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MAAKAITSEPÄEV 23. juunil 2012 SUURE-JAANIS
Traditsiooniline maakaitsepäev korraldati sel aastal Suure-Jaani
lauluväljakul ja seda nagu ikka 23. juunil ehk Võidupühal. Nii nagu
varasematel aastatelgi, kandis pidupäeva korraldamise põhiraskust
Sakala Malev koos oma allorganisatsioonidega. Kaasatud olid ka
Viljandi Maavalitsus, Suure-Jaani vallavalitsus, Viljandi maakonna
jõustruktuurid ja Punane Rist. Sakala Malevast langes ürituse korraldamise põhivastutus Lembitu Üksikkompaniile, kes oli selleks puhuks
toonud välja üle 60 kaitseliitlase.
Maakaitsepäeva ettevõtmised algasid juba kell üheksa, kui Viljandi
linnas ja mujal maakonnas asetati lilli Vabadussõjaga seotud mälestusmärkide juurde. Suure-Jaani lauluväljakul alustati pidupäeva ettevalmistustega kell kümme. Jõustruktuurid sättisid paika oma rasketehnika
ja telgid ning panid paika relvade ja erivahendite näitused. Samuti
alustasid Naiskodukaitse liikmed sõdurisupi valmistamist. Kella üheteistkümneks olid ettevalmistused tehtud ja jäi üle oodata külastajaid.
Tuleb tõdeda, et elanikkonna huvi oma turvalisuse tagajate tegevuse
vastu on säilinud. Kuigi ilm ei soosinud ettevõtmise läbiviimist, oli kohale
tulnud suur hulk uudistajaid ja arvatavasti ei pidanud nad pettuma, sest
programm oli mitmekesine ja huvitav. Lisaks militaartehnika näitustele,
olid Kaitseliidu, Politsei, Päästeameti ja Punase Risti demonstratsioonid
põimitud kohalike taidluskollektiivide esinemistega.
Esimestena demonstreerisid oma oskusi kaitseliitlased. Pealtvaatajajatel oli võimalik näha klassikalist tuletoetusega veetakistuse ületamist,
koos vastase positsioonide ründamisega. Sellel korral tegutsesid
kaitsjad osavamalt ning rünnak suudeti tõrjuda. Järgnevalt sai näha
politseinike tegutsemist relvastatud röövli kinnipidamisel ning oma oskusi inimeste päästmisel näitasid ka päästeametnikud ja Punase Risti
esindajad. Kõigil soovijatel oli võimalik saada osa ka suurepärasest
sõdurisupist.
Kell 14.15 rivistusid kaitseliitlased, naiskodukaitsjad ja kohalike
omavalitsuste esindajad, peale pidulikku läbimarssimist Suure-Jaani
kesklinnast, Lembitu mälestusmärgi juurde platsile. Vaatamata sellele,
et ilmataat oma lepingut rikkus ja ilusa päikeselise ilma asemel pidulikule rivistusele kohaletulnuid tugeva vihmaga kostitas, oli kõik muu
nagu ühele pidupäevale kohane: üheskoos lauldi Eesti Vabariigi hümni
mille järel võttis sõna Sakala Maleva pealik, major Kalle Köhler. Siis
autasustati oma tegevusega silma paistnud kaitseliitlasi ja Kaitseliidu
organisatsioonide liikmeid ning Viljandimaa Omavalitsuste Liit andis
üle preemia parimale piirkonnakonstaablile.
Pidupäev kulmineerus sellega, kui Sakala maleva tuletoojad koos
Vabariigi Presidendilt saadud Võidutulega Lembitu mälestussamba
platsile sisenesid ja selle maavanemale üle andsid. Järgnes maavanem Lembit Kruuse päevakohane kõne ning traditsiooniline Võidutule
üleandmine kohalike omavalituste esindajatele.
Sellega võis lugeda aasta ühe tähtsündmuse lõppenuks ning asuda
mõtteid koguma järgmise aasta Maakaitsepäeva korraldamiseks.
Riho Rei
Lembitu Üksikkompanii teavituspealik
Sakala Maleva juhatuse liige
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Mõtteid juulis ja augustis
Võib vist küll igal ajal väita, et
me elame huvitaval ja muutuval
ajal? Juba vana-Kreeka teadjamees Platon väitis, et „kõik voolab“. Nii see ju tõepoolest ka on.
Eilset päeva ei saa keegi enam
tagasi, seda saab ainult meenutada. Samas on väidetud,
et inimeste mälu on lühenenud
ja ähmastunud. Tuleb see üha
suurenevast teabehulgast või
on põhjuseks midagi muud, on
isegi raske öelda. Aga siinkohal
meenub kohe kuulus ütlus: „Kes
minevikku ei mäleta, elab tulevikuta!“ Küllap keegi meist ei taha
elada tulevikuta, ilusa ja helge
tulevikuta. Tubli viiskümmend
aastat pakuti meile, ainult küll
ajalehtedes, raadios ja televisioonis seda „helget tulevikku“,
mis pidi tooma paradiisi maa
peale ja mille kohta Henno Käo
pea veerand sajandit tagasi
kirjutas tabavad sõnad tuntud
vene rahvaliku laulu „Tasa heliseb kelluke väljal“ viisile, mida
tollal populaarne ansambel
Talong ka menukalt ette kandis.
Too laul lõpebki sõnadega: „ …
helge tulevik tuleb ja tuleb, miks
küll kohal ei ole ta veel?“ Aasta
oli siis 1988. Teadlikumad inimesed teavad, et see helge tulevik, mida pakkusid „ajastu au,
mõistuse ja südametunnistuse“
loosungi taha peitunud kaabakad, kellel tegelikult ei olnud ei
au, mõistust ega ammugi mitte
südametunnistust, ei saanudki
kunagi tulla, sest see oli miraaž,
mida ära kasutades kommunistliku partei karjeristidest liikmed
said mõningaid hüvesid nautida. Rahva pärisosaks oli neid
orjata ja alandlikult teenida,
elada hirmus ja alanduses.
Võib-olla on need veerand- ja
kolmveerandsajandi tagused
üleelamised ja kogetu tõepoolest inimestel juba ununema
hakanud? Uus põlvkond, kes
on sündinud taas iseseisvaks
saanud Eestis, ei ole sellest
isiklikult ju midagi kogenud
ja on nende teadmiste osas
samal tasemel teiste Euroopa
ja maailma vabade ning demokraatlike riikide kodanikega,
kes samuti ei tea meie mineviku
okupatsioonide perioodidest,
ega sageli ka meie esimesest
iseseisvuse ajast, mitte midagi,
sest selle eest hoolitses meid
okupeerinud riigi propaganda
aparaat, mis tõesti oli ja on
praegugi üks maailma parimaid
vale ja laimu levitajaid, II MS
aegsete liitlasvalitsuste vaikival
või koguni soosival toel. Ka nn
Külma sõja ajal ei valgustatud
meie ajalugu läänes piisavalt
ega ilmselt ka mitte ausalt ja
õiglaselt. Kõiki neid mõtteid ma
tajusin lugedes äsja ajakirja
Kultuur ja Elu 2005. a esimeses
numbris äratoodud intervjuud
Tunne Kelamiga. Selguse mõttes, sest kordamine on tarkuse
ema ja lootes, et Kelam ega
ka K & E peatoimetaja ei pahanda, toon ära mõned lõigud
Kelamile esitatud küsimustest-vastustest: küsimustele
„rääkige palun, millised on Eesti
tegelikud võimalused Brüsselis
oma rahvuslike huvide eest
seista? Rahvuslike huvide hulka
ei kuulu ju ometi pugejalik kaasanoogutamine?“ ja „aga soovimata pälvida kriitikat – kas ei
ole ohtu, et anname liiga kergelt
järele?“, vastas ta järgmiselt:
„Meil tuleb kokku leppida, mis
on meie rahvuslikud huvid. Meil
õnnestus, võiks isegi öelda,
vastu jõudude loogikat ja viieteistaasta taguseid (muidugi
aastast 2005 arvates, R.K.)

punaseid arusaamu, taastada
Eesti rahvusriik, mille põhiseadus sätestab, et selle riigi ülesanne on tagada eesti rahvuse
ja kultuuri säilimine läbi aegade.
…Meie rahvuslikes huvides
on kuuluda Euroopa Liitu ja
NATOsse, sest teisi liitlasi meil
lihtsalt ei ole. … Meil ei olegi
vaja kedagi ärritada. Meil on
vaja rahulikult seista tõe eest.
Suurem häda pole selles, et
teised oleksid halvasti informeeritud meie ajaloolisest taustast.
See on paraku tõsi. Häda on
selles, et meie ise oleme oma
ajaloolisest taustast halvasti
informeeritud. Eesti riiklik
poliitika ja haridussüsteem
ei ole väärtustanud piisavalt
eesti rahva kannatusi, kõiki
neid tragöödiaid, nii nagu
on seda teinud juudid ning
teised rahvad.“ Küsimusele:
„Meedias on öeldud, et Lääs ei
mõista meie ajalugu. Aga äkki
ei mõista seda hoopis meie
ise? Ja kui meie seda ei tee,
miks siis ootame seda Läänelt?“, kõlas järgmine vastus:
„Täpselt nii. Minu vastus on
sama, et me ise pole suutnud
oma ajalugu väärtustada. See
pole muidugi nii lihtne. See
on tohutu nõukogude pärandi
paine meie teadvuses, meie
psüühikas. See on viiekümne
aastase pikkuse okupatsiooni
erimõju ehk pantvangide sündroom. Kui inimesi hoida pikka
aega terroristide käes vangis,
siis nad hakkavad end terroristidega samastama ja otsima
oma seisundile õigustust. Eks
meiega juhtus seesama. Viiskümmend aastat nõukogude
korda nõudis mugandumist,
pealesunnitud elu ja väärtushinnangute õigustamist. Ka see takistab toimunule selge ja jõulise
hinnangu andmist. Aga teisest
küljest me ei pääse sellest, sest
minevikuprobleemid avalduvad ikka ja jälle praktilises
elus. Seesama asi puudutab
Venemaad. Et kommunismile
on jäetud hinnang andmata,
soodustab Putini taoliste esilekerkimist. Poleks võimalik, et
sõjajärgsel Saksamaal oleks
üks kõrge Gestapo agent
saanud Saksamaa juhiks,
aga Venemaal peetakse seda
loomulikuks.“ Ning veel üks
pikem lõik Eesti iseseisvuse
taastamisest: „Aga see (selle
all on mõeldud kommunistide
katset olukorda Eestis 1987–
1990. aastani enda kontrolli
all hoida R.K.) on tõepoolest
asjaolu, mida ka taastatud Eesti
riik ei ole suutnud teadvustada. Niipea, kui Eestis algas
massiline kodanikualgatuste
laine, fosforiidisõda, Hirvepark,
tunnetas võimul olev kompartei,
et tema positsioonid kõiguvad. Ja vaadake, kui huvitav.
Vähem kui kuu aega pärast
Hirveparki tuli neli meest
välja IMEga, mis sisuliselt
oli kommunistlik alternatiiv.
Hoiatati, et ärge minge nende
radikaalidega, sest see on ohtlik. Hästi, seekord nad pääsesid
vangistusest, aga kui nad niiviisi
jätkavad, siis juhtuvad nendega
tuntud asjad. Aga usaldage
meie reformikommuniste, kes
viivad teid Isemajandavasse
Eestisse, mis on palju turvalisem ja kindlam. Seda sõnumit
võimendas ka meedia. Selline
huvitav ja dramaatiline võitlus
kestis Eestis 1987-1990. Veel
1989. aastal uskus suur enamus inimesi, et komparteile
alternatiivi ei ole. Et neil on organisatsioon, kogemused, tahe,

et ühiskonda reformida, millest
ka eesti rahvas loodetavasti
oma raasukesed saaks. Teine
tee, täielikult iseseisev rahvusriik, kõlas utoopiana ja ohtlikult.
Eriti alatu oli võimude ja meedia
mängimine kunagise massiterrori mälestustel. 1989. aasta
jooksul toimus Eestis ainus
pädev rahvahääletus rahvusriigi
taastamise poolt. See nõudis
isiklikku riski. Inimene kirjutas
alla avaldusele, et ta peab ennast Eesti Vabariigi kodanikuks.
Mäletan väga hästi, kuidas
press hirmutas, et te panete end
kirja uuele Siberi rongile. Minu
meelest oli see üks suuremaid
imesid, et suudeti ära tabada
rahva vaikne valmisolek ikkagi
oma rahvusriik taastada. Hoolimata ametlikust nägemusest
sellest, et jääme Nõukogude
Liidu osaks, kuid saame suurema autonoomia, hakkas rahva
kõige sügavamas teadvuses
midagi ärkama. Mingi lootus ja
valmisolek, et ainuke tagatis
on ikkagi iseseisev rahvusriik. Ja inimesed hakkasid
end kirja panema Eesti vabariigi kodanikena. 1989. aasta
suve lõpuks oli juba üle 100
000 inimese end kirja pannud.
See oli juba tõsine asi. Ja kui
siis aasta lõpuks ületati poole
miljoni piir, ja kui lammutati
Berliini müür ning valiti Eesti
Kodanike Peakomitee - siis sai
rahva ja ka kommunistide teadvuses selgeks, et seekordne
rong ei lähe Siberisse. See
rong läheb Läände, vabasse
ühiskonda. Ja rongist mahajäämise kartuses hakkasid
ka nemad end kirja panema.
Suurim saavutus minu meelest
oli see, et eesti rahvas selgelt
toetas rahvusriiki, iseseisvuse
taastamist järjepidevuse alusel.
Teiseks tekkis ehtne ja võimas
demokraatlik alternatiiv uuendusmeelsete kommunistide
projektidele, mida nad kiivalt
kaitsesid, kaitstes sellega oma
monopoli reforme läbi viia.
1989. aasta lõpuks murdis
Kodanike Komitee Liikumine
Eesti kompartei selgroo ja tema
usaldusväärsuse rahva silmis.
1990. aastal kompartei Eesti
osa vaikselt lagunes. Kommunistid ise kaotasid usu
oma tulevikku, hiilisid vaikselt välja ja astusid uutesse
parteidesse.“ Aga ka selle
kohta on Henno Käol tabavad
värsiread: „On Lenin peidus
kardinate taga, ta ootab oma
tundi ja ei maga!“
Eks juulikuu minevikust on
paljugi meenutada, kasvõi näiteks „demokraatlikke“ riigikogu
valimisi 1940. aastal nõukogude
hääletusmasina mudeli järgi või
ka 1941. aasta kuumi suvesõja
päevi, millest samuti paljud
meie inimesed pea midagi ei
tea, rääkimata nendest, kes
sellest teada ei tahagi.
Ja augustikuud meenutades ei
saa me üle ega ümber MolotovRibbentropi 1939. a paktist koos
selle salaprotokolliga. Kuid see
nähtus ise, mis määras vähemalt pooleks sajandiks meie riigi
ja rahva saatuse on ju seotud
palju laiemate probleemidega,
millest paljud on alles kaetud
valede, saladuse ja salastatuse
looridega. Meie võimuses on
seda mitte unustada ja alati
meelde tuletada vähemalt seniks, kui tõde on päevavalgele
toodud ja asjad selgeks räägitud. Ka meie tänaste liitlaste ja
endiste äraandjate poolt.
R.K.

Ajalookonverentsil meenutati
Helme kihelkonnaga
seotud väejuhte
Reedel, 20. juulil, toimus
Helme mõisahoones ajalookonverents Helme kindralid.
Konverentsi korraldasid Helme vallavalitsus ja Valgamaa
Malev. Ajalookonverents oli pühendatud Helme kihelkonnast
võrsunud või selle piirkonnaga
tihedalt seotud olnud kuulsatele Eesti väejuhtidele - kindralmajor Aleksander Jaaksonile,
kindralmajor Jaan Sootsile,
kindralmajor Jaan Kruusile ja
kindralleitnant Paul-Adolf Lillele. Aga meenutati ka 1812.
aasta Vene Isamaasõja kuulsa
väejuhi kindralfeldmarssal
Michael Andreas Barclay de
Tolly elu- ja võitlusteed. Oma
piirkonnaga seotud kuulsate
kindralite elust ja tegevusest
huvitatud inimesed kutsus Helme mõisahoone saali rahvapillimängija Ants Tauli torupillil
mängitud Sõjalugu.
Konverentsi avas Helme vallavanem Tarmo Tamm, kes
muuhulgas ütles: „Helme vallas ja selle lähiümbruses on
elanud ja tegutsenud väga
palju nimekaid inimesi. Tänane
konverents on pühendatud
Eesti Vabadussõjas olulist rolli
etendanud kindralitele“.
Viljandi Muuseumi direktor
Jaak Pihlak märkis, et Helme
vald ja Valgamaa Malev on
teinud ära hindamatu töö,
elustamaks mälestust Eesti
riigi ja rahva vabaduse ning
sõltumatuse eest võidelnud
sõjameestest.
Konverentsi avaettekande tegi
teemal Eesti kindralid 19181940 Tartu Ülikooli õppejõud,
doktor Ago Pajur. „Kõnesoleval
perioodil oli Eesti Vabariigis
37 kindralit. Kui Vabadussõda
võideti vaid kuue kindraliga
siis vabadusest jäädi ilma
juba 17 kindraliga,“ tegi Pajur
humoorika märkuse. Kõneleja
väitel oli tol perioodil põhiliselt
tegemist kindralmajoritega.
Üksnes Johan Laidoner jõudis
täiskindrali auastmeni. Nikolai
Reek ja Paul-Adolf Lill teenisid
välja kindralleitnandi pagunid.
Johan Pitka ja Hermann Salza
tõusid kontradmiralideks.
Eesti Vabariigi kindralid võrsusid tsaariarmeest, olles sõjalise
hariduse saanud erinevatest
sõjakoolidest. 11 kindralit alustasid sõjamehekarjääri Vilno
(praeguse Vilniuse) sõjakoolist. Kümme kindralit olid lõpetanud Kindralstaabi Akadeemia, koguni seitse meest aga
veelgi mainekama – Nikolai
Kindralstaabi Akadeemia. Üle
2 000, täpsemalt 2 200-2 300

meest lõpetas enne I maailmasõda tsaari-Venemaa lipnike
kursused. Paljud neist olid
tsiviilelus kooliõpetajad. See
tähendab, et haritud ja kõrgelt
haritud ohvitsere oli Eesti kaitseväes märkimisväärne osa.
„Väeliikide järgi Eesti kindralite
liigendamine on üsna tinglik.
19 meest olid nii öelda üldvägede kindralid,“ väitis doktor
Ago Pajur.
„Lahingutest Helme-Tõrva
piirkonnas keskajast Teise
maailmasõjani“ rääkis Eesti Akadeemilise Sõjaajaloo
Seltsi esimees Hanno Ojalo.
Kõneleja võttis vaatluse alla
neli olulisemat taplust selles
piirkonnas. Need olid Liivi
sõja ajal toimunud Härgmäe
(nüüdsel Läti vabariigi alal
asuv Ergeme) lahing 2. augustil 1560. a, Põhjasõja ajal,
18. juulil 1702. a, toimunud
Hummuli lahing, Eesti Vabadussõja üks olulisematest
lahingutest Kärstna all, mis
toimus 3-6. jaanuarini 1919.
a ja II maailmasõja lahing 22.
juunil 1944. a, kui punaarmee
alustas suurt operatsiooni ja
sakslaste rinne rebenes. Selle
lahingu tulemusena jõudsid
nõukogude väed 10. augustil
Lõuna- Eestisse VäikeseEmajõe piirkonda. Sakslased
taganesid. Septembri keskel
vallutas punaarmee Tõrva ja
liikus edasi lääne poole.
Sihtasutuse Valga Isamaalise
Kasvatuse Püsiekspositsioon
varahoidja Esta Mets tõi kuulajateni kindralmajor Aleksander
Jaaksoni loo.
„Käesoleva aasta 29. jaanuaril
möödus 120. aastat Aleksander Jaaksoni sünnist. Mees oli
pärit Helme kihelkonnast Holdre vallast mõisatöölise paljulapselisest perest. Aleksander
Jaaksonil oli mitu venda. Üks
töötas Tõrva gümnaasiumi
õpetajana, teine lõpetas Prantsuse Kõrgema Sõjakooli ja oli
kindralleitnant Johan Laidoneri
adjutandiks, kolmas vend rentis asunikutalu,“ rääkis Mets.
Aleksander Jaakson õppis
Eesti kooliajaloos tuntud Helme kihelkonnakoolis ja aastatel
1909-1913 Tartu Õpetajate
Seminaris. Seejärel töötas ta
1913-1915. aastani Türi kihelkonnakoolis ja Nõmmküla valla
ministeeriumikoolis õpetajana.
Seoses I maailmasõja puhkemisega mobiliseeriti Aleksander Jaakson 1915. aasta
veebruaris tsaariväkke ja juba
mais läkitati ta Petrogradi
lipnikekooli. Sama aasta sü-

gisest saadeti suvekuudega
ohvitseriks koolitatud noormees rindele. Lahingutes sai
ta korra haavata ja sõjaliste
teenete eest annetati talle
kaks ordenit: Püha Anna 4.
järgu orden ja Püha Stanislavi
III järgu orden vapruse ning
alluvate oskusliku juhtimise
eest lahingutegevuses. Detsembris 1917. a saabus A.
Jaakson tagasi Eestisse ja
määrati Tartu Tagavarapataljoni nooremohvitseriks. 1918.
aasta veebruaris see väeosa
Saksa okupatsioonivägede
poolt likvideeriti ning Jaakson
vabastati teenistusest. Eesti
ajaloos järgnesid nüüd keerulised ajad: Saksa okupatsioon
ja Vabadussõja algus.
Kooliõpetaja aegadest tuttavaks saanud Türil algatas
A. Jaakson Kaitseliidu organiseerimise. Vabadussõja
puhkedes läks Jaakson kohe
Pärnus Rüütli tänavas asuvasse võõrastemajja Bristol end
vabatahtlikuna kirja panema.
Oli 29. november 1918. aasta.
Nüüd algas taas ohvitseritöö, 6. jalaväerügemendi 1.
kompanii loomine Pärnus.
Siinkohal olgu toodud Jaaksoni mälestustest väike katke
selle kohta, kui raske oli algul
mehi püssi alla saada. Esta
Mets tsiteeris: „Mobiliseeritud ilmusid väeossa näruses
riietuses, pasteldes, nõudes
riideid, eriti jalanõusid, mida
anda ei olnud. Mäletan üht
säärast 20-30 mehelist jõuku,
kes maakonna komisjonis
vastuvõetuna ilmusid pataljoni
staapi ja nõudsid uusi saapaid. Vastasel korral nemad
kaitseväkke ei tulevat. Läksin
ja pooleldi naljatoonil ütlesin:
„Mis te nüüd tahate - keisririiki
või vabariiki?“ „Vabariiki ja uusi
saapaid tahame,“ hüüdis üks
ninameestest. Algasin oma
seletuskõnet sellega, et mõlemaid võite saada, nii vabariiki
kui ka saapaid. Aga vabariik
tuleb alles kätte võidelda. Pool
või suurem osa temast on
vaenlase käes. Aga kui meil
kord vabariik on, siis on Eesti
Vabariigi sõduril kindlasti uued
saapad või veel mitu paari
saapaid.“
Seejärel võrdles ettekandja
Jaaksoni eluteed Julius Kuperjanovi omaga. Sarnasusi
oli suhteliselt palju. Olulisemad
nendest olid, et mõlemad
organiseerisid Kaitseliitu. Kuperjanov Tartus, Jaakson Türil.
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Mõlemad olid ka Vabadussõjas
esimesest päevast peale. Kuperjanov rühkis Valga poole
Tartust Puka kaudu, Jaaksoni
pataljon lõi lahinguid Kärstnas,
Taageperas ja Tõrva all. Jaaksoni pataljoni sõjatee jätkus
Lätimaal Landeswehri vastu. Nimetagem siin lahinguid
Omuli,Talli ja Volmari juures.
Seejärel tuli võidelda ka Pihkva
ja Narva rinnetel.
Punase Venemaaga vaherahu
tegemiseks määrati A. Jaakson Eesti poolse komisjoni
koosseisu.
Aleksander Jaaksoni järgmist
eluperioodi võib nimetada kahe
sõja vahel. Temast sai kolme
kõrgharidusega sõjaväelane,“
ütles Esta Mets.
1931. aastal ülendati Jaakson
koloneliks ning 1933. aastal
määrati Sõjaväe Ühendatud
Õppeasutuste ülemaks. Oktoobris1939. a sai Jaaksonist Sõjavägede Staabi ülem.
Veebruaris 1940. a ülendati
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Aleksander Jaakson kindralmajoriks. Koos August Kasekampi ja Richard Tombergiga
olid nad viimasteks nii kõrge
aukraadi saanud sõjaväelasteks Eesti Vabariigis enne
nõukogude okupatsiooni.
„Pea kohe pärast Taru Ülikoolis
õigusteaduskonna lõpetamist
1936. aastal sai Aleskander
Jaaksonist haridusminister
riigivanem Konstantin Pätsi ja
peaminister Kaarel Eenpalu
valitsustes. Jaaksoni juhtimisel
tehti põhjalikke ümberkorraldusi hariduse vallas. Muuhulgas
loodi Tartu Ülikooli ja Tallinna
Tehnikaülikooli juurde Riigikaitselise Õpetuse Instituut.
1938. aastal asutati Eesti
Teaduste Akadeemia ja võeti
vastu uus ülikooliseadus,“
jätkas kõneleja.
Juulis 1940. a vabastati Jaakson nõukogude okupatsioonivõimude poolt Sõjavägede
Staabi ülema kohalt ja ta siirdus Valgamaale Pokardisse
oma autasutallu. Just siin
Helme vallas Pokardi talu

põllul ta ka 18. oktoobril 1940.
a arreteeriti ja viidi Tallinna
üldvangimajja. 1941. aasta
suvel viidi Aleksander Jaakson
Venemaale, kus ta 2. oktoobril
1942. aastal Kirovi oblastis
Vjatlagis hukati. Kindralmajor
Aleksander Jaakson lasti maha
kui nõukogude võimule eriti
ohtlik isik. Tema matmispaik
on teadmata.
Ülejäänud kolmest kangest
kindralist: Jaan Sootsist, PaulAdolf Lillest ning Jaan Kruusist
tegi lühikokkuvõtte Viljandi
Muuseumi direktor Jaak Pihlak. Tema sõnul teenisid kõik
kolm kuulsat kindralit välja
vabadusristi ning Läti karutapja
ordeni. J. Pihlak näitas ka haruldasi fotosid nimetatud kindralitest ja rääkis sinna juurde
asjakohaseid kommentaare.
Vahetult pärast konverentsi
siirdusid kõik osavõtjad Pokardi asulas kindralmajor Aleksander Jaaksoni auks püstitatud
mälestuskivi avama. Mälestuskivi juures seisid auvalves oma
lippude all Valgamaa Maleva

kaitseliitlased ja Naiskodukaitse esindajad. Lehvisid ka
Valga maakonna, Helme valla
ja teiste asutuste lipud. Kui
rahvas oli kogunenud, alustas
segaansambel Sillervo Imbi
Umbleja juhendamisel Eesti
Vabariigi hümni. Süntesaatoril
mängis Thea Leitmaa. Välijumalateenistuse mälestuskivi
juures pidas EELK Helme koguduse õpetaja Arvo Lasting.
„Rahu ma jätan teile, rahu ma
annan teile,“ alustas kõneleja.
Ta lisas, et kuigi kindralmajor
Aleksander Jaakson võitles
rahu eest, on rahust väga raske rääkida. Sest tänapäevalgi
pole veel maailmas kindlat
rahu. „Kuid olulisem on siiski,
et meie elaksime rahus ning
sõpruses ja et me leiaksime
oma seesmise, hingelise rahu,“
ütles Lasting ja õnnistas kindralmajor Aleksander Jaaksoni
auks püstitatud mälestuskivi
kõigevägevama nimel sisse.
Seejärel asetasid Valgamaa
Maleva pealik major Tõnis Org
ja Helme üksikkompanii pealik

nooremleitnant Heldur Tellmann ning Sakala Maleva kaitseliitlased, Valga maavalitsuse
esindaja Siiri Põldsaar, Helme
vallavanem Tarmo Tamm ja
vallavolikogu esimees Toivo
Põldma ning mitmete teiste
asutuste ja organisatsioonide
juhid mälestussamba jalamile
lillesülemid. Süüdati ka mälestusküünlad.
Pärast hetkelist leinaseisakut
tänas Helme vallavanem Tarmo Tamm kõiki heasoovlikke
inimesi ja asutusi, kes Aleksander Jaaksoni mälestuskivi
paigaldamisele kaasa aitasid.
Suure panuse selleks andis
teiste seas ka Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsiooni tegevjuht major Meelis
Kivi, kelle vahendusel ka Kaitseministeerium mälestuskivi
paigaldamist rahastas.
Trivimi Velliste, kes ema poolt
on pärit samast kihelkonnast,
oma sõnavõtus meenutas
põgusalt Aleksander Jaaksoni
tegemisi oma kodutalus Pokardis. „Mõelgem, kas me oskame

hinnata oma vanavanemate
tõekspidamisi. Olulisem nendest kindlasti on, et ellu jääda
ja kui aeg tuleb, siis võita. Ja
teiseks, et me igaüks sügavamalt mõtestaksime oma vabaduse tähendust,“ ütles Velliste.
Siis hakkas kõlama üle Pokardi
mõisa südames kasvavate põlispuude Tõrva meesansambli
laul Hoia, Jumal, Eestit.
Mälestuskivi avatud, siirdusid soovijad huvireisile teiste
Helme kihelkonna kuulsate
kindralite Jaan Sootsi, PaulAdolf Lille ning Jaan Kruusi
sünni- või kodukohtadesse,
meenutamaks nende võitlust ja
elutööd ning süütamaks nende
auks mälestusküünlad. Huvireis lõppes Jõgeveste lähistel
olevas kindralfeldmarssal Michael Andreas Barclay de Tolly
mausoleumis kus kuulati giidi
selgitusi selle kuulsa väejuhi
elu- ning võitlusteedest ning
tutvuti muuseumiga.
Vello Jaska
Valgamaa Maleva

Väärikas hauatähis laskmise maailmameistrile
Pühapäeval, 29. juulil, kogunesid kella 14ks Paistu kirikusse inimesed nii lähedalt kui
kaugelt. Kõige kaugemalt tulijad olid Saksamaalt (nemad
küll mitte ainult sellel eesmärgil), aga oli tuldud ka Soomest,
et osaleda kontsert-jumalateenistusel ja sellele järgnenud
hauatähise avamisel Paistu
kalmistul. Paistu Maarja koguduse õpetaja Raivo Asuküla
alustas kontsert-jumalateenistust kirjakohaga piiblist ja
andis siis tegutsemise üle
Evald Raidmale, kes esines
pooletunnise meeldiva Eestile pühendatud kontserdiga,
mis sellel palaval suvepäeval
kiriku meeldivas jaheduses oli
nauditav kuulata. Peale jumalateenistuse lõppu kutsus õpetaja Asuküla kõiki Paistu kalmistule avama hauasammast
siinse kandi ühele kuulsamale
kaitseliitlasele ja laskespordi
1935. a maailmameistrile Jaak
Kärnerile.
Kella 15ks olid kalmistule kogunenud Paistu valla
esindajad, Sakala Maleva ja
Karksi malevkonna esindajad, Kesk–Soome piirkonna
reservväelaste esindajad,
Sakala Maleva toetajaliikmed
ning hulgaliselt kohalikke ja
ümberkaudseid elanikke. Avatava hauasamba kõrval seisid
auvalves Karksi malevkonna
kaitseliitlased, noorkotkad ja
kodutütred. Avasõnad ütles
hauasamba püstitamise üks
peakorraldajaid Priit Silla,
kes palus selle ette süüdatud
mälestusküünaldega avatavalt sambalt katte eemaldada Paistu vallavanemal
Ene Saarel ja Sakala Maleva
esindajal major Rein Kikasel.
Hauasamba pühitses üks selle
samba idee autoreid, Paistu
Maarja koguduse õpetaja Raivo Asuküla, kes oma etteastes
tähendas, et „Jaak Kärner oli
üks neist Eesti sportlastest,
kes tegi eesti rahva tuntumaks
laias maailmas, kes lõhestas
seda merd ja tormi, viis rahva
edasi ja viib ka tänapäeval.
Nõnda need mälestusmärgid, mida me püstitame neile
kangelastele ja meistritele on
meile, tänapäeva inimestele
ja ka tulevastele põlvedele
mälestusmärkideks, millede
nägemine annab meile julgust,
tuge ja jõudu minna edasi
sellel maal, ja viia ka seda
maailma.“ Seejärel asetas

samba jalamile küünla ja lilled
Paistu vallavanem Ene Saar.
Oma sõnavõtus ta ütles, et on
suur au seista Paistu kihelkonnas sündinud suurmehe
Jaak Kärneri hauasamba
kõrval, mil tema sünnist on
käesoleval aastal möödunud
120 ja surmast 75 aastat.
Siia kalmistule pole maetud
ühtegi teist maailmameistrit peale Jaak Kärneri, kes
oma saavutustega viis Eesti
maailma kaardile. Priit Silla
andis ülevaate maailmameistri
eluloost, mida tulevikus saab
igaüks omal tahtmisel lugeda
hauaplatsil olevalt tahvlilt.
Siis asetas lillekimbu Sakala
Maleva ja Karksi malevkonna
poolt major Rein Kikas, kes tähendas, et tänase hauasamba
avamisega kustutati viimane
auvõlg ennesõja-aegse nelja
tuntuima tollase Sakalamaa
maleva kaitseliitlase ees. Varem olid saanud omad mälestusmärgid esimene eestlane,
kes võitnud olümpiamedali –
Martin Klein, rahvusvaheliseltki tuntud ratsasportlane Martin
Müür ja Teises Maailmasõjas
ohvitserina tuntuks saanud
kolonel Alfons Rebane. Need

mälestusmärgid ei kerkinud
iseenesest, neid pole meile
nimetult kingitud, vaid need
on paigaldatud ikka toetuste
ja annetuste abil. Ta luges ette
ka selle samba püstitamisele
kaasa aidanud suuremad
annetajad: Paistu vald, Kesk–
Soome Reservväelaste Liit,
Paistu Maarja kogudus, Eesti
Laskurliit, Sakala Malev, sh.
Karksi malevkond, Eesti Reservohvitseride Kogu, Halliste
vald ja Saimre talu. Viimasena
asetas mälestusküünla ja
võttis sõna Viljandi Muuseumi direktor Jaak Pihlak, kes
nentis, et ei ole just palju neid
kaitseliitlasi, kes Eestimaal on
oma hauale saanud väärika
hauatähise. Ta lisas, et „Jaak
Kärner, kes oli oma südames
ja meelsuselt kaitseliitlane
juba siis, kui Eesti riiki polnud
veel olemaski, oli hiljem see
mees, kes lõi Õisu kandis
Kaitseliidu rühma ja oli hiljem
relvurpealikuks malevas. Kahekümne aastaga on Eestis
püstitatud palju mälestustahvleid ja sambaid neile
meestele ja naistele, kes on
olnud Eesti riigi tüüri juures
just seal kõige kõrgematel

positsioonidel, kuid ära on ära
unustatud tihtipeale need, kes
hilisemas argielus olid lihtsad
talupidajad, kooliõpetajad või
kaupmehed, või mistahes
ametipidajad. Üks sellistest
oli tegelikult ka Jaak Kärner,
tubli talupidaja aga ka vahva
kaitseliitlane ja võimas laskur.
Aitäh kõigile neile, kes oma õla
alla panid, et selle mehe mälestus siin Paistu kalmistul sai
jäädvustatud. Veelkord tänu

kõigile ja ärgem unustagem,
et peale maailmameistrite on ju
ka vähem oluliste saavutustega naisi ja mehi, kelle mälestus
vajab samuti jäädvustamist ja
eriti palju on neid siin Viljandija Mulgimaal. Ma loodan siiralt,
et järgnevatel aastatel me
tuletame oma mälupagasist
meelde ka need inimesed,
kes on oma osa andnud Eesti
riigi sünnile ja tegutsenud selle
ülesehitamisel või kaitsmisel.“

Lõpuks tänas Priit Silla korraldajate nimel kõiki kohaletulnuid
ja soovis jätkuvat ilusat suve.
Kalmistujahedusest väljudes
võttis meid vastu tõesti meie
soovitud ilus suvi oma 34kraadise kuumusega.
Ants Kalam
Sakala Maleva Karksi
malevkonna teavituspealik
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Kompanii kalapüügivõistlus

2. ja 3. juunil toimus esmakordselt Sakala Malevas ja
Lembitu üksikkompanii egiidi
all poolmilitaarne kalapüügivõistlus, mille sisu ja teostus
oli suunatud eeskätt kaitseliitlaste omavahelisele suhtlemisele, tuttavamaks saamisele ja
õlg-õla tunde tugevdamisele.
Kõik osalejad jäid toimunud
ettevõtmisega rahule ja soovisid, et seda korraldataks ka
tulevikus.
Idee, teha selline poolmilitaarne kalapüügivõistlus, tekkis
mul peale seda, kui järjekordsel koosolekul rühmapealikega palusin neil esitada ideid,
mida võiks kompaniiga või
kompanii poolt korraldada,
mis seoks meid rohkem kokku ja aktiveeriks talvel loiuks
jäänud isikkoosseisu. Kuivõrd
nende poolt ühtegi kava ei
esitatud, pidin riskima ja pakkusin välja midagi, mis võiks
laiemat kaitseliitlaste ringi huvitada. Tuginesin puhtalt oma
huvialale ning ütlesin välja
mõtte, minna ühiselt kalale.
Arvasin, et kui mulle selline
tegevus meeldib, siis võibolla meeldib see ka teistele.
Peas mõlkus kontseptsioon
minna ühiselt kalale ja kaasata
sinna ka kaitseliitlaste abikaasad-elukaaslased. Viimaste
kaasamise mõte pärines aga
omakorda isiklikust kogemusest, sest ilma oma abikaasa
toetuseta poleks mul võimalik
kodust ära olla ning pühenduda Kaitseliidu tegevusele.
Tegelikult tuleb Kaitseliidus
rohkem pöörata tähelepanu
lisaks kaitseliitlastele ka nende
abikaasadele-elukaaslastele
ja üldse peredele. Et seekord
kaasa tulevad elukaaslased

saaksid ka tegelikult lõõgastuda ja nautida ettevõtmise
melu, siis palusin neil tulla ilma
alaealiste lasteta.
30. aprillil saatsin kompaniipealiku administratiivkäsu
rühmapealikele, milles kirjeldasin toimuvat ettevõtmist,
aega ja jagasin korraldused
edasisteks tegevusteks –
peaasjalikult hõlmas see oma
allüksuste teavitamist ja tagasiside andmist. Ettevõtmise
idee hakkas meeldima ka
maleva staabi töötajatele,
teiste hulgas ka maleva pealikule ja väljaõppe jaoskonna ülemale, kes on samuti
kirglikud kalamehed. Ühiselt
leitigi, et osalejate ring võiks
laieneda üle maleva kõigile.
Maleva poolt korraldati lisaks
majutusele ning transpordile,
ka ettevõtmise individuaalauhinnad, milleks olid RAPALA
fileerimisnoad, landid ja muud
kalastustarbed.
Ettenähtud tähtajaks registreeris ennast võistlusele esindajaid tagalarühmast, luurerühmast ja staabirühmast, kõik
Lembitu üksikkompaniist, ning
veel maleva staabi esindus,
mis iseenesest ei muutnud
ühtegi kavandatud tegevust
olematuks, kuid tegi pigem
nõutuks, kuna sedavõrd leiget
huvi teiste allüksuste poolt ei
osanud keegi prognoosida.
Vist ei taibanud ka teiste
kompaniide pealikud sellest
kinni haarata, et kasutada
suurepärast võimalust teha
midagi ühiselt oma kompanii
inimestega. Oma mõju võis
olla ka teiste tegevuste samaaegne toimumine malevas
ning pisut kehvavõitu ilm, mis
nõrgema närvikavaga kaitse-

liitlased sageli ettevõtmistest
kõrvale jätab.
Ettevõtmine algas laupäeva
hommikul kell 10, kui koguneti
maleva staabi juurde. Osalejad paigutati masinatele ja
sõideti püügikohta Võrtsjärve
äärde, Kivilõppesse. Suured
tänud n-srs Aasnale ja tema
perele, kes võimaldasid võistluse korraldamist oma õue all,
otse järve kaldal. Kohapeal
püstitati majutus ja olmekoht,
milleks kasutati kompanii
juhtimisautot ja selle külge
kinnitatud 6 x 10m koormakatet. Võistluse avasõnade järel
hakati kala püüdma. Ilmaolud
olid esialgu vihmased ja tuulised, mis eriti head kalasaaki ei
tõotanud, kuid mida õhtupoole, seda paremaks ilm muutus
ja ka hõisked püütud kalade
kohta muutusid sagedamaks
ja tugevamaks. Püügiaega
oli kavandatud 4,5 tundi. Kõik
osalejad võistlesid individuaalarvestuses ning rühmad ja
staap võtsid mõõtu oma vahel. Individuaalselt osutus
võitjaks Peeter Sinimets, kelle
püütud kalu oli kokku 550 g,
teiseks tuli Eero Takk 310 g
ja kolmandaks Haldur Toomsalu 280 grammiga. Meeleolu oli kõigil ülev, sest lisaks
anti eriauhind Kalle Kasklale
omavalmistatud õnge eest
ja kõigile osalenud naistele
südi osavõtu eest. Eriauhinna pälvis ka maleva staabi
ainuesindaja mjr Kalle Köhler,
sest teised staabitöötajad planeeritud püügiajaks kahjuks
kohale ei jõudnud. Allüksuste
arvestuses tuli napi ülekaaluga staabirühma ees võitjaks
luurerühm, kes püüdis kokku
1,2 kg kala. Rändauhind anti

luurerühmale üle Maakaitsepäeval Suure-Jaanis.
Peale võistlust hakati süüa
valmistama, liha küpsetama
ja omavahel muljeid vahetama. Asjalikku juttu jätkus
pea hommikutundideni. Nagu
kaitseliitlastele omane võeti
vahepeal üksteiselt mõõtu ka
kätekõverdustes ja käe surumises. Käesurumismeistriks
osutus Lauri Nälk, kuid oli ka
üllatajaid, nimelt esimeses
ringis kohtusid Arvi Roosi ja
Kalle Kaskla. Poleks uskunud,
et umbes 70 kg välimusega
Roosi suudab „seljatada“ 130
kg kanti kaaluva ja pea 2 m
pika mehemüraka, Kaskla.
See võit tuli siiski ka ainult
tänu Kaskla enda rumalusele,
kui ta reeglitevastaselt oma
tagumiku pingilt korraks üles
tõstis. Kalle võib ennast lohutada teadmisega, et alistus
hilisemale finalistile.
Lõppkokkuvõttes möödus see
ööpäev lõbusalt ja ilma ühegi
vahejuhtumita, head suhted
said veel paremateks ja võibolla pisut jahedad suhted said
soojemateks. Järgmisel hommikul pakiti asjad kokku, koristati ettevõtmise jäljed ja sõideti
tagasi maleva staabi juurde
ning sealt koju. Minu hinnangul
läks see ettevõtmine igati korda ja vähemalt need, kellega
olen rääkinud, väidavad sama.
Sealt-samast kasvas juba uus
idee korraldada lähiajal ka
teine samalaadne ettevõtmine,
kuid siis juba öise püügiajaga,
mille ka kindlasti ära teeme.
Arli Okas
n-ltn
Lembitu üksikkompanii
pealik

Sõjalisi uudiseid naaberriigist
Vene Föderatsiooni kaitseministeeriumi koduleht annab
teada järgmisi uudiseid, mis
võiks ka meie tähelepanu
köita.
Nimelt jätkub juuli- ja augustikuudel Kaliningradi oblasti
Pavenkovo ja Leningradi oblasti Svertolovo polügoonidel
kuuenädalase intensiivse
üldsõjalise ettevalmistuse
teine etapp Balti laevastiku
lepingulistele sõjaväelastele.
Üle 350 sõjaväelase, nendest
90 naissoost, sooritavad ekstreemsetes tingimustes oma
eksami. Nn. üleelamiskursuse
programmis on ette nähtud
teoreetilised ja praktilised
õppused luure, taktika, laskeasjanduse, pioneeri, sõjameditsiini ja sõjatopograafia alal
ning ka käsitsivõitluse võtete
õppimine nii relvaga kui ilma.
Kursuslased on juba üleelanud tankirünnaku tunnetuse,
sooritanud 5kilomeetrilise rännaku täielikus varustuses ja
on asunud õppima põhivõtteid
erinevates kliimatingimustes
ellujäämiseks. Lisaks sellele
psühholoogilise ettevalmistuse raamides omandavad
sõjaväelased enesekontrolli
ja psühhofüsioloogilise eneseregulatsiooni metoodikat ning
õpivad ennast valitsema kõige
keerulisemates olukordades.
Selliste kursuste peaeesmärgiks olevat lepinguliste
sõjaväelaste ettevalmistamine
iseseisvateks tegevusteks
sõjaliste ülesannete täitmisel
tänapäeva lahingutegevuse
keerulistes olukordades ja

nagu idanaabrile ikka kohane – kõrgete lahingumoraali
omaduste kasvatamiseks.
***
Vene Föderatsiooni õhudessantvägede (ÕDV) raadioelektroonilise võitluse allüksuste käsutusse on hakanud
saabuma uut tehnikat. Selleks
on uus mitmeotstarbeline
raadioelektroonilise võitluse
kompleks nimega Infauna
ja mobiilne automatiseeritud
raadio, raadiotehnilise ja spetsiaalse informatsiooni kaitse efektiivsuse ning elektromagnetilise olukorra kontrolli
kompleks nimega Dzjudoist.
Raadioelektroonilise võitluse
kompleksi Infauna katsetati
käesoleva aasta alguses ühes
ÕDV allüksuses ja väidetavalt
edukalt. See kompleks töötab
raadioseadmete peilimise ja
segamise valdkonnas. Kompleks on mugandatud kasutamiseks dessantvägede poolt
lahinguolukorras ja on ühtlasi
ettenähtud lahingutehnika ja
isikkoosseisu kaitseks raadio teel juhitavate miinide ja
lõhkeseadeldiste eest ning
vastase raadioside seadmete
tegevuse segamiseks. Nende
komplekside kasutamiseks
valmistatakse praegu ette
kaadrit ÕDV raadiotehnilise
võitluse üksuste Mežvidovo
õppekeskuses Tambovi linna
lähedal. Nagu eelpool öeldud,
on juba lisaks eelnimetatule
ÕDV rühmade käsutuses mo-

biilne automatiseeritud raadio,
raadiotehnilise ja spetsiaalse
informatsiooni kaitse efektiivsuse ning elektromagnetilise
olukorra kontrolli kompleks
Dzjudoist. See töötab spetsiaalse aparatuuri MKTK-1A
baasil. Dzjudoist on ettenähtud vastase raadioelektrooniliste seadmete avastamiseks,
nende asukoha määramiseks
ja parameetrite mõõtmiseks.
Samuti saab sellega katta
informatsiooni lekke tehnilisi
kanaleid ÕDV paiknemise
objektidel. Eelnimetatud ei ole
kaugeltki mitte ainsad uued
seadmed VF õhudessantvägede tehnilises arsenalis.
Lähemal ajal saabuvad eriülesannetega ÕDV üksikpolku
uusimad mobiilsed automatiseeritud tehnilise kontrolli
kompleksid auto GAZ-233014
raamil, nimega Tigr.
***
Veel saame teada, et kuni
2015. aastani hangitakse
Vene Föderatsiooni õhujõududele uusi lennukeid Jak-130
ja Su-30. Neid on kavas õhujõudude moderniseerimiseks
ja uue tehnikaga täiustamiseks hankida vastavalt 50 ja
30 lennukit. Esimesed uued
lennukid peaksid saabuma
väeosadesse juba selle aasta
jooksul. Neid lennukeid saab
näha ka 11. ja 12. augustil
Moskva lähedal Žukovskis,
Ramenskoje lennuväljal, toimuval lennunduse pidustustel,
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Raamatu tutvustus
Priit Silla „Tõe karvane pool.“ Pajatusi ja targutusi ka „kuldsetest
kuuekümnendatest“.
Aeg-ajalt kuuleme või loeme
tarku otsuseid ja olulisi tähelepanekuid ajast ja ruumist, milles
asume. Ometi ei vii need meid
alati elutõele lähemale, vahel
koguni sellest kaugemale. Alles
ühe põlvkonna kogemuste ja
tegemiste hinnaga võib järelpõlv
otsustada, missugune oli eelnev
ajastu ja mida see neile pärandas nii heas kui halvas mõttes.
Priit Silla raamat Tõe karvane
pool on aruanne oma tegevusega lõpule jõudva põlvkonna
elust. See põlvkond sündis Eesti
Vabariigi lõpu ja II maailmasõja
aastail, sai tundma maast madalast, mida tähendas Nõukogude
võim eesti rahvale. Autor kuulub
nende kaasaegsete hulka, kes ei
suutnud leppida vallutajate vale
ja vägivallaga ja osutusid ühel
hetkel, vast eneselegi ootamatult, vastupanuvõitlejateks eesti
rahvuslaste kasvavas ja jälle
kahanevas väesalgas.
Tutvusin Priit Sillaga Mordva
vangilaagris 1964. aastal. Eesti
noori oli tollal neis laagrites
„vanal eesti ajal“ kasvatuse
saanud sõjaväelaste, ametnike
ja metsavendade keskel vast
10%, aga meie võitlusvaimu ei
rusunud enam sõjakaotus, mille
tõttu moodustasime ettevõtlikuma osa eestlaskonnas. Tegelesime innukalt rahvuspoliitilise
kasvatustööga ja kasvasime ka
ise seda tehes. Meid toetasid
mitmed murdmata vaimuga sõjaväelased ja haritlased.

Oli ka poliitikasse eksinud poisse, kes arvasid, et on vaid nooruse rumalusest peaga vastu
seina jooksnud. Priit Sillale aga
said laagriaastad tuleprooviks,
milles kinnistus lapsepõlves
ja noorukieas nähtud-kuuldud
iseseisvuse kaotanud rahva lugu
karmiks käsusõnaks, sundides
võitlust jätkama. Vabanedes väikesest vangilaagrist suuremasse – Nõukogude tsiviilühiskonda
-, tegi ta seda ajakirjanikuna ja
kooliõpetajana, jätkates suhtlemist Mordvas saadud mõttekaaslastega.
See võitlus jätkus ka Eesti taasiseseisvumise järel, kuna tõel oli
karvane pool mitte ainult „kuldsetel kuuekümnendatel“, vaid
ka kuuskümmend aastat hiljem,
nagu pajatab Priit Silla.
Kõike seda ei saa lühidalt ümber
jutustada, seda peab ise lugedes
koos autoriga läbi elama. Elutõde ei tähenda üksnes sõnumit,
vaid ka selle saamislugu.
Valdur Raudvassar
kaasvang laagrist 385/3-3

Eesti lipu päev
Mõisaküla koolis
Lipupäeva, 4. juuni, hommikul juba enne „kukke ja koitu“, saabusid
Mõisaküla koolimaja juurde kaitseliitlased Varje Toomast, Arvo
Kama ja Devy Jakobson kapral Arvo Pede juhtimisel. Varjega oli
kaasas ka poeg Veiko, kes on noorkotkas. Kell 8 algas rivistus, kus
räägiti õpilastele eelseisva päeva tegevustest ja jagati nad kolme
rühma, et minna ammutama eluks vajalikke teadmisi. Esimene
rühm töötas kaitseliitlase Varje ja noorkotkas Veiko käe all. Nende
teemaks oli topograafia. Noored õppisid kuidas jõuda looduses
punktist B punkti A nii, et ära ei eksi, või kuidas leida metsast
kodutee kompassi abil. Teist rühma juhendas kaitseliitlane Devy
ja tema rääkis sellest, mis teha siis, kui ikkagi metsas ära eksid.
Kuidas jääda ellu lageda taeva all, kuidas leida toitu ja vett ning
ehitada ööseks ulualune. Kõike seda demonstreeris ta näitlikult
kaasatoodud materjalidega. Kolmas rühm tegeles kahe Arvo juhtimisel laskmisega õhupüssist. Õpiti sihtimist nii püsti kui lamades ja
relva käsitlemist. Iga paarikümne minuti tagant rühmade koosseis
vahetus ja nii said lapsed kella 10neks, kui saabusid kaitseliitlased
maleva staabist varustuse ja relvanäitusega, kõik kolm õppekohta
läbikäidud. Viljandist tuldi kohale kahe autoga, sest ühte ei mahtunud kaasavõetu lihtsalt ära. Relvi ja kaitseliitlase isiklikku varustust
oli auto otsast-otsani täis ja kooliski võttis see enda alla terve pika
lauarivi. Kaitseliitlaste ülesanded olid jaotatud nii, et leitnant Valdur
Kilk tegeles ühes klassis Kaitseliidu ja selle noorteorganisatsioonide tutvustamisega ning laste küsimustele vastamisega, ülejäänud
aga panid saalis ülesse relvanäituse, mida selgitas maleva relvur
vbl Imre Kold ja kaitseliitlase varustuse näituse, mida selgitasid
lastele kaitseliitlased Kalju Siiman ja Ants Kalam. Meid abistasid
ka teised kaitseliitlased, kes tegelesid aktiivselt lastega aidates
neile selga nii võrdlemisi rasket seljakotti kui kuulivesti ja sõdurirakmeid. Nooremaid lapsi huvitas kõik, nii klassis ltn Kilkilt kuuldu,
kui näitusel nähtu. Oli rõõm näha, kuidas laste silmad lõid särama
ja nende küsimused ei tahtnud kuidagi lõppeda nentis leitnant Kilk.
Ega näituski erand polnud. Nagu sipelga pesa, ütles selle kohta
naljatades kaitseliitlane Jakobson. Nad sagivad nii kiiresti, et on
võimatu kõiki jälgida. Ainus, kes kõigest ülevaadet omas, oli meie
kotkasilmaga noorkotkas Veiko Toomast. No lastele on see kindlasti
elamus arvasid õpetajad, kes ka ise kiivrit pähe ja seljakotti selga
proovisid. Kui kellaosutid lähenesid kaheteistkümnele, oli lastel aeg
minna sööma ja meil asuda koduteele kaasas tugev käepigistus
kohalikelt kaitseliitlastelt.
Täname kõiki, kes selle ilusa päeva lastele korraldasid ja sellele
kaasaaitasid, aga eriti leitnant Valdur Kilki ja noorkotkast Veiko
Toomastit.

mis korraldatakse Venemaa
õhujõudude loomise 100. aastapäeva auks. Seal nähakse
lendamas ühte lüli Jak-130,
mida juhib I klassi lendur,
alampolkovnik Denis Kahanovski ja ka ühe Su-30MK
pilotaaži.
Jak-130 paistab silma täiusliku aerodünaamika ja küllusliku relvastuse poolest,
mis võimaldab seda lennukit
kasutada kõikide tänapäevastele lennukitele seatud
ülesannete täitmiseks. Lennukil on häid omadusi lennata
ka väikeste kiirustega ja ta
omab ülitäpseid relvi. Lennuk
võib üheksal kinnitusel kanda
kokku kuni 3 tonni rakette või
pomme, maksimaalne kiirus
on 960 km/t ja lennulagi üle 12
000 meetri. Jak-130 pidavat
olema ainus Vene lennuk, mis
võimaldab sooritada kõiki pilotaaži elemente ja mis peaks
peagi välja vahetama vananenud, Tšehhoslovakkias
toodetud, lennukitüübi L-39.
Hävitus-püüdurlennuk Su-30
on võimeline sooritama kestvaid (üle 10 tunni) patrull-lende mitmekordse tankimisega
õhus. Lennuki maksimaalne
kiirus on 2 100 km/t, praktiline lennulagi üle 17 000 m,
praktiline lennukaugus ligiA. Kalam
kaudu 3 000 km, lennukaugus
Sakala Maleva Karksi malevkonna teavituspealik
ühekordse tankimisega õhus
on enam kui 5 000 km, kahe
tankimisega see pikeneb ligi- Teadmiseks kõigile, et Eesti lipu päev on Eesti Vabariigi riiklik
tähtpäev, 4. juuni. See päev märgib Eesti lipu emalipu õnnistamist
kaudu 7 000 kilomeetrini.
Otepääl Eesti Üliõpilaste Seltsi lipuna 4. juunil 1884. a.
R.K. Esimest korda tähistati Eesti lipu päeva 2004. aastal, meie sinimust-valge lipu pühitsemise 120. aastapäeval.

6

Kaitseliit Tarvastu
gümnaasiumis

26. aprillil külastas Sakala
Maleva Karksi malevkond Tarvastu gümnaasiumi, et rääkida
noortega Kaitseliidust ja selle
noorteorganisatsioonidest ning
näidata relvi ja varustust. Kell
10.30 oli võimlasse ülesse
seatud relvanäitus ja kaitseliitlase varustus, mida tutvustasid
õpilastele kapral Raul Astel ja
kaitseliitlane Madis Rebane.
Ühte klassiruumi oli end sisse
seadnud leitnant Enno Teiter,
et anda endast parim Kaitseliitu tutvustades. Koolipoolne
organisaator, kooli huvijuht
Romet Koser jooksis ühest
klassist teise, et kõik klassid õigeks ajaks ja õiges järjekorras
tutvustusele kohale jõuaksid.
Esimestena tulid kõige väiksemad ja kõige uudishimulikumad
esimese ja teise klassi lapsed.
Kapral Astel rivistas nad kõik
sõjaväelises korras ülesse
ja seletas üksipulgi lahti kõik
seljakotis ja rakmetes olevad
esemed ja ka selle mis rõivad
kaitseliitlasel seljas on. Siis anti
käsklus „rivitult!“ ja kõik võisid
lähemalt tutvuda nii relvade kui
varustusega.
Klassiruumis rääkis leitnant
Teiter lastele põgusalt Kaitseliidu ajaloost, millega Kaitseliit
tegeleb ja mida teevad kaitseliidu noorteorganisatsioonid.
Oma juttu püüdis ta siduda
elust võetud situatsioonidega,
mis nii mõnelgi korral tekitas
klassiruumis eleva äratundmisrõõmu ja naeruturtsatuse.
Kui ka kooli huvijuht ise mõle-

mas tutvustuses oli viibinud,
küsisin tema arvamust selle
ettevõtmise kohta. Romet vastas: „Selline üritus on kindlasti
teretulnud ja kasulik. Mõnele õpilasele on see esimene
kord näha laigulises mundris
inimest ja relva nii ligidalt. Küsimus on aja kasutuses, pool
tundi ühes tutvustus kohas on
kindlasti vähe, tegelikult oleks
selleks vaja vähemalt 45 minutit – ideaalis kuni tund. Näha
on, et tutvustavad oma ala
spetsialistid, kus see jutt jääb
algklassidele ehk veidi raskeks,
aga elulised näited jutu sees
on teretulnud. Lastega tuleb
rääkida kui võrdne võrdsega,
küsida ka tema arvamust.
Kahjuks puudub meie koolis nii
Noorkotkaste, kui Kodutütarde
organisatsioon. Küsimus on
juhendajate puudumises. Juhendaja peaks olema meeletu
entusiast, kes peab suutma
luua järjepidevust. Meil on siin
küll üks noorem inimene, kes
tegeleb päästeringiga ja käib
ka vahel õpilastega teistel
üritustel. Kas ta aga tahaks
juhendada Noorkotkaid, ei tea,
sest kõik oleneb tema eelistustest. Minu arvates tuleks lastele
teha maast-madalast laagreid,
kus räägitakse ka sellest, mida
peab tegema, et olla kodukaitsja. Kaitseliidu ridadesse astuvad ikkagi ainult entusiastid
ja seda teatud vanuses. See,
millega me momendil tegeleme
on näitamine, et meil Kaitseliit
tõepoolest olemas on. Aga ma

usun, et inimese alateadvuses
tuksub selline valvetuli nagu indiaanlastel, et me ei põleta tuld,
et end vaenlastele paljastada,
vaid hoiame söed kuumana,
kui siis vaja võtame kõrvalt
haokubu, paneme süte peale
ja lahvatab see suur tuli kohe.
Eesti inimesega on samasugune asi, et niikaua oleme kui
tuli tuha all kuni meil on seda
kord vaja.“
Tarvastu noortekeskuse juhataja Marianne Salomets lisas
omalt poolt: „Noortele meeldib
see ettevõtmine väga. Paljud
tahaksid kõigest ka lähemalt
ja pikemalt kuulda. Me otsime
siia noortejuhte, aga see on
väga raske ülesanne, kuid me
anname endast parima.
Viimastena tulid tutvumisele
Tarvastu valla teiste koolide
õpilased ja siis sai klassiruum
rahvast puupüsti täis. Aeg aga
tiksus armutult ja õpetajad
kibelesid koolipäevaga edasi
minema. Meile ettenähtud aeg
sai täis. Lõpetuseks serveerisid kokatädid meile maitsva
koolilõuna , et kaitseliitlased
ikka täiskõhu ja hea tujuga
lahkuksid.
Suured tänud Tarvastu Gümnaasiumi sõbralikule perele
meile osutatud abi eest ettevõtmise korraldamisel.
Ants Kalam
Sakala Maleva
Karksi malevkonna
teavituspealik
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Sakala Maleva KARKSI
malevkond
Tublid noored meie keskel

Juba aegade hämarusest
on neiud ja naised haaranud
mõõga, oda või koguni tulirelva, et kaitsta oma kodu
ja lähedasi. Erandiks pole
ka tänapäev, kus meie seas
Kaitseliidus liigub palju tublisid
neide ja naisi. Ühest sellist õblukest, kuid sitket neiut tahan
teile tutvustada. See on Karksi
vallas, Ärikülas, elav ja August
Kitzbergi-nimelises Gümnaasiumis õppiv Margit Sillaste.
Margit astus Kaitseliitu üheksandal septembril 2009. aastal
ja sellest ajast peale täidab ta
kõiki talle antud kohustusi õigeaegselt ja täpselt. Margit oli
ka 2011. aasta Karksi malevkonna parima noore kaitseliitlase auhinna üks kandidaate,
kuid seekord jäi napilt teiseks.
Eks uus aasta annab talle uue
võimaluse see auhind ikkagi
enda valdusse saada. Esitasin
Margitile mõned küsimused
ja palusin tal neile vastata, nii
nagu tema tunneb ja õigeks
peab. Palju mõtlemata vastas
ta neile nii:
Mis mõjutas Sind astuma
kaitseliitu?
Mulle on väikesest peale sõjandus, relvad jms. huvi pakkunud. Alguses soovisin astuda
kodutütarde ridadesse, kuid
kahjuks sellel ajal nagu suri
see organisatsioon meie koolis välja. Mõned aastad hiljem
tuli minu juurde sõber jutuga,
et ega ma ei sooviks sellisesse

organisatsiooni nagu Kaitseliit
astuda. Olin kohe nõus ja
nüüd olengi Kaitseliidu liige.
Mulle on tähtis ka see, et kui
Eestis peaks kunagi olukord
keeruliseks minema, siis on
mul oskused kaitsta ennast,
oma perekonda ning lähedasi.
Selleks läbisin peale Kaitseliitu
astumist Kaitseliidu sõdurioskuste baaskursuse ja hiljuti
läbisin veel Naiskodukaitse
poolt korraldatud meditsiini
alase baasväljaõppe.
Miks valisid siis Kaitseliidu
ja mitte Naiskodukaitse?
Valisin Kaitseliidu sellepärast, et mu sõbradki astusid
Kaitseliitu. Olen oma valikuga
väga rahul ja ei kahetse oma
otsust. Naiskodukaitsega liitumist pole ma kunagi kaalunud,
kuid koostööd nendega teen
heameelega.
Mis sunnib Sind käimas
õppustel ja kandma neiule
rasket relva?
Mulle meeldib õppustel käia,
sest meie rühmas on väga
toredad inimesed. Alati kui
õppuselt tulen on väga hea
meeleolu. Põhjus, miks mulle
meeldib kanda rasket relva on
lihtne – mulle meeldib end ületada ja end tõestada, samuti
on see hea võimalus arendada
oma füüsilist vastupidavust.
Kas arvad, et noored peaksid arvukamalt astuma Kaitseliitu?
Noored peaksid kindlasti as-

tuma Kaitseliitu. See on koht,
kus saada tuttavaks sarnaste
huvidega noortega ning ennast arendada. Poistele on
kindlasti see hea proovikivi
enne ajateenistusse asumist,
sest need noormehed, kes on
olnud Kaitseliidus, oskavad
end ajateenistuseks ette valmistada nii vaimselt kui füüsiliselt ning teavad, mis asju neil
näiteks metsas vaja läheb jne.
Samuti on kõik Kaitseliidu ettevõtmised alati väga huvitavad
ja mitte kunagi üksluised, palju
parem on metsas ennast proovile panna, kui kuskil pargis
sõpradega aega surnuks lüüa
mitte midagi kasulikku tehes.
Mida tahad lõpetuseks öelda
teistele kaitseliitlastele ja
valla noortele?
Tahaksin kõiki kaitseliitlasi,
kellega koos õppustel, lasketiirus ja mujal käinud olen,
tänada, sest alati on nendega
olnud väga huvitav ja lõbus.
Ma pole kunagi pidanud pettuma seltskonnas, kes Kaitseliidus on. Soovitan kõigil noortel,
kellel vähegi huvi militaarse
eluviisi, relvade jms. vastu
kindlasti astuda Kaitseliidu
ridadesse, sest see on parim
võimalus sisustada oma vaba
aega ja ennast proovile panna.
Ants Kalam
Sakala Maleva Karksi
malevkonna teavituspealik

Soome reservväelased tunnevad huvi Eesti
sõjaajaloo vastu
Juulikuu alguses viibis Eestis
üle kahekümne Soome reserv- ja eruväelase, mõned
neist koos abikaasadega, et
tutvuda Eesti sõjaajaloo huvitavamate paikadega Lääne- ja
Saaremaal. Allakirjutanul oli
võimalus see retk kaasa teha
ja siinkohal tahan ka lugejatele
teavet anda sellest ettevõtmisest. Kogu ettevõtmise
hingeks olid isa ja poeg Pertti
ja Heikki Rahikaised KeskSoome Reservväelaste Liidust
ja ettevalmistusi selleks reisiks
tehti pea aasta aega. Eestisse
saabuti pühapäeval, 1. juuli
hommikul. Esimene üsna
põgus peatus tehti Klooga
lähedal holokausti memoriaali
juures. Sealt suunduti Leetse
mõisa kaudu, kus okupatsiooni
ajal paiknes õhutõrjerakettide
juhtimispunkt, edasi Paldiskisse. Enne lõunasööki mindi
koos soomepoiste mälestuskivi juurde, kuhu asetati
Soomest kaasavõetud pärg.
See mälestusmärk asub Paldiski Põhjasadama lähedal,
endise luterliku kiriku juures
ja on püstitatud kodumaale
naasnud 1 628 soomepoisi,
ehk Soome endise jalaväerügemendi JR 200 eestlastest
võitlejate mälestuseks, kes 19.
augustil 1944. a siin maabusid,
et jätkata võitlust maaletunginud Punaarmee üksustega
Eesti vabaduse eest. Peale
kehakinnitamist käidi Paldiskis ära ka tuletorni lähedal
kõrgel paepangal ja sõideti
mööda kohast, kus nõukogude okupatsiooni ajal kõrgus
tuuma-allveelaevade juhtide
õppekeskus nn. „Pentagon“.

Siis jätkus sõit läbi kunagise
Klooga sõjaväeküla edasi
Haapsalu poole. Teel sinna
tehti aga pikem peatus endises nõukogude raketibaasis
Piirsalus. Siin oli külalistele
teejuhiks kohalik elanik, Lääne Maleva kaitseliitlane, veebel Taavi Vaher. Soomlastel
oli huvitav näha ja kuulda
sellest rajatisest, kus omal
ajal paiknesid üsna mitmeid
aastaid tuumalõhkepeadega
varustatud raketid R-12. Samad, mis said kuulsaks seoses Kuuba kriisiga 1962. a.,
kui maailm oli tuumasõjaga
silmitsi. Nende kaal oli 41,7
tonni, läbimõõt 1,65 m ja pikkus 22,1 m. Raketi mootorid
töötasid vedelkütusega ja
nende lennukaugus oli kuni 2
000 km. Tuumalõhkepea kaal
oli 1 600 kg ja lõhkevõimsus
1 megatonn. Pea paarikümne
ruutkilomeetri suurusel alal
paiknesid ehitised nii rakettidele, tuumalõhkepeadele,
laskeseadeldistele ja ligemale
2 000 mehelisele teenindavale
isikkoosseisule. Ei puudunud siin oma diiselelektrijaam, keskkütte katlamajad,
kauplus, sööklad ega isegi
mitte oma abimajand seakasvatuseks. Baas oli tugevalt
kindlustatud ja kaitstud ning
eristatud tsoonideks, kus igas
oli oma personal kellel teise
tsooni polnud asja. Kuuldavasti oli baasi ehitamise ajal
1960te aastate keskel sinna
ehitusmaterjale vedanud autojuhid baasi väravas rooli
tagant maha võetud ja edasi
sõitis autoga juba „ustav“
nõukogude armee autojuht.

Ükskord olevat aga juhtunud,
et baasi kanalisatsioonitorudes oli tekkinud ummistus ja
sellega kaasnes muidugi ebameeldiva lõhnaga üleujutus.
Selle kõrvaldamiseks oli välja
kutsutud spetsiaalne assenisatsiooniauto. Eks sellegagi
oli tahetud teha seda sama,
mis ehitusmaterjale vedanud
autodega, aga mees polnud
argade killast. Oli saatnud
„seltsimehed“ pikalt, öelnud,
et tema oma autot teiste kätte ei anna ja pööranud autol
otsa ringi. Viimasel hetkel oli
ta siiski veel kinni peetud ja
lubatud baasi sisse sõita, kuid
tingimusel, et ta ei vaataks kusagile mujale, kui ainult sõiduteele ja puhastamist vajavale
lampkastile. Nii oligi sündinud
ja „nõukogude sõjasaladus“ oli
päästetud „fašisti“ pilgu eest
ning ka reoveed pääsesid
jälle vabalt liikuma. Tegelikult
oli kogu see metsa ja soisele
pinnale ehitatud baas n.ö.
avalik saladus, sest kohalikud
elanikud teadsid sellest peagi
ja kuulus Ameerika Häälgi
pajatas ka selle kohta üsna
varsti peale baasi valmimist.
Kuna ilm oli vahepeal läinud
harjumatult soojaks, mis juba
keskööl Soomest reisi alustanud inimesi parasjagu roiutas,
siis enamate paikadega tutvumiseks polnud enam kellelgi
erilist tahtmist. Majututi hotelli,
söödi õhtust ja kellel veel jaksu oli, see vaatas kindlasti ka
jalgpalli Euroopa meistritiitlile
mängitavat finaalmängu Hispaania ja Itaalia vahel. Muide
Haapsalu on soomlastele tuntud kui üks nende auväärse

marssali C.G.E. Mannerheimi
terviseparanduse kohtadest.
Järgmisel hommikul võeti
kohe kurss Virtsu sadamale, et sealt üle Suure Väina
Muhumaale jõuda. Siin oli
pisut tegemist, et leida õige
teeots endisesse nõukogude
raketibaasi Piiril, kuid see leiti
siiski kiiresti ja nii sai reisiseltskond tutvuda järjekordse
nõukogude sõjalise objekti varemetega. See oli ehk
mõnevõrra huvitavam selle
poolest, et siin polnud kedagi
teejuhiks ja sai ise avastada
ja juurde mõelda. Kõiki kohti
pildistati mälestuseks üsna
hoolega. Huvi pakkusid ka
mõned taimed, mida põhja
pool, Kesk-Soomes, ehk ei
kasvagi. Piiri raketibaasis
avaldasid külalised ka arvamust, et sellest saaks väga
atraktiivse turismiobjekti, kui
seda korrastada ja varustada
vajalike abivahendite ning
viitadega. Meie lugejatelegi on
ehk uudiseks see, et omal ajal
olid Piiri raketibaasis tuumalõhkepeadega õhutõrje raketid
S-75M, mille tegevusraadius
horisontaalsuunal oli 6 kuni 56
km ja vertikaalsuunal kuni 30
km. Sellised raketid olid seal
tõenäoliselt alates 1966. kuni
1974. (?) aastani. Mõtelge –
Muhu saarel!
Siis suunduti üle Väikese Väina juba Saaremaale ja otse
Kuressaarde. Peale lõunasööki läks reis kohe edasi Sõrve
sääre poole. Peatuti kuulsa
Tehumardi öölahingu nõukogudeaegse mälestusmärgi
juures, sest õiges lahingupaigas olevat mälestusmärki

polnud veel avatud ja lasti end
mõnusal meretuulel pisut jahutada. Seejärel vaadati üle Sõrve
sääre tipp, seal oleva majakaga
ja sõjaajalooliste varemetega
ning järgmine pikem peatus oli
Sõrve sõjamuuseumis, kus tutvuti peamiselt Sõrve säärelt kogutud militaarsete esemetega
ja kus on välja pandud ka üks
Soomest saadud nõukogude
päritolu 45 mm tankitõrjekahur. Kella 17 paiku jõuti tagasi
Kuressaarde ja siin tutvuti põhjalikumalt Kuressaare piiskopilinnusega ja seal paikneva
muuseumi eksponaatidega kohaliku giidi sorava soomekeelse
selgituse abil.
Järgmisel päeval viis retk Soome sõjaajaloo huvilisi Saaremaa loodeossa, Kihelkonna
valda, sealt Veere sadamasse
Tagalahe ääres ja Karujärve
kaudu tagasi Kuressaarde.
Teel said nad veel üht-teist teada Saaremaaga seotud lahingutest ja sündmustest alates I
Maailmasõjast. Veel huvitusid
reisiseltsilised Eesti minevikust
küüditamistega ja metsavendlusega seotud asjaoludest ning
ka meie Kaitseliidu minevikust
ja taastamisest. Tundus, et
nendest teemadest on Soomes
räägitud väga vähe, kui üldsegi. Sama päeva õhtul peeti
hotelli konverentsisaalis maha
ka reisi kokkuvõttev ühine
koosviibimine, mille käigus tehti korjandus Sakalamaa Maleva
kunagise Paistu malevkonna
juhatuse liikmele ja laskmise
maailmameistrile Jaak Kärnerile mälestuskivi paigaldamise
toetuseks, mis kogus sellelt
väikeselt seltskonnalt pea

200 eurot. Heikki Rahikaise
hilisema arvamuse kohaselt oli
heldema annetuse eelduseks
ehk ka see, et reis seltskonnale
vägagi meeldis. Koosviibimist
sisustas seltskonnaga kaasas
olnud Kesk-Soome reservväelaste ansambli Vinosyöttö
kunstilise juhi, sündimisest
saadik pimeda muusiku, Jukka
Luukkaneni pillimäng ja laul,
kus väga soositud oli üks tema
poolt „vene“ keeles esitatud
laul, täpsemalt see „vene keele
murre“ pidi pärinema Moskvast
100 km põhja pool asetsevast
külast ja seda pidid valdama
vaid 3 inimest, üks nendest
siis ka pime soomlane Jukka
Luukkanen. Jukka pidi oskama
laulda ka Lääne-Hiina keeles,
kuid seekord jäi see kuulmata.
Sellele vaatamata sai ühiselt
ära õpitud ja lauldud ka tõelist
Saaremaa valssi – Ma vaatan
paadist kiikriga.
Järgmine päev oligi juba reisi
viimane. Tagasiteel tehti põgus
peatus Muhus tuntud Eemu
tuuliku juures, kus huvipakkuvaks, kuid seekord mitte
sõjaajalooliseks objektiks, oli
piimanõust ehitatud postkast,
millist teist seesugust vaevalt
kogu maailmas leida on?
Külalised Soomest jõudsid veel
samal hilisööl õnnelikult koju ja
kuuldavasti jäid kõigega väga
rahule. Samas oli kuulda, et
neil on kavas veel 2-3 sellist
projekti. Igatahes teavet Eesti
ja meie rahva mineviku kohta,
eriti „raudse eesriide“ aegadest, võtavad nad vastu suure
huviga.
R. Kikas
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Mälestused
Algus ajalehe Oma Maa k.a. noorterühmad. Noored olid
(aprillikuu) numbris nr 148
endi kinnitusel tulnud sündmust
jälgima teadlikult, ajenMetsavendade mälestuskivi
datuna austusest langenud
meenutab möödujale
vabadusvõitlejate vastu.
vabaduse hinda
„Iga eestlane peaks siin olema“, nentis Võru Kreutzwaldi
LõunaLeht 4. juuni 2009
Suvistepüha keskpäeval aus- gümnaasiumis õppiv Joosep,
tasid sadakond eestlast Võru- kes oli kaasa kutsunud kolm
Valga maantee ääres Nursis sõpra. Noormehed näevad
metsavendi. Vahtkonna, mee- mälestuskivi väärtust märgunutuskõnede ning aupauku- andjana, mis ei lase möödunut
de saatel avati mälestuskivi unustada, vaid ärgitab teadaLükkä Luhasoos 28. detsemb- olevale lisa hankima.
ril 1945. a langenud kaheksale Omanik küsis raha. Valev
Kaskal tekkis mälestuskivi
metsavennale.
Tee äärde paigaldatud mäles- rajamise mõte möödunud
tusmärgiga soovivad langenud aastal, kui ta tutvustas Võru
metsavendade aatekaaslased Kreutzwaldi gümnaasiumis
teadvustada vabaduse hinda raamatut „Vastupanuvõitlus“.
ning seista vastu ajaloovõlt- Kaska sõnul läks mälestuskivi
rajamine maksma vähem kui
sijatele.
Kaitseliidu, noorkotkaste ja 30 000 krooni, millest rahva
kodutütarde esindajad seisid annetusi oli 12 000 kr. väärauvahtkonnas varakult enne tuses. Raha koguti Eesti Reppiduliku sündmuse algust. resseeritute Abistamise Fondi
Keskpäeval eemaldas Roland toel ning kivi valmistas Gramet.
Parv, kes tollal oli üks met- „Mälestuskivi asukoht oli esisavendadega tihedalt seotud algu lahtine“, rääkis Kaska.
Võru Keskkooli õpilastest, kivilt „Lükkä sohu ei pääse keegi ligi, mõtlesime panna kivi
sini-must-valge lindi.
„Nii, nagu ühes veepiisas pee- Eheri maja juurde“. Lükkä
geldub terve maailm, näitab külast eemal olev, eraldi asuv
kaheksa eesti mehe meele- Eheri maja oli metsavendade
heitlik ja aus võitlus eestlaste, ja koolinoortest sidemeeste
kui rahva, vabaduspüüdu,“ tavaliseks kohtumiskohaks.
rõhutas Trivimi Velliste ava- Samas küpsetas perenaine
Elfriede Eher ka metsavendakõnes.
Velliste sõnul võib täna küsida, dele punkrisse toimetamiseks
kas oleks võinud minna teisiti, leiba.
kui Eesti oleks langetanud „Praegune Eheri maja oma1939. aastal otsuse võidelda nikust naisterahvas küsis,
et palju me talle selle eest
üksi Venemaa vastu.
„Idanaaber teadis, et luuda maksame“, selgitas Kaska
tuleb murda vitsa kaupa, see- nurjunud plaani.
pärast kutsuti Eesti Kremli Seejärel otsustati Rõuge valvaibale esimesena ja üksi. lavalitsuse abiga kivile uus
Ka sõdima oleksime pidanud asukoht leida. “Rääkisime
üksi. Aja vaim oli selline, Riias maanteeametiga läbi, kujunja Helsingis arvati, et see on dasime platsi, otsest rahalist
ainult Eesti asi,“ mõtiskles abi vald ei osutanud“, kinnitas
Velliste Eesti 1939. aasta vali- Rõuge vallavolikogu esimees
kute üle sõlmida kokkulepe või Jaak Pächter.
astuda üksi, relv käes, ülekaaKülli Piirisild
luka vaenlase vastu.
Suurim armastuse väljendus. Vastseliina koguduse
Nursi punker
õpetaja Toivo Hollo rõhutas
mälestuskivi pühitsemiskõnes, Redigeeritud ajakirjast Kultuur
et oma elu andmine sõprade ja Elu (Lõuna Leht 04.06.09)
eest on suurim armastuse Aprillis 1945. a otsustasid
metsa läinud mehed ehitada
väljendus.
„Meie kõigi auvõlg on kõnelda punkri, sest taludes varjamine
järeltulevatele põlvedele, kui- läks väga raskeks. Punkri asudas NKVD kambrites nende kohaks valiti soosaar Keretü
vanaisadel sõrmi sahtli vahele soo lõunaosas, mida kohapeal
löödi ning kuidas metsalised ei nimetatakse ka Luhasooks.
kohkunud tagasi isegi naiste Kuna selles kohas oli pinnapeksmisest“, põhjendas mä- vesi maapinna lähedal, polnud
lestuskivi rajamise algataja võimalik punkrit maa sisse
Valev Kaska oma tegevust. rajada ja see ehitati maa peale.
Tema hinnangul jätab juh- Punkris olid kahekordsed latumist tõe rääkimine vähem vatsid, kuhu mahtus magama
12 meest, kütmiseks punkriahi
ruumi ajaloovõltsijatele.
Kaitseliitlased mälestasid lan- ja akna all laud. Lähematest
genud metsavendi sõjame- Luhametsa ja Lükkä küla mahelikult aupaukudega, rahvas jadest jäi punker umbes 1,5-2
laulis ühiselt: „Mets mühiseb ja km kaugusele. Seda punkrit on
laulab kuuliprits/ ja tibla põge- nimetatud väga mitmeti, küll
Luhasoo, Lükkä, Nursipalu ja
neb kui kaljukits...“.
Laulude sõnad leiti KGB arhii- Nursi punkriks. Kõigepealt havist ühe arreteeritud metsaven- kati Nursi punkris välja andma
lendlehti, et rahvast maailmas
na toimikust.
Metsavendade mälestustali- toimuvaga kursis hoida. Edastusele oli saabunud üle saja pidi kavatseti luua sidemed Võinimese, nende hulgas oli rumaal tegutsevate metsavenVõrumaa kooliõpilastest va- dade gruppidega, Luhasoos
badusvõitlejaid, kes suhtlesid asuvast punkrist pidi kujunema
omal ajal Nursi punkri met- metsavendade staap, kust
savendadega, aatekaaslased koordineeritakse vastupanuliiViljandimaalt Õpilasvabadus- kumist kogu Võrumaal. Sellele
võitlejate Liidust ning inimesi anti nimeks 10. Rohelise ParNursi lähiümbrusest. Mõneks tisanide Pataljoni staap. Varsti
hetkeks peatus juhuslikke pärast punkri valmimist hakkas
möödasõitjaid. Kohal oli ka sinna kogunema ka kohalikke
Nursi punkrist eluga pääsenud metsavendi Luhametsast ja
mujalt ümbruskonnast ning
Kristjan Tuvike.
Keskealise ja vanema publiku sügiseks oli neid juba üle kümhulgas hakkasid silma mitmed ne. Kohalikud mehed olid aga
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väga ebapüsiv kontingent. Nad
lobisesid punkri asukohast
oma kodudes ja tüdrukutele
ning varsti oli selle asukoht
lubamatult laialdaselt teada.
Kohalike metsavendadega oli
veel see häda, et nad tõid kodust sageli punkrisse puskarit
ja siis käis kogu aeg pummeldamine ning kaotati igasugune
valvsus. Vahel olevat laulujoru
kostnud isegi lähemate Luhametsa küla majadeni.
Nursi punkri langemine.
Rünnak Nursi punkrile toimus
28. detsembri varahommikul.
Punkrit ründas Võrus paikneva
NKVD eriväeosa 4. laskurrood.
Punkris oli sel ööl 11-12 meest.
Metsavennad magasid ja mingit valvet väljas ei olnud. Ainult
Harald Keem oli üleval, küttis
ahju, istus laua ääres ja luges.
Nagu ta raadio sisse lülitas,
visati aknast sisse käsigranaat
ning kohe avati väljast punkri
pihta ka tuli. Ta jõudis karjatada
„Meid rünnatakse!“ ja varises
maha. Granaadiplahvatusest
või tulistamisest sai punkris
surma ka Vambola Lukk ja veel
üks metsavend. Ülejäänud
metsavennad haarasid relvad
ja jooksid või roomasid punkrist välja ning avasid piirajate
pihta tule. Haarangulised olid
paigutatud poolkaares punkri
uksepoolsele küljele ja võtsid
punkrist väljujad vastu tiheda
tulega. Granaadiplahvatus
purustas küdeva punkriahju
ning viskas laiali söed ja põlevad tukid. Purunes ka punkris
olnud valgustuspetrooleumi
nõu ning punker võttis kiiresti
tuld. Varsti oli punker üleni
leekides. Piirajate ahelik asus
pimeduses ning põleva punkri
juures lamavad metsavennad
olid neile valgustatud märklaudadeks.
28. detsembril 1945 aastal
langesid Nursi punkri juures
Harald Keem, Arnold Kuus,
Vambola Lukk, Viktor Lukk,
Mihkel Lõhmus, Henn Pihlapuu, Edgar Raudsepp,
Kalju Rebane ja üks tundmatu
metsavend.
Mõtisklusi septembris 2011
Valev Kaska
Olen Nursi punkriga kuigivõrd
tuttav juba 1944. aasta hilissügisest, oktoobrist või novembrist ja hiljem, kus ma ka ei olnud
ja kus võimalik, vanglas, tööl ja
peale 1987. aastat juba vaba
mehena aktiivselt uurinud ja kogunud jutustusi, kirjutisi sellest
punkrist. Minu isa Jaan Kaska
ja Nursi mölder Karl Gailit olid
ühed nendest, kellel oli side
punkriga ja kelle kaudu käis

metsavendade varustamine
toidu, riiete, relvade ja laskemoonaga. Ka mul tuli toimetada
varustust metsavendadele.
Sännas, minu tutvusringkonnas
nimetati punkrit kuni langemiseni Laosaareks. Ilmselt Gustav Vahtra tõttu, kelle kaudu
oli meil kodus side punkriga ja
Vahtra oli Laosaare mees.
Millal punker ehitati? Selle
kohta on palju väiteid. 2009.
aasta suvel, kui käisime koos
punkrist pääsenud Kristjan
Tuvikesega punkri asukohas,
raius ta kui rauda, et punker
ehitati 1945. aasta oktoobris
või novembris ja et ta ise
osales. Kalju Aarop kirjutab
mulle 26. novembril 2010: „F.
Lukk ütles ülekuulamisel, et
punker ehitati aprillis 1945. Ja
ma ei näe põhjust miks ta pidi
seda valetama“. Salme TampNiidumaa oma meenutustes
kirjutab: „....kostis metsast
umbes Eheri talu suunast automaadivalang leekkuulidega,
mille jäljed videvikus talvise
taeva taustal ilusti näha
olid, tegelikult tuli valang
peaaegu Luhasoo punkri
suunast....Kohe hüüdis miilits
Hirve Aksel, näe lastakse
vastu.“ Miilits Aksel Hirv lasti
metsavendade poolt maha mai
algul 1945, järelikult episood
pidi olema talvel 1944/45.
Aga? Kui punker ehitati aprillis
1945, siis aprillis ei ole enam
talvise õhtu videvikku. Selle
sõnastuse, kui see on õige ja ei
ole nüüd kuuskümmend aastat
hiljem helge mälestus heledamast päikesest ja rohelisemast
rohust, pidi punker olema olemas kesktalvel 44/45.
Ka Haukka poiste Keem ja
Lukk tulekul varakevadel 1945.
a Valgamaalt Võrumaale, on
juttu sama punkri ehitamisest.
Haukka meestel oli uus punker
uues asukohas valmis ja nad
tahtsid juba jõuludeks sinna
kolida, kuid otsustasid jõulud
veeta vanas kohas. Ka nemad ei tundnud endid enam
turvalistena selles „läbisõiduhoovis“. Uude kohta minekust
räägib ka punkrist pääsenud
Kristjan Tuvikene. Punkrist pidi
ära kolitama 28. detsembril,
10. RPP (s.t. Haukka) tuumik
uude punkrisse, teised esialgu
kodudesse või mujale, ehk ka
jääma veel vanasse punkrisse. Uus punker pidi Tuvikese
jutu järgi olema 5-6 kilomeetrit eemal. Alfred Käärmann
oma artiklis Võrumaa Teatajas
20.01.1999 kirjutab:...Rünnak
oli tulnud Laosaare poolt.
Punkris oli elatud üle aasta,
jahimehed teadsid punkri asukohta, teised metsavennad ka.
Heldur Haller oli sidemees.

Kuipalju Käärmani artiklis on
tõtt, on raske öelda. Paistab, et
kogu artikkel on üles ehitatud
rahva seas liikunud kuulujuttude järgi, mis tihtipeale on rääkijate omalooming, just sarnane
nagu nemad oleksid tahtnud,
et see nii oleks olnud. Kas
punker oli või mitte, kuid metsavendade varustamine toidu
ja muu moonaga algas juba
1944/45. a talvel. Punkrite kohta veel niipalju et üldises kogu
Eesti metsavendade tegevuse
käsitlemises mainitakse, et talvel 1944/45 punkreid reeglina
ei ehitatud. Varjati end kodudes ja tuttavate juures. Oodati
sõja lõppu ja sellega üldist
vabanemist. Punkrite ehitus
hakkas arenema eriti hoogsalt
peale sõja lõppu kui nähti, et
mingit vabanemist ei tulnud
ja samas venelastel vabanes
jõudusid hakata tegelema
suuremate haarangutega. Ja
kodudes ning tuttavate juures
varjamine muutus raskeks,
sest ikka oli nii, et naabrimees
või mõni tuttav juhtus nägema.
Minu isiklik arvamus peale neid
paljusid mälestuste ja meenutuste lugemist – kuulamist on,
et punkrit vist tõesti enne 1945.
a aprilli ei olnud. Kuid metsavennad? Nad olid ikkagi juba
peale venelaste sissetulekut
Võrumaale augusti alguses
1944. a, olemas. Arvan, et
neil oli omavahel mingisugune
side ja kokkusaamise kohad.
Selleks pakkusid häid varjatud
kohti Laosaare ja Lükkä külad,
kus talud olid enam-vähem
metsaga ümbritsetud. Ja siin
võis olla ka neile varustuse ja
toiduga abiks olijaid taluomanikke. Samuti ei saa teha olematuks tol ajal heinamaadel ja
rabades heina- ja turbaküünide - kuuride olemasolu. Ja neid
küüne – kuure kasutasid nii tollal kui hiljem paljud metsavennad ajutiste peatuskohtadena
ja lühiajaliseks elamiseks. Nii
võis ka talvel 1944/45. a mõni
Luhasoo heinaküün olla ajutiseks elupaigaks.
Kes keda? On sarnane lause
kirjeldustes, et peale punkri
valmimist Keemi ja Luku poolt
hakkas sinna kogunema ka
kohalikke metsavendi. Jääb
ilmselt igavikku küsimus, kas
punker ehitati koos kohalike
metsavendadega või mitte?
Keegi on maininud, et materjal
punkri jaoks toodi kaugemalt.
Arvan, et punker ehitati siiski
koos kohalike metsavendadega, sest ehitus vajas küllaltki
palju tööjõudu ja ka materjali
peale palkide, mida metsast
ei saanud, vaid pidi taludest
tooma. Punkri koopia ehitusel
läks vaja üle 90 nelja meetri
pikkuse palgi. Neid ei saadud
kohapealt vaid pidi kaugemalt
kohale veetama ja selleks jäi
kahe mehe jõust väheks. Seega algatus oli ilmselt Haukka
meestelt, kuid punker sai teoks
koos kohalike meestega.
Kas 11 või 12?
Kes siis lõpuks Lükkä punkris olid?
Vahetult peale Eesti taasvabanemist hakkas Kalju Aarop
uurima ja taastama Võru kooliõpilaste vastupanuvõitlust ja
sellega seotult ka metsavendade tegevust. Peamine rõhk
oli Nursi punkri tegevusel ja
saatusel, sest just kooliõpilaste organisatsioon Skautlus ja
peale Skautluse likvideerimist
Noored Partisanid, olid otsesidemetes Nursi punkriga.

Raamatut Vastupanuvõitlus
kokku pannes ja ka mujal olen
kasutanud Aaropi avaldatud
kirjutisi. Vastupanuvõitluse
esimene peatükk on Aaropi
kirjutatud ja muutmatult avaldatud. Selle järgi oli punkris
saatusliku 28. detsembri hommikul 11 meest kellest üheksa
langesid ja kaks, Tuvikene ja
Ottan, pääsesid. 2009. a suvel, kui käisime koos Maalehe
reporteri Ilmar Palliga punkri
aseme juures, kinnitas Tuvikene vastuvaidlematult, et Seppa
punkris ei olnud. Ka Aarop
kirjutab Vastupanuvõitluses, et
jõuluks läksid koju Kalju Kirbits
ja Erich Sepp.
Peale mälestuskivi avamist 30.
mail 2008. a sain ma esimesed
vihjed, et ka Sepp oli punkris
ja pääses. Apelleerisin Kalju
Aaropile ning ei võtnud neid
kuuldusi tõsiselt, sest ka endal
on kogemusi, et mõni asi on
täiesti meelest läinud ja mõni
kuidagi teistmoodi meeles.
20. mai 2009. a Ugandis nr
83, on mitme Sänna inimese
meenutused tollest ajast ja
Erich Sepa venna kasutütre
mälestused, kus ta kinnitab
ka Erichi pääsemist punkrist.
Kiri Aaropilt 26.11.2010
Vastupanuvõitluses ilmunud
punkri langemise loos on kirjas, et punkris oli 11 meest,
sest tollal ma ei olnud kindel,
kas Sepp ikka oli seal. Kuigi
juba 1990. aastal rääkis kohalik mees Erich Ermel, et
ka Sepp pääses punkrist. Ma
uskusin rohkem punkris olnud
Tuvikest kes rääkis, et tema
arvates ei olnud Sepp punkris
ja kahtlustas teda isegi äraandmises. Hiljem olen ma igal
pool märkinud, et punkris oli
12 meest.
Jaan Elleni raamatus on read
„... nagu arhiivis säilinud paberid kõnelevad, kirjutati ENSV
Riikliku Julgeolekuministeeriumi aruandes 12liikmelise
bandiitliku luuregrupi likvideerimisest Võrumaal.“
Kas oli reetur - äraandja?
Selle haarangu pani 28. detsembri varahommikul kella
5 paiku toime Võrus asuv
NKGB väeosa 4. rood. Kas oli
teejuhte kohalike hulgast või
mujalt, kes juhatasid venelased otseteed varjatult punkri
juurde? Jutu tasemel oletusi
on mitmeid.
Voldemar Pähn Saatse vallast,
sündinud 1925. a, põgenes
Punaarmeest 13. veebruaril
1945. a ja varjas mingil ajal
end koos Lükkä meestega.
Ta lahkus varasügisel Võrumaalt ja arreteeriti Harjumaal
23.09.45 (teistel andmetel
15.11.45). Ülekuulamisel rääkis Pähn, et Keem, Oras,
Lukud ja Pruus varjavad end
Keretü soos, kuid punkri asukohta ta ei teadvat. 1946. a
suvel Võru õpilased Patareis
uskusid, et äraandja oli Pähn.
Aaropile on ta nüüd öelnud,
et teadis, et Nursi punker on
olemas, kuid asukohta tema
ei tea. Võru koolipoiss Vello
Peedosk, Noored Partisanid
liige, kes 1946. a pääses arreteerimisest ja arreteeriti Tartus
20.10.1948. a uue organisatsiooni - Viis Venda liikmena,
on rääkinud, et temale oli
ülekuulaja öelnud, et julgeolek
sai sokutada punkrisse ühe
oma mehe, kulaku poja. Nime
ta muidugi ei öelnud.
Järgneb
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Riigikaitselaagrid

Eesti gümnaasiumidel ja
keskkoolidel ning kutseõppe
asutustel on riiklikus õppekavas valikainena Riigikaitse
alused, mida õpivad nii noormehed kui neiud. Viimaseid
on mõnel õppeaastal olnud
rohkemgi kui noormehi. On
ka neide, kes kooli lõpetamise järel on valinud omale
kaitseväelise kutse ja on
asunud peale ajateenistuse
sooritamist õppima meie
Kõrgemas Sõjakoolis ohvitseriks. Üks neist on Viljandi
Maagümnaasiumi vilistlane
Anna-Maria Kaseoja, kes on
ka Sakala maleva liige.
Nimetatud valikaine koosneb
kahest kursusest, mõlemad mahus 35 õppetundi ja jagunevad vastavalt
teoreetiliseks õppeks ning
praktikaõppeks. Kogu kursuse edukalt läbinud õpilane
saab kaitseministeeriumi
poolt tunnustusena hõbedase rinnamärgi. See on
üldhariv õppeaine ja mingeid
õiguslikke eeliseid näiteks
ajateenistusse astumisel
või Kaitseliiduga liitumisel
see ei anna. Küll annavad
need kursused aga teadmisi ja kogemusi riigikaitse
valdkonnast üldse ja konkreetselt näiteks relvaõppe,
topograafia, riviõppe ja ka
esmaabi osas. Kui õppeaine
teoreetiline osa võetakse
läbi peamiselt klassiruumides, v.a. paar teemat,
näiteks riviõpe ja topograafia
õpe, siis praktika osa toimub
3-5 päevalises (olenevalt
ressurssidest) riigikaitse
laagris, mis üldjuhul toimuvad looduses. Sakala Malev
on selliseid laagreid Viljandi-

maa koolidele korraldanud
juba 1999. aastast alates.
Maakonnas ei ole teist militaarset struktuuri, kes saaks
selliseid laagreid korraldada.
Loomulikult paneb see malevale teatud lisakoormuse,
mis annab eriti tunda instruktorite töös. On siiski meeldiv
tõdeda, et koostöö koolidega
on viimasel ajal paranenud
ja ka koolid on andnud oma
võimaluste piires panuse
laagrite paremaks korraldamiseks. Seda eriti Viljandi
Kutsekeskkooli poolt. Malev
omalt poolt on viimastel aastatel optimeerinud laagrite
korraldamise aegu ja mahtusid. Kuna maakonna põhjapoolsemate - Suure-Jaani
ja Võhma - Gümnaasiumide
õpilased on viimastel aastatel kasutanud naabermaakonna, Järva Maleva,
teenuseid riigikaitse laagrite
korraldamisel, on Sakala
maleva koormus osutunud
mõnevõrra kergemaks.
Möödunud õppeaastal ei
õpitud seda valikainet Viljandi Paalalinna Gümnaasiumis
(esimest korda peale seitset aastat ja seda huviliste
puudumisel ?!), Tarvastu
Gümnaasiumis ja Olustvere
Teenindus- ja Maamajanduskoolis. Viimases kahes
koolis ei ole seda õpet seni
veel üldse korraldatud.
Sakala malev korraldas maija juunikuul kaks riigikaitse
laagrit, millest võttis osa kokku üle 130 õpilase Viljandi
Ühendatud Kutsekeskkoolist, Viljandi Maagümnaasiumist, Viljandi C. R. Jakobsoni
nim Gümnaasiumist, A. Kitzbergi nim Gümnaasiumist

ja Abja Gümnaasiumist.
Laagri jätsid, allakirjutanu arvates subjektiivsetel
põhjustel, pooleli 5 õpilast,
kellel tuleb kooli lõpetamiseks laager uuesti läbi
teha tuleval aastal. Suurem
osa õpilasi tegi laagri edukalt läbi. Lõpurivistusel olid
õpilased küll suht väsinud,
aga meeleolu poolest reipad ja rahulolevad. Elu on
ju nii seatud, et see, mida
sa kasvõi ühe korra omal
nahal oled kogenud jääb
palju paremini meelde ja on
ka igati arusaadavam kui
kümme korda vaid kuuldud
või nähtud tegevus. Juba
mitmeid aastaid riigikaitse
aluseid Viljandi koolides
õpetanuna on allakirjutanul
tekkinud üsna kõnekas pilt
tegelikust olukorrast. Üldisel
öeldes ei tea gümnaasiumi
astunud õpilased (10. klass)
Eesti riigikaitsest ega selle
korraldusest pea midagi.
On siiski üksikuid õpilasi,
kes selle teema vastu ise on
rohkem huvi tundnud ja vastavat kirjandust lugenud või
on tegutsemas Kaitseliidu
noorteorganisatsioonis. Ja
on ka arusaadav, et noored
seda teemat ei tea, kuna
ka nende vanemad ei tea
sellest suurt midagi. Nendes
peredes, kus on või on olnud
kaitseväelasi, on teadmiste
tase pisut parem. Kurb on
aga see, et õpilaste teadmised näiteks ajaloos ja ka
maateaduses (geograafias)
on üpris kesised. Ei orienteeruta ajaliselt ega teata meie
ajaloo tähtsamaid sündmusi.
Kui ikka terves klassis mitme
minuti vältel keegi ei suuda

meenutada kunas toimus
eestlastele võidukas lahing
maale tunginud saksa rüütlite ja nende liitlaste vastu
Ümera jõel või mis aastal
algas Jüriöö ülestõus, pole
millegagi hoobelda. Sageli
eksitakse üsna rängalt I ja II
Maailmasõja alguse ja lõpu
aegadega või paigutatakse
näiteks Eesti Vabadussõja
lahingutes langenud tuntumad ohvitserid tegutsema
veel II Maailmasõja lahingutessegi. On mõistetav, et
põhikooli lõpetanud õpilane
ei pea oskama lugeda topograafilist kaarti ega oskama
rivis toimida määrustikujärgsete käskluste kohaselt
või veel vähem oskama
käsitseda tulirelvi. Seda
kõike ju alles gümnaasiumi
ainetundides õpetataksegi,
aga üldainete ja üldteadmiste nõrk tase ei ole just
eelduseks Eesti sõjaajaloo
või tänapäeva kriiside ja
relvakonfliktide mõistmiseks
ja edukaks valikaine õppimiseks. Nagu teistegi ainete
puhul torkab silma õpilaste
väga väike lugemus, isegi
riigikaitse õpikut ei suvatseta
sirvida, korralikust lugemisest rääkimata.
Vaatamata kõigele õpilastel
huvi selle valikaine õppimise
vastu on. Mõnel puhul võib
olla probleemiks see, et
seda õppeainet ei ole juba
põhikoolis piisavalt õpilastele tutvustatud või on seda
tehtud liiga ühekülgselt või
ka oskamatult. Aga kõike
saab ju alati ka paremini
teha. Möödunud sügisel
esitati riigikaitse õpetajate
seminaril meie kaitseministrile ettepanek, et seda
valikainet lihtsamal kujul ja
võib-olla väiksemas mahus
hakata õpetama ka näiteks
põhikooli 8. klassi õppeainena. Kindlasti on see seotud
suurenevate kuludega kuna
ka gümnaasiumides ja kutseõppe asutustes on see
aine muutunud üha enam
soosituks. Seetõttu ei saa
ilma analüüsimata ja kaalumata, mida annab selle aine
laiendatud õpetamine meie
riigi kaitsevõimele üldse,
teha asjakohaseid otsuseid.
Aga eks siingi loodetavasti
aeg annab arutust.
Rein Kikas
riigikaitse aluste õpetaja

Palju õnne!
Juuli
Arno Kallas
Heino Mäearu
Helve Kirul
Anatoli Hupponen
Toomas Aavasalu
Margus Elizarov
Peeter Sinimets

87
84
60
60
25
25
25

August
Johannes Pihl
Jaak Suurkask
Kalle Dobkevitš
Heimo Hartikainen

93
75
70
60

EELTEADE
NKK Sakala Ringkonna naised Seasaare näitetrupi kaasabil
ja kutselise näitleja Terje Penniega peaosas valmistab ette
Liis Lukki poolt kirjutatud näidendi Mari lugu lavastust TÜ
Viljandi Kultuuriakadeemia tudengi Siim Maateni käe all.
Mari lugu on NKK esimese ja kaua-aegse esinaise Mari
Raamoti elulool põhinev näidend.
Esietendus on planeeritud anda 18. augustil k.a. Viljandi
Ühendatud Kutsekeskkoolis, Vana-Võidus ja peale seda
veel viiel korral erinevates Viljandi maakonna paikades.
Kuna näidendi lavale toomisega kaasnevad kulud, mida
pole ringkonna eelarves ette nähtud, on oodatud annetused
selle ettevõtmise toetamiseks.
Raha saab kanda arvele:
saaja Kaitseliit, a/a 10022002422007, viitenumber
620201100119, selgitus – M. Raamoti näidendi toetuseks
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