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1934. aasta 
pöörde mõju 
Kaitseliidule

Olavi Punga

„K annan ette rahvameeleolust möödunud 
nädala kohta järgmist: Rahvameeleolu 

näib liikuvat järjekindlalt ja vaikselt rahuliku-
mate päevade suunas, kadunud on see pine-
vus, mis valitses enne hääletust rahvaseas. 
Kodanikud näivad hingavat nagu kergemalt, 
sest pole enam seda parasiiti, kes katsus ini-
mesile külge pooki enda plaanisid vapsluse 
näol.

Ka kõige kaugemas kodumaa metsa 
kolkas oldakse rahul valitsuse sammudega, 
mis on sihitud meie kodumaa parema ja 
rahulikuma äraelamise teostamise alal ja 
mis tagab kindlat korda ja kauast püsi meie 
riigile.”1

Poliitilise politsei agendi loetamatu allkir-
jaga ettekanne rahva meelsusest 1936. aasta 
märtsist juhib tähelepanu kahele teemale: üli-
õpilastevahelisele nääklemisele ja Kaitselii-
dule kui puhastamist vajavale vapside pesale. 
Viimane neist on aga esmapilgul mõnevõrra 
üllatav, sest Kaitseliidu ja vapside liikumise 
vahelised seosed ning mõjud on erinevatel 
põhjustel nii toonase ajakirjanduse kui ka 
tänaste uurijate tähelepanu fookusest kõr-
vale jäänud. Agendi ettekanne 1936. aastast 
ei jäta kahtlust, et silmas peeti rohkem kui 
üksikuid inimesi:

„Maal liikudes kuuldub ütelusi, kaitse-

liidus peaks õige kõva käega seda vapslust 
puhastama, sest kui saavad, kas või mõnigi 
ülemalt kohalt allapoole viidud, küll siis tuleb 
aru pähe ja mõistus läheb ka kaineks oma 
mässukavatsustega. On küll maal paljud oma 
meelt muutnud, kuid, kes teab, et see sama 
isik paremate väljavaadete puhul keerab oma 
laeva jälle vapside sõiduvette. Ja, et kellel on 
kaitseliidu relvad käes ning ise vapsi meelne, 
et sellelt kohe relvad ära võtta, siis pole karta 
üllatust.”2

Keskendume siinkohal kahele olulise-
male küsimusele: kas 1934. aasta „pöörde” 
järel toimus Kaitseliidus ridade puhastamist 
ja kuivõrd ulatuslik võis see olla ning milli-
sed on võimalused teema uurimiseks allikate 
poolest.

Tulenevalt Kaitseliidu dokumentatsiooni 
teadlikust hävitamisest sõja eel ja põlengust 
Riigiarhiivis 1944. aasta märtsipommita-
mise tagajärjel on võimalused Kaitseliidu 
ametlikust dokumentatsioonist loetletud 
küsimustele vastuseid leida kaduvväikesed. 
Kaitseliidu tegevust kajastavate publitseeri-
tud materjalide hulgast torkab avatuse poo-
lest silma Sakalamaa Maleva Teataja.3 1934. 
aasta märtsis avaldati nimetatud väljaandes 
hulgaliselt erinevaid käskkirju, mis võimal-
davad meil täna konstateerida fakti – jah, 
Kaitseliidus toimus „pöörde” järel ridade 
puhastamine. Nii näiteks algab „Käsukiri 
Sakalamaa Malevale Nr. 10 §1” järgmiselt: 
„Vabastan eeluurimise all vahistatud pealikud 
kohtadelt ja heidan kaitseliidust välja.”4 Sama 
sõnastus kordub ka järgmistes käskkirjades, 
kuid leidub veelgi selgemini põhjust esile too-
vaid formuleeringuid: „...heidan kaitseliidust 
välja [– – –] lubamata üteluste eest poliitilise 
momendi suhtes.”5

Õnnetuseks ei ole isegi publitseeritud 
käskkirjade põhjal võimalik tuvastada, kui 

1  Poliitilise Politsei Komissarile Tallinnas, 8. märts 1936. ERA, f. 949, n. 1, s. 34, l. 4
2  Sealsamas.
3  Igal KL maleval oli oma ajaleht, kuid Sakalamaa Maleva Teataja erinevust teistest analoogsetest väljaannetest 

võiks leebelt iseloomustada väljendiga „lapsesuu”. 
4  Käsukiri Sakalamaa Malevale nr. 10, Viljandis 13. märtsil 1934. a. – Sakalamaa Maleva Teataja 20.03.1934, 

nr. 5, lk. 40.
5  Käsukiri Sakalamaa Malevale nr. 13, Viljandis 19. märtsil 1934. a. – Sakalamaa Maleva Teataja 20.03.1934, 

nr. 5, lk. 42–43.
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ulatuslik võis poliitilise meelsuse tõttu orga-
nisatsiooni ridade puhastamine olla. Asi on 
nimelt selles, et Kaitseliidu ridade puhasta-
mist nn. surnud hingedest teostati pidevalt. 
Ka 1934. aasta kevadel viidi läbi rutiinset 
nimekirjade kontrolli ja puhastamist ning 
seega kajastub toonastes käskkirjades mitte 
ainult poliitilistel põhjustel toimunud isikute 
väljaheitmine. Kui aastatel 1927–1930 lahkus 
organisatsioonist igal aastal 3898–4753 kait-
seliitlast, siis aastatel 1931– 1933 vähenes 
lahkunute arv 362–468 meheni aastas.6 1934. 
aastal vähenes aga organisatsiooni liikmes-
kond 8953 mehe ja 2268 naise võrra.7 Seda-
võrd suuremastaabilist ridade puhastamist 
nagu 1934. aastal organisatsiooni ajaloost 
teada ei ole. Peale mõningate erandite on aga 
peaaegu võimatu eristada, kes ja mille eest 
välja heideti või lahkus. Kuna Kaitseliidus 
osaleti perekonniti (mehed-naised-lapsed), 
siis võib oletada, et ema-isa järel lahkusid 
organisatsioonist ka lapsed. Seega võime 
konstateerida, et 1934. aastal toimus ulatus-
lik Kaitseliidu ridade puhastamine, kuid selle 
ulatust poliitilistel põhjustel ei õnnestu ole-
masolevatele allikatele tuginedes tuvastada. 

Tutvudes eespool viidatud Sakalamaa 
Maleva käskkirjadega, näeme, et toimus 
suure hulga juhtivatel positsioonidel tegut-
senud isikute väljavahetamine. Kahjuks ei 
õnnestu ka pealike väljavahetamist siduda 
üksnes poliitilise meelsusega, sest samal ajal 
toimusid ka Kaitseliidu struktuurides planee-
ritud muudatused: ühtlustati malevkondade 
ja allüksuste suurused, mille tagajärjel osa 
väiksemaid üksusi liideti jne. 

Nagu näeme, algas vahetult kaitseseisu-
korra kehtestamise järel Kaitseliidu puhas-
tamine poliitilise meelestatuse alusel: hei-
deti välja nii eeluurimise ajaks vahistatuid 
kui ka sisepoliitiliste mõtteavalduste eest. 
Omal soovil lahkus inimesi Kaitseliidust 
ja ka kõigist allorganisatsioonidest, lahkuti 

üksikult ja perekondade kaupa. Kuna Kait-
seliidus käivitus 1934. aastal korraga mitu 
suuremahulist protsessi, siis on äärmiselt 
keeruline, kui mitte võimatu, hinnata vap-
side „pöördega” seotud sündmuste mõju 
Kaitseliidu edasisele tegevusele. Käesoleva 
teema uurimise seisukohalt on olukord alli-
kate osas trööstitu: suur hulk Kaitseliidu 
dokumentatsiooni on hävinud ja ainult pub-
litseeritud dokumentide põhjal pole võima-
lik terviklikku ülevaadet saada.

1936. aastal koostatud ettekandest selgus, 
et Kaitseliidu „puhastamine” oli ikka veel 
päevakorras. Seega oli tegemist äärmiselt 
pika protsessiga, mille uurimine tänapäeval 
on raske.

6  O. Kallikorm. Kaitseliit, tema organisatsioon, ülesanded ja tegevus mobilisatsiooni ja sõja ajal ning Kaitseliidu 
ettevalmistamine selleks. Lisad. Kõrgema Sõjakooli lõputöö. Tallinn, 1934. Joon. nr. 1. ERA, f. 495, n. 12, s. 
658, l.13.

7  J. Lepp. Kaitseliidu ülesanded riigikaitselise õppe- ja kasvatustöö alal rahu- ja sõjaajal. Lisad. Kõrgema Sõja-
kooli lõputöö. Tallinn, 1938. Tabel nr. 4. ERA, f. 495, n. 12, s. 699.
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