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Tulevased riigikaitsjad annavad au.

Võrust sai üheks päevaks
paraadipealinn

Paraadi võttis vastu president Toomas Hendrik Ilves, keda saatis Kaitseliidu ülem brigaadikindral Meelis Kiili.

Möirgavate mootoritega
lahingumasinad, mis pärast
Kaitseliidu kolonne Vabaduse
tänavale veeresid, ei jätnud
kedagi külmaks. Maa vappus,
diislikütuse lõhn käis üle
pea, ent see ei kahandanud
üldmuljet.
Erilise mulje jättis laigulises
vormis torupilliansambel,
mille ridades oli hästi äratuntav musta habet kandev
Viljandi linnapea ise.
Paraadi rivis oli üle 820
mehe, naise, noore ja ka mitu
neljajalgset tegelast.
Vabaduse tänaval marssisid
üksused Võrumaa, Tartu,
Sakala, Põlva, ja Valgamaa
malevatest. Lisaks oli kompanii suuruste üksustega
väljas Naiskodukaitse,
Noored Kotkad ja Kodutütred ning liputoimkonnad
küberkaitseüksusest ning
Kaitseliidu koolist, politsei- ja
piirivalveametist.
Ka piirivalvurite head abilised, teenistuskoerad, näitasid
nii paraadi eelproovidel kui
ka paraadi ajal üles suurt vastupidavust ja sõnakuulekust.

Pärast paraadi jätkus
väljanäitus
Täitus Lennart Meri soov – paraadil astusid üles sõjatorupillimängijad Sakala malevast.

Eestis on moes anda linnadele hellitavaid nimesid nagu
Türi – kevadpealinn, Jõgeva –
talvepealinn, Pärnu – suvepealinn. Võru oli vaieldamatult
selle aasta militaarseim linn
– Kaitseliidu paraadipealinn ja
seda ilusal jaaniajal, 23. juunil.

See päev jääb väga paljudele
võrukatele ja rohkearvulistele
külalistele pikaks ajaks meelde. Maakaitsepäev läks igati
korda, oli suurepäraselt korraldatud ja Võru oligi tõeline
paraadipealinn.
Mitte kunagi varem pole

Fotod UNO MINKA

väikses ja rahulikus linnakeses nähtud nii võimast
sõjatehnikat USA Strykerite
rühma. Ja mis hääled kostsid
õhust! Selliseid lennukeid,
mis tekitasid külmajudinad,
pole Võru kohal kunagi nii
madalal lendamas nähtud.

Need, kellel polnud
võimalust samu sõjamasinaid Võru linnalahingus näha, said oma soovid
nüüd kuhjaga täita. Pärast
paraadi jätkus kogupere üritus
Tamula kaldal Rannatare pubi
ette äsja värske asfaltkatte
saanud suures parklas, kuhu
kogu sõjatehnika näituseks

USA sõdureid ja sõjatehnikat sai lausa näpuga katsuda.

Gruusia kaitseministeeriumi ametnik Levan Burdukli: „Suu-

repärane, vapustav elamus. Tahaks ka Tbilisis taolise suure asja ära
teha. Teilt on. mida õppida ja mida üle võtta. Elagu vaba Eesti, meie
sõber, liitlane, toetaja.“

Gruusia delegatsiooni liikmed:

„Meeldis kõik. Teie riigi imekena loodus, lahke rahvas, head, maitsvad toidud ja see, et saime juurde palju uusi sõpru. Nii väike armas
linn ja suutis palju ära teha, müts maha!

Tõnu Sokk, pensionär:

„Suurepärane, ladus korraldus. Sain tõelise elamuse.

Margo Poldov, jurist:

„Väga võimas tunne. Võru ületas ennast. Edu kõigile, kes nägid
vaeva.”

Artur Vodi noorkotkas, tuletooja Võrumaalt:

„Sellist tunnet, mis mind valdas, pole kunagi kogenud. Olen väga
uhke, et mulle sai osaks suur tunnustus ja au.”

Siiri Martinson, Võru linnavalitsuse ametnik:

„ Kõik oli ilus. Ka ilmataat soosis meid kõiki. Oli uhke tunne näha
oma kodumaleva kaitseliitlasi ühtses rivis.“

Toomas Piirmann, Võrumaa maleva Võru malevkonna
pealik:

„Tunne mööda Vabaduse tänavat alla minnes koos rahva kaasaelamisega oleks peaaegu pisara silma võtnud, pidi lausa endaga
võitlema. Pole seda varem kunagi paraadil juhtunud. Omade
toetus mõjub kõige ehedamalt. Tribüünilt vaadates olevat meie
marssimine väga hea olnud ning naeratavad näod andsid oma
panuse.”

ja demonstreerimiseks ära
mahutati. Siin polnud ainult
USA sõjamasinad, vaid lisa toodi ka Kuperjanovi pataljonist.
Platsil seisid eriti suure
kaliibriga kahurid, väiksemate
torudega laskeriistad, rääkimata kuulipritsidest, automaatidest, püstolitest ja muust
sõjapidamiseks vajalikust
tehnikast. Demonstreeriti ka
Vabadussõjaaegset tehnikat ja
tolle ajastu sõjameeste mundreid.

Eriti lustisid lapsed, sest
neile olid kõikide masinate
uksed avatud. Sai uhkust
tunda, sai poseeritud koos
ema ja isa ning mundrites
meestega. Rõõmu ja lusti
oli palju. Jagati sõdurisuppi, töötas õnneloos. Melu
ning rõõmu toredast päevast
jätkus mitmeks tunniks.

Uno Minka

Võrumaa maleva
teavituspealik
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OMA MÕTE
Elu võimalikkusest Maal
Eks mängisin minagi, nagu iga teine kaheksakümnendate jõmpsikas, põrssapõlves kõiksugu sõjamänge. Küll sai
vanaema tagant pätsatud pallinöör painutatud pajuvitsa
külge seotud ja lahtise labakäega vastu suud tagudes võpsikus ringi sibatud, küll onu garaaži kütusekanistritest ja
presentkatetest tanke ehitatud.
Nagu te aru võite saada, olid meie kangelasteks tegelased, keda tollal telepurgist näidati. Kui tuli isu indiaanlasi
mängida, meenutasime Gojko Mitici võtteid, kui tahtsime
aga automaaditärina häält imiteerides ja kuusekäbisid
granaatide moel loopides lahinguid maha pidada, oli meie
vaimusilmas uljas poola tankibrigaad oma vahva krantsiga.
Nii et ses mõttes ei saa tagasi ajada – ka minu põlvkonda
kasvatas suuresti teler. Ma ei taha sugugi nõukaaegseid
sõjafilme ülistama hakata, loomulikult olid need kõik
propagandast pulbitsevad ja ühte väravasse lajatavad taiesed, aga meie jaoks oli siis oluline, et neis olid positiivsed
kangelased.
Tahame või ei taha, sõjaﬁlme tehakse edaspidigi, sest
ka sõjad pole kuhugile kadunud. Ja sugugi mitte ainult
Venemaal. Ka teisel pool ookeani toidab patriootlike meeleolude loomiseks riik Hollywoodi ﬁlmitööstust nii, et
putru lendab. Aga mitte sellest ei taha ma rääkida. Filmid
on vaid üks paljudest moodsate meediasõdade võtetest.
Praegu moodustavad erinevad telekanalid ja internet hirmsa monstrumi, kus pole ei positiivseid kangelasi, kauneid
lõppe ega usutavaid tõdesid. Ja seesama monstrum kasvatab tänaseid lapsi. Kas teie laseksite oma tuppa lapsehoidja,
kel põlle all pommivöö tuluke vilkumas, õlal bazooka ja
keena kaelas rippumas ohvrite lõualuudest välja rebitud
verised hambad? Jabur, kas pole? Aga umbes selline see
olukord praegu on.
Ma vihkan sõdasid. Olgem ausad, ka teie vihkate. Pole
midagi ilusat teiste inimeste tapmises. Oma maa patriootide
kasvatamisel ei peaks olema põhirõhk sõjaﬁlmidel, kus
viiulid on käima tõmmatud ja pommirahest astub välja
haavatud kangelane, kes vaenlastearmee laiali peksab ja
siis põlvitades rahvuslipu kodumaamulda lööb. Päriselus
need asjad sedasi ei käi. Sõjas pole midagi kaunist ega
romantilist. Sõda on õudne.
Minus puudub igasugune soov võtta relv ja sellest teise
inimese pihta tulistada. Tappa inimene, kellel on kusagil
ema, isa, naine ja lapsed. Lõpetada kellegi jaoks hetkega
kõik, mis ta eksisteerimisele mõtte on andnud. Lapsena
vibudega ringi joostes olid asjalood palju lihtsamad, sest
keegi ei saanud ju päristelt surma. Uue mänguga algas alati
uus elu. Päriselt on nii, et kui on lõpp, siis on lõpp.
Mida ma oma jutuga öelda tahan? Maailm on üks vägivaldne paik. See on valus tõde. Meie kätes on kasvatada
oma lapsi sedasi, et nende süda oleks õige koha peal ja et
teistele valu põhustamine ei tohiks olla esimene abivahend
elus läbi löömiseks. See on ka kõik. Inimene on oma moraalitusega langenud ämbri põhja. Tänased lapsed peavad
sealt kuidagi välja ronima, et säiliks lootus helgemast tulevikust. Meile seda antud pole, meie peame jääma katma
ronijate seljatagust. Vajadusel elu hinnaga. On ebaõiglane,
aga paratamatu, et kurjuse hävinemiseks peab minema ka
häid hingesid. Häid hingesid, kes pannakse hiljem ﬁlmide
sisse, et lapsed saaksid oma mängudele uusi kangelasi. Sest
sõjad ei lõppe kunagi ...

Üllar Priks

Sakala ajakirjanik

Toris süüdati võidutuli

22. juunil süttis Toris Eesti sõjameeste mälestuskirikus võidutuli.
Foto: AIN PEENSOO

Sakala malev tähistas
Maakaitsepäeva Suure-Jaanis
Sakala kaitseliitlased,
noorkotkad, naiskodukaitsjad ja kodutütred
kutsusid maakonna rahva
23. juunil maakaitsepäevale Suure-Jaani, kus tegevust jätkus kõigile.
Päeva piduliku osa lauluväljakul avas Suure-Jaani
vallavanem Tõnu Aavasalu
oma tervitusega. Seejärel
esines naiskodukaitsjate
ning Kõpu ja Abja naiskooride ühendkoor nii puhkpilliorkestri kui ka spetsiaalselt selleks päevaks kokku
pandud bändi saatel.
Tantsis Vastemõisa rahvatantsurühm Vastsed Naised ja laulis meesansambel
Pange Poisid.
Päeva kordaminekuks
olid oma panuse andnud
ka erinevad riigikaitse
struktuurüksused. Kaitseliit tutvustas oma tehnikat
ja esitas pealtvaatajatele
olukorra lahingust.
Naiskodukaitsjad müüsid õnneloosipileteid ja
kogusid raha Viljandi Kaare
kooli erivajadustega õpilastele heaks, tutvustasid organisatsiooni ning pakkusid
sõdurisuppi.
Politseinik Heili Mets
(kes on ühtlasi ka Valga
ringkonna istruktor) näitas,
mida on inimesel koostöös
teenistuskoeraga võimalik
ära teha.
Päästeameti töötajad
kasutasid ära lähedal olevat
järve ning nende demo oli
seotud veega. Lisaks said
soovijad poovida kätt tulekustutamises.
Huvitava pöörleva autoga ja liiklusohutustelgiga
oli kohal ka Maanteeamet.
Kell 15.45 mindi rongkäigus Suure-Jaani lauluväljakult Lembitu samba
juurde. Seal andis Sakala
maleva pealik major Ahto
Alas üle Kaitseliidu teenetemärgid, Kaitseliidu ülema
tänukirjad ja Sakala maleva
rinnamärgid. Ta tunnustas
ja tänas tegusaid kaitseliitlasi ning naiskodukaitsjaid.
Viljandi muuseumi
direktor Jaak Pihlak rääkis
Lembitu ausambast.
Kõige pidulikum osa oli
võidutule saabumine ja
selle üleandmine esiteks
Sakala maleva pealikule ja
edasi Viljandi maavanemale Erich Palmile. Võidutule
tõid noorkotkas Andres
Eek ja kodutütar Karolina
Pugal. Maavanem jagas
võidutule edasi valdade ja
linnade esindajatele ning
kõigile soovijatele. Viljandi
maavanem istutas koos võidutule toojatega Lembitu
platsile presidendilt Võrust
saadud tamme.

Karolina Pugal ja Andres Eek annavad võidutule üle Sakala maleva pealikule.

Päästeameti demos abistati uppumisohtu sattunut.

Kaitseliidu paela üks kasutusvõimalus.

Kaitseliidu tehnika kutsus uudistama.

2/3 saatebändist olid naiskodukaitsjad. Foto: EINAR MAHL

Projektikoori dirigeerib Esta Kivisild.

Merly Rosenberg

Sakala ringkonna
naiskodukaitsja
Tegutsemiseks valmis.

Mis tunne on autoga üle katuse käia.

Väljaandja: Kaitseliidu Sakala malev
Kaitseliidu Lõuna-Eesti malevate ajaleht

Tellimisnumber 00911

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

Toimetus:

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

Lembe Lahtmaa
Üllar Priks
Eda Kivisild

Toimetusel on õigus käsikirju lühendada.

Trükk ja küljendus:

OÜ Vali Press, Põltsamaa
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Kuperjanovi pataljonis
vahetus juht

Karksi malevkond tähistas
võidupüha kolmes vallas
Võidupüha pidustused
Kaitseliidu Sakala maleva
Karksi malevkonnale algasid juba 22. juuni õhtul kui
Karksi–Nuia jõudis Toris
Eesti sõjameeste mälestuskirikus süüdatud mälestustuli ja jätkusid 23. juunil
Karksi-Nuias, Hallistes,
Kärstnas ja Mustlas.
22. juunil saabunud tule
võtsid Vabadussõjas langenute monumendi juures
vastu vallavanem Taimo
Tugi, volikogu esimees Siret
Vene ja Kaitseliidu Karksi
malevkonna esindaja Ants
Kalam koos vähese vallarahvaga. Toodud tulest süüdatud küünlad asetati Vabadus-sõjas hukkunute auks
mälestussamba jalamile.
Torist toodud tulest süüdati ka tuli laternas, mille
Ants Kalam viis Kaitseliidu
esindajana Karksi küla peoplatsile ja andis üle külavanemale Tarmo Simsonile.
Nimetatud kaks meest süütasid ka Karksi küla jaanitule.
23. juuni hommikul kella kümneks koguneti taas
Karksi–Nuia Vabadussõjas langenute monumendi
juurde. Koos Karksi valla
esindusega peeti pidulik
rahvakoosolek, mis algas
hümni laulmisega, eeslauljaks Lõõtsavägilased.
Kõneles vallavanem Taimo Tugi ja koos volikogu esimehe Siret Venega
asetasid nad kimbu mälestussamba jalamile. Seejärel

sai sõna Karksi malevkonna pealik nooremleitnant
Ervin Tamberg ja koos Lilli
üksikrühma pealiku veebel
Jaak Põldmaga asetasid nad
kimbu ja küünla. Auvalves
seisid kaitseliitlased ja Naiskodukaitse liikmed.
Lõpuks esinesid Lõõtsavägilased kahe looga.
Seejärel jaguneti mitmeks
grupiks. Malevkonnapealik nooremleitnant Ervin
Tamberg koos kapral Arvo
Pedega ruttasid Hallistesse,
et osaleda Vabadussõjas
langenute mälestusmärgile kimpude asetamisel.
Hallistes asetasid kimbud vallavanem Ene
Maaten ja Karksi malevkonna esindus.
Teavituspealik Ants
Kalam ja Sakala maleva
raudvara Priit Silla sõitsid
aga Kärstnasse, et asetada
kimbud sealse mälestussamba juurde ja tegid seda
koos Tarvastu vallavolikogu
esimehe Aivar Gustavusega.
Mustlasse Vabaduse
Jaanile sõitis kimpu asetama nooremleitnant Andres
Alver. Mustlas pidas kõne
ja asetas kimbu Tarvastu
vallavanem Alar Karu,
Kaitseliidu esindajana tegi
seda kompaniipealik Andres
Alver.
Seejärel tõttasid kõik
Suure-Jaani maakaitsepäevale.

Kuperjanovi pataljoni ülema vahetuse tseremoonia, paremal major
Toomas Tõniste.
Foto: ARVED BREIDAKS

Taara sõjaväelinnakus 8. juuli hommikul toimunud tseremoonial võttis major Toomas Tõniste üle 2. jalaväebrigaadi
Kuperjanovi jalaväepataljoni juhtimise.

Jaak Põldma ja Ervin Tamberg asetasid kimbu Vabadussõja
Foto: AIN PEENSOO
mälestussamba jalamile.

Ants Kalam

Karksi malevkonna
teavituspealik

„Kuperjanovi pataljon on oma ajaloos ületanud Velikaja jõe
idas ja võidelnud lõunas vabaks tee Riia linnani. Olles tänapäeval
kaitseväe suurim jalaväepataljon, seisavad haritud ja asjatundlikud ohvitserid ning allohvitserid selle eest, et siin välja õpetatud
reservväelased ei ole vajadusel kehvemad enda vaarisadest,”
sõnas Tõniste pataljoni lippu üle võttes. „Juhtida kuperjanovlasi
pataljoniülemana on suur au, vastutus ja väljakutse.”
Enne pataljoniülemaks asumist teenis major Tõniste
Kuperjanovi pataljonis staabiülemana. Kaitseväes on värske pataljoniülem aastast 1996. Oma teenistuskäigu jooksul on ta olnud Vahipataljonis nii rühma kui ka kompaniiülem, kaitseväe ühendatud
õppeasutuses lektor ning 1. jalaväebrigaadi staabiohvitser.
Kolm aastat Kuperjanovi jalaväepataljoni ülemana teenistuses
olnud kolonelleitnant Tõevere ütles, et teenistusaastad Kuperjanovi jalaväepataljonis olid täis väljakutseid, millest on edasisse teenistusse kaasa võta hea meeskonnatöö kogemus.
„Kolm aastat Kuperjanovi jalaväepataljoni ülemana olid pingelised, kuid sellise meeskonnaga, nagu seda on kuperjanovlased,
ei olnud ükski takistus ületamatu,” sõnas Tõevere. „Hindan
kõrgelt isiklikku kogemust, mis on seotud reservüksuste vahetu
väljaõppega, ligi tuhande alluva juhtimisega ning teenistuse
üldise korraldamisega Taara linnakus. See on arendanud mind
nii ohvitseri kui ka inimesena.”
Kolonelleitnant Tõevere jätkab teenistust kaitseväe peastaabi operatiivosakonna operatiivjaoskonna ülemana, kus tema
peamisteks ülesanneteks on kaitseväe sõjaliste operatsioonide
planeerimine ja koordineerimine koostöös NATO ja välisriikide
sõjaliste organisatsioonidega, teatas kaitseväe peastaap.

Arved Breidaks

Priit Silla Kärstna mälestussamba juures.

Lõunamaalase ajakirjanik

Foto: ANTS KALAM

Viis päeva rasket tööd, et üks päev särada ehk Eestimaa
V võimlemispidu “Hingelind”
2. juulil leidis Tallinnas Kalevi staadionil aset
V võimlemispidu “Hingelind”, kus osalesid ka KolgaJaani kodutütred.
Umbes pool aastat tagasi
saime oma rühmavanemalt
kirja, et juuli alguses toimub
võimlemispidu. Ta küsis,
kas meie rühma kodutütred
soovivad ka osaleda. Vastus
oli lihtne ja ühtne: „Ikka
võtame osa.”
Sel hetkel ei teadnud meist
keegi, millega me ennast seome. Nüüd saime seda tunda,
aga sellele vaatamata ja teeks
iga kell seda kõike uuesti.
Algasid iganädalased treeningud. Võimlesime igal
vabal hetkel ja andsime endast parima. Proovisime ka
ilma treenerita omal käel
video ja raamatu järgi kava
selgeks õppida.
Kui käisime kava ette näitamas, anti meile näpunäiteid, tegime mõningaid muudatusi, aga kiita saime ka.
Ootasime juba väga pealinna

Võimlemispeol astusid kavaga üles ka noorkotkad ja kodutütred.

sõitmist, et 5 päeva Kalevi
staadionil kuulsuste saatel
tantsu lüüa.
Lõpuks oli see päev käes
ja Tallinnasse jõudes pidime
pärast pesade paika seadmist kohe staadionile proovi
kiirustama. Tarkade õpetajate käe all tuli välja, et
pool kavast peame ümber
õppima, et see oleks vaatajate
jaoks rohkem ühtlasem ja lii-

daks kõiki võimlejaid platsil.
Õhtused proovid suutsime
vastu pidada, sest siis ei
olnud päike enam nii kõrgel ja mõnus oli liigutada,
aga lõunased võimlemised
nõudsid jõupingutust ning
eneseületust. Vahel juba
mõtlesime, et issand, millega
me ennast sidunud oleme,
aga tulime toime.
Päev algas kell 7.00 hom-

Foto: TIINA OTT

mikul ja lõppes kell 23.00
öörahuga.
Vabal ajal avastasime Tallinna võlusid ja külastasime kõikvõimalikke poode.
Alguses eelistasime jala seigelda, aga peagi avastasime,
et bussidega on palju lihtsam
ja kiirem. Kui aus olla, siis ega
jalgsi käia lõpuks enam väga
ei kannatanud ka.
Me ööbisime Jakob West-

holmi nimelises gümnaasiumis, mille ümbrus sai samuti
läbi tuuseldatud. Nimelt ühel
õhtul tuli jube tahtmine ristsõnu lahendada. Otsisime
poodi, kus neid võiks müügil
olla. Kõige lähimast poest ei
olnud saada ja rohkem poode
me ei leidnudki. Kõndisime
lausa riigikogulaste kuningriigini välja ja üllatusime, et
isegi seal piirkonnas ei leidunud ühtegi R-kioskit. Nii et
pidime läbi ajama ilma IQ-d
arendamata.
Viimaste päevade proovid
läksid veelgi põnevamaks,
sest kohale olid tulnud ka
Ott Lepland, Tanel Padar,
Karl-Erik Taukar ja Getter
Jaani. Iidolite hullustusest
hoolimata olime kava ja kogu
peo õnnestumisele väga
pühendunud. Kokku andsime kolm etendust: ühe peaproovi, mis oli välja müüdud,
ja kaks pidu, millest kõige
olulisem oli ikka viimane.
Kõige enam heidutas meid
see, et kodutütarde ja noorkotkaste jaoks võis olla see

võimlemispidu viimane, sest
sellel sündmusel osalemine
on kallis lõbu. Oleme tänulikud, et saime sellest kõigest
osa ja suure kogemuse võrra
rikkamaks.
Lõppkokkuvõttes oli ju
kõik täiega äge. Meile väga
meeldis ja kui vaid pakutakse, oleme kohe nõus sama
kordama.
Nädal oli väsitav ja koju
jõudes soovisime vaid oma
armsas voodis paar tundi
magada. Uni oli seda magusam, sest selja taha jäi seiklusterohke, südantliigutav
ja armas nädal koos toredate
kodutütarde ja juhendajatega.
Täname ka meie vapraid
juhendajaid Tiinat ja Marist,
kes meie kantseldamisega
suurepäraselt toime tulid.
Teinegi kord!

Cärolyn Annus

Kolga-Jaani rühma
kodutütar
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25 aastat tagasi
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Kaitseliidu taastamine Karksi kandis
Istun laua taga ja mõtlen
aegadele, mis olid umbes 28
aastat tagasi. Mõtted lendavad siia-sinna ja paljugi on
juba meelest läinud. Kas
see, mida ma kavatsen kirja
panna on ajalugu või lihtsalt
minu nägemus sellest? Ega
ma vist taotlegi ajaloolist
tõde ja kas see üleüldse ongi
olemas? Eks igaüks mäleta
neid aegu omamoodi. Nagu
ütleb vanasõna, et iga konn
näeb oma mätta otsast ikka
neid asju, mida tema tahab
ja eks näe neid nii ka mina
oma mättalt. Seega ei taotle
ma oma kirjutisega ajaloolist
tõde, vaid räägin oma isiklikke mälestusi.
Olid kaheksakümnendate lõppuaastad. Neil kuudel
muutus kõik meie ümber
pöörase kiirusega: kappidest ning räästaalustest toodi
välja sinimustvalged lipud
ja kõikjal lauldi isamaalisi
laule. See oli Eesti rahva uus
ärkamisaeg. Kusagilt kaugelt
puhusid õrnad vabadusetuuled, mis panid südamed
kiiremini põksuma ja inimesed tegutsema.
23. augustil 1989 toimus
Balti kett, kuhu kogunesid
tuhanded inimesed. Meie
seisime Karksi bussijaama
juures ja meist pisut eemal
oli üles seatud valjuhääldi,
mis edastas kõike toimuvat
otse Tallinnast. Kui inimkett
oli paigas, ühendati käed ja
rahvas skandeeris: “Vabadus,
vabadus, vabadus ...” Hiljem
istusime kõik bussidesse ja
sõitsime Lilli piiripunkti, kus
toimus suur miiting ja kurjuse hävitamise lõke. Seal oli

tuhandeid inimesi. Ei olnud
minagi mingi erand, ka minu
vaim otsis väljundit toimuvatesse protsessidesse.

tahvlil”, ei saanud minagi
seda lugemata jätta. Eks see
kõik oli jätnud hinge pakitsuse, mis nüüd väljundit otsis.

Mäng keelatuga

Taastada Kaitseliit kui
kaitsja

Et seda kõike mõista,
tuleks minna veel aastakümneid tagasi, noorusaastatesse.
Need olid kuuekümnendate
algusaastad kui enamuse
oma vabast ajast veetsime
naabripoisiga metsas. Meil
olid omad onnid ja isegi üks
pisike punker, oma relvad ja
laskemoon. Metsa kõik kõrgemad kuused olid saanud
endale sinimustvalged lipud,
kui neid nii võib nimetada.
Kuna minu ema tegeles
õmblemisega, oli värvilisi
riidetükke ikka saada. Musta
ja valget oli küllaga, aga sinist
oli napivõitu kui mitte öelda,
et seda nagu polnudki. Oli
küll sinine, aga lillekestega,
mis aga kaugemalt vaadates
paistis ikka rohkem sinine
kui lilleline. Neist said siis A4
paberi suurused lipukesed.
Sellise lipukese said oma viis
kõige kõrgemat kuuske.
Meile oli see põnev seiklus, mäng keelatuga. Me ronisime nii kõrgele kui vähegi
kannatas ja kinnitasime lipukesed sinna. Selge ilmaga
oli teatribinokliga kümne
kilomeetri kaugusel asuv
Viljandi näha.
Kui nüüd sellele mõelda,
tõuseb tühipaljast mõttest
kananahk ihule. Me olime
lihtsad Uusna küla poisid, kes
jätsid kõik vanaisade räägitu
ja keelatud raamatutest loetu
meelde. Kui vend tõi koju
raamatu “Nimed marmor-

Just siis toimusid külanõukogude rahvasaadikute
valimised ning meie kandi
noored ja hakkajad mehed
otsustasid valimistel osalemiseks panna kokku sõpruskonna. Sinna kutsuti ka
mind oma valimisprogrammi
tutvustama. Minu mõtted ja
lootused olid suunatud ühte
punkti – julgeolek.
Oma peamiseks eesmärgiks olin seadnud maainimeste elujärje parandamise mitte
näo ja tiitli, vaid võimete ja
tulemuste järgi ning maainimese vara kaitse ja turvalisuse
tagamise.
Miilits ei kaitsnud juba
ammu ei meie vara ega tervist ja ma olin veendunud,
et igas vallas peab olema
oma konstaabel, kes alluks
ka vallale. Samuti tuli taastada Eesti Kaitse Liit, kuhu
vanasti kuulus kõige rohkem
põllumehi. (36,3% ,töölisi
20,1%, ametnikke 27,2%, õppivaid noori 5,7%, tööstureid
3,9%, muud 6,8%) 1938. aastal
oli maakonnas Kaitseliidus
40 246 liiget ja Naiskodukaitses 15 845 liiget.
Eesti Kaitse Liit pidi
minu arvates kujunema operatiivseks korra ja julgeoleku
kindlustamise organisatsiooniks. Liikmeks võinuks olla
20–50-aastased eesti mehed
ja naised.

Polnud siis ju mingeid
materjale, millest lähtuda.
Paljuski tuli tugineda enda
vaistule ja mõttekaaslaste toele. Nii arvasingi, et Kaitseliitu
tuleks esialgu võtta inimesi,
kel on relvaluba (jahimehed,
talunikud) ja on avaldanud
selleks soovi.
Kõik Kaitseliitu astunud
tulnks vormistada mittekoosseisulisteks miilitsateks, et
tagada nende tegevuse seaduslikkus kuni Kaitseliidu
seaduse väljatöötamiseni ja
vastuvõtmiseni.
1989. aasta suve lõpul
vestlesime Harry Seppaga
tema maja trepil Eestis toimuvast ja jutt läks Kaitseliidule.
Harry ütles, et tal on raamat
Kaitseliidust ja ta usaldas selle
mulle. See raamat sisaldas
seiku Vabadussõjast ja esimese Eesti Vabariigi aegsest
Kaitseliidust. Raamat oli talle
annetatud kui eeskujulikule
skaudile Mõisaküla koolis.
Mingeid materjale leidis
ka Jaak Põldma ja neist oli
palju abi esimeste ajutiste
seaduste väljatöötamisel.
Ühel talveõhtul helises
uksekell ja lävel seisid kaks
võõrast. Nad tutvustasid
ennast lühidalt ja rääkisid
vajadusest taastada Kaitseliit.
Need mehed olid Kalle Eller
ja Peeter Ilus.
Järgneb

Ants Kalam

Kaitseliidu taastaja
Karksi malevkonna
teavituspealik

40

Eugen Ora

Tartu malev

Kalju Kallas

Võrumaa malev

Madis Järvpõld Võrumaa malev

70
Hans Israel

Sakala malev

60
Juhan Jaasi
Tartu malev
Raimond Rüütel Tartu malev
Valgamaa malev
Hans Purga
Leonid Liivamägi Valgamaa malev
Sirje Lill
Võrumaa malev

50
Arvi Suvi

Põlva malev

Andrus Bork

Põlva malev

Harri Koppel

Tartu malev

Janek Treier
Põlva malev
Roland Sütt
Tartu malev
Erki Jõõgre
Tartu malev
Mait Kütt
Tartu malev
Juhani Jaeger
Tartu malev
Ekke Alakivi
Tartu malev
Rainer Leesmaa Valgamaa malev
Marko Õim Võrumaa malev
Ragnar Koemets Võrumaa malev
Gertu Viiask Võrumaa malev
Elar Sarik
Võrumaa malev

30
Jaanus Paekivi
Põlva malev
Siim Soome
Tartu malev
Indrek Merimaa
Tartu malev
Rando Varimõis
Tartu malev
Martin Lind
Tartu malev
Maarja Toomlaid Tartu malev
Martin Laan
Sakala malev
Alar Pajusalu
Sakala malev
Rein Siim
Sakala malev
Valgamaa malev
Ago Uibo

20
Martin Laas
Tartu malev
Mariliis Rampe Valgamaa malev

Järgmine Oma Maa:
* Ilmub septembris augusti- ja septembrikuu topeltnumbrina
* Ilmub lehe 200. number
* 25 aastat Eesti taasiseseisvumisest
* Õppus Sibul
* Noorkotkaste ja kodutütarde laagrielu

Kolonelleitnandi säilmed tulid päevavalgele
Kolmandal korral
õnnestus Karksi malevlastel
leida Eesti Vabadusristi II
liigi 3. järgu kavaleri kolonelleitnant Juhan (ka Johan)
Purga säilmed. Ega vanasõna
valeta. Kolm on kohtu seadus
ja nii oligi.
29. mail jäi meie otsingurühm tühjade pihkudega
ja nii sai kokku lepitud, et
kohtume uuesti 20. juunil, et
võtta ette uus katse Juhani
matmiskoht leida. Seekord
toimusid otsingud hoonetest
väljaspool ja suurel alal. Kuna
vana sauna täpset asukohta ei
suudetud tuvastada ei fotodelt ega plaanidelt, tuli võtta
appi ekskavaator.
Kopa oli meile appi andnud kohalik ﬁrma Undi Teenused OÜ ja sellega saime
eemaldada pealmise mullakihi, et aluskihist leida
segatud pinnast, mis vähegi
meenutaks hauda.
Kella üheksaks olid
kohal kõik osalised. Otsingute
juht Arnold Hunt ja Viljandi muuseumi direktor Jaak

Pihlak kavandasid tegevusplaani, kuidas ja kust kaevata.
Muidugi olid kohal ka Sakala
maleva Karksi malevkonna Lilli üksikrühma mehed.
Neile oli abiks juba eelneva
kaevamiskogemusega abipolitseinik Vitali Vahtramäe.
Kui kümmekond minutit
pärast üheksat kopp saabus,
alustati sealt, kus Viiratsis
elav vanaproua arvas mäletavat vana sauna tollel ajal seisvat. Kõikide ootused olid suured, et kohe, kohe see juhtub
ja me leiame Juhani säilmed.
Möödus tund ja teinegi, aga
mida polnud, oli matmiskoht.
Sära meeste silmades hakkas
tasapisi kustuma. Kas jälle
tühjad pihud?
Pärastlõunaks oli pea
terve aia äär läbi kaevatud ja
nii mõnigi arvas, et neid säilmeid me ei leia. Kopamehele
anti käsk kaevatud ala taastada ja kõik kiskus sinnapoole,
et seegi päev on jooksnud
tühja. Mõned siiski otsustasid
kaevata käsitsi sauna kõrvale
proovisurfe, aga puujuured
olid nii tihedad ja tugevad, et

Säilmed olid maapinnast vaevalt poole meetri sügavusel.

Mehed olid rõõmsad, nagu oleks saadud lotovõit.

see osutus võimatuks.
„Mida meil ikka kaotada
on,” arvas Jaak Pihlak. „Las
kopamees proovib mõned
korrad tõmmata.”
Kell näitas kümmekond
minutit peale ühte ja kopp
haukas neljandat või viiendat korda kui Arnold Hunt
hüüdis: „Stopp, kopp seisma,
mees käes! Tegime talle nüüd
küll natukene liiga, tõmbasime kopaga osa konte küljest!“
Keegi ei osanud arvata,
et ta nii madalale oli maetud.

jalutsis asetsev suur kivi, tuli
sealt välja veel riidetükike
koos Ameerika sõjaväe nööbiga ja padrunikest. Leidu
tuli oma silmaga kaema ka
vallavanem Alar Karu. Ei
juhtu ju iga päev, et sauna tagant leitakse kolonelleitnandi
säilmed.
Mis saab siis Juhan Purga
säilmetest edasi? Jaak Pihlak ja Alar Karu avaldasid
arvamust, et ta tuleks matta
Tarvastu surnuaiale oma
perekonna hauaplatsile. Seda

Räägiti ikka meetri sügavusest hauast, siin polnud aga
poolt meetritki. Sellele vaatamata oli kõikide rõõm suur,
nagu oleks saadud lotovõit.
Edasi kaevati käsitsi ja läbi
otsiti ka kogu eelnevalt väljatõstetud muld.
Arnold Hunt dokumenteeris kogu leiu ja võttis selle
tuvastamiseks endaga kaasa.
Peale surnu, kes oli maetud
tõenäoliselt kiiruga, kuidagi
pooleldi külili kägarasse, sest
matmist oli ilmselt seganud

Fotod: AIN PEENSOO

kõike hakkab koordineerimaJaak Pihlak. Pidulik matusetalitus tahetakse korraldada
koostöös Sakala maleva ja
Tarvastu vallaga veel enne
sügist. „Suur tänu kaitseliitlastele, kes kõik need kolm
päeva aitasid Juhani säilmeid
otsida,“ ütles lahkudes
Arnold Hunt ja surus kõikidel
abimeestel tugevalt kätt.

Ants Kalam

Kaitseliidu Sakala maleva
Karksi malevkonna
teavituspealik

