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Noorte Kotkaste 82. aastapäev
Seekordne Noorte Kotkaste aastapäeva aktus
toimus 27. mail Viljandis,
Maagümnaasiumi algklasside maja aulas. Aktus oli
seekord eriti isamaaline,
sest lisaks rahvuslipule
kaunistas seda ka rahvuslind – suitsupääsuke, kes
juba pisut enne aktust oli
aulas oma koha sisse võtnud ja lendles kogu aktuse
aja koosolijate kohal omakeeli häälitsedes. Kella
13-ks olid asjaosalised aulasse kogunenud ja Viljandi
Maagümnaasiumi õpilane,
noorkotkas Gunnar Hunt
alustas teadustamist. Pidulikult toodi sisse riigilipp
ja Noorte Kotkaste lipp.
Loomulikult kõlas kohe selle järel ka meie riigihümn.
Siis esinesid Karksi-Nuia
A. Kitzbergi nimelise Gümnaasiumi kodutütred ja
noorkotkad, keda juhendas
sealse muusikakooli direktor Margus Põldsepp.
Peokõne ja ülevaate Noorte Kotkaste organisatsiooni
tegevustest ja olukorrast
tegi Noorte Kotkaste peavanem Silver Tamm. Noori
oli tulnud tervitama Kaitseliidu Peastaabi ülem,
kolonel Kajari Klettenberg,
kes on Viljandi Maagümnaasiumi vilistlane. Taas
oli muusikaline vahepala
ja seekordseks esinejaks
oli ansambel Linnutee samuti Margus Põldseppa
juhendamisel.
Siis saabus pidulik hetk,
kui hakati üle andma autasusid parimatele organisatsiooni liikmetele ja
toetajatele – abilistele.
Noorte Kotkaste peavanema tänukiri anti kokku
58 noorkotkale, neist 12
Sakala malevast, 11 Harju
malevast, 8 Viru malevast, 7 nii Rapla kui Tartu
malevast, 5 Tallinna malevast, 4 Põlva malevast,
3 Valgamaa malevast ja 1
Võrumaa malevast. Noorte
Kotkaste peavanema teenetekiri anti kolmele noorkotkale Harju malevast,
kahele Põlva malevast, ja
ühele nii Tallinna, Tartu kui
Võrumaa malevast. Eeskujuliku noorkotka märgiga
tunnustas Noorte Kotkaste
keskjuhatus nelja noorkotkast Harju malevast ja
ühte Võrumaa malevast.
Teenetemärgiga tunnustas
Noorte Kotkaste keskjuha-

tus nelja Võrumaa maleva
liiget, kahte nii Harju kui
Tartu malevast ja Sakala,
Põlva, Tallinna ning Viru
malevast igast ühte liiget.
Jaan Kukke Rapla malevast tunnustas Noorte
Kotkaste keskjuhatus Lembitu ristiga. Aitaja märk anti
Aivar Aasale Harju malevast; Kaie Kensap-Kukkele, Tarmo Tammusele,
Käru ja Vigala vallale ning
Rapla Ühisgümnaasiumile
Rapla malevast ja maakonnast; Svetlana Operile
Valgamaa malevast ning
Ene Ehrenpreisile Viru
malevast.
Ustava sõpruse märgiga
tunnustati Karin Murut Tallinna malevast ja Haaslava
valda Tartumaalt.
Noorte Kotkaste teeneteristi III klassi vääriliseks
hinnati staažikas Järva
Maleva pealik, mjr Arvi
Niglas, tema kolleeg Harju
malevast mjr Urmas Susi
ning veel Jaak Kross Rapla malevast, Andrus Salu
Tartu malevast, Jaak Lepik
Viru malevast ning Jana
Kähr, Heli Maaslieb, Külliki
Mattus, Aivar Mägise, Merike Niitmets ja Agu Raju
Võrumaa malevast. Noorte
Kotkaste teeneteristi eriklassiga tunnustati pikaajalise ja tõhusa koostöö
eest Harry Lähkerit ja Raul
Vabasalu Harju malevast.
Autasustatuid ja pidupäevalisi õnnitlesid Kodutütarde peavanem Angelika
Naris, kes kinkis Noorte
Kotkaste organisatsioonile
kella, sümboliks mõlema
organisatsiooni ühisest
ajast, Noorte Kotkaste
vanematekogu esimees
Hannes Võrno, Kaitseliidu
vanematekogu liige Enn
Tarto ja Naiskodukaitse
esindajana NKK Sakala
Ringkonna esinaine Tiina
Ott, kes andis kingitusena
üle lilleseade, Politsei- ja
Piirivalveameti esindaja
kinkis sünnipäevalistele
gravüüri.
Sellega oli ka aktus lõpule
jõudnud ja lipud viidi taas
aulast välja. Pidu aga jätkus kooli siseõuel, kuhu
külalistele ja peolistele oli
kaetud lauad. Sealt avanes
ka ilus vaade maalilisele
Viljandi järvele ja värske õhk aitas kaasa heale
isule. Samas toimus ka
pildistamine suuremates

ja väiksemates gruppides.
Rõõmsas tujus ja korralikult keha kinnitanuna asusid pidulised koduteele ja
jõudsid ka õnnelikult oma
malevatesse, et seal jätkata oma meeldivat ja kasulikku tegevust kasvamaks
tublideks Eesti meesteks
ja tarkadeks kodanikeks,
kes tulevikus viivad meie
riiki ja rahvast edasi. Jõudu
ja edu neile!
Ain Laane
NK Sakala Maleva
instruktor
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Lembitu üksikkompanii väliõppus
Viljandi, juuni 2012

Leina- ja võidukuu
Aasta jõuab poole peale. Käes on juunikuu. Meie rahvale
on see toonud nii õnne kui õnnetust. Oli ju juba kauge
1919. a juunikuu see, mis tõi meie rahvaväele suure võidu
vihatud Balti parunite Landeswehri ja saksa Rauddiviisi üle.
See oli põhjuseks, miks kindral Põdder tegi ettepaneku
hakata 23. juunit pühitsema kui Võidupäeva. Kahjuks ei
lasknud suured ja vägevad meil seda võidupäeva palju
kordi tähistada ja asemele pakuti hoopis leinapäev – 14.
juuni. Sel ööl ja päeval 1941. aastal vangistati ja küüditati
Venemaale enam kui 10 000 Eestimaa elanikku, mehi,
naisi, lapsi ja vanureid. Nende ainsaks süüks oli see, et nad
olid ausad ja tublid Eesti Vabariigi kodanikud. Need aga,
kes ausust ei hinnanud ja salamahti leppisid kokku meie
orjastamises, pidasid neid naisi, lapsi ja vanakesi endile
ohtlikeks vaenlasteks, kes kuulusid hävitamisele, aga enne
tuli nendelt ikka veel 7 nahka nülgida, et „proletariaadi
diktatuur“ saaks selle arvel paremini maailmarevolutsiooni
korraldada. Tänaseni sonivad „Kremli ööbikud“ oma laulu
eestlaste, lätlaste ja leedukate „päästmisest“ nii kapitalismi
orjusest kui fašistide okupatsioonist ja peavad tõsiseid
plaane, kuidas meid tagasi „impeeriumi paradiisi“ rüppe
saada. On mida mäletada ja keda mälestada ning on ka
seda, millele mõelda.
Äsja Lätis, Valmieras, olles kuulsime ka naabrite kõnedest
seda, et üheskoos võideldes suutsime vaenlasest jagugi
saada, aga siis ei suutnud valitsused (aga mitte rahvad)
enam koos mõelda ja veel vähem tegutseda, milles võibolla ei puudunud ka kellegi „karvasel käel“ oma roll, ja seda
kasutati kohe ära. Me teame, kui raske oli meie põhjanaabritel Talvesõja lõpus. Jõud oli otsakorral ja vabadus ning
iseseisvus rippus sõna otseses mõttes lausa juuksekarva
küljes. Saatus säästis neid, nii üldiselt arvatakse. Kuid võibolla saame meiegi veel teada 75 aastaks saladuseks kuulutatud allikatest, kuidas kõik tegelikult oli ja miks nii läks ning
et võitjate poolt kirjutatud „ajalugu“, mida meile on õpetatud
ja tõe pähe kuulutatud, on tegelikult müüt. Maailmas on
veel piisavalt jõude, kes hea meelega säilitaksid seda müüti
lõpmatuseni. Vanarahva tarkus aga ütleb, et nõela kotti ei
peida. Pole vaja erilist tarkust ega eriteadmisi, et mõista
lihtsat tõde – headust ja ausust pole vaja varjata ega pikka
aega saladuses hoida, küll aga teevad nii kurjategijad, sest
neid võib tõe ilmsiks tulekul tabada karistus või vähemalt
hukkamõistmine ja vähe on maailmas kurjategijaid kes ise
endid välja annavad ja oma tegusid tunnistavad. Suured
kurjategijad ei taha seda kunagi teha. Seepärast tuleb oodata, kuni arhiivides aastakümneid lebanud tõendiallikad
avanevad või need sunnitakse avama. Ütleb vanasõnagi
– kes kannatab, see kaua elab. Siiani on kannatajaks olnud
TÕDE. Küllap elab temagi üle VALE ja inimkond saab taas
mõistlikult elama hakata ilma maailmarevolutsioonideta ja
ilma kolooniateta ning võimuvõitluseta, sest viimane viib
kokkuvõttes ikka ainult hukatusse.
Kogume siis ilusa suve jooksul energiat, et kannatlikult
edasi elada, kuid samas olla piisavalt valvel, et kurjad
vaimud meid kimbutama ei hakkaks või oma pahategude
allikaid ei hävitaks. Elame ja tegutseme nii, et ei korduks
1941. a 14. juuni ega 1939. a 23. august. Püüame elada
targemini, koos sõpradega.
Ja mitte väheoluline pole ka see, et Oma Maa võib juunikuul ära märkida ka väikest juubelit. Nimelt on käesolev
lehenumber 150!
R.K.

Sakala malev,
Kevadtorm ja
Kotkalend
K

äesoleva aasta maaväe
suurõppusest Kevadtorm
võtsid osa ka Sakala maleva
ohvitserid. Tõsi, neid ei osalenud seekord palju, aga seeeest parimad. Suurõppusest
Kevadtorm 2012 võttis üldse
osa ligemale 4 700 võitlejat,
nende hulgas pea 1 600 reservväelast, kellest omakorda
400 olid ka kaitseliitlased.
Abiks ja toeks vastutegevuse
korraldamisel meie eliitüksusele – Scoutspataljonile
olid 200 võitlejat Lätist ja 40
võitlejat Leedust. Suurõppust
külastas lisaks Eesti Vabariigi
presidendile, kaitseministrile,
Kaitseväe juhatajale ja Kaitseliidu ülemale ka Soome
maaväe ülem, kindralleitnant
Raimo Jyväsjärvi.
Sakala malevast osalesid

õppusel maleva pealik, mjr
Kalle Köhler, staabiülem, kpt
Marek Susi, väljaõppe jaoskonna ülem kpt Andres Lapp.
Mjr Köhleri ülesandeks oli
hinnata pataljoni tegevust õppuse käigus. Kpt Susi tegutses
vahekohtunikuna kompanii
tasemel ja tema ülesandeks
oli olukordade hindamine võimalikult reaalsele olustikule
ligilähedaselt ning dünaamiliste muutustega kaasnevalt
uute ülesannete ja olukordade
kirjeldamine allüksuste ülematele. Ta määras ära võimalikud
reaalsed „kaotused“ ja muud
lahinguolukorras tekkinud olukorrad. Kpt Lappi ülesandeks
oli seekord Kaitseliidu võitlusgruppide tegevuse koordineerimine maastikul.
Lembitu üksikkompanii ülem,

Laupäeval, 12. mail, kell 4
hommikul helises mu äratuskell
ja veel unisena mõtlesin, miks
ta mind äratab. Tuli meelde, et
täna on väliõppus Lillis millest
pean oma rühmaga osa võtma. Panin riidesse ning võtsin
mõne suutäie süüa ja panin siis
auto soojenema, sest oli vaja
peale võtta ka Vastemõisa mehed. Kui see oli tehtud, võtsin
suuna Võhmasse, kus ootas
pealevõtmist veel viis meest.
Nagu ikka juhtub, jäi mõni
noorem mees pisut hiljaks, sest
ärkamisega on probleeme.
Maleva staabi juurde jõudsime
natuke peale kella kuute ja selgus, et olime koguni esimesed,
kes kohale jõudsid. Natuke oli
ootamist ja saime kätte oma
relvad ja saime ka autole peale laadida õppuseks vajaliku
varustuse. Kohale olid tulnud
pioneerid, luurajad ning meie
TT-rühm. Ametis olid ka kõik
asjaomased maleva ja külalisinstruktorid. Enne rännakut Lilli
toimus rivistus, kus lpn Lauri
Nälk andis meile ülevaate kogu
õppuse kohta. Kõik rühmad
said omale õppuse plaani. Kui
kõik võitlejad ja kogu vajalik
varustus oli autodele paigutatud, alustasime motoriseeritud rännakut Lilli poole. See
kestis ligikaudu tund aega.
Kui olime kohale jõudnud,
algas kohe tegevus vastavalt
plaanidele. Meie rühm kinnitas
märklaua alused postide külge
ja alustasime laskeharjutusega
A-1-A-3. Harjutus sujus väga
hästi. Alguses lasid vanemad
mehed ja pärast nooremad,
kuna mõningad neist olid lasketiirus lausa esimest korda. Samal ajal kostus eemalt metsast
automaadi laske ja haamrite
toksimist. Luurerühm harjutas seal õppuse ülesandeid

ning pioneerid ehitasid veele
ülejooksu silda jalaväelaste
tarvis. Peale laskmist koristame tiiru enda järelt ära ning
suundusime lõunale. Seekord
tuli süüa teha igal mehel endal hommikul välja jagatud
kuivtoidu pakkidest. Kui olime
lõunatanud, algas kuulipilduja
õpe lpn Nälgi juhendamisel,
kes oli meie rühma instruktoriks. Kõik rühma liikmed said
relva lahti võtta ja kokku panna.
Peale väikest vaheaega kuni
õhtupimedani välja õppisime
rühmaga veel erinevaid varitsuse liike ja samuti seda, kuidas
toimida siis, kui ise sattume
varitsusele. Saime ka proovida,
kuidas varitsust korraldada,
kuna järgmisel hommikul pidime sellega üllatama luurajaid.
Õhtu hämaruses püstitasime
kolmnurk-laagri, ja laagri ülemaks määrati mind, sest olin
ainuke rühmaülem, kes oli see-

kord kodust välja tulnud. Sain
siis harjutada Kaitseliidu koolis
õpitut. Öö möödus rahulikult.
Pühapäeva hommikul kell 6 oli
äratus, siis hommikusöök ning
seejärel sain instruktorilt kaardi
korraldatava varitsuse asukohaga ja andmetega, mis ajast
mis ajani peame varitsuses
olema. Nüüd andsin juhtimise
üle jaoülemale, kuna ka temal
oli vaja harjutada varitsustegevuse juhtimist. Luurasime
välja varitsuse ala ja mõningate
viperustega ka teostasime
varitsuse. Üldpildis jäädi meie
tegevusega rahule. Peale instruktoritelt tagasiside saamist
asusime õppuse ala koristama
tühjadest padrunikestadest ja
muust prahist, mis sinna oli sattunud. Seejärel oligi aeg asuda
jälle autodele ning alustada
tagasirännakut maleva staabi
juurde. Selgus ka tõde, et
peame veel harjutama kolonnis

sõitu, kuna esimene auto lausa
kihutas eest minema. Peale
maleva staabi juurde jõudmist
tõstsime varustuse autodelt
maha, ladustasime ja asusime
siis oma rühmaga kordama 90mm tankitõrjekahuri ja 84-mm
TT-granaadiheitja Carl Gustavi
käsitsemist. Lõpuks oli aeg ka
relvad ära puhastada. Sellega
läks aega natuke rohkem kui
tavaliselt aga saime hakkama.
Ja siis oli aeg taas kodu poole
sõita. Tuleb tunnistada, et õppus oli hästi organiseeritud ja
läbi viidud nii tagalateenistuse
kui instruktorite poolt. Mehed
jäid õppusega igati rahule ja
saadud kogemused kuluvad
edaspidi marjaks ära.
Ove Ainsalu
n-vbl
Sakala Maleva Lembitu
üksikkompanii
TT-rühmaülem

Taas Valmieras
Laupäeval, 26. mail, korraldati
Valmieras taas üsna suurejooneline ettevõtmine Vabadussõjas võidelnud ja langenud
koolipoiste mälestuseks. Selle
ettevõtmise hingeks ja peakorraldajaks on Valmieras
paikneva Zemessardze 22.
jalaväepataljoni ülem, kolonelleitnant Māris Tūtins. Olulist
kaasabi osutasid ka Valmiera linnavalitsus ja Valmiera
Riigigümnaasium, eesotsas
direktori Jānis Zemlickisega,
kes on ka linnanõukogu (meie
mõistes linna volikogu) liige.
Ettevõtmist austasid oma kohalolekuga ja sõnavõttudega
Läti Parlamendi (Saeima)
liikmed Romans Naudiņs ja
Guntars Bilsens, kelle vanaisa, noore leitnandina, võttis
samuti osa Vabadussõjast ja
oli ka Valmiera koolipoiste roodu ülemaks. Samuti oli kohal
Zemessardze ülem, kolonel
Leonids Kalniņs. Kõnega esines Valmiera linnapea Inesis
Bokis. Ettevõtmine korraldati

juba kolmandat korda ja teistkordselt võtsid sellest kutsututena osa ka Sakala Maleva
esindajad eesotsas maleva
staabiülemaga, maleva pealiku ülesannetes, kpt Marek
Susiga, kellele assisteerisid
kaitseliitlane, vbl Priit Silla ja
allakirjutanu. Kuna tegemist
on eestkätt noortele suunatud
ettevõtmisega, siis olid oma
lippude all kohal ka Noorte
Kotkaste Sakala Maleva ja
Kodutütarde Sakala Ringkonna esindajad, keda juhtisid
Noorte Kotkaste instruktor Ain
Laane ja tublid noorte rühmajuhid v-vbl Meelis Eelmaa ja
vbl Harri Mäesalu. Loomulikult
olid hulgalisemalt esindatud
ka Läti sõsarorganisatsiooni
Jaunsardze noored, aga ka
seeniorid – enne II Maailmasõda Lätis tegutsenud
Aissardze eakad härrad omaaegsetes vormiriietes. Toimus
traditsiooniline kaitseväeline
jalutuskäik läbi linna, kus
marsirütmi andis Läti sõjaväe-

orkester ja kolonni eesotsas
marssisid Zemessardze võitlejad. Kolonni vahepeatus oli
Püha Simeoni kiriku juures,
kus mälestati 1919. a Valmiera vabastamisel langenud
Viljandi koolipoissi Viktor Anderson, VR I/3, kelle mälestuseks möödunud aastal
avati kiriku seinale kinnitatud
mälestustahvel, kuna Viktor
Anderson langes vaatlejana
just selle kiriku tornis. Samas peeti lühikesed kõned
ja asetati lilled mälestustahvli
ette. Seejärel suundus kolonn
umbes 400 meetri kaugusel
asuva metallist roosi kujulise
mälestusmärgi juurde, mis
asub samal kohal, kus 1919.a.
maikuul moodustati Eesti
6. jalaväepolgu koosseisus
võidelnud Viljandi koolipoiste roodu eeskujul Valmiera
koolipoiste rood. Valmiera
poisid võitlesid küll ainult
Landeswehri vägede vastu,
aga tegid seda oma võimete
kohaselt hästi. Sellel roodul

(meie nüüdse keelepruugi kohaselt – kompaniil) oli ka oma
lipp, mis on sõjaväelises mõttes ebareeglipärane, sest oma
lipu õigus on tavaliselt alates
pataljoni suurusest üksusest.
Mõned aastad tagasi see lipp
restaureeriti ja nüüd toimub
Vidzeme regiooni keskastme
koolide vahel iga-aastane
sõjalis-sportlik mitmevõistlus,
mille võitja saabki aastaks
lipu oma valdusesse. Ettevõtmine köitis ka linnarahva
tähelepanu ja selle lõpetas
linna kultuurimaja esisel platsil
sõjaväeorkestri esinemine ja
Läti vahipataljoni ühe rühma
üsnagi keeruline vigurmarss,
vintpüsse M-14 käsitsedes,
mis lõppes kolme efektse
kogupauguga. Järgnes tagasihoidlik vastuvõtt kutsutud
külalistele, kus sai vabalt veel
mõtteid vahetada ja kus korraldajad tänasid Sakala Maleva esindajaid osavõtu eest.

lpn Arli Okas, maleva instruktor
v-vbl Toomas Elias ja mõned
võitlejad olid samal ajal abiks
Kaitseliidu Kooli allüksuste
pealikute lõpuharjutuse Kotkalend läbiviimisel. Aga oli neid
ka õppuritena osalemas. Viimastest NAK kursuse läbinud
Urve Loit tegi läbi kogu kava
ja osales Kevadtormilgi, kus
sai lahinguolukorras harjutada
jaoülema tegevusi. Õppusel
osalejad said oma võimeid ja

oskusi proovida nii kompanii
ülema, tema abi, kaugtule ohvitseri kui ka kompanii veebli
rollides. Lõpuharjutus toimus
mitmes etapis ja kõige lõpuks
liitusid Kotkalennu õppurid
Kevadtormi õppusega, olles
määratud sinna kompaniiülemateks, et veelgi reaalsemas
olukorras ennast proovile panna. Lpn Okas sai aga ennast
testida pataljoni staabi ohvitserina. Ta väitis selle kohta

nii, et üks asi on lahingukäsku
koostada tavaolukorras ja
hoopis midagi muud on seda
teha reaalses lahinguolukorras, kus aeg on piiratud ja
olukorrad muutuvad kiiresti
ja ootamatult. See oli ka tõenäoliselt vastsetele Kaitseliidu
kompaniipealikutele heaks
stressitaluvuse testiks. Et õppused olid hästi korraldatud
näitab seegi, et kõigil küsitletutel jagus õppuste kohta vaid

kiidusõnu. Seega kõrgemate
ülemate ja välisvaatlejate igati
positiivsed hinnangud ei ole
mee mokale määrimine vaid
tõsine tunnustus. Ainult nii,
harjutades ja aina paremaks
ning tugevamaks muutudes,
saame tagada oma riigi ja
rahva turvalisust.

Rein Kikas

R.K.
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Meil metsad veel
on vabad

Veel metsad meil on vabad
ja võimsalt mühavad
ja soode sopid, rabad
me mehi varjavad.
Ref: Jää kindlaks eesti veri
jää kindlaks Eestima
ei iial tibla ori
küll eesti rahvast saa.
Veel päike taeva serval
ei ole looja läin´d
ehk pilved õudsad mustad
küll tast on üle käin´d
Ref: Jää kindlaks....
Veel eesti rahvas elab
ja visa võitlust peab
ning vene korda põlgab
ja kommunismi neab.
Ref: Jää kindlaks....
Veel eesti rahva rinnas
on vabaduse püüd
ja meie elu hinnaks
on võimas võitlushüüd.
Ref: Jää kindlaks....
Me Eesti saab kord vabaks
ja tõuseb võimsana,
ei iial enam luba
end siis ta orjast´a.
Ref: Jää kindlaks...

(Viisi autor V. Oksvort.
10. Rohelise Partisanide Pataljoni laul. KGB arhiiv)
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Mälestused
Metsavenna laulud. Lükkä punkris langenud metsavendade mälestuskivi avamisel 30. mail 2009. a

Metsavenna
elu lõbus

Politruk
See oli muistsel aal
kui vabariik me maal
ja venelasel kitsaks läks omal maal.
Ref: ai-ui-ai-jaa, ti-ral-lal-laa
ja venelasel kitsaks läks omal maal.
Siis tulid punaväed,
kui ehtsad kaltsumäed
ja kaasas nendel oli politruk

Ref: ai-ui-...
Siis paugu panin ma
ja paugu panid sa
ja kogupaugu raibetele korraga
Ref: ai-ui-...
Siis naha võtsin ma
ja naha võtsid sa
ja saatsime ta Stalinile parkida.

Ref: ai-ui-...
Siis metsa läksin ma
ja metsa läksid sa,
et saaks neid politrukke küttida
Ref: ai-ui-...
Siis püssi võtsin ma
ja püssi võtsid sa,
et saaks neid politrukke lasta ka.
Ref: ai-ui-...
Mina vait kui sukk
ja püss on vait kui tukk
ja põõsa taga krabistab politruk

Ref: ai-ui-...
Sain lubjavildid ma
ja vatijope sa
koos nende seltsimeeste täidega.
Ref: ai-ui-ai-jaa, ti-ral-lal-laa
ja sõit läks Siberisse lauluga.
On tuntud ka Metsa läksid sa
nime all. Viis rahvalik,
sõnad metsavendadelt

Mets mühiseb
Mets mühiseb nii võimsalt kutsuvalt
võid varju siit sa leida puude alt
:,:kui kommunistid pimedamal ööl
sind kodunt tahtvad viia sunnitööl:,:

Mets mühiseb ja laulab kuuliprits
ja tibla põgeneb kui kaljukits
:,:ja kõrvus tal on lõikav surmatuul
ta tabab peagi metsamehe kuul:,:

Mets mühiseb veel vabaduse viit
on metsa jõus me metsameeste liit
:,:ei iialgi ei tibla särgi ees
ei värise me eesti metsamees:,:

Rahvalik viis, laulsid Lükkä punkris
elanud metsavennad. KGB arhiiv

Metsavenna elu lõbus
kas sa seda ei tea
raba rüpes põõsa vilus
sääsed lendvad ümber pea

Kodumetsa raal
Oma kaunil kodumetsa raal
seisan, kallim mina relva na´al
mõtlen meie väikse Eestile
mida rüvetab me vihat´ vaenlane.

:,:hollarii-hollaraa
hollarii-aiia-iia-hollaroo:,:

Ref: hailii-hailoo, hailii-haloo
meid kutsub kauni kodumetsa kaja
hailii-haloo, hailii-haloo
siin varju leidnud metsavenna maja.

Voodiks mättad, tekiks udu
padjaks vana vettind känd
pruudiks kaisus on truu kone
meelest läinud tädirand.

Siberisse viidud vennad-õed
isad, emad, ausus, usk ja tõed
kodupinda vaevab jõhker võim
bolševike saagiahne röövlihõim

Tantsumuusikaks sul mängib
tibla kuulipilduja
mõni noot sust läbi tungib
oma tinast sisuga.

Ref. Hailii....

Ja kui lahingus sa langed
lähed igaviku teed
leinarüüks sul lumehanged
pisarateks taevaveed.
Metsavenna elu lõbus
kas sa seda ei tea
kui mu laulu sa ei usu
ise proovima siis pead.
Rahvalik viis,
sõnad Ilmar Mõttus

Olgem kindlad, ükskord koidab päev
millal lõpeb alandus ja vaev
kaob me pinnalt võõras vägivald
turjalt punareeturite võigas tald.
Ref: hailii...
Eesti metsale siis oodi loon
tänusõnad kangaks koon
et meid varjanud te raskel aal
võõra vägivalla ajal Isamaal.
Ref: hailii....
Rahvalik viis,
sõnad Ilmar Mõttus.

Järgneb

Vene politoloog Baltimaade ja Venemaa suhete tulevikust
6. märtsil käesoleval aastal tegi
SRÜ Instituudi nn. „Pribaltika“
osakonna juhataja, politoloogia
doktor Mihhail Vladimirovitš
Aleksandrov ettekande Moskva
Riikliku Ülikooli ajaloo teaduskonna ümarlauas teemal „Balti
riikide poliitilise arengu uued
tendentsid ja tulevased suhted
Venemaaga“. Selle ettekande
venekeelne tekst on avaldatud
Eesti Keele Instituudi kodulehel 17. aprillil k. a. pealkirja
all „Plaan Baltikumi „tagasitoomiseks“ Venemaa rüppe“.
Allakirjutanu ei ole kohanud,
et Eestis ilmuvad päevalehed
oleks sellele teemale mingitki
tähelepanu pööranud. Seetõttu
toon siinkohal ära kokkuvõtte
sellest ettekandest ja minu
arvates olulisemad lõigud.
M. Aleksandrov mainib ettekande alguses, et ta tahab rääkida
sellest strateegiast, mida Venemaa tulevikus peab arendama
„pribalti“ suunal. Ta väidab,
et ei hinda eriti kõrgelt seda
tegevust, mis seni suhetes
Baltimaadega on saavutatud.
Sisuliselt olla kuidagi moodi
saavutatud „lahutuse“ vormistamine peale N. Liidu krahhi,
aga mingit strateegiat selles
osas tema hinnangul pole seni
Venemaal olemas. Talle näib,
et seda võib seletada nagu kahetist nähtust. Ühest küljest on
need riigid (Eesti, Läti, Leedu)
just-kui postsovjetliku areaali
osa ja teisalt juba integreeritud
euro-atlantilistesse struktuuridesse. Kui SRÜ riikide suhtes
olevat (Venemaal) strateegiad,
mis näevad ette vastavalt võimalustele nende reintegreerimise (loe: taasühendamise
Venemaaga) kuni näiteks Euroaasia liidu moodustamiseni,
juba enam-vähem olemas,
siis Baltimaade suhtes mingit
selgust ei olevat. Seega kerkivat küsimus, kas vaadelda
„Pribaltikat“ kui (Venemaast)
lahkulöönud liiget, kes igave-

seks on üle läinud võõrasse
mõjusfääri või siiski suhtuda
sellesse regiooni, kui ajutiselt
kaotatud postsovjetlikku ruumi, mille tagasipöördumine
tema loomulikku olekusse (в
естественное состояние) on
soovitav ja paratamatu/hädavajalik (необходимо)? Kuni viimase ajani olevat ülekaalus olnud esimene hinnang arvestades, et nad (Eesti, Läti, Leedu)
on liitunud ELga ja NATOga ja
seega olevat küsimus lahendatud. Sellega olevat seletatavad
ka mitmed arutud tegevused
Venemaa võimude poolt, nagu
püüd sulgeda „kaasmaalaste“
organisatsioonide suud nende
võitluses venelaste õiguste
eest oma (pribalti) riikides (??),
sanktsioonide mitterakendamine kui „kaasmaalased“ seda
nõudsid näiteks „pronkssõduri“
mahavõtmise (после сноса
«Бронзового солдата»), (mitte
teisaldamise!), puhul Eestis ja
tagasihoidlik reaktsioon vene
keele rahvahääletuse suhtes
Lätis.
M. Aleksandrovi väitel praegu
(märtsis 2012) vahetuvat Venemaal võim (?!, meie arvates vahetuvad ainult nimed).
Presidendi ametisse asub(s)
Vladimir Putin. Seetõttu on
tema (M.A) arvates oodata
palju ettevõtlikumat ja pealetungivamat (наступательной)
välispoliitikat. See mulje olevat
talle tekkinud peale tutvumist
Putini valimiseelse programmiga. M.A. arvates tuleb presidendil hoida endist kurssi
ja lähtuda sellest, et „Pribaltika“ on Venemaa priviligeeritud huvide loomulik piirkond
(Прибалтика – естественная
зона привилегированных
интересов России). Loomulikult on sm Aleksandrov sellise
lähenemise pooldaja, sest
„vaja on taastada Venemaa
mõjuvõim nendes riikides, kuna
juba Vene tsaarid sajandeid

võitlesid (loe: sõdisid) selle
eest, et saada kontroll selle
regiooni üle, aga Gorbtšov ja
Jeltsin paugupealt loovutasid
selle meie (loe: Venemaa)
geopoliitilistele konkurentidele“. Sm Aleksandrov leiab
koguni, et see olevat vajalik
vene rahvuse etnilise ühtsuse
vaatevinklist (Он важен с точки
зрения этнического единства
русской нации). Lätis ja Eestis elab suur vene kogukond,
kes ei taha assimileeruda ja
säilitab tugevad sidemed Vene
maailmaga (с русским миром).
Aleksandrovi arvates, kui võtta
kurss „Pribaltika reintegreerimisele“ ei maksa karta Euroopa
Liidu ega NATO vastutegevust.
Tulevat lähtuda üldtuntud ajaloolisest aksioomist, et ükski liit
ega koalitsioon maailmas ei ole
olnud ega saa olema igavene.
Seetõttu olevat ka aeg anda
poolreligioosne hirmuvärin Euroopa Liidu ja NATO ees, utiili.
Edasi käsitleb sm Aleksandrov
majandusküsimusi. Väites, et
kui peale II Maailmasõda USA
andis 50% kogu maailma majanduse toodangust, siis nüüd
vaid 20% ja koos Euroopa
Liiduga ainult 40%. Seega on
maailma majanduse bilanss tugevalt muutunud ja see toovat
paratamatult kaasa ka sõjalispoliitilise tasakaalu muutused.
Ja seetõttu, leiab „politoloogia
doktor“, ei suutvat USA enam
kunagi tõusta selliseks üliriigiks
nagu ta oli varem. Euroopa
Liidust arvab sm Aleksandrov,
et see elab üle tõsiseid pingeid
ja ei suuda seda üle elada
ning võrdleb seda N. Liidu
lagunemisega. Põhjuski olevat
lihtne, keegi peab priiskamise
eest maksma ja ta kahtleb,
kas sakslased sellega nõus
on. Huvitav on M.A. väide,
et omal ajal polevat VNFSV
olnud nõus subsideerima NSV
Liitu (ja küllap vist sellepärast
tema arvates – õigemini ainult

väites – N. Liit laguneski. Nii
lihtne see siis oligi!?). Eelöeldust tulenevalt olevat võimalik
tõsine ümberformeerumine
Euroopas. Samaaegselt näeb
sm Aleksandrov, et postsovjetlikus ruumis tugevnevad suundumused reintegreerumiseks,
ehk teisiti öeldes tugevnevat
soov taastada NSV Liit! Ja see
avavat ka teatud võimalused
Venemaa mõju suurendamiseks olukorrale „Pribaltikas“.
Edasi pöördub sm Aleksandrov juba pragmaatilisemate
küsimuste juurde ja leiab, et
kui võtta meie (Venemaa) põhieesmärgiks mõjuvõimu taastamine „pribalti“ regioonis, siis
tuleb nagu öeldakse, määrata
„pealöögi suund“. Teatavasti
polevat midagi halvemat kui
löök harali sõrmedega. Tulevat
leida selline punkt olude lahknemiskohas, mille mõjutamine
viib kogu „pribalti“ regiooni
poliitilise reaalsuse järsule
muutmisele. Tema arvates selliseks kõige perspektiivsemaks
punktiks on Läti. Nimelt Läti
olevat, kui väljenduda klassikute (iseenesest mõistetavalt
marksismi-leninismi klassikute)
sõnadega, „nõrk lüli imperialismi ahelas“ («слабое звено в
цепи империализма»). Seal
olevat kõige enam vastuolusid
– majandusklikke, poliitilisi ja
etnilisi. Lisaks kõigele olevat
Läti ka kultuuriliselt kõige lähemal Venemaale ja seal elab
suur vene kogukond. Puudutades vene keele rahvahääletust
Lätis, leiab Aleksandrov, et
venelased kujutavad endast
Lätis tõepoolest võimsat jõudu,
kuna nad suudavad häälekalt
väljendada oma huve ja tihedalt
liitunutena (!?) välja astuda
ka poliitmaastikul. See olevat
juba iseenesest suur saavutus.
Allakirjutanu ei saa Läti rahvahääletusel osalenud venelaste
hulga ja tulemuse tõttu kuidagi
nõustuda sm Aleksandrovi jä-

reldusega, aga eks vaenuliku
propaganda eesmärgil sobib
Kremli „ööbikutele“ igasugune
vale. Ja stalinlik arsenal selles
valdkonnas on endiselt maailma parim ja ammendamatu.
Edasi järgneb sm Aleksandrovi
poolt juba paljukuuldud Kremli
välispoliitiline mula venelaste
kultuurilisest ja majanduslikust
diskrimineerimisest, nendele
poliitiliste õiguste mitteandmisest jne. Loomulikult ei jää
oma osa saamata ka nn välismaistel geopoliitilistel vastastel,
kes igati õhutavat ja toetavat
venelaste diskrimineerimist ja
mahasurumist „Pribaltikas“ ja
mujalgi (tekib vist jälle küsimus – a potšemu tõ menja ne
uvažaješ?). No ja kuna esineb
selline venevastane välismaine
mõju, siis Venemaa omakorda
on kohustatud osutama vastavat toetust oma kogukonnale.
Kuna venelased Lätis saavad
oma õiguste eest võidelda
ainult parlamentaarsete meetoditega, siis Venemaa peab
neid aitama kõige mitmekesisemate vahenditega. Seega peab
Venemaa võtma kindla kursi
Läti poliitilise süsteemi muutmiseks sel moel, et seal oleks
välistatud ükskõik milline vene
vähemuse diskrimineerimine
nendele ligipääsu võimaldamisel riigi juhthoobade juurde.
Esimese sammuna tuleb siin
saavutada praeguse poliitilise
eliidi, kes on teinud karjääri
russofoobse sise- ja välispoliitikaga, võimult kõrvaldamine.
(Üsna tuttav stsenaarium 1940.
aastast!) Võimule peab tulema
venelaste ja lätlaste koalitsioon
ning Lääne mõjude vähenedes tuleb aktiviseerida võitlust
venelaste õiguste eest kuni
tänavatele välja tulekuni (muidugi punalippude ja -loosungite
all, mis jäi sm Aleksandrovil
kogemata välja ütlemata). Aga
Venemaa peab andma selles
mitmekülgset abi, kasutades

Läänes väljatöötatud metoodikat koostööst valitsuseväliste organisatsioonidega (loe:
„5. kolonniga“) asukohamaal.
Tuleb ära kasutada ka Läti
regionaalseid iseärasusi, s.t.
piirkondi kus vene rahvusest
elanikkond on rohkearvulisem
või koguni enamuses (Latgale
ja Riia), mis on võtmepositsioonideks, kus on võimalik
organiseerida väga tõsist surveavaldust võimudele. Eesti
vastavad piirkonnad on muidugi
„Kirde-Eesti oblast“ ja Tallinn.
Teoreetiliselt võib eeldada ka
Latgale rahvaparlamendi valimisi, kes võiks esitada taotluse
piirkonna autonoomiaks. Eestis
on seda juba paaril korral proovitud teha.
Ja lõpuks – tänavameeleavaldused, kodanikuallumatus,
Latgale autonoomia nõue ja
Moskva diplomaatiline surve
kogumina võib-olla sunnivad
Läti võime alustama tõsiseid läbirääkimisi vene kogukonnaga
poliitilise süsteemi muutmiseks.
Kui seda ei toimu, siis olukord
Lätis hakkab arenema etnilise
konflikti eskaleerumisena kuni
selle jõudmiseni jõukasutuse
faasi. Viimasel juhul peab Venemaa olema valmis olukorda
sekkuma sama stsenaariumi
järgi, mis toimus Lõuna-Osseetia konfliktis 2008. a augustis. !!!
Ega vist palju selgemini ei saagi
Venemaa ja Kremli praeguste
valitsejate soove meie, eestlaste, ja meie lõunanaabrite
(küllap isu kasvades ka läänepoolsete naabrite ja põhjanaabrite) oma „sõbralikku
impeeriumi perre“ liitmise kohta
väljendada. Aga viisakas oleks
öelda aitäh sellegi eest, sest
nüüd me teame kes, mida ja ka
kuidas kavatseb ja mis meil siis
muud üle jääb kui selle „vaga
soovi“ täitumist mitte lubada.
Oleme ju Kaitseliit!
R.K.
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Mina – nõukogude võim - Eesti
vabariik ja Kaitseliit

Head kaitseliitlased ja eriti
Mulgimaa elanikud. On muutumas juba tavaks, et tutvustame teile meie malevkonna
auväärsemaid ja toimekamaid
kaitseliitlasi. Vaevalt leidub
Sakala malevas kaitseliitlast,
kes poleks kuulnud veebel Jaak
Põldma nime, või kellel pole
olnud temaga kokkupuudet.
Kõik nad võiksid temast rääkida nii mõndagi ja seda vaid
heas mõttes. Tunnen Jaaku
oma kolmkümmend aastat nii
kirgliku jahimehena, kui aatelise Eestimaa patrioodina. Täna
tutvustan teda teile lähemalt.
Esitasin talle juba traditsiooniliseks muutunud küsimused ja
palusin Jaagul neile vastata. Tagasihoidliku inimesena puikles
ta vastustest kaua kõrvale, aga
minu jonnakas pealekäimine
saavutas ikkagi eesmärgi ja
Jaagu vastused osutusid hoopis
mittetraditsioonilisteks.
Niisiis veebel Jaak Põldma,
Karksi malevkonna taastaja
1990. aastal, Karksi malevkonna teine pealik aastatel
1998–2002 ja praegu formeerimispunkti ülem räägib endast
järgmist:
Tagasivaade noorusaega
Sündisin 1946. aastal Valgamaal, Taagepera lähedal
tollases Vaoküla vallas, Sõnni
talus pere neljanda lapsena.
Algkooli lõpetasin Alal, edasi
läksin õppima Nuia Keskkooli.
Kõik lapsepõlve suved, alates
1. klassist kuni 10. klassini
olin kolhoosis – sovhoosis
karjaseks. Pärast keskkooli
lõpetamist sooritasin eksamid
Viiburi tsiviil-lennukooli, et saada lenduriks, kuid mind arvati
mehhaanikute gruppi. Kui lendamise unistustele kriips peale
tõmmati, lasin sealt jalga ja
hakkasin tööle Tõrva metskonnas metsavahina. 1965. aastal
astusin õppima tollases Eesti
Põllumajanduse Akadeemias
metsandust, esmalt kaugõppe
osakonnas, II kursusel läksin
üle aga päevasesse osakonda.
Kuuekümnendate keskel hakkas puhuma vabamaid tuuli
ja siis tekkis mul tollase toaja kursusekaaslase Vambola
Tiirmaaga mõte valmistada
nõukogudevastaseid lendlehti.
Nii valmistasimegi lendlehed ja
kleepisime need Tartus bussi-ja
raudteejaamas seintele, üleskutsega lõpetada allumine okupatsioonivalitsusele ja taastada
Eesti iseseisvus. Seoses sellega oli mitmeid seiku, miilitsate
eest põgenemise ja üle noatera
pääsemisega, aga kuna tegutsesime vaid kahekesi, siis meile
jälile ei saadudki. 1968. aasta
Tšehhoslovakkia sündmuste
ajal, üliõpilaspäevade eel, tekkis meil mõte kolme kõrgkooli
tudengite poolt, kes unistasid
vabast Eestist, teha suur plakat
“Jänkid kasige Peipsi taha”.
Kuna veel oli käimas Vietnami
sõda ja mõiste „jänkid“ oli nõukogude meedias võrdne sõnaga
„okupandid“, lootsime, et ehk
õnnestub KGBd lollitada, sest
eestlased saavad aru nagunii.
Üliõpilaspäevade rongkäigus
kandsin seda plakatit mina.
Juba järgmisel päeval istusin
ülekuulatavana KGBs. EPAst
järgnes kiire eksmatrikuleerimine neljandalt kursuselt. Kuna
ülekuulamistel kinnitasin, et tegutsesin üksi, tahtis KGB mulle
kraesse määrida sidemeid
väliseestlasega. Kartsin vahistamist, tormasin peale ülekuu-

Nõukogude okupatsioon ja
mina

• Veebel Jaak Põldma
veebruaris 2012
lamist Tartu Sõjakomissariaati
ja avaldasin soovi vabatahtlikult
minna aega teenima.18 tundi
hiljem sõitsin juba Tondi kasarmute poole. Sattusin teenima
raudteevägedesse Karjalas,
kuid 1969. a mais viidi mind
üle Leningradi sõjaväringkonna
Raudteevägede Brigaadi staapi
– majandusauto juhiks.
Juulis, 1969. a, leidis KGB mind
ikka üles ja ilma pikema jututa
algas sõit, kahe automaatidega
relvastatud “turvamehe” saatel,
Vologda oblastis asuvasse brigaadi “musta” pataljoni. Ajateenijate seltskond koosnes seal
valdavalt varem kinni istunutest,
kolooniast vabanenutest või
teistest väeosadest karistust
kandma saadetutest. Oli ka
toredaid, tavalisi noori ja ka
saatusekaaslasi Eestist. Valvet
teostas eraldi seisev vahirood.
Ehitasime läbi rabade raudteed. Oli ka kaks kokkupõrget
„vanadega“, kus valisin pigem
surma, kui alanduse. Need
kokkupõrked tõid mulle hüüdnime “ubijets”, mis tagas mulle
rahuliku teenistuse „demblini“
ehk teenistusaja lõpuni.
Uus algus
1970. aasta jõuludeks jõudsin
tagasi Tartusse ja rongilt tulles
marssisin otsejoones dekanaati, kus kirjutasin avalduse mind
immatrikuleerida. EPA rektoriks
oli tol ajal Arnold Rüütel ja ilmselt dekaan käis rektoriga vestlemas, sest ta palus mind koridoris oodata. Kui mind 10 minuti
pärast tagasi kutsuti, teatati, et
arvestused käivad ja homsest
olen taas üliõpilane. Järgmisel
aastal abiellusin oma kursuse
kaaslasega ja meie perre sündis
aastatega kuus last, kellest ühe
elutee jäi liiga lühikeseks. 1971.
a juulis tulin praktikale Viljandi
Metsamajandi Polli metskonda,
kus mind vormistati praktika
ajaks abimetsülema ametkohale ja augustis juba metsaülema
kohusetäitjaks.
Diplomitöö kaitsesin töö kõrvalt
ja Polli metskonnas töötasin
kuni selle likvideerimiseni 1996.
aastal. Aastatel 1997-2000
töötasin Viljandi Metsaametis
inspektor-peametsaülema asetäitjana. 2000–2002. aastani
töötasin Viljandimaa Keskkonnateenistuses jahinduse spetsialistina.
Minu elus on olnud palju head,
kuid tervisega pole mul just
vedanud. 1988. aastal elasin
üle ränga liiklusavarii, mille
tagajärjel olin kuu aega teadvusetu ja vasaku käe gangreeniga
Tartu haiglas. 2001. aastal olin
infarktiga rivist väljas ning 2002.
aasta maikuul läksin invaliidsuspensionile. Nüüd sain lõpuks
pühenduda ka talupidamisele.
Olin Viljandimaal kaheksas
mees, kes värske taluseaduse
alusel alustas talupidamist.

Usun, et lapse teadlik kujunemine algab juba koos ema
rinnapiimaga. On säilinud mälupildid varasest noorusest, kui
meie talusse oli elama pandud
ehituspataljoni mehed, kes
olid saadetud metsatöödele.
Olin köögis, kus sõdurid omale
süüa tegid. Meeles on suured
kirsades jalad ja rohelised
püksid. Siis tuli ema, surus mu
oma rinnale ja viis mind meie
tuppa, kus laulis mulle - “Eestimaa su mehemeel, pole mitte
surnud veel...”. Ema, kelle kaks
venda olid langenud Vabadussõjas pidi jagama kööki vene
sõduritega. Vanemate ärevus
küüditamise ööl, isa kinniistumine Valgas 50te aastate algul,
süüdistatuna metsavendade
aitamises, need sündmused ja
hetked talletusid mällu. Kodus
räägiti neist asjadest laste kuuldes väga vähe. Hiljem kuulsin
vanematelt, et ka okupatsioonivõimude hulgas oli olnud
õigeid eesti mehi. Nii oli NKGB
1944. aasta sügisel, peale Eesti
taasvallutamist, mu isa Tõrva
viinud, kus uurijaks oli olnud
isa noorpõlve töökaaslane.
Uurija käes olid olnud Tõrvast
kättesaadud Omakaitse dokumendid. Koos olid nad need
paberid ära põletanud ja siis oli
see uurija isa vabaks lasknud.
Kahjuks ei tea ma selle mehe
nime. Teine isa päästja oli
Taagepera sideülem, Ehatäht,
kes 1951. aastal oli isa oma
poole kutsunud ja näidanud
Valga julgeoleku osakonnale
adresseeritud kirja, milles anti
teada, et isa kuulus enne sõda
Kaitseliitu, lisatud oli foto, millel
isa oli Kaitseliidu vormis, mis oli
salaja näpatud pere albumist,
kui ema kolhoosi põllul töötanud kartulivõtjad oli tuppa sooja
kutsunud. Minu vanemad olid
tulnud Vaoküla valda Helmest
ja kohalikud ei teadnud isa minevikku. Ka see kiri põletati ära.
Ala kooli algklassidest meenub
seik, kui sai togitud neid, kes
kandsid punaseid pioneeri
kaelarätte. Seejärel muidugi
kutsuti mind õpetajate tuppa,
loeti karmid sõnad peale ja
keegi õpetajatest küsis, kas
sa tead ka, mis sellise teo eest
täiskasvanutega juhtub. Kohmasin, et “maha lastakse”. See
võttis isegi õpetajad tummaks
ja mind saadeti klassi tagasi.
Ka esimesed kokkupuuted relvadega jäävad Ala kooli aega.
Nii vahetasin V klassis oma
karabiini klassivenna jahipüssi
vastu. Isa nõue oli, et relvaga
ei tohi mind keegi näha. Püss
olgu peidus ja kui metsast tulles kodu katus paistab, siis ka
tühjaks laetud.
Mina ja Kaitseliit
Minu teadmised Kaitseliidust
olid suhteliselt kesised. Teadsin, et mu isa oli olnud Kaitseliidus ja saksa okupatsiooni
ajal ka Omakaitses. Tema suhtumine Kaitseliitu oli aga isegi
ehk halvustav, sest toetades
Vabadussõdalaste liikumist,
olid olnud temalgi pahandused.
Ja kui 1940. aastal Kaitseliit
pidi relvad loovutama, purustas
ta talle Kaitseliidu poolt antud
karabiini kaba, et vähemalt
tema relvast kedagi ei tulistataks. Selle vahejuhtumiga olid
kaasnenud ikkagi suured pahandused. 1941. aastal toimus
mobilisatsioon vene sõjaväkke,
mille eest ta varjas end metsas

ja hiljem astus Omakaitsesse.
1980te aastate lõpupoole hakkasid Eestis puhuma õhkõrnad
vabadusetuuled. Vargsi toodi
välja rahvuslipud ning lauldi
keelustatud laule. Toimusid miitingud Hirvepargis ja televisioonis räägiti „IME“st (isemajandavast Eestist). Kui moodustati
Rahvarinne, lõime ka meie oma
metskonnas toetusrühma ja
viimasel Vene okupatsiooniaja
Polli Küla Töörahva Saadikute
Nõukogu valimistel „surusime“
saadikuna sisse oma metskonna mehe - Kalju Raba. Tema tõi
ka sõnumi, et Ants Kalam, keda
oli külastanud, eksiilvalitsuse
esindajana Kalle Eller, tahab
taastada Kaitseliidu Karksi
malevkonna. 1990. aasta 09.
veebruari õhtul kogunes algatusrühma koosolekule 22
meest. Viljandist oli meie tegevusest mõõtu võtmas vaatlejatena härrad Tarmo Evert ja
Olev Tatar. Kalam oli koostanud
Karksi malevkonna ajutise põhikirja, mille Kaitseliitu astunud
mehed samas kinnitasid. Sellel
koosolekul sain ülesande hakata Lilli rühma pealikuks.
Lilli rühma moodustamisel
astus sinna metskonna töötajatest pea 90 % metsavahtide
ja metsnike hulgast. Lilli rühma
koosseis kasvas 19 kaitseliitlaseni. Kohe esimesel kohtumisel
tekkis mul usalduslik vahekord
n-ltn Olev Tatariga, mis kestis
kuni Olevi lahkumiseni Toonelasse.
Koos majanduspiiri kehtestamisega rajati Lilli, Eesti–Läti
piirile, tollipunkt. Nüüd lisandus korrapidamise nädalasele
graaﬁkule Kaitseliidu malevas,
kus korraga oli väljas kaks kaitseliitlast, ka kohustus mehitada
koos kodukaitsega Lilli tolli- ja
piirivalvepunkt. Meenuvad ka
mõned eredamad mälestused
majanduspiirilt seoses Kaitseliiduga.
Esimene ja kauneim neist oli
1990–1991. aastavahetusel.
Olin valves Lilli piiripunktis, kui
tuli Viljandi piirivalve ülemalt
korraldus minna kahe mehega
uusaasta ööseks valvesse Halliste kirikusse. Kirikut parasjagu
taastati ja sinna murti varguse
eesmärgil tihti sisse. Eriti kardeti uusaasta ööd. Sealt siis
mälestusena uue aasta vastvõtt
Halliste kiriku tornis ja ööbimine
altari maali all.
Teine mälestus ja minu raskeima otsuse langetamine
Kaitseliidus oli 13. juuni õhtul
1991. aastal. Mulle helistas Lilli
piirivalvekordoni ülem ja teatas,
et öösel on karta OMONi rünnakut, kordonis on aga ainult
üks “Makaroviga” (püstoliga)
politseinik ja ta palus relvaabi.
Kuna ma malevaga ühendust ei
saanud, siis langetasin otsuse
ise. Kogusin kodudest kokku
12 kaitseliitlast, varustasin nad
siledaraudsete jahi-ja metsavalve relvadega ning andsin
igale laskemoona ja viisin piirile. Paigutasin mehed teega
paralleelselt rajatava kordonihoone vundamendi kraavi, mis
jäi siledaraudsetele parajaks
tuleulatuseks teesuluni. Andsin korralduse anda tulelöök
esimese vastase lasu järel
ja seejärel kaduda metsade
kaudu kodudesse. Ise läksin
piirivalvurite soojakusse,et
vajadusel toetada neid Pi-38
(isa pärandus) tulega. Kõik läks
siiski hästi, meid jäeti rahule.
Lätlased olid oma mehed aga
juba õhtul üldse piirilt ära vii-
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nud. Olen ikka ja jälle järginud
oma elutarkust - looda kõige
paremat, aga arvesta kõige
halvemaga.
Minu teenistuskäik Kaitseliidus
on ikka olnud sõltuv minu tervisest. Nii alustasin 1990. aastal
Lilli rühma pealikuna. Need olid
algusaastad, kus kõik tegid
kõike ja alluvusvahekorrad olid
segased.
1993. a läksin tollase Sakala
Maleva staabiülema, n-ltn Olev
Tatari, soovitusel Kaitseliidu
ohvitseride kursusele Pärnusse, kus valdavalt olid malevate
koosseisulised auastmeta töötajad. Enne atesteerimist 1994.
a tuli arstliku komisjon otsus
- reserviks kõlbmatu.
1995. a omistati mulle siiski
veebli auaste.
1996. a määrati mind kompanii
pealikuks. Kompaniisse kuulusid
Lilli, Nuia, Abja ja hiljem ka Mõisaküla rühm.
1998– 2002. aastani tuli täita
Karksi malevkonna pealiku kohuseid. Oma kordaläinud tööks
pean seda, et suutsin hoida
püsivana Karksi malevkonna ja
sain malevkonna juhtimise üle
anda headesse kätesse Valdur
Kilkile.
Mis mulle viimasel ajal muret
teeb on see, et side meie rahvaesindajate – riigikogu liikmete ja
rahva vahel lõdveneb, mis võib
viia okupantide vennaspartei
võimuletulekule demokraatlikul
teel ja kõik võib taas korduda.
Sest seaduskuulelik rahvas
peab alluma enda poolt valitud
otsustajatele. Kõige mustema
stsenaariumi jaoks on olemas
endise kaitseväe juhataja, kindral Aleksander Einselni, käskkiri
01. jaanuarist 1995. aastast.

Käsitlen seda kui manifesti või
lendlehte, et vajaduse korral
viia võitluskaaslased võitlusse
vaba Eesti eest. Veel teeb muret
seegi, et paljud kaitseliitlased
eelistavad neile kinnitatud relvi
hoida maleva relvahoidlas ja
mitte kodus ning et Kaitseliidu
maleval puudub õhutõrje võimekus ja selle alane väljaõpe.
Kaitseliidus, kui sõjaväeliselt
korraldatud organisatsioonis
teeb headmeelt see, et lõpuks
ometi on vabatahtlikele isamaa
kaitsjatele loodud tegutsemisvõimeline struktuur ja reaalsusega arvestavad tegevuse
võimalused.
Oma senisele elule hinnangut
andes, võin endale tunnistada,
et olen õnnelik inimene. Mul
on kokkuhoidev pere, viis last
ja kuus lapselast ning minu
kuuekümnendate aastate lausa
hullumeelsed (mõnede arvates)
unistused - Eesti riigi iseseisvuse taastamisest on täitunud.
Jaak Põldmad on autasustatud
riigikaitseliste teenete eest suure hulga tänu – ja aukirjadega
ning 1990. aastal Kaitseliidu
Teenetemärgiga, milliseid anti
ilma statuudita välja neli- või
viiskümmend eksemplari, Kaitseliidu teenetemedalite kolm
klassi ning Kaitseliidu Valgeristi
2. ja 3. klass. Vabariigi President
on autasustanud teda hõbedase Kotkaristi teenetemärgiga.
Sellised inimesed, taluperemehed, perekonnapead ja kaitseliitlased elavad meie keskel. Kallid
noored, võtke neist õppust, sest
neilt on mida õppida.
Ants Kalam
Karksi malevkonna pealiku
abi, teavituspealik

• 5. mail korrastasid mälestusfondi Ristideta hauad
liikmed Tartumaal, Laeva vallas, Kärevere kangelaskalmistul talgupäevad. Seal paiknevad mälestusmärgid
Emajõe rinnet kaitsnud 38. Politseipataljoni võitlejatele ning 19le lähikonnast pärit ja võitlustes langenud
sõdurile, metsavennale ning mõrvatule.
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