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TULEKUL
Sakala malev
7. september
Maleva aastapäev
19. september
Relvaeksam ja atesteerimine
26. september
Värbamisüritus Väluste
lasketiirus

Naiskodukaitse Sakala
ringkond
1. september
Koolitee turvamine
5. september
Naiskodukaitse aastapäev
Kuremaa lossis Jõgevamaal
25.–27. september
Baasväljaõpe
“Sõdurioskused”

Noored Kotkad
4.–6. september
Noorte militaarlaager

Kodutütred
18.–20. september
Spordilaager Võrumaal

Seista oma rahva ees

Fotod EINAR MAHL

Vabariigi taasiseseisvumispäeval
vedas Kaitseliidu Sakala malev Karksi-Nuias ohutuspäeva. Vabadussamba
juurest alguse saanud pidulik paraad
kulmineerus pidulike kõnede ning
meeleoluka kontserdiga. Meie kodutütred ja naiskodukaitsjad laulsid
politseiorkestri saatel tuntud popmuusikapalu.

Uudistamist jagus Karksi vastavatud linnaväljakul tundideks. Huvilised
said tutvuda päästeameti tegemistega;
proovida, mis tunne on viibida üle
katuse veerevas autos või piiluda Kaitseliidu soomukmasinatesse. Omaette
elevust pakkusid USA vägede beežid
Hummerid.
Need, keda paelusid aga pehmemad
väärtused, helpisid sõdurisuppi ning
ootasid, millal Ott Lepland lavale astub.
Kogu melul hoidis pilgu peal üle
keskmise kuumalt kõrvetav päikeseratas, mis oli pidupäeva puhul pilvede
vahelt pea välja pistnud ning särinale
vunki juurde keeranud.
Reporterina kohal viibides oli minulgi mahti rahva seas ringi käia ning
mõtteid mõlgutada. Esimese asjana
panin tähele, kuidas vorm inimese selja
sirgu lööb. Päevad läbi kontoritooli taga
kössitajale oli see suureks üllatuseks
ning kui pisut nalja heita, siis võiksid
juba ainuüksi sellepärast inimesed
Kaitseliitu astuda.
Olen kuulnud paadunud virisejaid
taoliste ohutuspäevade kohta rääkimas:
„Ah, mis mõtet neil on? Marsitakse
korra lapilistes rahva eest läbi, siis näidatakse oma kahte soomukit ja kolme
püssi. Eks ole nähtud seda küll.“
Mina nii ei arva. Esiteks, kui see
inimestele korda ei läheks, poleks iga
kord kohal taolisi uudistajate masse.
Karksi-Nuia linnaväljak oli rahvast
pungil ja ümberkaudsed parklad olid
külaliste masinaid nii tihedalt täis, et

sinna poleks enam väikest võrrigi paigutada õnnestunud.
Teiseks leian, et Kaitseliidu üheks
kohuseks on pidevalt inimestele oma
olemasolust teada anda ja seda just
positiivse nurga alt. Meie inimesed peavad teadma, et selline organisatsioon
eksisteerib, kes tema ridadesse kuuluvad ning millega nad tegelevad. Ühelt
poolt on võimalik nii sisendada rahvale
turvatunnet. Teisalt saab niimoodi mõnigi eemalt piidleja aru, et tegelikult on
Kaitseliit väga vajalik organisatsioon,
sinna kuulumine on nii vajalik, arendav
kui ka lihtsalt lõbus.
Sama kehtib loomulikult ka päästeameti, politsei ja Punase Risti presentatsioonide kohta. Inimesed päevad
nägema, kes nende heaolu eest seisavad
ja kes on kohal, kui päriselt mingi jama
juhtub ning kes riskivad oma tervise ja
eludega, et tavaline inimene saaks muretult oma igapäeva elu elada.
Me oleme rahva jaoks olemas ja
siis on ka rahvas meie jaoks olemas.
Eestlasi pole palju ja selleks, et olla tugevad, peame ühte hoidma. Veelkord
palju õnne armsale kodumaale ja meile
kõigile!

Üllar Priks

Võrumaa malev
Mitte ainult poistel pole huvi relvade vastu.

8. september
Maleva aastapäev
19. september
Võru laskepäev
26.–27. september
Käve üle küngastõ

Naiskodukaitse Võrumaa
ringkond

NKK Sakala rahvarantsurühm Tirtsud tegi oma esimese ülesastumise.

Kaitseliidu demo.

Sakala ajakirjanik

Vaata veel bit.ly/ohutu

1. september
Võru kesklinnas
pannkoogipeol pannkookide
küpsetamine
3. september
Lasketreening Antslas
5. september
Naiskodukaitse aastapäev
Kuremaa lossis Jõgevamaal
6. september
Vabatahtlike juhtide
õppepäev
7. september
Käsitööõhtu, küünalde
valmistamine
21. september
Lasketreening Antslas
25.–27. september
Ellujäämislaager

Kirjutage meile

oma

kogemustest
Kaitseliidus
omamaa@kaitseliit.ee
Tamrexi inimeste juhendamisel sai tuld kustutada.

Masinad pakuvad ikka huvi.
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OMA MÕTE
Taasiseseisvumispäev on muutunud
rõõmsaks pidupäevaks
Keskealiste ja vanemate inimeste silmade eest on läbi
jooksnud kirev ajalugu. Nad on näinud erinevaid riigikordi ja tajuvad seepärast, kui habras on vabadus. Nooremal põlvkonnal on olnud õnn elada iseseisvas Eestis.
Kes oli 24 aastat tagasi, 20-aastaselt tunnistajaks
oma riigi taastamisele, nägi ja kuulis siis sõjategevusest
Euroopas. Nüüd näeb ja kuuleb 44-aastane seda sama.
24 aastat tagasi me saavutasime oma vabaduse veretult. Nii hästi ei läinud aga Leedul, Lätil, Gruusial ja
Armeenial.
Täna püüab meie idanaaber saavutada järjest suuremat kontrolli ja tekitada endise Nõukogude Liidu
territooriumil ebastabiilsust. Seda tõestavad mõne aasta
tagused sündmused Gruusias ja praegu toimuv Ukrainas.
Paljud meist nägid oma silmaga iseseisvuse teist
tulemist. Meie vabadus on täna alles.
Meie jõudu näitab see, et kui saime võimaluse,
suutsime uuesti alustada. Me julgesime tookord oma
võimalust kasutada.
25 aastat tagasi taastati Kaitseliit. See organisatsioon
taastati samadel põhjustel, milleks ta peaaegu sada aastat
tagasi loodi: meie ühiskonna, kogukonna ja eelkõige meie
perede kaitseks.
Meil kõigil on midagi ühist, mis meid elus ja koos
hoiab. Meid pole palju, kuid koos oleme tugevad. Ega
asjata öelda, et iga okas loeb. Iga kodaniku panus aitab
tugevdada meie endi turvalisust.
Arvan, et Eesti taasiseseisvumispäev on iga aastaga
järjest enam muutumas eesti rahvale oluliseks ja rõõmsaks
päevaks. Enamasti on rõõmu saatjaks ikka laul. Laul on
ühendanud eestlasi läbi aegade, olgu siis lahingus või
laulupeol. Kuid ei tohi unustada üht: peale laulmise
peame olema valmis oma vabadust relvaga käes kaitsma.
Vabaduse kaitsmine jätkub ka praegu, ehkki teistsugustes tingimustes kui ajaloos. Mitte orjade karja, mitte
palgasõdurite, vaid väikese ja kaine põhjamaise rahva
kaitsetahe on see, mis kaitseb oma maad ja vabadust.
Kui keegi mõtleb või ütleb teisiti, on see meie jaoks
solvamine. Need Eesti kodanikud, kes panustavad meie
turvalisusesse, on õigel teel. Meist kõigist sõltub kogu
Eesti rahva olevik ja tulevik.
Major

Ahto Alas

Suurlaagri fotojahil tuli täita erinevaid ülesandeid.

Foto TIINA OTT

Suurlaagris oli põhjust oma
maleva üle uhke olla
tubadesse rahvast juurde.
Võib aga uhkusega
öelda, et Sakala maleva
poisid said telgi püstitamisega nii hästi hakkama, et
neil polnud vaja katuse alt
varju otsida. Teised said
telgi püstitamist harjutada juba järgmisel päeval
orienteerumisvõistluse
ajal.
Teisel laagripäeval
veetsime ligikaudu seitse
tundi metsas. Lahendasime põnevaid ülesandeid:
kogu meeskonna tõkkest
üle aitamine, „modelli”
aja peale vormi riietamine ning metsast asjade
otsimine ja meelde jätmine. Aga ka väljaspool

6.–9. juulil toimus
Madsa puhke- ja spordibaasis kodutütarde ja
noorkotkaste 14. suurlaager. Sakala malevast osalesid seitse kodutütart,
kümme noorkotkast ning
kolm noortejuhti, kes
kõik võisid oma maleva
üle uhkust tunda.

Lisaks kõigile malevatele olid kohal ka külalised
Lätist ja politseist. Kokku oli meid umbes 400.
Seekordne korraldus nägi
ette, et kümne maleva tüdrukud ööbivad siseruumides. Esimene öö oli aga
tormine ja paljud telgid
said märjaks. Seega kolis

punkte oli huvitav: soo
läbimine, jõe ületamine ja
täiesti ootamatu avastus,
et jõudsime kaardi teise
otsa ise seda märkamata.
Kolmandal päeval toimunud õpitoad kahjuks nii
sündmusterikkad polnud,
sest sohu me ei kukkunud. Sellegipoolest olid
õpitoad kaasahaaravad ja
õpetlikud. Saime ise panna paika oma päevakava
ja valida sai noaviske,
vibu või püssi laskmise,
DIY (do it yourself ehk
meisterdamine), sepikoja,
kuldvillaku, tänavatantsu,
sõnasepistamise, patsi
punumise, füüsikaliste
katsete, sumomaadluse,

3D-modelleerimise ning
erinevate mängude vahel.
Suurlaagris aset leidnud fotojaht ja etteastete
ettevalmistamine aitasid
ka Sakala maleva noortel
üksteist paremini tundma
õppida ning orienteerumisvõistlus arendas meie
meeskonnatööd.
Poisid olid eriti tublid, sest nad saavutasid
orienteerumisvõistlusel
esikoha. Laager õnnestus väga hästi ja me kõik
võime oma maleva üle
uhked olla.

Hanna-Stiina Tornius

Sakala ringkonna
Pääsupesa rühma kodutütar

Noorte maakonnalaager pakkus üllatusi igal sammul
3.-5. juulil leidis Nuutsakul aset sellesuvine Sakala
kodutütarde ja noorkotkaste
maakonnalaager, kus osalejaid ootas ees üks üllatus
teise järel.
Esimene suur üllataja oli
kindlasti Ilmataat. Tundub, et
ta on tõeline laste sõber, sest
sel nädalavahetusel saabus
selle aasta esimene tõeline
suvi.
Teine üllatus oli Nuutsaku puhkeala oma puhtuse,
võimaluste, ilu ja meeldiva
pererahvaga.
Kui algasid meie tavapärased õpitoad, tuli üllatusi tuli
järjest juurde. Päästeamet tegi
kahte õpituba. Tuletõrjepunktis oli lastel võimalus praktiseerida tulekustutustekiga ja
kustutada tuld tulekustutiga.
Professionaalset õpetust anti

Tuletõrjepunktis õpiti kasutama tulekustutustekki.

uppuja päästmisel ja samas
oli ka laagris osalejatel endal
võimalus proovida uppujat
päästa. Meeldejäävamate õpitubade hulka kuulus kanuupunkt, kus õpetati kanuuga
sõitma ja harjutati tegutsemist
kanuu ümbermineku korral.
Põnevaks üllatuseks oli köisrada, mis teeb silmad ette

Foto TIINA OTT

näiteks Valma seiklusrajale.
See oli üks meie meelispaiku.
Tõeliselt suutsid korraldajad meid laupäeval pärastlõunaste tegevustega üllatada.
Meile olid külla tulnud psühhobuss, teadusteater ja mõrvamüsteerium. Kõige enam
põnevust ja elevust tekitas
mõrvamüsteerium, kus noor-

Mida teha, kui kanuu end ümber keerab. Ka seda tuli õppida,

tel detektiividel oli võimalus
küsitleda kahtlusaluseid ning
mille tulemusena tuli lahendada mõrv. Loomulikult ei
puudunud ka õpitubadest
kodutütarde-noorkotkaste
teadmiste jagamine: puude
tundmine, väike orienteerumine ja muu selline. Laagri
naelaks oli meie lõbusate

Väljaandja: Kaitseliidu Sakala malev
Kaitseliidu Lõuna-Eesti malevate ajaleht

Tellimisnumber 00911

Peetrimõisa 71073, Viljandimaa
Tel 717 9205
http://sakala.kaitseliit.ee
E-mail: omamaa@kaitseliit.ee
Pealik mjr Ahto Alas

Toimetus:

noortejuhtide isetegevuslik
kava.
Kui ma maakonnalaagri
toimumisest teada sain, ei
olnud ma eriti huvitatud minema, sest tean, et iga aastaga
tuleb juurde väiksemaid lapsi.
Seevastu vanemaid kodutütreid ja noorkotkaid jääb
laagrites järjest vähemaks.

Tiina Ott, tel 5855 5092, 717 9217
Maiko Markus
Rein Kikas

Lembe Lahtmaa
Üllar Priks
Eda Kivisild

Foto VIKA ZIEDS

Tegelikult oli laagris veedetud
aeg aga teguderohke ja huvitav. Sain taas uusi teadmisi,
oskusi ja ka uusi sõpru.

Anette Suigusaar
Sakala ringkonna
Pääsupesa rühma
kodutütar

Trükk ja küljendus:

OÜ Vali Press, Põltsamaa
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Kaitseliidu taastajad kohtusid Järvakandis Võro malevkunna
jalgrattatrett
Laupäeval, 15. augustil said Järvakandis
kokku 25 aastat tagasi
siin Kaitseliidu taastamiskoosolekul osalenud
ning 1990. aastal ja varem
Kaitseliitu kuulunud ja
tänini jätkuvalt Kaitseliitu kuulujad.

Sakala malevast olid
kohal Kaitseliidu taastajaliikmed Raimond Vaher,
Jaan Kuningas ja Ants
Kalam ning tollased kaitseliitlased Jaak Põldma,
Vello Aasna, Raivo Riisk,
Rein Lumiste ja Kaljo
Lillevere.
Meeste saabudes anti
kõigile osalejatele meenemedal “25 aastat Kaitseliidu taastamisest”.
17. veebruaril 1990.
aastal kogunesid Järvakandis juba taastatud allüksuste esindajad ja huvilised. Kohal oli paarsada
inimest. Kalle Eller rääkis
Kaitseliidust, selle ajaloost
ja tähtsusest. Sõna võtsid
üliõpilased ja kuni selle
ajani põranda all tegutsenud grupid.
Seejärel pandi hääletusele Eesti Kaitseliidu
taastamine järjepidevuse
alusel. Paberile andsid
oma allkirja 125 meest ja
naist. See oli Kaitseliidu
kolmas algus.
Avakõne pidas Kaitseliidu ülem brigaadikindral Meelis Kiili. Ta

Jaak Põldma ja Jaan Kuningas taastasid 25 aastat tagasi Kaitseliidu Viljandimaal.

Leo Kunnas rääkis filmist “1944”.
Foto AIN PEENSOO

tunnustas neid julgeid
inimesi, kes veel okupatsioonitingimustes julgesid taastada nõukogude
võimule nii vastumeelse
organisatsiooni.
“Tänaseks on Kaitseliit kasvanud tugevaks ja
ainsaks riigikaitseliseks
organisatsiooniks,” sõnas ta. “Annan au teile
kõigile, kes te siia olete
kutsutud.”
Tervituskõne pidas
ka Raplamaa maavanem
Tõnis Blank, kes luges
ette ka Järvakandi vallavanema Mart Järviku
tervituse.
Sõna võtsid veel
Kaitseliidu endine pealik
kindralleitnant Johannes
Kert ja kolonelleitnant

Foto AIN PEENSOO

Riho Ühtegi.
Filmi “1944” juhatas
sisse filmi stsenarist Leo
Kunnas. Kes polnud seda
filmi veel näinud, said
siit ka oma filmielamuse.
Pakuti kehakinnitust ja
karastusjooke ning kõike seda saatsid ansambli
Lindpriid laulud.
Lahkudes ootas meid
parklas üllatus, sest kirjanik Heiki Kortspärn kinkis kõigile soovijaile oma
raamatu “Kaitseliitlaste
saatus” koos pühendusega: “Heaks mälestuseks
autorilt.”

Ants Kalam

Kaitseliidu Sakala
maleva Karksi
malevkonna
teavituspealik

Sakala malevlased külastasid Soome relvavendi

Matkamulje kogosi kokko

Uno Minka

Neli Kaitseliidu
Sakala malevlast ja üks
naiskodukaitsja külastasid oma koostööpartnereid, Kesk-Soome reservväelasi Jämsäs Soome
Maakaitsepäeva pidustustel.
7. augusti õhtuks olime kohal ja vastuvõtja tutvustas meile reservväelaste ettevalmistusi järgmisel
päeval toimuvateks pidulikeks ettevõtmisteks.
Järgmisel hommikul
toimus pärgade panek
aastatel 1939–1944 sõdades langenud Soome
sõdurite ja ohvitseride
mälestusmärgile Jämsä
kangelaskalmistul. Kangelaskalmistud tekkisid
Soome sõjamarssali Mannerheimi käsu kohaselt,
mis määras, et langenud
võitlejad tuli vähimalgi
võimalusel matta kodukohta.
Seejärel saime tutvuda peamiselt õhukaitsega seonduva sõjatehnikaga: teisaldatav radar,
õhutõrjerelvad, droon
jms. Samuti uudistasime
päästeteenistuse tehnikat
ning reservväelaste ja
maakaitse õpet korraldavate organisatsioonide
väljapanekuid.

Nüüd joba tavas saanu Võromaa maleva Võro malevkunna nelläs jalgrattatrett sai seokõrd teos 24.–26.
hainakuul (juulil).
Tiikund panti aiksahe paika, arvõstõn ilma, luudusõ
poolõst ilosit paiku ni asjaarmastajilõ pasvat raarasõhust.
Nii alost 17-liikmeline miis-naiskund rõõmsahe peris
pikkä 180 km pikkust matkatiid Võrolt pääle naadõn,
minnen läbi Otepäält ja Valga liinast.
Kuna kõgõ noorõmba matkalidse vannus oll õnnõ 12
aastakka ja kõgõ kogõnõnumba vannusõs mõõdõti päält
70, sõs es saa õkva algusõn kiirust ni vunki üles võtta.
Matkati rahulidselt, nii et jäi aigu kaia ilosat luudust,
armsit inemiisi ku kõkkõ muud, miä kaemist väärse.
„Edimädsel pääväl jõudsemi Otepääle, kos seiklusraa
pääl nõstsõmi adrenaliinitaset ja löüdsemi aigu kosutavas
puhkusõs,“ meenut matkast ossavõtja Ly Hipponen.
Et sportlik seltskund tahtsõ luudusõ keskel üüd
olla, sõs lövveti, et kõgõ pasvam olõs RMK puhkõkotus
Otepääl. Muiduki küdseti õdagu lõkkõ veeren eestläisile
umataõs saanu „rahvussüüki“ šašlõkki, serbäti lonks
olut, tulõtõdi miilde läbikäütüt matkarata ni praavutati
jalahaavu, et järgmädsel pääväl saas edesi rühki.
Tõsõl pääväl käüti Sangastõ lossin ja lossipargin.
Üüd ollimi Sooru järve veeren luudusõ poolõst väega
ilosa kotussõ pääl. Et lämmi järvevesi kutsõ kõiki ujoma,
sõs kaiksõgi mõtssalu pia rõõmsist hõikluisist, aien nii
linnu ku kihulasõ kavvõndahe järvesuudõ. Taipsamba
matkalidse olliva hää saisnu, et üten võetu kalastusasja ka
pruugit saassi - nii et õdakus oll uhaa egatahes olõman.
Kolmandal pääväl käüti Valga ja Valka liinan. Pikäpääle andsõ väsümüs tunda ni paljodõlõ tull pääle kodoigätsüs. Nüüd sündü kimmäs otsus alosta 70 km pikkust
kodotiid, minka pääl suuri häti ette es tulõ.
Kõik matka üten tennü Aivar Kaits märkse: „Tehniga
oll kõigil häste ette valmistõtu – õnnõ üts kõrd oll vaija
rattaketti vaihta. Kuna ka ilmavanaga oll aiksahe kokkolepitü, sõs paistsõ kõgõ tiikunna joosul päiv, miä andsõ
matkajile perräjätmäldä rahulolõmise ni kuiva rõiva.“
Koton ollõn tunnõti suurt häädmiilt, et kolm päivä
egatõ kõrda lätsi. Kuna ka matkaja olli egatõ sõbraligu,
ütsmiilse ja tõnõtõist tugõva, sõs otsustõdi, et säänest ettevõtmist tulõs tulõval aastal kimmäle kõrrata. A tii om sõs
kimmäle tõnõ, viilgi huvitavamb – tsihis om Saarõmaa.

Võromaa maleva täävituspäälik
Kirjakeelest tõlkis Tiia AllasVõro Instituudist

Tartu Memento tähistas mälestus- ja leinapäeva

Sakala maleva esindus ja Kesk-Soome reservväelased tähistasid koos Soome maakaitsepäeva.
Foto SAKALA MALEVA FOTOKOGU

Kooli staadionil andsid õhuväekoolis ajateenistuses olevate ja sõdurieksami edukalt sooritanud noored piduliku
sõdurivande. Seda jälgis
üle tuhande inimese. Seejärel toimus vastsete sõdurite pidulik jalutuskäik
mööda linna peatänavat
sõjaväeorkestri saatel ja
ülelennu sooritanud kahe
Hornet hävitaja moraalsel
toel.
Kell 14.30 algas kooli
avaras spordisaalis aktus. Tervitussõnad lausus
Jämsä linnavalitsuse esinaine pr Piritta Rantanen,
peokõne pidas kohaliku
leivatööstuse tegevdirektor Jari Elonen, kes rõhu-

tas omamaise toodangu
eelistamise olulisust ja
sidus selle teema ka soomlusega, isamaalisusega ja
vabadusega.
Kaitsejõudude tervituse tõi koosolijatele tankibrigaadi ülem kolonel
Pekka Järvi. Ta rõhutas
oma kõnes eriti kaitsetahte tähendust ja ütles, et see
on selline ilming, mida ei
saa osta.
9. augusti hommikul
sõitsime Himosele, kus
võõrustaja korraldas meile traditsioonilise Sakala
maleva meistrivõistluse, seekord golfimängus.
Tasavägisest võistlusest,
mis muide kõigile meile
oli üldse esimest korda

mängida, väljus võitjana
tagalapealik lipnik Ervin
Luhaäär.
Oli järjekordne sisukas ja meeldiv kohtumine
koostööpartneritega, mis
loob eelduse üha tihenevaks ja süvenevaks ning
kasulikuks koostööks
kahe organisatsiooni vahel.
Meie põhjanaabrid
hindavad väga kõrgelt
oma veterane, kes oma
vapruse, vastupidavuse
ja vere hinnaga tagasid
Soomele vabaduse.

Rein Kikas

8. juulil 2015 toimus Tartus Pauluse kalmistul Tartu
vanglas 1941. aasta 8. ja 9. juulil mõrvatute mälestusmärgi juures Tartu Memento korraldatud mälestus- ja
leinatalitus.
Lühisõnavõttudes meenutati Tartu praostkonna abipraosti ja EELK hooldusnõukogu liiget ning Kaitseliidu
Tartu maleva õpetajat Aksel-Erich Vooremaad ning kirjanik ja Tartu õpetajate seminari direktorit Jüri Parijõge.
Mälestusküünlaid ja mälestuskimpe ning -pärgi
asetasid vabadusvõitlejad, kaitseliitlased ja mitmed mementolased.
Pärastlõunal jätkus mälestustalitus endise Tartu
vangla sauna õuel, praeguses Antoniuse õues. Tartu
vangla ja sauna õue vahelises müüris on säilinud omaaegne värav, mille kõrvale on asetatud mälestustahvel eesti
ja inglise keeles. Massimõrva ohvrid olid tapetud Tartu
vangla saunas ja maetud õuele. Sauna õuel asunud kaevu
maeti 19 inimese surnukehad. 173 surnukeha maeti mitu
päeva varem valmis kaevatud kaevistesse.
Omaaegne arstlik komisjon tegi kindlaks, et lasuvigastuste järgi otsustades olid ohvrid tapetud lähilaskudega. Tulistatud oli revolvrist Nagan. Tavaliselt oli lastud
pähe, enamasti otsaette, mõnel juhul ka selja tagant.
Enn Tarto tegi ettepaneku mälestada leinaseisakuga
massimõrva ohvreid, poliitvange, küüditamiste ohvreid, kõiki Eesti eest võidelnuid kogu maailmas, Eesti
sõjapõgenikke kogu maailmas, natsismi- ja kommunismiohvreid, Eesti eest võidelnud relvavendi, metsavendi,
õpilasvabadusvõitlejaid, avalik-õiguslike vahenditega
Eesti Vabariigi taastamise eest võidelnuid, taastatud
Eesti Vabariigi eest langenud võitlejaid ning meie keskelt
lahkunud kaasvõitlejaid ja kaaskannatanuid.

Enn Tarto

Tartu Memento esimees, Kaitseliidu auliige
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Pitka luureretkel oli
Valga naiskodukaitsjad kuulipilduja
tule all roomamas...

Sel aastal Võrumaal aset leidnud admiral Pitka luurevõistusel
olid vastupidavamad, võimekamad ja sportlikumad Kuperjanovi pataljoni ohvitserid.

... ja võrgus ronimas.

Luurevõistlust alustas 24 neljaliikmelist võistkonda, kelle
ülesandeks oli viie päeva jooksul trassil lahendada sõduriülesandeid, hankida teavet tingliku vastase kohta. Võistlejad pidid
liikuma märkamatult, et mitte sattuda vastutegevuse küüsi.
Võistluse lõpetas 14 meeskonda.
Militaarvõistluse ülem oli Kaitseliidu ülem brigaadikindral
Meelis Kiili, võistluste peakohtunik Soome reservohvitser kapten Tomi Haimelin. Et tagada võistluste neutraalset korraldamist ja hindamist, olid kohtunikeks Põhjamaade rahuvalvajad.
Nii Soome, Läti kui ka Eesti võistkondade esindajad kinnitasid, et vastutegevus oli väga tõhus. Võrukad olid selleks
malevast valinud kogenud ja hea väljaõppega võitlejad. Tõhusat
ja professionaalset abi osutas ka kaitsevägi.

Kõik olid võitjad

4. augustil kella 13 paiku rivistusid 24 võistkonda avatseremooniaks Rõuges asuva Vabadussõja ausamba juures. Kohale
saabus ka kaitseväe juhataja Riho Terras.
Orkester mängis Eesti hümni. Seejärel tervitas kõiki osalejaid
Võru maavanem Andres Kõiv, kes rõhutas admiral Pitka ajaloolist rolli Vabadussõjas ning soovis kõigile meeskondadele edu.
Avasõnad lausus Meelis Kiili. Ta sõnas, et see võistlus on
ühtpidi katsumus, aga samas ka võimalus kõigile osalejatele.
„Eelkõige on võistlusel osalemine üliomane neile, kes armastavad oma isamaad. Aga kõik, kes siin täna seisavad, on
juba võitjad,“ ütles ta.
Samal õhtul algas üliraske luureretk. Veel olid kõik võistlejad
optimistlikud ja täis võidujanu teadmata, missugused takistused
ja ootamatused neid kõiki ees ootavad.
Luureretk, mille kogupikkuseks oli linnulennult üle 120
kilomeetri, kulges raskesti läbitaval Võrumaa maastikul.
Et Pitka retk polnud nõrganärvilistele, sai mõnele meeskonnale kohe esimesel päeval selgeks ning oldi sunnitud
katkestama. Nii mõnegi osaleja jalad olid villis ja verised ning
tervis ei pidanud vastu. Kolmandal päeval oli pool alustanud
võistkondadest rivist väljas ja retke lõpetanud.
Vastutegevuse liige, Rõuge kaitseliitlane Meit Grossmann
meenutas: „Kogu aeg pidi olema ülimalt pinges ja valves, et
vaenlane läbi ei lipsaks. Eriti raske oli jälgida maastikku öösel.
Tahtsime anda endast parima. Minule oli taoline ülesanne huvitav ja vastutusrikas.”
Võitsid need, kellel jätkus lõpuni just visadust, võhma ja
tugevat vaimu.

Kaitseväe juhataja Riho Terras ja Võru maavanem Andres Kõiv.

Ameerika sõdurite võistkond.

Taanlased annavad langenutele au.

Armu ei antud

Võistlejatele ei piisanud ainult heast füüsilisest ettevalmistusest, vaja läks täpset silma laskmisel, aga ka ülimat vastupidavust erinevate takistusribade läbimisel. Oluline oli nii vaimse
tasakaalu säilitamine, kui vahest lausa ebainimliku füüsilise
pingutuse talumine. Kogu aeg jäi ajast puudu. Tekkisid ka
vigastused, eriti jalgadel. Aga selline maksimaalne pingutus ja
treening peakski olema aluseks ja eelduseks, et tõelises lahingus
ellu jääda.
Vahekohtunikud ei teinud üheski kontrollpunktis hinnaalandust. Kõiki võistkondi koheldi võrdselt, tulemusi hindasid
mitu kohtunikku ja erapooletus oli tagatud.
Näiteks rakendati selliseid karistuspunkte: sisenemine ohutsooni 12 karistuspunkti; kontrollpunkti 5–10 minutit varem
jõudmine 6 karistuspunkti; 10–15 minutit varem jõudmine 12
karistuspunkti.

Valga naiskodukaitsjad koos
malevapealik Tõnis Oruga.

Väliskülalised lõpetamisel.

L

uurevõistlust peetakse igal aastal erinevas
Eesti piirkonnas, et vähendada Eesti
võistkondade
koduväljakueelist.
Võistluse
peakorraldaja oli Kaitseliit, ettevalmistusele ja
korraldamisele olid kaasatud kaitsevägi, Erna
selts, reservohvitseride kogu, laskurliit ja teised
organisatsioonid.

K

okku võttis võistlusest ja selle korraldamisest
osa üle kolmesaja inimese.
Soomlased üksteist õnnitlemas.
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higi, vaeva ja rõõmu

Fotograafi stiilinäide.

Kui võistkond jättis kontrollpunkti vahele, anti talle selle
ülesande maksimaalne arv karistuspunkte ja täiendavalt veel
48 karistuspunkti. Iga puuduv liige andis võistkonnale 12
karistuspunkti
Trassil oli vastutegevus ja iga tabatud võistleja eest sai
võistkond 12 karistuspunkti.
Kui üks võistleja katkestas, sai võistkond 96 karistuspunkti,
kahe võistleja katkestamise puhul võistkond enam jätkata ei
saanud.
Läti meeskonna esindaja arvas: „ See retk oli meile, kes me
esmakordselt osalesime, üliraske. Ettevalmistus oli ebapiisav.
Korraldus oli aga väga heal tasemel ja üritame järgmisel korral
enamat saavutada.”
Kuna ka Võrumaal levib Aafrika seakatk, siis õpetati
võistlejaid, kuidas käituda, et nakkus ei leviks jalanõude ega
liiklusvahendite kaudu. Pärast võistluse lõppu pidid raja läbinud võistlejad vahetama saapad ja riided ning need hiljem
desinfitseerima.

Jagus medaleid, kingitusi ja käepigistusi

Kohtunikud arutelul.

Taanlased asetamas pärga Eesti Vabadussõjas hukkunud
taanlastele.

Võru maavanem ja Rõuge vallavolikogu esimees pärga viimas.

Pitka retke medali saab Meelis Kiili.

Võitjate meeskond Kuperjanovi pataljonist.

Laupäeval kella 14 paiku kogunesid retke lõpetajad, kaasvõitlejad ja toetajad Võrus Katariina alleele pidulikule admiral
Pitka luureretke lõpetamisele.
Brigaadikindral Meelis Kiil ütles: „Tänavune võistlus oli
erakordselt raske nii maastiku kui ka ilmastikuolude tõttu.
Need, kes võistluse lõpetasid, võivad end täie kindlusega parimatest parimate hulka kuuluvateks nimetada.”
Järgnes autasustamine ja tunnustamine. Admiral Pitka
mitut liiki medaleid jagus nii võistlejatele kui ka kohtunikele,
hinnalisi kingitusi jagus kõigile parimatele.
Esimesena sai Pitka medali rinda Kaitseliidu ülem ise.
Medali sai ka avalike suhete osakonna spetsialist Urmas Reitelmann, kes tagas tõlke inglise keelde.
Hinnalise kingituse saajaks osutus teiste seas ka Kaitseliidu Võrumaa maleva staabiülem kapten Toomas Pindis, kes
koos korraldusmeeskonnaga andis retke kordaminekuks suure
panuse.
Luurevõistluse võitis Kuperjanovi pataljoni võistkond
Tartu maleva ja Pärnumaa maleva I võistkonna ees.
Võitjameeskonda kuulusid kapten Raido Ossip, nooremleitnant Allan Olesk, nooremleitnant Alain-Edward Urm ja
nooremveebel Leivo Laats.
Kokku lõpetas võistluse 14 võistkonda 24-st startinust.
Naiskodukaitse Valgamaa ringkonna võistkond lõpetas võistluse 11. kohaga. Parim välisvõistkond oli kümnenda koha
saavutanud Soome I.
Kui võitjad olid autasud kätte saanud ja võtnud vastu
õnnitlused kolleegidelt, jätkusid tunnustamised ja medalite
jagamised kitsamas ringis eri riikide meeskondades.
Erinevat värvi mundreid ja medaleid kandvatel veteranidel ja noortel oli uhke tunne, kuna just sellisel rahvusvahelisel
suurüritusel saab näidata solidaarsust ja ühtekuuluvustunnet.
Ohtralt jagus käepigistusi, kallistusi ja lihtsalt rõõmu.
Fotoaparaadid jäädvustasid kordumatuid hetki ajalukku, nauditi ilusat ilma ning Võru võluvaid vaateid.

Uno Minka

Kaitseliidu Võrumaa maleva teavituspealik

A

Ameerika võistkond

Fotod UNO MINKA

dmiral Pitka luurevõistlus erineb teistest Euroopas
ja maailmas toimuvatest militaarvõistlustest oma
raskusastme poolest. Peab jaguma osavust, kiirust,
kannatust, olema maksimaalselt tähelepanelik
ja sooritama ülesanded ainult hindele viis.
Vahekohtunikud ei tee üheski kontrollpunktis
hinnaalandust. Kogu programm ja käsklused antakse
inglise keeles

Sigrit Säinas: Kahest Pitka retkest piisab
Mis oli Pitka retkel sinu jaoks kõige
raskem?
Kõige raskem oli ilmastik. Selline kuumus pole minu jaoks, mulle sobivad
pigem jahedamad ilmad.
Mis kõige keerulisem meeskonnale?
Võistkonnas olles on ehk kõige raskem
teineteisega arvestamine ja ühtse motivatsiooni hoidmine.
Kuidas Võrumaa maastik tundus?
Võistluse 11. kohaga lõpetanud Valga naiskond: (vasakult) Lisete Tohus,
Geiri Sperling, Merlyn Kahr ja Sigrit Säinas.

Võrumaa kuppelmaastik tegi retke läbimise veidi raskemaks.
Kuidas sa kohtunike tööga rahule jäid?
Mõnes punktis näis, et kohtunikud käsitlesid tegevusi erinevalt, üks ajas ühte ja
teine teist juttu.
Kas osaled ka järgmisel aastal?
Rajale ma küll rohkem ei lähe, aitab kahest korrast küll.

Uno Minka
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Kui kole oli möödas, oli ilus olla!

Sellise lausega võib
kokku võtta selle aasta Naiskodukaitse üle-eestilised
suvepäevad, mis toimusid
31. juulist 2. augustini Järvamaal Metsajõe puhkekeskuses.
Korraldajaks olid järvakad ja neilt võib alati oodata
vaid lahedaid asju. Seega
peab pealkirja lahti seletama.
Koledaks sai pidada vaid
ühte asja: laupäevast vihma,
mida tuli ja tuli ja mis mitte
kuidagi ei tahtnud meiega
leppida. Et iga asja juures
peab olema süüdlane, leidsid
Valga naiskodukaitsjad selle
seegi kord.
Süüdlaseks osutus Järva maavanem, kes ei olnud piisavalt palju küünlaid
kirikusse viinud. Õnneks
jõudis ta viimasel ööl ennast
parandada ja nii tervitaski
meid pühapäeva hommikul
igas telgis individuaalselt
kohale tellitud päikesepoiss.
Nii südamlik ja soe ja samas
ka kiuslik, sest ajas ju meid
kõiki vastu tahtmist üles.
Aga algas see kõik hoopis varem. Valga ringkonnast
sai suvepäevadele minejaid

koos laste ja kaasadega kokku kümme inimest.
Asusime siis teele Eestimaa südamesse Järvamaale ja
pisukese „Tunne Eestimaad“
reisi saatel me kohal olimegi.
Loomulikult avastasime
nagu eelnevatelgi kordadel,
et meil ei ole isetegevuseks
kava. Nii panid meie nooremad liikmed pead kokku
ja meil kästi laulma hakata.
Eks meie, vanemad, pidime
sõna kuulama.
Minu jaoks oli aga selle
õhtu tippsündmus aga Juuli
kohtumine Augustiga. See oli
võrratu. Meeldiva noormehe
laulu saatel kohtusid küünaldega ääristatud veekogu
kaldal lumivalges neiu ja
noormees. Uskuge, see oli
võrratu!
Tegelikult oli suvepäevades võrratuid asju veelgi.
Kaitseliidu mehed köögis ja
nende valmistatd maitsvad
toidud. Töötoad meestelt
naistele – kuigi jah, nüüd
tagantjärgi mõeldes on selles
osas väike kahtlus, et ehk
õpetasid mehed seda kõike
meile selleks, et ise mitte
seda teha. Naine trimmeri,
mootorsae või akutrelliga

15. juulil tähistasid Sakala ringkonna kodutütred
Sakala keskuses oma taasloomise 25. aastapäeva. Tänati
kodutütreid, pereliikmeid, sõpru, toetajaid ja koostööpartnereid.

Meeste väljamõeldud võistlused olid vihmast ligedal maapinnal
päris ekstreemsed.
NKK JÄRVA RINGKONNA FOTOKOGU

annaks ju meestele jälle suurema vabaduse.
Tegevust jätkus kõigile.
Põnevust pakkusid ka meeste välja mõeldud võistlused,
ehkki neid mängides lubasime omalt poolt neile tulevikus veel motiveerivamad

mängud korraldada.
Tagasi koju sõites leidsime, et olid suurepärased
suvepäevad.

Heili Mets

Naiskodukaitse Valga
ringkonna instruktor

8. ja 9. augustil toimus
Valgamaal traditsiooniline
naiskodukaitsjate rattaretk organisatsiooni esimese esinaise Mari Raamoti
mälestuseks.

NKK JÄRVA RINGKONNA FOTOKOGU

Matk kulges sirgetel ja käänulistel teedel Karula rahvuspargi kandis.

Looduse muhud ja lohud olid päris väsitavad.

olevas külakeskuses peeti
Tsirgumäe-Sooblase külapäeva. Osalesime külalistena naelalöömise võistlusel,
kuulasime toidu säilitamise
ja kuivatusviisidest ning käisime saunas. Pärast seljanka
söömist ujusime Koiva jões,
rüüpasime lõkke ääres imehead ürditeed ja puhusime
juttu. Mõned julgemad käisid kanuuga sõitmas.
Öö ja alanud pühapäev
tervitasid meid ootamatu
vihmaga. Just eelmisel päeval olime täiesti kindlad,
et sadama ei hakka ja isegi
meie seltskonnas olev meteoroloog oli teatanud, et
ilm tuleb päikeseline. Alustasime hommikut kohvi ning
Hellenurme veski manna-

pudruga. Retkejuht Ene oli
kindel, et just see puder
annab meile tiivad, et plaanitud 60 kilomeetrit läbida.
Päeva jooksul olid vaid mõned hetked, mil natuke ilma
sademeteta sõita saime. Ikka
vihmasajus poristel kruusa- ja liivateedel, mäest alla
ja üles. Loodus on Karula
rahvuspargis tõesti imeline ja
maastik maaliline. Mahasadanud vihm oli meelitanud
kukeseened, pilvikud ja sirmikuid oma ninad maast välja pistma. Mõni tragim meie
seast tegi ka seenekorjamise
peatuse hoolimata sellest, et
sõidu tempo oli tegelikult
kiire. Sõitsime marsruudil
Ivaski-Hargla-Koobassaare
-Kolski-Ähijärve-Mähkli.

“Sakala kodutütred võivad tänavu julgelt tähistada
ka oma 85. aastapäeva, sest Viljandimaal algas tütarlaste
koondamine juba 1930. aastal paralleelselt noorkotkastega,“ ütles oma kõnes ringkonnavanem Enno Teiter.
Teiter märkis, et ajalugu koosneb peamiselt meeste
lugudest. Väga vähe on lugusid naiste tegemistest, iseäranis tütarlaste toimetamistest ajas ja ruumis.
“Usun, et meie kõik üheskoos kirjutame Kodutütarde
ajaraamatusse oma väärilise loo, mille üle võime ainult
uhked olla,” sõnas Teiter. “Meie kirjutatud peatükkides
puuduvad kõrvalosatäitjad. Kodutütarde tegemised on
väga olulised! Igal ühel teist on täita peaosa.”
Ringkonnavanem tänas organisatsiooni toetajaid ja
koostööpartnereid ning tunnustas aktiivseid kodutütreid tänukirjaga. Kohusetundliku tegevuse eest pälvisid
Kodutütarde peavanema tänukirja rühmavanem Janne
Suigusaar ning kodutütred Meeri Teras, Karolina Pugal
ja Laura Pakasaar. Kodutütarde Sakala ringkonna tänukirja said kodutütred Agnes Abermann, Annabrita
Kalda, Anne-Mai Hiob, Anne-Mai Lembinen, Hedi-Riin
Kivikas, Kaisa-Liisa Väli, Karoline Volkov, Kärttu Põrk,
Marja Kirss, Marleen Mändul, Marleen Riiner, Sandra
Vesseluha ning toetajaliige Margit Kirss.
Kodutütarde Keskjuhatus omistas hõbetatud Teeneteristi Priit Sillale, kes on üle kümme aasta oma tegevusega
toetanud Kodutütarde Sakala ringkonda.

Tiina Ott

Võrumaa kodutütred käisid
Norras võistlemas

Seljanka ja Piretid kuubis
Minu mõte kuuendal
rattaretkel kindlalt osaleda
sai hoogu e-kirjakasti potsatanud üleskutsest. Peakorraldaja Ene Prants Valga
ringkonnast kirjutas: „Seda
imelist isamaad, mis meid
ootab, saab nautida ainult
Karula rahvuspargi kandis.
Emake Loodus on armastusega neid muhke ja lohke
valmistanud ning metsa
istutanud.”
8. augustil kogunesime Valga malevas, kust
meid saadeti teele seljanka ja tordiga. Osalejaid oli
rekordarv ehk 23 retkelist
kaheksast ringkonnast.
Kohaloleku kontrolli ajal selgus, et seltskonnas on lausa
kolm Pireti-nimelist naist.
Meid paitas sõites päike ja
soe suvetuul. Enamjaolt kulges rada kruusateedel, aga
oli ka metsaradu ning asfalti.
Kaheksandal kilomeetril
toimus meie ratturite Eva
ja Maie vahel möödasõidul
väike kokkupõrge koos mõnede kriimude ja sinikatega,
ent sõitu nad ei katkestanud.
Sõitsime Valgast Kaagjärve mõisani, kus saime
teada, et kunagi paiknes
mõisa ümbruses võimas
tööstuskompleks. Edasi läbisime teekonna Karula-Koikküla-Kairiküla.
Õhtul, pärast ligi 50 kilomeetrit sõitu jõudsime
Ala-Konnu puhkeplatsile.
Sellesse Läti piiri lähedal

Sakala kodutütred tähistasid
25. taasasutamise päeva

Fotod LEMBE LAHTMAA

Ähijärve ümbruses eksis
esimene osa grupist hoopiski valedele radadele ja tegi
veelgi pikema retke.
Sõidu üks toredaim hetk
ootas meid Hauka talus,
kus noor ja lahke pererahvas meid kaetud lõunalauaga tervitas. Taas pakuti seljankat, aga kooki ka.
Rebasemõisa jõudes nägime
kaugelt vaatetorni. Olime
jõudnud Karula kõrgustiku
kõrgeima punkti (137,8 m)
lähedale, aga ega meil ei
jätkunud enam jõudu vaatetorni ronimiseks. Ees ootas
viimane peatuskoht Lüllemäe, kus need, kel oli tarvis
rongile jõuda, ka oma retke
lõpetasid. Teised ratturid
vurasid veel 20 kilomeetrit
Valka. Kahe päeva jooksul sõitsime kokku üle 110
kilomeetri.
Mari Raamotile pühendatud rattaretk sai alguse
2010. aastal. Ajaloolis-kultuuriloolise retke eesmärgiks
on tutvustada huvitavaid
Eestimaa paiku ning pakkuda võimalust veeta sportlik
nädalavahetus.

Lembe Lahtmaa

18.- 21. juunil osalesid Võrumaa kodutütred
Norra Kodukaitse noortevõistlustel, kust tuldi
tagasi uute kogemuste ja
oskustega.
Esimesel päeval anti
igale osalejale oma relv,
mida pidi kõik neli päeva
truult valvama. Meile tehti
relvaõpe ja õhtupoole käisime lasketiirus relvi sisse
laskmas. Relv tuli nii korralikult sisse lasta, et kõik
ülejäänud päevad saaksime
Jane Torp enne jooksu.
Foto EVE TÄHT ka sellega võistelda.
Teise päeva hommik algas kümnekilomeetrise aja
peale jooksuga maastikul, relv seljas. Rada oli huvitav
ja seal olid ka ülesanded: esimeses punktis tuli meelde
jätta tekst, mida kontrolliti pärast jooksu lõpp-punktis,
teises punktis toimus laskmine, kolmandas tuli märgata
ja üles märkida militaarasju. Neljandas punktis määrati
kaugusi ja enne finišit pidime orienteeruma.
Õhtupoolikul toimus kompleksvõistlus, kus sooritati tulemuste peale ülesandeid. Vaja oli anda esmaabi
liiklusõnnetuses kannatanutele, oli noolemäng, kirjalik
test, relva kokkupanek ja lahtivõtmine aja peale, hoota
kaugushüpe, granaadivise rõngastesse ja takistusrada.
Kolmas päev oli põnev. Lasketiirus toimus laskmine,
kus Jane sai pronksmärgi omanikuks. Käisime ujumas
ning õhtul toimus paadiralli.
Viimasel päeval toimus laskejooks koos paarilisega.
Oma Norras käigu võime kokku võtta Jane Torbi
arvamusega. Ta ütles: „Mulle meeldis väga. See oli hoopis
teistsugune kui meie Ernakesed. Relv sai selgeks ning
selle kokkupanemist ja lahti võtmist sai ka ise vabal ajal
harjutada. See, et võistlused olid eraldi punktiarvestuses,
oli võistlejate jaoks parem, sest kui mõnes punktis hästi ei
läinud, siis teises punktis oli ikkagi võimalus. Võistlused
olid põnevad, nõudsid palju pingutusi ning me saime
uusi oskusi. Ujumisvõistlus ujulas tuli küll üllatusena,
aga saime hakkama. Väga meeldis norrakate avatus ja
abivalmidus. Võistlusel patsutasid nad meile aeg–ajalt
julgustavalt õlale ning soovisid edu.”

Eve Täht
Võrumaa maleva noorteinstruktor
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Antsla kaitseliitlased avasid
Saeras mälestuskivi

ERGUTUSED

Eesti Vabariigi taasiseseisvuspäeval, 20. augustil avati Saera lahingupaigas mälestusmärk,
et meenutada meie esiisade tegusid Vabadussõjas.
Mälestusmärgi avamisele olid tulnud kaitseliitlased, noorkotkad, Naiskodukaitse esindus, Võrumaa maavanem, Antsla
valla volikogu esimees ja
külarahvas.
Saera lahingust rääkis
Kaitseliidu Võrumaa maleva liige Urmas Koemets,
kes seisis ka kogu ettevõtmise eesotsas.
Vabadussõja tähtsusest meie ja teiste Balti riikide ajaloos rääkis Valdur
Raudvassar. Kivi avasid
Võru maavanem Andres
Kõiv ja Antsla valla volikogu esimees Kurmet
Müürsepp.
Kurmet Müürsepp
avaldas tänu eestvedajatele ja andis valla poolt üle
tänukirjad. Indrek Hundi eestvedamisel lauldi
koos mõned isamaalised
laulud. Mälestusmärgi
õnnistas sisse Antsla üksikkompanii kaplan, Võrumaa praostkonna praost
Üllar Salumets.
Kivi jalamile asetatud

Kaitseliidu ülema tänukiri

Indrek Suitso
Martin Merirand
Märt Meesak
Indrek Roos
Urmas Juhkam
Valeri Petrov
Taavi Pavlov

Einar Miil
Sakala
Indrek Merimaa
Tartu
Mart Küng
Tartu
Alo Aarla
Tartu
Liivar Lillemets
Tartu
Veiko Zujev
Tartu
Natalia Särg
Tartu
Mati Jets
Tartu
Argo Luide
Tartu
Martin Mölder
Tartu
Harald Guthan
Tartu
Olev Sõro
Tartu
Margo Kreos
Tartu
Hanno Kroon
Tartu
Enar Nõmmiste
Tartu
Ivo Kubjas
Tartu
Rein Vask
Tartu
Olavi Murumets Tartu
Kristjan Roos
Tartu
Martin Rannamäe Tartu
Voldemar Valkenklau
Tartu
Peeter Põldver
Tartu
Jaanus Kala
Võrumaa
Janek Kõvatu
Võrumaa
Meelis Lõhmus
Võrumaa
Janis Poola
Võrumaa
Indrek Prants
Võrumaa
Joosep Puhalainen Võrumaa
Margus Schmeimann
Võrumaa
Anti Zekker
Võrumaa
Villu Vasilkovski Võrumaa
Toivo Varrik
Võrumaa

Tartu
Tartu
Tartu
Tartu
Võrumaa
Võrumaa
Võrumaa

Teenetemedali III klass

Mälestuskivi avamisele oli kogunenud palju inimesi.

pärgade ja lillede seas
olid ka Saera lahingus
langenud Jaan Partsi järeltulijate omad.
Saera lahingupaigas
mälestuskivi avamine ei
olnud Antsla üksikkompanii kaitseliitlastele esimene. 2014. aastal taasavasid nad Vabadussõjas
langenute mälestusmärgi
Lepistus.
Mälestusmärkide paigaldamine ja avamine on
Antsla üksikkompaniile
oluline, et väärtustada
meie riigi eest võidelnute
mälestust tulevastele põlvedele.
Saera lahingu mälestusmärk asub Karula rahvuspargis metsa

Fotod AIVAR KROONMÄE

Indrek Kruhberg
Leana Lemming
Ene Sügav
Teddi Rull
Erki Kokkola
Rain Saarman
Tõnu Martin
Jaanus Niilson
Kristjan Tõnisson
Sander Laks
Mihkel Kuuskvere
Angelika Kulpson
Merlis Pärle
Allan Laidoner

Sakala
Sakala
Sakala
Tartu
Tartu
Tartu
Tartu
Tartu
Tartu
Tartu
Tartu
Tartu
Võrumaa
Võrumaa

Valgeristi II klass
Toomas Piirmann

Võrumaa

Valgeristi III klass
Aivar Kroonmäe
Tiit Tõnts
Aare Hõrn

Võrumaa
Võrumaa
Võrumaa

Hinnaline kingitus
Jüri Pilm
Janek Riives
Allar Mõttus
Ilmar Koort

Saera lahingu mälestuskivi.

sees, kuid sealt mööduvad
RMK jalgsimatka- ning
jalgrattarada.

Urmas Koemets
Aivar Kroonmäe
Antsla üksikkompanii
pealiku abi

Saera lahingust Eesti Vabadussõjas
Märtsis 1919, oli alanud Vabadussõjas punaväe kevadpealetung.
Vaenlane tungis ValgaVõru ja Valga-Mõniste
raudteede vahele. II diviisi
staabist saabus soomusrongide diviisiülemale
kapten Anton Irvele käsk
lüüa vaenlane üle Mustajõe tagasi ja vabastada
Mõniste.
Ka Saera lahingul, mis
leidis aset 20. märtsil 1919,
oli otsustav osa selle ülesande täitmisel. Punaste
pealetungil lõunast oli
Läti 15. polgu üks rood
peatunud Saera metsavahimaja juures Ähijärve
külas. Kaitseliidu poolt
olid tähtsamatele teedele
välja pandud vahipostid,
et sõjaväele teada anda
vaenlase liikumisest ja
vältida ootamatusi.
Kaitseliitlastelt läks
Antslasse teele teade, et
punaste rood on Saeras.
Antslas seisis 3. laiarööpmeline soomusrong kapten Oskar Luiga (VR II/3
II/2 I/2) juhtimisel.
Antslast sõitis soomusrongi dessantrood 55

Teenetemedali II klass

Maja, kus toimus Saera lahing.

Foto VÕRUMAA MUUSEUM, MuIS

mehega eesotsas nooremleitnant Johannes Adelbert
Oldekopiga (VR II/3) välja
regedel. Saeras liitusid
nendega ka 15 kaitseliitlast.
Saerasse saabudes
asuti kohe lahingusse.
Ühest küljest ründas vaenlast nooremleitnant Oldekopi rühm ja teisest
leitnant Peeter Asmuse
(VR II/3 II/2) rühm.
Majast, kus punased
asusid, anti aknast pidevat kuulipildujatuld ja
see seadis meie mehed
kriitilisse seisu. Olukorra
päästis leitnant Asmus
(kes oli ka hilisem Kaitseliidu Tartumaa maleva

pealik). Ta jooksis majale
tormi ja viskas aknast
sisse käsigranaadi. Kuulipildujatuli vaikis. Teine
granaat lendas haoriida
taga lamanud vaenlase
sõdurite suunas ja lisaks
visati kaks granaati majja.
Ka majast visati üks
granaat vastu, leitnant
Asmus sai peast haavata
ja kaotas teadvuse. Nooremleitnant Oldekop sai
kuulist haavata siis, kui ta
tahtis majja siseneda.
Kokku oli Saeras punaseid umbes 80 meest,
neist sai surma 29 meest
ja veel 16 võeti vangi.
Meie kaotusteks oli kaks
surnut ja viis haavatut.

Sõjasaagiks saadi kuulipilduja. Valka ülekuulamisele viidud rühmaülem
andis tähtsaid teateid punaste vägede paiknemise
ja koosseisu kohta. Saera
lahingupaiga lähedal asuvas Tatimetsas paiknenud
punaste rood aga kuuldes
lahingukära, põgenes.
Saera lahingus langesid Vana-Antsla valla
kaitseliitlased:
Jaan Parts Kärnajüri
talust. Maha jäid naine
Anna, lapsed Karl, Elisabet, Samuel ja Herbert.
Isak Simm Nässmetsa
asundusest. Maha jäid
naine Marie, lapsed Johannes, Erna, Anton, Jaan
ja Aleksander.
20. augustil toimus
Kaitseliidu Võrumaa maleva ja Antsla valla eestvedamisel mälestuskivi
avamine Saera lahingupaigas.

Urmas Koemets

Kaitseliidu Võrumaa
maleva Antsla
üksikkompanii
ajaloouurija

Tartu
Tartu
Tartu
Võrumaa

Kaitseliidu ülema
tänuavaldus
Karl Lillemäe

Sakala

Arno Kallas 90
29. juulil kogunesid
Kaitseliidu Karksi malevkonna kodu ruumidesse
Arno Kallase endised ja
tänased võitluskaaslased,
et 23 aastat Kaitseliidus
olnud juubilariga sõdurisuppi süües ka minevikku meenutada.
Arno Kallas astus
Kaitseliitu ridadesse 21.
veebruaril 1992 ja vastavalt Saksa armee auastFoto AIN PEENSOO
mele, mille ta oli välja Arno Kallas.
teeninud 18-aastase noormehena Teises maailmasõjas,
anti talle veebli auaste.
Tegusa mehena hakkas ta kohe looma Kaitseliidu
Abja rühma, kutsudes sinna inimesi oma tutvusringkonnast. Nii olidki rühmas kõrvuti kohaliku gümnaasiumi
direktor ja transporditööline, endised sõjamehed ja noored koolipoisid. Oskus lävida inimestega ja koondada
neid enda ümber tegi Kallasest 1993. aastal rühmapealiku. Abjas asus tol ajal piirivalvekordon ja piirivalve
vajas hädasti koostööpartnerit. Selleks sai Kallase rühm.
Mõisakülla allüksuse loomise ülesanne anti Abja tegusatele kaitseliitlastele Arno Kallasele ja Enno Evertile.
Ühest nende kaasatud mehest on praeguseks saanud
Karksi malevkonna pealik.
Arno Kallase teenistuskäik ja talle antud autasude
nimistu on nii pikk, et kõike seda üles lugeda ei jaksa.
Tähtsamad neist on Valgerist III klass, maleva rinnamärk, Teenetemedali III klass, Teenetemedali II klass
ja Valgeristi II klass. Sünnipäeval lisandusid sinna veel
Sakala maleva vapikilp, mille andis üle KL Sakala maleva pealik major Ahto Alas, ja Karksi malevkonna tänukiri Karksi malevkonna pealik lipnik Ervin Tambergilt.

Ants Kalam
Sakala maleva Karksi
malevkonna teavituspealik
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Esimene Eesti Vabariigi sõjaminister
Andres Larka
Kindralmajor Andres
Larka (VR I/1) on ka Eesti
üleriigilises meedias tugevalt esile kerkinud, kuid
mitte niivõrd sellepärast,
et ta asjalik ohvitser ja
kindral oli, vaid pigem
seetõttu, et Eesti ajalukku
on ta jätnud oma jälje kui
Vabadussõjalaste Liidu
üks liidreid.
Tulevane esimene Eesti Vabariigi sõjaminister
ja Eesti sõjaväe juhataja
Andres Larka sündis 5.
märtsil (vana kalendri järgi
21. veebruaril) 1879. aastal Viljandimaal Pilistvere
kihelkonnas Kabala vallas
möldri perekonnas. Koolitarkust hakkas ta saama
esmalt Laeva vallakoolis,
seejärel Pilistvere kihelkonnakoolis ja Eesti Aleksandrikoolis Põltsamaal. Aasta
pärast kooli lõpetamist
astus ta vabatahtlikuna
Vene tsaariarmeesse. Tema
esimeseks teenistuskohaks
sai 109. Volga jalaväepolk.
Järgmisel aastal saadeti
Andres Larka, kuhu siis
mujale, kui Vilno sõjakooli,
mille lõpetamise järel sai ta
alamlipniku auastme

Andres Larka.

said kindralmajori auastme
ka Ernst Põdder ja Aleksander Tõnisson, siis on Larka
kindlalt kolme esimese EesOktoobris 1909. aastal ti Vabariigi kindrali hulgas.
Teenete eest Vabadusasus Larka paremaid sõjasõjas
annetati kindral Andtarkusi omandama Nikolai
res
Larkale
Vabadusristi I
Kindralstaabi Akadeemias
liigi
1.
järk,
500
000 marka
St. Peterburgis, kus ta juba
õpingute ajal ülendati raha, talumaa Harjumaal
alamkapteniks. Ta lõpe- Voore mõisast, Läti Karutas akadeemia 1912. aas- tapja II klassi orden, Soome
tal koos tulevase kolleegi Valge Roosi I klassi orden
Johan Laidoneriga ja heade ja Poola Polonia Restituta
tulemuste eest õppetöös orden.
Kui Vabadussõda oli
vääristati teda, samuti kui
võidukalt
lõppenud, korLaidonerigi, Püha Anna
III järgu ordeniga. I maa- raldas demobiliseerimist ja
ilmasõja alguses määrati Eesti rahvaväe rahuaegset
Larka 40. jalaväediviisi va- tegevust taas sõjaminister
nemadjutandiks ja ülendati Andres Larka. 1925. aastal
lahkus ta terviseprobleekapteniks.
Kui 1917. aastal demo- mide tõttu teenistusest ja
raliseerunud Tsaari-Ve- läks end Šveitsi ravima.
nemaa sõjavägi lagunema Seal ta paranes jõudsalt, ent
hakkas, aitas Larka diviisi sama jõudsalt tühjenes ka
staabiülemana igati kaa- kindrali rahakott ja nii tuli
sa, et umbes 80 eestlasest tal võlgade tasumiseks ära
sõdurit puhkusele sõidu müüa teenete eest saadud
ettekäändel said sõita Ees- talu. Siiski jäi talle veel
tisse ja liituda siin rahvus- sedavõrd raha, et ostis Saue
vallas Jõgisool seitse hektarit
väeosadega.
1918. aasta algul määrati ta maad koos sealse vesiveskiga ja kuni
Haapsal1937. aastaoos iseseisva
lu 1. Eesti
ni pidas seal
suurtükiEesti Vabariigi
vaatamata
väebrigaaväljakuulutamisega
oma kõrgele
di formee24. veebruaril 1918
aukraadile
rijaks ja
nimetati Larka Ajutise
oma isa eesülemaks.
Valitsuse sõjaministriks kujul
Vaatamata
möldrikohalike
ametit.
enamlaste

K

vastutegutsemisele läks
Larkal korda moodustada
viis suurtükipatareid. Koos
iseseisva Eesti Vabariigi
väljakuulutamisega 24.
veebruaril 1918. a nimetati
Larka Ajutise Valitsuse
sõjaministriks ja 12. märtsil 1918 ülendati ta kohe
kindralmajoriks, jättes
vahele polkovniku auastme. Kuna samal päeval

Kolm korda abielus
1912. aastal abiellus
Larka Kovno (praegu Kaunas) kubermangus väidetavalt Leedu polkovniku
tütrega nimega BlancheFelicia Voitchillo, kellest
aga 1916. aastal lahutas.
Kolm aastat hiljem abiellus
ta Marianne-Leontine Ost-

August Rei ning kindralleitnant Johan Laidoneriga.
Üks kuu enne valimisi
toimunud toetusallkirjade
kogumine näitas, et Larka
lööb konkurente suurelt.
Ta oli kogunud 62 070 allkirja Laidoneri 38 066, Pätsi
18 510 ja Rei 4983 allkirja
vastu, ehk kogus üksinda
pisut enam allkirju kui
ülejäänud kolm kandidaati
kokku. See muidugi hirmutas seni võimul olijaid, kes
kohe ka oma võimu rahva
tahte vastaselt ära kasutasid ja sisuliselt riigipöörde
korraldasid, seeläbi oma
konkurenti vägivaldselt
kõrvaldades.
12. märtsil 1934. aastal
Pätsi poolt kehtestatud
kaitseseisukorraga keelustati vabadussõjalaste
tegevus ja Larka arreteeriti.
Sõjaringkonnakohtu otsusega mõisteti talle 1935.
aasta mais üks aasta vangistust tingimisi, ehkki ta
oli selleks ajaks juba ühe
aasta ja kolm kuud kinni
Foto VILJANDI MUUSEUMI KOGU
istunud. Tõenäoliselt tundsid tollased võimumehed
roviga. Samal aastal sündis ikka veel vabadussõdurites
neil ka poeg Georg-Andres, ohtu. Nii mõrvati salapäkes Teises maailmasõjas rastel asjaoludel välismaale
teenis Saksa lennuväes ja pagenud vabadussõjalaste
pääses hiljem Kanadasse. ideeline juht, advokaat
1928. aastal aga Andrese ja nooremleitnant Artur
abikaasa
Sirk (VR II/3)
suri. Kolning 8. detuba 57-aastasele
mandat
sembril 1935.
mehele
mõisteti
15
korda abiaastal arreaastat
sunnitööd,
mis
ellus Larka
teeriti Larka
sisuliselt tähendas pea
1934. aasuuesti koos
eluaegset vangistust.
tal Helmipaljude teiste
Veronika
vabadussõjaOstroviga,
lastega, süükellega kooselust sündis distades neid verise riigijärgmisel aastal poeg Pee- pöörde ettevalmistamises.
ter-Jaak.
1936. mais peeti Larka
1930. aastal valiti Larka üle kohut teist korda ja
Vabadussõjalaste Kesk- sedapuhku mõisteti talle
liidu juhatuse esimeheks. – juba 57-aastasele meheLarka osales aktiivselt Eesti le – 15 aastat sunnitööd,
Vabariigi uue põhiseaduse mis sisuliselt tähendas pea
kava väljatöötamisel ja see eluaegset vangistust. Ka
võeti ka 14. – 16. oktoobrini teised kohtualused said
1933.a. toimunud rahva- pikad karistused – 15 kuni
hääletusel suure häälte- 20 aastat. Tõenäoliselt olid
enamusega vastu. Tõsiasi need karmid karistused
on seegi, et järgmise aasta mõeldud rohkem hoiajaanuarikuul toimunud tuseks teistele, sest peagi
kohalike omavalitsuste neist enamus amnestiaga
valimistel lõi Larka koos vabastati.
oma toetajatega agaralt
Kui Eesti 1940. aastal
kaasa, mille tulemusena okupeeriti, arreteeriti ka
vapside kandidaadid said Andres Larka. 7. juulil
1941. mõistis sõjatribunal
arka püüdles aga
talle vabadusekaotuseks
kaheksa aastat koos kolriigivanemaks 1934.
meks aastaks asumisele
aasta kevadel toimuma
saatmisega ja kogu vara
pidanud valimistel
konfiskeerimisega. Kindral Larka viidi Venemaale,
Kirovi oblastisse, kus ta
eeskätt suuremates linna- 8. jaanuaril 1943 suri või
des enamuse.
tapeti. Tema tegelik matmispaik on teadmata.

J

L

Riigivanemaks ei
saanud

Larka püüdles aga riigivanemaks 1934. aasta
kevadel toimuma pidanud valimistel koos senise
riigivanema Konstantin
Pätsi, endise riigivanema

Ülevaate koostas

Rein Kikas

90

40

Valjo Kattai
Arno Kallas
Karl Karm

Põlva
Sakala
Valga

80
Leo Mitt

Tartu

70
Madis Sommer
Avo Kukk
Enno Hinto

Põlva
Sakala
Tartu

60
Aira Suvi
Ants Laas
Benno Soodla
Üllar Kasemets
Ilmar Kolk
Jaak Siimann
Enn Nurk
Malle Kamarin
Edvin Roots

Tartu
Tartu
Tartu
Tartu
Tartu
Valga
Võrumaa
Võrumaa
Võrumaa

50
Ivar Hindriksoo
Alo Murutar
Ahto Jaska
Aare Hiob
Toomas Kaun
Meelis Meerents
Leho Lepp
Eve Täht
Arnis Lõiv

Põlva
Tartu
Tartu
Valga
Võrumaa
Võrumaa
Võrumaa
Võrumaa
Võrumaa

Anti Lehestik
Põlva
Helikar Haabma Põlva
Markko Lehtla
Sakala
Marek Rahu
Sakala
Tamur Kusnets
Tartu
Andres Pilm
Tartu
Enn Remmet
Tartu
Urmas Kiisk
Tartu
Arvo Lasting
Valga
Airi Hallik-Konnula
Võrumaa
Jaanus Siim
Võrumaa

30
Olavi Ottas
Sander Eesmaa
Kristjan Sõlg
Silver Tamm
Kaimar Meremaa
Mardo Moorats
Meelis Viirpalu
Tarmo Toover
Ain Tullino
Kaarel Rivis
Villem Lõbu
Taavi Muru
Martin Laane
Kati Harak
Taavi Pavlov
Ats Konsap

Põlva
Põlva
Põlva
Põlva
Sakala
Sakala
Sakala
Tartu
Tartu
Tartu
Tartu
Tartu
Võrumaa
Võrumaa
Võrumaa
Võrumaa

20
Otto Palu

Tartu

MÄLUMÄNG

Mälumäng
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1. Milline malev tegutses varasemalt praeguse Põlva
maleva territooriumil?
2. Millal anti välja Kaitseliidu ajakirja Kaitse Kodu
esimene number? Nimeta aasta ja kuupäev ning mitu
eksemplari oli esmatrükis.
3. Mitmes Põlvamaa koolis antakse riigikaitse õpetust?
4. Mitmes ametlik Kaitseliidu ülem on brigaadikindral Meelis Kiili?
5. Nimetage seni noorim taasiseseisvunud Eestis
ametisse määratud malevapealik Lõuna-Eestis?
Küsimused koostas
Kpt Enno Teiter
6. mälumängu vastuseid ootame 20. septembriks ja 7. mälumängu vastuseid 20. oktoobriks toimetuse e-posti aadressile
omamaa@kaitseliit.ee.

Mälumängu 5 vastused
1. ENKOL (Eesti Noorkotkaste ja Kodutütarde Organisatsioonide Liit).
2. Noorkotkaste eelkäijaks oli Noorseppade organisatsioon,
mis oli moodustatud 1920
3. 4. juulil 1930. Maleva vanemaks nimetatiViljandi Eesti
Haridusseltsi koolide direktor Mihkel Varrik ja pealikuks
vandeadvokaat Albert Vilms.
4. „Eesti Kaitseliidu malevate peres kotkana kõrgele viia
Sakalamaa Maleva au, kuulsus ning nimi ja päikese jõuga
valgustada Eesti kodu tema omakaitse radadel“
Mälumängu õiged vastused saatis Aleksandra Zaverjuhha.

