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Karl Talpak 

ABI, MIDA El PALUTUD 

Möödunud aasta septembrikuu viimastel päevadel möödus nelikümmned 
aastat sellest, kui soomepoiste relvad vaikisid. Nende raske sõjakäik oli 
lõppenud: põgenemine väikestes paatides läbi sakslaste valve üle Soome 
lahe - 3000 meest nendest liitusid Soome armeesse -, rohked kaotused 
kaevikusõjas Karjala Kannasel, ohvriterohked tõrjelahingud venelaste suurel 
pealetungi! 1944. aasta suvel (ülemjuhataja kiitust ärateenitult), 2000 mehe 
tagasiminek Eestisse ja tormiline vastupealetung Tartu all kuni relvavennad
sakslased neid pagedes üksi jätsid ja vene võimas tulerull neist üle veeres. 
Kaotused ja lõpp olid ülima! maäral valulised. 

Sakslased olid alanud sõda venelastega suure enesekindlusega: "välksõda" 
ja suur Venemaa on võidetud! Eesti rahval olid kohutavad elamused bol§evi
ke kümnekuulisest terrorist: rohked vangistamised ja inimeste jäädavalt 
kadumlsed, meie riigijuhtide ja vanemate sõjaväelaste hävitamine ning 
lõpuks üheteistkümne tuhande inimese massküüditamine trellitatud looma
vagunites Siberisse. Seepärast võeti sakslaste sõjahOOd rõõmuhõisetega 
vastu - see oli meie ainus pääsemine! ja loomulikult läksime kaasa sõtta. 
Veel enne, kui sakslaste abi kohale jõudis, olid eestlased omal käel vabas
tanud Lõuna-Eesti kuni Emajõenl. Veel enne, kui Põhja-Eesti rannik ja 
saared vabanesid, läks neli eesti pataljoni mehi koos sakslastega Idarindele 
(küll üheaastase teenistuslepinguga, sest pea pidi ju kõik kiirelt möödas 
olema: "Eesti on jälle vaba ja me saame tagasi oma äraküüditatud inime
sed!"). 

Kuid "välksõjast" ei saanudki asja. Saksa sõduritel tuli idarindel alanud 
kõvakülm talv vastu võtta ilma talvevarustuseta ja võitlused peatusid. Pikk 
porine teedeta Venemaa kevad takistas pealetungi veel paar kuud. 1942. 
aasta suvel edenes sakslaste pealetung idarindel küll edasi, kuld midagi 
otsustavat sõja vOltmiseks ei suudetud saavutada. Sõjateadlaste ühisel arva
misel oli Saksa armee juhtimine ebakompetentne ja tehti suuri strateegilisi 
vigu. 

Pikaleveninud sõja tõttu oli sakslastel nüüd tarvidus saada meestäiendust 
ka allaheidetud maadest. Meie nelja Idarinde pataljoni ei vabastatud aastase 
teenistuslepingu lõppemisel. Lisaks saadi meilt mOned "politseipataljonid" 
Idarinde tagalas vene partisanide vastu võitlemiseks. 

Ka olid sakslased toonud meile suure pettumuse tsiviilvalitsemise alal: 
sakslased valitsesid Eestit okupatsiooniga, mis el erlnenud palju telste alla
heidetud rahvaste kohtlemlsest. Maad valitses Saksa politselvOim ja toimus 



raske majanduslik kurnamine. Avalik kOnelemine meie omariiklusest oli 
vOimatu, meie puhtrahvuslikud püüded isegi omakultuuri alal olid jälitatavad. 
Tekkis hirm uue rahvusliku hävimisvOimaluse ees. 

Kui venelaste suurpealetung idarindel 1942. aasta novembri !Opust järg
mise aasta märtsikuu algpäevadeni lOppes Stalingradi katastrooflga, milles 
hävis Pauluse 90-tuhandeline armee ja sakslased suruti Idarindel tagasi 
umbkaudu 1941. aastal vOldetud joonele, alustasid sakslased meeste värba
misega sOjaväkke ka Eestis - algul vabatahtlikkuse alusel, pea aga sund
mobilisatslooniga. 1943. aasta veebruaris alanud värbamtste klivaim klhutus
tOO oli suunatud Tartusse, sest sealt ja seni Tartumaalt oli saadud siiani 
vähe idarindele minejaid. ja Tartust sooviti saada 1600 üliOpilast (kaks 
kuud hiljem oll saadud vaid 26). 

Kuld Tartus oldi juba sakslasi tundma Opitud: sOja alguses olid olnud 
kahenadalase Tartu lahingu pearaskus ja kaotused eesti meeste kanda ning 
nende lahingute ajal pOletasid venelased süütemürskudega üle tuhande 
maja. Kui linn vabanes, siis korjasid sakslased linna kaitsjateit (tuhandelt 
mehelt) relvad, kuigi üle poole Eesti pinnast oli veel vabastamata. Samasu
gune relvade ärakorjamine Tartu vOitlusüksustelt toimus ka Tallinnas linna 
vabastamise järel. Ning veel kolmas kord (1942. aasta jaanuaris), kui üle 
Peipsi Tartumaale tunginud vene partisanidega vOitlemiseks moodustatud 
Tartu pataljonilt vOeti ära need 180 inglise vintpüssi, mis olid saadud Tar
tus saksa tagala-välikomandandlllt, ning pataljon hajutati. 

Nüüd, kus Stalingradi katastroofi järel tulid värbamise kihutuskOnelejad, 
kerkis Tartu rahvuslaste seas ärevus: kuldas toimida, et mehi hoida Eesti 
huvides? Lahendust otsides pöördusid mOtted Soome poole. Oli ju TalvesOja 
ajal läinud kümneid mehi salaja vabatahtlikena Soome (kuigi nad peale 
mone üksiku ei jöudnud Lapua kogumislaagrist enam rindele, kuna sl'}da juba 
JOppes). Ka olid 1941. ja 1942. aasta algul läinud möned üksikud mehed. 
salaja üle lahe Soome rindele. Ja nii läks Tartust välja söna: "Mehed, Soo
me!" - algas suur pögenemine Soome, mida tunneme lähemalt nii paljudest 
teistest allikatest. 

Soome jöudes ootas meid aga ees pettumus: meid ei tahetudki vabataht
likena Soome armeesse, sest sakslased olevat selle vastu. Kuhu mujale 
minna? Rootsi? 1943. aasta aprilli löpuks oli kogunenud Helsingisse juba 
umbes 250 pögenikku. Rootsi saatkonna kaudu tehti ettevalmistusi pögeni
ke edasijuhtimiseks Rootsi. Siis tuli aga Soome vöimudeit teade: Rootsi ei 
pääse; nüüd lubavat sakslased mehi Soome rindele saata ja nli ka sündis. 

Soome jöudes olime Ülemjuhatuse Vabatahtlike Büroole esitanud oma 
kaasatoodud selged soovid: "Eesti mehed koondatagu omaette väeossa saama 
mitmekülgset söjalist koolitust, nii et vl'}lks sellega aluse panna kord vabas
tatud Eesti uuele sOjaväele." Kaheksa esimest kuud ei tehtud aga meie 
sellest soovist väljagi. Mehed olid küll koondatud kokku: varem sOjalist 
koolitust saanud ühte soomlaste rindepataljoni Karjala Kannasel ja noored 
ühte koolituskeskusesse. Nli nooremad kui vanemad mehed said ainult las
kurkompanii reamehe öppust (viimast vaheldumisi rlndeteenlstusega). Olime 
lmestunud ja teataval määral nördinud. Kodumaal aga läksid asjad aina 
halvemaks. 

Nüüd, kümneid aastaid hiljem, kus on ilmunud rida juhtivate inimeste 
mälestusi ja kus on valgustatud Soome toonast rasket söjalis-poliitlllst 
olukorda, möistame, mllliseid raskusi oma tulekuga soomlastele tekitasime. 
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Lühidalt: Stalingradi katastroof tOi Soomeiegi sOjapollitillse ümberorientee
rumise! 

Stalingradi katastroofi selgymisel asus esimesena tegevusse Soome mars
sal Mannerheim. Ta kutsus Ulemjuhataja peakorterisse vabariigi presidendi 
ja valitsuse esindajad, andes neile ülevaate olukorrast. See toimus 3. veeb
ruaril 1943. Olukorra ülevaade algas peakorteri luureülema kolonel Paasose 
ettekandega. Paasonen seletas oma ettekandes avameelselt olukorda ja tegi 
sellest järeldused: Saksamaa on kaotanud vöimalused, see ei saa enam vOlta 
sMa ega · lüüa N.Liitu. Teise rinde moodustamine Läänes on ainult aja 
küsimus. Saksa häving on vältimatu ja sellega seisab ka Soome kaotuse 
ees. Soome diplomaatia! on nüüd erakordselt raske ülesanne, sest seisab 
ees Soome lahtlkiskumine sojast. Vöime olla rahul, kui pääseme söjast uue 
Moskva-rahu hinnaga. See realistlik ettekanne vOeti vastu heakski!duga. 
Sealjuures peeti tarvilikuks, et kolonel Paasonen peaks samasuguse ette
kande ka parlamendile (eduskunnale), sest olukord nöuab nüüd söja suhtes 
uue seisukoha votmist. Paasose ettekanne sai aga eduskunnas jaheda vastu
vOtu, kusjuures mOned IKL-i liikmed väljendusid isegi vihameelsett (Paasose 
enese üteluse kohaselt). 

Esimene vOimalus vastasega ühenduse võtmiseks avanes üle -Stokholmi. 
29. juulil 1943 ilmuski ajalehes "Aftontidningen" tähelepanuväärne artikkel, 
mllles väidet!, et N.Liit on valmis sõlmima Soomega rahu tingimustel, et 
Karjala Kannasel jääksid kehtima nn. Moskva rahu piirid, kuna muudes 
suundades voiksid tulla kõne alla 1939. aasta piirid. Kui aga Soome vlivi
tab rahutegemisega, nöuab N.Li!t kOikjal Moskva rahu piire. Olukorda 
kaalutl Soome valitsuse ja ülemjuhataja ühisel nOupidamisel 3. augustil. 

Sakslaste olukord idarindel oli viimaste kuude jooksul veelgi halvenenud. 
Kuid Saksamaa oli veel küllalt võimas, et kägistada Soomet. Sellepärast 
oli tark olla endisestki ettevaatlikum. Stokholmi vahendajale jäeti suuline 
vastus, et Soome oleks nöus Karjala Kannasel 1939. aasta piire muutma 
kompensatsioonide vastu, mujal aga jääb 1939. aasta piir muutumatuks. 
Kuid veel enne selle suulise teate üleandmist oli Moskva teadeteagentuur 
TASS jOudnud tagasi vOtta eeltähendatud artikli tingimused kui pOhjendama
tud, kuigi need olid tõenäoliselt saadud N.Liidu saatkannast Stokholmis. 
Soome valitsuse ettepanek ei saavutanud seega mingit vastukõla. Sama 
teed kaudu kontaktivOtmist prooviti veelkord sügisel, kuid tulemusteta -
esialgu aga N.Liit end veel ei liigutanud ega paljastanud ka oma kaarte. 

Samal ajal läks sügisel 1943, pimedate ööde saabumisel, käiku uus võimas 
Eestist Soome põgenemise laine - igal ööl tuli mehi kümnete kaupa üle 
lahe. 

Saksa kindral Erfurth, kes oll kogu sOja kestel sideohvitserina Soome 
vägede ülemjuhataja juures, kirjutab oma mälestustes, et alates 1943. 
aasta varakevadest oli Eestist Soome pOgenenud noorte meeste küsimuse 
käsitlemine Soome ja Saksamaa vahel tekitanud pingeilse probleemi (Eine 
heikle Frage). Saksa vOlmud vaadelnud neid noori kui väejooksikuid tFahnen
flüchtige), kes on eksinud saksa seaduste vastu ja kuuluvad karistamisele. 
22. aprlilli 1943 on kindral Erfurthil olnud usalduslik kOnelus Soome kindral
staabi ülema kindral Heinrichsiga selles asjas. Kindral Heinrichs seletanud, 
et mingi pögenike sunniviisiline tagasiloovutamine ei saa tulla kOne alla. 
Eestlased on soomlaste lähedane vennasrahvas ja soomlased vOtavad nende 
saatusest elavalt osa. Paljud soomlased ei kilda heaks sakslaste valitsemis-
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meetode Eestis. Seepärast on mitmed eraorganisatsioonid püüdnud abistada 
Soome põgenenud eesti noori. Soome ametivOlmud käsitlevad aga kogu 
probleemi ettevaatlikult ja tagasihoidlikult. Nii olevat kindralstaabi! kavat
sus saata eesti noori rindele, tähendades aga, et nemad ei olevat pädevad 
seda küsimust otsustama. KulvOrd seda küsimust on üldse vaja arutada, 
vOiks see toimuda Soome välisministeeriumi ja Saksa saatkonna vahel. Asja 
ametlikuks käsitlemiseks ei näidanud kindral Heinrichs mingit arusaamist. 

Kindral Heinrlchs oli tegelenud eesti noormeeste Soome põgenemise küsi
musega juba varem ja tema resoluutne "ei mingi sunniviisiline pOgenlke 
tagaslloovutamine el saa tulla kOne alla" näib olevat Soome vOlmude vastus 
sakslastele. 

See vastus on antud sakslastele nende sidemehe kindral Erfurthl kaudu. 
Kindralleitnant Tuompo (ülemjuhataja peakorteri komandoosakonna ülem) 
kirjutab oma mälestustes ("Päiväkirjani päämajasta 1941-1944", lk. 188): 
"6. aprillil 1943... KOnelesin eile Heinrichsiga eesti vabatahtlikest. Seal 
tuli muuseas esile sakslaste radikaalne seisukoht suhtumises soomlastesse, 
kui on küsimus Eestit puudutavatest asjadest. Von Ribbentrop oli kutsunud 
enda juurde Kivimäe (Soome saadiku Saksamaal) ja seletanud temale, "rusi
kad püsti" (nyrklt pystyssä), et meil ei tarvitse anda nõu selles, kuldas 
sakslastel tuleb valitseda ja käituda vallutatud aladel. Üldse on Saksa välis
poliitiline juhtkond võtnud meie suhtes rangemad toonid (see tuleneb muldu
gl erirahusse puutuvatest kuulujuttudest ja lääneliitlaste hoiaku sondeerlml
sest). Kuna sakslased sunnivad eestlasi SS-väeosadesse vOl tööteenlstusse, 
tuleksid eestlased meelsamini Soome rindele vabatahtllkeks. Sealt saaksime 
kergesti 10-15 tuhat meest. Käesoleval hetkel on umbes sadakond." 

Järgnes 1943. aasta suvi vene ägedate pealetungidega lõunapool Laadaga 
järve, eriti juulis-augustis, mida sakslased jõudsid veel tõrjuda. Soome 
rindel oll endiselt võrdlemisi rahulik. Valgete suveööde tõttu oll põgenemi
ne Eestist seisatunud. Alates septembrist hakkas aga sakslaste selsund 
kOlkidel rinnetel kiiresti halvenema. Kindral Tuompo märgib 2. oktoobril: 
"Poliitiline olukord on venelaste jätkuva edasitungi tõttu eriti muretteki
tav" ning 9. oktoobril: "Üldolukord idarindel teeb suurt muret marssalile 
ja meile kOigile... Saatuslikem oleks meile, kui sakslased ka põhjarindel 
taganevad Eesti piirile." 

Selle kartuse täitumine lähenes kiiresti. 5. novembril tegid venelased 
Velikije Luki juures Neeveli ääres sügava sissemurde Saksa 16. armee rln
desse. Samal ajal (novembri algupäevil) pidasid liitunute "Kolm Suurt" oma 
konverentsi Moskvas (ja järgmisel kuul Teheranis), mille järel anti teada, 
et on kokku lepitud, et ka Saksa liitlased, nende seas Soome, saavad pärast 
võitu raske saatuse osalisteks. 

"Kui meid kord hävitada tahetakse," nii mõtlesid Soome poliitikud ja 
sõjalised juhid, "siis tahame ennast kaitsta nii kaua kui võimalik." Ja tule
museks oli, et "erirahust enam juttu el tehtud". (Erfurth, lk. 218) 

Sõjapoliitilise olukorra muutumine tOi muudatusi ka soomlaste arvestus
tes ja suhtumises eesti vabatahtlikesse. See algas sellega, et 23. novembril 
külastas Nurmese õppelaagris asuvaid eestlasi Vabatahtlike Büroo juhataja 
major (ja professor) Lönnroth koos oma abi kapten lnkisega. Pidime veel
kord esitama oma nõudmised, millele järgnes teine ettepanek ülemjuhatajate 
eestlaste koondamiseks iseseisvaks väeosaks. 

Edasi läks kõik kiiresti. 13. detsembril toodi Nurmeses (Porokyläs) asuvad 
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eestlased Taavetti väljaOppekeskusse, mis kujundati nüüd eestlaste vajaduste 
järgi. Kolm päeva hiljem sai eestlaste koolituskeskus Taavettis uue ülema, 
vabalt eesti keelt kõneteva ja Eesti Vabariigi Kõrgema Sõjakooli lõpetanud 
kolonelleltnandi Eino Kuusela, suure eestlaste' sõbra ja energillse ohvitseri, 
tulevase eestlaste rügemendi ülema. 

Nüüd hakkasid asjad arenema üllatava kiirusega meie tuntud soovide 
suunas. Juba oma kohalejõudmise päeval tegi kolonel Kuusela ülesandeks 
koostada kirjalik kava meie rahvusväeosa formeerimiseks ja väljaOppeks. 
Järgmiseks päevaks oll kava koostatud eelmiste soovide alusel ja veel 
samal päeval saatis Kuusela kava Soome kaitsejõudude tagalaülemale teele. 
Sellele järgnenud päeval tegi ta korralduse valida sada meest allohvitseri
de kursustele, koostada esialgne õppekava ja alustada väljaOppega. Allohvit
seride kool läks käiku järgmisel nädalal, s.o. jOulunädalal. 

Samal nädalal külastasid meid tagalajõudude staabiülem Oinonen ja Lota
llltto peastaabi majandusjuht pr!. Genetz (viimane majutustarvete, kantiint
de jt. asjus). Kohe peale jõulusld saime häid teateid, et kiri me_ie ettepane
kutega on paljundatult juba Peakorteris, Tagalajõudude ja Karjala Kannase 
armeegrupi staapldes. Kindral Oinonen käis veel kord lisaselgitusi saamas. 
14. ja 22. jaanuaril 1944 on veel kord edasi antud kaks raportit ehk "pro
memoorlat" ohvitseride ja allohvitseride koolituse ning erirelvade väljaOppe 
asjus. Ilmselt taheti anda kogu küsimusele vormiliselt melepoolse surve 
maiku. 

Lisaks toimus 5. veebruaril 1944 käik koos tulevase rügemendiülemaga pea
korterisse Mikkelis ja kolm päeva hiljem ilmus Soome Vabariigi marssali 
Mannerhelml allkirjaga käskkiri eestlaste rügemendi J alaväerügement 200-ks 
formeerlmlseks. 

Me saime oma rügemendi ja olime rõõmsad, et viimaks ometi olime 
võitnud Soome juhtkonna usalduse, kuigi nüüd teame, et selline usaldus el 
puudunud kunagi - vastupidi, meie saatusest võeti elavalt osa. Sõjaliselt ja 
välispoliitiliselt realistlikud soomlased olid sunnitud antud olukorras olema 
ettevaatlikud ja ootama aega, et anda meile oma rügementi. 

Ja millise rügemendi! Sellel oli oma ohvitseride kool, mille lõpetasid 
147 tublit noormeest (kavas oll ka järgmine kursus), tälenduskursus senlstele 
reservohvltserldele, allohvitseride kool kahe kursusega, tankltOrje kompanii 
raskete suurtükkidega, raskegranaadlheltjate kompanii, mehi sidetehnlka
pioneeride koolis, mehi väljas sanltaride, majandusmeeste ja hobuserautaja
te kursustel - see kOlk oll kaugelt enam, kui jalaväe normaalrügement 
oma koosselsus vajab või sellele ette nähakse, see oli suurejooneline vastu
tulek eestlaste rahvusllkele soovidele. 

Kas oll sõjalispoliitiline olukord vahepeal kergenenud? Ei olnud. See oll 
ainult halvenenud ja halvenes edasi. Võib-olla tahtsid soomlased selle vastu
tulekuga meid lohutada, eesti rahva ränka muret kergendada? Olid ju kaks 
hõimurahvast suurimas hädaohus viimse jõuga kindlustamas oma elupaiku 
ja rahvuslikku iseolemist. Väiksem vend oli nõrgem ja väiksemate riiklike 
kogemustega, tema vajas nüüd edasielamiseks kibedasti toetust. 

Oma raskele saatusele vastu minnes vajas eesti rahvas julgustust ja seda 
ta pllguks sai. 

Kahetuhande mehe tagasiminek Soomest Eestisse tuli siis, kui häda oli 
oma tipul ja olukord lootusetu. Kas ei tundnud mehed kodumaale minnes 
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hirmu? Tundsid kOll, kuid valu rinnas oll vOimsam ja sundis minema. vaen
lane oli tunginud Eesti pinnale. Taheti olla Ohes nende tuhandete eesti 
kangelastega, kes vOltlesid oma rasket vOltlust Sinimägedel, Tartu all ja 
mujal Eesti pinnal. 

Kaotused olid masendavad. Kuid ohvrid tOendavad eesti rahvas sügavalt 
elavat jOudu oma pOlise elupaiga kaitsmiseks ja tahet rahvusUkult vabaks 
iseolemiseks. 

Septembris, 1984. 

Kirjandust: 
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Ev.Iuutn. W.H. Halsti "Suomen sota 1939-1945", III k. 
Everstl Aladilr Paasonen "Marsalkan tiedustelupäallkkönä" 
Kenr. W.E. Tuompo "Päiväklrjanl Päämajasta 1941-1944" 
General W. Erfurth "Der flnnische Krieg 1941-1944" 

Gustav Ilves: Vabaduse sünd 
Loodud Eesti Vabariigi 50.a. juubeliks 1968 

Kolonel Eino Kuusela 

KÕNE STOKHOLMIS JALA V ÄERÜGEMENT 200 
AASTAPÄEVA PUHUL 

Lugupeetud kuulajad! 
TalvesOja ajal oll Lapua "Sisu" pataljonis, 

kuhu paigutati vAlismaised vabatahtlikud, 
eestlasi vilekümne ümber. Pärast TalvesO
ja IOppu jäi osa eestlastest Soome eri väe
liikidesse edasi teenima. Kui J!ltkus6da 
1941. aastal algas, lisandus eestlasi vahe
haava! juurde ja nad paigutati soomlaste 
üksustesse, eelkOlge major Gripenbergl 
pataljoni, kus nad votsid osa Hango ja 
RajajOe rlnnete lahingutest. 

Kodumaal olid venelased vOimu Ole vot
nud ja riigi ning rahva juhtkond likvideeri
tud. "Rahvas jäi omapead ja tegutses oma
pead," ütleb Kaul Kadak Ohes artiklis. 
Pealetulnud Saksa okupatsloon olukorda 
radikaalselt el muutnud. Hitleri-Saksamaa 
vOlmud ei vOimaldanud Eesti Vabariigi 
organite tegevuse jätkumist. Tagajärjeks 
oll, et Saksa okupatsiooni ajal elas rahvas 
jälle omapead. Iseselsvusmeelne, aktiivselt 
rahvasse ulatuv poliitiline juhtimine puudus. 

Aastail 1942 ja J 943 el algatanud, juhti
nud ega korraldanud soomepolste liikumise 
teket mingi ülemaalise ulatusega rahvuslik 
konsplratllvne keskus Eestis. Eraalgatusli
kult tekkis rühmakesl siin ja seal. "Noored 
mehed talitasid endaalgatusel ja oma polii
tilise südametunnistuse kohaselt," ütleb 
Kaul Kadak. 

Vello Pekomlle, üks Soome lahe ületa
nud vabatahtlik, kirjutab "VAlis-Eestis": 

"Me oleme tulnud Soome, et eelkOlge 
vahetada sOjav!lge ja ülemjuhatajat, kuna 
Hitler meid el kllnustanud, kOll aga val
mustas Mannerhelm." 

Et Mannerhelmii oll sellise usalduse 
eest pOhjust oma kiitust ja tanu eesti 
vabatahtlikele avaldada, ilmneb tema juma
lagajatusOndest 17. augustil 1944, kui eesti 
polste vOltiustoo Soome pinnal oll !Oppe
nud ja saksa "Warthenland" tuli neid Pal
diskisse viima. Mannerheiml sonad olid: 

"Kui nOOd Eesti vaprad vabatahtlikud 
mehise vOltiuse jArel jätavad Soome armee 
read, saadavad teid ülemjuhataja ja tele 
soomlastest relvavendade parimad soovid 
armastuses ja kllndumuses Tele ja Tele 
oma Isamaa saatusesse." 

Pekomae lisab oma artiklis: 
"Ja kusagil seal (Soomes) pidi ka leiduma 

uus Onnellk vOimalus, mis meie Isamaa 
saatuse taas paremuse poole pidi pöörama." 

Niisiis, kui noored mehed aastal 1941 
kaalusld, kas vOtta vastu sakslaste-okupan
tide sundteenlstus, vol katsuda Ole ohtliku 
mere Soome pa!lseda, oll neil tekkinud kava, 
millel oll kaks eesmärki: saada sOjallne 
v!lljaOpe Soome armees, millel oll Talve
sOjas saavutatud sangarite kuulsus, Inna 
Mimuvendadega lahinguid vene punaarmee 
vastu ja parajal momendil taastada oma 
Eesti Iseseisvus. 

Nli ka vabatahtiike v!lljaOpe ja organisat
sioon hiljem korraldati. Organiseeriti Soome 
väeosa, aga tähtsamatele juhtide ja spet
sialistide kohtadele Eesti tulevaste kaadrite 
tarvis otsustati anda meestele erlv!lljaOpet 
nli palju kui vähegi vOimallk. 

Kahjuks valmis esimeste nooremleitnan
tite vllljaOpe, keda oli 147 meest, alles 
siis, kui rOgement alustas kodumaale siir
dumise ettevalmistusi. Seal nurjusld ka 
minu kavatsused vabastada rügemendis 
JR 200 soomlastest juhtkond ja asendada 
see taiellkult oma ohvitseride ja allohvit
seridega. 

Aastal 1943 vedasid Eesti ranna kalurid 
ja endised piirituse lmportljad Soome randa, 
eriti sügisel, eesti noormehi ja juba aasta
teit vanemaid üle lahe. Oli 17-aastaseld, 
oll 56-aastaseid ja kOlk! aastakatke vahe
pealt. 

Varasematel aastatel, 1941/42, oli Soo
me ametivOlmudel eestlaste vastuvotmise
ga teatud raskusi, sest olime ju relvaven
nad Eesti okupeerinud Saksamaaga vOitluses 
Vene vastu. Esimesed ületulljad 1941/42 
isegi vangistati. Aga neid el antud Ole 
sakslastele, ehkki sakslased seda nOudsld, 
nimetades Oletulnuid desertöörldeks, kelle
le kuulub r!lnk karistus ja ka varanduse 
konflskeerimlne. Soome vOlmud hillisid 
vaikselt asjast mööda ja Ioovutasld vangis
tatud ajakirjanik Harald Vellneri hoolde. 

Kui vabatahtiike arv kasvas, saadeti 
varem sOjavaelist valjaOpet saanud mehed 
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major Grlpenbergl käsutusse, kes paigutas 
nad täiendavat koolitust saama tema oma 
asutatud lippekeskusse pataljoni tagalas. 
Need, kes polnud varem sOjallsest õpetus
sest osa vl\tnud, saadeti koolituskeskusse 
nr. 25 Nurmese linrra lähedal. 

Meeste arvu Oha kasvades otsustas Pea
staap 1943. aasta !Opus koondada eesti 
vabatahtlikud oma õppekeskusse Taaveti 
raudteejaama ümbruses. Mind määrati selle, 
lippekeskuse nr. 26, ülemaks 13. detsembril 
1943. Algas kiire organiseerimistöö. Oli 
ruttu tarvis rohkem ohvitsere ja allohvit
sere. Sain neid, kes t1llenduskeskustes 
saada olid. Pahatihti sobimatut elementi, 
mida leidus eriti allohvitseride hulgas. 
Need asjaolud tekitasid mulle palju meele
härmi, takistades ning viivitades heade 
sOjaliste tulemuste saavutamist ning rikkus 
poiste meeleolu. Minu katsed parandada 
neid asjaolusid nurjusid, sest rinde diviisi
Oiemad ei tahtnud oma headest meestest 
loobuda. Selle arvestusega ei taha ega saa 
ma varju heita suuremale osale Oppekesku
se soome ohvitseridest vili allohvitseridest. 
Nad mõistsid peatselt, miks polnud eestla
sed jäänud oma kodumaale vl\itlema koos 
sakslastega punaväe vastu. Sadamed hakka
sid avanema hllimutundele, relvavendlus 
kasvas ja igavesti kestev rindesOprus raius 
endale teed. Ootasin aega, mil saaksin 
enda kasvatatud ohvitserid ja allohvitserid. 
Saatus andis rügemendi formeerlmiseks 
ainult pool aastat aega. Seda aega oll liig 
vähe rügemendiOlema taotluste teostami
seks. 

Eesti meeste kultuuritase väljaõppekesku
ses oll kl\rge. Nende hulgas oll Ollkooli 
!Opetanuid, ül!Opiiasi, gümnaasiumi vanema
te klasside 1\piiasl, lnsenere, tehnlkuld, 
oskustOöllsl jne. Oll sOdureld, kes olid 
teeninud iseseisva Eesti sOjaväes, puna
väes, saksa sOjaväes ning SS-Is. Aga palju 
oll ka neid, kellel varem üldse sOjaväega 
mingit tegemist polnud olnud. Oll küll ka 
ohvitsere ja allohvitsere, aga Uiga vähe 
rügemendi jaoks. 

Pealegi ei tulnud ju mehed mitte ühe
korraga, nagu tavaliselt sOjaväeüksuste 
moodustamisel. Nad saabusid pidevalt, aga 
vähehaaval, mis tegi väljaOppe korraldamise 
väga raskeks. Oli ju eesmärgiks moodustada 
hea väljallppega, distsiplineeritud, raud
kliva lahinguväeosa Eesti auks ja tuleviku 
pandiks. 

Seda meestehulka hakati treenima homo
geenseteks sõjalisteks Oksusteks alul välja
Oppekeskuses nr. 26 ja hiljem sellest vor
mitud jalaväerügemendis 200, mille sünni
päevaks loetakse 8. veebruari 1944. Märgin 
siinjuures, et JR 200-s oll umbes 2600 
eestlast, merej/lududes umbes 300 ja kaug
luures, tehnilistes väeosades ning tagala
teenistuses umbes sada meest. 
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Suure hooga algas eestlaste väljalippe
keskuses Taavetis ja selle ümbruskonnas 
sõjaväeline väljaõpe. Eesmärgiks oll homo
geense väeosa loomine Soome sOjaväe 
eeskirjade, taktikaliste arusaamiste ja SOja
kogemuste põhjal. Asutati ohvitseride ja 
allohvitseride koolid ning nende kOrval 
mitmed erikursused. 

Rügemendi ohvitseridekooli Opllased 
saadeti ohvitseride Oppekeskusse, et nad 
saaksid õppus! sooritada laiemas mOOdus 
eri väeliikidega ja et neil oleks vOimalus 
soome juhtkonnale ja kaasvõitlejatele näi
data, kui head söjamehed eesti polsid on. 
Neid oli 160 meest. 147 said vänrikki 
tähed ja nimetati ohvitserideks Soome 
sõjaväes. 

Samuti saadeti mehi eriaiastesse välja
õppekeskustesse spetsiallseeruma näiteks 
side-, pioneer- ja tankltOrjekoolldesse, ras
kete ja kergete granaadiheitjate koolidesse 
osavamad allohvitserid ja mehed, Isegi 
hobuserautajaid koolitati. KOik nad said 
oma eriväljaOppe koos soomlastega. 

Minule on öeldud pärastpoole, et rüge
mendi õppused olid liig rängad, oli mahvl 
ja nööki, taktikalised harjutused liig väslta
vad. Võib nli olla, aga millisest pehmest 
võttest oleks loodud see distsipliin, käskude 
täpne täitmine ja slrgeseljallne Eesti rüge
mendi sangarsOdur, kes käsuta kunagi el 
taandunud. Ka siis, kui ta vOttis Karjala 
Kannasel vastu Stalini neljanda rusuva 
löögi Soome 10. diviisi vastu, mis tegeli
kult purustas diviisi eesliini ja pani diviisi 
ellujäänud mehed pOgenema. Järgmisel 
päeval oll JR 200 I pataljon juba seal ja 
tegi mehetöö taandumlse kaitsel. 

Kui väljaOpe oli !Oppenud ja JR 200 val
mistus lahlngulks, sai rogement järgmise 
organisatsiooni: staap, staabikompanii ja 
kaks pataljoni, kusjuures esimesse nendest 
paigutati allohvitseri väljaOppe saanud. 
Pataljon saadeti Taavetist Kannasele, kus 
see oll diviisi reserviks. Teine pataljon ja 
spetsiaalüksused jäid Taaveti Ombrusse 
jätkuvale väljaOppele. Olime saanud roge
rnendile eriti hea varustuse, kaasa arvatud 
kerged ja rasked relvad, sidematerjal, 
autod jm. 

juunikuu alul oli JR 200, Eesti rogement 
Soomes, lahinguvalmis. Palju kavandatust 
oll siiski veel pooleli, ainult oks ohvitseri
kursus oll teostatud. Aga siiski olime val
mis sildirna seal, kus meid vajati. 

Eestis väljaOppe saanud ohvitserid olid 
kogu aja olnud harjutamise mOttes soome 
ohvitseride kOrval ja kui soomlased vähe
haaval paigutati mujale, sai näiteks teise 
pataljoni ülemaks eesti ohvitser major 
Peiker. 

Nagu eelpool mainlsln, oll .I pataljon 
Kannase-vägede taandumlsel lahinguis Vii-

buri lahel. 9. juulil alanud venelaste peale
tungi raskuspunkt oli suunatud 10. diviisi 
!Oiku. Selle diviisi reserviks oli alates 7. 
juulist meie I pataljon. Venelastel oli pea
letungiks 9 diviisi, 400 suurtükki ja teisi 
relvi Igale rindekilomeetr!le, 2000 lennukit 
ja väga palju tanke. Selle rusika vastas 
oli meil 480 meest ja viis suurtükki kilo
meetrile. I pataljon allutati 12. juunil kind
ral Martala diviisile. Kindral Martala on 
praegu Küprose! viiblvate Ühinenud Rah
vaste Organisatsiooni relvajöudude ülemaks. 

I pataljon pidas kaitselahinguid kindral 
Martala diviisiga kuni Viiburini ja paiguta
ti Viiburi lahe kaitsele, kuhu oli juba jOud
nud ka II pataljon ja rügemendi eriüksused. 

Alates 18. juunist vildi rOgement Vuokse 
rindele kaltsetegevusele. Pataljonide ülema
teks olid juba tollal major Peiker ja kap
ten Pärlin. Lahingutegevusest el taha siin 
rohkem kOnelda. See nOuaks kaarte ja roh
kesti aega. 

Eestist hakkasid rogementi voolama väga 
halvad teated. Punavägl oli juuli !Opuks 
surunud sakslased Peipsi liinile. Lahing 
Baltikumi pärast oll alanud. Mure oma 
kodumaa pärast haaras Vuokse rindel eesti 
poiste südameid. Suur osa nendest tahtis 
minna sünnimaale tagasi, et asuda rahva, 
eesti kodude ja oma Isade maa kaitsmisele. 

Nli eesti vabatahtlike kui ka Eesti rah
vuslikud juhid olid rahvusUkult meelesta
tud ringkondade nimel kirjutanud Manner
helmile vastava avalduse. Viimane tuli 
nendele soovidele vastu ja Jeppis sakslaste
ga kokku, et Soome vabastab sOjateenis
tusllkust lepingust need eesti vabatahtlikud, 
kes soovivad kodumaale tagasi pöörduda. 
Soome munder oli ainuke, mida sakslased 
lubasid meestele kaasa anda, mitte aga 
relvi. 

Soarnet on süüdistatud, miks el saadetud 
Eesti rogementi kodumaale täies varustuses 
koos selle organisatsiooni ja relvadega. 

Eesti oll okupeeritud maa - sOjasaak -
millel polnud vO!malusi luua ametlikke 
organeid iseseisvate lepingute sOlmimlseks 
teiste riikidega. Ja kui okupandid-sakslased 
keeldusid eesti sOdureid rahvusliku väeosana 
vastu vOtmast, jäi neile vaid isiklik valik, 
kas minna sellistel tingimustel tagasi saks
laste valdusse vOl mitte. 

Sellises olukorras oll pllhjuse!d kahtlus
teks. Aga siiski tOusis JR 200 koosseisus 
teeninud eesti vabatahtlikes südame kutsel 
otsus ja neile Hangösse vastu tulnud laeva 
"Warthenlandi" pardale läks 168 ohvitseri, 
162 allohvitseri ja 1422 sOdurlt. jätsin 
nendega mureUku südamega jumalaga, el 
vOtnud vastu Eestist saadetud saksa m ajo
rit - el suutnud, sest a!masin ette, kuidas 
sakslased minu armsaid poisse, minu relva
vendi kahtlevad ja kasutavad. ROgernend1st 

oli 300 langenud vi'li kaduma jäänud, 856 
jäi Soome, kellest 167 sõjaväehaiglatesse. 

Hea oli olnud rügemendiülemal nende 
intelligentsete ja energiliste noorte mees
tega töötada. Omal algatusel asutasid 
poisid laulukoori, artistide rühma ja isegi 
orkestri. Need käisid õppepaikade ümbrus
konnas ja kaugemalgi kohalikule rahvale 
oma võimeid näitamas. Hästi käituvad ja 
mehised eesti sõdurid saavutasid oma kodu
maale ja rahvale väga hea kuulsuse ning 
nime Soome tsiviilelanikkonna hulgas, Igale 
poole olid eesti poisid teretulnud, oli see 
siis erakodu vi'li soome neiu soe süda. 
Muuseas korraldas Soome Martaliit neile 
poistele, kel polnud Soomes väljaspool sOja
väge lähemaid sõpru, oma kodudes puhku
seveetmise võimalusi, mis on jätnud vas
tastikuselt häid ja ilusaid mälestusi. 

Raskeid päevi oli küll ka rügemendi üle
mal. Näiteks siis, kui meie rogement allu
tati Narva rindeit tulnud nn. Greiff-diviisi
le Viiburi lahel juunikuus 1944. Sakslaste 
kaetud varustusvankritel, mida vedasid 
kaks hobust, oll muu vara hulgas pUkasid 
Poolast ja Baltlkumist. Mu süda oli külm, 
kui mOtlesin, millised seljatagused lahingud 
on veel ees, kui mu poisid avastasid, et 
seal on ka eesti tüdrukuid. Helistasin Pea
staap! oma sObrale, staabiülemale kindral 
Heinrichsile ja palusin rinde vahetust. 
Paari-kolme päeva pärast vildi rngement 
Ole Vuokse rindele, kust see 13. augustil 
vabastati ja siirdus Hangösse likvideerimi
sele. 

Vahepeal oll tekkinud veldi vastuolusid 
sOjapolltseiga. Politsei kompaniiülem tuli 
minu juurde ja seletas, et härra kolonell 
polsid ajavat puskarit. Mina küsisin, "kas 
olete joobnuid kinni pidanud?" El ole. "Noh, 
kapten, teeme tööjaotuse: mina valvan oma 
puskarimehi, vOtke tele omad joobnud pus
sltajad kinni. Eestlastel pole olnud keelu
seadust, nendega saame küll hakkama," 
löpetas!n ma, 

Likvideerimise puhul rOgernendile antud 
rügemendiülema aruandes on kirjutatud: 

"JR 200 iseloomustas vörreldes tavaliste 
Soome rügementldega tugevasti polltiseeru
nud õhkkond. See õhkkond valitses rüge
mendis endas, kuid seda oll rügemendi 
Ombergi. Soomes asuvas eestlaste pagulas
peres varitsevald erivaateid ja erinevaid 
seisukohti pollltilistes küsimustes valgus 
mOningaid teid kaudu rogementi. Kuid ka 
rügemendis endas teenivad vabatahtlikud 
ise olid tugevasti disponeerltud tundma 
elavat huvi jooksva poliitilise elu ja sOjali
se arengu suhtes, eriti aga sündmuste suh
tes Eestis. See on ka loomulik. Oli ju 
suurema enamuse lahkumine kodumaaltk! 
toimunud poliitilistel motiivide!. Ei olnud 
Imestada, et iga tähelepanuvaärsem poliiti
line vOl sOjaline sündmus, eriti, kui see 
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puudutas Eestit. leidis rügemendis teenivate 
vabatahtlike hulgas elavat reageerimist. 

Rügemendi meeleoludes toimus alaline 
lalnetamine ning iseloomustavaks väljendu
seks sellele olid hulgalised, võimaliku ja 
võimatu sisuga kuulujutud. Kui sinna juurde 
lisada veel asjaolu, et ka ohvitseride 
peres tekkis kahetsemisväärselt Oksikuid, 
kes arvasid, et nende asjaks on teha suur
poliitikat, mitte aga hoolitseda väeosa väl
jaõppe ning lahinguilse distsipliini eest, siis 
on arusaadav, et meeleolude hoidmine 
vajalikus tasakaalus el olnud iga kord päris 
lihtsaks Olesandeks." 

On tõsi, et rOgemendiOlema närvid olid 
pingul. Me olime eesliinil Viiburi lahel, 
rinde pikkus oli umbes 8 kilomeetrit, ja 
Vuokse kaldal, kus eesliini pikkus oli 20 
kilomeetrit. ROgement kandis vastutust 
temale usaldatud rinde eest. Samal ajal 
aga polsid olid kojumineku palavikus. 

Aga siiski. Veel tänasel päeval tänan 
ma oma saatust selle eest, et mind valiti 
täitma Olesannet, mille sihiks oli aidata 
võimaluse korral kaasa valmistada Eestile 
ette uut vabadust ja uut tulevikku. 

JR 200-s ja mujal Soome kaitsejõudude 
ridades ausalt ja vapralt teeninud vaba
tahtlikud on täielikult maksnud selle võla, 
mis Eesti Vabadussõjas võis jääda soome 
vabatahtlikele, Kalm! Põhja Poegadele ja 
Ekströmi pataljoni meestele. 

Põhjendan eelöeldut väljavõteega Manner
heimi Talvesõja päevakäsust 14.3.1940 oma 
sõduritel e: 

"Me hindame kõrgelt, et meil on ajaloo
line ülesanne, mida me edasi täidame: lää
nekultuuri kaitsmine, mis on olnud aasta
sadade jooksul meie pärandiks. Aga me 
teame ka, et oleme viimse pennini maks
nud selle võla, mida oleme Läänele vOlgne
nud." 

* * * 

Kolonel Kuusela kõnes leidub eespool üks 
lõik, kus ta rügemendi arvulist koosseisu 
vaadeldes ütleb: "Täpsem teaduslik uurimus 
Eesti vabatahtlikest Soome sõdades puu
dub. Sellest on palju räägitud, aga teoks 
ei ole see saanud. Loodame, et energilised 
eestlased sellegi probleemi veel lahenda
vad." 

Jällegi oli kolonel Kuuselal õigus. Evald 
Uustalu ja Rein \Aoora teos "Soomepoisid" 
kui ülevaade eesti vabatahtlike liikumisest 
ja sõjateest Soomes ning kodumaal Teise 
maailmasOja ajal ilmus trükist aastal 1973 
ja on illustreeritud dokumentaalpiltidega, 
allikmaterjalide loeteluga ning Isikunimede 
registrlga 428 leheküljel. Raamat sisaldab 
Soome ja Eesti vabaduse eest langenute 
aunlmekirja. Sellest teosest on Ilmunud 
lahendatud ingliskeelne väljaanne. 

Mannerheimi Risti kavaler, kolonelleitnant Eero Kivelä ja tema adju
dant, kapten Lasse Sandbacka, keskel esimees Kalju Valdmaa, külas
tamas omaaegseid eesti eesti võitluskaaslasi Stokholmi Eesti Majas. 
Foto: Herbert TrU<'l "1'-''"· 

10 

EESTI KOLMES RAHVALOENDUSES 

Eesti rahvastik kolmes sõjajärgses nõukogude rahvaloenduses 
Rahvaarv (kokku inimesi) Rahvaarv {%) 
1959 1970 1979 1959 1970 1979 

Kogu rahvastik 1196791 1356079 1464476 100,0 100,0 100,0 

eestlased 892653 925157 947812 74,59 68,22 64,7 
venelased 240227 334620 408778 20,07 24,68 27,9 
ukrainlased 15769 28086 36044 1,32 2,07 2,5 
valgevenelased 10930 18732 23461 0,91 1,38 1,6 
soomlased 16699 18537 17753 1,40 1,37 1,2 
juudid 5436 5288 4966 0,45 0,39 0,3 
lätlased 2888 3286 3963 0,24 0,24 0,3 
muud rahvused 12189 22373 21699 1,02 1,65 1,5 

Allikad: 
Eesti NSV Rahvamajandus 1970. aasta. Statistiline aastaraamat-. 
Tallinn 1971. 

Eesti NSV Rahvamajandus 1980. aastal. Statistiline aastaraamat. 
Tallinn 1981. 

Eesti NSV arvudes. Tallinna 1981. 

Karla Kapp 
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RAJAJÕEL 
Alguses ei olnud eestlastel veel oma üksust. Olime siiski omaette 

jääkerijoukkue ja asusime Rajajõe raudteejaama tunnelis, päris algu
ses aga raudteejaama varemetes (hiljem olid seal ainult hobused). 

Selle pingi peal istudes sõime ilusa ilmaga, puhkasime jalgu või 
päevitasime. Möödaminejad (eriti need, kes olid puhkuselt saabunud) 
rääkisid uudiseid. Seal arutasime ka kurbi sõnumeid ja sinna toodi 
hobusega ka haavatud. Dr. Sulg andis neile esmaabi otse varemetes. 

Fotod Lootus Kaarli kogust 
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Rutuga tehtud kaevikud, mida pidi järjest parandama. Kohaliku 
materjaliga tugevdatud kaevikuseinad, hiljem parandatud laudadega. 

··- Põhja aga tuli järjest puhastada. Kevadel pressis savi ja vett sisse ja 
kaeviku põhja pandud lauad uppusid selle pudru alla ära. 

Peiian (põllu) korsu lagedal põllu servas madalal maal. Põranda all 
oli nagu kaev. Selles korsus oli pump, muudes pidime ämbriga 2-3 
korda päevas tühjendama. Ämber käis käest-kätte 100-150 korda 
päevas, olenevalt ilmast ja vihmast. Kevadel oli rohkem tegemist, 
metsast tuli järjest tuua värskeid kuuski, suvel kuivasid nad ruttu ära. 
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Esimene söök oli kella 10 ja Il vahel ja teine kella viie paiku 
Ohtupoolikul. Oli ilus ilm, siis söödi ikka sabas seistes. Suurema isuga 
mehed olid sabas juba enne hobuse tulekut. Kui said oma portsu algu
ses, siis oli sansse veel kord saada, kui üle jäi. Ja harilikult jäi kah! 
Esimene söök oli tihti hirsipuder mingi magusa supiga. Seda putru 
Oppisime seal sööma ja tahaks seda vahel nüüdki. 

Meie hobune asus jaama varemetes. Sellega toodi Kuokalast posti 
rindele ja tehti muid vajalikke töid. Selliseid kummiratastega kärusid 
ei olnud meil kodus ja hobused rakendati siin ilma loogata. 
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August Liiv 

SOOME ALLVEELAEVASTIKUS 

Eesti allveelaeva "Kalev" hukkumisest 

Suvel 1943 Soome saabudes ja söjav!!kke 
astudes salme vastava Oldväljaõppe ja meid 
paigutati eri üksustesse, . merevägi kaasa 
arvatud. 

Merev!!kke määrati peaasjalikult mehi, 
kel olid varasemad kokkupuuted laevandu
sega vOl muu mereasjandusega. Seal oli 
aga ka neid, kes ütlesid, et nad kohtasid 
esmakordselt merd Soome tulles. 

Mereväelaste väljaõpe toimus peamiselt 
Turu linna l!!hlstel, Heikki!!! kasarmus ehk 
nn. "Kivlrlstlejas", ja ka Turu linnas, nn. 
Turukasarmus. Vilmases olid küll juba 
Heikkilas Oldväljaõppe saanud madrused 
rohkem tööüksuse naol, aga teatud õppus 
jätkus sealgi. Isiklikult sattusin ma sinna 
nn. "karlstuskompanil" koosseisus, kuna 
meie polste eriliseks hobiks olid kaklused 
saksa sõduritega Turu restoranldes. Aga 
need asjad el kuulu siia. 

Pärast v!!ljaöpet saadeti mehi peaaegu 
kOlkidesse laevalllkldesse, allveelaevastik 
kaasa arvatud. 

Allveelaevastiku koosseisu roaäratud me
hed, kuhu ka mina kuulusln, teenisid pea
asjalikult allveelaevade emalaevades, sest 
allveelaevade meeskonda valisriikide koda
nikke el võetud. See oli Oldine reegel, aga 
selles osas tehti Oks erand ja eestlane oli 
selleks erandiks. 

Soome allveelaevastik koosnes viiest all
veelaevast ja kahest emalaevast. Kolm 
suuremat allveelaeva olid "Iku-Turso", 
"Veslhiisl" ja "Vetehlnen". Need olid tolle 
aja kohta suured ja moodsad allveelaevad, 
umbes meie "Kalevi" ja "Lembitu" klassis. 
Väiksemad olid suuruse järjekorras "Vesik
ko" ja "Saukko". 

"Saukko" oll tol ajal maailma kõige vatk
sem allveelaev, kui mitte arvestada jaapa
nl vOl Itaalla mlnlallveelaevu. "Saukko" 
meeskond koosnes ainult 13-st mehest ja 
nende hulka kuulus ka Oks eestlane, kes 
teenis laevas lühemat aega kokana. 

Allveelaevade emalaevadeks olid "Suomen 
J outsen" ja "Sisu". 

"Suomen Joutsen", mille meeskonda ka 
minul oll au kuuluda, oli parklaev, see 
tähendab "fullrlggare". Seda kasutati enne 
sõda kadettide õppelaevana ja vahest oll 
laev sellisena kasutusel Isegi viljaveos Soo
me ja Austraalia vahel. Sõja ajal oli laeva 
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taglas maha võetud ja seda kasutati all
veelaevade emalaevana- varustuslaevana. 
Laeval oli kaks 200-hobujõulist diislit abi
mootoriteks ja nende abil tegi see ainult 
neli sõlme tunnis. 

Talvekuudel oli "Joutsen", nagu laeva 
lühidalt kutsuti, ankrus Naantall sadamas, 
ahtrlga umbes 25 meetrit sadamasliiast 
eemal. Allveelaevad olid talvekorteris olles 
nagu "pOrsad" "Joutseni" külje kõrval. Neile 
andis "Joutsen" soojust ja elektrit. Mees
konnad elasid sel ajal "Joutsenl" pardal 
"k!!mpldes" ja ohvitserid "J outseni" tolle 
aja luksuskajutites. 

Kui JM lagunes ja meresõidu periood 
algas, sõitsid allveelaevad välja operatsloo
nldele. Selleks ajaks oli neile tarvis opera
tiiv-emalaeva, mis hoiaks end allveelaeva
de vahetus läheduses, annaks neile varus
tust, laskemoona ja abi, aga peldaks ise 
end maskeerltult kusagil saare varjus. 

"Suomen Joutsen" oma suure kere (ca 
3600 brt.) ja madala kiirusega oli selleks 
otstarbeks sobimatu. Selleparast maarati 
allveelaevastiku operatllv-emalaevaks väik
sem ja kiirem jäälõhkuja "Sisu". "Joutsen" 
täitis oma edasist kohust varustus-emalae
vana. 

Kui vene lennukid olid laeva avastanud, 
sõitis "Joutsen" Naantal1st välja ja, ahtri
valeriga kaljupoliarts kinni, peitis end 
Nauvo saare lähedusse ankrusse. 

"Sisu" läks aga välja koos allveelaevade
ga, nende operatsioonide piirkonda. 

See oll lühike kirjeldus Soome allveelae
vastiku olemusest talvest· 1943/44 kuni 
suveni 1944, mil mind mM.ratl saatelaevas
tlkku ja ma sattusin "Aura II" meeskonda. 

Elust ja seiklustest "J outsenil" võiks 
kirjutada palju. Meelsasti korrlgeerlksln ka 
mõned teoses "Soomepolsld" esinevad eksi
tused, mis puudutavad just seda osa, mil
lest ma praegu kirjutan. 
l. Leheküljel 315 loeme: "Teada on näiteks 
et paar eestlast kuulus koguni koolilaeva 
"Suomen Joutsen'l" (Soome Luik) mees
konda." 

Tõsiasi on see, et "Suomen J outsenil" 
teenis selle vahetunud koossselsus kokku 
umbes IS eestlast: 3 messls, 7 tekil ja 2 
masinas.) See oll kena kamp ja meil oli 
palju toredat hallis argip!!evas. Kõrgem 
juhtkond hindas meid väga, madalam, kelle 
käes oll tööjaotus, soosis oma poisse ja 

tahtis meid vahel nöökida, mis andis meile 
põhjust "tagasllöökldeks". 

2. Leheküljel 316 loeme: " ..• ning tegid 
sogavvee-pommidega allveelaevade elu 
vaga kibedaks. Sel oll oma ilmne mõju 
allveelaevade meeskondade moraalile ning 
üheks tagajärjeks oli muuseas, et allvee
laevas teen lv eestlane jooksu läks." 

See passus on täiesti tuulest võetud. 
Mees, kellest juttu, oli mu hea sõber ja 
kuulus samuti "Suomen Joutseni" meeskonda, 
Ma el tea praegu ta saatusest midagi ja 
sellepärast jätame ta nime avaldamata. 
Me ehitasime "Joutseni" vöörpiigi puutöö
kojas kahekesi sosta. Ta rääkis juba talvel 
oma kavatsusest Rootsi põgeneda. Ta ei 
olnud sugugi üksinda, kes selliste mõtete
ga ringi kats. Koka jobi "Saukkol" vllttls 
ta vastu just tagam6ttega, et pääseda siit 
"maaurkast" Helsingisse ja hankida seal 
m6ni võimalus Rootsi edasi pääsemiseks. 
Siis juhtus, et ta sai allveelaevateenistu
sest seltse päeva puhkust ja sellelt ta 
enam tagasi el tulnud. Ma ei usu, et E. 
R!!mmeld oma vestluses selle ise "tuulest" 
võttis. Ta teenis madrusena "Sisul" ja võis 
seal kohata kas allveelaeva "Saukko" kap
tenit v61 kedagi teist, kes, kibestunult 
koka kadumise Ole, võis "virupoegade" 
arvel halvustavald märkusi langetada (et 
"el kannatanud merd ega pauke" jne.). 
Tegelikkus naitas meile vahel, et "kanged" 
soomlased 16id vedelaks palju enne meid. 

NOOd lubage mul pajatada veel ühest 
selgast, mis peaks olema teatud sensat
siooniks, kuna see käsitleb meie Eesti all
veelaeva "Kalev" hukkumist. 

"Suomen Joutsenil" oli meil Oks "haita
rl" - bajaan, mille "Sisu" hiljem endale sai 
See oll päris hea pill, aga sellel puudus 
mängija. Kuna ma olin varem mõnikord 
muusikale "peale astunud", ei võtnud palju 
aega, kui Oks vöi teine eesti pala, aga ka 
soome omad, hakkasid "kuju" võtma. Üks, 
kes armastas mind tihti kuulamas käia ja 
kaasa laulis (kui "rohud sees"), oli allvee
Jaeva "Iku-Turso" seersant, kersantti Yrjö 
Kosklnen. Pärast Oht niisugust Jaulu6htut, 
kui öövalkuse t6ttu enam mängida ei tohti
nud, jutustas ta mulle põneva loo: 

"Me olime "Iku-Tursoga" väljas jahi! ja 
meil oli venelastega kõva madin. Kui olime 
oma viimase torpeedo välja lasknud ja 
Olevee-selsus kodutee!, nägime äkki udus, 
et Eesti allveelaev oli samuti pealveeseisus 
ning paarikümne meetri kaugusel pölgltl 
meie keula ees." 

Küsisin: "Kust sa tead, et see Eesti all
veelaev oll?" 

Kosklnen vastas: "Venelaste! niisuguseid 
el olnud. Meil olid ju Eesti allveelaevadega 
Igal aastal ühised manöövrld. Pärast ma
nöövreid pldutsestme vahel "Kuld-Lõvis", 
vahel ka mujal. Me tundsime mitte üksnes 
Eesti allveelaevu, me tundsime isegi neid 
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mehi, kes seal peal olid - nad olid meie 
sõbrad. Me harjutasime koos, kuldas me 
"rossadele hakkame hagu andma" ja nOOd 
äkki olid need samad allveelaevad meie 
vaenlased. Siin el olnud aega aru pidada 
ja teist võimalust el olnud, kui kapteen
luutnantti Airaksinen ("Iku-Turso" kapten) 
andis käsu "Täisk!!ik edasi!". M6ne sekundi 
pärast oli "Iku-Tursa" kui vihane pull teise 
seljas. Raginat olid kölk kohad tais. Vasta
ne el jõudnud oma luuke sulgeda. "Iku
Turso" vajutas selle lihtsalt vee alla ja 
sinna see kadus. Me tuuritasime samal 
kohal oma lömmls keulakerega umbes 24 
tundi. Muud me midagi el märganud, kui 
ainult Oll nlrlsemlst veepinnale. Tegime 
siis ji!relduse, et seal ta puhkab, aga selles 
muidugi kindel olla el saa." 

Yrjö Kosklnent jutust el selgunud, kus 
ja millal see toimus. Kui ta seda Otleskl, 
siis on see mu matust kustunud. Ka el 
teadnud ta, kas see oll "Kalev" vOl "Lem
bitu", aga Oks nendest - selles oli ta surm
kindel. 

Kuna "Lembitu" on muuseumlaevana Tal
linna sadamas, siis peaks eelpool toodud 
kirjeldus olema allveelaeva "Kalev" hukku
mislugu. 

EPL nr. 52 (13. 7.84) teatab, et "Kalev" 
hukkus Saksa-Vene sOja alguses Soome 
tahes, sOites arvatavasti milnile. 

Toodud jutustuse kohaselt oli selleks 
milnlks "Iku-Tursa". 

Tänavu hllissuvel, Norrköpingi linna 
SOO-aastase juubeli puhul, külastasid Põhja
maade 6ppelaevad Norrköpingl sadamat. 
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Nende hulgas oll ka Soome kadettide prae
gune Oppelaev "Pohjanmaa". Kasutasin 
juhust ja viisin jutu selle "kansivalvuri" 
ohvitseriga, kes meid vastu vOttis, just 
Soome allveelaevastikule. Puudutades Eesti 
allveelaeva p(')hjaajamist, oli ta sellest 
teadlik ning oli lugenud, et see olnud "Iku
Turso" "vägitegu". 

Sellega sain ma kontrollida, et Koskise 
jutustuse! oli tOepärane tagapOhi. 

Seda huvitavat asjaolu vOiksid meie selle 
ala Inimesed. kergesti kontrollida meresOja 
arhiivis Helsingis. 

Relvavennal!ke tervitustega 
August Liiv, 
Norrköping 

RÜGEMENDI ÜLEMAST 

Kolonel Luts kirjutab oma mälestustes 
"Heitluste keerises II" 1976 

"Soomepoiste" rügemendi formeerimise eel võttis mi
nuga ühenduse kolonel J. Maide, kellel oli sidemeid Soo
mega ja teatas, et rügemendiülema kohale on üles ker
kinud minu kandidatuur. Ta küsis, kas oleksin nõus asu
ma sellele kohale. Küsimus tuli täiesti ootamatult. V aja
sin mõtlemisaega ja lubasin vastuse anda paari päeva 
jooksul. 

Kaalusin asja igast küljest ja mida põhjalikumalt ma 
küsimusse süvenesin, seda enam sai mulle selgeks, et ma 
soomepoiste rügemendiülemaks ei sobi. See rügement, 
ehk JR 200 (J alaväe Rügement 200), nagu oli selle 
ametlik nimetus, oli ikkagi Soome rügement, ainult 
koosnedes eestlastest. Selles rügemendis kehtisid soome 
sõjaväe seadused ja määrused, väljaõppe eeskirjad, sise
korra reeglid jne. millega mina tuttav ei olnud, kuid 
millega rügemendiülemal iga päev tuli kokku puutuda. 

Pealegi oli minu soome keele oskus suhteliselt puudu
lik selleks, et olla Soome sõjaväes rügemendiülem. Olin 
küll keelt varem õppinud ja olles Eesti Kõrgemas Sõja
koolis lauanaabriks soome kolonel E. Kuuse!ale, olin 
talle abiks eesti keele õppimisel, saades seejuures ka 
praktiseerida soome keelt. Sellest oskusest piisas vahest 
küll lihtsaks jutuajamiseks, aga mitte rügemendi juhti
miseks Soome sõjaväes. Pealegi oli mul Soomes varem 
olnud üks vahejuhtum soome keelega, mis vaevalt ku
nagi ununeb. 

Enne kui andsin oma vastuse kolonel J. Maideie võt
sin ühenduse kindralinspektor kindralmajor J. Sood la ga. 
Ta ütles, et on asjast juba informeeritud ega soovitanud 
mul seda kohta vastu võtta. Arvas, et saan kasulikum 

olla Eestis. 
Kokkuvõttes leidsin, et soomepoiste rügemendiülem 

peab olema ohvitser, kes peale hea soomekeele oskuse 
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tunneb kohalikke olusid, Soome seadusi, sõjaväe mää
rusi, väljaõppeala ja lahingudoktriini ning seega eesti 
sõdurite huvide kaitsel saab olla palju kasulikum kui 
mina. Silmas pidades eeltoodu! ütlesin kolonel J. Mai
dele, et ma ei soovi selle rügemendi ülema kohale kan
dideerida. 

Eesti ohvitseridest sobinuks JR 200 rügemendiüle
maks kolonel A. Sinka, kes oli lõpetanud Soome Kõrge
ma Sõjakooli ning tundis Soome olusid ja sõjaväge. 

Soome armees teenisid tol ajal kolm Eesti Kõrgema 
Sõjakooli lõpetanud ohvitseri - kolonelid E. Kuusela, 
V. Savonen ja M. Ropponen, kes kõik valdasid eesti 
keelt ja võisid kõne alla tulla rügemendiülema kohal. 

Hiljem selgus, et rügemendiülemaks oli määratud ko
lonel E. Kuusela. See oli õige lahendus . .Ta oli suur eest
laste sõber, oma käitumises alati· sõbralik ja korrektne. 
Ta oli mu kauaaegne sõber. Peale isiklike kontaktide 
olin temaga alalises kirjavahetuses, mis kestis kuni tema 
elu lõpuni. 

Minu nime üleskerkimine eestlaste rügemendiülema 
kohale Soomes on vahest seletatav sellega, et mul oli 
rahuajal teatav kontakt Soome sõjaväe väljaõppekesku
sega ja kirjastusega. Meid huvitas tol ajal eriti lahingu
tegevus talvel ja kinnisel maastikul, metsas. Sellel alal 
olid soomlaste! juba vastavad väljaõppe-eeskirjad ja suu
red kogemused. Meil oli neid kogemusi, mida vajasime 
oma sõjaväe väljaõppe!, vähem. Soomlased omakorda 
olid huvitatud mõnest väljaõppealast meie sõjaväes, 
näiteks laskeasjandusest, mis meil oli suhtelislt kõrgel 
tasemel. Nii saime sõjaväe väljaõppealal mõtteid vahe
tada ja mõndagi vajalikku ja kasulikku tarvitusele võtta. 
Soomlased hindasid seda koostööd ja juunikuu 9. päeval 
1939 anti mulle Soome Vabariigi presidendi poolt Soo
me Valge Roosi Rüütelkonna I klassi rüütlirist 

Ühenduses selle mälestuskillu avaldami
sega tekkis kohe kaks küsimust: millal täp
semalt toimus jutuajamine ja kas taolist 
ettepanekut tehti ka teistele Eesti ohvit
seridele? 

VOttes novembris 1976 ühendust kolonel 
Lutsuga, vastas viimane, et ta el saa 
anda vastust kummalegi küsimusele. Kogu 
jutuajamine kolonel Maidega oli Oks plslasl 
selleaegses sOndmustikus, raamatu esialg
ses käsikirjas el olnud seda üldse sees ja 
see lisati juurde hiljem. NOOd, tagantjäre
le, on aega vOimatu täpsustada. 

Ka teisele küsimusele (kas taolist ette
panekut tehti tehti ka teistele eesti ohvit
seridele?) vastas kolonel Luts, et ta ei 
tea. Lisas aga, et sel ajal viibis Helsingis 
kolonel Ratlste. 

Võimallkust Eesti rügemendi moodustami
sest räägitakse Soomes esmakordselt vaba
tahtlike büroo kirjas komandostaabi ülemale 
30. nov. 1943. Samas tehakse ettepanek, 
et pataljoniülemate abld oleksid eestlased 
ja et ka rügemendi staap! paigutataks 
võimalust mööda eestlasi. Kirja ettevalmis
tamisel arutati ka võimalust, et moodusta
tav rügement saaks eestlasest ülemuse. 
(Mauno Inkinen "Kuidas JR 200 sündis?" 
"Põhjala Tähised" nr. 12.) 

Kuna rogement asutati 1944. aasta 
veebruaris ja samal ajal määrati kolonel 
Kuusela selle rügemendi ülemaks, pidi 
Maide jutuajamine kolonel Lutsuga toimu
ma enne seda. Et kolonel Luts küsimusele 

suuremat tähelepanu el pööranud (ja kind
ralmajor Soodia selle maha laitls), on selle
aegses olukorras täiesti arusaadav - umbes 
samaaegselt varises Leningradi JOlgus kokku 
saksa rinne ja eesti sOjaväelaste kogu 
tähelepanu oll pööratud kaitse organlseerl
mlsele Eesti piiridel. Punaväe pealetung 
Leningradi lillgus algas 14. jaanuaril ja 
kuu aega hiljem (14. veebruaril) tungitakse 
Mehlkoormas juba Ole Peipsi, kuld lüüakse 
tagasi. 24. veebruaril toimub Riigiküla 
lahing sillapea likvideerimiseks, l!saks muud 
lahlngullsed sündmused. 

Rügemendi ajalugu mainib kolonel Ratis
tet Helsingis kaks korda: 4. veebruaril oll 
tal nOupldamine Erik Laldi ja admlral Pit
kaga rügemendi kodumaale tagasimineku 
asjus ja märtsi !Opus nOupldamlne Marki 
ning Laidiga ("Soomepolsld", lk. 271, 135). 
Mis ülesanded kolonel Ratistet Helsingis 
olid, rügemendi ajaloost el selgu. Rüge
mendi ülem oll vähemalt viimatimainitud 
nOupldamlsel juba määratud ja tema kandi
datuur sel ajal rügemendiülema kohale el 
saanud enam olla aktuaalne. 

Teoreetiliselt on vOimallk, et temas soo
viti näha rügemendiOlema eestlasest abi, 
kes Eestisse minnes oleks vOtnud Ole rüge
mendi juhtimise. MO!emal pataljoniOlemai 
olid teatavasti eestlasest abld - esimesel 
kapten Pärlln, teisel major Peiker. Nagu 
öeldud, on see aga ainult teoreetiline spe
kulatsioon, igasugused andmed selle kohta 
puuduvad. 
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SOOMLASED EESTIVABADUSSÕJAS 

Soome sojaarh:iivis on mitmeid dokumente Eesti Vabadussojast, peami
selt neid, mis puudutavad Soome vabatahtlikke ja ingerlasi. Allpool 
esitame neist kaks, peale selle arvulise kokkuvotte Soome vabatahtli
ke üksuste suurusest ja nende kaotustest Eesti Vabadussoja rinnetel. 

Soome Sõjaarhiivi l!lhikokkuvOte 
hõimusõdade indeksi kaustas 

Oktoobrirevolutsioonile järgnenud bol!levlke valitsusperiood Eestis JOppes 
veebruaris 1918, kui saksa väed tungisid Eestis edasi, et sundida Vene 
rahuläbiraäkljaid järeleandmistele. 

Eesti kuulutati Iseseisvaks vabariigiks 24. veebruaril 1918, kuid juba 
järgmisel päeval jõudsid sakslased Tallinna. Okupatsloon kaotas oma jõu 
oktoobris 1918. 

Eesti Ajutine Valitsus hakkas korraldama riigikaitset, kuulutades alguses 
välja vabatahtliku ja veidi hiljem sundmobilisatslooni. 

Bol§evlkud r!lndasld Narva suunas juba 22. novembril. Narva kaotati 
28.11., millele järgnes pidev taandumine idas ja lõunas. 15.12. kaotati Rak
vere, 19.12. Valga, 12.12. Tartu jne. Aastavahetusel oli vaenlane vähem 
kui 50 kilomeetri kaugusel idapool Tallinna. Eesti Ajutise Valitsuse esinda
jad palusid juba novembris Soome valitsuselt abi. See el pidanud võimali
kuks regulaarvägede saatmist, kuid lubas värvata vabatahtlikke ja andis 
majanduslikku abi. Eesti valitsuse ja Soome abistamiskomitee (hiljem Eesti 
Abistamise Peakomitee) vaheline leping kirjutati alla 23.12.1918. Tolmkond 
sidus end 2000-mehelise vabatahtlike !lksuse moodustamisega, mis jagunes 
kaheks Iseseisvaks väeosaks major Ekströml ja kolonelleltnant Kalm! juhti
misel. Mannerheimi soovi arvestades valiti soome Oksuste Oldjuhiks kindral
major Martin Wetzer. Tema ja soome vabatahtlike Oksuste staap reisisid 
Eestisse 17 .1.19. 

25. jaanuaril 1919 nimetas ülemjuhataja kindral Laidoner Wetzerl lõuna
rinde Olemaks, kusjuures selle staap asus Tartus. 
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Ilmnenud eriarvamuste tõttu ja kuna ka Laidoner oli seisukohal, et käsu
tavat soome kindralit ei ole tarvis, sõitis Wetzer 8. märtsil tagasi Soome 
ja likvideeris 14. märtsil ka oma staabi. 

Esimese soome vabatahtlike Oksuse (Ekström) l. kompanii saabus Tallinna 
30.12.1918, Olejäänud osad 7. jaanuariks 1919. 

Eestlased hakkasid juba jaanuari alguses saavutama edu: 5.1. lOOdi puna
sed taanduma Aegviidu jaamast (umbes 70 km Tallinnast Idas). 12. jaanuaril 
saavutati Rakvere, 14. vabastati Tartu. Esimesel Iseseisvuspäeval 24. veeb
ruaril 1919 võis Laldoner teatada, et kogu Eesti oli vaenlastest vaba. 

Ekströmi Oksused transporditi koos eestlastega Kunda sadaroast meritsi 
Narva rindele vaenlase tagalasse ja Narva vabastati 18./19. jaanuaril. See
järel organiseeriti soomlaste esimene vabatahtlike Oksus kahepataljonillseks 
rügemendiks paigutusega Rakveres. Veebruari !Opul oli rogement kaitselahin
gutes Narva rindel, tuli sealt tagasi Rakverre ja reisis Tallinnast Soome 
22. märtsil 1919. 

Põhja Poegade (Kalm!) I pataljon saabus Tallinna 12. ja II pataljon 
23.1.19. ROgement lähetati lOunarindele. Otsustav lahing Valga vabastami
seks toimus Luhde Grosshofl mõisa läheduses (Paju kOlas 5 km Valgast 
loodes 31.1.19), mille järel vabastati Valga linna võitluseta. 

8. veebruaril oll Laidoner määranud Oksusele uued Olesanded, rrillle hulka 
kuulus edasitungimine Marienburgi suunas /Marienburg asub Põhja-Lätis, 
Valgast umbes 80 km kagus; paigas, kus raudtee pöördub lõunasse/. Põhja 
Pojad saavutasid lahlngulise võidu KolkkOlas 12.2.19. Volitusi ja ülesandeid 
oletades ründas Kalm kogu rogemendi jõuga Marienburgi, mida õnnestuski 
samal päeval vallutada. Seejärel tOmmati rügement 26. veebruaril tagasi 
Valka puhkusele. 

13.-28.3.19 võitles rOgement Petseri rindel. Aprilli esimesel poolel lähe
tati rügement tagasi Soome, väljaarvatud need, kes soovisid vabatahtlikult 
Eestisse edasi jääda. 

Esimene pataljon saabus Helsingisse 5. aprillil ja teine pataljon 10.4. 
II patarel võitles veel 22.4.-4.5. Mustjõel, mis asetseb Hargla alevist ja 
Valgast umbes 30 km kagus. 

Lahkarvamiste tõttu oli Kalm alates 7.3. oma ülesannetest vabastatud 
ja tema algatusel sõlmitud uued võitluslepingud loeti tühistatuiks. 

Eesti Abistamise Peakomitee otsustas oma tegevuse lõpetada 16.6.1919. 
Eesti VabadussOda kestis aga kuni 1919. aasta lõpuni. Aasta vilmasel 
päeval kirjutati Tartus alla vaherahu ja 2. veebruaril 1920 rahuleping, 
millega Nõukogude Liit /peaks olema "Nõukogude Venemaa" - tolm./ tunnis
tas Eesti Igaveseks ajaks iseseisvaks vabariigiks. 

(Soome keelest tõlkinud Ants Lahi) 
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Soome vabatahtlike arvuline koosseis: 

Pea- ja alamtolmkonnad 
Värbamls- ja teised toimkonnad 
Peastaap, intendantuur, haigla, kindral 
I Soome vabatahtlike pataljon 
Põhja Poegade rogement 

Wetzeli kahurvägi 

48 
93 

245 
1157 
2294 

Kokku 3837 

Eesti Vabadussõjas langes/suri 151 soomlast, haavatute nimekiri sisaldab 
252 nime. 

VOltluste raskusest annab pildi nende langemise aeg. 

Aasta 1919 J SVP PP staap 

5. jaan. - 11. jaan. 5 
12. jaan. - 18. jaan. 9 
19. jaan. - 25. jaan. 4 1 
26. jaan. - 1. veebr. 6 24 

2. veebr. - 8. veebr. 1 4 
9. veebr. - 15. veebr. 5 

16. veebr. - 22. veebr. 1 26 
23. veebr. - 1. märts 18 

2. märts - 8. märts 2 
9. märts - 15. märts 9 

16. märts - 22. märts 1 Il 
23. märts - 29. märts 7 
Aeg teadmata* 3 13 

Kokku 30 120 

Märkusi 

18. I vallutati Narva 

31. I toimus Paju lahing 

20. II vallutati Marienburg 
23.-25.11 tõrje!. lõunarindel 

Alates 14.III Petseri rinne 

Langenute üldarv 151 

Aeg teadmata* aeg teadmata, õnnetused, surnud hiljem haavadesse jne. 
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INGERI RÜGEMENT 

Kokkulepe Eesti Vabariigi ja Ingeri ajutiste valitsuste vahel 

L e p i n g. 
SM 85-121 

Eesti Vabariigi Ajutine Valitsus, mida järgmises Eesti Valitsuseks 
nimetatakse, ühelt poolt, ja Ingeri Ajutine Valitsus (Hoitokunta), mida 
järgmises Valitsuseks nimetatakse, teiselt poolt, on isekeskis järgmise 
kokkuleppe teinud: 

I§. Eesti Valitsus lubab Ingeri sõjakõlvulistel meestel Ole piiri 
ühise valve all Eesti poole pääle üle tulla, millal nad pääle läbivaata
mist ettemääratud ~astuvõtupunktides Eesti ametivõimude poolt 
tähendatud kohtadesse edasi toimetatakse, kus Eesti Valitsus nende 
korteri, toidu, riide- ja sõjavarustuse, nagu seda Eesti sõjaväed saavad, 
annab, ning ka võimaluse korraldamiseks ja sõjaväeliste harjutuste 
tarvis, mis Ingeri oma ohvitseride, tarbe korral ka vabatahtlikkude, 
Eesti ja Soome ohvitseride juhatusel sünnivad. 

2§. Eesti Valitsus lubab Soome kaudu sõitjate! Ingeri sõjakõlvulistel 
meestel Eesti poole pääle üle tulla, nendele vaba laevasõidu Soomest 
Eestisse anda ning toitmise laeva pääl korraldada, ja annab ka nendele, 
nagu 1. paragrahvis nimetatud, vägedele korteri, toidu, riide- ja sõja
varustuse, kui ka võimaluse sõjaväeliste harjutuste tarvis. Nende 
meeste läbivaatamine sünnib Soome piiril ühes Ingeri Valitsuse ja 
Soome esitajatega. 

3§. I. ja 2. paragrahvis nimetatud Ingeri sõjaväeosad on Eesti sõja
väe ülemjuhataja kasutada iseäralise Ingeri vabaväeosana ja Eesti 
Valitsusel on õigus neid tarvitada fronditaguses ja vahiteenistuses kui 
ka kõiksuguses tegevuses Ingeri sihil asuval frondil ja Ingeris. 

lngeri Valitsuse leping Eesti Valitsusega kestab Eesti kaitsesõja 
lõpuni, teda võib aga mõlema poole kokkuleppel ka enne lõpetada. 
Kui osa Jngerimaast enamlaste vägivalla alt vabastatud ja selle maa 
kaitseks oma väeosa tarvis on, siis on see üheks põhjuseks Ingeri 
väeosa Eesti teenistusest vabastada. 

4§. Palgasüsteemi osas käivad lngeri väeosad selle aja sees, kui 
nad Eesti Valitsuse tarvitada on, selle sama korralduse alla kui Eesti 
oma sõjavägi. järelikult on Eesti Valitsus kohustatud Ingeri Vabaväe
asadele varustuse, toidu ning korteri andma ning ohvitseridele, alam
ohvitseridele ja teistele sõjaväelastele palka maksma nende aukraadi 
ja tulevase ametiseisuse järele. Invallididele ja langenute omakstele 
annab Eesti Valitsus pensioni samade põhjusmõtete järele kui Soome 
Valitsus vastavatel kordadel. lngeri Vabaväeosades teenivatele Soome 
vabatahtllkkudele garanteerib Eesti Valitsus samad palgakasud kui 
Eesti Altamise Päätoimkonna poolt Eestisse saadetud vabatahtlikku
dele. 
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5§. Eesti Valitsus kannab kulud kõikidele lngeri Vabaväeosadele 
tarvilikkude ametikohtade ning ametikohtade tarviduste, ametnikkude 
palkade, korterite ning sõitude eest, olgu need ametikohad kas Eesti 
või Soome tegevusel, Eesti ülemjuhatuse hääksnägemise järele. 

6§. Eesti Valitsus kannab kulud lngeri Vabaväeosade tarvis korralda
tavate ambulanside ning kogu haigeravitsuse eest, muretsedes kõik 
tarbeasjad selle jaoks, andes toidu, korteri ning palga iseäralise lepin
gu järele arstidele, haigeravitsejatele, sanitääridele ning teenijatele 
selle aja jooksul, kui Ingeri väeosad Eesti Valitsuse käsutada on: kõik 
kulud Eesti Varustusvalitsuse normide järele. 

7§. Ingeri Vabaväeosade suuruse määrab ära varustuse võimaluse 
järgi Eesti sõjaväe ülemjuhatus. Ühes sellega määrab Eesti ülemjuha
tus ka suurtükiväe formeerimise ja sel korral annab Eesti Valitsus 
lngeri suurtükiväeosale sellekohase suurtükivarustuse. 

8§. Tingimata tarvilise Uhenduse alalhoidmiseks lngerisse ja Peter
burisse, kihutustöö tegemiseks seal ning kuulamistegevuse jaoks vaen
lase frondil ja selle taga annab Eesti Valitsus tarvilise rahamäära 
välja. 

9§. Ingeri vabaväeosade ülemust ning meeskonda karistatakse kuri
tööde eest Eesti Sõjaseaduse järele või saadetakse Eesti Vabariigist 
ära. Kuritööde uurimine ning karistuste täidesaatmine käib Eesti 
kohtuvõim ude all. 

10§. Ingeri väeosa lõpetamise või tema lahkumise puhul Eesti ülem
juhatuse alt jääb kõik tema sõjaväeline varustus Eesti riigi omaks. 
Tahetakse see varustus Ingeri väeosa kätte tarvitada jätta, kui viima
ne juba mujal iseseisvalt oma tegevust jätkab, siis tuleb mõlemal 
poolel selles asjas uuesti kokku leppida. 

Il§. See leping maksab 3-ndamas paragrahvis nimetatud ajakohani. 

12§. Seda lepingut on kaks ühesugust eksemplari kirjutatud, kumbki 
nii Eesti kui Soome keeles, ja nendest jääb üks mõlemale asjaosaiisele. 
Lahkarvamiste korral lepingu tõlkimises on Eesti keeles kirjutatud 
eksemplar otsustav. 

/Lepingu originaaleksemplaris esineb parandus, mis on kantud selle 
lõppu käesoleval kohal märkusena: "Parandatud: osa lngerimaast"/ 

Tallinnas 26. märtsil 1919 
Eesti Ajutise Valitsuse nimel 

Inkerin Väliaikaisen Hoitokunnan valtuuttamina 
].A. Savolainen 

Liikenne ja kulkulaitosasiain hoitaja 
I= kaubandus- ja transpordiküsimuste hoidja/ 
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K. Päts 
Peaminister 

P. Tapanaineo 
Sotaasiainhoitaja 

I= sõjaasjade hoidja/ 

"' 

1980-1985 SURMA LÄBI LAHKUNUD 

SOOMEPOISSE 

TONIS SALUM 
Sünd. 18. okt. 1924 Viru-Roelas, surn. 2. dets. 1980 Stokholmis. 
Kuulus JR 200 Il pataljoni. Metsateadlane. Töötas Rootsi Riigi
metsade Valitsuses metsaUlemana. 

EDGAR TOOMAR 
Sünd. 16. aug. 1917, surn. 23. veebruaril 1981 Göteborgis. 

JUHAN TAMMKÕRV 
Sünd. 25. mail 1899 Tallinnas, surn. 20. märtsil 1981 Torontos. 
Teenis JR 200 I pataljonis, hiljem mereväes. 

EVALD VOOGJÄRV 
Sünd. 23. mail 1919 Viinistus, surn. 4. juunil 1981 Pictonis, 
Kanadas. Teenis JR 200 I pataljoni KK kompaniis. 

ANTS KERSON 
Sünd. 24. märtsil 1918 Valgamaal, surn. 1. juulil 1981 Torontos. 
Teenis JR 200 tankitõrjekompaniis ohvitserina. Töötas Torontos 

õigusteadlasena. 
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ARNOLD VAHTER 
Sünd. 6. sept. 1919, surn. 29. aug. 1981 Göteborgis. 

GEORG ABI 
••• surn. 1981 Kanadas (või USA-s?). Oli tegevohvitser Eesti 
Vabariigi kaitseväes, viimati kapten ratsarügemendis Tartus. 
Soome sõjaväes kuulus JR 200 staabi koosseisu. 

RUDOLF NOMM 
••• surn. 1981 Stokholmis. Oli üks vanemaid soomepoisse. Elukut
selt meremees. Osales muuseas 1941 lahingutes Hangö rindel. 

LEMBIT LÕHESAAR 
••• surn. 1981 Lääne-Rootsis. 

ARVI HEIN 
Sünd. 8. jaan. 1925, surn. 4. jaan. 1982 Göteborgis. 

HUGO AGAMA 
Sünd. 4. jaan. 1920 Kolgas, surn. 24. jaan. 1982 Huddinges (Stok
holmis). Teenis Soome mereväes. 

EVALD UUSTALU 
Sünd. 19. jaan. 1912 Tallinnas, surn. 10. märtsil 1982 Lundis. 
Astus Soome sõjaväkke (Vallila pataljoni) aprillis 1943 ja lõpetas 
ohvitseride kooli. Ajaloolane ja diplomaat. Koostas koos Rein 
Mooraga teose "Soomepoisid" ja tegi sellest ingliskeelse kokku
vötte "For Freedom Only". E. Uustalu oli JR 200 Sõprusühingu 
auliige. 

PEETER SÄGI 
Sünd. 21. juulil 1922, surn. 19. märtsil 1982 Torontos. Teenis 
JR 200 ridades. Töötas joonestajana Torontos. 

ARVO PÄRLI 
Sünd. 30. nov. 1912 Laiuse!, surn. 29. juunil 1982 Barries, Kana
das. Teenis JR 200 Esikunta auto- ja suurtükikompaniis. 

ILMAR AINSAAR 
Sünd. 23. sept. 1922 Valgas, surn. Il. juulil 1982 Helsingis. 
Teenis nooremseersandina JR 200 XIV (tankitõrje-) kompaniis. 
Elas ja töötas Soomes (muuseas muusikaõpetajana). 

LEONHARD LOTTERMANN 
Sünd. 26. dets. 1914, surn. 19. nov. 1982 Göteborgis. 

UDO TOOME 
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Sünd. 29. nov. 1918 Eestis, surn. 23. nov. 1982 Farstas (Stokhol
mis). Leitnant JR 200-s. Viimastel eluaastatel töötas masina

insenerina. 

INGOMAR NETLIV 
Sünd. 1923 Tallinnas, surn. 1982 Austraalias. Löpetas Soomes 
ohvitseridekooli, läks Eestisse, kust evakueerus Saksamaale ja 
emigreerus Austraaliasse. Viimased paarkümmend aastat töötas 
YMCA direktorina. 

ALEKSANDER RAUK 
Sünd. 1. okt. 1908 Tallinnas, surn. 1982 Thunder Bay's Kanadas. 
Teenis JR 200 ridades • 

ROLAND LIIVA 
Sünd. 6. aug. 1922, surn. 15. jaan. 1983 Göteborgis. 

PAUL SAAR 
Sünd. 19. dets. 1919 Narvas, surn. 7. juunil 1983 St. Martin'is 
Kanadas. Teenis JR 200 ridades. Töötas joonestajana Torontos. 

ENDEL KIVI 
Sünd. 24. mai! 1926, surn. 8. juuni I 1983 Göteborgis. 

EDGAR MERELAID 
Sünd. 3. juunil 1923 Loksal, surn. 18. juunil 1983 Torontos. Tee
nis Soome sõjaväes. Töötas tekstiilitööstuses Torontos. 

MEINHARD VAHER 
Sünd. 31. märtsil 1923 Haljalas, surn. 14. juulil 1983 Torontos. 
Teenis JR 200 I pataljoni I kompaniis. Töötas ehitustöölisena 
Torontos. 

HARALD MANG 
••• surn. 19. juulil 1983 St. Martin'is, Kanadas. Teenis JR 200 
I pataljonis. Kuni pensionile jäämiseni omas trükikoda Torontos. 

UNO SAAG 
Sünd. Tartus 21. juunil 1918, surn. 6. augustil 1983 Stokholmis. 
Teenis JR 200-s. Viimastel aastatel töötas arhitektina. 

EV ALO PAEMURD 
Sünd. 26. okt. 1919 J õelähtmes, surn. 16. sept. 1983 Hamiltonis, 
Kanadas. Teenis Soome sõjaväes. Töötas terasetööstuses Hamil
tonis. 

AGU ARU 
Sünd. 14. jaan. 1923, surn. 3. okt. 1983. Töötas ehitusinsenerina 
Stokholmis. 

ALBERT PRÜMMEL 
Sünd. 29. mail 1923 Harjumaa!, surn. 2. märtsil 1984 Torontos. 
Teenis JR 200 ridades. 

29 



ELMAR ONNO 
Sünd. 18. märtsil 1924 Tallinnas, surn. 21. jaan. 1984 Torontos. 
Teenis JR 200 ridades. 

LEMBIT TIIDO 
Sünd. 14. veebr. 1922 Palmses, surn. 29. mail 1984 Torontos. 
Teenis JR 200 I patpljoni II kompaniis. Töötas Torontos iseseisva 
maalritöö-ettev6tjana. 

V ALENTlN KANTS 
Sünd. 13. märtsil 1919 Tartus, surn. Il. juunil 1984 Torontos. 
Teenis soome s6javäes. 

HJ ALMAR VILBASTE 
Sünd. 3. sept. 1922 Kaberneemes, surn. 5. juulil 1984 Torontos. 
Teenis Soome s6javäes. 

JULIUS OHSOLIN 
Sünd. 27. juunil 1912 Viljandis, surn. 30. aug. 1984 Torontos. 
Teenis JR 200 I pataljoni III kompaniis ohvitserina. Töötas amet
nikuna lennukitööstuses. 

LEONHARD JAANIMÄGI 
Sünd. 13. jaan. 1919 Tapal, surn. 9. nov. 1984 Warkworth'ts, 
Kanadas. Teenis mereväes, lõpetades mereväeohvitseride kursu
sed. Töötas joonestajana Torontos. 

OTTO KUULEP 
Sünd. 9. jaan. 1910, surn. 3. dets. 1984. Eesti reservohvitser. 
Teenis Soome s6javäes. Viimastel aastatel elas Älveseredis (Lää
ne-Rootsis). 

VELLO HENRIK ARAK 
Sünd. 23. juulil 1923 Haapsalus, surn. 10. dets. 1984 Stokholmis. 
Kuulus JR 200 II pataljoni. Töötas insenerina Stokholmis. 

ELMAR KIROTAR 

Kapten Elmar Kirotar, Eesti Vabadusristi II liigi 3. järgu kavaler, 
oli sündinud 22. aprillil 1899 ja suri Stokholmi lähistel 86 aasta 
vanuses. Tema matusetalitus toimus 7. oktoobril 1985 Stokholmis 
\lorra kalmistul ja seda toimetas peapiiskop Konrad Veem. Järele
hüüdeid ütlesid Eesti Üliõpilaste Seltsi esimees Heino Vadi ja kooli
vend, Eesti Vabadusristi kavaler Elmar Nerep, Eesti Ohvitseride Kogu 
nimel major Mihkel Martsoo ja soomeposite nimel Endel Ruberg 
Torontost. 
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Elmar Kirotar oli Eesti Vabadussõja algfaasis eestipoolne sideohvit
ser Soomes, nn. Ekströmi pataljoni juures, mille saabumist Eestisse 
detsembris 1918 tal õnnestus kiirendada ja mille koosseisus ta võttis 
osa lahingutegevusest Eesti pinnal. 

Iseseisvuse päevil tegutses E. Kirotar diplomaadina Eesti Vabariigi 
välisministeeriumi teenistuses ja oli hiljem selle Oldosakonna juhataja. 
Soome Jätkusõja perioodil oli ta ohvitserina rakendatud Soome Pää
maja juures ja pidas sidet eestlastega J alaväerUgemendis 200. Oma 
pagulasaastaid veetis ta koos perekannaga Stokholmis, kus ta oli 
mõnda aega USA Rootsi suursaatkonna teenistuses. 

Elmar Kirotar oli silmapaistev isiksus Eesti ajaloos nii Vabadussõja 
päevil ohvitserina kui Eesti iseseisvuse aastail diplomaadina. Tema 
võimed ja autoriteet leidsid rakendamist ka ühise võitluse huvides 
sõjapäevil Soomes. 

KARL PÄRNOJA 
Leitnant Karl Pärnoja suri Torontos 16. jaanuaril 1985 pärast 

pikemaaegset rasket haigust. Ta oli sündinud Vändras 11. novembril 
1916. Kadunu oli kaadriohvitser iseseisva Eesti sõjaväes. Okupatsiooni
de keerises siirdus Soome, kus ta oli ohvitser JR 200 I pataljoni 
koosseisus ja siirdus rindele Karjala Kannasel. Soome Armeest 1944 
Eestisse siirdunud vabatahtlike koosseisus määras kapten Voldemar 
Pärlin leitnant Karl Pärnoja Esimese pataljoni ülemaks. K. Pärnoja 
võttis juhtivalt osa pataljoni vastupealetungilahinguist Tartu all augus
ti lõpul 1944, kus ta sai mürsukillust haavata. Karl Pärnoja loobus 
aeganõudvast ravimenetlusest ja pöördus rindele tagasi võitlustegevust 
juhtima. Kui pataljoniülem kapten V. Pärlin sai vaenlase lennupommist 
2. septembril raskesti haavata ja hiljem haiglas suri, juhtis leitnant 
Pärnoja jalahaavast hoolimata pataljoni võitlustegevust Tartu tagasi
vallutamiseks, nagu siis veel loodeti, suurtest kaotustest hoolimata. 
Kaasautorina on Karl Pärnoja neid lahinguid septembris 1944 Tartu 
lähistel põhjapool Emajõge lähemalt kirjeldanud ajaloolises koguteoses 
"Soomepoisid", mis ilmus Evald Uustalu ja Rein Moora toimetuse! 
Torontos 1973. Karl Pärnojast on säilinud 1945.a. jaanuaris koostatud 
sõjamälestuste käsikiri "Tagasi kodumaale". 

Karl Pärnoja matusetalitus toimus Torontos Peetri kirikus, kus ta 
põrmu juures soomepoisid seisid auvalves. J ärelhüüdeid ütlesid Eesti 
RatsarOgemendi ja Eesti Ohvitseride Kogu nimel Arvo Lehari, Soome
poiste Klubi esimees Edgar Marten, Artistic Woodwork Co. poolt joh. 
Vihma, Toronto Eesti Võimlejate Ühingu nimel Raffi Moks, Vändra 
gümnaasiumi endiste õpilaste poolt Aleksis Koppel ja segakoori Canta
nete Domino esimees juhan Lannes. 
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KAUL-ANDRUS KADAK 
Vänrikki ja õigusteadlane Kaui-Andrus Kadak oli sündinud Harjumaal 

Kõo vallas 24. mail 1903, kuid oli päritolult hiidlane. Ta lõpetas 
Tartu ülikooli õigusteaduskonna ja töötas Eesti Vabariigis kõrgema 
riigiametnikuna. Vabatahtlikuna Soome sõjaväkke astudes anti talle 
tema kvalifikatsioone arvestades sõjaväeametniku staatus leitnandi 
aukraadis ja määrati haridusohvitseriks väljaõppe! olevate eesti üksuste 
juurde, kus ta esines loengutega erinevatel teemadel. Kuna Kaul-And
rus Kadakul Eesti sõjaväe ajateenistusest oli kaasas ainult kaprali 
aukraad, liitus ta Eesti ohvitserikursusega ja lõpetas selle vänrikki 
aukraadis. Pärast Soome vaherahu N.Liiduga saabus ta a. 1944 põgeni
kuna Rootsi, kus töötas erinevatel ametialadel. Rootsi-aastail võttis 
ta juhtivalt osa koos teiste Eesti iseseisvusaegsete poliitikutega välis
võitluslikust ja rahvuslikust tegevusest. Järgnes veerandsada aastat 
pedagoogilist tegevust Lõuna-Aafrikas gümnaasiumi õppejõuna koos 
abikaasa Tiiuga, kes iseseisvas Eestis toimis juhtiva kodumajandus
teadlasena. Aastal 1974 ilmus Stokholmis Kaul-Andrus Kadaku 
memuaarteos "Mitme taeva all", mis on üks kõrgetasemelisemaid 
teoseid eesti memuaarkirjanduse varamus. Viimased kümmekond aastat, 
kuni oma surmani 1985, oli K.-A. Kadaku ja ta abikaasa Tiiu elupai
gaks Toronto koos elava osavõtuga rahvuskultuurilisest tegevusest. 
Kadunu saadeti viimsele puhkusele siiras leinas vastavate auavaldus
tega. 
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SÕJAINVALIIDID 

Soome tahab tasuda oma auvOlga oma 
sOjainvaliididele. Neid ravltakse, neile 
makstakse pensioni ja abirahasid. Sama 
sotsiaalset abi saab ka elades väljaspool 
Soome piire. Kõiki sOjavigastatuid kohel
dakse võrdselt, vaatamata praegusele asu
kohamaale. Kuid raske on saada kontakti 
nende välismaal elavate sõjainvallididega, 
neid nende õigustest informeerida, kuidas 
neid abistada. 

Möödunud aastal uuriti Soome sõjainva
liidide olukorda Lõuna-Rootsis. PUüti leida: 
1. sõjainvaliide, kelle vigastused viimaste 
aastate jooksul on halvenenud ja kes see
tõttu oleksid õigustatud saama suuremat 
pensioni; 
2. sõjalnvaliide, kes enne 31. dets. 1960 
olid kapitallseerinud oma kahjutasu (nendel 
on õigus lisapensionile); 
3. söjainvaliide, kes ei saa toetust söjavi
gastuste või söja ajal saadud haiguste eest 
vöi kelle haigus (vigastus) paranes, kuid 
nUüd, vanuse l!sandudes, annab ennast 
uuesti tunda. 

Uurimus näitas, et Lõuna-Rootsis leidus 
umbes 300 söjainvalildi, kellel toetus täie
likult puudus või kelle toetus oll väiksem 
seadustes ettenähtust. Nende hulgas oli ka 
eestlasi, soome söjainvaliide. 

lnvallidipensioni on vöimalik saada, kui 
on kaotatud Ule 10 % tööjöust. Toetuse 
suurus ei olene praegusest elukohast, ka 
välismaal elavad invaliidid on öigustatud 
seda saama. 

Toetust saab, kui on töestatud, et vigas
tus vöi haigus tekkis söja ajal. Kui tõend 
sobib selleaegne arstitunnlstus, märkus 
sl'lduripassis ravi kohta haiglas, pealtnägija 
tõend vöi ka tõend sõjameditsiinilises arhii
vis. Seega ei ole tõend haiguseajast vajalik, 
jätkub kaasvöitleja-pealtnägija kinnitusest. 

Lähemat Informatsiooni toetuse ulatusest, 
usaldusarstldest, vajalikest tõenditest ja 
muust võib Rootsis saada Sotainvalidien 
Ruotsin Veljesosastost (Finlands Krlgsinva
liders Brödarföreringen), Sandhamsgatan 
60 nb, 115 28 Stockholm või telefonil 
08 I 61 17 OI. Teistes maades näiteks 
Soome konsulaatldest. 

Kuna on karta (Lõuna-Rootsi kogemuste!), 
et just Uksikui t elavad sõjainvaliidid ei 
saa toetust (või ei ole teadlikud toetuse 
saamise võimalustest), peaksid kõlk relva
vennad oma kaasvõitlejaid nendest vOlma
lustest informeerima. 

Soome tahab tasuda oma auvõlga. 
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Edgar Martin 

SOOMEPOISID KANADAS 

Soomepolste Klubi Torontos tegevusse 
till teatavat elevust EST0-84 tolmumine 
Torontos. Muidu on aastatega kaasuv vana
nemine ja väsimus surunud oma pitsati ka 
soomepolste tegevusele. 

Raske on saada osavlltjaid kokku Isegi 
peakoosolekule - sinna Ilmuvad tavaliselt 
juhatus ja veel 5-6 kaasvllltlejat. Seetllttu 
tegutseb juhatus alates 1982. aastast ainult 
kolmelllkmellsena: esimees Edgar Marten, 
abiesimees ja laekur Endel Tlgane ja sek
retär Leander Ots. 

Viimase kolme aasta jooksul on tulnud 
Igavesele teekonnale saata 18 kaasvllltle
jat, kellest suurem osa on lahkunud lisaks 
üsna varajasls aastais (kuuekümne ringis). 

Aastate jooksul kujunenud traditsioone 
ja kokkutulekuid on siiski püütud jlludude 
kohaselt elus hoida. 

Koos JR 200 38. aastapäeva pühitsemi
sega aprillis 1982 pühltsetl ka sotiiaspasto
ri, praost Oskar Puhmi 70. sünnipäeva ja 
erruminekut. Päevakohase kllne pidas EV 
aupeakonsul I. Helnsoo. Heino Turu kandis 
ette juubiiariie pühendatud luuletuse Arved 
Viirlaidilt ("Sangarite saatja"). 

Augustis toimusid ksv. Mart Relgami 
suusakuurordis traditsioonilised suvepäevad. 
Osavlltjald oll koos abikaasadega 30 ümber. 
Kavas Ikka veel tavalised võistlused: lask
mine püss1st ja püstol1st koos granaadihei
detega. Sellele järgnes lllunasöök ja koos
viibimine. 

Novembris toimus langenute mälestus
jumalateenistus koos Toronto Vllltlejate 
Ühinguga. Sellega ühenduses oli lipuvalve 
soomepolste mälestusmärgi ees. 

Skautide-galdide uudismaa-aktsiooni toe
tati majanduslikult. Lisaks "Kotkajärvele" 
annetetud sajale dollarile annet at! J llekääru 
Laste SuvekoduJe 50 dollarit. 

Seoses ksv. Rain Rebase kOlaskälguga 
Torontosse toimus väiksem omavaheline 
koosviibimine, kus muuhulgas ksv. Rebas 
andis ülevaate järelravi võimalustest Soome 
slljas vigastatud kaasvllitlejatele. 

1983. aastal algasid koosolekud EST0-84 
toimuvate slljameeste ürituste kavandami
seks. Erlpalgellste üritustena selle aasta 
raamides vlllks esile tllsta kaasvllitlejate 
fimar Heinsoo ja Kaul Kadaku ommarguste 
sünnipäevade pOhltsemlst. 
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EV aupeakonsul Ilmar Heinsoo sünnipäe
vapeost viltsid osa klllk Kanada eesti orga
nisatsioonid. Kusjuures soomepolsid olid 
üheks korraldavsks organlsatsioonlks. Piira
tud arvuga peokllnelejate hulgas ütles 
juubiiariie tema 60-ndal sünnipäeval tervi
tusi ka meie klubi esimees Edgar Marten. 
Arved Viirlaidi päevakohase pOhenduse esi
tas kirjaniku abikaasa Hilja Viirlald. 

Samuti tervitati ka ksv. Kaul Kadak'ut 
tema 80-ndal sünnipäeval. Suurema osa 
pidulistest moodustasldki soomepolsld. 

Kindral Laldoneri sajanda sünniaastapäe
va aktusel esitas ülevaate tema elust 
kaasvllitleja Valdo Lillakas. 

Narva lahingute mälestuskokkutulekul 
Eesti Majas esitas Edgar Marten Arved 
Viirlaidi selleks puhuks loodud pikema 
pOhenduse "Narva". 

1984. aasta märtsis toimus JR 200 40. 
sünnipäeva koosviibimine Eesti Majas. Osa
vlltjate arv oli kaheksakümne ümber. Päe
vakohaste kllnedega esinesid EV aupeakon
sul ksv. Ilmar Heinsoo ja ksv. lgnas 
Tõrmaküla. Praost Oskar Puhm pidas pal
vuse. MAiestades iangenuld, ütles ta: 

"jumal on vabadus. Kes tema nimel 
võitlevad, villtlevad vabaduse eest." 

Külalistena tervitasid meie juubeli koos
vlibimlst Toronto Eesti Vllitlejate Ühingu 
esimees Ülo Tamre ja Eesti Vllltlejate 
Liidu esimees Kalju Tori. Meelelahutusliku 
osa eest hoolitsesid noored lauljatarld Evi 
Valge ning lled Heldi ja Linda Laikved, 
kes esitasid populaarseld slldurliaule. 

EST0-84 till kokku soomepolsse Igast 
ilmakaarest. Selle Orltuslst tahaks esile 
tõsta Sheratonl hotellis toimunud sMuri
õhtut, mis valmistati ette ja vildi läbi 
ühiselt teiste slljameeste organisatsioonide
ga ning sama päeva ennelõunal toimunud 
Slljameeste Konverentsi. Viimasest oll 
soomepolste osavlltt kahjuks kaslnavllltu. 
Üllatuseks kujunes Suomen Asenveljenllitto 
juhatuse osavlltt. Nad tllid konverentsile 
tervitusi ja asetasid ühise vllltiuse kinnitu
seks kllikideie konverentsist osavlltvate 
ühingute esimeestele rinda Asenveljenilltto 
rinnamärgi. 

Vabadusrongikäigus moodustasid soome
polsid omaette rühma, marssides Ole hulga 
aja jälle oma vllltiuslipu järel. Oll tore 

vaadata, kuldas mllnegl mehe nllrgenenud 
rOht rivis sirgeks muutus. Kaasa marssisid 
ka soomepolste perekonnalllkmed. 

Slljalnvallidide ESTO-le toomise aktsioo
ni toetasid soomepoisid tuhandedollariilse 
annetusega, millest ligi 900 pandi kokku 
märtsis toimunud aastapäeva koosviiblmisel. 
Slljalnvaliidide hulgas oll ka kaasvllitleja 
Henno Kriis Saksamaalt. 

23. oktoobril toimus Eestlaste Kesknllu
kogu, Eesti Liit Kanadas, Toronto Vllltlejate 
Ühingu ja Soomepolste Klubi ühisel korral
dusel Eestist lahkumise 40. aastapäeva 
mälestusaktus. Eesti Maja oll puupüsti 
rahvast täis. Aktusel esines ülevaatega ' 

Kalju Valdmaa 

JR 200 I pataljoni vllitlustest Tartu all 
ksv. Edgar Marten. 

Möödunud aasta 11. novembril toimus 
taas langenute mälestusjumalateenistus 
ühiselt Toronto Vllitlejate Ühinguga Peetri 
kirikus. Teenis llpetaja Heinsoo. Mälestus
märgile asetati pärg. 

Soomepoiste Klubi tegevusest anti ka 
lühike ülevaade Ilmuvasse koguteosesse 
"Eestlased Kanadas", mille toimetajaks on 
ksv. Valdo Lillakas. 

Toronto, 24. nov. 1984 
Edgar Marten 

JR 200 SÕPRUSÜHINGU KROONIKAT 

1981-1984 

Pärast "PIIhjala Tählstel" nr. 15 avalda
tud JR 200 Sllprusühingu tegevuse ülevaa
det on jälle neli vilgast tegevusaastat 
ajalukku veerenud. Nende aastate jooksul 
on ühingu liikmeskond olnud enam-vähem 
stabiilne. Et see nli on olnud, tuleneb 
sellest, et neid, kes meie hulgast manalas
se varlsenud, on olnud umbes sama palju 
kui neid, kes juurde tulnud (nii relvavendi 
kui sllpru). Tegevus on kulgenud traditsioo
niliste ürituste näol. 

Üheks pllhlllseks trad i tsioonlks on kujune
nud JR 200 asutamise aastapäeva tähista
mine Iga aasta veebruari alguses, rügemen
di loomispäeva läheduses, mis on 8. veeb
ruar 1944, mil Soome marssal Mannerheim 
kirjutas alla vastavale käskkirjale. Aasta
päevaga seoses on toimunud sllprusOhingu 
aasta-peakoosolek ning pidulik illunasöök 
külaliste ja päevakohase kavaga. Sllprus
Ohlngu aastapäev Ohtub rügemendi aasta
päevaga, kuld ühing on 10 aastat noorem, 
nli nagu sellest varemgi "PIIhjala Tähistel" 
veergudel kirjutatud. 

"PIIhjala Tählstel" numbrites on toodud 
ka JR 200 Sllprusühingu tegevuse pllhiees
märgid - hoida alal ning tugevdada soome
polste omavahelisi sidemeid ja säilitada 
mälestusi. Samaaegselt on ühing pidanud 
oma ülesandeks ka langenud relvavendade 
mälestamlst ja selle mälestuse jäädvusta
mist. 

Alljärgnevalt tutvustan sllprusOhlngu 
viimase nelja aasta ettevõtmisi kronoloogi
lises järjekorras. Esmalt aga kaks tähtsai
mat nendest: 

I. JR 200 Sllprusühingu korralisel koosole
kul 13. veebruaril 1982 valiti Evald Uusta
lu ühingu auliikmeks, kes on seega meie 
kolmas aulilge (varem valitud aulilkmed 
on Eino Kuusela ja Karl Talpak). Kahjuks 
lahkus Evald Uustalu manalasse juba paar 
nädalat peale tema austamist. 
2. Tähtsaimaks sammuks, mida JR 200 
SllprusOhlng vaadeldaval ajavahemikul on 
astunud, vllib pidada peakoosolekul 12. 
veebruaril 1983 ühel häälel vastu viletud 
otsust ühineda Soome Slljaveteranlde Liidu 
Rootsi osakonnaga kui selle tälslllguslik 
liige. See samm tähendab, et ka meil on 
avanenud võimalus saada puhkuseravi Soo
mes, millega seal kaasnevad teatavad 
soodustused. 

Muust tegevusest võib märkida järgmisi 
ettevilt mis!: 

* 14. veebruaril 1981 peeti JR 200 Söp
rusühingu peakoosolek. Sellel toimus Ohtlasi 
ka JR 200 asutamise 37. aastapäeva ja 
Sllprusühlngu 27. aastapäeva tähistamine. 
'\leid päevi tähistati öhtusöögl ja koosviibi
misega Eesti Majas Stokholmis. Päevakoha
se ettekande pidas Ilmar Talve, esitades 
lisaks oma loomingust humoreske sildurielu 
teemadel. Aare Seemre tutvustas diaposl
tilvide abil mälestusi söjateedelt Soomes. 
Muustkalises osas esines laulupaladega Kaa
rina Pekkonen, keda klaveril saatis Helga 
Andreae. 
* 26. septembril 1981 esindasid JR 200 
E. Aasmaa, A. Seemre ja K. Valdmaa 
Soome Söjalnvalildide Liidu Rootsi osakon-
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na lipu llnnlstamlsel Soome kirikus Stok
holmls, seistes auvalves Eesti sini-must
valge lipuga. 

* 5. detsembril 1981, Soome Vabariigi 
64. aastapäeva tähistamisel Soome sõja
veteranide ja Soome slljainvaliidide Rootsi 
osakondade poolt Stokholmis, esindas JR 
200 K. Valdmaa, kes asetas aktuse suval
vesse telste organisatsioonide lippude kiir
vale ka Eesti Vabariigi sini-must-valge lipu 
ning andis edasi JR 200 tervltused. 

* 13. veebruaril 1982 toimus JR 200 Sllp
rusühingu üldkoosolek, millest võttis osa 
24 liiget. Sellele järgenvalt tähistati JR 
200 asutamise 38. aastapäeva ja Sõprus
ühingu 28. aastapaeva ühisel koosviiblmlsel 
Eesti Majas Stokholmis. Sellel valiti Evald 
Uustalu Ohel häälel ühingu aulllkmeks (nagu 
juba eelpool mainitud). Koosviibimisest 
vllttis osa ka Soome organisatsioonide esin
dajaid: Soome SOjaveteranide Liidu Rootsi 
osakonna esimees Axel Ax, Stokholmi osa
konna esimees Kaukko Painivaara ja Solna 
Soome veteranide esimees Olavi Sundstrõm, 
Soome SOjalnvallldide Rootsi osakonna sek
retär Ursula Valtari, endine rügemendi 
ohvitser A. Kahila Soomest ja veel mllned 
Soome organisatsioonide esindajad. Kokku
tulekul esines teemal "Nüüdne olukord 
Eestis ja Baltikumis üldse ning suureneva 
venestamlse tendentsldest" ettekandega 
Ülo lgnats. Laulusolistina esines Vuokko 
Saderlnne, keda saatis klaveril Erkkl 
Muukkonen. 

* 4.detsembrll 1982, Soome Vabariigi 65. 
aastapäeva traditsioonliisel tähistamisel, 
milline oll korraldatud soome organisatsioo
nide poolt, tervitas kokkutulnuid JR 200 
nimel Ilmar Laan. 

* 12. veebruaril 1983 toimus Eesti Majas 
Stokholmis JR 200 Sllprusühingu korraline 
üldkoosolek, millele saabus 26 liiget. Selle
le järgnevalt tähistati JR 200 asutamise 
39-ndat ja sõprusühingu 29-ndat aastapäe
va ühise koosviibimisega koos sõprade ja 
külallstega. Mainitud koosolekul tehti üks 
tähtsamaid otsuseid: ühlnetl Soome Sllja
veteranlde LIIdu Rootsi osakonnaga. Koos
vilblmlsel pidas ettekande "Soome andis 
N.LIIdule välja 400 eestlast" Esmo Ridala. 
Muuslkallses osas esines lauljanoa Kaarina 
Pekkonen, keda klaveril saatis muusika
direktor-kapellmelster Erkki Muukkonen. 

Soomest saabunud külalisele ja rügemen
di JR 200 endisele ohvitserile kapten Aapo 
Kahiiale anti tema 70. sünnipäeva puhul 
ja rügemendis tehtud töö ning JR 200 Sllp
rusühingule osutatud teenete eest üle 
meie sllprusOhlngu standart. Samuti austa
ti standartl üleandmisega sllprusühingu 
endist esimeest Väino Eskenit. 

Koosviibimisest vllttis osa Soome Sõja
veteranide Liidu Rootsi osakonna esimees 
Axel Ax, Stokholmi osakonna Psimees 
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Kaukko Painivaara ja Solna osakonna esi
mees Olavi Sundstrõrn ning Soome Slljain
valildide Rootsi osakonna esimees J olli 
Hella, kes kinkis JR 200 SõprusühinguJe 
invaliidide osakonna standarti. Koosvl!blmi
sest võttis osa kokku 50 inimest. 

* 12. märtsil 1983 peeti Soome SOjavetera
nide Liidu Rootsi osakonna aastakoosolek, 
millest JR 200 esindajatena viltsid osa 
I. Laan, A. Seemre ja K. Valdmaa. Soome 
kirikus ja kiriku mälestustahvll juures 
austati pärgade asetamise ja lippude suval
vega Soome sildades langenuld, kus JR 200 
esindajana viibis Eesti sini-must-valge lipu
ga K. Valdmaa. 

* 28.-30. oktoobril 1983 tähistati 40 aas
tat tagasi toimunud sllltu Eestist Soome 
ühlsslllduga Rootsist Soome. 

* Il. veebruaril 1984 toimus rügemendi 
JR 200 40-nda ja selle sllprusühlngu 30-nda 
aastapäeva tähistamine üldkoosolekuga ja 
sellele järgnenud juubelikoosvllblmlsega. 
Üldkoosolekust vOtsid osa 29 JR 200 SOp
rusühlngu liiget ja ühisest koosviibimisest 
kokku 90 Inimest. 

Juubelikoosviibimisest viltsid osa JR 200 
viimane staabiülem, Mannerhelml risti 
kavaler kolonelleltnant Eero Klvelä ja 
tema adjudant kapten Lasse Sandbacka 
ning kolonel Kuusela tütar Klrstl Kuusela
Kolvlsto. Soomest olid veel kohal endised 
JR 200 ohvitserid A. Kahila, V. Katajalnen 
ja T. Tarkka, kes andsid edasi tervitusi. 
Soome saatkannast Stokholmlst olid kohal 
Soome slljaväeline esindaja kolonelleltnant 
Matti Lumme abikaasaga, kes andis üle 
parimad tervltused ja tänas rügementi JR 
200 panuse eest 40 aastat tagasi. Tervitu
si soome veteranideit andsid üle Lasse 
Sandbacka Tamperest, Axel Ax Soome 
Slljaveteranlde LIIdu Rootsi osakonnalt, 
Kaukko Painivaara Stokholmi veteranldelt, 
Olavi Sundstrõrn Solna veteranldelt, ]olli 
Hella (nimel Axel Ax) Soome SOjalnvalildl
de Rootsi osakonnalt, dr. ]. Ake Ek Nor
diska Krlgs- och FN-Veteranfõrbundet'llt, 
Rootsi vabatahtlike Soome slljas esindaja 
Stigsson ja JR 200 liige Martin juhkam 
Eesti Rahvusfondi esindajana. 

Teemal "Juhtumisi Soome slldadest" pidas 
päevakohase ettekande koos videomaterjali 
demonstreerimlsega kolonelieltnant Eero 
Kivelä. Muuslkalises osas esines pr. Hllma 
Mossln klaveril ja ksv. Mark Kareli flöödi! 
ning kohalviibijad täieodasid llhtut mitme 
ühislauluga. juubelipidu hinnati Igati õnnes
tunuks ning loodeti, et järgmisel kokkutule
kul ja tulevastel juubelitel näeme jälle 
üksteist ning ka paljusid neid, kes seekord 
puudusid. 
* 16.-17. juunil 1984 toimus Helsingis 
Soome Sõjaveteranide Liidu 40. aastapäeva 
tähistamine. Rügemendi JR 200 esindajana 

vl'!ttis sellest osa K. Valdmaa. 

* EST0-84 ajal juulis 1984 Torontos aset 
leidnud slljameeste ja soomepolste kokku
tulekutest vOtsid JR 200 esindajatena osa 
Gunnar Hils, Martin juhkam, Mark Kareli, 
Erich Kimber, Ilmar Laan, Adolf Mossln, 
Rein Puusepp, Johannes Sepp ja Heldur 
Taim re. 
* 27. oktoobril 1984 tähistas oma asuta
mise 15. aastapäeva Soome Sõjaveteranide 
Liidu Rootsi osakond ja asutamise I 0. aas
tapäeva Soome Sõjainvaliidide Liidu Rootsi 
osakond. Sel puhul andis Soome kirikus 
Stokholmis JR 200 tervltused üle Kalju 
Valdmaa, kes hiljem viibis rügemendi esin
dajana ka Stokholmi Soome Majas toimunud 
pidulikul lõunasöögil. 
* Soome Vabariigi 67. aastapäeva tähista
misest 8. detsembril 1984, mis oli korral
datud Stokholmi soome sõjaveteranide 
poolt, võttis JR 200 esindajana osa ka 
Ilmar Laan. Samal päeval pOhitsetl ka 
Soome Sõjaveteranide Liidu Rootsi osakon
na asutamise 15. aastapäeva Karlbergl 
lossis Stokholmis. 

* Peale selle on iga aasta jaanipäeva 
ümbruses korraldatud soomepolste suvepäe
vi sõõgi, joogi, sauna ja lauluga. 

* Iga aasta 24. veebruaril on soomepolsid 
asetanud lilli Eesti VabadussOjas langenud 
soomlaste mälestussambale ja oma raiva
vendade haudadele Helsingis. 
* JR 200 Sõprusühingu juhatus on 1984. 
aastal töötanud järgmises koosseisus: Kalju 
Valdmaa (esimees), Ilmar Laan (abieslmees), 
Rein Puusepp (vällssekretär), Valter Annel
jas (sekretär), Erich Kimher (laekur), 
Endel Aasmaa (varahoidja), Ago Vallas 
(arhlvaar ja "Põhjala Tähistel" toimetaja). 
Juhatuseliikme asemikena on juhatuse tege
vusest osa võtnud Gunnar Hiis ja Esmo 
Ridala. Revisjonikomisjoni kuuluvad Rein 
Moora, Elvo Loosme ja Heldur Taimre, 
revisjonikomisjoni liikme asemik on Ants 
Ojapõld. Valimistoimkonda kuuluvad Martin 
juhkam, Vello Pekomäe ja Ago Vallas. 

Upsalas, 5. veebruaril 1985 
Kalju Valdmaa 

JR 200 Sõprusühingu osavõtt 12. märtsil 1983 Soome Sõjaveteranide 
Liidu Rootsi piirkonna mälestusjumalateenistusest. Pildil Rootsi piir
konna esimees Axel Ax asetamas pärga mälestustahvlile kiriku seinal 
Soomes 1939-1944 langenutele. Foto: Aare Seemre. 
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JR 200 ÜHISSÕIT SOOME 

See oll 28. oktoobri llhtul 1983, kui 30 
Isikut JR 200 Sllprusahlngust "VIklngllnje" 
Stokholmi sadamasse kogunesid, kus nad 
kell 18 Helsingisse väljuvale laevale "VIking 
Song" asusid. 

Pärast kajutlte vastuvlltmlst ja ühislllu
nat jätkus tegevus laevas kas jalakeeruta
mise vlll kohvi ja muu juures aega vlltes 
ning !Opuks kajutels väljapuhkamlsega. 

Soome pealinnas oll meil vastas meie 
"saadik" Helsingis, ksv. Ants Lahi ja soom
laste delegatsioon eesotsas kolonel Vlljo 
Torpoga. 

Peale hotelliga tutvumist külastati mars
sal Mannerhelmi muuseumi. Meie giidiks 
oll väejuhi viimane adjudant kolonel Rafael 
Beckman. Muuseumiga tutvumine oll väga 
huvlpakkuv, mis tulenes suures osas ka 
kolonel Beckmanl laialdastest teadmistest 
ja tema Isiklikest mälestustest koostoast 
marssallga. 

Sellele järgnes kogunemine restoranis 
"White Lady's". Peoperemeheks oll Viljo 
Torpo, pereemaks aga Marjatta Kahiluoto. 
Kolonel Torpo tervitas meid llhtusOögil ja 
andis ülevaate soomepolste tegevusest 40 
aastat tagasi. Soome külaliste hulgas olid 
meie esimene väljallppepäällk major Lasse 
Bärlund ja I pataljoni viimane komandant 
major Velkko Katajalnen. Nendele mlllema
Ie anti Ole JR 200 Iauastandart. Samuti 
oll kohal ka meiega tihti kaasas olnud 
kapten Aapo Kahlla, lisaks kapten Välnö 
Helskanen ja Viljo Kasllnen. Klllk nad ter
vitasid meid ja rääkisid oma mälestusi 
ajast 40 aastat tagasi - nli väljalipetami
sest kui ka tegevusest rindel vlll tagalas. 

Kuna olime Helsingis külalised, siis 
olime külalisteks ka "Helslngin Sotavete
raanlpllrls", kus meid eriti soojalt tervitas 
dlstrlkti esimees varatuomarl Antti Hartik
ka abikaasa Slrkkaga. Meie omalt poolt 
kinkisime vastu Arved Vllrlaldl romaani 
"Ristldeta hauad" ning JR 200 rinnamärgi. 
Kohal viibis ka 88-aastane major ]ussi 
Nurm!, kellele samuti kinkisime raamatu 
"Ristideta hauad" ja meie rinnamärgi. 

Soome-eesti tlllgi ning laulujuhina toimis 
koosvllblmisel ksv. Ants Lahi, kes ka omalt 
poolt andis ülevaate elust-olust Soomes. 
Temale kui meie rügemendi "Soome saadi
kute" anti tänutähena Ole JR 200 lauastan
dart. 

Viimase sllnavlltuga esines koosvllblmlsel 
JR 200 sllprusOhlngu esimees Kalju Vald
maa. Ta mainis muuhulgas: 
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"Nelikümmend aastat on möödunud sel
lest, kui me noorte poistena (20 aasta 
ümber) tegime sllidu ole Soome lahe pea
miselt kahel pllhjusel. Nimelt, et mitte 
sattuda slljakeerises vllllrastesse maadesse, 
st. mobillsatsloonlga kas Saksamaale, Vene
maale vlll hoopis kusagile mujale, kaugele 
lllunasse. Telseks ja klllge tähtsamaks pllh
juseks oll aga tahe teha seda, mida meie 
vennasrahvas tegi üle 60 aasta tagasi vlll
deldes Eesti vabaduse eest, - et maksta 
oma vlllg. Ja kui peaks langema, oleks 
vennasmaa muld kindlasti kergem kanda 
kui muld kusagil vMrsll." 

Sllprusühlngu esimehel enesel oll veel 
koimaski pllhjus: kuna ta el olnud veel 
kohustuslikku slljaväeteenlstust läbi teinud, 
siis avanes tookord vlllmalus teha seda 
vennasrahva armees Soomes. Ja ka täna 
v61me me tulla ja astuda vabalt nooruse
radu vennasrahva maal, mis meile k111gile 
on armsaks saanud. 

Pühapäeval 30. oktoobril kogunesime 
bussls111duks hotell "Vaakuna" ette. Meie 
ringslllt viis klllgepealt Malmi kalmistule, 
kus JR 200 sllprusühlngu esimees Kalju 
Valdmaa asetas pärja langenute mälestus
sambale. Selle sini-must-valgel lindil selsid 
sllnad: "Langenud relvavendi mälestab JR 
200 Sllprusühlng." K. Valdmaa lausus: 

"SIIn puhkavad 95 relvavenda, kes lange
sid Soome vabaduse eest, meie Isamaa 
auks ja vennasrahva tuleviku heaks. Meie, 
jalaväerügemendi 200 relvavennad ja sllb
rad, austame Teid sügavas mälestuses 
sellest möödunud neljakümne aasta puhul." 

Peale pärja asetamist pidas ksv. diakon 
Nikolai Arbus mälestuspalve langenutele. 

Peale Malmi kalmlstult lahkumist tegid 
Ants Lahi, Rein Puusepp ja Kalju Valdmaa 
visiidi pr. Alma Hiitonenile ja tänasid 
teda lilledega tema abikaasa sammude 
eest meie langenud kaasvllltlejate mälestu
se jäädvustamlseks. 

Edasi asetas K. Valdmaa pärja Manner
helml mälestussambale Hletanleml kalmis
tul. Selle lindil olid sllnad: "SOjaaegset 
ülemjuhatajat marssal e. G. Mannerhelml 
mälestab JR 200 Sllprusahlng." 

Kalju Valdmaa lausus Hietanlemil: 
"Me malestarne ja täname meie juhti 

möödunud 40 aasta puhul Soomele jäädvus
tatud vabaduse eest. Eesti vabatahtlikud 
slldurid Soome slljavaes." 

Suurele mälestussamhale Hietaniemi kai-

mistUI asetas K. Valdmaa pärja, mille lin
dil olid sOnad: "Soome relvavendi mälestab 
JR 200 SOprusOhlng." 

Peatusime ka endise rügemendiOlema 
kolonelleltnant Eero Kuusela haual, kus 
Valdmaa lausus: 

"Meie, vabatahtlikud, täname ja malesta
me meie hääd ülemat, relvavenda ja sllpra 
neljakümne aasta puhul. Puhka rahus!" 

Hietanlemllt jätkus sllit Helsingi kesk
linna Vanha Klrkko Pulstosse Eesti Vaba
dussOjas langenud soome vabatahtlike 
mälestussamba juurde, kuhu Kalju Valdmaa 
asetas pärja, millel seisis: "Eesti Vabadus
sOjas langenud soome vabatahtlikke mäles
tab JR 200 SOprusühlng." Ta lausus see
juures: 

"Meie, eestlased, täname ja malestarne 
Teid. Tele aitasite luua meie kodumaale 
vabaduse, kus Te andsite oma suurima 
ohvri - oma elu - meie tulevikule. Puhake 
rahus!" 

Hotell "Vaakuna" juures jäeti soome sOp
radega jumalaga, kusjuures esimees tanas 
veel kord suurepärase vastuvOtu ja Oles
näidatud sllpruse eest, mllle osaliseks JR 
200 sllprusühlng oll saanud. Helsingi vete
ranide liidu esimees varatuomari Antti 
Hartlkka lausus seejärel: 

"Meie, veteranid, täname teid veelkord 
tele külaskäigu eest ja soovime teile 
klllge paremat reisi tagasi Stokholmi. Kui
gl tean, et teil saab olema Oks tormisema
test öödest /seda öeldi hommikul raadios/, 
kuld see loodetavasti el murra teid - sest 
olete läbi elanud palju tormisemaid päevi." 

Varsti ollmegl Katajanoks sadamas, kus 
meid oll telste hulgas saatmas Kirstl Kt.~
sela-Kolvlsto. 

Upsalas, 7. veebruaril 1985 

Kalju Valdmaa 

Helsingis 30.10. 1983. JR 200 Sõprusühingu esimees 
asetamas pärga Malmi kangelaskalmistul puhkavate 
mälestuskivile. Foto: Aare Seemre. 

Kalju Valdmaa 
rindekaaslaste 
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AUMÄRKIDE KANDMISE KORD 

Igal sõjaveterani! on mllnl sõjas saadud 
aumärk, mälestusmedal, rist vill ka tsiviil
teenete eest saadud teenetemärk. 

Aumärke kantakse pidulikel sündmuste!, 
nagu näiteks rahvuslikud tähtpäevad, vaba
duspäev, langenute mälestuspäev jne. Neid 
kantakse ka isiklikel tähtpäevadel, pulmas, 
juubelisünnipäevadel (50, 60, 70, 75 jne.), 
sõjakaaslase matusel, ka auvislitldel. Vii
masel juhul teatatakse sellest kutsel. 

Aumärke kantakse kindlaksmääratud jär
jekorras, aumärgid eespool, mälestusmeda
leid ja riste rinna vasakul poolel, ühes 
horisontaalses rivis alusele klnnitatult. 

Frakil ja tumedal ülikonna! kinnitatakse 
märkiderida umbes 2 sentimeetrit reväärl 
nööpaugust allapoole, märkiderea algus on 
revääril. (Kandes aumärke, el kanta rinna
taskus taskurätti.) 

Viimaste sildade mälestuseks on loodud 
kaks mälestusmedalit, mis on kõrgemad 
kui mälestusristid. 

Talvesõja ja J ätkusllja eri rindelillkude 
mälestuseks on loodud mitmeid mälestus
riste. Nende väljaandmise õigus on sõjain
valiidide vennaskonna!, kust riste võib tel
lida. 

Kui Talve- ja Jätkusilja ajal on vllbitud 
mitmes rindellllgus, on lllgus omada mitut 
mälestusristi. Mälestusristide seaduse koha
selt vllib kanda ükskõlk millist neist, kuld 
korraga vaid Ohte Talvesõja ja ühte Jätku
sõja eest saadut. 

Sõjaveterani medaleid (82) kantakse 
aumärkide paelal malestusristlde jarel. 

/Lühendatult "Sotaveteraani"-
kalendrist 1984/ 



Olev Mikiver: Rajajõel {linoollõige, 1975-76) 



Osavõtjaid JR 200 Sõprusühingu väljasõidust Helsingisse 40.a. soome
tuleku juubeli puhul. Hotell "Vaakuna" ees 30.1 0. 1983. Foto: Aare 
Seem re. 




