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Sakala maleva kerkiv hoone
sai nurgakivi

TULEKUL
Kõik malevad:
9. aprill
Kaitseliidu meistrivõistlused
sõjalises kolmevõistluses
Valgamaal

14.märtsil keskpäeva
paiku panid Kaitseliidu
ülem brigaadikindral
Meelis Kiili, riigikogu
aseesimees ja malevapealiku abi Helir-Valdor Seeder, Viljandi
maavanem Erich Palm
ning staabihoone ehitajad Sakala maleva uuele
staabihoonele nurgakivi.
Nurgakivi panemisele
oodati ka Sakala maleva
toetajaliiget, president
Toomas Hendrik Ilvest,
kuid kahjuks oli ta jäänud
haigeks ja saatis malevale
tervituse.
Pärast seda kui Sakala maleva pealik major
Ahto Alas oli presidendi
tervituse ette lugenud, sai
sõna Helir-Valdor Seeder.
Ta lausus, et Sakala malev on korduvalt kolinud
ühest kohast teise ja lõpuks maandunud endises
veterinaariakeskuses.
„Kaitseliidu Sakala maleva maja sai endale muusikakool ja ma loodan, et
kui see hoone, millele me
täna nurgakivi paneme,
ükskord valmis saab, siis
tulevad noored muusikud
staabihoone avamisele
ja annavad siin ühe korraliku kontserdi,“ sõnas
Seeder.
Kaitseliidu ülem brigaadikindral Meelis Kiili
lootis oma sõnavõtus, et
uue hoone valmimisega
visatakse minema kõik
vana ning antakse teed
uuele. Ta märkis, et praegu on Sakala malev surutud nõukogudeaegsesse
hoonesse, mis on nagu
eelmine ajalooetapp.
Viljandi maavanem
ja Kaitseliidu liige Erich
Palm ning Viljandi vallavolikogu esimees Hellar
Mutle sõnasid, et koos
uue hoone valmimisega
kasvab loodetavasti ka
kaitseliitlaste arv Sakala
malevas.
Sakala maleva pealik
major Ahto Alas ütles, et
kindlasti annab kaasaegne
hoone kogu Kaitseliidu
tegevusele Viljandi maakonnas uue hingamise.
Nurgakivisse asetati
silinder, kuhu eelnevalt
pandi Oma Maa veebruarinumber, ajalehed
Sakala ja Postimees.
Lisaks läksid silindrisse veel Sakala maleva
rinnamärk ja tunnistus,
üheeurone münt, Kaitseliidu ülema tänumünt,
mälupulk ehitust puudutavate dokumentidega
ning vabariigi presidendi

22.–23. aprill
Sõduriproov Viljandimaal

Kõik Naiskodukaitse
ringkonnad

10. aprill
Naiskodukaitse keskkogu
Tallinnas
Nurgakivi panemisele oli kogunenud umbes 30 inimest.

Fotod: krisTJan prii

16. aprill
Naiskodukaitse laskevõistlus
väikekaliibrilistest
sportrelvadest Välustes

Põlva malev

29.–30. aprill
“Tormihoiatus 2016”
Kuperjanovi pataljoni
korraldatav linnalahing Võrus

Võrumaa malev

2. aprill
Scoutsrännak Paldiskis
29.–30. aprill
õppus “Tormihoiatus 2016”

Valgamaa malev
Kaitseliidu ülemale brigaadikindral Meelis Kiilile annab silindri üle Sakala maleva pealik major Helir-Valdor Seeder panemas silindAhto Alas. Tegevust jälgivad Viljandi valla volikogu esimees Hellar Mutle ja Helir-Valdor Seeder. risse Kaitseliidu ülema tänumünti.

Moodul Projekt OÜ-ga ning
ehitustööde maksumus on
ligi kolm miljonit eurot.
Uue hoone ehitamise vajaduse
tingis olemasoleva hoone väga
halb seisukord ja ebapiisav
funktsionaalsus Kaitseliidu
ülesannete täitmiseks.
Ehitustööd saavad plaanide
kohaselt valmis 2016. aasta
jooksul.

Eda Kivisild

1.–3. aprill
Tankitõrje granaadiheituri
kursuse 2. etapp
(Valgamaa malev korraldab
Lõuna MKR malevatele)
Aprillis jätkub staabi,
formeerijate ja jalaväekompanii väljaõppetsükkel

Tartu malev

10. 17. ja 24. aprill
Laskmine sisetiirus

Sakala malev

8.–10. aprill
Hajutatud lahingutegevus
15.–17. aprill
Sõdurioskuste kursus
kaitseliidus 5. nädalavahetus
30. aprill
Laskepäev kaaslasega

Noored Kotkad ja
Kodutütred
Silindrit peidavad Meelis Kiili...

sõnavõtt.
Kaplan Peeter Parts
pühitses nurgakivi ja
kogu hoone sisse.
Uus Sakala maleva
staabi- ja tagalakeskus
ehitatakse praeguse staabi
kõrvale. Keskusesse on
lisaks administratiivruumidele ja õppeklassidele
planeeritud ka laoruu-

ja Erich Palm.

mid, tehnikaremonditöökoda, majutusruumid ning
kolme rajaga 50 m siselasketiir. Hoones saavad
ruumid Sakala maleva
staap, naiskodukaitsjad,
kodutütred ja noored kotkad, samuti on oma ruum
kohalikul allüksusel.
Sakala maleva staabija tagalakeskust ehitab

Kons o r t sium Wesico
P r o jec t OÜ k o o s
Wesico Ehitus OÜ ja

15.–17. aprill
Laidoneri rada Viljandimaal
15.–17. aprill
Võistlusmatk Väle Jänes
Tõrvas
30.aprill
Noorte kotkaste ja
kodutütarde üle-eestiline
oskuste võistlus Keilas
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Oma Maa on meie kõigi oma

OMA MÕTE
Parim õpetaja on laps
Avatud maailm toob meie ette uusi väljakutseid ja võimalusi ning meie igapäevane elu muutub üha kiiremini ja
järjest keerulisemaks. Elukestev õpe peaks olema lahendus,
mis aitaks meil kohaneda muutuvate oludega. Motivatsioonikommunikatsiooni, enesekehtestamise, meeskonnatöö, ajajuhtimise, suhtekorralduse ja muude koolituste abil püüame
saavutada enesearengut, et olla edukas ja ajakohane inimene.
Kõige selle juures tundub, et ei ole kohta pere ja laste jaoks.
Aga … kas ei peitu just lastes lahendus tõeliseks enesearenduseks? Võib-olla avab just lapsevanemaks olemine meie
sees uued uksed, mida ei ava ükski teine väljakutse? Oma
lapse haigevoodi kõrval istumine, oma soovidest loobumine
ja plaanide edasilükkamine, kahekümnendat korda lapse
lemmikraamatu ettelugemine, erinevate jonnituuride maandamine, üheskoos koolitükkide õppimine või kelgumäel ja
jalgrattamatkal rassimine – see on igapäevane koolitus ja
areng, mis saab osaks ainult inimestele, kellel on laps(ed).
Kõige sellega hakkamasaamine nõuab oma ego ohjamist,
oskuslikku ajakasutust, head veenmisoskust ja meeskonnatööd, ausat kohtumõistmist laste vahel, teiste pereliikmete
vajaduste, huvide ja erisuste arvestamist, enesekehtestamise
oskust jne. Kõike seda iga päev ja katkematult. Siin puudub
ka teesklemise võimalus, sest kui isiklik eeskuju puudub,
siis on su teod ja sõnad tühipaljad ning tagasipeegeldus ehe
ja armutu. Kui kuuled oma lapse suust enda sõnu või tajud
tema tegemistes oma tegu, siis võib see olla ülim kiitus, aga
ka ülim häbi. Ja kujutage nüüd ette, kui teil on lapsi mitu, siis
on teil tagatud praktiline väljaõpe mitmekümneks aastaks
koos lõputute rollimängude ja pideva eneseanalüüsiga. See
on tee kõrgema mõistmise poole.
Lapse sünniga peresse võtame enesele kohustuse, mis
ei ole lihtsalt vabatahtlik heategevus. See on kohustus, mis
sunnib ja mille eest pole kuhugi põgeneda. Aga see annab ka
vahetu sideme järgneva põlvkonnaga, aitab olla noor. Oma
laste kasvatamine annab võimaluse minna enda arendamisel
uuele ringile koos uue põlvkonnaga ja ajakohastes oludes.
Lapsed toovad sulle muutuva maailma otse koju kätte või
tirivad sind sellesse maailma kaasa niisuguse hooga, et sul
ei pruugi kalli ja moodsa koolituse jaoks enam aega ega
vajadustki olla.

Helir-Valdor Seeder
Sakala malevapealiku abi
Riigikogu aseesimees

Võrus toimus 18. märtsil
ajalehe Oma Maa kolmas
konverents, kus räägiti lehe
väljaandmise ja levitamise
rõõmudest ning muredest.

Võrumaa maleva teavituspealik ja konverentsi
peakorraldaja Uno Minka
oli ajalehe auks kirjutanud
luuletuse, mille ta sissejuhatuseks ka ette kandis.
Oma Maa väljaandja,
Sakala maleva pealik major
Ahto Alas märkis oma kõnes,
et toimetus tahaks lisaks kaitseliitlastele jõuda ka laiema
avalikkuse ette ning soov on
kõigi malevate autorite ringi
ja kontakte laiendada. Ta julgustas kohaletulnuid, keda
oli ligi 30 inimest, kirjutama
ja pildistama.
Alas viskas auditooriumile küsimuse: „Kas ja milleks
on ajalehte Oma Maa vaja?“
Vastused ja arvamused olid
erinevad, kuid kõlama jäi
mõte, et ajalehes on hea
võimalus kirjutada kaitseliitlaste sellistest tegemistest,
mis ei sobi ajakirja „Kaitse
Kodu!“ ega ületa maakonnalehtede uudisekünnist.
Ajalehe peatoimetaja Eda
Kivisild selgitas toimetuse
töökorda. Ta tutvustas lehelugude valikute kujunemise
põhimõtteid ning nentis,
et rubriik „Tulekul“, mis
kajastab kõigi Lõuna-Eesti
malevate tegevust järgmisel
kuul, teeb teemade valiku
lihtsamaks.
„Väga tähtis on foto,” sõnas ta ja lisas, et toimetus ootab eelkõige selliseid fotosid,
millel on kujutatud tegevusi.
„Et lehe tegemine ladu-

Konverentsile tulnud 30 inimese hulgas oli erinevate valdkondade
esindajaid, keda seob huvi Kaitseliidu ja ajalehe vastu.

Konverentsi peakorraldaja,
Võrumaa maleva teavituspealik Uno Minka.
Fotod: aiVar krOOnMäe

samalt läheks, peaksid käsikirjad ja fotod olema toimetaja käes iga kuu 17. kuupäevaks,” soovitas Kivisild.
2015. aastal Eesti Kaitseväe aasta ohvitseri tiitliga

tunnistatud Võrumaa maleva
staabiülem kapten Toomas
Pindis arvas oma sõnavõtus,
et innustavaks lugemiseks
võiksid kujuneda persoonilood allüksuste juhtidest.
50 aastat amatöörfotograafina tegutsenud Aivar Kroonmäe samast malevast avas
pildistamise nüansse ning
märkis, et igal pildil peab
olema lugu.
Tartu maleva CIMIC teavituspealik Sander Silm pakkus välja mõtte teha lehte
eelkõige elektroonilisena.
See ilmuks siis uudistevoona, trükkida võiks aga iga
malev ise just nii palju lehti
kui vaja. Ta soovitas viia ajaleht wordpressi platvormile
ja oli valmis toimetust selles
osas aitama.
Ajakirja „Kaitse Kodu!“
peatoimetaja Liivi Reinhold
avardas kokkutulnute teadmisi ajakirja sihtrühma ja
leviku osas ning kinnitas,
et nad ei ole ajalehe konku-

rendid väljundis, küll aga
nähakse konkurentsi autorite
osas.
Aasta tagasi püüdis toimetus kaardistada lugejaskonda ja korraldas lugejate
hulgas küsitluse. Ka selle
aasta alguses tahtsime teada
lugejate arvamust lehe kohta.
Sakala maleva teavituspealik Maiko Markus tutvustas tulemusi ning tõdes
kokkuvõttele tuginedes, et
edaspidi oleks ikkagi vaja
Oma Maa kodulehekülge.
Elav arutelu tekkis teemal, kuidas jõuda ajalehega
noorteni, kes said enne kätte arvuti- kui kirjaoskuse.
Ilmselgelt jääb paberkandjal
väljaanne noortele pigem
võõraks ja läheneda tuleb
interneti abil. Jäi kõlama
mõte, et hetkel on tutvustuseks siiski kõige mõistlikum
kasutada sotsiaalmeediakanaleid, postitades sinna
videoid ja pilte.
Jaotamise põhimõtetest
jäi kõlama väärt mõte ajalehte õppustele kaasa võtta.
Lisaks jaotatakse lehti nii
digitaalselt kui ka trükituna
erinevatele asutustele.
Muusikat pakkus konverentsil duo Aasta Parimad,
mille liikmed on eelmise
aasta Eesti Kaitseväe parim
ohvitser Toomas Pindis ja
Võrumaa maleva parim kaitseliitlane Indrek Hunt.
Toimetus tänab konverentsi korraldanud Võrumaa
malevat ja teavituspealik
Uno Minkat sisutiheda konverentsi eest. Kohtumiseni
2017. aasta konverentsil.

Lembe Lahtmaa

Mentorlus nagu basiilikutaim ehk miks naiskodukaitsjad
mentorlusega tegelevad
Naiskodukaitsesse jõudis mentorlus kui personaalne õpivorm rohujuure
tasandilt.
2009. aasta sügisel oli
enamuses vabatahtlikest
naiskodukaitsjatest koosnev töögrupp kokku panemas organisatsiooni
keskpikka arengukava perioodiks 2010–2013. Võimalike riskide maandamiseks
tehtud ettepanekute hulgas
oli ka mentorluse kasutamine. Ettepanekut kaaludes
leiti, et seda tööriista saab
kasutada nii uute liikmete
integreerimise soodustamiseks, staažikate liikmete
rakendamisvõimalusena
kui ka juhtimiskoormuse
vähendamiseks.
Naiskodukaitse Sakala ringkond sai ülesande
koostada organisatsioonile sobiv programm. Neid
toetas kesktasand ning tulemuseks oli põhjalik ja
organisatsiooni eripärasid
arvestav, kuid siiski men-

torlusele kui personaalsele
suhtele piisavalt loomingulist lähenemist jättev
käsiraamat.
Mentorlus osutus Naiskodukaitses nii tugevaks
stiimuliks, et selle ümber
hakkas tekkima legende
ja mõistujutte. Üks ilmekamaid räägib basiilikutaimedest. Kord olla potikesse aknalaual külvatud
basiilikuseemned. Pistsidki
taimed nina mullast välja ja peagi vohasid nii, et
kasvuruumi tekitamiseks
tuli nad mitmesse potti
ümber istutada. Taimed
istutati kolme erinevasse
potti sedasi, et kahte said
taimed nii tihedalt, et lehed
ulatusid üksteise vastu,
seevastu kolmandas potis
jäi aga ruumi rohkem üle ja
taimed üksteist puudutada
ei saanud. Kui kaht esimest
potti vahel valguse suunas
keerati, siis pöörasid ka taimed ennast kiirelt jälle nii,
et said üksteist lehtedega
puudutada. Kolmanda poti

taimed vaatamata keeramisele või mittekeeramisele
ja hellale hoolele lihtsalt
kängusid ära – ei tahtnud
üksi kasvada.
Eks mentoriga on nagu
basiilikugagi – ei taha üksi
kasvada. Selleks, et mentorlus Naiskodukaitses areneks, peab olema kogukond
ja kursused, võimalus oma
kogemusi jagada ja teiste
kogemustest õppida ehk
võimalus koos kasvada.
Meelitavaim kompliment Kaitseliidu meestelt
on tulnud ühelt infoõhtult,
kui tekkinud mõttevahetuse käigus sooviti lähemalt
uurida seda naiste koostatud programmi – ehk on
sellest ka suure organisatsiooni teises otsas kasu.
Selle aasta märtsi alguses Koeru üksikkompanii
kodus toimunud Naiskodukaitse mentorite seminaril koges üks osaleja enda
sõnul kaaslaste poolt just
sellist sõbraõlga, mida ta
algusaastatel igatsenud oli.

Seminari eesmärgiks oli
parimate praktikate jagamine ja avardada arusaamu
mentoriks olemisega seotud väljakutset pakkuvate
olukordade lahendamisest.
Programm elab ja kasvab organisatsioonis edasi:
kursus alustavatele mentoritele on ennast aastaplaani
rutiinseks osaks sättinud,
seminar tegutsevatele mentoritele jääb ja on hinnatud kohtumiskoht vanade
tuttavatega. Mentorlus on
Naiskodukaitses ennast
juba nii palju õigustanud, et
Lääne ringkonnas on isegi
suurem nõudlus mentorite
järele tekkinud!

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

Marilin Prants

Naiskodukaitse mentorprogrammi üleriigiline
koordinaator

Mentorite erinevad kursused on saanud Naiskodukaitses aastaplaani
Foto: Marilin pranTs
tavapäraseks osaks.

Toimetus:

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

Lembe Lahtmaa
Üllar Priks
Eda Kivisild

Toimetusel on õigus käsikirju lühendada.

Trükk ja küljendus:

OÜ Vali Press, Põltsamaa
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Valgamaa naiskodukaitsjatel vahetus esinaine
järg kätte seekordse üldkogu kõige tähtsama päevakorrapunktini – uue ringkonna esinaise valimine.
Üles seati kolm kandidaati.
Raili Põder on olnud naiskodukaitse liige juba selle
taasloomisest saadik 1994.
aastal ning on enda sõnul
näinud Valga ringkonna
arengut, selle mõõnasid
ja tõuse, üle kahekümne
aasta. Merje Nielson on
Kaitseliidu kõrval tegutsenud 2007. aastast ning
Naiskodukaitsega liitus
2010. aastal. 2011. aastast
täidab ta Valga jaoskonna
esinaise ülesandeid ning
on kuulunud ka ringkonna
juhatusse. Mari Mõttus on
Otepää jaoskonna taasasutajaliige ning 2011. aastast
täidab ka jaoskonna esinaiValga ringkonna endine esinaine Olesja Kaart (vasakul), keskel ringkonna instruktor Heili Mets ja uus
se ülesandeid.
ringkonna juht Mari Mõttus.
Foto: VALGA RINGKONNA FOTOKOGU
Pärast kandidaatide lü13. märtsil toimunud otsusega annetati mehele ning seda ka vabariikli- hitutvustust toimunud
kel võistlustel, võtsime salajasel hääletamisel osuNaiskodukaitse Valga Liiliaristi hõberist.
Oma ettekandes tõi osa kõikidest võistlustest. tus seitsme poolthäälega
ringkonna üldkogul pani
esinaise ameti maha kaks Olesja Kaart välja mõnin- Naiskodukaitse koormus- uueks Valgamaa ringkonjärjestikust ametiaega gad kitsaskohad ringkonna matkal osalesime kahe na esinaiseks valituks Mari
Valgamaa naiskodukaits- töös, kuid ühe positiivse võistkonnaga ning võtsime Mõttus. Uueks aseesinaijaid juhtinud ringkonna asjana tõi ta välja liikmes- kaksikvõidu. Esmakord- seks valiti ühehäälselt Raili
selt osalesime ka side- ja Põder. Seoses kahe juhaesinaine Olesja Kaart. konna suurenemise.
«Möödunud aasta lõpu staabieriala võistlusel, kus tuse liikme volituste lõpUueks ringkonna esinaiseks valiti senine Otepää seisuga on meil 101 te- saavutasime tubli kolman- pemisega valiti juhatusse
jaoskonna esinaine Mari gevliiget, üks noorliige da koha. Äramärkimist kaks uut liiget. Juhatuses
ning üks toetajaliige. Meile väärivad ka avalike suhe- jätkab Sigrit Säinas Tõlliste
Mõttus.
aasta ülesandeks pandud te ja ajaloovõistluse ning jaoskonnast ning uute liikEnne veel kui ringkonna 95 tegevliiget täitsime edu- laskevõistluse neljas koht metena lisandusid Jaanika
esinaine Olesja Kaart hak- kalt, isegi ületasime pisut,» ning admiral Pitka luure- Niklus Valga jaoskonnast
kas andma ülevaadet Valga alustas esinaine oma ette- võistluse äärmiselt rasketes ja Inga Kotkamäe Otepää
tingimustes saavutatud 11. jaoskonnast.
ringkonna 2015. aasta tege- kannet.
«Hea on tõdeda, et mit- koht.»
mistest, kutsuti üldkogu
Peale ringkonna ja jaosette Otepää üksikkompa- teaktiivsete liikmete osaRein Säinas
nii pealik vanemseersant kaal väheneb meil pidevalt. konna esinaiste ning erialaValgamaalase ajakirjanik
Aleksander Mõttus. Nais- Möödunud aasta oli mei- gruppide juhtide ettekanValgamaa maleva
kodukaitse keskjuhatuse le igas mõttes positiivne deid tehtud tööst, jõudiski

Tartu naiskodukaitsjad valisid
ringkonnakogul uusi juhte
Naiskodukaitse Tartu ringkonna ringkonnakogu
toimus 13. märtsil.
Ringkonna aseesinaise tegevust alustas Eda Leola ja
ringkonna juhatuse liikme tööd järgmised kolm aastat
hakkab tegema Liisa Pedoksaar. Üheks aastaks liitus
ringkonna juhatusega Piia Kuslap ja ringkonna juhatust toetab asendusliikmena järgmisel aastal Regina
Kullamaa.
Ringkonna revisjonikomisjonis alustab tegevust Karin
Koitla ja ringkonna revisjonikomisjoni asendusliikmena
asub vajadusel appi Katrin Kolk.
Ringkonna kandidaadina Naiskodukaitse keskjuhatusse otsustati esitada Inge Leitu. Keskrevisjonikomisjoni kandidaate otsustati mitte esitada ning Kaitseliidu
keskkogu delegaadi kandidaadiks esitatakse Triin
Viltrop.

Leane Morits

Tartu ringkonna instruktor

Kuidas olla nähtav sotsiaalmeedias
Sotsiaalmeedias turustamise huvilised kogunesid 4.
märtsi õhtul Raplamaale Ruunawere postimõisa. Kohale
oli tulnud nii palgalisi kui ka vabatahtlikke, nii mehi kui
ka naisi, nii skeptikuid kui ka näoraamatu-usku inimesi.
Kõigepealt rääkis Merle Norit Kaitseliidu peastaabist
hetkeolukorrast. Ta tõi näite, et Facebookis on Kaitseliiduga seotud lehti ja gruppe üle saja.
Laupäeval pidasid ettekande Inga Külmoja ja Egle
Merlbach Tartu ülikoolist. Teoreetiliste ja praktiliste näidete varal murdsid nad skeptikute vastaseisu
Facebookile.
Vastavalt uuringutele on Eesti elanikkonnast vähemalt 600 tuhat Facebooki kasutajat.
„See on märkimisväärne hulk, keda ei saa ignoreerida,” märkisid lektorid.
Saime teada, et praegu on väga populaarne postitada
lühivideosid ning just sellised postitused koguvad kõige
enam meeldimisi. Õppisime, kuidas panna postitusi
ajastama, valima sisuformaati, vaadata auditooriumi
käitumist ja muud praktilist.
Samuti analüüsisime Kaitseliiduga seotud Facebookilehti ja õppisime, kuidas toimida konto häkkimise korral.
Põgusalt käsitlesid lektorid ka YouTube’i ja Instragrami
võimalusi.

teavituspealik

Ene Sügav

.

Sakala ringkonna naiskodukaitsja

Kodutütred ja noorkotkad õppisid metsas ellujäämist
Märtsikuu esimesel nädalavahetusel toimus Välustes Sakala noorkotkaste
ja kodutütarde talvine
ellujäämislaager.
Laager algas Sakala malevas ellujäämise algtõdede
tutvustamisega. Räägiti,
kui oluline on vesi, kuidas
ja millist onni ehitada, mida
ja kuidas süüa ja nii edasi.
Juba samal õhtul pidi iga
laagriline endale seljakoti
meisterdama ja mahutama
sinna vajaliku varustuse.
Juhul kui ruumi üle jäi,
võis ka midagi meelepärast
kaasa võtta.

Laupäeva hommikul oli
äratus kell seitse ja pärast
hommikusööki sõitsime
Välustesse. Sinna jõudes
näitas instruktor Lauri Nälk
onnide makette ning rääkis,
kuidas peaks ehitis asetsema ja mis on erinevat tüüpi
onni eelised. Kui maketid
olid vaadatud, otsisid kõik
rühmad endale koha, kus
hakata oma eluaset üles
ehitama.
Päeva jooksul tutvustasid instruktorid Marek
Susi, Enno Teiter ja Ismo
Järvinen erinevaid võimalusi, kuidas elu metsas Metsas ellujäämiseks on vaja ehitada käepärastest vahenditest onn.
lihtsamaks teha ning meie
Foto: lauri nälk

pidime midagi vajalikku
meisterdama.
Lõuna ajal sai iga rühm
koti toiduainetega ja pidi
endale sellest sobiva roa
valmistama.
Õhtuks oli kõikidel rühmadel onnid valmis ning
asuti valmistama lumeräätsasid, plekist vilesid ja
puulusikaid. Hiljem jagati
rühmadele pakk makarone
ning konserv, millest tuli
valmistada hommikusöök.
Öö möödus peaaegu
ilma viperustega. Üks magamiskott läks kõrbema ja
peaaegu kõik rühmad pidid
öösel puid juurde tegema.

Halliste koolis tähistati Eesti Vabariigi sünnipäeva
23. veebruaril kogunesid Halliste kooli aulasse
koos kooliperega ka Halliste valla ja Kaitseliidu
Sakala maleva Karksi malevkonna esindused.
Pidulik aktus algas hümni laulmisega, millele järgnes kooli direktori Merle
Hüva sõnavõtt.
Ta ütles, et 10 000 aastat tagasi jõudis üks hõim
pärast pikka rännakut siia
Läänemere äärde. “Neile
meeldis see paik ja siin
kujunes välja Eesti tee,”
jätkas ta.
“98 aastat tagasi otsustas

see rahvas, et nad tahavad
elada enda moodi teiste
hulgas. Eesti tegi endale
nime, rajades uued koolid
ja riigiasutused. Eesti sai
üheks maailma kõrgema
kirjaoskusega riigiks, kes
ehitas üles tugeva majanduse. Vahepeal kaotatud
vabadus võideti tagasi,
laulusõnad huulil. Peagi
saab meie riik saja-aastaseks. See on hea põhjus
tuletada meelde kõik hea
ja väärtuslik, mis meil siin
Eestimaal on.”
Sõnavõtule järgnes etendus “Härra president, kinnas!” ning pidulik kontsert

laulude, tantsude ja luuletustega.
Pärast seda saabus
üheksale noorele aeg anda
pidulik vandetõotus, et
saada täieõiguslikuks noorkotkaks. Vandetõotuse
andmist juhatas Sakala
noorkotkaste malevapealik
Riho Rei, talle olid abiks
rühmapealik Antonina Eek
ja Halliste vastse rühma
pealik Enn Pinsel.
Kõik noored allkirjastasid vande ja said kaela
sinised rätid. Direktor autasustas kooli parimaid
õppureid ja sportlasi.
Seejärel sai sõna tervitu-

seks Halliste vallavanem
Ene Maaten. Ta ütles, et ka
see aasta on juubelihõnguline, sest täitub 25 aastat
Eesti Vabariigi iseseisvuse
taastamisest.
“Meie riik, see on ajalooline ime, mille eest vastutame me kõik koos ja igaüks
eraldi,” kõneles ta.
Volikogu esimees Andres Rõigas luges oma tervituses üles palju Eesti
kohta käivaid fakte. Meil
on riik, mille ühes ääres on
temperatuur +5 ja teises
-25 kraadi. Riik, mis tekkis
sellepärast, et me oleme ise
kanged ja vahvad ning na-

tuke sellepärast, et ajaloos
on hästi läinud. Riik, kellel
polnud armeed, kuid astudes Vabadussõtta oli aasta
pärast püssi all 100 tuhat
meest.
Viimasena sai sõna Karksi malevkonna pealik nooremleitnant Ervin Tamberg.
Ta andis edasi õnnitlused
Karksi malevkonna poolt,
öeldes: „Minu ja paljude
teiste siiras soov on kaitsta
seda väikest Eestit, kaitsta
meie rahvast ja meie kogukonda. Poliitikud tulevad
ja lähevad, aga meie jääme.
Jäävad meie koolid, meie
rahvas, meie maaelu. Sel-

Hommikul rääkis Lauri Nälk meile püünistest
ja seejärel valmistas iga
rühm kaks püünist. Seejärel
oli lumeräätsade võistlus.
Pärast seda jagati laager
kaheks ja pidime ehitama
kaks lumeonni.
Seejärel pakkisime oma
asjad, koristasime laagriala, istusime autodesse ja
sõitsime malevasse tagasi.
Malevas ootas kõiki soe
supp. Instruktorid tegid
laagrile tagasivaate ning
seejärel saimegi kodu poole
suunduda.

Kaile Eilert

Võhma rühma kodutütar

leks oleme meie, kaitseliitlased, et kõike seda kaitsta.
Mul oli siiralt hea meel
vaadata, kui noorkotkad
siin tõotust andsid. Soovin,
et neist noorkotkastest kasvaksid meie kaitseliitlastele
järglased, kes jätkavad meie
valitud teed.”
Pärast aktust mindi
ühiselt kooli kõrval asuva
mälestussamba juurde ja
asetati sinna küünlad ning
pärjad. Piduliku päeva lõpetas ühine sünnipäevatordi söömine.

Ants Kalam

Karksi malevkonna
teavituspealik
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Laigulise kuus varjundit

Eks ole keskmine kaitseliitlane üksiti keskmise eestlase peegelpildiks. Sellesse organisatsiooni kuulub ju
inimesi igasugustelt positsioonidelt ja kõikvõimalikelt
erialadelt. Ehkki mingis mõttes oleme me kõik ühesugused ja meie sihiks on hoida ja säilitada seda, mida kõige
kallimaks peame, annab ka siinkohal pisut vigurit teha ja
meelevaldselt ning väikese naljaga mõned inimtüübid lahti
harutada. Mõnusat lugemist ja avatud huumorimeelt teile!

Üllar Priks

Karmavõlglane
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Tavaliselt on selleks ülikooli tõttu
väeteenistuse kohusest kõrvale jäänud
tundliku sotsiaalse närviga nooruk, kes
tunneb kohust kaitsetegevusse oma panus
anda. Tavaliselt on sellised tüübid kõige
püüdlikumad. Kui kästa neil teha sada
kätekõverdust, teevad nemad viissada ja
jooksevad igaks juhuks ka mõnikümmend
tiiru ümber maleva staabi. Õppustel öistes
valvetes ei tegele nad sõrmedega silmalaugude üleval hoidmisega, vaid on kuulmise
nii teravaks timminud, et kuulevad isegi
lumehelbe kukkumist. Räägitakse, et kui
mõne sellise agara tüübi selja taha hiilida ja
ootamatult köhatada, hakkab tal kõrvust verd
nirisema.
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Pereisa
Tema on oma missiooniks võtnud kogu pere
kaitsevalmidus maksimumini viia. Kallis kaasa on juba
ammu naiskodukaitsjate ridadesse sokutatud ning kõik
kolm last veedavad kogu vaba aja teiste noorkotkastega
madistades. Praktilise meelega pereisa õpetab lastele
mängleva kergusega selgeks kõik põhilised kodutööd
puude raiumisest lehma lüpsmiseni ning valdab ise igaks
juhuks ka peenemaid kokakunsti nippe. Kasutab ta neid
muidugi ainult siis, kui potti pistetava looma ise jahil
käies ära on kõksanud. Muul ajal liigutab leemekulpi ikka
naispool.
Pereisa käib kohusetundlikult kõigil kaitseliidu kogunemistel. Juba sellepärast, et teiste meestega maailmaasju paika
panna. Kui juhtub olema pere tegemistest vaba nädalavahetus, tõmbab ta meelsasti vormi selga ja käib vabatahtlikuna
erinevaid üritusi turvamas.

karikatuuride autor: lauri nälk

Seltskonnalõvi
See on üks muhe ja mõnus tegelane.
Tegelikult on tal üsna ükskõik, kas veedab
aega laulukooris, rahvatantsuringis, Kaitseliidus või hoopis saapaheitevõistlusel.
Peaasi, et saaks pulli ja seltskond ümber
oleks. Iga väiksemagi vahejuhtumi peale
on seltskonnalõvil rääkida mõni vahva
anekdoot. See, et kõik ta nalju vähemalt
tuhat korda kuulnud on, seltskonnalõvi ei
morjenda, ja nii puksub ta juba, suunurgad
kukla taga, enne nalja lõppemist ise naerukrampides.
Õppustel ja demonstratsioonidel tunneb ta end kõige paremini supikatla ligiduses, sest seal on alati ka meelaid daame,
kellega pisut ﬂirdipüssi paugutada ja tarkuseteri jagada. Neid tal jagub ohtralt, sest
üldiselt teab seltskonnalõvi kõigest kõike.
Ja võimalust sellest kogu ilmale teada anda
ta juba kasutamata ei jäta, sest hiljem koju
naastes tuleb tuurid kiirelt maha tõmmata
ja oma naise sõna kuulama hakata.
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Karksi malevkonna aasta noorkaitseliitlane on Martin Kõva
Karksi malevkond valis
2015. aasta parimaks noorkaitseliitlaseks Tarvastu
gümnaasiumi 11. klassi õpilase Martin Kõva. Teda iseloomustatakse kui aktiiivset
ja toredat noort, kes lööb
Kaitseliidu tegemistes kaasa
kooli ja talutöö kõrvalt, mis
pole sugugi kerge valik.
Rändauhinda üle andes
ütles JUTAR ülem Urve Loit:
”See on väärt ettevõtmine
tunnustada noori teotahtelisi
kaitseliitlasi, neid märgata ja
nende tegevusi tähele panna.
Martin on meie rühma üks
väga aktiivne, tore ja potentsiaalikas noor kaitseliitlane.”
Tema kaitseliitlase karjäär
algas tegevliikme sõdurioskuste baaskursuse läbimisega
2014. aastal. Praegu on Kõva
JUTAR rühma laskur-sanitar.
„Soov Kaitseliitu astuda
tekkis sellest, et kunagi kui

noorkotkas olin ja põhikooli
lõpetasin, siis hääbus ka meie
noorte rühma tegevus ja ma
otsustasin astuda Kaitseliidu
noorliikmeks,“ kõneles ta.
„Rühmas on alati huvitav ja
ma lähen sinna heal meelel.
Ehkki öösel postil istudes
mõtlen ma, et mida ma siin
teen? Normaalsed inimesed
magavad praegu kodus. Aga
kui pärast õppusi koju lähen
ja koolitöid tegema hakkan,
siis on tunne, et tahan tagasi. See on nii seiklus kui ka
kohustus.“
Martin Kõva arvab, et noored peaksid astuma Kaitseliitu sellepärast, et siit saab sotsiaalse pagasi, mis tulevikus
võib kasulikuks osutuda. Et
noori juurde tuleks, on vaja
Kaitseliit teha atraktiivseks.
„Paljud minu tutvusringkonnas ei kujuta ettegi, mida
ma Kaitseliidus teen,“ sõnas
noormees. „Tundub, et ini-

mestel on välja kujunenud
mingi stereotüüpne arvamus
Kaitseliidust ja paljud pelgavad seda. Kaitseliit võiks teha
avalikke õppeüritusi, millest
võivad kõik osa võtta.“
Sakala maleva Karksi malevkond andis aasta parima
noore kaitseliitlase tiitlit välja
kuuendat korda.
Esmakordselt anti see tunnustus välja 2010. aastal kui
tähistati Kaitseliidu taasloomise 20. aastapäeva. Järvakandis peeti meeles neid inimesi, kes andsid oma allkirja
Kaitseliidu taastamiseks. Seal
Ants Kalamile annetatud
Kaitseliidu vapikilp saigi
selleks rändauhinnaks, mis
seisab ühe aasta tiitli saanud
noore kaitseliitlase kodus.

Ants Kalam

Karksi malevkonna
teavituspealik

Martin Kõvale andisid tiitli üle Karksi malevkonna pealik Ervin Tamberg, pealiku abi Raul Astel ja JUTAR
ülem Urve Loit.
Foto: ain peensoo

Kaitseliidu võrkpalli
meistritiitel jäi Valgamaale

Valgamaa kaitseliitlaste võidukas meeskond.

Valga spordihallis selgusid 12. märtsil Kaitseliidu 2016. aasta meistrid
võrkpallis. Tiitlijahile
saabus üheksa malevat,
kuid tiitli jätsid koju
Valgamaa kaitseliitlased.
Mängiti kahes alagrupis
ning mõlema grupi kaks
paremat tagasid pääsu
poolfinaali. A-alagrupis
tagasid endale edasipääsu
üheksa punktiga Lääne ja
kaheksa punktiga Valgamaa malev. B-alagrupis
tagasid endale edasipääsu
Tartu ja Rapla malev, kogudes vastavalt kaheksa ja
kuus punkti.
Esimeses poolfinaalis
läksid vastamisi Lääne
ja Rapla. Pärast pingelist
heitlust suutsid oma ülekaalu siiski peale suruda raplakad, võites Lääne
malevat tulemusega 2 : 1.
Sama pingeline vastasseis
käis ka teises poolfinaalis,
kus omavahel madistasid
möödunud aasta finalistid
Tartu ja Valga. Selles kohtumises tagasid tulemusega

2 : 1 endale pääsu finaali
Valgamaa maleva pallurid.
Meistritiitli nimel võitlusesse asunud Rapla ja Valga
pealtvaatajatele pettumust
ei valmistanud. Maha peeti
tõeliselt põnev, finaalile
kohane ja kuni viimase
punktini kaasahaarav ning
närvesööv pallilahing. Esimese geimi võit kuulus tulemusega 16 : 14 Valgamaa
malevale.
Teine geim kulges punkt
punkti mängus ning otsustavatel hetkedel enesekindlat mängu näidanud Valga
võistkond võttis raske, kuid
magusa geimivõidu, tulemusega 19 : 17. Sellega
kordasid valgalased oma
eelmise aasta saavutust
ning tulid taas Kaitseliidu
meistriks võrkpallis. Võidukasse võistkonda kuulusid Ants Kronberg, Igor
Koroljov, Oliver Koroljov,
Juhan Püvi, Siim Kukk,
Sander Rannakivi, Brenda
Rosenberg, Olesja Kaart
ning Geiri Sperling.
Kolmanda koha kohtumises alistas Lääne malev

Foto: tõnis org

tulemusega 2 : 0 Tartu.
Turniiri parimaks meesmängijaks tunnistati Sander Rannakivi Valgamaa
malevast ning parima
naismängija tiitli vääriliseks tunnistati Mari-Anne
Kirschbaum Tartu malevast. Äramärkimist väärib
ka kahe malevapealiku
osavõtt võrkpalliturniirist.
Malevlastega koos käisid
palliplatsil palli üle võrgu
ajamas Viru maleva pealik
kolonelleitnant Marek Laanisto ning Võrumaa maleva
pealik major Urmas Vahter.

Rein Säinas

Valgamaalase ajakirjanik
Valgamaa maleva
teavituspealik

Paremusjärjestus:
Valgamaa malev,
Rapla malev,
Lääne malev,
Tartu malev,
Harju malev,
Pärnumaa malev,
Järva malev,
Võrumaa malev,
Viru malev.

Tartu ja Tallinna
akadeemilised kaitseliitlased
võistlesid laskmises

19. märtsil, Tartu maleva
akadeemilise malevkonna
taastamise 20. aastapäeval
toimus Kaitseliidu Tartu
ja Tallinna akadeemilise
malevkonna laskevõistluse
I karikaetapp.
Võistlusel selgitati välja
individuaalselt ja võistkondlikult mõlema malevkonna parimad laskurid ning
võistlus kujunes üle ootuste
tasavägiseks.
Mõlema laskeharjutuse
summaarse tulemuse kolm
parimat ehk karikavõistluse
esimese laskeetapi esikolmik
olid nooremleitnant Ernst
Tungel (I koht, 168 silma),
nooremleitnant Jüri Pilm (167
silma) ja kapten Rain Muru
(166 silma).
Meeskondlikult jäid püstoli USP lasketulemused viiki.
Sportpüstoli laskmises olid
aga tallinlased veidi paremad. Võistkondlikult võitis
Tallinna akadeemiline malevkond ülinapilt 945 silmaga
Tartu 941 ees.
Tallinna ja Tartu akadeemilistest malevkondadest
osales 23 kaitseliitlast ja
laskmine toimus 25-meetri
kompleksharjutusena ka-

Akadeemiliste kaitseliitlaste lasketulemused olid üllatavalt tasaFotod: eveliis padar
vägised.

hest relvast: Heckler&Koch
USP ning 22-kaliibrilisest
sportpüstolist. Mõlemast
relvatüübist laskmisel toimus
viis proovilasku ja seejärel
kümme võistluslasku kahe
viielasulise seeriana 2 x 3
minuti jooksul.
Laskevõistluse eesmärgiks
on süvendada kahe akadeemilise malevkonna sidemeid,
arendada liikmetevahelisi
suhteid, elavdada kaitseliitlaste laskespordialast ettevalmistust ja tõsta huvi
laskespordi vastu.
Tartu malevapealiku abi
nooremleitnant Ivar Sibul
sõnas, et osalejate rohkust
ja laskjate positiivseid emotsioone ning tagasisidet silmas

pidades tahab ta loota, et on
sündinud mõlema malevkonna võitlejaid siduv väärt
ettevõtmine.
„Seda enam, et selle ellu
kutsutud laskevõistluse
eesmärgiks polnud pelgalt
kaitseliitlaste laskeoskuste
parandamine, vaid ka kahe
malevkonna liikmete kokkukuuluvuse suurendamine
ning liikmete omavahelise
suhtluse arendamine,” lisas
Sibul.
Karikavõistluse teine
etapp toimub septembris
Tallinnas.

Eveliis Padar

Tartu maleva vabatahtlik
teavituspealik
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Kolme kõrgharidusega mees –
kindralmajor Aleksander Jaakson
1940. aastal oli Eesti sõjaväe staabiülem kindralmajor
Aleksander Jaakson (VR I/3).
Tulevane kindral sündis
29. (vana kalendri järgi 17.)
jaanuaril 1892. aastal tollasel
Viljandimaal Holdre vallas, mis
praegu jääb Valga maakonna
piiridesse.
Hariduse omandas ta nelja
aasta jooksul Holdre vallakoolis, õppis seejärel kolm aastat
Holdre kihelkonnakoolis ning
aastatel 1909–1913 Tartu õpetajate seminaris. Pärast selle kooli
lõpetamist töötas ta 1913. aastal
õpetajana Türi kihelkonnakoolis ja siis veel aastatel 1913–1915
Nõmmküla ministeeriumikoolis Tamsalu lähedal.
Haridus aitas lipnikekooli
1915. aastal ta mobiliseeriti
ja üsna pea, arvestades tema
eelnevat haridustaset, saadeti
Petrogradi lipnikekooli, mille
lõpetas samal aastal. Ta määrati
teenima 177. tagavarapolku.
Juba ohvitserina teenis ta 304.
Novgorod-Severski polgus rooduülemana ja 748. Vileiski polgus roodu- ja pataljoniülemana.
1916. aasta novembris ülendati
Jaakson alamleitnandiks ja
detsembris juba ka leitnandiks.
Jaanuaris 1917 sai ta alamkapteni auastme. Selle teenistuse ajal sai ta ka ühe korra
haavata ja teenis välja kaks
Vene aumärki.
1917. aasta detsembrikuul
tuli Jaakson Eesti rahvaväkke
ja määrati Tartu Eesti tagavarapataljoni 4. roodu nooremohvitseriks. Seal teenis
ta kuni keiserliku Saksamaa
okupatsioonivõimud pataljoni
likvideerisid.
Pärast sakslaste lahkumist
korraldas Jaakson Kaitseliitu
Türil.
Kui algas Vabadussõda,
formeeris ta 6. jalaväepolgu 1.
roodu ja hiljem veel II pataljoni Viljandis, jäädes ka selle
ülemaks. Nimetatud pataljoni
ülemana sõdis ta Pihkva rindel
ja ka Landeswehri vastu. Olles
aktiivne juht, sai ta 1919. aasta
23. juunil lahingus põrutada.
22. oktoobril 1919 ülendati
Jaakson kapteniks. Vabadussõja lõpul oli vaherahukomisjoni
liige.
Teenete eest Vabadussõjas
vääristati teda Vabadusristi
I liigi 3. järgu ordeniga, anti
50 000 marka raha ja 70-hektariline Bokardi (ka Pokardi)
mõisasüda Helme vallas. Veel
annetati talle Läti Karutapja
ordeni III järk ja Soome Valge
Roosi II klassi ordeni komandöririst.
Õpingud Eestis ja
Prantsusmaal
Pärast Vabadussõda teenis
Jaakson 6. jalaväepolgu ülema
abina, 3. piirikütipataljoni ja
Viljandi garnisoni ülemana
ning oli ka mitmete ümberformeeritavate väeosade ülemaks.
1922. aastal lõpetas ta alalisväe
ohvitseride kursused ja võeti
samal aastal kindralstaabi käsutusse. Aasta hiljem ülendati
ta majoriks ja kaks aastat hiljem
lõpetas kindralstaabi kursused.
Nimetatud kursused nimetati
1925. aastal ümber kõrgemaks

Aleksander Jaakson.

sõjakooliks. Sellega aga tema
sõjaline haridus ei piirdunud,
vaid ta saadeti Prantsuse kõrgemasse sõjakooli. Seal õppimise ajal ülendati ta 1927. aastal
kolonelleitnandiks ning samal
aastal lõpetas ta ka selle kooli. Tema haridust arvestades
määrati Jaakson 1. oktoobrist
sõjaväe ühendatud õppeasutuste, sealhulgas ka kõrgema
sõjakooli ülema abiks õppealal.
1928. aastal sai tulevane
kindral mahti ka eraelule mõelda ja ta abiellus Mary Hovaldtiga, kellega aga järeltulijaid
ei sündinud ja aastaid hiljem
lapsendasid nad 1936. aastal
sündinud Reinu-nimelise poisi.

Reinu võib-olla ka selle pärast,
et Aleksander Jaaksoni isa nimi
oli samuti Rein.
1931. aastal ülendati Jaakson koloneliks.
Haridusminister, kes lõi
Teaduste Akadeemia
1. maist 1933 kuni 15. maini 1936 oli Jaakson 1929. kaitseväe ühendatud õppeasutuste
ülem. Oma pingelise juhi töö
kõrvalt leidis ta veel sedavõrd
aega, et õppis Tartu ülikoolis
õigusteadust ja lõpetas seal
õpingud 1936. aastal cum laude. Samal aastal kutsuti ta Eesti
vabariigi haridusministriks.

Selles ametis viis ta lõpule oma
eelkäija Nikolai Kannu poolt
alustatud koolireformi ja viis
ellu rea muutusi ka kõrghariduse vallas. Tema teeneks tuleb
lugeda ka Eesti Teaduste Akadeemia loomist 1938. aastal.
Kui 1939. aasta oktoobrikuul moodustas professor
Jüri Uluots uus valitsus, jäi
Jaakson sellest välja ja ta määrati sõjavägede staabi ülemaks.
24. veebruaril 1940 ülendati ta
kindralmajoriks. Vabadussõjajärgsete aastate teenete eest
annetati talle Kotkaristi III
klassi orden, Valgetähe I klassi
orden, Läti Karutapja ordeni III
klass ja mitmeid aumärke ka
teiste välisriikide poolt.
1940. aastal okupeeris
Nõukogude Liit Eesti ja Jaakson
vabastati staabiülema ametist.
Ta läks oma Pokardi tallu,
kus ta siiski juba 18. oktoobril
arreteeriti. Algul hoiti teda
Tallinna vanglas, kuid seoses
sõja puhkemisega Saksamaa ja
Nõukogude Liidu vahel viidi
26. juunil 1941 Venemaale.
Kindral Aleksander Jaakson mõisteti NSVL-i SARK-i
erinõupidamise ehk nn troika otsusega surma ja ta lasti
maha 2. oktoobril 1942. aastal
Vjatka vangilaagris Kirovi
oblastis. Tema matmispaik on
teadmata, kuid tema viimases
kodukohas Pokardi talus on
mõned aastad tagasi püstitatud
mälestusmärk.
Ülevaate koostas
Rein Kikas
Loe veel: http://kultuur.elu.ee/ke477_jaakson.htm
Pokardi mõis: allikas http://pilt.delfi.ee/ru/
show_original/13896773/
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Aavo Vahur
Tartu malev
Ülo Jürgenson
Tartu malev
Ilmar Väljandu Võrumaa malev
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Aivar Kaldjärv
Tartu malev
Arvo Vällo
Tartu malev
Tõnu Põder
Tartu malev
Toivo Pettai Valgamaa malev
Olev Mitting Võrumaa malev
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Kaido Kaldma
Põlva malev
Rainer London Tartu malev
Toomas Timofejev Võrumaa
malev
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Kardo Allik
Sakala malev
Rando Teder
Sakala malev
Argo Luide
Tartu malev
Priit Perna
Tartu malev
Rainer Paenurk
Tartu malev
Aivo Sauendi Valgamaa malev
Kaupo Kasak Valgamaa malev
Markus Puusepp Võrumaa malev
Aigar Ermel Võrumaa malev

20

August Jegi
Sakala malev
Harri Valge
Sakala malev
Andreas Mängel Tartu malev
Karl Martin Alnek Tartu malev
Henry Anton Valgamaa malev
Ervin Kirsimäe Valgamaa malev
Ken Areng
Valgamaa malev

Andrus Pisarenko Põlva malev
Sten Mõtus
Põlva malev
Andres Mein
Sakala malev
Urmas Rusanov Sakala malev
Maret Matikainen Tartu malev
Teet Laur
Tartu malev
Kristo Jõgisalu
Tartu malev
Tauno Novek
Tartu malev
Marco Sööt Võrumaa malev
Riina Mandel Võrumaa malev
Kerttu Pille
Võrumaa malev

OMA MAA FOTOKONKURSS
Kaitseliidu Lõuna malevate ajaleht Oma Maa korraldab ajavahemikul vabariigi aastapäevast võidupühani
fotokonkursi. Osa võivad võtta kõik.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Valdkonnad
Militaar
Naiskodukaitse
Noorkotkad ja kodutütred
Varia
Fotode esitamine
Fotod esitatakse digitaalselt.
Iga osavõtja võib konkursile saata ühes valdkonnas
kuni kolm fotot ehk kokku kuni 12 fotot.
Foto maht peab olema vähemalt 1 MB.
Lubatud ei ole teostada digitaalset töötlust ning
fotomontaaži.
Fotodele ei või lisada teksti ja paspartuud.
Fotosid võib saata kuni 30. juunini 2016
(kaasa arvatud) aadressile omamaa@kaitseliit.ee
märgusõnaga „fotokonkurss“.
Lisada tuleb autori nimi, kontaktandmed, valdkond
ja foto allkiri.

Fotode kasutamine
Fotode esitamisega kinnitab esitaja, et omab esitatud
fotodega seotud autoriõigusi.
Korraldajatel on õigus konkursile esitatud fotosid
koos autori nime märkimisega kasutada tasuta trükistel,
tunnustamissündmustel, meediaväljaannetes, interneti
koduleheküljel ja teistel mittekommertslikel eesmärkidel
Fotode kasutamisel mainitakse ära foto autor.
Fotokonkursile esitatud fotod jäävad korraldajatele ning
neil on õigus neid fotosid tasuta kasutada.
Hindamine
Fotosid hindab žürii ajavahemikul 1.–10. juuli 2016.
Samal ajal on võimalik fotosid vaadata ja hinnata ka
Kaitseliidu Sakala maleva Facebooki lehel ning selle alusel
antakse välja publiku auhind.
Iga valdkonna kolm parimat saavad auhinnatud.
Žüriil on õigus välja anda eriauhindu.
Žürii liikmed ja korraldajad fotokonkursil ei osale.
Tulemused tehakse teatavaks ajalehes Oma Maa,
Sakala maleva koduleheküljel ja Sakala maleva Facebooki
leheküljel.
KL Sakala malev jätab endale õiguse konkursi käigus
reeglite täpsustamiseks ja täiendamiseks.
Lisaks
Fotosid on lubatud töödelda, kuid foto peab kindlasti
olema enda pildistatud. Kui korraldajatel või žüriiliikmetel tekib kahtlus, et fotot on töödeldud või on tegu puhtalt
arvutiprogrammis loodud kunstiteosega, on korraldajatel
või žüriiliikmetel õigus küsida näha originaalfotot. Kui
autor ei saada originaalfotot korraldajatele kolme päeva
jooksul, loetakse töö ebasobilikuks ja see ei osale konkursil.
Esitada pole lubatud teistel fotokonkurssidel auhinnalisi kohti saanud töid.

