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Tagasivaade mööduvale aastale
korraldasid Võhma noorkotkad
ja kodutütred ühise rühmalaagri, kus õpiti nii mõndagi uut
ja korrati ka vanu tarkusi ja
oskusi. 1. märtsist sai KL Sakala Malev uue staabiülema.
Sellele ametikohale asus major Andrus Tiitus, sünni poolest
pärnakas, kellel sõduripaunas
lisaks marssalikepikesele ka
hulka kogemusi staabitööst
1. Jalaväebrigaadi staabist
mitmetelt ametikohtadelt.

• Eesti Vabariigi 94. aastapäeva pidulik vastuvõtt Sakala
keskuses
• Taasiseseisvumispäeva tähistamine Mustlas

• Maakaitsepäev Mõisakülas

• Eesti Vabariigi aastapäeva pidulik jalutuskäik

• Laste kergejõustikupäev

• Kodutütarde ja noorkotkaste militaarlaager

Jaanuar – toimus Noorte
Kotkaste pealikute keskkogu,
millest võttis esmakordselt osa
vastvalitud Noorte Kotkaste
Sakala Maleva pealik ltn Valdur Kilk. Tähistati Vabadussõja vaherahu aastapäeva.
Aastavahetusel olid noored
Sakala ja Valgamaa malevatest talilaagris Välustes. Oma
Maa refereeris põhjanaabrite
riigikaitse alaseid tegevusi ja
avaldas ka tollal Afganistaanis,
Helmandi provintsis, teeninud
Eesti kaitseväelase poolt kirjutatud riigikaitse teemadest
ajendatud mõistujutu „Patrioodi muinasjutuke lollidele“.
Veebruar – loomulikult oli tähtsaimaks sündmuseks Tartu
rahu sõlmimise aastapäeva
tähistamine ja selle kajastamine. Valgamaa malev mälestas
sealt kandist pärit kindralleitnant Paul-Adolf Lille, VR I/2,
ja korraldas tema sünnikohas
asjakohase ettevõtmise. Sakala Ringkonna ja küllap ka
teiste ringkondade kodutütred
tähistasid aga Kodutütarde organisatsiooni 81. aastapäeva.
Veebruarikuu alguses toimusid
Järvamaal Kaitseliidu 2013.a.
meistrivõistlused murdmaa
suusatamises, millest Sakala
maleva suuskuridki osa võtsid
tulles 14 osalenud maleva
hulgas 10. kohale. Tulemus
oleks võinud olla paremgi, kui
malev oleks suutnud kokku

panna täisarvulise võistkonna.
Seekord oli rõhk peamiselt
noortel, kes esinesidki tublilt
ja neid toetasid meie tublid
kaitseliitlased politseinike hulgast. Sakala maleva Lembitu
üksikkompanii tutvustas Oma
Maa veergudel oma rühmapealikke. Kuu keskel pidas KL
Sakala Maleva Karksi malevkond oma aastakoosolekut.
Malevkonna pealik lausus seal
üsna karme sõnu lohakate
kaitseliitlaste kohta ja üldse
vähese isamaalise tunde ja
selle tutvustamise ning kasvatamise probleemide kohta.
Samasugust muret tundis ka
NK Sakala Maleva pealik, ltn
Valdur Kilk.
Märts – sellel kuul sai antud
ülevaade Oma Maa poolt
korraldatud küsitlusest Viljandi
maakonna kohalike omavalitsuste juhtide ja Kaitseliidu
suhete ja vahekordade kohta.
Analüüsi tulemused said kõigile teatavaks üsna mahukas
ülevaates. Tagantjärgi vaadates tuleb aga tõdeda, et ega
suurt midagi muutunud ei ole.
Küllap oli valdade ja linnade
juhtidel tegemist valimisvõitlusega ja ka nelja valla – Paistu,
Pärsti, Saarepeedi ja Viiratsi
valdade ühinemisega uueks
suureks rõngasvallaks – Viljandi vallaks – ümber Viljandi
linna. Loodame, et sellest on
tulu kõigile ja sedagi, et ehk

Viljandi vald saab peagi olema
teistele eeskujuks koostöös
Kaitseliiduga ja riigikaitselise
tegevusega üldse. Asub ju maleva staap nüüd Viljandi valla
territooriumil. Veebruarikuu
keskel külastas Sakala malevat ja teisigi malevaid uus Kaitseliidu ülem, brigaadikindral
Meelis Kiili. Sakala Ringkonna
naiskodukaitsjad kaalusid oma
tegevusi ja kavandasid uusi
suundi. Nende kiituseks tuleb
öelda, et nad ongi tegusad ja
sihikindlad ning tublid. Nendele võib alati loota. Usutavasti
on see nii ka teistes ringkondades. Märtsikuu esimestel
päevadel viidi Sakala malevas
läbi kolmepäevane talvine
ellujäämise kursus, milles osales pea 20 kaitseliitlast. Jätkus
ka koos Valgamaa maleva
kaitseliitlastega jaanuarikuul
alustatud Kaitseliidu tegevliikme sõdurioskuste baaskursus.
13. märtsil meenutati kindral
Johan Laidoneri, VR I/1, III/1,
ratsamonumendi juures tema
surma-aastapäeva koos Viljandi linnavalitsuse ja volikogu
liikmetega. 25. märtsil mälestati 1949.aasta märtsiküüditamise ohvreid nii Viljandis,
Tartus kui kindlasti ka teistes
kohtades, sest kannatas kogu
Eestimaa. Ja märtsikuu lõpul sõlmiti koostöö lepingud
Lõuna Politseiprefektuuri ja
Sakala ning Valgamaa malevate vahel. Päris kuu lõpul

Aprill – Sakala malevas oli
oluliseks sündmuseks Karksi
malevkonna kodu avamine
Karksi-Nuias. Oma Maa veergudel esitas Sakala maleva
pealik, major Köhler oma seisukohti ja arvamusi Kaitseliidu
ja kaitseliitlaste tegevustest
ja eesmärkidest tänapäeva
tingimustes, kutsudes inimesi
üles rohkem liituma Kaitseliiduga. Valgamaa malev aga
mälestas Helme vallast pärit
kindralmajor Jaan Sootsi,
VR I/1, kes etendas olulist
osa nii meie Vabadussõja
sündmustes kui hiljem Tartus
toimunud rahulepingu sõlmimise läbirääkimistes. Teda
on põhjus meenutada ka KL
Sakala Maleval, sest kindral
Soots oli 10 aastat maleva
juhatuse liikmeks. Naiskodukaitsjad Sakala ringkonnast
aga kutsusid külla füsioterapeudi Mikk Pärna, kes pidas
tähelepanuväärse esitluse
inimeste ihuhädadest ja nende põhjustest ning ka ravist.
20. ja 21. aprillil käisid Võru
linnas ägedad näidislahingud
Valgamaa, Võrumaa ja Põlva
malevate kaitseliitlaste ning
Kuperjanovi jalaväepataljoni
võitlejate osalusel. Samadel
päevadel korraldati Sakala
maleva järjekordne Sõduriproov-2013, milles seekord
osales 12 lahingpaari. Kuu
lõpul aga toimus noortele sõjalis-sportlik võistlus Laidoneri
rada, millest võtsid osa ka Läti
eakaaslased Jaunsardzest.
Mai – Oma Maa maikuu numbriga lõppes Sakala maleva
auliikme, Toonela teedel rändava Valev Kaska, mälestuste
avaldamine. 4. mail tegid Valgamaa maleva kaitseliitlased
talgutööd Helme koduloomuuseumi juures. 8. mail korraldati
Sakala maleva staabis ajakirja
Kaitse Kodu toimetuse väljasõidu koosolek, kus teavituspealikud ja teised pealikudki
said õpetust sellest, kuidas
käsitleda erinevaid teemasid
ehk kuidas kirjutada maleva
portreed. 24. mail korraldas
Noorte Kotkaste Sakala Malev
Karksi valla kultuurikeskuses
Noorte Kotkaste 83. aastapäeva piduliku koonduse, millest
võtsid osa lõunanaabrid Valmiera rajoonist.
Järgneb lk 2
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Jõulukuu mõtisklusi
Ja käes ta on, aasta viimane kuu, mille möödumisel
tuleb hakata aasta-arvuks
kirjutama juba 2014. Mida
see aasta meile tõi ja mida
ta meilt võttis? Kui üldiselt
öelda, siis oli kindlasti nii
head kui kurba. Võib arvata, et kõikides Lõuna-Eesti
Kaitseliidu malevates läks
väljaõppe ja ka seltskondliku
tegevuse tase paremaks,
oli saavutusi ja võite, aga
eks oli ka kaotusi. Sakala
malev kaotas sel aastal mitu
oma väärikat liiget, juulikuul
suri maleva auliige ja Narva
pataljoni veteran Villis Lindmäe, samal kuul saatsime
viimsele unele maleva ühe
taasasutajatest ja samuti
II Maailmasõja veterani,
Eesti Sõjameeste Sakala
Ühingu liikme, kauaaegse
Olustvere tehnikumi õpetaja,
Eduard Veersalu, augustikuu
keskel sängitasime Tarvastu kalmistule ühe maleva
taasasutajatest Karl Kobin`i,
augustikuu eelviimasel päeval tuli surmasõnum maleva
veterani Enn Paap´i kohta
ja veel eelmise, novembrikuu, lõpul sängitati Paistu
surnuaiale maleva seeniorliige, samuti II Maailmasõja
veteran Raimund Toom. Aga
nende asemele astusid noored tublid mehed Kaitseliitu,
tööle ja teenistusse maleva
staapi ja Sakala malevas
ka Noorte Kotkaste organisatsiooni juhiks. Oli teisigi
muutusi ja tuli uusi tegijaid.
Endine noorkotkas ja kaitseliitlane Martin Suigussaar
lõpetas edukalt Kõrgema
sõjakooli algastme, ülendati
nooremleitnandiks ja asus
teenistusse Logistikapataljoni. Eesmärk on ju meil
kõigil üks ja sama – KAITSE
KODU! Pole oluline, kus või
mida sa konkreetselt teed.
Kas teed seda kaitseliitlasena või kaitseväelasena, kas
oled reamees, allohvitser
või ohvitser. Igaüks muidugi
oma võimete, oskuste ja
teadmiste kohaselt. Maailm
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on muutunud keerulisemaks,
ohtusid on lisandunud ja
need on muutunud tihti lausa
ära-arvamatuteks. Seega on
tarkus tarviline vara. Õpime!
Jõulud, pühad, millega kristlik maailm tähistab lunastaja
– Jeesus Kristuse – sündi ja
mis väga iidsetel aegadel
oli märgiks valguse võidust
pimeduse üle, sest selle aja
paiku on ka talvine pööripäev, mil põhjapoolkeral lõpeb päevase aja lühenemine
ja päev hakkab pikenema,
et taas suvisel pööripäeval
– jaanipäeva paiku hakata
jälle liikuma vastupidises
suunas. Nii toimub see vääramatult aastast-aastasse,
see on looduse ringkäik, kus
neli aastaaega üksteise järel
vahelduvad ja igaüks neist
toob kaasa midagi vajalikku
ja meeldivat või ka ebameeldivat, aga siiski vajalikku.
See on AASTA. Ja peagi on
üks selline ajaühik jälle oma
täismõõdu saanud ning aega
hakkab mõõtma uue järjekorranumbriga aasta.
Jääb loota, nagu seda alati
on loodetud ja soovitud,
et uus aasta on eelmisest
parem, meeldivam ja kasulikum. Seda siiski ainult siis,
kui me ise oskame sellele
abiks olla ja teha kõike paremini, targemini ja ilusamini.
Öeldakse ju, et igaüks on ise
oma õnne sepp. Sepistagem
siis uuel aastal Eesti riigikaitset paremini kui suutsime
seda teha mööduval aastal,
õppigem, harjutagem ja toetagem ka üksteist meie ühise
eesmärgi nimel, et meie kodudel ja peredel, Eesti riigil
tervikuna oleks hea, tark ja
tugev kaitse. Selleks me ju
olemegi.

Õnne, jõudu ja edu
kõigile uuel
2014. aastal!
R.K.

Sakala Malev
tähistas
aastapäevi
16. novembril kogunesid Kaitseliidu Sakala Maleva tegusamad liikmed, külalised ja
loomulikult ka teised selle
ettevõtmisega seotud isikud
Viljandis Pärimusmuusika
Aita, et tõsi küll väikese hilinemisega, koos tähistada Sakala
maleva 96. ja Kaitseliidu 95.
aastapäeva. Meeldivalt ebatraditsioonilise peokõne pidas
maleva pealik, major Köhler,
kes kokkuvõtlikult rääkis mööduva aasta ettevõtmistest, nii
saavutustest, kui ka sellest,
mis võib-olla saavutamata
jäi. Suurimaks saavutuseks
malevale aga ka Kaitseliidule
üldiselt oli kindlasti Väluste
kaasaegse lasketiiru valmimine, mis annab uued võimalused parema väljaõppe korraldamiseks. Puuduseks on
endiselt kaitseliitlaste osavõtt
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maleva õppustest ja teistest
ettevõtmistest, mis võiks siiski
hoopis aktiivsem olla. Seejärel
anti üle väljateenitud autasud,
uued auastmed ja meened
tublimatele kaitseliitlastele.
Peokülalisi rõõmustasid oma
esinemisega Viljandi flamenko
tantsuklubi DUENDE tublid
daamid ja korraldati ka põnevust pakkunud mälumäng.
Vahepeal võeti kehakinnitust
ning koosviibijatel oli aega ka
ise tantsusamme keerutada.
Koosviibimisel osalesid kutsutud külalistena ka maleva
koostööpartneri – Kesk-Soome Reservväelaste piirkonna
– neli esindajat eesotsas piirkonna juhi Jouko Hyppösega.
Tuleb tõdeda, et aastapäevi
tähistati seegi kord vääriliselt.
R.K.

Juuni – kuu alguses korraldas NKK Sakala Ringkond
maleva pealiku, major Köhleri
palvel kergejõustikuvõistluse
lastele. Kaasa olid tõmmatud
ka maleva juhatuse liikmed ja
kaitseliitlased kohtunike ja abimeestena. Võistlus oli esinduslik, selle avas maleva pealiku
kauaaegne abi, põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder. Võistluse edukaks korraldamiseks andsid oma panuse
ka mitmed Viljandi ettevõtted,
Viljandi linn ja muidugi malev
ise. Jaanilaupäeval tähistati
koos Võidutule vastuvõtmisega ka maakaitsepäeva. Sakala
malev korraldas selle seekord
Mõisaküla linnas. Kuna ka ilm
soosis ettevõtmist igati, läks
kõik kenasti korda. Juunikuu
keskpaiku alustas Sakala malevas tööd noorkotkastega uus
instruktor, lipnik Henri Paavo.
Kuu lõpus vahetas Valgamaa
malevas Valga üksikkompanii pealiku Kalev Härki välja
senine Helme üksikkompanii
pealik nooremleitnant Heldur
Tellmann.
Juuli – 15. kuni 21. juulini
toimus Leedumaal, Ruklas
„Žalgiris-2013“ nimeline noorte
militaarlaager, millest võttis osa
ka Sakala maleva noorte kotkaste 7-me liikmeline esindus,
kes sai sealt tublisti kogemusi.
Valgamaa maleva kaitseliitlane
Aili Popp võitis Euroopa meistrivõistlustel kombineeritud
jahilaskmises pronksmedali.
Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu tegi kirjaliku pöördumise
Eesti Vabariigi valitsuse, Presidendi, Riigikogu liikmete ja
kõigi eestimaalaste poole Tartu
rahulepingu järgse riigipiiri
küsimuses. Seda avaldades
rõhutas Oma Maa Eesti Vabariigi põhiseaduse § 1 – „Eesti
on iseseisev ja sõltumatu
demokraatlik vabariik, kus
kõrgeima riigivõimu kandja
on rahvas. Eesti iseseisvus ja
sõltumatus on aegumatu ning
võõrandamatu.“ Seda tasub
meeles pidada ja järgida ka
tänasel päeval, mitte lüüa käega ja öelda, et minust ei sõltu
mitte midagi. Sõltub küll! 28.
juulil toimus KL Sakala Maleva
rühmade vaheline laskevõistlus, kus osales 8 võistkonda
ja milles võitjaks tuli pioneerirühma võistkond. Juulikuu oli
väga kurb Sakala malevale,
sest vaid päevase vahega
surid kaks maleva veterani, II
Maailmasõjas võidelnut, Eduard Veersalu ja Villis Lindmäe.
August – 16. augustil avati
Valgas Vabadussõja taastatud
ausammas. See oli pidulik
sündmus, milles osalesid Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves, kaitseminister Urmas
Reinsalu ja teised tähtsad
isikud. 9. kuni 11. augustini korraldasid Sakala, Tartu ja Valga
NKK ringkondade naised Mari
Raamoti mälestusele pühendatud jalgrattamatka Valgamaa
teedel tutvudes kohalike huviväärsustega. Samadel päevadel viibis 6 Sakala maleva esindajat Soomes Keuruu linnas
Kesk-Soome Reservväelaste
piirkonna külalistena nende
maakaitsepäeva pidustustel,
kus kohaliku pioneerirügemendi ajateenijad andsid sõdurivande ja korraldasid piduliku
jalutuskäigu. Lisaks toimus pioneerirügemendi tehnika ja relvade näitus, aktus ning Soome
õhujõudude orkestri kontsert.

• Maleva suurõppus Mulgi mäss 2013
Jäi pisut aega ka saunamõnu
ja Soome karastavat järvevett
nautida. 12. augustil korraldati
Viljandis „Noortepäev 2013“
kus esinesid ka Sakala maleva
noorteorganisatsioonide esindajad. 20. augustil korraldas
Karksi malevkond Mustlas
Eesti riikliku iseseisvuse taastamise 22. aastapäeva puhul
piduliku Kaitseliitu tutvustava
ettevõtmise, kus osales ka Viljandi maavanem Lembit Kruuse. Korraldati relvade näitus ja
naiskodukaitsjad valmistasid
kohapeal korraliku sõdurisupi, noorteorganisatsioonid ja
naiskodukaitsjad tutvustasid
rahvale endi tegevust. Ka kohalik päästeteenistuse üksus
ja politsei lõid ettevõtmises
kaasa. Oma Maa avaldas tõlkeloo tegevusest helikopterite
vastu. NKK Sakala Ringkond
aga korraldas 25. augustil
kogupere ettevõtmise igapäeva turvalisuse teemal.
Kodutütred käisid oma Alutaguse sõsaratega matkamas
Manilaiul. Kuu viimasel päeval
viidi Valgamaal, Unikülas, läbi
kombineeritud laskevõistlus
„Koloneli laskmine 2013“, kus
Sakala võistkond jäi 10 osaleja
hulgas 5. kohale, edestades nii
KVÜÕA kui Läti Zemessardze
võistkondi. Eestis jätkas oma
tänuväärset tegevust mälestusfond „Ristideta hauad“ meie
langenud metsavendade mälestuse säilitamisel.
September – Oma Maa meenutas juba teist korda N.Liidu
koletut kuritegu oma rahva vastu, kui 14.septembril 1954.a.
Totski polügoonil Orenburgi
oblastis katsetati taktikalisel
õppusel omaenda sõdurite ja
ohvitseride ning ka tsiviilisikute
peal tuumarelva, lõhates õhus
aatompommi. Selle läbi sai
ühe hetkega surma, surmavaid vigastusi või eluaegse
invaliidsuse ligikaudu 60 000
inimest, koduloomadest, küladest, loodusest ja muust varast
rääkimata. Selle sigaduse
korraldas N.Liidu tollane kaitseminister, marssal G.Žukov.
(Olgu ta neetud!) 6. septembril
algas Sakala maleva poolt
korraldatud kolmepäevane
noorte militaarlaager Välustes,
kus osales 101 aktiivset noort,
kes said põneva elamuse ja
uusi häid kogemusi. 19. kuni
22. septembrini korraldas ka
Sakala malev oma aasta tähtsama õppuse – koostööõppuse „Mulgi mäss 2013“, milles
osalesid Päästeameti ning
Politsei- ja piirivalveameti üksused. Õppus oli kasulik kõigile
osalistele näidates ühelt poolt
nende võimekust, oskusi ja võimalusi aga teisalt ka puudusi ja
vajakajäämisi kriisiolukordade
lahendamisel. 22. septembril
tähistati Tallinnas juba kolmandat aastat vastupanuvõitluse
päeva. Selle eestvedajaks on
Eesti Memento Liit, keda toeta-

• Sakala ringkonna naiskodukaitsjad on välismissioonidel
teenivatele kaitseväelastele sokke ja kindaid kudunud
juba neli aastat! Pildil valik 2013. aasta kudumeid!
sid erakond IRL ja Tallinna Linnavalitsus. 26. septembril viidi
Viimsi mõisa pargis läbi „XIV
kindral Laidoneri Olümpiateatejooks“, millest 8 noorega osa
võttis ka Sakala malev. Taas oli
tegev NKK Sakala Ringkond,
kes viis Viljandi järve lähistel
läbi järjekorras neljanda „Sakala seikluse“ nimelise võistluse,
milles osales 16 võistkonda.
Sellega tutvustades rahvale ka
naiskodukaitse organisatsiooni
ja sealseid tegevuse võimalusi.
Oktoober – 2. oktoobril autasustasid endised metsavennad
kaitseminister Urmas Reinsalut Endiste Metsavendade
Liidu 2. klassi teeneteristiga
märkides sellega ära ministri
panust metsavendluse jäädvustamise toetamisel. 4. kuni
6. oktoobrini ja 25. kuni 27.
oktoobrini korraldas NKK Sakala Ringkond Vana-Võidus,
Viljandi Ühendatud Kutsekeskkooli õpilaskodus üle-eestilise
esmaabi instruktori kursuse.
10. oktoobril kinnitas Vabariigi
valitsus Kaitseliidu uue kodukorra. 11. oktoobril kogunes
KL Sakala Maleva laskeväljale
Välustesse auväärne seltskond eesotsas kaitseminister
Urmas Reinsaluga ja Kaitseliidu ülema, brigaadikindral
Meelis Kiiliga. Kohal oli ka KL
Sakala Maleva pealiku abi,
põllumajandusminister HelirValdor Seeder. Põhjuseks
oli äsja valminud kaasaegse
Väluste lasketiiru avamine.
Nüüd on kaitseliitlaste ja nende
koostööpartnerite kasutuses
moodsa tehnikaga varustatud
300 meetri lasketiir, kus on laskedistantsid alates 5 meetrist.
12. kuni 20. oktoobrini toimus
Rapla, Kohila ja Märjamaa
valdade aladel Kaitseliidu kooli
kursantide lõpuharjutus Kaitseliidu Harju, Rapla, Järva,
Pärnumaa ja Viru maleva
kaitseliitlaste osavõtul. Kokku
osales sellel õppusel ligikaudu
500 kaitseliitlast ja instruktorit.
November – 16. novembril
tähistas KL Sakala Malev
oma 96. ja Kaitseliidu 95.
aastapäeva piduliku koosviibimisega Viljandi Pärimusmuusika Aidas. Anti kätte uued
auastmetunnused, vääristati

tublimaid ja pakuti ka meeldivat
meelelahutust. Koosviibimisel
osalesid külalistena ka KeskSoome Reservväelaste piirkonna esindajad. 27.novembril
tähistas NKK Sakala Ringkond
traditsiooniliselt oma 86. aastapäeva piduliku koosviibimisega
Viljandi Grand Hotelli restoranis. 28. novembril aga õnnitleti
Pärnus, Linnakodaniku Majas,
aktusel Kaitseliidu Sakala Maleva auliiget August Puuste´t
tema 100. sünnipäeval. Mees,
kes on 5 aastat vanem kui
Eesti Vabariik, on läbi käinud
pika ja raske elutee, millest
12 aastat tuli tal olla Norilskis
sunnitöölaagrites ainult selle
eest, et ta oli Eesti Vabariigi
kodanikuna ka kaitseliitlane
ja selletõttu idanaabri väärastunud mõtteviisi tõlgendusel
loomulikult „üks neetud fašist“.
Tema vitaalsus ja kustumatu
tung teadmiste järele on teinud
temast nii Eesti kui arvatavalt
kogu Euroopa vanima üliõpilase, kes käib regulaarselt
kuulamas loenguid TÜ Pärnu
Kolledži juures tegutsevas
Väärikate Ülikoolis. Ja käib
mitte kepi najal vaid sirge seljaga ja püstipäi. Teda võib auga
nimetada eestluse etaloniks.
Samal päeval peeti Viljandi
politseijaoskonna spordisaalis
võrkpallivõistlus Kaitseliidu,
Politsei- ja piirivalveameti ning
Päästeameti kohalike organisatsioonide vahel, millest
võitjana väljus seegi kord
Kaitseliidu võistkond.
Detsember – on kindlasti
kokkuvõtete ja aruannete tegemise ja esitamise kuu, aga ka
uute kavade ja sihtide seadmise kuu. Loomulikult on jõulud
ja talvine pööripäev selles kuus
märkimisväärsed, aga eks tuleb pingelise tegevuse kõrval
leida aega ka puhkamiseks
ja talverõõmude nautimiseks
kui ilmataat seda lubab. Ja
ka valvel tasub olla alati, sest
nagu ütles Joosep Toots – „ei
või kunagi teada, millal sulle
sada punanahka selja tagant
kallale tormavad!“
Nii ongi taas üks aasta selja
taha jäämas ja ees ootamas
uus oma rõõmude, murede ja
toimetustega. C´est la vie – nii
on elu! Head vana-aasta lõppu!
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Iga hetk me elus on kordumatu
Peaaegu sajandipikkune ajalugu on juba iseenesest piisav
õigustus mistahes eluvormi
olemasolule. Sajand on pikem
kui keskmine inimelu. Järelikult on sajandivanust organisatsiooni pidanud tähtsaks
mitu põlvkonda.
On saanud kenaks tavaks
koguneda Naiskodukaitse
Sakala Ringkonna aastapäeva tähistamiseks igal aastal
27. novembril ühte või teise
pidusaali ning tervitada üksteist tähtpäeva puhul. Nii oli ka
käesoleval aastal, mil koguneti ringkonna 86. aastapäeva
tähistamiseks Grand Hotelli
restorani.

Uue eluaasta täitumine ei
tähenda siiski ainult pidustusi.
See on aeg mõtlemiseks - mis
oli, mis on, mis saab olema.
Me hoiame nõnda ühte,
kui heitunud mesilaspere.
Me hoiame nõnda ühte
ja läheme läbi mere…..
Just nende, Paul-Erik Rummo luuleridadega, juhatas
ringkonna esinaine, pr Tiina
Ott, sisse meie aastapäeva
peo. Oma peokõnes võrdles
ta meid nii usina mesilasperega, kelle hoogne eesmärgile
orienteeritud tegutsemine
saavutab ühiskonnale vajaliku

lõpptulemi kui ka hapra lumehelbekesega, mille haprus,
ilu, visadus ja mitmekülgsus
meile – naiskodukaitsjatele nii omane on. Kõik need
omadused on vajalikud, et
organisatsioonina edasi kesta.
Meie organisatsioon on meie
inimesed. Naiskodukaitse
Sakala Ringkond on kui maal,
millele kunstnik aina lisab
uusi värve ja pintslitõmbeid,
muutes maali täiuslikumaks,
selle imelise maali autorid
oleme meie kõik! Meile on
antud suur vastutus kanda
edasi Naiskodukaitse aateid,
väärtustada meie kodumaad,
oma riiki ja rahvast, kultuuri ja

pärandit. Kõige selle juures
ei tohi me unustada üksteist,
oma lähedasi, sõpru ja teisi
kaasmaalasi. Oluline on, et me
oskaksime näha enda kõrval
teisigi, märgata olukordi, kus
vajatakse meie abi, tunneksime ära headuse ja hoolivuse
ning suudaksime seda ka ise
pakkuda. Ja seda kõike mitte
ainult täna, vaid ka edaspidi.
Siis said tervituseks sõna külalised. Suurimaks üllatajaks
osutus Kaitseliidu Sakala Maleva pealik, major Kalle Köhler,
kes tervitas osalejaid südamliku
luuletusega. Õnnitlejate seas
oli ka riigikogu liige Helmen
Kütt, kes tundis head meelt
rohkearvulise naiste seltskonna
üle, mis tema igapäevatöös
väga tavaline just pole.
Kõlab juba klišeena, kuid
meie organisatsiooni peamine
rikkus on südamega inimesed. Päris kindlasti on meie
organisatsioonil kindel tulevik,
kui on olemas sedavõrd palju
hoolivaid inimesi nagu meil
täna on. Ringkonna esinaisel
oli kindlasti rõõm ja suur au
seista selle päeval oma organisatsiooni kaaslaste ees ja
tänada inimesi, kes on andnud
NKK Sakala Ringkonna arengusse oma panuse ja anda
neile üle tunnustused.
On sõnadest vähe,
et tänada Sind,
on sõnad vaid südame kaja.
Seepärast kuula südameid
siis sõnu ei olegi vaja.

Läti Vabariik
95
18. novembril tähistas Läti
Vabariik oma 95. aastapäeva.
Seoses sellega olin kutsutud
koos kahe aktiivse Sakala
maleva noorkotkaga, Andres
Eelmaaga ja Riko Rahestega
naabrite pidupäeva ettevõtmistele Riiga. Sinna sõitsime
koos Ruhja (Rujena) ja Volmari (Valmiera) Jaunzardse
noorteorganisatsiooni liikmete ja meie heade sõprade
ning koostööpartneritega,
Gātis Cersinsiga ja Ojārs
Abolsiga. Nimetatud Jaunzardse instruktoritega on
Sakala maleva noorteorganisatsioonidel olnud meeldiv
koostöö juba 5 aastat. Riias
külastasime esmalt Läti sõjaajaloo muuseumi Riia kesklinnas. Nimetatud muuseumi
külastus on kõigile huvilistele
tasuta ja annab hea ülevaate

Läti pinnal toimunud sõjaajaloolistest sündmustest.
Pärast muuseumi külastust
siirdusime vaatama Läti Vabariigi kaitsejõudude paraadi.
Toimunud sõjaväeparaad
jättis igati esindusliku mulje. Erilist vaimustust tekitas
rahva hulgas NATO liitlasvägede ja Läti kaitsejõudude
paraadmarss, sõjatehnika
osalemine ja õhujõudude
lennukite ning helikopterite
ülelend paraadil.
Muljed Läti Vabariigi 95. aastapäevast on igati positiivsed
ja ehedad ning võime kõigile
julgelt soovitada külastada ka
Läti Vabariigi 96. aastapäeva
ettevõtmisi aasta pärast.
Meelis Eelmaa
Noorte Kotkaste „Ilvese“
rühma rühmaülem

Naiskodukaitse Liiliaristi hõberist annetati kapral Andu
Heinsoole.
Naiskodukaitse Liiliaristi V klassi teenetemärk annetati naiskodukaitsjale Marju Lohkile.
Naiskodukaitse Keskjuhatuse
tänukirja said Vika Zieds ja
Jane Särg.
Naiskodukaitse Sakala Ringkonna tänukiri anti Helena Jallaile, Anne-Liis Taimile, Annika
Tagakülale, Signe Sõkkalile,
vanemleitnant Enn Sihverile
ja kapral Elvo Suigusaarele.
Traditsiooniliselt peeti meeles
ka aktiivses tegevuses osalenud naiskodukaitsjaid. Sellel
aastal täitus kümme aastat
meie organisatsioonis Vika
Ziedsil ja Ene Sügaval. Lisaks
tänati väikeste meenetega
ka teisigi aktiivseid naiskodukaitsjaid.
Peoõhtu kulmineerus Viljandimaa Slaavi Kultuuriühingu
naisansambli VESNA esinemisega. Nende juhendajaks

on juba üheksandat aastat pr
Külli Salumäe. Aastapäevapeo
meelelahutuslikku osa mitmekesistas ka ansambel EHA,
keda juhendavad pr-d Eda ja
Esta Kivisild.
Tegemist oli taaskordse tänu
avaldamisega tublimatele naiskodukaitse liikumisest osavõtjatele ja toetajatele, kuid taolise
ettevõtmise kestmajäämine
ja traditsiooniks muutmine on
korraldajate kindel lisaeesmärk. Meie organisatsiooni
väärtus kasvab ajas ja omandab tähenduse järjest rohkematele inimestele.
Jakob Hurt on öelnud: „Eestlased ei ole mitte kärbsed,
kes täna sünnivad ja homme
surevad, vaid üks vana ja
visa rahva sugu, kes ammu
juba maailmas on elanud
ja ka pärast meid veel kaua
kestma saab.“
Tiina Ott
Piret Taim
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KL Sakala maleva auliige
August Puuste tähistas oma
sajandat sünnipäeva

28. novembril tähistati Pärnus,
Linnakodanike Majas, Kaitseliidu Sakala Maleva auliikme
ja Eesti vabaduse eest vankumatult seisnud August Puuste
sajandat sünnipäeva. Kohal
oli ülimalt auväärne seltskond
– Pärnu Sõjameeste Ühingu
laulukoor, juubilari võitlus- ja
Siberi vangilaagri kaaslased,
Kaitseväe ohvitserid, kaitseliitlased, Kaitseliidu Sakala maleva
staabiülem, Pärnu linnapea, sugulased, lähedased, head tuttavad ja paljude organisatsioonide
esindajad. Aktuse avas Pärnu
parimaid akordioniste, kelle
esitatud paladega nagu väga
tabava muusikapildina kanti
ette kogu juubilari elulugu. Tervituskõnedes nimetati August

Puustet Eestimaa uhkuseks ja
eestluse etaloniks, Euroopa
vanimaks üliõpilaseks ja vingeks meheks, kelle elu lugu on
Eesti Vabariigi lugu ehkki mees
on viis aastat vanem kui Eesti
Vabariik. Mitmete juubilarile üle
antud autasude hulgast kerkis
esile Kaitseliidu ülema isiklik
mälestusplaat. Kõlas ka mehine
ja kaunis koorilaul vaheldumisi
eakate solistide esitustega.
Harva võib ette tulla nii harrast
ühtekuuluvuse tunnet, mis valitses tollel aktusel. Lahkumisel
küsisid vanahärrad üksteiselt:
„Palju sul veel Augustini on
jäänud? Mul on kümme“ - „ Mul
seitse“. – „Mul viis“.
Kohal käis Priit Silla

Rahulikke jõule ja meeldivat aastavahetust
soovivad oma lugejatele
Oma Maa toimetajad!

Järjekordne jõuametkondade
sõbralik mõõduvõtmine võrkpallis
28. novembrikuu päeva pärastlõunal kogunesid taas Viljandimaa jõustruktuuride võrkpallurid, et selgitada endi keskelt
parim võistkond. Viljandi politseijaoskonna spordisaalis
olid võistluse algust ootamas
Päästeameti, Politsei ja Kaitseliidu Sakala Maleva staabi
võistkonnad. Viimased olid
eriti ärevil, kuna neil tuli kaitsta
eelmise aasta võidukarikat.
Loosi tahtel tulid esimestena
platsile Politsei ja Päästeameti
võistkonnad. Politsei võistkonnas lõid kaasa ka kaks vaprat
naist Päästeameti täielikult
maskuliinse võistkonna vastu.
Tasavägine pallilahing lõppes
seekord Politsei võistkonna
võiduga. Järgmises mängus
oli Sakala maleva võistkonna
vastaseks Päästeameti meeskond ja kahjuks tuli päästjatel
ka selles mängus kaotus vastu
võtta. Turniiri esikoha otsustas
viimane mäng Politsei ja Sakala maleva staabi võistkondade
vahel, milles tugeva pingutuse
tulemusena suutis Kaitseliidu
võistkond parem olla ja seegi
kord võidukarikas enda valdu-

sesse jätta. Politsei võistkond
pidi leppima teise kohaga, mis
aga näitab, et nad on aasta
jooksul tublisti harjutanud ja
suutsid seekord eelmise aasta kolmandalt kohalt sammu
võrra kõrgemale tõusta. Pärast
mänge istuti sõbralikult laua
taha ja analüüsiti mängude
käiku. Ühiselt tõdeti, et veel
paremate tulemuste saavutamiseks on ikka vaja pisut
rohkem koosmängu harjutada ning ainult kord aastas
võistluseks välja tulemine ei
suuda korralikku mänguvormi
pakkuda. Kaitseliidu staabi liik-

med käivad üsna regulaarselt
võrkpallimängu harjutamas
teisipäeviti ja neljapäeviti politseijaoskonna spordisaalis,
vastavalt omavahelisele koostöö lepingule. Nendest harjutustest võtavad osa ka mõned
politseinikud. Nüüd lubasid ka
Päästeameti vaprad mehed
nende treeningutega ühineda,
sest seekordki rääkisid tulemused enda eest ja vanarahva
tarkus ju ütleb täiesti üheselt
mõistetavalt, et harjutamine
teeb meistriks. Seekordselgi
jõukatsumisel osalenute üldine meeleolu oli aga väga

positiivne sest tegemist oli ju
ikkagi vaid sõpruskohtumistega. Vestlusringis pakuti välja,
et sellised sportlikud ühised
ettevõtmised võiksid toimuda
sagedamini. Mõõtu võiks üksteiselt võtta ka teistel spordialadel nagu näiteks korvpallis,
bowlingus või kasvõi saalihokis. Järgmise võistluse lubas
korraldada Päästeamet. Eks
jääme siis põnevusega ootama
missugusel spordialal järgmine
omavaheline sõbralik jõukatsumine toimub.
Piret Taim

Toimetaja
pöördumine
Kui 2011.a. jaanuarikuul asusin
toimetama Lõuna-Eesti Kaitseliidu malevate ajalehte Oma
Maa, avaldasin sama kuu juhtkirjas enda tegevuse põhimõtted selle lehe toimetamiseks.
Minu arusaamine oli, et see leht
on mõeldud kaitseliitlastele ja
seda ka teevad kaitseliitlased
lehele kaastööd tehes. Paraku
ei ole see päris nii läinud. Ei
taha kuidagi öelda, et tänased
kaitseliitlased oleks kirjaoskuse
minetanud või oleks nii laisaks
muutunud, et ei viitsi kirjutusvahendit kätte võtta või tänapäevaselt arvuti klahvistikku kasutada.
Samuti on ilmne, et malevates
ikka midagi pidevalt tehakse,
millest kirjutada, seda peaks
ju olema. Ometi on kaastööd
Lõuna-Eesti malevatest rohkem
kui visad tulema. Kui Sakala malevas on tunda maleva pealiku
mjr Köhleri tuge, kes pidevalt
ja tungivalt soovitab maleva
allüksustel ja allorganisatsioonidel oma tegevusest kirjutada,
ja see annab ka tulemusi, siis
teistes malevates samasugust
soovi ei paista eriti olevat. Heast
küljest tuleb siinkohal siiski ära
märkida Valgamaa malevat ja
selle teavituspealikut vbl Vello
Jaskat. Kaitseliidu auliige, hr
Enn Tarto on teinud kaastööd
peamiselt Memento organisatsiooni tegevuse põhjal, mis on
kahtlemata samuti vajalik, sest
need inimesed oma vaimsusega
on meile kõigile eeskujuks vastupanuvõitluses. Võrumaa ega
Põlva malevatest ei ole viimase
pooleteise aasta jooksul laekunud pea ühtegi kirjutist. Mis põhjusel, seda ei oska isegi arvata.
On selleks mugavus, laiskus,
rumalus, kadedus või koguni
tahtmatus? Ilma põhjuseta aga
ei sünni siin ilmas mitte midagi.
Üheks põhimõtteks, mille
2011.a. avaldasin, oli, et lehe
kaudu saaks vahetada kogemusi ja anda oma mõtte- ja
võitluskaaslastele teada oma
tegevustest ning omakorda
teada saada, mida head ja
kasulikku või uuenduslikku
tehakse teistes malevates.
Koos õppides ja tegutsedes on
kergem vältida asjatuid vigu ja
tarbetuid uuringuid. Loomulikult
ei saa kord kuus ilmuv nelja
leheküljeline ajaleht olla samas
mahus ja sama asjalik, kui on
näiteks ajakiri Sõdur või meie
oma ajakiri Kaitse Kodu. Ometi
saaks ka siin levitada piisavalt
kaitseliitlastele vajalikku teavet,

rändrahn Eestis, mis asub
suure riigimaantee tammis.
Kohalike elanike saavutusele
lisab kaalu see, et kivi ei ole
muinsus- ega looduskaitse all.
Kuni eelmise aastani Vaivara
vallas keskkonnanõunikuna
töötanud Helmi Kaljurand
kutsus oma sõnavõtus Eesti
rahvast üles oma hiiepaikasid
hoidma. “Meie Vaivara vald
ja samuti Hiiemetsa hiis on
eelnevatel aegadel palju kannatanud. Me saame kaitsta
vaid riismeid, mis on jäänud
pühapaigast. Eesti rahvas,
hoidke ma hiiepaikasid”, ütles
Helmi Kaljurand.
Riigikogu looduslike pühapaikade toetusrühma aseesimees Juku-Kalle Raid
kahetses, et hoolimata ilu-

satest arengukavadest on
Eesti pühapaikade olukord
jätkuvalt halb. Pühapaigad
on kaardistamata ja nende
kaitset takistavad puudulikud seadused. Valitsus ei
ole suutnud täita kohustust
tagada pühapaikade uurimine ja kaitsmine ning sellega
peavad tegelema üksikisikud
ja vabaühendused. 2012.
aastal lõppenud pühapaikade
arengukava rahastati kõigest
19% ulatuses, arengukava
uuendamisega venitatakse
ning pühapaikade kaitseks
mõeldud seadusemuudatusi
ei ole toetatud. 2013. aastal
pidas Kultuuriministeerium
kinni isegi Riigikogu määratud
14 000 eurose toetuse, mis oli
mõeldud pühapaikade kaa-

rdistamiseks ja andmekogu
loomiseks!
Kõrgema Sõjakooli ülem kolonelleitnant Mati Tikerpuu
kirjutas toimunud sündmuse puhul: “Side looduslike
pühapaikade ning riigikaitsjate vahel on läbi ajaloo eksisteerinud. Käisid ju meie
esivanemad sealt jõudu ammutamas ja kordaminekut
palumas meie maa kaitsmiseks võõrvallutajate vastu.
Oma esivanemate kommete
au sees hoidmine on oluline
osa meie rahva identiteedi
ja kultuuri säilitamisel. Ilma
selleta kahaneks ka kaitsetahe. Soovin Teie üritusele
kordaminekut ning kõigile
rahvuskultuuriga tegelejatele edu nende ettevõtmistes!”

Rein Kikas

Sakala maleva
sünnipäevalised
detsembrikuul

Hiie sõbra aunime pälvisid
Vaivara valla elanikud
Maausuliste Maavalla koda
andis 24.novembril pressiteate, mille kohaselt eelmisel
päeval Tartus toimunud Hiie
väe tunnustamise sündmusel kuulutati käesoleva aasta
hiie sõbraks Ida-Virumaa
Vaivara valla elanikud Helmi
Kaljurand, Tambet Torpan ja
Tarmo Kasikov. Tunnustus
pälviti Hiiemetsa küla hiies
asuva pärimustega seotud
Kanepkaula kivi kaitsmise
eest. 2005. aastal toimunud
Tallinn-Narva maantee remonditööde ajal kaitsesid hiiesõbrad maantee ääres asuvat kivi
äravedamise eest. Kohalikule
rahvale märgilise tähtsusega
rahn õnnestus päästa järjekindla selgitustöö tulemusena.
Kanepkaula kivi on ainus

mida jõudumööda on püütud ka
teha. Selle lehe toimetamine on
samasugune kaitseliitlase vabale tahtele põhinev tegevus nagu
Kaitseliidu õppustest osavõttki.
Lehe toimetajad ega kaastöö
tegijad ei saa selle eest mingit
tasu ega hüvitust. Kuid kas siis
kaitseliitlastena me tahamegi
seda? Arvan, et mitte. Minu ja
teiste lehe valmimisele kaasa
aitajate siiras soov on vaid see,
et sellest oleks kasu. Kasu meile
kõigile meie riigikaitse alases
tegevuses ja et see seoks meid
rohkem ühtseks pereks, et ei
tekkiks, kui see tõesti jälle kord
tulema peaks, sama olukord,
nagu oli Lehola Lembitu ajal, mil
iga maakond võitles omaette või
ka 1939.aastal, mil meie riikki oli
taas üksinda silm-silma vastu
tugeva ja suure vaenlasega. Me
ei tohi unustada, et NATO saab
meid aidata siis, kui me ise suudame nende abi saabumiseni
oma väravad lääne poole lahti
hoida ja ka võidelda oma kodu
ja vabaduse eest. Selleks on
vaja teada, kes on meie kõrval
nii paremal kui vasakul tiival või
ka ees ja taga, mis on nende
võimekus ja kuidas ning kus
me saaksime oma võitluskaaslastele abiks olla. See mõte ei
tähenda seda, et me täielikult
ja kõigest peame omavahel
avalikult rääkima, loomulikult
on meil teavet, mis liigub ainult
kindlaid kanaleid mööda ja neile, keda see puudutab, aga on
ju ka sellist teavet, mida saab
avalikult ja kõigile teada anda.
Eriti noorte tegevuse osas.
Kogu selle jutu eesmärk on
küsimus – kas me seda lehte
toimetades ei tee tühja ja tarbetut tööd? Võib-olla saaksime
kasulikud olla hoopis mujal või
midagi muud tehes? Ma ei karda
asjalikku kriitikat ja ei ütle kunagi
ära ka asjalikest abistavatest
märkustest. Usun siiralt, et mitte
keegi ei taha teha tarbetut tööd
ega raisata ressursse vaid tegemise pärast. Soovin avameelset
ja abistavat tagasisidet, kas
ja kui, siis kuidas, muuta lehe
toimetamise põhimõtteid ning
teha see kasulikumaks ning
vajalikumaks nende võimaluste
piirides, mis olemas on. Loomulikult huvitab meid seegi, miks
teistest malevatest kaastööd ei
tehta? Kõik ei sõltu ju ka ainult
toimetajatest.
Lootusega.
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