N ä i t u s
„Johan Pitka – 135”
Kaitseliidu Peastaabis

Avati 19. veebruaril 2007 

Seinapinnad
I
1.  Plakat (raamitud) – Pitka-135
2.  Stend (1.10x70.05)
     Fotod, tekstid: Admiral J. Pitka 125. sünniaastapäeval paigaldati Mere-väestaabis mälestustahvel. Vasak.: m-kpt R. Leit, parem. kaitseminister 
	Öövel

Skulptor Tõnu Marand´i käe all valmib Pitka pronkspea.
Aram Engorjan „Admiral J. Pitka”
Admiral Johan Pitka hõbeserviis. 2001. a. suvel anti üle Eesti Mereväestaabile, parem.: van-ltn Ahti Piirimägi ja Pia ja Olaf Klasen (Pitka tütarde hooldajad Kanadas)
Johan Pitka tütred Saima Joasalu ja Linda Päären ning Saima poeg Stan Kanadas Vancouveri lähedal
J. Pitka tütre Saima poeg Tani-Andres vanaisa maali ees Vancouveris 
21. juunil 1993. a.
Rahvusvärvides katte eemaldamine memoriaalilt oli usaldatud nooremale põlvkonnale
Admiral Pitka memoriaali avamine 16. juunil 2001. a.
Johan Pitka hukkumise asjaolude uurimise ja haua otsingutega on aastaid tegelenud Kaitseliidu Tallinna maleva veteran Ants Vooremaa

II
Vabadussõja kaart: Sõjatander Eesti vabadussõja ajal 1918-1920
Pilt: Need, kes vabastasid isamaa. Maximilian Maksolly´i maali repro
          3.   Plakat: Üleskutse vabatahtlike kokkukutsumiseks novembris 1918
	Värviplakat (1.24x0.76): Harju maleva kaitseliitlane 2000. a. Eel-Ernal

Sõjav. ülemjuh. määrus 4.01.1919, Sisemise Kaitse ülema kindral-major E. Põdderi päevakäsk 28. dets. 1918 ja tema määrus 5.01.1919, Saare-, Hiiu- ja Muhumaa Kaitse Liidu  ülema üleskutse


III
Pilt: Meie dessant Utria all 18. jaanuaril 1919. N. Kulli akvarellist repro
(29,5x42) Narva vallutamise skeem
Tekst: „Minu nõudmine on ainult üks – julgesti edasi!” (Laidoner, 14.01.1919). 
1919. aasta 16. jaanuari varahommikul sõitis meie laevastik, kokku 9 laeva, kaugesõidukapten Johan Pitka üldjuhatusel Kunda suunas välja. Tallinnast tuli dessantpataljon alamkapten K. Pauluse juhatusel – 400 meest. Kundast võeti kaasa 4 kompaniid soomlasi M. Ekströ-miga eesotsas, umbes 600 meest. Meie dessantosad ja soomlased vallutasid juba 17. jaanuari õhtul Utria ja Laagna rajooni ning lõid 18. jaanuaril tagasi kõik vaenlase ägedad vastukallaletungid. Vallutanud Laagna-Utria rajooni, lõikas dessant täielikult läbi ühendusteed tagalaga neil Nõukogude Vene väeosadel, kes asetsesid veel kaitsel Vaivara Sinimägede ümbruses. Kaotanud võimaluse vastupanuks ja ka taganemiseks, andsid need osad end meie 1. polgule lahinguta vangi. Vangi langes 31 punaväe komandöri, nende hulgas ka polgu komissar ja 630 punaväelast. Sõjasaagiks võttis 1. polk sel päeval 9 täiesti uut raskekuulipildujat ühes tagavaraosadega, 89 hobust, 14 vankrit, 12 välikööki, 9 padrunikaarikut ja 500 püssi. 18. jaanuaril 1919 oli seega vaenlase vastupanu Narva ees täielikult murtud. 1. polk ühes Kalevlaste Malevaga jõudis Narva 19. jaanuaril 1919 kell 14.00.
    4.          Pildid: kapten Karl-Aleksander Paulus (VR 2/3), 19.08.1895 Tallinn- 26.07.1960 Montreal), dessantpataljoni ülem 1919. a. jaanuaris
          kolonel Martin-Eugen Ekström (VR 1/1, VR 2/3), 7.12.1887 Kesk-Rootsi – 28.12.1954 Helsingi), I Soome vabatahtlike pataljoni ülem 1919. a. jaanuaris
     5.          Pildid: Grupp Narva vabatahtlikke õppursõdureid jaanuaris 1919. 
            Narva vallutamisel sõjasaagiks saadud lennuk
Tekst:  17. jaanuaril 1919 jõudis laevastik dessandiga Utria küla alla, kus tegevuskava kohaselt pidi dessant maale saadetama. Lähenemine kaldale oli raskendatud osalt suurte jäätunud kivide tõttu, millede vahel tuli liikuda vastase tule all. Kohati oldi sunnitud hüppama jääkülma vette, et jalgsi, komistades ja kukkudes, jõuda kaldale. Vaevalt oli sel viisil jõudnud randuda paarsada meest, kui tõusis tugev tuul ja lainetus. Mõned paadid läksid ümber või sattusid kivide otsa. Dessandi maalesaatmine katkestati ajutiselt. See oli kriitiline silmapilk, kus aktiivne vaenlane oleks võinud ööpimeduses hõlpsasti hävitada väikesearvulise maabunud meeskonna. Õnneks oli maabunute hulgas ka Narva koolipoisse, kes , ümbrusega tuttavad, orienteerusid ka ööpimeduses. Nende kaasabil läks korda leida maabumiseks soodsam koht, kus paadid võisid takistuseta sõita otse randa. Tuule vaikides jätkus dessant seega hoopis edukamalt ja kella 10 paiku hommikuks 18. jaanuaril 1919 olid lõpuks maale saadetud kõik mehed.
        5.    Pildid: 2003. a., 2004. a., 2005. a. Utria dessant

    
IV
Pilt: Kuninganna Elizabeth II kinkis kaitseväele uue miinijahtija vapi
Tekst: Eesti mereväe lipulaeva Admiral Pitka mehine paariline miini-jahtija Admiral Cowan /…/
Pilt: Admiral Sir Walter H. Cowan VRI/1
Tekst: Briti laevastiku saabumine /…/ 

     
V
1.   Stend (1.10x70.05)
Fotod, tekstid: Eesti Vabadusrist I/1
                        Briti Püha Mihkli ja Püha Jüri Ordu aumärk-K.C.M.G.
                        J. P. lühike elulugu koos fotoga
                        Foto Ansomardi talust. Pitka sündis kilomeeter eemal Terasaugu metsavahi majas. Pärast Johani sündi kolis pere Terasaugult Ansomardile.
                        Joonis: „Hööveldasin lõunatundidel ja õhtuti ja tegin venele veekindla põhja.”
                        Joonis: Kahe poja kased
                        J. P. noorpõlve pilt: „Kui aga merele saaks!”   „Mere-sõitudest, suurtest laevadest, Ameerikast ja Indiast, neist mu unistustest rääkis mu lapsepõlves endine Jalgsema küla poiss Kustas Vaht, kes oli palju merd sõitnud. Tema kõne jäi mulle sügavalt meelde ja ma võisin tundide viisi mõtteid mõlgutada kännu otsas liikumata istudes, kui kari puhkas.”
                         2 fotot Peäro-August Pitkast
                         2 kaarti J. P. ookeanireisidest: „Need neli lühikest aastat [1896-1899], mis mul selles kodus[„Lilly” peal] töötades mööda olid lennanud, olid mu nooruseea kuldsed aastad. Need elamused, mis mulle selles kodus töötades osaks said, kaaluvad üles kõik varasemad ja hilisemad. Nii vaba, huvitavat, iseseisvat ja omaalgatuslikku tegutsemist korduvate raskuste ja hädaohtudega võideldes – ja neid võites – pole elu mulle enam kunagi võimaldanud. Mulle on paljude aastate möödudeski mälestused purjetamisest „Lilliga” jäänud püsima kõige kindlamini ja selgemini, hoolimata vägagi keerulistest ja rasketest elamustest hilisemail aastail.” 
                           Foto: kaugesõidukapten J. Pitka. (sõitis merd 1889-1907)
                           1911. aastal asutas Tallinnas äri, mille hiljem muutis merekaubanduse ühinguks „Joh. Pitka ja Ko”. Asutas Tallinna Laeva-Ühisuse, 1917. a. Merekaubanduse ja Laevasõidu Edendamise Seltsi „Laevandus”, samal aastal Balti Päästeseltsi.
                           Foto: 1917. a. töötas J. Pitka täie andumusega kaasa Eesti rahvuslike väeosade loomisel, olles Tallinna sõjaväelaste büroo ja Eesti Sõjaväelaste Ülemkomitee liikmeks.
     2.   (29,5x42) Eesti Rahvaerakonna ajutise korraldava komitee teadaanne novembris 1918
	 (21x30) Kaitseliitlase tõotus kaitseliitu astumisel novembris 1918

 (21x30) Saksa okupatsioonivägede lahkumine Eestist detsembris 1918. „Kartulisaba” Tallinnas Vabadussõja algul.
 (55x39) Balti episood, digitrükk
Tekst: Briti mereväe ltn Augustus Agar /…/
Pilt: Kapten Augustus Agar VC DSO VRI/2
Tekst: J. Pitka Jaan Naarisest
Stend (29,5x42) Pitka ratsapolgu asutaja /…/
Stend (1.10x70.05)
Fotod, tekstid: Eesti sõjaväelaste organisatsioonide konverents Rakveres 
14. ja 15. juunil 1917. a.
                         „Lennuki” vöör
                         Jaan Naaris
                         kindr-maj Ernst Põdder
                        Mereväe juhataja m-kpt Johan Pitka oma staabiga 
                        Vabadussõja ajal
                         Johan Pitka Jaan Metsa nime all grimeeritult vale-
                        paberitega enamlaste eest varjates jaanuaris 1918. a.
                       „Wambola” lipuehtes
                       Ohvitserid ja madrused „Lembitu” pardal 1919. suvel
                       Nõukogude-Vene vägede pealetungi ajal nov-s 1918 korraldas Johan Pitka kaitseliidu salku kooliõpilastest ja teistest vaba-tahtlikest vastupanuks Narva all, seadis kiires korras kokku 1. soomus-rongi ja asus sellega ühes kapten K. Parts´iga ja A. Irvega Vaivara juures enamlastega võitlusse. Selle järel juhatas ta soomusrongide  ja soomus-
autode ehitamist ja varustamist
                        Ajutise Valitsuse tunnistus 21. dets. 1918 – Pitka määramise kohta „Lembitu” ja „Laine” komandöriks. (Merejõudude juhataja 16-st detsembrist)
                        Soomusauto „Tasuja” Pitka töökojas
                        Ülemjuhataja staap ja sõjaministeerium 1919. a. aprillis
                        „Lembitu” suurtükk annab Petseri jaamale tuld. Üleval juhivad tuld kpt Pitka ja ltn Kuulberg
                        Meredessantpataljoni rood soomusrongil nr. 5 märtsis 1919. a., parem. teine: m-kpt J. Pitka
                        Edukad olid J. Pitka organiseeritud mereoperatsioonid Tsitre, Loksa, Kunda all, ta oli tegev Narva-Jõesuu ja Narva vabastamisel ja Luuga jõe ning Koporje lahe ümbruse puhastamisel vaenlasest. Juhtis terve Vabadussõja ajal Eesti laevastiku operatsioone Soome ja Riia lahes.
      11.    Tekst: Minult on küsitud /…/ 
12.   Ajaleht „Eesti”
                                  
 VI
„Johan Pitka”
Eduard Ole, 1944
	Stend (1.10x70.05)

Fotod, tekstid: Rahvuskoja I koja liikmed 1937. a. See oli tegelikult teine kord olla J. Pitkal Eesti Vabariigi parlamendi liige – vabariigi alguspäevil oli ta kuni 1919 . a. maikuuni olnud Eesti Asutava Kogu liige Eesti Rahvaerakonna rühmast.
Johan Pitka saabumine Tallinna 3. aprillil 1930. pärast kuus aastat elatud elu Kanadas.
Oma kodutalus Ebaveres 30-ndate aastate lõpus
Kohtumine soomusronglastega 1930. a.
Vabadusristi Vendade päev 1931
Allveelaevastiku Sihtkapitali juhatus
M. Maksolly „Pitka”, repro
J. Pitka 30-ndate aastate lõpus
Kohtumine Jalgsema rahvaga
J. Pitka Jalgsema järve ääres
Munadepühi pidamas Ansomardil
J. Pitka Järva-Jaanis
       3.   Stend (1.10x70.05)
            Fotod, tekstid: Stanley Pitka tõi Inglismaalt kaasa piibu
               Veera Klimberg (Kazak), 1936 – S. Pitka abikaasa
                Veera ja Stanley pulmad 21. jaanuaril 1936
                Admirali pojad: Stanley ja Edward, 1932
                Stanley Pitkast pilte
                J. Pitka koos pereliikmetega Pirita rannas
VII
Stend (1.10x70.05)
Fotod, tekstid: Veera Pitka pärast vangistusest vabanemist 1959
August-Andreas Pitka Butõrka vanglas, hukatud 14.07.1942
Eduard Pitka Solikamski vanglas, hukatud 1.08.1942
Stanley Pitka Solikamski vanglas, hukatud 1.08.1942
J. Pitka aprillis 1944. Tekst: Tütar Saima Joasalu-Pitka: „Kui isa 1944. aasta aprillis Soomest Eestisse saabus, imestasime, et tal polnud enam habet. See oli nii veider. Miks? Isa vastas, et  sakslased ei andnud temale Eestisse tuleks luba, siis oli ta püüdnud seda teha salaja ja oli ka oma välimust muutnud. Isal oli olnud sel korral kavatsus Eestisse jõudes hakata põranda all tegutsedes organiseerima Eesti kaitset. Enne aga, kui habe oli jõudnud kasvada, olid sakslased andnud loa Eestisse tulekuks. 
Mul endal on olnud alati see tunne isast, et mida kriitilisem olukord, seda rahulikumaks jäi isa. Ei mäleta, et ta kunagi oleks sattunud paanikasse. Tema lähedus mõjus alati rahustavalt.” 
Kpt P. Laamann koos perega 1944. a. suvel Narva mnt 45 (praegu 15) maja ees, kus asus „Löögiüksuse Admiral Pitka” staap. 
Pilt. kpt Paul Laamann
	mail 1940 asutati „Omakaitse Sihtkapital”, mille esimeseks ülesandeks oli relvade muretsemine kaitseliidule. Sihtkapitali juhatuse esimeheks valiti J. Pitka

                Üks viimaseid ülesvõtteid Johan Pitkast 1944. a. koos Saksa armees         teenivate Eesti ohvitseridega
                 J. Pitka külaskäigul 20. SS grenaderidiviisi Tagavarapataljonis 12. augustil 1944
                 Avaldus astumiseks „Löögiüksusse Admiral Pitka”
                Lüganusel ja Haljalas Vabadussõjas langenute mälestussammaste juures
                Stend: Riigivolikogu valimised 14.-15. juulil 1940. Tekstid: /…/
                Gori karikatuurid: Retsept; „Maailm võib paraneda, kui paneme talle sellise plaastri”, Euroopa loomatsirkus; Itaalia fasces´e kirveteral balansseerivad Vene karu, Gallia kukk ja Briti lõvi. Tasakaalu tahab aga rikkuda Saksa taksikoer… Fasces oli Rooma riigi võimusümbol – nahkrihmadega kokku seotud vitsakimp, ning sealt siis nimetus faśism.
                  Pitka: /…/

Suur vitriinkapp
                  Eesti Vabadussõjalaste Liidu Võrumaa osakonna lipp
                  Pitka kirjutatud või tõlgitud raamatud
                  Pearu Pitka (Ansomardi) kirjutatud raamatud /…/
                  Ülevaade (stend) Vabadussõja-aegsetest soomusautodest
                  Stend – fotod, tekstid: Pitka koos oma võitluskaaslastega Vabadussõja ajal
                   Tekst: 1923. aastal asutas poliitilise erakonna – Rahvuslik-vabameelse partei -, mille peamiseks ülesandeks seadis J. P. võitluse kuritegude vastu riigis. Häälekandja ajaleht „Eesti” (1923-24). Valimistel II Riigikokku suutis erakond koondada Pitka juhatusel 20 000 häält. 4 saadikut sai Riigikokku, kuid erakonna juht Pitka ise, kes kandideeris Lõuna-Eestis, jäi sealt välja. Seega tühistus suurel määral võimalus Johan Pitkal seadusandlikus kogus vahenditult kaasa töötada riikliku elu puuduste kõrvaldamiseks ja parandamiseks.
                    J. P. Asutava Kogu valimistel aprillis 1919. a.
                    Pildid: Soomusronglased Valgas, Eesti piiril 10.03.1924, kui Pitka lahkus Eestist
                    J. P. koos Rahvuslik-vabameelse partei ja Riigikogu rühma liikmetega 1924. a. märtsis
                     Stend – fotod, tekstid: vanltn G. Weigelin
                                                         A. Talts
                                                         ltn T: Kraus
                                                         ltn J. Klaar
                                                          

                     Eesti Vabadussõja kõrgemad juhid
                     „Wambola” vettelaskmine
                     Kitsarööpmelise s-rong nr. 2 – 1919, rongi ülem kpt P. Laamann
Foto: Vabadusristi päev 1931. a. juunis
Foto: 1930-37 oli Pitka Eesti Tarbijate Ühistu Keskliidu esimees
Kiiker
Fotod: Pitka Kanadas, tekst /…/

 Klaasist vitriinkapid                       
I
Ordenid: Vabadussõja teenete eest sai Johan Pitka 
                      Vabadusristi I liigi 1. järgu
                      Vabadussõja mälestusmedal
                      1929. aastal Kotkaristi I klassi mõõkadega
                      Lätist sai ta II klassi Karutapjaordeni ja 
                      mälestusmärgi „5 aastat Läti Vabadussõjast” ning
                      mälestusmedali „10 aastat Läti Vabadussõjast”.
                     1921. aastal Eesti Punase Risti mälestusmärgi III järgu ja 
                     1927. aastal Eesti Punase Risti I klassi II astme
                     
                     Briti Püha Michaeli ja Püha Georgi rüütelkomandöri aumärk
                     Tekst: „Admiral Pitka vastuvõtmisel admiraliteedis annetasid mereminister Sir Walter Long ja admiraliteedi esimene lord adm Beatty temale Püha Michaeli ja Püha Georgi (Püha Mihkli ja Püha Jüri Ordu) rüütelkomandöri aumärgi (K.C.M.G.). Omas kõnes seletas Long, et kuningas otsuse tegi, need aumärgid admiral Pitkale annetada, tunnistades tema suuri teenusi adm Sir Walter Cowani vastu Baltimerel, mis ta ühes väikse, kuid hea laevastikuga ja Eesti vägedega üles näidanud” Reuters Ltd., jaanuar, 1920 
Kiiker, kompassid
Ajalehe „Valve” numbrid


II      Johan Pitka hõbeserviis. Kaheksast esemest koosneva hõbeserviisi valmistas maailmakuulus vene hõbesepp Karl Boianovski 1849. aastal. Algselt oli Pitkale kuulunud serviis valmistatud Vene tsaari õukonna jaoks, mille tunnistuseks on kuningliku krooni ja vapiga märgistus.
2003. aastal hinnati kõrge ajaloolise väärtusega ja peaaegu üheksa kilo kaaluva serviisi kogumaksumuseks vähemalt 1,2 miljonit krooni.
II mmailmasõja ajal hoiti hõbenõusid admiral Pitka perekonnale kuuluvate väärisesemete kollektsiooni osana Soome Pangas. 1946. aastal tagastati  serviis admirali tütardele Linda Päärenile ja Saima Joasalule. Hiljem Kanadasse emigreerinud tütred annetasid serviisi 2001. aastal mereväele.

         Foto: 1930-37 J. Pitka Eesti Tarvitajateühisuste Keskühisuse (ETK) peajuhataja jt.
        Artur Sirk´i hõbesõrmus. Vabadussõjalaste juht Artur Sirk (25.09.1900 – 02.08.1937) langes atentaadi ohvriks. Sõrmuse, mis oli hukkumise ajal tal sõrmes kinkis lesk H. Sirk Paul Laamannile 1943. aastal 50-ndaks sünni-päevaks
        Viimane foto Paul Laamannist
        P. Laamannil 50. sünnip. nahkalbum
        Kpt Paul Laamann – foto ja elulugu /…/
        Foto:        Narva mnt. 15, kus oli Laamannide korter ja 1944. a. asus „Löögiüksuse Admiral Pitka” staap

Vabadussõjalaste Liidu Võrumaa osakonna lipp

Arvuti: nonstop slaidiprogramm Kaitseliidu ajaloost

Näituse koostas ja kujundas Tanel Lään



                           
                         





