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Võrus madistati linnalahingus

Liitlaste Strykereid poldud Võrus varem nähtud.

Kuperjanovi pataljon,
Kaitseliit ja USA liitlasüksus pidasid 30. aprillil
Võrus maha linnalahingu,
tuues Kreutzwaldi tänavale ka Stryker soomukid.
Kaasakiskuv linnalahing
oli hästi nähtav ka sadadele pealtvaatajatele. Et
seekord osalesid lahingutes
ka ameeriklased ja nende
rasketehnika, ei jätnud vaatepilt kedagi külmaks.
Kokku osales õppusel tuhatkond võitlejat, neist 800
Kuperjanovi pataljonist, ligi
200 vabatahtlikku Kaitseliidust ning liitlased.
Valdavalt oli lahingutegevus koondunud Võru
linna Kreutzwaldi tänava ja
Tamula järve vahelisele alale. Ägedalt rünnati endist
suurt kolmekordset vana
Võru gaasianalüsaatorite
tehasehoonet, kus kaitsel
olid Kuperjanovi pataljoni
ajateenijad. Legendi järgi
olid rünnatavad objektid ka
Soo koolimaja, Roosisaare
sild ning Kaitseliidu maleva-ala, kus oli puhkenud
pantvangikriis.

Linn alles magab
Laupäeva hommikul kell
pool seitse on Võru vaikne
ja rahulik. Tänavatel liigub

vaid mõni jalakäija ja üksikud autod. Enamik Võru
linnaelanikke magab.
Enam sagimist on Võru
Täiskasvanute Gümnaasiumi taga õues, kus Põlva
maleva tagalatoimkond
tegeleb kateldega ning patrullivad neoonvestides julgestajad. Kooliesisel platsil
seisab mitu kaitsevärvi
raskeveokit.
Võru linnalahingule
eelnes Kaitseliidu Võrumaa maleva staabi ja Võru
malevkonna juhtide, eesotsas malevkonna pealik
nooremleitnant Toomas
Piirmanniga mitu kuud
kestnud ettevalmistav
periood. Mängiti läbi erinevaid lahinguepisoode,
täiustati taktikat, kavandati luureplaane ja tehti
koostööd nende kinnistute omanikega linnas, mis
jäid õppuse läbiviimise
piirkonda. Jao-, rühma- ja
kompaniipealikud komplekteerisid üksusi.
Kuperjanovlaste lahingpositsioon on endise Võru
gaasianalüsaatorite tehase
juures. Seda räämas katkiste akendega hoonet peab
kaitsma vaenlase rünnakute eest.
Vanast tehasehoonest
kostusid terve õhtu ja pool
öödki kirvehoobid. Ajatee-
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nijad kindlustasid hoone
esimese korruse aknaid,
vedasid laiali traattõkkeid
ja rajasid kuulipilduja pesi.
Pealinnast pärit ajateenija
Paulo Kulesov räägib oma
ajateenistusest: „Kõik on
hästi. Peagi minu kaheksa
kuud kestnud ajateenistus
lõpeb. Täna on vaja ennast
näidata tõelise võitlejana, mitte saada haavata
ja jääda kindlasti ellu. See
ja Kevadtorm ongi minu
eksamid, mis tõendavad, et
olen saanud hea lahingulise
ettevalmistuse.”

Läheb lahti!
Kella üheksa paiku on
Roosisaare silla juurest
kuulda automaadivalanguid ja kuulipilduja tärisemist.
Need on vaid üksikud
kontaktid eri üksuste vahel.
Ka Võlsi poolt, mitme kilomeetri kauguselt on kuulda
üksiklaske. Ent see on alles
eelmäng enne lahingut.
Poolteist tundi hiljem
läheb lahti tõeline möll.
Võlsi teele on ilmunud neli
USA raskesoomukit, mis
püüavad tuleposte maha
surudes liikuda Võru linna
gaasianalüsaatorite tehase
juurde. Rünnak aga takerdub, sest kohatakse ägedat

vastupanu ja saadakse tuld
nii kahuritest, miinipildujatest kui kuulipildujatest.
Üksikvõitleja, kellel pole
kiivrit peas, kõnnib nukralt
lahinguväljalt ära.
„Jäin kogemata oma
meeste tule alla ja et
vahekohtunik kohe selle
olukorra ﬁkseeris, siis olen
„surnud“, ütleb Võrumaa
maleva instruktor Ahti
Lepp.
Kümme minutit hiljem liigub lahinguväljalt
minema terve jagu, kes jäi
vastase miinipilduja tule
alla ja „langes“.
Õhus on tunda püssirohu lõhna, lõhkevad granaadid, automaadivalangud mattuvad raskerelvade müra sisse. Kostuvad
ülemuste käsud ja korraldused.
Parameedikud annavad
esmaabi, seovad haavu ja
kannavad vigastatud kanderaamil tagalasse.
Ameerika sõdurid koos
Kuperjanovi pataljoni võitlejatega üritavad mitu tundi
pääseda tehasehoonesse.
See on raske, sest igalt poolt
antakse turmtuld.
Et esimese korruse aknaavad on blokeeritud, püüavad ründajad kasutada iga
võimalust majja pääsemiseks. See õnnestub alles
siis kui kui hoone kaitsjate
vastu võetakse kasutusele
suits ja gaasid.
Selles lahingus ei olnud
kaotajaid, kõik olid võitjad.

Õppused ongi selleks, et
oma oskusi lihvida ja täiustada. Ikka selleks, et tõelises
lahingus ellu jääda.

Liitlastele teistmoodi
kogemus

“Tehtud ja mitte halvasti,“ võtab linnalahingu kokku Võru malevkonna pealik
nooremleitnant Toomas
Piirmann.
Tormihoiatuse raames
toimunud linnalahing on
lõppenud.
„Kõrvalt vaadates oli pilt
üllatavalt hea,“ sõnab Piirmann. „Kui mõni arvaski, et
positsioonidelt lahkuti liiga
vara, siis saan lohutada, et
tänu sellele pääseti enamasti ka miinipilduja tule alt.
Vastased aga selle rahe all
elasidki.“
Piirmann märkis, et liitlased ei tundnud maastikku
ja ebastandartsed olukorrad õppusel tekitasid neile
parajat peavalu.
„Raske on ju võidelda
vastasega, kes ründab ja
kaob kohe pildilt. Ja siis
jälle ja jälle – torgib nagu
tige herilane“ lisas ta.
Pealtvaatajate kommentaarid lahingu kohta on
ülivõrdes.
„Loodan, et nähtu tõstis
kõigi motivatsiooni,“ lausus Piirmann lõpetuseks.

Uno Minka

Võrumaa maleva
teavituspealik

TULEKUL
Kõik malevad
18. juuni
Kaitseliidu
karikavõistlused jalgpallis
Pärnus
23. juuni
Maakaitsepäev ja
Kaitseliidu paraad Võrus

Põlva malev
Juuni
Paraadiproovid
23. juuni
Maakaitsepäev Savernas

Sakala malev
4. juuni
Laskeharjutus Välustes
6.–9. juuni
Riigikaitselaager Välustes
17.–19. juuni
Sõdurioskuste kursus
Kaitseliidus
8. nädalavahetus
18. juuni
Laskur- ja kütiklassi
normide täitmise võistlus
Välustes
23. juuni
Maakaitsepäev
Suure-Jaanis

Tartu malev
23. juuni
Maakaitsepäev lmatsalus

Võrumaa malev
Juuni
Riigikaitseõpetuse
välilaager
4. juuni
Laskelaager
9. ja 16. juuni
Riviharjutus

Maakaitsepäevaks
11. juuli
Kaitseliidu karikavõistlused
laskmises Antsla
üksikkompanii laskevõistlus
18. juuni
Antsla üksikkompanii
aastapäev
22. juuni
Eesti Vabariigi
teenetemärgi tutvustus ja
näitus Võru muuseumis
22. juuni
Rahvapidu ja muinastule
süütamine Tamula järve
rannas
23. juuni
Kaitseliidu paraad
30. juuni
Allüksuste pealike
teabepäev

2

Mai 2016

OMA MÕTE
Enda proovimine ja maailma
muutmine
Inimene on oma olemuselt täpselt nii laisk kui tal
lastakse olla. Ka leiutiste mõte on ju selles, et saaks ülesannetega hõlpsamalt hakkama saada.
Aga selle kõrval on inimeses ka midagi sellist, mis
sunnib teda pidevalt ennast katsetama. Tõsi küll, igaühes
seda pole. On ju inimsoo hulgas piisavalt lihtsama vastupanu teed minejad, kes vaatavad arusaamatul pilgul neid,
kes räägivad vaimustusega, kuidas nad terve öö metsas
matkasid, mäetipu vallutasid või õppisid midagi uut.
Selles Oma Maa numbris on päris palju juttu inimestest,
kes end ühel või teisel viisil proovile on pannud.
Kui Merly teatas, et ta läheb sõduriproovile, oli minu
esimene reaktsioon, et kas sa oled hull! Seni olin kuulnud
sõduriproovist õuduslugusid, kui raske see on, kuidas
vastutegevus on nagu hagijad kallal ja kuidas hordide
kaupa katkestatakse.
Ütlesin Merlyle, et kui ta pooled punktid läbib, siis
on ta kõva tegija. Ta käis raja algusest lõpuni läbi ja sai
hakkama ka kontrollpunktides.
Sakala maleva liikmed Igor ja Kerd unistavad sõduriproovi võitmisest ja teevad selle nimel arvatavasti kõik.
Võrus saavad kokku ameerika sõdurid, Eesti ajateenijad ja kaitseliitlased ning mängivad läbi linnalahingu.
Ikka selleks, et saada teada oma tugevused ja nõrkused
ning sellest lähtudes uusi sihte seada. Päris huvitav oli
teada saada, et Eesti kaitsjad suudavad ameeriklasi üllatada-ilmudes, nõelates ja kadudes.
Mõisaküla linnapea Ervin Tamberg oli üle viiekümne
aasta vana, kui ta läks reservohvitseride kursusele ja lõpetas selle. Lisaks on ta mees, kes on kõigile tõeline eeskuju.
Mina ise keeldusin veel paar aastat tagasi telgis magamast. Isegi suvepäevadele ei läinud kui katuse all ööbida
ei saanud.
Naiskodukaitsjad seavad sammud koormusmatkale
samuti eesmärgiga end proovile panna ja rada võimalikult hästi läbi teha.
Võrumaa noorkotkad ja kodutütred seiklevad terve
nädalavahetuse Rene retkel ja mai viimasel nädalavahetusel on kodutütred Ernakesel mõõtu võtmas.
Endale väljakutsete seadmine ja võetud eesmärgi täitmine toob kaasa enesega rahulolu.
„Ma suudan seda, ma sain sellega hakkama!” on tunne,
mida on loodetavasti kogenud igaüks.
Üks võimalus endaga katsetamiseks on Kaitseliit või
Naiskodukaitse. Naiskodukaitses pakutakse tegevusi
seinast seina ja igas valdkonnas.
Aga mitte ainult. Tänapäeval räägitakse palju elukestvast õppest. Ülikoolides ja kutsekoolides näeb järjest
rohkem inimesi, kelle esimene noorus juba mõni aeg
tagasi mööda saanud. Aga veel paarkümmend aastat
tagasi oli õppimine valdavalt noorte kohustus. Keskealised töötasid.
Ka õppimine töö ja perekonna kõrvalt on enda ületamine. See nõuab kompromisse ja aega. Kogemus, mida
aga õppides saadakse, on väärtus omaette. Ja ei saa
unustada, et lisaks uutele teadmistele saab tuttavaks ka
uute inimestega.
Seega on erinevaid teid end proovile panna mitmeid.
Kindlasti tekivad sellel teekonnal küsimused: „Miks
ma siin olen? Mida ma siin teen? Normaalsed inimesed
on sel ajal hoopis kusagil mujal.”
Aga ehk needsamad normaalsed inimesed ongi samal
ajal end samuti kusagil proovile panemas.
Ja kui see proov tehtud saab, on ikka hea tunne küll.
Nii et väljakutseid ei maksa karta ja iga kogemus on
abiks. Mis sellest, kui tulemust kohe ei saavuta. Siis tuleb
kas uuesti proovida või võttagi teadmiseks, et see pole
minu rida. Ka see teadmine on väärtus.
Üks palju tsiteeritud mõte kõlab nii: „Et muuta maailma, peab alustama ühest inimesest-iseendast.”
Tahame ju, et maailm ja eelkõige Eesti oleks parim paik
elamiseks. Nii et mis siis oleks see järgmine samm enda
ja maailma muutmise suunal?

Eda Kivisild

Kirjutage meile oma kogemustest
Kaitseliidus omamaa@kaitseliit.ee

Ervin Tamberg: Tunnen, et pean kogu aeg liikuma
Kuidas sai sinust kaitseliitlane?
Aastal 2000 sündis Mõisakülas Kaitseliidu rühm ja see
oli minu jaoks huvitav väljakutse. Mulle meeldib metsas
käia. See on nagu puhkus
tööst ja ma olen hoopis teises
maailmas. Praegu enam eraldi
Mõisaküla rühma ei ole, see on
ühendatud Karksi malevkonnaga. Tegusaid kaitseliitlasi
aga on Mõisakülas veel: Arvo
Pede, Varje Toomast, Arvo
Kama.
Praegu juhidki ju sina
Karksi malevkonda.
Jah. See on töö inimestega ja
mulle meeldib. Kõik me oleme
vabatahtlikud ja sellepärast
peab kõikide liikmetega arvestama. Eks vahel on aegade
klapitamist ka. Kord kuus saab
kümneliikmeline malevkonna
juhatus kokku ja juba selle ühise aja leidmine nõuab vaeva.
Malevkonnas on ka nii aktiivsemaid kui passiivsemaid
liikmeid nagu igal pool.
Sa lõpetasid ka reservohvitseride kursuse siis kui olid
juba üle 50?
Siis olin juba 55.
Minu tee Kaitseliitu tuli üldse natuke hilja. Kui ma tahtsin
minna Kaitseliidu kooli reservohvitseride kursusele, öeldi,
et olen liiga vana. Samal ajal
õppisin ma ka Euroakadeemias
magistrantuuris keskkonnateadust.
Kui aga sain ettepaneku
hakata juhtima Karksi malevkonda, tuli see teema uuesti
päevakorda. Toonane malevapealik major Kalle Köhler
soovitas mind ja siis ma enam
vana ei olnud.
Reservohvitseride kursus
oli ilus ja põnev aeg. Kursus
toimus kahenädalaste tsüklitena. Tegelikult oli muidugi
ka keerulisemaid hetki sellel
kursusel. Kõige raskem oli
minu jaoks NATO test. Ma
polnud elu sees sporti teinud,
nii et seda testi tegin ka mitu
korda. Ja öösel käreda pakasega
patrulli minna oli ikka vastik
küll. Käisin reservohvitseride kursusel koos Tiina Otiga
(Sakala ringkonna kodutütarde
instuktor ja Naiskodukaitse
liige – E.K). Olime lahingpaar ja
eks saime ikka teineteiselt tuge.
Reservohvitseride kursust lõpetades sain lipniku auastme
ja selle aasta veebruarist olen
nooremleitnant. Olen saavutanud oma eesmärgi. Kõrgemale
ma enam tõusta ei saa, sest
vanus – 60 aastat tuleb peale.
No ega sa ju 60-selt tegevust Kaitseliidus ei kavatse
lõpetada?
Ei, muidugi mitte. Tahaks
hakata välja õpetama uut malevkonnapealikku, aga kedagi
sobivat pole praegu silmapiiril.
Minu puhul on ka see asi, et
kohaliku omavalitsuse juhti ei
tohi sõjalistesse operatsioonidesse kaasata. Vabatahtlikult
võin minna, aga kutsuda ei saa.
Kui kaua sa Mõisaküla
linna juhid?
Mõisaküla linnapea olen
olnud 11 aastat. Mulle meeldib

Sündinud 17. jaanuar 1957
Kaitseliidus aastast 2000
Auaste nooremleitnant
Sakala maleva Karksi malevkonna pealik
Mõisaküla linnapea
see töö. Mõisakülas on 830
elanikku. Ma tegelen absoluutselt kõigega ja olen kõigega
kursis. Linnavalitsuses on alluvaid vähe, asetäitjaid pole. Aga
samas oleme oma töö korraldanud nii, et ükski ametnik ei jää
üksi ja lahendused leiame koos.
Ühegi linnakodaniku muret
ma tagasi ei lükka. Linnavalitsuse hoonesse väga ei taheta
oma muresid kurtma tulla,
aga näiteks kui ma lähen jalgsi
koju, siis võtab see aega terve
tunni, ehkki ma elan umbes
viie minuti kaugusel. Paljud
inimesed elavad üksi ja neil on
vaja kellegagi rääkida.
Kuidas Mõisakülal läheb?
Me ajame oma asju kogukondlikult ja saame tegelikult
hakkama. Siin on kõik olemas.
Mõisakülas on 3D kino, tavaline kino, kultuurimajas on ilus
saal, kus toimuvad etendused.
Siia tulevad inimesed ka Hallistest, Abjast, Karksi-Nuiast ja
Kilingi-Nõmmest.
5. juunil on suur Eesti-Läti
piirilaat ja kell 16 on sealsamas
suvenaabrite saate salvestus.
Eesti poolt on Mõisaküla kammerkoor ja Läti poolt Ruhja
koor.
Lätlastega on meid pidev
koostöö, sest Ruhja on ju siit
vaid 30 kilomeetri kaugusel.
Näiteks meie toidukaupluse
müüjad oskavad ka läti keelt.
Kuidas sina linnade ja valdade ühendamisse suhtud?
Mõisaküla on linn Abja valla
sees. Sõltub, kellega Abja vald

Väljaandja: Kaitseliidu Sakala malev
Kaitseliidu Lõuna-Eesti malevate ajaleht

Tellimisnumber 00911

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

Toimetus:

liitub. Tegelikult ei taha ka Abja
vald ju kellegagi liituda.
Meie aastaeelarve on miljon eurot. Seda tundub väga
vähe, aga me majandame end
sellega ära. Me oleme harjunud kokkuhoidlikult elama. Juhul kui liitumine tuleb,
siis peab siia jääma linnaosa
vanem, sotsiaaltöötaja ja
sekretär-asjaajaja.
Kui siia omavalitsuse töötajaid ei jää, on 4–6 aasta pärast see piirkond tühi. Sellega
koos on olematu ka piiriala
julgeolek. Kui juhtimine läheb
kaugele, siis lähevad inimesed
sellele järele. Ma olen sellest
rääkinud, aga mind ei taheta
kuulda võtta.
Kui sinu hobisid üles hakata lugema, siis läheb vist
jumalapäike enne looja?
Lisaks Kaitseliidule juhin
ma ka vabatahtlikku tuletõrjekomandot. Komandosse kuu-

lub kümme inimest ja kolm
päästjat on alati väljasõiduks
valmis. Meil on päästeauto
GAZ-66, mis läbib väga hästi maastikku. Peamegi sellega ülevaatusele minema.
Vabatahtlikke päästjaid võiks
muidugi ka rohkem olla.
Siis täna õhtul on mul näitering. Seal olen juba kuuendat
hooaega ja praegu valmistame
ette näidendit “Memmed ja
taadid”. Siis pärast seda on
lauluproov. Laulan Mõisaküla
kammerkooris Kungla baritoni.
Sügiseti käin jahil.
Kuidas su kodused sellele
vaatavad, et sa oled pidevalt
lennus?
Minu elukaaslane on kultuuritööaja, nii et me kohtume
õhtul kodus kell 9. Meil on
sarnane eluviis. Tütred on
juba täiskasvanud ja elavad
oma elu. Mulle sobib selline
elu ja tegutsen nii kaua kui
tervis lubab. Ma olen õnnelik
inimene, sest tegelen asjadega,
mis mulle meeldivad, lastel ja
lastelastel läheb hästi. Mida ma
veel võiks tahta.

Eda Kivisild

Vilve, Mõisaküla A ja O müüja:

E

rvin Tamberg on väga hea linnapea, tema juhtimise
all on linna elu edenenud. Tal on inimestega aega
rääkida ja kui oma murega tema poole pöörduda, siis
kuulab ta alati ära. Ta on sõbralik, näoga rahva poole ja
nägu on tal alati nalja täis.

Ahto Alas, Sakala maleva pealik:

E

rvin Tamberg on tubli omavalitsuse juht, kes näitab
teistele eeskuju. Ta jõuab juhtida Eesti väikseimat
linna ja tema all on väga asjalik malevkond, kes teeb oma
arengus jõudsaid samme edasi. Ervini peale saab kindel
olla, ta täidab oma lubadused alati.

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

Lembe Lahtmaa
Üllar Priks
Eda Kivisild

Toimetusel on õigus käsikirju lühendada.

Trükk ja küljendus:

OÜ Vali Press, Põltsamaa
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Teist aastat teised ootavad oma tähetundi
Sakala maleva lahingpaar Igor Esajas ja Kerd
Meremaa on täiesti tavalised noored mehed.
Normaalne on ka nende kuulumine Kaitseliitu. Pisut ebatavalisem
on nende eesmärk: võita
Sakala maleva korraldatav
Sõduriproov, mida loetakse kaitseliitlaste hulgas
üheks raskemaks mõõduvõtmiseks. Etteantud
rada tuleb koos kontrollpunktidega, vastutegevusega ja juurde liidetud
karistuspunktidega läbida
24 tunni sees. Kõige kiiremad ja samas kõige vähem
karistatud on teadagi võidumehed.

Igor ja Kerd osalesid selleaastasel sõduriproovil
tegelikult kolmandat korda.
“2014. aastal osalesime
ka, olime isegi favoriidid,
aga me ise ei teadnud seda,”
kõneleb Igor. “Lõime rajal
oma plusse ja miinuseid
kokku, aga arvepidamine läks sassi. Arvestasime
karistuspunkte rohkem kui
meil tegelikult oli ja nii
me vale otsuse tegimegi.
Kõik imestasid, et miks me
katkestasime.”
2015. aastal parandasid
mehed koostööd ja mindi
taas rajale. Jäädi teiseks.
Sama saatus tabas neid ka
sel aastal.
Kerd sõnab, et kaotus oli
väga napp, kaotasime kahele Scoutspataljoni kaptenile.
Igori auaste on muide
kapral ja Kerd on reamees.
“Tegelikult pole ju kahele
kaptenile kaotada häbi,
neil on ikka hulga rohkem
kogemusi ja oskusi,” lisab Igor. “Ja me olime eespool sõjakooli kadettidest,
kes olid küll rajal kõige
kiiremad ja kel on kindlasti
meist rohkem kogemusi,
aga kokkuvõttes jäid nad
kolmandaks.”

“Köitel turnimine läks
libedalt, samuti läks meil
hästi viiendas punktis autoratta vahetus ja tulejuhtimine. Siis olime juba kolmandad,” lausub Igor.
“Mida lähemale esimestele jõuab, seda rohkem
energiat tuleb,” täiendab
Kerd paarilist.

Kohtumised
neljajalgsetega

Paarilise silmade abil relva kokku panemas.

Mida lähemale esimestele, seda rohkem motivatsioon tõuseb.

On tunda, et meeste hinges kripeldab: nii see teine koht kui ka auhinnaks
saamata jäänud sepistatud
nuga. “Mul on kaminal
isegi selle noa jaoks koht
olemas,” sõnab Igor.

Algus on raske
Igor ja Kerd startisid eelviimase paarina. Kerdil on

loosi võtmises halb käsi,
nendib Igor naerdes.
“Kohe alguses kaotasime metsikult aega,” jätkab ta. “Märkisime lasketiirus koordinaatpunkti
maha. Tegelikult oli see ühe
kilomeetri kaugusel, aga me
otsisime seda kaks tundi.
Siis tuli mõte, et aitab küll
selleks aastaks. “
Kerd ütleb, et motivat-

Kui inimesed metsas
müdistavad, siis üritavad
metsaelanikud nende teelt
kaduda. Koduloomadega
nii lihtsalt ei lähe. Selgub,
et Igor kardab väga koeri.
“Ka sel aastal oli
keset põldu üks suur koer.
Kuhugi polnud joosta ka,
aga õnneks oli see sõbralik
koer, kes tahtis ainult mängida,” kõneleb Igor.
Jutt läheb varasemate
aastate peale.
“Üle-eelmisel aastal kõndisime Rebaste kandis ja
teel peal oli hullult suur
kaukaaslane (koer – toim).
Meil polnud kuhugi mujale
põgeneda kui puu otsa.
Istusime siis seal kuni Kerd
koerale lõpuks käratas, et
kas saad koju. Ja uskumatu!
Koer läkski minema,” meenutab Igor. “Siis me edasi
minnes jõudsime mingi
nipiga uuesti selle talu juurde, kus oli sama koer. Aga
siis oli taluperemees ka õues
ja ütles, et koer pole kuri.
Samal ajal tuli mööda teed
Fotod: EINAR MAHL teine lahingpaar ja kui koer
tegi nende poole auh-auh,
sioon tuli tagasi alles siis, siis hakkas ka neil kiire.
kui kontrollpunkti jõudes
öeldi neile, et nad on juba Eelmisel aastal Metsküla
viiendad. “Edasi andsime kandis varjasime end kottainult hagu,” lisab mees.
pimedal ööl mingis aias ja
Neljandas punktis oli vaja meie ümber käis siblimine.
püstitada kaheksa minuti
Pärast selgus, et lambajooksul jaotelk. Sellega ei kari oli ümber meie. Jällegi
saanud ükski meeskond üle-eelmisel aastal Rebaste
hakkama ja korraldajad kandis liikudes oli metsaotsustasid selle ülesande sihil üks porilomp ja selles
üldarvestusest välja arvata. mõmmiku jälg. Siis hak-

kasid meil jalad küll väga
kiiresti käima.”

Kuidas vastutegevusega
toime tulla
Kerd sõnab, et kõigepealt
tuleb strateegia paika panna. “Enamasti on vastutegevus sihtidel, ristmikel,
ühesõnaga kohtades, kuhu
saab autoga ligi.”
Igor lisab, et sel aastal ei
kaotanud nad ühtegi elu.
“Eks meil vedas ka. Korra
200–300 meetri kauguselt
nägime vastutegevust, aga
jõudsime metsa ja eest ära
putkata. Need karistuspunktid, mis vastutegevusele vahele jäämise eest
saab, on ikka metsikud,”
nendib ta.
Kerd ütleb, et pimedas
tuleb ära kasutada lage ala,
sest sinna vastutegevus
järele ei jookse. “Reaalselt ei
hakka ka keegi kahte meest
põllul laskma, sest sellega
reedaks oma asukoha ära.”
Igor ja Kerd on seda meelt,
et iga kaitseliitlane võiks
vähemalt korra sõduriproovi läbida.
See on enda väike proovilepanek.
“Eks me vist natuke imelikud oleme ka,” mõtiskleb
Igor. “Reede õhtu, võiks
minna kuhugi klubisse ja
teha ühe siidri, aga meie
läheme hoopis metsa.”
Mõlemad lubavad nii
kaua sõduriproovil osaleda
kuni selle kord ära võidavad.
“Pärast seda me enam
sellel võistlusel ei osale, vaid
otsime uusi väljakutseid,”
kinnitavad nad.
“Kui midagi on ette
võetud, siis peab selle ka lõpuni viima.
Vähemalt on tulevikus midagi lastelastele rääkida.”
Ja see auhinnanuga ikka
ka…

Eda Kivisild

Naiskodukaitsja end ületamas
Astusin Naiskodukaitse
tegevliikmeks möödunud
aasta märtsis. Olin veendunud, et mina ei hakka tegelema valdkondadega, mis
on seotud metsa, pimeduse
ja eriti veel relvadega. Aga
juba varsti sai käidud metsas erinevatel õppustel. Ikkagi olin veendunud, et see
ei ole minu teema, kuni ...
T ä n a v u
a l u s tasin Kaitseliidu
sõdurioskuste baaskursusega (SOKkl), mis kestab
kaheksa nädalavahetust.
Plaan ja mõte sinna minna
tundus igati sõge, aga samas
uudishimu oli suur. Esimesel
kohtumisel küsiti: “Miks me
siin oleme ja siia tulime?”
Minu vastus oli, et mind tõi
siia naiselik uudishimu, et
mis siin tehakse ja mis saama
hakkab.

Kätte jõudis SOKkli 5. nädalavahetus ja minult küsiti,
kas ma olen nõus tulema
Sõduriproovile lahingpaariliseks.
Otsus ei tulnud kõige
kergemalt, kuna ühele küsijale olin andnud eitava
vastuse. Lugesin võistlusjuhendit, küsisin ja uurisin
ning lõpust tuli otsus, et
lähen.
Juhendi järgi on võistlustee
linnulennult umbes 32 kilomeetrit, mida läbi matkata on
ilmselt päris karm. Tegelikkuses pidi rada olema suisa
50 kilomeetrit. Seda kõike
tundus olema liiga palju, aga
kiusatus end proovile panna
oli suur.
Sõduriproov leidis aset
22.–23. aprillil Viljandimaal
Viljandi ja Tarvastu vallas.
22. aprilli hommikul ärgates oli väga veider tunne.
Tahtsin karjuda: “Appi! Mida

ma seal teen?! Mis saab siis
kui lahingpaarilist alt vean?”
Staabis oli kogunemine ja
sealt sõitsime Välustesse. Kell
21 alustas teekonda esimene
võistkond. Meie olime kaheksas lahingpaar ja alustasime kell 22.10. Vahepeal oli
selline mõnus passimine ja
jalgade kõlgutamine. Siis aga
jõudis kätte meie kord ning ei
olnud enam võimalust taganeda. Tuli sirge seljaga edasi
minna ja endast parim anda.
Võistlusel oli kaheksa
kontrollpunkti ja väga palju
erinevaid ülesandeid: teadmiste kontrolle, muna keetmine, veekottide loopimine
ehk tulejuhtimine, autoratta
vahetamine ja nii edasi. Tundub, et instruktoritel lennukatest ideedest puudust pole.
Raja läbimiseks oli aega 24
tundi. Esimese hooga läks
päris hästi, kuid siis ühel hetkel jäime stoppama ja kaota-

sime palju väärtuslikku aega.
Õnneks ei pidanud me teel
palju tegemist tegema ka vastutegevusega. Seda õnnestus
näha ainult paaril korral,
neist ühel korral saime seda
tunda ka omal nahal elu kaotamise näol. Igal lahingpaaril
oli kahe peale kümme elu.
Asi muutus üha ärevamaks
siis, kui mina hakkasin murduma oma seljavaluga. See
oli õudne laks, aga õnneks
taastusin ja toibusin, ikka
tänu lahingpaarilisele ja tema
abile.
Nii möödus punkt punkti
järel ja lõpp hakkas üha eredamalt paistma. Jooks viimasesse punkti oli meeletu.
Sellist rabelemist polnud ma
terve raja jooksul veel tunda
saanudki. Jõudsime punkti
ja ma nii lootsin, et see on
kõik. Aga kus sa sellega!
Pidime veel roomama ja
asju vedama. Tol hetkel oli

Lahingupaar nr 9 Tõnis Toom ja Merly Rosenberg ootavad kontrollFoto: EINAR MAHL
punkti pääsemist.

tahtmine katkestada, kuna
lihtsalt ei olnud enam seda
jaksu roomamise jaoks. Aga
see sai tehtud ja mul oli siiralt
hea meel.
Kokkuvõttes olen endaga
rahul. Alustasime ja jõudsime
lõppu. Koos karistuspunktidega oli meie aeg 29 tundi

ja 9. koht. Tegelikult polegi
oluline, milline on lõplik
tulemus. Me saime hakkama
ja ületasime iseennast. See
ongi peamine.

Merly Rosenberg

Sakala ringkonna
naiskodukaitsja
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Kahekümnendal naiskodukaitse koormusmatkal sai
Põlva teise koha
Alutaguse ringkonna
korraldatud Naiskodukaitse 20. koormusmatkast
Ida-Virumaal võttis osa
23 võistkonda, kus esikoha saavutas Rapla ringkond, teise koha Põlva ja
kolmanda koha Võrumaa
ringkond.

Põlva ringkonda esindasid 29. aprillist 1. maini
aset leidnud koormusmatkal Kristi Johanson, Kristi
Randla, Daisy Kudre ja
Tuuli Kotov.
Veel nädal enne matka
polnud Põlva ringkonna
võistkonda veel koos, siis
ütles Tuuli Kotov oma „jah“
sõna.
„Ma ei oska täpselt öelda, mis mind sellisele sõjalis-sportlikule võistlusele
niivõrd tõmbab, kuid ikka
ja jälle olen ma rajal, juba
kolmandat korda,“ lausus
Tuuli.

Mulle, Kristi Randlale,
oli seekord aga juba neljas
Naiskodukaitse koormusmatk. Mulle meeldib rännakute juures panna proovile
oma erialased oskused ja
teadmised, vastupidavus
ning üks mis kindel – otsin
seiklusi ning ekstreemsust.
Kristi Johanson sõnas:
„Olin eelmise aasta koormusmatkast alates kindel
mineja, seega läksin selle
aasta seiklusele vastu veidi
kogemusterikkamana. Nii
füüsiliselt kui ka vaimselt
olin samuti end paremini
suutnud ette valmistada.”
Daisy perfektsele orienteerumisoskusele ja heale
tempole jõudsime kõikidesse punktidesse päris suure
ajavaruga ja pidime igas
punktis ootama.
„Mööda teid kõndimine oli tegelikult emotsionaalselt rusuv. Seda oli
kogu tiimi olekust tunda,

sest räägiti vähe. Füüsiliselt oli teedel kõndimine
võrreldes eelmise aasta
metsas kõndimisega küll
suhteliselt kerge, kuid jalgadele mõjus see isegi väsitavamalt, sest sõdurisaapad
pole just maailma kõige
mugavamad jalanõud“,
ütles Kristi Johanson.
Esimesed punktid kuni
sideülesandeni olid üles
ehitatud laia silmaringi
silmas pidades. Ülesanded kontrollpunktides olid
huvitavad, kuid tekkis
küsimus, millal tulevad
koormusmatkale kohased füüsilised ja erialaseid
teadmisi nõudvad ülesanded. Pärast sidepunkti sai
meie meeskond justkui uue
hingamise, meeskonnatöö
elavnes ja viimaks ometi
oli oodata vastutegevust
– saime teedelt põldude
ja metsade rüppe. Tuuli
arvates olid ülesannetest

Põlva hõbedased naised (vasakult) Kristi Randla, Kristi Johanson, Tuuli Kotov ja Daisy Kudre.

Foto: SILLE REBANE

põnevaimad erinevad veeületused, sest need tekitasid
kõige rohkem adrenaliini.
Selliste ülesannete edukaks
sooritamiseks on vajalik hea
meeskonnatöö ja kiirus.
Oodates oma järjekorda
lõpujooksule naljatasime
kohtunikule, et jookseme
ja toome teise koha ära.
„Mul see kõige paremini
välja ei tulnud, kuid võistkonna motiveerivate sõna-

de ja käest tirimisega saigi
lõpujooks läbi kaevanduse
tehtud. Selleks korraks oli
rada läbi ja „kopp ees“ või
õigemini, meie kopa sees,“
sõnas Tuuli, kelle jalad olid
juba enne esimest kontrollpunkt villis. Õnneks olid
Daisyl õiged villiplaastrid
kaasas, mis päästsid olukorra ja jalad.
Tagasi jõudes küsis
meie juhendaja, kuidas meil

luureülesanne läks. Laususime korraga, et see ülesanne läks meil kõige paremini,
sest seda polnudki. Kristi
Johanson arvas, et see, et
me kokku leppimata suudame ühte moodi mõelda ja
tegutseda näitab meeskonnatöö laitmatut toimimist.

Kristi Randla

Põlva ringkonna
naiskodukaitsja

Kontoriroti põnev maailm Kaitseliidu sõdurikursusel
Ei teagi, mis kuri vaim
või inspiratsioon mind
mullu detsembris tabas,
aga otsustasin läbida sõdurioskuste kursuse Kaitseliidus. Naiskodukaitsjate
seas tehtud üleskutsele
vastas kenake grupp ja
nii me siis kuuekesi alustasime.
Etteruttavalt mainin,
et Naiskodukaitse sõdurioskuse moodul on selle
kõrval nagu pühapäevane
jalutuskäik isa ja emaga
metsas. Sestap on endagi
jaoks täitsa ime kohe, et ma
olen jõudnud kuus nädalavahetust kaheksast sellel
pöörasel karussellil kaasa
teha.
Kursuse alguses on nimekirjas ligi 30 inimest.
Mida aeg edasi, seda vähemaks meid jääb. Kuuest
naiskodukaitsjast on järele
jäänud viis.
Esimesed loengud on
suht kerged ja loogilised
kui vastase lahingumasinad
välja arvata. Aga kui jätta
meelde, mitu ratast on vankri all, millised torud ühel või
teisel riistapuul peal on, siis
saab hakkama. Vähemalt
liigi määramisega.
Riviõpe on ka loogiline.
Kui välja arvata see pisiasi,
et Naiskodukaitse vormis
ei seista jalad harkis ja käed
selja taga. Ja tervitus on
teistsugune.

Mina, õpilasvastutav
Õpin pöördumise teksti
pähe. Kui seda aga tegelikkuses kasutama pean,
on pooled sõnad meelest
läinud ja ma tunnen veebli
ees seistes end täieliku turakana. Pidin ma siia tulema…
Enne kella kuut äratus
on ilmne ülekohus nii minu
kui kogu maailma vastu.
Laupäeva või pühapäeva
hommikul magatakse oma
voodis, mitte maleva staabis porolooni peal ja veerand seitse ei liduta ümber
garaažide. Külm on. Magada
tahaks.

Alguses on teooria...

Õppekavas on pühendatud palju aega kaardile,
kompassile ja nelja- kuni
kaheksakohalistele numbritele. Kui lektor sellest räägib,
tundub see maailma lihtsaim
asi. Järgmisel korral aga:
“Oot-oot, kuidas see nüüd
oligi… Issand, alles kolm nädalat tagasi oli see ju täiesti
selge.”
Ühel hetkel korjatakse
kogu seltskond kokku ja
viiakse Varese mägedesse,
et siis paarikaupa tagasi
malevasse kõmpida. Teel
tuleb läbida kontrollpunktid
ja saada sealt uued koordinaadid.
Piirkond on tuttav ja
kompassi pole vaja kasutada. Lahingpaaril “Kivisild
ruudus” pole eriti keeruline
järgmisi punkte üles leida.
Lumel olevad jäljed aitavad
ka kaasa. Aega on laialt.
Hiljem staabis selgub,
et vahepeal on mängureeglid muutunud ja kogu see
värk on tegelikult toimunud aja peale. Nojah. Sellega, et reeglid mängu keskel
muutuvad, pole ma eriti
varem kokku puutunud,
aga eks teab siis edaspidi
sellega arvestada.

Metsa laagrisse
Kevadel metsa laagrisse
minna tundub täitsa okei.
Igal juhul mõistlikum kui
talvel kusagil lumehanges
kükitada.

... ja pärast on praktika.

Üks esimesi asju laagripaigas on enda maskeerimine. Selleks on meile jagatud kreemitaolised värvid:
roheline, must ja pruun.
Välisel vaatlusel tunduvad
värvid täitsa asjalikud, ent
kui see näole panna, siis
tõmbub näonahk kohe kaks
numbrit väiksemaks ja tekivad ka need kortsud, millest
varem aimugi polnud.
Osa kaaslastest võtab
näo värvimist ikka kohe
täitsa tõsiselt ja näevad
lõpuks välja nagu Shrekid.
Seejärel saame kuivtoidupakid ja õpetuse, kuidas
seal olevatest produktidest
toitu valmistada. Kokkuvõte on, et järgmisel korral
tuleb kaasa võtta näkileiba,
jogurtit, juustu ja kohvi.
Hernesupp ei saagi
supiks, vaid jääb püreeks.
Hiljem kodus instruktsiooni
lugedes selgub, et tegelikult
tuleb purgile lisada veel
pool purki vett. Endiselt
pole ma aga kindel, et hernesupp metsas just parim
toit on.

Teooriast praktikasse
Et kaitseliitlaste elu
toimub valdavalt metsas,
hakkavad veeblid ka meid
selleks ette valmistama.
Oluline oskus on hiilimine. Teoorias on asi
lihtne: kand ja varvas, ükskaks-kolm. Tegelikkuses
aga sõltumata jalgade asen-

dist ja püüdlikkusest ikka
midagi praksub. Seejärel on
ülesanne hiilida eemal oleva kaseni. Meenutan teooriat: kand, külg, varbad.
Noormehed hiilivad
minema sellise auruga,
nagu oleks kase all kivil
neiuke ja käib võistlus selle
peale, kes saab talle esimesena nähtamatu Toskaana
juuksenõela juustesse pista.
Kaeviku või õigemini
laskepesa kaevamiseks on
mulle sattunud koht, kus
maapind koosneb ainult
puujuurikatest. Sellisest
vintskest ja jonnakast massist. Pisikese labidaga neist
jagu saada pole võimalik.
Kursusevanem soovitab
kasutada kirvest. Oot-oot!
Keegi just hetk tagasi ütles,
et kirvest ei tohi mulda
lüüa, aga need pagana juurikad ongi ainult mullas.
Auk peab maa sisse aga
tehtud saama ja lasen kirvel
käia. Normaalset sügavust
ei õnnestu aga ikkagi saavutada ja ühel hetkel tundub
see kaevamine-raiumine
täiesti mõttetu tegevusena.
Niikuinii pean selle hiljemalt homme kinni ajama.
Sobivaid palke tugedeks
pole ka eriti saada. Nii et
mind valdab must masenduslaine ja ma olen kogu
maailma peale kuri. Pidin
ma siia üldse ronima. Õudselt tahaks vinguda. Parema
kuulajaskonna puudumise
tõttu peab minu masen-

Fotod: MAIKO MARKUS

dushoo välja kannatama
minu õde.
Temale sattunud maastik on natuke leebem (loe:
ilma juurikateta), aga seeeest vesine. Et võimalikku
olemist natukenegi kuivema ja puhtamana hoida,
katkub ta kulu ja vooderdab
oma pesa mulluse heinaga. Hea mõte. Teen sama.
Kulu maast üles tirimine
on tunduvalt kergem kui
minilabidaga vehkimine.
Lohutame end sellega, et
teoorias me teame, kuidas
laskepesa peab ehitama.

Relvaga sõbraks
Relvad jagati meile kätte kohe kursuse alguses.
Igale oma. Numbri pidime
pähe õppima ja relva kogu
aeg kaasas kandma.
Esimesel korral oli kuidagi vale seda üldse kätte
võtta. Olin kindel, et ma ei
õpi mitte kunagi ära relva
lahtivõtmist, hooldamist
ja kokkupanemist, rääkimata kontrollidest. Kõige
vähem arvasin ma aga, et sellest riistapuust märklauale
pihta saan.
Nende nädalate jooksul
on selgunud, et harjutamine aitab. Aitab ka relvaga
kokku kasvada, nii et see
ripubki pidevalt küljes.
Lasketiirus on lasud alguses küll mööda märklehte
laiali ja pooled mööda ka,
aga pärast esimest ja teist

korda tundub, et polegi nii
lootusetu värk.
Hiljem lasketiirust malevas tagasi olles järgneb
paaritunnine relva hooldamine. Igasugu vidinaid
ja auke nühkides tekib
arvamine, et see ei saa mitte
kunagi tahmast puhtaks.
Neli naiskodukaitsjat,
neli tahmast relva ja väsimus kutsuvad esile arvuka
repliikide saju ja naeru. See
on juba see staadium, kus
iga asja peale naerdakse.
Kuues nädalavahetus
tundub kuidagi leebem.
Söösta-kata-püsti-põlvelepikali ei kurna enam nii
palju kui eelmisel korral.
Näkileib ja jogurt on ka
kaasas ja hernesupp jääb
seekord puutumata.
Tunnimehe aeg möödub nobedamini. Väluste
käod on hommikul kell
pool viis täiesti pöördes ja
kukuvad ennastunustavalt
nii suurtes kui väikestes
tertsides.
Pühapäeval DAFi kastis
Viljandi poole sõites näen,
et loodus on teinud pika
sammu kevade poole. Reedel õrnalt heleroheline mets
on võtnud vähemalt paarkümmend erinevat rohelist
tooni, toomingad õitsevad
ja kastanid on ajanud oma
sõrmed välja.
Ainult kaks nädalavahetust veel.

Eda Kivisild
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Naiskodukaitse laskevõistluse võitis
tavapäraselt Alutaguse ringkond
16. aprillil toimus Viljandimaal Väluste lasketiirus
Naiskodukaitse üleriigiline
laskevõistlus, kus võistkondliku esikoha sai Alutaguse
ringkond 1057 silmaga.
Sama arvu punkte
kogus ka teisele kohale tulnud
Rapla ringkond, kuid juhendist tulenevalt võitis individuaalarvestuses parema
tulemuse saanud ringkond,
seega napi kahe punktiga osutus Alutaguse taas parimaks.
Kolmanda koha saavutas 1052
silmaga Tallinna ringkond.
Individuaalarvestuses oli püstolist laskmises
parim Veera Rumjantseva Alutaguse ringkon-

Võistlus püstolist laskmises.

nast 272 silmaga, teise
koha saavutas Viia Kaldam
Valga ringkonnast 267 silmaga ning kolmandaks jäi Triin
Tähtla Rapla ringkonnast 264
silmaga.
Parimaks püssist laskjaks osutus Valeria Koljuhhi-

Foto: ANNELI PEVGONEN

na 278 silmaga samuti Alutaguse ringkonnast, teisele kohale tuli Mervi Kreem
Rapla ringkonnast 276 silmaga ja kolmandaks jäi Marina
Piirisild Võrumaa ringkonnast 274 silmaga.

Laskevõistlusele tuli tervitama
ka Naiskodukaitse esinaine
Airi Tooming, kes autasustas
parimaid karikate, medalite
ja meenetega. Rändkarika viis
endaga juba viiendat aastat
järjest Alutaguse ringkond.
Hoolimata sellest, et
võistlustingimused olid
tavapärasest erinevad tõestasid Alutaguse naised oma
sihikindlust ja osavust. Tugev
tuul mõjutas samuti paljude
tulemusi ja oli parajaks proovikiviks, kuid kardetud vihm
jäi tulemata ning kogu päeva
säras päike.

Kätlin Kink

Naiskodukaitse Sakala
ringkonna instruktor

Naiskodukaitsjate laskevõistlus Valga võistleja pilgu läbi

Võistlejad tulejoonel.

Seekordne laskevõistluse
asukoht pakkus mulle eriti
huvi. Ma kohe pidin sinna
saama, kuna Välustes toimus
1994. aasta sügisel Kaitseliidu
laager, kus osalesid Valga
ringkonna asutajaliikmed.
Võib öelda, et tookordne õppus Väluste lasketiirus pani
aluse Valga ringkonna loomisele: koos oli juba tervelt kolm
naist- Eve, Maire ja Aire. Ja
sama aasta detsembris see ka
teoks sai. Lisaks oli boonuseks
veel see, et tavapärasele neljatunnisele autosõidule saime
kohale vaid tunniga.

Foto: ANNELI PEVGONEN

Sellisele naiste laskevõistlusele tuleb minna ikka tugevamate laskuritega, sest alati
on põnev, et kui kaugele me
Alutaguse laskuritest seekord
jääme. Nii saigi kokku aetud
ringkonna parimad laskurid ja
mina veel pealekauba. Trenni
tegime nagu ikka - üks kord.
Uute püssidega ju see lugu,
et kui ikka pole üle aasta
neid kätte võtnud, siis peab
vähemalt korra enne võistlust
proovima seda kokku panna.
Neid jubinaid, mis püssi laskekõlbulikuks teevad, on ikka
päris palju. Ja see laskurijakk...
Aga, kes ei tahaks siis Aluta-

guse naiste moodi välja näha.
Ikka loodame, et vähemalt
varustusest on abi, kui trenni
nagunii teha ei jõua. Püstolitega vähe lihtsam lugu. Vaja
ainult jälgida, et saapaid jalas
poleks ja õige silm kinni oleks.
Kohale saabudes ootas
meid ees tuliuus lasketiir ja
kerge kehakinnitus. Püstolilaskjad said ennast esimesena
proovile panna. Pärast starti
lasti esimesed lasud kohe
teele. Mõne aja pärast võis
märgata, et tuulepuhangu
ajal oli vaikus, aga tuulevaiksel perioodil kõlasid lasud.
Hiljem omavahel vesteldes
selguski, et ilma tuuleta tulid
ikkagi täpsemad ja kindlamad
lasud. Aega ju tegelikult oli,
polnudki mõtet rabistada. Ka
mina hakkasin mustale ringmärgile tuulevaikust oodates
paremini pihta saama.
Pärast märklehtede vahetust sai püssid palge pandud
ja hakatud märklehti augustama. Nüüd polnud tuulega
väga suuri probleeme, sest oli
lamamisasend, kuid kiharad
kippusid silmale langema.

Targemad olid selle probleemi
lahendamiseks mütsi pähe
pannud. Kõrval rajal nägi
naisterahvas laskmisega suurt
vaeva. Minu arvates proovis
ta kolme püssi, millest siis viimasest märgile pihta hakkas
saama. Ka minu enda tulemus
ületas isikliku rekordi.
Võistluse lõpus kinnitasime keha ja küll see ootamine
tundus pikk. Selgus, et Rapla naised olid Alutagusele
nii külje alla pugenud, et
kohtunikud ei tahtnud seda
kuidagi uskuda. Aga reeglid
on reeglid ja nendest lähtudes
sai õiglus jalule seatud. Valga
võistkond tuli neljandale kohale ja nuriseda pole midagi.
Kolmandale kohale me järgi ei
jõudnud ja viies koht jäi ikkagi
juba pikalt maha. Nojah, kui
seda Alutagust poleks olnud,
oleks auhinnaline koht käes...
Aga eks vanasõnagi juba ütletee trenni ja näe vaeva, siis
tuleb ka tulemus – olenemata
tingimustest.

Raili Põder

Valga ringkonna
naiskodukaitsja

Võrumaa noorkotkad ja kodutütred panid end proovile Rene retkel
29. aprillist 1. maini toimus traditsiooniline võistlusmatk Rene retk
2016, kus osales neliteist 13–18-aastaste
Võrumaa noorkotkaste ja kodutütarde
võistkonda.
Võistlus algas reede õhtul Haanjas
Suure Munamäe taga, kuhu kogunesid
neljaliikmelised võistkonnad üle kogu
maakonna. Esmalt ehitati üles esimese
õhtu laagriplats ning alustati ettevalmistusi võistluseks. Esimene võistkond
startis täpselt südaööl ning viimane võistkond alustas teekonda kell 3.15. Startinud
14-st võistkonnast oli 11 noorkotkaste ja
kolm kodutütarde meeskonnad.
Võistkonnad liikusid mööda maastikke ja teid kaardi abil. Retke jooksul
pidid nad läbima 18 kontrollpunkti, kus
tuli lahendada erinevaid ülesandeid. Näiteks pidid võistkonnad oskama kompassi
abil määrata ilmakaari, hindama silma
järgi objekti kaugusi, tundma loomahääli,
suutma ületada paadiga veekogu. Kolme
päeva jooksul kujunes teekond umbes
50 kilomeetri pikkuseks, mis polnud
kõigile võistlejatele paraku jõukohane
ja nii mõnigi võistkond katkestas. Oli
ka võistkondi, kes käisid retke lõpuni
vähendatud koosseisuga, sest füüsiliselt
ja vaimselt raskele retkele vandus osa
meeskondade liikmeid alla.
Teise päeva õhtuks jõudsid võistlejad Kisejärve laagriplatsile, mille olid
eelnevalt ehitanud üles rühmapealikud ja

–vanemad. Ööbimisalal anti võistlejatele
esmaabi ning kehakinnitust. Viimased
võistkonnad jõudsid laagriplatsile umbes
kell 23. Valutavatest jalgadest ja vähesest
unest hoolimata tuli esimesel võistkonnal
startida juba hommikul kell neli.
Võistlus lõppes pühapäeva lõuna
ajal Missos Vetevana Turismitalus, kus
kõiki lõpetajaid ootas ees kuumaks köetud suitsusaun. Finišisse jõudis kümme
võistkonda, neist seitse noorkotkaste ja
kolm kodutütarde võistkonda. Lõpetanute näos oli küll väsimus, kuid raja
läbimise üle oli kõigil suur rõõm.
Lõunasöögi järel toimus lõpurivistus, kus autasustati tublimaid võistkondi
ning tänati kohtunikke ja abilisi.
Kodutütarde arvestuses saavutasid
III koha Osula kodutütrade võistkond,
II koha võistkond Sega ja I koha Varstu
kodutütarde võistkond.
Noorkotkaste arvestuses saavutasid
III koha Mõniste-Varstu võistkond, II
koha Varstu noorkotkaste võistkond ja
I koha Haanja noorkotkaste võistkond.
Tegelikult olid tublid kõik startinud
võistkonnad. Kiiduväärt on juba see, et
noortel oli olemas tahe ja soov pikka ning
rasket retke läbida. Paljudele võistlejatele
oli see kindlasti suureks eneseületuseks,
kuna lõpetajate hulgas oli neidki, kes
retke ajal mõtlesid katkestamisele. Kaaslaste toetus ja tahtejõud sundis neid siiski
lõpuni minema.

“Anname au”
Põlva ja Sakala ringkonnas
Põlva ringkonna naised alustasid sarnaselt teistele ringkondadele sinilillede müügiga kampaania avapäeval 7. aprillil nii
Põlva linnas kui Kanepi alevikus.
„Sel aastal käisime rohkem asutustes ja müüsime lilli ka tänavatel. Lille sai rinda nii mõnigi omavalitsuse juht,“ ütles Põlva
ringkonna instruktor Karin Kivi.
Sakala ringkonna naiskodukaitsjate sinilillekampaania sai
alguse Viljandi raekojas. Sinilille sai rinda Viljandi linnapea
Ando Kiviberg.
Edasi jätkus müük Viljandis Rahva Raamatu kaupluses ja
kaubanduskeskustes ning Mõisakülas ja Abjas-Paluojal. Ka seal
käidi omavalitsustes ja kampaaniat toetasid nii Mõisaküla linnapea Ervin Tamberg kui Abja vallavanem Peeter Rahnel.
Naiskodukaitse mälestuspäeval müüdi lilli Suure-Jaanis.
Üle 200 sinilille, käepaela ja kleepeka müüs Tarvastu jaoskonna esinaine Vika Zieds, kes võttis selleks appi ka oma kodutütred.
„Vika tegutsemine ja entusiasm Anname au! kampaanias on
märkimisväärne,“ sõnas Sakala ringkonna instruktor Kätlin Kink.
Kogu Sakala ringkonnas müüdi kampaania ajal 586 sinilille,
133 käepaela ja kuus lehte kleeppilte.

Oma Maa

Räpina ühigümnaasiumis käis veteran
Aaro Hallap
“Anname au!” kampaania raames käis 12. aprillil
Räpina ühisgümnaasiumis
rääkimas sõdurielu kogemustest veteran Aaro Hallap.
Aaro Hallap rääkis väga
värvikalt oma elust ja valikutest, kuidas inimene suudab
ja peab võtma ise vastuse
oma elus toimuva üle, õppides ja tegutsedes. Pool
oma elust on Hallap olnud
Kaitseliidus. Samuti on ta
osalenud rahvusvahelistel
sõjalistel operatsioonidel. Nüüd ta panustab oma aega ja
oskusi töötades instruktorina.
Meie kooli gümnaasiumi osas on õppekavas sisekaitse
suund. Noorte teadlikkuse ja uudishimu rahuldamiseks on
vaja ka reaalseid suhtlemisi lisaks teoreetilisele ja praktilisele riigikaitse õppele.
“Anname au!” heategevuskampaania käigus kogusid
naiskodukaitsjad toetusi Eesti vigastatud võitlejate ühingule, mis omakorda toetab vigastatud veteranide ja nende
lähedaste taastusravi ning spordi- ja õppetegevust.
Äärmiselt oluline ongi elus märgata ja austada inimesi
meie lähedal, kes elavad ja hoolivad perest, sõpradest, meie
maast ning rahvast.

Tiina Piho

Räpina ÜG karjäärikoordinaator
Naiskodukaitse Põlva ringkond

Sakala noored võistlesid
päästeoskustes
Aprilli viimasel nädalavahetusel osalesid Sakala maleva kolm kodutütart ja kolm noorkotkast oskusvõistlustes
Keilas, kus võisteldi meditsiini- ja päästealastes teadmistes.

Laskumispunkt.

Foto: KADRI PARTS

Kindlasti aitas võistlejate motivatsiooni hoida ka suurepärane ilm, mis
saatis neid kõigi kolme päeva jooksul
soojakraadide ja päikesepaistega.

Romet Pazuhanitš

Võrumaa noorkotkaste Mõniste
rühma pealik

Võistlused toimusid kahel päeval. Esimesel päeval testiti noorte teadmisi vetelpäästes ning oli ka selleteemaline
õpetlik loeng. Teisel päeval said kodutütred ja noorkotkad
näidata oma oskusi punktides, kus tuli lahendada erinevaid
ülesandeid.
Kõige huvitavamateks punktideks osutusid need, milles
tuli esmaabi anda õnnetusse sattunud inimestele. Noored said
aimu oma võimetest ka näitlemisoskuses, sest punktides pidi
abi andma just oma meeskonna liikmele, kes mängis kannatanut. Veel pidime osutama abi seenemürgitusega inimesele ja
toimima õigesti metsast leitud lõhkamata lõhkekehaga. Oli ka
selliseid kontrollpunkte, kus osalejad võistlesid jõukatsumises
ja taiplikkuses: sõudmine, meditsiiniteemaline alias ja ristsõna.
Mulle andis päästeoskuste võistlusel osalemine juurde
palju kogemusi ja teadmisi. Olulisim sellistes olukordades
on just oskus tegutseda meeskonnana. Koostöö annab juurde
kindlustunnet, julgust ja pealehakkamist. Just need omadused
on vajalikud ka tavaelus esmaabi andmisel.
Minu arvates on väga tähtis, et inimesed oskaksid õnnetusjuhtumite korral anda esmast elupäästvat abi. Oluline on
säilitada külm närv, jääda rahulikuks ning tegitseda kiiresti ja
õigesti. Kõike seda harjutame ja õpimegi võistlusteks.

Anette Suigusaar

Sakala ringkonna Pääsupesa rühma kodutütar
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AJA LUGU
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Täna 25 aastat ... 2. osa
Kui paraadilt tagasi olime, siis hakkas jälle tavaline
elu ja tegevus peale. Tasapisi hakkasime üle võtma
Vene dessantväeosalt nende
kasutuses olevaid objekte.
Mind määrati vahtkondade
pealikuks, kes käis vahiposte kontrollimas. Suislepa lennuväli oli juba meie
poolt üle võetud ja meie
kaitsejõud viisid sealt ära
kütusetsisterne. Kas neid
viidi kaitsejõudude tarbeks
või kuhu nad viidi, täpselt
ei tea. Ka Robert Lepikson
oli samuti oma autode ja
meestega seal platsis. Kui
palju täpselt, seda ma isiklikult ei näinud, aga tean
kindlasti, et koormate viisi
sealt rauda ära veeti.
Esimesena võtsime
tegelikult venelastelt üle
Männimäe objekti kus olid
nende laod ja seal ladudes
oli sees pea kõikide maailma riikide sõjavägede vorme, samuti oli seal rohkesti
erinevaid tsiviilriideid, frakist kuni kerjuse mundrini
välja, kõike oli olemas. Seal
oli venelastel ka kemikaalide ladu. Sellel objektil
asusid tollal ka teedevalitsuse lõhkeainelaod, mida
venelased valvasid. Pärast
hakkasime meie valvama.
Valves olid 3–4-mehelised
toimkonnad, osa mehi käis
siin valves Abja-Paluojalt,
osa mehi oli muidugi Viljandist.

Tuli ette ka pahandusi
Tuli ette ka pahandusi,
kui tegeleti salaküttimisega
toidu hankimise eesmärgil.
Mina koos Olev Tatariga
juhtusime kord seda tõdema. Laod vedasid tühjaks
põhiliselt ikka venelased.
Meie saime endale sealt
tõmmata veoauto GAZ-53
ja seal oli ka üks kuulipildujaga soomustransportöör,
kolme sillaga BTR. See seisis
ka mõnda aega seal Männimäe ladude juures, aga
kuhu ta lõpuks jäi, sellest ei
tea ka keegi midagi. Väluste
polügoonilt saime maleva
pealiku loal kaks õlimahutit, ühe 50-tonnise ja teine
25-tonnise mahutavusega,
ära müüa ESRO firmale,
kellel oli neid väga vaja,
et korraga terve raudteetsistern – 60 tonni – kütust
ära mahutada. Malev sai
aga selle tehinguga väga
vajalikku raha, sest ega
kusagilt muud toetust ju
polnud. See kõik toimus
siiski ametlikult vormistatult. Kaitseliitlase Kalju
Laua abikaasa Galina oli
meil raamatupidaja ja mina
andsin raha tema kätte, aga
mis sellest rahast hiljem sai,
seda ma ei tea. Seda raha oli
25 000 krooni.
Suislepa lennuvälja kasarmud olid ka veel täitsa
korras. Need olid madalad,
ühekorruselised kasarmud
ja neid oli oma viis või
kuus. Peale nende olid veel
laohooned ja angaarid.
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Richard Tõnspoeg Tartu malev

Vahur Ojamets

Põlva malev

Marat Kahre

Põlva malev

70
Põlva malev

Leo Metsjõe

Sakala malev

Gero Kartau

Tartu malev

Tanel Vari

Tartu malev

Rudolf Rogalevitš Võrumaa malev

Alar Tael

Sakala malev

60

Andrus Gross Võrumaa malev
Sakala malev

Jaan Susi

oli viidud haiglasse. Läksin
koos Tatariga politseisse.
Politsei juuresolekul küsitlesime seda kaitseliitlast.
Lugu oli olnud selline, et
valves olnud kaitseliitlane
nägi ööpimeduses pea keset polügooni ühte valget
mikrobussi või kaubikut ja
läks ning torkas kõik selle
rehvid läbi ja liikus siis sissesõidu tee poole, kus nägi
kraavi äärt pidi liginemas
ühte meest, kellel oli relvataoline ese käes. Kaitseliitlane tulistas oma jahipüssist
hoiatuslasu õhku, aga kuna
mees üha ligines, siis tulistas teise lasu mehe suunas.
Pärast siiski ilmnes, et tollel
lähenejal polnud käes mitte
tulirelv, vaid raudkang.
Kaitseliitlane anti küll
kohtu alla, kuid mõisteti õigeks, kuna pimeduse
tõttu tal polnud võimalik
täpselt määratleda, mis oli
ähvardavalt liginenud isiku
käes ja tema tegevus kvaliﬁtseeriti hädakaitseks riigi
vara valvamisel. Oli veel
mõnigi taoline ebameeldiv
sündmus, aga selliseid raskemaid tagajärgi rohkem
Ihaldatud metall
ei olnud.
Tarvastu kandi kaitseSel perioodil oli mul
kokkupuuteid ka Tarvastu liitlastest olid väga tublid
kandi rahvaga. Kui Väluste ja asjalikud mehed Karla
polügoon oli meie poolt Kobin ja Vello Aasna. Selle
üle võetud, siis panime sin- kandi mehi Kaitseliidus just
palju ei
na valve
o oli veel sündmusi ja
onud, nii
peale. Oli
tegevusi, mis tollele
umbes
kuulda, et
algusaja segadustele võib-olla jao jagu
sealtkandi
olidki iseloomulikud
ja nad
mehed,
tegutsekes olid
sid
rohkem
omaette,
staabi
ka Kaitseliitu astunud ja
tegevusega
oli
neil
sidet
mõned neist on veel nüüdki
vähem.
elus, käisid lausa traktoNo oli veel sündmusi
riga maa seest juhtmeid
ja
tegevusi,
mis tollele alvälja kiskumas, et metalli
kokkuostu müüa. Polü- gusaja segadustele võib-olla
goon oli venelastel ehitatud olidki iseloomulikud nagu
küllaltki heal tasemel ja Suure-Jaanis ühe rühma
lasketulemused olid üle- moodustamine, kuhu kanmustele nende vaatluse ja dideerisid isegi endised
tulejuhtimise punktides nõukogude dessantväehästi nähtavad. Kuna seal instruktorid. Juhtus ka nii,
oli veel üsna palju igasugust et Kaitseliidu relvi anti peametalli, mida vargad ihal- liku loal kasutada tollastele
dasid, siis Olev Tatar pani äsja tekkinud turvaﬁma liikkohalikud mehed sinna metele. Meie staabiülemale
valvesse. Ühel hommikul see ei meeldinud ja ta saatis
tuli politseist staapi teade, mind Tallinnasse Kaitseet üks kaitseliitlane on po- jõudude peastaapi asjast
litsei poolt kinni peetud, teatama. Läksin Narva mnt
kuna oli kedagi tulistanud, 8 hoonesse ja enne kui jõudmille tagajärjel kannatanu sin välisuksest kaugemale,
Männimäel venelaste
keemialaos oli üks vaat,
mis oli lahti võetud. Keegi
meie valvuritest oli läinud
seda nuusutama, et mis
seal on ja ta oli kohe maha
kukkunud, hing kinni. Talle
tehti kunstlikku hingamist
ja kutsuti kiirabi. Mind kutsuti ka välja ja Olev Tatar
käskis mul pika orgi otsa
pandud vatiga võtta sellest
vaadist proov. Seda ma ka
tegin ja siis pistsime selle
proovitüki piimapudelisse,
sulgesime korgiga ja panime veel kilesse. Tatar lubas
selle proovi saata Rootsi,
kuna tal oli rootslastega
kontakt. Tulemusest ma
midagi teada ei saanud, mis
ainega tegemist oli. Laos oli
ilmselt olnud palju vaate,
aga suurem osa neist oli
ära veetud. Siiski oli kogu
lao tsementeeritud põrand
väga reostatud. Kogu see
ladude ala oli tarastatud ja
perimeetril olid kaevikud ja
laskepesad. Nurkades olid
ka valvetornid, aga need me
võtsime maha.

N

tuli mulle juhuslikult vastu
tollane Kaitseliidu ülem,
siis veel majori auastmes,
hr Johannes Kert. Kuna ta
juba tundis mind siis rääkisin talle lood ära ning ta
käskis mul sõita tema järel
Uuele tänavale, kus siis oli
Kaitseliidu peastaap. Seal
juhatas ta mind enda kabinetti, pani pika laua otsa
istuma ja helistas telefoniga
2. osakonna ülemale, härra
Rätsepale, kes hiljem Erna
retke korraldajaks sai. Kert
palus mul kõik uuesti Rätsepale ära rääkida ja ma tegin
seda. Rääkisin ka sellest,
et staabi juurest viidi ära
peaaegu tuliuus ZIL-130.
Selle auto peal oli elektrigeneraator, olid lauad, olid
lae all magamisasemed ja
kõik, mis liikuvas juhtimispunktis vaja. Korraga oli see
masin kadunud. Hiljem leiti
üles Mudiste kandist ühe
talumehe juurest. Selliseid
ebameeldivaid asju juhtus.
Aeg on ju teinud oma
töö ja kõik ei ole enam meeles. Olulistel tähtpäevadel
nagu vabariigi aastapäev,
võidupüha ja Tartu rahu
aastapäev, olid ikka kõik
rühmad väljas eesotsas pealikutega ja Vabadussõja
kalmistul oli ka relvadega
auvalve väljas. Ka metsavendade mälestuskivi
juures Pärnu maanteel oli
auvalve. Muidugi pandi
mälestusmärkide juurde
maleva poolt ka pärgi ja lilli
ning küünlad. Selline see
algus oli.”
Harry Rebane on möödunud aastate jooksul näinud palju vaeva ja teinud
tööd nii maleva staabi ruumide korrastamisel, siselasketiiru ehitamisel aga ka
enamiku tööst ja korraldamistest metsavendade mälestuskivi paigaldamiseks
Pärnu maantee kalmistule.
Rääkimata muust kaitseliitlaslikust tegevusest. Praegugi võtab ta jõudumööda
osa maleva ettevõtmistest
ja on ka Eesti Sõjameeste
Sakala Ühingu liige ning
varustab veterane ajalehega
Oma Maa ja ajakirjaga Kaitse Kodu, võtab aktiivselt
osa seltsielust.

Rein Kikas

Sakala malev

Taivo Möller

Arno Mölter

Sakala maleva kaitseliitlased aastal 1995. Ees rühmapealik Ago Metsar, teises reas keskel on Harry
Foto: ERAKOGU
Rebane.

Aulis Laanejärv

Tartu malev
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Taivo Olesk

Põlva malev

Peeter Simson Valgamaa malev

Ott Kreitsmann

Sakala malev

Tiit Varblane Võrumaa malev

Katre Saar

Sakala malev

Tiina Himma

Aivar Siiber

Sakala malev

Siim Nellis

Tartu malev

Liina Sukk

Tartu malev

Tartu malev

Kaur Siilbek

Tartu malev

Valgamaa malev

Rain Plaado

Valgamaa malev

Maris Saar

Võrumaa malev

Võrumaa malev

50
Kaido Kaha
Aarne Vihm

Heini Räämet Valgamaa malev
Kalmer Pavel

Võrumaa malev

20
Hannes Helk

Põlva malev

Simo Sepp

Tartu malev

KAITSELIIDU LÕUNA MALEVATE
AJALEHT OMA MAA KORRALDAB
VABARIIGI AASTAPÄEVAST VÕIDUPÜHANI
FOTOKONKURSI.
FOTOKONKURSI
VALDKONNAD:
• militaarne
tegevus
Kaitseliidus
• naiskodukaitsjad
• noorkotkad ja
kodutütred
• varia

Digitaalsed fotod (maht vähemalt 1 MB) esitada hiljemalt 30. juunil
2016 aadressile omamaa@kaitseliit.ee märgusõnaga „fotokonkurss“.
Lisada autori nimi, kontaktandmed, valdkond ja foto allkiri.
Parimatele auhinnad. Täpsemalt loe KL Sakala maleva facebook’i lehelt.

Juunikuu Oma Maa:
* 4. juuni on lipupäev
* Kodutütred võistlesid Ernakesel
* Riigikaitselaagritest
* Noorkotkad pidasid aastapäeva
* Maakaitsepäeva tuletoojad

