
1

Eesti Vabadusvõitlejate Liidu Infoleht

VABA SÕNA
NR 30 JUULI 2019

TONDI SÕJAKOOLI OHVITSERIDE
MÄLESTUSSEIN AVATUD 27. JUUNIL 2019

SEIN ON PÜSTITATUD REETURLIKULT MÕRVATUD
2103 EESTI OHVITSERI MÄLESTUSEKS

VABALE EESTILE TRUU SURMANI



2

MÄLESTUSSEIN EESTI OHVITSERIDELE
Eesti Kaitseväe ja Piirivalve taasloomisega kaasnes vajadus okupatsioonide läbi hukkunud ohvitseride 
mälestuse jäädvustamiseks eraldi mälestusmärgiga. Maakonnad ja linnad olid nõukogude võimu 
poolt purustatud Vabadussõja monumendid taastanud, Tori mälestuskirik oli sõna otseses mõttes 
varemetest üles ehitatud, kuid ikka veel puudus eriti traagiliselt hukkunud ohvitseride mälestusmärk.
Hukkunud Eesti ohvitseride loodava memoriaali rajamist alustati Eesti Eruohvitseride Kogu ja 
Piirivalve Ohvitseride Kogu ühise ettevõttena Kaitseväe ennesõja-aegse Värska suvelaagri alale 
mälestusplaadi asetamisega 14. juunil 2011.

Kolonelleitnant Jaak Haud oli pika ning visa uurimistöö tulemusena koostanud kõigi nõukogude 
võimu tegevuse läbi hukkunud, piinatud, mõrvatud ja jäljetult kadunud ning ka lahingutes langenud 
ohvitseride koondnimekirja ja osutus nüüd mälestusmärgi - memoriaali rajamise idee vedajaks ja kahe 
tuhande ükssada kolme (2103) langenud või hukkunud ohvitseri andmete kogujaks. Kolonelleitnant 
Jaak Haud, kes oli aastail 1993 – 1997 Kaitsekolledži ehk aastal 1992 taastatud Eesti sõjakooli ülema 
kohusetäitja Sisekaitseakadeemias tegi ettepaneku Eesti ohvitseride memoriaal nimelt Tallinnas 
Tondile endise Sõjakooli alale püstitada. Monumendi asukoha kohta esitasid ohvitseride kogud 
veel mitmeid ettepanekuid, kuid kol. leitnandi asukohavalik – Tondi kasarmute lähedus – veenis aja 
jooksul kõiki. Ka Tallinna linnavõimudega õnnestus memoriaali asukoht kooskõlastada, seega kõigi 
osavõtjate arvates sobis monumendi rajamiseks nimelt väike pärnaallee endiste Tondi kasarmute 
vahel ideaalselt. 

Selle meile nii tähtsa objekti teostajaks valisime Eesti Kunstiinstituudi emeriitprofessori skulptor 
Jaak Soansi, kes üsna varsti meile ka oma teost – kahe endise kasarmuhoone vahelise pärnaallee 
keskteljele kavandatud teraskarkassile kinnitatud graniitplaatide rivile graveeritud nimedega. Samal 
ajal oli Jaak Haud leidnud sobiva objekti teostaja-ehitaja, ning juhtus nii, et 2. mail saime õige pidulikus 
õhkkonnas asetada kohale rajatise nurgakivi. Selle tseremoonia käigus selgus, et üsna kindlalt pandi 
paika ka selle skulpturaalse objekti avamise tähtaeg – 27. juuni!
Kavandi alusel valati memoriaali pronksist osad Tallinnas ARS Monumentaal OÜ-s. Põhiprojekti 
koostasid Keskkonnaprojekt OÜ ja Loovmaastik OÜ. Memoriaali graniitdetailid telliti Sinosky 
Industry Limited`ilt Hiinast.

7. mail toimuski äsjavalminud Memoriaali ehk meie juhtumil Mälestusseina pidulik avamine. Kohale 
oli tulnud mõningal määral rahvast, kaitseväelasi, ohvitsere. Rivistus Kaitseväe orkester.
Kell 11.30 heiskavad Vahipataljoni sõdurid mastidesse Eesti lipud, sama pataljoni auvahtkond maa-, 
õhu- ja mereväe vormiriietuses rivistub Mälestusseina külgedele. Kaitseväe orkester lööb dirigent 
kapten Simmu Vasari taktikepi käsul lahti uljad marsiviisid, Lipumarsi saatel rivistatakse külalislipud, 
kõlab Eesti Vabariigi hümn. Kokkutulnuid tervitab linnaosa vanem Jaanus Riibe, sündmuse 
ajaloolise ülevaate esitab kolonel-leitnant Jaak Haud. Järgnevad sõnavõtud: Vabariigi valitsuse nimel 
kultuuriminister Tõnis Lukas, kaitseväe Peastaabi ülem brigaadikindral Veiko-Vello Palm, Tallinna 
linnapea Mihhail Kõlvart.

Mälestusseinalt eemaldatakse kate, kõlavad aupaugud – traditsioonilised kolm kogulasku kuuest 
relvast. Mälestussamba sisseõnnistamise teostab Kaitseväe peakaplan kolonelleitnant Gustav Kutsar, 
trompetilt kõlab igivana signaal - öörahu – äratus!
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Orkestriviisi „Au langenutele“ saatel asetatakse sambale pärjad. Mälestusseina avatseremoonia 
lõpetab orkestri reibas „Sõjakooli marss“. Memoriaali valmimine oli pühendatud Tondi sõjakooli 
sajandale sünniaastale 1919 – 2019. Saagu see memoriaal paigaks, kuhu Kaitseväe Akadeemia -alates 
1. maist 2019 Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste õigusjärglane - kadetid ja vilistlased kogunevad 
nende elu tähtsamail päevil, kus kadetid ülendatakse ohvitserideks!

Innustagu langenute mälestus nende kaitsetahet, et Eesti Vabariik võiks püsida aegade lõpuni vabana, 
iseseisvana ja sõltumatuna tema Põhiseaduse § 122-ga määratletud piirides. Kui jäägu see monument- 
mälestussein meile ka ähvardavaks hoiatuseks ennekuulmatust alatusest ja reetlikkusest, kus meie 
võitluseta allutatud sõjaväelasi – vandetõotusega seotud ohvitsere hukati nagu varase Keskaja 
kurjategijaid. 

Memoriaali ehk Mälestusseina arhitektuurne ja kunstiline lahendus on loetavalt militaarne: rangesse 
rivistusse paigutatud graniitplaadid moodustavad kui allüksused - kahele seinapoolele pataljonid, 
millest kokku tekib Malev. Kesksel vertikaalil on Maleva võitlejate skulptuurid, teisel poolel - Riigi 
Sümboolika. Skulptor Jaak Soans on oma teosega järjekordselt väljendanud meie rahva hingele ja 
mõtlemisviisile omaseid hoiakuid, millega ongi pälvinud kogu rahva austuse ja usalduse. 

Meie käesoleva infolehe „Vaba Sõna“ nr 30 kirjeldusele Memoriaali ehk Mälestusseina avamisest on 
lisanud selle mälestusmärgi idee ja teostuse tegelik juht kolonelleitnant Jaak Haud järgneva avalduse:

Tallinnas Tondi endise Sõjakooli juurde rajatud memoriaalis on kivisse raiutud 2103 vabadusvõitluses 
langenud või hukkunud Eesti ohvitseri nime. Memoriaali avamise ettevalmistamise ajal seadsin 
korraldustoimkonnale tähtsa eesmärgi – teavitada võimalikult laia avalikkust sellest sündmusest. 
Seda ei tehtud.

Graniittahvlitele lõigatud 2103 Eesti ohvitseri nimede hulgas on üle tuhande neid, kelle matmiskoht 
lahinguväljal on teadmata või asub kättesaamatus paigas kusagil Siberis. Tondi endiste kasarmute 
juurde püstitatud Memoriaal on seega ainuke koht, kuhu selle tuhande ohvitseri omaksed ja järeltulijad 
saavad leinapäevil lilli tuua ja mälestusküünla süüdata.
Pöördun Eesti Vabadusvõitlejate Liidu poole viia see teave võimalikult laia avalikkuseni ja levitada 
Memoriaali kohta infot:
tel. 55 682 2883         e-post: jaak.haud@gmail.com
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EESTI OHVITSERKONNA HÄVITAMINE
1939 – 1941

N. Liidu kaitserahvakomissari S. K. Timošenko 17. augusti 1940. a. käskkirjaga oli Punaarmeele 
antud ametlik käsk endised Eesti Sõjajõud puhastada „ebausaldusväärsetest elementidest“. Tegelikult 
oli Eesti ohvitserkonna hävitamine aga käivitunud juba 1939. aasta sügisel koos baasivägede 
sissemarssimisega. Terrori algfaasis sobitasid N. Liidu võimuesindajad selleks Eesti Vabariigis 
1938. aastal jõustunud Kaitseseisukorra Seadusega rakendatud karme nõudeid. Nii juhtus, et NKVD 
- le antud nimekirjade alusel vangistati ja ka hukati Vabadussõjas või 1924 aasta detsembrimässu 
mahasurumises osalenud ohvitsere ja Kaitseliidu liikmeid. Ohvitserkonna hävitamist - nii kohtulike 
kui ka kohtuväliste meetmete põhjal - viisid ellu mitmed jõustruktuurid: NKVD ja selle nn Erinõu-
pidamine, Punaarmee sõjatribunal, N. Liidu Ülemkohtu Sõjakolleegium, hävituspataljonid, Rahva 
Omakaitse, Punaarmee väeosade komissarid. Neid arreteerimisi toimetati 17. juunist kuni 2.juulini.
N. Liidu jõustruktuuride vägivalla läbi kaotas elu üle 1311 Eesti ohvitseri. Neist üle 520 hukati 
sõjatribunali otsuse alusel, kohtuväliselt mõrvati 89 ja 695 hukkusid NKVD kinnipidamiskohtades 
ellujäämist välistavate tingimuste tõttu, teadmata kadunuid on 4 ja saatuse kohta kindlad andmed 
puuduvad kolmel. Mõni aasta pärast J. Stalini surma 1953. a. algas nende hukkunute osaline 
silmakirjalik rehabiliteerimine.

Hukkunud ohvitseride elulugusid uurides selgus, et terroriseerimise alla sattusid 651 Sõjajõududes 
teeninud ja Vabadussõjas osalenud ohvitseri, neist 236 olid Vabadusristi I või II liigi kavalerid. 
Sõjatribunal määras nende süüks osalemise võitluses Punaarmee vastu valge Eesti poolel!
 Süüdistus esitati Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi alusel, sellele vaatamata, et kohut peeti Eesti 
Vabariigi kodanike üle Eesti Vabariigi territooriumil.
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Tuhande kolmesaja üheteistkümne ohvitseri hulgast kaotas elu üks kindral, kolm kindralleitnanti, 21 
kindralmajorit, 53 koloneli või mereväekaptenit, 56 kolonelleitnanti või kaptenleitnanti, 152 majorit 
või kaptenmajorit, 273 kaptenit, 41 vanemleitnanti, 227 leitnanti, 185 nooremleitnanti, 297 lipnikku ja 
2 aspiranti. Suur lipnike arv hukkunute seas on seletatav sellega, et paljusid politseis ja riigiasutustes 
teenivaid reservlipnikke võrdsustati Sõjajõududes teenivate ohvitseridega. Võrdselt osalemise eest 
Vabadussõjas määras sõjatribunal surmanuhtlusi ka lihtsalt Kaitseliidu liikmeks olemise eest.

Meie ohvitserkonna suurimad kaotused Nõukogude Liidu esimese okupatsiooni jooksul olid 1940. 
aasta 17. juunist kuni 1941. aasta 30. septembrini, mil NKVD vangistas ja saatis vangilaagritesse 973 
kaadri- reserv- ja eruohvitseri. Ainuüksi ühel päeval -14. juunil 1941 -vahistati 399 ohvitseri, neist 
236 Värskas korraldatud petteõppustel. Värskas vangistatud ohvitseridest hukkus NKVD vanglates 
118 meest.

Kokkuvõtlik hinnang sündmusele:
Eesti riigi ja rahva kallal okupatsioonijõudude poolt toime pandud kuriteod on kvalifitseeritavad 
inimsusevastaste ja sõjakuritegudena, seega nad ei aegu. Kuritegude toimepanijad kuuluvad 
karistamisele ja tekitatud kahjud kompenseerimisele.

Jaak Haud, kolonelleitnant, Eesti Eruohvitseride Kogu
2017-03-22

EESTI KAITSEVÄE LÕPP VÄRSKAS -1941
Noor Eesti Wabariik võttis alates oma algaastatest väga tõsiselt Kaitseväe arendamist ja korraldamist. 
Tsaarivõimust jäänud militaarehitisi korrastati ja rekonstrueeriti, loodi võimalusi Kaitseväe üksuste 
paigutamiseks üle maa, ja muidugi ka riigipiiri lähedusse. Nii tekkiski näiteks Värska asulasse väike 
sõjaväe-linnak - kasarmute, barakkide ja harjutusväljakutega. 

Värska baaside- nimetustega Lõuna-ja Põhjalaager - rajamist alustati 1926 aastal, korraldati ohvitseride 
elamistingimusi. Suure üleilmse majanduskriisi aastatel ehitati president Pätsi abirahadega Värskasse 
Eesti kool, kus loomulikult arvestati ohvitseride laste tulekuga.
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Kogu see ettevõtmine purunes nõukogude okupatsioonirežiimi kehtestamisel. Kõik muutus ja tundus, 
et püsivalt. Raskelt tabas uus riigikord Värskas teenistuses olevaid sõjaväelasi, eriti ohvitsere. Meie 
kol.leitnant Jaak Haud uuris ja koostas ülevaate Värskas teeninud sõjaväelaste saatusest. Seda tööd 
jätkasime Värska lauluplatsile paigutatud kivile Eesti Kaitseväe Värska Põhjalaagri 1926 - 1941 
mälestusplaadi kinnitamisega.14. juunil 2011

Nüüd on meil –Eesti Eruohvitseride Kogul -püsivaks tavaks selle 14. juuni –suure küüditus- ja 
reetmispäeva tähistamiseks koguneda just siia –Värska mälestustahvli juurde. Nii olime ka tänavu 
14. juunil seal. Sündmusele oli kogunenud üsna arvestatav hulk rahvast –sõjaväelasi, kaitseliitlasi. 
Oli tulnud ka mõni kohalik inimene. 

Selle tseremoonia käigus, kus asetasime Eesti Eruohvitseride mälestuspärja, tuli kol. ltn Jaak 
Haud välja tähendusrikka ettepanekuga – kuna kõigi Värska laagrite repressioonide läbi langenud 
sõjaväelaste isikuandmed on tuvastatud, rajada Värskasse mälestusmärk nende kõikide nimedega. 
Seda üleskutset toetas kohe ka Värska vallavanem Raul Kudre, mis sellele ettepanekule annab 
märgatavat tuge. Tegemist on just nimelt Värskas teenistuses olnud ohvitserkonda tabanud alatu 
mõrvarliku seljatagant löögiga - kutselised sõjaväelased ei langenud Isamaad kaitstes võitlustes, vaid 
mõrvati ametlikult kehtestatud riigivõimu poolt! Just sellise mõõtmatu alatuse hukkamõistmiseks ja 
ohvrite mäletuse jäädvustamine olekski selle mälestusmärgi Värskasse püstitamise kandev idee.

H.P.
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II MAAILMASÕJAS LANGENUTE JA 
SÕJAOHVRITE MÄLESTUSTEENISTUS

8.05 AD 2019, seega 2019 Jumala Aasta maikuu kaheksandal päeval kogunesime Tallinnas Kaarli 
kirikusse II Maailmasõjas langenute ja selle sõja ohvrite mälestusteenistusele.

Mälestustalitusele oli tulnud sõjas kaasa löönud veterane, oli tänase päeva ajateenijaid, valitsuse 
liikmeid, diplomaatilise korpuse tegelasi. Muusikat tegi – lisaks orelile –Kaitseväe orkester, juhatas 
nooremveebel Teet Raik.

Teenistus algas tavakohase Prelüüdiga, millele järgnesid kaplan Kutsari tervitussõnad ja ühiselt lauldi 
Eesti hümni. Lühikese kõnega esines Vabariigi kaitseminister J. Luik.

Mälestusteenistus alustati tavakohase Algusliturgia ning Pühakirja lugemisega, järgnes kaplani kõne 
ja peale muusikalist vahepala esines Eesti Vabadusvõitlejate Liidu juh. esimees vanem.ltn(e) Tiit 
Põder ülevaatega 74- aasta tagusest olukorrast ja selle tähendusest meie tänastele hoiakutele. Ta ütles:

Austatud Riigikogu esimees, kaitseminister, vabadusvõitlejad, liitlaste esindajad ja külalised. Täna 
74 aastat tagasi vaikisid relvad Euroopas, sellega oli lõppenud II MS Euroopas, kuid Vaikse ookeani 
regioonis ja Aasias kestis see veel edasi kuni 2. septembrini 1945, mil USA lahingulaeva “Missouri” 
pardal kirjutati alla Jaapani kapitulatsioonile.

Selles inimajaloo veriseimas sõja hukkus üle 70 miljoni inimese, enamik neist tsiviilisikud. 23. 
augustil 1939 allkirjastasid rahvussotsialistlik Saksamaa ja sotsialistlik Nõukogude Liit Moskvas 
mittekallaletungilepingu, mille salajases lisaprotokollis jagati omavahel mõjusfäärid Ida-Euroopas. 
1. septembril 1939 algas Saksamaa kallaletungiga Poolale II MS ning 17. septembril 1939 liitus 
NLiit samuti kallaletungiga Poolale. 23. septembril 1939 pidasid Wechrmacht ja Punaarmee koos 
võiduparaadi Brestis, tähistamaks ühist võitu Poola üle.

24. septembril 1939 esitas NLiidu valitsus Eestile nõudmise sõjaväebaaside rajamiseks Eesti 
territooriumil Kuna Eestil ei olnud loota välisabile, siis otsustati NLiidu nõudmised vastu võtta. 28. 
septembril 1939 sõlmitakse N. Liidu ja Eesti vahel vastastikuse abistamise pakt, mille alusel loodigi 
Eestis sõjaväebaasid 25 tuhandele NLiidu sõjaväelasele. Eesti kaitseväes teenis sellel ajal umbes 15 
tuhat sõjaväelast.

18. oktoobril 1939 tuli Punaarmee üle piiri sõjaväebaasidesse. Samal päeval algas Hitleri kutsel 
baltisakslaste ümberasumine. NLiidu vägede baasidesse asumisega toimus Eestis sisuliselt esimene 
küüditamine, inimesed aeti ju välja oma kodudest baaside alla jäävatelt maadelt. Vastastikuse 
abistamise paktist pidas NLiit kinni kuni 16. juunini 1940, mil NLiidu ligi 115-tuhandeline sõjavägi 
okupeeris Eesti. Sellest ajast rakendus Eesti rahvale genotsiid –deporteerimisele ja hävitamisele 
kuulusid poliitikud, sõjaväelased, ärimehed, kultuuritegelased ja põllumehed. 

Esimene suurem küüditamine pandi Eestis toime 14. juunil 1941, mil Eestist veeti loomavagunites 
NLiidu põhjapiirkondadesse üle 10 tuhande inimese.
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22. juunil 1941 algas sõda Saksamaa ja N. Liidu vahel. Samal ajal moodustati Eesti metsades 
metsavendade salku, kes asusid enne Saksa sõjavägede tulekut vabastama külasid ja linnu. Oli alanud 
rahvaalgatuslik Suvesõda. Eesti rahvas lootis, et sakslased toovad vabaduse ja taastatakse iseseisev 
Eesti Vabariik, kuid kahjuks üks okupatsioon asendus teisega - 1944. aastal lähenes Punaarmee jälle 
Eesti piiridele.

Viimane seaduslik Peaminister Presidendi ülesannetes Uluots kutsus rahvast üles relvastatud 
vastupanule Punaarmeele koos Saksa relvajõududega. Seda üleskutset toetas ka Eesti Rahvus-
komitee - loodeti Vabadussõja situatsiooni kordumist.

Rinne Narva ruumis ja Sinimägedes seisis ligi 9 kuud, mis võimaldas umbes 80 tuhandel meie inimesel 
läände põgeneda. Saksa vägede lahkudes jäi metsadesse umbes 15 tuhat Eesti sõdurit-metsavenda, 
kes jätkasid võitlust. Viimane metsavend langes 1978. aastal.

Eesti sõdurid sõdisid Teises Maailmasõjas kolme riigi mundrites: N. Liidu, Saksa ning Soome ja USA 
poolt Saksamaal moodustatud Eesti Vahikompaniis 4221 vormis. 

Eesti jaoks lõppes II MS sisuliselt 31. augustil 1994, kui viimane okupatsiooniarmee sõdur lahkus 
Eesti pinnalt. Nõukogude ja saksa okupatsioonide ajal kaotas Eesti umbes viiendiku rahvastikust 
Täna oleme NATO, liitlaste lennukid valvavad meie õhuruumi, maaväe üksused koos meie kaitseväega 
heidutavad võimalikku sissetungijat. Kui 1939. aastal ei olnud meil loota liitlastele, siis nüüd on Eesti 
kindlalt kaitstud, sest rünnak ühe liitlasriigi vastu tähendab ka rünnakut kogu NATO vastu.

Lõpetaksin president Lennart Meri sõnadega: “Eesti ei ole enam kunagi üksi”.

Järgnes teenistusülesannete täitmisel langenud kaitseväelaste mälestamine - nagu meil tavaks: 
palvesõnade ja trompetisignaalidega Head ööd ja peale minutilist vaikust Äratus.

Järgnes tavakohane Mälestuslaul – Puhake, paremad pojad...

Sõna võttis diplomaatilise korpuse vanem Saksamaa suursaadik T. E. hr. Christoph Eichhorni. Peale 
muusikapala luges kogunenud rahvas keskendunult Meie Isa palvet, millele järgnes tavakohane 
õnnistamine. Sõnavõtuga esines Jakob Westholmi Gümnaasiumi õpilane Maria Elisa Tinnur, millele 
järgnes muusikaline lõpupala Postlüüdium.

Teenistuse motoks oli salm Jesaja raamatust: Ärgake ja hõisake, põrmus lamajad!

H.P.
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EESTI VABADUSVÕITLEJATE LIIT 27

Oma Liidu 27. aastapäeva tähistasime Hiiumaa pealinnas Kärdlas. Teadaolevalt valmistati selle 
sündmuse nimelt Hiiumaal korraldamist ja ettevalmistamist juba ammu, kuid meie 26 kokkutuleku 
korraldajad Reili Rand ja Mart Reino olid seadnud kõik asjalood nii, et 29. juunil, täpselt kell 12.30 
rivistusime Kärdla rahvamaja- kultuurikeskuse ette kokkutuleku algamist märkivale pidulikule 
lipuheiskamisele Lipuohvitser Taimo Juhe käsul koos noorkotkas Joosep Grahvi ja kodutütarde Mia-
Marie Malki ning Viktoria Lohu assisteerimisel heiskasid riigilipu just nimelt sündmuse algatajad-
korraldajad: Reili Rand ja Mart Reino, Heiki Magnuse modereerimisel.

Järgnes aktus keskuse saalis. 12 liputoimkonda marssisid saali Kaitseväe orkestri – juhataja Simmu 
Vasar - „Lipumarsi“ saatel. Järgnes Eesti Vabariigi hümn.

EVL 26. kokkutuleku avasõnad ütleb Mart Reino, Õpetaja Kristian Simsoni mälestus-palvuse juurde 
esineb Kärdla tütarlaste flöödiansambel, juhendaja - Siim Liik. Tervituskõnega esineb Riigikogu 
esimees Henn Põlluaas. 

Pikema sõnavõtuga Vabadusvõitlejate Liidu tegemistest esineb Liidu juh. esimees vanem -ltn. Tiit 
Põder:

Täna tähistame Eesti Vabadusvõitlejate Liidu 27. tegevusaastat. Mõte luua Eesti sõjameeste-
vabadusvõitlejate organisatsioon tekkis juba enne Eesti taasiseseisvumist - 1990. aasta suvel toimus 
katse korraldada Toris esimene sõjameeste kokkutulek, mis tuli ära jätta tolleaegsete võimude 
jõustruktuuride kohaletoomise tõttu.

Esimene endiste sõjameeste kokkutulek toimus samuti Toris -8.juulil.1991, korraldajaks oli Tori 
Kihelkonna Muinsuskaitse Selts. Sellest alates algas üle Eesti sõjameeste-vabadus-võitlejate 
maakondlike ühenduste loomine. 8.veebruaril.1992 moodustati Tartus vabadusvõitlejate maakondlike 
organisatsioonide ühendus EVL, 20.06.1993 kinnitati EVL põhikiri ja astuti Ülemaailmse Eesti 
Vabadusvõitlejate Keskuse liikmeks. 

EVL koosseisu kuulus 1996 aasta13. aprilli seisuga 18 organisatsiooni ligikaudu 4 tuhande liikmega, 
lisaks veel Eesti Lennuväepoiste Klubi, Klubi Wiking - Narva ja Idapataljonide Võitlejate Klubi. 
Tegevuse on lõpetanud Eesti Lennuväe-poiste Klubi, Idapataljonide Võitlejate Klubi, Järva ühing ja 
Valgamaa ühendus.

1. jaanuari.2019 seisuga oli EVL liikmeid ligikaudu 800 sõjameest-vabadusvõitlejat.  
14. veebruaril 2012 tunnistas Riigikogu oma otsusega Eesti riikliku iseseisvumise eest võidelnud 
mehi vabadusvõitlejateks, kuid veteranideks ei ole neid siiamaani tunnistatud. 

Viimastel aastatel on EVL ga liitunud aastatel 1990-1994 Eesti Kaitsejõududes teeninud ohvitsere 
ja allohvitsere, kes taastasid kaitsejõud okupatsioonivägede kohaloleku ajal ning kuuluvad samuti 
vabadusvõitlejate hulka..

Vabadusvõitlejatel on tihe koostöö oma Läti ja Leedu relvavendadega, Soomepoiste pärimusühinguga, 
samuti Soome ja Poola kaitseväe veteranidega. Selle aasta 20. veebruaril allkirjastasime koostööleppe 
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Isamaa erakonnaga, milles on esimese punktina kirjas nõue- tunnistada vabadusvõitluse ja riigikaitse 
taastajad veteranideks!

Selle aasta 14. mail moodustati Riigikogu vabadusvõitlejate ja represseeritute toetusrühm EKRE 
ja Isamaa saadikute eestvedamisel. Neli korda aastas ilmub major Hindrek Piiberi toimetatud EVL 
infoleht “Vaba Sõna”.

Eeskujulikus korras on Ago Juurika eestvedamisel hoitud vabadusvõitlejate rahula Tallinna 
Metsakalmistul. Tavaks on kujunenud igaaastased suvised kokkutulekud, seekordne siin Hiiumaal on 
seega kahekümne kuues !

Täname koostööpartnereid - Kaitseministeeriumi, Justiitsministeeriumi, Kaitseväe Peastaapi, 
Kaitseliitu, Eesti Õhuväge, Eesti Sõjamuuseumi, kohalikke omavalitsusi, ERAF-i hea koostöö ning 
abi eest meie põhikirjaliste eesmärkide täitmisel. Eelmise aasta 23. augustil avati Maarjamäel 
kommunismiohvrite memoriaal, mille kavandamisel aktiivselt osalesime.
Selle aasta 27. juunil avati omaaegse Tondil asunud Eesti Sõjakooli lõpetanud ja vangi-laagrites 
hukkunud ning mõrvatud, rindel ja metsavendadena langenud ohvitseride memoriaal. Kavas on 
püstitada Värskas memoriaal sealt 14. juunil 1941 surmalaagritesse saadetud Eesti ohvitseride 
nimedega. EVL allkirjastas eelmisel kuul Kaitseliidu ja Eesti Sõjamuuseumiga EV-100 raames 
kokkuleppe, mille käigus kaardistatakse ning tähistatakse Vabadusristi kavaleride ning Vabadussõjas 
osalenute hauad Eesti kalmistutel Tartu rahu 100 aastapäevaks.

Eraldi tahan tänada meie Tartu ühendust ja Kerstin Käärikut, kes andis välja Eesti kalmistutele maetud 
Vabadusristi kavaleride haudade kataloogi, Siberi vangilaagrites loodud ja populaarseks lauldud 
laulude lauliku ning Arvo Raudsepa mälestusraamatu “Meenutusi aastatest 1943-47”. Sellel aastal 
tähistatakse Sinimägede ja Porkuni lahingute 75. aastapäeva vastavate ajaloo- konverentsidega. 
Esile tuleb tõsta Jakob Westholmi Gümnaasiumi riigikaitse õppesuuna õppursõdureid, kes on olnud 
esindatud õppeaasta jooksul 21 korral liputoimkondadega. Tänan tähelepanu eest.

Veel esinevad sõnavõttudega Memento Liidu juhatuse esimees Arnold Aljaste, Hiiumaa Vallavolikogu 
esimees Aivar Viidik, Hiiumaa valla vanem Reili Rand ning, Eesti Vabariigi esindaja Hiiumaal Ants 
Orav. Sõjasündmuste käiku Hiiumaal meenutas Märt Mõniste.

Peale sobivat kohvipausi järgnes kontsert, mille avasid Tibi–Tiina tantsutüdrukud, Siim Rikker 
mängis uljalt oma lõõtspille ja kontserdi lõpetas kaitseväe orkester. Peale rohkeid tänuavaldusi ja 
tunnustusi lõpetas koosviibimise KV orkester – „Hoia Jumal Eestit!“.

Järgnes kombekohane sõdurisupp, kringel ja kohvi õuele paigutatud laudadelt- pinkidelt, ja peale 
rohkete tänusõnade korraldajatele algas pisaraterohke lahkumine suunaga laevasadamasse.

H.P.
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IISRAELI POLITOLOOG: MIGRANTIDE  
VASTUVÕTMISEKS LÄHIS-IDAST JA AAFRIKAST 

POLE TEIE VALMIS 

INFOLEHES VABA SÕNA NR 29 ILMUNUD IISRAELI POLITOLOOGI ANALÜÜSI II OSA.

Avraam Smulevits on rabi, politoloog ja Idapartnerluse Instituudi president, kes uurinud islami ja 
Kaukaasia ajalugu. Smulevitsi emapoolsed sugulased on pärit Eestist, seetõttu tunneb ta huvi ka 
Eestis toimuva vastu. 

Kas võib väita, et Islamiriigi pealetungi ning Venemaa Ukraina-agressiooni tagajärjel on 
varisenud Euroopa ja globaalne julgeolekusüsteem?

Lääne meedias on loodud selles osas väär pilt. Islamiriik on enda kätte haaranud mõned Süüria ja 
Iraagi provintsid, lisaks pannud toime mõned terroriaktid, kuid Al-Qaeda, Moslemi Vennaskond 
jt on toime pannud võikamaidki terroritegusid. Islamiriik oma praegusel kujul ei ole võimeline 
ähvardama rahvusvahelist julgeolekut, kuid nad võivad tulevikus luua efektiivse ja konspireeri-
tud terrorivõrgustiku. Selleks on neil piisavalt kvalifitseeritud ja haritud kaadrit, sh nii eurooplasi 
kui araablasi, kes on võimelised kasutama läänes väljatöötatud tehnoloogiaid ja võimalusi.

Tean ka ise kaht endist Bundeswehri ohvitseri, kes Islamiriigi poolel võitlevad, mõlemad kus-
juures sakslased. Islamiriigi ideoloogia meelitab radikaale üle kogu maailma. Kõigest sellest 
hoolimata suudavad nad Euroopas vaid paanikat külvata, kuid mitte anda lööke võtmetähtsusega 
objektidele Euroopas. Seetõttu on veel vara rääkida ohust globaalsele julgeolekule.

Venemaa näol on tegemist ÜRO Julgeolekunõukogu püsiliikmega, kellel on tohutu armee ühes 
tuumarelvadega. Tema puhul on rahvusvaheline õigus lakanud toimimast. 
Venemaa alustas 2008 agressiooni Gruusia vastu, 2014 Ukraina vastu, rnh tapeti Boeingu allatu-
listamisel hulk lääneriikide kodanikke... ning lääs ei osanud sellele reageerida!
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1994. aasta Budapesti memorandum kaotas faktiliselt kehtivuse, jättes Ukraina üksi. See tekitab 
küsimuse, kas kollektiivkaitse NATO raamides võib ühel hetkel kaotada oma jõu? Kui homme 
tungiksid Vene sõdurid Narva, kas saate kindlad olla, et varasemad kokkulepped kehtivad ning 
teile tullakse appi? See, et sellised küsimused on praegu üldse päevakorda tõusnud, annavadki 
tunnistust sellest, et Euroopa julgeolekusüsteem on kokku varisenud.

Kuni viimase ajani on Venemaal tehtud nägu, et Islamiriik neisse ei puutu, kuid nüüd on 
Vene riigijuhtidelt hakanud tulema vastupidiseid sõnumeid. Kardetakse, et Islamiriik võib 
kanda kinnitada Kesk-Aasias ja Põhja- Kaukaasias. Kas ühine vaenlane aitab lähendada 
Venemaad läänele ning kas see võiks muutuda «vahetusrahaks» teistes olulistes küsimus-
tes, nagu Ukraina, sanktsioonid jms ?

Islamiriik ei kujuta endast praegu tõsist jõudu. Lääne vaatlejatele oli muidugi tõsine sokk  
Mosuli langemine, pärast seda hakati rääkima, et see liikumine on erakordselt tugev, kuid see 
oli pigem Islamiriigi ootamatu pealetungi tulemus. Islamiriik võib tungida Kesk-Aasiasse, mis 
muidugi kaardile vaadates tundub võimatu, kuna Iraagil ja Afganistanil maismaapiiri pole, kuid 
põhimõtte-liselt võivad teiste grupeeringute võitlejad lihtsalt nende lippude alla tulla.

Viimasel ajal on Putin rõhutanud, et Islamiriik kujutab endast ohtu Venemaa julgeolekule, sama 
on hiljuti teatanud ka Lavrov, kuigi Islamiriik pole seni Venemaa territooriumil ühtegi terroriakti 
toime pannud. Ka venemeelne Tsehhi president kutsus hiljuti üles moodustama Islamiriigivas-
tast koalitsiooni, kuhu kuuluksid lääneriigid ja Venemaa. Putini poliitika eesmärk on luua mulje, 
nagu oleksid Venemaa, USA ja Lääne-Euroopa Islamiriigi ekspansiooni edasised objektid ning 
seetõttu on neil ühine vaenlane. Tema plaan on lihtne: mina aitan teil võidelda Islamiriigiga, aga 
teie jätate mind Ukrainas rahule.

Milline olukord on praegu Põhja-Kaukaasias? Vene meedia on loonud kuvandi Putinist 
kui esimesest Vene valitsejast, kes selle rahutu regiooni lõpuks taltsaks tegi, hiljuti väitis 
aga Mihhail Hodorkovski NY Timesile, et Venemaa on kaotamas kontrolli selle regiooni 
üle.

Kui Põhja-Kaukaasias tapeti Kaukaasia emiir Aliaskhab Kebekov, kes oli Islamiriigi vastane, 
ning uut juhti ei nimetatud mitme kuu vältel. Mitmed välikomandörid truudust Islamiriigile,  
internetis avaldati ka video, milles keegi väidab, et kogu Kaukaasia emiraat on Islamiriigi 
poolele läinud. See on muidugi sama, kui mina teataksin, et Eesti ühineb Islamiriigiga, kuid Vene  
meedias hakati aktiivselt levitama uudist, et terve Kaukaasia vandus truudust Islamiriigile.
Vene propaganda mängib sellele kaardile, kuna Putinile oleks Islamiriigi ilmumine Venemaa 
territooriumile kasulik.

Kui Venemaal peaks aset leidma Nord-Osti või Beslani tüüpi terroriakte ning nende eest 
võtaks vastutuse Islamiriik, siis Putini välispoliitiline positsioon tugevneks. Arvan, et läbiajal  
saamegi tunnistajateks terroriaktidele, mille eest võtab vastutuse Islamiriigi Kaukaasia osa.  
Põhja-Kaukaasias käib sõda, mida Putin peatada ei suuda. Suur osa kohalikust elanikkonnast on 
Vene-maast distantseerunud ning ei loe ennast Venemaa osaks. Venemaa hoiab neid alasid tänu  
sellele, et need sõltuvad majanduslikult täielikult Venemaast, seal on ka suur hulk jõustruktuuride  
esindajaid. Seal ei arendata infrastruktuuri, maksusüsteem ei võimalda areneda väikeettevõt-
lusel, valitseb suur tööpuudus, puuduvad igasugused kodanikuühiskonna ja demokraatlike  
institutsioonide alged.
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Tavainimesed peavad elatise teenimiseks Venemaale sõitma, kohalikule eliidile maksab aga 
Moskva. Alternatiivide puudumine hoiabki Põhja-Kaukaasiat Venemaa koosseisus ning Putin 
on kohalikele andnud valida, kas tema või Islamiriik. Venemaa on endiselt koloniaalimpeerium, 
föderatsioon on ta vaid nominaalselt. Põhja-Kaukaasia on praegu Venemaa koosseisust lahku 
löömise piiri peal. 1991. aastal elasime üle Nõukogude Liidu lagunemise ning mingeid garanti-
isid selle kohta, et Venemaa Föderatsiooni piirid oleksid igavesed, ei ole.

Elame kahtlemata suurte muudatuste ajajärgul. Migratsiooni Aafrikast ja Lähis-Idast 
võrreldakse sageli suure rahvaste rändamisega. Euroopat ähvardab pikemas perspektiivis 
ümberrahvastumine ning islamiseerumine. 

Ma arvan, et see on reaalne oht. Eurooplased on ekslikult veendunud, et euroopalik kultuur suud-
ab sulatada migrante Kolmandast Maailmast ning teise ja kolmanda põlvkonna immigrandid on 
juba eurooplased. Tänased eurooplased loevad oma kultuuri ülimuslikuks terves maailmas. Siin 
on üks «aga». Moslemid loevad ülimuslikuks islamikultuuri. Islami-tsivilisatsioon oli ju kun-
agi võimas ning haaras enda alla pool maailma. Migrandid islami-maadest ei kavatsegi saada  
eurooplasteks, kuna nemad loevad ennast kõrgema kultuuri esindajateks. Euroopas paraku seda 
mentaliteeti ei mõisteta.

Ei tohi unustada, et kui ühiskonnas on suur protsent võõra kultuuri esindajaid, siis pole neid 
võimalik assimileerida. Kui see protsent on juba kümme või rohkem, siis selle vähemuse esinda-
jad konserveeruvad paralleelühiskonda. Ma arvan, et olete Eestis selle tunnistajaks juba olnud. 
See aga viib rahvustevaheliste konfliktideni, mille tunnistajateks me praegu oleme.

Migratsiooniprotsessid peidavad endas ohte. Euroopas jätkub demograafiline langus, mis kõrge 
elatus- ja haridustasemega maades on loomulik ning keegi ei tea, kuidas seda probleemi lahenda-
da. Migrandid pärinevad reeglina vähem haritud ja vaestest ühiskonnakihtidest, neil sündimuse-
ga probleeme ei ole ning nii leiabki pikemas perspektiivis aset ümberrahvastu-misprotsess. Kuna 
need inimesed ei tunne piisavalt kohalikku kultuuri, leiab aset ühtlasi Euroopa maade ja rahvaste 
kultuurilise taseme langus.

Pikemas perspektiivis saab see lõppeda vaid krahhiga, ajaloost võib leida sarnaseid juhtumeid. 
Rooma impeeriumi langus on siinkohal ilmselt parim näide.

H.P 
Koostatud ajaleht Postimees andmete põhjal
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MEIE AU ON TRUUDUS
“F e l l i n (Viljandi) oli alles väheseid päevi meie käes. Vastuvõtt tsiviilelanike poolt, kellele 
venelaste väed palju kannatusi põhjustasid, oli südantkosutav. Ma nägin inimesi, kes sõna otseses 
mõttes olid massihaudadest pääsenud. Kus iganes võimalik, hoolitseti meie eest liigutava rõõmu ja 
tänulikkusega.”

Nii on 1941. aasta 8. juuli hommikut Viljandis kirjeldanud parun Nils von Ungern-Sternberg Ambla 
Koigist Järvamaalt, kelle mälestusteraamat “Rändur vastu tahtmist” äsja ilmus.

Eesti Sõjameeste Sakala Ühing (ESSÜ) peab tol päeval langenud relvavendi igal aastal meeles. “Nad 
puhkavad küll võõras mullas, aga nad on sõprade juures,” kinnitab Sakala ühingu aseesimees Boris 
Takk, kes 78 aasta taguseid sündmusi Viljandis isiklikult mäletab. Oma mälestusi on ta jaganud ka 
ESSÜ korraldatud avalikel üritustel Viljandi Saksa Sõdurite Kalmistul. Sama saab lugeda 1942. aasta 
Sakala-lehtedest, kus aastatagused sündmused ära trükiti.

Viljandis pole meie ühingule selle päeva tähistamisele takistusi tehtud, pigem oleme tajunud vaikset 
poolehoidu, kuid linnarahvas pole väga julgenud meiega koos tähistama tulla. Kardetakse? Omaenda 
ajalugu?

Vabastamise päev on meile suve keskne sündmus. Sellele eelneb Alfons Rebase sünnipäevapidu. 
Tänavu kaunistasime Jaanipäeva eel mälestustahvleid nii Mustlas kui Viljandis, sünnipäevalaud oli 
kaetud Tähe peosaalis. Sõdurilaule laulsid seal meile, nagu alati, ikka Margus Põldsepp ja Boris Takk.
Tänavu märtsis tähistasime ESSÜ esimehe Harald Mäepalu 95. sünnipäeva. Harald on endine (kooli)
õpetaja, keda tema õpilased ümbritsevad tänase päevani. Nende hulgas leidub ettevõtjaid, poliitikuid, 
kunstnikke, (kiriku)õpetajaid, dissidente ja ajakirjanikke. Sakala ühingul, mis on aasta vanem kui EVL, 
täitus tänavu kevadel 28 aastat tegutsemist. 1991. aastal asutatud ühing koondas oma kõrgaegadel üle 
200 Teises Maailmasõjas Saksa poolel sõdinud Viljandimaa mehe, täna on neist meie hulgas alles 12 
endist võitlejat.

Meie koosolekud toimuvad Viljandis korra kuus, vanadele sõjameestele on toeks 9 nn noorliiget, 
kellest suurem osa on sündinud enne sõda. Ülikõrges eas pole mõtet vasikatega võidu joosta. Sakala 
ühing ei võitle enam tuuleveskitega, vaid teeb ainult seda, mis on kõige olulisem: meie ühingu tegevus 
on endiselt keskendunud Eesti Teise Vabadussõja mälestustele.
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MÄRKUSI LEHES NR 29 ILMUNUD ARTIKLI KOHTA

Endine Riigikogu liige, nüüdne Riigikogu esimees Henn Põlluaas avaldas meie lehes nr 29 militaar-
tehnilisi probleeme lahkava kirjutise „Eilse raketiga homse tanki vastu“, milles juttu on tankidest ja 
riigihanke tingimustest militaartehnika hankimisel. Loomulikult äratas kirjatükk tähelepanu, sõna on 
võetud nii otse kui ka kirja teel.

Henn Põlluaas Infolehes Vaba Sõna nr 29:

Millest ma räägin? Eeskätt uuest Armata T-14 tankist, mis tõsi küll, ei ole veel tavakasutuses 
(tänaseks toodetud veidi üle 100 masina). Sellel on mehitamata torn. Tanki meeskond paikneb 
soomustatud kaitsemoodulis, mille paksus on 900 mm RHA. Lisaks tavapärasele aktiivsoomusele on 
sel tankil aktiivkaitsemeetmete pakett afganit, mis koosneb suitsu ja termilistest peibutuslaengutest, 
mis teevad Spike LR-i manuaalse juhtimise võimatuks ja eksitavad selle kõrvale, raadiojuhtimise 
blokeerimisseadmest, raketivastasest süsteemist, mis hävitab vastase raketi veel enne kui see tanki 
tabab jne. Otse eest, kus soomus on paksem, enam tanke ei rünnata, kuid need asjad teevad võimatuks 
või äärmiselt raskeks Spike LR-iga tanki hävitamise ka ülalt

Kuna vastane pole suutnud T-14 tootmist loodetud mahus käivitada, plaanis oli valmistada ca 2500 
tanki viie aastaga, siis on esialgu otsustatud asendada need osaliselt uute, moderniseeritud T-90-ga, 
mida on võimalik varustada samade aktiivkaitsemeetmetega.

Tõenäoliselt vahetatakse lähiaastatel T-90-ga välja ka Eesti piiri tagustes väeosades paiknevad T-72-d, 
mille hävitamiseks Spike LR veel suuteline on. On vaid aja küsimus, mil ka T-14 tootmine saadakse 
käima.

                                                                                                  Henn Põlluaas

Oleme tänulikud oma sõpradele Eestist, Lätist, Poolast, Saksamaalt ja Austriast, kes meid viimastel 
aastatel ühel või teisel moel on toetanud. Meie väljasõidud on muutunud lühemateks, kuid möödunud 
aastal käisime Lihulas, kuhu pandi üheks õhtuks ajutine mälestussammas ja kui EKRE peaks suutma 
täita oma lubadust panna õige sammas Lihulasse tagasi, siis võtavad Sakala mehed veel ette selle pika 
tee, mis pole meile enam sugugi kerge. Ja kui Eesti riik peaks suutma kodumulda tuua Paul Maitla 
põrmu, võtame veel ette ka selle pika tee, siit Põhja-Liivimaalt sinna Tallinna Metsakalmistule.

Kõik meie kokkusaamised ja peod on imelised ning me oskame olla 
saatusele tänulikud: kui inimese vanuse esimene number on 9, on iga aasta 
juubel ja iga uus kokkusaamine on kingitus. Me ei tea kunagi, kellele meist 
võib mingi pidu jääda viimaseks, kuid me teame, et oleme teinud oma 
parimat ja et meie au on truudus. Das Soldatenehre ist seinen Treue

                                                                                                   Jaanika Kressa
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Huvitavama analüütilise kirjatüki saatis kindralmajor Martin Herem, mille tema lahkel loal siinkohal 
ka avaldame. Ühtlasi teatame, et oleme väga uhked  oma tagasihoidliku lehekese lugejatelt arvamusi 
ja ettepanekuid saades.

Martin.Herem@mil.ee                                                                                          R, 5. apr 00:50
saajale Hindrek

Tere hr major.
 
Täna infolehe eest. Olen selle ikka läbi lugenud, kui kätte on sattunud ja teen seda edaspidigi.
Seekord pean Teid aga informeerima ühes ebakorrektsusest.
Mingil põhjusel üritab hr Põlluaas juba pikemat aega kritiseerida EKV tankitõrje hanget. Seekord siis 
Teie infolehes. Kritiseerida ju võib, kui paraku teeb ta seda täiesti valede andmetega. Mitte esimene 
kord.
 Oma artiklis räägib ta VF uuest tankist Armata:
„…Armata T-14 tankist, mis tõsi küll, ei ole veel tavakasutuses (tänaseks toodetud veidi üle 100 
masina)“
Mina ei tea kust need andmed pärit, kui minu teada on neid „toodetud“ pigem 10 kui 100. Sõitmas või 
testimisel on neid aga veelgi vähem.

Samuti ei ole ma kunagi kuulnud, et neid tanke oleks kavas toota nii palju:
„Kuna vastane pole suutnud T-14 tootmist loodetud mahus käivitada, plaanis oli valmistada ca 2500 
tanki viie aastaga…„
Rääkisin täna just kindral Laaneotsaga, ka tema pole sellistest numbritest kuulnud.
Minu hinnangul on mõlemad numbrid suurendatud 10-e kordselt. Ilma naljata.
Põhimõtteliselt olen ma seda hr Põlluaasale ka ise öelnud.
Võimalik, et tal on paremad allikad kui minul.

Mina aga kahtlustan neid numbreid (sõltumata päritolust), lihtsalt poliitiliste võitlusvahenditena, mis 
siiski on VALED.
Küsitavaks jääb tema artiklis ka mjr Metjerile viitamine, kes artiklit tervikuna kindlasti õigeks ei pea. 
Rääkisin Metjeriga täna.

Minu arvates ei pea Te midagi tegema antud artikliga, kuid ma pidasin vajalikuks Teid nendest 
manipulatsioonidest informeerida.
 
                                                                 Lugupidamisega
                                                                     Martin Herem
                                                                        Kindral Mjr
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VÕNNU LAHINGU 100 AASTAPÄEV
Tänavu 22 juunil korraldas Vabadusvõitlejate Tallinna Ühendus Marek Nummu juhtimisel väljasõidu 
Läti VR Cēsise linna, kus toimusid Võnnu lahingu 100-da aastapäeva tähistamise pidustused. Meie 
grupi kooseisus oli 12 inimeset. Sõitsime Tallinnast välja kell 06.35, kella 09 paiku tegime Iklas 
pooletunnise peatuse. Kella 10 paiku läbisime Läti väikelinna Limbazi ja kolmveerand 11 olime 
ajaloolises Cēsises - eesti keeles Võnnu , saksa keeles Wendeni linnas.

Cēsis asub Koiva jõe (läti keeles Gauja) vasaku kalda lähedal. Linnast loode poolt kulgeb Riia–
Valmiera–Valka maantee, linnast kagu poolt Riia–Sigulda–Misso–Pihkva maantee. Linna läbib 
Valga–Riia raudteeliin, nii et tegemist oli väga tähtsa strateegilise punktiga.

Võnnu lahing toimus 19. kuni 23. juunini 1919 Cēsise lähistel Põhja-Lätis eestlaste ja Saksa 
Landeswehri vahel, meil nimetatud Landesveeri sõjas. Lahingu võitsid eestlased ning seda päeva 
tähistatakse Eestis võidupühana. Kuigi seda lahingut on hakatud nimetama Landesveeri sõjaks, 
ei ole see päris täpne, kuna Saksa poolel osales ka vabatahtlikest moodustatud hästi relvastud ja I 
Maailmasõja kogemustega Rauddiviis, Eesti poolel osales ka lätlaste 2 Võnnu polk.

Kui isikkoosseisu poolest olid vaenupooled peaaegu võrdsed, väikese ülekaaluga sakslaste kasuks, 
siis tulejõud oli sakslastel võimsam, nii suutükkide kui ka raskekuulipildujate osas. Eestlastel oli 
seevastu kolm laiaroopalist soomusrongi ja kaks soomusautut. 

Võit Võnnu all eriti tähtis, sest edasi toimus Saksa vägede taganemine kuni Riiani. Kolmandal juulil 
olid Eesti soomusrongid juba Riias, Eesti mereväe sõjalaevad aga Daugava jõe suudmes ja oma 
kahurite tulega teinud kahjutuks vastaspoole rannakaitse patareid. Riia linna hõivamine eestlaste 
poolt oli ainult mõne tunni kaugusel, kuid sama päeva hommikul algatasid lääneliitlaste taas 
rahuläbirääkimised. Seega oli sõda lõunarindel lõppenud ja Eesti väeosad ja laevastik lahkusid Lätist.
Kuna ametliku ürituseni oli veidi üle tunni aega, oli võimalus põgusalt tutvuda selle linna rikkaliku 
ajalooliste paikadega.

Wendeni - Cēsise - Võnnu asula alguseks loetakse 1206. aastat. Võnnu muinaslinnus eksisteeris 
aga tõenäoliselt juba 11. sajandil ja läks 1201 Mõõgavendade ordu valdusse. 1209. aastal asusid 
ristisõdijad rajama Wendeni ordulinnust, kuid selle valmimine võttis aastakümneid. Eestlased piirasid 
ristisõdijate käes olnud Võnnu muinaslinnust 1210. aastal, enne Ümera lahingut, suutmata seda 
vallutada. Sama edutult piirasid seda venelased 1218 ja 1221.

Esialgu oli asustus üksnes seespool lossimüüre, 13. sajandil hakkas ka väljapoole lossi püsiv asustus 
kujunema. Aastatel 1283–1287 ehitati Liivimaa ordule kuulunud Võnnu Jaani kirik (saksa keeles 
Johannis Kirche in Wenden), mis muide mahutab kuni neli tuhat inimest. Linnaõigused sai Wenden 
1323. Linn kuulus ka Hansa liitu.

Ega lätlased sarnaselt ka eestlastele pole oma linna eriti valitseda saanud, sest mitmed korrad 
peremehitsesid sakslased, mitu korda ka venelased, veel poolakd leedukad ja rootslased.

Tänapäeva Cēsise pindala on 19,3 ruutkilomeetrit ja umbes 15-tuhande elanikuga linn, mis elanike 
arvu poolest on Läti 13 linn. Linnas on palju vaatamist, meie jõudsime esialgu tutvuda ainult 
rauteejaamaga, kuhu oli paigutatud aastapäeva puhuks Eesti taastatud soomurong “Wabadus”.
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Kell 12.00 algas linna keskväljakul ametlik pidupäeva üritus. Ülesrivistatud olid erinevad 
sõjaväeüksused. Peale Läti enda olid esindatud ka teiste riikide üksused ja lipu toimkonnad, nagu 
näiteks Taani, Kanada ja Hispaania, Eestit esindasid: Kuperjanovi pataljon, Kalevi Pataljon ja Pärnu 
Kaitseliidu Malev. Meie soomusrongi meeskond oli rivistatud aukohale, väga palju lehvis ka meie 
sinimustvalgeid. Eestist olid kohal president Kersti Kaljulaid, kaitseminister, kaitseväe juhataja ja 
Kaitseliidu ülem. Kuna ilm oli ilus, oli ka pealvaatajaid kogunenud üle terve Lati palju, pealtvaatajate 
hulka kuulusime ka meie. Peale Läti ja Eesti hümnide esitamist tervitasid presidendid ülesrivistatud 
kaitseväelasi, pealtvaatajate aplausi teenisid ära oma vastutervitusega kuperjanovlased. Seejärel 
asetasid presidendid Võnnu lahingu mälestussamba jalamile pärjad ning esinesid lühikeste kõnedega.
Oli meeldiv kuulda meie presidendi eestikeelset esinemist, kus ta mainis, et ühekoos oleme me 
võitmatud.

Võnnu keskväljakul süüdati ka üks kolmest tulest millest moodustus pühapäeval Tartus võidutuli. 
Tulesüütamise tava Võnnus on kestnud juba veerand sajandit. Ametlik tseremoonia lõppes 
kaitseväelaste lahkumisega keskväljakult orkestri saatel, mida oleks paraadiks palju nimetada, pigem 
oli see kaitseväeline jalutuskäik.

Meil oli nüüd poolteist tundi vaba-aega, mida kasutasime väikeste gruppidena linnaga tutvumiseks. 
Sattusime juhuslikult ka turule, kus kohalikud müüjannad kuulutasid meid ilusateks meesteks, ilmselt 
olid kiitused mõeldud meie vormide kohta, aga ikkagi peab tunnistama, et meie mütsisirmid kerkisid 
seepeale kohe vaksa võrra kõrgemale. Kell 13.30 oli määratud ärasõit, kohe küll minema ei saanud 
sest pidime ootama üht hilinenud härrat. Muidu kulges kojusõit rahumeelselt, lõunatasime ühes 
teeäärses talu-restoranis, toidud olid maitsvad ja suht-odavad, teenindasid kenad noored Läti neiud, 
kes võisid suhelda nii inglise kui ka vene keeles.

Kokkuvõtteks võib öelda, et reis õnnestus, oli tore kogemus, kahju ainult, et meil puudusid kontaktid 
kohalike mõttekaaslastega. Sellest oleks olnud palju kasu mõlemale poolele.

Enn Peterson
v-ltn (e)
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ÕHUVÄE AASTAPÄEV - 100
20. juulil tähistame – nagu meil juba 100 aastat tavaks –Eesti Õhuväe aastapäeva.
13. juulil – seega seda aastapäeva sobivalt ennetades - seati Ämari lennuväljal üles suur rahvusvaheline 
aeronautika ehk lennunduse näitus Lennuväljale oli kogunenud tohutu rahvahulk. Lennundunäituse 
taustal toimus mitme riigi sõjalennukite kõrgpilotaaž-demonstratsioonesinemine, kus meie mees 
Jüri Kaljundi koos sakslaste, poolakate, soomlaste ja inglastega küll üksi, küll meeskonniti esitasid 
keerukaid õhuvõitluse võtteid. Erilist huvi äratas maailmalõpu – mürinaga Euro-fighterite ülelennud. 
Seda meie vabariigile nii tähtsat aastapäeva oli tulnud tähistama ka US Õhuväe ülem. Lennuväljale 
oli kogunenud tohutu rahvahulk.

Aastapäeva tähistamiseks toimus 19. juulil - päev enne aastapäeva - õhuväelaste traditsiooniline 
pidulik rivistus, kus - nagu tavaks – toimub Õhuväe ohvitseride ametikohtade muudatusi, tõstetakse 
auastmeid, annetatakse medaleid ja aukirju koos hinnaliste kingitustega. 

Õhuväe aastapäeva - eelset suurt lennundusnäitust koos kõrgtasemelise pilotaaži - õhu-võitluse 
elementide esitusega oli põhjus, mis Eesti Vabadusvõitlejate Liidu veteranide-rühma Ämari väljadele 
tõi. Aeg oma järjepidevusega on meie Liidu liikmete hulgast ära viinud sõjapäevil lennanud 
võitluslennukite piloote-läksid Arro Henks ja Alaküla Kaljo, on läinud pardalaskureid, radiste ja 
motoriste. Veel on rivis õhutõrjemehi, abiteenistuslasi. 

Meie tähtsaks tehtavaks oli õhuakrobaatide vaatlemise kõrval oma lahkunud liikmete - õhuvõitlejate 
mälestamine. Nii koguneski meie väike, kuid eesmärgikindel rühm kaplan Jana Laaneseri juhtimisel 
Õhuväe tunnussamba „Katkenud Lend“ alla mälestuspärga panema. Sõna ei võetud.

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

Infolehe toimetus: H. Piiber–toimetaja, fotod–A. Leinpere, teostus–Grano Digital AS, kujundaja-R. Põldar

2019

Helmut Papp                                             02.06.1924
Arnold Vind                                              10.06.1926
Mihkel Jaagus                                           14.06.1925
Mairold Agu                                              18.06.1924
Heljut Kapral                                           19.06.1923
Puura Jaak                                                  23.06.1944
Ants Lõhmus                                              04.07.1932
Armand Trei                                               09.07.1927
Endel Lerg                                                 10.07.1928
Erich Lillioja                                              25.07.1925
Aleksander Kalamats                                    31.07.1925
Ilmar Lokka                                                06.08.1927
Voldemar Lillak                                          12.08.1924
Eino Selter                                                  14.08.1938

ÕNNITLEME

Kalju Karu                                                  15.08.1925
Alfred Kõmmos                                          16.08.1925
Peeter Klausen                                            24.08.1944
Lembit Sall                                                 27.08.1937
Helmut Anis                                               28.08.1926
Aleksander Tšesnakov                               30.08.1925
Harald Mäepalu                                         10.03.1924
Endel Luik                                                 16.03.1926
Heino Martinson                                        10.06.1930
Hugo Tähtla                                               12.06.1949
Marina Rebane                                           02.07.1939
Jüri Mägi                                                    19.07.1926
Boris Takk                                                  12.09.1925

MÄLESTAME 2019

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

Janis Fenogenovs
Heinrich Laos
Villibald Kark
Johannes Vaabel
Gustav-Benhard Kald
Enno Leemets
Maimu Müürsepp
Alfred Puura
Ilmar Aid
Viktor Nikolai
Gunnar Laev
Elmar Sõmer
Aksel Ojaste
Evald Poolakese
Helfer Roosberg

18.12.2018
16.07.2018
06.01.2019
15.12.2018
26.09.2018
01.02.2019
08.01.2018
08.12.2018
04.02.2019
02.05.2019
22.01.2019
05.05.2019
25.04.2019
18.05.2019
16.07.2019


