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Tartu rahuleping – Eesti Vabariigi sünnitunnistus
Sõda ja rahu on paraku lahutamatud. Neist räägitakse
alati koos. Nii oli see ka Eesti
Vabadussõja ajal, mis algas
28. novembril 1918. a kui
enamlik Punakaart tungis üle
Narva jõe ja lõunas Pihkva
poolt üle Eesti etniliste piiride.
Algas Eesti Vabadussõda. See
sõda polnud kerge kummalegi
poolele. Venemaal 1917. a
oktoobrimässuga võimu haaranud enamlased e. bolševikud pidasid samal ajal võitlust
nii enda opositsiooniga ehk
nn valgetega ja lisaks sellele
viisid oma väed Venemaale
ka ennekõike Prantsusmaa ja
seejärel Inglismaa, et aidata
Vene valgeid. Kuna Eesti-Vene rindel oli 1919. a suveks
olukord Venemaale ebasoodne, tegi Venemaa 25. juulil
1919. a Eestile ettepaneku
rahuläbirääkimiste alustamiseks, millesse Eesti algul
suhtus kui sõjalisse propagandasse. Kuigi Eesti valitsus
hiljem nõustus läbirääkimiste
pidamisega Pihkvas, ei andnud need tulemusi. Uus rahuläbirääkimiste ajajärk algas
Jaan Tõnissoni poolt juhitava
valitsuse moodustamise järel.
16. novembril 1919. a tuli
Venemaa esindaja Litvinov
Irboska all läbi rinde Eestisse
ja 19. novembril sõlmiti Tartus
kokkulepe pantvangide vahetamiseks ning vaherahus,
mis pidi algama 24. novembril
1919. a. Et aga enamlastel
õnnestus hävitavalt lüüa Vene
valgete Loodearmeed, siis
suure ohu möödumise tõttu
ilmselt „ununes“ neil ka Tartus
antud aumehelik kokkulepe.
Inglise valitsus, olles veendunud Vene valgete saamatuses,
oli andnud Eestile rahu sõlmimise küsimuses vabad käed.
Prantslased aga olid sellele
vastu, hoides jonnakalt kinni
oma interventsioonikavast
Venemaale ning ähvardasid
Eestit blokaadiga.
Kõigele vaatamata saabusid
mõlema riigi rahusaatkonnad
4. detsembril 1919. a Tartusse. Valitsuse otsuse järgi oli
rahusaatkonna esimeheks
määratud J. Poska. Viimase
ettepanekul määrati liikmeteks
kindralmajor J. Soots, A. Piip,
J. Seljamaa ja dr M. Püüman. Ekspertidena kuulusid
saatkonda V. Mutt, A. Oinas,
K. Ipsberg, E. Tellmann,
K. Ast, ja R. Eliaser. Venemaad esindasid saatkonna
esimehena L. Krassin, ning
liikmetena A. Joffe, kindral
F. Kostjajev ja N. Klõško.
Kuna poolte nõudmised olid
väga erinevad, kujunesid läbirääkimised raskeks ja ähvardasid isegi katkeda. Enamlaste väed alustasid Narva all
uuesti pealetungi, et sundida
meid nende nõudmisi täitma,
kuid kõik nende rünnakud

löödi Eesti rahvaväe poolt
tagasi raskete kaotustega
Punakaardile. Sõjast kurnatud
Venemaa oli isolatsioonis ja
ta olukord polnud sugugi hea.
Et pääseda välja suletusest
ja näidata maailmale oma
rahutahet, oli ta nüüd tõsiselt
valmis rahulepingu sõlmimiseks. Alanud läbirääkimistel
oli aga Eesti poolt esitatud
tingimustele ägedalt vastu
L. Krassin ja alles peale
tema lahkumist ja asendamist I. Gukovskiga, kirjutas
A. Joffe 31. detsembril 1919.
a alla vaherahu kokkuleppele,
mis jõustus 3. jaanuaril 1920.
a kell 10.30.
Seejärel asuti arutama rahulepingu tingimusi ja 2. veebruaril 1920. a kirjutasid Eesti ja Venemaa esindajad
rahulepingule alla. Sõlmitud rahulepinguga Venemaa
Sotsialistlik Föderatiivne
Nõukogude Vabariik tunnustas “ilmtingimata Eesti riigi
rippumatust ja iseseisvust,
loobudes vabatahtlikult ning
igaveseks ajaks kõigist suveräänõigustest, mis olid
Venemaal olnud maksvad
Eesti rahva ja maa kohta
riigiõiguslise korra, kui ka
rahvusvaheliste lepingute
põhjal, mis nüüd siin tähendatud mõttes edaspidisteks
aegadeks maksvuse kaotavad.” Ka Eesti ja Venemaa
riigipiiri küsimuses saavutati
Eestile soovitud tulemus. Tegelikult pole Venemaa peale
Eesti riigile 15 miljoni kuldrubla maksmise ja mõningase
hulga eestlaste opteerimise
kodumaale teistest rahulepinguga antud kohustustest
kinni pidanud. Võib väita, et
juba rahulepingut sõlmides
lootis Nõukogude Venemaa
Eesti anastamisele tulevikus
ning pidas Tartu rahulepingut
oma esimeseks võiduks, mis
aitab tal teed tasandada selle
kavatsuse elluviimisel. Kuigi Venemaa eestvedamisel
1922. a lõpus moodustatud ja
hiljem sõjalise agressiooniga
laiendatud liitriik – Nõukogude Liit – murdis ka hiljem
Tartu rahulepingu kohustusi,
ei suutnud ta hävitada kõige olulisemat – eestlust ja
eestlaste tungi iseseisvusele,
mis rahulepingu järgsetel iseseisvusaastatel olid eestlaste
hinge juurdunud. See on Tartu
rahulepingu suurim teene ja
Eesti riigi suurim saavutus.
Eesti rahvavägi täitis auga
oma ülesande. Ta lõi enamlaste Punaarmee kodumaa
piiridest välja ja viis lahingud
Venemaa pinnale. Eesti rahvavägi vabastas enamlastest Läti
põhjaosa ja aitas kaitsta Läti
piire. Ta andis surmava hoobi
Landeswehrile, kes oli võimult
kõrvaldanud meie lõunanaabri
demokraatliku valitsuse ja

seejärel tunginud meile kallale.
Vabadussõja kangelaste veri
ja saavutatud võit tõid kaasa
meie iseseisvuse rahvusvahelise tunnustamise. Meid aidati
ja tunnustati just seepärast,
et olime ise endale vabaduse kätte võidelnud.
Tartu rahulepingu tähtsaim
punkt on pühalik kinnitus, et
Venemaa tunnustab rahvaste
enesemääramise õiguse alusel “ilmtingimata” Eesti riigi
rippumatust ja iseseisvust ning
loobub igaveseks ajaks oma
ülemvõimust (suveräniteedist)
Eesti rahva ja maa üle. Ühtlasi
ütles Venemaa lahti Eestis
asuvaist Vene kroonu varadest ja loovutas Eestile oma
kullafondist 12 tonni kulda.
Eesti vabanes igasugustest
kohustustest Venemaa ees.
Venemaa lubas tagastada
kõik I Maailmasõja ajal Venemaale evakueeritud varad,
s.h. iseäranis Tartu ülikooli varad. Lubadus, mis tänaseni on
täitmata. Hullemgi veel, 1940.
a juunis Nõukogude Liidu
poolt korraldatud riigipöörde
ja järgnenud anneksiooni ajal
viidi Eestist Venemaale veel
hulgaliselt Eesti riigi ja rahva
vara ja olulisi väärtusi, mis
samuti on siiani jäänud „Tambovi hundi“ kurku. Hilisema
50aastase okupatsiooniga
tekitati Eestile seni veel täpselt
kindlaks tegemata ulatuses
varalist kahju, moraalsest
kahjust rääkimata. Ja siis on
neil veel ülbust küsida, miks
me neid ei austa!!? Või on nad
tõesti nii lollid või peavad meid
lollideks?
Tartu rahulepingut on õigusega nimetatud Eesti vabariigi
sünnitunnistuseks. Tõepoolest, see oli esimene de iure
tunnustus noorele Eesti riigile,
pealegi endise emamaa järglaselt – seega dokument, millega
Eesti astus rahvusvahelisse
riikide perre. Kuid asjal on
veel ka teine külg – Tartu rahuleping oli rahvusvaheline
sünnitunnistus ka VSFNVle.
Nimelt oli VSFNV moodustis,
mida keegi maailmas riigina
enne seda lepingut ei tunnustanud ja mis oli pea igast
küljest ümber piiratud. Tollane
enamlik Venemaa riigijuht
Vladimir Lenin (Uljanov) on
vaimustusega kirjeldanud “läbimurret kapitalistlikust piiramisrõngast”, mida VSFNVle tähendasid Tartu rahulepinguga
saadud Eesti-poolne de iure
tunnustus ja Venemaale vaba
koridor suhtlemiseks ja kaubavahetuseks muu maailmaga.
Tartu rahuleping oli aga ka oluline täiendus rahvusvahelisele
õigusele. Selle artiklis II on esmakordselt maailma ajaloos
kõrgel riikidevahelise lepingu
tasemel kirja pandud “kõigi
rahvaste vaba enesemääramise õigus kuni täieliku

• Viljandis tähistasid Tartu rahu 93. aastapäeva lillede ja küünalde säraga kindral
Laidoneri mälestusmärgi juures ja Vabadussõja kalmistul maavanem, linna volikogu
esimees ja abilinnapead ning Kaitseliidu Sakala Maleva esindaja ja noorkotkad oma
juhtidega lisaks kümnetele või isegi sadadele linnakodanikele, kes heiskasid oma
majadel riigilipud ehk tähistasid seda sündmust perekonna ringis koos sõpradega.
Meedia huvikeskmes oli sel päeval Viljandi talvine tantsupidu.
lahkulöömiseni riigist, mille
koosseisu nad kuuluvad” –
ja sealjuures Venemaa kindla
üldkohustusena. Teiste sõnadega Tartu rahuleping oli ühtlasi vabaduskiri kõigile Vene impeeriumi rahvastele. Võib-olla
sellepärast ongi ka praegused
Venemaa valitsejad nii vihased
sellele dokumendile ja püüavad seda teha nii olematuks
kui kehtetuks, sest see on ju
nõukogude impeeriumi taastada ihkavaile šovinistidele hullem kui punane rätik härjale.
Neil on kahjuks ka mõningaid
„advokaate“ siinpool Peipsit.
Enne Tartu rahulepingut oli niisugune rahvaste õigus sõnastatud vaid kahes deklaratiivses
aktis, nimelt USA presidendi
T. W. Wilsoni 1918. aasta
kuulsas “14 punktis” ja Lenini
rahudekreedis. Deklaratsioone peab õigusteadus hea tahte
aktideks, millel juriidiline jõud
praktiliselt puudub. Neid võib
muutunud olukorras unustada.
Rahvusvaheline leping, iseäranis aga rahuleping, tähendab seevastu riigi kindlat
sidumist, millest saab taganeda vaid rangelt piiratud
erijuhtudel. Lepinguist tuleb
kinni pidada. See vankumatu norm on kogu rahvusvahelise õiguse alus ja nii
iidne, et läänes kõneldakse
sellest enamasti ladina keeles: pacta sunt servanda.
Tartu rahuleping on võetud
ÜRO kehtivate rahvusvaheliste lepingute registrisse
nr 11LTS29 all. Mis puutub
rahvaste enesemääramise
õigusse kui kõigi riikide kohustusse, siis kakskümmend
aastat hiljem kuulutati see
välja nn. Atlandi Hartas, mis

poliitmanipulatsioonide ja selle
maailma vägevate suutmatuse tõttu olla aus ja õiglane,
mandus lõpeks samuti tühjaks
deklaratsiooniks ja alles ÜRO
põhikiri fikseeris 1945. aastal
rahvaste enesemääramise
põhimõtte üldkohustuslikul
viisil, mis aga veel tänapäevalgi ei toimi, kui meenutada
vaid kurdide, tšetšeenide ja
palestiina araablaste püüdlusi
omariiklusele. Samas tekib aga
mitterahvusriike nagu Kossovo
(elanikkond põhiliselt albaanlased) ja Ida-Timori.
Võimalik, et paljud ei tea, et
tänapäeval tegutseb Eestis
mittetulundusühing Tartu Rahu
Põlistamise Selts, kelle on ellu
kutsunud isamaalised, Eesti
Vabariigi olevikku kriitiliselt hindavad ja tuleviku pärast muret
tundvad Eesti kodanikud ja
kelle eesmärgiks on tuginedes
ka praegu kehtivale Tartu rahulepingule ja rahvusvahelise
õiguse normidele, saavutada
Riigikogus 20. juunil 2005. a
vastu võetud Eesti Vabariigi ja
Vene Föderatsiooni vahelise
Eesti-Vene riigipiiri lepingu ning
Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahelise Narva ja Soome
lahe merealade piiritlemise lepingu ratifitseerimise seaduse
tühistamine. Eesti Vabariigi ja
Vene Föderatsiooni vaheline
Eesti-Vene riigipiir nii maal kui
ka merel peab kulgema ainult
vastavalt Tartu rahulepingule,
mida pole kehtetuks tunnistanud ükski rahvusvaheline
õigusakt. Tartu Rahu Põlistamise Selts on seisukohal, et
Eesti-Vene piirileping on oma
praegusel kujul (20.06.2005. a
tekst) Eesti põhiseadusega
vastuolus vähemalt seitsmes

punktis. Kõige olulisemaks
peetakse seda, et põhiseaduse § 122 lõige 1 ütleb, et Eesti
maismaapiir on määratud
1920. aasta 2. veebruari Tartu
rahulepinguga ja teiste riikidevaheliste piirilepingutega.
Teised riikidevahelised piirilepingud määravad maismaapiiri
Lätiga ja merepiiri Soomega.
Uue piirilepinguga loovutatakse 2 993 ruutkilomeetrit riigi
territooriumist ja uus piirijoon
erineks Tartu rahulepinguga
kehtestatud piirijoonest 95
protsendi ulatuses. Põhiseadus
ütleb territooriumi kohta, et
Eesti territoorium on ühtne ja
jagamatu. Oma sihtide saavutamiseks kasutab TRPS kõiki
Eesti Vabariigi seadustega
lubatud meetodeid ja vahendeid (koosolekud, seminarid,
loengud, trükised, esinemised
meedias jne), äratamaks isamaalisust ja ohutunnet, ühistegevuse eesmärgil kontaktide
loomist teiste Nõukogude okupatsiooni all kannatanud riikide
ja rahvastega (Läti, Soome,
Rumeenia, Jaapan jt.) ning
rahvusvahelist õigust tundvate
juristide kaasamist oma tegevuse toetamiseks.
Lõpetuseks aga toome veel
ka selle ohvrianni suuruse,
mida ükski eestlane ei tohiks
iial unustada, see on Eesti
kaotused Vabadussõjas. Meie
vabaduse ja riikliku iseseisvuse
eest langes 202 ohvitseri ja
2 034 sõdurit, haavu ja muid
vigastusi said 601 ohvitseri ja
13 174 sõdurit. Kokku oli langenuid 2 236 ja vigastatuid 13 775
inimest. See on väikese rahva
suur ohver oma vabaduse altarile. Au ja igavene mälestus
olgu nendega!
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Kodutütarde 81. aastapäeva
tähistamisest Sakala Ringkonnas

Viljandi, veebruar 2013

Küünlakuu mõtisklusi
Käes on veebruar – küünlakuu ja suurte tähtpäevade kuu. Just äsja, jaanuarikuu viimasel päeval
tähistati Eesti Vabadussõja
ühe olulisema sündmuse –
Paju lahingu 94. aastapäeva. Strateegiliselt tähtsa
Valga linna vabastamine
ja enamlike punaste läti
küttide pagema ajamine
olid Vabadussõjas kindlasti
murdelise tähtsusega. See
oli ehk üheks esimeseks
kiviks selles müüris, millest
hiljem laoti Tartu rahuleping
– Eesti Vabariigi sünnitunnistus. Ei maksa unustada
siinkohal ka seda, et see
lahing võideti mitte ainult
eestlaste verega vaid siin
voolas ka meie hõimuvellede – soomlaste veri, kes
olid meile appi tulnud, et
aidata sugulasrahvast end
kaitsta sellesama röövelliku võimu eest, kellega
nad olid tapelnud Soome
Vabadussõjas, mis küll võis
rohkem kodusõja mõõtu
olla kui meie Vabadussõda.
Hõimuvendi aga korraldas
ja juhtis meie oma rahva
hulgast pärit kolonelleitnant Hans Kalm, Võisiku
talupere poeg, kelle põrm
puhkab nüüd Jyväskylä
kalmistul.
Kuu teine päev on meie
riigile esimese rahvusvahelise tunnustuse saamise päev, aga saatuse
irooniana on see ka meie
idanaabrile samaväärne,
ehkki nad seda vaatamata oma Moskva Punasel
väljakul kõduneva iidoli
omaaegsele vaimustusele
kuidagi enam tunnistada
ega veel vähem tähistada
ei taha. Enne Tartu rahulepingut polnud ju mitte
keegi mingi õigusliku aktiga
tunnustanud riiki, mis peale
õnnestunud oktoobrimässu
1917. aastal oli võtnud
endale nimeks Vene Föderatiivne Sotsialistlik Nõukogude Vabariik! Nii on nad
tegelikult meile isegi tänu
võlgu. Ja samal päeval
on rahvakalendri järgi ka
küünlapäev. Säragu vabaduse ja rahu küünal meile
veel soojalt ja kaua.
Peagi järgneb selles kuus
mitmeid teisi tähtpäevi.
Kaheksa päeva hiljem olevat idamaa kalendri järgi
maoaasta algus. Siis veel
kaks päeva ja on põhjust
pikka liugu lasta, oasuppi
luristada, seajalgu järada
ja vastlakuklitel lasta hea
maitsta. Ikka selleks et
omakorda kahe päeva pärast tähistada just uuemal

ajal meiegi rahvale Euroopa eeskujul meelepäraseks saanud sõbrapäeva
ehk Valentinipäeva. Mis
saab ikka siira sõpruse
vastu olla?
95 aastat tagasi, 24. veebruaril 1918. aastal anti
Eestimaa rahvastele teada
meie iseseisvuse manifest.
See oli meie riigi sünd.
Maarahvas astus rahvusriigina maailma teiste rahvaste ja riikide perre. Ega
meid seal just avasüli ega
rõõmuhõisetega vastu ei
võetud. Kaheldi ja kaalutleti, kas selline väike
kogus inimesi – vaevalt üks
miljon – ikka suudab oma
riiki ehitada ja hoida. Aga
peale seda, kui Euroopa
kaks suuremat kakekulli
– Venemaa ja Saksamaa
olid maarahva kämblalt piisavalt valusalt oma koonu
pihta saanud, vist rahuneti
maha ja jäädi rohkem äraootavale seisukohale. Kui
peagi hakkas see väike
maa eksportima mune,
võid, peekonit ja muid produkte Euroopa riikidele,
teiste hulgas maailmariigile
Suur-Britanniale, siis hakati meid võtma pisut tõsisemalt. Ajastu mentaliteet ja
tollaste suurriikide juhtide
mõttemaailm oli aga selline
mis meid võrdsena kohelda
ei lubanud ja kui nende huvid olid mängus, siis meie
huvid sinna mängu enam
ei mahtunud. Nii müüdigi
meid maha - peenraha
eest. Aga me oleme visad.
Sama visad kui olid meie
muinasaja esivanemadki.
Tänapäeval ei ähvarda
meid mitte enam niivõrd
sõjaoht kui just oht oma
rumaluse tõttu ennast ise
maha müüa. Andku siis
esivanemate vaimud meile
tarkust ja oidu seda mitte
teha. Vahel tuleb ka sõbrale sõbralikult öelda, et see
mis sulle on hea ja meeldiv,
ei sega mind, aga ega see
sellepärast ei pea tingimata
ka mulle hea ja meeldiv
olema. Las ma elan nagu
ma olen harjunud, nagu on
omane minu rahvale ja ma
ei pea sugugi olema mingi
tundmatu elajas maailma
rahvaste Paabelis ega
kummardama kõike seda,
mida sina kummardad.
Kooguta aga edasi!
Meil tuleb aga selg sirgu
ajada ja seda ka sirgelt
hoida. Siis elame veel kaua
ja õnnelikult. Elagu Eesti!
R.K.

Traditsiooniliselt tähistati Kodutütarde organisatsiooni
81. sünnipäeva Sakala ringkonnas piduliku koonduse
läbiviimisega 17. jaanuaril.
Sel aastal toimus see Sakala
maleva staabis veidi tagasihoidlikumalt kui eelmisel,
juubeliaastal, kuid sellest
hoolimata sai ettevalmistusi
tehtud hoolega ning pidutunne
täitis kõigi osalejate mõtteid ja
südameid.
Aastapäeva koonduse avas
ringkonna vanem, kes tervitas
kõiki kodutütred, rühmavanemad, toetajaid ja külalisi, tunnustades neid tehtud
töö ja pühendunud tegevuse
eest, väärtustades kõiki vabatahtlikke, kes pühendunult
loobuvad oma kallist vabast
ajast noorema põlvkonna
hüvanguks, kasvatades meie
tüdrukutest hakkamasaajaid,
otsustus-ja vastutusvõimelisi,
mitmekülgselt arenenud ja
teistest inimestest hoolivaid
tulevasi naisi ja emasid. Meie
tugevus peitub ju meie endi
võimes töötada koos ühise
eesmärgi nimel.
Häid soove ütlesid kodutütardele ka Sakala Maleva esindaja mjr Rein Kikas, Noorte
Kotkaste Maleva pealik ltn
Valdur Kilk, Noorte Kotkaste
instruktor Ain Laane ning
Naiskodukaitse Sakala Ringkonna esinaine Tiina Ott.
Täname kodutütarde poolt
kõiki õnnitlejaid – häid soove
jagub meile nüüd taas terveks
aastaks.
Igal aastal oleme aastapäeva
koondusel vastu võtnud uusi
kodutütreid ning tunnustanud
meie tublimaid. Seegi kord
andsid oma tõotuse uued kodutütred, kes lubasid olla kor-

ralikud ja ausad, armastada
oma kodu ja isamaad, aidata
ligimest ja jääda ustavaks
kodutütarde põhimõtetele ja
määrustele. Kindlasti, väikese
värinaga hinges, oli neil uhke
tunne anda pidulikku tõotust

oma vanemate,
rühmajuhtide, teiste kodutütarde ja
külaliste ees, et
seejärel täie õigusega kuuluda
edaspidi suure ja
maineka noorteorganisatsiooni
liikmete hulka.
Kindlasti oli see
päev oluline nende tüdrukute elus,
sest on suur au
kuuluda organisatsiooni, mis kannab endas väga
tugevaid aatelisi
ja eetilisi väärtusi.
Olles praegu veel
üsnagi noored, on
tüdrukud teinud
sellise valiku, mis
muudab ka nende igapäeva elu,
tuues uusi sõpru ja saades
uusi teadmisi ja oskusi. Kuulumine heasse meeskonda on
väärtus omaette. Meie tüdrukutega teevad igapäevast
tublit tööd meie rühmajuhid,

olles tüdrukutele alati toeks
nii nõuga kui jõuga. Aastapäeval tunnustati parimaid
kodutütreid ja rühmavanemaid
Kodutütarde peavanema ja ka
ringkonna vanema tänukirjadega ning tänusõnadega.
Hea oli kuulata ka muusikalisi
vahepalu Paistu põhikooli
kodutütarde esitluses. Koos
muusikaõpetajaga olid tüdrukud õppinud selgeks mitu
muusikapala, mida ühiselt
plokkföötidel ja lauldes ette
kanti. Meie ringkonna tüdrukud kannavad auga kodutütarde nime ning hea meel on
tõdeda, et tüdrukud saavad
alati hakkama nii kultuuriliste,
käeliste, sportlike, kui ka tõsisemat vastupidavust nõudvate välilaagriliste tegevustega.
Oleme kõik tugevad omal
moel, kuid koos oleme me
võitmatud! Kena tegutsemisaastat kõikidele kodutütardele, nende vanematele ja
rühmajuhtidele.
Urve Loit
Kodutütarde Sakala
Ringkonna vanem

Kaitseliidu meistrivõistlused
suusatamises
2. veebruaril korraldati Järvamaal, Valgehobusemäe
Suusa- ja Puhkekeskuses
Kaitseliidu 2013.a. meistrivõistlused murdmaasuusatamises.
Osa võtsid ka Sakala maleva
esindajad seitsmeliikmelise
võistkonnaga. Tubli oli meie
noorkotkas Oskar Lind Paistu
Põhikooli Nutikate Rebaste
rühmast, kes saavutas me-

daliväärilise kolmanda koha
ja tõi võistkonnale 60 punkti.
Tema vend Kaspar jäi seekord
kümnendaks ja Jarno Randpere oli 16. Ka nemad on samast
koolist ja rühmast. Ainsa kodutütrena võistelnud Kristi Mägi
Heimtali Põhikooli Raudna rühmast sai 9. koha. Tubli panuse
võistkonna punktiarvele andsid
ka meie mehed politseinikud-

kaitseliitlased Meelis Rink, Maido Martsik ja Alvar Pähkel, kes
said vastavalt 6., 8. ja 9. koha.
Kokkuvõttes oli Sakala malev
osalenud 14 maleva hulgas
10. kohal 231 punktiga. Viieteistkümnenda võistkonnana
osales ka õhuväe esindus, kes
leppis võistkondade arvestuses
eelviimase kohaga. Võistkondlikult esimesse kolmandikku

jõudmiseks oleks vaja olnud
koguda vähemalt kaks korda
suurem punktisumma, mis
tegelikult polekski olnud väga
võimatu, kui arvestada, et osa
võeti üheksast võimalikust vanuseklassist ainut kolmes ning
mitmes vanuseklassis ja naiste
arvestuses üldse jäid Sakala
maleval seekord võistlejad
välja panemata.

Kindralleitnant Paul-Adolf Lill
on unustamatu
R

eedel, 25. jaanuaril,
möödus kindralleitnant
Paul-Adolf Lille sünnist 131
aastat. Meenutamaks kindral
Lille noorusaega, õpiaastaid
ja võitlusteed Eesti Vabadussõja rinnetel ning austamaks
tema teeneid isamaa ees,
kogunesid kindrali sünnikoha,
Roobe veski juurde Valgamaa
maleva staabiülem mjr Indrek
Sild, Helme üksikkompanii
pealik nooremleitnant Heldur
Tellmann, Naiskodukaitse

FOTO: V. Jaska

Tõrva jaoskonna liige Tiina
Purga, Helme vallavanem
Tarmo Tamm, allakirjutanu ja
teised isamaaliselt meelestatud kodanikud, et asetada
lilled ja mälestusküünlad Eesti
maa ja rahva vabaduse eest
võidelnud kangelase mälestusplaadi juurde. Samas meenutas maleva teavituspealik
lühidalt vabadust ja sõltumatust oma hinges kandnud
Paul-Adolf Lille hindamatuid
teeneid ja tema traagilist huk-

kumist mõrtsukate käte läbi 13.
mail 1942. aastal Sverdlovski
vangilaagris. Kuigi Eestimaa
poja Paul-Adolf Lille viimane
puhkepaik on teadmata, ei
suuda ka võõramaa muld tema
aegumatuid teeneid olematuks
muuta.
Vello Jaska
Valgamaa Maleva
teavituspealik

• Mälestusküünlad kindralleitnant Paul-Adolf Lille mälestuseks süütavad Helme üksikkompanii pealik nooremleitnant Heldur Tellmann ja Naiskodukaitse Tõrva jaoskonna
liige Tiina Purga
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Mälestused
Algus ajalehe Oma Maa k.a. loomulik auaste. Varjas end
(aprillikuu) numbris nr 148
põhiliselt Elfriede Eheri juures.
Hüüdnimi ONKU. Suri Tobolski kullakaevanduses.
Kristjan Tuvikene
*
1943. aasta aprillis läks koos
omaküla mehe Kalju Rebase- Viimastel aastatel raamatu
ga politseipataljoni ja oli Pihk- Vastupanuvõitlus kirjutamisel
vas tagalarügemendis. Rindel ja kokkupanekul sai tihti mõtei olnud, osales partisanivas- teid vahetatud Lükkä punkrist
tases võitluses. Taganemi- mõnede endiste kaasvõitlejasel kaitses politseipataljon tega Võru Keskkooli päevilt.
Lätimaal taganevaid väeosi. Arvati, et kui õnnestuks üles
Detsembris 1944.a. jõudis leida punkri asukoht, tuleks
kodumaile ja hakkas end sinna üks kivi mälestuseks
varjama kartes kinnivõtmist paigaldada. Rohkem midagi
saksa sõjaväes olemise pä- konkreetset sellel teemal ei
rast ja muidugi „valge laeva“ mina ega keegi teine ei rääootuses. Pääsedes rünnaku kinud ja nii see jutu tasemele
ajal punkri juurest põgenema ka jäi. 2008. aasta esimesel
ja läks koju, kust õde viis ta veebruaril Võru Kreutzwaldi
Elmar Tuvikese juurde kus Gümnaasiumis, kui eelmisel
ta varjas end ligemale aasta. päeval trükikojast kättesaadud
Jaan Ellen oma raamatus vastupanuvõitluse raamatut
kirjutab: 17. juunil 1947.a. esitlesin ja küsiti kas ka midagi
võeti haarangul Tsooru ligidalt edasi tehakse, siis kaunis mõtküünist kinni Kristjan Tuvikene lematult sai välja öeldud mõte,
ja Luhametsa mees Evald Jä- et kavatseme punkri asukoha
nes. Kui julgeolekus süüdistati tähistada mälestuskiviga. Mina
teda Lükkä punkris olemises, ei olnud varem üldse Lükkäl
siis Tuvikene väitis et tema käinud ega teadnud sealsest
varjas end sel ajal Läänemaal. olukorrast midagi. Rääkisin
Õde Ilma aga väitis, et temale Asta Mugrale (Eher), et tulen
öeldi langenute tuvastamisel, ja võtan ta Tartust kaasa ning
et see on vend Kristjan ja sõidame Võrumaale, kus ta
tema ei uurinud lähemalt, sest näitab mulle oma lellenaise
laiba silmad oli lindude poolt Elfriede Eheri maja, mis oli
metsavendade ja õpilaste
ära nokitud.
Kristjan Tuvikene saadeti sidepidamise kohaks. Samuti
Harku laagrisse, kust ta vaba- on nimetatud Eherite maja 10.
nes 28. juunil 1952.a. Elama Rohelise Partisanide Pataljoni
lubati Tartusse, mitte Võru- staabiks. Punkrisolijate juht
maale. Töötas alates 1958 Friedrich Lukk kasutas maja
Tartu Külmhoones remondi tihti ka oma ööbimiseks ja elabrigadirina kuni pensionini. miseks. Kaasatud sai ka Kalju
Abiellus 1953, poeg ja kaks Aarop ja nii saigi ühel juunikuu
laupäeval 2008.a. ette võetud
pojapoega.
sõit Lükkäle. Millegipärast ma
Friedrich Lukk – 13.03.1895– kujutasin, et mingi väike maja
seisab rohtunud õunaaia sees
10.09.1949
Omas Võru vallas Vagula ja maja ees on küllaltki suur
külas Kundi talu. Pidas vaba- tükk endist lagedat õue mururiigi ajal mitmeid ameteid. Oli ga nii nagu see taluõuedel oli,
allohvitserina osalenud I Maa- pehme, madal, roheline, kumilmasõjas ja Vabadussõjas. mel, verihein, paiseleht, kohati
Oli Valgas politseikonstaabel valge ristik, mitte tänapäeva
ja üleajateenija (veltveebel) masinamuru. Midagi sarnast
Võru 7. jalaväerügemendis. aga seal ei olnud. Tõeks osuSaksa okupatsiooni ajal oli ko- tus ütlus, et vanasti oli muru
haliku Omakaitse ülem. Rühm rohelisem ja ilm ilusam.
omakaitselasi Luku juhtimisel Pärast peaaegu kilomeetrilist
püüdsid osutada venelas- kõndimist mööda porist traktele vastupanu 15. augustil torirööpmelist metsateed ja
1944.a. Järvere Mäeküla juu- paarsada meetrit mööda mätres. Metsavennana liikus ringi talist võssakasvanud metsa,
venelaste majori mundris, seisime äkki Eheri majajäämis oli selles eas venelastel nuste ees, mis uppus maja

seinaäärde ja tuppa kasvanud
puudesse ja põõsastesse. Ei
mingit maja, õunaaeda ega
õues kasvavat pihlakat. Kogu
Eherite endine paari-kolme
hektariline krunt oli kasvanud
võssa ja metsa. Lagedamat
kohta oli ainult maja eesküljes
mõnisada ruutmeetrit, kuid
seegi soisele metsamaastikule omaselt kaetud kõrgete
mätastega ja kohati madala
paju-ja kasevõsaga. Majavareme tagaküljel olid aga puud
täielikult liitunud metsaga.
Püsti olid veel palkseinad,
katus ja lagi oli täielikult sisse
langenud. Selleks ajaks olid
senised punkriaseme otsijad
Mart Roos ja Arnold Unt loobunud otsimisest, kui mõttetust
tegevusest, sest kõik oli võsas, sambla all ja sealt mingit
punkriaset üles leida tundus
võimatu. Meie kolme – Asta,
Kalju ja Valev otsus oli, et kui,
siis paigaldame mälestuskivi
Eheri majajäänuse juurde, kas
siis kohe maja juurde või Eheri
maavalduse krundile, oleneb
praegusest maaomanikust
millised on tema edaspidised
plaanid. Hetkeseisuga oli küll
selge et siin pole viimased
kolm-nelikümmend aastat
inimkäsi midagi teinud. Võibolla polnud sellest ajast juba
keegi midagi maja juures ega
juurdekuuluval maal midagi
teinud kui 28. detsembril 1945.
a peale Lükkä punkrilahingut
Elfriede Eher koos 16-aastase tütre Agnesega arreteeriti
ja kaks 10-12 aastast poega
sugulaste kätte anti ning maja
tühjaks jäi.
Valdur Raudvassari kiri
25.06.2007 -.....Mainimist väärib möödunust metsavendade
mälestuskivi avamine Misso
vallas Saika küla piirkonnas,
mahajäetud Misso – Vastseliina maantee ääres eile, so.
jaanipäeval. Siin langes 7.
märtsil 1951 kuus kohalikku
metsavenda: Lembit Tullus,
Raimund Pild, Roland Uibo,
Voldemar Visk, Evald Keir
ja Rudolf Tomba (salgajuht).
Mälestusmärgi püstitas „oma
kulu ja kirjadega“ Raimund Pildi õde Eha Urbanik Tallinnast.
Metsavendadest suutsid välja
murda Richard Vähi ja August
Kuus, kes hukkusid punkri-

lahingus Puutlipalul (Loosis)
29.03.1953. Seal langes ka
Lehte-Kai Ojamäe (Võru kooliõpilane)
Masendav on kõige ilusa taustal aastast aastasse edasi
kanduv sovetlikkus, ja nimelt
aktiivsema rahvakihi juures –
mats on jäänud ikka tubliks
eestlaseks nii härrade kui
seltsimeeste ajal.
Eilegi jagati Saikal infolehti
7. märtsi lahingu kohta, trükitud kahtlemata väga õilsal
ajendil, aga mul lõi silmade
ees mustaks – mängus oli
aina „bande“, „bandiidid“.....
„meie pool langes leitnant
Fomenko ja 4 sõdurit“....
ime veel, et mitte „4 rahvakaitsemeest“! Annab tunda
tekstikriitilise Eesti metsavendluse ajaloo puudumine.
Ilma selleta on tunased vaenlased – kommunistid algsest
ehmatusest toibunud ja jätkavad avalikult oma nõukogude
demagoogiat ning takerdub
ka omaalgatuslik uurimustöö.
Seda väärarengut peaks selgitama juba noorkotkastele ja
kodutütardele – meie selles
eas vältisime ja naersime välja
nõukogude propaganda.......
(Olin Sakala Noorte Kotkaste
ja Kodutütarde Sõprade Seltsi
esimees, sellepärast Valduri
pöördumine just noorkotkastele ja kodutütardele.)
Võtsin uuesti ette sõidu Võrumaale ja vaadates Nursis Võru-Valga teel Lükkäle
ja Nilbele minevate teede
hargnemiskohta, tekkis mõte
paigaldada mälestuskivi Võru-Valga tee 13,4 kilomeetrile
nimetatud teede hargnemise
kohale maantee äärde.
Rõuge vallavalitsus, kelle poole nüüd pöördusin oli mõttega
nõus ja lubas omapoolset abi
seoses kivi paigalduse ja avamisega. Vallavalitsus pöördus
Maanteeameti poole nende
seisukoha saamiseks ja sealt
anti nõusolek kivi paigaldamiseks kui see on teekatte
servast vähemalt 12 meetri
kaugusel. See oli ka võimalik ja
ligemale paigaldada ei olnutki
meie soov.
Nüüd enam taganemisvõimalust ei olnut. Mälestuskivi
paigaldamisega liitus Roland
Parv kes elab Võrus ja tema
võttis enda peale kogu koha-

pealse asjaajamise seoses
kivi leidmise, kiviraidumises
valmistegemisega ja paigaldamisega.
Kivi selleks valisime koos Rolandiga välja tema sünnikohas
praegu töötavast kruusakarjäärist ja kivitöö võttis teha OÜ
Gramet Võrus. Kivi sai töökotta
toimetatud juba oktoobris, et
kivi saaks varakult valmis ja
oleks võimalus avamisvoldikutele panna kivi pilt, kuid
novembris lihviti küll kivi pind,
kuid kaugemale ei jõutud ja
alles paar nädalat enne avamist
saime peale isiklikku kohalesõitu kivi kätte.
Kavas oli paigaldada kivi teekatte servast ca 16 meetri kaugusele, kasvava metsa puud
ca 2 meetri kaugusel kivist.
Kivi ümber platsi rajamist ette
ei näinud, kuna rahaline lülg
surus võimalikult odavamalt
läbi ajama. Kivi juurde sai ette
nähtud teadetetahvel lühikese
selgitusega millega siin tegu
on, miks siin sarnane kivi seisab. Mõeldud möödasõitjaile.
Oli ka mõte paigaldada kivi
tagaküljele, nagu see paljude
mälestusmärkide juures on,
väike vaskpronkstahvel väikse
kirjaga, Kuid selle eest küsis
ARS Metall 7 788 krooni. Sellest
tuli loobuda.
Lükkä punker
Keset metsa on väike lagendik
ja seal kokkuvarisenud elamu
vare. Varem ei ole keegi nimetanud Eheri maja staabiks, kuid
nüüd Asta korduvalt kinnitas et
nii kutsusid seda tollal kooliõpilased kui metsavennad ise.
Seal toimusid kokkusaamised
metsavendadel õpilastega,
seal tehti õpilastega õppusi. Kui
samal ajal kui seal viibisid õpilased juhtus tulema sinna mõni
naaber, siis poisid peideti kõrvalruumi, tüdrukute kohta öeldi
et on tütre Agnese sõbrannad.
Punkri juurde kedagi ei viidud.
Kalju Aarop ütles et ainukesena
käis punkris Vello Peedosk kui
sidemees.
Ala-Lükka talus praegu elunev
70-80 aastane memm rääkis
et tema isa oli käsutatud hobusega küüti haavatuid punkri
juurest ära viima. Kalju sõnul oli
toimikumaterjalide põhjal kaks
haavatut sõdurit. Mingit muud
teavet ei punkrist ega metsa-

vendadest ja lahingust memm
ei mäletanud. Talu kolmekümneaastane noorperenaine polnud kuulnutki midagi punkrist
või metsavendadest. Memme
mäletamist mööda olla peale
maja tühjaksjäämist Eherite
arreteerimist, seal elanud mingi perekond. Asta mäletamist
mööda tema Siberist tagasituleku ajal oli maja tühi.
Peale punkrilahingut ja Elfriede
ja Agnese arreteerimist olla
mahajäänud 10. ja 8. aastased
poisid toodud naabrite juurde
kelle kaudu nad viidi Tallinnasse
tädi juurde. Vanem poeg Kalju
elab Tallinnas, noorem jäi peale
vene sõjaväes teenimist Venemaale elama.
Rõuge vallavalitsuse maakorraldaja Rein Rõustik käis ühe
Hurda küla mehega, kes on
praeguseks surnud, Lükkal, kus
see mees näitas ca 100 meetrit
majast eemalolevat küüni aset
kus küüni põranda all olevat
olnud punker. Mis punker see
oli ja kas üldse punkrit oli see
on kadunud folkloor. Võibolla
tõesti oli seal kohe peale sõda
punker mille tegi enne arreteerimist enda jaoks Eher. Võibolla?
Punker aga asub Kalju Aaropi
väitel siiski üks kuni kaks kilomeetrit linnulennult Eheri
majast, olenevalt kus kohas ta
täpselt metsas asus.
Rõuge Jaani-Peebu kalmistul
on Tuvikeste matmisplats kus
on hauatahvel kahe nimega, Tuvikesed, kuid tähistatud
korrashoitud haudu on kolm.
Kolmandana on sinna maetud
Tuvikese nime all punkris langenud Edgar Raudsepp, pärit
Kasaritsa vallast, sõjaajal Võru
3. Kooli juhataja. Tema maeti
sinna Kristjan Tuvikese nime all,
kes pääses punkrist eluga tulema. Raudsepa õde oli sellest
teadlik ja viis vene ajal hauale
salaja lilli. Kristjani nime tahvlil
ei ole, see on loomulik. Raudsepa sugulased kes elavad Kasaritsas tema talus ei ole huvitatud
või ei jätku südametunnistust
et paigaldada hauale siiski
ka Edgar Raudsepa nimega
plaat. Plaat Edgar Raudsepa
nimega on nüüd paigaldatud
Võru kalmistule Raudseppade
hauaplatsile. Võiks siiski tähistada ära ka tegeliku Edgar
Raudsepa puhkekoha.
Järgneb

Jõuluvana jõulumõtteid
Selgituseks alljärgnevale. Jõuluvana on tõepoolest litsentseeritud ja staažikas jõuluvana,
kuid ühtlasi on ta ka kaitseliitlane, nagu ühele korralikule
mehele kohane ja enamgi veel
– ta on Sakala Maleva Karksi
malevkonna teavituspealik
ning kannab eraelus nime Ants
Kalam. Alljärgnev lugu on kirjutatud tema poolt jõulude paiku,
aga jõudis lehe toimetusele
väikese hilinemisega, mistõttu
ilmub alles käesolevas lehes.
Palun siis lugemisel selle ajanihkega arvestada.
R.K.
Jälle on kätte jõudnud aeg,
mil üks aastaring hakkab täis
saama ja uus nõutab oma
kohta. Jõulud, mil meil on kõige pimedam aeg, jääb kohe
seljataha ja jõuluvanagi on
oma põhitööd lõpetamas, et
anda tööjärg üle näärivanale,
kui neid veel siinkandis liigub.
Jõulud ja aasta lõpp on selline

aeg, kus tehakse kokkuvõtteid,
mõeldakse möödunu üle ja kavandatakse plaane järgnevaks
aastaks.
Mida siis peatselt mööduv
aasta meile, Kaitseliidu Karksi
malevkonna liikmetele, andis ja
millega nad tegelesid? Eelkõige andis see aasta meile jällegi
uue pealiku, peagi juba lipniku
auastmetunnuseid kandva
Mõisaküla linnapea Ervin Tambergi. Eelmine pealik, ltn Raivo
Asuküla, võis oma pealikuaastad lugeda seekord lõppenuks
ja andis malevkonna juhtimise
üle. Tahan tänada ltn Asuküla
meie malevkonna arengusse
antud panuse eest kogu malevkonna nimel ja soovida talle
edu uutes väljakutsetes.
Teiseks mööduva aasta suureks võiduks võib lugeda meie
malevkonna kodu loomist
Karksi – Nuias. See koht peaks
kujunema meie kaitseliitlastele
tõeliseks koduks selle sõna
parimas mõttes. Siin hakkavad

toimuma meie olulisemad ettevõtmised nii kaitseliitlastele,
noortele kui ka rahvale. Selle
võidu tõi meile meie uus malevkonna pealik, kes suutis kõigile
tõestada selle vajalikust. Tänud talle selle eest!
Üheks mööduva aasta prioriteediks oli malevkonnas ka
noorsootöö tõhustamine. Meie
tublid noortejuhid Meelis Eelmaa ja Harri Mäesalu teevad
noortega ennastsalgavalt asjalikku tööd, mis pole kaugeltki
kergete killast. Selliste meeste
ees tuleb isegi jõuluvanal müts
maha võtta. Mööduval aastal alustasime ka Kaitseliidu
teabepäevadega koolides ja
noortekeskustes. Esimene
teabepäev toimus Karksi–
Nuia noortekeskuses, kus
osales üle kahesaja lapse.
Teine teabepäev oli Tarvastu
Gümnaasiumis, kus osalesid
ka Kärstna põhikool ja Suislepa lasteaed-algkool. Seda
kõike aitas korraldada Tarvastu

Gümnaasiumi huvijuht Romet
Kooser. Kolmas teabepäev
toimus Mõisaküla põhikoolis
Eesti lipupäeval. See päev oli
pea tervenisti kaitseliitlaste
poolt sisustatud. Seda aitasid
teha kaitseliitlased Varje Toomast, Davy Jakobson, kapralid
Arvo Pede ja Arvo Kama ning
noorkotkas Veiko Toomast.
Neljas ja selle aasta viimane
teabepäev toimus Halliste
põhikoolis kodanikupäeval.
Seda ettevõtmist aitas korraldada kooli huvijuht Milvi Kull.
Et seda kõike läbi aasta aga
ladusalt korraldada, oli mul ka
hulgaliselt abimehi. Lektoritena
astusid üles ltn Valdur Kilk, kpt
Enno Teiter ja mjr Rein Kikas,
relvastust ja kaitseliitlase varustust tutvustasid lastele vbl
Imre Kold ja kpr Raul Astel,
kellele olid abiks ka kapralid
Johannes Tikka, Kalju Siiman
ja Arvo Pede ning kaitseliitlane
Madis Rebane. Tugevat toetust
meie ettevõtmistele andis Sa-

kala maleva staap eesotsas
maleva pealikuga, mjr Kalle
Köhleriga.
Üheks malevkonna suuremaks
ettevõtmiseks kujunes taasiseseisvuspäeva tähistamine
Karksi– Nuias. Seda tähtpäeva
kogunesid tähistama Kaitseliidu Sakala Maleva Karksi malevkond koos naiskodukaitse ja
Karksi valla kultuurikeskusega,
kaasa lõid ka päästeamet ja
politsei. Selle tegi pidulikumaks ka puhkpillimuusika ja
vigurmarssimine rahvusvahelise noorteorkestri poolt. See
ettevõtmine kestis terve päeva
ja lõppes õhtul Kaitseliidu
ümarlauaga, mida juhtis malevkonna pealik Ervin Tamberg
ja kus Viljandi maakonna viie
lõunapoolsema omavalitsuse
juhid kohtusid Sakala maleva
pealikuga, maleva juhatuse ja
ka Karksi malevkonna juhatuse
liikmetega. Arupidamist ja häid
mõtteid jagus ohtrasti. Saaks
need ka tegevusse rakendada.

Kõiki aasta jooksul korraldatud
ettevõtmisi ei jõuagi siinkohal
üles lugeda. Kindlasti tehti ka
sisulist tööd osaledes õppustel
nii siseruumides kui välitingimustes. Tublisti tegutsevad
meie formeerimisüksused,
kelle tegevusi on korduvalt ja
positiivselt ära märgitud. Meie
malevkonna poisid on laskevõistlustel saavutanud kõrgeid
kohti ja sisekaitseüksused
on täitnud oma ülesandeid.
Kokkuvõtteks võin öelda, et
„Mulgimaa“ malevkond on
olnud mööduval aastal tubli ja
teeninud ära jõuluvana pika
pai. Osadele kaitseliitlastele
tuleb jõuluvanal aga siiski ka
näppu vibutada. Miks, eks
seda teavad nad isegi.
Soovin kõigile tegusatele kaitseliitlastele, naiskodukaitsjatele, kodutütardele ja noorkotkastele teguderohket ja
õnnerikast uut aastat.
Jõuluvana
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Sakala Maleva Lembitu Üksikkompanii on struktuuripõhiselt
kompaniina tegutsenud napilt
üle aasta. Selle aja jooksul on
malevas aset leidnud mitmed
väljaõppelised ja muud sündmused. Ettevõtmisi, kus kogu
kompanii koos tegutseb, on
siiski olnud vaid mõned. Olen
kompanii pealikuna mõtisklenud, et mida ja kuidas teha nii, et
nendel vähestelgi ettevõtmistel
oleksid pea kõik liikmed kaasatud, motiveeritud ja nad saaksid
teha just seda, mida Kaitseliidult
enim ootavad. Arvan, et olen
mingis mõttes vastuse leidnud ja
et kõik liikmed teevadki Kaitseliidu liikmetena just seda, mida
nad selles organisatsioonis teha
tahavad, s.h. need, kes „aitavad
kaasa“ maleva arengule valdavalt eemalt ja/või õlleklaasi
taga istudes. Sellele järeldusele
ajendas mind tulema arusaam,
et Kaitseliidu liikmetele on ometi
loodud võimalused arenguks,
väljaõppeks ja muus tegevuses
kaasalöömiseks. Hiljuti paluti
Oma Maa toimetuse poolt teha
üks portreelugu üksikkompanii
tublist kaitseliitlasest. Kuna
olen ainult aasta olnud kompanii eesotsas, ei julgenud ma
kedagi esile tõsta, sest võibolla jääb keegi, keda ma väga
hästi veel ei tunne, teenimatult
tahaplaanile, pealegi on kompanii pealikul igat kaitseliitlast
üksikult keeruline hinnata. Nii
pöördusingi rühmapealike poole
palvega esitada kandidaadina
üks kaitseliitlane oma rühmast.
Ma ei tea, kas rühmad on tõepoolest sedavõrd ühtlased, või
ei taheta ühe liikme esiletõstmisega liiga teha teistele, kuid
ühtegi rühmasisest kandidaati
ei esitatud. Küll aga leidis aset
omamoodi ringmäng, kus üks
rühmapealik esitas sobiva kandidaadina teise rühmapealiku,
olles veendunud, et just see
teine väärib esiletõstmist. Nii
ma olingi tagasi alguses ja pidin
ise kellegi välja valima, aga et
samuti mitte kellelegi liiga teha,
siis otsustasin kirjutada kõigist
Lembitu Üksikkompanii rühmapealikutest.
Kui reastada kompanii siseseid
ametikohti n.ö. raskuse järgi, siis
kahjuks ühtegi kerget ametit ei
leia ja nii reastada on pea võimatu. Samuti on raske reastada
neid tähtsuse järgi, kõik ametikohad on kompaniis tähtsad. Ma
ei tahaks öelda, et rühmapealiku
ametikoht on kõige töömahukam, kindlasti mitte. Kuid ikka
on kiusatus näidata, et rühmapealiku ametikoht on teistest
ametikohtadest eespool selle
MISKI poolest. Peale mõningast
järelemõtlemist olen jõudnud
tõdemusele, et rühmapealiku
ametikoht on rühmas vastutusrikkaim ametikoht, seega kõik
rühmapealikud peavad olema
äärmiselt vastutustundlikud inimesed. Vastutustundlik inimene
on selline, kes mõistab teistest
paremini tegevuse tagajärgi ja
põhjuslikke seoseid ja kui sellele iseloomuomadusele lisada
korralik erialane väljaõpe, siis
peaks tegu olema väga hea
rühmapealikuga. Seega tuleb
näha ja hinnata rühmapealike
vastutustunnet. Vastutustundega käib kaasas teine ülioluline
rühmapealiku iseloomu omadus. Rühmapealikud peavad
olema teistest kohusetundlikumad. Kohusetundlik inimene on
reeglina täpne, enesekriitiline,
alalhoidlik ja korda armastav.
Loomulikult kanduvad kõik rühmapealiku väärtushinnangud
edasi allüksusesse ja nii on iga
rühm oma rühmapealiku nägu.
Ka väepealik Sun Tzu on öelnud: VÄEPEALIK on tarkuse,
siiruse, heatahtlikkuse, vapruse
ning nõudlikkuse kehastus. Nii

Madalroomamisest rühmapealikuks

• Marge Laiõunpuu
koorubki välja rühmapealiku
natuur ja see n.ö. MISKI, mis
muudab need kaitseliitlased
enim tähelepanu ja portreelugu
väärivateks. Siiski ei suuda ma
kõigist rühmapealikest teha
süvitsi portreelugu, selleks pole
mul lihtsalt piisavalt aega ja
oskusi. Et oma ülesannet lihtsustada saatsin neile mõned
küsimused, mis aitavad mul neid
lähemalt tundma õppida. Sellest
siis alljärgnevalt:

• Olev Kookla

tist. Väga vastu ma ka ei punninud oma määramisele.“
Kpr Raul-Rudolf Peets: „Ametlikult olen ma rühmavanem
rühmaülema ülesannetes ja
seda sellepärast, et see amet a)
meeldib mulle ja b) keegi peab
ju seda tegema! Võtaks kokku
lausega «Peab meeldima!»“
V-srs Olev Kookla: „Ei oska
öelda.“
Marge Laiõunpuu: „Tehti selline
pakkumine, tundus olema ambitsioonikas väljakutse ja võtsingi
Mis aastast oled kaitseliit- vastu. Muidugi, ega väga valida
lane?
ka ei antud, pink on suhteliselt
Tagalarühma pealik, n-vbl Rai- lühike.“
vo Roosi: „Aastal 2009 loksus
kõik paika, peres valitses teatav Kas oled rahul oma rühma
stabiilsus, sõbrad kutsusid ja nii senise arenguga?
saigi Kaitseliitu tuldud.“
N-vbl Raivo Roosi: „Nüüdseks
Tuletoetusrühma pealik, n-vbl olen 1 aasta olnud tagalarühma
Ove Ainsalu: „Kuulun Kaitseliitu pealik. Tean, et sellest allükalates 1997st aastast“.
susest sõltub kogu kompanii
Luurerühma pealiku k.t., kpr heaolu ja minu jaoks on aruRaul-Rudolf Peets: „Kaitselii- saamatu, miks loodi see rühm
dus olen aastast 2001“.
alles nüüd? Iga algus on raske.
Pioneerirühma pealik v-srs Esiteks leida inimesed ja mehiOlev Kookla: „Ametlikult vist tada ametikohad. Teiseks üksus
2005. aastast“.
lõimida teiste rühmadega ja
Staabirühma pealik Marge malevaga üldse. Kolmandaks
Laiõunpuu: „Liitusin Kaitselii- enda pidev arendamine ja hoidduga 2004. aasta aprillis.“
mine teadlikuna. Neljandaks
nende väheste meeste-naiste
Mis ametikohal oled olnud motiveerimine ettevõtmistes
enne rühmapealikuks saa- osalema. Meid on ju nii vähe.
mist?
Viiendaks pean arvestama, et
N-vbl Raivo Roosi: „Ametiko- ajad on muutunud ja inimesed
had algasid nn. madalrooma- on sunnitud oma vaba aega
misest peale – laskur, jaoülema limiteerima. Rühma arenguks on
abi, jaoülem ja lõpuks, peale olulised motiveeritud eriala asjaKaitseliidu Kooli kursust olin tundjad. Siiras rõõm on õigetest
võitlusgrupi rühmavanem“.
inimestest meditsiinigrupis, kes
N-vbl Ove Ainsalu: „Olen ol- on täielikult komplekteeritud.
nud jaopealiku abi Vastemõisa Remondijagu vajab tehnikat
üksikjaos, LaKo TT jao ülem, tundvaid ja laia silmaringiga meSuure-Jaani sisekaitserühma haanika huvilisi ja siiani kaalun,
pealik, TT rühma vanem Lem- kes praegu ennast selles ametis
bitu üksikkompaniis“.
õigustab.“
Kpr Raul-Rudolf Peets: „Enne N-vbl Ove Ainsalu: „Olen rühluurerühma vanemaks saamist ma arenguga rahul, oleme saaolin ma luuremeeskonna ülem. nud piisavalt väljaõpet. PuuduAga enne luuresse tulekut olin seks pean rühma mittetäielikku
ma Linnuse üksikkompanii I koosseisu.“
jalaväerühma II jao ülem.“
Kpr Raul-Rudolf Peets: „Olen
V-srs Olev Kookla: „Ei mäleta, väga rahul luurerühma arenguäkki olin jaoülem. Aga kas ka ga! Eks ole neid lünkasid ka, mis
ametlikult, kes seda teab?“
arengut segavad, kuid nendest
Marge Laiõunpuu: „Alguses saame üle!“
polnudki selgelt eristatavad V-srs Olev Kookla: „Jah, olen
ametikohad, kõik olid justkui rahul.“
kaitseliitlased …, ei mulle ei Marge Laiõunpuu: „Kui ma rameenu, et oleksin mingil konk- hul poleks, siis peaksin vaatama
reetsel ametikohal olnud, olin pikalt peeglisse. Jah olen rahul,
staabirühma tegevliige ja tegin pigem olen ise arengule jalgu
kõike, mida vaja oli.“
jäänud ja luban, et võtan selles
osas lähiajal rühmale järele ja
Mis ajendas Sind rühmapeateen kõik selleks, et oleksin rühlikuks hakkama?
mapealiku ametikoha vääriline.“
N-vbl Raivo Roosi: „Sattusin
valiku ette, kas jätkata VG rüh- Mis võiks olla Sinu rühma
mavanemana või kandideerida eesmärk sellel ja järgnevatel
kompanii veebli kohale. Minu aastatel?
jaoks oli otsuse tegemine raske, N-vbl Raivo Roosi: „Asteüheltpoolt meeldis mulle pers- astmelt on soov rühm täielikult
pektiivikas tegevus VG-s, kuid komplekteerida, et tekiks meesteisalt meelitas väljakutse teos- konna tunne. Järgnevalt on
tada ennast kompanii veeblina. vaja tagada jaopõhine erialane
Viimaks otsustasin kandideerida väljaõpe. Kinnistada teadmine
kompanii veebliks, pidin arves- meie vajalikkusest kompaniis ja
tama ka oma vanusega ja VG malevas. Minetada ei saa relva
väljaõppekavaga, mis oli mulle käsitlust ja laskeoskust.“
liiga tihe“
N-vbl Ove Ainsalu: „EesmärN-vbl Ove Ainsalu: „Rühma- giks sean uute liikmete värbapealikuks määrati mind staabi mise.“
poolt, kui eelmine rühmapealik Kpr Raul-Rudolf Peets: „Rühotsustas lahkuda sellest ame- ma eesmärk on suurendada oma
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• Ove Ainsalu

• Raul-Rudolf Peets

• Raivo Roosi

isikkoosseisu ja anda meestele
enam erialast väljaõpet!“
V-srs Olev Kookla: „Areneda
edasi ja värvata juurde aktiivseid
liikmed.“
Marge Laiõunpuu: „Sellel aastal on selge eesmärk leida kõigile jagudele pealikud ja rääkida
lahti igaühe funktsioon rühmas,
muidu ei kanna väljaõpe vilja.
Pikemas perspektiivis tahan
rühma väljaõppe taset tõsta.
Isiklik ambitsioon oleks rühmapealiku kursus läbida ja ennast
reservväelasena arvele võtta.“

endast märku, näitad valmidust
tegevuses kaasa lüüa ja avaldad
aktiivselt omi mõtteid. Kritiseerida oskame me kõik, kõiki ja kõike, oskame välja tuua puudusi
ja näidata näpuga, me justkui
teame alati, kes on olukorras
süüdi, meil kõigil oleks justkui
alati varukast võtta geniaalseid
lahendusi, mida kokkuvõtlikult
võib nimetada TAGANTJÄRELE
TARKUSEKS. Kuid kas oskame
tegelikult ka midagi paremaks
muuta, leida lahendusi ja neid
ellu rakendada?
Maleva pealik, kompaniipealik,
rühmapealik ega jaopealik ei
sünnita allüksust, selle loovad
liikmed ise. Kui liikmed on aktiivsed, siis on allüksus aktiivne,
kui on sportlikud, siis on allüksus
sportlik jne. Kui järgmine kord
tahab huulile tulla lause „ahh!,
Kaitseliidus ei toimu midagi,
mis mind huvitaks, kõik on nii
mõttetu“, siis vaadakem pigem
peeglisse ja küsigem endalt,
mida mina olen teinud olukorra
parandamiseks või muutmiseks
ja kas see on olnud piisav?
Mul on hea meel, et rühmapealikud on oma allüksustega
üldjoontes rahul ja mõõdukalt
enesekriitilised – pea kõikidest
vastustest kumab läbi krooniline
isikkoosseisu loidus ja vähesus.

Tean muidugi ka ilma rühmapealikuteta, et osavõtt õppustest
jätab soovida. Lugupeetavad,
ärge pange omi pealikke sellisesse seisu, et nad ei saa oma
alluvatega arvestada ja peavad
oma allüksuse väljatoomiseks
igaühe akna all „serenaadi laulma“ – see lihtsalt ei sobi kokku
selle organisatsiooni ülesehitusega, kus me kõik oleme
ühtemoodi vabatahtlikud, ainult
erinevatel ametikohtadel.
Kutsun üles kõiki aktiivsemaks
muutuma ja taasavastama Kaitseliitu enda jaoks – eriti neid, kes
erinevatel põhjustel on passiivseks jäänud ja võib-olla ei oska
enam kaaslastega kontakti leida.
Lihtsaim viis uuesti tegusaks
saada on saata malevasse ekiri aadressil: sakala@kaitseliit.
ee või helistada malevasse
7179 249.
Need, kes aga on olnud ja jätkuvalt on aktiivsed, osavõtlikud ja
pühendunud teadke, et hindan
Teid väga, sest Teie moodustate
kompanii selgroo ja pärisosa,
teiesugused ongi Kaitseliidu
vundament!“
Arli Okas
Nooremleitnant
Sakala Maleva Lembitu
üksikkompanii pealik

Mida sooviksid kõigile oma
allüksuse liikmetele öelda?
N-vbl Raivo Roosi: Tänan
oma allüksuse inimesi, kes on
meie tegemisteks aega leidnud
ja rühma arengule kaasa aidanud. Kõigil pole olnud võimalik
ennast töö ja koduste tegemiste
tõttu alati osaleda, aga see, et
olete asjast huvitatud ütleb ka
midagi. Iga inimene on väärtus
ja ma hoian seda meeles, et
teid hinnata. Usun oma rühma
liikmetest, et kõigil on midagi
endast anda ja õpetlikku edastada. Seni kuni õpid, oled noor
ja noored tahame me kõik olla!
Kaitseliit on selleks suurepärane
koht koos omanäoliste inimestega. Edu teile!“
N-vbl Ove Ainsalu: „Soovin
allüksuse liikmetelt rohkemat
osavõttu korraldatavatest õppustest.“
Kpr Raul-Rudolf Peets: „Luurerühma meestele ütleks seda,
et olete olnud tublid ja aktiivsed
olenemata sellest, mis ettevõtmine või õppus on korraldatud,
olete teie ikka kohal olnud.
Soovin, et meie rühm tegutseks
sama aktiivselt ja ühtselt edasi
nagu mullugi!“
V-srs Olev Kookla: „Kui vähegi
võimalik, leidke aega ka Kaitseliidu tegevuste jaoks.“
Marge Laiõunpuu: „Pidage
vastu ja kannatage ära, luban, et
paremad, põnevamad ja kergemad ajad on veel ees. Mida aeg
edasi, seda selgemaks saavad
meile igaühele oma ülesanded,
omandame asjakohased teadmised ja oskused, ning rakendame neid õppustel – see saab
olema lõbus kõigile.“
Lõpuks kasutan juhust ja vastan
ka ise oma viimasele küsimusele: „Lugupeetavad Lembitu
Üksikkompanii liikmed, eriti aga
seni passiivsed liikmed ja need,
kes tunnevad, et neid on justkui
ära unustatud. Kompanii on
praegu sellises arenguastmes,
et vajab igaühe pühendumist ja
pingutust – ainult nii saab meie
allüksus olema selline, nagu Sa
soovid, et see Sinu jaoks oleks.
Väga pikka aega on allüksustel
puudunud arusaadav struktuur,
eesmärk ja liikmete harjumus
vastutada oma ametikoha tegevuse eest. Nüüd, kui see süsteem on tärkamas, tuleb mõista,
et igaüheni jõudmine võtab
aega, võib-olla mõni ei jõuagi ära
oodata, võib-olla mõnda kahjuks
ei leitagi üles. Protsessi saab
aga piltlikult öeldes kiirendada
nii, et Sa ise tuled ja annad
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