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Kõik oleks võinud tol 1944. aas-
ta 14. juunil hoopis teisiti min-
na, kui Sultsi talus peetud suve-
peo tuuris Karl Soonpää, tema 
onupoeg Osvald Kukk ja naab-
rimees Hermann Tikkop poleks 
jäänud hiliste tundideni metsa-
kohinat võtma. 

Öösel kella kahe-kolme pai-
ku jooksis ootamatult mees-
te juurde Karli naine Antonie 
Soonpää, teatades, et põrkas 
vaevu saja sammu kaugusel 
peaaegu kokku kolme relvas-
tatud partisaniga, kes liikusid 
metsa poole.

Püstoli ja kividega 

Kolm meest jooksid osunda-
tud suunda. Ainsana oli kuue-
lasuline püstol Tikkopil, kes ot-
sejoones tormas üle kaerapõl-
lu. Soonpää ja Kukk tegid väi-
kese kõvera paremale, järgne-
des mööda kraavi äärt, seejuu-
res haaras Kukk pihku rusika-
suuruse kruusakivi.

Mehed nägid langevarjureid 
hanereas liikumas 60−65 sam-

mu kaugusel ja karjusid “Seis!”. 
Samal hetkel paukus Tikkopi 
relv. Parašütistid varjusid väi-
keses nõos ja 35−40 meetri 
pealt avasid käsirelvadest tule 
jooksjate pihta. Kõik kolm rün-
dajat said peaaegu korraga pih-
ta. Tikkop jõudis veel teha ühe 
lasu, siis varises ta kokku.

Pole kahtlust, et Soonpää 
koos kaaslastega hindas oma 
võimalusi üle – ühe püstoli ja 
rusikasuuruse kiviga tormati 
jälitama kolme langevarjurit! 
Küllap oli oma osa ka tarvita-
tud tuliveel. Langevarjurid ta-
litasid ainuvõimalikult, varju-
des ning võttes ründajad lähi-
distantsilt tule alla.

Karl Soonpää sai kõigepealt 
puusast ja paremast käest haa-
vata, kolmas lask tabas pead. 
Raskesti haavatud Soonpää 
leidsid kergemalt haavatud Os-
vald Kukk ja Antonie. Soonpää 
viidi veoautoga Elvasse, et sõi-
ta Tartusse Maarjamõisa haig-
lasse. Meelemärkusele tulema-
ta ta veoautos oma abikaasa ja 
tütre silme all suri.

Järgmiseks korraldati met-
sades haarang, sest juhuslikult 
pidas Omakaitse samas piir-
konnas õppepäeva. Appi tulid 
Hellenurmes asuva Saksa len-
nuväeüksuse mehed ning Tar-
tu maakonna Omakaitse ja SD 
jahikomandod. Haarangul ta-
bati vaid üks relvastamata väe-
jooksik.

Karl Soonpää õppis Tar-
tu Ülikoolis usuteadust, kui ta 
1916. aasta suvel Tsaari-Vene-
maa sõjaväkke kutsuti. Temast 
tehti kiirendatud korras, vaid 
neljakuuse väljaõppega noo-
remohvitser. Ta sõdis kevadel 
1917 rindel Lääne-Ukrainas, 
kus sai haavata. Soonpää saa-
deti paranema kodusesse Tar-
tusse, kus puutus kokku Eesti 
rahvuslike väeosadega.

Eesti Vabadussõja päevil 
teenis Soonpää 2. jalaväepol-
gus, tõustes leitnandiks. Ta osa-
les mitmel luureretkel ja lahin-
gus, sh Aidu lahingus, mis kuu-
lub Vabadussõja nn murdela-
hingute hulka. Soonpää päl-
vis sõjas üles näidatud isikli-
ku vapruse eest sõja järel II liigi 
3. järgu Vabadusristi, võima-
luse saada tasuta haridus ning 
talle eraldati asunikukrunt 
Luunja vallas.

Karl Soonpää lõpetas Tar-
tu Ülikoolis põllumajandustea-
duskonna, töötas agronoomina 
ja astus 1926. aastal poliitikas-
se Asunikkude, Riigirentnikku-
de ja Väikepõllupidajate Koon-
duse kaudu, keda tavapäraselt 
kutsuti suupärase nimetusega 
Asunikud. 

Soonpää valiti järjest kolme 
parlamendi koosseisu ning ta 
oli ühes valitsuses töö- ja hoo-
lekandeminister ning teises ka-
binetis põllutööminister. Aas-
tatel 1929–1940 oli Karl Soon-
pää Eesti Vabariigi riigikontro-
lör − tunduvalt kauem kui üks-
ki tema kolmest eelkäijast.

Riigikontrolli algusaastad 
kulgesid üsna vaevaliselt: kor-
duvalt muudeti asutuse struk-
tuuri ja töökorda, püsis suur 
kaadrivoolavus, õiguslikud alu-
sed olid ebamäärased. 

Egas asjata meenutatud 
1930. aastal ilmunud lehear-
tiklis, et üks esimesi riigikont-
rolöre oli ametisse valimise jä-
rel koguni Tartusse sõitnud, et 
ülikooli raamatukogus lähe-
malt uurida Riigikontrolli üles-
andeid ja pädevust. 

1920. aastal töötas Riigi-
kontrollis 266 ametnikku ehk 
“wõeti ükskõik, kes ennast suu-
tis ettepakkuda”. 

1927. aastal moodustati Rii-
gikontrollis tsiviil-, sõjaväe-, ra-
handus- ja teedeosakond, ning 
nii, nelja osakonnaga, tegutses 
Riigikontroll kuni 1940. aasta 
suveni. Mitme koondamislaine 
järel jäi asutuses alles 122 töö-
tajat. Karl Soonpää valiti Riigi-
kogus ülekaalukalt riigikontro-
löriks 26. juulil 1929.

Vapper ja töökas 

34aastaselt riigikontrolöriks 
saanud Soonpää oli oma eelkäi-
jatest noorem ja kiire süvene-
misvõimega mees. Tema eest-

vedamisel ajakohastati asutu-
se tööd, täpsustati siseregulat-
sioone, töökorra muutmisega 
said vanemad kontrolörid juur-
de tegevusvabadust. 1931. aas-
tal vähenes asutuse isikkoosseis 
106 töötajani. 

Tekkis tava anda järgmise 
aasta 20. jaanuariks välja nn 
punane raamat ehk Riigikont-
rolli tegevuse ülevaade ame-
tiasutuste revideerimise tule-
mustest. 

Riigikontrolli tööaruanne 
oli punaste kaantega, sellest ka 
raamatute üldtuntud nimetus. 
Aruandega tutvus parlamendi 
majanduskomisjon, mida neil 
aegadel nimetati riigi majapi-
damise komisjoniks. 

1930. aastatel riigikontrolör 
omaette ülevaatega parlamendi 
ees ei esinenud – nagu on prae-
gu tavaks, juba 1990. aastate 
algusest, aga harilikult võttis 
Soonpää Riigikogus sõna eel-
arve täitmise ja kassaaruande 
kinnitamise seaduseelnõu me-
netlemise käigus.

Karl Soonpää valiti parla-
mendis uuesti riigikontrolöriks 
juulis 1932. Neil aegadel töötas 
Riigikontroll üsna stabiilselt. 
Näiteks 1933.−1934. aastal ta-
gandati Riigikontrolli avastatud 
väärnähete järel töölt 19 amet-
nikku ja 27 sai karistusi. Soon-
pää osales pea kõikidel valitsu-
se koosolekutel ja olles võrdle-
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70 aastat tagasi ööl vastu 15. juunit 
sai Tartumaal Elva lähedal 
surmavalt haavata teenekas riigimees 
Karl Johannes Soonpää – tuntuim 
ohver Saksa okupatsiooni ajal 
Eestis kokkupõrgetes nõukogude 
partisanide või langevarjuritega. 

Karl Soonpää 
n Sündis 2. märtsil 1895 

Tartumaal Pangodi vallas.
n Suri 15. juunil 1944, 

maetud Elva kalmistule.
Haridus
n Tamsa algkool 1902−1903, 

Luke algkool 1904−1905.
n Nõo kihelkonnakool 

1906−1907.
n Tartu Aleksander I nim 

Gümnaasium 1908−1914, 
lõpetas hõbeaurahaga.

n Šamajevi stipendiumi toetusel 
õppis Tartu Ülikoolis usuteadust 1914−1916.

n Taškendi lipnikekooli lühendatud kursused 1916.
n Tartu Ülikooli põllumajandusteaduskond 1926, cum laude.
Töö
n Õpingute vahele jäi teenistus Vene ja Eesti Vabariigi sõja-

vägedes. Teenistust Vene väes hinnati Püha Anna ordeni 
IV järguga “Vahvuse eest”; Eesti Vabariigi valitsus andis 
Soonpääle Vabadusristi ning Tartu maavalitsus määras 
talle asunikukrundi.

n Asunikkude-Riigirentnikkude Liidu Tartumaa põllu-
majanduslik nõuandja 1924−1925.

n Tartu maakonna agronoom 1925−1926.
n III Riigikogu liige 1926−1929, ka IV ja V Riigikogu liige.
n Töö- ja hoolekandeminister Jaan Tõnissoni valitsuses, 

August Rei valitsuses põllutööminister.
n Riigikontrolör kuni 1940. aasta suveni.
n Põllumajandusliku kuukirja Uus Talu vastutav toimetaja 

1929−1934. 
n Kodijärve haridusseltsi Tõrvik esimees ja näitejuht 

1920−1923.
n Oli kuni 1941. aasta detsembrini Tartu Maavalitsuse 

põllumajandusosakonna juhataja, pärast seda taas talutööl. 
Kui moodustati põllumajandusjuhtide ametid, sai ta Elva 
põllumajandusjuhiks, seejärel Eesti Põllumajandusliidu 
Elva valla osakonna juhatajaks. 

E L U K Ä IK

Karl Soonpää 1930. aasta-
te teisel poolel.

KIRJANDUSMUUSEUM
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n 12. VI – 13. VII 2014 peetakse Brasiilias XX jalgpalli MM. 
Osaleb 32 võistkonda, 12 linnas peetakse 64 mängu.

n MMi maskott on kolmik-
keravöölane Fuleco. See 
vöölase ehk armadilli liik 
elab ainult Brasiilias. Ohu 
korral tõmbab ta end nii 
tugevasse kerra, et seda 
ei saa lahti rebane ega koer.

n Brasiilia on finaalturniirile 
jõudnud 20 korda (ainuke maa 
igal MMil), Itaalia ja Saksamaa 
18, Argentina 16, Mehhiko 15, His-
paania, Inglismaa, Prantsusmaa 14 korda.

Kokku on finaalturniirile pääsenud 76 maad. Tulutult on 
seda enim üritanud Luksemburg – 19 korda (1934–2014).

n Enim mänge on mänginud Saksamaa (99), Brasiilia (97), 
Itaalia (80).

Enim mänge on võitnud Brasiilia (67), Saksamaa (60), Itaa-
lia (44).

Enim mänge on kaotanud Mehhiko (24), Argentina (20), 
Saksamaa (20).

Enim mänge on viigistanud Itaalia (21), Inglismaa (19), Sak-
samaa (19).

n Enim väravaid on löönud Brasiilia (210), Saksamaa (206), 
Itaalia (126).

Enim väravaid keskmiselt mängus on löönud Ungari (87/32 
= 2,72), Brasiilia (210/97 = 2,16), Saksamaa (206/99 = 2,08).

Enim väravaid on löönud Ronaldo (BRA, 15), Miroslav Klo-
se (GER, 14), Gerd Müller (GER, 14).

n Brasiilia on võitnud viis korda (1958, 1962, 1970, 1994, 
2002).

Itaalial on võite neli (1934, 1938, 1982, 2006), Saksamaal 
kolm (1954, 1974, 1990), Argentinal kaks (1978, 1986), Uru-
guayl kaks (1930, 1950), Prantsusmaal üks (1998), Inglismaal 
üks (1966), Hispaanial üks (2010).

n1934. a MMi finaalis Roomas juhtis Tšehhoslovakkia veel 
8 minutit enne lõppu Itaalia vastu 1:0 ja tribüünidel valitses 
paanika. Itaallane Raimundo Orsi lõi siis karistusala servalt 
palli lendu nii kõveras kaares, et kuulus väravavaht František 
Plánička selleni ei ulatanud, ja kindlustas Itaaliale lisaaja. Lisa-
ajal Itaalia võitis 2:1.

Paljud ütlesid, et Orsi löök oli pime õnn. Orsi vaidles vas-
tu ja läks järgmisel päeval staadionile, et fotograafide ees löö-
ki korrata. 20 löögist ei tabanud ta (tühja) väravat samast ko-
hast mitte kordagi.

n 20. III 1966 varastati Londonis Westminsteri keskhallis enne 
jalgpalli MMi avatud näituselt Jules Rimet’ auhind – jalgpal-
li MMi võitja 3,8 kg raskune kuldkarikas. Varas jättis puutu-
mata selsamal näitusel väljas olnud 3 miljonit naela väärt spor-
dimargid.

1958. ja 1962. a maailmameistri Brasiilia esindajad ütlesid, 
et nende kodumaal poleks säärane asi kuidagi võimalik, sest 
isegi vargad peavad seal jalgpallist niivõrd lugu. 27. märtsil lei-
dis ajalehte keeratud karika Londoni äärelinna hekist Picklesi-
nimeline krants, kes seal peremehega jalutas.

Kui Inglismaa maailmameistriks tuli, kutsuti Pickles võidu-
banketile ja lubati tal peremehe taldrikut lakkuda.

1970 võitis Brasiilia karika kolmandat korda ja võis selle en-
dale jätta. 1983 pandi see Rio de Janeiros pihta ja on siiani ka-
dunud – tõenäoliselt sulatati üles.

Alates 1974. aastast on mängus uus kuldkarikas, millel ruu-
mi 17 võitjariigi nime ja aasta graveerimiseks. Nähtavasti tuleb 
pärast 2038. aastat uus karikas teha.

T E A DMI S V E E R G

Toimetaja MATI SOOMRE
Tel 661 3313. e-post mati.soomre@maaleht.ee

Tuna & täna
Mõnda jalgpalli MMist

misi hästi informeeritud minist-
rite (ministeeriumide) kavadest, 
andis aegsasti soovitusi. 

1938. aasta algul jõustus Rii-
gikontrolli seadus, mis asendas 
1919. aastal vastu võetud ajutise 
Riigikontrolli seaduse, mida va-
hepeal oli korduvalt küll muu-
detud. Samuti muudeti arve-
seadust, mis sätestas riigikahju-
de selgitamist ja sissenõudmise 
korda.

Kui aprillis 1938 valiti Ees-
ti Vabariigi presidendiks Kons-
tantin Päts, saatis Soonpää tal-
le paar päeva hiljem tagasias-
tumispalve, et riigijuhil oleksid 
vabad käed kõrgemate ametiisi-
kute nimetamisel. Samal päeval 
kirjutas president avaldusele re-
solutsiooni: “Ei leia põhjust ette-
kandele käiku anda, sest praegu 
ametis olewal Riigikontrolöril 

on minu täielik usaldus. 26/IV 
38 K. Päts.” 

 Saadud kirjale kirjutas Soon-
pää omapoolse lühikese resolut-
siooni: “Teadmiseks võtnud. 28. 
IV 1938.”

Elu pöördelistel aegadel 

1940. aasta juunisündmuste eel 
siirdus Soonpää puhkusele, mil-
le veetis tavapäraselt Elva lähe-
dal Sultsi talus, mis sai ostetud 
1935. aastal. 21. juunil oli Soon-
pää Tallinnas ning nägi pealt 
võimu ülevõtmist, mis meenutas 

talle 1917. aasta sündmusi. Karl 
Soonpää vabastati riigikontrolö-
ri ametist 10. juulil 1940 ning ta 
sõitis uuesti Tartumaale.

Soonpää õepoja Eero Agar-
maa suuliste mälestuste koha-
selt käis 1940. aasta juuli algul 
Sultsil Jaan Tõnisson – ta olevat 
koguni kiirustades taksoga tul-
nud –, et agiteerida Soonpääd 
osalema uue Riigivolikogu va-
limistel nn vastaskandidaadi-
na Eesti Töötava Rahva Liidu ni-
mekirjale. Karl Soonpää loobus 
ettevõtmisest, pidades seda mõt-
tetuks.

Kauaaegne riigitegelane pää-
ses 1941. aasta juuniküüditami-
sest. Ta sai 14. juuni varahom-
mikul tuttavatelt teada, et Elva 
raudteejaama on koondatud 
suur arv kahtlasi raudteevagu-
neid.

Soonpää pages kodunt jalg-
rattaga. Pärastõunal lahkus ta-
lust tema abikaasa Antonie las-
tega. Karl Soonpää varjus koos 
mõne ümbruskonna mehega 
metsa. 22. juunil saadi teada 
Saksamaa sõjakäigust NSV Lii-
du vastu ja mehed varjasid end 
kuni sakslaste tulekuni 1941. a 
juulikuu keskel.

Karl Soonpää poja Hennu 
(töötas sõja järel USAs füüsi-
kaprofessorina) andmetel võe-
ti langevarjurid kinni Elva val-
las. Nälginud langevarjurid tu-
lid tallu süüa otsima, sest üks 
neist tundis taluperemeest va-
rasemast ajast. Viimane andis 
tulijatele süüa ning läks järg-
misel päeval Tartusse, teatades 
kutsumata külalistest ametivõi-
mudele. 

Järgnes haarang, mille käi-
gus taluhoone lakas peitunud 
langevarjureid tulistati kuulipil-
dujast. Nad andsid alla ja viidi 
seejärel Tartusse. 

Pole erilist kahtlust, et üle-
kuulamise järel langevarjurid 
hukati.

KÜLLO ARJAKAS
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Karl Soonpää 
Sultsi talus 
suvitamas.

Mälestustseremoonia 
Karl Soonpää muldasängi-
tamise järel Elva kalmistul. 
Vasakul Soonpää perekond, 
haua ees seisavad agronoom 
Oskar Teeäär, endine Tartu 
abimaavanem Hans Miller 
ja professor Jüri Uluots, 
kes oli raskelt haige 
ja kellele see oli üks viimaseid 
ülesastumisi avalikkuse ees. 
Pildil paremal on Saksa 
tsiviilvalitsuse esindaja, 
Tartu piirkonnakomissar 
Kurt Meenen.

34aastaselt riigikontrolöriks saanud 
Soonpää oli oma eelkäijatest noorem 
ja kiire süvenemisvõimega mees.

KARL SOONPÄÄ PEREKONNA ARHIIV, USA


