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Kolm sinilille õitsevad
Vabadussõja aegne
laul räägib kolmest sinilillest, mis langenud võitleja
hauakünkal õitsevad, seevastu Eesti inimesed on
viimaste nädalate jooksul
ostnud ja kannavad tuhandeid sinililli, millega avaldatakse au veteranidele ja
nende perekondadele.
Sinilille idee on avaldada veteranipäeva eel ja
ajal tunnustust neile, kes
on kodust kaugel oma eluga riskinud, et kinnitada:
neid hinnatakse ja neid ei
unustata.
9. aprillil käisid Võrumaa ringkonnast 3 naiskodukaitsjat Võru linnas.
sinililli müümas Käidi nii
maavalitsuses, omavalitsuste liidus, ERR-is kui
ka erinevates poodides:
näiteks K-rautas, Sodalis,
Stokker, Magaziin.
„Inimesed võtsid vormis naiskodukaitsjad hästi
vastu ning ostsid lilli hea
meelega,“ ütles Naiskodukaitse Võrumaa ringkonna esinaine Merlit Aldošin. „Esimese nädalaga
on Võru ringkonna naiskodukaitsjad lilli müüdud

umbes paarisada.“
Põlva naiskodukaitsjad
tuginesid eelmise aasta
kogemusele ja levitasid
sinililli nii tuttavate kaudu
kui ka jooksvalt ürituste
käigus. Põlva ringkond
eraldi kampaania stardipauku ei korraldanud, küll
aga olid naiskodukaitsjad
12. aprillil lilli pakkumas
väljas RMK matkapäeval.
„Meie Naiskodukaitse sinise tuulelipu peale,
mida oli kaugele näha,
tuli välja üks vanaisa ning
ostis koguni 2 sinilille, sest
tema enda lapselaps on
Kaitseväe veteran,“ sõnas
Põlva ringkonna instruktor
Karin Kivi.
Põlvas on kõigil kampaania vältel võimalik sinililli soetada Põlva malevast.
Valga ringkonna Otepää jaoskonda jõudsid sinililled, käepaelad ja infomaterjal 11. aprillil. Mari
Mõttus Valga ringkonnast
teatas, et tegusad naised
pakuvad sinililli alates 13.
aprillist ja huvi nende vastu on tänu heale reklaamikampaaniale meedias suur.
Kahe müügipäeva jooksul

müüdi maha pooled käepaelad ja 150 sinilille.
„Rõõmsa üllatuse valmistasid Nõuni naised, kes
pakkusid oma abi sinilillede levitamisel,“ lisas ta.
Sinilillede müük on hoo
sisse saanud ka Valga, Tõlliste ja Tõrva jaoskondades.
Naiskodukaitse Tartu ringkonna instruktor
Leane Morits sõnas, et
Tartumaal algas Sinilille
kampaania lauluga.
„9. aprillil laulis Tartu
raekoja platsil Tartu Kaitseliidu majakoor, müüdi
lilli ja tutvustati kampaaniat,“ ütles ta. „Huvilisi oli
rohkesti ja mõne tunniga
müüdi umbes 200 lille.
Sama päeva hommikul
ostsid naiskodukaitsjatelt
sinilillemärgi Tartu maavanemale Reno Laidre ja
Elva linnapeale Toomas
Järveojale.“
Tartu ringkonna naiskodukaitsjad on aktiivsed
oma töökohtadel müüjad.
Välja jagatud müümiseks
ca 1000 lille, millest enamik on juba ka omaniku
leidnud.
Väga populaarsed
on sinilillega käepaelad,

tulekul

Kõik malevad
4.–9. mai
Õppus „SIIL“

28.–30. mai
„Ernake“ kodutütardele
Rapla
samuti tuntakse huvi
kleepsulehtede vastu.
„Tartus ja Tartumaal
on tulemas veel mitmeid
üritusi, kuhu meie naised
lilledega lähevad – Maamess, tudengipäevade öölaulupidu, kolm erinevat
jüriööjooksu jne,“ lisas
Morits.
Sakala ringkonna naiskodukaitsjad alustasid
sinilillede müümisega
9. aprillil. Esimese sinilille
ostis Viljandi maavanem
Erich Palm.
Lilli pakuti ka Viljandi
linnavalitsuses ja Viljandi
vallavalitsuses, haiglas,
pankades, kauplustes ja
tänaval.

Eda Kivisild

Sinilille kampaania

• Tänavu teist aastat
müügis olevat veteranide
toetussümbolit saab osta
9. aprillist 3. maini
• Lisaks vildist sinililledele
saab osta sinilillekleebiseid,
vihmavarje ja käepaelu.
• Mullu müüdi ligi
40 000 sinilille ja koguti
67 967 eurot, millega osteti
Ida-Tallinna keskhaigla
taastusravikliinikusse
kõnniabiseade.
• Tänavu läks müüki
90 000 sinilille, mille on
valmistanud erivajadustega
inimesed erinevates Eesti
hooldekodudes.

Vastseliinas toimus metsavendadele pühendatud
konverents
29. märtsil toimus Vastseliina rahvamajas kolmas
metsavendadele pühendatud konverents, kus arheoloogiliste leidude abil
tutvustati metsavendade
elu ja olu.
Konverentsi avas RõugeVastseliina üksikkompanii
pealiku abi Aare Hõrn.
Vastseliina valla poolt tervitas kohalolijaid Kaitseliidu
liige ja vallavolikogu esimees
Urmas Juhkam, kes on üle 12
aasta järjepidevalt tegelenud
metsavendluse teemaga, aidanud kaasa väljakaevamistel ning loonud hea koostöö
ajaloouurijate meeskonnaga.
Esimese ettekande tegi
TLÜ Ajaloo Instituudi teadur
Mauri Kiudsoo. Ta tutvustas Harjumaal keset soid ja
rabasid avastatud ja ülihästi säilinud metsavendade
punkri jäänused. Leiukoht
andis järjekordse põhjaliku
ülevaate metsavendade elust,
olust ja vaba aja veetmisest.
Leitud esemed aitavad selgitada, kuidas metsavennad
ekstreemsetes oludes koos
oma pereliikmetega suutsid
elada ja vapralt vastu pidada.
Üle üheteistkümne aasta
elati pidevas ohus, kus näpistas nii pakane kui ka soost
tulev rõskus ja niiskus, rääki-

mata miljonitest sääskedest.
Aga oli ka positiivset, sest
metsast saadi ulukite küttimisega liha lauale, marjad
ja seened oli vaja ainult üles
korjata. Stressi aitas maandada ning kojuigatsust vähendada omavalmistatud kesvamärjuke. Puskariajamiseks
olid olemas kõik vajalikud
seadmed, ehkki igasugune
ilm selleks ei sobinud. Ilm
pidi olema sombune ja vihmane, et vältida suitsu, mis
võis metsasolijate pelgupaiga
kergesti reeta.

Sakala malev
4.–7. mai
riigikaitselaager (VÜKK)
25.–30. mai
riigikaitselaager
(Viljandi gümnaasium)
Naiskodukaitse
16. mai
Fotojaht ja Mulgimaa
tuur II
Kodutütred
16. mai
järgukatsed
Noorkotkad
30. mai
Noorkotkaste aastapäeva
tähistamine
Sakala keskus

Tartu malev
3. mai
tiirulaskmised ja
erialaõpped II
8.–10. mai
Tegevus hoonestatud
alal II etapp. Juhtimis- ja
tagalaala loomine. VCP
hoonete vallutamise
toetamine. Pioneeriõppe
III etapp.

Aerofotod aitavad
minevikku vaadata
Teise ettekande esitas
Eesti militaararheoloog ja sõjahaudade uurija Arnold Unt.
Tema käsitles Saksa armee ja
USA arhiividest leitud aerofotode kasutamist haudade
avastamisel. Ajakohase tehnika abil on võimalik erinevate
kaardikihtide võrdlemisel
leida huvitavaid objekte.
Ees ootab mitu leiukohta nii
Sõmerpalu vallas Osula kandis, Vastseliina vallas endise
lasketiiru ümbruses kui ka
Vana Roosas.
Kuigi tollaste veriste
sündmuste tunnistajaid on

23. mai
Noorkotkaste
aastapäeva tähistamine
Tallinn

29.–31. mai
Tegevus hoonestatud
alal II etapp. Tugipunkt.
Patrull. Objektikaitse.

Vastseliina koguduse õpetaja Toivo Hollo viis Puutli mälestusmärgi juures läbi mälestustseremoonia.

elus väga vähe, maastik,
looduskeskkond on tundmatuseni muutunud, on oluline,
et iga matmispaik on väga
tähtis – iga leid, iga ese aitab
selgitada tõde ning tuvastada
fakte.
Pärast ettekandeid läksid konverentsil osalejad
Vastseliina kalmistule, kus
koguduse õpetaja Toivo

Hollo korraldas metsavendade mälestustseremoonia.
Mälestusmärgi jalamile ja
hauaplatsidele asetati pärjad
ning süüdati leinaküünlad.
Kalmistult sõideti edasi
Puutli küla lähedale. Seal
toimus 29 märtsil 1953. aastal Puutlipalu punkrilahing
kaheksa vapra metsavenna
ja neid hävitama saadetud

29.–31. mai
Pioneeriõpe II etapp

UNO MINKA foto

NKVD-laste vahel. Puutli
küla lähedal metsa on mälestusmärk, millel on plaat kõigi
hukkunute nimedega.
Siingi mälestati hukkunuid, asetati leinapärjad ja
süüdati küünlad.

Uno Minka

KL Võrumaa maleva
teavituspealik

Kirjutage meile

oma

kogemustest
Kaitseliidus
omamaa@kaitseliit.ee
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Laskursanitarile võib kindel olla

oma mõte
Kauged hallid rajad
Vähemalt pool elu teadsin, et on olemas erinevaid
veterane. Olid Teise maailmasõja veteranid, tööveteranid, Tšernobõli veteranid. Need on esimesed, mis
meelde tulevad.
Esimest korda puutusin veteranidega kokku kolmandas klassis kui me osalesime Rahusõdurite korraldatud lauluvõistlusel. Pärast võistlust tulid toonase
Viljandi 5. keskkooli saali sõjaväevormis vanemad mehed, rinnad ordeneid täis.
Raivo Laikre istus klaveri taha ja läks lahti: „Need
on kauged, hallid rajad musta muretaeva all ...“
Hästi laulsid, muide. Pealegi on see Ralf Parve kirjutatud ja Eino Tambergi viisistatud laul filmist „Inimesed
sõdurisinelis“ minu arvates üks parim laul üldse, mis
sõjast kirjutatud.
Nüüdseks on elu minu teadmistes korrektiive teinud ja veterani mõiste on selgemaks saanud.
Sõda pole kunagi ilus. See toob kaasa musta muretaeva, sõltumata sellest, kus sõda peetakse. Paraku – kui
Eesti inimesed on sõjas, siis saab see ka meie sõjaks.
Ma võin vaid ette kujutada, milliste tunnetega saatsid perekonnad oma mehi, naisi, poegi, tütreid, emasid
ja isasid Afganistani, Bosniasse või Kosovosse.
Ma ei tea, millised jäljed on jätnud sõda, lahingud,
haavatasaamine ja surm nende meeste ning naiste
teadvusesse.
Sinilillekampaaniaga me anname oma parima, et
teie, veteranid, meil meeles püsiksite ja et me saaksime
teid ühiskonda tagasi toomisel aidata.
Sinililledega kogume annetusi küll alles teist aastat, kuid huvi selle vastu on võrreldes eelmise aastaga
kordades kasvanud.
Üks kolleeg ütles sinilille endale rinda kinnitades:
„Ma kuulun nüüd ka nende lugupeetud inimeste hulka,
kes kannavad sinilille.“
Inimesele on tavaliselt oluline teada, milleks tema
annetuse läheb. Teiselt poolt on sinilill ka kuuluvuse
märk. Kinnitus sellele, et ma olen Eesti patrioot.
“Anname au” koduleheküljel on president Toomas
Hendrik Ilvese sõnad:
„Me ei jäta kedagi lahinguväljale maha. Ei Afganistanis tule all ega hiljem kodus, kus raske haavatasaamise
järel õpivad noored mehed ja naised uuesti elama või ka
lihtsalt lahingujärgse stressiga toime tulema. Lihtsalt ja
lihtsat ei ole tegelikult sellistes lugudes midagi.“
Just nii see ongi.

Eda Kivisild

Märtsikuu keskel
kogunesid Sakala malevasse vabatahtlikud kaitseliitlased, et osaleda laskursanitari kursuse kolmandal
nädalavahetusel.
2015. aasta laskursanitari kursuse korraldasid
Võrumaa ja Sakala malevad.
Kursuslasi oli osalemas 15
ja seda siis Võru, Jõgeva,
Rapla, Valga ja Sakala malevast. Kui esimesed kaks
nädalavahetust möödusid
teooriat kuulates, siis Sakala maleva Väluste lasketiir
pakkus osalejatele hulgaliselt uusi proovilepanekuid.
Väliõppus algas ohutustehnikanõuete meeldetuletamisest ja siis püstitati
väljaõppealale hügieeninõuetele vastav välilaager.
Tihtipeale peavad mehed
metsas nädalavahetuse ka
ilma pesemata vastu, sest
kes siis ikka avalikult ja külma veega ennast väga pesta
tahaks. Samas unustatakse
ära, et välihügieen ja selle
järgimine on oluline faktor heaolu ja võitlusvõime
tagamises.
Jaosanitaril on lisaks
välihügieeni õpetamisele ja
järgimise jälgimisele veel
palju ülesandeid. Üks füüsiliselt raskem ja lahingusituatsioonis olulisem on
kannatanu transport. Et
kedagi teist transportima
hakata, tuli kursuslastel
kõigepealt endale liikumisviisid meelde tuletada.

Kannatanu seisundi hindamine peab olema jaosanitarile hästi kätte õpitud oskus.

valmistanud kannatanute
transportimise situatsioonülesande metsas. Kui põllul
oli juba kannatanut raske
lohistada, siis metsas olid
lisaks takistuseks puujuurikad, muda ja mahalangenud
puud. Oli küll võimalus
kannatanu transportimise
tee eelnevalt ära puhastada, aga alles harjutuse
sooritamise ajal sai selgeks,
kui oluline on ennast ja
kannatanut vähegi säästa.
Alguses suhteliselt lihtsana
näiv harjutus nõudis päris
tugevat füüsilist pingutust
ja ka omavahelise koostöö
ja abistamise oskust.
Järgmine hommik oli
külm ja karge, nagu ilmajaam lubas. Pärast teoreetilist
sissejuhatust kannatanule
abi andmisest efektiivse tule
all ja kannatanu transporti
tule all said kursuslased
võimaluse instruktoritele
näidata oma oskusi järgmises ülesandes. Tuli roomata,
anda vastutuld, teha katet
omadele, leida kannatanu, anda esmast abi tule
all, transportida kannatanu
ohutusse kohta ning seal
juba instruktori jälgimisel

Rasked kannatanud
Üksikvõitleja liikumisviisid meelde tuletatud,
jagati kursus lahingupaarlisteks ja siis tuli juba teineteist
transportima hakata. On
erinevad transportimise võimalusi, üks keerukam kui
teine ja millegipärast muutus kaasvõitleja iga harjutuse
järel aina raskemaks. Päeva
lõpuks olid instruktorid ette

teha teisene ülevaatus ning
vajalikud meditsiinilised
tegevused.
„Sööstan–katan”, „mees
maas” nii langes esimese
harjutuse ajal mehi nagu
loogu. Siis väikesed õpetussõnad instruktor Raimo
Merilolt ja harjutus kordus.

Kadunud kannatanud
Põhitõed selged, oli aeg
oma oskusi taaskord metsa
proovima minna. Nüüd
ei olnud see enam lihtne
ülesanne. Tuli ronida üle
kändude ja kraavide, minna
läbi mudast, jälgida joondumist ning ahelaülema ja
instruktori korraldusi. Kas
hakkas väsimus või enesealahoiuinstinkt võimust
võtma, kuid nii mõnigi võitleja leidis, et mõnusam on
puhkepausi pidada siis kui
ise tahab ja astuda omamoodi, mitte teisi jälgides. Instruktori korraldus sundis end
kokku võtma, sest eesmärk
oli kadunud jaoülemad üles
leida. Mõlemad kannatatutest jaoülemad leiti üles ja
transporditi metsast välja.

Foto URVE LOIT

Situatsioonülesanded
olid ilmselt kõige raskemad,
kuid ka kõige õpetlikumad
ja praktilisemad sellel nädalavahetusel. Hea ja mugav
on klassitunnis soojas ruumis teooriat kuulata ja pilte
vaadata, kuid kogemuste
saamiseks on väga oluline
kõik praktiliselt ise läbi teha.
Kursuslastel tuli lahendada veel üks situatsiooniülesanne: teha esmane
ülevaatus ja kannatanute
triaaž ning transportida
kannatanud vastavalt prioriteetidele kogumispunkti,
kus teha teisene ülevaatus
ja jätkata abi andmist. Mängu läksid nädalavahetuse
jooksul õpitud tarkused,
meeskonnatöö- ja eneseväljendusoskused. Taaskord ei
olnud harjutus lihtsate killast, kuid kõik kannatanud
said kogumispunkti toodud
ja neile instruktorite juuresolekul ka abi antud.
Siis oligi aeg laager kokku pakkida ja tagasi sõita.
n-srs Urve Loit
Sakala maleva
esmaabiinstruktor

Kärneri laskevõistluse trofee viisid koju tallinlased
29. märtsil toimus Kaitseliidu Sakala maleva Väluste 300-meetri lasketiirus
Jaak Kärneri-nimeline laskevõistlus lahingrelvadest
laskmises, mille võitis Tallinna maleva võistkond.
Vaatamata tuulisele ja
vihmasele ilmale saavutasid võistlejad häid tulemusi.
Individuaalselt saavutas
esimese koha 286 silmaga
Lauri Erm Rapla malevast.
Tema oli ka ainus võistleja,
kes suutis ühes asendis
lasta välja maksimaalsed
100 silma.
Võistkondlikult saavutas esimese koha 1088
silmaga Tallinna maleva
võistkond, kuhu kuulusid Toomas Niinemäe,

Individuaalvõistluse võitjat Lauri Ermi Rapla malevast autasustab
Foto RIHO REI
Sakala maleva pealik Ahto Alas.

Janis Aarne, Raul Erk ja Ain
Muru. Võistkonna esindaja
Karin Muru arvas, et võidu
võtmeks oli just võistkonna
ühtlaselt tugev esitlus. Ja
tõesti – kui vaadata lasketulemusi, siis nelja võistleja
keskmiseks tulemuseks
kujunes 272 silma.
Teise koha saavutas
1071 silmaga Viru maleva
esimene võistkond koosseisus Meelis Kask, Rain
Sepping, Vahur Saaremets
ja Peeter Pops ning kolmanda koha 1057 silmaga Pärnu
maleva võistkond koosseisus Aare Väliste, Toomas
Juksaar, Priit Avarmaa ja
Norman Vaher.
Laskevõistlustel osales
kokku 13 võistkonda 52
võistlejaga. Esindatud olid

Väljaandja: Kaitseliidu Sakala malev
Kaitseliidu Lõuna-Eesti malevate ajaleht

Tellimisnumber 00911

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

Toimetus:

üheksa Kaitseliidu malevat, sealhulgas kaks Viru
maleva võistkonda ning
kaks külalisvõistkonda Läti
Vabariigist. Sakala malevast
osalesid võistlusel Lembitu
ja Linnuse kompanii võistkonnad.
Sakala maleva esindajatest saavutas individuaalselt parima 16. koha
268 silmaga Ivo Remmelgas
Lembitu kompaniist. Lembitu kompanii võistkond,
kuhu kuulusid veel Toomas
Värva, Kalle Kaskla ja Guido Riitsalu, saavutasid 1024
punktiga kaheksanda koha.
Võistluste lõpukõne
pidas ja võitjaid autasustas
KL Sakala maleva pealik
major Ahto Alas.

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

Lembe Lahtmaa
Üllar Priks
Eda Kivisild

Võistlusel oli kohustuslikuks relvaliigiks 7,62 mm
automaat AK-4, millega tuli
lasta kolm kümnelasulist
seeriat kolmest erinevast
asendist: lamades, püsti ja
põlvelt.
Jaak Kärneri-nimelist
laskevõistlust on korraldatud alates 2005. aastast.
Selle eesmärk on laskmise populariseerimine
kaitseliitlaste hulgas ning
kunagise KL Sakala maleva
liikme ja 1935. aasta maailmameistrivõistlustelt 3
medalit võitnud Jaak
Kärneri mälestamine.

Riho Rei

Trükk ja küljendus:

OÜ Vali Press, Põltsamaa
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Sakala noorte erialalaager Kolga-Jaanis
Kodutütred ja noorkotkad
avardasid silmaringi erialalaagris

3.–4. aprillil toimus Kolga-Jaani põhikoolis kodutütardele ja noorkotkastele erialalaager, kus jagati tarkust nii
meedia kui ka looduse valdkonnas.
Noortele olid ette valmistatud õpitoad: ajakirjandus,
seinalehe valmistamine, matkakoti pakkimine, islamikultuur, topograafia ja kevadpühad.
Kohal oli lapsi ja noori mitmest Viljandimaa paigast.
Kõigile jõukohaste ülesannete tegemiseks jaotati osalejad
vanuse järgi nelja rühma.
„Mulle meeldis, et seekord olime jaotatud vanuse põhjal,“ rääkis üks laagris osaleja. „Sellise süsteemiga saame
õpitubades ülesanded enam-vähem ühel ajal valmis ja ei
pea nii palju ootama,“ lisas ta.

Hanna-Stina Tornius
Anette Suigusaar
Marleen Kuusik

Aprilli alguses toimunud erialalaagris osalesime
ka meie,Viljandi kesklinna
kooli 2.–4. klasside Kodutütred ja Noored Kotkad.
Paljudele meist oli see
elu esimene laagrikogemus. Laager oli väga õpetlik. Töötubades õppisime
pakkima matkakotti ning
kasutama kompassi, ehitasime linnumaju, koostasime seinalehte ning tegime
liivamaali.
Et tulekul olid lihavõttepühad, siis oli ka ke-

vadetuba, kus sai paberist
kevadlilli meisterdada ja
lihavõttemune kaunistada.
Külastasime ka ööbimispaigast kahe kilomeetri
kaugusel asuvat Kolga-Jaani muuseumi. Retk sinna
oli meile matka eest. Nii
mõnegi väsitas see küll ära,
kuid oli vaatamata sellele
ikkagi lahe. Vahvad olid ka
hommikuvõimlemine ning
õhtune disko.
Teisel päeval toimus
fotojaht, kus tuli märgitud
punktid kaardi järgi üles

Üks ajakirjanduse võimalus on anda uudis edasi pildiga. Sakala
esiküljele tuli saada foto kõige ägedamatest laagrilistest. Töö
MAIKO MARKUSE foto
käigus selgus, et see polegi nii lihtne.

leida ning igas punktis
teha foto, kus kogu grupp
etteantud tegevusega end
pildile jäädvustas.
Jäime laagriga väga

rahule ning ootame huviga
uusi laagrielamusi.

Viljandi Kesklinna
Kooli Kodutütred ja
Noored Kotkad

Tartu naised ja noored õppisid relvi tundma
Märtsi viimasel nädalavahetusel toimus Tartu
Kodutütarde, Noorkotkaste ja naiskodukaitsjate relvalaager, kus võeti
lahti ja pandi kokku ning
tehti pauku erinevatest
relvadest.
Laagri alguses jagati
osalejad kolme rühma.
Iga tiim sai kokku panna
kolme erinevat relva: USP,
AK-4 ja Galil. USP on püstol, Galil ja AK-4 automaadid. Kui grupid olid relvadega tutvunud, oli aeg koju
minna ja jääda ootama uut
põnevat päevaL.
Laupäeval lisandusid
meie harjutustesse uued
relvatüübid nagu Makarov, Kalašnikov, M14 ja
teised. Seekord jaotati meid
kahte gruppi - ühed said

Tüdrukud relvakompoti kallal.

vahelduseks tegeleda veidi
käsitööga ning teised panid
jällegi relvi kokku ja võtsid
neid lahti. Ikka selleks, et
teadmised kinnituksid.
Ka käsitöö oli seotud
laskmisega ja meil oli võimalus teha padrunitest

Foto MIRJAM LINK

võtmehoidjaid ja rahataskuid. Kui need kaks
tegevust läbi, läksime õue
granaadiviset harjutama.
Õhtul korraldasime
ka võistlusi. võistkond
koosnes ühest naiskodukaitsjast, ühest noorkotkast

ja ühest kodutütrest. Näiteks olid relvad osadeks
lahti võetud ja need tuli
õiges järjekorras kokku
panna nii, et iga liige paneb vaid ühe osa. Seda oli
väga vahva jälgida. Pärast
seda mängisime võrk- ja
korvpalli.
Pühapäev algas võimalusega kahest relvast
lasta. Saime seda teda vaid
3–4 kaupa, nii et teised
pidid samal ajal taas relvi lahti võtma ja kokku
panema. Need tegevused
kestsid peaaegu pool päeva
ja sellega oligi suurepärane erialalaager lõppenud.

Anette Rulli

Tartu ringkonna
Arabellade rühm

Karksi jaoskonna naiskodukaitsjad
tähistasid esimest aastapäeva
12. märtsi õhtul kogunesid Karksi jaoskonna esimesele
sünnipäevale Sakala ringkonna Karksi jaoskonna liikmed
ja külalised.
Tervituskontsert oli ansamblilt Lõõtsavägilased Margus Põldsepa juhtimisel. Meeleolukad laulud ja pillilood
lisasid sündmusele veelgi pidulikkust, seda enam, et
ansambli pillipoisid kuuluvad ka noorkotkaste ridadesse.
Pärast seda esines jaoskonna esinaine Tiina Türk. Ta
tegi lühiülevaate NKK Karksi jaoskonna ajaloost ja tegevusest, öeldes: “Momendil on meie ridades 15 tegevliiget,
kuid loodan uute naiskodukaitsjate liitumist. Esindades
meie organisatsiooni õpime ja omandame uusi oskusi,
mida vajame oma kodude kaitseks. Tänasel peol ongi
need naised, kes püüavad oma eeskujuga kõrgel hoida
väärikust ja seada sihte tulevikku.”
Karksi jaoskonna tänukirjad ja isiklikult Tiina Türgilt
Valev Kaska raamatu “Eesti iseseisvuse eest Eestimaa
noorte mõtetes” said Lea Murumäe, Mailis Saa, Helina
Eelmaa, Margit Rei, Helena Minina ja Malle Lohk. NKK
Sakala ringkonna esinaist Tiina Otti tänati kaasabi eest
ning Piret Kask sai tänukirja abi eest, et ta aitas kujundada
jaoskonna tänukirja ja kutse.
Tervituseks sai sõna ka Tiina Ott, kes lausus: “Meil on
üks ja ainuke elu ning sõltub saatusest, õnnest, juhusest ja
meist endist kui pikaks, õnnelikuks või seiklusrikkaks see
kujuneb. Kindlasti teevad elu ilusaks inimesed, kellega on
meil õnnestunud aja jooksul kohtuda. Teie olete minu elu
tunduvalt õnnelikumaks teinud.”
Viimasena sai sõna KL Sakala maleva Karksi malevkonna pealik lipnik Ervin Tamberg, kes lausus: “Mitte
ainult mehed ei kaitse meie riiki, vaid kogu meie rahvas.
Ka naised panustavad meie riigi kaitsesse ja eriti tänases
päevas peame olema üheskoos valvel ja valmis oma riiki
kaitsma. Kõik askeldame siin maapinnal ringi, igaüks
annab mingil moel oma panuse Eesti riigi arengusse seda
ise märkamatagi. Kui te viivuks mõtleksite oma tegemistele ja askeldamistele, siis näeksite, et need oletegi teie,
naised, kes annavad oma panuse, et meie riik oleks tugev
ja kaitstud.”

Ants Kalam

Sakala maleva Karksi malevkonna
teavituspealik

Mentorite seminar andis
uut hoogu
21. märtsi hommikul kogunesid Viljandisse 17
Naiskodukaitse mentorit, kes on lühemat või pikemat
aega tegutsenud, et kogemusi vahetades saada selgust
mentorluse rollist organisatsiooni arengus.
Mentorlusprogrammi koordinaatoritel Riina Kütil
ja Marilin Prantsil on koolitustel alati midagi huvitavat
plaanis.
Esimese ülesandena tegime Riina eestvedamisel nn
kõvakettapuhastuse. Meenutasime, mida olulist on kellelgi
hetkel elus tegemata, kirja tuli panna ka kõik see, mis on
seoses mentorlusega tegemata. Ja tõesti – kirjapanek aitab
mõtteid korrastada. Järgmine ülesanne oli vähese ajaga
võimalikult paljudega tuttavaks saamine. Siin ilmnes korrapära, kus kõigepealt tutvutakse lähemal oleva inimesega,
siis tekivad kolmesed ja edasi suuremad grupid.
Kursuse käigus said vastused nii mõnedki küsimused
aruandluse, dokumentatsiooni ja muu kohta.

Ene Sügav

Sakala ringkond

TAKTIKALINE OTSUSTUSMÄNG (TOM)
Taktikalise otsustusmängu eesmärk
on arendada tänaseid ja tulevasi
ülemaid erinevate taktikaliste
situatsioonide lahendamisel.
Otsustusmängus
osalemiseks
lahendage TOM vastavalt juhistele
ning saatke see pildi või skeemina
hiljemalt 15. maiks aadressile andrus.
tiitus@kaitseliit.ee. Lahenduse võib
saata ka paberkandjal Sakala
maleva staapi. Küsimuste tekkimisel
kirjutada mjr Andrus Tiitusele
andrus.tiitus@kaitseliit.ee
või helistada numbril 717 9202.
Otsustusmängu elektroonilise
versiooni leiab ka Sakala maleva
kodulehelt.
Parima TOMi lahendajale on
auhinnaks Smith´s Pocket Pal x2
üleelamistööriist.

TAKTIKALINE OTSUSTUSMÄNG

„JAGU KAITSES“.

OLUKORD
OMAD.
Olete 1. kompanii 3. rühma 1. jao ülem.
1. kompanii on asunud FJ KARL´ist
umbes 4 km kaugusel kagus kaitsele.
Teie jagu on paigutatud rühmast eraldi
kompanii põhjatiivale, eesmärgiga
tagada oma allüksuste külgjulgestus.
(Teie ees ja külgedel omasid üksuseid
ei ole ja lähimad üksused asuvad 4 km
kagus).
VASTANE (VA). Teie vastutusalale
on oodata põhja suunast kuni rühma
suurust jalaväeüksust koos 3–4 soomustransportööriga (BTR-80). Vastasel on
tõenäoliselt kasutada suurtükiväe kaudtuletoetust. Vastasel ei ole ülekaalu
õhus, kuid ta võib alal luureks kasutada
mehitamata õhusõidukeid (droone).

ÜLESANNE
1. jagu seiskab vastase enne FJ KARL
vähemalt H+18, eesmärgiga tagada
kompanii külgjulgestus.
KASUTATAVAD VAHENDID
10 võitlejat (AK-4-d), 1 x KsP 58, 1 x
Carl-Gustav, 3 x ühekordset TT lasku
C-90, 20 x tankitõrje roomikumiini,
6x jalaväevastast suund kildmiini, 2 x
käsiraadiojaama, 1 x veoauto, 1 telk.
Kompanii 81 mm miinipildujate rühm on
paigutatud nii, et nad saavad vajadusel
jagu MP tulega toetada. 1. jaol ei ole MP
kasutamise prioriteeti.
PIIRANGUD
Silda purustada ja vigastada ei tohi.
MUU INFO
Hetkel asute oma jaoga vastutusalal,
ettevalmistusteks on aega 24 tundi ning
eeldatav H-hetk on 30 tunni pärast.
H+18 vahetatakse teie jagu välja ja
järgneb puhkus.

OTSUSTUSMÄNGU
LAHENDAMISE JUHISED
Paigutage oma jagu kaitsesse
nii, et te saaksite täita kästud
ülesannet.
Skeemile peab olema märgitud
• Julgestusposti asukoht
• Jao (pooljagude) positsioonid
• TT relvade ja KP asukohad
• Miinide asukohad
• Vähemalt 2 MP sihtmärki
• Liikumis- (eemaldumis)teed
• Veoauto ja telgi asukoht
(NB! Plaani tehes arvestage
oma relvade efektiivset
laskekaugust, vastase
soomukite pardarelvade
laskekaugust, et positsioonid
oleksid õhuvaatluse eest
varjatud ning eemaldumisteid
saaks VA tule alla sattumata
kasutada).
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Eesti Vabariigi kindralmajorist Punaarmee
kindraliks
Ajalooliselt Viljandimaalt pärit 11 kindrali seast
on kindral Laidoneri ja
kindralmajor Sootsi kõrval
üks värvikam kuju kahtlemata kindralleitnant Gustav
JONSON.
Kindral Jonson (Joonson,
dokumentides vahel ka Johnson), sündis 7. jaanuaril 1880.
aastal (vana kalendri järgi
26. detsembril 1879. aastal)
Viljandimaal, Päri vallas,
Kudu talu omaniku peres.
Ta õppis Päri vallakoolis,
Viljandi kihelkonnakoolis,
Viljandi linnakoolis ja aastatel 1898–1901 Tartu reaalkoolis. Seejärel õppis ta Riia
Polütehnilises Instituudis
kaubandus- ja mehaanikateaduskonnas, Dresdeni kõrgemas tehnikakoolis ning
1921–1923 kindralstaabi kursustel, millest kujunes hiljem
Eesti kõrgem sõjakool.
Gustav Jonson oli korp!
Vironia liige. Ta teenis oktoobrist 1908. a septembrini
1909. a vabatahtlikuna tsaariarmee ratsasuurtükiväe
tagavarapatareis Dvinskis
(praegu Daugavpils). 1912.
aasta jaanuaris sai ta lipniku
auastme.
Veebruarist 1912 kuni
augustini 1914 oli ta nooremkontrolör Riia kaalu- ja
mõõdukojas. Esimese maailmasõja alguses oli ta Dvinski
sõjaväeringkonna staabis,
1915. aasta märtsist aga lähetati Jonson II Kaukaasia
korpuse 2. suurtükiväe mortiiridivisjoni 2. patarei ohvitseriks.

Ratsapolgu ülem
Alamleitnandi auaste
omistati Jonsonile 1916. aasta
veebruaris. Juba mõni kuu
hiljem sai ta leitnandiks ning
1917. aasta oktoobrist oli ta
alamkapten.
Jonson osales lahingutes
Saksa ja Austria-Ungari vägede vastu Poolas ja Galiitsias.
1917. aasta novembrist teenis
ta juba Eesti ratsakomandos
ja järgmise aasta jaanuarist
aprillini oli ta loodava Eesti ratsapolgu 2. eskadroni
ülem. Seda väeosa hakati
formeerima 3. detsembril
1917 Viljandis.
Kapteniks ülendati Jonson märtsis 1918. a.
Eesti Vabadussõja eel liitus ta Eesti Kaitse Liiduga ja
21. novembrist 1918 määrati
ta ratsapolgu ülemaks.
Jonsin osales lahingutes
Punaarmee vastu Lõuna-Eestis ja Lätimaal ning ta oli Võru
alt Jakobstadti sooritatud
lahinguretke üks juhtidest.
Alampolkovniku auaste
omistati talle oktoobris 1919.
a. (1922. aastal nimetati see
auaste ümber kolonelleitnandiks).
Teenete eest Vabadussõjas sai Jonson autasuks Tartumaal Kirepi vallas Haldja
talu, mis oli endine Kirepi
mõisasüda. Selle müüs ta
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Arvo Sumberg
Valgamaa
Valter-Jaan Ossis Võrumaa
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Rein Aarma
Põlva
Aivo Roonurm
Põlva
Toomas Kree
Sakala
Riho Illak		Tartu
Ivo Pill		
Valgamaa
Kalev Land
Võrumaa

Puhja vallast
Moskvasse
Aasta hiljem sai ta kõrgema sõjakooli õppejõuks
ratsaväe alal. 1927. aasta
augustist oli ta sõjaväe ühendatud õppeasutuste ülema
kohusetäitja ja pool aastat
hiljem ülem. Ühtlasi oli Jonson ka sõjanõukogu liige ja
sõjaringkonnakohtu liige.
1923. aastal ülendati Jonson koloneliks ja 1928. aastal
kindralmajoriks.
Ta oli 3. diviisi ja Tallinna
garnisoni ülem, sisekaitseülem ja 1934. aasta veebruarist märtsini kaitseministri
abi, alates 12. märtsist 1934. a
ka kaitsevägede ülemjuhataja
abi ja sisekaitseülema abi.
Septembrist 1934 oli
ta riigivanema, seejärel siis
ka riigihoidja ja presidendi
käsunduskindral, ühtlasi
ratsaväeinspektor ja kaitseministeeriumi nõukogu liige.
Teenistusest lahkus Jonson 1939. aasta aprillis 59-aastasena vanusepiiri ületamise tõttu, kuid Nõukogude
okupatsioonivõimu survel
määras president Päts Gustav Jonsoni 22. juunil 1940.
käskkirjaga Eesti sõjaväe
juhatajaks. Kindral Laidoner
sellesse ametisse enam ei
sobinud.
Septembrist 1940 määrati
Jonson Punaarmee 22. territoriaal-laskurkorpuse ülemaks
ning sama aasta detsembris
anti talle Punaarmee kindralleitnandi auaste.
1941. aasta juunis saadeti
Jonson Moskvasse täienduskursustele, kuid kuu hiljem
ta arreteeriti süüdistatuna
spionaažis ning lasti 15. mail
1942. a Saraatovi vanglas
maha.
Gustav Jonson abiellus
Tallinnas 7. augustil 1926.
aastal Julie Kickelbachiga.
Samal aastal sündis neil tütar
Haldi, kes suri alles kümme
aastat tagasi.
Jonsoni naine ja tütar
pääsesid Teise maailmasõja
ajal põgenikena Läände.

Ühiskondlik tegevus
Kindral Jonson oli ohvitseride keskkogu juhatuse
liige, abiesimees ning aastatel
1934–1939 esimees. Lisaks oli
ta Vabaduse Risti Kavaleride Kodu nõukogu esimees,
Vabaduse Risti Vendade
Ühenduse keskjuhatuse abiesimees ja Vabaduse Risti
Vendade Ühenduse Tallinna
osakonna juhatuse esimees;
Ratsarügemendi Ohvitseri-

90

Ernst Raiste 	Tartu

aga 1931. aastal ära ning ostis
enne Teise maailmasõja algust Puhja vallas Rämsi talu.
Sõjaväelase karjääri jätkas Jonson ratsapolgu, hilisema ratsarügemendi ülemana.
1924.aasta märtsis määrati ta
kindralstaabi ülema abiks ja
oli ühtlasi ka ratsaväe inspektori kohusetäitja.

50

Raivo Leht	Tartu
Tõnu Pari 	Tartu
Ahti Veidemann Valgamaa
Vilve Ott		
Valgamaa
Meelis Taniel
Valgamaa
Tõnis Kodu
Võrumaa
Toomas Alter
Võrumaa
Peter Reinmaa
Võrumaa
Viljar Nummert Võrumaa
Anu Sinimets
Võrumaa

Toomas Mõts
Põlva
Rain Sepping
Põlva
Kersti Vennik	Tartu
Eva-Maria Jeletsky	Tartu
Asko Vester	Tartu
Mait Müürsepp	Tartu
Jaan Pedajas
Valgamaa
Marje Oja
Valgamaa
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Rain Kukk
Põlva
Peep Silm
Põlva
Siim Palatu
Sakala
Jaana Sula
Sakala
Arti Vares	Tartu
Priit Tammeorg	Tartu
Rauno Vahimets	Tartu
Elar Muttik	Tartu
Mihkel Boitsov	Tartu
Kaarel Toots	Tartu
Margus Paesalu	Tartu
Rauno Arna	Tartu
Lauri Rikas	Tartu
Oliver Plaado
Valgamaa
Maarjo Solo
Valgamaa
Kaire Pukk
Võrumaa

mälumäng

Gustav Jonson.

dekogu auesimees, korporatsiooni Vironia vilistlaskogu
esimees ning Vabadussõja
Mälestamise Komitee ja klubi
Centum liige ning Narva Kalevi manufaktuuri juhatuse
liige.
Kindral Jonsoni mälestus
on jäädvustatud tähisega
Viljandi vallas Kudu talus.
Viljandist Pärnu poole sõites
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on lennuvälja juures ka vastav teeviit.
Tema nimi on Toris Eesti
sõjameeste mälestuskirikus
tahvlil ja Riia vennaskalmistul Läti Karutapja ordeni
kavaleride kabelis.
Ülevaate koostas

Rein Kikas

Mälumäng 4
Tartus on mälestussambad meestele, kellest üht
peetakse Venemaa sõjaväeluure, teist aga Venemaa
analüütilise välisluure loojaks. Kes need on?
1) 1. aprill on tuntud paljudes maailma riikides naljaja narripäevana. Mis põhjusel tähistatakse nalja- ja
narripäeva just nimelt sellel kuupäeval?
2) Kuldvillak oli Vana-Kreeka mütoloogias kullast
jääranahk ning Eestis tuntud mälumängu nimetus.
Kellele ja mille eest omistatakse kuldvillaku auhind
ning kes on auhinna väljaandja?
3. Nimeta kolm EL liikmesriiki, mille rahvaarv on
Eesti omast väiksem?
4. Eesti Vabariigis tähistame aasta jooksul erinevaid
riiklike pühi ja tähtpäevi, heiskame rõõmu või kurbuse märgiks lippe. Mitu eelpool nimetud sündmust,
tähtpäeva on pärit eelkristlikust ajast?
Küsimused koostas
Kpt Enno Teiter
Nii kolmanda kui neljanda mälumängu vastuseid ootame 20. maiks toimetuse e-postiaadressile
omamaa@kaitseliit.ee. Märkige juurde oma nimi,
kontaktandmed ja mälumängu number.
Õigete vastuste saatjate vahel loosime välja auhinna.

Mälestusmärk Kudu talu juures.

Autasud:

Foto ELMO RIIG (Sakala)

Läti Karutapja ordeni III klass
Eesti Punase Risti I/II
Kotkaristi I klassi
Vene Georgi mõõk (tema esimene sõjaline autasu
20. septembril 1917)
Anna ordeni II ja III klass
Stanislavi ordeni II ja III klass
Läti Kolme Tähe ordeni II klass
Poola Polonia Restituta II klass
Rootsi Mõõga ordeni II klass
Soome Valge Roosi ordeni II klass

Mälumängu 2 vastused
1. Johan Pitkal puudus sõjaline haridus. Tema sõjaline väljaõpe piirdus 1899. aastal läbitud 42-päevase reservõppusega.
2. 1918. Aastal määruses „Eesti demokraatilise vabariigi
kodakondsuse kohta“.
3. Kolmel korral on see vastu võetud rahvahääletusega
(1933, 1938 ja 1992).
4. 15. juuni 1920 võttis Asutav Kogu vastu esimese EW
põhiseaduse (jõustus 21.12.1920), kuid selle kohta rahva
hääletamist ei korraldatud.
5. Eesti esimesed mündid tulid ringlusse 1922. aastal. Esialgu vermiti need Berliinis, alates 1924. aastast aga Tallinnas
riigi trükikojas.
Auhinna saab Piret Paomees Naiskodukaitse Saaremaa
ringkonnast.

