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tulekul
Kõik Lõuna-Eesti
malevad
6.–8. november
Õppus Sibul
11. november Pärnu
Kaitseliidu aastapäeva
konverents
14. november Lihula
Kaitseliidu aastapäeva
vastuvõtt ja kontsert
28. november Tallinn
Kaitseliidu meistrivõistlused
males

Naiskodukaitse Sakala
ringkond
6.–8. november
BVÕ toitlustamine
13. –15. november Viljandi
Avalike suhete grupi juhtide
õppepäevad
14. november
Ravimid koduapteegis
21. –22. november Rapla
Mentorikursus
17. ja 24. november
Kangajääkide õpituba
November–detsember
Patjade valmistamine Viljandi
lasteaedadele
27. november
Sakala ringkonna aastapäev

Valga malev

Kotkalend 2015.
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Kaitseliidus lendavad kotkad sügisel
Kaitseliidu Kooli tasemekursuslaste lõpuharjutus Kotkalend on
kujunenud juba traditsiooniliseks sügisõppuseks, kus kooli lõpetavad
kursuslased sooritavad
oma nn lõpueksami ja
kaasatud malevad saavad
harjutada oma isikkoosseisu tegutsema pataljoni
raamistikus.
Kotkalend on olemuselt
sarnane Kaitseväe suurõppusele Kevadtorm. Peamine vahe seisneb vast
osalejate arvus ja sellest tulenevas õppuse mastaabis.
Sarnaselt Kevadtormile,
kus õppus on ajateenijatele
lõpuharjutus enne reserviarvamist, on ka Kotkalend
õppetsüklit lõpetavatele
kaitseliitlastele peamine
proovikivi, kus saab testida
aasta jooksul omandatud
teadmisi ja oskusi.
Kui Kevadtormi planeerib terve Kaitseväe

peastaap, siis Kotkalendu
valmistab ette peaasjalikult
Kaitseliidu kool koostöös
kaasatud malevatega.
Olen nii mõnelgi korral
tabanud ennast mõttelt, et
miks ei võiks just Kotkalend olla üle-eestiline suurõppus Kaitseliidus, kuhu
panustaks kogu liit kõigi
oma võimekuste, juhtkonna ja isikkoosseisuga, nii
saaks kord aastas testida
Kaitseliidu võimekust tegutseda ühtse jõuna ja ühise eesmärgi nimel.

Kotkalend on
lahinguõppus

Kehtiva formaadi järgi
on Kotkalend pataljoni raamistikus toimuva konventsionaalse lahingu õppus,
milles jalaväekompaniid
peavad tõrjuma pealetungivat vastast. Õppuse põhiraskus langeb just kompaniiülematele, kelle käsust
saab alguse kaitseplaan ja
kelle taktikaline looming

väljendub otseselt rühmade
manöövrites maastikul.
Jaoülemad harjutavad
ja praktiseerivad peaasjalikult isikkoosseisu juhtimist
kästud ülesannete elluviimisel, ning kinnistavad
omandatud teadmisi. Kompanii-, rühma- ja jaoülemate kõrval sooritasid oma
lõpueksami ka kompaniiveeblid, rühmavanemad ja
tulejuhid, kes mõistagi on
võtmetähtsusega isikud
ülemate toetamisel.
Oma osa õppuses oli
veel välivahekohtuniku
kursuse lõpetajatel, kes on
omandanud võimekuse
anda lahingsituatsioonide-

K

le reaalsusega haakuv hinnang ja seeläbi allüksuste
taktikalise tegevuse mõju
vastaspoolele.

Iga kotkas lendab omal
moel

Kotkad ei ole mitte ainult Kaitseliidu kooli tasemekursuslased, vaid kõik
õppusel osalejad ja kõik
nad lendavad omal moel.
Kotkalennu õnnestumisel on kahtlemata on
suur planeerimisosa ja roll
koolil, kuid õppus õnnestus tänu kõigile kaasatud
osapooltele: malevatele,
vastutegevusse kutsutud
üksikvahipataljonile ja

otkalend võiks olla üle-eestiline suurõppus
Kaitseliidus, kuhu panustaks kogu liit kogu oma
võimekuste, juhtkonna ja isikkoosseisuga. Nii saaks
kord aastas testida Kaitseliidu võimekust tegutseda
ühtse jõuna ja ühise eesmärgi nimel.

kindlasti ka Kaitseliidu
peastaabile.
Selline õppuse formaat
on tasemekursuslastele
ülioluline ja Kaitseliidu
kool peaks sellega kindlasti jätkama. Väljaõpetatud
isikkoosseis on iga maleva
prioriteet.
Kaitseliidu juhtkond
võiks aga kaaluda muuta
tulevikus Kotkalend üleeestiliseks ühenädalaseks
Kaitseliidu suurõppuseks,
kus kord aastas saaks
testida malevatevahelist
koostööd ja isikkoosseisu
valmisolekut. See oleks
oluline proovikivi ja väljakutse paljudele juhtidele
Kaitseliidus ning näitaks
ka ühiskonnale Kaitseliidu
tegelikku jõudu.

Arli Okas

nooremleitnant
Sakala maleva staabi- ja
tagalakompanii ülem

1. november
Laskevõistlus lahingrelvadest
16. november
Valga lahtised
meistrivõistlused laskmises
27. november
Tankitõrjekahuri allüksuse
täiendkursus

Võrumaa malev
11. november
Kaitseliidu vande andmine

Naiskodukaitse Võrumaa
ringkond
9. november Võru
12. november Antsla
Tervise Arengu Instituudi
kampaania „Rohkem
elu“. Õpetatakse tegema
alkoholivabasid kokteile.
Koolitaja baarman Freddy
Maripuu.
10. november
Avatud käsitööõhtu
21.–22. november
BVÕ esmaabi
27. november
Ringkonna aastapäev
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oma mõte
Inimesed, kes saavad hakkama
Sõjaasjanduses käib jutt tihti jõudude vahekorrast,
ühe või teise vaenupoole eelistest ja puudustest, riskidest
kaotada ja šanssidest võita. Loetakse kokku tanke, sõjalennukeid ja suurtükke. Antakse hinnanguid laskemoona
tapvusele ja kaitsevarustuse võimekusele. Ja mõistagi
vaadatakse otsa sõtta paisatavale inimhulgale – mida nad
oskavad, mida nad tahavad, kes nad on?
Kui mõtleme Eesti sõjalise riigikaitse tegeliku sisu
peale, peame meiegi otsima vastust küsimustele: kus asub
meie eelis, meie edušanss, mille poolest saame meie olla
tegelikult vaenuväest paremad?
Ameerika sotsiaalteadlased on välja selgitanud, et
inimeste või organisatsioonide puhul on sooritusvõimet
parandav efekt nii enda juures väljaselgitatud nõrkuste
vastu võitlemisel kui ka teadaolevate tugevuste edasiarendamisel. Vahe on selles, et tugevuste arendamine
annab mitmeid kordi parema tulemuse kui puuduste
kõrvaldamine. Sellest mõttest nähtub, et oma tugevusi
peab tundma ja nendega tuleb tegeleda. Ainult oma
vigade otsimine ja hädapäraste aukude lappimine näib
küll olevat lihtsaim tee eduni, kuid sellest üksi ei piisa.
Mis on siis Eesti sõjalise edu otsustav faktor? Kas
meie vägi saab kunagi olema suurem, või saab meil kunagi olema rohkem ja paremat sõjavarustust kui kallale
kippujal? Vaevalt küll.
Kas meie sõbrad ja liitlased tulevad ja teevad meie eest
selle tülika sõdimise töö ära, kui vaja? Küllap tullakse
appi, aga selleks peavad siin püsti püsima need, kellele
appi tulla.
Kust siis otsida meie edu valemit? Minu arvates on
meie tugevus meie vabatahtlikud juhid. Nemad saavad
olla targemad, kavalamad ja julgemad kui nende ametivennad teiselpool hea ja kurja piiri. Nad saavad rohkem
tahta ja rohkem hoolida. Neil saab olla rohkem tervet
mõistust, fantaasiat ja töökust.
Läinud nädalal Kaitseliidu kooli tasemekursuste
lõpuharjutusel Kotkalend nägin just selliseid mehi ja naisi,
kes on valmis mitte ainult ootama ja täitma käsku, vaid
lahendama probleeme ja tekitama neid vastasele. Mitte
ainult kuulama instruktorit, vaid uurima ja avastama uut
ning arendavat. Need on inimesed, kes saavad hakkama,
kes võtavad ise endale vastutust ja kannavad seda, ilma
et mingi kontrolliv kullisilm või ähvardav piitsaplaks
oleksid kuklas kummitamas.
Sellised inimesed on Eesti tugevus ja lootus. Neile
arenguvõimaluse pakkumine annab meie riigikaitsele
kordades rohkem juurde kui ühe või teise kullahinnaga
materjalividina hankimine.
Märgakem oma vabatahtlikke juhte ja olgem neile
abiks. Anname neile asjalikku tagasisidet, kas olles
nende ülem, alluv või lihtsalt kaaslane. Rakendame
vabatahtlikku juhti niipalju kui võimalik ja delegeerime
talle tegelikku usaldust ja vastutust. Pöörame vigadele
tähelepanu, aga ärme nääguta inimeste kallal. Otsime ja
märkame riskide kõrval šansse ning osutame ka edule
ja tugevustele.
Tegelikult on asi lihtne. Kui
meie vabatahtlikud juhid suudavad kaitseliitlasi eest vedada
ja eesmärke saavutada, on Kaitseliit ka tegelikult teovõimeline.
Vastasel juhul mitte. Tehkem
siis kõik, mis meie võimuses, et
seda meie ühte tugevust hoida
ja arendada. Eesti eest!

Erik Reinhold

Kapten
Kaitseliidu kooli pealik

Kirjutage meile oma
kogemustest
Kaitseliidus
omamaa@kaitseliit.ee

Tankritõrjekahuriga positsioonil.

Mulgid mässasid Kotkalennul

Kotkalennu sees toimus ka Sakala maleva õppus Mulgi Mäss, mille temaatika oli just pataljoni
staabitöö tagamine ning
see haakus suurepäraselt
Kotkalennu vajadusega.

Et Kotkalennul saaks
kompanii tasemel õpitut
praktiseerida, moodustati
Sakala maleva pinnalt
pataljoni staap. Sakala
maleva staabi- ja tagalakompanii (StTaKo) tõi
õppusele kõik oma allüksused, mida täiendati
lisaks Karksi malevkonna
kaitseliitlastega. Kotkalennul osalenud ligi 700
võitlejast oli 106 sakalased.
Malevapealik kaasas
staabitöösse staabiassistendid, luureohvitseri ja
tagalaülema. Vaatamata
põhimurele, et isikkoosseisu on alati vähe, saadi
ülesandega hakkama päris
hästi.
Reede õhtul kogunesid õppusele suunduvad kaitseliitlased maleva staapi. Mõningast
segadust tekitas tõik, et
isikkoosseisu tuli jagada
tasemekursuslaste ja tagava elemendi vahel. Samuti
tekitas omajagu peavalu
asjaolu, et allüksuste juhid
olid ise tasemekursuslased, kes mõistagi malevas
tegevusi koordineerimas
olla ei saanud. Õnneks
suutsid määratud asendajad olla ülesannete kõrgusel ja suuremat segadust ei
tekkinud.
Pärast registreerimist,
ohutustehnika üle kordamist ja autojuhtide määramist asuti Rapla poole
teele ning orienteeruvalt
kell pool kaksteist öösel
jõudsime Alu mõisa parki.
Seal kohtus allutatud isikkoosseis oma allüksusega.
Edasi toimus koordineerimine õppuse mängukeskuse ja tagalatoetusega
ning pärast seda liikus

Väljaandja: Kaitseliidu Sakala malev
Kaitseliidu Lõuna-Eesti malevate ajaleht

Tellimisnumber 00911
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Peetrimõisa 71073, Viljandimaa
Tel 717 9205
http://sakala.kaitseliit.ee
E-mail: omamaa@kaitseliit.ee
Pealik mjr Ahto Alas

pataljoni staap koos julgestuse, luure ja tagalaga
ööpimedusse, kus meid
ootas paiknemisala koos
sideauto ja -spetsialistidega.
Luureüksusele asu ei
antud, nad saadeti vastase
tagalasse pataljoni silmadeks-kõrvadeks. Müts
maha luureüksuse ees, kes
trotsides pimedust, külma
ja tundmatust, suutsid
edastada kogu õppuse ajal
pataljonile üliolulist luureinfot vastase tegevuse
kohta, jäädes ise vastasele
peaaegu avastamatuks.

Tagala oli tasemel

Laupäeva hommik
algas paiknemisala planeerimisega ja vaatamata
isikkoosseisu vähesusele
sai püstitatud eeskujulik
staabitelk, meditsiiniala,
tagalaala ja julgestusperimeeter. Kõik kaitseliitlased said teha just seda,
mida nendelt sellises situatsioonis oodatakse ja
vajatakse.
Sideüksus tuli oma
tööga toime ja sai vajaliku
õppe, kuidas sideauto kaabeldus staabitelki teha nii,
et kiire väljaliikumise korral ei lohiseks kaablipunt
koos staabitelgiga auto
järel. Tagalaüksus nägi,
mida tähendab kõrgemalt
poolt vildakalt planeeritud teenindustoetusplaan,
ning oskab seda tulevikus ise vältida ja parema
plaani mõelda. Sest kui
keegi leiab, et on täiesti normaalne planeerida
lõunaks katlatoit kontaktisolevatele ja liikuvatele
kompaniidele, kellel tagatipuks puudub ka toidutermoste vahetusfond, siis
mõtlemiskohaks on fakt,
et paljud võitlejad said
lõunasööki süüa alles õhtul kell kaheksa; rääkimata
paiknemisalal tegutsenud
staabist ja StTaKo-st, kelle

Toimetus:

isikkoosseis sai õhtusöögi
kätte pisut peale südaööd!
Au ja kiitus meie tagalale,
kes vaatamata kohatistele
planeerimislünkadele siiski tellitud varustusklassid
kompaniidesse toimetasid
ja seejuures positiivsuse
säilitasid.

Tihend metsas leitud
säärikust

Tagala koosseisus tegutsenud remondigrupp
sai ka seekord remontida maleva päevinäinud
masinaparki. Kui esialgu
pidasime probleemiks sulguma keeldunud Unimogi
ust, siis õige pea sai selgeks, et eksisime ja oleksime võinud olla õnnelikud
ainult sellise pisiasja mittetöötamise üle. Põhiprobleemiks sai hoopis sõiduki
hooldamata juhtmestik ja
toitesüsteemi filter, mille
tihendi oli paigaldanud
ilmselt vaegnägija. Tagala
remondimehed näitasid
metsas üles erakordset
leidlikust ja asendasid kasutu filtritihendi metsast
leitud vanast säärikust
väljalõigatud tihendiga.
Meditsiinimeeskond
oli minu hinnangul samuti
oma ülesannete kõrgusel.
Nagu ikka juhtub, ei saanud pärismeedik õppusele
tulla, kuid olenemata sellest said kõik abivajajad
asjakohase meditsiiniteenuse osaliseks ja mitte ainult stiilis „varesele valu,
harakale haigus“, vaid
reaalsete medikamentide
ja vahenditega. Üks patsient viidi ka täiendavaks
tervisekontrolliks EMOsse.

Plaanid pidasid vett

Kõige intensiivsema
Mulgi Mässu raames läbiviidud õppe sai kahtlemata julgestusjao ülem,
kellel tuli koostada kaks
vastase tegevusvarianti ja

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

Lembe Lahtmaa
Üllar Priks
Eda Kivisild

vastavalt sellele planeerida kogu paiknemisala
lähikaitse. Kahju muidugi, et julgestusplaani väljamõtleja ise oma
plaani realiseerumist ei
näinud, kuna pidi koos
pataljoniülemaga alast
enne vastaste külaskäiku
välja liikuma.
Aga see plaan töötas,
sest vastane ründas täpselt nii, nagu tõenäoline
tegevusvariant paberil
näitas ning staabitelgini
ründajad kunagi ei jõudnudki. Muidugi aitas palju
kaasa ka põhisuunale rajatud julgestusmiiniväli,
mis reaalsuses oleks kaks
kolmandikku vastasest
kohe Peetruse vastuvõtule
saatnud.
Paralleelselt tagamistööga toimusid kaitselahingud ja pataljoniülem
koostöös luureohvitseriga
said tegeleda kompaniide
juhtimisega. Staabiassistendid koos sidejaoga andsid endast maksimumi, et
võtta vastu ettekandeid,
edastada sõnumeid ja täita
samal ajal lahingpäevikut.
Võimalik, et kellegi
panus jäi veel väljatoomata, nagu näiteks PTO,
luurerühma ülema kohusetäitja või naiskodukaitsjatest toitlustajad,
kes hoolitsesid sooja toidu
olemasolu eest malevas.
Eraldi kummarduse
teen aga staabirühma ülema kohusetäitjale Kaimar
Meremaale, kes pidi osaliselt tegema ka StTaKo
veebli tööd.
Kõik, keda kiita ei
jõudnud või ei taibanud,
lohutagem ennast teadmisega, et töö kiidab tegijat.

Arli Okas

Nooremleitnant
Sakala maleva staabi- ja
tagalakompanii ülem

Trükk ja küljendus:

OÜ Vali Press, Põltsamaa
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Memuaare Kotkalennult
Saatuse tahtel osalesid meie rühma liikmed
Kotkalennul väga erinevates üksustes ja erineval
pool rindejoont.
Reedel oli kogunemine kella 18 paiku ning
seekord saime Plangust
liikuma küllaltki plaanipäraselt, umbes kell 21. Edasi
järgnes juba mõnevõrra
plaanivälisem passimine Alu ristis, kus vastane
röövis punaste poolelt jao
jagu mehi enda ridadesse.
Põhjuseks ilmselt ringkaitse mitte-moodustamine
kolonni peatudes. Rühma
jaoks tähendas see niigi hõreda koosseisu vähenemist
11 võitleja pealt kaheksani.
Mingi aja pärast saime
uuesti liikuma ja vist kella
ühe paiku kobisime Varbola võimlasse magama.
Hiljem kuulsime sinistelt, et pääsesime Alu alt
ikka väga kergelt tulema, sest formeerimine olla
kestnud seal veel tunde ja
tunde. Ega siis asjata öelda,
et pastakas on püssim kui
püss ise – kui üks õnnetu
jagu suudab kompaniid
viivitada nii tunnikese,
siis ühele paberi ja pliiatsiga staabiohvitserile on
pataljoni tegevuse täielik blokeerimine pooleks
päevaks sama lihtne nagu
kohvi joomine.

Kuus, seitse, üheksa,
üksteist

Laupäeval pidi algse
plaani järgi tegevus algama
kell kuus, aga enne magamaminekut tuli positiivne
uudis, et äratus on kell
seitse. Nõks pärast seitset
ärgates laekus enne magamiskotist välja ronimist
öist luureinfot, et valmis
peab olema kell üheksa,
seega sai veel rõõmsalt
tunnikese põõnata.
Kell üheksa valmis olles
teatati, et välja liigume kell
kümme, seega hakkasime
millalgi pärast kella 11
kahe BTR’i ja paari veoautoga kolonnis Varbola
asulast mööda teed ida
poole liikuma. Arvuliselt
oli meid kuskil rühma jagu
pluss soomukid oma meeskondadega. Meie rühm oli
kolonnis arjergard.
Esimest peatust ei tulnud just kaua oodata.
Peale kilomeetrist sõitu
jalastusime ning saime
ülesande kammida läbi
mets paremal pool teed
oleva raiesmiku ümber, et
punane saaks demineerida ees oleva miinivälja ja
edasi liikuda. Selle käigus
tutvusime esimest korda
ka kohaliku taimestikuga,
mis põhiosas oli tihedam
võsa vaheldumisi hõredama võsaga.
Ronisime uuesti autokasti selleks, et 300 meetri
pärast uuesti jalastuda,
kuna eespool lagendiku

ääres tekkis mingi kon- paarisaja meetri kaugusel
takt. Tiksusime vaikselt võimalikku vastast. Kuna
pause tehes teeserva pidi ülesanne oli nendega konedasi, demineerisime pet- takti astuda, siis liikusime
temiinivälja, jõudsime isegi ettevaatlikult häälte poole
lagendiku ületada ning edasi. Leidsime üles algselt
miinipilduja tule üle ela- taga otsitud kraavi ning
da, enne kui lõunapausi kaugemal ka võimaliku
tõttu tagasi kirsitorti (sic!) vastase. Järgnes pikem
sideseanss,
sööma läket kindlaks
sime.
iksusime vaikselt
teha kas
V a pause tehes teeserva
ees asuvad
hepeal
pidi edasi
tõepoolest
tolknesid
kurjad simitmed
nised või
kodu- ja
välismaised kaamerad ka hoopis meie oma võitlusseal ringi – täitsa nagu grupp. See paus andis aga
päris, et CNN või RT kaa- vainlasele võimaluse meid
meramees luurab kogu aeg avastada ning tuli avada.
Kuna meid oli järgi viis
kuskil selja taga.
Pärastlõunal osutas vas- viimast, siis peale kraavis
tane juba mõnevõrra tige- edasi-tagasi rullimise suurt
damat vastupanu. Meile midagi teha ei saanudki.
tähendas see ülesannet Lõpuks proovisime minna
liikuda paremale poole kogu üksusega vasakult
teed läbi võsa ja tiivata tiibama, olles ise olnud
Terava talus olevat vastast. just ka kattegrupi rollis.
Olles peaaegu jõudnud Füüsiliselt sama lihtne kui
ründamiseks lähteposit- jalgpallis iseendale söödu
sioonile, tuli rühmale käsk andmine, aga kraav pakmasinate juurde tagasi kus üsna head võimalust
liikuda. Tee äärde jõudes varjatult liikuda ja arvan, et
hüppasime auto peale ning meil oleks olnud päris hea
sooritasime motoriseeritud võimalus peale kontakti
re-orgiga tegelevat vastast
sajameetrise rännaku.
tiivalt üllatada. Pealegi
pidi kuskil lähedal olema
Talud ja kraavid
veel sõbralik võitlusgrupp.
Nüüd saime vaheldu- Kahjuks ei saanud teada,
seks ülesande liikuda met- kuidas see olukord oleks
sa vasakul pool teed. Ees lõppenud, sest kompaniist
laiutas suurem lagendik ja tuli korraldus hoopis vasselle taga metsane Varbola tassuunas tee peale tagasi
linnamägi. Oli päris kindel, liikuda.
et seal meid ka oodatakse.
Õppuse piirangute tõttu
Tääkideta täägirünnak
ümber lagendiku minna ei
Tagasi maanteel olles
saanud ning kõige kitsam saime kogu “rühma” uueskoht lagendiku ületami- ti kokku, koos taandurseks oli Uustalu talu. Meie vedruga, sealt masinale
pidime siis otsima kon- ja edasi linnamäe poole.
takti Uustalust lääne pool Hetk hiljem leidsime enmetsas oleva võimaliku nast Mäeotsa talu lähedalt
vastasega, misjärel võit- keset põldu tee äärest tule
lusgrupil tekiks võimalus alt, mis nähtavasti tuli saja
neid tiivata või selja tagant meetri kauguselt lähimast
rünnata. Kiire pilk kaardi- metsanurgast. Kuna olime
le näitas, et väga mugav seal niikuinii juba parajaks
on kasutada meie jaoks märklauaks ja väga kuhugi
sobivas suunas liikuvat taanduda ei olnud, siis tuli
kraavi orientiirina. Olles kiire otsus lihtsalt kuulipiljuba kahtlaselt kaua möö- duja kattetule all frontaalis
da kraavi liikunud, selgus peale minna. Kehvavõitu
uuesti kaarti uurides, et stardipositsiooni ja kerlisaks esialgsele kraavile oli ge jaosisese ebakõla tõttu
täpselt koordinaatjoone all kujunes sellest rünnakust
peidus veel teinegi kraav, minu arvates selle õppuse
mille ääres me liikusime ja meie kõige suurem fiasko.
“Esimene jagu, üksimis nii sobivas suunas ei
läinud, aga enam-vähem üksi metsani! KP katab!”.
“Üksi-üksi” pidi siis
käras, sest varsti sai ristuvat kraavi mööda uuesti tähendama lahingpaari
ida suunas pöörata. Samal sisest söösta-kata liikumist.
ajal pöördus tuldud teed Oma naha hoidmiseks
pidi tagasi meie kuulipil- ütlesin lahingpaarilisele:
duja paar metsas kaduma “Söösta, katan!”, mispeale
läinud taandurvedru otsi- too hakkas liikuma. Vaama. See vähendas “rühma” tasin järgi ja mõtlesin, et
tulejõudu umbes poole päris pika sööstu teeb ikka,
võrra. Kuna ka autojuht oli kuni sain aru, et ta jookseb
jäänud masina juurde, siis ühe jutiga metsani välja.
Teised olid sellest samuti
olime viiekesi.
Viivituste tõttu oli ük- aru saanud ning järgisid
sus metsa all pisut laiali eeskuju, et teda mitte üksi
veninud, aga tänu sellele jätta. Lippasin siis viimasekuulis meid eespool järgi na neile järele.
ootav avangard kuskil

T

Tallinna malevlased hetk enne lõpurivistust.

Et kattetuld andev kuu- vastane jäi, ei saanudki
lipilduja oli tee ääres kohe aru, kuna võsa oli seal
meie kõrval, siis jooksime lootusetult tihe.
Nüüd edasi (tagasi) linvarsti tal sektori kinni ja
tulemuseks oli üle lageda namäe poole, kus meid
põllu tääkideta täägirünna- suunati vasakule poole
kut sooritav pooljagu. Met- teed juba ida poole süsanurgast suure kivihunni- gavamale metsa. Päike
ku vahelt leidsime siniste hakkas vaikselt loojuma ja
lahingpaari. Ukerdasin ki- sealne võsa oli jälle korralik
vihunniku otsa, täristasin ragistamine. Üritasime selnatuke, viskasin granaadi lest hoolimata noolepeas
ja jäin peale sajameetrist liikuda, kuna sealne võsa
spurti hingeldades mitte pidi eeldatavasti sinistest
kubiüleliia op“See siin oli tegelikult terve
sema.
timistlikult
rühm, kes teid ründas, ja te
Selootama, et
olete nüüd surnud.”
gus, et
mis vahekuskil
kohtunik
s a j a
kogu üritusest arvab. Kuna vastaste meetri kaugusel oli positvahekohtunikku lähedal sioonidel vastase jagu ja
ei olnud, siis osutus meie olime märkamatult jõudkohtunik armulikuks ning nud nende selja taha. Oliütles kivide vahel istuvate- me valmis siniseid ründale võiduka näoga sinistele: ma kohe, kui vahekohtunik
“See siin oli tegelikult terve selleks loa annab. Kohturühm, kes teid ründas, ja te nik ütles peale mõningast
ootamist hoopis “Endex!”
olete nüüd surnud.”
Meie kaotuseks määrati ja tatsasime linnamäe parküks kergemalt haavatu lasse öölaagrisse.
Pühapäeval olime mija ühtlasi konfiskeerisime vaenlase raadiojaama. nut pärast kella kuut
Kuna nad olid surnud, siis pimedas udus linnamäe
ei olnud neil võimalik selle nõlval lähtejoonel, et uuesti rünnakule minna. Väga
vastu ka protesteerida.
palju vatte keegi selga ka ei
Tagasi arveid klaarima
ajanud, kuna kohe pidime
Natuke aega liikusime hakkama liigutama ning
mööda sama metsaserva päike pidi ka varsti välja
edasi, aga siis tõmmati tulema. Kahest soomukist
meid tee peale tagasi ning oli järgi jäänud üks.
uus sihtmärk oli vana tutRaadioeetrist arvati
tav Terava talu, kus enne meie plaanide peale: “Veel
jäid arved klaarimata. See- ei saa rünnata, sest vastane
kord pidime kokku saama pole veel valmis”. Ega vist
soomukiga ning lähenema ei ole ilus rünnata küll kui
talule teisest küljest. Kuna vaenlane valmis pole.
soomuk oli vales kohas,
Kella kaheksa paiku
siis alustasime rünnakut saime lõpuks mööda teed
ikka sama rada pidi, mis liikuma. Varsti ragistasime
eelmisel korral. Esimene koos vastasega päris pikalt
rünnak jäi mõningate kao- vasakul pool teed metsas,
tustega toppama, kuna mille käigus suutsin ühte
soomuk ei pääsenud mii- oma meest suure ähmiga
nivälja tõttu edasi ja kohtu- selga tulistada ning kaotanik leidis, et meid on vasta- sin ära paar päeva tagasi
se ründamiseks liiga vähe. ostetud telkmantli.
Mis seal ikka, proovisime
Mitte-üllatuslikult järgteist korda uuesti, seekord nes metsale järjekordne
koos soomuki, granaatide suurem lagendik, mille
ja suitsuga. Tundus, et läks servadest või põllu pealt
paremini, kuigi mingi hetk vist ei lubatud väga liikurebisime kontaktist lahti ja da. Seega jäi võimaluseks
eemaldusime. Mis seisu liikuda mööda teed. Et

Foto: TIIT TAMBERG

parajasti oli sellel põllul
virtuaalne suitsukate ja
õppuse lõpui polnud just
väga palju jäänud, siis
otsustati suitsukatte varjus ja soomuki toetusel
kiirelt üle lagendiku liikuda. Poolel teel kohtasime
vastase lahingpaari, kes
minu hinnangul oli pisut
õnnetult paigutatud, kuna
taanduda nad üle lageda
välja väga ei saanud, või
nii vähemalt tundus.
Kuna meid oli rohkem
ja meil oli granaate, siis
saime sellest lahingpaarist
jagu. Edasi enam nii hästi
ei läinud. Kohtunik teatas,
et poole põllu peal lõppeb
suitsukate ära ning soomuk teatas raadiost, et on
katki ja niipea kuhugi ei
liigu. Sinised said samal
ajal meid lagendiku teisest
servast künka pealt põhupallide vahelt rõõmsalt
nokkida.
Kuna olin seoses vaenlase lahingpaariga tegelemisega teistest ette poole
sattunud, siis liikusid paar
meest mulle sinna järgi.
Selle initsiatiivi eest premeeris vahekohtunik neid
musta staatusega ning nad
said vaikselt ära jalutada.
Kaartuletoetusega oli ikaldus, aga virtuaalne suitsukate pidi mõne minuti
veel kestma. Seega tundus
mõistlik pisut tagasi tõmmata ja liikusime paremale
poole teed metsa. Edasi
liikudes leidsime enne
lõppu veel ühe vastase jao,
kellega jõudsime napilt
enne “Endex’it” veel ühe
tulevahetuse maha pidada.
Kiire tagasiside kohtunikult ja autokasti. Kastis
väljasõitu oodates nägime
Kaitseliidu ülemat, kes tuli,
tegi tavapärase verbaalse õlalepatsutuse, öeldes:
“Eks siis lõpurivistusel
näeme!”

Jorgan Vöörmann

seersant
Tallinna maleva
akadeemiline malevkond
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Viljandimaa aasta noor on
Eleriin Lõssov
2. oktoobril aset leidnud tänuüritusel “Viljandimaa õpib ja tänab”,
kus tunnustati maakonna parimaid haridus- ja
noorsootöö valdkonda panustajaid, pärjati tiitliga “Aasta noor“
Kodutütarde rühmajuht
ja Naiskodukaitse liige
Eleriin Lõssov.
Eleriin Lõssov kuulub
Kodutütarde organisatsiooni 1. märtsist 2007 ja
Naiskodukaitsesse 2015.
aastast.
Kodutütarde töös on
ta osalenud juba aastaid.
Noorliikmena aitas ta
korraldada rühmasiseseid tegevusi ning esindas
rühma ja ringkonda nii
maakonnas kui ka üleeestilistel üritustel.
Praeguse noortejuhina
pühendab Eleriin peaaegu kogu oma vaba aja
rühmavanema tööle. Ta

õpetab meeskonnatööd,
matkatarkusi, esmaabi
ning iseseisvat toimetulekut ühiskonnaliikmena. Ta on andnud suure
panuse Kodutütarde organisatsiooni noorsootöö
arendamisse läbi noore
pilgu.
Eleriin on noortega
kannatlik, rahulik ja loominguline ning loovate
lahenduste pakkujana
innustab ka teisi noori
tegutsema. Tema uued
ideed rikastavad noorte
igapäevategevusi ning
ta on abivalmis, usaldusväärne ja tore noor
inimene.
Viljandi maavalitsuse
noorsootöö valdkonna
tegijate tunnustuskonkursi eesmärk oli tõsta esile
noorsootööd edendanud
inimesi ja organisatsioone
ning silmapaistvamaid
ja olulisemaid algatusi,
millel on oluline mõju

Politseinikud ja kaitseliitlased
mängisid tasavägist jalgpalli

Kevadisel kodutütarde pesakastide tegemise päeval valmistas
Foto: TIINA OTT
pesakasti ka Eleriin Lõssov.

kohalikul, maakondlikul,
üleriigilisel või rahvusvahelisel tasandil.

Tiina Ott

18. septembril toimus Väimela staadionil jalgpallivõistlus
Kaitseliidu Võrumaa maleva ja PPA Lõuna Politseiprefektuuri
Võru politseijaoskonna vahel, võidu tulemusega 4 : 2 viisid
koju kaitseliitlased. Mäng oli viimase kolme aasta tasavägiseim. Väravalööjateks olid politseinikud Kristo Lindsalu
ja Renet Merdikes ning kaitseliitlased Margus Ader ja Uku
Vislapuu kumbki kahe väravaga.
Ilm oli soe, kuid pilves. See andis lootust, et päike ei hakka
mängu segama ja tuleb põnev lahing. Kohtunik andis vile ja
politsei koos Kaitseliiduga suundus staadioni keskväljakule,
kus toimus avatseremoonia. Mõni minut hiljem kõlas uuesti
vile ja mäng võis alata. Mängu algul tuli aga natuke vihma
ning väljak ja pall muutusid libedaks.
Esimene veerandtund oli mõlemalt poolt võrdne. Mängu 14.
minutil lõid politseinikud esimese värava. Seejärel hakkasid
kaitseliitlased rohkem ründama. Veerand tunni pärast löödi
värav ja seis oli 1 : 1. Esimesel poolajal lõid kaitseliitlased veel
ühe värava ja vaheajale mindi seisust 2 : 1 malevale.
Teist poolaega alustas malev kaitsvalt. Politsei noolis küll
viigiväravat, kuid hoopis kaitseliitlased olid need, kes lõid
kolmanda värava. Seejärel jätkasid politseinikud veelgi suuremat survet malevlaste väravale ja teenisid taas nurgalöögi.
Need nurgalöögid olid väga ohtlikud ja õnnega pooleks said
kaitseliitlased palli seekord kaugele ette löödud. Ründaja sai
palli oma valdusesse, tormas kasti ja tegi 52. mänguminutil
seisuks 4 : 1. 61 minutil sai politsei taas ühe teenitud karistuslöögi umbes 30 meetrilt. Antud olukorras jäi kaitseliitlaste
kaitse kahjuks passiivseks ja seisuks sai 4 : 2.
Viimane pooltund möödus väravateta. Võimalusi oli mõlemal poolel, aga seisu see ei muutnud.

Dmitri Kulaga
Jaanus Vislapuu (võistkonna kapten)
Võrumaa maleva kaitseliitlased

Sakala munad ja kanad staabiassistendi võistlusel
2.–4. oktoober oli see
õnnis nädalavahetus, kus
saime taas kaitsta Sakala
ringkonna staabiassistentide au Naiskodukaitse
üleriigilisel võistlusel
ning tulime koju võitjatena.
Naiskond koosnes emadest ja tütardest ehk kanadest ja munadest: Evelin
ja Tairi Lappalainen ning
Leili ja Jane Särg.
Seekord oli tegemist patrullvõistlusega. Laupäeva hommikul viidi meid
DAFi kastis Kuperjanovi
sõjaväelinnakust Nursipalu lasketiiru. Loosiõnn
naeratas meile, andes meile
järjekorranumbri “kaks“,
nii et saime ise metsa raja
sisse tallata.
Esimene ülesanne oli
laskmine USP relvast
märklauale seatud õhupallide pihta. Leili suutis
endalegi hämmastuseks
lasta viieteiskümne kuuliga kolmteist palli puruks ning ülejäänud kolme
võistleja juurde lastud 14
õhupalliga saime alavõidu.
Pärast laskmist algas
tee edasi (tagasi) väikeste
sakkidega maastikul. Teine
ülesanne oli samal lasketiiru alal kaardi korrektne
vormistamine looduses
liikumiseks ja selle tarbeks
oli väga hea kasutada kaarditaskus olevat kiletaskut,
mis hoidis kaardi meie
teekonna lõpuni nõuetekohase.

Tingmärgid ja
kuuldekoodid

Kolmas ülesanne pakkus enim rõõmu just mulle,
sest oli vaja tunda tingmärke. Selleks tuli läbida
maastikul ca 200-meetrine
rada koos vee ületamisega.
Marsruudile oli peidetud seitse A4 lehel olevat
tingmärki, mis tuli finišis
tähendustena kirja panna.
Jõgi kiirelt ületatud, oli
küll väike viivitus viimase
tingmärgi leidmisega, kuid
siit saime teise alavõidu.
Edasi viis tee mööda
metsasihte neljanda punktini, kus oli vaja kolmest
tekstist välja lugeda järjest
NATO kuuldekoodi tähed
ning nendest moodustada
laused. Selles punktis läks
veidi rabistamiseks ning
esimese lausepoole lahendasime oma lõbuks ära
alles järgmisel hommikul
kasarmus.
Viiendas punktis üllatas
meid pataljoniülema soov
saada viis tassi latte kohvi.
Olles aga juba kuus kilomeetrit jalutanud, lasime
võiduhimul endast võitu
saada ning kohvi tegemine
muutus hetkega hoopis
meditsiiniülesandeks. Seega olime sunnitud ühest
võistlejast loobuma.
Pärast intsidendist toibumist valmistasime aga kohvi, mille maitsenüansside
osas kohtunikudki sõnatud
olid. Suutsime isegi piimavahuga joonistada kohvile
kreemjaid pilte, tänu millele saime kaks punkti lisaks.

Kuuendasse punkti siirdusime kolmekesi mööda
kaunist männimetsa rajatud uut taristut. Teekonnal
pakkus lahke taluperenaine
meile õunu ning kohtasime
Lübeckist pärit sakslannat,
kes endale Võrumaa metsade vahele suvekodu on
ehitanud ning igal aastal
neljal nädalal oma maad
harimas ja hooldamas käib.

Meeskonnatöö tõi edu

Ülesande punktis liitus meiega juba uuesti ka
Evelin. Tegemist oli taas
meeldiva sideülesandega:
ülemalt saadud käsus olev
info tuli üles kirjutada ning
siis krüpteeritud sagedusega SEM70ga edastada.
Aega läks, kuna meil kõigil
esmakordselt tuli lahendada krüpreeritud sagedus,
aga asja sai. Edu tagas just
meeskonnatöö ning ülesannete jagamine.
Edasi viis meid teekond
kohtuma veidi ebakaines
olekus pataljoniülemaga.
Seitsmendas punktis tuli lükata sõidukit Mercedes GD,
mille roolis istus „purjus“
ülem. Ta tuli mööda liivast
metsateed mittetöötava autoga toimetada sada meetrit
edasi maleva aastapäevale
ning selle aja jooksul tuli
selgitada välja aastapäeval
pakutav menüü. See andis
lisapunkte.
Kolm meist lükkas autot
ning üks kõõlus pataljoni
ülemaga vestlust pidades
juhiuksel. Maleva aastapäeva toidu nimekirjas oli
krabipulgad, lihapallid,

Foto: MERLIT ALDOŠIN

Võistluse võitjad (vasakult) Leili Särg, Jane Särg, Evelin Lappalainea ja Tairi Lappalainen.

singirullid, kiluvõileivad,
šnitsel ja leib, torti ei olnud.
Peale füüsilist tööd tõmbasime veidi hinge ning
liikusime üheksandasse
punkti, kus tuli meil kõigil esmakordselt püstitada staabitelk (seni oleme
püstitanud teistuguseid).
Telk tuli püsti saada kümne
minuti jooksul ning tingimuseks oli, et korstnast tuleb suitsu, kõik võistkonna
liikmed on telgist väljas ja
telk seisab püsti.
Ülesande lahendasime
taas tiimina ning tänu Leili
kaasa võetud ajalehele saime kiirelt ka suitsu korstnast välja.

Mõistus peab olema
terav

Kümnendas punktis ootas meid vana hea traatside
mis oli veetud läbi truubi

ning tuli mööda liini joosta
raadio teise otse ning teha
sidekontroll. See ülesanne
liiga pead ei murdnud, ent
alati tuleb veenduda, et kui
raadio on lahti võetud, siis
selle kõik osad tuleb õigetesse kohtadesse paigutada.
Eelviimases punktis saime lõpu koordinaadid Kuperjanovi pataljoni. Rännak
lõppes õhtul kella kümne
paiku. Olime ära käinud
umbes 22 km ja ajaliselt
olnud retkel 12 tundi. Peale ajalise joone ületamist
ootas meid veel kimi-mäng,
kus oli teki alla laotatud 40
erinevat staabiassistendiga
seotud abivahendit, sest
meie ametis peab ka pärast
sellist päeva veel õhtulgi
terav mõistus olema.
Järgmisel hommikul
ootas meid viktoriin juba
siseruumides. Kokku oli

25 küsimust. 15 neist tuli
joonistada tingmärk ning
abivahendeid kasutada ei
võinud, teised küsimused
olid aga üldharivad, näiteks millises maailmasõjas
võeti kasutusele käsijaamad
või millises maailmasõjas
hakati kasutama tänapäeval
kasutatavat staabisektsioone. Kolmas alavõit tuli meile
viktoriinist.
Suurepäraselt läbimõeldud võistlus oli pühendatud just staabiassistendile
ning tema reaalsetele teadmistele ja kogemustele.
Suur au oli seekordselt
võistlusel võit koju tuua,
kuna see ei olnud kõige kergema killast ning oli tõesti
vaja pingutada.

Jane Särg

Sakala ringkonna
naiskodukaitsja
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Võistlejad läbisid takistusi laulu
ja tantsuga
Septembri viimasel nädalavahetusel võis Valgamaal Karula ja Tõlliste
valla metsades kohata neljaliikmelisi võistkondi, kes
võtsid osa võistlusmatkast
«Kuperjanovlaste rada».
Olles ise matka sünni juures ning järgnevatel aastatel
nii korraldaja kui kohtunik,
ei olnud ma reaalset kordagi võistluspäeval trassi
läbinud. Seekord aga sai
otsustatud, et võtan kaamera kaasa ning kulutan oma
saapapaari võistlejatega
võrdselt. Mees sõnast, härga sarvest ning reede õhtul
seadsin sammud Tsirguliina
poole, kus leidsid aset võistkondade kogunemine, mandaat ning võistluse avamine.
Seda, et võistlusmatk on
populaarne mitte ainult Valgamaa noorte seas, vaid lausa üle Eesti, näitab asjaolu, et
registreerus neli noorema ja
20 vanema astme võistkonda Valgast, Tallinnast, Raplast, Sakalast, Alutaguselt,
Jõgevalt, Harjust, Pärnust
ning Tartust.
Esimesena pääses laupäeva hommikul rajale nulltiim
ehk meeskond, kes enne
võistlejaid rada ning sellele püstitatud ülesandeid
kontrollis.

Rõõmus meel igas
punktis kaasas

Pool tundi hiljem said
stardi Rapla noormehed
Sten, Slavik, Alari ja Madis.
Sattudes noormeestega mitmel korral rajal kokku, ei väsinud ma imestamast nende
väsimatut positiivsust ning
laulu- ja tantsulembust. Igas
punktis kus kokku jooksime,
võtsid nad üles mõne viisijupi või keerutasid jalga.
Neljandat korda võistlusel osalenud Sten sõnas, et
ega võidu nimel rebima ei
hakata.
«Siia toob meid eelkõige
ühtsustunne ja meeskonnatöö. Kupi rajal oleme juba
päris mitmendat korda ning
oleme osalenud ka Väledal
Jänesel ja Mini-Ernal ning
teistelgi retkedel. Võtame
asja rahulikult. Tuju on hea:
kõigepealt võidab sport
ja võistlusest tuleb rõõmu
tunda,» ütles ta.

Moonika Savi (vasakul) Vastseliina rühmast saavutas III koha.
Foto: ROMET PAZUHANITŠ

Võrumaa noored
esindasid Eestit Lätimaal
orienteerumises

Oru ületamine trossiga.

Meeskonnakaaslasega
olid nõus ka ülejäänud noormehed ning lubasid matkast
pigem rõõmu tunda kui veri
ninast väljas, viimast võtta.
Igal juhul tõid lõpus seitsmendal kohal maandunud
poisid rõõmu ja head tuju
igasse punkti, kuhu nad
ilmusid.
Kogu matka jooksul
tuli võistkondadel maastikul jalgsi liikudes läbida
erinevaid kontrollpunkte
ning täita neid ees ootavaid ülesandeid. Näiteks
tuli sideülesandes poolel
meeskonnast metsa alt üles
leida sinna peidetud sõnad
ning need raadio teel teistele
liikmetele edastada ning nemad omakorda pidid sõnad
lauseks panema ning sellest
tekstifaili tegema.
Teadmisi kontrolliti
kodumaa, esmaabi ja sõlmede tundmises ning loomulikult läks rajal vaja osavust,
leidlikkust, tähelepanelikkust ja mis kõige tähtsam
– meeskonnatööd.

Esmaabi tekitas
probleeme

Tavapärasest teistsugune
oli esmaabiülesanne, kus
tuli näidata oma teadmisi
erinevate haavade sidumises. Kui üldjuhul jäädi võistkondade töö ja teadmistega
esmaabi vallas rahule, siis
peamise miinusena tõid
punkti kohtunikud välja
meeskonnatöö. Puudus
lihtne ülesannete jagamine
meeskonnaliikmete vahel.
Oma teadmisi esmaabis
hindasid Sakala noorkotkad
Tõnis, Jüri, Anti ja Agnus
keskmiseks. «Päris hästi
läks. Osa asju jäi ajapuudusel tegemata, aga muidu
oli tore. Natuke teistmoodi
punkt kui tavaliselt taolis-

10. oktoobril käisid Lätimaal Balvis toimunud orienteerumisvõistlustel „ Vejinu Cup 2015“ Eestit esindamas
tublimad Võrumaa noorkotkad ja kodutütred.

Kontrollpunktides olid erinevad ülesanded.

tel võistlustel,» lisas juba
kolmandat korda osalenud
Tõnis.
Üheks omapärasemaks ja
ehk isegi kõige põnevamaks
punktiks esimesel võistluspäeval pidas Rapla meestest
koosnev nulltiim pimedat
rada, kus neljaliikmelisest
võistkonnast kolmel olid
silmad kaetud ning kõige
tagumisel ehk «nägijal»
tuli meeskonnakaaslased
mööda takistusrada edukalt
finišisse juhatada, kusjuures
ühtegi häält teha ei tohtinud.
Esimese päeva lõppu jäi
veel autorehvidel «soo» ületamine ning ööbimispaiga
läheduses olev luureülesanne. Teisel päeval jätkus kontrollpunktide läbimine, mis
lõppes finišiga Kaitseliidu
Valgamaa maleva staabis.

Külaline Inglismaalt

Kui mõningale võistlustele on rahvusvahelist
maiku juurde andnud Läti
võistkonnad, siis seekord
hoolitses selle eest Inglismaalt Manchesterist Eestisse
vabatahtliku tööd tegema
tulnud ja nulltiimiga kogu
raja läbi teinud David.
«Kui pakuti võimalust
taoline võistlus kaasa teha,

Fotod: REIN SÄINAS

haarasin kohe sellest kinni.
Väga lahe ja põnev ettevõtmine. Olen esimest korda
sellisel võistlusel ja nüüd
finišis olles hästi väsinud
aga õnnelik. Hea kogemus
ning küllap teen seda kunagi uuesti,» ütles tulevikus
politseinikuks saada sooviv
noormees.
Üks põnevamaid hetki
oli talle soo ületamine. Jalad
said ikka korralikult märjaks, nagu ta ise rõõmsalt
märkis.
Esimene «Kuperjanovlaste rada» toimus 19. septembril 1998. aastal ning toona olid võistlustules ainult
Valga maleva noored. Ajapikku on matka populaarsus
edasi kandunud naabermalevatesse. Nii mõnelgi
aastal on võistlusmatkast
osa võtnud Läti noorteorganisatsiooni Jaunzardse
esindused.
Matka korraldajad on
Noorte Kotkaste Valgamaa
malev ja Kodutütarde Valgamaa ringkond koostöös
Kaitseliidu Valgamaa malevaga ja Naiskodukaitse
Valga ringkonnaga.

Rein Säinas
Valgamaalase
ajakirjanik

Noorem aste:
1. Barrikaadid lammutada
(Tsirguliina noored)
2. Suvakad (Sakala)
3. Harju staap (Harju)
Vanem aste:
1. Alutaguse
2. Sepad (Valgamaa)
3. Tartu 1 (Tartu)
Raja läbimine nalja ja naeruga,
tantsu ja lauluga.

Võistlesid Artur Vodi, Taavi Perv, Kristiina Himma,
Kristina Haug ning Moonika Savi ning noori saatis Mõniste
rühmapealik vanem Romet Pazuhanitš.
Noored esindasid Eestit edukalt, sest Kristina Haug
saavutas oma vanusegrupi tüdrukute hulgas II koha ning
Moonika Savi saavutas oma vanusegrupis tubli III koha.
Esindatud oli kogu Baltimaa, sest lisaks eestlastele ja
lätlastele orienteerusid ka leedulased.
Võistlus toimus vanusegruppide kaupa ning korraga
startis igast vanusegrupist üks võistleja. Start anti iga minuti
järel. Noorematel võistlejatel tuli kaardi abil üles leida 12
ja vanematel 18 kontrollpunkti. Kontrollpunktid tuli leida
kaardil märgitud järjekorra järgi.

Romet Pazuhanitš

Võrumaa maleva noorkotkaste
Mõniste rühmapealik vanem

Püssid, noored ja võistlusjanu

Esikoha sportpüssis sai Kääpa rühma noorkotkas Kristjan Vaarend.
Foto: AIVAR KROONMÄE

10. oktoobril leidis Järvere lasketiirus aset Võrumaa
noorkotkaste ja kodutütarde laskevõistlus püssiga punktilaskmises.
Noorkotkad ja kodutütred vanuses kuni 13 eluaastat
lasid õhupüssist ning 14-18 aastased noored sportpüssist.
Päev algas rivistusega, kus rõõmsameelsed noorteinstruktorid, kohtunikud ja rühmajuhid andsid ootusärevatele
võistlejatele järgnevast päevast ülevaate. Seejärel räägiti
püssi kasutamisest ja ohutusnõuetest ning võistlus võiski
alata. Kõik noored ei saanud korraga võistelda ning seetõttu
tuli oodata kuna saabus nende kord.
Võistlus oli korraldatud nii, et oma laskejärjekorda ootajad said mängida palli, noolemängu või lasta vibu. Mõned
sisustasid oma aega autos või bussis istudes ja seal näiteks
sõnamängu mängides. Need, keda külm väga näpistas, said
võtta teed. Lõunaks pakuti frikadellisuppi.
Umbes kella kolmeks olid kõik oma lasud ära lasknud
ning oodati juba suure huviga tulemusi. See võttis natuke
aega ja noortele tehti riviõpet. Kes rivis sõna ei kuulanud,
pidid kõigi ees kätekõverdusi tegema, mis teistele väga
põnevust pakkus.
Lõpuks tulid instuktorid ja kohtunikud, kes tegid päevast
kokkuvõte ning parimad said autasusid.

Kati Karu

Võru ringkonna
Vastseliina rühma kodutütar
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120 aastat kolonel Friedrich-Karl Pinka
(VR I/3, II/3) sünnist
75 aastat tagasi katkes rahulik ülesehitav
elu Eestis. Ärev aeg algas
juba 1939. aasta septembris. Kümme kuud hiljem
järgnes sellele hirmu,
ebakindluse ja vägivalla
ajastu, mis puudutas tuhandeid perekondi Eestis.
Ei pääsenud ka meie
pere. 14. juunil 1941 küüditati meid Kirovi oblastisse,
kus suutsime kõige raskemad ajad ikkagi üle elada ja
koju tagasi tulla. Isa elutee
aga katkestati vägivaldselt,
kui ta oli vaid 46-aastane.
Tänavu oktoobris möödus
tema sünnist 120 aastat.
Minu isa Friedrich-Karl
Pinka sündis 20. oktoobril
1895. aastal Viljandimaal
Kärstna vallas Kärstna mõisa rentniku Konrad Pinka
seitsmenda lapsena, kellele
pandi nimeks Friedrich,
mis saksa keeles tähendab
rahuvürsti. Paraku ei kujunenud ta elutee rahulikuks.
Pärast Valga reaalkooli lõpetamist 1915. aastal astus ta vabatahtlikult
vene sõjaväkke. Peatselt
läkitati ta Petrogradi Pauli
sõjakooli, mille lõpetamise
järel võttis osa lahingutest
Riia rindel 56. ja 72. Siberi kütipolgu koosseisus.
Kaheaastase rindeloleku
jooksul ülendati ta lipnikust nooremleitnandiks ja
leitnandiks. Lõpuks tõusis ta tsaari-vene sõjaväes
staabikapteniks ja roodu
ülemaks. Teda autasustati
Püha Anna IV järgu aumärgiga „Vahvuse eest“, Püha
Stanislavi III järgu aumärgiga mõõkade ja lehviga
ning Pauli sõjakooli 100.
juubeliaasta rinnamärgiga.
Kui loodi Eesti rahvusväeosad, astus Pinka
1917. aasta lõpus Viljandis
formeeritud teise Eesti polku ja määrati marsiroodu
ülemaks. Seal kestis teenistus kuni Saksa okupatsioonivõimud 1918. aastal
Eesti rahvusväeosad laiali
saatsid.
Vabadussõja puhkedes astus Pinka koos oma
venna Herbert Pinkaga
Scoutsrügementi, kus ta
oli pataljoni ja rügemendi
ülem kuni aastani 1921.
Seejärel jätkas ta teenistust
Kalevi pataljoni ülemana.
21. jaanuaril 1919 pidasid skaudid Pikksaare
jaama pärast oma hiilgavaima lahingu kitsarööpmelise soomusrongi nr.
2 dessantmeeskonnas. 47
skauti vallutasid jaama,
mida kaitses 524 punaväelast. Lahingu juhtimisel
ilmutatud vapruse eest
autasustati Pinkat II liigi 3.
järgu Vabadusristiga.

Friedrich-Karl Pinka.

23-aastane kapten
Pool aastat hiljem ülendati ta kiiduväärt teenistuse eest (nii on teenistuskirjas) kapteniks, mis
vastas hilisemale majori
auastmele. Eluaastaid oli
tal siis alles 23.
1919. aasta suvel sai
Pinka Ostrovi all raskelt
haavata. Kuigi kompaniiarst arvas, et elulootust
pole, paranes ta siiski ja oli
kolm kuud hiljem tagasi
oma väeosas.
Scoutsrügemendi juhtimise eest Vabadussõjas
pälvis ta I liigi 3. järgu
Vabadusristi ning kogu
Vabadussõjast osavõtu eest
Vabadussõja mälestusmärgi, mis oli lehviga ning anti
lahingus haavata saanud
võitlejaile. Peale selle sai ta
autasumaa Viljandimaal
Murikatsis ja 200 000 marka.
1. mail 1920 ülendati isa kolonelleitnandiks.
Pärast Vabadussõda asuti
Eesti kaitseväge ümber
korraldama vastavalt rahuaja nõuetele. Skautide
nimi ähvardas kaitseväe
üksustest hoopis kaduda.
Sõjaaegsete juhtide eestvõttel formeeriti uuesti
Scouts üksikjalaväepataljon asukohaga HaapsaluUuemõisas.

Tallinna maleva pealik
Pärast 1924. aasta kommunistide mässukatset
määrati kolonelleitnant
Pinka Kaitseliidu Tallinna
maleva pealikuks ja oli sel
kohal ligi 10 aastat.
24. veebruaril 1930
ülendati isa koloneliks.
Tallinna-aastate sisse mahtus ka Mustamäe lasketiiru
väljaehitamine, mis oli tol
ajal Põhjamaade parim.
Tallinna malevas korraldatud laskealasest tegevusest sai alguse 1931. aastal
asutatud Eesti Laskurliit.
Sama aasta sügisel võttis
Eesti laskurite meeskond
kolonel Pinka juhtimisel
osa Poolas, Lvovis, toimunud ülemaailmsetest
laskevõistlustest.

Tema teenistust Tallinna malevas hinnati III
ja V klassi Kotkaristi, III
klassi Valgeristi ning Eesti
Punase Risti II järgu I ja II
astme teenetemärgiga ning
Kaitseliidu Tallinna maleva
auliikmeks valimisega.
Kaitseliidus teenimise ajal
käis ta ka Soomes, Poolas ja
Lätis, kus pälvis järgmised
autasud: Soome „Valge
roosi“ II klassikomandöri
aumärgi, Soome Kaitseliidu teenetemärgi, Läti
„Kolme tähe“ III klassi
komandöri aumärgi, Läti
vabariigi 10. iseseisvusaasta mälestusmedali, Läti
Kaitseliidu teeneteristi,
Poola „Polonia restituta“
III klassi komandöri aumärgi, Poola Küttide Liidu
I klassi teenetemärgi ja
Poola raudtee kaardiväe
mälestusmärgi.
Tallinnas teenides Tallinnas rajas Fredrich Pinka
suvekodu ja talu Harjumaale Saue valda.
1934. aastal asutasid
sõjaaegsed skaudid seltsi
Scoutsrügement, eesmärgiga luua tihedam kontakt
rahuaegse Scoutspataljoniga ja jäädvustada väeosa Vabadussõjaaegseid
sündmusi. Seltsi esimeheks valiti Friedrich Pinka.
6. jaanuaril 1935. a avati
Viljandi mõisahoone seinal
mälestustahvel tekstiga:
„Sellest majast väljusid
3. jaanuaril 1919 esimesed scoudid võidurikkale
sõjakäigule kodumaad ähvardava vaenlase vastu.“
Kommunistide hävitatud
tahvel avati taas Viljandi
Muinsuskaitse Ühenduse
poolt 1990. aastal. Seltsi
eestvõttel ilmus 1936. aastal
trükist 500-leheküljeline
raamat „Scouts rügement
Vabadussõjas“.

Valga garnisoni ülem
Kui 1934. aastal kehtestati Eestis autoritaarne
riigikord, muudeti taas
kaitseväe juhtivkoosseisu.
Isa määrati Valga kaitseringkonna ja garnisoni
ülemaks. Valgas tegutses
ta ka Paju lahingu mälesta
mise komitee ja Allveelae-

vastiku Sihtkapitali Valga
toimkonna esimehena, kus
tema tegevust hinnati Allveelaevastiku Sihtkapitali
teenetemärgiga.
1936. aastal õppis ta
kõrgemas sõjakoolis, olles
kursusevanem ja ohvitseride kogu juhatuse esimees.
Pärast sõjakooli lõpetamist
asus ta täitma Lääne-Saare
sõjaväeringkonna ja Haapsalu garnisoni ülema
kohuseid. Haapsalus oli
ta ka Skaudisõprade Seltsi
esimees ja tegev Vabadusristi Vendade Ühenduses.
Pärast Punaarmee baaside sissetulekut 1939. aastal määrati kolonel Pinka
Viru-Järva sõjaväeringkonna ülemaks ja I diviisi
ülema asetäitjaks, et kaitsta
Narva piiril Eestit. Paraku
käsku selleks ei tulnudki.
1940. aastal vabastati ta
sõjaväeteenistusest.
Nõukogude okupatsioonivõimud likvideerisid
meie sõjaväe ja formeerisid
sellest Punaarmee 22. territoriaalkorpuse. Kõrgema
auastmega Eesti vabariigi ohvitsere sattus sinna
üksikuid. Suur osa neist
vallandati, represseeriti
ja hukati. Sama saatus tabas ka minu isa. Ta viidi
Kirovi oblasti Vjatlaagrisse, kus ta mõisteti surma
20. oktoobril 1941, tema 46.
sünnipäeval. Otsus viidi
täide 16. jaanuaril 1942.
aastal Kirovi vanglas.
Venemaal on loendamatu hulk Eestimaa poegade haudu mille asukohti
me ei tea, sealhulgas ka
minu isa haud. Tema sünnikodu lähedal Helme kalmistu kõrgete kuuskede all
perekonna matmispaigas
meenutab teda kodumaa
hallist graniidist mälestustahvel. Isa sajandaks sünniaastapäevaks paigaldati
temale ja ta vennale Herbertile nende sünnikohta
Tarvastu vallas KärstnaPõrgamõisas mälestuskivi,
millega põlistati nende
seotus kodukohaga.

Erik-Herbert Pinka

70

Aavo Saarva

Võrumaa malev

60

Kalev Kivi		
Ismo Järvinen

Põlva malev
Sakala malev

50

Peeter Sibul
Merike Piirmann

Põlva malev
Põlva malev

40

Marko Kase
Veiko Koppel
Marek Seer

30

Lauri Lutsar
Alar Assor
Lauri Käis		
Vambo Plaks
Reio Sõmer
Aivar Haller
Sirli Hanni

Põlva malev
Põlva malev
Valga malev

Põlva malev
Põlva malev
Põlva malev
Sakala malev
Sakala malev
Võrumaa malev
Võrumaa malev
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vastused

1. Põlva maleva aktiivsem liige aastal 2014 oli Rudolf
Tigasing.
2. Pärnu kuursaali kõrval Raimond Valgre pronksskulptuur mängib akordionil lugu „Muinaslugu
muusikas“.
3. Kaitseliidu Valgeristi I klassi kavalere on kokku 9:
Lennart Meri, Arnold Rüütel, Enn Tarto, major Benno
Leesik (postuumselt), viitseadmiral Tarmo Kõuts,
kindralleitnant Johannes Kert, Jaak Aaviksoo, kindral
Ants Laaneots, kolonelleitnant Raivo Lumiste.
4. Kaitseministeeriumi tellimusel korraldas Turuuuringute AS 2015. aastal küsitluse elanikkonna
usaldusest riiklike institutsioonide suhtes. Kaitseliit
oli üldises pingereas neljas. Uuringu kohaselt usaldab
94 % Eesti elanikkonnast päästeametit. Järgnesid
politsei- ja piirivalveamet 84 %, kaitsevägi 78 % ja
Kaitseliit 71 %.
5. Omakaitse oli vabatahtlik relvastatud organisatsioon, mis tegutses Eestis 1917–1918. Omakaitse
liikmemaks oli üks rubla.

Mälumängu
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vastused

1. Praeguse Põlva maleva territooriumil tegutses
varasemalt Petseri malev
2. Kaitseliidu ajakirja Kaitse Kodu esimene number
ilmus 14. oktoobril 1925. aastal, esmatrükis oli 18 000
eksemplari.
3. Riigikaitse õpetust antakse neljas Põlvamaa koolis.
4. Brigaadikindral Meelis Kiili on 14. Kaitseliidu
ülem.
5. Seni noorim taasiseseisvunud Eestis ametisse
määratud malevapealik Lõuna-Eestis on 2011. aastal
Põlva maleva pealiku kohusetäitjaks määratud Janel
Säkk.
Mälumängu nr. 8 vastuseid ootame 20. novembriks toimetuse
e-posti aadressile omamaa@kaitseliit.ee.

Kui teil on säilinud fotosid
enne II maailmasõjaaegsest Eestist, kus on kajastatud Kaitseliidu, Naiskodukaitse, Noorte
Kotkaste või Kodutütarde tegevust, siis oleme
tänulikud kui jagate neid ka Oma Maa
toimetusega.
Fotosid võib saata aadressil omamaa@kaitseliit.ee
Foto: ERAKOGU

