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Tondipoiste mälestussamba juures  
mälestati 1924. aasta 1. detsembri  
kommunistliku riigipöörde katse maha
surumisel hukkunud sõjakooli kadette
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Esimesel detsembril kogunesid Tondipoiste 
mälestussamba juurde vabadusvõitlejate Tallinna 
ühenduse liikmed, Jakob Westholmi Gümnaasiumi 
riigikaitse suuna õppurite liputoimkond, esindajad 
Riigikogust, Tallinna Linnavolikogust ning Kristiine 
Linnaosa juhatusest. Mälestati 1924. aasta kom-
munistliku riigipöördekatse mahasurumisel hukku-
nud sõjakooli kadette. Ülevaate 1. detsembri 1924 
sündmustest sõjakooli juures andis kol-ltn (e) Jaak 
Haud. Kõnedega esinesid veel EVL juhatuse esi-
mees v-ltn (e) Tiit Põder, Kristiine linnaosa vanem 
Jaanus Riibe, Tallinna Volikogu liige Mart Kallas ja 
Riigikogu liige Tarmo Kruusimäe. Kõikide mainitud 
organisatsioonide poolt asetati ka pärjad Tondipoiste 
mälestussambale. Eesti Vabadusvõitlejate Liidu 
poolt asetati ka pärg  hukkunud Eesti ohvitseride 
memoriaalile.

Sõjakooli ründamine oli ainult üks osa riigi-
kukutajate plaanist – üldises plaanis oli neil hõi-
vata riigiasutused, post ja telegraaf, raudteejaamad 
jne. Rünnaku tagasilöömisel sõjakoolile hukkus 4 
kadetti: Aleksander Teder, August Udras, Arnold 
Allebras ja Aleksander Tomberg.
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Juhuse tahtel oli Tallinnas Tartu garnisoni 
ülem kindralmajor Ernst Põdder, kes pidutses 
oma sõprade-sõjakaaslastega Lindeni restoranis. 
Saanud teada, et linnas on mäss, suundus ta koos 
ohvitseridega mässu maha suruma. Nendega läks 
kaasa Chicago Tribune Baltikumi korrespondent 
Donald Day. Day kirjeldab oma mälestustes, 
kuidas toimus postkontori hõivamine. Kindral 
Põdder sisenes majja esimesena, teisele korru-
sele viival trepil seisis mässaja, kes sihtis kind-
ralit püssiga. Day sõnul nägi ta oma elus parimat 
lasku – kindral tulistas üle vasaku õla mässajat 
lõua alla, kes sai silmapilkselt surma. Postkonto-
rist leiti veel 5 mässajat, kes lasti kohapeal maha, 
2 neist olid surma hetkel tegevuses appikutse 
saatmisega Venemaale. Edasi suundusid kind-
ral ja ohvitserid Toompeale. Mäss algas kella 5 
paiku hommikul ning kella 10-ks oli see Tallin-
nas maha surutud.

Kindral Põdder´i eestvedamisel suruti kommu-
nistlik riigipöördekatse maha enne, kui see õieti 
alata jõudis.

Järgmisel päeval, peale mässu mahasurumist, 
küsis kindrali abikaasa: “Ernst, sa olevat inimesi 
maha lasknud, aga kas sa teadsid, kes nad olid?” 
Kindral vastanud: “Hakkasin ma siis enne isiku-
tunnistust küsima.”

Selge on see, et kui kindral Põdder´it poleks 
Tallinnas olnud, siis saanuks riigipöördekatse 
hulga suurema ulatuse. Võib arvata, et tema oli 
üks väheseid, kes kujunema hakkava rahulolu 
ühiskonna koidikul säilitas kaine sõjamehe mõt-
lemise ning oskused, isegi veidi napsutanud ole-
kus. 

Kindral Põdder oli Vabadussõjalaste liikumise 
algataja, kuid pidi sealt lahkuma, kuna tegevväe-
lased ei tohtinud poliitikas osaleda. Ta oli Eesti 
Vabadussõjalaste Liidu ainus auliige.

Tiit Põder
v-ltn (e)
EVL juhatuse esimees

Kui iseloomustada lõppevat aastat ühe sõnaga, 
siis on see kahtlemata koroonaviiruse aasta. 
Kindlasti on kõik juba väsinud sellest viiruseju-
tust ja ülemaailmsest hädaldamisest. Võib-olla 
on inimesed Euroopas ja Põhja-Ameerikas liht-
salt võõrdunud epideemiatest ja haigustest? Vii-
mased tõsised tüüfuseepideemiad tabasid meid 
Teise maailmasõja päevil. Kurikuulsa 1918.aasta 
gripiepideemia elavaid tunnistajaid enam pole. 
1968-1970.aasta nn Hongkongi gripiepideemia 
tundub tänapäeval mitte küllalt tõsine.

Aga kindlasti oli 2020.aasta Eestis enneole-
matult soe ja mitmepalgeline. Soe talv vaheldus 
korraliku suvega, ka novembris ulatuvad päeva-
temperatuurid üle 10 soojakraadi ja entusiastid 
leiavad metsades kukeseeni.

Eestis tähistati mitmeid juubeleid ja avati 
kauaoodatud mälestusmärke: Värskas ja Puises. 

Kõikidele Eesti Vabadusvõitlejate Liidu liik-
metele aga Infolehe poolt tugevat tervist, õnne ja 
head vana aasta lõppu!

SOE JA PINGELINE AASTA SAAB LÄBI
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28. novembril toimus Eesti Sõjameeste 
Mälestuskirikus Toris Vabadussõja alguse  
aastapäeva tähistamine. Päevakohase ettekandega 
esines KL Pärnu maleva pealik, Lääne 
kaitseringkonna ülem  kol-ltn Rasmus Lippur. 
Kokkutulnuid tervitasid Tori vallavanem Lauri 
Luur ja Tori Kiriku Taastajate Ühenduse juhatuse 
liige Jüri Kask. Jumalateenistuse viisid läbi Tori 
Püha Jüri koguduse õpetaja n-ltn Ants Kivilo, KL 
vanemkaplan mjr Raivo Nikiforov, KL kaplanid 
kpt Eduard Kakko ja Johannes Kakko.
Aastapäeva tähistamisest võtsid osa Eesti 
Vabadusvõitlejate Liidu juhatuse ning liidu 
maakondlike organisatsioonide esindajad, 
Eesti Endiste Metsavendade Liidu esindajad, 
Poola Vabariigi Suursaatkonna esindajad. 
Väga esindusliku delegatsiooniga oli esindatud 

Jakob Westholmi Gümnaasium: direktor Rando 
Kuustik, riigikaitse õppesuuna juhataja Kaiko 
Lippur, õpetaja Marek Koitla ning riigikaitse 
suuna õppursõdurite liputoimkond koosseisus 
– Merily Unt, Georg Salomon, Sander Kallip, 
Marian Ensling ja Hanna-Grete Kütt. 
Eesti Vabadusvõitlejate Liit autasustas 
teenetemärkidega Poola Vabariigi kaitseatašee 
Andrzej Dylong´i, Jakob Westholmi Gumnaasiumi 
direktor Rando Kuustik´ut ja kunagist KL Tallinna 
maleva pealikut Mart Puusepp´a. EELK Tori Püha 
Jüri kogudus autasustas tänukirjadega paljusid   
Eesti Sõjameeste Mälestuskiriku taastamisele 
kaasaaidanud isikuid ja organisatsioone. Eesti 
Endiste Metsavendade Liidu juhatuse esimees 
Heiki Magnus annetas kirikule kolm suurt 
mastilippu.

Vabadussõja alguse aastapäeva  
tähistamine Eesti Sõjameeste  
Mälestuskirikus Toris
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Edasi järgnes tõrvikurongkäik kirikust Tori kalmistule pärgade asetamiseks Vabadussõja 
mälestussamba jalamile. Mälestusõhtu lõppes ühise kohvilaua ja vestlusringiga kiriku kooripealsel.

Tiit Põder
v-ltn (e)
EVL juhatuse esimees
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Poola Vabariigi kaitseatašee, kolonel 
Andrzej Dylong

Jakob Westholmi Gümnaasiumi  
direktor Rando Kuustik

Major (e) Mart Puusepp
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Metsavendluse ajaloo päev VäikeMaarjas
Tiit Uus
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Justiitsminister Raivo Aeg ja endise Lebavere kandi metsavenna Martin Tamme vend Kaljo Tamm avasid  
mälestustahvli.
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MEENUTUSI AJALOOST

NARVA LAHING  
28. november 1918

Traditsiooniliselt Vabadussõja alguseks loe-
tud Narva kaitselahing toimus 28. novembril 
1918. Narvat kaitsesid üheskoos lahkuva Saksa 
okupatsiooniväe ja loodava Eesti rahvaväe 
üksused.

Pärast 22. novembril üritatud esimese rün-
naku tagasilöömist alustas täiendavaid jõude 
koondanud Punaarmee 7. armee 28. novembri 
varahommikul uut paremini ettevalmistatud 
pealetungi Narva rindel. Punaarmee pealetung 
algas 28. novembri varahommikul frontaalrün-
nakuga Narvale. Otse tungisid peale 6. diviisi 
46. ja 47. polk, 3. Tartu kütipolk ja Üksik Jam-
burgi salk. Tiibhaarangut sooritas 2. Viljandi 
kütipolk lõuna ja Voldemar Pussi juhitud mere-
meeste dessantsalk Narva-Jõesuu poolt. 

Lõunast läbi soode liikudes jõudis Viljandi 
kütipolk Kreenholmi lähistele, ent kandis lage-
dal Joala väljal raskeid kaotusi ja pidi tagasi 
tõmbuma. Surma sai polgust 83 meest. Seejuu-
res olevat sakslased tääkidega surnuks torkinud 
ka haavatud punakütid (süüdistades neid „reet-
likus“ kallaletungis), mis nende põgenema pää-
senud seltsimehi muidugi väga marru ajas. 

Autori (H.O.) arvates oli see rünnak (jalaväe-
lased ründavad ilma igasuguse tuletoetuseta 
üle lageda välja suurtükke ja kuulipildujaid!) 
üks kõige rumalamaid ettevõtmisi punaküttide 
tegevusperioodil ning seda võib seletada vaid 
juhtide rumaluse ja võhiklikkusega sõjaasjan-
duses. Kolmest eesti kütipolgust oli Viljandi 
oma teatavasti loodud kõige hiljem ja ilma iga-
suguste sõjaliste kogemusteta. Tasub märkida, 
et lisaks neile 83 mehele kaotati ülejäänud 
kampaania jooksul Eestis kahe järgneva kuuga 
vaid 10 meest langenutena (tegelikkuses ilmselt 

rohkem, kuid 10 mehe nimed on teada). See-
eest ülistati seda lollust väsimatult kõigis Nõu-
kogude okupatsiooni ajal ilmunud teostes kui 
kõige väljapaistvamat saavutust.

Kuigi lõunapoolne tiibhaarang Narvale nur-
jus, osutus edukaks põhjapoolne ehk mere-
poolne variant.  Narva-Jõesuu lähistele saabus 
Kroonlinnast Punalaevastiku laevadeüksus. 
Kõigepealt tulistas Balti laevastiku ristleja Oleg 
oma suurtükkidest Narva-Jõesuud, seejärel aga 
maabus Voldemar Pussi juhitud madruste des-
santsalk keskpäeval alevis. Kohapeal olnud 
Saksa kompanii andis kohe alla ja dessantlased 
liikusid takistamatult lääne poole Narvat kaits-
vate Saksa ja Eesti vägede (4. jalaväepolk ja 
kaitseliitlased) tagalasse, kes hakkasid ümber-
piiramist kartes nüüd kiiresti taganema. Õhtuks 
olid kaitsjad lahkunud ja järgmisel hommikul 
sisenesid punased linna. Lahkudes õhkisid 
sakslased mõlemad sillad Narva jõel, mis aval-
das Vabadussõja käigule olulist mõju. Nende 
taastamine võttis punastel aega  terve kuu ja 
raskendas varustuse vedamist, muuhulgas ka 
soomusrongide toomist Eestisse. Võib-olla oli 
see sakslaste suurim panus Vabadussõtta?

Narva lahingut on mõnikord loetud ka eest-
laste tõrjevõiduks, kuid see on pigem propa-
gandaväide. Eestlased ja sakslased olid sunni-
tud linna loovutama ja lääne poole taganema. 
Asjaolu, et seejuures kanti ise tühiseid kaotusi 
(kümmekond surmasaanut) ja Punaarmee osad 
kümneid kordi suuremaid (vähemalt 100 lan-
genut), ei oma just suurt tähtsust. Vaid asjaolu, 
et Viljandi polk jäeti esialgu Narva kosuma ja 
eesliinil olevate punaküttide arv vähenes veidi, 
võis sündmuste käiku mõjutada.
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Võitlevad pooled olid lahingus sellised:
Eesti- Saksa väed:   
Juhatajad ooberst Holze ja polkovnik  
A. Seimann
800 eestlast, 1600 sakslast, 8 suurtükki,  
66 kuulipildujat, 1 soomusrong.   
 

Nõukogude Venemaa:
Juhataja Jevgeni Iskritski
7000 meest, 1 soomusrong ja 2 soomusautot.

Joala lahing

Kuule, kaasvõitleja, mis liiki aasta see 2020 
õieti oli?

Keskmine, vastab see.
Mis mõttes keskmine?
No hullem, kui eelmine aasta, aga parem, kui 

järgmine.

Vabadusvõitleja vaatab kaupluses abitult ringi 
ja lõpuks palub abi müüjalt:

Mul oleks vaja kingitust – jõulukingitust.
Müüja vastu:
Kas see on kingitus oma naisele või peab 

midagi kallimat olema?

Katkend sõjasõprade vestlusest:
Ostsin pühadeks viis pudelit viina, kaks kasti 

õlut ja kilo viinereid.
Mis sa nii paljude viineritega peale hakkad?

NAER ON TERVISEKS
Marek Nummu
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Juunis 1943 rakendati 6. Õhulaevastiku häi-
rimis-pommitusüksusi operatsiooni “Tsitadel” 
ettevalmistamisel. Siin moodustasid häiri-
mis-pommitusüksuste poolt lennatud lahingulen-
nud umbes 10% kõikidest lennuväe poolt soo-
ritatud lahingulendudest Heeresgruppe Mitte 
piirkonnas. Põhiliselt pommitati rinde tagalas 
raudteejaamu, järeleveoteid jne.  

Kui juulis nn. operatsioon “Tsitadel” Kurski 
kaarel algas, oli sakslastel Orjoli ja Belgorodi 
rindelõikudel kokku 2050 lennukit, milledest 
umbes 80 olid häirimis-pommitusüksuste len-
nukid (kasutatud lennukitüübid: Ar-66, Ju-87, 
Fw-58, Hs-126 ja He-46). Venelaste käsutuses 
oli sakslaste ofensiivi tõrjumiseks 2650 lennukit, 
millistest öiseid pommitajaid oli 172. Vaatamata 
väiksele lennukite arvule, sooritasid saksa häiri-
mis-pommitusüksused kohe esimestel lahingu-
päevadel massiliselt öiseid lahingulendusid. Nii 
moodustas juulis VIII Lennuväekorpuse poolt 18 
öö jooksul lennatud öiste lahingulendude arv 664, 
samal ajal kui 6. Õhulaevastiku häirimis-pom-
mitusüksuste poolt sooritati 10 öö jooksul 341 
lendu. Põhiliselt pommitati vastase järelvedu.  

Störkampfgruppe’de ümberkujundamine ööla-
hingulennugruppideks 1943. aasta sügisel 

1943. aasta sügiseks Idarindel saadud lahingu-
kogemused näitasid, et Saksa lennuvägi, sealhul-
gas ka öölahingulennuüksused vajavad mõnin-
gat ümberkorraldamist. Vastava ettepaneku tegi 
Oberstleutnant Ernst Kupfer Riigi Õhusõidu-

ministeeriumile (Reichs-luftfahrtministerium), 
millele järgnes diskussioon feldmarssal Erhard 
Milch’i juures. Kupfer, endine Schlachtgeschwa-
der “Immelmann” kommodore, kes nüüd Berliini 
General der Schlachtflieger’i (lahingulennuväe 
kindrali) ametikohale oli kutsutud, tõstis esile, et 
lahingulennuüksuste esmaülesandeks peab olema 
võitlus vaenlasega lahinguväljal tihedas koos-
töös maaväega. Ka öölahingulennuüksuste tege-
vust pidas Kupfer igati otstarbekaks ja edukaks. 
Kõrvuti vanemate lennukitüüpide kasutamisega 
pidas Kupfer otstarbekaks öölahingulennuük-
suste varustamist ka moodsamate lennukitega, 
eeskätt Ju-87-tega (stukad), mida päevases lahin-
gutegevuses vastase ülekaalu tõttu õhus igal pool 
enam kasutada ei saanud. Seetõttu hakati stuka-
üksusi nüüd uute hävitus-pommilennukite Focke 
Wulf Fw-190 varustama ja stukad jäid seetõttu 
vabaks. Kuid väga kiiresti öölahingulennu-
üksuste üleminek Ju-87-tele siiski ei toimunud, 
sest stuka üksuste üleminek Fw-190-netele ja 
Ju-87-te vabanemine võttis aega. (Kupfer ise 
hukkus lennu katastroofis 6.novembril 1943). 

1943. aasta sügiseks oli öölahingulennu üksuste 
areng jõudnud siis niikaugele, et õhulaevastike 
öiste häirimis-pommitajate gruppide baasil hakati 
moodustama öölahingulennugruppe. Teadaole-
valt eksisteeris 30.septembril 1943 idarindel 13 
häirimis-pommitajate lennusalka [1], millede 
lennukite koguarvuks oli 216 masinat (ettenäh-
tud koosseisuks oli 248 lennukit). Põhiliselt olid 
öölahingulennuüksused varustatud lennukitega 

MEENUTUSI AJALOOST

LÜHIKE ÜLEVAADE ÖÖLAHINGULENNU
ÜKSUSTE LOOMISEST JA ARENGULOOST 
II MAAILMASÕJA AJAL NÕUKOGUDE JA 
SAKSA ÕHUJÕUDUDES IDARINDEL  
AASTATEL 1941–1944 Hendrik Arro
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Ar-66, Go-145, He-46, Hs-126 ja Fw-58. Ööla-
hingulennuüksuste ümberformeerimisel moo-
dustati 8 uut öölahingulennugruppi, kokku 17 
lennusalgaga. Üksuste ettenähtud koosseisuks oli 
340 lennukit, kuid tegelikult oli üksustes 270 len-
nukit, milledest umbes 190 masinat oli lahingu-
valmis. Ülevaade moodustatud, 1943. aasta lõpul 
– 1944. aastal idarindel võitlevatest öölahingu-
lennugruppidest on esitatud tabelis 1. Lisaks 
tabelis 1 toodud öölahingulennugruppidele tegut-
sesid öölahingulennugrupid ka Balkanil, Itaalias 
ja läänerindel, kuid neid siinkohal ei vaadelda.  

Tabelis 1 on esitatud andmed ka lennugrup-
pide üksikute lennusalkade moodustamise kohta. 
Nagu juba öeldud, toimus öölahingulennugrup-
pide moodustamine põhiliselt juba õhulaevastike 
juures olemasolevate häirimis-pommitusgrup-
pide baasil, ehkki moodustati juurde ka uusfor-
meeringuid. Seejuures määrati häirimis-pom-
mitusgruppide 1-7 (viimane võitles Balkanil) ja  
 

11.(eesti) Öölahingulennugrupi ettenähtud lennu-
kite arvuks (Sollbestand) 20 lennukit lennusalga 
kohta + 2 lennukit veel grupi staabile. Nähti ette 
ka edasine öölahingulennuüksuste laiendamine 
ja loomine. Seega, nagu uurimistöös [1] esitatud 
andmetest selgub, saavutas öölahingulennuük-
suste koguarv juunis/juulis 1944 oma kõrgpunkti, 
moodustades 1, 2, 4, 5 ja 6 õhulaevastikus ning 
Lennuväekomandos Lõuna-Ida (Luftwaffenkom-
mando Südost) kokku 29 öölahingulennusalka, 
millistest rindel olid 20 lennusalka kokku 372 
mitmesugust tüüpi lennukiga (lahinguvalmis len-
nukeid 279). Samal ajal oli alanud ka öölahingu-
lennusalkade üleviimine Ju-87-tele. Nimelt oli 7 
lennusalka rindelt tagasi tõmmatud ümberviimi-
seks Ju-87-tele. Nendest lennusalkadest kuulusid 
idarindel paiknevatesse üksustesse: 1. Õhulae-
vastikust 1. ja 2./NSGr 12), 4. Õhulaevastikust 1./
NSGr 5, Soomes paiknev 1./NSGr 8 ja 6. Õhulae-
vastikust 2. ning 3./NSGr 4. 

2) Lühend NSGr (Nachtschlachtgruppe) tähendab öölahingulennugruppi, number kaldkriipsu ees tähistab aga
lennusalka. Seega näiteks 2./NSGr 1 tähendab, et tegemist on 1. Öölahingulennugrupi 2. lennusalgaga.
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Öölahingulennugruppide üleviimine Ju-87-
tele toimus siiski suhteliselt aeglaselt, kuna 
lahingulennueskaadrite (Schlachtgeschwader) 
üleviimine Fw-190-tele viivitus. 1944. aasta 
veebruariks oli siiski 3 esimest Ju-87-tega varus-
tatud lennusalka idarindel lahinguvalmis. 1944. 
aasta aprillist maini suunati veel 107 Ju-87-t ööla-
hingulennusalkadele. 1944. aasta juuni lõpuks 
oli 11 öölahingulennusalka kokku 199 Ju-87-ga 
varustatud, kuid nendest osales rindevõitluses 
ainult 4 lennusalka kokku 74 Ju-87-ga. 30. sep-

tembriks oli öölahingulennusalkadel kokku 261 
Ju-87-t, millistest rindel tegutses üheksa len-
nusalka kokku 144 Ju-87-ga. Öölahingulennu-
üksuste üleviimist Ju-87-tele takistas nende toot-
mise pidurdumine alates 1944.a. septembrist ning 
lõpetamine 1944.a. detsembris. 

Andmed öölahingulennusalkade üleviimise 
kohta Ju-87-tele on esitatud tabelis 2 [1].

(järgneb)
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Infolehe toimetus: H. Ojalo - toimetaja, U. Sirp - kujundaja, fotode autor on Aare Hindremäe

NOVEMBER
Aldor Õunapuu  03.11.1927
Uno Kanep  04.11.1927
Ago Juurik  10.11.1929
Vello Marcelli-Tiido  11.11.1932
Mart Puusepp  11.11.1941 
Rain Järv  21.11.1983
Roland Püvi  22.11.1925
Sirje Arro  23.11.1949

Arvo Salumäe  24.11.1927
Ants Martins  25.11.1933

DETSEMBER
Edgar Truupärk  08.12.1923
Helju Noode  13.12.1927 
Mati Kersna  16.12.1940
Paul Peedi  16.12.1925
Sulev Rink  24.12.1926

EVL

2021

Uue EVVL kalendri päis


