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Iseseisvuspäeva tähistamine Viljandis
Väljakujunenud tava kohaselt
tähistatakse Viljandis Eesti
Vabariigi iseseisvuspäeva
linnavalitsuse ja Sakala Maleva koostöös. Nii ka seekord.
Juba jaanuarikuul oli peetud
nõupidamine, kus lepiti kokku
tegevustes ja määrati vastutajad. 24. veebruaril, alates
kella 9 hommikul, asetati
pärjad, lillekimbud ja küünlad
Vabadussõjas langenute ja
Eesti vabaduse eest võidelnute mälestusmärkide juurde.
Seda tehti nii langenud metsavendade, küüditamiste ohvrite
kui Vabadussõja sangarite
mälestuseks. Viljandi linna-

valitsus ja volikogu oli nende
toimingute juures esindatud
kõigi tähtsamate isikutega,
Sakala Malevat esindasid auvalved mälestusmärkide juures ja maleva pealik mjr Kalle
Köhler, maleva kaplan Peeter
Parts ning allakirjutanu. Kell
10 algas Jaani kirikus oikumeeniline jumalateenistus,
kus Viljandimaa praost Marko
Tiitus oma jutluses rõhutas
kolme märksõna – perekonda, pühadust ja armastust,
tuues esile nende lihtsate
mõistete sügava sisu, mida
viimasel ajal sageli kiputakse
unustama või vääriti mõist-

ma. Peale jumalateenistuse
lõppu austati meie võiduka
Vabadussõja ülemjuhatajat,
Viljandi linna esimest aukodanikku, kindral Johan Laidoneri
tema ratsamonumendi juures
Jaani kiriku lähedal ja seejärel
suunduti piduliku jalutuskäiguga, kus eesotsas marssisid
Sakala maleva rühmad koos
naiskodukaitse, kodutütarde
ja noorkotkaste rühmadega
lippude lehvides ja seejärel
Punase Risti esindajad-parameedikud, linna gümnaasiumi
õpilased ja muu linnarahvas.
Kuna Viljandis ei ole enam
asjalikku puhkpilliorkestrit,

siis aitas marsisammu hoida
meeskoori SAKALA meeste
tubli rivilaul. Nii marsiti Posti
tänavale, kohtumaja ette, kus
Viljandi linnapea Loit Kivistik
luges ette Manifesti kõigile
Eestimaa rahvastele nagu
seda tehti 94 aastat tagasi
ja nagu seda on tehtud pea
kõigil aastatel peale iseseisvuse taastamist. Loomulikult
kõlas hümn ja lauldi meie
sini-must-valge kiituseks ka
E. Võrgu laulu Eesti Lipp.
Kohtumaja eest liikus protsessioon varsti edasi Viljandi
Maagümnaasiumi poole, kus
kooli hästiremonditud aulas

Iseseisvuspäeval lehvisid Tõrvas
sini-must-valged lipud ja õhus oli kevadet

Reedel, 24. veebruaril, ehtis
Tõrva linna majade fassaade sini-must-valgete lippude
siid ja õhus oli tunda kevade
aimdust. Tänavaid ääristavate
puude raagus okstel laulsid
linnud varasemaga võrreldes
häälekamalt ja sügavamate
jääkonaruste vahele tekkisid
veenired. Looduses oli midagi
muutumas. Selles meeleolus
tõttasid paljud isamaaliselt
meelestatud tõrvalased ja
ümberkaudsete omavalitsuste
esindajad Tõrva Gümnaasiumi
aulasse, et tähistada Eesti
Vabariigi 94. aastapäeva.
Kui rahvas oli saalis istet
võtnud, astus lavale Tõrva
meesansambel, kes laulis
Thea Leitmaa poolt klaveril
saadetuna Eesti Vabariigi
hümni. Rahvas tõusis püsti ja
laulis kaasa.
„Täna 94 aastat tagasi sündis iseseisev Eesti riik“, ütles Helme koguduse õpetaja
Arvo Lasting päevakohast
teenistust alustades. Ta lisas,
et selle ülitähtsa päevani tuli
meie esivanematel käia pikk

ja pime orjatee. „Kümned põlvkonnad pidid elama võõraste
valitsejate võimu all. Paljudel
meie esivanematel polnud
õnne elada vaba eestlasena
oma isade maal. Nüüd on
see aeg jälle tulnud,“ jätkas
kõneleja. Õpetaja Lasting
ütles, et oma maa ja rahva
vabaduse eest oleme tänu
võlgu Vabadussõja sangaritele
ja Kõigevägevamale taevas.
Lauludega kaunistasid oma
isamaa sünnipäevapidu õpetaja Maie Kala noored solistid
ning ansambel Viisipop.
Valgamaa Maleva teavituspealik meenutas, et tegelikult on Eesti Vabariigil kaks
sünnipäeva. Üks 94 ja teine
ligemale 20 aastat tagasi.
Mõlematel sünnipäevadel on
midagi ühist, aga mõndagi
ka erinevat. Ühine oli see, et
meie rahvas vabanes orjuse
küüsist. Erinev aga see, et 94
aastat tagasi pidid meie vanaisad ja vanaemad Vabadussõja lahingutes tõestama, et me
tahame, oskame ja suudame
elada vaba rahvana vabal

maal. 20 aastat tagasi osutus
määravaks meie mõistus ja
rahva üksmeel.
Tõrva linnapea Agu Kabrits
tänas neid, kes võitlesid meile
vabaduse. „Kuid küsigem endalt, kas me ise oleme teinud
kõik selleks, et elu kulgeks
vabal Eestimaal selliselt, nagu
oleme tahtnud?“, esitas linnapea küsimuse. Tema sõnul
vajab elu 20 aastat tagasi taasiseseisvunud Eesti Vabariigis
üle mõtlemist ja läbi vaagimist.
„Laulva revolutsiooni romantika on möödas. Praegu teeb
laul „Kuni elab su küla, elan
mina ka“, hingele haiget. Sest
paljusid külasid enam Eestimaa kaardil ei ole. Kas see on
olnud paratamatus või oleks
sellist olukorda saanud vältida. Millal me jõuame ükskord
mõistmisele, et ainult Euroopa ees saba liputades edasi
minna ei saa? Kas me peame
tänama oma hõimurahvast
Soomest selle eest, et meie
inimesed nende juurest tööd ja
teenistust saavad? Tulevased
põlved küsivad kord, mida me

oleme teinud õigesti, mida valesti?,“ arutles linnapea.
Seejärel siirduti gümnaasiumi
pargis oleva Eesti Vabadussõja
mälestusmärgi juurde, mille
kõrval seisid auvalves Valgamaa Maleva Helme üksikkompanii kaitseliitlased ning Tõrva
jaoskonna naiskodukaitsjad.
Kaitseliitlased, omavalitsuste
esindajad, vabadusvõitlejad jt
austasid langenud kangelasi
hetkelise leinaseisakuga ning
asetasid mälestussamba jalamile pärjad.
Lüllemäel oleva Eesti Vabadussõja mälestusmärgi juures
oli osalejaid umbes 30. Tseremoonia avas ja heiskas lipu Karula vallavanem Rain Ruusa.
Mälestuskimbud ausamba
jalamile asetasid vallavanem,
Kaitseliidu esindaja Rein Puudersell, Lüllemäe põhikooli
direktor Tiit Lepp ja Karula
Muinsuskaitse Seltsi esindaja
Vaike Puudersell.
Vello Jaska
Valgamaa Maleva
teavituspealik

peeti selle aasta aktus, ja kus
anti üle linnavalitsuse austuseavaldused ning preemiad
elutöö tegijatele ja eelmisel
aastal enim silmapaistnud
linnakodanikele. Linnarahvale
jagati kooliõuel ka sõdurisuppi
ja sünnipäevakringlit.
Iseseisvuspäeva tähistati ka
teistes maakonna keskustes,
Suure-Jaanis, Karksi-Nuias
ja mujal ning päeva teisel
poolel toimus veel Sakala Maleva pealiku vastuvõtt maleva
staabis.
23. veebruari õhtul toimus
Karksi-Nuia Kultuurikeskuses
Viljandi maavanema, Viljandi-

maa Omavalitsuste liidu ja Sakala Maleva pealiku vastuvõtt,
kus peeti häid päevakohaseid
kõnesid ning Heiki Raudlale
anti üle Viljandimaa kõrgeim
autasu – vapimärk. Muusikaliselt sisustasid vastuvõttu
kohalikud muusikainimesed
ja tantsijad. Vapralt esines
August Kitzbergi nimelise Nuia
Gümnaasiumi poistekoor meie
hümni lauldes ja väikeseid
rahvuslippe käes hoides.
94. Iseseisvuspäev sai Viljandis ja Viljandi maakonnas
väärikalt tähistatud.
Rein Kikas

Karksi-Nuias
24. veebruaril

Eesti vabariigi 94. aastapäeva
hommik oli Karksis sombune, kuid soe. Majaräästast ja
puuokstelt tilkus vett, andes
märku lähenevast kevadest. 94
aastat tagasi saabus ka meie
vabariigi kevad, millest sai suvi
ja sünge sõjasügis. Nüüd tuli
vabaduse eest võidelda 402
rasket päeva. Nendes lahingutes langenud vaprate mulkide
mälestussamba juurde rahvas
koguneski. Tulid noored ja
vanad, tulid kõik need, kellele
see päev midagi tähendab.
Mälestussamba juures auvalves seisid kaitseliitlased Margit
Sillaste ja Jüri Rahe ning kodutütred ja noorkotkad.
Kellaosutid liikusid üheteistkümnele ja pärgade asetamise tseremoonia avati hümni
laulmisega, millele järgnes
isamaaline luuletus gümnaasiumi õpilastelt õpetaja Silvi
Hannuse juhendamisel. Pärja Karksi valla rahva poolt
asetasid monumendi jalamile
vallavanem Arvo Maling ja
volikogu esimees Hendrik
Agur. Oma sõnavõtus õnnitles
härra Agur kõiki kokkutulnuid
vabariigi aastapäeva puhul
ja avaldas lootust, et suvel,
kui tähistame siin võidupüha,
on meid kordades rohkem ja
siis saame laulda hümni juba
mitmehäälselt. Siis asetasid
kimbu Karksi valla Muinsus-

kaitse Seltsi nimel Maire Sala
ja Heino Luik ning Heiki Arro.
Proua Sala rääkis Eesti Vabadussõja Mälestuse Jäädvustamise sihtasutusest, mis
nüüdseks on oma tegevuse
lõpetanud ja andnud Vabadussõja mälestussamba üle vallale. Ta tänas kõiki kohaletulnuid.
Nüüd oli kord Kaitseliidu käes.
Pärja samba jalamile asetas
ltn Valdur Kilk, teda assisteerisid veeblid Harri Mäesalu ja
Jaak Põldma. Leitnant Kilk
oma sõnavõtus tundis muret
rahva ja eriti noorte väheneva
kaitsetahte üle. Rahvas, kes
ei taha kaitsta oma kodu ei
saa kaua vabana püsida. Me
peaksime hoidma rohkem kokku ja üksteisest enam hoolima.
Piduliku tseremoonia lõpetasid
rahvatantsijad Anneli Arraste
juhendamisel. Nad esitasid
kaks väga kaunist ja eestlasele
hingelähedast tantsu, trotsides
jääst libedat tantsupaika. Kui
tseremoonia oli lõppenud,
mindi ühises rivis kultuurikeskusse, et seal jätkata piduliku kontsertaktusega. Samba
juurde tuli ka hiljem inimesi,
kes asetasid samba jalamile
küünlaid ja lilli.
A. Kalam
Sakala Maleva Karksi
malevkonna teavituspealik
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Vabadus ja iseseisvus
Kohati tundub, et neid sõnu on niipalju korratud, et mida
saab nendest veel uut rääkida. Ega vist saagi. Aga kas peab
siis hoopis vaikima? Alles tähistati meie riigi iseseisvumise
94. aastapäeva – Kaitseväe paraad, Vabariigi presidendi
vastuvõtt, kõned ja teod – ikka meie riigist, vabadusest ja
iseolemisest. Tõepoolest, maailmas on kaugelt üle 3 000
rahvuse ja ainult paarsada iseseisvat või pooliseseisvat
riiki. Paljudel neist, keda on eestlastest kordades rohkem
(kurdidel, palestiinlastel, tuvalastel, uiguuridel jne), ei ole
seni veel oma iseseisvat riiki. Meil on. Aga on ka meist
arvult väiksemaidki rahvaid, nagu islandlased, kellel on
ammugi oma riik ja iseseisvus. Nad hindavad seda väga
ja olid ju islandlased need, kes meie iseseisvuse taastamist esimestena rahvusvaheliselt tunnustasid. Küllap nad
tajusid ja teadsid, mida nad tegid.
Vist ongi nii, et seda riiki, seda vabadust ja iseolemist
peab igaüks ise ära tundma ja endas selgusele jõudma,
mis see on ja mida see tähendab talle endale ja ühele
rahvale. Ühe rahva liikmeks olemist ei saa vist õpetada,
rahvustunnet ei saa osta ja ammugi mitte müüa. See on
tunne, mis kasvab meis endis aja jooksul, mil lapsest saab
täiskasvanu. Kasvab ennekõike kodu, sõprade ja ümbruse mõjul. Kui noorel inimesel pole õiget kodu ega tõelisi
sõpru ja ümbritsev keskkond on tõrjuv, pahatahtlik, ülbe
või salakaval, siis võibki sellest noorest kasvada inimene,
kellele ei lähe korda kaasinimesed, kellel pole kodu- ega
rahvustunnet ega tõsisemat seost maaga, kus ta elab. Ubi
bene – ibi patria. Kus on mul hea, seal on mu kodumaa. Ehk
- „moi aadress ne gorod, ne ulitsa, moi aadress sovetski
sojuz!“ Sellist inimtüüpi aretati pea kolmveerand sajandit
meie idapoolses naaberriigis ja pool sajandit katsetati
seda meiegi peal, mõnel juhul vist isegi edukalt? Õnneks
suuremas osas tulutult. Küll aga suudeti meidki rikkuda
sellega, et paljusid võõrutati iseseisvast mõtlemisest ja
loomulikult ka oma tahtmise järgi tegutsemisest. Partei
mõtles ja partei käskis. Rumalale ehk oligi nii mugavam?
Kõik okastraadiga piiratud rahvad pidi elama „suures, ühises ja sõbralikus peres“. Mida see tegelikult tähendas, sain
kuulda 1965. aastal usbekkide maal Buhaara linnas, kus
pea igal nädalavahetusel leiti mõni noahaavade läbi teise
ilma rännanud „suure vennasrahva“ esindaja ja kogesin
mõned nädalad hiljem tadžikkide maal, kus puudus õige
vähe, et oleksin ise „aborigeenide“ veitsetera vahedust
saanud tunda kohalike kommete ilmse mitteteadmise
tõttu. Sõprusest oli asi väga kaugel, sest vägivalla abil ei
saada kunagi sõbraks Aga rahvustunne elas kindlasti ka
nendes inimestes ja vast isegi tugevamini kui enne täägi
ja püssikabaga „sõbralikku perre“ suunamist. Egas muidu
poleks „suur ja murdmatu liit“ 1991. aastal lagunenud palju
kiiremini kui ta kokku klopsiti. Vabariigi president ütles
iseseisvuspäeva kõnes hästi – „...mõelgem ja mõistkem,
mis on see meie Eesti elu“. Mõtisklegem siis jõudehetkel,
kes me oleme ja miks meil on OMA RIIK!

Eesti ja Soome
sõlmisid
kaitsekoostöö
raamleppe
Kaitseminister Mart Laar sõlmis 2. veebruaril Brüsselis
oma Soome kolleegi Stefan
Walliniga kahe riigi vahelise
kaitsekoostöö raamdokumendi, mis määrab kaitsekoostöö
peamised valdkonnad aastateks 2012-2015. Kaitseminister Laari sõnul suurendab
Soome ja Eesti põhjalikum
kaitsekoostöö veelgi turvalisust Läänemere regioonis.
«Ühtlasi annab info vahetamine meie põhjanaabritega ja
kogemuste jagamine hoogu
juurde nn „targa kaitse“ kontseptsiooni ellurakendamisele
mitte ainult NATOs, vaid ka
NATO ja partnerriikide vahel,»
sõnas Laar. Täna sõlmitud
raamdokument sisaldab Eesti
ja Soome vahelise kaitsekoostöö peamisi eesmärke ja
valdkondi järgmiseks neljaks
aastaks. Leppe alusel jätkatakse senist infovahetust
Läänemere julgeoluolukorra,
kaitseplaneerimise, sõjaliste
võimete arendamise, kaitsealase teadus-arendustegevuse ning küberkaitse osas.

Samuti jätkatakse koostööd
kaitseväelaste hariduse, õppuste ning Euroopa Liidu
lahingugruppide ja NATO reageerimisjõudude küsimustes.
Kaitseminister Laar osales
2. ja 3. veebruaril Brüsselis
NATO kaitseministrite kohtumisel. Lisaks alliansi kaitseministrite kohtumisele toimus
Brüsselis ka Põhjala Grupi
kaitseministrite kohtumine,
kus Balti riikide, Põhjamaade, Suurbritannia, Hollandi,
Saksamaa ja Poola ministrid
arutasid riikidevahelise kaitsekoostöö tihendamist. Samuti
kohtus Laar ka Bulgaaria kaitseministri Anu Angueloviga,
kellega arutas küberkaitsega
seotud küsimusi. Kaitseministrit saatsid Brüsselis Kaitseväe
juhataja, brigaadikindral Riho
Terras ja kaitseministeeriumi
kaitsepoliitika asekantsleri
kohusetäitja Jonatan Vseviov.
4.veebruaril osalesid kaitseminister Laar ja brigaadikindral
Terras Müncheni julgeolekukonverentsil.

2. veebruaril kell 10.00 kogunesid taastatud Vabadussõja
mälestussamba Kalevipoeg
juurde Tartu üliõpilasseltside
ja korporatsioonide esindajad,
kes sammusid kohale lippude
lehvides ja paljud teised Tartu
kodanikud.
Kell 11.00 toimus Raadi kalmistul Julius Kuperjanovi 93.
surma-aastapäeva mälestustseremoonia, millest võtsid
osa vabadusvõitlejate, Kaitseliidu ja Kaitseväe Ühendatud
Õppeasutuste esindajad.
Kell 13.00 algas Vanemuise tn
35 esisel platsil kõnekoosolek.
2. veebruaril 1920. a kirjutati
Tartus, eelnimetatud hoones,
lõplikult alla rahuleping Eesti
Vabariigi ja Vene SFNV vahel.
Nõukogude Venemaa tunnustas Eesti Vabariigi rippumatust ja iseseisvust igaveseks
ajaks.
Esinemiskohta ümbritsesid
kaitseliitlaste asetatud sinimust-valged lipud. Palju oli
Eesti territoriaalset jagamatust
ja Setumaad tagasi nõudvaid

plakateid. Lehvisid Tartu ühiskondlike organisatsioonide
lipud.
22kraadilist külma ja tuult trotsides oli kohal palju esinejaid
ja kuulajaid, nende seas nii
vanu kui noori. Põllumeeste
Kogu volitas ühist ettevõtmist
juhtima Mart Nikluse. Kohalolijaid tervitas Tartu abilinnapea
Raimond Tamm. Seejärel sai
sõna tartlasest Riigikogu liige
Tõnis Lukas. Tema ütles: “Nii
vaba kui praegu, pole Eesti
kunagi olnud. Nii julgelt pole
eesti keel kõlanud. Nii rahulikult ja turvaliselt, kui me
praegu elame, pole me varem
saanud elada. Meil on, mida
hoida.”
Järgnes Enn Tarto sõnavõtt,
kes tervitas kõiki Tartu rahu
92. aastapäeva puhul Eesti
Memento Liidu, Tartu Memento, Kaitseliidu vanematekogu ja dr Jaak Uibu poolt.
Nimelt soovivad Jaak Uibu,
Ülo Vooglaid ja teised luua
Vanemuise tn 35 majja Tartu
rahu kunstikeskuse. Enn Tarto

rõhutas, et võiduka Vabadussõja ja Tartu rahu sõlmimisega
said Eesti kodanikud maad,
tööd ja leiba. “Me ei tohi maha
salata, et tänapäeva Eesti
üheks nõrkuseks on kohutav
tööpuudus. Paljud Eesti Vabariigi kodanikud on sunnitud
Eestist lahkuma, eriti noored,”
kõneles Tarto. Ta lisas, et
tänasel külmal kõnekoosolekul ei saa me majanduslikke
probleeme põhjalikult käsitleda. Tuleb aga rõhutada
eesti keele püsimajäämise
probleemi. Eesti riigi ja rahva
püsimajäämise aluseks on
meie kultuur, mille aluseks
on eesti keel ning vastavalt
Eesti Vabariigi põhiseadusele
on eesti keel meie riigikeel.
Aastate jooksul on pakutud
teiseks riigikeeleks välja vene
keelt, nüüd on tuldud lagedale
ideega, et teine riigikeel võiks
olla koguni inglise keel. Siin
Tartu rahu maja juures olgu
meie kindel sõnum - Eesti
riigikeel on ainult eesti keel.
Inglise keele liiglaiutamisele

teadus-ja õppekeelena tuleb
vastu astuda, ammugi ei tohi
inglise keel saada teiseks
riigikeeleks.
Ettevõtmise lõppedes pakuti
Jaan Poska Gümnaasiumi
ruumides soovijatele sooja
teed. Ka Tartu rahu allakirjutamise tuba oli külastajatele
avatud.
Kell 14.00 algas Tartu Linnamuuseumis sõjaajaloolase Urmas Salo loeng teemal “Eesti
kaitsevägi 1919 kuni1939:
Vabadussõjast baaside lepinguni”.
Osa tartlasi oli saanud kutsed Eesti Kaitseväelt ja Eesti
Meestelaulu Seltsilt osa võtta
Tartu rahulepingu sõlmimise
92. aastapäevale pühendatud
pidulikust kontserdist Tallinnas
Estonia kontserdisaalis algusega 19.00.
Tartu rahule pühendatud mälestusüritusi toimus ka mujal
Eestis.

Politsei Lõuna Prefektuuri prefekt ja
Kaitseliidu Valgamaa Maleva pealik
sõlmisid koostööleppe
Lõuna Prefektuuri prefekt
politseikolonelleitnant Tarmo
Kohv ja Valgamaa Maleva
pealiku kt kpt Tõnis Org sõlmisid käesolevaks, 2012.
aastaks koostööleppe. Koostöölepingu allakirjastamise
juures viibisid politseiprefektuuri töötajatest Valga politseijaoskonna juht politseimajor
Tõnu Kürsa, politseileitnant
Robert Kõvask ning komissar
Jaanus Kokkonen. Valgamaa
malevast osalesid koostööleppe sõlmimisel veel väljaõppeülem mjr Edvard Sulg, Otepää
üksikkompanii pealik v-srs
Aleksander Mõttus, Helme üksikkompanii pealik n-ltn Heldur
Tellmann, teavituspealik v-vbl
Vello Jaska jt. Kohal oli ka Valgamaa maleva endine pealik,
nüüdne Viru maleva pealik, kpt
Rein Luhaväli.
Enne uue koostööleppe allkirjastamist vaeti möödunud aastaks sõlmitud lepingu üksikasju. Ülevaate selles sisalduvast
ja täitmisega seonduvast tegi
Valgamaa maleva pealiku kt
kpt Tõnis Org.
Ta loetles kõiki ühisoperatsioo-
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Tartu rahulepingule allakirjutamise
92. aastapäeva tähistamine Tartus

• Lõuna Prefektuuri prefekt politseikolonelleitnant Tarmo
Kohv (vas) ja Valgamaa maleva pealik kpt Tõnis Org allkirjastasid 2012. aastaks koostööleppe
ne ja ettevõtmisi, mis leping
sätestas ja väitis, et kõik ühiselt kavandatu on täide viidud.
Ka Valgamaa malevat varem
juhtinud kpt Luhaväli märkis,
et koostöö on olnud tõhus ja
elanikkonna turvalisuse tagamisel igati kasulik.
„Lõuna Prefektuuri ja Valgamaa maleva vahel 2011. aas-

taks sõlmitud koostöölepingus
sätestatu on täidetud,“ ütles
ka Lõuna Prefektuuri prefekt,
politseikolonelleitnant Tarmo
Kohv, kokkuvõtvalt.
Seejärel arutati ühiselt läbi
käesolevaks aastaks sõlmitava koostööleppe üksikasjad.
Olulisemad nendest on ühised
jõustruktuuride esitlused Eesti

Vabariigi aastapäeval 24.
veebruaril, Valgas toimuval
maakaitsepäeval 23. juunil ja
17. augustil toimuval militaarfestivalil.
Jätkuvalt kavandatakse Valga
politseijaoskonna, Valgamaa
maleva ja Valga päästeosakonna vahelisi turniire korvpallis, jalgpallis ja võrkpallis.
Samuti osalevad mõlema
asutuse võistkonnad jõustruktuuride laskevõistlustel.
Tehakse koostööd lastele ja
noortele kavandatud 2012.
aasta projektide läbiviimisel
ning 2013. aastaks projektide
kavandamisel. Korraldatakse
ühiseid õppepäevi ja täiendõppeid abipolitseinikele. Viiakse
läbi ühiseid politseioperatsioone. Valga politseijaoskonna
töötajate lastel võimaldatakse
jätkuvalt osalemine noorkotkastele ja kodutütardele korraldatud suvepäevadel.
Oluliseks peetakse ka ühiselt
kordasaadetu kajastamist
ajakirjanduses.
Vello Jaska
Valgamaa Maleva
teavituspealik

Soome Kaitseliidu minevikust
Ajakirja „Ruotu“ Soome sõjaajaloole pühendatud eriväljaanne aastaks 2012, toob
viieteistkümnendal leheküljel
ära O. F. Hartise poolt kirjutatud
artikli Soome Kaitseliidu kohta
pealkirjaga „Suojeluskunnat“.
Kahjuks ei nähtu artiklist ega
ajakirjast, kunas see lugu on
kirjutatud. Väga tõenäoliselt
enne II Maailmasõda. Jutt ise
on aga järgmine:
„Sageli näidatakse vääralt, nagu
kaitseliidud (suojeluskunnat),
oleks olnud kodanluse relvastatud tiib. See on siiski räige
lihtsustamise kõrval ka ilmne
tõe moonutamine. Tuleb silmas
pidada, et esimeste kaitseliitude sünnipaigas – Pohjanmaal

– moodustati kaitseliidud ennekõike kõiki soomlasi ühendavaks organisatsiooniks, mis
koondas soomlasi, klassikuuluvusele vaatamata. Organisatsiooni kandev aade oli
rahvusmeelsus ja mitte mingi
üksiku ühiskonnakihi huvide
kaitsmine. See aade tõmbas
kaasa ka töölisi ja kaitseliitudega liitus tähelepanuväärne hulk
sotsiaaldemokraate. Aktivistide
keskorgan „Aktiivinen komitea“
isegi kannustas kaitseliitusid,
et need võtaks oma tegevusse
rohkem vasakpoolseid. See
tegevus võlus ka sotsialistide
pooldajaid. Punakaartide tekkimine mõned kuud hiljem võttis
aga ka kaitseliitudelt ära osa

liikmeid. Uue organisatsiooni
tekkimine tähendas tegeliku elu
tasandil, et kodanlus ja töörahvas ei saa tegutseda üheskoos.
Kaitseliitude ja punakaartide
vaheline pinge kasvas pidevalt
ennekõike seoses 1917. aasta
lõpul toimunud streikidega.
Kui „valgeteks“ olemisest võib
rääkida kui ideoloogiast, siis
võime väita, et 1917. aastal
kaitseliidud olid 1918. aasta
„valgete“ armeest palju „valgemad“. Üks põhjus selleks oli
kaitseliitude ühekülgne mõttemaailm, mida mitmekesistas
1918. a veebruarikuul alanud
mobilisatsioon. Kaitseliitudel
oli eriti tähtis roll olla „valgete“
armee vundamendiks.“

Toimetuse poolt kommentaariks vaid niipalju, et Soome
Talvesõda ja isegi Jätkusõda
näitasid siiski, et kui kogu
riiki ja rahvast ähvardab surmaoht, siis võitlevad oma
kodu, usu ja isamaa eest
külg-külje kõrval ja ühise
eesmärgi nimel nii kapitalist
kui kommunist, nii professor
kui talusulane, nii tööline kui
ettevõtja. See on ajalooline
tõde, sest hirm kaotada oma
iseseisvus ja vabadus oli
suurem kui nn. klassihuvi.
Ei olnud enam „valgeid“ ega
„punaseid“ – olid vaid soomlased ja teiselpool rindejoont
„ryssäd“.
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Laupäeval kõmas Jaanikese lasketiir
püstoli- ja püssipaukudest...
Laupäeval, 18. veebruaril toimusid Valga lähistel Jaanikese
Jahinduse OÜ lasketiirus Eesti
Vabariigi 94. aastapäevale
pühendatud Jaanikese lasketiiru lahtised laskevõistlused
täiskaliibrilistest relvadest.
Võistluste korraldajaiks olid
Jaanikese Jahinduse OÜ
koostöös Valgamaa malevaga. „Hakkasime Kaitseliidu
meestega juba tükk aega
tagasi mõtlema, et peaks ühe
suurema võistluse korraldama. Tingimused võistluste
läbiviimiseks on olemas ja
laskespordi huvilisi ikka ka
veel jagub. Valgamaa maleva kaitseliitlased olid selle
ettepanekuga kohe nõus ja
nii need võistlused toimuma
saidki,“ selgitas Jaanikese
Jahinduse OÜ juhatuse liige
Jaan Balodis.
Valgamaa maleva relvur vbl
Ants Kronberg ütles, et võist-

lusteks ette valmistamine on
olnud tõhus ja asjatundlik.
Laskevõistluste korraldamise
eesmärgiks oli tutvustada laskevõimalusi Jaanikese lasketiirus, populariseerida laskesporti,
tõsta laskealast meisterlikkust,
selgitada välja paremad laskurid ja võistkonnad ning edendada koostööpartnerite vahelist
suhtlemist. Kuid ühtlasi soovisid
võistluste organiseerijad lihvida
ka oma suurvõistluste korraldamise oskusi ning saada juurde
uusi kogemusi.
Vabariigi aastapäevale pühendatud laskevõistlustele oli
palutud osalema Valgamaa
maleva, Jaanikese Jahinduse
OÜ, Politsei- ja Piirivalveameti
Lõuna Prefektuuri Valga politseijaoskonna ja Piirivalvebüroo
valmidusüksuse, KAPO Lõuna
osakonna, Lõuna Kaitseringkonna staabi, Kuperjanovi jalaväepataljoni, Võrumaa, Tartu,

Põlva ja Sakala maleva, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuse ja
lahingukooli, Tartu Vangla, G4S
Turvateenistuse ning teiste külalisvõistkondade laskesportlased. Ühtekokku 17 võistkonda,
46 laskespordi huvilist meest
ja naist.
Võistlused kulgesid tõrgeteta.
Kõikjal ja kõiges järgiti pingsalt
ohutustehnika reegleid, kohtunike kaader oli järjekindel ja
täpne ning võistlejad ise suutsid
terve pingerikka päeva raudset
distsipliini hoida. Et vahepeal
jõudu ja energiat juurde saada, kostitasid Naiskodukaitse
liikmed Evely Jakobson ja Eha
Salu kõiki laskepäevaga seotuid maitsva supi, võileibade ja
morsiga.
„Sellest on hea meel küll, et
võistlused ilusti käima said ja
tõrgeteta kulgesid. Eks meil
ole teatavad kogemused varasemast olemas. Ühtlasi on

heameel, et häid tulemusi lasti
Venemaa päritolu relvade ja
Barnauli laskemoonaga, mille
maaletoomisega tegeleb Jaanikese Jahinduse OÜ,“ tõdes
Balodis.
Tema sõnul korraldatakse Jaanikese lasketiirus neli suuremat
laskevõistlust aastas. Põhiliselt
on need praktilised jahilaskevõistlused. Kuid ka selliste
üle-eestiliste võistluste korraldamisega tullakse toime. Auhinnafondi eest kannavad hoolt
põhiliselt head sponsorid.
Kahjuks on laskesport Jaan
Balodise hinnangul vaikses
staadiumis. „Siin, Kellil, on
kõik võimalused laskespordiga tegelemiseks loodud, kuid
huvilisi on vähevõitu. Ilmselt
tuleb huvi nappus sellest, et
koolides enam laskespordiga
peaaegu ei tegeldagi. ALMAVÜ
ja teised laskespordiga tegelevad organisatsioonid ei tööta ka

Kuulsusrikkast Paju
lahingust möödus 93 aastat
Teisipäeval, 31. jaanuaril tund
enne keskpäeva kogunesid
Valgamaa maleva ja tema eriorganisatsioonide, Kuperjanovi
JVP, politseijaoskonna, päästeteenistuse ning ümberkaudsete
omavalitsuste esindajad ja teised isamaa valutavaid vermeid
südames kandvad inimesed
Paju lahingu mälestusmärgi
juurde, tähistamaks Eesti Vabadussõjas ühe ohvriterohkema,
kuid olulisema, Paju lahingu 93.
aastapäeva.
Kui Valgamaa maleva väljaõppeülem mjr Edvard Sulg oli
kõik saabunud lippude alla
rivistanud, alustas kaplan Marko
Tiirmaa välijumalateenistust:
„Üks kindel linn ja varjupaik on
meie Jumal taevas, Ta hoiab
meid kui kilp ja mõõk, Ta aitab kõiges vaevas,“ tsiteeris
kaplan.
Kõneleja lisas, et selleks, et
midagi saavutada, tuleb oma
eesmärki uskuda. Meie võitlejad
93 aastat tagasi uskusid siin,
pakaselisel Paju mõisa väljadel,
oma eesmärki ja tänu sellele
olid lahingus võidukad.
„Ilma usuta kindlasse võidusse
pole mõtet lahingusse minna.
Meie vanavanemad uskusid,
lootsid, võitlesid ja tõid meie
maale ja rahvale vabaduse.
Meie kohus on seda vabadust
hoida ja olla oma vaarisade
väärilised“.
Edasi ütles vaimulik: „Samas
laulus, millega alustasin, ütleb
salmirida: „Kui oleks ilm täis
kuradeid, kes tahaksid meid
neelda, ei karda meie kedagi,
eks Jumal või neid keelda? ““
Tiirmaa sõnul hoitakse meie
Maarjamaad ka kõrgemalt poolt.
Ja hoitakse niikaua, kuni me
seda ise hoiame. Kuni meis
on veel kaitsetahet ja selle
kandjaid.
„Täna me mälestame ja palume
kõigi siin võidelnute hingede
eest. Nii Julius Kuperjanovi,
kes siin surmavalt haavata sai,
nii meie poolel sõdinute ja ka
vastase poolel langenud Läti ja
Vene rahvusest sõdurite eest.
Taevaisa, hoia oma kaitsev käsi
nende kohal, hoia neid nii elus
kui surmas oma kõikvõimsa

tahte järgi,“ ütles kaplan Marko
Tiirmaa Paju lahingu mälestusmärgi jalamil välijumalateenistust lõpetades.
Meie Isa palvet laususid koos
kaplan Tiirmaaga kaasa kõik
kohalolijad.
Ülevaate Paju lahingu käigust
ja selle ajalooliselt tähtsusest
Eesti Vabariigi iseseisvumisel
tegi Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsiooni tegevjuht mjr
Meelis Kivi.
„31. jaanuari koidikul alustasid
partisanid rünnakut Paju mõisa
vallutanud punaste vastu. Neid
toetas soomlaste raskepatarei
major Snellmani juhatusel, mis
vahepeal oli rindele jõudnud.
Mõisa suunas liikusid 3. ja 1.
roodu võitlejad leitnant J. Soodla
ja N. Piibu juhtimisel. Vasemalt,
mööda Pedeli jõe orgu liikus
Mõisa suunas 2. rood leitnant
Saare juhtimisel, kuid sattus
siis vaenlase risttule alla. Rood
alustas tormijooksu, kaotas aga
langenute ja haavatutena enamiku meestest. Sealjuures ka
kõik ohvitserid. Juhtideta jäänud
sõdurid taandusid tagasi metsa
poole. Kõik surnud ja haavatud
jäid aga vasturünnakule asunud
punaste kätte“.
Kivi lisas, et 2. roodu taandumisega jäi rinne lahtiseks ja
tekkinud tühikusse tungisid
Läti punaste küttide read, ähvardades vallutada partisanide
patareid. Nüüd andis Kuperjanov 3. roodule käsu - anda
vaenlasele vastulöök. Hüljates
maastiku kaitset, sammus ltn
Kuperjanov ise püsti aheliku
taga, andes karjudes käsklusi.
Järsku haaras kartmatu Julius
Kuperjanov õlast ja varises lumme. Partisanide juht oli saanud
surmavalt haavata.
„Siis sekkusid otserünnakuga
lahingusse soomlased. Terve
päeva kestnud lahingu järel
õnnestus nendel koos partisanidega Paju mõis vallutada.
Kuid see maksis 42 mehe elu
ja 113 meest said haavata.
Paju lahingus näitasid ülekaalus
oleva vaenlase vastu võidelnud
sõdurid üles surmapõlgust ja
vaprust. Partisanide juht Julijus
Kuperjanov viidi koos teiste

haavatutega Tartu
haiglasse, kus ta
2. jaanuaril 1919
saadud haavadesse suri,“ ütles mjr
Kivi.
Paar tundi pärast
Paju mõisa vallutamist sai valmis
raudteesild ja soomusrongid hakkasid liikuma Valga
suunas. Meie väed
jõudsid vaenlase
poolt maha jäetud
Valka 1. veebruaril
1919.
Valga maavanem
Margus Lepik ütles
kuulsusrikkas Paju
lahingus langenud
kangelasi meenutades, et legendaarset Julius Kuperjanovit ja tema
sangarlikke vabadusvõitlejaid
Eesti rahvas ei unusta.
Kuperjanovi JVP ülem mjr Maidu
Allikas ütles oma pöördumises
kohalolijate poole:
„Täna, 93 aastat tagasi, 31.
jaanuaril 1919. aastal, leidis aset
siin, Paju mõisa maadel, Paju
lahing, mis oli üks Vabadussõja
ohvriterohkemaid lahinguid.
Tol päeval seisid Kuperjanovi
partisanide ja Põhja Poegade
Rügemendi vastas Paju mõisa
väljal Läti punased kütid. Need
aga ei suutnud meie vapraid
vabadusvõitlejaid kohutada“.
Mjr Allikas ütles lisaks, et igal
võidul on oma väärtus ja hind.
Eriti kõrget väärtust omab lahing,
kus isamaad armastav kodanik
on valmis ohverdama oma elu
rahva helgema tuleviku nimel.
„Ühel rahval ei saa olla midagi
tähtsamat, kui elada vabana endile armsaks saanud kodumaal.
Seda tajusid ka meie esivanemad, kes ühise jõupingutuse tulemusena võitlesid Eesti maa ja
rahva vabaks, tehes seda usus,
lootuses ja armastuses endi ning
lähedaste nimel.
„Nüüd me juba oskame siin aset
leidnud Paju lahingut ja Vabadussõda hinnata ning mõista
selle tähtsust Eesti iseseisvuse
kontekstis,“ väitis mjr Allikas.

enam ammu. Kust see huvi siis
tekkida saabki,“ arutles Jaan
Balodis.
Laskevõistlustel osalenu Gerda
Maria Tammerik Taktikalise
Laskmise Keskusest ütles, et
tema jaoks olid need võistlused
küll täielik õnnestumine. „Sai
teiste laskuritega suhelda ja
enese võimeid proovile panna. Olen varem ka võistlustel
osalenud. Sellest johtuvalt on
tulemused pidevalt paranenud“,
ütles vestluskaaslane.
Võrumaa maleva kaitseliitlane
Veiko Virunurm ütles aga, et
tema jaoks on esimene kogemus sellistel suurvõistlustel
osaleda. „Esindan oma malevat esimest korda ja see on
põnev. Näen teisi kaitseliitlasi
ja nende varustust. Konkurents
on täiesti arvestatav. See tähendab, et tase on ühtlaselt
kõrge“. Virunurme arvates oli ka
võistlusteks valmistumine ja läbi

viimine väga hea. „Võistluste
juhendis oli ka ära märgitud,
et korraldajad tahavad oma
oskusi lihvida. Kuid nad on niigi
tasemel ja saavad hakkama.
Minul küll midagi ette heita ei
ole,“ ütles Võrumaa maleva
kaitseliitlane, laskesportlane
Veiko Virunurm.
Parimaks püstoli laskjaks osutus Erki Palusoo Tartu Vangla
võistkonnast.
Parimaks püssi laskjaks Jaanus Kala Võrumaa Maleva I
võistkonnast.
Võistkondlikus arvestuses oli
parim Tartu Maleva I võistkond.
Võistlustulemused: Jaanikese
Jahinduse OÜ kodulehel http://
jaanikese.ee/
Vello Jaska
Valgamaa maleva
teavituspealik

Teavituspealik pälvis
kõrge tunnustuse

Foto: Arvo Meeks / Valgamaalane

Foto: Vello Jaska
J. Kuperjanovi Seltsi juhatuse
esimees Olev Teder tõi kohalolijate ette suure M. Maksolly
maali „Paju lahing“ ja rääkis,
kuidas oleks võimalik seda eestlaste jaoks pühaks saanud paika
kaasaegsemalt ning arusaadavamalt tähistada.
Nende sõnade järel palus Valgamaa maleva teavituspealik Vello
Jaska kohalolnutel asetada Paju
lahingu mälestusmärgi jalamile,
austamaks langenud vabadusvõitlejaid, pärjad ja lillesülemid.
Paju lahingu 93ndat aastapäeva
tähistamas olnud rahvas peatus
ka Paju mõisa pargis oleva Põhja
Poegade mälestusmärgi juures.
„Au Eesti Vabadussõjas, sealhulgas ka Paju lahingus Eesti
vabaduse eest võidelnud kangelastele,“ ütles Valgamaa Omavalitsuste Liidu esimees Madis
Gross ja asetas lillekimbu meie
iseseisvuse eest võidelnud kangelasi veristes taplustes abistanud Põhja Poegade mälestuseks. Austust ja lugupidamist
abivalmis Põhja Poegade vastu
väljendasid lillede asetamisega
mälestuskivi jalamile ka teised
kohal olnud ametiisikud.

23. veebruaril Otepää Gümnaasiumi aulas toimunud Eesti
Vabariigi 94. sünnipäevale pühendatud kontsertaktusel ning
Valga maavanema Margus Lepiku ja Valgamaa omavalitsuste
liidu esimehe Madis Grossi
vastuvõtul andis Valga maavanem üle maakonna Vapi- ja Teenetemärgid. Kõrge maakondliku
tunnustuse osaliseks sai Valgamaa maleva teavituspealik
vanemveebel Vello Jaska, kes
nüüdsest on Valgamaa Teenetemärgi kavaler.
Vello Jaska kuulub Kaitseliidu
ridadesse aastast 2001. Kogu
selle aja on ta tegutsenud Valgamaa maleva vabatahtliku teavituspealikuna. Lisaks sellele on
ta vabakutseline kirjanik ja aja-

kirjanik. On andnud oma panuse
Valgamaa, eriti Tõrva piirkonna
kultuuriürituste korraldamiseks
ja nende kajastamiseks. Tuntud pillimees, kes aastast 1983
mängib rahvamuusikaansamblis Jauram. Tema sulest on ilmunud 12 raamatut, lisaks on ta
toimetanud ka teiste kirjameeste
teoseid. Tema näidendeid on
mängitud Tõrva ja paljude teiste
kultuurimajade lavadel ning
luuletusi on kasutatud sõnalismuusikalistes põimikutes.
Valgamaa teenetemärgiga autasustatakse inimesi, kes oma töö
ja tegevusega on kaasa aidanud
Valgamaa arengule, samuti inimestele, kes on silma paistnud
märkimisväärse, maakonna
jaoks olulise saavutusega.

Admiral Johan Pitka
140. sünnipäev

Kaitseliidu ühtseks organisatsiooniks koondaja ja Mereväe
looja admiral Johan Pitka 140.
sünnipäeva tähistati 19. veebruaril Tallinnas admirali mälestusmärgi juures tseremooniaga,
kus sõnavõtuga esines kaitseminister Mart Laar ja laulis ajateenijatest koosnev meeskoor.
Tseremoonial osalesid kaitseliitlased, mereväelased, reserv- ja
eruohvitserid, piirivalvurid, vabadusvõitlejad jt.
Kaitseliidu Järva Malev mälestas admirali traditsioonilise
„Pitka matkaga“, mis algas tema
kodukülast Jalgsemalt ja lõppes
Peetris.
Vello Jaska Johan Pitka sündis 19. veebruaValgamaa maleva ril 1872. aastal. Kaugsõidukapteavituspealik teniks õppinud Pitka moodustas

1917. aastal Tallinna Omakaitse,
millest sai tulevase Kaitseliidu
maleva eelkäija. Samal aastal
organiseeris ta Eesti sõdurite
koondamist kodumaale Vabadussõja võitluseks.
Pitka korraldas ka soomusrongide ja soomusautode ehitamist
ning pani aluse Eesti mereväele,
mille esimeseks juhatajaks ta
määrati. 1919. aastal anti Pitkale
kontradmirali auaste. Johan
Pitkat autasustati Vabadusristi I
liigi esimese järguga.
Pitka surma koht ja aeg on siiani
kahjuks teadmata. Arvatavasti
hukkus ta võitluses Eesti eest
Punaarmee vastu 1944. aasta
septembris.
Tanel Rütman, major
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Jätkuv traditsioon
Vastseliina Teisipäevaklubi ja
Kaitseliidu Rõuge-Vastseliina
üksikkompanii tähistasid juba
seitsmendat aastat järjest
Tartu rahulepingu aastapäeva jõustruktuuride vahelise
laskevõistlusega, seekord
laskesuusatamises.
Ettevõtmine algas 2. veebruaril kella 12.30 paiku Vastseliina alevikus Vabadussõjas
langenute ausamba juurde
pärgade asetamisega. Mälestustseremooniast võttis osa
ka Võru maavanem Andres
Kõiv, kes pidas lühikese kõne.
Järgnes sõnavõtt Võrumaa
Maleva pealikult kpt Kalev
Aderilt. Mõlemad kõnelejad
rõhutasid 92 aastat tagasi
toimunud sündmuse tähtsust
Eesti riigi ajaloos. Kui maavanema, Kaitseliidu, politsei,
valla ja võõrustajate pärjad
olid asetatud ausamba jalamile, suunduti looduse rüppe,
lumistele väljadele, et läbi viia
laskesuusatamise teatesprindi
võistlus, vaatamata sellele, et
termomeeter näitas 27 miinuskraadi.
Seekordsest jõukatsumisest
võtsid osa kolmeliikmelised
võistkonnad politseist, kaitsepolitseist, päästeametist,
Võrumaa Malevast, RõugeVastseliina üksikkompaniist
ja Teisipäevaklubist. Esmakordselt asus võistlustulle
ka Naiskodukaitse Võrumaa
Ringkonna kolmeliikmeline
esindus - Eleri Siidra, Tiiu Silm
ja Anu Jõgeva.
Vaatamata krõbedale paka-

sele, oli võistlejate ja nende
poolehoidjate tuju reibas,
meeleolu lustlik ja ootused
võidu suhtes optimistlikud.
Et tegemist oli laskesuusatamisega, tutvustas väiksekaliibrilise vintpüssi BI-7 häid
laskeomadusi oma ala asjatundja ja endine tippsportlane,
laskesuusataja, Üllar Tähe.
Seekord polnud näha uhkete
ﬁrmamärkidega suuski, vaid
kõikidel oli võimalus proovida
Eesti Kaitseliidus kasutusel
olevaid puust „lumelaudu“.
Võistlusjuhendi kohaselt pidi
iga võistleja läbima kolm 500
m pikkust ringi ja seejärel
sooritama lasketiirus lamades
asendis 5 lasku märklaudade
pihta.
Külm ilm takistas relva laadimist ja näpistas sõrmi ning
põski, aga sellest ei hoolinud
keegi. Kuna möödalaske kogunes kõigile paras kogus,
oli „autasuks“ 50 m pikkune
trahviring. Kuum tee ja lõkketule soe leek olid need, mis aitasid toonust tõsta ja pakasele
vastu seista. On tõsiasi, et
päästjad, politsei ega Kaitseliit
jõustruktuuride esindajatena
ei saa oma tegevuses ilma
valida. Nad peavad tegutsemiseks valmis olema päeval
ja öösel ja iga ilmaga. Lõkketule ääres kuulsin ka nalja, et
järgmisel aastal kutsutakse
Eesti koondise määrdemeeskond Venemaalt appi, sest nii
mõnelgi võistlejal ei libisenud
suusk nii nagu vaja.
Kuigi püssid olid kõigil ühe-

sugused, venis aeg nende
sisselaskmisel pikaks. Mõni
märk ei tahtnud mitte kuidagi
maha kukkuda. Kella 13.45
paiku kõlas siiski stardipauk
ja ajamõõtja Aivar Lai vajutas
stopperi käima. Poolehoidjate
tugevate ergutuste saatel
proovisid suuskade libisemist
esimese vahetuse mehed ja
naised. Kuigi kpt Aderil suusk
eriti hästi ei libisenud, oli
tema südikus, hea sõidustiil
ja kiirus teistele kaasvõistlejatele eeskujuks. Politsei
võistkonnas olid noored energilised mehed, ja nii võis
nende nägudelt välja lugeda
kindlat võidutahet. Seekord
nii juhtuski, võitsid kiiremad,
tugevamad ja täpsema silmaga laskurid-suusatajad
Dmitri Kulaga, Kaimar Juks
ja Tarmo Tammesoo. Teise
koha teenis võistkond nimega
„Viking“, kelle ridades särasid
Priit Välba, Rain Vosman ja
Tõnis Räim. Kaitseliidu maleva staabi meeskond Kalev
Ader, Andu Värton ja Toomas
Piirmann, sai kolmanda koha.
Võistluse pidulik lõpetamine ja
autasustamine toimus Vastseliina spordibaasis. Enne seda
sai mõnuleda saunalaval, higi
korralikult maha pesta ja seejärel ootas võistlejaid ja kõiki
külalisi kosutav toidulaud,
mille eest kuuluvad tänusõnad
Urve Kenkile.
Malevapealik Kalev Ader tänas korraldajaid väga hästi
organiseeritud ettevõtmise
eest ja kõiki võistlejaid südi

võistlemise eest. Tänusõnu
korraldajate aadressil jätkus
ka teiste võistkondade esindajatel, aga peamist - võistlustingimuste ekstreemsust
- mainis enamik sõnavõtjad.
Tubli karastus, korralik jõupingutus, värske ja karge õhk
kulus kõigile marjaks ära.
Et jõustruktuuride koostöö
viimastel aastatel on eriti vilja
kandnud, selles ei kahelnud
keegi. Ühtsuses peitub jõud.
Vajadus igapäevast koostööd
teha on väga oluline Ka siin on
veel reserve, oluline on ühiselt
leida uusi võimalusi elanikkonna turvatunde tõstmiseks,
s.h. tõhusaid vahendeid õigusrikkumiste ennetamiseks.
Sõlmiti uusi tutvusi ja peeti
plaane tulevaste kokkusaamiste tarvis.
NKK instruktor Anu Jõgeva
tegi avalduse, et järgmisel
aastal pannakse nende poolt
välja 3 võistkonda, kuna taoline jõukatsumine on huvitav,
arendab laskeosavust, treenib
keha ja annab võimaluse tõestada, et naiste vastupidavus
on sama hea kui meestel.
Vastseliina vallavanem Raul
Tohv, kes oli üks selle kordaläinud ettevõtmise korraldajatest, tänas kõiki osalejaid ja
lubas, et traditsioon kindlasti
jätkub.

Aasta 2011 kaitseliitlane
on Pärnumaalt ja
naiskodukaitsja Raplamaalt

Aasta kaitseliitlaseks valiti
Kaupo Varik Kaitseliidu Pärnumaa malevast ja aasta naiskodukaitsjaks Nele Sarrapik
Naiskodukaitse Rapla ringkonnast.
Kaitseliidu ülem kolonelleitnant Raivo Lumiste ja Naiskodukaitse esinaine Airi Neve
andsid Kaitseliidu koolis Alus
Raplamaal võitjatele üle rändauhinnad, milleks on pronksist
kaitseliitlase ja naiskodukaitsja kujud. Lisaks said kõik
nominendid Kaitseliidu ülema,
kaitseministri ning kaitseväe
juhataja hinnalised kingitused.
Parimaid kaitseliitlasi ja naiskodukaitsjaid tervitasid ka
kaitseminister Mart Laar ning
Kaitseväe juhataja brigaadikindral Riho Terras.
Aasta katseliitlast Kaupo Varikut (44) on Pärnumaa malev
iseloomustanud
järgmiselt: Ta on pühendanud märkimisväärse osa
oma vabast ajast Kaitseliidu tegevuses osalemisesse.
Omadused, mis teda selles
tegevuses iseloomustavad,
on head organisatoorsed oskused, isiklik disipliin, mida
ta nõuab ka teistelt ja head
planeerimisoskused. Tal on
Kohapeal käis Uno Minka head juhiomadused, mille
Võrumaa Maleva tõestuseks on tema juhtimise
teavituspealik all hästi toimiv rühm. Kaupo
Varik on Kaitseliidu liige 1998.
aastast, luureühma pealik.
Aasta naiskodukaitsjat Nele
Sarrapikku (30) on Naiskodukaitse Rapla ringkond iseloomustanud: Mitmete ringkonnakaaslaste kogemuse põhjal on
temaga suhtlemine ja temaga
koos tegutsemine väga soe,

Sakala Maleva KARKSI
malevkonna üldkoosolek
11. veebruaril kogunesid kella
kümneks Karksi Valla Kultuurikeskusesse Sakala Maleva
Karksi malevkonna liikmed,
et pidada järjekordset üldkoosolekut. Nagu on juba pea
tavaks saanud, koosoleku
alguseks üldkoosoleku pidamiseks vajalikku kvoorumit
ei kogunenud. Kvoorumiks
nõutavast hulgast kogunes
pisut üle veerandi, ehk alla
15% kõikidest malevkonna
liikmetest. Kindlasti võis oma
mõju olla ka suht krõbedal
talveilmal, aga küllap muid
põhjusi oli enam. Üheks arvatavasti olulisemaks põhjuseks oli endiselt tarviliku
teabe ebapiisav liikumine
malevkonna liikmete vahel ja
seda ka põhjusel, et kahjuks
pole siiani leitud ega ametisse määratud kõiki tarvilikke
pealikuid, eriti jao- ja rühmapealikuid. Sellest tuleneb ka
liikmete loidus osalemiseks nii
õppustel kui muudel vajalikel
ettevõtmistel.
Tuligi siis üldkoosoleku algust tunni võrra edasi lükata.
Et kallist aega mitte lasta
niisama mööduda, rääkis
koosolekule kutsutud Sakala Maleva pealik, mjr Kalle
Köhler, sellest, mida suutis
möödunud aastal korda saata
malev ja sealhulgas Karksi
malevkond. Samuti andis ta
koosolijatele teada maleva ja
Karksi malevkonna ülesanded
2012. aastaks. Pealiku sõnum
oli selge – tuleb korrastada
maleva struktuur ja tegevusse
rakendada toimiv juhtimisskeem, et iga kaitseliitlane,
nii pealik kui liige teaks, kes
ta organisatsioonis on ja mis

on tema funktsioon, et malev
tervikuna hakkaks tõesti toimima nagu üks sõjaväeliselt
korraldatud organisatsioon,
mida Kaitseliit ju on.
Järgnevalt täiendas malevapealiku esitlust maleva staabi
väljaõppejaoskonna ülem,
leitnant Lapp, kes selgitas täpsemalt käesoleva aasta maleva tegevuskava ja tutvustas
lähemalt õppusi ja ettevõtmisi,
mis on tehtud ülesandeks
Karksi malevkonnale.
Siis oli aeg ja võimalus alustada üldkoosolekuga olemasoleva liikmete hulgaga, kuid
veel enne seda palus sõna
Karksi malevkonna taasasutaja, eelmisel päeval 79aastaseks saanud Ülo Seppa. Ta
rääkis lühidalt malevkonna
taasasutamisest 1990. aasta
veebruaris ja andis seejärel
malevkonna pealikule, ltn
Raivo Asukülale, üle mõned
dokumendid, millel ta arvas
olevat ajaloolist väärtust, et
neid maleva arhiivis säilitada.
Ning veel ei saadud koosolekuga päriselt alustada, sest
teist aastat kuulutati välja
Karksi malevkonna parima
noore kaitseliitlase nimi ja
selleks oli tubli noormees Mihkel Liiv, kes sai sellekohase
diplomi ja rändava auhinnana
aastaks enda valdusesse
seinaplaadi, mille 2010. aastal pälvis Kaitseliidu ülemalt
Kaitseliidu taasasutaja ja ka
Karksi malevkonna esimene
sõjajärgne pealik Ants Kalam,
kes oma autasu pani välja rändava auhinnana malevkonna
parimale noorele kaitseliitlasele, kes igal aastal enne

üldkoosolekut malevkonna
juhatuse poolt valitakse.
Nüüd võis koosoleku ametlik
osa alata, sest ka vajalikud
asjamehed olid koosoleku
osaliste poolt juba ametisse
seatud. Peale malevkonna
pealiku aruande ärakuulamist
2011. a tegemiste kohta ja
mõningaid sõnavõtte, asuti
valimistoimingute juurde. Kõige kauem malevkonna juhatuse liikmeks olnud n-ltn Marek
Rahu asemele valiti uueks
juhatuse liikmeks senine malevkonna juhatuse liikme kandidaat, Mõisaküla linnapea,
Ervin Tamberg. Malevkonna
juhatuse liikme kandidaadiks
valiti, vist küll esmakordselt
kogu maleva ajaloos, daam
– Astrid Toomel.
Kuigi paar eelmist aastat
oli tegutsetud ilma malevkonna revisjonikomisjonita,
arvates, et malevkonnal ei
ole enam käsutada raha ega
muid varasid, siis seekord
jäi üldkoosolek nõusse, et
revisjonikomisjon on malevkonnale siiski vajalik ja see
valitigi kolmeliikmeline, kuhu
kuuluvad Katrin Kivistik, Jaan
Roht ja Albert Kiviaed. Kui
vajalikud toimingud olid tehtud
tutvustas malevkonna pealik
üldkoosoleku otsuse projekti, millega võeti teadmiseks
malevapealiku ettekandes
öeldud märkused ja ülesanded, samuti maleva staabi
väljaõppejaoskonna ülema
poolt selgitatud ülesanded
ja ka malevkonna pealiku
ettekandes väljaöeldud tegevused. Seejärel kinnitati otsusega ka korraldatud valimiste
tulemused ning koosoleku

päevakord oli sellega ammendatud.
Malevkonna pealik tänas osalejaid tehtud töö eest ja soovis
kõigile rahulikku koduteed.
Allakirjutanu ei saa aga jätta
mainimata, et malevkonna
pealikult, kes on ametikoha
järgi ka malevkonna juhatuse esimees, oleks tahtnud
kuulda mitte ainult tegemiste
ja saavutuste ettelugemist,
vaid ka tõsisemat analüüsi nii
malevkonna juhatuse tegevusest kui kogu malevkonna
tegemistest ja eriti selle kohta,
miks eelmisel aastal mõned
kavandatud ettevõtmised
ära jäid või ebaõnnestusid.
Malevkonna liikmena tundub
allakirjutanule, et mitte kõik
ei ole kahjuks nii heas korras
nagu malevkonna pealiku
esinemisest mulje jäi, seda
nii suhetes malevkonna tegevuspiirides asuvate kohalike
omavalitsustega kui ka teiste
organitega ning läbimõelduma
ja asjalikuma tegevuse korraldamisega oleks saavutatud
ehk paremaid tulemusi. Ega
asjata ei märkinud ka malevapealik, et malevkonnal on vaja
parandada oma renomeed
just kohalike omavalitsuste silmis aga kindlasti ka kogu oma
vastutusala elanike silmis.
Aga kõike annab alati paremini
teha ning selleks soovin jõudu
ja edu malevkonna juhatusele
malevkonna tegevuse juhtimisel ja revisjonikomisjonile
selle tegevuse ning varade
kasutamise kontrollimisel.
Rein Kikas
Karksi malevkonna liige

sõbralik ja inspireeriv kogemus. Tal on suurepärane võime oma rõõmsast ja loovast
loomusest kasvanud mõtteid
kiiresti ja selgelt konstrueerida
ja sama kiirelt ka üles kirjutada. Ta on väga töökas ja väga
loov. Ta suudab ära teha üksi
umbes kolme nö tavalise inimese töö. Lisaks sellele on tal
ka väga kõrged nõuded enda
ja teiste töö kvaliteedile. Ta on
tõeline aasta naiskodukaitsja.
Ta võiks olla isegi mitme aasta
naiskodukaitsja - nii palju on
ta meile kõigile andnud. Nele
Sarrapik on Naiskodukaitse
liige 2001. aastast.
Aasta kaitseliitlase ja naiskodukaitsjat valiti teist korda,
eesmärgiks on tunnustada
parimaid vabatahtlikke. Iga
KL malev/NKK ringkond esitas
oma kandidaadi, kelle seast
parima valis Kaitseliidu keskjuhatus.
Tänavu oli aasta kaitseliitlase
nominente 14 vanuses 2973, KL staažiga 4-19 aastat.
11 neist on tegevad ka KL
noortega ehk kodutütardenoorkotkastega.
Aasta naiskodukaitsja
nominente oli 11 vanuses
27-60, NKK staažiga 4-17
aastat. 5 neist on tegevad ka
KL noortega ehk kodutütardenoorkotkastega.
17. veebruaril möödub 22
aastat päevast, mil Järvakandis taasloodi Kaitseliit rahva
omaalgatuse korras jätkuvalt
kestva Nõukogude okupatsiooni oludes.
Tanel Rütman
mjr
KLPS ASO TJ ülem

Margus Malleus
Helget õnne, tuhat lille täna
puistame Su sülle!
Kodutütarde Võrumaa Ringkond
Noorte Kotkaste Võrumaa Malev
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