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Eesti  

Olla nii väike ja samas nii suur,  

olla me südames nagu väikene puu. 

Sinine taevas ja päikese kuld, 

Olla võiks kõikjal, kuid on vaid muld 

 

Minna võiks ära, kaugele ära  

Ikka sa leiad, et olen ju siin. 

Siin kus ma sündisin,  

Siin kus ma kasvasin. 

 

Hõikan siis südamest rõõmust,  

Olla tahan siin, kus kodumaa mäed 

Kodumaa muld ja päikene, 

Olen siis uhke ja ülevalt hõikan  

Elagu Eesti me kaunimast kaunim.  

 

Margit Odar 
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Veebruari kuu eelviimasel nädalal külastasid 5-

9.klassi õpilased Viimsi mõisas asuvat Laidoneri 

Sõjamuuseumi.  Esmalt viidi õpilased kurssi 

mõisa ajaloo- ja kindral Laidoneri elulooga. 

Seejärel tutvustati sõjamuuseumi ekspositsioone, 

mis jutustasid loo Eestis peetud sõdadest, eestlaste 

teenistusest teiste riikide sõjavägedes ja mujal 

maailmas peetud sõdadest, millest Eesti elanikel 

on tulnud osa võtta. Ka relvastuse ajalool ja 

arengul peatuti pikemalt. 

Muuseumi läheduses asuvas angaaris oli õpilasi 

ootamas erinev sõjatehnika, alustades 

suurtükikahuritega lõpetades eri tüüpi tankidega, 

kuhu lubati ka õpilastel sisse pugeda, et saada 

ettekujutus kui „mugav“ on istuda raudses 

sõjamonstrumis. 

Eesti Sõjamuuseum asutati Sõjavägede 

Ülemjuhataja kindralmajor Johan Laidoneri 

päevakäsuga 19. jaanuaril 1919. aastal. 

Vabadussõja lahingud olid kestnud vaevu kaks 

kuud, mõni päev varem oli vabastatud Tartu ja 

Eesti Vabariigi püsimine ei olnud kaugeltki 

otsustatud.  

1919. aastal nimetati muuseumi korraldajaks 6. 

jalaväepolgu reamees rindefotograaf Taavet 

Poska. 1921. aasta novembris määrati ta 

muuseumi varahoidja kohusetäitjaks ja hiljem 

juhatajaks. Taavet Poska juhtis Eesti 

sõjamuuseumi kuni 1940. aastani. Siis oli 

muuseumis umbes 10 000 eksponaati, neist paar 

tuhat püsiekspositsioonis. Muuseumi kogudes on 

palju relvi, püsiekspositsioonis olid trofeed – 

lahingutes võidetud Punaarmee üksuste lipud, 

mannekeenid Vabadussõja-aegsetes mundrites, 

sõjakaardid, ülemjuhataja sõjaaegse töökabineti 

sisustus ja palju muud. Muuseum asus sel ajal 

vanalinnas Vene tn 5. 

Pärast Eesti okupeerimist Punaarmee poolt 1940. 

aasta suvel Vabadussõja muuseum suleti ja varad 

tuli Vene tänavalt välja kolida. Need viidi esialgu 

Koplisse nn Punastesse kasarmutesse. Hiljem anti 

kasutuskõlblik varustus Punaarmeele, osa 

eksponaate teistele muuseumidele, osa viidi 

Venemaale ja palju esemeid lihtsalt hävitati. 

Tunneme Eesti ajalugu - külaskäik Johan Laidoneri radadel   

Johan Laidoneri Sõjamuuseumi külsastus 
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Pärast Eesti iseseisvuse taastamist ja Vene vägede 

väljaviimist kerkis päevakorda Eesti sõjavägede 

ülemjuhataja kindral Johan Laidoneri endise 

suvekodu – Viimsi mõisa – saatus. 1990. aastate 

alguseni asus mõisas NSV Liidu Balti laevastiku 

raadioluure väeosa, mis oli jätnud hoonesse oma 

„kihistused”. 15. septembril 1993 otsustas Viimsi 

vallavolikogu rajada mõisa Viimsi valla 

muuseumi, mis asus koguma eeskätt Johan 

Laidoneri isikuga seotud esemeid ja teavet. 

 

26. veebruaril 2001 asutati kaitseministri 

määrusega Eesti Sõjamuuseum – Kindral 

Laidoneri Muuseum, mis asus Viimsi mõisa ja 

võttis üle vallamuuseumi ruumid. Eesti 

sõjamuuseumi taastamine algas tühjalt kohalt, 

sest sõjaeelsed varad olid hävinud või laiali 

jaotatud. Jätkati vallamuuseumi perioodil loodud 

kogude täiendamisega. Õnneks oli paljudel Eesti 

inimestel jätkunud julgust ja külma närvi säilitada 

väga väärtuslikke Eesti sõjaajalukku kuuluvaid 

esemeid, arhiive jms ja seda kohati sõna otseses 

mõttes maa all ja ahjutruupides. Neid esemeid ja 

dokumente hakati nüüd sõjamuuseumile 

annetama või üle andma. 

 

Täna on Eesti sõjamuuseum Eesti sõjaajaloo- ja 

kultuuripärandi koguja, säilitaja, uurija ja 

eksponeerija. Sõjamuuseumi ülesannete hulka 

kuulub ka Eesti kaitseväe ajaloo pidev 

talletamine, sõjaajaloo-alaste teadmiste 

levitamine nii kaitseväelaste, riigikaitseõpetajate, 

kooliõpilaste kui ka laiema avalikkuse seas, 

sõjaajaloo-teaduslike ja aimeraamatute 

väljaandmine, koostöö Eestis ja välismaal asuvate 

sõjamuuseumide ja sõjaajaloo uurimiskeskustega 

ning palju muud. 

Anu Linnamägi 

Huvijuht 

EV 100 valmistumine  

Kogu Eesti valmistus suureks sündmuseks. Üks riik 

saab 100 aastaseks, siis puudutab see igatüht meist. 

Valmistuti ka suurelt Ääsmäe Põhikoolis. Koos 

kunstiõpetaja Annega sai koolimaja kaunistatud 

suurte valgete roosidega. Ajaloo õpetaja poolt üles 

pandud eesti ajajoon ja eesti vapi ning lipu 

sünnilugu. Ajaloorännak Johan Laidoneri 

muuseumi, pidulik kontsert, rongkäik ja 

lipuheiskamine koos külarahvaga, EV 100 

moodustamine ja jäädvustamine drooniga, 

viktoriinid, tähekeste aumärkide jagamine jne. 

Tegevust jagus mitmeks nädalaks, tervele 

kooliperele.  
EV 100 pidulikud hetked  
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Traditsiooniks on olnud, et vabariigi aastapäeval 

jagatakse Ääsmäe Põhikooli tähekese aumärke. 

Sellel aastal olid meie tublimad: 

Liisa Tikka: silmapaistev ja tubli loodusainetes 

(osalenud bioloogia, geograafia, füüsika 

olümpiaadidel, aidanud korraldada 

reaalainetepäeva, osalenud aktiivselt teadusringis 

ja robootikas). Väga hea õppimise ja eeskujuliku 

käitumise eest. 

Karl Enok Pang: silmapaistvad tulemused 

maakonnas kettaheites (Harju TV OS I koht) ja 

kuulitõukes (Harjumaa mv sisekergejõustikus II 

koht). Heade tulemuste eest spordis. 

Marlen Olivia Krull: silmapaistvad tulemused 

maakonnas kuulitõukes (Harjumaa MV 

sisekergejõustikus II koht), vabariigi tasemel 

palliviskes (TV 10 OS vfinaalvõistluse III koht), 

aktiivne õpilasesinduse liige. Heade tulemuste eest 

spordis ning aktiivse osalemise eest õpilasesinduse 

töös. 

Maigi Nigul: Silmapaistvad tulemused 

maakonnas kuulitõukes (Harju TV 10 OS II koht) 

ning korv- ja võrkpallis (Harjumaa MV OK 

korvpallis II koht, võrkpallis rahvaliiga III koht). 

Heade tulemuste eest spordis. 

Keili Oks: silmapaistvad tulemused maakonnas 

kuulitõukes (Harjumaa koolidevahelised MV 

sisekergejõustikus II koht) ning korv- ja võrkpallis 

(Harjumaa MV OK korvpallis II koht, võrkpallis 

rahvaliiga III koht), aktiivne õpilasesinduse liige. 

Heade tulemuste eest spordis ning aktiivse 

osalemise eest õpilasesinduse töös.  

Tähekeste aumärgid jagatud 


