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Malevapealik major Janel 
Säkk:

„Alles see oli, kui aasta 
eest tähistasime Moostes 
maleva 25. aastapäeva. Aasta 
on möödunud kiiresti, kuid 
ohud riigi turvalisusele on 
jäänud ja maleva eksistents 
ei ole muutunud. Meie roll 
Lõuna-Eestis kagupiiri ää-
res koos naabri Võrumaa 

malevaga muutub üha olu-
lisemaks.  Aasta eest oli meil 
hirm, et mis saab, kui sisse-
rändajad liiguvad mööda Sc-
hengeni riike Eestisse. Sellele 
ohule on meil aega reageeri-
da. Suurimaks probleemiks 
meie julgeolekule on aga üle 
idapiiri sisserändavad, kui 
täpsem olla, siis Eesti riiki 
saadetavad vietnamlased. 

Norra ja Soome tegelevad nn 
igapiiri rändega praktiliselt 
igapäevaselt ja väidavad, et 
isegi nemad on suurema rän-
de korral võimetud olukorda 
kontrolli all hoidma. Hea on 
see, et me oleme selle ohu 
deklareerinud, kuid peame 
selleks ka reaalselt valmis 
olema. Selle õnnestumiseks 
oleme teinud head koostööd 
politsei ja omavalitsustega. 

Meid kui Kaitseliitu on 
tituleeritud esimeseks kait-
seliiniks. Mul on ülimalt hea 
meel, et meiega on hakatud 
arvestama. Meis on näh-
tud lõpuks potentsiaali. See 
mentaliteet, et Kaitseliit on 

vanadest meestest koosnev 
punt, kes soovib lihtsalt nä-
dalavahetusel kodust välja 
metsa saada, on murtud. 
See on võtnud Kaitseväel üle 
20 aasta, et saada aru meie 
võimekusest. Teine asi on 
võime, see on potentsiaal, 
mida saame parendada – 
oskused hakkama saada 
erinevates lahinguliikides, 
kogunemise kiirus pärast 
signaali andmist ja laskeos-
kuse parandamine. Need 
võimed on treenitavad, teie 
ülesanne on tulla kohale ja 
osaleda, meie ülesanne on 
planeerida ja õpe läbi viia. 

/.../

Üldiselt võime oma saavu-
tuste ja tegevuste üle uh-
ked olla. Väljaõpet viiakse 
läbi süsteemselt, varustuse 
ladustamisel on loodud 
kindlad põhimõtted ja 
varustuse väljastamiseks 
on välja töötatud uus kord. 
Seda kõike selleks, et me 
oleksime oma tegemistes 
efektiivsemad.

Tänan teid panustamast 
maleva tegemistesse ja ärge 
jääge loorberitele puhkama, 
selleks ei ole lihtsalt aega. 
Head maleva aastapäeva ja 
nautige tänast õhtut!“

Kõne on avaldatud lühendatult
Allikas: Põlvamaa ajaleht Koit
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Sõja olemus on aastasadade jooksul kõvasti muutunud. Kui 
Aleksander Suur veel mööda ilma ringi lammutas, seisti võitluses 
silm silma ja hammas hamba vastu. Olid vaid mõõk, kilp ja ürgne 
jõud. Vahetu kontakt muutis olukorra küll esmapilgul eriti tooreks 
ja brutaalseks, kuid teisalt olid toonased jõukatsumised märksa 
ausamad ja õiglasemad kui täna. Me elame ajal, kus inimkonna 
eksistentsi võib lõpetada patjadel lebades ja mohhiitot luristades. 
Piisab selle vahele lihtsalt ujedalt varbaga punast nuppu vajutada 
ja – põmm! – olemegi kustutatud.

Aga mitte sellest ei tahtnud ma rääkida. Meie presidendi 
kirglikku suhtumist küberturvalisust puudutavatesse teemadesse 
on märganud arvatavasti iga inimene, kel silmad peas ja kõrvad 
kupli küljes. Et ta on seda riigi esimese mehena juba päris pikalt 
promoda saanud, leidub palju neidki, kes kõigi nende “küber” ja 
“e”-algusega terminite peale kohe tatti pritsima hakkavad. Vaat 
hoopis tanke tuleb osta ja piirile ritta seada! Tegelikult on sedasi, 
et kui kaalukausil on kodumaa püsimine ja meie lähedaste elud, 
ei ole ükski ettevaatusabinõu liigne. Ja virtuaalmaailm on juba 
ammu üheks uueks sõjapidamise paigaks. Kui meedia muudkui 
pasundab ärevatest aegadest ja vajadusest rahu tagamise nimel 
konkreetseid samme astuda, siis tegelikult bittide ja baitide maa-
ilmas peetakse juba halastamatuid lahinguid.

Üks asi on muidugi moodsate hübriidsõdade esirelv – pro-
paganda, mille vähirakkudena levivate ning õudust külvavate 
haarmete soodsaks pinnaseks internet on. Hoopis hullem on aga 
see, et innovaatiliste ning kaasaegse inimese mugavusi soosiva-
te lahenduste loomise varjus oleme end suurele salasilmale ise 
prožektoritega valgustatud elavateks märklaudadeks mänginud. 

No hakkame otsast minema. Facebooki konto teil on? Nagu-
nii on. Küllap olete seal sõpradele erinevatel teemadel südantki 
puistanud. Ehk mõne fotogi üles riputanud. Iga liigutus selles 
suhtlusportaalis on nagu kivistumata betooni vajutatud selge 
jalajälg. Teie tutvusringkond, liikumistrajektoorid, tähtpäevad, 
reisid ja isegi lemmikraamatud on kusagil kirjas. See, kes, kuna 
ja milleks taolist infot lõpuks kasutab, pole enam teie teha. Jah, 
praegu saadetakse arvutiga külastatud linke analüüsides uudis-
voo sees teile suunatud reklaame, aga võimalused on lõputud. 
Kuni identiteedi kuritarvitamise ja isegi kustutamiseni välja.

Nii teavad pangad täpselt nii teie kulutamisharjumusi, mee-
liskaupu kui ka salakirgesid. Ah käisite sõpradega meeleoluka 
peo kulminatsioonis kasiinos korra täringuid loopimas? Vat siis 
noore pere laenu ikka ei saa. Eks see ole ühesuunaline tunnel ja 
vastuvoolu minema pürstides litsutakse teid lihtsalt laiaks. Nii 
on paratamatu ka riiklikul tasandil ilma serveritesse talletumata 
läbi elu vihiseda. Teie haiguslood ja liiklusrikkumised lähevad 
sinna kenasti ritta. Aga mis sa ära teed? Kui vaenlane relvastub, 
peab ka ise kogu aeg kõige hullemaks valmis olema. Ja selles 
mõttes on Eesti küberkaitse ühe pioneerina tegelikult ainuõiged 
otsused langetanud. Nii on meil natukenegi lootust vastu pidada.

Maailm liigub paratamatult selles suunas, kus kogu info tal-
letatakse ürikute asemel nullide ja ühtede maailmas. Ning kelle 
taskus kõlisevad selle tagauste võtmed, see valdab ka praegusaja 
moodsaimat ning hävitavaimat relva. Nii et kui vähegi saate, 
mõelge, mida endast küberruumi maha jätate, kui hoolsalt oma 
kontosid valvate ning kas on toiminguid, mida saaks hädapärast 
veel ilma hinge nähtamatule vaenlasele müümata ellu viia.                                 

Üllar Priks
Sakala ajakirjanik

Urmas Vahter ja Kaitseliidu ülem brigaadikindral Meelis Kiili 
admiral Pitka retke avamisel Rõuges.

Kaitseliidu Võrumaa maleva 
Pealik
Major Urmas Vahter
Sündinud 8.11.1969 Põltsamaal 
Abielus, peres 2 last

Teenistuskäik:
Kuperjanovi jalaväepataljon 
1992–2007. a
Lõuna Kaitseringkond aastatel 2007–2010
Kaitseliidu (KL) Võrumaa maleva staabiülem 
2010–2012 august
Malevapealik alates 1.09.2012

Kuidas algas Sinu teenis-
tus Eesti kaitseväes?

Tsiviilerialalt olen ma 
elektrik ja sellena ma ka 
töötasin pärast 1990. aastal 
Nõukogude armee ajatee-
nistusest naasmist. Üheks 
väga oluliseks tõukeks, 
miks ma valisin sõjaväela-
se karjääri, oli 1991. aastal 
toimunud augustiputš. 

Need Eestile ärevad ajad 
viisid mind veendumusele, 
et pean ka isiklikult mida-
gi ette võtma, sest ei saa 
lasta võõrastel meie riigis 
laamendada ja omavolit-
seda. Minule sobiv väljund 
saabus 1991. a novembris, 
kui ajalehtedes kuulutati, 
et hakatakse koolitama sal-
kasid Eesti riigi kaitseks. 
Hiljem selgus, et tegu oli 
loodava Eesti kaitseväe 
tarbeks nooremohvitseride 
kiirkursuse käivitamisega. 
Teenistus Eesti kaitseväes 
algas 9. detsembril 1991. a. 

Kas huvi sõjaväelase 
elukutse vastu tekkis juba 
lapsepõlves? 

Ma ei mäleta,  et  ma 
lapsepõlves oleksin teadli-
kult mõelnud sõjaväelase 
elukutse valikust. Pigem 
unistasin ikka tuletõrjujaks 
või kosmonaudiks saami-
sest. Võib-olla polnud siis 
sõjaväelaste maine ka kõige 
parem. Loomulikult män-
gisin koos teiste omaealiste 
poistega sõda ja vehkisime 
puupüssidega.

M i s  m e e n u b  v e e l 
lapsepõlvest?

Kodus ikka räägiti, et 
minu vanavanaisa saadeti 
Siberisse kuna ta oli metsa-
vaht ja kohaliku KL üksuse 
juht. Minu vanaisa tõsteti 
1951. aastal koos ämma, abi-
kaasa ja nelja väikse lapsega 
Kirna talust välja, et teha 
ruumi Vene baasidele. Sel-
lised sündmused ajaloost 
tekitasid ka minus trotsi 
ja soovi võidelda tekitatud 
ebaõiglusega. Poistega sõda 
mängides oligi alati häda 
sellega, et keegi ei tahtnud 
olla Punaarmee sõdur. (Tä-
napäeval asub samas Kirna 
talu maadel Kaitseliidu välja-
õppekeskus. U.M.)

Kuidas sinu sõjaväelase 
karjäär kulges?

Eelnevalt rääkisin oh-
vitseride ettevalmistusest. 
Pärast Tallinnas kursuste 
lõpetamist suunati mind ja 
teisi lõpetanuid Võrumaa-
le Meegomäele, kus tollal 
asus ALMAVÜ autokool. 
Seal hakati ette valmistama 
allohvitsere loodavale Eesti 
kaitseväele. 1992. aasta jaa-
nipäevaks olid mul lipniku-
pagunid õlgadel.

Kuperjanovi jalaväepa-
taljon, kus ma olen pikka 
aega teeninud, taasasuta-
ti 18. märtsil 1992. Selles 
Eesti kaitseväe lipulaevaks 
olevas väeosas läbisin tee-
nistuse rühmaülema, kom-
paniiülema, staabiülema 
ja poolteist aastat pataljo-
niülema kohusetäitjana. 
Teenistuse sisse on jäänud 
loomulikult erinevad koo-
litused ja täiendused nii ko-
dumaal kui ka välisriikides. 
Seega on teenistus läinud 
väga loogilist rada pidi ja 
see on andnud mulle väga 
hea praktilise kogemuse 
meeskonnatööks erinevatel 
tasanditel.

Kas sõjaväelase elukutse 
on tänapäeval Eestis popu-
laarne?

Arvan, et on, sest ole-
me küllaltki lühikese ajaga 
praktiliselt nullist alusta-
des, loonud hea etteval-
mistuse ja tasemega Eesti 
riigikaitseorganisatsioo-
nid. Need võimalused, mis 
on noortele loodud enese 
arendamiseks ja teostami-
seks riigikaitse struktuuride 
abil, innustavad  kindlasti 
noori sõjaväelase elukutset 
valima.

Kuidas suhtub pere Sinu 
teenistusse?

Usun, et väga positiivselt. 
Abikaasa on arusaaja, kuna 
on teeninud kaitseväes, 
läbinud veeblikursused ja 
teab täpselt, mida teenistus 
kaitsejõududes tähendab. 
Lapsed kasvavad ja löövad 
ka juba jõudumööda male-
va noorteorganisatsiooni-
des kaasa.

Kuidas hindad senist  
teenistust maleva pealiku 
ametikohal?

Võrumaa maleva liikmes-
kond koosneb väga pat-
riootlikest, tublidest ning 
teotahtelistest inimestest. 
Selliste inimeste juhtimi-
ne teeb ainult heameelt ja 
motiveerib ka ennast roh-
kem iga päev pingutama. 

Lisaks on mul hea meel 
selle üle, et saan oma töös 
k a s u t a d a  v a r a s e m a i d 
kogemusi ja teadmisi, mis 
on saadud teenistusega 
kaitseväes. Seeläbi saavu-
tame malevale püstitatud 
ülesannete eduka täitmise 
ning maleva pideva arengu.

Kuidas motiveerida 
vabatahtlikke õppustel 
osalema?

Ma usun, et  on vaja 
parandada infovahetust 
ja tõsta allüksuste peali-
ke vastutustunnet. Väga 
oluline on otseste ülemate 
isiklik eeskuju ja aktiivsus. 
Tähtis on, et jaopealik või 
rühmapealik tunneks oma 
alluvaid, neid mehi ja naisi, 
kellega vajaduse tekkimisel 
täita meile pandud reaal-
seid ülesandeid. 

Kas Võrumaa malevasse 
on vaja juurde uusi tegev-
liikmeid?

Kindlasti on vaja male-
vasse juurde värvata aktiiv-
seid, teotahtelisi ja isamaa-
liselt mõtlevaid noori, kes 
sooviksid anda oma panuse 
kodu kaitseks. Mida suu-

rem on meie koosseis, seda 
realistlikum ja huvitavam 
on väljaõppe korraldamine 
ka kaitseliitlaste endi jaoks. 
Lisaks ja mitte vähetähtis 
aspekt on jätkusuutlikkus. 
Selge on see, et aeg teeb oma 
töö ning  mingil ajahetkel on 
vaja anda osa ülesandeid 
noorematele vastutada.

Soovin, et kõik malevla-
sed peaksid ikka meeles, 
et Eesti inimesed ootavad 
meilt rasketel aegadel pro-
fessionaalset reageerimist. 
Professionaalsus tuleb aga 
ainult  pideva harjutamise ja 
raske tööga. Õnneks on ma-
levas ja Kaitseliidus üldiselt 
olemas võimalused vajaliku 
taseme saavutamiseks ja 
hoidmiseks. Tuletage ka 
oma naabritele ja sõprade-
le- tuttavatele meelde, et 
meie riigi julgeolek ning 
kogukonna turvalisus on 
meie endi teha. Riigi ko-
danike üldine turvatunne 
algab sellest, kui iga koda-
nik tunneb end turvaliselt. 
Kaitseliit on see organisat-
sioon, kes pakub võimalust 
igaühele, saamaks vajalikku 
väljaõpet ning varustust nii 
enda, oma lähedaste kui ka 
kogu riigi turvaliseks ning 
jätkusuutlikuks tulevikuks.

   

Uno Minka
Võrumaa maleva
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OMA MÕTE
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Selgi aastal  annab sinilillekampaaniasse oma panuse 
Valgamaa, kus müüginumbrid igal aastal suurenevad.

Naiskodukaitse Valga ringkonna Otepää jaoskond on 
olnud edukas. Sel aastal olid vormis naiskodukaitsjad lilli 
müümas 16. aprillil Otepääl ja 23. aprillil Valgas. Otepääl 
müüdi kahe tunniga müüdi maha kõik kaasa võetud lilled. 
Kõige paremaks müügikohaks osutus toidukauplus. Samuti 
on Otepää naised jaganud lilli müügiks kohalikes väikestes 
kauplustes ja kohvikutes. 

Sinilillekampaaniaga täname kõiki sõjalistel operatsioo-
nidel osalenud mehi ja naisi, kes on andnud oma panuse 
rahu tagamiseks maailmas. Samuti täname selle väikese 
panusega ka nende pereliikmeid.

Eelmisel aastal kogus Naiskodukaitse kampaania käigus 
36 000 eurot, mis oli umbes  kolmandik kogutud üldsum-
mast. Kahe aasta peale kokku müüsid naiskodukaitsjad 
kõikjal Eestis sinililletooteid kokku üle 60 000 euro eest. 

Mari Mõtt us
Naiskodukaitse 

Valga ringkonna esinaine

Sinilillede kampaania Valgamaal 
on edukas
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Naiskodukaitse kesk-
kogu võttis Eesti Rahvus-
raamatukogus 10. april-
lil toimunud keskkogul 
vastu järgmise viie aasta 
arengukava ja valis esin-
dustesse  uusi  liikmeid. 
Keskkogul osales 55 liiget.

Keskkogu avati tava-
päraselt hümniga. Tartu 
ringkonna auliige Heino 
Noor oli saatnud  tervituse, 
milles ta tänas naiskodu-
kaitsjaid, uusi sihiseadmisi 
ning soovitas rõõmu tunda 
elust enesest.

Kõne isamaale kan-
dis ette Tallinna ringkon-
na esinaine Berit Cavegn. 
Tema keskendus pärimuse 
hoidmisele, sest nii rah-
vusraamatukogu kui ka 
Naiskodukaitse säilitab 

kultuuri ja ajalugu. 
Kaitseliidu ülem bri-

gaadikindral Meelis Kiili 
kiitis valminud arengu-
kava aastateks 2016-2020 
ja esitas Naiskodukaitsele 
väljakutse välja töötada 
kodurahu plaan ja näidata 
eeskuju, et  unustatud ko-
danikukaitse taas luua. 

Seejärel luges Nais-
kodukaitse esinaine Airi 
Tooming ette 2015. aasta 
tegevusaruande kokkuvõt-
te. Ta ütles, et liikmeskond 
oli kasvanud 7,7% ja osa-
lusaktiivsus on tunduvalt 
parem kui eelmisel aastal. 
Täitmata jäi aastakäsus 
püstitatud eesmärk tasuda 
liikmemaks vähemalt 80% 
ulatuses.

„Võtmeküsimus on 
baasväljaõpe,” märkis 

Tooming. „Baasväljaõppe 
mooduleid viidi läbi kõi-
kides ringkondades, kuid 
vajadusel võiks suurema 
liikmearvuga ringkonda-
des neid läbi viia ka roh-
kem kui üks kord aastas.  
Aktuaalsed arengukohad 
on BVÕ läbiviimise tase, 
erialaväljaõppe süstema-
tiseerimine ja arendamine 
ringkonna tasemel.”

Keskjuhatuse aruandes 
toodi välja arutlusel olnud 
valdkonnad,  keskrevis-
jonikomisjon esitas oma 
aruandes järeldused ja et-
tepanekud. 

Järgnevas ettekandes 
võeti vastu ühel häälel 
Naiskodukaitse arenguka-
va perioodiks 2016-2020. 
Arengukava ideid hakati 
koguma juba 2014. a lõpus 

juhtide õppepäevadel, mil 
tehti vajalik ajurünnak. 
SWOT analüüs oli 2015. 
aasta suvel ja septembris 
leidsid aset seminarid Tal-
linnas ja Tartus. Valdav 
osa seminaridel kogutud 
mõtetest jõudis ka arengu-
kavasse.  

Pärast pausi toimunud 
valimistel valiti kaks kesk-

juhatuse liiget kolmeks 
aastaks. Tagasi valiti Kati 
Ojaver Lääne ringkonnast 
ja Eda Kivisild Sakala ring-
konnast. Kaheks aastaks 
valiti keskjuhatusse Küllike 
Tammeveski  Lääne ring-
konnast.

Keskrevisjoni uueks 
liikmeks valiti Maris Lil-
leväli  Harju ringkonnast. 

Kaitseliidu keskkogusse 
valiti Triin Viltrop Tartu 
ja Heidi Tormet Tallinna 
ringkonnast. 

Kersti n Käärik
Sakala ringkonna

valitud delegaat

On teada värk,  et 
kui lumi ja jää sulavad, 
siis hakkab Kaitseliit 
nagu looduski kihama. 
Ega Sakala malevgi pole 
erand.  15.–16. aprillil toi-
mus Sakala maleva noor-
kotkaste ja kodutütarde 
patrullvõistlus Laidoneri 
Rada. Sel aastal oli staap 
püsti pandud Lilli Loo-
dusmajas ja võistluse 
rada lookles Lilli ning 
Taagepera vahelisel kau-
nil maastikul. 

Iga-aastase võistluse 
eesmärk on noorkotkaste 
ja kodutütarde neljaliikme-
liste võistkondade oskuste 
ning füüsiliste võimete 
proovile panek. On ju vaja 
teada saada, et kas noored 
on talvel rooste läinud või 
mitte 

Sel aastal oli end võist-
lusele registreerinud seit-
se noorkotkaste ja kolm 
kodutütarde võistkonda. 
Mõlemas võistlusklassis 
oli konkurentsi pakkumas 
külalisvõistkonnad Rapla 
malevast.

Esimene võistkond 
alustas võistlust südaööl 
ja võistkonnad startisid 
rajale kümneminutiliste 
intervallidega. Esimene 
ülesanne oli meditsiiniliste 
teadmiste rakendamine.  
Tegemist ei olnud mitte 
teoreetilise punktiga, vaid 
noored pidid omavahel 
koostööd tegema, et mitu 
kannatanut saaks kiirelt ja 
ohutult abi. 

Edasi liikudes pidid 
võistkonnad rakendama 
oma loodusteadmisi. Tei-
ses punktis tuli määra-
ta Eestimaa puud ja kol-
mandas linnud. Neljandas 
ülesande punktis tuli ära 
tunda 17 riigi seast kümme 
NATO-sse kuuluvat riiki. 

Olgu tõe huvides öel-
dud, et kuigi on väga lihtne 
siin kirjutada, kuidas võist-
konnad liikusid justkui 
muuseas punktist punkti, 
siis reaalsuses see muidugi 
nii kergelt ei käinud. Rajal 
liikusid ka vastutegevuse 
üksused. Nende ülesan-
ne oli häirida võistlejate 
liikumist teedel ning kui 

võistkonnad väga lohakad 
ja ettevaatamatud olid, siis 
nad võtsid ära elutalonge. 
Iga kaotatud elutalong aga 
andis karistusminuteid raja 
läbimise ajale juurde. Seega 
pidid noored olema väga 
tähelepanelikud. 

Nii.  Jäin viienda punk-
ti juures pooleli. Viies 
punkt asus Taageperas ja 
oli kogu distantsi selgroog. 
Selles punktis pidid noored 
koostööd tehes aeruta-
ma kummipaadiga teisele 
poole jõge ning kirjutama 
maha matemaatilised teh-
ted. Tagasi kaldale jõudes 
tuli need ka lahendada.

Kuuendas punktis  
läbisid noored köierada 
ning seitsmendas järjesta-
sid raskuseid kergemast 
raskemani. Kui kaheksas 
punkt takistusrada läbi-
tud sai, siis hakkas mitmel 
võistkonnal väsimus tunda 
andma. Kuigi oli noori, kes 
juba seitsmendasse punkti 
liikudes olid päris räsitud, 
siis pärast kaheksandat lii-
kumiskiirus langes kõvasti 
ning mitu rühma lugesid 

kaarti valesti ning hakkasid 
ekslema. Üks võistkond 
läks üldse pooleks, jättes 
kaks kaaslast mitme kilo-
meetri kaugusele lonkima. 
Ime oli, et nad üldse järg-
misse punkti jõudsid. Vä-
simus teeb oma töö ja eks 
oligi raske, kuid kaaslasi 
ei tohi kunagi maha jätta! 

Niisiis jäi veel viimased 
kaks punkti läbida. Ühek-
sas punkt oli mälumäng, 
et näha kui hästi suudavad 

noored keskenduda, kuigi 
keha on väsimusest kange. 
Viimaseks, kümnendaks 
punktiks oli täpsuslaskmi-
ne paintballi püssidega ja 
500 meetri pärast oligi fi niš. 

Uhke ol i  vaadata , 
kuidas enamik võistkon-
di viimase osa pinguta-
sid ning joostes lõppu 
tulid ja siis väsinult, kuid 
õnnelikult murule puhka-
ma kukkusid.

Võistluse ühe korral-
dajana jäin noorte esitu-
sega väga rahule. Kõik 
võistkonnad jõudsid lõppu 
ja keegi ei katkestanud. 
Oleme uhked ja loodame, 
et võistkonnad jäid ka ise 
nii oma esituse kui ka võist-
luse endaga rahule. 

Henri Paavo
Sakala maleva 

noorteinstruktor

Enamik võistkondi lõpetas võistluse lõpujooksuga.

Mättalt mättale hüpates kukkus nii mõngigi läbi jää.

Naiskond koosseisus (vasakult) Mirjam Trallmann, Kätlin Kink, Jane 
Särg ja Kadri Urb.

Viies punkt oli kogu võistluse selgroog, kus tuli aerutada teisele 
poole jõge.

Naiste keskkogu delegaadid.

Naiskodukaitse keskkogu

On aprilli esimese laupäeva varahommik. Kell pole veel 
viiski saanud, kui neli Sakala naist seavad suuna maleva poole, 
et minna metsa. Jah, metsa! Ja võtta ette ligi 40 kilomeetrine 
jalgsimatk läbi rabade ja metsade. 

Sõit Läänemaale kestab üle kahe tunni. Magamiseks pole 
mahti, sest elevus on sees. Kohale jõudes on stardini jäänud 
umbes 20 minutit. Paneme kotid toidumoona täis, teeme vii-
mased rõõmsad pildid ja asume teele.

Juba esimestel kilomeetritel otsustame põigata metsarä-
gastikku ning mitte kasutada kergemat vastupanu teed ehk  
liikuda  mööda asfalti. 

Meeskonna vaim on hea ning ülesanded kontrollpunktides 
ei ole kaelamurdvad, kui jõe ületamine välja  arvata, mis minu 
jaoks on lausa enesetapu missioon: all on küll vesi  vaid põlvini, 
kuid jões on see-eest suured  kivilahmakad, mis ilmselt kok-
kupõrkes minu peaga oleks tekitanud mulle suuri vigastusi.

Pärast esimest punkti oleme edasi vaprad ning ei taha 
kuidagi tsiviliseeritud ja kõvakattega teid  mööda minna. 
Taas läheme metsavõlusid nautima. Ja see on alles nautlemine 
-  kuiva kohta on seal metsas raske leida. Liikumine toimub 
hüpates mättalt mättale ja haarates kinni igast ettejuhtuvast 
puust. Kontaktis puudega tuleb välja, et pooled neist on 
mädanenud ning murduvad esimese haarde peale. Suurest 
pingutusest hoolimata kukume läbi jää vette. Üks kaaslastest 
otsustab hüplemise asemel lõpuks saapad jalast võtta ning 
lihtsalt läbi jäätunud vee kõndida.  

Pärast 20. kilomeetrit on tunda lihaseid, mida muidu ei 
ei arvanud endal olevatki. Saabaste kvaliteet lööb kindlasti 
välja, sest enamusel on tekkinud villid, mis  teevad valu ja 
näo kõndimisel krimpsu tõmbavad.

Kõigest hoolimata märkame tärkavaid sinililli ning päikese 
käes peesitavaid päevakoeri. Ilm on ilus. Vahepeal kisub isegi 
laulu lahti. Võimalik, et see on tingitud liigsest kõndimisest 
ning päikesest. Keegi ei nuta ja ei vingu. Lõppu nähes on  ikka 
hea tunne küll. Kiidame ennast: oleme tublid. 

Mirjam Trallmann
Sakala ringkonna naiskodukaitsja

Valget Laeva läbides LAIDONERI RADA 2016

Noorte Kotkaste arvestus:
1. koht – Madis Eek, Mihkel Eek, Jarno Randpere, 
Oskar Lind 
2. koht – Kristjan-Mark Kaasik, Agnus Nurk, Anti 
Mägi, Risto Renee Rohtla
3. koht – Ivo Rahno, Georg Teiter, Markus Vaher, 
Sten-Marti Sarapuu 

Kodutütarde arvestus:
1. koht – Kelsi Nõlvak, Gerli Valgre, Kadi-Triin Varik, 
Maarja-Johanna Brük (Rapla ringkond)
2. koht – Karolina Pugal, Grete-Liisa Aalmaa, 
Marleen Riiner, Elin Anijärv
3. koht – Kelly Jõgi, Hedi-Riin Kivikas, Hedly 
Küpper, Katarina Põldur

Auhinnalised kohad

Fotod: MeeLis eeLMaa

Foto: keRsTin kÄÄRik

Fotod: sakaLa RinGkOnna FOTOkOGu
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Esimese hooga tahaks 
korrata palju kuuldud lau-
set: reeturi palk on surm. 
Kuid kas see ütlus ikka 
peab paika? Veel enam. 
Kas see ütlus toimiks ka 
Eestis, kui meil leiaksid 
aset Ukrainale sarnased 
sündmused?  Sündmused, 
kus Eestis kujuneks min-
gi grupp eestkõnelejaid; 
inimesed, kes juhiksid 
relvastatud tegevust Eesti 
vastu?

 Vastuse saamiseks 
heidame pilgu Ukrainas-
se ja proovime Luganski  
oblastist saada vastuse sel-
lele põletavale küsimusele. 
Seega nimetagem mõned 
Luhanksi oblasti eeskõne-
lejad Pavel Dremov, Alek-
sei Mozgovoi, Aleksandr 
Bednovi  ja nn Luganski 
Rahvavabariigi ehk LRV 
president Igor Plotniski 
ning vaatame nende käekäi-
ku. Kõik need inimesed on 
või olid Luhanski oblastis 
liidrid, kelle ümber koon-
dusid separatistid. Nad  
tegid omavahel vähemal või 
rohkemal määral koostööd, 
seejuures säilitades mingil 
määral oma sõltumatuse. 
Nad olid või on Ukraina  
silmis reeturid. Proovime 
nende inimeste käekäigu 
põhjal ennustada, kas ree-
turi palk on surm? Kui 
jah, kas surma põhjusta-
ja on Ukraina? Täienda-
valt puudutame Ukraina  
ohvitseride, allohvitseride 
ja sõdurite saatust Krimmis, 
kellest osa reetis oma riigi ja 
liitus Venemaa Föderatsioo-
niga. Seega: mis on reeturi 
palk?

Väikeste kuningriikide 
valitsejad

Alustame Batmani  
üksuse ülemast Aleksandr 
Bednovist. Ta oli väga ka-
rismaatiline isiksus, kes 
suutis enda ümber koon-
dada palju inimesi Ukraina 
vastases sõjategevuses. Ta 
oli mees, keda väidetavalt 
kohalikud Luganski ela-
nikud hindasid kõrgelt, 
kuna ta pani palju aega 
ja ressurssi elanike toidu-
ainetega varustamisele.  
Aleksandr Bednovid eristab 
Pavel Dremovist ja Aleksei 
Mozgovoist üks oluline 
tõsiasi: temal ei olnud oma 
kuningriiki. Pärast aktiiv-
sete lahingtegevuste lõppu 
kujunes tema üksusest roh-
kem politseipataljon, kes 
jälgis Luganski linna sise-
korda. Selle mehe käsuahel 
oli väga täpselt paigas ja 
ta teadis, kellele ta allub – 
LRV. Vaatamata oma selge-
le alluvussuhtele andis aga 
LRV president korralduse 
ta arreteerida, mis aga sar-
nanes rohkem hukkamisele. 
Selleks, et mees arreteerida 
seati üles varitsus, mille 
tulemusena hävitati kolm 
autot ja Aleksandr Bednov 
sai surma. Tema asetäitja, 
naine, keda tagaselja kut-
suti catwoman’iks, põgenes 
Venemaale ja minu teada 
on seal senimaani.

Järgmine on Pavel Dre-
mov, kes juhtis separatis-
tide tegevust Stahhanovi 
linnast. Ta oli väike kunin-

gas oma kuningriigis, mille 
suurus oli umbes 1/5 kogu 
LRV kontrollitavast terri-
tooriumist. (LRV separatis-
tid kontrollivad umbes 10 
000 km2 suurust ala). Dre-
movil olid oma isiklikud 
logistilised liinid Venemaa 
Föderatsioonist, kust sai 
kõik vajamineva: toidu, 
ravimid ja kahtlustakse, et 
ka kõik muu, mida oli sõja-
pidamiseks vaja. Isiklikud 
logistilised liinid muutsid 
ta suhteliselt sõltumatuks 
LRV keskvõimust. Tema 
sõltumatus ilmnes tema väl-
jaütlemistes, kus ta mitmeid 
kordi avalikult ja mahlakas 
vene keeles bravuurikalt 
teavitas, mida ta Igor Plot-
niskist arvab. Kokkuvõttes 
andis Pavel Dremov selgelt 
mõista, et Igor Plotniski pole 
tema president. Selliselt  
mäletan ma seda meest  
pikalt ja lisaks märkasin 
temas loetud tundidega 
muutust, kui tuli avali-
kuks Batmani üksuse ülema 
Aleksandr Bednovi hukku-
mine temale korraldatud 
varitsuses – 1. jaanuaril 
sai Bednov surma ja minu 
üllatus oli suur, kui juba 
3. jaanuaril vandus Pavel 
Dremov truudust Igor Plot-
niskile. 

Vaadates aga mehe eda-
sist elukäiku, siis selline 
samm pikendas tema elu 
vaid loetud kuudeks: Pavel 

Dremov sai surma 12. det-
sembril 2015. Väga paljud 
LRV kontaktid on vihjanud, 
et Pavel Dremovi surma 
taga on LRV esindajad.

Pavel Dremovile eelnes 
nn kummitusbrigaadi ülem 
Aleksei Mozgovoi, kes sai 
surma varitsuses 23. mail 
2015. Tal oli vähemalt üks 
humanitaarpataljon, kes 
sõltumatult LRV keskva-
litsusest tagas igapäevaselt 
oma piirkonnas  üksuste  
varustamise, millele li-
sandus viie väliköögi va-
rustamine ja ülalpidami-
ne Altševskis. Erinevalt  
Pavel Dremovist ei muut-
nud Aleksei Mozgovoi oma 
suhtumist LRV vabariigi 
juhtkonda. Ju ta eeldas, et 
tal on kindel seljatagune, 
sest väidetavalt osalesid 
tema üksused Debalsevo 
operatsioonil, kus Ukrai-
nal õnnestus üle noatera 
umbes 4000 sõdurit piira-
misrõngast välja tõmmata.  
Täiendavalt sellele tund-
matule seljatagusele hakkas 
Aleksei Mozgovoi minu 
silmis otsima ka julgeole-
kugarantiisid erinevatelt 
rahvusvahelistelt organisat-
sioonidelt. Millest ma seda 
järeldan? Tema kuningriik 
oli kõigele võõrapärase-
le suletud ja ootamatult, 
umbes kuu enne oma aten-
taati otsis ta ise aktiivselt 
kontakte rahvusvahelistest 
organisatsioonidest. Tagasi-

vaates tundus, et ta üritas 
rahvusvaheliste organisat-
sioonidega suheldes saa-
vutada olukorda, kus teda 
ei julgetaks puudutada, sest 
tema surm võinuks tõm-
mata asjatut tähelepanu.  
23. mail 2015 selgus aga, 
et rahvusvaheliste organi-
satsioonide võimalik tähe-
lepanu ei läinud kellelegi 
korda ja Aleksei Mozgovoi 
seljatagune polnudki nii 
tugev. Koos temaga sai 
surma ka autojuht ja tema 
pressisekretär. Ka siin tor-
kab silma, et LRV lähedalt 
seotud inimesed on ühel 
meelel, et Mozgovoi aten-
taadi sooritajaid tuleb otsi-
da LRV seest.

Ebausaldusväärsed 
sõdurid

Täiesti eraldi heidaks 
pilgu Krimmis juhtunule. 
Ukrainas on üllatavalt palju 
vabatahtlike organisatsioo-
ne, kes tegutsevad Krim-
mis või kelle tegevus on 
suunatud Krimmi elanike 
aitamisele. Neilt organi-
satsioonidelt on võimalik 
piisk piisa haaval koguda 
palju huvitavat. Kuid het-
kel vaatame just seda in-
formatsiooni, mis sai neist 
Ukraina sõjaväelastest, kes 
reetsid oma riigi ja asusid 
Venemaa Föderatsiooni 
teenistusse. Minu silmis 

on suur vahe, kas tegu on 
tegevväelasega või palgasõ-
duriga. Ma ei salga, et minu 
jaoks on palgasõdur inime-
ne, kes lihtsustatult valib 
selle poole, kus on parem 
palk. Tegevväelane on aga  
riigile lojaalne inimene. Ent 
kui tegevväelane tunneb, 
et riik on teda hüljanud, 
mida Krimmis kindlasti 
paljud ka tundsid, siis minu 
silmis oleks tegevväelase 
moraali silmas pidades 
olnud õigem minna reser-
vi, mitte vahetada värvi.  
Tundub, et minu seisukoht 
ühtib ka Venemaa Föderat-
siooni esindajatega. Nimelt 
on vabatahtlikud organi-
satsioonid välja toonud, 
et pooli vahetanud mehi 
ja naisi ei usaldata. Lisaks 
on enamik pooli vaheta-
nud sõjaväelased roteeritud  
Venemaa äraunustatud 
avarustesse, millele lisan-
dub väga intrigeeriv väide, 
et neil on ka teenistuslehel 
märge „ebausaldusväärne“.

Värvivahetus ei päästa

Mis siis on ikkagi reeturi 
palk? Mina sain targemaks, et 
värvivahetus sind ei päästa. 
Vastupidi: sa oled reetur nii 
endiste omade seas ja ka uute 
kolleegide hulgas. Selline as-
jade käik on oluline ja tuleks  
kõvahäälselt ka Eestis välja 
tuua. Ka meil peaks iga kait-

seväelane aru saama (loodan, 
et nad ongi seda mõistnud), et 
embleemi vahetusega kaota-
vad nad enda MINA. Nad ei 
ole edaspidi teretulnud ei oma 
endisel ja ka uuel kodumaal.  
Kaitseväelased kaitseväe-
lasteks. Ma loodan siiralt, 
et nendega muret ei ole. 
Tegu ikkagi tegevväelastega, 
kes asusid teenima Eestit ja 
nad on andnud selge sig-
naali, kellele kuulub nende  
lojaalsus. 

Teine teema on aktivis-
tid. Aktivistid, kes arvavad, 
et Eesti kui riik on viga. 
Aktivistid, kes arvavad, et  
sõjalisele välisjõule toetudes 
võiks edendada üksikute 
gruppide huve. Kas tõesti 
need aktivistid usuvad, et 
neid hiljem ülistatakse? Võib-
olla isegi ülistataksegi, kuid 
seda tulevikus ja postuum-
selt. Kas mitte toodud näidete 
põhjal ei või järeldada, et 
aktiviste kasutatakse täpselt 
nii kaua kui neis nähakse 
kasu? Kasu kadumisel saa-
dakse ka aktivistidest lahti: 
kes surmatakse, kes lähevad 
jälle põranda alla ja kes põge-
nevad. Nüüd tagasi pöördu-
des küsimuse juurde saame 
vastuseks, et  reeturi palk on 
surm tema nn uute kolleegide 
käe läbi. Kas see ei ole mitte 
mõtteaine? 

Autori nimi on toimetusele teada

Reeturi palk on …

Aleksei Mozgovoi.

Pavel Dremov. Aleksandr Bednov.
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2. aprilli toimus Elvas 
pidulik lipupühitsemise 
tseremoonia, kus Kaitse-
liidu Tartu maleva Elva 
malevkond sai endale lipu.

Elva malevkonnale 
annetasid lipu Kaitselii-
du ülem brigaadikindral 
Meelis Kiili, Tartu maleva 
auliige Ernst Raiste ning 
kuue Elva malevkonna vas-
tutusala omavalitsuse: Elva 
linna ning Konguta, Nõo, 
Rannu, Rõngu ja Puhja valla 
esindajad.

Eesti Vabariigi algus-
aastatel tegutses praeguse 

Elva malevkonna vastutus-
alal kaks eraldi malevkonda 
– Elva ja Virtsjärve (just- 
nimelt Virtsjärve). 

22. märtsil 1990 taastati 
Elva malevkond, mis muu-
tus vahepeal üksikkom-
paniiks, kuid Kaitseliidu 
ülema käskkirjaga taastati 
mullu 23. veebruaril üksuse 
malevkonna staatus.

 E lva  malevkonda  
kuulub 245 tegevliiget.

Sander Silm
Tartu maleva tsiviil- 

sõjalise koostöö spetsialist 

9. aprillil selgitati Põl-
va maleva korraldamisel 
Tsiatsungõlmaal Kaitselii-
du meistrid sõjalises kol-
mevõistluses, kus mees-
kondlikult olid taas pari-
mad tartlased Valgamaa 
ja Rapla võistkondade ees. 
 
Sõjaline kolmevõistlus kät-
keb endas kolme võistlus-
ala: laskmine, granaadivi-
se ja jooksukross ja Tartu 
võistkonna liige Indrek 
Roos tänas kõiki Tartu  
maleva võistlejaid, kes 
suutsid end kolmel sõjali-
selt tähtsal alal end proovile 
panna ja edukalt need alad 
sooritada ning Tartu male-
vale üldvõidu tuua.

“Kaitseliidu spordipea-
liku Margus Purlau sõnul 
on sõjaline kolmevõistlus 
kui kutsemeisterlikkuse 
mõõduvõtt. Sellest võib  
järeldada, kui oluline on 
selline võistlus sõjalist  
väljaõpet silmas pidades. 
Eriline tänu Naiskodukaitse 
liikmetele, kes moodustasid  
poole meie võistkonnast ja 
ei kõhelnud nendel aladel 
võistelda,“ lisas ta.

Vanuseklassi parima-
test  D18 saavutas teise koha 
mitmekordne kolmevõist-
luse võitja Helen Saal, kes 
seekord pidi leppima oma 
hea konkurendi Aili Popi 
paremusega. Vanuseklassis 
D50 saavutas esimese koha 
Kai Visnapuu täpseim va-
nuseklassi laskja  ja tema jä-
rel teine Maret Meriste, kes 
võitis oma vanusegrupi gra-
naadiviske ja jooksukrossi.

Suur panus oli ka val-
vekompaniis töötavate 
meeste võistlemisest. H40 
vanuseklassis saavutas Ai-
gar Konsap teise ja kol-
manda koha napsas Veiko 
Randaru.

Seekord hinnati ka  
lisaks kohamedalitele vää-
rilise meenemedaliga ala-
võitude parimaid. Tartu 

malevast saavutas parima 
meeslaskja alavõidu Tiit 
Kadak; parima naisgranaa-
diviskaja ja kiireim nais-
jooksja on Helen Saal.

Indrek Roosile oli see 
juba kümnes kord võistel-
da. Nendest seitsmel korral 
on ta tulnud individuaal-
selt esimeseks. “Seekord 
oli Kaitseliidu meistritiitli 
võit minu jaoks napimast 

napim, sest punktisum-
mas 2602 võita ühe punk-
tiga oma konkurenti, mis  
tähendab kuue kilomeetri-
sel rajal punktiskaalas ühte 
sekundit, “ lisas ta.

Roos ütles, et võistluse 
hea kohaga lõpetamise eel-
dus ongi see, et tuleb kõiki 
kolmel alal hea tulemus 
saada. “Aga tean Tartu 
maleva võistkonna kokku 
panijate nimel öelda seda, 
kui keeruline on leida sel-
liseid inimesi, kes tahavad 
ja suudavad nendel kolmel 
alal end proovile panna. 
Seega hindan kõigi meie 
panust kõrgelt ja usun, et 
üheskoos suudame seda 
teha ka järgneval aastal,“ 
tõdes ta.

Võidu sepistamisse pa-
nustanud Helen Saal lisas, 
et võidu tõi Tartule eelkõige 
tiimitöö. “Sellel  korral oli 
üldarvestuses oluline, et 
maksimaalne arv võistlejaid 
oleks stardis ning seda me 
ühe erandiga suutsime - 
kõikides vanuseklassides 
kolm kohustuslikku osale-
jat+1 varu (va mehed 40)  
j u h u k s ,  k u i  k e l l e l g i  
kolmest ei ole parim päev,“ 
rääkis ta.

Helen Saal soovis aga 
tänada eraldi Indrek Roosi, 
et tal on jätkuvalt tahtmist 
seda asja vedada ning hoo-
litseda kõigi raskuste kiuste 
meeskonna treeninguvõi-
maluste eest.

Sander Silm
Tartu maleva tsiviil- 

sõjalise koostöö spetsialist 

Sõjalise kolmevõistluse võitis juba 
üheksandat korda Tartu malev

Märtsi viimasel nädalavahetusel Väluste lasketiirus 
toimunud Jaak Kärneri nimelisel mälestusvõistlusel lask-
mises lahingrelvadest oli parim  Tartu maleva võistkond. 

Võitjate meeskonda kuulusid Martin  Merirand, Reijo 
Virolainen, Daimar Elp ja Ülar Laaneoja. Teisele kohale 
tuli Pärnumaa maleva esindus koosseisus Ivo Kivisaar, 
Aare Väliste, Margo Tärn ja Aldur Avamets ning kolman-
da koha saavutas Tallinna maleva võistkond koosseisus  
Toomas Niinemäe, Janis Aarne, Raul Erk ja Ain Muru. 

Individuaalses arvestuses saavutas esikoha Reijo  
Virolainen Tartu malevast, teine oli Aare Väliste Pärnumaa 
malevast ja kolmas Ülar Laaneoja Tartu malevast. 

Kokku osales võistlusel 14 võistkonda, neist  kaks 
võistkonda oli Lätist ja üks Soomest. 

Võistlusel tuli AK-4-st  lasta kümnelasulised 
seeriad kolmest asendist: lamades, püsti ja põlvelt.  
Jaak Kärneri mälestusvõistluse eesmärk on popularisee-
rida lahingrelvadest laskmist kaitseliitlaste hulgas ning 
selgitada seeläbi parim võistkond. Jaak Kärner oli enne 
Teist maailmasõda üks Eesti edukamatest laskuritest. Talle 
kuulub ka maailmameistri tiitel.

Eda Kivisild

Antsla üksikkompanii tegi märtsis kokkuvõtteid ja 
nenditi, et 2015. aasta oli tegus: vastu võeti viis uut liiget 
ning paranenud on osavõtt maleva õppustest ja üritustest.  

 Antsla kaitseliitlased osalesid avaliku korra tagami-
sel, parkimise korraldamisel, ralli julgestamisel ja Antsla 
valla rattatuuri julgestamisel ning avaliku korra tagamisel  
Vastseliina, Lasva ja Hauka laatadel.

Kaitseliitlased lõid kaasa Antsla ja Urvaste valla  
vabaõhu üritustel ning koostöö kohalike omavalitsustega 
Urvastes ja Antslas on hea. 

Eelmisel aastal oli oluline tegevus Saera lahingupaiga 
tähistamisel ja seal langenud kahe kaitseliitlase mälestuse 
jäädvustamisel. Mälestussammas avati 20. augustil 2015. 

Oleme ka tähtpäevadel asetanud pärjad Kaika ja Urvas-
te kalmistutele maetud Vabadussõjas langenutele, samuti 
mälestussamba juurde Antslas, Lepistus ja nüüd ka Saeras. 

Antsla kaitseliidul on väga pikk traditsioon Eesti  
Vabariigi aastapäeval Antsla kesklinnas piduliku rivistuse 
korraldamisel. Antsla rahvas on selle ürituse omaks võt-
nud ja sellel aastal oli päikesetõusu ajal kesklinnas üle 150  
inimese. Kaitseliidu Võrumaa maleva Antsla üksikkompa-
nii on jätkuvalt ühtehoidev ja tegus üksus ning ootab oma 
ridadesse uusi liikmeid, kes tahaksid panustada meie riigi 
julgeolekusse. 

Tiit Tõnts
nooremleitnant 

Antsla üksikkompanii pealik

6. aprillil rääkis OSCE vaatleja Edvard Sulg Viljandi-
maa omavalitsuste ja riigiametite juhtidele ning Sakala 
maleva isikkoosseisule sellest, milline on Luganskis elu 
kahel pool rindejoont. 

Kuulajad said teada, kuidas on lahendatud olmekü-
simused: veevarustus, elekter, kanalisatsioon, kaugküte.  
Samuti seda, mil moel toimub pensionite, toimetulekutoe-
tuste ja töötasu maksmine; kuidas toimub sõjapiirkonnas 
elanike tagamine vajaminevate toiduainete ja medika-
mentidega ning millised ja kui suured kohustused tekivad 
sõjapõgenike haldamisega.

Põhjalikum teemakäsitlus hõlmas Luganski piirkonda, 
kus Edvard Sulg täitis OSCE vaatlusgrupi ülema ülesan-
deid, kohtudes nii sealsete omavalitsusüksuste esindajatega 
kui ka sõjapealikega. 

Eriti valusalt puudutab sõja- ning lahingutegevus 
vanureid ja noori, kes on sotsiaalselt kõige haavatavam 
elanikkonna kiht ja saavad sellepärast kõige rohkem  
kannatada. Inimesed kaotavad oma töökohad ja sissetule-
ku, olgu selleks siis pension või palk.  Tekib suur puudus  
toiduainetest, esmatarbekaupadest ning meditsiinivahen-
ditest. 

Omavalitsusjuhid said ülevaate, kuidas ja milliseid 
kohustusi jäid täitma sealsed kohalikud omavalitsused 
lahingutegevuse ajal  ja pärast lahingutegevust.

Sama päeva õhtul andis Edvard Sulg Sakala maleva 
liikmetele põhjalikuma ülevaade toimunud lahingutege-
vustest, lahingu iseloomudest ning ka taktikalistest käiku-
dest, mida tal oli olnud võimalik vaadelda.

Oma Maa
 

Elva malevkond sai endale lipu

Kärneri laskevõistluse 
võitis Tartu malev

Antsla üksikkompaniil oli 
tegus aasta

OSCE vaatleja rääkis elust 
kahel pool rindejoont

Fotod: jaanus paekiviVõitjate meeskond Tartu malev.

Tartu maleva pealikult Kalle Köhlerilt võtab lipu vastu Elva malev-
konna pealik Aarne Salo.

Üks kolmevõistluse aladest on jooksukross.

Samuti võisteldakse laskmises.

Fotod: eHa jakOBsOn
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Täna 25 aastat ...
AJA LUGU

Kirjutage meile oma kogemustest 
Kaitseliidus omamaa@kaitseliit.ee

Mõned lehenumbrid ta-
gasi tegime selle taasloojate 
abiga algust meenutustega 
Kaitseliidu ja Sakala maleva 
taassünnist. Täna jätkame 
teemat maleva veteraniga, 
Harry Rebasega, kes pere-
konnanime poolest sarnane 
maleva kunagise kuulsa 
instruktori, tollal leitnandi 
auastmes, aga II maailma-
sõja keeristes ja võõrriigi 
sõjaväes koloneli auastmeni 
jõudnud Alfons Rebasega.

Pajatab Harry Rebane: 
„Mina astusin Kaitseliitu 
1991. aastal. Minu Kaitseliitu 
astumist ajendas kindlas-
ti kodune kasvatus ja isa 
eeskuju. Isa oli mul Võrus 
7. rügemendi 8. kompanii 
relvurohvitser lipniku au-
astmes. Mäletan teda ikka 
vormiriietes olevana nii nagu 
nägin teda hommikuti tee-
nistusse minevat. Eks teiseks 
tõukajaks oli ka see, et minu 
abikaasa vanaonu Oskar 
Särev oli omal ajal teenimas 
piirivalves Kallaste ja Alats-
kivi kordonite ülemana. Ta 
teenis välja kolonelleitnandi 
auastme ja 1934.aastal mää-
rati ta Kaitseliidu Saaremaa 
maleva pealikuks.” 

Guljaite, rebjata...

 Vahepeal toob Harry 
lauale albumi, kust näitab 
pilti, millel tema poolt for-
meeritud rühm eesotsas rüh-
ma pealiku Ago Metsariga 
teeb jalutuskäiku Viljandis. 
Selliseid jalutuskäike olevat 
tehtud aeg-ajalt selleks, et 
rahvale näidata, et Kaitseliit 
on olemas. Harry jätkab: 
„Lisaks sellele olin kolm 
aastat Viljandimaa riigikait-
seosakonna ülema major Jüri 
Valtini autojuhiks. Ülemal 
oli oluline, et tal oleks ikka 
relvastatud isik saatjaks. 
Samuti olin saatjaks noor-
tele, kes läksid Kuperjanovi 
pataljoni aega teenima. Osa 
noori viisin ka Meegomäele 
lahingukooli. Kaitseliidu 
algaastatest, kui Viljandis 
oli veel Nõukogude Liidu 
dessantväeosa, mäletan seda, 
et käisime õhtuti linnas pat-
rullimas. Olime erariietes, 
sest vormiriietust meil pol-
nud, ehkki mõned meist olid 
saanud venelaste käest juba 
midagi osta, aga Kaitseliidu 
käelindid meil juba olid. Ja 
kui me siis jalutasime Tallin-
na tänaval venelaste kasarmu 
juurest mööda, siis vahel 
vene sõdurid olid akna peal 
ja hüüdsid meile, et guljaite 
rebjata, mõ sevodnja otdõhajem. 
Üldiselt neid ei lastud enam 
kasarmust välja. Ühe mehe, 
kes ilmselt käis n-ö hüppes 
oma tütarlapse juures, püüd-
sime kinni. Mehel oli nutt 
varuks ja ma lasime ta sealt, 
kust ta välja oli pugenud 
tagasi kasarmusse minna, 
ei hakanud teda kiusama. 
1991. a kui Moskvas toimus 
putš, tahtsime Tasuja platsil 
teha linnarahvale koosole-
kut, siis dessantväeosa üle-
ma asetäitja poliitalal tuli 
meie juurde ja ütles, et ärge 
seda siin tehke, läheme maa-
valitsuse saali ja räägime 

seal. Talle oli antud Mosk-
vast korraldus igasugused 
miitingud või meeleaval-
dused likvideerida. Saalis 
sai talle esitatud küsimusi ja 
lõpuks lahkusime küllaltki 
rahumeelselt. Pärast ma jalu-
tasin nende kasarmu juurest 
mööda ja seal väraval oli 
valves automaadiga sõdur, 
küsisin temalt, et kuidas 
olukord on, sõdur vastas, et 
neilt korjati kõik raadiovas-
tuvõtjad ja televiisorid ära.”

Oma kodu otsimas

Küsimusele, kus male-
va staap tollal asus, vastas 
Harry, et kõigepealt käisid 
mehed koos Viljandi KEKi 
kontoris Riia maanteel, hil-
jem taheti küll endale saa-
da muusikakooli hoonet 
ehk endist Sakala maleva 
kodu, aga lõpuks lepiti ikka 
kokku, et kuna see maja oli 
muusikakooli vajadusteks 
üsna palju ümber ehitatud, 
Kaitseliit seda ei saa ja nei-
le anti kasutada Jakobsoni 
tänaval see hoone, kus enne 
paiknes Vene dessantväeosa 
staap. Räägib Harry Rebane: 
„Vahepeal kasutasime ka 
ruume riigikaitseosakonna 
hoones Jakobsoni ja Lossi 
tänava nurgal, kus varem oli 
nn sõjakomissariaat. Relvi 
saime esimest korda Jägalast, 
Kalevi pataljonist. Käisin 
nendel järel koos maleva 
staabiülema nooremleitnant 
Olev Tatariga riigikaitseosa-
konna sõiduautoga UAZ. 

Saime tookord sada Soome 
vintpüssi Pystykorvat ja sai-
me püssidele ka padruneid.  
Mõne aja möödudes käisime 
nn tankirusikate järel, saime 
veel Makarov-püstoleid ne-
likümmend viis tükki. Aga 
püstolipadruneid saime osta 
Vene ohvitseride käest ja 
nii võisime käia lasketiirus 
harjutamas. Veel oli võima-
lik nendelt osta kiivreid ja 
välivorme, aga kõike seda 
meeste endi raha eest.  

Jalgpalluritest 
kaitseliitlased

Mulle meenub ka see, et 
kui kuulutati välja Kaitselii-
du meistrivõistlused jalgpal-
lis, siis minu väimees, kes on 
kaitseliitlase Kalju Lillevere 
poeg Aivar ja oli endine 
Viljandi jalgpalliklubi Tule-
vik mängija (praegu muide 
jalgpallitreener) ning temaga 
oli teisi endisi sama klubi 
mängijaid, keda peeti juba 
vanadeks, aga mehed tahtsid 
mängida, tulid ühel päeval 
meie koosolekule või oli 
see siiski õppus ja soovisid 
astuda Kaitseliitu ja nii me 
moodustasime nende baasil 
Sakala maleva jalgpallimees-
konna. See võis olla kusagil 
1995. aasta paiku, täpselt ma 
ei mäleta. Aga seejärel kahel 
aastal Sakala malev tuli Kait-
seliidu meistriks jalgpallis. 
Mängud peeti pea kõikide 
malevate meeskondade va-
hel. Sakala esines tugevalt ja 
mõnda meeskonda loputati 

koguni tulemusega 17 : 1. 
Kord oli selline juhus, et Võr-
ru sõites läks meie auto teel 
rikki. Saime juhusliku autoga 
tagasi Viljandisse ja võtsin 
riigikaitseosakonna Volga ja 
teise autona minu abikaasale 
kuuluva Žiguli. Nendesse 
paigutasime siis kaheksa 
mängijat, rohkem meid ei 
olnudki, ja sõitsime uuesti 
Võrru. Mina olin meeskonna 
esindajaks. Mängiti kaheksa-
kesi võrukate üheteistkümne 
vastu aga võitsime ikkagi 
4 : 2. Asi oleks arenenud 
edasi, aga meie tollane staa-
biülem oli lubanud, et mehed 
saavad minna ka Soome, 
soomlastega mängima, aga 
seda lubadust ta täita ei suut-
nud ja mehed olid sellest 
nördinud ning nii kustus 
see ettevõtmine pikapeale 
ära. Need mehed ei olnud 
mitte ainult pallimängijad 
vaid nad osalesid ka meie 
relvaõppustel ja osa nendest 
olid ju teeninud nõukogude  
sõjaväes ja paar meest olid 
vist isegi reservohvitserid. 

Tallinnasse paraadile

1992. a veebruaris läks 
Sakala maleva rühm esimest 
korda Tallinna, vabariigi 
aastapäeva paraadile. Meid 
oli kusagil kolmekümne 
mehe ringis. Esimene paraa-
di proov toimus Kadrioru 
staadioni esisel väljakul. 
See oli 23. veebruari õhtul, 
vihma sadas ja öösel, kui toi-
mus paraadi peaproov, siis 
juba külmetas. Ma ei mäleta, 
mis oli kindral Laaneotsa 
aukraad tookord, aga tema 
juhendas meid ja käratas, 
et: „Kuradi traktoristid, kas 
te hakkate sammu pidama 
või ei hakka!”. Öösel kel-
la 11 paiku tegime Kaarli 
kiriku ümbert minnes oma 
kaks marsiringi ära. Olime 
läbimärjad, ööbisime tollase 
Merekooli võimlas. Mäletan 
veel seda, et paraadiks olime 
rivistunud Jaani kiriku juur-
de ja palju rahvast kogunes 
meid vaatama ning mõned 
naised lausa nutsid. Seljas 
olid meil Prantsuse sõjaväe 
suvised vormid, aga külm 
meil ei olnud. 

 Järgneb

Rein Kikas
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2016 aadressile omamaa@kaitseliit.ee märgusõnaga „fotokonkurss“.
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Parimatele auhinnad. Täpsemalt loe KL Sakala maleva facebook’i lehelt.
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Harry Rebane Viljandi Pärnu maantee surnuaial metsavendade mälestuskivi avamisel.
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elutöö. Fotod: eRakOGu


