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ernake 2016 ehk kaunis
naine läks raplamaale
Võitjad (vasakult) Kadi-Triin Varik, Kelsi Nõlvak, Gerli Valgre ja Maarja-Johanna Brük.

Maikuu viimasel nädalavahetusel aset leidnud Kodutütarde patrullvõistluse Ernake
võitsid Rapla neiud. Teise
koha saavutasid Harju ja kolmanda koha Lääne ringkonna
kodutütred.
Päev, milleni oleme lugenud
kuid, nädalaid, päevi, tunde ja
isegi minuteid, on lõpuks käes:
27. mai ja sõit Viljandimaale.
Minu jaoks hakkas see aga
kurvalt, sest õhtul enne Ernakest kukkusin ma rattaga sõites
endale viiesentimeetrise naela
jalga ja pidin EMOsse minema.
Öösel kirjutasin tüdrukutele,
mis juhtus. Kinnitasin, et Ernakesele tulen ma ikka, sest me
oleme seda nii kaua oodanud ja
ega kedagi teist ka võtta ei ole.
Selle aasta Ernake oli hoopis teistmoodi. Tavaliselt on
võistlustel olnud ajagraafikud,
mis kell kuhu punkti võistkond
jõudma peab, seekord oli aga
liikuv aeg. Stardis pandi meie
aeg käima ning finišis läks
kinni.
Stardis saime esimese punkti
koordinaadid, tehti varustuse
kontroll ning meie aeg pandi
käima. Esimeses punktis oli
ülesanne teha neli sõlme: seasõrg, kalamehe sõlm, liuglev
aas ja surmasõlm. Pidime kotist
võtma pimesi ühe kaardi, kuhu
oli kirjutatud, millise sõlme
keegi tegema pidi. Aeg läks
käima märguande peale ning
kinni siis, kui me arvasime, et
oleme valmis. Meil läks kokku
18 sekundit ja kõik sõlmed olid
tehtud korrektselt.
Teise punkti minnes saime
kaks raadiosaatjat. Ülesanne oli ehitada legomaja nii,
et kaks võistkonna liiget on
majas ning kaks väljas. Gerli
ja Maarja läksid välja. Neil
oli ilus legomaja juba valmis

ehitatud ja nemad pidid raadiosaatja teel juhendama, kuidas
maja kokku panna. Mina ja K
adi olime toas, ees hunnik erivärvilisi legotükke. Ülesanne
oli iseenesest lihtne, aga just
see, et legoklotsid olid eri suuruse ja kujuga ning et meil oli
neid rohkem, kui teistel väljas,
tekitas segadust. Näiteks kui
Gerli ütles mulle, et võta nüüd
see ainuke kollane klots, siis
minul oli valikus kolm erineva
suurusega klotsi. Lõpuks jõudsime täpselt sekund enne aja
täitumist maja valmis ehitatud.

Kas tunned Eestis elavaid
metsloomi?
Loomade ja lindude tundmise punktis oli laual kümme
topist ja ülesanne oli panna
kirja nende lindude ja loomade
nimed. Olime valmistunud
lindude ja loomade häälte
äratundmiseks ja ei tulnud
selle pealegi, et pidime loomadlinnud visuaalse vaatluse teel
ära tundma. Need olid ikka
täiesti võõrad. Kokku arvasime
ära kaks looma ja kaks lindu.
Järgmiseks punktiks oli meditsiin. See on meie lemmik ja
tõime ära teise koha.
Edasi minema hakates vaatasime kaarti juba kahtlaselt,
sest trassil oli ka vastutegevus. Kõndisime mööda teed ja
kände silmitsedes vaatasin, et
oleksid nagu mingid silmad.
Hetk hiljem jõudis kohale,
et seal on kaks meest. Kiire
mõtlemine ja tegutsemine aitas ning saimegi ilma elutalonge andmata edasi liikuda.
Tee jätkus mööda sihte, üle
kraavide, läbi heina, kuni jõudsime lõpuks paintballi mängima. Ühekaupa mindi rajale,
seal pidi üles leidma kümme
mehikest ning neid laskma. Iga
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Jõe ületamine.
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Nooremveebel Lauri Nälk, võistluse peakohtunik
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Külalisvõistlejad Leedust.

mehikese jaoks oli üks kuul.
Mina sain tulemuse kaheksa
kümnest. Gerli sai maksimumi,
Maarja samut kaheksa kümnest ja Kadi üheksa kümnest.
Pole paha.
Seejärel oli ülesanne
Euroopa riigilippude tundmine. Jällegi oli meie valmistumine hoopis teistsugune:
õppisime ära Euroopa Liidu ja NATO liikmesriigid,
isegi selle, mis aastal keegi
liitus ja tähtsamad faktid. Riigilippe me kahjuks ei vaadanud. Lipud olidki täiesti võõrad. Tundsime ära
vaid Itaalia, Prantsusmaa ja
Iirimaa.
Järgmiseks punktiks oli jõe
ületus ilma varustuseta. Üle
jõe oli tõmmatud köis, mida
mööda pidi võistleja teisele
kaldale saama. Aeg läks kinni
kui viimane võistleja on teisele
kaldale jõudnud. Meie aeg oli
viis minutit ja 11 sekundit.
Saime viienda koha.

Kui kaugel on puu?

Järgmises punktis oli ülesandeks kauguste määramine.
Pidi seisma ühe puu juures
ning hindama silma järgi kolme
puu kaugust. Meie ütlesime,
et esimene puu oli 59 meetri
kaugusel, teine 63 ja kolmas
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66 meetri kaugusel. Arvatud
kaugused liideti kokku ja lahutati tegelike kauguste summast.
Panime 24 meetriga mööda.
Muidugi ei andnud me alla,
et mõnes punktis väga hästi
ei läinud. Peaasi, et kõik olid
rõõmsad, huumorit jagus ja
oli hea olla. Olime metsas,
saabunud oli sügav öö ja Kadil
suur uni. Ta ei nõustunud enne
edasi minema kui ta magada
saab ja selle peale ütlesime, et
kui finišisse jõuame, siis maga
kaua tahad. Tuli ka kraave ja
märgala ületada, jalad said natuke märjaks, aga see oli palava
ilmaga isegi positiivne.
Eelviimases punktis oli jõe
ületamine ja puude tundmine.
Puid me kahjuks ei tunne, aga
paadiülesanded meile üldiselt
meeldivad, välja arvatud see, et
Gerli peaaegu igal paadiülesandel vette kukub ja me maksimumkaristuspunktid saame.
Viimasesse punkti minnes
oli samm eriti reibas- kohe
saab pesema, sauna, ujuma,
sööma ja magama. Punktis
andi meile 77 x 77 cm riie, neli
nõela, üks niidirull ja hunnik
nööpe. Kolme minuti jooksul
pidime võimalikult palju nööpe
riide külge kinni õmblema nii,
et nööp sikutades riide küljest
lahti ei tule. Tulemus oli kolm
nööpi. Kõige rohkem õmblesid

rnakese võistlus oli korralikult ette valmistatud ja ellu viidud. Võistlejad
olid üllatavalt tublid ja visad, arvestades võistlustrassi pikkust ja maastiku
eripära. Kontrollpunktide arv ja ülesannete mitmekesisus tegi võistluse huvitavaks ja andis mõtteainet järgnevateks võistlusteks. Vastutegevuse eesmärk
võistlejaid teedelt kõrvale hoida kandis igati vilja ja aktiivsus oli paindlik –
vastavalt võistluse kulgemisele.
Ainuke asi mis võib-olla veidi häiris, oli võistkondade esindajad, kellel ei olnud
mitte mingit toetavat ülesannet peale võistluse algul korraldataval koosolekul
osalemise. Siit ka mõte – esindajad kui sellised ära jätta, võistkonda esindab
võistkonna siseselt valitud kapten. Võistlejate transpordi võistluspaika ja tagasi
organiseerib võistkonna kodumalev.
Lisaks tuleb läbi mõelda elektrooniliste abivahendite kasutamine (nutitelefonid,
GPSid jms.)
Nii et üritus oli igati hästi korraldatud ja kui võistkonnad ka positiivset tagasisidet annavad, siis tuleb korraldajatele edapidisteks üritusteks vaid jõudu ja
jaksu soovida!

T

iimi alguseks on Kelsi Nõlvaku ja Gerli Valgre esimene võistlus MiniPõrgupõhja retk 2011, kus tüdrukud ootamatult ühte võistkonda sattusid
ning ühegi oskuseta metsa saadeti. Kaks aastat tagasi lisandusid MaarjaJohanna Brük ja Kadi-Triin Varik. Nad olid täpselt sellised tüdrukud, keda vaja:
toredad, jutukad ja õppimisvõimelised.
Meeskonna liikmed on omavahel ülesanded ära jaotanud ja see, kes mida
teeb, tuleb juba iseenesest.
Viies meeskonna liige on esindaja. Ta on oma jõu, nõu, moraalse toe ning
õpetussõnadega alati olemas. Juba mitu aastat on meeskonna esindaja olnud
Vallo Unga ja sealt ka meeskonna nimi – Ungakad.
2016. aastal on võistkond saavutanud esikoha ka Viru Tarvasel ja Laidoneri
rajal.

Saaremaa tüdrukud: kümme
nööpi.

Närvesööv tulemuste
ootamine

Autasustamine on alati kõige närvesöövam ja sel aastal
eriti. Keegi ei teadnud kellegi
lõpuaega, ka kohtunikud ei
tohtinud isegi võistkonna tulemust öelda. Tagasisidet ei
saanud, teiste võistkondadega
kontakteeruda ei saanud, millegi järgi ei saanud ennustada
täpset kohta.
Tulemusi hakati ette
lugema tagant ette. Kui saime
teada, et Harju on saanud
teise koha, siis ei olnud muud

võimalust kui olla esimesed.
Olime ülirõõmsad, kallistasime üksteist, esindajat ja vaevu
suutsime emotsioone tagasi
hoida. Oligi meie kord ette
minna ja võtta vastu auhind
mõttega: „Sel aastal läheb
kaunis lamav naine suvitama
Raplamaale.“
Meie läheme aga augustis
Rootsi võistlema.
On tähtis, kes on su
kõrval, sest üksi ei tee midagi.
Kui saad olla kindel neile,
kellega koos metsa lähed, siis
teadke, et olete võimelised kõigeks, ka võiduks iseenda üle!

Kelsi Nõlvak

Rapla ringkonna kodutütar
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oodan, et mu mälu ei vea mind alt, sest olen kuulnud
umbes selliseid laulusõnu: „Anna Jumal mulle mõelda
mõtet, millel mõte on sees!” Mulle tundub, et üsna sageli
inimesed just EI mõtle kasvõi nendele sõnadelegi, mida nad
räägivad; kõnelemata nende tegudest, nendele mõeldakse
sageli veel harvemini.
Aga mida siis üldse tähendab see sõna „mõte”? Eesti
keele sõnaraamat 1999. aastast lehekülg 486 annab sellele
järgmised täiendavad selgitused: „istub sügavas mõttes”;
„on mõttesse vajunud”; „mis sul mõttes mõlgub?”; „tegi
oma mõtte teoks”; „ei tule mõttessegi” jne. Aga annab ka
veel liitsõnadena järgmisi tähendusi: juhtmõte, põhimõte,
tagamõte, kinnismõte, luulumõte, salamõte, sundmõte, muremõte, patumõte, surmamõte, uitmõte, äkkmõte ja elumõte.
Kui palju mõtteid! Erinevaid. Ja igas neist võib olla ka mõte
sees. Kuid kas tegelikult alati ikka on?
Jah, tõepoolest, me ju paratamatult midagi mõtleme.
Vanarahva soe soovitus on, et enne mõtle, siis ütle. Viljandi
Paalalinna kooli peatreppide vahekorrusel on samuti kirjas,
et kui oskasid mõelda, siis oska ka öelda! Kuldaväärt soovitused. Aga kas alati ja kas igaüks neid soovitusi ka järgib?
Alles mõned päevad tagasi 14. juunil oli leinapäev. Mälestati 1941. aasta juuniküüditamise ohvreid ja kõiki neid, kes
langesid idast tulnud vallutajate vägivalla ohvriks. Nagu
tagantjärgi teame, mõtlesid neist ohvritest paljud, et nendega
ei saa ju ometi midagi halba juhtuda, neil polnud mingit
süüd, eriti veel võõramaa võimu ees. Ja nii nad ei osanudki
midagi karta. Ütleb vanarahva tarkuski, et õige hõlma ei
hakka keegi! Aga näe hakkas ja kuidas veel. Praegu saame
öelda, et kurjategijate ja nende ohvrite mõtted samadest asjadest ja asjaoludest olid täiesti vastupidised. Mida üks pidas
õigeks, see oli teise arvates vale ja mida üks pidas valeks, oli
teise arvates õige. Võib arvata, et mitte igal sellisel mõttel
polnudki mõtet sees. Või kui oligi, siis oli see salamõte või
patumõte. Mis oli või võis olla mõttes nendel, kes röövisid,
piinasid, põletasid ja tapsid? Kindlasti ei võinud nad mõelda,
et nad ei tee midagi halba. Ja nende ohvrid kindlasti mõtlesid, et neile pole lihtsalt võimalik midagi halba teha, sest
nad ei võinud tunda endal mingit süüd. Kas pahategijad
mõtlesid, et nad võivadki seda kõike teha tagajärgi kartmata?
Kindlasti, kui neid selleks palgati, õhutati ja suunati. Nendele
anti justkui patukahetuskiri eelnevalt kätte. Aga võimalik,
et mõnedki neist polnud üldse suutelisedki mõtlema? Aga
mida mõtlesid need, kes kurjategijaid palkasid, õhutasid
või suunasid? On öeldud sedagi, et kui Jumal tahab kedagi
karistada, võtab ta sellelt kõigepealt mõistuse. Seda vist
on öeldud ka idapoolse riigi valitsejate kohta. Üks nendest
tappis väidetavalt vihahoos ka oma poja.
Kui sageli me üldse mõtleme selle üle, mis sunnib või
ahvatleb kedagi kellelegi halba tegema? Võib-olla aeg-ajalt
mõtleme, aga kas me suudame jõuda ka mingi tulemuseni?
Me võime küll mõelda, aga me ei näe kunagi kellegi teise
mõtteid, mis neid juhib. Näeme ja kogeme vaid tema tegusid. Omi mõtteid me siiski ju teame.
Ja nüüd võib hea lugeja küsida, et mis mõte on sellel heietusel siin kirjatükis ? Hea küsimus, nagu öeldakse. Tahan
selgitada, et kui vähegi võimalik, siis oleks minu mõtte kohaselt hea, vajalik ja asjakohane igal inimesel tõepoolest püüda
mõelda mõtteid, millel mõte on sees. Nii koristajatädil kui
kontoriametnikul, nii raadioonul -tädil kui riigikogulasel,
nii maamehel kui linnamehel. Kuigi eelnimetatud kaugeltki
kõik ei loe neid ridu, siis need, kes loevad, võiks ikkagi mõelda seda, mida nad järgmisel hetkel tahavad teha, kas seda
on vaja teha ja kuidas seda teha. Et oleks vähem mõttetuid
tegusid, vähem mõttetut kahju, vähem mõttetult kaotatud
elusid, aga hoopis rohkem head, kasulikku ja rõõmsaid hetki.
Aga ka seda kellele usaldada riigi valitsemise korraldamine ja kui usaldada, siis kuidas tagada, et valituks osutunu
ka oma lubadused ja valijate soovid täidab. Et ei lobisetaks
tühja-tähja vaid igal öeldud sõnal peab olema mõte. Mõte,
millel mõte on sees! Ja mõte, millest saab sündida ainult
head ja kasulikku. Mõelgem sellele. Te mõelge!

Kirjutage meile oma kogemustest
Kaitseliidus omamaa@kaitseliit.ee

tegevust täis päevad + olematud ööd
= riigikaitselaager

Relvahooldus võtab aega mitu tundi.

Sakala malev korraldas
mais-juunis kolm riigikaitselaagrit, kus osalesid
Viljandimaa gümnaasiumite ja Viljandi Kutseõppekeskuse õpilased.
6. juuni hommikul kogunesid Sakala maleva ette
põnevil Tarvastu, Abja-Paluoja ja Karksi-Nuia riigikaitse kursuse õpilased. Kui
kõik olid kohal, jagati kätte
vormid ja metsas vajaminev
varustus. Polnud kahtlust,
et varustust oli mitme-mitme kilo jagu, mis tuli selga
vinnata, kuid vingumiseks
polnud põhjust, sest kõik
osalejad tulid laagrisse, et
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kogeda midagi uut ja panna
ennast proovile. Ei tuldud
lihtsalt lulli lööma.
Varustus käes, istusime
veoautodesse ja algas sõit
Väluste lasketiiru. Kohale
jõudes laadisime laagrivarustuse maha ning siis see
algas.
Enne aga kui telgid püsti
panime, saime põhjaliku
õppe automaadi AK4 käsitlemisest ja ohutusnõuetest,
et kõigil oleks relva kandes
turvaline ja kindel tunne,
sest edaspidi tuli relva suhtuda kui abikaasasse – alati
mitte kaugemal kui kaks
meetrit.
4,4 kilogrammi kaaluvat

Soov õppida viis võiduni
28. mai varahommikul
mahutasid Võrus ja Antslas
end bussi peale kuus vaprat
naist, kes asusid teele VäikeMaarja poole Naiskodukaitse esmaabi erialavõistlusele.

Teel Väike-Maarjasse sõlmis meie kolmeliikmeline
võistkond kokkuleppe minna
rajale maksimaalselt õppima,
kogemusi saama ning samas
mõnusat nädalavahetust
veetma. Teadsime, et rajal
on tugevad võistkonnad
ning keegi meist ei osanud
lõpptulemust oodata.
Startisime rajale nii nagu
ikka: paraja annuse huumori,
korraliku energia ja uudishimuga. Esimene punkt oli
tulekustuti kasutamine. Meie
võistkond muretses rohkem
instruktori ja tema kergestisüttiva vesti pärast kui tule
kustutamise pärast.
Esimene võistluspunkt
tabas meid kuidagi ootamatult – polnud end veel
võistluse jaoks häälestanud,
ent kuna teadsime üksteise
tugevusi ja nõrkusi, saime
hakkama. Sealt punktist lahkudes asusime õppima ja

Väljaandja: Kaitseliidu Sakala malev
Kaitseliidu Lõuna-Eesti malevate ajaleht
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relva kõikjal kaasas tassida oli päris kurnav. Iga
laagriline õppis relva lahti
võtma, kokku panema ja
puhastama, mis ühtekokku
võttis keskmiselt aega kolm
tundi. Esimesel päeval kui
alles laagrieluga kohanesime, kasutasime paukpadruneid, hiljem lasketiirus
saime proovida laskmist
ka päris padrunitega. See
osutus nii mõnelegi suureks
katsumuseks.
Varustust tuli hoolega
hoida, vastasel juhul seoti
lohakile jäetud relv või muu
ese nööriga ümber keha ja
kohustati sellisel kombel
olema laagri lõpuni. Et see
veelgi meeldejäävamaks
teha, anti lisaks motivatsioonipakk või endlikepp.
Kogu laagri vältel oli distsipliin ülioluline ning korra
vastu eksides tuli tagajärgedega leppida.
Instruktoritele meeldis
tihti meelde tuletada ka
Harley Davidsoni võtet, mis
tegi küll pigem nalja, kuid
hoidis sellele vaatamata
õhu pingelisena.
Minu arvates oli kõige
raskem hommikune äratus
kell seitse. Sellele järgnes
„värskendav“ hommikuvõimlemine, mis äratas
kõik laagrilised hõlpsasti
üles.
Laagris õppisime veel
rivi, topograafiat, saime esmaabi koolituse, õppisime
maskeerimist ja läbisime
15-kilomeetrilise orienteerumisraja.
Mina viimasest osa ei võtnud, sest mind paluti selleks ajaks köögitoimkonda,
kus oli abikäsi vajaka. Seega

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

Esmaabivõistluse võitjad(vasakult) Maie Vumba, Laura Vill
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ja Jaanika Sild.

pärast iga punkti arutasime omavahel läbi, mis läks
hästi, mis halvasti, millega
kindlasti jätkata ning millele
edaspidi tähelepanu pöörata.
Võistlus oli väga mõnusalt
üles ehitatud, ei olnud kuhugi kiiret, ülesanded olid
põnevad ja nii mõnigi kord
väljakutseid esitavad. Saime
nautida imekaunist LääneVirumaa loodust ning õppida
ja kogeda, kuidas kannatanuid suitsusest telgist välja
sikutada, kuidas elustada
imikut ja kõhuvigastusega
kannatanule esmaabi anda,
kui sooled on nähtaval.
Toimetus:

Omaloomingulised
lahendused lõid
mälestusi
Samuti tekitas elevust
punkt, kus metsas priimusega kohvi keetmisel piiritus
oli põlema lahvatanud ning
tekitanud ühele kannatanule
korralikud vigastused. Meie
võistkonnal oli väga sarnase
olukorraga reaalne kogemus
olemas ja see tegi meie jaoks
võistluse veel elulisemaks, et
täpselt selliseid asju on juba
juhtunud, tõenäoliselt juhtub
ka edaspidi ja siin on parim
koht, kus õppida abi andma.

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

Lembe Lahtmaa
Üllar Priks
Eda Kivisild

Toimetusel on õigus käsikirju lühendada.

rännakust jäin kahjuks küll
ilma, kuid selle asemel sain
kogemuse toitlustamise
valdkonnas.
Öine laagrielu oli aga
veelgi huvitavam. Magasime suurtes ahjudega jaotelkides, kus tulekollet tuli
valvata terve öö. Telke oli
kokku kolm ja igas telgis
olid tunnised öövalve vahetused ära jagatud. Öövalvuri ülesandeks oli tuld
üleval hoida.
Lisaks tule valvamisele
oli vaja ka ümbrust kaitsta
ja selleks oli vaja patrullida.
Patrulliti lahingpaaridena,
iga paar poolteist tundi.
Öösel üllatati unimütse
häiretega, mis panid kõigi
laagriliste vere keema–adrenaliinist puudu ei tulnud. Moodustasime telklale
360-kraadise ringkaitse,
kus igal oli vaja kaitsta
ettenähtud sektorit. Seega
magamistundidega priisata
polnud, kuid arvan, et need
kolm ööd olid seda väärt.
Laagri läbiviijad olid
sõbralikud, kuid ei jäänud võlgu ka siis, kui oli
vaja reeglitest üleastujaid
konkreetsema häälega turgutada. Toitlustus oli suurepärane, söögid maitsvad
ja kokad väärisid pärast iga
einet kiitust.
Neli päeva möödusid
lõbusalt ja asjalikult ning
soovitan seda igale noorele,
kellel sellist kogemust veel
pole.

Laura Pakasaar

Tarvastu gümnaasiumi
õpilane
Sakala ringkonna
naiskodukaitsja

Meie võistkonna eripäraks
sai vist võimalusel kannatanute üleuhamine veega.
Punktis, kus tegu oli indiaanisaunas ülekuumenenud
naistega, kallas meie võistkond kannatanud korralikult veega üle. Kuna olime
esimesed ja arvatavasti ka
viimased, kes seda tegid, sõlmisime kannatanuga meeldiva sõprussuhte.
Nautisime kahepäevast
võistlust väga. Teisel päeval rajal olles tekkis soov
sinna loodusesse paariks
lisapäevaks puhkama jääda.
Õpipunktid rajal olid väga
elulised ning andsid hea
kogemuse. Võistluspunktidest õppisime samuti palju.
Väsinute ja rahulolevatena
lõpurivistusel olles ei osanud
me oodatagi, et meid üsna
pea võitjateks kuulutatakse.
See oli vägagi meeldiv tunnustus.

Maie Vumba
Võru ringkonna
naiskodukaitsja

Trükk ja küljendus:

OÜ Vali Press, Põltsamaa
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Kaitseliidu kontaktid:
Põlva malev

Võru 3, Põlva
Malevapealik major Janel Säkk
Personalispetsialist Leili
Luigelaht
leili.luigelaht@kaitseliit.ee
Telefon 717 9572

13 PõHjuSt, mIKS Kuuluda KaItSelIItu
Fotod: TOOmAS NIGOLA

1. Sõdurioskused.

Kaitseliitu astumisel tuleb esmalt läbida
baasväljaõpe. Kes pole ajateenistuses käinud, need peavad läbi tegema Kaitseliidu
sõdurioskuste baaskursuse, mis on sisult
sarnane ajateenistuses läbitava sõdurioskuste baaskursusega. Erinev on see, et Kaitseliidus sooritatakse see nädalavahetustel
pikema aja jooksul.
Ajateenistuses käinud isikud läbivad vaid
kursuse Kaitseliitu puudutava osa ehk
tutvuvad organisatsiooni puudutavate
õigusaktide ja spetsiifikaga.

2. Relva käsitsemise oskus.

Lisaks baasväljaõppes sisalduvale relvaõppele õpitakse vastavalt oma sõjalisele
erialale süvendatult käsitsema ühte relvatüüpi. Kaitseliit korraldab oma liikmetele
kuulipilduri (KSP-58, MG-3), tankitõrjegranaadiheituri (Carl Gustav), tankitõrjekahurimeeskonna (90 mm tankitõrjekahur),
jaosnaipri, täpsuslaskuri, miinipilduri jne
erialakursusi. Mõistagi toimub õpe nii
teoorias kui ka praktikas.

3. Sõjalist eriala.

Kaitseliit pakub oma liikmetele koolitust
peamistel jalaväeüksuse ametikohtadel,
näiteks korraldatakse sidemehe, pioneeri,
minööri, autojuhi, tagala, laskuri-sanitari
jne erialakursusi.

7. Võimalust lahendada reaalseid
kriise.

Rahuajal on Kaitseliit abiks tsiviiljõustruktuuridele, aidates näiteks likvideerida
mitmesuguste õnnetuste tagajärgi. Näiteks
Viru malev osales Padaoru lumetormi hädaliste abistamisel ja Väike-Maarja tormikahjude likvideerimisel. Pärnumaa malev
aitas jaanuaritormi hädalisi.
Kaitseliitlased on abiks ka näiteks kadunud
marjuliste-seeneliste otsimise või metsatulekahjude kustutamise juures.

8. Võimalust asuda tegevteenistusse.

10. Põnevat ja sisukat vaba aega.

Kaitseliidus toimub vilgas seltsielu –
korraldatakse kokkutulekuid ja matku,
tehakse langevarjuhüppeid ja köielaskumist, võimalik on teha mitmesugust sporti
ning osaleda motivatsiooniüritustel.

11. Häid kamraade.

Kaitseliit on sisuliselt üle-eestiline vennaskond. Sealt on võimalik saada aktiivsete
ja hakkajate inimeste seast palju tuttavaid
igast ühiskonnakihist ja Eestimaa nurgast.
Omasid hätta ei jäeta!

Kaitseliidus läbitud sõjaline väljaõpe on
võrdne Kaitseväes pakutavaga. Kui nõutavad tingimused on täidetud, saab kaitseliitlane asuda Kaitseväe tegevteenistusse
ajateenistust läbimata. Kaitseliidust värvatud üksused on osalenud välismissioonidel
Balkanil ja paljud tänased tegevväelased
on oma sõjalist karjääri alustanud just
Kaitseliidus.

12. Patriotismisüsti.

9. Enesearendamisvõimalust
teoorias ja praktikas.

Kaitseliitlastele on ülesannete täitmiseks
vajalik igakülgne väljaõpe loomulikult
tasuta.
Allikas: riigikaitse.lehed.ee

Lisaks otseselt sõjalistele erialadele pakub
Kaitseliit koolitusi mitmesugustel juhtimis-,
instruktorija treenerikursustel. Õppida ja
praktiseerida saab ka esmaabi, ellujäämisnippe, toitlustamist, avalikke suhteid ja
palju muud igapäevaelus kasulikku.

Kaitseliidu inimesed on patrioodid, kes
peavad tähtsaks Eesti riiklust, ajalugu ja
ühiseid traditsioone. Kaitseliit tegeleb jõudumööda organisatsiooni ja kohaliku ajaloo
talletamisega, osaleb riigile oluliste tähtpäevade tähistamisel ning jagab kogemusi
haridusasutustes, avalikel üritustel jm.

13. Kõik tasuta!

Sakala malev

Karula tee 7, Peetrimõisa küla,
Viljandi vald
Malevapealik major Ahto Alas
Personalispetsialist Karin Ilus
karin.ilus@kaitseliit.ee
Telefon 717 9207

Tartu malev

Malevapealik major Kalle Köhler
Personalispetsialist Marge
Lippur
marge.lippur@kaitseliit.ee
Telefon 717 9158

Valgamaa malev

Võru 12, Valga
Malevapealik major Tõnis Org
Personalispetsialist Anneli Veske
anneli.veske@kaitseliit.ee
Telefon 717 9407

Võrumaa malev

Karja 22, Võru
Malevapealik major Urmas
Vahter
Personalispetsialist Marika
Timofejev
marika.timofejev@kaitseliit.ee
Telefon 717 9307

4. Sõjalise karjääri võimalust.

Huvi korral pakub Kaitseliit võimalust
teha sõjalist karjääri – võimalik on läbida
noorem - ja vanemallohvitseri ning rühma ja kompaniipealiku (reservohvitseri)
kursused. Kaitseliidu väljaõpe pakub
rohkesti ka praktilist juhtimiskogemust
mitmesugustel harjutustel ja õppustel.

5. Meeskonnatöö oskust ja
kogemusi.

Kaitseliidus tegutsevad ühise eesmärgi
nimel koos väga mitmesuguse tausta
ja kogemustega inimesed. Kaitseliidu
sõjaaja üksustesse kuulujad kogunevad
regulaarselt väljaõppele oma üksuse
koosseisus. Nendel koostööharjutustel
võivad osaleda ka need, kellele eri põhjustel sõjaaja ametikohta pole määratud.

6. Taktikalisi õppusi.

Kaitseliidu üksused osalevad aasta suurimal õppusel Kevadtorm. Samuti toimub
aasta jooksul mitmeid malevatevahelisi
ühisõppusi (Orkaan, Sibul, Mulgi mäss jt)
ja maleva suurõppusi, kus avaneb võimalus
õpitut reaalsetes oludes rakendada.

Foto: EINAR mAHL
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TULETOOJAD
Valgamaa tuletoojad
Võrumaa tuletoojad
Marge Tamm ja Paul Poderat Liis Kikas ja Artur Vodi
Liis Kikas andis kodutütre tõotuse 22. märtsil
2012. aastal ja talle on omistatud kodutütarde
III järk.
Tal on näitleja, esmaabi andja, esineja ja aktivist/organisaatori erialamärk.
2015. aastal valiti ta aasta kodutütreks.
Liis on abivalmis ja kohusetundlik tüdruk. Ta
oskab teha valikuid ja on otsusekindel. Liisi huvid
on näitlemine, käsitöö, raamatute lugemine ja
sudokude lahendamine.
Liis on Kreutzwaldi rühmajuht ja tegeleb
aktiivselt selle rühma töö organiseerimisega:
korraldab rühmas üritusi, osaleb oma rühmaga
maakondlikel üritustel.
Ta on leidnud usalduse ka lastevanemate silmis
ja teeb nendega head koostööd. Liis on korraldanud erinevaid põnevaid noortele suunatud
üritusi ka väljaspool organisatsiooni Võru linnas
ja maakonnas: varivalimised, Playback show ning
linna mälumäng.
Liis on Võrumaa kodutütarde ja noorte kotkaste
noortekogu esimees. Tema üleanne on noortekogu kokkukutsumine ja koosoleku juhatamine,
millega ta saab väga edukalt hakkama.
Liis oskab end kehtestada ja olla teistele heaks
eeskujuks.

Fotod: REIN SÄINAS

Marge Tamm toimetab Kodutütarde ridades aastast 2009. Ta on särasilme ja rõõmsameelne kodutütar, kellele meeldib laagrites
abis olla ja uusi mõtteid tegevustesse tuua.
Alati on ta laagrites olnud tubli rühmajuht
ja toimetanud noortega, jagades omi juba
saadud tarkusi.
Margel on sooritatud kolm erinevat erikatset: esmaabi andja, sportlane ja mälumängur ning tal on sooritatud kodutütarde
i kolmas järk.
Eriti on Marge silma paistnud oma sportlikku olemusega, esindades Kaitseliidu
Valgamaa malevat võistlustel ja osaledes
väljaspool organisatsiooni erinevatel spordiüritustel nagu rattarallidel ja mälumängudel. Kõige enam meeldibki talle rattaga sõita.

Paul Poderat tegutseb Noorte
Kotkaste organisatsioonis aastast
2011. Ta on tegus noormees, kes on
aktiivselt osalenud Noorte Kotkaste
erinevates tegevustes, laagrites ja
võistlustel.
Paul on esindanud Noorte Kotkaste
Valga malevat vabariiklikel üritustel,
aga ta on esindanud Noorte Kotkaste
organisatsiooni Ka väljaspool Eestit.
Paul on täitnud noorkotkaste
4 erikatset: luuraja, pioneer, meedik
ja laagrikorraldaja.
Pauli üheks kireks on filmimaailm
ning kõik sellega seonduv. Nii on
Paul jäädvustanud enamikku Valgamaa Noorte Kotkaste ja Kodutütarde
noorteorganisatsiooni tegevusest
ja viinud jäädvustused ka maakonnast kaugemale, et näidata, millega
Valgamaa noored tegelevad.
Oma teadmisi ja oskusi ei hoia aga
Paul endale, vaid jagab neid lahkesti
noorematele liikmetele ning on alati
valmis kõiki nõu ja jõuga aitama.

Artur Vodi on Vastseliina Gümnaasiumi 10.
klassis õppiv noorkotkas.
Ta liitus organisatsiooniga 2013. aasta märtsis.
Artur on aktiivselt osalenud nii osaleja kui ka
korraldajana nii rühma, kui maleva üritustel ja
esindanud Võrumaa malevat edukalt vabariiklikel Noorte Kotkaste võistlustel.
Artur on Võrumaa maleva Noortekogu liige ja
valitud juhatusse.
Lisaks tegevusele Noorte Kotkaste organisatsioonis osaleb ta aktiivselt päästeameti
tuletõrjerakendusspordis, kus on saavutanud
mitmekordse Eesti meistri tiitli ning kuulub Eesti
noortekoondisesse.
Põhikooli lõputunnistusel olid Arturil vaid
neljad ja viied. Ta on sõbralik ja abivalmis ning
leiab aega ka näiteringi ja loovtantsu jaoks.
võrumaa MALEVA FOTOKOGU
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SaKala tuletoojad
Karolina Pugal ja andres eek

PõlVa tuletoojad
elis õunapuu ja raul Kübard

Sakala ringkonda üle-eestilistel võistlustel,
sportmängudel ja suurlaagrites. Karolinale
on omistatud Kodutütarde II järk.
Ta on kohusetundlik, teotahteline ning
innustab oma aktiivsusega ka teisi.
Karolinat toetab tema tubli ja hakkaja
perekond. Logistikust isa ja juuksurist ema
on kodukandis tuntud nii teo- kui ideeinimestena. Kolmelapseline pere veedab palju
aega koos, reisitakse nii Eestis kui kaugemal
ja alati võtavad pereliikmed osa kodukandi
kultuuri- ja spordiüritustest.

Foto: mERLE KARu

Sakala selle aasta tuletoojad noorkotkas
Andres Eek ja kodutütar Karolina Pugal on
mõlemad pärit Paistust, Andres on lõpetanud Paistu kooli ja õpib praegu Viljandi
gümnaasiumis, Karolina lõpetab Paistu
kooli enne jaanipäeva.
Karolina Pugal on põline paistukas,
kes kuulub Kodutütarde ridadesse 2009.
aastast.
Karolina on kooli õpilasomavalitsuse liige
ja ta on oma vanuseklassi üks tublimatest
suusaneidudest Viljandi maakonnas.
Karolina valiti eelmisel aastal Kodutütarde Sakala ringkonna aasta sportlaseks.
Hetkel ongi pühendumine suusaspordile
jätnud mõnevõrra kõrvale tema teise harrastuse – tantsutreeningud.
Karolina on aktiivne, särav ja silmapaistev
kodutütar ning on esindanud Kodutütarde

Andres Eek on Noorte Kotkaste Sakala
maleva ridades 2008. aastast. Ta on esindanud malevat
erinevatel vabariiklikel võistlustel, nende
hulgas ka kõige raskemaks peetaval MiniErnal.
Ta leiab, et noorkotkaks olemine on
andnud talle juurde iseseisvust, põnevaid
teadmisi ja sõpru.
Vanema ja kogenuma kaaslasena annab
ta oma teadmisi ja kogemusi hea meelega
edasi noorematele noorkotkastele
Andresele meeldib väga lugeda, eriti
paeluvad teda ajalooraamatuid.
Väiksest poisist saati on teda huvitanud
ka loodus: loomade, taimede ja lindude
tundmine, aga ka looduses matkamine
ja kuidas tulla looduses toime väheste
vahenditega.
Andres on tegelenud kümme aastat
rahvatantsuga. Ta on käinud kolmel tantsupeol, saavutanud 9. klassis Lumepalli
svingi tantsuvõistlusel I koha ja 2016. aastal
sai Andres Viljandi Gümnaasiumi tantsurühma koosseisus Koolitantsu võistlusel
1. koha.
Andrese peres on kõik Noorte Kotkaste
organisatsiooniga seotud: Ema Antonina
on noorkotkaste rühma Nutikad Rebased
rühmapealik, isa Jüri on toetajaliige ning
vennad Madis ja Mihkel on noorkotkad.

tartu tuletoojad
anette rulli ja taavi traks
Anette Rulli on kodutütardega olnud
seotuD peaaegu viis aastata. Ta on iga
aastaga organisatsioon tegemisest järjest
rohkem osa võtnud. Oma teadmisi on
ta täiendanud ka rühmajuhtide koolis.
Viimastel aastatel on ta hakanud ka ise
koonduseid läbi viima ning panustanud
oma ideid laagrites ja rühma tegemistes.
Anette on Arabella rühmajuht. Tema
panust iseloomustavad ka aktiivsustunnid,
mida 2015. aastal kogunes 500.
Anette on lisaks ringkonna üritustele
osalenud korduvalt ka riiklikel üritustel ja
võistlustel: suurlaagris, pealinna laagris,
Ernakesel. Ringkondlikel ja üleriigilistel
matkamängudel on ta saavutanud korduvalt väga häid kohti.
Tal on matkaja, aktivisti ja ajaloolase
(krooniku) erikatsemärgid.
2014. aastal omistati talle hoolsuspael
ja 2016. aastal hoolsusmärk. 2015. aastal
valiti Anette Rull Tartu ringkonna aasta
kodutütreks.

Taavi Traks võeti vastu noorkotkaks
19. märtsil 2009. aastal. Ta on olnud Sillaotsa rühma aktiivne liige.
2014. aastal lõpetas ta Tartu maleva juures salgapealike kooli. Sellest ajast alates
on olnud maleva laagrites allüksuse juhi
ametikohal.
2015. aastal määrati ta Sillaotsa rühma
pealiku abi ametikohale.
Taavi on osalenud Noorte Kotkaste võist-

PõLvA mALEvA FOTOKOGu

Elis Õunapuu on Kodutütarde Põlva
ringkonna liige alates aastast 2009. Ta osaleb aktiivselt kodutütarde tegevustes ning
on pälvinud 2014. ja 2015. aastal Põlva
ringkonna aktiivse kodutütre tiitli.
Elist saab usaldada, ta täidab talle antud
ülesanded täpselt ja õigeaegselt. Rühmavanema abina panustab ta rohkelt aega ja
energiat rühma ürituste planeerimisse ja
läbiviimisse.
Ta on abiks ka ringkonna ürituste läbiviimisel ning alati valmis osalema vabariiklikel üritustel. Elis on suurepärane organiseerija ja iseseisvalt mõtleja. Viimane ere
näide Elise organiseerimisvõimest pärineb
selle aasta Ernakese võistkonna komplekteerimisest kui kaks tundi enne väljasõitu
ilmnes, et üks meeskonna liige ei saa tervislikel põhjustel võistlustele minna. Elis
vaatas üle kõikvõimalikud kandidaadid ja
kahe tunni pärast, bussi väljumise ajaks, oli
puuduv meeskonnaliige leitud.
Elis on hea meeskonnakaaslane nii sõjalissportlikel võistlustel kui ka esmaabiülesannete lahendamisel. Ta on kohusetundlik
ja tema peale võib alati loota. Hetkel õpib
ta Hugo Treffneri Gümnaasiumis ja oma
tuleviku soovib ta siduda Eesti Kaitseväega.
Elis on sooritanud Kodutütarde teise
järgu. Erikatsetest omab matkaja, aktivisti,
meediku ning kunstniku eriala.
Talle on omistatud 2015. aastal Kodutütarde hoolsuspael ja 2016. aastal Kodutütarde hoolsusmärk

Kodutütred
Põlva ringkond

Noorteinstruktor Aile Vals
aile.vals@kaitseliit.ee
Telefon 717 9268

Noored Kotkad

Sakala ringkond

Noorteinstruktor Maive Tõemäe
maive.toemae@kaitseliit.ee
Telefon 717 9267

Noorteinstruktor Tiina Ott
tiina.ott@kaitseliit.ee
Telefon 717 9217

Tartu ringkond

Noorteinstruktor Anneli Rulli
anneli.rulli@kaitseliit.ee
Telefon 717 9168

Valga ringkond

Noorteinstruktor Jaanika Niklus
jaanika.niklus@kaitseliit.ee
Telefon 717 9418

Võru ringkond
TARTu mALEvA FOTOKOGu

lusmatkal Mini-Erna. Tartu maakonnas
on ta kahel korral võistkonna koosseisus
võitnud võistlusmatka „Kährik“.
Tartu malevas valiti Taavi Traks aastal
2014. aasta noorkotkaks.

Raul Kübard astus Kaitseliidu noorteorganisatsiooni Noored Kotkad noorliikmeks
27. jaanuaril 2012. aastal.
Raul on kogu Laheda rühma noorematele noorkotkastele ja kodutütardele
suureks sportlikuks eeskujuks. Laagrites
tegutseb Raul rühmapealiku või instruktori
abilisena: viib läbi hommikuvõimlemist,
aitab korraldada matkamänge, rännakuid,
spordivõistlusi ja juhendab juba ka natuke
riviõpet.
Raul loomult sõbralik ja abivalmis. Ta on
alati on olemas, kui rühmapealikul on tarvis midagi teha või kui keegi nõrgematest
vajab tuge.
Raulil on sooritanud viis erikatset: laskur, sportlane, arvutikasutaja, ujuja, ja
enesekaitsja. Ta on läbinud 2014. aastal
salgapealikute kursuse .
Eelmisest aastast on tal III järk ja talle
on omistatud tiitel Noorte Kotkaste „Aasta
sportlane 2015“. Raul käib kergejõustikujalgpalli- ja korvpallitreeningutel.
Kodus on Raul abiks emale. Tal on üks
vanem õde, neli nooremat õde ja üks väikevend. Ta viib väiksemaid lasteaaeda ja
toob koju. Ka oma pere nooremate spordiharrastust on Raul mõjutanud - Tilsi Kool
on aastaid edukalt esinenud vabariiklikus
võistlussarjas „Tähelepanu, start!“, kus
osalenud on nii Raul kui ka tema nooremad õed.
Rauli eeskujul on kolm algklassides
käivat õde astunud Kodutütarde organisatsiooni liikmeks.
Raul on kohusetundlik, optimistlik ja
kindlameelne noormees, kes on jäänud
truuks tervislikele eluviisidele ja põhimõtetele. Kui ta on andnud lubaduse, siis ta
seda ka täidab.

Noorteinstruktor Eve Täht
eve.taht@kaitseliit.ee
Telefon 717 9317

Põlva malev

Sakala malev

Noorteinstruktor Henri Paavo
henri.paavo@kaitseliit.ee
Telefon 717 9218

Tartu malev

Noorteinstruktor Martin Erstu
martin.erstu@kaitseliit.ee
Telefon 717 9167

Valgamaa malev

Noorteinstruktor Kaimo Vahtra
kaimo.vahtra@kaitseliit.ee
Telefon 717 9417

Võrumaa malev

Noorteinstruktor Eva Vodi
eva.vodi@kaitseliit.ee
Telefon 717 9318
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11 PõHjuSt, mIKS Kuuluda
NaISKoduKaItSeSSe
Naiskodukaitse
Põlva ringkond

Foto: uRvE LOIT

1. Uued oskused

Naiskodukaitses tuleb kahe aasta jooksul
läbida baasväljaõppe neli moodulit: organisatsiooniõpetus, esmaabi, välitoitlustus
ja sõdurioskused. Tuleb ette, et naised,
kes enne suhtusid toiduvalmistamisse kui
tüütusse kohustusse, on muutunud pärast
katla ääres seismist hardunud välitoitlustamise fännideks. Või naine, kes ei arvanud
relvadest midagi, on pärast sõdurioskuse
läbimist esimesena kohal kui laskeharjutusele minnakse.

2. Mitte ainult supikeetmine

Sageli arvatakse, et naiskodukaitsjate ülesanne on ainult suppi keeta, sokke kududa
ja heategevuses osaleda. Kes soovib, saab
ka seda teha, kuid tegelikult on võimalused
tegutseda seinast seina.
Iga naiskodukaitse liige valib endale erialagrupi. Valida saab kaheksa grupi vahel:
kultuurigrupp, spordigrupp, noortejuhtide
grupp, side- ja staabigrupp, meditsiinigrupp,
toitlustusgrupp, formeerimisgrupp ja
avalike suhete grupp. Kuuluda võib ka
mitmesse gruppi.

3. Võimalus end proovile panna

Naiskodukaitsjad võtavad omavahel üleeestiliselt mõõtu erinevatel võistlustel. On
esmaabi-, toitlustajate ja avalike suhete eriala võistlused. Omavahel võtavad mõõtu
ka sidenaised ja staabiassistendid. Kevadeti
pannakse end proovile Naiskodukaitse
laskevõistlusel ja koormusmatkal. Koormusmatka võitjad saavad osaleda Pitka
luureretkel.

4. Võimalus asuda sõjaaja
ametikohale

Sarnaselt Kaitseliidule on ka naiskodukaitsjal võimalik end arvele võtta sõjaaja
ametikohale. Meie hulgas on meedikuid,
toitlustajaid, staabiassistente, aga ka julgestajaid ja sidenaisi. Saab teha sõjalist
karjääri.

5. Saab osaleda Kaitseliidu
tegevuses

Naiskodukaitsja saab osa võtta Kaitseliidu
üritusest, aga kaitseliitlased Naiskodukaitse üritustest osa võtta ei saa, välja arvatud
siis, kui nad pole toetajaliikmed.

6. Meeskonnatöö oskused ja
kogemused

Naiskodukaitse liikmed on erineva tausta, elukutse ja kogemustega inimesed.
Noorimad naiskodukaitsjad on 16-aastased, vanimad aga saja aasta kanti. Kõik
nad tegutsevad ühise eesmärgi nimel, jagades omavahel oma oskusi ja kogemusi.

9. Head kaaslased

Naiskodukaitse erinevad ringkonnad ja
jaoskonnad katavad tervet Eestit. Nende
hulkast on võimalik leida palju tuttavaid
ja sõpru igast ühiskonnakihist ja Eestimaa
nurgast. Omasid hätta ei jäeta!

10. Patriotismisüst

Naiskodukaitsjad on patrioodid, kes peavad tähtsaks Eesti riiklust, ajalugu ja ühiseid traditsioone. Avalike suhete grupPide
eestvedamisel tegeletakse jõudumööda
organisatsiooni ja kohaliku ajaloo talletamisega, osaleb riigile oluliste tähtpäevade
tähistamisel ning jagatakse oma kogemusi
neile, kes veel Naiskodukaitsesse ei kuulu.

11. Vaid 12 euro eest aastas

Kõik selle, millest eelpool juttu oli,
saab 12 euro eest aastas. 12 eurot on
Naiskodukaitse liikemaks, mida saab
kasutada oma ringkond. Viimaseks
(ja mitte vähem tähtis): naiskodukaitsjatel
on ilus vorm.

Oma Maa

7. Erinevad koolitused

Naiskodukaitse instruktor
Karin Kivi
karin@naiskodukaitse.ee
karin.kivi@kaitseliit.ee
Telefon 717 9269

Sakala ringkond

Naiskodukaitse instruktor
Kätlin Kink
katlin@naiskodukaitse.ee
katlin.kink@kaitseliit.ee
Telefon 717 9219

Tartu ringkond

Naiskodukaitse instruktor
Leane Morits
leane@naiskodukaitse.ee
leane.morits@kaitseliit.ee
Telefon 717 9169

Valga ringkond

Naiskodukaitse instruktor Heili
Mets
heili@naiskodukaitse.ee
heili.mets@kaitseliit.ee
Telefon 717 9419

Võru ringkond

Naiskodukaitse pakub erinevat väljaõpet
ja koolitusi. Õppida saab kõike alates
fruktodisainist kuni juhtimiskoolitusteni.

Naiskodukaitse instruktor
Merlit Aldošin
merlit@naiskodukaitse.ee
merlit.aldosin@kaitseliit.ee
Telefon 717 9319

8. Põnev ja sisukas vaba aeg

Nii nagu Kaitseliidus, toimub ka Naiskodukaitses vilgas seltsielu – korraldatakse kokkutulekuid ja matku, võimalik
on harrastada erinevaid spordialasid ja
kultuurilist tegevust ning osaleda motivatsiooniüritustel.

Fotod: SAKALA mALEvA FOTOKOGu
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Võrus avatakse küüditatutele
mälestusmemoriaal

22. juuniks saavad memoriaalile ka vagunid.

22. juunil kell 15 avatakse Võru raudteejaama
ees Võrust aastatel 19411952 küüditatutele või
Venemaa vangilaagritesse
deporteeritutele mälestusmärk.
See kujutab 1,6 meetri
kõrgusele betoontahukale paigutatud kahte rida
kaugusse suunduvaid
pronksist loomavaguneid.
Vagunite vahel on nähtavad inimfiguurid. Mälestusmärgini suundub ligi
nelja meetri laiune ja 16
meetri pikkune raudteed
imiteeriv originaalsetest
raudteeliipritest ja dolo-

Foto: SILvER SILD

miitkillustikust kaldtee.
Mälestuskompleksi kogupikkus on ligi 24 meetrit.
Mälestusmärgi idee algatas 2014. aastal Memento Võrumaa Ühenduse
üldkoosolekul tolleaegne
Võru Politseijaoskonna
noorsoopolitseinik Elar Sarik, kes on ka nüüd paljude
tööde eestvedaja.
Töö telliti skulptor Jaak
Soansilt ja see valiti välja
kolme ideekavandi hulgast. Mälestusmärgi projekteeris arhitekt Karmo
Tõra OÜ-st ROK-Projekt.
Ehitustööd teostas AS Kurmik ja pronksitööd Uusmonumentaal OÜ.

Monumendi maksumuseks kujuneb seoses
hindade kallinemisega eelarvestusliku 18 000 euro
asemel 24 780 eurot.
Mälestusmärgi rajamist
on toetanud Võru Maavalitsus, Võru Linnavalitsus,
Võrumaa Omavalitsuste
Liit, SA Eesti Represseeritute Abistamise Fond, Eesti
Memento Liit, Memento
Võrumaa Ühendus ja Riigikogu liige Maire Aunaste. Omapoolse panuse
vähendatud hindade näol
annavad ka kõik memoriaali rajajad.
Avasõnad ütlevad Memento Võrumaa Ühenduse
juhatuse esimees Silver
Sild ja Võru politseijaoskonna piirkonnapolitseinik
Elar Sarik. Mälestusmärgi
pühitseb Andres Mäevere.
Kohal on orkester Kungla. Külaliste kõnede järel
asetatakse mälestusmärgi
jalamile pärjad ja süüdatakse leinaküünlad.
Seoses tööde kallinemisega pöördub Memento Võrumaa Ühenduse
juhatus kõigi heade inimeste poole, kellele on
kallis Eestimaa minevik ja
tulevik, palvega toetada ka
omapoolselt uue küüditatute memoriaali rajamist.

Võrumaa struktuuridevahelise
laskevõistluse võitsid
naiskodukaitsjad

Meie sihtotstarbeline mälestusmärgi arveldusarve
on: EE062200221063162366
Swedbank. Annetusi saab
teha ka kohapeal.
Aastatel 1941–1952 viidi tolleagselt Võrumaalt
Venemaa erinevatesse
vangilaagritesse ja asumisele üle 3600 inimese,
kellest enamik paigutati loomavagunitesse just
Võru raudteejaamas. Need,
kes jäid puhkama võõrasse mulda ja need ligi 400
Memento Võrumaa Ühendusse koondunut Võru- ja
Põlvamaa represseeritut
väärivad kaunist mälestusmärki, mille juurde 25.
märtsil ja 14. juunil koguneda, et meenutada aegu,
mis kunagi enam korduda
ei tohi.
Veelgi enam vajavad
sellist kohta aga noored, et
teadvustada Eesti rahvaga
toimunut ja selle kaudu
suunata oma isamaalist
meelsust.

Silver Sild

Memento Võrumaa
Ühenduse juhatuse eesimees
Eesti Memento Liit
aseesimees

jällegi vaid tühjad pihud...
Nende laulusõnadega oleks paslik alustada
Karksi malevlaste järjekordset avastusretke
Mustlasse.
Eelmisel sügisel alustasime II liigi 3. järgu
Vabadusristi kavaleri Johan Purga säilmete otsinguid, kuid lühike ja sombune sügispäev muutis
rehealuse liiga hämaraks.
Toona võeti vastu otsus
jätkata kevadel.
Nii ka tehti ja 29. mail
kogunesime jälle Mustlasse, et alustada uuesti
otsinguid.
Vahepeal olid selgunud uusi asjaolusid matmiskoha asjus. Pärast
sügisel ajalehes Sakala
ilmunud artiklit Johan
Purgast võeti Viljandi
muuseumi direktori Jaak
Pihlakuga ühendust ja
räägiti juhtunust uus versioon. Selgus, et Johan oli
ennast varjanud hoopis
saunas, mis asus majast
eemal piiriheki ääres ja
kust ohu korral oli hea
kohe metsa pageda. Seal
saunalaval ta olevatki
ennast maha lasknud ja
samasse sauna eesruumi
põranda alla maetud.
Selle info põhjal alustasimegi uusi otsinguid.
Kõigepealt tuli võssa kasvanud aia äärest üles leida
saun. Pärast kümmekond
minutit otsinguid kostus
võsast hüüd „leidsin” ja
keset tihedat võsa seisis
tõesti pisike saun. Et üleüldse midagi teha saaks,
tuli saunani rajada juur-

depääs ja puhastada ümbrus. Mehed eemaldasid
pehkinud esikupõranda,
et saaks teha proovisurfe.
Esmase kaevamise au sai
endale Eesti Sõjamuuseumi koostööpartner Arnold
Unt. Ei möödunud aga
poolt tundigi, kui ta oli
jõudnud otsusele, et siia
küll kedagi maetud pole.
Äkki eksis helistaja
ruumiga ja ta maeti ikka
saunaruumi, kust leiti
tõesti vajumistunnusega koht? Sealt otsustatigi
uued surfid kaevata.
Nüüd hakkasid kaevama Kaitseliidu Karksi malevkonna Lilli üksikrühma mehed. Kitsas ruumis
kaevati kordamööda ning
kivid ja muu suurem praht
visati tillukesest aknast
õue. Hämaras ruumis pidi
keegi kogu aeg taskulambiga surfi valgustama, et
midagi natukenegi tähtsat
märkamata ei jääks. Kaevetöödele kulus tunduvalt
rohkem aega, aga vastus
oli sama: „Siia küll kedagi
maetud pole.”
Asja arutati küll ühe,
küll teise kandi pealt ja
muuseumi direktor Jaak
Pihlak helistas temaga
ühendust võtnud vanadaamile. Pikk jutuajamine
tekitas üha enam kahtlust,
et see polegi õige saun.
Vana saun olevat olnud
juba seitsmekümnendate
lõpuosas väga viletsas
seisus, mida meie leitud
sauna kohta küll öelda ei
saanud. Umbes kusagilt
otsida polnud aga mingit
mõtet. See oleks meenu-

Peakohtunik võidukarikat üle andmas.

Foto: uNO mINKA

27. mail toimus seitsmeteistkümnes Kaitseliidu
Võrumaa maleva korraldatud struktuuridevaheline
laskevõistlus, mille võitis üldkokkuvõttes 181 kohapunktiga
Naiskodukaitse Võru ringkonna esindus koosseisus Merlit
Aldošin, Inga Niit ja toetajaliige Tanel Aldošin.
Teisele kohale jäi Kuperjanovi pataljoni võistkond ning
kolmanda koha viisid koju korraldajad.
Võistlusel osales kaheksa kolmeliikmelist võistkonda: Kaitseliidu Võrumaa malev, Naiskodukaitse Võru ringkond, KUP,
Lõuna Politseiprefektuuri piirivalve büroo, Võru politseijaoskond, Võrumaa päästekeskus, Võru maavalitsus ja Võrumaa
Omavalitsuste Liit.
Võistlusrelvadeks olid püstol H/K, püstolkuulipilduja M-45
ja vintpüss M-14.
Osalejaid tervitas Võrumaa maleva pealik major Urmas Vahter. Võistluse kohtunik leitnanr Aivo Hütsi soovis võistlejatele
kindlat kätt ja täpset silma ning lisas, et 16 aasta jooksul pole ta
vigu teinud ja ühtki protesti pole sisse antud.
Enne võistlustulle astumist tutvustasti relvi neile, kes võistleid esmakordselt; räägiti ohutusnõuetest, loositi laskerajad ning
seejärel algas tasavägine ja huvitav võistlus.
Laskerajal olid Võrumaa Omavalitsuste Liidu eest väljas
kaks staažikat vallavanemat: Georg Ruuda Võru vallast ja Riho
Roon Urvaste vallast. Nendega ühes meeskonnas võistles ka Võru
abilinnapea Kalev Ilves.
Võru maavalitsust esindasid arengu- ja planeerimisosakonna
juhataja Britt Vahter, sama osakonna nõunik Aire Kallas ja maavanem Andres Kõiv.
Võistluse lõpurivistusel anti üle hinnalised autasud. „Oli väga
tasavägine ja hea võistlus, järgmisel aastal olete taas oodatud,“
ütles malevapealik Urmas Vahter.

Uno Minka

Kaitseliidu Võrumaa maleva teavituspealik

Spordikooli õpilased matkasid koos
kaitseliitlastega metsavendade radadel

Foto: AIN PEENSOO

Karksi–Nuia spordikooli direktori Leo Liiberi eestvõttel ja
Kaitseliidu Sakala maleva Karksi malevkonna kaasabil sai teoks
Kaitseliidu ja metsavendade radadel kulgenud jalgrattamatk.

Arnold Unt ja Jaak Põldma lõpetavad aidaaluse uurimist.
Foto: ANTS KALAm

tanud nõela otsimist heinakuhjast, mis tavaliselt
tulemusi ei anna.
Et päev oli alles noor,
otsustati ka rehealuse teine
pool läbi vaadata. Mehed kandsid sinna kuhjatud koli ja puud juba
läbiuuritud poolele, kuid
hilislõunaks olid ka siin
tulemuseks tühjad pihud.
Arnold Unt lubas teha
veel tööd arhiivis, et äkki
leidub kusagil selle talu
täpsem plaan viiekümnendatest aastatest, mis
annaks alust otsinguid
jätkata. Sama meelt olid ka

Jaak Pihlak ja Jaak Põldma,
kes lubas uurida vanu sõjaväekaarte, mis olid juba
toona väga täpsed.
Vahel juba tundub, et
Johan ei tahagi, et tema
põrm leitaks. Äkki on ta
leidnud oma rahu just
selles maalapikeses, kuhu
ta toona maeti ja ei tahagi
saada maetud surnuaia
pühitsetud mulda. On see
nii või teisiti, peaks andma
vastuse lähimad kuud.

Ants Kalam

Karksi malevkonna
teavituspealik

30. aprilli ennelõunal kogunes Karksi-Nuia parklasse mõnikümmend ratturit, et alustada teed kaitseliidu Lilli lasketiiru.
Tempo valiti mõõdukas, et ka kõige nooremad (kaks kuueaastast)
ja kõige vanem (65-aastane) kenasti grupis püsiksid. Kõigile üllatuseks liikus aga ratturite seltskond nobedalt ja ligi 15 kilomeetrit
läbiti vähem kui tunniga.
Lasketiirus ootas saabujaid Lilli üksikrühma pealik veebel
Jaak Põldma, kes rääkis osalejatele lasketiiru ajaloost ja selle
tähtsusest Kaitseliidule tänapäeval. Edasi suunduti tulejoonele, et
proovida kätt õhkrelvadest laskmises. Laskmist viis läbi instruktor
vanemveebel Harri Mäesalu, kes ka ise rattal kohale saabus, ja teda
abistas Ants Kalam, kes oli matka ajal saateauto roolis.
Ägeda võistluse pidasid maha Karksi vallavanem Taimo
Tugi ja noored laskurid Tanel Rehemaa ning Karl Mattias Kuusk.
Teised osalejad nautisid ilusat kevadilma ja võtsid asja rahulikult,
püüdes kasvõi ühtegi märki tabada.
Enne lasketiirust lahkumist pakuti suppi ja morssi, sest on
ju teada, et tühi kott ei pedaali kaua. Ees ootas veel aga ligi 30
kilomeetrit sõitu.
Giid Jaak Põldma juhtimisel suunduti edasi metsavend Ernst
Kase hukkumispaika ja sealt Timmu ohvrikivi ja allika juurde.
Kõik 21 osalejat saabusid tagasi Karksi - Nuia küll väikese
kevadväsimusega, aga õnnelikena.

Ants Kalam

Karksi malevkonna teavituspealik
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otepääl tähistati eesti lipu
132. sünnipäeva
4. juunil toimus Otepää
kiriklas Eesti rahvuslipu
õnnistamise 132. aastapäeval mitmeid ettevõtmisi,
kell 10.45 oli traditsiooniline lipurongkäik vallamaja
juurest lipuväljakult Otepää
pastoraati.
Rongkäigu eesotsa
kroonis nagu ikka Eesti Üliõpilaste Selts mitme meetri
kõrgusel lehviva sinimustvalgega. Rongkäigus järgnes oma liputoimkonnaga
Korp! Fraternitas Liviensis.
Teistest akadeemilistest
organisatsioonidest võtsid rongkäigust osa Korp!!
Sakala ja Fraternitas Estica,
Eesti Naisüliõpilaste Seltsi,
Korp!! Indla ja Amicitia
esindajad.
Esindatud olid kohalikud omavalitsused, kaitsejõud, teised jõustruktuurid
ning mitmed ühendused ja
ettevõtted.
Kuna oli puhkepäev,
siis võib-olla sellepärast
oli kohalikku rahvast pisut
vähem, aga seda suurem
oli rõõm näha ja tervitada
häid sõpru kaugematest
Eestimaa nurkadest, kes
ei pidanud paljuks kohale
tulla ja meie rahvuslippu
austada.
Kui kogu rongkäik
Pühajärve puhkpilliorkestri
saatel pastoraati oli liikunud, heisati seal hümni
saatel lipp, tervitati, peeti
kõnesid ja lauldi, et anda
meeleolukas algus sellele
pidulikule päevale. Pastoraadis olid kõigile huvilis-

Rongkäigu peas marssis Eesti Üliõpilaste Selts.

tele avatud Eesti lipu muuseum, Otepää kirkuõpetaja
Jakob Hurda tuba ning
pastoraadis asuv talvekirik.
Keskpäeval toimus
Otepää kirikus isamaaline
kontsert-jumalateenistus.
Esines Narva linna sümfooniaorkester koos viiulisolistiga Sankt-Peterburist.
Interpreetide tase oli väga
kõrge ja esitati muusikat
alates klassikast kuni eesti
rahvusviiside ja džässini.
Seejärel läks igaüks
seda päeva tähistama omal

Foto: mONIKA OTROKOvA

moel. Üks seltskond liikus
koos Eesti Üliõpilaste Seltsiga Otepää vanale kalmistule, et austada lahkunud
vilistlastest Otepää vaimulike Sperlingki ja Stepanovi mälestust. Pärast peeti
pastoraadimurul maha üks
vägev piknik.
Ettevalmistavad tegevused lipupäeva tähistamiseks algasid tegelikult juba
maikuus, mil Lõuna-Eesti
suurim mitte-eesti emakeelega kool Tartu Annelinna
Gümnaasium käis talgu-

90

Kalle Arumäe Võrumaa malev

80

Eldur Lõhmus
korras Otepää kirikuaeda
ja pastoraati korrastamas.
Kindlasti küsivad paljud, et miks tähistada just
seda kuupäeva lipu sünnipäevana? Selle üle võib
arutleda, et mis hetkest siis
sünnib üks lipp, või mõni
muu taoline sümbolväärtust omav ese, mis ühendab
inimesi mingil abstraktsel
neid ühendaval tundel,
mida võiks nimetada usuks.
Just seda väärtust sellised
sümbolid kannavad. Meie
sinimustvalge ühendab
meid, sest me usume meie
omariiklusesse. Rahvusvärvide kandmine väljendab
uskumist sellesse ideesse ja
institutsiooni.
Kas lipu sündimise hetkeks siis lugeda hoopis idee
sündi? Sellisel juhul oleks
meie hilisemate rahvusvärvide sündimise aeg 1881.
Või lipu jaoks erinevate
kangatükkide valmistamine
või nende kangaste ühendamine?
Meie kultuuritaustast
tulenevalt saab lipp oma
täieliku eluõiguse ja võimutäiuse sisseõnnistamisega.
Seda sündmust planeeriti
hoolikalt ja kui aeg oli küps,
sõideti Tartust kaks päeva
Otepääle, et asi teoks teha.
Meie asi on nüüd
lipu sünnipäeva väärikalt
tähistada ja kanda uhkusega meie kaunist rahvuslippu.

70

Arvo Aednik
Jaan Zirk

Tartu malev

Tartu malev
Tartu malev

60

Ain Punak
Põlva malev
Mati Mäestu
Sakala malev
Viktor Tamela Valgamaa malev
Väino Olgo Valgamaa malev

50

Henn Moora
Sakala malev
Hanno Luukas
Tartu malev
Urmas Zutis Valgamaa malev
Meeli Kass
Võrumaa malev
Aivi Tamm
Võrumaa malev

40

Riho Paas
Tartu malev
Mirjam Link
Tartu malev
Elina Kekkonen
Tartu malev
Taavi Rahusoo
Tartu malev
Jüri Tsarjov Valgamaa malev

30

Ivo Nool
Põlva malev
Jaan Lang
Põlva malev
Einar Miil
Sakala malev
Margus Murumäe Tartu malev
Art Johanson
Tartu malev
Tiim Salumägi Võrumaa malev
Evely Luik
Võrumaa malev
Pille Blum
Võrumaa malev
Merlin Järvpõld Võrumaa malev
Eve Tolmik
Võrumaa malev

20

Erkki Teder
Juhan Püvi
Silvo Ilves

Juulikuu Oma Maa:
* Meenutame võidupäeva tähistamist
Võrus
* Maakaitsepäev Sakala moodi
* Oma mõte keskendub suvele
* Meenutused Kaitseliidu taasloomisest

Marko Tiirmaa

Valgamaa kaitseliitlane

TUNNUSTUSED
Kaitseliidu Keskjuhatuse otsus
nr K-0.1-1/16/12115PR

Valgeristi II klass
Kaljo Lillevere
Aivo Hütsi
Andres Puusep

Sakala malev
Võrumaa malev
Võrumaa malev

Valgeristi III klass
Andres Loog

Eriteenete medal
Kalev Kuklane
Juhan Härra

Võrumaa malev
Võrumaa malev
Võrumaa malev

Teenetemedali I klass
Kalev Tahker
Ove Ainsalu
Toomas Taimre
Vello Tammisto
Jaanus Barkala
Kalmer Kingo
Eve Täht
Mati Urbanik

Sakala malev
Sakala malev
Sakala malev
Sakala malev
Valgamaa malev
Valgamaa malev
Võrumaa malev
Võrumaa malev

Teenetemedali II klass
Andres Alver
Arvo Kama
Harri Mäesalu
Riho Rei
Enn Pinsel
Jaanus Põldma
Helmuth Toomsalu
Lauri Nälk
Toomas Teras
Leili Särg
Uku-Mats Peedosk
Urmas Pindis
Ly Hipponen
Almer Arend
Tiina Himma
Aivar Mägise
Mihkel Puusepp

Sakala malev
Sakala malev
Sakala malev
Sakala malev
Sakala malev
Sakala malev
Sakala malev
Sakala malev
Sakala malev
Sakala ringkond
Tartu malev
Võrumaa malev
Võrumaa malev
Võrumaa malev
Võrumaa malev
Võrumaa malev
Võrumaa malev

Teenetemedali III klass
Tiit Bakhoff
Enn Kambek
Martin Link
Marko Purge
Indrek Feldmann
Jane Särg
Eda Kivisild
Kaimar Ploom
Merlit Aldošin
Arno Kuus
Ain Pajo

Sakala malev
Sakala malev
Sakala malev
Sakala malev
Sakala malev
Sakala ringkond
Sakala ringkond
Võrumaa malev
Võru ringkond
Võrumaa malev
Võrumaa malev

Kristjan Kuus
Peeter Nikitin
Harry Härra
Kaja Parker
Helve Tina

Võrumaa malev
Võrumaa malev
Võrumaa malev
Võrumaa malev
Võrumaa malev

Kaitseliidu ülema tänukiri
Enn Aedna
Urmas Feldmann
Ants Kalam
Andi Kits
Raivo Kross
Arvo Pede
Janek Saar
Anne-Liis Taim
Tiina Taim

Sakala malev
Sakala malev
Sakala malev
Sakala malev
Sakala malev
Sakala malev
Sakala malev
Sakala ringkond
Sakala ringkond

Valgamaa teeneterist I klass
Voldemar Tasa

Valgamaa teeneterist II klass
Kalev Härk
Riho Karu
Saamuel Stepanov

Sakala maleva pealiku käskkiri
SA-1.1-2/1613778P

Sakala maleva rinnamärk (ketita)
Nooremveebel Oscari Moks
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