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Selle kevade soojad ilmad 
meenutasid juba suve ja koos 
esimese äikesega jõudis Mul-
gimaale ka „Kevadtorm“. Karksi 
valla metsades vurasid rin-
gi kaitseväe lahingumasinad 
ja marssisid kaitseväelased. 
Karksi parki ja vanasse kana-
lasse kerkisid tagalaüksuste 
välilaagrid, mida aegajalt rün-
das rahvasuus „moosiriiuliks“ 
kutsutav lennuk ja kellele siis 
pargist õhutõrje poolt tuli avati. 
Lennuk lendas küll minema, 
aga kas ta ka tabamuse sai, ei 
saanud me mitte teada. Saabus 
nädalavahetus ja kaks kohaliku 
jahiseltsi jahimeest, ütleme, et 
nad olid Aadu ja Karla, otsus-
tasid minna notsuluurele. Siit ja 
sealt oli tulnud teateid  et met-
sanotsud ründavad külvatud 
vilja- ja hernepõlde. On olnud 
juhuseid, kus põllul on korraga 
paarkümmend suurt siga ja 
samapalju pisikesi seahaka-
tisi, kes otsustasid teha seal 
uuesti kevadkündi, kuigi talunik 

oli sinna juba vilja külvanud.                                                                                                        
Saabus õhtu ja mehed tõmba-
sid selga laigulised jahikostüü-
mid, vaatasid üle oma jahiva-
rustuse ja alustasid ringsõitu. 
Jahiluure seisnebki selles, et 
sõidetakse vaikselt põldude 
vahel ja jälgitakse põlluääri 
ning kraavikaldaid. Kui märga-
takse midagi kahtlast, võetakse 
appi pikksilm, et asi lõplikult 
selgeks teha. Sellel õhtul ei 
paistnud kätte aga ühtegi kär-
salist, neid oleks nagu keegi 
ette hoiatanud. Kell lähenes 
juba üheteistkümnele aga näh-
tud oli ainult kahte jänkupoissi 
ja mehed otsustasid autonina 
kodu poole keerata. Selleks tuli 
läbida metsavaheline lõik ja siis 
veel põldude ja võsa vahe, et 
jõuda koduteele. Liiguti vaikselt 
üha tihenevas hämaruses, kui 
äkki katkestas vaikuse lennu-
kimootori müra. Lennuk lendas 
madalalt puudelatvade kohalt 
üle auto. Tegu oli ikka meile 
juba tuntud „moosiriiuliga“. Algul 

ei pööranud mehed lennukile 
erilist tähelepanu, sest nad 
teadsid, et õppused on käimas. 
Liiguti vaikselt veel kilomeetri 
jagu ja jälle ilmus lennuk, kogus 
kõrgust ja poetas taevalaotusse 
langevarjuri. Pimenevas taevas 
paistis helevalge kuppel juba 
kilomeetri kauguselt. Meeste 
tähelepanu oli keskendunud 
maanduvale langevarjurile, 
kes lõpuks potsatas põllule 
umbes kilomeeter autost. Mets 
hakkas juba lõppema, kui autost 
kümnekonna meetri kaugusel 
potsatas teele mingi sädemeid 
pilduv ese. „Mis kurask see 
veel on?“ mühatas roolis istuv 
Aadu. Karla ei jõudnud veel 
suudki avada, kui paremalt 
küljelt metsast anti nendepihta 
„tuld“. Pimedas metsas tärisesid 
automaadid ja potsutas kuu-
liprits. Tuld anti kõikjalt! Terve 
metsa alune särtsus ja tärises. 
Auto ees olev ese pildus nüüd 
välja umbes meetri pikkuseid 
tulekeeli. „Anna gaasi“ nõudis 

Karla „ära ainult kedagi alla 
aja.“ Auto jõudis metsaservale 
ja tulistamine metsas vaibus, ka 
langevarjur oli põllult kadunud. 
Kui suurem jahmatus oli möö-
dunud küsis Karla „Kelleks nad 
meid nüüd pidasid?“ „Kust mina 
tean!“ vastas Aadu „Või pidasid 
meid äkki metsavendadeks, 
kellele lennukilt abi visati!“  „No 
sigu nüüd kindlalt siinkandis 
enam pole.“ arvas Karla. „Mis 
sigu, siit panid kõik kährikud, 
rotid ja hiired ka minema!“ arvas 
Aadu. „Jah“ ohkas Karla „Nä-
dalake siia kindlalt meil enam 
asja pole.“
Vaat selline lugu leidis aset mul-
kidest jahimeestega metsas. 
Olid need jutuajamised seal 
autos just sellised, kes seda 
täpselt teab, aga ülejäänu on 
kõik puhas tõde ja meeste õiged 
nimedki meile teada.

A.Kalam 
KL Sakala Maleva Karksi 

malevkonna teavituspealik 

Riigikaitselaager Viljandi kutsekooli õpilastele
Samal päeval, kui algas Eesti 
kaitseväe suurõppus Kevad-
torm, algas ka Kaitseliidu Sa-
kala Maleva poolt korraldatud 
riigikaitse laager Viljandi Ühen-
datud Kutsekeskkooli õpilastele 
maleva Väluste laskeväljal. 
Laager kestis neli päeva ja 
sellest võttis osa 57 õpilast. Üks 
tütarlaps küll loobus esimese 
päeva õhtul ja lahkus laagrist. 
Teisel päeval pidi laagrist tervi-
seprobleemide tõttu lahkuma ka 
üks poiss. Teised pidasid lõpuni 
vapralt vastu ja loodetavasti 
nad ei kahetse seda unikaalset 
kogemust, mis nii mõnelegi võis 
olla elus esimene või jääda ka 
viimaseks. Maleva staabi juures 
formeeriti õpilastest laagriks va-
jaliku varustuse väljaandmisega 
kaitseväelist üksust meenuta-
vad grupid kes jagati kohe kahte 
rühma. Laagris said õpilased 
nelja päeva jooksul praktiliselt 
läbi teha need elemendid, mida 
teooriatundides oli vaid kuuldud 
või nähtud. Lisaks aga õppisid 
nad juurde ka mõndagi uut. Nii 
õppisid nad lisaks maskeeru-
mist ja varjatud liikumist ning 
said reaalselt tulistada märk-
lehtedesse lahingurelvadest. 

Loomulikult kuulus kõige selle 
juurde rivikord ja öised valved 
ning häired, majutus telgis ja 
välikatla toit, topograafiatund 
ja orienteerumine maastikul 
instruktorite poolt antud üles-
andeid täites. Igaüks sai läbi 
teha ka kaitseväelaste kehaliste 
võimete testi, mis koosnes 
kolmest osast: kahe minuti 
jooksul toenglamangus käte su-
rumisest, sama aja jooksul selili 
asendis kõhulihaste abil istesse 
tõusmisest kordade peale ja 
viimaks ka kahe miili ehk 3200 
meetri jooksust. Viiekümne 
viiest õpilasest sooritas arves-
tuse kehaliste võimete osas 
kakskümmend kaks õpilast ehk 
täpselt 40%, mis ei olegi kõige 

viletsam tulemus ja näitab ehk 
ka seda, et kutsekooli tulevad 
õppima kehaliste võimete poo-
lest pisut tublimad õpilased. 
Lisada võib veel sedagi, et viiel 
õpilasel jäi normi täitmisest 
puudu vaid 3-4 punkti ja veel 
paaril õpilasel jäi normist puudu 
alla 10 punkti. Kui kätekõver-
duses ei suutnud ühtegi punkti 
teenida vaid 2 õpilast ja istesse 
tõusmises 4 õpilast, siis jook-
sus oli selliseid juba lausa 23 
õpilast. Ega arvuti taga istudes 
kahel jalal kiiremini liikumiseks 
vajalikku vastupidavust kahjuks 
ei harjuta. Maastikul orienteeru-
misega olidki lood kehvemad. 
Kui ligikaudu 10 kilomeerilise 
raja läbis parim paar ajaga 

kaks tundi ja kolmkümmend neli 
minutit, siis kõige kauem rajal 
olnutel kulus raja läbimiseks 
kuus tundi ja kakskümmend 
kaks minutit ehk pea kolm korda 
enam aega. See näitab sedagi, 
et ka kaardi tundmise ja kom-
passi kasutamise oskused on 
väga erinevad, mis omakorda 
võib tuleneda mõne õpilase 
vähesest huvist nende ele-
mentide vastu teooriatundides. 
Aga ega kellelegi ei saa tarkust 
kulbiga pähe valada ja eks halb 
kogemus on ka ikka kogemus. 
Ilmaga seekord lihtsalt tuli olla 
rahul. Kui esimesel päeval oli 
üsna kõhe, mida võimendas 
ka vali tuul, siis järgmised päe-
vad olid juba talutavamad ja 

pilvede vahelt piilus päikestki. 
Suuremast sajust seekord siiski 
pääseti.
Laagri läbiviimise eest vastutas 
laagri ülemana nooremveebel 
Oscari Moks, kelle alluvuses 
tegutsesid kogenud instruktorid 
leitnant Põldma, vanemveebel 
Tooding, veebel Toomemägi, 
nooremveebel Nälk ja noorem-
seersant Link. Laskeharjutuste 
korraldamise eest hoolitses 
veebel Kold.  
Kokkuvõtteks võib öelda, et ka 
see riigikaitse laager õnnestus 
ja enam kui poolesajal õpilasel 
on nüüd küll põgus, aga siiski 
kindel isiklik kogemus kaitse-
väelase tegevustest ja üldise-
matest oskustest.

Kokku õppis mööduval õp-
peaastal Viljandi Ühendatud 
Kutsekeskkoolis valikainena 
riigikaitse aluseid pea 160 
teise ja kolmanda kursuse õpi-
last. Neist II kursuse õpilased 
lähevad riigikaitse laagrisse 
sügisel – septembrikuus, sest 
ka Kaitseliidu maleva võimekus 
ei ole lõputu ja maleval on palju 
teisi ülesandeid ja tegevusi. 
Ka seekord läksid enamus 
eelnimetatud instruktoreid juba 
järgmisel nädalal osalema kait-
seväe õppusele Kevadtorm. 

Rein Kikas
major, eruväelane, 

riigikaitse õpetaja Viljandi 
Ühendatud Kutsekeskkoolis

Osalesin Kevadtormil lahingkompanii  jalaväerühma koosseisus 
jaoülemana. See oli mulle teine kord osaleda Kevadtormil, kuid 
esimene kord olla jaoülemana. Nagu õppustel ikka, nii ka seekord 
tuli kutsutud kaitseliitlastest  kohale ligikaudu 50 protsenti. Allük-
suse korralikult ettevalmistatud formeerimine ning eelmainitud 
alakomplekteeritus tegid võimalikuks üksuse üsna kiire väljasõidu 
õppuse alale. Õppuse esimeses pooles viidi läbi koostegevusõpe, 
kus harjutasime viivitust ja kaitset. Koostegevusõppe faas lõppes 
koos Võru maleva kaitseliitlastega viivituslahingute pidamisega.  
Õppuse teises pooles oli meie rühma ülesanne rakendada koos-
tegevusharjutusel õpitut juba vastase vastu. Kompanii vastutusala 
asus põhitõrje suunal ja oodata oli palju kontakte. Seda „õnne“ 
meil siiski polnud, sest vastane otsustas seekord peale tungida just 
kõrval suunalt. Lahingud olid intensiivsed ja rasked, aga mitte meie 
positsioonide ees. Lahingute faas lõppes meie kompaniile siiski  
kurvalt, sest viimasel hommikul saadeti üksus rünnakule vastase 
soomustatud üksuse vastu. Rünnak, mida polnud koostegevusõppe 
ajal kompanii ega rühma tasandil harjutanud, tõi kaasa suuremat 
sorti „verepulma“ ja meie üksuse purustamise. Siit ka järeldus, et 
tuleb õppida ja harjutada kõiki lahinguliike ning ka üleminekuid ühelt 
liigilt teisele, sest olukorrad võivad muutuda kiiresti ja ootamatult. 
Kõike tuleb siiski osata ja ka kõigeks valmis olla. 
Vihma, jahedaid öid, magamatust, teadmatust, sääski, ootamist, 
saksa leiba ning „blue on blue“- d trotsides pidasid minu jao mehed 
siiski  vapralt lõpuni vastu, suutes säilitada moraali ja hea tuju. 
Aitäh neile!

Martin Link
nooremseersant, Sakala Maleva instruktor-koolitaja

Jaoülema kogemus 
Kevadtormil 2014
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Jälle hakkab üks aasta poole peale saama. Kui juuli- ja 
augustikuud ka möödas, on peagi ka jõuluaeg käes. Ke-
vadetormid on selleks korraks selja taha jäetud, on aeg 
teha kokkuvõtteid ja järeldusi mööduvast sügis-talvisest 
õppeperioodist ja kevadisest saagist ning ühtlasi tuleb ha-
kata tegema uue väljaõppe perioodi kavasid ja loomulikult 
ka eelarve kalkulatsioone nende ellurakendamise kulude 
kohta. Riigikaitse ei ole kusagil odav ja seepärast on eriti 
meil, kui väikeses ja mitte veel „Euroopa viie rikkama riigi 
hulka“ jõudnud riigis, oluline üheksa korda mõõta ja alles 
seejärel kuludesse rakendada igat centi. Ratsionaalne 
riigikaitse on meile parim. See nõuab igalt Kaitseliidu 
maleva pealikult, jao pealikust kuni maleva pealikuni tõsist 
kaalumist ja oma seniste teadmiste ja kogemuste asjalikku 
rakendamist. Aga Kaitseliidu uuestisünnist möödunud pea 
veerandi sajandi jooksul peaks neid teadmisi ja kogemusi 
olema juba üksjagu kogunenud. Lisaks riigieelarvest 
antavatele summadele oleks ehk aeg pöörata rohkem 
tähelepanu ka malevate ja malevkondade endi poolt 
varade parema majandamisega kogutavatele rahadele. 
Ja muidugi on peale pingutavat õppuste aega vaja ka 
mõelda puhkusele, kuid seegi võiks olla tegus ja kasulik 
mitmes mõttes. Saab ju soojal ajal väikesemate kuludega 
ja lihtsamalt korraldada erinevaid ettevõtmisi kasvõi oma 
allüksustes parema üksteise mõistmise ja lähema tund-
maõppimise kaudu. Aga ega siis võidupüha ja jaanipäev ei 
ole ainukesed pidulikud päevad juunikuul. Juba 4. päeval 
peaks iga korralik eestlane pidulikult tähistama Eesti lipu 
päeva. See päev on juhuslikult ka Soome marssali C. G. 
E. Mannerheimi sünnipäev. Ning juunikuu esimese täisnä-
dala lõppu ja teise algusesse jääb veel oluline kirikupüha 
– nelipüha. Elus on kahjuks nii, et rõõmud ja mured käivad 
käsikäes. Juunis on ka vähemalt kaks kurba päeva – 14. 
ja 17. kuupäev. Neist esimest tuleb ikka ja jälle meenutada 
1941. aasta juuniküüditamise alguspäevana kui ametlikku 
leinapäeva ja teist kui esimese nõukogude okupatsiooni 
algust Eestis 1940. aastal. 
Ning hea on, et piirilepingu ratifitseerimine Riigikogus 
on vähemalt ajutiselt peatunud. Annaks Jumal, et see 
nii jääkski. Kuigi, kui vaadata äsja lõppenud Euroopa 
parlamendi valimistulemusi, kus Virumaal, selle idaosas, 
võidutsesid keskerakondlased ja Võrumaal punased, ehk 
sotsiaaldemokraadid ning ülejäänud Eesti ainult kollendas 
reformierakonna värvides, siis tuleb küll paratamatult tõ-
deda, et president Pätsi kunagine ütlus, et „Eesti rahvas 
on haige“, on nüüd tõeks saamas. Ilmselt on siis kogu 
rahvas selgelt nõus sellega, et kinkida Vene impeeriumile 
jumala muidu see 5% Eestimaad, mille eest 95 ja 96 aas-
tat tagasi valasid oma verd meie esiisad. On ju nendele 
„lahketele“ erakondadele rahva poolt antud toetus selgeks 
märgiks, et nende poolt aetav poliitika, olgu see sise- või 
välispoliitika, on ka rahvale meelt mööda. Sõnades on 
kõik „kõvad mehed“ Vabadussõja sangareid austama, 
aga tegudes mitte, sest ükski eelmainitud erakond ja ka 
IRL ei ole avalikult ja ametlikult tegutsenud häbistava 
piirilepingu vastu Venemaaga, kui just mõni üksik julge 
ja aus poliitikategelane välja arvata. On mille üle mõelda. 
Ja hinnata saab inimesi ikka ainult tegude, mitte sõnade 
järgi. Seda ka teistel kuudel, mitte ainult juunikuul. Head 
võidupüha ja ilusat jaanipäeva!

R.K.

Viljandi, juuni 2014

Juunikuu – jaanikuu 

Karksi-Nuia 
kodutütred ja 

noorkotkad külas 
„Kevadtormil“

14. mail külastasid Karksi-
Nuia noorkotkad ja kodutüt-
red Kaitseväe suurõppusest 
„Kevadtorm“ osavõtvat Si-
depataljoni logistikute ük-
sust, mis paiknes õppuste 
ajal meie kodukandis. Noored 
tutvusid üksuse paiknemisalal 
olevate erinevate kaitseväe 
rajatistega. Saime aimu, et 
sõjapidamine ei tähenda ainult 
relvade „täristamist“ ja autode-
ga maastikul sõitmist. Lisaks 
neile olulistele tegevustele on 
vaja ka tehnikat ja relvastust 
hooldada ning parandada. 
Nägime mis ülesanded on 
tunnimeestel, kuidas toimub 
toitlustamine, milleks on vaja 
meditsiinitelki. Erilise põhja-
likkusega tutvustati meile aja-

teenistuse käiku kaitseväes, 
sest seisab ju noorkotkastelgi 
peagi ees teenistus Eesti 
Kaitseväes. Vahetuid muljeid 
ja vastuseid meie küsimus-
tele saime otse ajateenijatelt. 
Vestlusest jäi kõlama sõnum, 
et ajateenistust ei tasu küll 
karta. Samas soovitati kõigil 
tegeleda spordiga, mis tuleb 
kasuks nii kehale kui vaimule. 
Külastuse lõppedes tänasime 
meie vastuvõtjaid Sidepataljo-
nist selle õpetliku ekskursiooni 
eest.

Meelis Eelmaa
Noorte Kotkaste „Ilvese“ 

rühma ülem                

Raadioteater esietendas 
kuuldemängu „Kuningapuu“

Kirjanik Juhan Liivi sünniaasta-
päevaks valmis Eesti Raadios 
Rein Põdra näidendi järgi sea-
tud 2-osaline kuuldemäng „Ku-
ningapuu“, mis kajastab Juhan 
Liivi (30. IV 1864 – 1. XII 1913) 
elus asetleidnud külaskäike 
Laiusele pastor Johan Kõpu 
juurde aastatel 1910-11. Juhan 
Liivi osas esineb Andres Raag, 
Johan Kõppu mängib Rain 
Simmul, teistes osades loevad-
mängivad Tallinna Linnateatri ja 
Draamateatri näitlejad. Raadio-
le seadis ja lavastas näidendi 
Kaitseliidu Peastaabi muuseumi 
juhataja Tanel Lään.
 

On saanud toredaks traditsioo-
niks, et iga õppeaasta lõpul 
korraldatakse Mõisaküla koolis 
lastele omamoodi õppepäev. 
Seda korraldavad kohalikud 
kaitseliitlased eesotsas Mõi-
saküla linnapea ja Kaitseliidu 
Sakala Maleva Karksi ma-
levkonna pealiku, lipnik Ervin 
Tambergiga. Seekord toimus 
see kolmandal juunikuu päeval. 
Hommikul kella üheksaks kõik 
õpilased rivistusid, et alustada 
võistlustega. Laskevõistlust 
õhkrelvadest korraldasid kapral 
Arvo Pede ja malevlane Arvo 
Kama. Võistlus toimus mitmes 
vanuserühmas õhupüssist la-
mades asendist laskmises. 
Kõrvalplatsil toimus samal ajal 
täpsusvise õppegranaadiga. 
Võistleja pidi tabama maha 
märgitud kasti kolme viskega. 
Seda ala juhendasid lipnik 
Ervin Tamberg ja malevlane 
Varje Toomast. Võitsid kõik, 
kes osalesid, saades auhinnaks 
hea tuju ja teadmise, et ollakse 
suutelised tabama nii märkleh-
te, kui kaevikut imiteerivat kasti.
Kella kümneks panid Karksi 

malevkonna pealiku abi, relvur 
kapral Raul Astel ja malevlane 
Katrin Kivistik üles Kaitseliidu 
liikme isikliku varustuse ja relva-
näituse. Kaitseliitlase varustust 
tutvustas õpilastele malevlane 
Katrin Kivistik ja relvi ning nen-
de käsitlemist kapral Raul Astel. 
Õpilastele pakkus suurt huvi 
isiklik varustus, mida prooviti ka 
selga. Mõnele mehehakatisele 
ulatusid püksid küll lausa kaenla 
alla ja tütarlapsele välivormi 
jakk ulatus maani.
Ühte klassiruumi oli endale 
koha leidnud aga major Rein 
Kikas, kes rääkis õpilastele 
Kaitseliidust üldiselt ja pikemalt 
just noorteorganisatsioonide te-
gemistest. Ka siin käisid lapsed 
kahes grupis. Algul kuulasid 
neljanda kuni üheksanda klassi-
de õpilased ja peale lõunatundi 
tulid uudistama kõige pisemad 
– esimese, teise ja kolmanda 
klassi lapsed. Tahvlile kuvatud 
kirjapiltide näol said lapsed tea-
vet sellest, mis organisatsioon 
on üldse Kaitseliit ja millega 
kaitseliitlased tegelevad. Enam 
huvi pakkus lastele muidugi 

nende eakaaslaste – noorkot-
kaste ja kodutütarde tegevus, 
mida ka põhjalikumalt käsitleti. 
Esitluse lõpus said kõik õpila-
sed targemaks selle teadmise 
võrra, keda võib pidada põhi-
mõtteliselt kõige rumalamaks 
inimeseks.
Lõbusalt ja asjalikult möödu-
nud ettevõtmise lõpul kostitati 
kõiki osalejaid koolilõunaga ja 
direktor Pirje Usin andis teele 

kaasa lahked soovid ning suure 
punapõskse ja maitsva õuna. 
Tänu väärivad kõik, kes võtsid 
vaevaks seda ettevõtmist kor-
raldada. Järgmisel aastal ootab 
Mõisaküla kool Kaitseliidu abi 
maastikumängu läbiviimiseks.

Ants Kalam, Kaitseliidu 
Sakala Maleva Karksi 

malevkonna teavituspealik 
Rein Kikas, kaitseliitlane 

Kaitseliidu päev Mõisaküla Koolis

• Marie ja Johan Kõpp 1910. aastal

• EELK Rootsi Komitee liikmed 1957 a. 
Vasakult peapiiskop Johan Kõpp, piiskop Oskar 
Johannes Lauri, praost Richard Koolmeister

Johan Kõpp (1874-1970) oli 
Laiusel pastor aastatel 1909-
1922. Tema eestvõtmisel tehti 
1917. aasta sügisel algust ka 
Omakaitse organiseerimisega 
Laiusel. Omakaitseorganisat-
sioon kutsuti ellu „Laiuse valla 
kaitseväe“ nime all. Sellesse 
kuulus igast külast kaks usal-
dusväärset meest, kellel oli rel-
vakandmise luba. Tegevusjuhi-
sed saadi polkovnikutelt Ernst 
Põdderilt ja Johan Untilt. 
1918. a. veebruaris võtsid Laiu-
se omakaitseväelased saksa 
okupatsioonivägede tuleku 
eel vallavalitsuse enamlastelt 
üle ja vangistasid punavõimu 
tegelased. 20. juulil 1918.a. 
asutati Kaitseliidu Tartumaa 
maleva Jõgeva malevkond, mis 
hõlmas enne II maailmasõda 
Jõgeva ja Palamuse valda ning 
Jõgeva linna. Eesti Vabadussõ-
ja ajal oli Jõgeva raudteejaam 
kaitseliitlaste ööpäevaringse 
valve all. 30. augustil 1925.a. 
võttis malevlaste pidulikust 
vandetõotuse andmisest Laiu-
se kirikus osa ka 2. diviisi ülem, 
kindralmajor Ernst Põdder. 
Malevkonnas pandi suurt rõhku 
laskeasjandusele; Siimusti lin-

namäe jalamil oli harjutamiseks 
sobiv laskerada. 1932. aastal 
Kaitseliidu karikavõistlustel oli 
Jõgeva malevkonnast edukaim 
laskja Elmar Ant. 10. juulil 
1932.a. sai Jõgeva malevkond 
endale lipu, mis oli valmistatud 
kahekordsest siidist, selle ühel 
poolel oli Tartu maleva emb-
leem ja teisel pool süsimustal 
tagapõhjal tammeokstest ümb-
ritsetud muinaseesti relvad – 
puukilp ja mõõk. Sellest allpool 
malevkonna sünniaeg ja ülal 
virmaliste valgus – Tartumaa 
maleva põhjapoolseima ma-
levkonna Jõgeva eritunnusena.
 1937. aasta suvel moodus-
tatud malevkonna orkestrisse 
koondati Jõgeva ja Vaimast-
vere kompaniide orkestrid, 
mille pealikuks sai Ferdinand 
Sööt. Aasta hiljem asutati ka 
keelpilliorkester, mida juhatas 
kooliõpetaja Herbert Kom-
musaar.
Jõgeva malevkonna üksuste 
pealikuteks 1938. aastal olid 
Jõgeva kompaniil leitnant Jaan 
Kurik, Kaarepere kompaniil 
Eino Linnomäe, Kuremaa 
kompaniil Aleksander Priks, 
Laiuse kompaniil lipnik Elmar 

Aru, Laius-Tähkvere kompaniil 
Osvald Ambo, Vaimastvere 
kompaniil Jüri Tamm, Härja-
nurme üksikrühmal Johannes 
Rätsepp ja ratsakomandol 
kapten Karl Tiimann. Viima-
ne oli juba 1917. aastal koos 
Johan Kõpuga üks Omakaitse 
algatajaid ja organiseerijaid 
Laiuse kihelkonnas. Jõgeva 
malevkonna Naiskodukaitse 
viimane esinaine ja ühtlasi ka 
NKK Tartumaa Ringkonna toit-
lustusjuht oli Salme Mägiste.
Iseseisva Kaitseliidu Jõgeva 
Maleva asutamise aastaks 
on 1990.

Johan Kõpp oli hiljem, aastatel 
1928-37, Tartu Ülikooli rektor, 
mitme teadusseltsi auliige ja 
aastatel 1932-37 ka Kaitseliidu 
vanematekogu liige. 1940-41.a. 
okupatsiooniaasta nõukogude 
repressioonidest õnnestus 
Kõpul pääseda. Tema head ja 
ustavad sõbrad hoiatasid ohtu-
de eest ja aitasid küüditamise 
ajal varjuda. 1944. a. veebruari 
algul kutsus Eesti Vabariigi 
peaminister Jüri Uluots, kel-
lega Kõpp oli tuttav juba 1907. 
aastast, kokku koosoleku, 

millest võtsid osa vastupanu-
liikumiste gruppide ja poliitiliste 
erakondade esindajad. Kuigi J. 
Kõpp ei pidanud õigeks kiriku 
sekkumist poliitikasse, osales 
ka tema kui Riiginõukogu liige 
sellel koosolekul. Rasket otsust 
– põgeneda kodumaalt – püüti 
jätta viimasele hetkele. Eesti 
Kalurite Keskuse juhatuse 
liikmed kutsusid piiskop Kõpu 
oma laevale, millega jõuti 23. 
septembril 1944.a. Rootsi. 
Uluots soovis oma järglaseks, 
eksiilvalitsuse peaministriks 
presidendi ülesannetes ini-
mest, keda ta jäägitult usaldas 
ja tundis. Selleks olnuks so-
bivaim J. Kõpp, kuid viimane 
keeldus. 
Johan Kõpp oli eksiilis EELK 
piiskop, täites aastatel 1957-
1964 ka peapiiskopi ülesan-
deid. Samas jäi ta jätkuvalt 
usinaks kirjameheks. Kõpp 
avaldas sel ajal ligemale tuhan-
del leheküljel oma memuaa-
rid, kahjuks jõudis ta nendes 
ajaliselt vaid Eesti Vabariigi 
algperioodi kirjeldamiseni.

Tanel Lään
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Kuidas tublid Sakalamaa naiskodukaitsjad 
Saaremaad väisamas käisid

Naiskodukaitse on juba aas-
taid korraldanud huvitavaid 
ning väljakutseid pakkuvaid 
koormusmatku. Aktiivselt on 
nendel osalenud ka Sakala 
Ringkonna naiskodukaitsjad. 
Kuigi viimati sai osaletud aas-
tal 2010, on võitlusvaim meie 
naistes ikka olemas olnud. 
NKK koormusmatk ja sellel 
osalemine ei ole mitte lihtsa-
te tegevuste killast ja vajab 
veidi tõsisemat ettevalmistust 
ning väga head meeskonna-
tööd. Seda otsustasid sellel 
aastal näitama minna Egle, 
Aili, Evelin ja Urve. Kas nüüd 
meeskonnaliikmete füüsiline 
ettevalmistus enne rajale mi-
nekut ikka kõige parem oli, 
selle üle võib veidi vaielda, küll 
aga oli igal tiimi liikmel varuks 
võtta oma panus meeskonna 
heaks. Saaremaa on imekau-
nis maakond Lääne-Eestis ja 
sõit sinna oli meeleolukas ning 
lustlik – läksime nautima ilusat 
Saaremaa loodust ja head 
seltskonda. Kas võitlusvaim 
just esikohta ihkas – seda on 
raske öelda. Meie põhiline 
eesmärk oli rada läbida ja 
tervelt, kedagi rajal kaotamata, 
tagasi koju tulla. See oli küll 
ette arvata, et kui me juba 
suuna esimesele kontroll-
punktile oleme võtnud, siis ei 
peata meid miski. Nii oligi, et 
peale kohustusliku varustuse 
kontrolli ja esimese ülesan-
dena oma võistkonna kaardi 
leidmist koolimajast, olime 
valmis vastu astuma kõikidele 
ees ootavatele katsumustele.
Startisime viiendana ja juba 
esimeses punktis Alfa, mis ei 
olnudki stardist väga kaugel, 
olime juba kolmandana kohal. 
Ülesandeks oli laskmine - kaks 
võistlejat lasid sportpüssi ja 
kaks vibu. Vibu laskmise tule-
mused olid meile kohe näha, 
aga relvast laskmise tulemusi 
me ei teadnud. Hiljem proto-
kolli vaadates selgus, et olime 
selles ülesandes vaieldamatult 
parimad. Tore oli tõdeda, et 
talvised lasketreeningud olid 
ennast ära tasunud, sest lask-
mises saime kõige parema 
tulemuse ja võib ka öelda, et 
ka täpsed salajased vibukütid 
on samuti Sakalast pärit.
Teine kontrollpunkt Bravo oli 
juba kaugemal ning sinna 
jõudmiseks tuli orienteeru-
misoskused juba tõsisemalt 
kasutusele võtta. Kontroll-
punktis ootas meid ülesanne, 
kus pidime tuletõrjevoolikuga 
4 minuti jooksul tokke maha 
loopima. Sellest punktist saime 
ka esimese postkasti asuko-
ha, ja seda mitte tavapäraste 
koordinaatide näol, vaid kraadi 
ja meetritega (210 kraadi ja 
650 m, majavare). Olime üsna 
nutikad ja leidsime postkasti 
peidukoha päris kiiresti. 
Kolmas punkt Charlie oli tule-
tegemise ülesandega. Pidime 
valima vahendid, millega läbi 
põletada heinapalli nöör. Va-
henditeks mida võisime valida 
ülesande täitmiseks olid: süü-
tepulk ja hein, WC-paber ja 
suurendusklaas, ning mingid 
imelikud lahused, millega meie 
ei osanud midagi peale haka-
ta, ja tikutoos. Võib öelda, et 
selle ülesandega tehti meile ja 
teistele võistkondadele lihtsalt 
psühholoogiaga ära, kui on 
valida erinevate tule tegemise 
vahendite vahel, siis tikutoosi 
ei saa ju kindlasti usaldada! 
Kuna katsuda vahendeid ei 
lubatud, siis me ei teadnud, 

kas seal sees ikka tikud ka on. 
Süütepulk tundus enamusele 
õige valik, otsustasime selle 
kasuks, sädemeid lendas küll 
ja oleks ka pidanud nagu süt-
tima, aga ilmselt hein oli siiski 
liiga niiske, minutid jooksid ja 
otsustasime vahendeid vahe-
tada, sellega lisandus küll meie 
sooritamise ajale lisaminut. Va-
lisime tikutoosi ja nagu ka algu-
ses kardetud, seal sees tikke ei 
olnud. Tikkude saamiseks tuli 
lahendada veel lisaülesanne 
puzzle kokkupaneku näol. Aga 
saime ülesandega hakkama ja 
ettenähtud 10 minuti jooksul 
oli meil nöör ka läbi põletatud. 
Järgmisesse kontrollpunkti 
liikumisel, olime hetkeks ehk 
veidi hooletud, sest äkitsi olime 
kogemata sattunud vastutege-
vuse huvisfääri, kes otsustas 
meie hirmutamiseks ka paar 
lasku õhku lasta. Nüüd tulid 
meile appi väledad päkad ning 
kaine mõistus kiiresti varjuda. 
Õnneks meie reageering mõ-
jus ja elusid meil ära anda ei 
tulnud ning meil läks õnneks 
„vaenlasi“ vaid eemalt näha. 
Edaspidiseks aga saime tar-
kust juurde ja enam väga jul-
gelt teid ei ületanud. Jätkamise 
liikumist mööda metsaradu ja 
hoidsime endid väljapool vas-
tutegutsejate mõjuala. 
Edasine teekond punkti Delta 
kulges viperusteta. Mida lähe-
male me sellele punktile jõud-
sime, seda põnevamaks läks. 
Meil õnnestus järgi jõuda meie 
ees liikuvale võistkonnale. See 
tekitas tohutu hasardi ja andis 
uue jõudu juurde. Kuni meie 
ees olev võistkond oma har-
jutust sooritas, saime korraks 
hinge tõmmata ja veidi puhata. 
Punktis Delta oli sideülesanne, 
kus pidime oma teadmised 
proovile panema ja edastama 
teate raadiosaatja ICOMiga. 
Kontrollpunkt asus linnamäel, 
kuhu oli maskeerimisvõrgu alla 
paigutatud teatud asjad, mida 
saime kaugemalt vaadata ja 
mida pidime raadiosaatja teel 
edasi andma. Saime ülesande 
üsna kiirelt sooritatud ning 
olime oma tulemusega pä-
ris rahul. Ülesanne täidetud, 
saime juba järgmise postkasti 
koordinaadid. Punkt kaardile ja 
edasi! Kuna kohtumine vastu-
tegevusega oli meid ettevaat-
likuks teinud, siis mööda teid 
me enam väga liikuda ei ris-
kinud, kuigi nii mõnedki teised 
võistkonnad tänu teede peal 
liikumisele ilmselt meist kiire-
mini edasi jõudsid. Lohutasime 
end sellega, et kruusatee peal 
käimine ei olegi jalgadele nii 
mõistlik valik kui pehme metsa-
pinnas ja imekenad Saaremaa 
talude vaated ning elanikud, 
kes meile kogu meie retke aja 
toetavalt kaasa elasid. 
Eesolevas postkastis saime 
kraavis olnud puu küljest pa-
beri, kus oli mõtlemismäng 
sudoku. See tuli õigesti ära 
lahendada ja märgitud ruu-
tudest saime järgmise punkti 
koordinaadid. Eksida ei toh-
tinud, sest muidu oleksime 
järgmist punkti tõsiselt otsima 
pidanud. Õnneks on sudoku 
Aili lemmik ja seega ei val-
mistanud selle lahendamine 
mingit raskust. Kamba peale 
üksteist toetades saime kii-
resti selle lahendatud. Punkt 
kaadrile ja jälle rajale. Polnud 
aega puhata, sest järgmised 
võistkonnad olid juba kuklasse 
hingamas. Edasi suundusime 
punkti Echo, kuhu oli muuseu-

mist toodud erinevatest ae-
gadest pärit militaaresemeid. 
Me pidime teadma, mis need 
on ja milleks neid kasutati. 
Näiteks oli seal kuulipilduja 
lindi täitmise aparaat, mida 
meie võistkond nägi esimest 
korda. Samuti miini hoidmise 
korv, padrunisalved, peris-
koop ja palju muud huvitavat. 
Seegi ülesanne sooritatud ja 
veepudelid täidetud. Asusime 
taas rajale otsima kontroll-
punkti Foxtrott koordinaate. 
Kuigi ilm oli meid hommikust 
saati soosinud, ähvardasid 
kiiresti taevasse kogunevad 
pilved meid vihmasajuga, mis 
õnneks oli väga lühiajaline ja 
me jätkasime oma teekonda 
mõnusa Saaremaise tuule ja 
kevadise päikesepaiste saatel.
Punktis Foxtrot tuli meil oma 
teadmised proovile panna 
meditsiini alal. Ülesandeks 
oli varingu alla jäänud mehe 
abistamine. Sooritasime sel-
le oma oskustele tuginedes 
päris hästi ja õppisime juurde 
ka uusi teadmisi. Veepudelid 
uuesti täidetud, asusime uues-
ti teele. Liikusime rahulikult 
kuid ühtlase tempoga edasi, 
teades, et järgmine võistkond 
on meil juba päris tihedalt 
kannul, kuid samas ennast 
ribadeks tõmmata polnud 
ka mõtet. Üksteist toetades 
valisime kõige mõistlikuma 
raja, ronisime üle nii mitmetest 
kiviaedadest kui veekraavidest 
ning liikusime nagu igiliikurid 
sihikindlalt edasi lõpupunkti 
poole. Mingil hetkel avasta-
sime, et kuigi võtsime asja 
rahulikult, olime eneselegi 
ootamatult tõusnud viiendalt 
kohalt esimeseks, kuhu jäime 
kuni võistluse eduka lõpuni. 
Tore oli kontrollpunktides näha 
kohtunike emotsioone, mis 
kaasnesid meie saabumisega. 
Ikkagi esimene, kaua oodatud 
võistkond, kelle peal sai oma 
ülesannet katsetada ja siis 
kostis juba sel võistlusel meile 
üsna tuttavaks saanud fraas – 
“päeva parim aeg”. Ei mäleta-
gi, et varemalt on õnnestunud 
nii ohtralt esimesena üles-
andeid lahendada. Liikusime 
isegi nii kiiresti, et esindajad 
meie ülesande lahendamiseks 
kontrollpunkti kohale ei jõud-
nud. Ikka olime meie selleks 
ajaks juba punktist lahkunud. 
Nautisime täiega jõe ületamist, 
sumpamist soises maastikus, 
kus vahepeal lootus padrikust 
ja mudast kuiva jalaga välja 
saada, hakkas juba peaaegu 
kustuma. Kui aga otsitava 
metsatee oma enesekindluse-

le lootes ülesse leidsime ning 
neid väga-väga laiu veekraave 
nägime, millest me tänu mõist-
likule raja valikule läbi minema 
ei pidanud, siis tundsime küll 
suurt rahulolu. 
Selg sirge ja reipal sammul 
liikusime järgmise kontroll-
puntki poole, kuhu me aga 
mitte kuidagi kohale ei tahtnud 
jõuda. Küll see teekond oli 
ikka pikk minna. Ei saanud 
enam ka Egle lubadusi us-
kuda, et „kohe-kohe, ainult 
paarsada meetrit on jäänud”. 
Küll aga oli tore kohata kohtu-
nike emotsioone dendropargi 
kontrollpunktis, kus meid juba 
tõesti pikisilmi oodati. Kahjuks 
ei osanud me nimetada aasta 
lindu, looma, puud ja põõsast, 
küll aga olime sattunud tõsiselt 
kenasse dendroparki ja külas-
se, kus isegi veidi pikemalt 
oleks tahtnud aega veeta. 
Meid saadeti edasi rajale, sest 
aeg ei oodanud. 
Järgmine katsumus oli ma-
dalroomamine. Okastraat pea 
kohal, kogu varustus endaga 
kaasas ja miin ka veel järgi 
lohisemas – nii me ühiselt päris 
kena tulemuse kokku saime. 
Soovisime jõudu kohtunikele 
ning edu järgmise võistkonna 
ootamiseks ning taas olime 
teel. 
Tantsukoht. Püüdsime küll 
mehi tantsule meelitada, kuid 
endale kindlaks ja vankuma-
tuks nad siiski jäid. Ei saanud 
meestest seekord tantsulõvisid 
ja pidime isekeskis hakkama 
saama. Urve ja Egle paaris, 
andsime endast parima. Eks 
nii nagu on eesti keelel erine-
vaid murdeid, on ka tantsudel 
erinevaid samme. Kuna Urve 
ja Egle käesoleva aasta tant-
supeol ei tantsi, võttis õigete 
sammude juhendist väljaluge-
mine ja selgeks tegemine ehk 
veidi enam aega kui kohtu-
nikele meeldis. Ülesanne sai 
lahendatud ja emotsioon oli 
kõrgel. Järgmine rajalõik oli 

juba üsna pikk. Kilomeetreid 
viis või kuus tuima kõndimist 
ja vahepeal õige liikumissuuna 
kontrollimist kuni lõpuks oli sel-
ge, et kontrollpunkt peab kohe-
kohe olema, sest saar kippus 
muidu lihtsalt ära lõppema.
Kanuudega aerutamine la-
hel oli pidevale ja juba päris 
mitmetunnisele kõndimisele 
lõõgastav vahepala. Läbi-
sime slaalomraja lendleva 
kergusega ja saime punktis 
mahti ka oma jalgade olukorra 
tõsisemalt üle vaadata. Mõned 
plaastrid ja kuivad sokid ning 
taas rühkisime edasi. Meie 
poolt suured tänud saarlastele 
maitsvate suitsuräimede eest. 
Kui oled ikka terve päeva 
magusat suust sisse ajanud, 
siis kulus soolane vahepala 
marjaks ära. Lehvitasime oma 
vaprale punktikohtunikele ja 
rühkisime edasi. Minna oli ai-
nult 2 versta linnulennult lään-
de. Kui meile oleks kanuud 
antud, oleks asi päris lõbus 
olnud, sest üle lahe minnes 
teekond väga pikk ju ei olnud. 
Küll aga pidine teisele poole 
lahte randa jõudmiseks päris 
pika teekonna mereranda pidi 
ette võtma. Õnneks ei pidanud 
me ammu enam muretsema 
vastutegevuse pärast, sest 
ilmselt ka nende jaoks olime 
me liikunud liiga kiiresti. Ohu 
tunnet me aga siiski ei kaota-
nud ja iga vähemagi auto eest 
peitusime kraavi. Oleks küll 
hea meelega sinna pikutama 
jäänudki. Kuid selge mõistus 
andis teada, et üsna varsti 
läheb päike looja ja et meil 
on üsna hea võimalus enne 
pimedat kontrollpunktid läbi 
käia. See tunne andis jõudu 
juurde ja aitas ka sammu veidi 
kiiremaks ning pikemaks veni-
tada, kuigi kui päris aus olla, 
siis tasapisi hakkas ka kerge 
väsimus tunda andma. Nüüd 
liikusime küll kruusast teed 
pidi, sest muud valikut lihtsalt 
ei olnud – kahel pool karjaaiad 

ja uudishimulikud veised. Loo-
mi kohtasime oma teekonnal 
mitmeid – oli nii koeri, kitsesid, 
hobuseid ja veiseid. Ka üks 
põder arvas, et ta ei pea meile 
teed loovutama ning üsna uu-
dishimulikult jälgis päris pikalt 
meie tegevusi. 
Koordinaatide väljanuputa-
mise osas oligi kanuu sõidu 
punktist järgmise postkasti 
ülesanne köikse keerukam. 
Igale küsimusele pidi leidma 
õige vastuse, et me metsas 
ekslema ei hakkaks ja kenasti 
oma järgmise kontrollpunkti 
ülesse leiaks. Olime ilmselt pii-
savalt nutikad ja miiniülesande 
kontrollpunkti leidsime raskus-
teta ülesse. Juustuvorstikesed 
olid tõesti väga hea toiduvalik 
meie rakmetes. Nii nagu Hans 
ja Greteke oma muinasjutus 
saiatükikesi teeraja tähistami-
seks maha puistasid, läksid 
meil seekord käiku meie vors-
tikesed. Ikka selleks, et keegi 
võistkonna liikmetest miini 
otsa ei satuks. Ülesande la-
hendasime ka kohtunike jaoks 
üllatava nutikuse ja kiirusega, 
nii et hetk ja läinud me olimegi. 
Nüüd juba eesmärgiga ületada 
lõpujoon. Samm sammu järel, 
trotsides pimenevat päeva ja 
meretuult, liikusime valguse 
poole. Küll see lõputee oli ikka 
pikk minna. Kui korraldajate, 
kohtunike ja esindajate autod 
meist enne lõpupunkti mööda 
vuhisesid, siis saime ka nalja 
visata, et peaksime ehk sam-
mu veidi aeglasemaks võtma, 
et me enne neid kogemata 
kohale ei jõuaks. Eks lõpuki-
lomeetritel tundsime, kuidas 
saarlased meile rohkem ja 
rohkem kuklasse hingasid. 
Kindlasti kodune kant ja pa-
rem füüsis oli see, mis neid 
nii kiiresti rajal liikuma pani. 
Meile aga andis see lisajõudu 
viimastel meetritel veel kerget 
jooksusammu demonstreeri-
da, et oma võistlus esimese 
finišeerijana lõpetada. Hea 
tunne põnevatest seiklustest 
rajal, üksteise toetamisest, 
huljatest hüpetest üle kiviae-
dade varjumaks autode eest, 
leidlikud lahendused ning 
väga meeldiv meeskonnavaim 
– see on elamus, mida on tore 
meenutada. Kes pole käinud, 
see pole näinud. Meie käisi-
me, meie nägime ja tegime!
Evelin: Koostöö oli meil tõesti 
tasemel, startides võtsime 
eesmärgiks nautida saarlaste 
külalislahkust ja läbida rada 
võimalikult väikese energiaku-
luga ja mis peamine, lähtusi-
me vanasõnast 9x mõõda 1x 
lõika. Punkti kaardile kandmi-
se juures veendusid kõik, et 
ristike sai ikka õigesse kohta ja 
ka rajal lähtusime põhimõttest, 
tark ei torma, see andiski meile 
raja läbimise kiiruses hea 3. 
Aili: Mina arvan, et see oli üks 
huvitavamaid koormusmatku 
minu elus. Olen käinud koor-
musmatkadel ka varem. Mulle 
meeldis eriti see, et meie tiimi 
koostöö oli super ja me ei 
lasknud oma meeleolul lan-
geda. Kaart, mille järgi pidime 
orienteeruma, oli väga hea. 
Ma sain teada taas, milleks 
olen võimeline ja õppisin taas 
unustuse hõlma jäänud kom-
passi kasutamise ära. Loodan, 
et järgmisel aastal on osalejaid 
rohkem.

Urve Loit
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Laste kergejõustikupäev 
Sport on lastele hea!

Lastekaitse päev rõõmustas 
Viljandi lapsi paljude võimalus-
tega. Vabaduse platsil toimus 
jalgrattavõistlus „Vigurivänt“, 
Bonifatiuse gildi hoovis said 
nad teha näomaalinguid ja 
meisterdada ning lossimäge-
des osaleda seiklusrajal. Li-
saks oli Viljandi uuel laululaval 
festivali „Suur sumin“ avala-
vastus. Naiskodukaitse Sakala 
Ringkond korraldas staadionil 
kergejõustiku päeva. On tore, 
et hoolimata linna rohketest 
ettevõtmistest jagus lapsi ka 

linna staadionile 
sportima. Avasõ-
nad ütles Viljandi 
linnapea Ando Ki-
viberg. Ta soovis 
kõigile osavõtja-
tele indu ja jaksu. 
Viljandis toimuva 
pika traditsiooniga 
võistluse eesmärk 
on propageerida 
kerge jõust ikku 
nooremate laste 
seas. Päev jät-
kuski staadionil 
hoogsa soojen-
dusvõimlemise-
ga. Ilm oli juunikuu 
kohta ootamatult 

jahe ja sombune kuid tänu 
väikestele painutusele-vibutu-
sele said osalejad oma lihased 
üsna kiiresti soojaks. 
Seitsme kuni kümne aastased 
lapsed võistlesid neljal alal – 
kaugushüppes, palliviskes ja 
jooksid lühikesel sprindirajal 
ning ka pikemal distantsil, kas 
200 või 400 meetrit. Kohtunik-
ke ja korraldajaid oli staadionil 
26, neist enamik naiskodu-
kaitsjad. Paralleelselt toimusid 
kaugushüpe ja pallivise eri-

Avatud Eesti Fond kutsus 9. mail, Euroopa päeval, 
kõiki eurooplasi mõtlema Ukraina saatusele ja toetama 

ukrainlaste tahet olla osa ühtsest Euroopast
9. mail tähistas Eesti juba 
kümnendat aastat järjest koos 
teiste Euroopa Liidu riikidega 
päeva, mis on pühendatud 
Euroopa ühtsusele ja rahule. 
Paraku näitavad viimaste 
kuude sündmused Ukrainas, 
et rahutud ajad on Euroopas 
tagasi. Ukrainlaste tahtele 
lõimuda tihedamalt Euroopa 
Liiduga järgnes valuliku reakt-
sioonina Venemaa agressiiv-
ne propaganda ja sõjaline 

sekkumine. “Ühelt poolt vää-
rivad täna meenutamist meie 
endi kunagised valikud ja sel-
lest sündinud vankumatu soov 
kuuluda ühtsesse Euroopasse 
– seda eelkõige julgeoleku 
ja turvalise tuleviku nimel. 
Teisalt aga kutsume just täna 
kõiki üles olema oma mõtetes 
Ukraina rahvaga, kes, nagu 
kord meiegi, püüdleb turvali-
se Euroopa perre, kuid kelle 
iseolemist ja valikuvabadust 

räigete vahenditega takista-
takse,” lausus Avatud Eesti 
Fondi juhataja Mall Hellam. 
“Nii nagu tänapäeva Ukrainas, 
nii üritasid Nõukogude Liitu 
taganutvad jõud kord ka meie 
iseseisvuspüüdlusi maha su-
ruda ja meie riiki natslikuks 
tembeldada. Ukraina on Eu-
roopa,” ütles Hellam. Avatud 
Eesti Fond kutsub üles kõiki, 
kes hindavad vabadust, mõt-
lema, mida saaksid nemad 

eraisikute ja ühendustena 
teha Ukraina demokraatia toe-
tamiseks ja oma solidaarsuse 
väljendamiseks. Üks võimalus 
on teha annetus keskkonnas 
www.supportukraine.ee, kus 
kogutakse raha Ukraina ra-
hutustes hukkunute omaste 
toetuseks. 

Mall Hellam
 Avatud Eesti 

Fondi juhataja

Kas uus „MRP“?
Mõned nädalad tagasi Amee-
rika Ühendriikide väljaandele 
Washington Post antud usut-
luses ütles Poola välisminister 
Radosław Sikorski järgmist: 
„President Putin rääkis 2008. 
aastal NATO Bukaresti tipp-
kohtumisel peetud kõnes, et 
Ukraina on kunstlik riik, mis 
on kokku pandud teiste riikide 
osadest“ Minister Sikorski jät-
kas selliselt: „Jah, me saime 
Venemaa riigiduuma asespiik-
rilt Vladimir Žirinovskilt kirja, 
milles tehti Poolale ettepa-
nek võtta endale viis Ukraina 
piirkonda. Ta saatis sarnase 
kirja ka Ungarile ja Rumee-
niale, milles tegi neile samuti 
territoriaalseid pakkumisi“. 
Sikorski sõnul pakuti kuu aega 
tagasi saadetud kirjas Poolale 

neid piirkondi, mis enne Teist 
maailmasõda kuulusid Poola 
riigi koosseisu. Välisminister 
täpsustas, et Varssavi keeldus 
pakkumisest. 
Sikorski sõnul on Venemaa 
eesmärgiks takistada Ukrai-
nal saada edukaks Euroopa 
Liiduga assotsieerunud rii-
giks. Selleks peab ta Ukrainat 
destabiliseerima, häirima selle 
valimiskalendrit ja tegema 
keerulisemaks majandusre-
formide läbiviimise. Sikorski 
sõnul on põhjust muret tunda 
ka nendel riikidel, kus on suur 
vene rahvuse vähemus. Need 
on Kasahstan, Valgevene ja ka 
Läti. Sikorski hinnangul tuleks 
loobuda postmodernistlikust 
illusioonist, et Euroopas on 
sõjaline konfl ikt mõeldamatu.

Põhja-Atlandi Nõukogu arutas 
Eesti Kaitseministeeriumis 

alliansi tulevikku
Kaitseministeeriumi pressiteate 
kohaselt kogunes 9. mail Tallin-
na, Kaitseministeeriumi majja, 
mitteametlikule kohtumisele 
Eestit külastav Põhja-Atlandi 
Nõukogu, et arutada etteval-
mistusi NATO tippkohtumiseks, 
alliansi samme muutunud jul-
geolekukeskkonnas ning kü-
berkaitsega seotud küsimusi. 
NATO suursaadikute kohtumise 
juhatas sisse president Toomas 
Hendrik Ilves.
28 liikmesriigi suursaadikutest 
koosnev Põhja-Atlandi Nõuko-
gu (North Atlantic Council, NAC) 
on NATO peamine poliitilise 
otsustusõigusega organ ning 
külastas Eestit esmakordselt.
Kaitseministeeriumi kantsleri 
Mikk Marrani sõnul on Põhja-
Atlandi Nõukogu visiit Eestisse 
ja Kaitseministeeriumisse prae-
gust julgeolekuolukorda arves-
tades märgilise tähtsusega. 

„Põhja-Atlandi Nõukogu tänase 
kohtumise põhilised teemad 
– küberkaitse ja NATO kollek-
tiivkaitse Ukraina sündmuste 
valguses on Eesti jaoks väga 
olulised ning kujunevad ilm-
selgelt ka septembris Walesis 
toimuva NATO tippkohtumise 
keskseteks teemadeks,“ ütles 
Marran.
NATO suursaadikud külastasid 
ka Tallinna Tehnikaülikooli inno-
vatsiooni- ja ettevõtluskeskust 
Mektory ning NATO küberkait-
sekeskust. Eestit külastanud 
NATO peasekretär Anders Fogh 
Rasmussen kohtus president 
Toomas Hendrik Ilvesega, pea-
minister Taavi Rõivasega ja 
välisminister Urmas Paetiga. 
Rasmussen pidas ka Tallinna 
Ülikoolis koostöös Eesti NATO 
Ühinguga avaliku loengu ning 
külastas koos välisminister Ur-
mas Paetiga Ämari Lennubaasi.

nevatel aastatel sündinutele. 
Kõige rohkem kaasaelamist 
oli märgata pikamaa jooksu 
puhul. Emad-isad, aga ka üks 
eriti tragi vanaema, sibasid 
koos lastega raja kõrval ning 
ergutasid oma võsukesi ikka 
kiiremini jooksu lõpetama. 
1. juunil laste kergejõustiku-
võistlusel osales 101 last. Iga 
vanuseklassi üldarvestuses 
kolme paremat autasustati 
medaliga. Kõik osalejad aga 
said võistluse lõppedes diplomi 
ja jäätise. Lapsed olid tõesti 
tublid ja andsid endast parima 
ning sportlik hommikupoolik 

möödus kiiresti. Keegi laste 
seast ütles, et järgmisel aastal 
võiks võistlusalasid rohkemgi 
olla. Eks korraldajad püüavad 
nende soovidega ka arvestada.
Loodetavasti sellised spordi-
päevad tekitavad aga ka hoia-
vad noortes tallel huvi spordiga 
tegelemise vastu! Oli ju enne 
viimast suurt sõda Kaitseliit 
Eestis sportliku tegevuse ja 
kehalise kasvatuse peamine 
innustaja ja võistluste korral-
daja eriti väiksemates linnades 
ja valdades. Hea, et see tradit-
sioon jätkub meie tublide naiste 
eestvõttel.

Noorte kotkaste 
84. aastapäev

Noorte Kotkaste organisatsioo-
ni 84. aastapäevale pühen-
datud aktus toimus 01. juunil 
Rakvere linnuses. Nagu ütles 
oma kõnes Noorte Kotkaste 
peavanem Silver Tamm, on 
selle ettevõtmise toimumine 
lastekaitse päeval omamoodi 
sümboolse tähendusega. Kuid 
negatiivse asjaoluna ta tõdes, 
et selle tõttu ei saanud seal 
osaleda mitmedki organisat-
siooniga seotud inimesed, kuna 
korraldasid samal ajal lastele 
suunatud tegevusi. Teiste seas 
oli kohale tulnud ka president 
Arnold Rüütel, kes pidas pidu-
päevale kohase tervituskõne ja 
õnnitles kõiki organisatsiooni 
liikmeid aastapäeva puhul. Pi-
dupäeva meeleolu aitasid üle-
val hoida noorkotkad ja kodutüt-
red, kes lugesid päevakohaseid 
luuletusi ja mängisid pille. 
Sakala Malevast osalesid ak-
tusel maleva noorteinstruktor 
Henri Paavo, toetajaliige Ain 

Laane, rühmapealik Antonina 
Eek, noorkotkad Martin Lõssov 
ja Madis Eek ning NK maleva-
pealik Riho Rei. 
Noorte Kotkaste peavanem 
Silver Tamm tunnustas paljusid 
tublisid noorkotkaid, noorte-
juhte ja toetajaliikmeid. Sakala 
Malevast pälvisid tunnustuse 
Antonina Eek ning Martin Lõs-
sov ja Madis Eek. Kahele viima-
ti nimetatule anti üle eeskujuliku 
noorkotka märk.
Peale aktust oli võimalik los-
sihoovis jälgida noorte tantsu-
etendust ning kinnitada keha 
linnuse kapiitlisaalis, kuhu oli 
kaetud suurepärane suupistete 
laud. Samuti oli kõigil soovijatel 
võimalik lähemalt tutvuda Ra-
kevere linnuse kõigi vaatamis-
väärsustega. 

Riho Rei
Noorte Kotkaste Sakala 

Maleva pealik

Kodutütarde järgukatsete 
päev

Lipupäev

• Maikuu viimasel päeval kogunes kaheksa julget ko-
dutütart, et rühmades õpitud teadmised järgukatsete 
päeval proovile panna

• 04. juunil 2014 kell 8 toimus Viljandi maavalitsuse ees 
Eesti lipu 130. aastapäeva tähistamise pidulik üritus


