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Ajalehe sünnile andis 
tõuke 15 aastat tagasi Sa-
kala maleva pealik kapten 
Mati Mumm, kes mõistis 
isamaalise kasvatuse va-
jalikkust rahvale. Mõttest 
haaras kinni ja lehele soo-
vitas nime Viljandi muu-
seumi direktor Jaak Pih-
lak. 

“Ta lähtus nime pak-
kudes II maailmasõja eel 
Viljandis välja antud pa-
rempoolse ajalehe Oma 
Maa kursist ja nimest,” kir-
jutas esimene ja kauaaeg-
ne peatoimetaja Priit Silla 
2009. aastal 120. numbris.

Sakala maleva juht-
konna ja Lõuna-Eesti ma-
levate esindajate ühise ot-
suse põhjal alustati 2000. 
aastal lehe väljaandmist. 
Rahva kaitsetahet virguta-
da püüdva ajalehe kokku-
panek eeldab toimetajatelt 
kahtlemata missioonitun-
net. Tehakse seda siiski ju 
pigem vabast tahtest.

2011. aastast on Oma 
Maa peatoimetaja olnud 
major Rein Kikas.

Lugejate ette on il-
munud lood Lõuna-Eesti 
malevate elust. Kajastatud 
on õppused, nais-kodu-
kaitsjate, Noorkotkaste ja 

kodutütarde tegevused, 
muinsuskaitse-teemalised 
mõtisklused, lood Kaitse-
liidu arengust.

Aeg nõuab muutusi
Lehel on uuenenud 

kujundus. Lisaks on laie-
nenud toimetuse kollee-
gium. Lehe väljaandmine 
on pigem meeskonnatöö 
ja mida rohkem on inime-
si lehetegemise protsessi 
kaasatud, seda mitme-
külgsemat materjali saame 
pakkuda. 

Algaastatel kajastati 
kõikide Lõuna-Eesti male-

vate tegevust. Kirjasaatjad 
olid kaitseliitlased Võru-
maalt, Põlvast, Valgamaalt 
ja Tartust.

Viimastel aastatel jäi 
teistest malevatest artiklite 
hulk aga aina väiksemaks 
ja mõnest malevast kadus 
sootuks.

Oma Maa eesmärk on 
endiselt rahva kaitsetahte 
tugevdamine. Esialgu jät-
kame Lõuna-Eesti maleva-
te häälekandjana, aga just 
kaastöödest hakkab sõltu-
ma see, milliseks ajaleht 
edaspidi kujuneb. 

Toimetus ootab luge-
jatelt aktiivset vastukaja ja 
teretulnud on kõik arva-
mused. Kõik see muudab 
lehe sisu ja loodetavasti 
ikka paremuse poole. 

Oleme leidnud igale 
rubriigile oma koha. Edas-
pidi on esimesel leheküljel 
on olulised sündmused. 
Teisel leheküljel avalda-
me vahetute emotsioonide 
pakkumise lootuses repor-
taaže ja arvamuslugusid. 
Kolmandal leheküljel kir-
jutame eriorganisatsioo-
nide tegemistest, neljanda 

lehekülje pühendame aga 
Eesti ajaloole. 

Samalt leheküljelt 
leiab lugeja võimaluse 
panna proovile oma tead-
mised Mälumängu nur-
gas. 

15 tegevusaastat on 
tõestanud jätkusuutlik-
kust. Teeme omalt poolt 
kõik, et militaarse suuna-
ga Oma Maa väljaandmi-
ne jätkub. 
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Sakala maleva pealiku major Ahto Alase kõne 
Eesti Vabariigi 97. aastapäeval

15 aastat ajalehte  Oma Maa 
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20. märts
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25. aastapäev Mooste 
folgikojas
  
13. märts 
Isamaalise omaloomingu 
konkurss Kanepis
  
7.–8. märts 
MAPEX juhtidele Põlvas
  
Sakala malev
20.–22. märts
NAK 4. nädalavahetus
Laskeväljaõpe ja 
erialaõpe Välustes

29. märts
J. Kärneri nim 
Laskevõistlus

Märts
Formeerimisõpe

Võrumaa malev
Veebruari lõpp, märtsi 
algus Maleva üksuste 
üldkoosolekud

21. märts 
Maleva üksuste laskepäev 
Nursipalu harjutusväljal

29. märts
Metsavenna lahingute 
mälestuspäevale 
pühendatud seminar 
Vastseliinas

Võrumaa 
Kodutütred ja 
Noorkotkad
6.–7. märts
Jaoskonna ja malevkonna 
laager Osula koolis

16.–18. märts
Metsalaager vanematele 
kodutütardele ja 
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27.–28. märts
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võistlus

Lugupeetud daamid ja 
härrad!

97 aastat tagasi sündis 
Eesti Vabariik. 1918. aastal 
oli Eesti ühiskonnas ole-
mas tahe: poliitiline, ma-
janduslik ja sõjaline tahe 
ning koostöö nende kolme 
valdkonna vahel. Edasi 
tuli Vabadussõda, mis lõp-
pes 95 aastat tagasi Tartu 
rahulepingu allkirjastami-
sega.

1920. aasta 28. märt-
sil, kui sõjavägede ülem-
juhataja kindral Laidoner 
ametist lahkus, avaldas ta 
päevakäsu number 1308. 

Ma tsiteerin seda: “Kui 
meie rahva ja sõjaväe kes-
kel jääb püsima see üks-
meel, mis meid Vabadus-
sõjas on ühendanud; kui 
meie jääme truuks oma 
demokraatlikule põhimõt-
tele; kui jääb püsima vas-
tastikune usaldus Valitsu-
se, rahva ja sõjaväe vahel, 
siis võime rahulikul pilgul 
igale välisele ohule vastu 
vaadata.”

Need sõnad kehtisid 
siis, kui Eesti riik oli kaks 
aastat vana, aga sama olu-
lised on need ka praegu, 
mil Eesti riik on 97-aasta-
ne.

Maailmas käib alati 
võimuvõitlus. See on võit-
lus väärtuste ning samuti 
inimõiguste ja demokraa-
tia määratluse pärast. 
Võitlus käib ka Euroopa 
sees, nagu näitavad sünd-
mused Ida-Ukrainas. Seal 
rahvusvahelised kokku-
lepped ei kehti.

Eesti poliitika on ala-
ti olnud Venemaa suhtes 
skeptiline. Paraku on vana 
Euroopa end lasknud ui-
nutada peaaegu 70 aastat 
kestnud rahust ja vähen-
danud kaitsekulutusi. 
Eesti seevastu on täitnud 
kõik liitlastele antud luba-
dused. 

Võime kindlad olla, 
et Eesti koht maailmas on 
kindlustatud paremini 
kui kunagi varem. Me ei 
pea olema jätkuvalt mu-
res oma riigi ja rahva ellu-

jäämise pärast. Aga me ei 
tohi hakata pidama oma 
riiki enesestmõistetavaks, 
nagu see oli enne Teist 
maailmasõda. 

Rahva kaitsetahe on 
tugev ja see annab kind-
lustunnet. Ma näen, kui-
das Kaitseliit suureneb 
iga päevaga. Aga see kõik 
pole iseenesestmõisteta-
valt lõplik ja jäädav.

Tugeva kaitsetahte 
püsimise eelduseks on 
meie igapäevane hool oma 
riigikaitse eest ning nende 
naiste ja meeste eest, kes 
kaitseväes, Kaitseliidus, 
aga ka politseis ja piirival-
ves Eesti riiki igapäevaselt 
kaitsevad.

Ma tänan omavalitsu-
si. Tänan ettevõtteid, kes 
on lubanud oma töötajaid 
õppustele harjutama. Kõi-
ge rohkem aga tänan ja 
tunnustan kõiki teid, kes 
olete sellesse oma panuse 
andnud.

Meie üheskoos oleme-
gi Eesti. Palju õnne sünni-
päevaks! Elagu Eesti!

*  Esimene number 
ilmus jaanuaris 
2000. a.

*  Väljaandja ja juriidili-
ne omanik on Kaitse-
liidu Sakala Malev

* 2009. aasta detsemb-
rinumbrist on leht 
veebis.

* Ilmunud on 182 lehe-
numbrit

*  Tiraaž 450 eksemplari
*  Trükikoda OÜ Vali 

Press, Põltsamaa 

Foto: MAARIT REIAhto Alas.

Ajalugu kordub. Ka esimene Oma Maa number oli värvitrükis.

Kirjutage meile oma 
kogemustest 
Kaitseliidus 

omamaa@kaitseliit.ee
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17. veebruaril tähistati 
Järvakandis Kaitseliidu 
taasasutamise 25. aasta-
päeva. Sinna olid kutsu-
tud inimesed, kes osalesid 
25 aastat tagasi nendes 
sündmustes ja külalised. 

Pidupäeva üritused 
algasid Järvakandi mäles-
tuskivi juures Kaitseliidu 
taasasutajate austamistse-
remooniaga. Kõne pidas 
Kaitseliidu pealik brigaa-
dikindral Meelis Kiili, kes 
tänas kõiki vapraid Kaitse-
liidu liikmeid.

Sõna võtsid ka Järva-
kandi vallavanem ja Järva-
maa omavalitsuste esinda-
ja. Ta sõnas, et püstitatud 
mälestuskivi on omamoodi 
sünnitunnistus Kaitseliidu 
Järva malevale. 

Austamistseremoo-
nia lõppes pärgade aseta-
misega mälestuskivile ja 
leinaminutiga meie seast 
lahkunud kaitseliitlaste 
mälestuseks. 

Seejärel mindi Pärnu 
muuseumi,  kuhu oli kut-
sutud kõik ajaloolisel Jär-
vakandi koosolekul osale-
nud inimesed  ja esimesed 
Kaitseliidu malevapeali-
kud. Muuseumis esinesid 
sõnavõttudega ja meenu-
tasid veerandsajandi tagu-
seid sündmusi Kaitseliidu 
ülem brigaadikindral Mee-
lis Kiili, Kaitseliidu esime-

ne sõjajärgne ülem Kalle 
Eller ja Pärnumaa male-
va üks taastajaid Hannes 
Toomsalu.  Ajaloolane Me-
rike Jürjo tutvustas kõigile 
kokkutulnuile muuseumis 
vaadata olevat Kaitseliidu 
taastamise 25. aastapäe-
vale pühendatud näitust 
„Kaks lugu”.  Vestlusrin-
gis sai kohtuda vanade tut-
tavatega.

25 aastat inimese elus 
on pikk aeg.  Selle ajaga 
muutub meie ümber palju. 
Muutuvad inimesed ja aru-
saamad, muutuvad terved 
rahvad ja riigid. 

25 aastat tagasi olime 
me noored mehed täis taht-
mist muuta riiki ja Eesti 
rahva saatust.  Vanemad 
inimesed nutsid õnnest,  
nähes lehvimas sinimust-
valget lippu. Eks püüdsime 
meiegi anda oma parima, et 
taastuks oma riik ja eelkõi-
ge Eesti Kaitse Liit. 

Viljandimaal hakati sel-
lega tegelema 1989.  aasta 
algusest just Karksi mail. 
Otsisime välja vanu Kaitse-
liidu raamatuid, mille järgi 
valmistasime ette ajutise 
põhikirja, et teha Karksi Ko-
dukaitse Liit. Läks aga teisi-
ti ja seda tänu Kalle Ellerile 
ja Peeter Ilusale, kes veen-
sid meid loobuma mõttest 
kodukaitse liidust ja taasta-
ma kohe Karksi Kaitseliidu 
malevkond. 

Nii koguneski 9. veeb-
ruari õhtul Karksi ehitus-
osakonna saali grupp mehi 
ja külalised Kalle Eller ja 
Peeter Ilus. Eller juhtis Eesti 
Kaitse Liidu taastamise al-
gatusrühma ja oli ka meie 
ideoloogiliseks juhiks. Sa-
mal õhtul taastatigi KL 
Karksi malevkond, kuhu 
astus avalduse alusel 19 
meest.          

Kaheksa  päeva hiljem 
Järvakandi klubisse mõtte-
kaaslased, et taastada Eesti 
Kaitse Liit, kirjutada alla 
Kaitseliidu taastamisproto-
kollile. Meid oli 125 meest 
ja naist üle Eesti.  Viljandi-
maalt tegid seda Raimond 
Vaher, Jaan Kuningas, Kalju 
Raba ja allakirjutanu. Palju 
õnne kõigile kaitseliitlastele 
Kaitseliidu taasasutamise 
25. aastapäeva puhul!  

Ants Kalam
Eesti Kaitseliidu 

taastajaliige 



Iseolemise tahe
Vaadates minevikku, 

näeme juba meie muistses 
vabadusvõitluses iseolemi-
se tahet. Eestlased tahtsid 
olla vabad ja otsustada ise. 
Mitmekümneaastane võit-
lus lõppes küll lüüasaami-
sega, kuid seda tahet ei kus-
tutanud. 

Rahvuslik ärkamisaeg 
19. sajandil lõi eeldused 
Eesti Vabariigi sünniks. 
Rahva iseteadvuse tõus, 
majanduse areng, talude 
väljaostmine mõisnikelt ja 
hariduse väärtustamine oli 
oma riigi loomise algeks. 
Tahtsime olla ise pereme-
hed omal maal.

Teise maailmasõja eel 
püüdsime säilitada oma 
iseolemist suurriikide va-
hel, kuid see ei õnnestunud. 
Aastakümned nõukogude 
võimu all aga ei kustuta-
nud rahvas seda mälestust 
ega soovi otsustada ise oma 
maa, elu, majanduse ja kul-
tuuri üle. 

Veerand sajandit tagasi 
määratlesid eestlased end 
läbi laulva revolutsiooni 
uuesti iseseisvaks. Juba 24 
aastat oleme olnud ise ning 
see iseolemise tahe aina 
kasvab. 

Kuid me saame ise olla 
ainult siis, kui teeme oma-
vahel koostööd. Me peame 
tegema koostööd ka Euroo-
pa Liidu ja NATOga ning 
peame olema valmis ennast 
kaitsma. Kõige selle kõrval 
peame aga ka üksteist hoid-
ma ja tunnustama.

97 aastat tagasi ette loe-
tud manifesti lõpusõnad on: 
“Eesti! Sa seisad lootusrikka 
tuleviku lävel, kus sa vabalt 
ja iseseisvalt oma saatust 
võid määrata ja juhtida! 
Asu ehitama oma kodu, 
kus kord ja õigus valitseks, 
et olla vääriliseks liikmeks 
kultuurrahvaste peres! 
Kõik kodumaa pojad ja tüt-
red, ühinegem kui üks mees 
kodumaa ehitamise pühas 
töös! Meie esivanemate higi 
ja veri, mis selle maa eest 
valatud, nõuab seda, meie 
järeltulevad põlved kohus-
tavad meid selleks!”

Seda üleskutset on hea 
järgida ka täna.

Palju õnne, Eesti!

Väljaandja: 
Kaitseliidu Sakala Malev,
Peetrimõisa 71073, 
Viljandimaa
pealik mjr Ahto Alas

Toimetus:
Tiina Ott
(5855 5092, 717 9217)
Maiko Markus
Rein Kikas
Lembe Lahtmaa
Üllar Priks
Eda Kivisild

Tel: 7179205
E-mail: omamaa@kaitseliit.ee
Trükk: OÜ Vali Press, 
Põltsamaa

25 aastat tagasi – kui me noored mehed olime

Tartu rahu 95. aastapäeva tähistati Karksist Kolga-Jaanini
2. veebruar on Tartu 
rahulepingu aastapäev 
ja Eesti vabariigi sünni-
tunnistuse päev. Seda 
tähistati nii Karksis, 
Viljandis, Vana-Võidus 
kui ka Kolga-Jaanis.

Viljandis peeti mäles-
tushetke Laidoneri ratsa-
monumendi juures hom-
mikusel päikesetõusul. 
Ratsamonumendi jalamile 
asetasid küünlad ja lilled 
Viljandi maavanem Erich 
Palm, Viljandi linnapea 
Ando Kiviberg, Viljandi 
omavalitsuste liidu tegev-
juht Lembit Kruuse ja Kait-
seliidu Sakala maleva pea-
lik Ahto Alas. 

Karksis kogunes vaa-
tamata vinge tuulele seda 
päeva tähistama lasteaia- 
ja koolipere, valla esindus 
ja Kaitseliit. Üritus algas 
hümni laulmisega ning lip-

nik Ervin Tambergi põhja-
liku sõnavõtuga tollasest ja 
praegusest ajast. Seejärel 
asetati mälestussambale 
lillekimp. Esinesid nii suu-
red kui ka väikesed lauljad, 
tantsijad ja deklamaatorid.

Vana-Võidus toimus 
Tartu rahulepingu aasta-

päeva tähistamine koos-
töös Viljandi Kutseõpe-
keskusega. Sõnavõttudega 
esinesid Tarmo Loodus ja 
Helir-Valdor Seeder.

Sakala malev korral-
das kutseõppekeskuse 
õpilastele ja õpetajatele 
väikese seiklusraja, kus 

tuli täita ka mõningaid 
ülesandeid. Aastapäevast 
osavõtjaid sõidutati maas-
tikusõidukiga Bandvagn 
206.

Politseinikud ja pääs-
teameti töötajad näitasid 
oma tehnikat, varustust 
ja relvastust ning politsei 

jälituskoer demonstreeris 
oma oskusi.

Kolga-Jaanis peetak-
se Tartu rahu meeles juba 
palju aastaid. Seekord rää-
kis Helir-Valdor Seeder 
Tartu rahulepingu tähtsu-
sest. 

Tartu Ülikooli õppe-
jõud Krista Andreson ja 
tema abikaasa Sven And-
reson tõid Vabadussõja 
päevad kuulajatele lähe-
male oma talu taastamise 
käigus leitud dokumenti-
de kaudu.

Mõtisklusega isa-
maast esines Ene Sügav 
Naiskodukaitse Sakala 
ringkonnast. 

Kokkutulnutele laul-
sid Kolga-Jaani kodutüt-
red.

Ants Kalam, 
Enno Teiter, 
Eda Kivisild

Kolga-Jaanis toimunud Tartu Rahu meenutamise õhtul  laulsid Kolga-Jaani kodu-
tütred. Foto: HARRY ANDRESSON

Kaitseliidu taastamise mälestussamba juures seisa-
vad Jaan Kuningas ja Ants Kalam. Foto: TANEL RÜTMAN

Johan Laidoner ja Eesti Vabariigi riigikaitse algus
Kõigist Eesti Vabariigi 
kindralitest ja admira-
lidest kõige tuntuim 
nii omal maal kui ka 
väljaspool selle piire 
on kahtlemata kindral 
Johan Laidoner. Ta on ka 
kolmest senisest Eesti täis-
kindralist esimene selle 
auastme saaja. Kindrali 
auaste omistati talle 1939. 
aastal. 

Johan (mõnedel and-
metel ka Johann, nagu vist 
sünnikandesse on kirjuta-
tud) Laidoner sündis 12. 
veebruaril (vana kalendri 
järgi 31. jaanuaril) 1884. 
aastal Viljandimaal, Viljan-
di kihelkonna Viiratsi val-
las Raba talu sulase peres. 
Tema vanemad olid Mari 
ja Jaak Laidonerid. Kindral 

suri 13. märtsil 1953. aastal 
Venemaal, Vladimiri lin-
nas asuvas vanglas ja mae-
ti vangla kalmistule. Tema 
täpsem hauakoht on aga 
senini teadmata. 

Kindrali 50. sünnipäe-
va puhul pühendas Va-
bariigi Ohvitseride Kogu 

tänuks tema senisele elule 
ja tegevusele Eesti Vaba-
riigi hüvanguks raamatu, 
mille pealkirjaks on „Johan 
Laidoner mälestusi kaas-
aeglasilt“. Edasine pärineb-
ki sellest raamatust.

Mulgimaalt pärit kind-
ralmajor Jaan Soots kirjel-

dab, et Vabadussõja alguses 
oli rahva toetus Eesti Vaba-
riigi iseseisvusele suhteliselt 
loid. Ka vabariigi ajutine 
valitsus ei saanud piisavalt 
tarmukalt tegutseda, kuna 
vajalik valitsemisaparaat 
polnud veel välja arenenud. 
Seepärast Tallinnast kauge-
mal, maakondades ja valda-
des, valitsuse korraldustega 
palju ei arvestatud ja neid ei 
täidetud. 

Aga ka kaitseväe taga-
las polnud kindlat korda. 
Vene valgekaartlaste Loo-
dearmee oli ju juba varem 
tahtnud Tallinnasse teha 
oma baasi. See neil korda ei 
läinud, aga kui Loodearmee 
üksused olid saadetud Ra-
pla maile ümberformeeri-
miseks, läks mitmetel ohvit-
seridel korda siiski Tallinna 

elama asuda. Seal aga neile 
omase laia joonega käi-
sid nad mööda restorane, 
pummeldasid ja levitasid 
igasuguseid kuulujutte, mis 
mõjutas ka kohaliku selts-
konna meeleolu, ja nagu 
kindral Soots selle kohta 
ütleb, meenutas nende käi-
tumine pidu katku ajal.

 
Lapsekingades 

riigikaitse
Tol ajal oli ka riigikait-

se korraldamine alles lap-
sekingades ja eks sellises 
olukorras tuli ette vigu ja 
äpardusi. Probleeme oli vä-
gede juhtimisega ja varusta-
misega. Nii juhtuski, et roh-
kem kui kaks nädalat peale 

Vabadussõjaaegne Sõjavägede Ülemjuhataja Johan 
Laidoner ja Ülemjuhataja staabiülem Jaan Soots.
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Stevo Väli ja Martin Lõssov Nutikate Rebaste rühmast 
traatside ülesannet täitmas.



Kodutütred 
tähistasid 
83. aastapäeva

Kaitseliidu ülem 
tunnustas sportlikke 
noori ja noortejuhte

24. jaanuaril peeti Kuressaare linnateatris pidu-
likult Kaitseliidu noorteorganisatsiooni Kodu-
tütred 83. aastapäeva. 

Noorte juhendajaid oli üle Eesti kokku tul-
nud ligi kakssada. Parimatele anti üle teeneterist 
ja tänukiri ning esmakordselt anti välja täiesti uus 
tänumedal – hõbetatud teeneterist, millega tänati 
kauaaegseid koostööpartnereid ja häid sõpru.

Kodutütarde Sakala ringkonna juhendajatest 
said kodutütarde peavanemalt Angelika Nariselt 
tunnustusristi Anne Sepik ja Tiina Türk. 

Hõbetatud teeneteristi said Priit Silla ja Elvo 
Suigusaar.

Kodutütarde liikumine sündis 1932. aasta 
19. jaanuaril. 

See on vabatahtlik isamaaline Kaitseliidu 
noorteorganisatsioon, mis pakub tüdrukutele ene-
searenduseks koolitarkusest pisut teistsuguseid 
meetodeid ja võimalusi.

Tiina Ott
Tiina Türk tunnustusristi vastu võtmas Foto: TIINA OTT

Foto: HENRI PAAVO

Kärstnas toimus 22. lahingumäng
Jaanuaris kohtusid Kärst-
na lahingumängus ligi 
sada noort ja noortejuhti, 
et võtta mõõtu 22. Kärst-
na lahingumängus. 

Lahingumäng algas 
endise noorteinstruktori 
Priit Silla jutuga Kärstna 
lahingust. 

Pärast sissejuhatust 
algas võistlus, kus nelja-

liikmelised võistkonnad 
rakendasid rajal erineva-
tes punktides oma oskusi 
ja kogemusi. Noored har-
jutasid kätt täpsusviske, 
lõkke tegemise, traatside, 
mõistatuste ja mitmete 
muude põnevate punkti-
dega. Lisaks oli sel aastal 
väljas ka politseipunkt, 
kus võistlejad näitasid 
oma teadmisi nii korra-

kaitse kui ka noori puudu-
tava seadusandluse alal. 

Kokku osales Kärstna 
lahingumängul 40 noor-
kotkast, 33 kodutütart 
ning 21 rühmajuhti ja abi-
list. Kärstna lahingumäng 
on kõige pikema tradit-
siooniga üritus Sakala ma-
leva noortele

Esimest korda kohtu-
sid noored Kärstnas 1993. 

aastal ning matkasid mit-
meid kilomeetreid läbides 
lahingupaiku. 

Tänaseks on üritus ku-
junenud talviseks võistlu-
seks, kus meie noorkotkad 
ja kodutütred oma oskusi 
ning teadmisi saavad ra-
kendada.

Henri Paavo

Noorema vanusegrupi (7–12 a) parimad:
1. Mihkel Eek, Jarno Randpere, Bruno Pugal, 
 Rosetta Raba
1. Eric Victor Mettus, Eero-Sten Põldmaa, 
 Stefan Agarmaa, Jan-Randar Raidma
2. Paul Teiter, Ranno Lillepeska, Janno Lillepeska, 

Keitlin Lillepeska
3. Lotta Laureen Loo, Liisa Lepmets, 
 Greta Raudsepp, Laurette Leon

Vanema vanusegrupi (13–18 a) parimad:
1. Kris Gregor Edo, Kristjan Mark Kaasik, 
 Agnus Nurk, Anti Mägi
2. Andres Eek, Martin Lõssov, Rasmus Tammet, 
 Stevo Väli
3. Eleriin Lõssov, Laura Pakasaar, Maria Kaur, 
 Tolores Lomp

Kärstna lahingud (2.– 6. jaanuar 1919)
* Lõuna-Eesti tähtsamaid murdelahinguid, mis peatas 

punaste edasitungi Viljandi suunal. 
* Punased kaotasid paarkümmend meest ja 49 langes 

vangi.
* Eesti poolelt langes 18 võitlejat.
*  Kärstna lahingust võttis osa nii Viljandi kui ka Tartu 

koolipoisse, kellest on vihjamisi juttu Albert Kivikase 
teoses „Nimed marmortahvlil“.

* Kärstna ausambal on kiri “Siit saadik ja mitte enam“.

Allikas: Priit Silla

Kaitseliidu ülem tunnus-
tas Tallinnas Kalev SPA 
ujulas aset leidnud spor-
dipeol Sakala ringkonna  
kodutütreid  ja nende 
juhte 2014. aasta sporditu-
lemuste eest.

17. jaanuaril toimus 
Tallinnas Kalev SPA ujulas 
kodutütarde ja noorkotkas-
te spordiaasta avaüritus 
ning selle raames tunnustas 
Kaitseliidu  ülema esindaja-
na KLÜ abi Margus Purlau 
kuute Sakala ringkonna ko-
dutütart. Tunnustuskirjad 
ja kingitused said Meeri 
Teras, Sandra Vesseluha, 
Agnes Abermann, Anette 
Suigusaar, Karolina Pugal 
ja Annabrita Kalda ning ju-
hid Tiina Ott ja Anne Sepik. 

Sakala kodutütarde 
võistkond  saavutas Kodu-
tütarde olümpial esimese 
koha. 

Noorkotkastest sai kut-
se turnipeol osalenud Võ-
rumaa noorkotkad.

Spordiaasta avapeol 
olid kohal Kodutütarde 
peavanem Angelika Naris, 
Noorte Kotkaste peavanem 
Silver Tamm, ESS Kalev ju-
hatuse liige ja Kaitseliidu 
ülema esindajana KLÜ abi 
Margus Purlau ning noor-
sootöö arendusjuht Anu 
Allekand.

Noori ja noortejuhte 
tunnustas ka Eesti Spordi-
seltsi Kalev juhatuse liige 
Aleksander Tammert.  

Tiina Ott

Vabadussõja algust polnud 
kaitseministeeriumil sellist 
organit, kes oleks tegut-
senud vägede operatiivse 
juhtimisega. Operatiivstaap 
loodi alles 14. detsembril 
1918 ja selle ülemaks määra-
ti tollal polkovniku auastet 
kandev Johan Laidoner. Vä-
gede juhtimine oli rasken-
datud vajaliku operatiivside 
puudumise tõttu.

Soots pajatab kindral 
Laidonerilt kuuldud loo 
selle kohta, kuidas viimane 
vajanud kiiresti telefoni teel 
ühendust Viru rinde ülema-
ga kindralmajor Aleksan-
der Tõnissoniga ja nõudis 
sõjavägede operatiivstaabi 
ülemana selleks kõnet väl-
jaspool üldist järjekorda. 
Kaugejaama telefonipreili oli 
aga selle peale vastanud, et 
vabariigis on kõik üheõigus-
likud ja kõik võivad ainult 
järjekorras telefonikõnesid 
saada. Nii oligi kõne oota-
misele kulunud oma paar 
tundi. Vägede varustamine 
ja organiseerimine kuulus 

tollal Peastaabi ülesannete 
hulka ja operatiivstaap ei 
saanud nendes küsimus-
tes end maksma panna. Siit 
tuli ka mõte kaitsevägede 
ülemjuhataja institutsiooni 
loomiseks. See idee ei idane-
nud aga piisavalt kiiresti ja 
sujuvalt ning peamiseks ta-
kistuseks oli, nii imelik, kui 
see tänapäeval ka ei tundu, 
rahvas. Omajagu süüd oli 
selles Venemaa Ajutise Va-
litsuse juhil Kerenskil, kelle 
võimu rahvas oli näinud ja 
tundnud. Seepärast oli rah-
va hulgas laialt levima haka-
nud arvamus, et vabariigis 
peab valitsema ilma võimu-
ta kord ja võimu ei sallitud. 

Rahva meeleolus sündis 
murrang alles pärast seda, 
kui 17. detsembril toimus 
Tallinnas tööliste väljaastu-
mine ja 20. detsembril tuli 
2. jalaväerügemendi osade 
vastuhakkamise tõttu maha 
jätta Tartu. Siis mõistis vist 
enamik inimesi, et ilma 
kindla korrata ja võimuta 
pole sõjaolukorras võimalik 
edukalt juhtida. Alles siis 
võttis Eesti Ajutine Valitsus 

vastu otsuse kaitsevägede 
ülemjuhataja ametikoha loo-
miseks ning sellele kohale 
määrati ettepaneku tegija 
oberst, nagu teda tol ajal 
ametlikult nimetati, Johan 
Laidoner.  

Uute vägede 
moodustamine

Nüüd hakati tegutsema 
hoopis energilisemalt. Vä-
gede organiseerimine seati 
uutele alustele. Moodusta-
ti 2. diviis ja selle ülemaks 
määrati polkovnik Viktor 
Puskar, kes sai ka Lõunarin-
de juhatajaks. 

Iga maakond pidi saat-
ma nädala jooksul rindele 
ühe vabatahtlike pataljoni. 
Johan Laidoner pidas vaja-
likuks selles osas isiklikult 
pöörduda rahva poole ja nii 
sündis Sõjavägede Ülem-
juhataja päevakäsk nr 2, 
29. detsembril 1918. aastal. 
Laidoner mainib, et Eesti 
maa ja rahvas on hädaohus, 
üldmobilisatsiooni korras 
üksuste korraldamine võ-
tab aega ja nii on tõsiseks 

ja mõjuvaks toeks rindele 
vabatahtlikud, kes peaks 
koonduma igas maakonnas 
loodavasse kaitsepataljoni. 
Ka Viljandi maakonnas loo-
di selline pataljon, mis hil-
jem hakkas kandma Sakala 
Partisanide Pataljoni nime ja 
millest on hiljem suhteliselt 
vähe räägitud. 

Tsitaadi sellest päevakä-
sust: „Iga mees, kellel kallis 
on vabadus ja demokraatlik 
riigikord, rahva hea käekäik 
ning maa parem tulevik, 
peab sõjariistad käte võtma, 
et võimaldada vaenlase väl-
jatõrjumist Eestimaa piiri-
dest.“ 

Kui alguses valitses 
meeste seas umbusk, sest 
üksteist ju piisavalt ei tun-
tud ja tekkisid vabatahtlike 
üksused, kuhu koondusid 
üksteist tundvad mehed ja 
muidugi kaitseliitlased, siis 
oli see ajahetke paratamatus. 
Ent peagi hakkas ülemjuha-
taja selliselt tekkinud väe-
osasid ümber korraldama. 
Viljandimaa kohta on Sõja-
vägede Ülemjuhataja päe-
vakäsus nr 12, 8. jaanuarist 

1919. a öeldud järgmist: „Vil-
jandi maakonnas ja väerin-
nal töötavad salgad ja skau-
did tulevad 2. diviisi ülema 
käsu järele koondada 2. ja 3. 
polgu või Viljandi ja Tartu 
kaitsepataljonide alla.“ 

Lahendamist vajasid ka 
korra loomine väeosades ja 
varustamise korraldamine. 
Juba 1918. aasta detsembris 
juhtis ülemjuhataja tähele-
panu sellele, et mingil juhul 
ei tohi lubada sõjaväelaste 
rüüstamisi ja nõudis, et kõik 
sõjaväe ja Kaitseliidu üle-
mad seda rangelt jälgiksid. 

Lõbustused keelati
Ülemjuhataja oli karm: 

„Isikud, kes rüüstamise 
pealt saavad tabatud, tule-
vad kohe kohal maha lasta.“ 
Ülemjuhatajana hoolitseb 
Laidoner ka selle eest, et rah-
vas rekvireerimiste puhul 
ülekohtuselt ei kannataks. 
Kuid väeosades korda luues 
ja nõudes hoolitseb ta ka 
selle eest, et rahvaväelaste 
õigustatud ainelised nõud-
mised oleks rahuldatud. 

Laidoner pööras tähe-
lepanu ka korra tagamisele 
tagalas. 30. detsembril 1918 
andis ta välja sundmääruse 
nr 5, millega pandi piirid 
liigsele lõbutsemisele taga-
las. Suleti kõik kohvikud, 
võõrastemajades ja restora-
nides keelati söögiajal ära 
muusika. 

4. jaanuaril 1919 antud 
sundmäärus keelas ära ka 
viinamüügi ja piiras isikli-
kus omandis olevate alko-
holi sisaldavate jookide ko-
guseid. 

Teatud kitsendusi ja pii-
ranguid seati ka trükisõnale 
ning korrale tuli kutsuda ka 
omavalitsuste tegelasi. Teh-
ti muudki, mis oli vajalik 
vägede juhtimiseks ja korra 
tagamiseks. Üsna varsti ei 
valitsenud Eestis enam sel-
list kaost nagu Vabadussõja 
alguspäevil ja kindel kord 
tagas võidu selles ainsas 
Eesti Vabariigi poolt peetud 
sõjas. 

Kokkuvõtte koostas
Rein Kikas
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Ilusat 97. sünnipäeva, armas kodumaa!
Sombune ilm vabariigi sünnipäevapidustusi ei seganud
24. veebruar saabus 
Viljandi linna tiheda 
vihma ja sombuse ilmaga. 
Kohtumaja ette linnapea 
Ando Kivibergi etteloe-
tavat manifesti kuulama 
tulnud särasilmne rah-
vasumm oli aga kinni-
tuseks sellele, et kehvad 
ilmaolud tõelist eestlast 
ei morjenda. Soojust ja 
armastust oma kõrvalseis-
jate ning riigi vastu võis 
tunda igas hingetõmbes 
ja käepigistuses. 

Vabariigi sünnipäeva 
oli tulnud tähistama nii 
väärikas eas mehi-naisi 
kui ka noori peresid – nii 
kooliealisi kui alles vank-
ris esimesi kuid vabaduse 
hingust kopsudesse tõm-
manud pisikesi ilmako-
danikke. Kohtumaja eest 
suunduti ühise rongkäigu-
na mööda Tallinna täna-
vat kindral Laidoneri mo-
numendi juurde, kus ühe 
meie vabaduse isa auks 
pidulike kõnede saatel pär-
jad asetati.

Lauluväljakule kogu-
nes hoolimata üha tihene-
vast vihmasajust mitusada 
pidulist, kes paraadile lip-
pudega lehvitades ja rõõ-
must rõkates hoolega kaa-
sa elasid. 

Läikiva veekihiga kae-
tud väljakuesisele üles-
rivistatud kaitseliitlased, 
naiskodukaitsjad, noorkot-
kad, kodutütred, Punane 
Rist ja koolide lippurid sü-
vendasid kindlustunnet, et 
Eesti rahva kaitsetahe ning 

mure oma kodumaa käe-
käigu pärast pole kuhugi 
kadunud ning võimalikele 
ohtudele astutakse vastu 
kui üks suur rusikas.

Pärast pidukõnesid 
avaldas Kaitseliidu Sakala 
maleva pealik Ahto Alas 
kiituskirjade ja aurahadega 
tänu tublimatele ning see-
järel said külalised uudis-
tada lähemalt sõjatehnikat, 
pääste- ja politseiautosid 
ning kinnitada keha. 

Kui inimesi sombu-
ne ilm ei pelutanud, siis 
pidupäeva raames pla-
neeritud hävituslennukite 
ülelend jäi lauluväljakule 
kogunenutel siiski näge-
mata. Kuna pilved oli tae-
va puulatvade kõrgusele 
surunud, siis poleks neist 
uhketest raudlindudest 
muidugi peale mürina mi-
dagi nautida olnudki. 

Linnapea pidukõnest 
jäi muuhulgas kõlama 
mõte, et vabaduse hinda 
mõistetakse paraku kõige 
paremini just siis, kui olu-
kord maailmas keeruliseks 
kisub. Loodame siis ühes-
koos, et ärevad tuuled vai-
buksid ning õiged mõtted 
südamesse pidama jääksid.

Olgu iga eestlase pü-
haks kohuseks kodumaa-
armastust oma südames 
kanda ning seda lähedaste-
ga jagada. Ilusat kodumaa 
sünnipäeva meile kõigile!
    
 Üllar Priks

 Sakala 
ajakirjanik

Posti tänavale ülesrivistatud Lembitu üksikkompanii ootamas manifesti 
lugemist.

Viljandi kohtumaja eest läbi linna marssinud rongkäik sätiti ühtsesse rivisse laulukaare ette.

Tulevased päästetöötajad tehnikaga 
tutvumas.

Üks korralik selfie koos kuulsa väejuhiga.
Tõelised kodumaa patrioodid meisterdavad oma lipu 
ise valmis.

Rongkäiguga liitusid ka rahvuslippudega varustatud linnakodanikud.

Kui relvad välja tuuakse, ei suuda ükski mehehakatis 
ükskõikseks jääda.

Viljandi noorte volikogu spiiker Erik Teder 
rõhutas oma kõnes sirguvate põlvede 
osatähtsust iseseisvuse  hoidmisel ja säili-
tamisel.

Naiskodukaitse Sakala ringkonna esinai-
ne Tiina Ott kindlal sammul lauluvälja-
kule suundumas.

Fotod: LEMBE LAHTMAA, MAIKO MARKUS, MAARIT REI
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Kuidas me Kadiga TSOBKkl-l käisime
Kui Kadi ja Milvi ma-
levasse jõudsid, polnud 
õnneks veel tunnid ala-
nud. Kursuse ülem kutsus 
mõlemad klassiruumi, 
pani nad ühe pikajuukse-
lise poisi kõrvale istuma 
ning hakkas siis ise rää-
kima TSOBKkl-i üldisest 
plaanist. Nüüd ei olnud 
enam Kadil ja Milvil aega 
muule mõelda. Nad võtsid 
märkmiku ja pastaka ning 
hakkasid kirjutama.

Minu postkasti potsa-
tas kiri, kus teatati uuest 
algavast TSOBKkl-i kur-
susest. Tahtmine minna 
oli suur, aga kuna ma olen 
Naiskodukaitses uus ja ro-
heline, siis päris üksi ka ei 
julgenud. Pisut mõeldud 
ja otsustatud: Kadi peab 
kaasa tulema. Nii saigi al-
guse meie Tartu maleva 
TSOBKkl-i kursus. 

Ainult meestele?
Klassiruumi sisenedes 

vaatas meile vastu suur 
hulk mehi. Peast käis läbi 
mõte, et kas tõesti on vaid 
kaks “inimest“ (ehk naist) 
ja kas me oleme ikka täie 
mõistuse juures, et seda 
kaasa tegema hakkame. 
Aga siis ilmus uksest järjest 
rohkem “inimesi“ ning ole-
mine muutus kergemaks 
– me pole siiski üksi. Lo-
hutasime ennast sellega, et 
iga algus on hirmus ja küll 
me hakkama saame. Seda 
suurte ja koledate silmade-
ga hirmu ei lastud meil aga 
kaua tunda. 

Üsna ruttu said kõik 
omavahel tuttavaks ja sel-
gus, et meie kursusel on 
kõige lahedam seltskond. 
Pahast tujust, mossitami-
sest ja vingumisest polnud 
juttugi, terve kursuse jook-
sul saatis meid hea tuju ja 
mõnus huumor. See kõik 
selgus muidugi jooksvalt, 
õpingute käigus. 

Kõigepealt tuli aga üle 
elada kohtumine meie suu-
re juhi ehk kursuse ülema 
veebel Seimiga, kes vaatas 

meid, kerge muie näol ja üt-
les: “Kursuse lõppedes on 
teid poole vähem. Aga kes 
esimese nädalavahetuse üle 
elab, see teeb ka lõpuni.“

Kui külm ära ei võta
Esimesel nädalavahetu-

sel võeti läbisime organisat-
siooni-, rivi- ja relvaõppe. 
Uudseks asjaoluks oli see, 
et loenguid ja praktikume 
juhendasid valdavalt Kõr-
gema Sõjakooli kadetid, kes 
olid kõik tunnid väga korra-
likult ette valmistanud. 

Meeldejäävaim oli rivi-
õpe, kus kaks kadetti püüd-
sid meid panna sünkroonis 
liikuma. Üks kadett arvas, 
et päris Buratinod me pole 
ja meist saaks asja küll, kui 
külm vahepeal ära ei võta. 
Meid lohutati veel ka tead-
misega, et kui kadett käib 
oma neiuga poes ja see juh-
tumisi valet jalga astub, siis 
ka temale öeldakse: „Tead, 
sa püüa ikka õiget sammu 
astuda.”

Relvaõppes saime pä-
ris mitu tundi jutti relva 
kokku panna ja lahti võtta. 
Meeleolukas moment kur-
suslastele oli laskeasendite 
võtmine. Eriliselt tormilisi 
naerupahvakuid oli kuulda 
siis, kui kursusel osalevad 
naised lamades laskeasen-
dit püüdsid võtta. Sellele 
pandi ka oma nimetus: las-
keasend kukerpall.

Teine nädalavahetus al-
gas esimese testiga eelmisel 

korral õpitu kohta. Imestus 
oli suur, kui selgus, et test 
polnud üldse raske. 

Seejärel jätkati uute tee-
madega. Sideõppes saime 
muuhulgas teada sedagi, 
mida eetris teha ei tohi. Ei 
saa aga mainimata jätta, et 
seda tuli ikkagi ette: „Ää ää 
ää ää!“ ja 3–6 silpi saigi täis. 

Topograafialoeng algas 
hommikul vara. Osa meist 
läks kohe käima, aga nii 
mõnelgi läks aega ärkami-
sega ning numbritest aru-
saamisega. Ent ega topot 
siis ainult kuivalt ei saa õp-
pida! Asja kinnistumiseks 
viidi meid metsa orientee-
ruma ning mis selgeks saa-
ma pidi, see ka sai. Järgnes 
TBK ning pioneeriõpe. 

Loengus tekkis küsi-
mus, kui palju okastraati 
peab võitlejalt kaasas ole-
ma, et korralik tõke teha. 
Mis teie arvate, palju seda 
peab siis kaasas olema? 

Asjad kaasa ja metsa!
Kolmanda ja neljanda 

nädalavahetuse veetsime 
metsas. Kui esimene kord 
oli ilm ilus ja igati sood-
ne roomamisteks, metsas 
jooksmisteks ja varahommi-
kusteks võimlemisteks, siis 
teine kord saime kogeda 
korralikku jalaväelase ilma 
ja seda siis tormi näol. Aga 
kui nii, siis nii. Vahepeal 
pidi lihtsalt kuivemaid rii-
deid selga panema ja siis sai 
jälle edasi tegutseda. 

Kõige toredam oli öine 
orienteerumine: kaart kätte 
ja metsa. 

Teedel liikumist kont-
rollisid vastutegevuse poi-
sid ja neile me kätte jääda ju 
ei tahtnud. Lõpuks liikusi-
me aga ikkagi ka tee peal ja 
silmad käisid nagu kellaka-
pikassil. Nii kui tulesid nä-
gime, olime metsas pikali. 

Pikutasime seal lumes 
kuuskede all ja korraga 
hakkasid kostma paugud. 
Mõtlesime, et meid küll 
vastutegevus näha ei saa-
nud. See polnud kuidagi 
võimalik. Olime nii vaik-
selt, et isegi hingata ei julge-
nud. Aga meie õnneks võeti 
kinni teine grupp ja suunati 
metsa tagasi. 

Kolmas seltskond oli 
kohe meie juures ja nad 
arutasid omavahel, mida 
edasi teha. Kui grupist kos-
tis aga lause, et õhk on pu-
has, lähme nüüd tee peale 
tagasi, kargasime meiegi 
püsti ja madalal häälel kar-
jusime: „Mis öeldi, metsas 
peate olema!!!“ Seepeale 
ehmatasid kaaskursuslased 
nii ära, et esialgu ei tulnud 
piuksugi vastu. Siis aga ko-
guti ennast ning saadi aru, 
et hoopis meie neile krutskit 
tegime.

Peale ja maha!
Viimasel päeval harju-

tasime jalastumist. Tunni 
juhendaja oli heas tujus ja 
väga lõbus oli auto peale 

ja autost maha ronida. Jälle 
auto peale ja maha ja nii pal-
ju kordi järjest ning erineva-
tes situatsioonides. 

Üheks situatsiooniks 
oli jalastumine olukorras, 
kui autojuht näeb peeglisse 
vaadates, et tagant lendab 
päid, pepusid ja presenti. 
Esialgu sai korralikult naer-
da, aga siis läks asi tõsiseks, 
sest peab ju ette kujutama, 
et kõike kolme komponenti 
lendabki ja siis peab jalgade-
le valu andma.

Lõpp pole enam 
kaugel

Viienda nädalavahetuse 
täitis sõja- ja katastroofime-
ditsiini õpe. Kuues ja viima-
ne nädalavahetus oli kõige 
pingelisem ehk suur lõpu-
test ja rännak. 

Juba paar päeva enne 
rännakut suheldi omava-
hel ja arutati, mis võiks küll 
selles salapärases lõputestis 
olla. Võib julgelt öelda, et 
õpiti ennast peaaegu oime-
tuks, sest kunagi ei tea ette, 
mis üllatusi kursuseülemal 
pähe tulla võib. 

Kui test tehtud ja mõ-
ned praktilised teadmised 

kontrollitud, lasti meil puh-
kama minna. 

Meie kukk hakkas laul-
ma hommikul vara ja see 
läbilõikav kisa ajas sekundi 
pealt üles. Mõni minut anti 
aega riidesse panna, oma 
kodinad kokku korjata ja 
aeti rännakule. Läbisime li-
gikaudu 42 km ning punk-
tides lahendasime erinevaid 
kursusel õpitut kontrolli-
vaid ülesandeid. 

Lõpetuseks peab üt-
lema, et omandasime sel-
le, mida meilt oodati ning 
veendusime uuesti, et kõige 
olulisemad on inimesed sinu 
ümber. See kursus paneb 
sind proovile, lisaks sellele 
saad aru, kui oluline on seni 
iseenesest mõistetavalt võe-
tu. Kõige rohkem kiidusõnu 
ütleme meie kursuseülema-
le veebel Veiko Seimile, kes 
meid ära kannatas ja pani 
meid ühtse meeskonnana 
tegutsema Tunnustame ka 
sõjakooli kadette, kes võtsid 
asja väga tõsiselt ja tekitasid 
meeldiva õpikeskkonna. 

Kadi Hõlpus
Milvi Jallajas

Naiskodukaitse 
Tartu ringkond

Klassikuid tsiteerides:  “Oi, mulle meeldib hiilida..?”

Viimase nädalalõpu rännak. Teadmised pannakse praktikas proovile. Fotod: MADIS KASK

Sakala malev korraldas koolituse siseturvalisuse ohtudest
27. jaanuaril toimus 
Kaitseliidu Sakala maleva 
korraldatud siseturvalisu-
se alane koolitus Viljandi 
maavalitsuse ametnikele, 
omavalitsusjuhtidele, 
haigla, politsei ja pääste-
ameti esindajatele.

Koolitusel andis põh-
jaliku ülevaate siseturvali-
suse ohtudest Kaitseliidu 
väljaõppeinstruktor ko-
lonelleitnant Artur Lil-
lenurm. Ta kirjeldas ük-
sikasjalikult erinevate 
käitumismustrite ajaloolist 
kujunemist ning tutvustas 
Venemaa mitteametlikku 
“lähivälismaa” ehk niini-
metatud Gerassimovi dokt-
riini.

See on Venemaa kind-
ralstaabi ülema kindral Va-
leri Gerassimovi käsitlust 
nn hübriidsõjast, mis on hä-
gustanud traditsioonilised 
selged piirid rahuaja ja sõja-
seisukorra vahel. Doktriini 
keskmeks on mittesõjalise 
meetmete, sh info- ja majan-
dussõja kasutamine sõjaliste 
eesmärkide saavutamiseks.

Kindral Ants Laaneots 
on ajakirjas Sõdur avalda-
tud analüüsis leidnud, et 
Venemaa president Vladi-
mir Putin ja tema meeskond 
mõistsid hästi strateegilise 
kommunikatsiooni otsus-
tavat rolli tänapäeva glo-
baalses poliitikas. Laaneots 
viitab ilmestamiseks endise 
Venemaa kindralstaabi üle-

ma kindral Viktor Samso-
novile: „Infosõja süsteemide 
suur efektiivsus kombinat-
sioonis täppisrelvadega 
ning mittesõjaliste mõju-
tusvahenditega võimaldab 
desorganiseerida riigi ad-
ministreerimise süsteemi, 
lüüa /rivist välja - M.M./ 
strateegiliselt olulisi rajatisi 
ja väegrupeeringuid ning 
mõjutada rahva vaimsust ja 
moraali. Teisisõnu – selliste 
vahendite kasutamise mõju 
on võrreldav masshävitus-
relvade tekitava kahjuga.”

Kindral lisab, et „Uus 
vene doktriin” püstitab Ve-
nemaale kaks kõikehõlma-
vat strateegilist ülesannet: 
taastada Venemaa impee-
rium ehk kontroll endiste 

nõukogude riikide üle ja 
saavutada nn globaalse ad-
ministraatori roll.

Samast eesmärgist kan-
tud on olnud nii juba aasta 
tagasi toimunud Krimmi 
poolsaare annekteerimine 
kui ka sellele järgnenud Ida-
Ukraina sündmused.

Ei tohi unustada, et 
Venemaa on kõikidel oma 
tugevnemise ajajärkudel 
olnud agressiivne ja laien-
danud jõuga oma territoo-
riumi naabrite arvel ning 
see, kui kaugele tal võimal-
datakse oma maailmaval-
lutuslike strateegiliste ees-
märkide täitmisel minna, 
sõltub eelkõige lääneriikide 
ühtsusest, otsustavusest ja 
kindlameelsusest.

Koolitusel osalenud 
Viljandi linnapea Ando 
Kiviberg hindas koolitust 
väga kõrgelt. 

“Paljudest küsimustest, 
millest mul ka võib-olla 
mingisugune aim olemas 
oli, sain ma sügavamaid 
teadmisi,” lausus linnapea. 
“Siin oli selline sõnum, 
mida tuleb tänapäeval tä-
hele panna ka omavalit-
susjuhil. Eriti just nende 
omavalitsuste puhul, kus 
rahvaarv on suurem ja kus 
juhtub rohkem, “ märkis ta. 

Viljandi maavanem 
Erich Palm märkis: “Väga 
oluline on näha, kuidas 
püütakse meil erinevaid 
muutusi ikkagi mõjutada ja 
kombata.”

Koolituse eestvedaja, 
maleva pealik major Ahto 
Alas avaldas valmisole-
kut korraldada sarnaseid 
koolitusi päevakajalistel 
teemadel ka tulevikus, et 
tõhustada erinevate asu-
tuste vahelist suhtlemist ja 
koostööd.

Maiko Markus

Vaata lisaks
http://riigikaitse.postimees.ee
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Sakala maleva aasta kaitseliitlane ja naiskodukaitsja
Milline on teie meel-

dejäävaim kogemus Kait-
seliidus või Naiskodu-
kaitses?

Raivo Roosi: Iga välja-
õpe ja sündmus on erinev. 
Ükski neist ei sarnane eel-
misega, see on pidev õp-
pimise protsess. Lisan, et 
õppimine põhineb suures 
osas inimestel ning sellel, 
kuidas nad kriitilisel mo-
mendil käituvad ja kuidas 
olukordi hindavad. Väga 
huvitav on jälgida, kuidas 
inimesed avanevad, tunda 
kaaslase õlga ja teada, et 
mitte kedagi ei jäeta üksi. 

Margit Rei: Mulle tuleb 
ikka ja jälle meelde minu 
esimene naiskodukaitse 
koormusmatk, kus lahing-
paarilisega üle aia pidin ro-

nima ja mis mul kuidagi ei 
õnnestunud. Meenub minu 
esimene „Valge laev“, kus 
alles Läänemaale sõites 
taipasin, et õhtuks koju ei 
saagi ning öö veedame ra-

jal võisteldes. Esimene sõit 
DAF-i kastis Võru poole, 
kus pidime formeerima 
Lõuna kaitseringkonna re-
servõppekogunemise õp-
pusel osalejaid. Esimene 

iseseisev supi keetmine, 
kui supp valmis 30-le ja 
tegelikult oli sööjaid oota-
mas 80. Meenuvad kooli-
tused Alus, pidulikud vas-
tuvõtud Naiskodukaitse 
aastapäevadel ja Maakait-
sepäevad.

Seega on nii Kaitselii-
dus kui Naiskodukaitses 
põnev elu?

Raivo Roosi: Kui mulle 
ei meeldiks, siis ma Kaitse-
liidus ei oleks. Kaitseliit on 
jõud. 

Siin on säravaid het-
ki, mis motiveerivad mitte 
alla andma, siin on õlatun-
net ja ühtsustunnet. 

Margit Rei: Kui ma po-
leks naiskodukaitsja, siis 
kas ma teaksin, mis tunne 

on kududa sokke abivaja-
jatele, korrastada mahajäe-
tud haudu, jagada tänaval 
Sinilille märke või müüa 
heategevuslikku loteriid? 
Arvan, et siis oleks see kõik 
minust mööda läinud. 

Pean tunnistama, et 
olen olnud egoistlik ja 
kõike seda teinud selleks, 
et see meeldib mulle. Ja 
kõige selle eest saada veel 
tunnustust! Tänukirjad, tu-
gevad tänavad käepigistu-
sed, rinnamärgid ja “Aasta 
naiskodukaitsja“ tiitel. 

Miks peaks Kaitselii-
tu või Naiskodukaitsesse 
astuma?

Raivo Roosi: Et inime-
ne oleks haritud, tegevu-
ses ja teaks, kuidas edasi 

minna. Kui tekib selline 
olukord, et ei tea, kuidas 
edasi, kas minna laevapi-
leteid ostma või mitte, siis 
Kaitseliidus olemine suu-
nab niimoodi mõtlema, et 
ma suudan olukorra lahen-
dada. Kusjuures lahendusi 
on mitmeid. 

Teiseks: ükskõik mis 
valdkonnas abi on vaja, 
tuleb samuti kõigile kohe 
Kaitseliit meelde. See on 
suurim vabatahtlik organi-
satsioon, Kaitseliitu hinna-
takse.

Margit Rei: Naiskodu-
kaitse on koht, kus saab en-
nast teostada ja panustada 
kodumaa heaks.      

 
 Eda Kivisild

Aasta kaitseliitlane Raivo Roosi ja aasta naiskodukaitsja 
Margit Rei. Foto: MAIKO MARKUS

Leitnant 
Toomas Nigola Põlva
Peeter Pau  Põlva

Nooremleitnant
Riho Karu  Valgamaa
Kadi Salu  Tartu
Igor Taro  Põlva

Lipnik 
Janek Haar  Tartu
Kurmet Müürsepp  Võrumaa
Rain Noobel  Põlva
Timo Piirmann  Võrumaa
 Silver Tamm  Põlva
Margo Tulf  Tartu
Ervin Luhaäär-  lipnik
Martin Link –  lipnik

Veebel 
Ragnar Tagel  Tartu

Vanemseersant
Toomas Birjuk  Põlva
Margus Klaos  Põlva
Urmas Männik  Tartu
Ats Tarto  Sakala

Seersant
Meelis Burget    Tartu
Lemmit Kaplinski    Tartu
Rene Kintsiraud    Põlva
Sander Klettenberg  Tartu
Allan Kolpakov   Põlva
Taimar Plaado   Põlva
Madis Soolo   Sakala
Lauri Suit   Tartu

Nooremseersant
Daimar Elp  Tartu
Jaak Kirsipuu  Tartu
Dmitri Kulaga   Tartu
Andres-Kristjan Kuura
 Tartu
Ahti Lind   Võrumaa
Andrus Ruus   Tartu
Siim Ojasoo  Sakala

Kapral 
Allan Aedmaa   Tartu
Olavi Andres  Tartu
Igor Esajas  Sakala
Carl-Christian Frey  Tartu
Erko Jakobson  Tartu
Ragnar Joosep  Põlva
Jaanus Kala  Põlva
Kalle Kaskla  Sakala
Levo Kollom  Põlva
Rain Kukk   Põlva
Maario Kullam  Põlva
Robert Mägi  Tartu
Andres Männik  Tartu
Tarmo Narrusk  Põlva
Taivo Olesk  Põlva
Raido Poolak  Põlva
Johan Praats  Tartu
Erlend Sild  Tartu
Saido Soodla   Põlva
Ahti Treier  Põlva
Triin Tõnsing  Tartu
Meelis Viirpalu  Sakala
Leivo Vutt  Põlva

Voldemar Madisso
28. 06. 1920 – 12. 01. 2015

17. jaanuaril saatis admiral J. Pitka Rel-
vavendade Ühendus taevakodusse auliikme 
Voldemar Madisso. 

Kohalik vaimulik saatis meid Elvast koos 
sargaga teele Järva-Madise poole. Vahepea-
tus oli Käreveres, kus Voldemar sõja-aastatel 
partisanisalgas võitles ning kuhu tema nõu 
ja toega on hiljem püsti pandud mälestus-
märk sealsamas langenud kangelastele.

Järva-Madise kirikus lauldes saatsime 
vikerkaare taha meie aatekaaslase Voldema-
ri, kes pikal eluteel oli mõtetes alati eestlas-
tega. 

Kerstin Käärik

80
Jüri Valtin  Sakala 

50
Kalmer Musta Põlva
Heino Vuht Põlva
Ervin Laanemets Põlva

40
Fred Asuküla Sakala
Aleksandr Karakozov Sakala
Meelis Rink Sakala
Heinar Väljak Tartu
Martin Pau Tartu
Aivo Arumetsa Tartu
Toomas Birjuk Põlva
Andrus Valge Võrumaa
Taavi Tuvike Võrumaa
Urmas Pindis Võrumaa

30
Madis Kasemets Sakala
Marko Tõõtsu Sakala
Janar Volmer Tartu
Heikki Rebane            Valgamaa
Raul Sõmer Võrumaa

20
Andry Tutk            Valgamaa

Auastmes ülendamised

veebruarikuu juubilare

Palju õnne!

1. Tuntud ühiskonnategelane, kaugsõidukapten 
Johan Pitka (sündinud Juhhan Pitka) määrati 
17. detsembril 1918. a. Eesti Vabariigi Merejõu-
dude juhatajaks. Seoses sellega ülendati ta 22. 
aprillil 1919. mereväekapteniks ning 21. sep-
tembril 1919. aseadmiraliks (kontradmiraliks). 
Nimetage sõjalised õppeasutused, kus Johan 
Pitka oli omandanud sõjalise hariduse ja mis 
aastatel need lõpetanud.

2. Me nimetame ennast Eesti Vabariigi kodani-
keks. Millal kirjeldati esmakordselt Eesti Va-
bariigis kodaniku mõistet ja millises dokumen-
dis?

3. Eesti Vabariigi põhiseadus on Eesti riigi toimi-
mise ja kõigi teiste seaduste õiguslik alusdo-
kument. See on riigi põhikorda sätestav sea-
dusandlusakt, põhikiri või põhiline, peamine 
seadus. Mitu korda on Eesti Vabariigi põhisea-
dus rahva poolt ellu kutsutud ja vastu võetud?

4. 1918. aastal loodud Eesti Vabariigis võttis oma 
rahatähtede kujundamine ja valmistamine 
aega. Seetõttu kuulutati 4. jaanuaril 1919 esi-
mesteks riiklikeks maksevahendeiks paberist 
valmistatud Tallinna Arvekoja maksutähed. 
Millal võeti Eesti Vabariigis maksevahendina 
kasutusele esimesed mündid?

Nii esimese kui teise mälumängu vastuseid ootame 
20. märtsiks toimetuse elektronposti aadressile 

omamaa@kaitseliit.ee. Märkide juurde oma nimi, 
kontaktandmed ja mälumängu number.

Õigete vastuste saatjate vahel loosime välja auhinna.
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Mälumäng  

Meie riigi tähtsaima püha, 
riikliku iseseisvuse raja-
mise tähtpäeva pidustused 
algasid Karksi-Nuias kell 
11 vabadussõias langenute 
mälestussamba juures.

Mälestussamba auval-
ves seisid kaitseliitlased, 
Naiskodukaitse ja Kaitselii-
du noorteorganisatsiooni-
de esindused. Üritus algas 
Eesti hümni laulmisega ja 
vallavanem Taimo Tugi sõ-
navõtuga. 

Vallavanem ütles oma 
sõnavõtus: “Me elame pöö-
rasel ajal. Meie ümber toi-
mub palju kiireid muutusi.
Ühes toimuvate muutustega 
muutume ka meie ise.“

„Kas suudame muutus-
tega kaasa minna, või jää-

me neile jalgu?“ jätkas ta. 
„Ärev julgeoleku poliitiline 
olukord Euroopas on and-
nud põhjust pidada pikki 
arutelusid sellel teemal, mis 
juhtuks siis, kui Eesti peaks 
sattuma võõrriigi rünnaku-
te alla. Kui palju oleks meil 
neid vapraid kodanikke, kes 
oma vankumatus usus oma 
oskusi arvestades, vaenlase-
le vastu hakkaksid?“

Vallavanem sõnas, et 
tema jaoks on arutelud ol-
nud mõtlevapanevad. Väga 
palju noori mehi proovib 
igal võimalikul viisil ajatee-
nistusest kõrvale hoiduda. 

„Kas see võiks väljenda-
da meie kaitsetahte nõrkust? 
Teisalt on näha ka positiiv-
set, kui meie vabatahtlike 

organisatsioon Kaitseliit 
saab igal aastal juurde jär-
jest rohkem ja rohkem liik-
meid.”

Tugi koputas edasises 
kõnes  meie kõigi südame-
tunnistusele, öeldes: “Täna, 
just siin ja praegu oleks õige 
aeg endalt küsida, mida olen 
mina teinud, et Eestis ennast 
turvaliselt ja kindlalt tun-
da?” 

Sõnavõtu lõpuks õnnit-
les vallavanem  kõiki val-
laelanikke ja külalisi meie 
vabariigi 97. sünnipäeva 
puhul.  Pärjad asetasid mä-
lestussamba jalamile Karksi 
valla ja Kaitseliidu Karksi 
malevkonna esindused. 

Karksi valla teenete-
märk annetati  Kaitseliidu 

Karksi malevkonna taasta-
jaliikmele ja Balti Keti ühele 
organisaatorile Leo Liiberile.

 Sõna sai ka Viljandi-
maa vapimärgi kavaler Toi-
vo Univer, kes oma märkis: 
“Meie isad, vanaisad ja noo-
rematel vanavanaisad võit-
lesid kätte vabaduse, mille 
suurust ei ole võimalik hin-
nata. Vähe on rahvaid, kellel 
rahva arv on miljon, aga kel-
lel  on omakeelne riik, hari-
dus, teadus ja kultuur.” 

Meil on see kõik olemas. 
Hoidkem siis seda kindlalt 
oma kätes ja südames.

Ants Kalam
KL Sakala maleva 

Karksi malevkonna 
teavituspealik

Meie riigi tähtsaima püha tähistamine Karksi-Nuias


