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2016 aasta pöörasel suvel paistab ometi lõpp lähenevat – ehk septembrikuine jahedus annab lootust rahulikumate 
aegade saabumisest.

Mida kõike me sellel suvel pole näinud – keskseks sündmuseks muidugi sõda islamiusuga seotud maades, kus 
uue tegurina ilmus mänguväljakule Türgi oma ootamatu  riigipöörde – katsega. Väidetav riigipööre lämmatati 
kiirelt, türklaste president andis mõista, et tuhandete nn riigipöörajate vangistamine on suurte muudatuste ajastu 
algus islamimaades. Ridade vahelt võis üsna loetavalt aimata, kes sobiks uueks islamiliidriks.

Osavõttu rahupühadeks peetavatest olümpiamängudest ei peatanud ühtegi osavõtjat maad relvavõitlustest, et 
mitte öelda tõelisest sõjast, sealjuures kõige kaasaegsemate relvadega nagu tiibraketid ja vaip-pommitamine 5 
km kõrguselt.

Euroopa parajalt punnitatud  hoiak inimõiguste asjus lõi soodsa pinnase enneolematule sisserändele – tugevate  
nooremapoolsete aafriklaste tohutud parved katavad Euroopa linnu ja maastikke, kaasas oma vältimatud tavad 
ja kombed, kasimatus ning vägivald. Seda kõike arvestades võime tõdeda, et Prantsusmaa rahvuspühal 14. juulil 
toimunud rünnak Nizza rahumeelsel kaldapromenaadil oli asjade loomulik kulg.

Tähistasime 20 sajandi kurjuse sümboli – niinimetatud MRP – Molotov-Ribbentropi pakti 77 aastapäeva. Kuid 
ka nüüd on sõlmitud rohkem kui kahemõttelisi leppeid, nende seas üks värvikamatest muidugi brittide ähvardus 
Euroopa ühendusest lahkumisest. Selle Brexit-nimelise sõnumi tähendus  on selge ja  mõistetav – eks vaadake 
ise, kuidas edaspidi toime tulete, MEIE igatahes peseme oma käed sellest jamast puhtaks!

Kuid meie siin oma koduses Eestis elame nii omade kui võõraste arvates tõelises rahu ja kõikeandestava tasa-
kaalu maal. Riigipiiri küsimuste lahendamise ühe osana panime paika oma piiriposti nr 1 – Eestimaa – Lätimaa 
– Venemaa kohtumiskohal. Eeldades meie heale tahtele vastavalt samasugust mõistmist ja tahtmist naabritelt.

20 augustil tähistasime oma juba 25 aastat kestnud Uut Iseseisvumist, heas usus, et ka 50 tähistame! Kohe peale 
seda tuli külla Saksamaa Liidukantsler pr.Angela Merkel, kes muuhulgas tervitas ka Eestis viibivaid saksa sõ-
dureid. 

Kuid  Venemaa korraldab lühikese ajavahega juba neljandat tõelist sõda imiteerivat suuremahulist sõjalist õppust 
meie riigipiiri vahetus läheduses,  ilmselgelt imiteerides sissetungi Eestisse, samas ka Euroopa Liitu! Seega on 
küllalt põhjusi nii NATO kui Euroopa Liidu rahutuks muutumisel. 

NATO kõige kaalukam osaline –US – tegeleb juba mõnda aega oma uue presidendi valimisega. Sõelale on 
jäänud kaks kandidaati, kuid nagu Järvamaal öeldakse –võta üht või pillu teist... Naiskandidaat on teatavasti 
korra ka meil käinud, meeskandidaat torkab meie tagasihoidlikkust eeldavale põhjamaisusele silma oma ulja 
väljendusviisiga NATO vähemate vendade suhtes –umbes et  vajalikku kaitstust kinnitagu sobiva sissemaksuga. 
Ja ei noriks riidu sõbraliku naaberriigiga. Oma suhtumist Eestisse väljendas ka muide arvamisega NATO liik-
mesmaast Eestist, mis pidavat olema kõigest Peterburgi eeslinn. 
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25 !
25 aastat tagasi, just 20 augusti õhtuks 1991 oli NSVL-i nimelise moodustise aeg-vähemalt  meil 
Eestis – ümber saamas: pikaleveninud istungi lõpetasid puuhaamrilöögid vastu lauaplaati – Eesti on 
sellest sümboolsest paugutamisest alates kuulutatud rippumatuks ja iseseisvaks vabariigiks! Eesti 
Vabariigiks, mis oleks endise Eesti Wabariigi otsene järglane!

Saalitäis kohalviibijaid ehk nn rahvaesindajad väljendas oma poolehoidu käteplaginaga, ometi küllalt 
suur osa rahvasaadikutest ei plaksutanud ja tundusid kuidagi hämmeldunud olevat. Oli ka põhjust 
–sündmuste areng viimastel aegadel oli andnud mõista:  selle EsEsEsÄrri-nimelise moodustise aeg 
on ümber.  Vintsklemine koos nn vennasrahvastega pidi oma paratamatu  lõpu leidma. Selleks osutus 
ootamatult alanud  ja sõjaväelastega toetatud kompartei liikmete algatatud sõjalise riigipöörde ehk 
„putši“-  nimeline lavastus. Sellel Moskva algatusel olid rekvisiitidena ka lahingumasinad välja too-
dud, neid nähti isegi meil Tallinnas. 

Peale kerget paugutamist Moskvas sai etteaste muidugi läbi, kahjuks oli ka inimohvreid, kuid täht-
sam  oli endistel komparteimeestel tekkinud võimalus pisendada oma varasemaid armastusväärseid 
suhteid  kommunistlise partei ja tema vaprate ülemjuhtidega, meil Eestis näiteks semutsemised Karl 
Genrih-hoovitsi- nimelise üldjuhiga. 

Kuid Baltikumi rahvad said, mida vajasid – kinnitus tahe meie rahvuslippude all uut/vana elulaadi 
jätkata! Iseseisev Eesti oli peale pikka ootamist ja kannatusi jälle olemas, seaduslik ja õiglane!

Nüüd, pöördelistest sündmustest 25 aasta hiljem on ootamatult nimelt Moskvas pead tõstmas arva-
mine, et „putši“ näol oli tegemist  ühe juba sünnihetkest alates  ebaõnnestunuks  kavandatud liikumi-
sega. Selle isegi mõningat üleilmset poolehoidu leidnud liikumist ei olnud ometi sünnis mingi tele-
esinemisega lõpetada. Vaja oli midagi mõjuvamat. Muidugi valiti selleks riigipööre ehk „putš“ kui 
mingi tankide toetusel sooritatav ja seega usutav näitemäng. Tulemus osutus veenvaks, ja seda eriti 
Balti rahvastele, kes niikuinii sündimisest surmani seda kommuunat vihkas ja saabunud võimaluse 
kohe ka ära kasutas.

Muidugi on meil täna küsimusi Ja palju. Ja väga tõsiseid. Ei tasu olla mingi üleilmsesse vandenõu-
teooriasse uskuja, lihtsalt liiga palju küsimusi jäi selle NSVL kokkukukkumisega õhku. Oli ju põlv-
kondade viisi kasvatatud teadmisel, et nõukogude võim on midagi lõplikku, igavest, vastu-vaidlema-
tut. 

Ja nüüd kuuleme Moskva TV-saadetes täiesti tõsiselt väljendatud tsitaate nõukogude aja paremusest, 
nimelt tänasega võrreldes. Ja kui sõnake on öeldud, tasub oodata järgmist. Sest teatavasti  pole Vene-
maa riigivalitsemises midagi võimatut, ka imperaatorliku süsteemi taastamine seal hulgas. 

Eesti asukoht maakaardi järgi ei näi meile mingit rahulikku edasikerimist lubavat. Mis siis muud, kui 
hoiame silmad-kõrvad lahti, hoiame kokku , kasvame suuremaks, teeme kõik oma kauni SINIMUST-
VALGE VABARIIGI  püsimiseks!

ELAGU EESTI !          H.P.



3



4

XXIII KOKKUTULEK
Eesti Vabadusvõitlejate  Liidu liikmed – vabadusvõitlejad kogu-
nesid oma XXIII  kokkutulekule Elvasse 9.juulil 2016.

Kokkutulek algas vaimuliku mälestustalituse ja pärgade paneku-
ga Vabadussõjas langenute monumendi jalamile Rõngu Mäles-
tusväljakul. Õnnistuse pärgadepanekule andis Eesti Evangeelse 
Luterliku Kiriku Tartu piiskop Joel Luhamets.

Pärgadepaneku järel siirdus kogu kokkutulek Elvasse, kus kauni-
le järverannale püstitatud laululaval järgnes kokkutuleku tegelik 
osa. 

Eesti hümni järel õnnistas piiskop Joel Luhamets kokkutulekut, 
ja kuna kokkutuleku korraldajaks oli  div. Wiking koosseisus või-
delnud pat.- Narwa sõprade ühendus, ütles tervitussõnad ka klubi 
Wiking-Narva juhatuse liige kol.ltn (e) Einar Laigna.

Pikema sõnavõtuga esines EVL kauaegne juh. esimees Gunnar Laev:

Meie organisatsiooni algaastatel, mil Liidu keskus paiknes veel Tartus, toi-
musid siin Elvas mitmed olulised veteranide kogunemised, mis andsid suuna 
ja mõjutasid organisatsiooni arengut. Juulis 1993.a. toimus Elva laskespordi 
baasis Eesti leegioni veteranide kokkutulek, tähistamaks 50 aasta möödumist 
Leegioni esimestest tuleristsetest rindel.. Kokkutulekul osalesid ka leegionä-
rid välisriikidest.

Tervitusega  esines  Kaitseväe juhataja kindralleitnant Aleksander Einseln. 
Sellel kogunemisel 23 aastat tagasi otsustati ka Klubi Wiking – Narva asuta-
mine, mille eesmärgiks sai ühendada endise Narva pataljoni võitlejad, kõikjal 
maailmas. Valiti Klubi 7-liikmeline juhatus, esimeheks Kalju Jakobsoo. Tä-
naseks suur osa võitlejaid meie hulgast lahkunud, püsima on aga jäänud ja 
tublisti noorenenud Klubi Wiking-Narva, olles ka meie tänase, EVL XXIII 
kokkutuleku peakorraldajaks.

Tihe side Elvaga on säilinud klubil tänaseni ja siinne laskespordibaas on jäänudki igaaastaste kokku-
tulekute kohaks.

8. juulil 1995 , täna 21 aasta eest, kogunesid siia Elva lauluväljakule pea kõigi Eesti maakondade 
vabadusvõitlejate organisatsioonide esindajad oma kolmandale (III) kokkutulekule. Korraldajaks oli 
Tartu Vabadusvõitlejate Ühendus ja osalejaid üle tuhande, nende hulgas kaitseväe juhataja kindral- 
leitnant  Aleksander Einseln ja Riigikogu liige Mart Laar jt..

See oli liikmelisuse kõrgaeg – meie vabadusvõitlejate arv ulatus  4,5 tuhandeni. Soov koonduda oli 
meie endistel sõjameestel nii tungiv, et juba enne Eesti taasiseseisvumist, veel Nõukogude Eesti tingi-
mustes, asutati Eesti Sõjameeste Sakala Ühing, tollal siiski Muinsuskaitse seltsi varjus – 31.03.1991 
ja Lennuväepoiste Klubi 13.07.1991.a. 

8. veebruaril 1992., mil asutati Eesti Vabadusvõitlejate Liit, oli loodud juba 8 piirkondlikku vabadus-
võitlejate ühendust. Lühikese aja jooksul pärast Liidu asutamist loodi vabadusvõitlejate organisat-
sioonid ka teistes maakondades. Hiiumaal, kus veterane vähem, loodi ühisorganisatsioon Mementoga  
aastal 2004

Miks ma räägin sellest täna ja siin, Liidu XXIII kokkutulekul ?

Sellepärast, et juba poole aasta pärast tähistame Eesti Vabadusvõitlejate Liidu 25-ndat aastapäeva ja 



5

Tervitussõnadega pöördusid kokkutulnukate poole veel Suursaadik, Johan Laidoneri Seltsi esimees 
Trivimi Velliste, Elva linnapea pr. Eva Kams, Läti vabadusvõitlejate esindaja Edgars Skreja ning 
Soome Reservohvitseride Kogu esindaja Hans Gabrielsson. Kokkutuleku korraldanud klubi Wi-
king-Narwa juh. esimees Tauno Rahnu luges kokkutulnuile ette justiitsminister Urmas Reinsalu 
pöördumise. 

Järgnes meeleolukas kontsert, kus esinesid Elva puhkpilliorkester Ülo Laanesaare dirigeerimisel, 
Elva segakoor Ave,  Elva Gümnaasiumi mudilaskoor  ja lastekoor Ethel Kuldvere-Venti juhatusel, 
Elva meeskoor Meelis Roosaare ja Anne Raudsaare juhatusel, Elva naiskoor Astra Volkovi juhatusel. 

Veel esinesid Nõo naisrahvatantsurühm Sinilind Lea Kurvitsa ning Nõo naisrahvatantsurühm Made-
lin  ja Nõo Vanatantsuklubi Made Ruuli juhatamisel.

Kontserdi lõpetas ansambel Untsakad.

Avaldati tänu õnnestunud ürituse korraldamisel Tartu Naiskodukaitsele toeka sõdurisupi keetmise 
eest, Rõngu vallavalitsusele –Kristel Lauritsale, Rõngu rahvamaja juhatajale Mari-Liis Vanaisakule. 
Erilise tänu pälvis Wiking-Narwa juhatuse liige Pille Lestmann, kes kogu kokkutulekut tegelikult 
teostas. Kokkutulekust valmis ka 39-minuti-pikkune dok.film-DVD –mille tegid tuntud dokumenta-
listid Andres Sööt ja Jaan Kolberg.

siis tuleb teha kokkuvõtteid möödunust ja kavandada eelolevat. On selge, et organisatsioon, mis ühen-
dab vaid veterane, Teises Maailmasõjas osalenuid, kellede keskmine vanus tänaseks ületab 90 aasta 
piiri, ei saa olla jätkusuutlik. Meie otsustada on, kas jääda vaikselt hääbuvaks, nagu seda oli Ülemaa-
ilmne Eesti Vabadusvõitlejate Keskus Torontos, mis ühendas Eesti vabadusvõitlejate organisatsioone 
kogu maailmas ja mille liige oli ka EVL ja kes teatas oma tegevuse lõppemisest 31 .dets.2015.aastal. 
Või jätkata tegevust, kaasates nooremaid, aktiivseid ja aatelisi inimesi, kes viiksid edasi alustatut ja 
oleksid toeks noorema põlvkonna isamaalisel kujunemisel. Arvestades lähiregioonides toimuvat ag-
ressiivsete jõudude aktiviseerumist, peame  seda meie tegevuse jätkamisel  ainuvõimalikuks.

See ongi äsja vabadusvõitlejate volitused saanud uue  juhatuse peamine ülesanne. Enamikul EVL 
organisatsioonidel on kujunenud hea koostöö Kaitseliiduga ning selles  näeme kindlat tagatist 
organisatsiooni tegevuse jätkamiseks. Oma tegevuse on lõpetanud Valga ja nüüd juba ka Järva orga-
nisatsioonid, kus tihe koostöö Kaitseliiduga puudus. 

Küllalt  tõsine on olukord noorte, eriti koolinoorte kaasamisega isamaalisse tegevusse. Aastakümneid 
kestnud okupatsioon on jätnud tuntava jälje just sirguva noorsoo isamaalisse kasvatusse. Loodame, 
et vabadusvõitlejate algatatud liikumisega Eesti Vabadusristi kavaleride mälestuseks ja seoses EW-
100-nda aastapäevaga õnnestub kaasata sellesse ka koolinoori. Kaitseliidu toetus on olemas ja selle 
noorteorganisatsioonid – noorkotkad ja kodutütred on juba kaasatud.

Vabadussõja tähtsus eesti rahva ajaloos on ülioluline , sest selle tulemusena kinnistus 24.02.1918. 
aastal väljakuulutatud iseseisev Eesti Wabariik. Rahvusvaheliselt tunnustatuna kestis see de facto 
kuni 1940.a. okupatsioonini ja de jure taasiseseisvumiseni 1991. aastal tänaseni. Kõik Vabadus-
sõjas osalenud väärivad  eesti rahva ülimat  tunnustust. Eriti aga need, kes oma isikliku vapruse ja 
tegevusega eriti silma paistsid – Eesti Vabadusristi kavalerid. 
Okupatsioonivõimude poolt hävitati VR kavaleridele rajatud 
mälestised ja jäid hoolduseta paljude kalmud. Mul on heameel, 
et Vabadusvõitlejate Liidus tõstatunud mõte – “ et vabadusvõit-
lejate organisatsioonid võiksid olla initsiaatoriteks oma asu-
koha-maakondades mälestiste korrastamise organiseerimisel” 
on leidnud positiivse vastuvõtu. Ja mitmed organisatsioonid 
juba tegutsevadki  selle eesmärgi nimel – Põlva, Võru, Tartu, 
Tallinn..... Palju edu kõigile selles tänuväärses tegevuses. Vo-
linikud on moodustanud komisjoni, mis hakkab riiklikes ins-
titutsioonides taotlema ka Eesti Teise Vabadussõja veteranide 
mälestiste püstitamist. Palju edu selles tegevuses!
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REETMISEST VÄRSKAS 75 AASTAT
1944.aasta 14.juunil küüditati Siberisse tuhanded eestlased -  nõukoguliku poliitilise režiimi keh-
tes-tamine andis nõukogulik-venemeelsele riigikorrale võimaluse massiliste repressioonide õigus-
tamiseks ja korraldamiseks. See 14.juuni on rahva mällu kinnistunud  ka kui ääretu ülekohtu ja meele-
tu reetmise päev meie Kaitseväele, kes vastavate lepingutega oli liidetud nõukogulaste Punaarmeega.

Tänaseks on tuvastatud 1713 – nendest 933 reservohvitseri- nõukogude võimu vägivalla läbi elu 
kaotanud Eesti ohvitseri andmed:

-  624 ohvitseri  langesid II Maailmasõja rinnetel ja  lahingutes

- 1089  ohvitseri hukkus repressioonide läbi

- 660 ohvitseri hukkunutest osalesid Vabadussõjas, nendest 230 olid Vabadusristi kavalerid

14. juunil 1941 vahistati 386 kaadriohvitseri, nendest 235 Värskas NKVD korraldatud petteõppustel.

14.juunil 2016 möödus 75 aastat nendest traagilistest sündmustest. Selle tähistamiseks helisesid kesk-
päeval üle maa kirikute leinakellad, Värska endise Eesti Kaitseväe Põhjalaagri riviplatsil mälestati 
hukkunud ohvitsere mälestustalitusega. 

Värska Mälestuspäeval loeti ette Kaitseväe ülema R. Terrase ja justiitsminister U. Reinsalu läkitused. 
Pikema sõnavõtuga ohvitseride saatusest esines Eesti Vabadusvõitlejate Liidu juh. esimees Gunnar 
Laev, kes ühtlasi kutsus üldsust üles kogu maal võtma hooldamise alla Eesti Vabadusristi kavaleride 
kalmud. 

Päevakohased luuleread esitas EVL liige Ralf Kaup, endine kaitseminister Enn Tupp esitas üha kor-
duva küsimuse - kuhu jääb Venemaa andekspalumine korraldatud ülekohtu eest? Tervituse Mäles-
tuspäevale esitas küüditatute nimel ühingu Murtud Rukkilille esindaja. Kaitseväe Ühendatud Õppe-
asutuste kaplan Urmas Roosimägi ja Värska koguduse ülempreester Andreas Põld  pühendasid oma 
palvesõnad Mälestuspäevale.

Fanfaarisignaal kuulutas reetmise läbi lahkunud ohvitseridele igavest rahu. 

H. P.

1944 
Politseipataljoni orkester Põltsamaal, 
dir.kpt.Must
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KAS RIIK KODANIKU VASTU ? 
See vastuolu sisaldav pealkiri pole valitud ei konflikti ega intriigi tekitamiseks. Juttu tuleb kodaniku-
tahte olulisusest riigi loomisel ja kestmisel ning selle tahte riigipoolsest hindamisest. 

Veerand sajandit tähendab päris soliidset ajavahemikku võimaldamaks emotsioonitult ja tõeläheda-
selt hinnata olustikku, põhjusi ning vältimatuid mõjutegureid soovitud tulemuse saavutamisel, aga 
sõltumata mistahes hinnanguist on  kindel, et ilma kodanike tahteta poleks iseseisvumise taastamine 
võimalik olnud ja pole võimalik ka meie riigi edasine olemasolu.

Tänagi  kuuleme lihtsustatud arvamusi põhjustest ja olustikust, mis 25 aastat tagasi võimaldasid meil 
oma riigi taastada ning pahatihti väljendub neis mõte, et kui “need suured” poleks kokku leppinud, 
siis me vaid oma tahtega poleks midagi suutnud. Poliitiliste arvamuste paljusus kuulub kodanikuõi-
guste hulka, aga kui r i i k  alahindab 25 aastat tagasi käibinud rahva   tahte  olulisust ning kannab 
selle tänapäeva otsustesse, siis on asi poliitilises lühinägelikkuses. 

Just niisuguse poliitilise lühinägelikkusega on riik käitunud enne 1. aprilli 2013. aastal pensionile 
läinud kaitseväelasega, vähendades meelevaldselt nende pensione.

Rõhuvas enamuses on tegemist kaitseväelaste ja piirivalvuritega, kes alustasid teenistust 1990 - 1992. 
aastal

Eesti rahva tahe, mis okupatsiooniunest sõltuvana ja repressioonide pahaendelise mälestusena veel 
1987-88 väljendas vaid arglikku soovi oma riik taastada, küpses 1989. aastaks ja koos sellega ka ener-
giliste meeste soov taastada Kaitseliit, piirivalve ja kaitsevägi. Kui meil 1918. aastal – Vabadussõja 
eelõhtul – oli võimalik leida rohkem kui kolm tuhat I MS kogemustega lahinguohvitseri, siis nüüd 
oli  Nõukogude süsteem, aga eriti 10 aastat kestnud Afganistani afäär, muutnud niigi vastumeelse 
nõukogude sõjaväeteenistuse Eesti noortele täielikult vastuvõetamatuks. 

Ometi leidus 1990. aastal nõuka-armeest omandatud väljaõppega mehi, nende hulgas NL lagunemise 
eel tegevteenistuse lõpetanuid sõdureid, reserv- ja allohvitsere,    aga ka eruohvitsere-, kes taastasid 
Kaitseliidu ja tulid teenistusse piirivalvesse ning kodukaitsesse. Küsime – kas see oli seotud riskiga, 
kas see oli julgust nõudev ettevõtmine?

Samal jutuksolnud üheksakümnendal oli kõik veel ebaselge! „Suured“ polnud kaugeltki midagi ot-
sustanud, Läänes valitses peataolek. Vaatamata Nõukogude Liitu raputavaile  pingelistele probleemi-
dele ei olnud see koloss kaugeltki kaotanud võimet püsida ja oma rahvaid represseerida, mida olid 
tõestanud mõni aeg tagasi Aserbaidžaanis ja Gruusias toimunud verised sündmused.  

Lääneriikide ebalus andis julgust Gorbatšovi kukutajaile 1991. aasta augustiputšiks, sest vaevalt 
kolm nädalat enne oli tolleaegne USA president George Bush seenior oma Kiievi visiidil ukrainlasi 
näpuviipega hoiatanud: „Ärge kõigutage paati!”, mis pidi tähendama, et Nõukogude Liidu stabiilsus 
tuleb säilitada – lubatud on vaid гласность ja перестройка ning sealt edasi võimalik Nõukogude 
Liidu järkjärguline demokratiseerimine. 

„Suurte“ moodi mõeldes võis Bushi tahtest arugi saada, sest suurim lahkarvamus – Saksamaade 
ühendamine – oli lahendatud ning Bush ja Gorbatšov olid äsja alla kirjutanud  Strateegilise Relvastu-
se Piiramise Lepingule (START I)

Eestis oli  väikese  rahva tahe 1991. aasta suveks, kõnelemata Kaitseliidu taastamisest, juba piirival-
vegi parajas osas mehitanud.

Interrinne oli  1990. aastal alustanud oma võitlussalkade väljaõpetamist ja nende võitlusvahenditega 
varustamist. 9. juulil 1991 kärgatas Toompeal Komandandi majas plahvatus. Lõhkelaeng oli paiguta-
tud kodu- ja piirikaitse osakonna ruumidesse. Plahvatusega kaasnesid tõsiseid purustusi, kuid ometi 
jäid tänu heale õnnele valves olnud ohvitser ja piirivalve ajateenija ellu, saades vaid kergeid vigastusi. 
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Kakskümmend päeva hiljem, 31. juuni öösel, tapeti Medininkai piiripunktis Riia miilitsa eriüksuse 
poolt 7 Leedu tolliametnikku ning politseinikku. 19. augustil 1991 saabusid Moskva riigipöörajate 
käsul Tallinnasse soomukite ja automaatrelvade jõul korda looma Pihkva dessantdiviisi väeosad. 

20. augusti hommikul andis tolleaegne KL ülem Manivald Kasepõld käsu mehitada linna ehitatud 
barrikaadid. Mehi tuli tervest Eestist, relvadeks Soome Talvesõjast tuntud Molotovi kokteilid, jahi-
püssid ja mõned üksikud lahingrelvad, aga  meestel  oli kaasas tähtsaim – see oli tahe ja ikka jälle  
t a h e!

Pärast Moskva riigipöörde läbikukkumist jätkus piirivalve mehitamine ja algas kaitseväe loomine. 
Nüüd suundus osa meestest ohvitserikursustele või kvalifitseerus allohvitserideks ja kõigi nende 
meeste teenistusaeg, mis läbiti sajandi viimasel kümnendil, oli kõike muud kui kerge: teenistuse ras-
kusaste oli limiteerimata, Eesti territooriumil viibisid Vene väed, õitses organiseeritud kuritegevus, 
liikus hulgaliselt ebaseaduslikke relvi. 

Paljud teenistusse tulnud mehed olid keskeas või üle selle  ega jõudnud oma auastmeis ega ka tee-
nistusredelil eriti kõrgele enne, kui seaduse järgi tuli nad erru arvata. Et mehed olid oma hea tahte ja 
kogu energiaga osalenud Eesti riiklike jõustruktuuride taastamise algaastate raskes ning ohtlikus töös, 
määrati neile tänuks nende tahte ja patriootlikkuse eest tagasihoidlik kuid õigustatud pensionilisa. 

Nad olid sellega rahul, see vastas nende õiguslikele ootustele, kuid siis tuli 2008. aasta majandussu-
rutis, mille eelarvekärped mõjusid kõigile. Pensionid kahanesid 8-10% ja see oli meestele mõistetav, 
lepiti ka kahanenud pensioniga, sest kogu riik „pingutas püksirihma“. 

2012/13. aastaks, kui majandussurutis oli praktiliselt taandunud, ei vaevutud olukorda taastama. Riik, 
mida esindas kaitseministeerium, jättis rahuldamata pensioniõiguse omandanud kaitseväelaste õigus-
tatud ootused. 

Siin on sobiv esile tuua samas olukorras erruläinud kohtunikke, kes pöördusid endise pensioni taasta-
miseks kohtusse ja kus ametivendade poolt neile siiski positiivne lahend mõisteti. 

 Riigil tuli leida raha, et kindlustada järgmise  põlvkonna kaitseväelaste pensionid, kes läksid pensio-
nile pärast 1. aprilli 2013. Niisiis riik leidis raha sotsialistliku põhimõtte alusel: „ressursside ümber-
jaotamine aitab jagu saada ressursside nappusest“. Viimase repliigi leidsin kaheksakümnedate teise 
poole ajalehti sirvides Karl Vaino kõnest.

Apellantidega  kohtumisel läinud veebruarikuus olevat kaitseministeeriumi esindaja väitnud, et kait-
seväelase pension on niigi suurem ja ministeerium olevat kohtuga kokku leppinud…  Nimetaksin 
viimast „Hiiobi sõnumiks“ ja seda põhjusel, et selle „tõe“ väljaütlejaks oli kaitseministeerimi esinda-
ja Tõnis Sõnum. Appelandid on valmis viimast tunnistajatena kinnitama.

Olukorda süvenedes selgub, et põhimõtteliselt oli väära suhtumise võimalus sisse menetletud  juba 
uude kaitseväeteenistuse seadusse (KVTS). Samas on hämmastav, kuidas saab seadustada maagilist 
kuupäeva –  01.04.2013 – millest KVTS uus redaktsioon kehtima hakkas ja põlistada nn „masu“ 
poolt esilekutsutud kärpeid ning muuta kaitseväelaste pensionireitingute põhimõtteid: need, kes läk-
sid enne seda kuupäeva pensionile, jäävadki saama kohati kuni 30% võrra vähem – neile kärbitud 
määrade ümberarvestusi ei tehta.

Tänaseks on õigusemõistmine jõudnud riigikohtusse, seega jääb apellatsiooni esitanud erukaitseväe-
lasetel veel aega oodata, kas riigikohus rahuldab nende õigustatud ootused.

  

Enn Tupp – Eesti Eruohvitseride Kogu juhatuse esimees
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22 AASTAT LENDURITE KIVI
16.juulil 2016 koguneti sõjaaegsete lennuväelaste ja Kuusalu muinsuskaitse Seltsi korraldamisel tra-
ditsioonilisele Mälestushetkele Lendurite Kivi juurde, kus mälestati võitlustes langenud lennuväelasi 
–lendur–kapten Juhan Kalmetit, lendur-kapten Arnold Streimanni, lendur – kapten Aksel Oskarit, 
lendur-nooremleitnant Martin Tertsi ja motorist Herman Tombahi.

Lendurite Kivi taastati 10.juulil1994, seega on Kivi juures kohtutud juba 22  korda. Traditsiooni jät-
kavad lennuväe kadetid, kes alustavad õppeaastat kogunemisega Lendurite Kivi juures. 

20.juulil 2016 tähistati Ämari lennubaasis piduliku rivistuse ja sellele järgneva vastuvõtuga Õhuväe 
97.aastapäeva

SINIMÄED 2016
Laupäeval 30.juulil 2016 koguneti taas Sinimägede lahingute mälestushetkele Grenaderi-nimelise 
kõrgendikule rajatud memoriaali juurde. 72 aastat on möödas nendest Sinimägede-nimelistel kup-
likestel Eesti ja samas Euroopa kaitsmisest mitmetest rahvustest võitlejate poolt, millest tänaseks 
on kujunenud teatud mõttes arvamus kui Euroopa  rahvuste eelpostist võitluses kommunistliku 
ideoloogia vastu  Eks siit ole lihtne  leida võrdlusi  tänase liitunud Euroopa võitluses ka tänapäevase 
kurjuse -  islamistliku terrorismi vastu. 

Nagu ikka –kell 11 kõlas Vabariigi hümn. Avakõne pidas näitleja Merle Jääger , tuntud ka kui Merka. 
Kaplan Villu Jürjo õnnistas kokkutulekut, mälestati lahkunuid, asetati pärjad mälestuskividele.

Sõna võtsid Toronto Vabadusvõitlejate Liidu esimees Ilor Tamm, EVL juhatuse uus esimees Tiit 
Põder, Riigikogu liige Enn Põlluaas, vabadusvõitleja Kalju Mätik, Tarmo Kruusimäe luges ette 
Margus Tsahkna ja Tauno Rahno luges ette Jüri Toomepuu läkituse.

EVL UUS JUHATUSE ESIMEES TIIT PÕDER:

Head 20. Diviisi veteranid ja külalised. 

Raudvärava, Sigtuna, Ümera, Paala, Muhu, Sõjamäe, Paju ja Võnnu 
on lahingud eestlaste ajaloost – meie võitudest ja kaotustest. Selles 
reas omandab lahing Sinimägedes võrdse, kui mitte tähenduslikuma 
koha Eesti ajaloos. Sellise mastaabiga lahinguid ei olnud Eesti pinnal 
kunagi varem peetud. Siin üles näidatud sõdurivaprus oli enneolema-
tu.

Sinimägede ümbrus on olnud ajalooliste lahingute paigaks või läh-
tekohaks juba minevikus. Siin on sajandeid kokku puutunud Lääs ja 
Ida, kord pealetungijaks üks, kord teine - Liivi sõda, Põhjasõjas olid 
Sinimäed lähtekohaks Karl XII rünnakule Peeter I vastu. Vabadussõ-
jas said Sinimäed arvestatavaks sõjatandriks enne Narva vabastamist. 
Siia koondusid kõik käepärast olevad soomusrongid ja Kalevlaste 
pataljon. Siia lähedale Utriasse tegi 1919. aastal meredessandi legen-
daarne admiral Johan Pitka Soome ja Eesti vabatahtlikega.

Lahinguid Sinimägedes võime nimetada rahvaste lahinguiks, kus ühel poolel seisis Lääs oma ideaa-
lide ja inimestega ning teisel poolel Ida despootia oma sõdalastega. Siin seisid Fedjuninski ja Stari-
kovi armeede vastas 3. Soomuskorpuse väeosad Felix Steineri juhtimisel. Steineri korpuse koossei-
sus võitlesid Euroopa rahvused: taanlased, norralased, rootslased, hollandlased, belglased, eestlased, 
sakslased !
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Felix Steiner on öelnud, et lahingud Sinimägedes on võrreldavad Somme´i ja Verduni suurlahingute-
ga Esimeses Maailmasõjas. Seal sai surma Saksa ja Prantsuse poolel kokku 420 tuhat meest ja haa-
vata 800 tuhande ringis. Niipalju Sinimägedes mehi surma küll ei saanud- lahingute kestvus oli siin 
tunduvalt lühem, kuid iga üksik päev oli sadu kordi tapvam. Prantslaste siht Verdunis ja eestlaste siht 
Sinimägedes oli üks – iga hinna eest kaitsta oma positsioone, sest selja taga oli Isamaa!

Vihased lahingud Sinimägedes kestsid 26. juulist kuni vaibumiseni 10. augustil, Sinimäed jäid murd-
matuks.

Erinevatel andmetel kaotas punavägi Sinimägedes surnute ja haavatutena peaaegu 20 diviisi. Sõjaaja 
diviisis on 12- 16 tuhat sõdurit, siis tähendab see 240 – 300 tuhande mehe kaotust. Kas seda just nii-
palju oli, kuid vallutuste hind on alati olnud kohutav.

Lahinguid Narva ruumis ja Sinimägedes võib võrrelda Soome Talvesõjaga, neist sai meile Suvesõda, 
kus me vastaseks oli kolme sõjaaasta kogemustega punavägi.

Eestimaa mehepojad Rebane, Nugiseks, Riipalu, Maitla, Ruut, Sooden, Jüriado, Ruus, Männik... ja 
tuhanded teised tõestasid, et meie maal on väärt mehi, kes tõusevad seda kaitsma, kui kodumaa vajab. 
Kuigi munder ja relvad oldi laenatud, võideldi Sinimägedes Eesti rahvusvärvidega käisel ja Vabadus-
risti südamiku kujutisega kraenurgal. Ka Vabadussõjas sõdisid eestlased oma rahvaväes rahvusvärvi-
de all ja ka erinevates mundrites, kuid eesmärk oli ju sama – Eesti vabadus.

Tiit Põder, vanemleitnant (e) EVL juhatuse esimees
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SAKSA SÕDUR JÄLLE EESTIS
Seoses NATO-sisese sõjalise väljaõppe korraldamisega saabus Eestisse ligi 200 võitlejat  Saksamaalt. 
Bundeswehri 23 mägijäägribrigaadi 231 mägijäägripataljoni kompaniisuurune üksus koos vastava la-
hingutehnikaga paikneb Tapal, saksa kaitseväelased jäävad Eestisse septembri lõpuni. Kolmekuuline 
rotatsioon on jagatud kaheks pooleteise kuu pikkuseks tsükliks, milles osalevad mägijäägripataljoni 
kaks erinevat kompaniid. 

Saksa sõdurite koolituse eesmärk on tutvuda Eesti maastikuga, meie väljaõppetingimustega ja loo-
mulikult on ette nähtud raskeid ühiseid õppusi koos Eesti kaitsejõudude üksustega. Mägijäägrite väl-
jaõpe nimelt põhinebki tegevusel raskel maastikul ja igasugustes ekstreemsetes ilmaoludes.

Eestisse saabunud kompaniide relvastusse kuuluvad jalaväe lahingumasinad Boxer ja luuresoomukid 
Eagle. Mägijäägrite üksuse - mägijäägripataljoni kodubaas on Lõuna-Saksamaal kenas väikeses Bad 
Reichenhallis.

Mägijäägrite siinoleku ajal saabus riigivisiidile Saksamaa Liidukantsler pr.Angela Merkel, kes peale 
vajalike kohtumiste käis ka oma sõdurpoistel külas. 

Kuid mille seisneb siis käesoleva sõnumi moraal? Aga selles, et viimati nähti saksa sõdurit Eestis 
1944 aastal. Saksa väed sisenesid Tallinnasse 28. augustil 1941, rahvas tervitas siis neid teraskiivri-
tes poisse vaimustusega – oli ka põhjust –nende tulek tähendas lõppu kommunistlisele hullusele. Ja 
hiljemgi, õhuhäirete tõttu pimendatud linnas, öeldi, et tänavatel on julgem olla, kui saksa sõdur on 
tänaval – oli ju pimedas näha, kuidas  sõdurite saapanaelad sillutisel sädemeid pritsisid. Ja hiljem 
sõdis tohutu hulk meie mehi samades kiivrites, samades vormiriietes ja saapadki olid samuti rautatud.

Teadagi, mis sellest supist edasi sai. Kuid kuidas on nüüd - kas maailm on tänaseks palju paranenud 
ja vähemalt pimendamise aegu tänavatele ehk enam ei tule? Igaljuhul on saksa poisid jälle siin, vaa-
tame, mis saab edasi! Ehk ikka ei teki vajadust nendel poistel koos meie omadega väerinnale asuda? 
Kuid nagu teada – das Soldatenehre ist seinen Treue. 

H.P

1944

2016
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MEIE MEHED LEEDU 
KOKKUTULEKUL

Eesti Vabadusvõitlejate Tallinna Ühenduse  rühm osales 
6.augustil 2016 traditsioonilisel Leedu vabadusvõitlejate, 
represseeritute ja partisanide kokkutulekul Arigola – ni-
melise linnakeses. 

Nagu leedulastel tavaks, võeti meie delegatsioon ka see-
kord vastu  tähelepanuväärse soojuse ja sõbralikkusega, 
Leedu veteranid esitasid eraldi südamliku tänu meie rüh-
male –osalemise eest nende üritusel! 

Kokkutulek õnnestus igati, ka meiepoolne Leedu keel-
de tõlgitud kõne võeti hästi vastu. Öeldi otse, kuidas ka 
edaspidi meie osalemist nende kokkutulekul oodatakse. 
Et oleme lihtsalt ja hästi tere-tulnud! Tänasime usalduse 
eest, meie rühm loeb kogu ürituse igati kordaläinuks.

Marek Nummu, EVTÜ Põhja-Tallinna ja Keila piirkon-
navanem

PÕLVAMAA VABADUSVÕITLEJATE REIS LÄTIMAALE
Kenaks kombeks on saanud, et suvel toimuvatele Eesti Vabadusvõitlejate kokkutulekutele on eest-
lased alati kutsunud ka esindused nii Lätist kui Leedust. Lätlased on kutse vastu võtnud igal aastal, 
leedulased harvemini. 

Tänavusele külaskäigule Lätti läksime – Põlvamaa Ühenduse vabadusvõitlejad, kusjuures kõige va-
nem mees meie rühmas oli Viktor Leming – 94!

 Läti leegionärid ja partisanid tulid sel aastal kokku 23.juunil Dobele maakonnas Rumbas, see on 
umbes 52 km. kaugusel Riiast. Sinna tee äärde on püstitatud kena maakivist mälestusmärk Läti sõdu-
ritele, kes langesid 1944.a. Kuramaa kaitselahingutes. 

Vastu võeti meid vennalikult nagu alati, vastas olid Läti leegionäride juht Edgars Škreija ja Läti 
partisanide – meie mõistes metsavendade – juht Ojars Stefans. Eestlased asetasid mälestusmärgi ja-
lamile pärja ja hulgaliselt küünlaid. Tõlgi abil võttis sõna Põlvamaa Ühenduse esimees Taivo Möller, 
ta tänas kutse eest osaleda kokkutulekul ja toonitas, et kommunismivastases võitluses osalenud Läti 
ja Eesti relvavendade vastastikused kohtumised on saanud traditsiooniks, mis aitab kindlustada ja 
tugevdada meie rahvaste häid suhteid. Et tänapäeva pingelises 
olukorras, kus täielik võimuihalus ja ekstremism on tõusuteel, 
on ülioluline, et koonduksid kõik jõud nende ilmingute vastu.

Seda teeme ka meie – Teise maailmasõja veteranid võitluses 
oma kodumaa iseseisvuse ja vabaduse eest. Oleme juba küllalt 
eakad, kuid meie kasutuses on relv – ajalooline mälu, mida 
paljudel noorematel ei ole. Kasutagem seda siis oskuslikult.

Kõne võeti vastu tugeva aplausi ja hüüetega. 

Taivo Möller, leitnant, Põlvamaa
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VÕIDUPÜHA KODAVERES
Käesolev lõppev suvi oli kogu Eestis ürituste- ning sündmusterohke. Nii avati Võidupühal isamaali-
ses ja rahvuslikus vaimus Peipsiäärses Kodavere kirikus mälestustahvel endises Kodavere kihelkon-
nas sündinud ja Eesti vabaduse eest langenud kaitseliitlastele.

Mälestustahvli paigaldamise mõtte algatajaks ja selle teostajaks oli Kodavere kihelkonna Pala val-
las sündinud kaitseliitlane Lembit Kurs (KL Nõmme malevkond), kelle isa võttis Vabadussõjast osa 
legendaarses Kuperjanovi pataljonis. Lembitu sõnade kohaselt on mälestusplaat kingitus oma kodu-
kandi rahvale Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks. 

Mälestustahvli avamiseks olid kohal kaitseliitlased KL Jõgeva malevast eesotsas veteran Ants Nur-
gaga ja Naiskodukaitse esindajad Jõgeva ringkonna Pala jaoskonnast. Külalistest olid esindatud veel 
Tartu Vabadusvõitlejate Ühenduse, Admiral Johan Pitka Relvavendade Ühenduse ja Julius Kuperja-
novi Seltsi liikmed.

Mõlemal pool mälestustahvlit seisid kaitseliitlaste liputoimkonnad rahvuslippudega. Auvalves olid 
Älis Tõnisson ja Johanna Aren Kodutütarde Jõgeva ringkonna Pala rühmast ning Tarmo Treial ja 
Urmet Kaur Noorte Kotkaste Jõgeva maleva Pala rühmast.

Pidulikus õhkkonnas eemaldasid mälestustahvlilt katte kodutütar Älis Tõnisson ja noorkotkas Tarmo 
Treial, mälestustahvli õnnistas kirikuõpetaja Raigo Ojamets, mälestustahvli ette asetati lillepärg ja 
lillekimpe,süüdati mälestusküünlaid.

Seega oli väärika teostuse leidnud ühe aatelise eesti mehe mõte ja töö. Mälestustahvli autor kaitse-
liitlane Lembit Kurs tänas kõiki mälestustahvli avamisest osavõtjaid, kusjuures erilise tänu pälvisid 
tahvli valmimisele ja paigaldamisele kaasaaidanud.

Mälestustahvli avamisega samal päeval – Võidupühal – toimus Kodavere kalmistul ka traditsioonili-
ne surnuaiapüha. 

Vabadussõja ausammas kalmistul oli kaunistatud lillede ja pärgadega, sündmuse pidulikkust rõhutasid 
lehvivad rahvuslipud. Kaitseliidu veteran Jõgeva malevast kaitseliitlane Ants Nurk  asetas langenud 
võitlejate mälestuseks koos kodutütarde ja noorkotkastega ausambale lillekorvi ning esines ka päeva-
kohase sõnavõtuga. Kodutütred ja noorkotkad ning paljud kohaletulnud süütasid mälestusküünlaid. 

Samas mindi ka meie hulgast hiljuti lahkunud KL Tartu maleva Põhja-Tartumaa üksikkompanii en-
dise pealiku Uudo Jõgi hauale, kuhu asetati lilli ja mälestusküünlaid. Tartu vabadusvõitlejate poolt 
olid kaasa võetud Eesti rahvuslipud ja ka Ühenduse lipp, mis langetati haual leinaminutiks. Uudo 
Jõgi lesk Sirje Pärn-Jõgi tänas kohaletulnuid, kes just Võidupü-
hal tulid mälestama aatelist Eesti meest ja teenekat kaitseliitlast 
Uudo Jõge. 

Ivar Künnapuu, EVL Tartu
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AJALOOPÄEV KULLAMAAL
Ajaloopäeva ettevalmistamist alustas korraldustoimkond juba kevadel, et sellega tähistada 
Vabadussõja mälestussamba avamise 90. aastapäeva Kullamaal. 

Vabadussõja Kullamaa mälestussammas avati 11. juulil 1926. Katte eemaldas mälestussambalt ko-
mitee esimees J. Aljas. Samba pühitsesid EELK Kullamaa koguduse õpetaja A. Brasche ja EAÕK 
metropoliit Aleksander, tervituskõnega esines Eesti Vabariigi Sõjaminister kindralmajor Jaan Soots 
- VR I/1. Avamisel viibisid Riigikogu liikmed K. Tonkmann ja H. Anniko. Muusikalise osa esitast 
Kullamaa  Haridusseltsi laulukoor P. Maleini juhatusel. Vabadussõja mälestussamba lasid 26. augustil 
1945 õhku kohalikud puna-aktivistid koos okupantide – punaväelastega. 

Ajaloopäev algas keskpäeval küünalde süütamisega Vabadusristi kavaleride kalmudele Kullamaa 
kalmistul. Mälestusküünlad süütas Naiskodukaitse Lääne ringkonna Risti jaoskonna ja Kaitseliidu 
Lääne maleva Risti malevkonna esindus.

Ajaloopäev ja noored
Ajaloolisel päeval heiskasid Vabadussamba pargis Eesti lipu Kullamaa keskkooli rahvariietes õpila-
sed Laura Aruksaar ja Maarja Kask. Vabadussõja mälestussammas oli lipuehtes, liputoimkonda juhtis 
Kaitseliidu Lääne maleva Risti malevkonna pealik kapten Aksel Heidemann,  liputoimkonnas oli 
kokku 11 lippurit, toimkonnas oli seega esindatud pea kogu  Eesti Vabariik- Lääne maakond, Kaitse-
liidu Lääne malev, Naiskodukaitse Lääne ringkond, Läänemaa Kodutütred, Läänemaa Noorkotkad, 
Eesti Vabadusvõitlejate Liit, Eesti Vabadusvõitlejate Tallinna Ühendus, Läänemaa Vabadusvõitlejate 
Ühendus, Eesti Endiste Metsavendade Liit ja Läänemaa Memento.

Vabadussamba avamise 90. aastapäeval kõnelesid Kullamaa vallavanem Jüri Ott ja Kaitseliidu Lääne 
maleva pealik kolonelleitnant Rasmus Lippur. Eesti eest langenute mälestuseks asetati samba jalamile 
pärjad.

Mälestuskivi  kindralmajor Jaan Kruusile
Mälestussamba juurest suunduti kirikuesisele platsile, kus avati kindralmajor Jaan Kruusi- VR II/3 
mälestuskivi. Sõna võtsid Lääne maavanem Neeme Suur ja Kullamaa vallavolikogu esimees Einar 
Pärnpuu. Kindral Jaan Kruusi mälestuskivi avamiskõne pidas kindralleitnant Johannes Kert, kes an-
dis ülevaate kindrali eluteest ja saatusest. Mälestuskivi pühitses piiskop Tiit Salumäe.

Kindralmajor Jaan Kruusile avatud mälestuskivi valmis rahvaalgatuse korras, selle valmimise toetu-
seks on annetatud üle tuhande euro, avatud oli Kullamaa vallavalitsuse arveldusarve. 

Ka ajaloopäeval osalejad said anda oma panuse mälestuskivi valmimisele. EELK Kullamaa Püha 
Johannese kirikus toimunud korjanduse annetas kirik samuti mälestuskivi loomiseks- 233,52 eurot. 

Ajaloopäeva kontsert-mälestusteenistus toimus Kullamaa kirikus, kus teenisid piiskop Tiit Salumäe 
ja Kullamaa Püha Johannese koguduse õpetaja Lembit Tammsalu. Kontsertosas esines ka Kaitseliidu 
Pärnumaa maleva orkester Saxon  dirigent Kaido Kivi juhatusel.

Kirikuteenistus algas lippude sissetoomise ja ühislaulmisega „Kaunistagem Eesti kojad kolme kodu-
värviga....“. Päevakohase jutluse pidas piiskop Tiit Salumäe, lisades mõtteid Kirbla kalmistul puhka-
va Jüri Uluotsa kõnedest. 

Päev jätkus ajalookonverentsiga kultuurimajas. Avasõnad ütles Kullamaa vallavanem Jüri 
Ott, kes märkis päeva olulisust, tänas kokkutulnuid ja päevale panustajaid, rõhutades, kuidas 
ühise ettevõtmisena on meil nüüd üks Eesti mees väärilisel moel oma sünnikohas jäädvustatud.  
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Ajalookonverentsi esimene teema oli Kullamaa Vabadussammas, tema elu ja lugu, teise teemana 
mälestuskivi saanud Kullamaa kihelkonnas sündinud ja kasvanud kindralmajor Jaan Kruus, tema 
elu, teenistus ja saatus. Ettekanded tegi Ain Krillo Vabadussõja Ajaloo Seltsist. 

Tänu ja tunnustamine
Ajalookonverentsi lõpetasime tänuavaldustega. Tänasime neid, kes veel keerulisel 1989. 
aastal olid ühed esimesed Eestis, kes julgesid taastada Kullamaa Vabadussõja mälestus-
samba Tänasime koostööpartnereid ja Eesti vabadusvõitluse ja vastupanuliikumise mä-
lestuse hoidjaid: Eesti Vabadusvõitlejate Liit tunnustas oma tänukirjaga Kullamaa Vaba-
dussõja mälestussamba taastajaid, mälestussamba taasavamine oli 30. septembril 1989.  
Eesti Endiste Metsavendade Liidu kutsel olid Võidupühale Läänemaal tulnud meie koostööpartne-
rid Poola Vabariigist. Nüüd toimus ka Poola koostööpartnerite tunnustuste üleandmine meie liikme-
tele. Kullamaa vald tänas ka mitmeid aktiivseid ajaloohuvilisi 

Kaitseliidu Lääne malev oli välja pannud varustuse ja relvanäituse, asjakohase ülevaate andis kpr 
Arvi Matto, Naiskodukaitse Lääne ringkonna Risti jaoskonna naised pakkusid ajaloo-päevalistele 
sõdurisuppi. 

Rahvast oli tulnud Läänemaalt ja ka kaugemalt - vabadusvõitluse mälestusest lugupidavaid inimesi 
oli Hiiumaalt, Raplamaalt, Pärnumaalt, Harjumaalt, Jätvamaalt  ja ka Tallinnast. Rõõmu tegi, et 
Vabadussamba pargis, kirikus ja konverentsil oli palju noori, oli ju ajaloopäev eelkõige just järel-
tulevale põlvele mõeldud.

Ajaloopäeva korraldustoimkonnas osalesid 
 
Kaitseliidu Lääne malev, Kullamaa vallavalitsus, Naiskodukaitse Lääne ringkond, EELK Kulla-
maa Püha Johannese kogudus, Eesti Vabadusvõitlejate Liit, Eesti Eruohvitseride Kogu, Eesti En-
diste Metsavendade Liit, Läänemaa Memento ning Eesti Vabadusvõitluse ja Vastupanuliikumise 
Mälestusliit.

Heiki Magnus, ajaloopäevade peakorraldaja, EVL juhatuse liige
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ESSÜ TALLINNA - MATK
Eesti Sõjameeste Sakala Ühingu –ESSÜ- liikmed käisid 19. augustil Tallinnas Toompea lossis külas 
Viljandimaalt Riigikokku valitud Jaak Madisonil. Tegemist oli vastukülaskäiguga - Jaak Madison 
võttis nimelt 1. mail Viljandis osa ESSÜ  25. aastapäeva peost.

Veerand sajandit tagasi -ikka 19 augustil- leidsid Eesti ajaloos aset kolm olulist sündmust viljandlas-
tele: moodustati Eesti Sõjameeste Sakala Ühing, sündis Jaak Madison ja Eesti sai jälle vabaks. 

ESSÜ võitlejad jagasid Toompeal toimetava noore aatekaaslasega oma muret Sinimägede mälestus-
ürituse tähenduse muutmise teemal. Nad andsid Jaak Madisonile üle oma päev varem üldkoosolekul 
vastu võetud avalduse, samuti autasustasid Sakala sõjamehed J.Madisoni oma ühingu juubeli rinna-
märgiga. 

Edasi siirdusid vanad võitlejad Patarei vanglat vaatama, mis mõjus neile ettearvatult masendavalt.  

Et päev lõpeks rõõmsamate nootidega, oli viimaseks külastuseks jäetud Lennusadam. Seal pakutav 
oli vaid üks puhas rõõm - oleks vanadel võitlejatel olnud vaid jaksu kõik kohad põhjalikult läbi ro-
nida...

Jaanika Kressa, Viljandi

EESTI SÕJAMEESTE SAKALA ÜHINGU AVALDUS
Viljandis, 18. augustil 2016

Meie tänavu 25-aastaseks saanud ühing on varasematel aastatel võtnud osa kõikidest Sinimägedes 
toimunud Eesti kaitselahingute mälestusüritustest. Meil on olnud head suhted Virumaa võitleja-
te ühinguga ja Vana-Narva Seltsiga, me oleme olnud kohal Narva Garnisoni kalmistu taastamisel, 
Vana-Vaivara kalmistu mälestusmüüri avamisel ja muudel olulistel aegadel. Me mäletame Kaljo 
Westi korraldatud kokkutulekuid Grenaderimäel, me mäletame Arvo Puu ja paljude teiste Virumaa 
patriootide tegevust varasemetel aastatel.

Virumaal võitlesid 1944. aastal koos meiega kõigist  Euroopa paigust pärit vabatahtlikud. Me saame 
aru, et oleme ehk elanud juba üle meile määratud aja, kuid just seetõttu me küsime, mis on toimunud 
Sinimägede üritusega viimastel aastatel?

Juba 4-5 aastat on üritus väljunud Eesti Teise Vabadussõja mälestamise ja austamise raamidest. 1941. 
aasta vabatahtlikest ei räägita enam üldse, mitmel korral on korraldajad nimetanud meie sõda mingiks 
võõraks sõjaks, kuhu vastu enda tahtmist olime kistud .

Info ürituse toimumise kohta on muutunud puudulikuks. 

 Paaril viimasel aastal on Eesti Kaitseväe kaplanid käinud punamonumendi juures austust avaldamas. 
Kes annab neile selleks korraldusi ja kes volitab neid selliseks tegevuseks? Eesti rahvas kindlasti mit-
te. EELK vaimulik palvetab Sinimägedes punamõrtsukate eest! Keda selline mees teenib? Kindlasti 
mitte eesti rahvast.

 Ja kes on need, kes otsustavad sõnavõttude sisu üle? Kellele toetuvad praegused korraldajad, võttes 
õiguse otsustada, et meie valitud Riigikogu liige olevat ületanud eelmisel aastal mingeid piire ja te-
male Sinimägedes enam sõna ei anta? Millised ja kelle seatud on need piirid, mille järgi meie mõtte-
viis Sinimägede mälestusüritusele enam ei kõlba?
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Me ei soovi minna Sinimägedesse kutsumata külalistena, vaid ootame vabadusvõitlejate ühingutega 
arvestamist. Endiste sõjameeste, meie relvavendade soov on alati olnud, et see kokkutulek oleks ava-
lik ja pidulik ning sinna ei piirataks sissepääsu mitte kellelegi, kes meie võitlusest lugu peab. 

Me võitlesime Eesti vabaduse eest ja meie soov on, et Eesti käituks tõeliselt vaba riigina nii praegu 
kui ka tulevikus.

ESSÜ juhatus

VENEMAA – PÕHIMÕTTED, SIHID, TEGEVUS 
Järjest enam on kuulda, et ei tea mida Putin mõtleb, mida teha kavatseb, kas see, mis ütles, tähendab seda või 
see, mida teeb – toda. Nii meie kui Lääne ajakirjanikud targutavad  sellel teemal lõputult. Ometi on venelastel 
kõik avalikult ja peensusteni kirjas. 

Venelased nimelt on trükkinud kolm programmilist raamatut (hiljem veel vähemalt kaks) –

„Projekt Rossija“ I 2005 ja II 2007 ning „Novaja russkaja doktrina. Pora raspravit krõlja“-2009.

Raske on kolmest raamatust mõnele leheküljele korralikku kokkuvõtet teha, kuid püüame. Seega  võib rahu-
meeli kõrvale jätta osa, mis on pühendatud kõrgele enesehinnangule, enese-upitamisele ja puhtale enesekii-
tusele. Samuti utoopilistele tulevikuplaanidele ja Lääne, eriti USA mahategemisele ning Ühendriikide kiire 
allakäigu ennustamisele. 

----------------------------------------------------------------------------

 „Vana ilm kaob (tuleb kaotada, hävitada), tuleb (luua) uus“. Vana loosung läheb uuesti käiku – ja toimib! 
Meenutagem kasvõi ainult 1905. ja 1917. aastat – inimesed ei ole kunagi rahul olemasolevaga  ja alati looda-
vad (tulevikult) paremat.

Nimetatud raamatute järgi põhineb uus ilmakord võimule, mida teostab isevalitseja, monarh, kes peab hävita-
ma suurima pahe – demokraatia „raudse käega, hoolimata millestki.“ Seda tagab tugev sõjavägi, sest on vaja 
sõda USA-ga – on see ju demokraatia ja „väärtusetu Lääne“ peamine tugi ning loomulikult süüdi  Venemaa 
allakäigus –nimelt erilise Venemaa ja eriliste venelaste allakäigus!

Kuid teisal: „Lolli massi (s.o vene rahva) jaoks on vaja leida vaenlane“, selleks on muidugi USA ja Lääne 
demokraatia. Ja seda mitte ainult programmilistes raamatutes, vaid päevast-päeva on sellega teemaga täidetud 
kogu Vene massimeedia.

„Ilma Jumalata/usuta ei ole võimalik mingi ideoloogia. Nimelt uskuda, aga mitte aru saada“. Tuuakse palju 
näiteid piiblist, need on kontekstist väljas ja seostamata. Neile antakse meelevaldselt oma sisu – „Inimesi saab 
alati manipuleerida“.

Kogu aeg hoitakse teadvuses konflikti: võitlus, vaenlase võitmine, mis läheb kuni tervete  rahvaste tapmise 
ülistamiseni. „Rahvast/massi ei lõbustata/ei pakuta ajaviidet, vaid antakse käitumise mudel/ilmavaade“ – siit 
siis propagandamasina/massmeedia tohutu töö valede ja  väga läbimõeldud alateadvuse töötlemisega mitte 
inimeste arendamiseks vaid mõjutamiseks. 

„Õige inimene on vene shovinist (teistest parem, hea ja õilis), kõik teised on vaenlased, seega pahad“, aga 
„tänapäeva vene eliit puudub ja seda on ka praegu võimatu luua.“

1991.a toimus katastroof – Nõukogude Liidu lagunemine. „Tallinnas Tõnismäel hävitati mälestusmärk. 
Suure Venemaa alandamine on ajutine. Vene sõdur on maailma vabastaja kurjusest. Vene täägid ei röövinud 
vaid kaitsesid !“

„Võimalus kasutada vägivalda oma rahva vastu on terve ühiskonna tunnus“ – selliseid küünilisi avaldusi on 
raamatutes mitmeid. Näiteks veel – „Riikliku ideoloogia hävitamist või keelamist tuleb vaadelda kui vastase 
relvituks tegemist.“ 
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Selle lause tähenduse täpsustamiseks ja selgituseks lisame lõigu  tarkusest:

„Kogu ilm püsib Venemaal – inimkonna ainsal kaitsjal. Meie, venelased oleme erilised. Uus tsivilisatsioon – 
Venemaa on maailma juht vene keele ja kultuuriga.“ Kõik kokku tähendab võimu, jõudu, mis on peamiselt 
sõjaline. „Võim: Kui oled vapper ja tark, võta mida tahad“.    „ Piiri taga on vaja luua suuri keskusi kultuuri-
rünnakuks, seejuures  täiendada ja arendada propagandat.    Vaja on luua ametid, mis tegeleksid lähivälismaal 
Vene poliitikaga (s.o eriliselt mitmekülgne vahelesegamine Vene naaberriikide sisepoliitikasse, majandusse – 
vastavalt Vene huvidele). Mitte ainult vene keele kaitsmine, vaid ka üleminek  pidevale rütmilisele sihikindlale 
kultuurilisele ekspansioonile naaberriikides,  ja seda eriti meedias, NATO ja USA mitteavalikest teadetesse 
oleks. venepoolne ründav kontrapropaganda „vaenulike riikide“ vastu. Teave peab olema täpselt valitud ja 
suunatud just vastavat töötlust vajavatele isikutele või rahvakihile.“ Näit. Gruusias ja Eestis „okupatsiooni-
võim“ – see tähendab – Eesti Vabariigi võim, „dekoloniseerimine“ aga on vene võimu taastamine !

„Vaja on osavaid sidemeid piiririikide opositsiooniga. Neile riikidele  on vaja suunata propaganda vene ülis-
tamisega. Kasutada tuleb kõiki info- ja kommunikatsiooni tehnoloogiaid, kultuuir partnerlust, ühisreligiooni, 
vanu konflikte jne“ –sega kõiki võimalikke vahendeid riikide õõnestamiseks!

„Tuleb osavasti kasutada kõiki võimalusi intrigeerimiseks“ – tülli ajamiseks, vastuolude tekitamiseks, mis 
mõne Euroopa riigiga ka õnnestub). „Eriti vasakpoolsete (ja nüüd ka äärmiste parempoolsete) toetamiseks. 
Tuleb toetada ja luua kultuurikeskusi, et sealt alustada sissetungi teadvusse.“ Suurim unelm ja huvi on võtta 
üle USA juhtiv osa maailmas, arvates, et USA on hääbumas. Sellega seoses arvatakse, et võetakse üle  kõik 
USA kõrged saavutused.

Kuidas seda kõike teha, selle kohta on palju targutusi, tsitaate, mis eraldi seisvaina on kaotanud mõtte, ja soo-
vunelmaid, mis tegelikkusest kaugel. Seda ka korduvalt tunnistatakse: 

„Vana (demokraatia) tuleb ikkagi lammutada, kuigi uus praegu puudub  ja ka need (eliit), kes seda uut luua 
suudaksid. Me ei tea, mis meil välja tuleb...Praegune vene majandus on nõrk ja jääb selleks ka lähemal ajal. 
Arvestades praegust olukorda Venes, mingi korralik võim siin ei ole võimalik.“

Korduvalt on rõhutatud, „Ees seisab suur teabesõda“. Mitte selleks, et inimesi arendada tuhandete aastate 
jooksul kogutud tarkusega, vaid et saavutada nende üle võimu oma egoistlike huvide teostamiseks. On palju 
põhjalikke juhiseid, kuidas seda saavutada alates endistes Nõukogude Liidu liiduvabariikides, nn. lähivälis-
maas ja edasi kogu maailmas.

„Vene diplomaatia saamatus endistes sotsialistlikes maades ja liiduvabariikides on tänapäeval väljakannata-
matu. Saadik peab kaasmaalasi uutes „suveräänsetes“ riikides kaitsma.“ Mida see tähendab, jääb täpsemalt 
selgitamata. Kui hinnata venelaste käitumist välisriikides, näib see tähendavat, et venelaste kohta kohalikud 
seadused ei kehti.

„On vaja asutust, kelle kompetentsi kuuluksid kõik endised liiduvabariigid ja tunnustamata riigid NL maa-
alal: vene kodanike õigused, Vene riigi ja korporatsioonide majanduslikud huvid ja sõbralikud ühendused 
kohalikus äris. Iga eraldi riigi jaoks iseseisev strateegia seoses pikaajaliste suhetega poliitiliste ja ühiskond-
like liikumistega kasutades ära rahvusvahelisi ühendusi. Võimaluste korral vahetada naaberriigis poliitiline 
võim kuni riigi täieliku ühendamiseni Venemaaga. Vene mõju taastamiseks naaberriikides minna üle 
pidevale – razmerenno – ja sihikindlale kultuurilisele ekspansioonile. Kuid Eestis ja Lätis leidub etnilisi 
venelasi, kes töötavad meie vastu. Neid tuleb vene uudistes pidevalt alandada kuni nendest pildi loomiseni kui 
„mutantide galeriist. Gruusia ja Eesti poliitikuid ning valitsusi tuleb näidata kui „okupatsioonivõime“ (seda 
muidugi venelastele, sest grusiinide ja eestlaste  jaoks see ei toimi) ning tuleb kasutada mõistet „dekolonisee-
rimine“, (mis tähendaks vene võimu uut kehtestamist).

Eelnev ei ole mingi kusagilt võetud ilus jutt või üksikisiku mõttelend, vaid kindel plaan ja tegutsemisjuhis, 
mille raudselt järgitakse. Paljude Lääne poliitikute heatahtlik suhtumine agressiivsesse Venemaasse on naiivne 
ja enesehävituslik. Ei tohi lasta ennast petta ilusatest sõnadest, utoopilistest kavatsustest ja lausvaledest, need 
on mõeldud oma rahva ja lihtsameelsete välismaalaste jaoks .Kuid siiski on näha – ajupesu töötab!

Jaan Nõmm



19

2016  AASTAL LAHKUNUD KAMRAADID – VABADUSVÕITLEJAD

90+

IGAVENE RAHU ANNA NEILE, ISSAND, SA
JA VALGUS LÕPMATA PAISTKU NEILE

Valdeko Iital      15.08.1923 - 93
Kalju Karu      15.08.1925 - 91 
Aalfred Kõmmos     16.08.1925 - 91
Raivo Kalamäe     18.08.1919 - 97
Hebert Mets      19.08.1926 - 90
Enno Leemets         20.08.1924 - 92
Helmut Anis       28.08.1926 - 90
Aleksander Tsessenkov  30.08.1925 - 91

2016  AASTA SUVI – ÕNNITLEME

Georg Aan   15.06.1918 - 26.06.2016
Ülo Veidenberg  21.01.1922 - 20.08.2016
Paul Ehatu    06.11.1926 - 23.08.2016

Endel Suuresaar      06.09.1923 - 93
Olev Joonase       12.09.1918 - 98
Olaf Vahelaid       14.09.1923 - 93
Vello Rääk        16.09.1925 - 91
Kalju Kelder        17.09.1925 - 91
Uno Känd        27.09.1926 - 90
Feliks Ausla       27.09.1926 - 90
Hillar Semenov      12.09.1931 - 85

LEITNANT  KRISTIAN PETT
Viimane Eesti Sõjakooli lõpetanu

⃰  -  8. juuli 1915  - Tartumaa,  Uderna vald, Morjeni talu
1. juuli 1935   - ajateenistus Eesti kaitseväe  Ratsarügemendis
1939  - sõjakooli lõpetamine
16.veebruar 1940 –nooremleitnant Ratsarügemendis
Teenistus Nõukogude armees
10. juuli 1941 – liitumine Saksa sõjaväega
17.veebruar 1945 – vangistus Venemaa  koonduslaagris

† - 25. august 2016
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SUVI  2016
2. juuli  1918 allkirjastatakse Landeswehri sõja rahulepped
3. juuli  1866 Königgratzi lahing-19. saj. suurim, Helmuth von Moltke
4. juuli   USA Iseseisvuspäev
8.juuli   1941 Tartu vanglas hukati199 (200?) inimest
8. juuli  1709 Poltawa lahing, Rootsi - 8900 †, Venemaa - 4100 †
13.juuli 1943 Kurski lahing
20. juuli  Õhuväe päev
20. juuli 1969 esimene inimene Kuul
20. juuli 1944 pommiatentaat Hitlerile
21. juuli 1940 riigipööre Eesti Vabariigis
28. juuli 1914 Austria sõjakuulutus Serbiale – Suure Sõja algus
28. juuli 1941 J. Stalini käskkiri nr 227 trahvipataljonide loomiseks
1. august 1944 Varssavi mäss
1.august 1914 Saksa-Prantsuse sõda 102 a
4. august 1914 Saksa – Belgia sõda  
6.august  1945 A-pomm „Little Boy“ Hiroshimale
8. august 2008 Vene – Gruusia sõda
9. august 1945 A-pomm Nagasakile
16.august 1920 Poola armee lööb Tuhhatševski vallutusarmeed
17.august  1987 Rudolph Walter Richard Hess †, kas mõrv?
23. august 1939 Molotov – Ribbentropi pakt
24. august  Ukraina Iseseisvuspäev
31. august 1994 Vene vägede väljaviimine Eestist

Eesti Vabadusvõitlejate Liit
Aadress: Toompea 8, Tallinn, 10142
Kontakt: Tel. 666 04 30
e-post: vabadusvoitlus@hot.ee
http://www.hot.ee/vvliit/

Infolehe toimetus: H.Piiber - toimetaja, teostus - Grano Digital AS

Uusmigrandid 2016
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