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4. jaanuaril avas oma 
uksed Sakala maleva uus 
staabi- ja tagalakeskus, 
malev oli pärast pikki aas-
taid saanud omale uue 
kaasaaegse kodu. 

„Mitte asjata pole me 
avamiseks valinud 4. jaa-
nuari,“ ütles Sakala maleva 
pealik major Ahto Alas. 
„Pühendame selle sündmu-
se Kärstna lahingule, mis 
peatas enamlaste pealetun-
gi Viljandi suunale.“

2.–6. jaanuaril 1919 kest-
nud võitluses said lüüa 
Eestisse tunginud vaen-
lase ühe suure ja parema, 
49. kütirügemendi osad.  
Lahingus hukkus 18 Ees-
ti meest. Nende mälestu-
seks asetas päeval Kärstna  
lahingut meenutava mo-
numendi jalamile lilled 
major Ahto Alas,  auvalves 
seisid Karksi malevkonna 
pealik nooremleitnant Ervin 
Tamberg ja kauaaegsed 
kaitseliitlased Priit Silla ja 
Jaan Roht.

  Päeval toimunud pidu-
likule avalöögile järgnes 
õhtul kogunemine Sakala 
maleva staabi õuel. Rivis 
olid kaitseliitlased, naisko-
dukaitsjad, noorkotkad ja 
kodutütred. Malevapealik 
tervitas malevat ning andis 
käsu heisata lipp ja laulda 
hümni. Hümni saatsid Vil-
jandi muusikakooli puhk-
pillimängijad.

Pärast seda järgnesid ter-
vitused. Esimesena kõne-
les kaitseminister Margus 
Tsahkna, kes ütles: „Sakala 
malev on Kaitseliidu kõi-
ge vanem malev ja mul 
on väga hea meel viibida 
täna siin uue hoone ava-
misel. Ma tänan kõiki, kes 
on panustanud selleks, et 
Sakala maleva reaalsed töö- 
ja arenguvõimalused on  
saanud selle uue keskuse.“ 

Seejärel sai sõna Kaitse-
liidu ülem brigaadikindral 
Meelis Kiili.

Ta ütles: „Me avame täna 
Sakala maleva staabi- ja 
tagalakeskust. See on hoo-
ne, millele tuleb anda sisu 
ja hing. Hinge saate anda 
ainult teie. See tähendab, 
et siia tuuakse tegevused, 
antakse head väljaõpet ja 
siia peab olema inimestel 
hea tulla. See peab olema 
avatud kogukonnale. See 
peab olema ka keskus, mis 
ei ole ainult sõjaliseks väl-
jaõppeks, vaid siia tulevad 
noored, siia tulevad meie 
koostööpartnerid ja see saab 
olema Viljandi hingehall.                                                             
Iga uus hoone on progress. 
Muide, ka see on progress, 
kui me need vanad oku-
patsiooni aegsed jäänused 
suudame ära lammutada. 
Just selliste töötingimuste 
loomine ongi kõige parem 

panus. Siia tullakse hea 
meelega ja siit minnak-
se hea meelega, tunneta-
des, et oleme midagi Eesti  
riigi kaitseks teinud, riigi ja 
meie inimeste kaitseks. Ma 
soovin teile edu ja kasutage 
seda hoonet hästi.“ 

Nüüd oli kord peopere-
mehe, Sakala maleva peali-

ku major Ahto Alase käes. 
Ta soovis kõigile tulevi-
kus rõõmsalt selle hoone  
kasutamist ning tänas hoo-
ne ehitusprojekti autorit, 
ehitajat, omaniku järelvalve 
teostajat ning andis neile üle 
meened. 

Õhtu pikima sõnavõtu-
ga esines Sakala maleva 

pealiku abi, riigikogu liige 
Helir-Valdor Seeder. 

“Sakala maleva staabi ja 
tagalahoone avamine on 
ühe pika retke, ühe seikluse 
lõpppunkt. Seiklus algas 
enam kui 25 aastat tagasi 
kui Sakala maleva tegevus 
taastati ja hakati tagasi taot-
lema oma endist hoonet, 

mis oli muusikakooli kasu-
tuses,” rääkis ta. 

Seeder arvas, et muusi-
kakooli hoone malevale 
tagastamata jätmise otsus 
oli õige, sest see maja täna-
päeva nõuetele vastavaks  
riigikaitseliseks hooneks 
ei sobiks ja tema asukoht 
logistilises mõttes pole ka 
nii hea kui praegusel.

Ta tõi esile ka fakti, et 25 
aasta jooksul  on Viljandi-
maale ehitatud kümneid 
koole, lasteaedu, ujulaid, 
hooldekodusid ja muid 
avalikke hooneid. 

“Kui  jätta kõrvale sise-
julgeolekualased inves-
teeringud, siis see siin on 
taasiseseisvunud Eestis 
esimene riigikaitseline  
investeering uue hoonena 
Viljandi maakonnas üldse. 
Meil on taastatud Väluste 
lasketiir, tehtud pisiremon-
te, kuid see on esimene riigi-
kaitseline investeering uue 
hoonena.  Selles mõttes selle 
pika loetelu juurde, mis 
hooned avalikku sektorisse 
on ehitatud, ei taha ma mit-
te vastandada riigikaitset 
ja ülejäänud Eesti ühiskon-
da, vaid rõhutada seda, et 

Sakala malevlased on kogu 
selle aja tegutsenud. Neil 
on säilinud riigikaitseline 
tahe kaitsta oma maakonda, 
kaitsta oma riiki ka rasketes 
tingimustes ja ma usun, et 
uue hoone avamine annab 
kaasaegsed võimalused ka 
sõjaliseks ettevalmistuseks, 
sest siin on olemas korralik 
lasketiir ja muu vajalik. See 
kindlasti innustab,” kõneles 
malevapealiku abi. 

Ta õnnitles neid, kes seda 
maja kasutama hakkavad ja 
lootis, et see investeering ei 
jää mitte viimaseks. 

V i i m a s e n a  t e r v i t a s  
kohaletulnuid Viljandi 
maavanem Erich Palm. 
Ta soovis, et äsjavalmi-
nud hoone annab erine-
vatele osapooltele uued 
võimalused koostööks.                                                                                                                                 
Uue maja õnnistas  Saka-
la maleva kaplan kapten  
Peeter Parts.                              

Sümboolse lindi, mil-
leks oli kuulipildujalint,  
lõikasid läbi kaitseminister 
Margus Tsahkna, Kaitse-
liidu ülem brigaadikindral 
Meelis Kiili,  Sakala maleva 
pealik major Ahto Alas, 
Viljandi maavanem Erich 
Palm ja ehitaja esindajad. 
Koos lindilõikamisega algas 
ka ilutulestik uue hoone 
katuselt. 

Pärast seda avati uksed 
ja majas võtsid sisenejaid 
vastu Sakala maleva sõja-
torupillide orkester.  

Malevapealikust giidi 
juhatusel oli võimalus teha 
majas ringkäik ja uue hoo-
nega tutvuda. 

P ä r a s t  s e d a  s ä r a s  
silmadest vastu rahulolu ja  
nenditi, et  uut vanaga võr-
relda on sama mis võrrelda 
Zaporožetsit Mercedesega. 

Naiskodukaitsjad jaga-
sid portsu sõdurisuppi ja 
kringlit, kokkutulnutele 
musitseerisid Viljandi muu-
sikakooli õpilased. 

Ants Kalam
Karksi malevkonna  

teavituspealik
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Sakala maleva kotkas näitab juba kaugelt, kellele maja kuulub.

Lindi lõikajad said mälestuseks raamitud jupikese kuulipildujalindist.

Suurepärast muusikat tegid Viljandi muusikakooli õpilased.

Ka lint ei olnud traditsiooniline, vaid viitas maja omanikele.

Fotod: KRISTJAN PRII

Kaitseliidu Sakala malev astus uude sajandisse
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Oled kahekordne aasta 
parim kaitseliitlane. Mis 
eristab sind teistest? 

Kaasvõitlejate tunnustus 
on emotsionaalselt väga hea 
tunne. Toetust saan ka oma 
perelt, nad suhtuvad Kaitse-
liitu alati positiivselt. 

Minu arvates ei ole või-
malik olla Kaitseliidu liige 
nn poole kohaga. Kui juba, 
siis täiega. Kõik peaksid ak-
tiivselt panustama, see on 
vabatahtlik töö. Kahjuks mitte 
kõik kompanii liikmed pole 
ühtviisi aktiivsed.  Kindlasti 
on mõnel ka oluline põhjus, 
näiteks pere, pingeline töö, 
töö Eestist väljas, nii et alati ei 
saa õppustel osaleda. Samas 
peab mainima, et  aktiivsus 
on suhteline mõiste. Antsla 
Üksikkompaii pealikuna ei 
ole lihtsalt võimalik mõnda 
asja mitte teha. 

Kuidas sai sinust Kaitse-
liidu liige?

Kaitseliitu, alguses toeta-
jaliikmeks, kutsusid mind 
Argo Laanemaa ja Aivar 
Kroonmäe. Olin külalisena 
osalenud Antsla malevkonna 
üritustel. 

Aga juhatuse koosolekul, 
kus otsustati minu vastuvõt-
mine, teatasid need härrad, 
et toetajaliikmega ei maksa 
jamada. Sellel koosolekul 
astusin Kaitseliidu tegevliik-
meks. 

Kui eeskujudest rääkida, 
siis kindlalt olid need Argo 
Laanemaa ja Aivar Kroon-
mäe.

Kaitseliidu Antsla malev-
kond nimetati 1995. aastal 
ümber üksikkompaniiks ja 
peastaap kinnitas mu kom-
panii pealikuks 2002. aastal. 

Mida tähendab juhtida 
erinevate iseloomudega ini-
mesi?

Inimestega töö, nende juh-
timine, nende probleemide 
ja murede lahendamine on ju 
kõigile teada tuntud teema. 
Meil Eestis on kõik eksperdid 
juhtimises, haldusreformis, 
hariduses ja meditsiinis. 

Tegelikult on igasugune 
juhtimine küllaltki raske ja 
tänamatu töö. Ühendada eri-
neva iseloomuga inimesi on 
võimalik ainult nende soovil 
ja ühise eesmärgi nimel.

Räägime  ka abipolitseini-
ke-kaitseliitlaste  tegevusest 
kompaniis.

Vabatahtlikule tööle Kait-
seliidus lisandus peagi abi-
politseiniku tegevus. Palju 
üritusi Antsla vallas aitasid ja 
aitavad tänaseni korraldada 
nii kaitseliitlased kui abipo-
litseinikud. 

Turvatunne on samuti 
suhteline mõiste. Kindlasti 
eristuvad Antsla ja Urvaste 
vallad selle poolest, et ühtegi 
suuremat üritust ei toimu 
ilma kaitseliidu osavõtuta. 
Tänu abipolitseinikele  ja kait-
seliidu liikmetele on liikumas 

öised patrullid ja me oleme 
pidevalt  nähtavad. 

Samuti on meil väga hea 
koostöö Antsla ja Võru po-
litseiga. Antsla mehed on 
julgestanud Seto Kuningriigi 
päeva, Lasva laata, Lasva 
järvemuusikat, Lõuna-Eesti 
rallit, Tartu rallit ja Rally 
Estoniat. Oleme isegi Tartu 
vaimulikku laulupidu jul-

gestanud, samuti osalenud 
Tartus suurõppustel  „Tartu 
lukku” ja „Sillad lukku”.

Millised on Antsla üksik-
kompanii traditsioonid? 

Antsla üksikkompaniil on 
tugevad traditsioonid: pi-
dulikud rivistused 24. veeb-
ruaril  ja 24. juunil  Antsla 
kesklinnas.

Antsla rahvas on need hästi  
omaks võtnud ja 2016. aas-
tal  oli päikesetõusul Antsla 
kesklinnas üle 150 inimese. 
Üksikkompanii rivi koos 
naiskodukaitsjate ja noortega 
oli muljetavaldav. 

Traditsiooniline on kom-
panii aastapäeva tähistamine 
koos pereliikmetega. Tradit-
siooniks on saanud ka Aivar 
Kroonmäe viktoriin, mis on 
selle ürituse lahutamatu osa.

Noortega tegeleb väga pal-
ju Aivar Kroonmäe. Kompa-
niisse  on viimastel aastatel 
juurde võetud väga aktiivseid 
liikmeid. Meil on kompaniis 
koos vennad, õed, isad ja 
pojad. 

Milliseks hindad meie 
kaitsetahet? 

Varustuse ja relvastuse 
kohta ei saa enam küll palju 
nuriseda. Kes tuleb Kaitse-
liitu kindla sooviga õppustel 
ja üritustel osaleda, saab ka 
korraliku varustuse.

Loomulikult on problee-
me meestega, kes töötavad 
Eestist eemal, aga kui neil 
on vähegi võimalik, siis nad 
osalevad õppustel ja üritustel

Seoses keerulise rahvusva-
helise olukorraga on Kaitse-
liitu astujaid ja meie tegevuse 
vastu huvi tundjaid rohkem. 

Tänan kõiki Võrumaa ma-
leva kaitseliitlasi võimaluse 
eest nendega koos Eestit tee-
nida. See on minulegi väga 
suur au. 

Uno Minka
Kaitseliidu Võrumaa 

maleva  teavituspealik
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Antsla üksikkompanii kaitseliitlased on rivis iga aasta 24. veebruaril.

Tiit Tõnts oli jaanuaris toimunud laskepäeva eestvedaja.

Kaua oodatud kingitus
Uus aasta, uus maja. See on ilus kingitus riigilt malevale. 

Pärast taasiseseisvumist kulus Sakala maleval 27 aastat 
oma kodu saamiseks. Mitte seda, et meil ei oleks oma 
kodu olnud, vaid puudus meie vajadustele vastav korras 
funktsionaalne taristu. 

Oma maja – eks ole see ju ka riigi tunnustus vabatahtlike 
tööle ja teistpidi on see võimaluste loomine, et arendada 
maakonnas kaitsetahet. Hoone ei võitle, võitlevad need, kes 
hoonet kasutavad. Hoone lihtsalt võimaldab õppida, hoida 
varustust, harjutada, kuid kui edukad me oleme, sõltub 
meist endist ja meie hinge suurusest. Hinge annavad majale 
inimesed. Lihtsad Eesti inimesed, kellel on tahe panustada 
turvalisuse ja riigikaitse arendamisse. 

Iga maja ei ole kodu. Muide, kui nii mõneski keeles on 
sõnadel „maja“ ja „kodu“ üks tähendus, siis eesti keeles see 
nii ei ole. Seda enam olen kindel, et sellest ilusast majast 
saab meie malevlastele kodu.

Eks ole ju Sakala malev kõige vanem malev  ja saab juba 
selle aasta septembris 100-aastaseks. 

Iga nähtus on sümbol ja iga sümbol avab maailma, mille 
kaudu hing, kui ta selleks valmis on, võib siseneda. Jah, ka 
meie maja on sümbol koos oma uhke kotkaga. See süm-
boliseerib  vabatahtlike kaitsevõimet. See on sümbol selle 
kohta, et ka siin, Viljandimaal, tegelevad inimesed oma 
riigi kaitsmisega ja turvatunde loomisega. 

Meie uue kodu avamine 4. jaanuaril  ei olnud juhusli-
kult valitud kuupäev. 1919. aasta  3.–6. jaanuaril toimusid  
Mulgimaal Kärstnas lahingud, kus peatati punavägede 
pealetung Viljandimaal ning Eesti üksused asusid pealetun-
gile. Seda lahingut võib iseloomustada järgmiste sõnadega: 
„Ära sega kunagi oma vaenlast, kui ta parasjagu vigu teeb“. 

Kärstna lahingust kulus aasta veel selleks, et relvad ida-
rindel vaikiksid. Sellel päeval jaanuari alguses mälestame 
neid, kes langesid Vabadussõjas oma riigi nimel.

Vabadussõja alguses võis selle sõja võit tunduda  
lootusena. Kuid eks ole nii, et sõda pole kaotatud seni, kui 
me ise ei tunnista end võidetuks. Usk meie oma riiki ja 
usk sellesse, et me võime ise oma asju otsustada viis meid 
tookord lõpliku võiduni.

Sel aastal tähistab Eesti Vabariik oma 99. aastapäeva.  
Eks seegi ole uhke tunne. Püüdkem seda tunnet hoida ja 
anda edasi oma järeltulevatele põlvedele, et ka meie laste 
lapsed võiks tunda uhkust elades oma riigis ja otsustades 
ise oma asju.

Major Ahto Alas

Sündinud  30.12.1954 Antslas 
Kaitseliidu liige  aastast 1997
Auaste nooremleitnant
Antsla üksikkompanii pealik aastast 2002
Aasta parim kaitseliitlane  aastatel 2002 ja 2009  
Hobid: lugemine, laulmine, seinataldrikute kogumine

Kahekordsel aasta kaitseliitlasel 
Tiit Tõntsul tegutsemistahet jätkub

7. jaanuaril kuulutati Haapsalus välja aasta kaitseliitlane ja 
aasta naiskodukaitsja. Aasta kaitseliitlase tiitli pälvis Marko 
Reisel kaitseliidu Lääne malevast  ja aasta naiskodukaitsjaks 
sai Kristlin Kõrgesaar Naiskodukaitse Järva ringkonnast.

Foto: AIVAR KRooNMÄE
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Instruktor Toomemägi: 
“Paariks loe!... Rakmed 
külge, padrunisalved tas-
kutesse!...Liigutused käsk-
luste peale!... Ohutussuu-
nad selged?!...Positsioon 
tool!...Küsimuste esitamise 
kord... tõstad käe!... On 
küsimusi?” 

Olen kui esimese klassi 
plika, kes esimesse tundi 
jõudnud ja hoolega nüüd 
õpetajat kuulab. Tundi 
sisse elamisega läheb  
natuke aega, kõik tundub 
nii kiiresti minevat. Teen 
telefoniga mõnest slaidist 
pilte, et hiljem konspek-
tis lüngad täita. Rohkem 
pildistada ei tohi. Tuleb 
kohapeal keskenduda ... 

Issand! Kui kuulan ja 
jälgin hoolega, siis ei jõua 
ju kirjutada. Kui aga kir-
jutan, siis pole kasu kui 
ei näe, mis relva osa mis 
on. Kivi langeb südamelt, 
kui saame teada, et slaidid 
saadetakse hiljem meili-
le. Nüüd saan rahulikult  
õppesse süüvida.

Osa naisi on AK-4 juba 
õppinud, kuid kinnistavad 
teadmisi. Minulgi on mõn-
dagi meeles veel sõdurios-
kuste baasväljaõppest kui 
väga täpselt relvast räägiti.

Paus on läbi, lonksan 
veel viimase sõõmu kohvi 
ja ampsan tükikese õuna. 
Lippan klassi ja panen 
rakmed uuesti selga. 

Põnev on kuulata ja  
teada saada, mis asi see  
automaatrelv üldse on, 
mida ta võimaldab, milli-
sed on tehnilised andmed, 
millal teha relva ohutus-

kontrolli.
Instruktor: “Praktika 

positsioon läks! ... Vasak 
jalg ette, jalad harkis, põl-
vist kergelt kõveraks, kaba 
kaenla alla! ... Relv ja salved 
kontrolliks näit!” 

Seda sai päris usinasti 
harjutatud. Veel õppisi-
me relva kandmisviise, 
selle osalist lahtivõtmist, 
kokkupanekut ja hoolda-
mist. Istusin ja harutasin  
relva jupp jupi haaval lahti 
just nii nagu öeldud. Ja 
ikka uuesti. Kui aga hool-
damiseni jõudsime, siis 
naljatlesime, et nüüd on 
antud kollanokkadele need 
puhastada. Käed said kor-
ralikult mustaks, vintraua 

ühest otsast sisse lükatud 
valge rätikuke ( mille kohta 
Toomemägi lihtsalt kalts 
ütles)  tuli teisest otsast väl-
ja õlise ja musta kaltsuna.

Vahepeal jõudis kätte 
lõuna. Sõime, jõime, lobi-
sesime. Aeg lendas nagu 
püssikuul – kiiresti.

Tagasi tunnis. Õppisime 
laskemoona tüüpe, kuidas 
laskemoona salve panna, 
seda seal hoida ja kuidas 
turvaliselt sealt välja võtta, 
kuidas hoida, et tempe-
ratuur ei mõjutaks kuuli 
lennutrajektoori. Instruktor 
rääkis, et padrunit ei tohi 
kasutada tööriistana, mille 
peale mina mõtlesin, et 
ainult vist loll kasutab seda 

sellel otstarbel. Aga olevat 
olnud olukordi. 

Kell oli juba peale nelja. 
Toomemägi teatas, et õpe 
läheb planeeritust kauem. 
Mina aga pidin kindlasti 
kella viiest ära minema. 
Mida õpitakse veel kui 
ma läinud olen? Vähemalt 
saame materjalid meilile ... 
Lahkun õppeklassist, natu-
ke kurb, et ei saa lõpuni osa 
võtta, samas rõõmustan, et 
veebruaris tuleb juba lask-
mine. Nii põnev!

Maarika Õmblus
Sakala ringkonna 

naiskodukaitsja

9 7  a a s t a t  t a g a s i  
3. jaanuaril kell 10.30 jõus-
tus Eesti Vabariigi ja Nõu-
kogude Venemaa vahel 
sõlmitud vaherahu, seda 
päeva hakati kutsuma Va-
badussõjas võidelnute 
mälestuspäevaks.  

  

 
Juba aastaid kogunevad 

sel päeval  Sakala maleva 
Karksi malevkonna ja Karksi 
valla esindused Karksi -Nuia 
Vabadussõjas langenute mo-
numendi juurde, et mälesta-
da langenuid. Eesti kaotas 
402 päeva kestnud võitluses 
ülekaaluka vaenlase üle 6275 

inimest, neist 3588 otseses 
lahingutegevuses. 

Mälestasime neid vapraid 
mehi, naisi ja koolipoisse 
ning  meile appitõtanud vä-
lisriikide väeüksusi ja eraisi-
kuid tagasihoidliku miitingu 
ja leinaseisakuga.  Auvalves 
seisid kaitseliitlased ja nais-
kodukaitse esindajad. 

Kell 10.30 hakkasid kol-
meks minutiks helisema 
kirikukellad, et me teak-
sime hetkeks seisatada ja 
langetada langenute mäles-
tuseks pea. 

Kaitseliidu Sakala male-
va ja Karksi malevkonna 
poolt asetasid küünla ning 
kimbu mälestussamba jala-
mile nooremleitnant Ervin  
Tamberg ja veebel Jaak 
Põldma. 

Karksi valla nimel ase-
tasid küünlad vallavanem 
Taimo Tugi ja vallavoli-
kogu esimees Siret Vene. 

Viljandis toimus Vaba-
dussõjas langenute mä-
lestamine Riia maantee 
kalmistul. Sakala maleva 
poolt asetas lilled maleva-
pealik major Ahto Alas,  
Viljandi linna nimel mäles-
tas langenuid linnapea Ando  
Kiviberg ja maakonna ni-
mel asetas kimbu maa- 
vanem Erich Palm. 

Ants Kalam
Karksi malevkonna  

teavituspealik

Võru noortekogu: Hetk jaanuaris toimunud Võru noorekogu 
kokkusaamiselt. 

Jaak PIhlak rääkis Anna-Marie Kukest pikemalt.

Harjutati nii relva lahtivõtmist kui kokkupanemist ja hooldust. 

Karksi-Nuias mälestati Vabadussõjas langenuid traditsiooniliselt Karksi-Nuia Vabadussõja 
monumendi juures.

Foto: UNo MINKA

Foto: AIN PEENSoo

Foto: TIINA oTT

Foto: EGLE REINUP

Relvaõppest ausalt

20. detsembril kogunesid Sakala ringkonna nais- 
kodukaitsjad ja Viljandi muuseumi direktor Jaak Pihlak 
Viljandi metsakalmistule, et meenutada Vabaduseristi 
kavaleri ja tähistada tema 115. sünniaastapäeva. 

Jaak Pihlak rääkis Anna-Marie Kukest ka pikemalt: 
kuidas ta 17-aastase neiuna otsustas minna sõtta Eesti 
eest ja mille eest talle Vabaduserist omistati.

Pihlak peatus ka Nõukogude võimu kahepalgelisu-
sel: „Kõigepealt anti talle Emamedal, sest tal oli viis 
last, ja siis küüditati Siberisse.“

Ringkonna esinaine Eda Kivisild asetas hauale pärja 
ja süüdati küünlad. 

Jaak Pihlak kordas oma mõtet, et Vabadusristi  
kavalerile oleks vaja püstitada praeguse tagasihoidliku 
hauakivi asemele väärikam mälestusmärk. 

Oma Maa

Sakala naiskodukaitsjad 
mälestasid Anna-Marie 
Kukke

Käesoleva aasta jaanuaris täitus kaks aastat Võrumaa  
noortekogu asutamiskoosolekust. Noortekogu tegevuse 
eesmärgiks on ühendada Võrumaa aktiivsemad kodutüt-
red ja noorkotkad ning võimaldada neil osaleda otsusta-
misprotsessides. Noortekogu üldkoosolekud toimuvad 
vähemalt neli korda aastas.

Tänaseks on noortekogu eestvedamisel toimunud 
mitmes laagris põnevaid õpitubasid, juhendajateks vahel 
noortekogu liikmed ise või siis noortekogu ideede põhjal 
kutsutud külalised. Maakondlikus laagris said kõik noor-
tejuhid osaleda noortekogu korraldatud   matkamängul 
ja panna oma teadmised-oskused proovile kohapeal 
telemängus Armastame Eestit, Kodutütarde/Noorte 
Kotkaste eriväljaanne. 

Noortekogus kaasalöömine annab noorele teadmise, et 
nende arvamus on oluline ning ise saabki ürituse välja 
mõelda ja korraldada, kasutades vajadusel ka noorte-
juhtide abi. 

Eva Vodi
Kaitseliidu Võrumaa maleva 

noorteinstruktor

Võrumaal tegutseb 
noorkotkaste ja 
kodutütarde noortekogu

Relvarahu sõlmimisest möödus 
97. aastat

Foto: JAANUS TAMMESoo
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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.

FOTOKONKURSI 
VALDKONNAD:

•  militaarne
  tegevus 
 Kaitseliidus

•  naiskodu-
 kaitsjad

•  noorkotkad ja 
 kodutütred

•  varia

KAITSELIIDU LÕUNA MALEVATE 
AJALEHT OMA MAA KORRALDAB 
VABARIIGI AASTAPÄEVAST VÕIDUPÜHANI 
FOTOKONKURSI.

Valdkond: Varia

102
Helmi Visnapuu Põlva ringkond, 
auliige

70 
Valeri Sepp            Põlva malev  
Heino Vares          Sakala malev

60 
Maidu Kukk           Põlva malev  
urmas Feldmann    Sakala malev 
Riina Kängsepp      Sakala malev 
Ervin Tamberg       Sakala malev 
Piret Tiirusson    Sakala ringkond

50
arik Murumägi  Võrumaa malev

40 
Raili Klee                Põlva malev 
andrei Dudarev       Põlva malev 
Taimo Tugi            Sakala malev 
Kunnar Kasepuu  Valgamaa malev 
Üllar Sarv            Valgamaa malev 
Jüri Kiidron         Võrumaa malev

30 
Innar Lutsar             Põlva malev 
Joonas Poom           Põlva malev 
Taisto Sõlg              Põlva malev 
Joonas Poom           Põlva malev 
Ivo Remmelgas       Sakala malev 
Anton Žukov         Sakala malev 
Hellika Helü       Sakala ringkond 
ahto Palmre     Valgamaa malev 
Ken Vaher        Valgamaa malev
 

20
anne-Liis Taim   Sakala ringkond 
Markus Kuslap   Valgamaa malev 
Raido Rüütel     Valgamaa malev 
Simm Paap        Valgamaa malev

III KOHT Silvi Arold    Nii nagu taevas nõnda ka maa peal

Reamees Peeter Ronk: naine 
Vabaduse Ristiga

Eesti riik sündis Vaba-
dussõjas, kus rõhuv ena-
mus lahinguväljal võidel-
nutest olid mehed. Siiski 
leidus juba sellal naisi, 
kes osalesid ka otseselt 
lahingutegevuses. Olgu 
siis halastajaõdede või rin-
devõitlejatena. Nii mõnigi 
neist jättis sõjas oma elu. 
Paraku omistati vaid kahele 
eestlannale Vabadussõjas 
osutatud isikliku vapruse 
eest Eesti riiklik teenete-
märk - Vabaduse Rist. Siin-
juures on huvitav märkida, 
et mõlemad naised, kes 
selle autasu pälvisid, olid 
sündinud Mulgimaal. 

Üks neist oli Helme ki-
helkonna  Leebiku valla 
Koosi talus ilmale tulnud 
Salme-Melanie Bergmann 
(Berkmann), kes jõudis abi-
elus olles kanda perekon-
nanime Peets. Pärast nime 
eestindamist 1938. aasta 
sai temast Salme Ilmet. Ta 
võttis Vabadussõjast osa 3. 
jalaväepolgu sanitarina ning 
sai lahinguväljal ka kahel 
korral haavata. 

Ta oli 1941. aastast Nõu-
kogude võimude poolt rep-
resseerituna Siberis, pääses 
siiski tagasi Eestisse ning 
suri aastaid hiljem Aarike 
invaliidide kodus. Viimseks 
puhkepaigaks sai Helme 
kalmistu. Salme Ilmeti haua-
le püstitati Mulkide Seltsi 
eestvedamisel 2006. aastal 
kaunis kalmutähis.

Teise Eesti naisena pälvis 
Vabaduse Risti naabruses 
asuvas Paistu kihelkonnas 
sündinud Anna-Maria Va-
res. Vabadussõjas esines ta 
hoopiski mehena, varjuni-
mega Peeter Ronk. Pärast 
abiellumist sai aga pere-
konnanimeks Kukk. Sellise 
huvitava kokkusattumuse 
kohta olevat ta ise tütre 
sõnul öelnud: “Kogu elu 
olen pidanud linnunimesid 
kandma”.  

Tulevane sõjasangar sün-
dis 20. (vkj 07.) detsembril 
1901. aastal Viljandimaa 
Pahuvere valla käsitöölise 
peres. Oma esimese kooli-
hariduse omandas ta Aidu 
valla Tölli koolis, mille lõ-
petanuna siirdus tarkust 
taga nõudma maakonnakes-
kusesse. Uueks kooliks sai 
Viljandi Eesti Haridusseltsi 
Tütarlaste Gümnaasium. Pa-
raku jäi haridustee 5. klassis 
pooli, sest algas Vabadus-
sõda. Noor 17-aastane neiu 
tundis, et peab andma oma 
panuse vastsündinud riigi 
hüvanguks ning otsustas 
minna kodumaad kaitsma.

Lõikas juuksed maha
Oli selge, et alaealist noort 

naist sõjaväkke ei võeta. 
Selle takistuse ületamiseks 
otsustas ta oma ilusad pi-
kad juuksed maha ajada ja 
poisina esineda. Hankinud 
endale suure sineli ja hä-
dapärase rõivastuse, läks 
ta Viljandis vabatahtlikuna 
vastuvõtukomisjoni. Seal 
selgus aga kohe, et tegemist 
on naisterahvaga. Siiski, 
kokkuleppel sõjaväe juhti-
dega, lubati tal teenistusse 
astuda, kuid mehe nime all 
ja tingimusel, et ei reeda oma 
sugu. Nimeks sai ta Peeter 
Ronk. Juba 21. jaanuaril 1919 
määrati sõdur Ronk teenima 
1. ratsapolku. Ta läkitati 
koos teise tütarlapse Hilda 
Meltsiga, kes samuti esines 
meesterahvana Martin Lauri 
nime all, Tallinna. Siin arvati 
nad polgu sidekomando 
koosseisu. Peatselt siirdus 
sõdur Ronk koos väeosaga 
rindele. Julge husaarina võt-
tis ta osa ratsapolgu arvuka-
test lahingutest Punaarmee 
vastu - algul Narva rindel, 
seejärel Lõuna-Eestis ja vii-
maks Läti territooriumil. 
Kui kõige suurem oht Eesti 
iseseisvusele oli kõrvalda-
tud, otsustas ta sõjaväetee-

nistusest lahkuda. Reamees 
Peeter Ronk vabastati tee-
nistusest omal soovil 23. 
augustil 1919.

Vabariigi Valitsus ei unus-
tanud noore neiu teeneid 
isamaa ees ja annetas talle 
oma otsusega 11. juunil 1920 
Vabaduse Risti II liigi 3. jär-
gu. Teenetemärgi diplomile, 
mis kandis numbrit 293, 
pandi kirja ka sangaritegu. 
See kõlab järgmiselt: “1 Rat-
sa polgu reamehele Peeter 
RONK´ile (Anna WARES). 
Wabaduse Risti põhikirja § 
43 põhjal otsustas Wabariigi 
Walitsus 11-mal juunil 1920 
a. Teile annetada Wabaduse 
Risti kolmanda järgu au-
märgi rinnal kandmiseks, 
hinnates wahwust, mis Teie 
ülesnäitanud lahingus 20 
märtsil 1919 a. Munamäe 
juures”.

Olgu märgitud, et valitsu-
se juhina oli diplomi allkir-
jastanud samuti Tuhalaane 
vallas sündinud peaminister 
Ants Piip.

Kuid Vabaduse Ristile 
lisandus veel 10 000 marka 
rahalist autasu ning mõ-
ned aastad hiljem ka tasuta 
maa normaaltalu suuruses. 
Sõjategevusest tegelikult 
osavõtnuna sai Anna-Marie 
Kukk Vabadussõja Mäles-
tusmärgi. Meie lõunanaab-
rid omistasid talle aga nende 
vabaduse kaitsmise eest Läti 
iseseisvuse 10. aastapäeva 
mälestusmedali. 

Vabaduse Risti Vendade 
Ühenduse liige

Pärast sõda, 22. aprillil 
1922 abiellus ta Hans Ku-
kega ning asus pidama Vil-
jandi külje all Viiratsi vallas 
paiknevat Asumaa talu. Per-
re sündis viis last: Magda, 
Ilmar, Vaike, Hans ja Lembit.

Väärib märkimist, et Asu-
maa talu ei olnud mitte 
kaugel endise Raba talu 
asukohast, kus oli ilmale 

tulnud Vabadussõjaaegne 
Eesti vägede ülemjuhataja 
kindral Johan Laidoner.

Alles 1934. aasta kevadel 
sai Anna-Marie Kukk, kui 
Vabaduse Risti kavaler kät-
te oma autasumaa. See ligi 
22 hektariline koht eraldati 
Viljandi valla Tomuski karja-
mõisast. Tegemist oli endise 
postitaluga. Majandanud 
kohta mõnda aeg otsustas 
ta selle siiski 1937. aastal ära 
müüa. Koos abikaasaga os-
teti Paistu valla Sultsi külla 
Oti talu. Kuid siingi sai pere 
elada vaid mõne aasta.

Olgu tähendatud seegi, 
et teenetemärgi omanikuna 
kuulus Anna-Marie Kukk 
ka Vabaduse Risti Vendade 
Ühenduse Viljandi osakon-
da, mille juhiks oli kindral-
major Jaan Soots.

Kõigepealt Emamedal, 
siis Siber

Peatselt algas Teine maail-
masõda. Poeg Lembit Kukk 
astus Saksa sõjaväkke ja 
teenis Eesti Leegionis ning 
langes sõja lõpul Punaarmee 
kätte vangi. Vabanes mõni 
aeg hiljem ja tuli kodukanti, 
kuid pärast 1949. aasta küü-
ditamist läks metsavennaks 
ning langes lahingus Nõuko-
gude julgeolekutöötajatega.

Abikaasa Hans Kukk ar-
reteeriti juba 1946. aastal 
Nõukogude repressiivor-
ganite poolt, pääses küll 
vangilaagrist tagasi, kuid 
suri muserdatuna peatselt.

Veel jõudis Nõukogu-
de okupatsioonivõim anda 
pereemale viie lapse sünni-
tamise ja kasvatamise eest 
Emamedali II järgu, kuid 
märtsis 1949 küüditati ta 
koos kolme noorema lap-
sega Siberisse. Nad olid 
üheksa aastat Novosibirski 
oblasti Dovolenski rajoonis, 
kust pääsesid tagasi Eestisse 
alles 1958. aasta kevadel.

Järgnevatel aastatel töötas 
ta Viljandis välisvalveteenis-
tuses, viimased eluaastad oli 
aga pensionär.

Anna-Marie Kukk suri 
26. augustil 1987 Viljandis 
tütre juures vaid mõni kuu 
enne sini-must-valge lipu 
taastõusmist ja Eesti taasise-
seisvumise algust. Ta maeti 
Viljandi Metsakalmistule.

Tema kalm perekonna 
hauaplatsil on tähistatud 
mälestuskiviga, kuid vää-
riks kindlasti kaasaegsed 
mälestusmärki. Sellel võiks 
olla tekst, et siin puhkab üks 
kahest Eesti naisest kellele 
on annetatud Vabaduse Rist.

Jaak Pihlak
Viljandi Muuseumi  

direktor

I KOHT Silvi Arold              Loodusjõud on kõige võimsam

II KOHT Karin Allik   
Meie maleva referent 
õpetab isegi sead käsu 
peale istuma

Anna-Marie Kukk pikkade juustega. Anna-Marie Kukk lühikeste juustega.


