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3. jaanuar – Vabadussõjas võidelnute mälestuspäev
Vabadussõjas võidelnute
mälestuspäev, 3. jaanuar,
ei ole Eesti Vabariigis riigipüha, isegi mitte riiklik tähtpäev, vaid lihtne
lipupäev.
Vabadussõjas võidelnute mälestuspäeval peaksime
austatama Eesti iseseisvuse
eest võidelnuid ja selles
suhteliselt ebavõrdses sõjas
langenud vapraid mehi,
naisi ja koolipoisse. Me
anname au meile appitõtanud välisriikide vabatahtlikele ja eraisikuile, kes võitlesid õlg õla kõrval meie üksustega. Nii võitles Soome
vabatahtlikest moodustatud
major Martin Ekströmi üksikpataljon Viru rindel ja kolonel Hans Kalmi rügement
“Põhja Pojad” lõunarindel.
Sadu vabatahtlikke tuli meile appi ka Rootsist ja Taanist. Selles sõjas polnud me
õnneks päris üksi ja see
tõstis ka meie võitlejate
võitlusvaimu. Suurbritannia valitsus andis Eestile
relvastust ja varustustust
ning saatis appi laevastikueskaadri, mis tegutses
Soome lahel ka 1919. aastal, rünnates muuhulgas
Nõukogude Venemaa
Balti laevastiku baasi Kroonlinnas, ning
vallutas punalaevastikult
destroierid “Spartak” ja
“Avtroil”, mis anti Eesti
sõjalaevastikule, kus nad
said uuteks nimedeks
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“Wambola” ja “Lennuk”
Kõige vapramalt võitlesid aga meie omad Eesti
mehed. Kui sõja alguses
novembri-detsembrikuul
suutsime vaenuvägedele vastu saata vähem kui
2000 meest pea ühegi suurtükita, siis jaanuariks 1919.
a oli mobiliseeritud juba
14 000 meest ning Eesti
väed asusid vastupealetungile. Vabadussõja algul oli sõjaväe kõrgeim
juht peaminister ja ühtlasi
sõjaminister Konstantin
Päts, kellele allusid peastaabi ülem kindralmajor Andres Larka, operatiivstaabi
ülem alampolkovnik Johan

Laidoner ja sisekaitse ülem
kindralmajor Ernst Põdder.
Detsembrikuul 1918. aastal
määras Ajutine Valitsus
ametisse Sõjavägede Ülemjuhatajaks Johan Laidoneri,
kes oli kõigi Eesti relvajõudude juht kuni Vabadussõja võiduka lõpuni.
Kõige kriitilisematel päevadel aprillikuu keskel 1919.
aastal, oli Lõunarindel Liivi
lahest kuni Pihkva järveni sõjategevusega otseselt
seotud kokku 20 000 meest,
44 suurtüki, 4 laia- ja 4
kitsarööpmelist soomusrongi, kes võitlesid punaarmee
umbes 30 000 mehe vastu.
Neil päevil võitlesid seal

tänapäevalgi tuntud Kuperjanovi partisanide pataljon ja Kalevlaste malev.
Suurt paanikat Punaarmee
tagalas tekitasid kontradmiral Johan Pitka juhitud
meredessandid Soome lahe
lõunarannikul. 24. veebruaril 1919. aastal kandis kindral
Laidoner Eesti Maanõukogule ette, et vaenlane on
Eesti etnilistest piiridest
välja aetud. Vastupealetungi käigus võtsid Eesti
väed 6000 sõjavangi ja said
sõjasaagiks üle 40 suurtüki.
Oma viimase katse eestlaste
alistamiseks tegi punaarmee
1919. aasta novembris-detsembris, saates Eesti vastu

kaks armeed kokku kuni
60 000 mehega. Siis peeti
Viru rindel Vabadussõja
ägedaimad lahingud. Nõukogude väed ei suutnud aga
eestlaste kaitsest läbi murda
ning 31. detsembril 1919. a
sõlmiti vaherahu. Relvad
rindel vaikisid aga alles
3. jaanuaril 1920. aastal kell
10.30. 402 päeva kestnud
võitlus lõppes Eesti vägede täieliku võiduga. Au ja
kuulsus Eesti Vabadussõjas
võidelnuile.
Nendest lahingutest on
möödunud 95 aastat. Selle
ajaga on paljugi maailmas
muutunud. Tollasest Nõukogude Venemaa täitanud
ja alarelvastatud armeest
on saanud maailma üks
võimsamaid ja nende riigijuhtide soov uuesti Baltimaad vallutada pole kuhugi
kadunud.

Mälestuspäev
Karksi-Nuias
Seistes 3. jaanuaril
Karksi-Nuias Vabadussõjas
langenute mälestussamba
jalamil, tuled tahes-tahtmatult mõttele, kas tõesti on
meie rahvas nii ükskõikne,
või on kõik juba unustanud,
kuidas saavutati murrangulistel aastatel eelmise
sajandi t eise kümnen di lõpus vabadus ja Eesti
iseseisvus? See, mis täna

on paljudele vist iseenesest
mõistetav, ei pruugi seda
olla enam homme, sest „rohelised mehikesed“ ei maga,
vaid ootavad võimalust ja
käsku hävitada see neile nii
ebameeldiv väike „fašistlik“
Eesti Vabariik.
Kaitseliidu Sakala
Maleva Karksi malevkonna
esindus koos Karksi valla esindusega korraldasid
tagasihoidliku kokkutuleku
ja asetasid küünlad ning
lillekimbu Vabadussõja mälestussambale. Auvalves
seisid kaitseliitlased, Naiskodukaitse ja Kaitseliidu
noorteorganisatsioonide
esindajad. Siinkohal tänan
kõiki neid, kes täitsid oma
kodanikukohust ja võtsid
vaevaks kohale tulla. Suur
tänu meie kirikutele millede kellade helin kuulutas
meile taas meie Vabadussõja
lahingutegevuse lõppu.
Tänu EAÕK koguduse
Karksi-Nuia kirikhärrale Heino Luigele ja EELK
Karksi koguduse kirikhärrale Raimond Vaherile,
kes seda aitasid korraldada.
Tänu fotograafile härra Ain
Peensoole ja kõigile neile
kohalikele elanikele, kes
asetasid mälestussambale
lilleõie või küünla.

Ants Kalam

Kaitseliidu Sakala
Maleva Karksi malevkonna
teavituspealik

Kuidas Viljandis Vabadussõjas osalenute mälestuspäeva tähistati
3. jaanuari hommikul,
aastal 2015, kella 10 paiku hakkas Viljandi Riia
maantee kalmistu idapoolsesse serva, kus paikneb
Vabadussõjas langenute ja
lahingutes osalenute kalmistuosa, vaatamata suht
libedale kalmistuteele, kogunema inimesi. Tulid kohale Viljandi maavalitsuse
ja Omavalitsuste Liidu ja
Viljandi linna volikogu ning
linnavalitsuse esindajad,
Kaitseliidu Sakala Maleva
inimesed, Muinsuskaitse
Seltsi juhid ja liikmed, eakad Eesti Sõjameeste Sakala
Ühingu seenior-sõjamehed,
Eesti Eruohvitseride Kogu
ja Eesti Reservohvitseride
Kogu liikmed, Eesti endise
Piirivalveameti veteranid,
linnavolikogus esindatud
erakondade esindajad, mitmete Viljandi seltskondlike
organisatsioonide esindajad
ja ka lihtsad linnakodanikud, kokku üle poolesaja
inimese, et avaldada austust
nendele vapratele, nüüdseks juba ammu Toonela
teedel marssijatele, kes tõid
Eesti Vabadussõjas meile

võidu ja koos sellega ka
vabaduse ja iseseisva riigi,
mida õnnestus pisut üle
22 aasta ehitada ja arendada ning jõuda mitte just
Euroopa viie rikkama riigi
hulka, kuid siiski mitte
jääda ka viie vaesema riigi
hulka. Vaatamata kõledale talveilmale olid kohale
tulnud ka tublid puhkpillimehed, et seda sündmust
helidega ilmestada. Kohaletulnud asetasid lilli ja
küünlaid kalmistu tähise
ette, millel on suurelt kivisse raiutud numbrid ja
tähed „1918–1920 VABA
EESTI EEST“. Selle tähise
ees ja kõrval seisid auvalves
vormiriietes kaitseliitlased,
naiskodukaitsjad, kodutütred ja noorkotkad. Kui
kellaosutid olid liikunud
10.30 peale hakkasid helisema kahe Viljandi kiriku
kellad, kaitseliitlased võtsid
valvelseisangu ja andsid au
ning teised kokkutulnud
langetasid minutilises leinas pea sangarite mälestuseks. Kui kellade helin oli
vaibunud pidas lühikese
palvuse Kaitseliidu Sakala

Maleva kaplan, pillimehed kõnet. Siis olid kellaosutid
lasid kuuldavale paar asja- liikunud juba pea poole
kohast muusikapala ning kaheteistkümne peale ja
seejärel pidasid lühikesed, kokkutulnud hakkasid liimõneminutilised kõned kuma igaüks oma toimetusi
maavalitsuse ja Viljandi tegema. Oli ilus laupäeva
linna esindajad, Muinsus- hommik, ehkki ilma poolest
kaitse Seltsi esindaja ning mitte kõige meeldivam. Nii
ka paar julgemat linnakoda- see oli ...
... JAH OLI! ...
nikku. Sellega oli seekord... kahjuks vaid allakirne mälestustseremoonia
jõudnud lõpule. Kaitseliidu jutanu ettekujutuses, tema
Sakala Maleva ohvitser tä- vaimusilma ees.
nas kokkutulnuid osavõtu
eest ja soovis, et see tähelepanuväärne päev leiaks
sama väärikat tähistamist
Tegelikult oli asi hoopis
igal aastal. Seejärel liikusid teistsugune. Tõsi on see, et
enamus osalenutest Viljan- ilm oli kõle ja kalmistutee
di lossimägede poole, kus libe, sest külm oli jääkaapraeguse Pärimusmuusika nega katnud ka teerada
Aida lähedale on püstitatud ääristava lume ning edasiliimonument võiduka Eesti kumine Ugala teatri juurest
Vabadussõja ülemjuhataVabadusjale, Viljandi
sõjas langelinna auko- Ei olnud aga ainsatki
nute ja osadanikule,
lenute kalhingelist
seal,
kuhu
kindral Johan
mistuosale
Laidonerile. kõndija jõudis.
oli üsna
Monumenvaevarikas.
dile asetaTavalise 3–4
ti samuti lilli ja süüdati minuti asemel võttis see
küünlaid ning peeti paar- aega poole rohkem ühele
kolm lühidat päevakohast ainsale hingelisele, kes kella

Tegelikkus

10.20 paiku liikus nimetatud rajal. Ei olnud aga
ainsatki hingelist seal, kuhu
kõndija jõudis. Ei olnud ainsatki küünalt ega ainsatki
lilleõit või rohelist oksakest
kaunistamaks püha paika.
Tõsi teiseltpoolt tulid tõesti
korraks kaks Riia maantee
kalmistu töötajat vaatama,
milline on kalmistu teede
olukord ja peale oma pilgu
pealeheitmist pöörasid ringi ning läksid tuldud teed
tagasi. Nii sai sihtkohta
jõudnu rahulikult süüdata
küünla ja asetada selle ülalnimetatud mälestustähise
ette. Ainsana sel hetkel. Kui
mõni minut peale kella
10.30 (allkirjutanu ajamõõtjaga võrreldes) hakkasid
helisema Jaani ja Pauluse
kiriku kellad, andis üksik
rändaja kaitseväe kombe kohaselt au neile, kelle
põrm puhkab selles mullas
või kelle vaim on seotud selle paigaga. Saatemuusikaks
vaikne tuul. Ka järgneva
paarikümne minuti jooksul
ei liikunud Vabadussõjas
langenute kalmistuosas
enam ainsatki hinge.

Ja siis tõepoolest, liikus ka see üksik rändaja
Viljandi lossimägede poole,
kindral Johan Laidoneri mälestusmärgi juurde.
Uudishimust. Kahjuks ei
olnud seegi rändaja nii
ettenägelik, et oleks varunud tol päeval endaga kaasa
kaks küünalt. Nii jäigi vist
kindrali hobuse ninaesine
seekord soojendamata. Isegi
heinu polnud sinna keegi
toonud, lilledest või muust
kaunistusest rääkimata. Jäi
üle vaid anda ka kindrali
vaimule au ja vaadata, kuidas mälestusmärgi kõrvale
seatud lipuvardasse heisatud sini-must-valge vinges
talvetuules vikingilaeva
purje meenutades lehvis.
Ei olnud abi ka mitmeminutilisest ootamisest.
Kaaslasi ei ilmunud. Nii oli
see Viljandis, 3. jaanuaril,
aastal 2015.
Üksik rändaja oli
major

Rein Kikas
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Ja algas aasta uus
Iseenesest pole selles tõdemuses ju midagi uut.
Nii on ajaarvamine juba mitu tuhat aastat korraldatud, et üheks keskseks ajamõõdu ühikuks on saanud
AASTA, ehk just see aeg, millal meie emake Maa igal
ööpäeval ümber oma kujutletava telje pööreldes teeb
ühe täisringi ka ümber Päikese. Üks ring sai just täis
ja algas uus. Uus aasta. Ometi on selles midagi erilist,
sest elu on samuti nii korraldatud või õigemini kujunenud, et me ei tea, mida tulevik, ka homne päevgi,
toob. Seepärast soovimegi üksteisele aasta esimestel
päevadel „headuutaastat!“ Kas ta aga tuleb hea ja mida
ta endaga kaasa toob, see saab selgeks ümmarguselt
12 kuu pärast, kui see aasta on lõppemas ja uus taas
algamas. Mida toob aasta 2015 maailmale, Euroopale,
Ukrainale, Venemaale, meie väikesele, aga siiski tublile
Eestile? Mida ta toob igaühele meist, mida toob sellele
ajalehele? Kindlaid vastuseid me sellele kahjuks täna
ei tea ega võigi teada.
On tuntud ütlus, et igaüks on oma õnne sepp.
Samuti seegi iidne kogemus, et kes ise ennast hoiab,
seda hoiab ka Jumal. Olen taolisi mõtteid ja ütlemisi
palju ja igal võimalusel väljendanud. Nendes peegeldub sadade ja tuhandete aastate ning paljude miljonite
erinevate inimeste, ning mitte ainult üksikute nn klassikute, elukogemus. Neid mõtteteri võib kogumina
pidada ehk Saalomoni õpikuks. Ei vaja erilist tõestust
tõsiasi, et kõik siin maailmas on pidevas liikumises.
Seda väljendas juba vana-Kreeka mõttetark Platon
(elas aastatel 427–347 eKr), kui ta olevat lausunud
sõnad – „Phanta rei! – Kõik voolab!“. Ehkki meile võib
vahel tunduda, et liikumised siin maailmas toimuvad
justkui iseenesest nagu tormid, maavärinad jmt, siis
nii see ometi ei ole. Kõik on siin omavahel seotud ja
igal tagajärjel on oma põhjus ning vastupidi. Ja mitte
kõik liikumised ja sündmused ei ole loodusjõudude
poolt tekitatud vaid palju saadavad korda ka inimesed. Nagu seegi, mis toimub praegu Ukrainas, meist
ligikaudu vaid 1500 kilomeetrit lõunapool. Ja siinkohal
ongi jälle võimalik minna tagasi ütluse – igaüks on oma
õnne sepp – juurde. Tagantjärgi on kõik targad ja nii
võib palju heietada teemadel, nagu ... et kui ukrainlased OLEKS kohe peale N Liidu laiali lammutamist
asunud tõsiselt tegudega ja mitte ainult juttudega teele
Euroopa poole ja rakendanud samasuguseid riigielu
ümberkorraldusi nagu tegime meie, tegid meie naabrid
lätlased ja ka leedukad, või kui vahepeal POLEKS nad
oma presidendiks valinud ilmselgelt Moskva Kremli
Trooja hobust Janukovõtšit, siis ei OLEKS võib-olla
vähemalt sellisel kujul toimunud ka möödunud aasta
sündmusi Krimmis ja Ukrainas? Aga „oleks“ on teatavasti paha poiss ja „poleks“ on tema kaksikvend. Ka
meie kirjanduse klassikast tuntud filosoofi, kellamees
Lible, suhu on Oskar Luts pannud kuldsed sõnad: kõik,
mida teed, teed iseendale. Teed head, teed endale. Teed
halba – ikka endale.
Eks näis, kas Novgorodi vürsti Aleksandri suhu
kunagi pandud sõnad – kes mõõga tõmbab, see ka
mõõga läbi langeb – seekord tõesti elavaks saavad?
Võib-olla on siiski ka mingi selline jõud, mis inimesi
tegudele suunab või sunnib? Ja annaks jumal, et see
sünniks välise või suurema vägivallata. Pigem võiks
see toimuda sarnaselt Kalevipoja mõõgale.
Neid, loodetavasti positiivses suunas toimuvaid
arenguid oodates peaksime meie siiski keskenduma
teise tarkuse järgimisele – kes ise ennast hoiab, seda
hoiab ka Jumal – ja meie tegude kinnitusel teeb ta
seda õnneks võimekate liitlaste abiga. Loomulikult ei
tähenda see seda, et me võiksime rahulikult puhkama
ja rahumeelset tulevikku ootama jääda. Kaitseliit –
Eesti turvavaip – peab alati valvel ja valmis olema. Seda
ka eesootaval Siilil, kus iga okas peab olema suuteline
valusalt ja täpselt torkama ning mida rohkem meid on,
seda valusam on meie ohustajal, olgu selleks rebane
või Karu. Seega kõik see mees – õppima! harjutama!
oma keha ja vaimu karastama!
KAITSE KODU! – kaitseliitlane, naiskodukaitsja,
kodutütar ja noorkotkas, iga kodanik! Jõudu ja edu
selleks ka alanud uuel aastal ka alanud uuel aastal!
R.K.

Tellimisnumber 00911
Toimetus KL Sakala Malev
		Peetrimõisa 71073
		Viljandimaa
Väljaandja
Kaitseliidu Sakala Malev
		
pealik mjr Ahto Alas,
		
lauatel 717 9201, faks 717 9200
Toimetajad
Rein Kikas 5331 3274,
		e-mail: rein.kikas@mail.ee
		
Tiina Ott 5855 5092, 717 9217
		e-mail: tiina.ott@kaitseliit.ee
Trükk

OÜ Vali Press, Põltsamaa

Viljandi maavanema mõtted riigikaitse
küsimustes
Oma Maa toimetus esitas
möödunud aasta viimasel kuul äsja ametisse
asunud Viljandi maavanemale, härra Erich Palmile mõned riigikaitset
puudutavad küsimused,
mille koos maavanema
vastustega alljärgnevalt
ära toome.
Härra Palm!
Kas olemasolevad ressursid võimaldavad Teie
arvates maakonna (k.a.
omavalitsuste) tasandil
piisava edukusega tegeleda riigikaitse küsimustega
ja milliseid küsimusi või
millist küsimust selles
osas tuleb pidada esmatähtsaks?
“Minu arvates on riigi
kaitseküsimustes kõige
tähtsam ressurss inimene.
Inimene, kes teab, et vabadus ei ole kellegi kingitus
eesti rahvale ja vabadust
peab iga päev hoidma ja
kaitsma. Esmatähtis on inimeste meelsus ja valmidus
oma riigi eest töötada ja
vajadusel relv käes kaitsta.
Koostöö kodanike, omavalitsuste ja riigiasutuste
vahel ning teadlik kodanikuaktiivsus on esmatähtsad
ka riigikaitse küsimustes.“
Kas Teie hinnangul
vabariigi valitsus seni on
osutanud piisavat tähelepanu maakonna ja omavalitsuste tasandi riigikaitse
ülesannete täitmisele? Kas
on selles osas märgata
muutusi seoses Riigikaitse
arengukavaga aastateks
2013 – 2022? Eriti tähele
pannes selle kava punkti
25 üsna üldsõnalisi sätteid
seoses riigikaitse laia käsitlusega.
“Vabariigi valitsus on
suutnud hoida ja suurendada kaitsekulutused SKP-st
2 ja enam protsenti. Paljud
Euroopa Liidu ja NATO
partnerid kahjuks majandusele rasketel aegadel ei
ole suutnud seda teha. Siseturvalisusega tegelemine
on maavalitsuse ja omavalitsuste tähtis roll riigikaitsevõime suurendamisel.
Kindlasti on üks muutustest Riigikaitse ülesannete
täitmiseks koostamise lõpusirgel olev Siseturvalisuse arengukava 2015-2020,
kuhu on veel võimalik teha
oma ettepanekuid.
Siseministeerium toetas siseturvalisuse vabatahtliku tegevust 166 000
euroga. Toetust kasutavad
vabatahtlikud eelkõige varustuse ja tehnika soetamiseks, kuid ka töökeskkonna
parandamiseks ja koostöö
edendamiseks. Muutus on
ka, et siseturvalisuse valdkonna teenistujate palgafond suureneb 2015 aastast
4,5%.
Alates 4. jaanuarist
näitavad telekanalid ETV2
ja 3+ uut venekeelset nädalat kokku võtvat uudistesaadet „AK+“. 2015
kevadeks puhastatakse
Eesti-Vene kontrolljoone
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Erich Palm.

Eesti poolne maismaa osa
reaalselt metsast ja võsast.
Ma arvan, et need on meile
kõigile märgatavad muutused riigikaitsealas töös.”
Mida peate maavanemana kõige olulisemaks
(või olulisemateks) riigikaitse alaseks tegevuseks
maakonnas?
“Isiklik eeskuju isamaalike väärtuste hoidmisel. Olen esitanud avalduse
Kaitseliidu Sakala Maleva
liikmeks astumiseks. Pidev
märgu andmine, et vabadus
ei ole kellegi kingitus vaid
meie esivanemate teadlik
poliitiline töö vabaks saamisel ja sõjaliste võitude
tulemus. Tarkus oma hetk
tabada, et taasiseseisvuda,
kui selleks võimalus tekkis.
Ka tänapäeval võib vabadus meid jätta, kui meist
igaüks isiklikult ei suuda
jääda truuks Eesti Vabariigi
Põhiseadusele, sest maailm
on avatud ja täis ahvatlusi
ning ohte.
2014. aastal maailmas
toimunu peaks olema igale
Eesti vabariigi kodanikule
hoiatuseks ja mõtlemiseks,
kui me oma kodumaad ei
hoia ja allume vaenuliku
informatsiooni mõjutustele.”
Kas kaitseliitlaste (s.h.
naiskodukaitse) arvukus
maakonnas on Teie hinnangul piisav ja milline
oleks Teie arvates kaitseliitlaste optimaalne protsentuaalne suhe üldise
elanikkonna (vanuses 18 –
60 eluaastat) arvuga? Mida
oleks võimalik teha selle
suhtarvu võimalikuks positiivseks parandamiseks?
“Kaitseliitlaste arv
maakonnas võib alati olla
suurem. Liikmete arvust
sama tähtis on kaitseliitlaste teadlik töö oma organisatsioonis ja koostöö tsiviilsektoriga. Sakala Malev
teeb head koostööd ja on
maakonnas teada tuntud
oma tegevustega.
Maavanema ja omavalitsusjuhtide isiklik eeskuju
ja aktiivne osalemine Kaitseliidu töös ning Kaitselii-

du väärtuste kandmine on
parim võimalus Kaitseliidu
liikmete arvu suurendamiseks maakonnas. Koostöö
noorteorganisatsioonidega
on üks võimalustest liikmeskonna kasvatamiseks.
Kuidas hindate Viljandi maakonna elanike kaitsetahet? Siinkohal esitan
ka oma kommentaari, mis
põhineb eelmisel õppeaastal Viljandi Ühendatud
Kutsekeskkoolis riigikaitse aluseid õppinud õpilaste arvamusel, mis enam
kui pooltel õpilastel oli
üldistatult öeldes järgmine: kui riik ei hoolitse oma
kodanike eest, siis pole kodanikel ka tahet seda riiki
kaitsta. Tegelikult üsna
nukker mõte, mis ilmselt
paljuski peegeldab õpilaste kodudes valitsevaid
meeleolusid.
“See on tõsi, et kõik
algab ja lõppeb kodus. Elanike kaitsetahe on otseselt
seotud meie meelsusega.
Õnneks on veel piisavalt
peresid, külasid ja kogukondi, kus tähistatakse
puhtast südamest, suure
austuse ja väärikusega Eesti Vabariigi sünnipäeva.
Vabariigi aastapäeva paraad ja Võidupüha paraad
koos Võidutule toomisega
maakondadesse on pidupäevaks väga paljudele.
Sinimustvalgete lippude
lehvimine pidupäevadel
teeb südame soojaks.
Samas vabadus ei ole
jääv, kui meie ise selle hoidmisel ei tööta piisavalt ja
veel halvem, kui laseme ennast mõjutada vaenulikust
informatsioonist. Paraku
on meie hulgas ka inimesi,
kelle püksid on ligud ja
kriisi- või sõjaolukorras
juba välismaal soe koht
ootamas.”
Mida soovitate kohalike omavalitsuste juhtidele
ette võtta riigikaitse ja
üldise turvalisuse korraldamiseks oma territooriumidel?
“Anname üheskoos
endast kõik oleneva, et
kriisi- ja sõjaolukorras

tsiviilsektor suudab olla
toeks meie kaitseväele ja
Kaitseliidule. Siseturvalisuse aluseks on ohutu
elukeskkond ja toimiv
kodanikuühiskond, mis
on põhineb avaliku-,
era- ja mittetulundussektori koostööl ja teadlikul
kodanikuaktiivsusel.
Kui me ehitame uusi
katlamaju, pumbajaamu,
puhasteid jne, ehitame nad
nii, et nad suudaks töötada
ja tagada inimestele elutähtsad teenused ka kriisija sõjaajal.
Kirjutan päeval, mil
Lääne-Virumaal toimus
traagiline õnnetus, kui
hukkusid ema koos kahe
lapsega. Minu jaoks on turvalisus eelkõige see, mida
ma ise usun, mille järgi ma
käitun ja mida ma teistele
soovitan. Töötav ja korras
suitsuandur võib päästa väga palju inimelusid.
Olen seda rääkinud igal
kohtumisel maavanemana.
Kas see ongi maavanema
ülesanne, küsiti ükskord,
jah, see on meie kõigi ülesanne niikaua, kui on veel
kodusid, kus puudub töötav suitsuandur. Turvalisus
on kas see, et iga elektrikatkestus ei tekita kodus paanikat. Mul on laetud telefon,
taskulamp, tikud, küünlad,
auto, traktor ja saag tangitud. Sahvris on joogivett ja
toitu, et ei peaks iga päev
kohe poodi jooksma. Hea
koostöö naabritega oma
kodude Naabrivalve teostamisel. Lisaks toimivad
valve- ja turvaseadmed kutsumatute külaliste jaoks.”
Milliseid häid mõtteid
selle teemaga seoses on
Teil veel lisada?
“Jääme väärikaks, hoiame pea selge ning ärme
allume vaenuliku informatsiooni mõjutustegevusele.
Hoiame meie kodumaad, Eesti Vabariiki
üheskoos, leiame Eestist ja
eestlaste kohta alati pigem
midagi head ja toetavat
öelda!”
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Sakala maleva noorte jõululaager
Kätte on jõudnud uus
aastanumber. Loodame,
et tuleb veel toredam kui
möödunud aasta, kuigi
meie tegevuses on latt päris
kõrgele seatud. Aasta 2014
oli mitmes mõttes meeldejääv. Sakala maleva noored
osalesid väga aktiivselt
maakondlikes laagrites
ning esinesid hästi ka vabariiklikel võistlustel. Eks
muidugi arenemisruumi
on veelgi ja eks aastal 2015
anname endast kõik, et
läheks paremini.
2014. aasta viimaseks
ürituseks oli maakondlik
jõululaager, mis toimus
traditsiooniliselt Paistu
põhikoolis. Kes veel ei tea,
siis temale teadmiseks, et
tegemist on lõbusa laagriga
kus Sakala maleva kodutütred ja noored kotkad
saavad kokku, mängivad
mänge, näitlevad ja teevad
etteasteid jõulumehele, kes
tublimatele ka kinke jagab.
Nagu eelmisel aastalgi, olid
kõik kohale tulnud aasta
jooksul head lapsed olnud
ja kõik said kingipaki näol
ka premeeritud.
Laagris osales 99 noort
ning 23 noortejuhti. Mida
me siis laagris tegime? Eks

kohe alguses saime üksteisega rohkem tuttavaks, ehk
mängisime tutvumismänge. See oli hea sissejuhatus
järgmiseks ülesandeks. Siis
jagati gruppidele erinevad
muusikapalad, mille taustal noored pidid etteaste
tegema. Oli väga andekaid
ning koomilisi ülesastumisi. Naerda sai kõvasti.
Nende etteastetega aga
õhtu veel ei piirdunud.
Külla oli tulnud lausa kaks
jõulumeest ning noortel
ja ka noortejuhtidel tuli
habemike valvsa pilgu all
oma koduseid etteaste üles-

andeid esitada. Kõik see
vaev tasus magusalt ära,
sest jõuluvanadel olid kotid
paksult komme täis. Esimene õhtu lõppes lõbusa
tantsuõhtuga.
Järgmisel hommikul
kui võimlemine sai tehtud, algasid taliolümpiamängud. Kahjuks ilmataat
meid seekord ei soosinud
ning lumi jäi veel taevasse,
kuid meie üks trumpe on
hea kohanemisvõime ning
me viisime talispordi alad
sujuvalt üle Paistu kooli
spordisaali. Toimus teatevõistlus, kus sai näha suu-

satamist, bobikelgutamist,
laskesuusatamist, jääkeeglit ning jäähokitki. No oli
see alles võistlus! Omadele
elati kõvasti kaasa ning
võistlusest ei puudunud
ka dramaatika, kus näiteks alles võistluse käigus
avastati, et hokimängija on
puudu. Pärast ennastsalgavat võistlust ning meeletut kaasaelamist jätkati
rahulikuma tegevusega.
Ikkagi pühade aeg. Noored õppisid meisterdama
unenägude püüdjat. Usun,
et nii mõnigi lapsevanem
sai jõulukingiks väga ilusa
ehte, mida võiks jõulukuuse või kardinapuu külge
riputada. Kui näputöö tehtud, harjutasime mitme
mänguga meeskonna tööd
ning peagi oli laager selleks
korraks läbi. Veel viimased
tänuavaldused ja suur aplaus kõikidele osalejatele.
Siis istusid naerusuised
Sakala maleva noored bussidesse ning sõitsid koju, et
jõulupühi koos oma kallite
kodustega pidada.

Henri Paavo,

noorteinstruktor

Kaitsevägi sai juurde 23 reservohvitseri
Täna andis lahingukooli ülem reservohvitseride baaskursuse lõpetajatele
üle tunnistused ning tänas
neid Eesti riigi kaitsesse
panustamise eest. Kursuse
lõpetaja, soolise võrdõiguslikkuse voliniku Mari-Liis
Sepperi sõnul oli põnev tsiviilisikuna näha ja kogeda
kaitseväe süsteemi ja struktuuri seestpoolt. “Kursusel
osalemine on hea võimalus
nii naistele, kes soovivad
panustada Eesti riigi kait-

sesse kui ka meestele, kes
soovivad ajateenistusest
saadud kogemusi laiendada,” ütles Sepper.
Märtsi alguses alanud
kursus oli jagatud nelja
õppemoodulisse. Kaheksa
nädalaga läbisid kursuslased jalaväerühma ülema
lühikoolituse, kus õppisid
välioskusi, topograafiat
ja esmaabi andmist ning
omandasid teadmisi taktikast, kaitseväe relvastusest
ja määrustikest. Kursuse

ülema kapten Tarvo Plankeni sõnul pööras ta sellel
kursusel tavalisest rohkem
tähelepanu õppurite juhtimis-, laske- ja taktikaliste oskuste arendamisele.
“Kursusel osalejad on väga
erineva taseme ja sõjaväeliste taustateadmistega,
kuid seda korvab nende
tahe ja kõrge motiveeritus õppida,” ütles kapten
Planken.
Reservohvitseride
kursus annab sõjaväelise

väljaõppe riigikaitseliselt
oluliste erialade spetsialistidele. Kursusele saab
kandideerida vabatahtlikkuse alusel. Kursuse
lõpetajad saavad reservohvitserideks ning edasi
toimub enesetäiendamine reservväelaste õppekogunemistel ja täienduskursustel. Kaks vastset
reservohvitseri Martin
Link ja Ervin Luhaäär
teenivad KL Sakala
Malevas.

Viljandimaa Omavalitsuste Liidu esimehe
mõtted riigikaitse probleemidest
Oma Maa toimetus pöördus mõne küsimusega
ka Viljandimaa Omavalitsuste Liidu esimehe,
Kolga-Jaani vallavanema
härra Kalevi Kauri poole,
millele ta saatis alljärgnevad vastused.
Lugupeetav härra Kaur!
Pöördun Teie, kui Viljandimaa Omavalitsuste
Liidu esimehe, staažika
omavalitsuse juhi ja Kaitseliidu tegevliikme poole
mõne küsimusega, mis
puudutavad riigi kaitset.
Kaitseliidu Lõuna-Eesti
malevate ajaleht Oma Maa
tahab igati kaasa aidata
riigikaitse ja s.h. elanike
kaitsetahte tugevdamisele. Sellest tulenevalt on
otstarbekas teada, mida
selles osas omavalitsustes
mõeldakse ja/või kavandatakse ning millised on
probleemid, mis võib-olla
pärsivad edukamat tegevust riigikaitse valdkonnas.
Kas Teile teadaolevalt
on mööduval aastal või ka

mõnel varasemal aastal
Viljandimaa omavalitsustes ( omavalitsuste liidus)
arutatud mõnda konkreetset riigikaitse küsimust?
Viimase viie aasta jooksul ei ole.
Kas vabariigi valitsuse
poolt on antud maakonna omavalitsustele mõni
konkreetne riigikaitset
puudutav ülesanne?
Ülesanded on pandud
Rahuaja Riigikaitse seadusega ja Sõjaaja Riigikaitse
seadusega, muid ülesandeid pole antud.
Kas kohalikud omavalitsused on praeguses
seisus suutelised täitma
mingeid riigikaitse ülesandeid? Kas neil on selleks piisavalt ressursse ja
vajalikku oskusteavet?
Lühike vastus, ei ole,
puuduvad nii ressurss kui
ka oskusteave.
2012. aasta alguse poole Oma Maa poolt kohalike omavalitsuste juhtidele
korraldatud küsitluses
Kaitseliidu kohta, millest

aktiivne osavõtt oli vaid
1/3 ulatuses, ilmnes, et
põhimõtteliselt olid kõik
vastajad nõus koostöö
võimalikkusest Kaitseliiduga. Pooled vastanutest
pidasid seda koostööd
ka vajalikuks. Konkreetseid ettepanekuid koostöö
vormide ja mõõdete osas
ei osatud või ei tahetud
esitada. Algatust oodati
Kaitseliidult. Kui tõdeti,
et koostöö toimib ja sellega ollakse rahul, siis jäi
selgusetuks, milles see
koostöö sisuliselt seisneb.
Siit küsimus – kuidas saaks riigikaitse alast
koostööd Kaitseliidu
Sakala Maleva ja Viljandi
maakonna omavalitsuste
vahel korraldada kõigile
kasulikult ja mõlema poole ressursse optimaalselt
rakendades?
Võtame koos eesmärgiks sel aastal (2015) leida
inimesed, kes on valmis
korraldama igas vallas ja
linnas noorkotkaste ja kodutütarde tegevust.

Kalevi Kaur

FOTO: Peeter Kümmel

Kas peate vajalikuks
ja võimalikuks, et Viljandimaa Omavalitsuste
Liidu vanematekogu (üldkogu) koosolekul esineks
riigikaitse küsimustes KL
Sakala Maleva pealik või
näiteks KL Peastaabi ülem
või koguni Kaitseliidu
ülem? Kas sellisel kohtumisel võiks kuulajana
osaleda ka Oma Maa toimetaja?
Aastaid tagasi toimusid KL ja omavalitsuste igaaastased infopäevad. Igal
juhul peaks need taastama.

Oma Maa küsitlusest
Möödunud aasta lõpul korraldas Kaitseliidu LõunaEesti malevate ajalehe Oma Maa toimetus internetiküsitluse, et teada saada lugejate arvamusi ja ettepanekuid
lehe kohta.
Küsitlusele vastas viiest malevast kokku 119 isikut,
kusjuures KL Põlva Malevast ei tulnud ühtegi vastust ja
KL Valgamaa Malevast tuli 1 vastus. Tublisti rohkem kui
pooled vastustest tulid KL Sakala Malevast ja väiksema
poole andsid kokku Tartu ja Võrumaa malevad.
Sooliselt oli vastajatest mehi 68% ja naisi 32%.
Vanuseliselt olid kõige aktiivsemad vastajad
26–55-aastased (kokku 68%), 25 aastaseid ja nooremaid
vastajaid oli 15 % ning vanemaid kui 56-aastaseid oli
17%.
Hariduse poolest oli nii kesk- kui ka kõrgharidusega
vastajaid mõlemaid 39%, ehk kokku 78%!
Kaks kolmandikku vastajatest oli lugenud Oma
Maad trükiversioonis ja internetis olid seda teinud pisut
enam kui veerand vastanutest.
Peaaegu pooled vastanutest (47%) ei ole lehe
püsilugejad. Kauem kui 5 aastat on lehte lugenud 25%
vastanutest.
Suurem osa vastanutest (58%) saavad lehte Kaitseliidu malevast, 29% loeb internetist, 16% loeb lehte
raamatukogus või mujal, 15 % on leht koju tellitud ja ainult 3% on saanud seda lugeda sõpradelt või tuttavatelt.
Lehe ilmumise sageduse kohta arvasid 45% vastajatest, et leht võiks ilmuda kord kuus, 32% leidis, et piisab
korrast kvartalis, ehk 1 leht 3 kuu jooksul ja 24% arvas,
et leht võiks ilmuda üle kuu, ehk kuus korda aastas.
Lehe sisu hindasid huvitavaks ja kasulikuks 59%
vastanutest, sisu suhtes olid neutraalsel arvamusel ei
ärata huvi ega ei anna midagi lugejale, aga mida siiski
võib ajaviiteks lugeda) 37% ja vaid 4% ehk 5 vastajat
teatasid, et leht on ebahuvitav ja tarbetu.
Oma Maa juures meeldisid vastanutele kõige enam
uudised, reportaažid ja fotod. Kõige vähem meeldisid
must-valge disain, „miski muu“ ja lehe kujundus.
Oli ka selliseid vastuseid: olen elus lehte ühe korra
sirvinud, selle põhjalt ei saa teha suuremaid järeldusi;
polegi midagi, mille üle otseselt nuriseda; ajaraiskamine
selle lehe väljaandmiseks; kõik on siiani loetav olnud;
alati saab midagi paremini teha, et seda üldse tehakse
on omaette väärtus; tegemist on Lõuna-Eesti malevate
häälekandjaga. Igas numbris võiks olla igast malevast
midagi kirjutatud.
Ajalehes avaldatu üldist ajakirjanduslikku taset
hindas 10 palli süsteemis hindega „5“ kuni 8 kokku 64%
lugejatest. 1 palli vääriliseks ei hinnanud seda keegi ja
10 palli andsid 4 vastajat ehk 3% vastajatest.
51 % vastajatest leidis, et leiavad ajalehest Oma Maa
midagi uut või midagi sellist, mida mujalt ei saa ja 24%
nägi seda teisiti.
Oma Maa kujunduse taset hindas 10 palli süsteemis
5 palli vääriliseks 25% vastajatest, 1 palli vääriliseks 2%
ja 10 palli vääriliseks 3% vastajatest.
Oma Maa lehest tahetakse lugeda enim malevate
tegemistega seonduvaid lugusid (77%) ja muidugi kõike
Kaitseliiduga seonduvat, aga ka lugusid kaitseliitlastest,
naiskodukaitsjatest, kodutütardest ja noorkotkastest,
arvamuslugusid ning nõuandeid.
73% vastajatest arvas, et Oma Maa peaks olema
Kaitseliidu Lõuna-Eesti malevate häälekandja ja 27% oli
arvamusel, et see võiks olla Kaitseliidu Sakala Maleva
häälekandja.
64% vastajatest arvas, et Oma Maa peaks olema
iseseisev ajaleht, 19% arvas, et see võiks olla ajalehe
Sakala vaheleht ja 17% leidis, et see võiks ilmuda ajalehe
Postimees vahelehena.
Vastajate poolt anti ka väga erinevaid arvamusi
selle kohta, kellega ja kuidas võiks Oma Maa teha
koostööd. Oli arvamusi stiilis „ ajaleht Oma Maa peaks
olema koostööaldis ja avatud kõikidele pakkumistele“
ja oli ka arvamusi, näiteks et „ajakirjaga Sõdur“ või siis
„ei oska öelda“.
Tulevikus soovis 1 isik tegutseda Oma Maa peatoimetajana, 1 isik kujundajana, 8 isikut fotograafina ja
9 isikut reporterina. Kuid 104 vastajat ehk 84% vastanutest kahjuks ei soovinud üldse Oma Maa väljaandmise
juures tegutseda.
Ja lõpuks anti küsitlusest osavõtjatele võimalus lisada omi mõtteid ja arvamusi ning siinkohal mõned neist:
huvitav ajaleht;
pole veel ühtegi Oma Maa numbrit näinud;
tore, et on inimesi kes seda viitsivad vabast tahtest
teha;
lõpetage jama ära;
võibolla olen liiga kriitiline, aga et vähegi taset tõsta peate veel kõvasti vaeva nägema. Samas tundub, et
viimased “numbrid” olid juba pisut teistsugused, kui
paljud varasemad.... Igatahes jõudu edaspidiseks jne.
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Kaitseliit ja politsei jätkavad koostööd
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22. detsembril uuendasid Viljandi politseijaoskond ja Kaitseliidu Sakala
Malev koostöökokkulepet. 2015. aasta olulisemad
ettevõtmised koostööleppe
kohaselt on politsei poolt
võimalus kaasata vajaduse
korral kaitseliitlasi avalikku korda ja liiklusturvalisust tagama. Lisaks
võib Sakala malev osutada
Viljandi politseijaoskonnale abi ressursimahukate politseioperatsioonide
lahendamisel. Poolte ühist
tegevust reguleerib politsei ja Kaitseliidu maleva
vaheline lepe, mis võimaldab sündmustele kiiremini
reageerida.
Leppe kohaselt kavandatakse ka ühiseid ettevõtmisi Naiskodukaitse
ja politsei naisühendu-

MÄLUMÄNG

Ahto Alas, Tarmo Kohv ja Künter Pedosk.

se poolt. Korraldatakse
Viljandimaa jõustruktuuride turniir võrkpallis ning
nähakse ette politseinike osavõtt Sakala maleva
poolt korraldatavatest laskevõitlustest. Lisaks pakub

politsei Sakala malevale
abi 23. juunil korraldatava
maakaitsepäeva planeerimisel ja korraldamisel.
Endiselt korraldatakse ühiseid õppepäevi ja
täiendusõpet abipolitseini-

kele ning aasta lõpu poole
toimub suurem ühine
õppus Viljandi politseijaoskonna politseitöötajate ja
Sakala maleva kaitseliitlaste osavõtul.

Venemaa uus sõjaline doktriin ajab segi põhjused ja tagajärjed
Venemaa üritab omaenda agressiooni õigustada,
ajades oma uues sõjalises
doktriinis segamini põhjused
ja tagajärjed ning nimetades
NATOt peamiseks ohuks,
ütles Leedu kaitseminister
Juozas Olekas. Minister nimetas Vene presidendi Vladimir
Putini poolt reedel allkirjastatud dokumenti «2010.
aasta doktriini muganduseks
vastavalt Venemaa tegude
ning demokraatlike riikide
reaktsiooniga neile» ning
lisas, et Moskva üritab doktriiniga väita, et Venemaal
on olemas «läänemaailma

omadele alternatiivsed väärtused». Dokument nimetab
Venemaa jaoks peamiseks
ohuks NATO sõjalise potentsiaali tugevdamist, alliansile
üleilmsete ülesannete võtmist
ning organisatsiooni sõjalise taristu laiendamist Vene
piirideni. Leedu kaitseministri sõnul üritab Venemaa
näidata NATO täiendavaid
julgeolekumeetmeid IdaEuroopas põhjusena, kuigi
tegelikult on olukord täpselt vastupidine. «See on
nagu vankri rakendamine
hobuse ette. Kui NATO ei
rakendanud lisameetmeid,

militariseerisid nad Venemaa
lääneosa Kaliningradi oblasti
ja annekteerisid naabermaad.
Ja nüüd, kui NATO tugevdab
kaitse- ja heidutuseesmärgil
võimekust, üritavad nad
öelda, et see ongi põhjus,
miks nad tungisid kaheksa
aasta eest Gruusiasse ja nüüd
Ukrainasse. Põhjus ja tagajärg
on täielikult segi aetud,»
ütles Olekas BNSile. Leedu
kaitseminister rõhutas ka
siseohtude esiletõstmist doktriinis, mille põhjuseks võib
tema sõnul olla «hirm omaenda rahva ja kodanike reaktsiooni ees, mis on suunatud

praeguse valitsuse vastu».
Esimest korda märgitakse
doktriinis, et Venemaa võib
kasutada «strateegilise heidutusmeetmena» täppisrelvi.
Dokument ei täpsusta, millal
ja kuidas võib Moskva seda
teha. «See on katse näidata, et
Moskva ei pruugi rünnata tavamõistes, vaid võtta sihikule
teatud võtmeobjektid. Me
valmistume kõigiks säärasteks sammudeks, kui peame
oma territooriumi kaitsma,»
ütles Olekas.

Kaitseminister kohtus Läti, Leedu ja Poola kolleegidega
11. ja 12. detsembril 2014 kohtusid Lätis
Cesises, Eesti, Läti, Leedu ja Poola kaitseministrid, et arutada piirkonna
julgeoleku olukorda ning
edasist omavahelist koostööd. Seekordse regulaarse
kaitseministrite kohtumise
põhiteemaks oligi regio-

naalne julgeoleku olukord
ja arengud Ukrainas ning
sellest lähtuva vajaliku
ühistegevuse arendamine.
Kaitseminister Sven
Mikser arutas koos kolleegidega NATO Wales’i tippkohtumisel vastuvõetud
valmisoleku tegevuskava
(Readiness Action Plan –

RAP) elluviimisega seotud
küsimusi, Balti riikide omavahelist kaitsekoostööd ja
Põhjala riikidega seotud
koostööd ning ühiste õppuste korraldamist. Kohtumisest võtsid osa ka kolme
Balti riigi kaitsevägede
juhatajad ning Poola kaitseministeeriumi ja kaitse-

jõudude juhid.
Eesti, Läti ja Leedu
kaitseministrid kohtuvad
koostöö arendamiseks ja
infovahetuseks regulaarselt
kaks korda aastas. Eelmine
kokkusaamine oli juunikuul Riias.

Sissitegevuse käsiraamat
Äsjased sündmused Ukrainas ja ka varasemad probleemid Georgias ehk Gruusias
viivad sageli mõtted sellele,
et kuidas näib tulevik meile
– eestlastele ja väikesele
Eestile.
Tõepoolest, erinevalt eelnimetatud riikidest, mis on
meist ka suuremad nii territooriumi, kui rahva arvu poolest,
oleme me pisut teistsuguses
seisundis. Oleme juba 10 aastat nii NATO kui ka Euroopa
Liidu täisõiguslikud liikmed.
Meile peaks vähemalt teoreetiliselt laienema meie liitlaste
sõjaline ja poliitiline toetus
ning reaalne kaitse. Hetkel on
koguni liitlaste kaitseväelased
meie pinnal, nii maaväe kui
õhuväe üksustega. Poliitika ja
teiste riikide kaitse võib aga
vahel olla ka pisut tinglik või
olukorra tõsidust arvestades
liiga aeglane. Arutlevad ju ka
meie tavakodanikud sageli nii,
et kas ikka Ameerika ja Saksa
sõdurid tulevad oma eludega
siia riskima meie väikese riigi

ja rahva pärast, sest ajalookogemus räägib ju meile, et meid
on ennegi maha müüdud, kui
suurriikide n-ö rahvuslikud
huvid seda on vajanud. Ja
lõpeks ütleb ka vanarahvatarkus, et jumal kaitseb seda,
kes iseennast kaitsta tahab ja
suudab. Viimase maailmasõja
ja sellega piirnenud aegade
kogemused on õnneks meile talletanud mehed, kes ise
omal nahal on tundnud kogu
vaenujõududele vastupanu
osutamise raskust ja kunsti.
Tänapäeval pole vist enam
mõtet vaielda, kas võimalik
järgmine suur sõda sarnaneb
eelmisega või ei. Vähemalt 99%
asjatundjaid väidavad kindlalt,
et mingit nn kaevikusõda enam
kunagi ei tule. Selleks on liiga
palju arenenud tänapäevane
sõjatehnika ja sõjapidamiseks
kasutatavad muud vahendid
ning loomulikult koos sellega
ka sõjaline strateegia ja taktika.
Kui vaadelda lähiminevikust
Krimmi sündmusi, siis sellise
agressioonivormi vastu on ehk
parimaks rohuks nimelt sissite-

gevus. Kahjuks meie riigijuhid
pole vist suutnud sügavamalt
neid probleeme analüüsida või
on nad mitte asjakohaste mõtete lummuses? Meie põhjanaabrid – soomlased – aga peavad
seda võimalust kindlasti silmas
ja seepärast valmistavad jätkuvalt ette ajateenistuses olevaid
noori oma piirivalve sissiüksuste võitlejateks. Nende sõjalised asjatundjad ja otsustajad
on ajalugu ja selle kogemusi
õigesti mõistnud ja sellest ka
parimad järeldused teinud.
Käesoleva loo kirjutamist
ajendas just üks väike raamat,
mille autoriks on omaaegne
teenekas metsavend ja leppimatu rahvuslane Alfred Käärmann. Raamat pealkirjaga „Sissitegevuse käsiraamat“ ilmus
aastal 2002 Tallinnas, kirjastuse
Kajalood väljaandel. See on
enam kui 130-leheküljeline
väikeseformaadiline raamat,
milles härra Käärmann enda ja
oma saatusekaaslaste kogemusi lakooniliselt ja selgelt edasi
annab. Selle raamatu tarkusi,
soovitusi ja õpetusi tasuks

teada igal kaitseliitlasel, naiskodukaitsjal, noorkotkal ja kodutütrel. Annaks jumal, et meil
kunagi ei tuleks neid soovitusi
ja kogemusi enam rakendada,
kuid kas meil ikka on kindel
garantii selleks? Rahvatarkus
ütleb, et parem karta kui kahetseda. Ka raamatu kirjastaja on
pidanud vajalikuks mainida,
et härra Käärmanni nägemus
sissisõjast on kasulik lugemine
kõigile tulevastele riigikaitsjatele nii tegevteenistuses kui ka
reservis, nii Kaitseliidus kui
ka koolides. Raamatu lõpus on
ära toodud ka kuueteistkümne
teeneka metsavenna fotod ja
nimed, keda iseloomustatakse ütlusega – need mehed ei
alistunud!
Kokkuvõttes tahan öelda,
et sissivõitluseks valmistumine
polegi ehk sugugi paha mõte ja
nii mõnegi asjatundja poolt on
arvatud, et just kaitseliitlastele
sobib see taktika ja viis kõige
paremini. Selleks tuleb seda
ka õppida ja harjutada. Võiks
ehk proovida.
R.K.

Võida meene!

Saada mälumängu vastused toimetuse elektronpostiaadressile omamaa@kaitseliit.ee
NB! Ära unusta märkida oma nime, kontaktandmeid ja mälumängu numbrit (numbri leiad mälumängu
nurgast).

Mälumäng 1
1. Nimeta kolm vanimat Kaitseliidu malevat nende
asutamise järjekorras.
2. Keda peetakse Sakala maleva kõige esimeseks
pealikuks? Nimeta: nimi, rahvus, ametikoht ja Viljandis
viibimise asjaolu.
3. Kes on kõige kuulsam Sakala maleva väljaõppeinstruktor? Nimeta tema täispikk nimi!
4. Mis aastal kinnitas Kaitseliidu Keskjuhatus oma
otsusega Sakala maleva asutamiskuupäevaks
07.09.1917?
5. Sakala malev taasmoodustati 1990. aastal. Nimeta
malevkonnad, mis kuulusid taasloodud Sakala maleva
koosseisu!

Pane tähele!

Ühe Eesti ajalehe internetikommentaaride
hulgas ilmus äsja allpool muutmata kujul toodav
KOMMENTAAR:
Maailm toimib Venemaa meelest nii:
1. Venemaal on õigus teha kõike.
2. Venemaal pole ühtegi kohustust, mis Venemaale ei
meeldi.
3. Teistel riikidel pole õigust midagi teha.
4. Kui Venemaa lubab, siis mõnda asja võivad teised
riigid vahel teha ka.
5. Kui mõni riik teeb midagi, mis Venemaale ei meeldi,
on tegemist rahvusvahelise probleemiga ning Venemaal
seega õigus lärmakalt oma arvamust avaldada ja kõik
hukka mõista.
6. Kui keegi midagi Venemaa kohta ütleb, on tegemist
Venemaa siseasjaga, mis pole teiste asi.
7. Kui kellelgi nende reeglite suhtes mingeid vastuväiteid
on, siis on tegemist Venemaa siseasjadesse sekkumisega.
Nendes seitsmes punktis on küllalt tabavalt esile
toodud Venemaa praeguse (aga ka N. Liidu aegsete)
juhtide mõttekäik ja nende käitumise sisu. Venemaa EGO
on tõepoolest selline, mis enam riigi piiridesse ära ei taha
mahtuda. Ilmselgelt lollakas „maailmarevolutsiooni“
idee elab seal edasi nagu tuli tuha all. Kuuldavasti olevat
mingis mõttes selle idee autoriks koguni nende kunagine,
aga paljudele veel tänagi selleks olev, ebajumal tsaar Peeter I. Tegelik ajaloo käik on seni näidanud, et impeeriumid
ei ole osutunud igavesteks. See liit, mille hümni sõnade
kohaselt lõi igaveseks suur Venemaa hõim, vaakus hinge
juba kolmveerand sajandi pärast. Üks teine, ajaliselt piiratud tuhandeaastane Reich, aga pidas vastu vaid tosin
aastat. Rahvatarkus on sageli väga õigesti määratlenud
selliste ambitsioonide saatuse. Suur tükk ajab suu lõhki
ja kes teisele auku kaevab, see ise sinna kukub! Mida
varem, seda parem kõigile.
Kirjutage meile oma kogemustest
Kaitseliidus omamaa@kaitseliit.ee

