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25 aastat Tiiiipatalj onlaste Utringut
Eellugu
I
Kui NSV Liidus viilja kuulutatud uutmise ja avalikustamise poliitika tulemusel hakkas
Eestis arenema taasiseseisvumisliikumine, millele otsese t6uke andis 23. augustil
1987 . a Hirvep argi rahvakoosolek, sai vdimalikuks avalikult riiiikida kdigist
n6ukogude vdimuorganite kuritegudest ja repressioonidest.
Elavalt meenus ka I 94L. a suvel Eestist sundmobiliseeritute 6udusttekitav, raske aeg
Venemaa toopataljonides, kus repressioonide, raske too, ndlja, kiilma ja
nakkushaiguste t6ttu hukkus enam kui kiimme tuhat endist kaasmaalast, kelle laibad
kadusid teadmatusse ...

Praktiliselt algas iile-eestilise endiste tddpataljonlaste iihingu tegevus juba 1989.a
jaanuaris, piirast seda kui Rakvere rajooni ajalehes "Punane T?iht" l6ppes endise
toopataljonlase August Kondoja mahuka meenutuse avaldamine pealkirja all "194I.1942. aastal tdtipataljonis". A.Kondojale hakkas saabuma massiliselt kirju
to6pataljonides hukkunute omastelt, samuti meenutusi, fotosid, nimekirju jms
endistelt triopataljonlastelt ja ettepanekuid korraldada iile-eesti-line kokkutulek.
Initsiatiivgrupp, kuhu kuulusid Vinni sovhoosi klubis tegut-seva s6javeteranide
ansambli "Relvavelled" tiidpataljonides olnud liikmed, toetas kokkutulekut ja abistas
materiaalselt ka sovhoosi juhtkond. Aktiivi abiga sai kokkutuleku piievadeks
vormistatud mahukas niiitus sadade endiste t<itipataljonlaste meenutuste, fotode,
joonistustega. Kokkutulekuks registreerus ligi 600 osalejat.

Kokkutuleku eelsel perioodil oli fU moodustamise initsiatiivgrupil tihe
koost<idkontakt 1988. aastal moodustatud Rahvarinde volikogu esindaja Arvo
Jaaksoni ja Memento

Liidu organiseerija Leo Talvega.

18. miirtsil 1989. a moodustati Pajusti_klubis Memento Rakvere lJhing. 25.03.1989.
aastal Tallinna linnahallis toimunud EORL Memento (Memento Liit) moodustamise

koosolekul valiti

ka

Tddpataljonlaste Uhingu esindaja August Kondoja Liidu

volikogu koosseisu.

il
Eesti Memento Liitu kuuluv Toopataljonlaste Uhing (TU) asutati 2. juulil 1989. aastal
Lddne-Virumaal Vinnis iile-eestilisel endiste toopataljonlaste kokkutulekul, kus osales
enam kui 500 toopataljonlast ja perekonnaliiget. TU volikogusse valiti 15 liiget,
esindajad enamikest Eesti rajoonidest/linnadest: REIN JOOST Viljandi rajoonist,
EDGAR HANSON Tartust, AUGUST KONTS Tartu maakonnast, ENN MIKKER
Rakverest, ELMAR KURG Harju rajoonist, JOANN TOOMIK Vdrust,
FERDINAND TAMMIKU Tallinnast, HARRY VILPART Tallinnast, KALJU ILUS
Hiiumaalt, EDUARD MAIBERG Otep66lt, ELMAR JOKS P6lva rajoonist, ANTS

ALLAS Kividlist, VELLO VALGE Jdgevalt, AUGUST KONDOJA

Rakvere

rajoonist Vinnist. Volikogu esimeheks sai valitud August Kondoja.

ilI
Tii iihendab

1941. aastal sundmobilisatsiooniga Venemaale tridpataljonidesse viidud
Eesti vabariigi kodanikke, nende omakseid ja mdttekaaslasi.TU on iile-eestiline
MTU, millel on pdhikiri, juhatus, lipp ja siimboolika.

T0

peamised iilesanded on endiste tddpataljonlaste meenutuste kogumine,
avalikustamine ja talletamine, tciripataljonides olnute isikuandmete kogumine,

tdtipataljonides, s6_jas ja okupatsiooniv6imude repressioonides hukkunute miilestuse
jiiddvustamine. TU on kogunud sadade endiste tridpataljonlaste, nende omaste ja
mdttekaaslaste meenutused, nimekirjad, kirjad, fotod, dokumendid, joonistused jm,
need siiilitatakse korrastatud ajalookoguna viru-Jaagupi muuseumis. Kogutud
materjale eksponeeritakse niiitustel, koopiaid kasutatakse Eesti okupatsioonide
Muuseumis, ERRB nimekirjaraamatute jt valjaannete koostamisel. TU ajalookogu
tiiieneb pidevalt uute meenutus-kaustade, fotostendide ja -albumite, videofilmide,
mdlestusraamatute

jm mateq'alidega.

Tti tihtsamad ettevdtmised tiibi aastate.
l. Eesti vabaduss6ja Rdgavere miilestusmdrgi taastamine ja taasavamine I juulil
1989. a, jiirgnevalt tiihtpiievaliste miilestusaktuste jt iirituste korraldamine
miilestusmiirgi juures koos S6meru Vallavalitsuse ja valla kultuuritddtajatega.

Fotodel:

l.l.Pajusti klubi
septembril 200 6. a

nais

ja

meesansambel esinemas mdlestusaktusel

1.2. Pajusti klubi meesansambel esinemas mdlestusaktusel.

1.3. S6meru vallavanem
juunil 2013. a.

1.4. Naiskodukaitse, noorkotkaste
23. juuntl 2013. aastal.

mdlestusaktusel

ia kodutiitarde auvalve

mdlestusaktusel

repressioonides ja 1941.-1945. a s6jas
hukkunute memoriaalkompleksi rajamisel Viru-Jaagupis 1989 .-1991. a, selle

2. Osalemine okupatsioonireZiimide

esimese jiirgu "Veskikivi ktitiditatutele" avamisel 25.03.l989.aastal ja
j iirgnevalt mtil estustalitu ste korraldamine memori aalkomp I eksi j uures.
Memoriaalkompleksi rajamise algataja. ideekavandi koostaj a ja rajamise
organiseerija oli EELK Viru-Jaagupi koguduse pastor, endine poliitvang
MADIS OVIIR.

Fotodel:

2.1. Miilestustalitus

memoriaalkompleksi juures
K6neleb pastor TARMO LINNAS.

2.2. Toopataljonlaste tihingu esindajad
memoriaalkompleksi j uurde.

23. mdrtsil

asetavad

2014.a.

mdlestuskimbu

;!

2.3. Samal pdeval avattja 6nnistati 25.03.49. a kiiuditatutele
mdlestustahvel riigikogu liikme KUNO RAUDE algatusel ja
organi seerimi sel kiriku s.

2.4. Mdlestusplaadi

avamisel kirikus Memento Rakvere Uhingu esindus.
K6neleb ILME VILU(SOON).

3. Endiste toopataljonlaste ule-eestiliste kokkutulekute korraldamine 1989.a ja
1993. a Vinnis, I 996. a Vastem6isas , 1999. ja 2001 . a Viljandimaal Kabalas,
jrirgnevalt abi osutamine TU klubidele Tallinnas, Tartus, Ptirnus ja mujal
kokkutulekute korraldamisel.
1993. a kokkutulekule Vinnis eelnes Virumaa S6jameeste Uhenduse (VSU)
moodustamine 14. detsembril l99l Vinnis.

Fotol:

3. I

.

S6javeteranid Ida-

ja

Lddne-Virumaalt Vinni klubis kokkutuleku

avamisel.

22. juunil 1 993. a toimus Vinnis TU ja VSU organiseerimisel s6javeteranide
iile-eestiline laulupdev j a endiste toopatalj onlaste kokkutulek.
Fotol:

Laulupdevast osav6tjad Pajusti lauluvbljakul 22. juunil 1993. a,
esiplaanil Rakvere poistekoor.
Jiirgevalt toimusid eri paiguis iile-eestilised toopataljonlaste kokkutulekud
koos sdjaveteranide laulupdevadega kuni 2001. aastani. Pdrast seda
muutusid TU tile-eestilised kokkusaamised mementokeskseks. 1 1.
septembril 2004. a avati Pilistvere leinapargis mdlestuskivi ka hukkunud
toopataljonlastele.

3.2.

4.Endised toopataljonlased osalevad
tihendustega nendel mdlestuspbevadel.
Fotodel:

igal aastal koos teiste

Memento

4. 1 .Toopataljonlaste

mdlestuskivi Pilistvere leinapargis.

4.2. Endised toopataljonlased TU mdlestuskivi juures.
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4.3. K6neleb Eesti Memento Liidu juhatuse esimees LEO OISPUU.

4.4. TU liikmetest koosnev Pajusti klubi meesansambel Pilistveres esinemas
2014.a.

5. Osalemine traagilise Porkuni kohtumislahingu mdlestusaktusel
traditsiooni-liselt 21 . septembril IGAL AASTAL. 1944. a Porkuni

vennatapulahingu aastapdeva tdhistatakse alates l99l.aastast
mdlestustalituse9d, kus osalevad mdlema vaenupoole sdjaveteranid.
Pastor Madis Oviiri aktiivsel osalusel saavutatud kokkulepe kestab
tdnaseni. V6rdselt mdlestatakse lahingu m6lemal poolel langenuid. Selles
osas valitseb iiksmeel mdlestustalituste korraldajate ja osalejate vahel.

Fotodel:

5.1.

Mrilestustalitusel Loksa kiila vennaskalmistul, kuhu on maetud Eesti
Laskurkorpuses langenud Porkuni lahingu v6itlej ad.

5.2.

Miilestustalitusel Vistla kalmistu memoriaali juures. Kalmistule on
maetud Porkuni kohtumislahingus Saksa s6javdes langenud eestlastest
v6itlejad.

6. Kodukaitse pdevade korraldamine Vinni ja Sdmeru vallas koos valla
aktiivig a 23.06. V6iduptiha tiihistamisel.

iiritus on traditsiooniks aastast 2000. Nendel tiritustel esineb alati ka
TU liikmetest koosnev Pajusti klubi meesansambel, juhendajaks Siberis
ktirititute peres sundinud Inge Arula.
See

Fotodel:

6.1.

Meesansambel esinemas kodukaitsepdeval Viru-Jaagupi Vabadussdja
mdlestusmbrgi juures 23. juunil 2000. a .

6.2.

Meesansambel esinemas kodukaitsepdeval Tudu aleviku kalmistul
repressioonides ja s6jas hukkunute mdlestuskivi juures 19. juunil
2000. a .

aastapbeva, kiitiditamiste mdlestuspdevade ja riiklike
taht-paevade tdhistamine koos Memento jt represseeritute
organi satsioonide, koo li de, kultuuriasutu s te ja omav.al itsustega.
..
TU mrirgib eelkdige koostood Memento Rakvere Uhinguga, mis kestab
2000. aastast.

7. Eesti Vabariigi

Fotodel:

7

.1.

tihingu liikmetest koosnev Pajusti

klubi
juunikiiiiditamise
mdlestuspdeval Rakvere
meesansambel esinemas
tammikus "Okaskrooni" juures. Juhatab INGE ARULA.

Toopataljonlaste

7.2.

Samas "Okaskrooni" juures esinemas Vinni-Tudu naisansambel ja
Pajusti klubi meesansambel HELVE PLOOMi juhatamisel.

8. Endiste toopataljonlaste osavdtu organiseerimine z}l3.aastal

Eesti

Vabadus-v6itluse Muuseumis korraldatud mdlestuspdevast, 7 5 aastat
Velikije Luki lahingust, TU ndituste..eksponeerimine seal.
Etjepaneku selles osalemiseks tegid TU-le muuseumi direktor JOHANNES
TORS ja tema abi BORIS GORBLTNOV, sooviga kokkutulekule kutsuda iile
Eesti rohkem endisi toopataljonlasi-korpusemehi. TU osales ettevalmistuses
aktiivselt, samuti kokkutulekul, mis toimus 7. septembril 2013. aastal. TU
viis selleks pdevaks kokkutulekule mahuka ndituse. Kontserdiga esines
meesansambel.

Fotodel:

8.1.

Endised toopataljonlased miilestustamme istutamas (keskel president
ARNOLD RUUfpI- ja Velikije-Luki linnavalitsuse esind aja).

8.2.

Lauluprogrammiga esines meesansambel Inge Arula juhatusel.

9. Arvutimapi "194l-1942.

aasta toopataljonid-surrnapataljonid" koostamine,
paljundamine ja levitamine 2000. aastal. Mapp sai koostatud TU poolt
kogutud ajalooliste materjalide alusel Eesti Okupatsioonide Muuseumi
soovil ja toel. Mapi koopiaid valmistati 40, mis jagati kodukaitsepdeval
23 .06.2000.a osalejatele ja teistele soovijatele.
Vdhesel mtitiral on dnnestunud avaldada triikis6nas TU mahukast
meenutustekogust, peamiselt ajakirjanik Jaan Elleni (+) toimetusel
("Varjatud valu I ja II jt).

lO.Miirkimist viiiirib TU koostoo Eesti Represseeritute Registri Biirooga
(ER_RB) nimekirja-raamatute R-9, 10, 1 1, 12 koostamisel, kus kasutati
TU poolt kogutud and-meid, fotosid, akvarelle jms materjale ning anti
tdhus iilevaade Toopataljon-laste Uhingu tegevusest (koostaja Leo
6ispuu) .
Fotodel:

Valjapanekud TU poolt korraldatud nditustest, mis on koostatud fU-le
laekunud materjalide alusel ja koostatud TU aktiivi poolt.
(3 fotot)
11.25 aasta jooksul on kordades vdhenenud endiste toopataljonlaste dN,
enamik endisi aktiivseid andmete kogujaid-saatjaid on ldinud manala
teed. Nende nimesid meenutavad TU.poolt varem viilja antud voldikud,
2000 .aastal vtilj a antud arvutim app, TU arhiivi dokumendid-kaustad.

ja linnades

tegutsenud endised toopatalj.onlaste klubid on
oma tegevuse ldpetanud. Aktiivselt tegutseb veel TU Tallinna klubi,
sisuliselt on see Eesti Laskurkorpuse Tallinna klubi fiuhataja Valentin
Villemsoo). Mdnest informatsiooni saab fU lutratus TU Pdrnu klubist.
Maakondades

Traditsiooniliselt igal 3 juulil teeb
kokkutulekuid ka TU Tartu klubi, kus liikmeteks on ntiud peamiselt

Informeerib

Ralf Rumen.

endiste toopatalj onlaste j rireltulij ad-mdttekaaslased.

Fotodel:

I I .l . TU liikmed Tartu Maarja kalmistul endise toopataljonlase Juhan Peegeli

haual 3.07 .2012.a

.

11.2. TU Liikmeid kokkutulekul 13. augustil 2014. a Jaan Poska nimelise
Gumnaasiumi saalis, kus 2. veebruaril 1920. a kirjutati alla
Vene NFSV ja Eesti Vabariigi vaheline rahuleoing.

11.3.TU liikmeid Tartus "Rukkilille" mdlestusmrirgi juures 13. augustil
2014. a .

| 1 .4.Endised toopataljonl

ugust Kondoj a ja Heino Noor Tartu Rahu

maali foonil.

12. TU on aktiivselt osalenud Eesti Memento Liidu poolt korraldatud iiritustel.
Lisaks igaaastasele Pilistvere mdlestuspdevale, kus osaleb l5-20 TU
liiget, osales 6. juunil 201 I . a ( 70 aastat juuni-ktiriditamisest). Tartus
Vanemuise vdikeses majas

'''"!i.

l7 TIJ liiget.

":'': :r'i':"1;1;'li!i.:Jr!#?',illf::T--rr#"ffff
(Fotol teatri ees - keskel Aino Runge)
." .

25. mail 2011. a kiiisid TU liikmed Hiiumaal Kdrdlas
memoriaalkompl eksi avami sel.

.

suurephrase

Fotodel:

12.1. Endisi toopataljonlasi-Tu liikmeid laevalael.

I2.2.

... memoriaalkompleksi avamisel.

12.3. Osa avatud memoriaalkompleksist.

12.4. Estonia kontserdisaalis ERA Fondi poolt
konaldatud kokkutulekul osales 17 TU liiget.

20ll.a

veebruaris

oli

Toopataljonlaste Uhingus liikmeid 70, nendest endisi
toopataljonlasi 40, teised on nooremad - perekonnaliikmetest ja m6ttekaas-lastest
toetajaliikmed. Tdnaseks, l. miirtsiks 2016 on TU liikmete arv veelgi vdhenenud,
neist endisi toopata$onlasi vaid 32.

1. mdrtsil 2014

TU-s veel aktiivselt tegutsevaid endisi 1941. a toopataljonlasi 2016.

aastal:

ARNOLD ANTON, RALF RUMEN, HEINO NOOR, ROBERT LOOGA, JOANN
TOOMIK, OSKAR ROHILA, HEINO NIIDAS, JAAN PRIIVITS Jt.
Toetajaliikmete ja iihingusse mitte kuuluvate aktivistide abil ning koostoos teiste
represseeritute organisatsioonide, koolide ja omavalitsuste ning kaitseliiduga suudab
TU tdrta oma pdhikirjalisi tilesandeid. TU juhatus mdrgib ara ja tdnab aktiivseid
toetajaliikmeid ja teisi abilisi: INGE ARULA, UNO INNO, VELLO TAREMAA,
KARL-EDUARD ROHTAAS, TIINA PAAS, ASTA POHLAK, ARNOLD KOOR,

r6Nu PLooM, VALENTIN VILLEMSOO, LEIDA

KOSJATSENKO, AINO Ja
ANTS KIIVER, LEONHARD PRUUS, PRIIT LILLELEHT, ROBERT SINIMAGI,
ILLE URVA, BELLIS KULLMAN, AIRIS TUNPSAL, ARVI ALLOS, ULLE
RAJAMART, KALJU VAGA, INNA ARULA,. HILJE PAKKANEN, ANNIKA
AASA, ARVO LASS, ANNE ELLEN, MAIE MANNIK, LTNO MURUVEE, HEILI
PIHLAK, ANNELI PETROV Jt.
nende omakseid jp mdttekaaslasi,
K6iki, kes on aktiivselt osalenud TU tegevuses, toetanud TU-d sdna ja teoga v6i
materjaalselt, teinud koostood Toopataljonlaste Uhinguga.

fU jutratus tdnab k6iki endisi toopataljonlasi,

Tdname asutusi, omavalitsusi, kultuuriasutusi, koole, organisatsioone, kellega TU-l on

tihe koostookontakt

-

Vinni-, S6meru

ja Tamsalu vallavalitsust, Liiiine-Viru

Maavalitsust, Rakvere Linnavalitsust, Kaitseliidu Viru- ja Alutaguse Malevat, EELK
Viru-Jaagupi koguduse pastorit Taffno Linnast, Memento Rakvere Uhingut, Pajusti
klubi, Pajusti Vaba Aja Keskust, Pajusti klubi meesansamblit, Vinni-Tudu
naisansamblit, Viru-Jaagupi muuseumi, Vinni Pajusti Gtimnaasiumi, Vinni -Pajusti
raamatukogu, KL Viru Maleva Roela riihma, eakate klubi "M6ttel6ng", Memento

Tallinna Uhendust, Miina Hiirma nim Giimnaasiumi Tartus, Tapa muuseumi, EVV
Muuseumi Lagedil, Okupatsioonide Muuseumi Tallinnas, Eesti Memento Liitu, Eesti
Represseeritute Abistamise Fondi, Eesti Laskurkorpuse veteranide Tallinna klubi,
Jaan Poska nimeline Gtimnaasiumi Tartus, Viiike -Maarla muuseumi.

Toopatalj onlaste Uhingu juhatus
August Kondoja
Oskar Rohila

Karl-Eduard Rohtaas

1. miirtsil 2016.

a
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