kannatused, eksimused, õnnestumised

ja uhkus – need on sõnad, mis
iseloomustaksid Sakala maleva
noorte Laidoneri Rada 2017
matkavõistlust kõige paremini.“

Ühe matkaga neli aastaaega
Pühapäeva hommikul Ala
põhikoolis olid kõigil näod juba
naerul. Pannkoogid söödud, oli aeg
teha kokkuvõtteid.
Noorteinstruktorid
Henri
Paavo ja Tiina Ott käsutasid kõik
rivistusele.
Kokkuvõtte võistlusest tegi
Henri Paavo.
„Käes on pühapäeva hommik,
suur võistlus seljataga. Ei olnud
lihtne ja see, et teie kõik suutsite
selle raja läbida ega katkestanud,
oli positiivne üllatus. Olen päri
Georg Teiteriga, kes ütles, et ühe
võistlusega läbisime neli aastaaega.
Nii ilmastikutingimused kui rada
ise olid väga põnevad ja erakordselt
rasked. Kaldun arvama, et 70%
Eestimaa noortest poleks suutnud
seda rada läbida. Teie tegite
selle ära. Kuigi kõik teist andsid
endast maksimumi, pidime mingi
pingerea ikka tegema,“ lausus
Paavo.
Kodutütarde
arvestuses
auhinnati medalite ja diplomitega
ainult esikohta. Selleks osutus
võistkond Paistu Kodutütred
koosseisus Karolina Pugal, Marleen
Riiner, Annabrita Kalda ja Lisette
Põrk. Tüdrukud ise arvasid, et ega
see esikoht kergelt tulnud, kõndida
tuli palju ja rada oli väsitav.

Laidonerirada ei ole kergete killast ja selle läbimine nõuab tahtejõudu. Foto: VITALI VAHTRAMÄE

Ühes kontrollpunktis tuli õhkrelvast märki tabada. Foto: VITALI VAHTRAMÄE

Esikolmikule medalid,
teistele šokolaad

Noorte Kotkaste arvestuses
sai esikoha Ümera võistkond
koosseisus Kris Gregor Edo, Tenar
Tepper, Risto Renee Rohtla ja
Kristjan Mark Kaasik. Noorhärrade
arvamus võistlusest oli, et üldiselt
läks hästi, polnud midagi hullu.
„Huvitavaks läks siis, kui algas
vastutegevus. Joosta sai, aga ühtegi
elu ära ei andnud. Raskeid punkte
polnudki, olid näpukad ja vead
tähelepanematusest,“ arvasid nad.
Teine koht kuulus napi
kaotusega võistkonnale Kaheksajalad koosseisus Georg Teiter, Ivo
Rahno, Tanel Rasmus Teesalu ja

Hommik võttis märgade jalgadega võistlejad vastu miinuskraadide ja päikesega. Foto: VITALI VAHTRAMÄE

Ants Kalam
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Naiskodukaitse ajalookonverentsil meenutati taasloomist
16. aprillil võõrustas Eesti
Rahva Muuseum Tartus suurt
hulka endisi ja praeguseid naiskodukaitsjaid, kes olid saabunud
Naiskodukaitse 90. aastapäeva
puhul toimunud organisatsiooni
taasloomisele pühendatud ajalookonverentsile.

Naiskodukaitse taasasutamise
rõõmudest ja vaevadest rääkis
Naiskodukaitse esimene esinaine
Dagmar Mattiisen.

Me kõik oleme sellest ajast
midagi kuulnud või lugenud, kuid
elades kaasa tema emotsionaalsele
ettekandele, tundus kohati, nagu
oleks isegi uue alguse juures
olnud. Algul tegelesid vähesed
liikmed väga erinevate asjadega.
Näiteks pakuti 1994. aastal
Kaitseliidu väljaõppeosakonnas
naiskodukaitsjatele
järgmisi
sobilikke
erialasid:
luureettekandja, karatee-kokk, killeresmaabiandja.

Foto: KADRI PAOMEES

Samuti taasloomise juures
olnud Merle Kodu rääkis sellest,
kuidas mõttekaaslastest moodustus
organisatsioon.
Paljudes
projektides osalenud Riina Kütt
kõneles väljaõppest nii siin kui
sealpool piiri. Muljet avaldas see,
et organisatsioon on kujunenud
aastatega Kaitseliidu meeste seas
tõsiseltvõetavaks - naisi kuulatakse
ja nendega arvestatakse.
Järgmisena said sõna staažikad
liikmed Aive Kivioja, Tiina Leesik,
Elle Vinni ja Triin Tõnsing.
Nende esitlustes oli meenutamist
ja lõbusaid juhtumisi küllaga,
mõni neist on lausa legendiks
muutunud.

Sakala ringkonnast olime
konverentsil
viiekesi:
kaks
asutajaliiget, Katrin Kivistik ja
Astrid Toomel, ning praegused
tegevliikmed Kerstin Käärik, Ülle
Riiner ja Ene Sügav.
Jäime konverentsiga igati
rahule, nii teemade kui kohtumistega. Vanadest tegijatest õhkub
siiani palju positiivset energiat.
Tundub tõesti, et ükski takistus
polnud piisav, et mitte edasi
liikuda. Samuti jäi kajama mõte,
et motivatsioon oli, on ja ei kao
kuhugi.
Sakala ringkonna taasasutaja
Katrin Kivistik ütles pärast
konverentsi: „Suur rõõm oli näha

ja tunda, et midagi pole muutunud.
Inimesed on ikka endiselt sama
head ja armsad kui tookord
algusaastatel. Naiskodukaitse on
aegumatu organisatsioon.“
Ene Sügav

Sakala ringkonna naiskodukaitsja
Avalike suhete grupi juht

Foto: EHA JAKOBSON
Konverentsil kohtuti paljude ammuste tuttavatega.
Foto: KADRI PAOMEES

Taastatud Naiskodukaitse algusaastaid meenutas toonane esinaine Dagmar Mattiisen.

Eredamatest hetkedest Naiskodukaitses kõnelesid Aive Kivioja, Tiina Leesik, Triin Tõnsing ja Elle Vinni, modereeris Riina Kütt.

Naiskodukaitse keskkogu oli
tavapärasest loomingulisem
Naiskodukaitse selleaastane
keskkogu toimus 8. aprillil imeilusas Aruküla mõisas Järvamaal,
kus toimetavad Koeru Keskkooli
õpilased ja õpetajad.
Nagu ikka kombeks, avas
ürituse kõne isamaale. Järva ringkonna esinaine Kirsika Ilmjärv
pööras kõnes tähelepanu tõigale,
et õnne ja rõõmuga seotud asjad
on tasuta ning kinkis osalistele
kaunis esituses koduteemalise
laulu.
Naiskodukaitse esinaine Airi
Tooming tutvustas 2016. aasta
aruannet. Ohutushoiu kursuse
käivitamine on läinud päris hästi,
samuti näitab liikme-maksu
maksmise teadlikkus organisatsioonikultuuri heast küljest.
Esinaine vaatles liikmeskonna
vähenemise
ja
voolavuse
probleemi, ta rõõmustas e-õppe
jätkuva arengu ning naiskodukaitsjate
kaasatuse
üle
Kaitseliidu üksustesse.
Keskkjuhatuse aastaaruannet
alustas
Küllike
Tammeveski
Anna Haava luuletusega. Keskrevisjonikomisjoni
aruande
järeldused kandis ette Sigrid
Laanemets.
Päevakorras oli Naiskodukaitse põhikirja mõne muudatusettepaneku arutamine, et esitada
need kinnitamiseks Kaitseliidu
keskkogule. Kõige rohkem elevust

ja erinevaid arvamusi tekitas
põhikirja
parandusettepanek,
millega jaoskonna esindusliikmete
arv ringkonnakogul sõltub jaoskonna liikmeskonna arvust.
Naiskodukaitse keskjuhatusse
valisime kaks liiget kolmeks
aastaks. Uued keskjuhatuse liikmed on Ave Paavo ja Kairi Nõukas,
asendusliikmeks sai Siiri Sepp.

Foto: KADRI PAOMEES

Keskrevisjonikomisjoni valisime kolmeks aastaks Evi Kirsimäe
ja asendusliikmeks Reeli Hanseni.
Kaitseliidu keskkogul esindavad Naiskodukaitset Ene Ahas
ja Ave Rallmann, asendusliikmeks
sai Triinu Küünal.
Lembe Lahtmaa
Isamaalise kõne esitas Järva ringkonna esinaine Kirsika Ilmjärv.

Foto: KADRI PAOMEES
Keskkogu delegaatidel tuli otsustada nii põhikirja paranduste kui ka uute inimeste valimise üle..

Aprill 2017

7

Nooremad Noored Kotkad matkasid mängeldes

Sakala maleva Noorte Kotkaste esindus osales
matkavõistlusel esimest korda.

Foto: ENN PINSEL

Sakala malevat esindas pingeliseks kodus kasuta- lausa vabatahtliku
matkamängul Halliste rüh- tavast pisut erinev kaart ja jooksu ette võtsid.

lõpu-

Noorte Kotkaste peavama noorte nelik koosseisus ränduritele kuklasse presEdi-Johannes Mehu, Mikk siv ajagraafik. Oma osa sel- nema Silver Tamme mehi-

Pinsel, Andro Künnap ja les, et lõpptulemusega esi- ne käepigistus, tunnistus
osalemise
Raul Pinsel. Tegemist on meste hulgas kohta ei matkamängul

kes leitud, on kindlasti napil kohta ja pakike magusat
harva mõne põneva ette- kogemusel. Õpikust, koon- lõpurivistuselt kaasa saavõtmise vahele jätta tihka- dustelt, internetist ja laagri- dud, asuti koduteele.
usinate

kotkastega,

vad. Vabariiklikul üritusel test korjatu rakendamine
osaleti küll esmakordselt, tempokas matkamängus on

kuid põlvede värinat sel- omaette tarkus, mida saab
omandada
vaid
kaasa
lest polnud märgata.
matkates.

Enn Pinsel
Sakala maleva kaitseliitlane
Noorte Kotkaste Halliste
rühmapealik

Umbes seitsme kilomeetri

pikkusel matkarajal pidid Korraldajate sõbralik ja
poisid leidma üles 15 kont- toetav suhtumine, vahvad

täitma kaasvõistlejad ning mõnus
noorkotka teadmisi-oskusi sõõm Hiiumaa värsket õhproovile panevaid ülesan- ku tõid matka lõpu nii
rolpunkti

ning

deid. Selle tegevuse muutis kiiresti silme ette, et poisid

Tartu ringkonna kodutütred tõstsid järku
Aprilli keskel Tartu ringkonna
Kodutütarde järgulaagris sooritasid neljanda järgu katsed ja
said tunnustatud kõik, kes
sel eesmärgil laagrisse läksid.
14. aprillil kogunesid rühmajuhtide kooli noored Kaitseliidu
Tartu maleva õppehoonesse, et
valmistada
oma
õppeprogrammi raames ette neljanda
järgu
õppimisele
suunatud
laagrit. Tähtsamad asjad arutati
läbi, täiustati õppepunkte ning
koostati ühiselt rühmajuhile
vajalikud dokumendid. Kui viimane lihv antud, võis laager
alata.
Järgmisel hommikul olidki
laagrilised platsis. Kõigil oli
olemas 5. järk, kuid suur soov sooritada ka 4. järk.
Esmalt oli laagri kõige pidulikuma osana avarivistus. Tarturingkonnas on kujunenud
traditsiooniks alustada ringkondlikke siselaagreid Kodutütarde vormis. Kohe pärast
avarivistust alustati aga sisulise
osaga ning asuti õppima meie
rühmajuhtide kooli noorte läbiviidud õppepunktides. Selgeks
saadi nii looduskaitse all olevad
loomad ja linnud, Eesti geograafiline asend, salakirjad, aga
ka Kaitseliidu struktuur ning
tähtsamad
inimesed.
Veel tutvuti lähemalt viisa-

kusreeglitega erinevates kohtades ning lahendati mitmesuguseid situatsioonülesandeid.
Kui kõik teadmised saadud,
hakkasime üheskoos õhtusööki
valmistama. Jagasime ennast
gruppidesse ning iga grupp
valmistas ühe osa õhtusöögist.
Menüüs oli kartulipuder isetehtud kananagitsatega ning
kõrvale toorsalat ja külmkaste.
Traditsiooniliselt küpsetati ka
kodutütarde kooki, mis viis
lausa keele alla ning juba
ainuüksi koogi pärast ootame
kõik kannatamatult järgmist
laagrit.
Õhtusöögi aeg tõi üllatuse
Enne sööma asumist oli korraldajatel meile veel üks üllatus.
Tõmbasime kõik endale loosiga
ühe nime ning pidime seejärel
istuma
oma
ametinimetuse
juurde. Oli veidike segadust ja
ringisagimist, kuid lõpuks leidsid kõik oma kohad üles ning
aeg oli üksteisega vestlema asuda. Vestelda tuli selle inimesena,
kelle
nimi
loosiga
tõmmati. Päris tore oli kuulata,
kuidas omavahel suhtlesid näiteks
Kodutütarde
esimene
peavanem
Salme
Pruuden,
Kodutütarde patroon Helle
Meri ning Eesti Vabariigi
esimene president Konstatin
Päts. Nalja ja naeru jagus kohe

Kestab Anname Au! kampaania
meeste
vaimse
tervise
30. aprillini kestab MTÜ Eesti Vigas- tegevust
tatud Võitlejate Ühingu eestvedamisel edendamisel.
koostöös Naiskodukaitsega neljas heate- Iga sinilillemärk, mille on valmistanud
gevuslik Sinilillekampaania, millega SA Hea Hoog vahendusel vaimsete ja
kutsutakse Eesti Kaitseväe ja Kaitseliidu psüühiliste erivajadustega inimesed üle
veteranide tunnustamiseks kandma sini- Eesti, on unikaalne käsitöö. Kõikjal
lillemärki. „Kampaania eesmärk on sini- Eestis aitavad sinilillesõnumit ja -märke
lillemärki kandes näidata, et märkame ja levitada ning annetusi koguda Naisväärtustame Eesti Kaitseväe ja Kaitse- kodukaitse vabatahtlikud.
Kolmel kevadel on kümned tuhanded
liidu veteranide panust,“ ütles Eesti
inimesed
teinud sinilillesümboolika osVigastatud Võitlejate Ühingu esimees
staabiveebel Enn Adoson. „Kõigile, kes tuga Eesti Vigastatud Võitlejate Ühiniga päev meie kaitsevõime tagamise eest gule annetusi kokku ligi 250 000 euro
ulatuses. Ühing on kogutud annetused
seisavad, on see suur tunnustus.“
suunanud
vigastatud veteranide ja nenHeategevuskampaania avati pidulikult
6. aprillil Tallinnas Vabaduse väljakul, de lähedaste taastusravi-, spordi- ja õpkus koostöös Sinilillekampaania mees- petegevuse toetamiseks. Lisaks sellele
konna ja Naiskodukaitsega lõid noor- on ühing ellu viinud ühiskondlikult
kotkad ja kodutütred ühiselt veteranide olulisi projekte, mis on tugevdanud
taastusravi valdkonda kogu ühiskonnas,
toetussümboli kujundi sinilille.
Avapäevast võtsid osa president Kersti kuna nii saavad paremat tuge ka meie
Kaljulaid, Eesti Kaitseväe Veteranide vigastatud võitlejad.
Ühingu ja Eesti Vigastatud Võitlejate
Ühingu esindajad, Kaitseväe orkester, Kampaania õnnestumisele aitavad kaasa
Kaitseliidu torupillimängijad ja rahva- Kaitseministeerium, Eesti Kaitsevägi,
Välisministeerium,
Milrem,
Threod
tantsurühm Uppsar.
Systems
ja
Bae
Systems.
Neljandat aastat peetava Sinilillekampaania eesmärk on kutsuda üles
kandma sinilillerinnamärki Eesti Kaitse- Oma Maa
väe ja Kaitseliidu veteranide ja nende
lähedaste
tunnustamseks. Sinilillesümboolikaga kogutava tulu
suunab Eesti Vigastatud
Võitlejate Ühing lisaks
vigastatud
veteranide
toetamisele
Haapsalu
rannapromenaadile liikumispuudega inimestele välitrenažööride ala
rajamiseks, soetab IdaViru Keskhaigla taastusravi osakonnale invalifti basseini pääsuks ja
Foto: VEND JAAN
toetab MTÜ Peaasjad Sakala naiskodukaitsjad 16. aprillil Viljandis

pikemaks ajaks.
Kõhud täis, asuti isetegevusõhtu jaoks ettevalmistusi tegema. Sel korral
oli igal grupil vaja välja
mõelda ühe filmi treiler ning
see siis teistele ette kanda.
Treilerite esitlustega lõppes
ka esimese päeva ametlik
osa ning kuni öörahuni
nautisime välja teenitud
vaba aega.

südametule süütamisel koos Ruslan Trochinsky ja Paul Neitsoviga.

Pühapäev oli järgukatsete
päev
Pühapäeva hommikut alustasime hommikuvõimlemise
ning hommikupudruga. Seejärel saime mõned minutid
kordamiseks ning siis jõudiski kätte järgukaitse sooritamise aeg. Pärast värvisime üheskoos pühademune.
Laagri viimase õppetegevusena võeti ette väike matk
Tartu linnas, mille jooksul
tuli
vastata
erinevatele
Kõik järgu sooritanud said trükisoojad tunnistused.
turvalisusega seotud küsi- Foto; TARTU RINGKONNA KODUTÜTARDE FOTOKOGU
mustele. Seiklesime mööda
da ka järgukatsete tulemused, Tartu ringkonnas ka järgukatse
Tähtvere linnaosa ning jõudmida kõik pingsalt ootasid. Oli sooritamise tunnistused ning
sime umbes poolteise tunni
suur oli rõõm kui öeldi, et kõik nüüd saavad laagrilised kodus
pärast tagasi. Siis ootasid meid
said järgu sooritatud. Selle vormi külge uut järgutäppi
kahepoolsed võileivad, banaakinnituseks anti esmakordselt õmblema asuda.
nid ja müslibatoonid.
Koristasime kiirelt toad, täitMaileen Muttik ja Grete Kull
sime tagasisidelehe ning juba
Tartu
ringkonna
kodutütred, Meediagrupi liikmed
oligi lõpurivistus.
(juhendaja Kadi Laaneots)
Lisaks tänusõnadele saime tea-
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Karksi lahing võideti kavalusega

Skaudil tuli mõte
Öösel arutati omavahel,
kuidas saaks vaenlast üllatada. Äkki sõnas skaut Jaan
Kutsar: „Lähen luurele ja
vaatan järele!"
Kutsar oma sõjaplaani
teistel ei avaldanud. Ta
nööris jalga moonamehelt
laenatud pastlad, tõmbas
selga lambanahkse poolkasuka ja väljus ruumist.
Mees käis veel kapten
Pinka juures palumas, et
meie „patarei" avaks umbes pooleteise tunni pärast
Karksi mõisa pihta kiirtule.
Seda lubati teha. Rohkem
Kutsar oma hulljulgest
plaanist ei avaldanud.
Et tee Mornast Karksi oli
lage ja Karksile lähenemine
punastele mitte märkamata
ei jäänud, otsustas Kutsar
sõita otse Karksi mõisa ja
esineda seal Viljandi kommunistide käskjalana.
Nõutud ajal andis „patarei" mõned lasud mõisa
pihta. Vaiksesse öösse tungisid kolmetollise suurtüki
kärgatused, siis vaikis kõik
endiselt. Samal ajal loodi
kapten Pinka korraldusel

Ülo Palover
Võrumaa malev

60

Vabadussõja Karksi lahing oli erilise tähtsusega,
sest samaaegselt toimunud Kärstna lahinguga
peatati enamlaste liikumine Viljandi ja Pärnu suunal ning mindi pealetungile.
Jaanuari esimestel päevadel 1919. aastal vallutasid
punased Karksi mõisa.
Karksi vabastamiseks saadeti lahingusse osa scoutsrügemendist ning 3. ja 6.
polgu väeosad.
Skaudid sõitsid Viljandist
välja rongil kapten Pinka
juhatusel 3. jaanuaril. Ööbiti Ülemõisas ja järgmisel
päeval sõideti edasi Mornasse.
Et vaenlase jõududest
paremat ülevaadet saada,
otsustasid kapten Pinka ja
kapten Schmidt luure eesmärgil korraldada ühise
pealetungi Karksi mõisale.
Õhtul videviku saabudes
olid meie jõud pealetungiks valmis. Esimene lahing jäi aga võitmata, sest
pimeda saabudes katkestas
kapten Pinka lahingu, kogus skaudid kokku ja liikus
Morna mõisa tagasi.

80

Hare Unt
Valgamaa malev

Rein Leitmaa

Valgamaa malev

Roland Sonne
Valgamaa malev

Tõnu Trikkant
Põlva malev

50

Andrus Kask
Valgamaa malev

Käia Nõlvik

Võrumaa ringkond

40

Hallistes asuvate 6. polgu
roodudega
telefoniside.
Öösel andis kapten Pinka
neile korralduse 5. jaanuari
hommikul kella kuue ajal
alustada pealetungi Nuia
alevile.
5. jaanuaril kell 6.15 algas
Morna mõisast varjatud radu pidi lähenemine Karksi
mõisale. Piki Saviaru jõe
orgu liikusid skaudid. Julgestuseks oli ette saadetud
umbes pool jagu luurajaid,
kes
hommikuhämaruses
jõudsid Karksi mõisast kirde poole asuvasse metsatukka.
Samal ajal lähenesid ratsanikud mööda MornaKarksi maanteed ja koondusid maantee ääres oleva
küüni juurde.
Hommikuhämaruses nägid ratsanikud Karksi mõisas liikumist ja enamlaste
mõisast lahkumist. Viimastena askeldas mõisa majade vahel veel väike grupp
ratsanikke, kes aga samuti
varsti silmist kadus.
Nüüd ei suutnud skautide
ratsanikud enam paigal
püsida, vaid kihutasid
galoppi
mõisa
poole.
Metsatukas asuvad piilurid
jooksid tööliste majadeni,
kust avanes avar vaade
mõisale. Ka majad vaadati
läbi.
Vaenlast ei nähtud kusagil. Piilurid nägid meie
ratsanikke mõisa kihutavat
ja natuke kaugemal skautide ahelikku mõisa suunas
liikuvat. Nüüd ei mallanud
ka piilurid paigal seista,
vaid jooksid mõisa. Punased olid mõisast lahkunud.
Näha oli vaid nende tegevuse jälgi ja muid mahajäetud asju.

Kutsar muheleva näoga,
kes jutustas oma öise läbielamise.
5. jaanuari hommikul kella
viie ajal jõudnud ta mõisa
ja nõudnud komissariga
kokkusaamist. Ta saadetigi
viimase juurde, kus Jaan
esitles end Viljandi kommunistide komitee põrandaaluse käskjalana, keda
saadetud pidama sidet ja
tooma informatsiooni valgete olukorrast ja jõududest.
Seejärel
jutustas
Kutsar muinasloo valgete
kätte sattumisest, mille tõttu pidanud hävitama kõik
kirjad.
Kuna Kutsar alles 3. jaanuaril Viljandist tuli ja
sealseid sündmusi hästi
teadis, siis oli tal hea
punastele puru silma ajada.
Pealegi kirunud ta valgeid
ja nende kätte sattumist nii
meisterlikult, et punastel ei
tekkinud käskjala ehtsuses
mingit kahtlust.
Punased pärinud temalt
teateid valgete seisukorra
kohta ja eriti olnud nad
huvitatud, kust valged
suurtükke said. Kutsar
mõistis, et punaseil meie
jõudude kohta õhtuse lahingu põhjal umbkaudne
ülevaade olemas ja andis
tõeolude lähedasi andmeid, mis punaste usku
temasse veelgi suurendanud.
Kutsar seletas, et valgete
pärast võiks kas või otsekohe Viljandisse marssida, kuid õhtul on Halliste
jaama saabunud ešelon
inglasi, soomlasi ja rootslasi, umbes 1000 meest
ühes neljasuurtükilise patareiga ja õhtul punaseid tulistanud suurtükk olevat
saabunud Soomest. Muist
suurtükke olevat saadetud
Mõisa õues tuli teistele aga ühes inglaste ja soomskautidele vastu skaut Jaan lastega Hallistest Abja poo-

le. Nähtavasti olevat neil
ülesandeks Karksi-Taagepera suunas pealetungi
alustada. Arvatavasti võivat toimuda see juba samal
ööl. Nende sõnade kinnituseks lõhkenud meie kolmetollised granaadid härrastemaja lähedal võrdlemisi
lühikese vaheaegade järele.
Efekt oli olnud täielik.

Ärevuses antud kohe käsk,
et voor mõisast lahkuks.
Varahommikul kui Morna
poolt liikumist nähti, lahkunud punased kabuhirmus mõisast. Mõnel mehel
olnud koguni nii kiire, et
unustas püssigi maha.
Käskjalast ei olevat siis
enam keegi välja teinud.
Kohalikud elanikud rääkisid, et enamlasi olnud 700
mehe ümber. Teistel andmetel, mis ka usutavamad,
oli mõisas enamlasi 200—
300 meest 49. Moskva kütipolgust. Samal ajal liikusid
6. polgu roodud üheaegselt
skautidega kahes suunas
Nuia alevi poole ja lõid
enamlased lahinguga taganema. Kaotati kaks meest
surnuna ja kuus haavatuna. Viimased enamlased
taganesid Nuia-Taagepera
maanteed pidi.
Nii vallutati 5. jaanuari
hommikul ilma vähemagi
vastupanuta
tugevasti
kindlustatud Karksi mõis,
kus enamlaste ülekaal oli
mitmekordne. Skaut Jaan
Kutsar oli mänginud hulljulge kangelasteoga enamlastele ilusa vingerpussi ja
nii jääb kahtlemata Karksi
mõisa
vallutamise
au
temale.
Skaut
Kutsari
vahvust hindas ka kapten
Reissar, kes annetas talle
hõbedast skautmärgi.

Ants Kalam

Ain Arulepp
Põlva malev

Anar Kaupmees
Võrumaa ringkond

Anatoli Ungurjan
Sakala malev

Andrus Raudsepp
Põlva malev

Meelis Pungits
Võrumaa malev

Peedu Põld
Sakala malev

Raivo Pehk
Põlva malev

30

Allan Laidoner
Võrumaa malev

Heleen Vene
Võrumaa ringkond

Kalev Raska
Sakala malev

Lennart Sova
Sakala malev

Margo Hütt
Põlva malev

Raido Grossberg
Põlva malev

Reet Tepaskind
Põlva ringkond

Timo Vreimann
Sakala malev

20

Karl Helgand
Põlva malev

Kristjan Sillaste
Põlva malev

Margo Saarna
Põlva malev

Richard Tuhk
Valga malev

