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FOTOREPORTAAŽ

14. jaanuaril möödus 88 aastat Tartu vabastamisest Vabadussõ-
jas. Puurmani ettevõtja Olev Teder kinkis Vabadussõja kange-
lase Julius Kuperjanovi haual tema omastele Eesti ohvitseri 
tseremoniaalmõõga. Perekonna tahtel leiab mõõk aukoha Võrus 
kaitseväe väljaõppekeskuses Kuperjanovi üksik-jalaväepataljon.

11.–13. jaanuarini 
2007 kor raldati Erna 
Seltsi eest vedamisel 
Kirde-Ees tis 9. talvine 
sõjalis-sportlik võistlus 
Utria dessant 2007. 
Osales 18 võistkonda 
(sh kaks Soomest), 
finišisse jõudis neist 
küm  me. Võitis Kaitselii-
du Tartu maleva nelik. 
Vt pilte ka internetist 
(http://pildid.kait-
seliit.ee/gallery2).

Fotod: Ivar Jõesaar
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Võidame vaimuga

Väikesed rahvad võidavad neile peale surutud sõdu vaimuga. Parimaks 
näiteks siin on soomlaste sisu, mis võimaldas neil Talvesõja ja Jätku-
sõja heitlustest vähemalt viigiseisus välja tulla. Ja ka meie oma Vaba-

dussõja ajal üles leitud mehemeel, mille abil me ainsa rahvana maailmas 
suutsime ühe sõja käigus saada võitu nii Vene kui ka Saksa vallutusväge-
dest. Ja küllap saab 1940. aastal pettusega omariiklusest ilma jäetud rahva 
vaimu välgatuseks nimetada sedagi poliitkorrektset Euroopat šokeerivat 
tõsiasja, et nii paljud eesti mehed tõmbasid idast tuleva ohu vastu võitle-
miseks vabatahtlikult selga Saksa välihalli. 

Rahva vaimuväe mobiliseerimine millegi suure toimepanekuks on aga 
üks peenike ja riskantne ettevõtmine. Sest vaim, teadagi, lehvib vabalt ega 
talu survet. Suurtel rahvastel kipub surve alla sattunud vaim suisa sõge-
daks kätte ning siis on tagajärjeks mõni suurem sõda ja tapatöö olgu aaria 
natsiooni või töölisklassi nimel. Väikeste rahvaste survestatud vaim ajab 
aga mehed metsa või suitsiidile.

Kui vaimu liigselt ei kammitseta, pakub n-ö rahva loomulik geenius kõige 
mõistlikumaid lahendusi. Seda nähtust on nimetatud kodanikuühiskon-
naks. Eestis on kodanikuühiskonna parimaks näiteks Kaitseliit, kes raske-
tes olukordades suudab pakkuda toimivaid lahendusi. Tähelepanuväärne 
on aga, et kuigi sõjaväestatud ja relvi valdav organisatsioon, ei talu Kait-
seliit ülemilitariseerimist. Seda näitas nii Vabadussõja-aegne kui ka 1939. 
aastaks kujunenud olukord. Puhtsõjaväeline käsuliin ja üksnes sõjalisele 
tegevusele keskendumine võttis organisatsioonilt elujõu. 

Seepärast, kui tahame edendada kogu rahva osalust oma riigi turvalisuse 
tõhustamises, peame laskma vabal vaimul sirguda. Kaitseliit saab siin pa-
nustada surutiseaegsetest painajatest rikkumata noore põlvkonna kujun-
damisele. Just seetõttu tuleb kodanikuühiskonna kangelastena esile tõsta 
vabatahtlike noortejuhtide tööd, sest tänu nende pühendumisele mõista-
vad tänased kodutütred ja noorkotkad, kuidas nad homset kodanikuühis-
konda Eestis korraldavad. KK!
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UUDISED

SÕNUMID
Kaitseliitu kui sõpra tundsime hädas

Tekst: KARIN T. ANDERSEN, 
Tallinna Rahvusvahelise 
Naisteklubi asepresident

Tallinna Rahvusvaheli-
ne Naisteklubi (Inter-
national Women’s Club 

Tallinn) tänab südamest 
Kaitseliitu abi eest anne-
tuste toimetamisel Väike-
mõisa väikelastekodusse 
22. detsembril 2006.

Tallinna Rahvusvaheline 
Naisteklubi korraldas kogu 
2006. aasta jooksul heate-
gevusüritusi eesmärgiga 
korjata raha lastekodule 
väikebussi ostmiseks ning 
kogus samal ajal riideid 
jms annetusi lastekodu 
lastele ja töötajatele. Aasta 
jooksul toimetati annetu-
sed Viljandi külje all asu-
vasse lastekodusse klubi 
liikmete isiklike sõiduau-
todega, kuid jõulueelsel 
ajal, kui suurem osa klubi 
liikmetest oli ära oma ko-
dumaal, jäädi hätta. Hotell 
Domina Inn Ilmarine oli 
lubanud annetada lasteko-
dule korralikku kasutatud 
voodipesu ning tekke ja 
patju, kogused olid suured 
ja klubil sobilikku sõidukit 
nende kohaleviimiseks ei 
olnud.

Tol hetkel saime abi Kaitse-
liidult, kes leidis võimaluse 
anda kasutada väikebussi, 
mis tihedalt laeni täis pa-
kituna jõudis Väikemõisa 
paar päeva enne jõule. Nii 
mõnegi lastekodulapse ja 
-töötaja elu sai ehk see-
läbi natuke kergemaks ja 
rõõmsamaks. Veel kord 
suur aitäh Kaitseliidule 
abi eest! Eriline tänu staa-
biveebel Peeter Landile 
ja nooremleitnant Marek 
Susile.

Tallinna Rahvusvaheline 
Naisteklubi loodi 1993. 
aastal nelja naise poolt 

ning praegu on klubil üle 
50 liikme veerandsajast rii-
gist. Klubi korraldab aasta 
läbi seltsielu, mis hõlmab 
ekskursioone, külalisesi-
nejate kuulamist, huvirüh-
made tegevusi jm. Teiseks 
peamiseks tegevusvald-
konnaks on heategevus. 
Muude heategevusüritus-
te hulgas korraldatakse 
igal aastal heategevusball. 
Viimase balli tulud läksid 
Väikemõisa väikelasteko-
du toetuseks. Lisainfor-
matsiooni Tallinna Rah-
vusvahelise Naisteklubi 
kohta saab internetist 
(http://www.iwct.ee/). KK!

PAJU LAHINGU AASTAPÄEVA 
TÄHISTATI PAJU JOOKSUGA

Jaanuaris möödus 88. 
aastat Paju lahingust, 

mis määras nii Valga linna 
kui ka Vabadussõja eda-
sise saatuse. Paju lahingu 
mälestusüritused alga-
sid 28. jaanuaril 14. Paju 
jooksuga. Distantsi pikkus 
oli 8,2 km ning see kulges 
mööda Tartu-Valga maan-
teed ja Valga linnas. 

31. jaanuari asetati lilled 
Valga Jaani kiriku seinale 
paigaldatud Põhja Poega-
de mälestustahvli juurde. 
Järgnesid mälestuskogu-
nemine ja pärgade aseta-
mine Paju lahingu monu-
mendile ja mälestusüritus 
Paju mõisas Põhja Poegade 
mälestuskivi juures. KK! 

KAITSELIITLASTEST 
ABIPOLITSEINIKUD 
TÄIENDASID TEADMISI

Jaanuari eelviimasel nä-
dalavahetusel kogunes 

Tallinna paarkümmend 
kaitseliitlast, et omandada 
teadmisi abipolitseiniku 
tööks. Kaitseliidu peastaa-
bi planeerimisosakon-
na vanemstaabiohvitser 
kapten Mikk Pukk ütles: 
“Õpe oli jagatud kolmeks 
osaks: teoreetilised loen-
gud, praktiline tegevus 
ehk  polit seioperatsioonil 
osalemine ja enesekaitse 
põhialused.” 15 kursus-
last osales Tallinna liik-
lusjärelevalve osakonna 
korraldatud politseiope-
ratsioonil “Kõik/mõned 
puhuvad”, mille käigus 
avastati kolm joobes ja 
üks jääknähtude juht ning 
kaks muud rikkumist. 
Ülejäänud kursuslased 
osalesid Põhja Politsei-
osakonna tegevuses, mil-
le tulemusena peeti kinni 
kolm tagaotsitavat, kolm 
kuriteos kahtlustatavat ja 
koostati neli väärteopro-
tokolli. KK!

PANE KUPONG ÜMBRIKUSSE JA SAADA AADRESSIL KAITSE KODU! TOIMETUS, RIIA 12, 51013 TARTU, 
FAKSI NUMBRIL 717 9150 VÕI SAADA E-KIRI AADRESSIL POSTKAST@KAITSELIIT.EE

ESITA KÜSIMUS KAITSELIIDU ÜLEMALE!

KAITSE KODU! TOIMETUS EDASTAB KÜSIMUSED KAITSELIIDU ÜLEMALE MAJOR RAIVO LUMISTELE JA 
AVALDAB NEED VASTUSED, MIS VÕIKSID PAKKUDA LAIEMAT LUGEJAHUVI, AJAKIRJA VEERGUDEL.

KES OOTAB ÜLEMA ISIKLIKKU VASTUST, PEAB KINDLASTI LISAMA OMA KONTAKTANDMED:

Kaitseliidu keskkogu kinnitas 
2007. aasta eelarve

Kaitseliidu keskkogu kinnitas 31. jaanuaril Kaitse-
liidu 2007. aasta eelarve. Eelarve suurus on 256 
miljonit krooni, riigieelarvest tulevad eraldised 

moodustavad sellest 229 miljonit krooni. Lisaks teavi-
tati vabariigi presidendi Toomas Hendrik Ilvese nime-
tamisest Kaitseliidu vanematekogu liikmeks (ametiko-
hajärgselt). Keskkogu valis vanematekokku ka kaitseväe 
juhataja kindralmajor Ants Laaneotsa. Kaitseliidu kesk-
kogu on kõrgeim Kaitseliidu tegevust korraldav organ, 
mis koguneb vähemalt kord aastas. Malevaid esindab 
keskkogul sõltuvalt maleva suurusest kaks kuni neli 
esindajat – maleva juhatuse liiget, kellest üks peab ole-
ma malevapealik või tema abi. KK!
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ÜLEMA VEERG

Tekst: RAIVO LUMISTE, major

Kaitseliidu ülema ametisse asumisest saadik läinud 
aasta septembris olen kohtunud paljude Kaitselii-
du edenemisest huvitatud inimestega. Kohtumiste 

käigus on süvenenud veendumus, et see universaalne 
organisatsioon saab olla edukas vaid siis, kui arendame 
ühevõrra Kaitseliidu militaar- ja tsiviilpoolt. Kaitseliit saab 
parimal viisil hakkama oma olemuslike ülesannetega, kui 
ta saab vabalt ühildada oma tsiviiloskused ja sõjaväesta-
tud väljaõppe. Vaja on ühtset struktuuri, sõltumata sellest, 
kas valmistutakse tegutsemiseks sõja- või rahuaja kriisis.  

Alanud 2007. väljaõppeaasta kulub Kaitseliidus 2008. 
aastaks kavandatavate muudatuste ettevalmistami-
seks. See tähendab, et säilitame ja arendame edasi 
neid väärtusi, mida Kaitseliit on viimastel aastatel loo-
nud, kuid pöörame oluliselt enam tähelepanu ka mit-
tesõjalise tegevuse arendamisele.

Kõige olulisem eesmärk 2007. aastal on saavutada territo-
riaalselt ühtne ja kõigile kaitseliitlastele arusaadav Kaitse-
liit, kus igal liikmel on väärikas koht, igaüks mõistab selgelt 
oma ülesannet ning saab parimal viisil rakendada oma 
oskusi. See peaks tähendama, et iga kaitseliitlane on aru 
saanud oma malevkonna ja maleva struktuurist ja ülesan-
netest ning suudab koos pealikega määratleda oma tege-
vusi ja ülesandeid ning teha valikuid organisatsioonis.  

Et õigusi ja kohustusi mõista, tuleb põhjalikult tunda Kait-
seliidu seadust ja põhikirja. Neist dokumentidest lähtub 
muu hulgas ka vajadus jälgida, et malevad ja malevkon-
nad saavutaksid ettenähtud arvukuse. Samas pean õi-
geks, et elujõulised ajaloolised territoriaalüksused, kes on 
oma taastatud lipud kodumalevatesse n-ö hoiule andnud, 
võiksid nende all edasi tegutseda vastavalt paikkonna ela-
nike arvule üksikkompaniide või -rühmadena. See oleks 
üks osa meie soovist traditsioone alal hoida ja jätkata.

Usaldus on kõige alus. Kui Kaitseliit on usaldusväärne 
partner, olgu omavalitsustele või teistele jõustruktuuridele 
ja kui oleme üheselt mõistetavad, loob see aluse koostöö-
võimelisuse suurendamiseks. Kõige selle eelduseks oma-
korda on erinevates eluvaldkondades toimiv väljaõpe ja 
põhimõte, et Kaitseliidu põhitegevused viiakse ellu ühtse-
te, selgete ja terviklike protsesside alusel. Kesksel kohal on 
keskpikk ja pikaajaline planeerimine. Peame selgitama, et 

juhime inimesi ja protsesse ning protsessijuhtimine toob 
kaasa laiapinnalise koostöövõimelisuse.

Kaitseliidu väljaõpe on dünaamiline protsess, mida pla-
neeritakse, valmistatakse ette, viiakse läbi ning – mis kõi-
ge olulisem – lõpus ka analüüsitakse ja kontrollitakse. See 
annab võimaluse sujuvalt liikuda lihtsamailt keerukama-
te ülesannete lahendamisele väljaõppes ja keskenduda 
oskuste lihvimisele. Tähtis on tagada ka õppuste realist-
lik taust. Olgu see siis raskerelvade tule imitatsioon või 
Scoutspataljoni soomukite kasutamine vastutegevuses. 
Metoodiliselt siit edasi minnes võime saavutada täienda-
vat realismi ja meeste motivatsiooni ülal hoida. 

Kriisiolukordade läbimängimisel on Kaitseliidus tähtis 
keskenduda regionaalsetele eripäradele. Läänepoolsed 
malevad peaksid nt panustama oskustele tegutseda üle-
ujutuste korral, idapoolsed tsiviilstruktuuride aitamisele 
metsapõlenguil. Lisaks peavad spetsiifilised üksused ma-
levates (pioneerid, meedikud jne) olema suure valmisole-
kuga ja kriiside eskaleerumise korral ümberpaigutatavad. 

Siinkohal ei saa mööda ka Kaitseliidu kohustustest Euroo-
pa Liidu ja NATO kontekstis. Kaitseliit toetab kaitseväge 
välismissioonide mehitamisel ja peab oluliseks kriisikolle-
tes olukordade lahendamisel saadud kogemusi, kuid saab 
seda teha siiski vaid oma võimekustest lähtuvalt. Peame 
arvestama, et meie liikmed on tegevad tsiviilelus ja me ei 
saa neid üleöö teele saata nagu elukutselisi kaitseväelasi.

Viimaste aastate analüüs kinnitab, et ülemilitariseeritus 
pigem pärsib Kaitseliidu arengut. Peaksime tasakaalusta-
ma Kaitseliidu ülesanded, ressursid ja panuse ning kasu-
tama oma ülesehituseks Kaitseliidu, mitte kaitseväe tava-
loogikat.  Et oleme Eesti ühiskonna relvastatud osa, ei saa 
pigistada silma kinni riskide ees, mis on seotud relvade ja 
lõhkematerjalide kasutamisega ülesannete täitmisel. Kõr-
gendatud riski allikatega ei saa mängida ja siin tuleb male-
vapealikel näidata nulltolerantsi. Kuvand kaitseliitlastest 
kui relvade väärkäsitsejaist ei tohi jääda meid iseloomus-
tama ei oma rahva ega ka partnerite hulgas.

Soovin, et Kaitseliit suudaks olla jätkuvalt oma vabataht-
likke liikmeid motiveerivaks keskkonnaks, mis aitab taga-
da turvalisemat Eestit. KK!

Tasakaalustatud arendamine on Kaitseliidu edu alus
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KAITSETAHE

Tekst: TAIMO KALJOLA, 
seersant, Alutaguse maleva Jõhvi 
malevkonna Jõhvi kompanii pealik 

Üheksa aastakümmet on möö-
dunud ajast, mil võideldi Va-
badussõjas. Aastad möödu vad, 

mälestused ununevad. Neil kauge-
tel aastatel pidasid meie esiisad ka 
Viru maal lahinguid 
pealetungivate pu-
nakaartlaste vastu 
ning aitasid kaasa 
nende väljaajamisel 
Eestist. Lahingud 
olid Järve külas, Pagaril ja mujal. 

VEIDI AJALOOST

1919. aasta jaanuaris jõudsid Va-
badussõja lahingud praegusele 
Ida-Virumaale. Eesti maaväe 5. ja-
laväepolgu osad arendasid aktiivset 
pealetungi Narva suunas. Paika-
maks punaste kärisevat rinnet oli 
Trotski tulnud Narva lähedale väge-
sid kamandama, saates Pagari suu-
nas lisajõude, et peatada eestlaste 
rünnakuid. 

Hästi organiseeritud visa lahingu ja 
hoogsa rünnakuga löödi enamlased 
16. jaanuaril Pagari mõisa ümbruses 
puruks. Eestlaste kätte langes van-
gi umbes 50 sõdurit ja rooduülem 
koos roodukassaga. Sõjasaagiks 
saadi kaks kuulipildujat, vintpüsse 
ja hulgaliselt laskemoona. Tänu sel-
lele lahingule taganesid enamlased 
Jõhvist vastupanu osutamata.

MÄLETADES PAGARI LAHINGUT

Et mitte lasta neil kangelaslikel 
sündmustel unustusehõlma vajuda 
ja et lähenemas oli ka Pagari 
lahingu aastapäev, võtsid Kaitseliidu 
Alutaguse maleva Jõhvi malevkonna 
pealik nooremveebel Einar Juuse 
ja Jõhvi kompanii pealik seersant 
Taimo Kaljola nõuks mälestada  
se   da sündmust näidislahinguga. 
Ideega mindi maleva staapi, kus see 

mõte juhtkonna poolt heaks kiideti. 
Üritus märgiti aastaplaani, et saada 
rahalist katet. Teavitati ka Mäetaguse 
vallavalitsust, kus oldi lahkelt nõus 
“lahingujärgse” kohvilaua kulutused 
enda kanda võtma.

13. jaanuari hommikul vurasid au-
tod kaitseliitlastega Jõhvist ja Kure-

mäelt Pagari mõisa 
parki. Veeti kohale 
ka välikatel ning 
kokad Tarmo Le-
hes ja Ülo Jõgisoo 
asusid osalejaile 

toitu valmistama. Kaitseliitlased 
jaotati ründajateks (Eesti väeosa) ja 
kaitsel olijateks (punased). 

Pärast ohutustehnika instruktsioo-
ni jagati lahingus osalejaile relvad 
ja laskemoon ning mehed paiguta-
ti positsioonidele. “Punased” võt-
sid kohad sisse Pagari mõisa par-
gis, neid juhendasid lipnik Andres 
Vinkler ja nooremseersant Oleg 
Mo  rozov. Ründajad (eestlased) 
vii di lähtepositsioonidele paarsa-
da meetrit mõisapargist lõunasse. 
Nen de üldjuht oli lipnik Jaanas 
Kiiver, abiks nooremveebel Einar 
Juuse. 

Lahingukoha lä he dusse oli uudista-
jaid kogunenud lausa 
pere kon niti. Tänu Il lu -
ka vallavalitsuse kor  ral-
da tud transpordile tõi 
noorem allohvitseride 
kursuse (NAK) ülem 
veebel Deiv Bogens 
Jõhvist kohale kõik oma kursusla-
sed. Toimuval hoidis silma peal ka 
Kaitseliidu Alutaguse maleva pealik 
major Arno Kodu.

Täpselt kell 11 algas pealetung. 
Tuld, suitsu ja lahingumüra oli pal-
ju. Kummalgi poolel oli kaks kuu-
lipildujat, karabiinid, “käsigranaa-
did”. Kaitsjatel ka kaks “kahurit”. 
Visas lahingus, mis kestis 20 minu-
tit, löödi vaenlane Pagarilt välja. 

Mõlemal pool kokku osales näidis-
lahingus 37 kaitseliitlast.

PIDU PÄRAST LAHINGUT

Näidislahingu lõppedes rivistusid 
“sõjaväed” ja NAK kursuslased 
ühisesse kolonni ning marsiti par-
gis asuva Vabadussõja ausamba 
juurde. Mäetaguse valla puhkpilli-
orkestri helide saatel lauldi hümni 
ja lipuvardasse heisati sinimust-
valge lipp. Kaitseliidu Alutaguse 
malev ja Mäetaguse vald asetasid 
ausamba jalamile pärjad, kõlas 
saluut – kõik meenutamaks lange-
nud kangelasi.

Seejärel suundusid kõik Pagari selt-
simajja, kus ootas sõdurisupp, mida 
jätkus ka pealtvaatajaile. Kui supp 
söödud, mindi seltsimaja saali, kus 
lasti hea maitsta Iisakus Dello pa-
gariäris valmistatud kaheksakilosel 
tordil. Ei puudunud ka kuum kohv 
koorega.

Tõelise üllatuse valmistasid Pagari 
naised, kes raamatukogu juhataja 
Ege Roosimäe juhtimisel esinesid 
päevakohase laulu- ja mängukava-
ga. 

Halvale ilmale vaatamata läks üri-
tus korda. Tuju 
oli kõigil ülev. 
Kohalikele ela-
nikele ja eriti 
noortele meel-
dis näidislahing 
väga. Mõnigi  

noor sai seda oma silmaga, pealegi 
lähedalt näha ja otseselt püssiroh-
tu nuusutada ning seostada kõike 
Vabadussõja ja nendega, kes seal 
võitlesid.

Näidislahingu korraldajad tänavad 
Mäetaguse ja Illuka vallavalitsusi, 
Dello pagariäri töötajaid, Pagari 
tublisid laulunaisi ning kõiki male-
va kaitseliitlasi, kes aitasid ürituse 
kordaminekule kaasa. KK!

Jõhvi kaitseliitlased korraldasid näidislahingu

Hästi organiseeritud visa 
lahingu ja hoogsa rünnakuga 

löödi enamlased 16. jaanuaril 1919 
Pagari mõisa ümbruses puruks.

Näidislahingu lõppedes ri-
vistusid “sõjaväed” kolonni 

ning marsiti pargis asuva Va-
badussõja ausamba juurde.

Vabadussõja ajal 16. jaanuaril 1919 lõid Eesti mehed Pagari mõisa ümbruses hästiorganiseeritud 
lahingu ja hoogsa rünnakuga enamlased puruks. Jõhvi kaitseliitlased meenutasid toonaseid 

sündmusi näidislahinguga.
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SÕNUMID

UUDISED

HIIUMAA

HIIUMAA KAITSELIIDU TEGEMISTEST 
Tekst: URMAS SELIRAND, Kaitseliidu Lääne maleva Hiiumaa 
malevkonna pealik ja propagandapealik

Hiiumaa malevkonna üldkoosolek peeti 12. jaanuaril. Rää-
giti 2006. aasta tegemistest ja hinnati need kordaläinuks. 

Malevkonnas on 149 liiget. Tõdeti, et alati saab rohkem ja 
paremini, kuid Hiiumaa kui merega eraldatud piirkonna ise-
ärasused ei võimalda tänastes tingimustes enamat. Üks-
meelse müriseva aplausiga tänati malevkonna instruktorit 
Taimo Juhet tulemusliku töö eest. Mures oldi propaganda-
üritustest vähese osavõtu pärast, aga nüüdsest katsutakse 
teavitamist võimalust mööda tõhustada, kasutades saarel 
levima pandud saar laste Kadi raadiot ja Vikerraadio uut 
kohalike uudiste programmi.  Kaitseliitlasi teavitati kahe te-
maatilise MTÜ tegevustest: Hiiumaa Militaarajaloo Selts ja 
Hiiumaa Militaarajaloo Keskus uurivad saare sõjandusaja-
lugu ning alustavad selleteemalise väljapaneku koostamist, 
lootes selles kõiges ka kaitseliitlaste abile. 2007. aastal on 
põhiüritusteks Valge Laev Haapsalus, Tihu Kevad Hiiumaal ja 
Sügistorm Lihulas. Koolituses on kavas linnalahing, laskmine 
ja formeerimismeeskonna kur sus. Propagandaüritusteks on 
planeeritud emadepäeva jalgrattaretk ja sügisene Pallinina 
rannasuurtükipatarei jalgsimatk. Arvata on, et muinsus-
kaitse ja kohaliku muuseumi üritustele saab lisaks muudele 
huvilistele kaasa tõmmata ka kaitseliitlasi, nii et neidki võib 
käsitleda propagandaüritusena. KK!

JÕGEVAMAA

LILLEKORVIGA AIDU MURDELAHINGU 
MÄLESTUSMÄRGI JUURES

Vabadussõjas relvarahu saabumise mälestuseks viis Kait-
seliidu Jõgeva maleva esindus 3. jaanuaril lillekorvi Vaba-

dussõja Aidu murdelahingu mälestusmärgi juurde. Jõgevalt 
tosin kilomeetrit Põltsamaa poole Aidu küla ees peatasid 
Eesti 2. polgu hõredad üksused 27. detsembril 1918 ning 2. ja 
4. jaanuaril 1919 peetud lahingutes punaste paealetungiedu, 
mispeale vaenuvägi taandus ja lahkus Eestist Mustvee suu-
nas lahingukontakti üldse vältides. Aidus võitlesid punas-
tega ka Põltsamaa, Avinurme, Torma-Lohusuu ja Palamuse 
kaitseliitlased. Viimase kolme kihelkonna kaitseliitlased olid 
punaväge tõrjuda püüdnud juba 14. detsembril Lohusuu ning 
17.–18. detsembril Kõnnu lahingus. Lillekorviga austas võitle-
jate mälestust ka Pajusi valla esindus. KK!

JÕGEVA NOORTEJUHID PIDASID AASTALÕPU 
JA -ALGUSE NÕU

Jõgevamaa Noorte Kotkaste ja Kodutütarde vabatahtlikud 
noortejuhid kogunesid 16. detsembril 2006. aasta kokku-

võtteid tegema Tartusse Aura veekeskusesse. Läinud tege-
vusaasta hinnati kordaläinuks. 2007. aasta töökava arutati 
läbi ja seati kalendrivalmis Kaitseliidu Jõgeva maleva staabis 
13. jaanuaril. Esimesed tänavused kümmekond noorkotkast ja 
kodutütart võeti organisatsiooni vastu 17. jaanuaril Tormas. 
24. veebruariks on kavandatud traditsiooniline iseseisvuspäe-
va pidulik ülemaakonnaline koondus, kus kotkanoorte read 
peaksid tavakohaselt üsna ohtralt kasvama. KK!

PÕLVA MALEV

Maakaitsekompanii 
taktikaline õppus

Tekst: AARE LEPASTE
Foto: RIHO NOOL

Kaitseliidu Põlva maleva maakaitsekompanii taktika-
line õppus viidi läbi 15.–17. detsembrini Mooste valla 
metsades. Vastutegevust pakkus ehk oma positsioo-

ne kaitses kaitseväe Võru Lahingukool. Viimane oli välja 
pannud reservohvitserikursusel osalejad, ka pidas kool 
õppust paslikuks vanemallohvitseri lõpuharjutuseks. 

Lõuna kaitseringkonna maakaitsekompanii ülem leit-
nant Avo Kosk täpsustas, et reaalselt algas suurõppus 
juba 11. detsembril, mil tulevasse lahingupaika sõitsid 
kaardiharjutusele ja maastikuluuret tegema rühma- ja 
jaopealikud. Samast kuupäevast olid metsas ka lahin-
gukooli võitlejad. 

Põhijõud, mis suurendasid maakaitsekompanii read 102-
meheliseks, kogunesid oma positsioonidele 15. detsembri 
õhtul, et alustada juba järgmisel hommikul rünnakut. 
Lisaks maakaitsekompaniile (53 meest) lõid kaasa ka 
võitlusgruppi ja üldrühma kuuluvad kaitseliitlased, kes 
viimasel päeval andsid säru omadelegi meestele. Ikka 
selleks, et õppus rohkem kogemusi pakuks.

Kosk tunnistas, et hommikul, kavandatust varem 
alanud rünnakul eesmärki ei saavutatud. Teine 
rünnak õnnestus sedavõrd, et vastase kaitseliin saadi 
enda kontrolli alla. Siiski mitte kauaks, sest kaitsjate 
vasturünnak sundis võitlejaid taas taanduma. “Alles 
pärast ümberrühmitust suudeti kaitsjad positsioonidelt 
peletada ja nad lõplikult hävitada,” rääkis Kosk. 

Enne õppuse lõppu pidi maakaitsekompanii veel korra 
tõestama oma kohta päikse all. Äraseletatult eraldus 
õppuste lõpu eel maakaitsekompanii koosseisus olnud 
võitlusgrupp põhijõududest, et anda kompaniile 
tagasirännakul üllatuslahing. KK!

Paus lahingutegevuses. Kui relvad laetud, võib õppesõda jätkuda. 
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Tekst: MIHKEL MUTT

Üha enam on hakatud Iraagis toimuvat võrdlema 
Vietnami sõjaga. Niihästi konkreetse lahingute-
gevuse aspektist kui ka laiemalt, sealhulgas mõ-

jult USA ühiskonnas. Kuidas ameeriklased Iraaki suh-
tuvad? On sarnast, aga on ka olulisi erinevusi. 

Mis puutub välistesse ilmingutesse, siis on praegu ehk 
silmatorkavaim sõjavastaste meeleavalduste puudumi-
ne. Vietnami sõja päevil olid need igapäevased. Meenu-
tagem, et maailmas, kaasa arvatud New Yorgis ja San 
Franciscos, korraldati grandioosseid protestidemarsse 
Iraagi sõja eelõhtul veebruaris 2004. Ometi on USA ava-
likkuse toetus Iraagi sõjale ja sellele, kuidas president Ge-
orge Bush seda käsitleb, praegu väiksemad, kui oli toetus 
president Lyndon Johnsoni tegevusele 1968. aastal, seega 
umbes analoogilisel hetkel sõja käigus.

Kus on praegu tudengid, kus on tänased lillelapsed? 

Üks põhjusi on sõjaväereform. Vietnami päevil kehtis 
USAs kohustuslik ajateenistus. Noortel meestel oli 
oht, et neid kutsutakse lipu alla ja saadetakse vastu 
tahtmist võõrale maale tapma või surema. Muidugi oli 
(nagu alati) võimalus sellest nii ausaid kui ka ebaausaid 
võtteid kasutades kõrvale hoida või teenistust edasi 
lükata. Ka oli võimalik valida tööteenistus. Aga ikkagi 
paljud läksid ja jäidki. Ning nendel noortel meestel 
olid emad ja pruudid, sõbrad ja kolleegid, kelle protest 
vallandas ühiskonnas võimsa sõjavastase sünergia.

Alates 1973. aastast on USA armee vabatahtlik. Sõ-
durid, kes on Iraagis, ei tarvitse olla õnnelikud oma 
olukorras, aga nad ei saa öelda, et neil polnud valikut. 
Sellepärast toetavad mõned USA poliitikategelased 
(näiteks kongresmen Charles Rangel, kes esindab Har-
lemit) ajateenistuse taaskehtestamist. Ta ütleb, et so-
lidaarsuspõhimõttel peaks sõjaraskusi kandma ühis-
kond tervikuna. Aga see on kaval ettekääne. Tegelikult 
on teada, et see oleks kõige võimsam survevahend, 
kuidas sõjale kiire lõpp teha ja väed koju kutsuda. Sest 
siis tuleks demonstratsioone nii mis mühiseb.

Muidugi on ka teisi põhjusi, miks sõjavastasus on 
suhteliselt tagasihoidlik.

Parim sõjavastane propaganda on mõistagi 
langenute hulk. Nende ridade kirjutamise ajaks on 
see Iraagis veel alla kolme tuhande. See on umbes 
viis protsenti Vietnami sõjas langenutest. Osaliselt 
on see tingitud murrangulistest edusammudest 
välimeditsiinis, mis paljud haavata saanud elus 
hoiab. Oma osa on ka meedial. Ameeriklased ei näe 
hukkunuid. Pentagon ei luba pildistada kirste, mis 
saabuvad Doveri õhuväebaasi. President hoidub 
sõjaväelistel matustel osalemast ja televisioon 
näitab neid üldse harva. See kõik on teisiti kui 
Vietnami sõja päevil.

On ka laiem taust. 1960. aastate radikaalid ei olnud 
mitte üksnes USA sõjas osalemise vastu, vaid olid ka 
aktiivselt vastase poolel, mida Iraagi puhul vaevalt 
öelda saab. Nimelt käsitlesid nad Vietnami sõda 
kui jätku rahvaste kolonialismist vabanemisele. Ja 
Vietkongis ei nähtud mitte kommunistide käepi-
kendust (mille poolt mõistagi olla ei saanuks), vaid 
neid peeti lihtsalt revolutsioonilisteks võitlejateks, 
kes sõdivad imperialismi vastu. Enne 1975. aastat 
ei olnud paljudele selge, mis suuna võtab Vietnami 
tulevik. 

Praegu ei usu enamik ameeriklasi, et Iraagist äratu-
lekuga seal midagi palju paremaks muutuks. On va-
lik kahe halva vahel. Ja ainult äärmuslikud kodumai-
sed ameerikavastased idealiseerivad islamivõitlejaid. 
Puudub tänane Jane Fonda, kes võiks ülistada Mahdi 
armeed. 

Lõppeks oli toonastes meeleavaldustes ka palju lõbu. 
Tuldi kokku poliitika pärast, aga lõpuks jäädi ikka peo-
le ka. Toona oli ühiskonnas palju protestiliikumisi (fe-
minism, kodanikuõiguste liikumine, kristlik patsifism, 
seksuaalrevolutsioon jne), mis kõik andsid oma panu-
se ka sõjavastasusse. Tänased noored on vist asjaliku-
mad ja karjäärile orienteeritumad. 

Mis oleks kokkuvõttes kõige selle tähendus Eestile? 
Ikka see, et missioonidel käijad peavad olema 
kutselised sõjaväelased. Need, kes on selle ise valinud. 
Aga kuut tuhandet neid küll tarvis pole. KK!

Kuidas võrrelda Vietnami ja Iraagi sõda
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Tekst: TANEL JÄRVET, 
nooremleitnant,  
Kaitseliidu Tallinna malev 
Fotod: IVAR JÕESAAR

See oli viimase viie aasta rängim 
patrullvõistlus, mis Eestis pee-
tud. Kahe päevaga tuli läbida ca 

100 km. Et maapind oli külmunud, 
tuli kogu aeg käia nagu kõvakattega 
teed mööda, mis põrutas jalgu. Erna 
retk oli Utria dessandi 2007 kõrval 
puhkelaager. Kontrollaja sisse ei 
suutnud jääda enamik meeskondi 
– trass oli kavandatud ju suuskadel 
läbimiseks. 

Utria dessandi 
2007 lõpetamisel 
kõlas peakorralda-
ja kapten Meelis 
Rätsepa lubadus, et Erna retk ja Ut-
ria dessant üritatakse teha edaspidi 
veelgi pikemaks – et pooled mees-
konnad katkestaksid. 

Lihtne on mahtu suurendada. Sama 
hästi võib matkata ka näiteks Tallin-
nast Tapale ja edasi Rakverre. Kuid 
kadumas on siinjuures kaugluure 

Kaugluure patrullretked: 
kuhu edasi? 

Kaitseliidu Tallinna malev täitmas linnala-
hinguülesannet. 

Utria dessant 2007 andis järelduste tegemiseks palju mõtteainet. 
Siinse loo eesmärk on pakkuda mõningaid lahendusi. 

patrullretkede sisu – sõjaline luure-
diversioonimissioon. Luureülesan-
ne, mis peaks olema retke põhisisu, 
on muutunud metsas võidujooks-
miseks, millel pole enam sõjalist 
tähendust.

MÕNED KONKREETSED ETTEPANEKUD

1. Luureülesande järelanalüüsist. 
Seniajani pole võistlejatel vähimat-
ki aimu, mida hinnati Erna retke 
2006 ja Utria dessandi 2007 luu-
reülesannete juures. Ei tohiks olla 
raske võtta sahtlist luureraportid ja 

skeemid, kutsuda 
kohale meeskonda-
de esindajad ja pa-
luda rääkima luuret 
hinnanud kohtu-
nik. Kohtunik saaks 

analüüsida ja põhjendada, millised 
olid tugevad luureraportid ja skee-
mid. Lihtsate vahenditega saaks 
teha vajaliku ja huvitava ürituse, 
mis annaks väljaõppeliselt palju. 
Võistlejad saaksid tagasisidet, kui-
das end arendada, ja luureraporti-
te analüüsimise järelpeegeldusena 
võiks nende koostamise oskus jõu-

da ka selliste sõjameesteni, kes ise 
suurtele patrullvõistlustele ei satu. 

2. Määrata korraldusstaabis kon-
takt isik, kes annaks tugimeestele 
pi devalt teavet kontrollpunktidest, 
majutusest, toitlustusest, tulemus-
test jt teemadel. 

3. Päevane lahinglaskmine. Kui on 
öine laskmine, siis anda võistlejate-
le võimalus saada ülevaade, kuidas 
toimub päevane laskmine ja tule-
juhtimine. Kui relvad ei või malda 
pimedas ülesannet täita, tuleks loo-
giliselt võttes valida laskmiseks val-
ge aeg. 

4. Meditsiiniülesanne. Kaugluure 
patrullvõistlusel peaksid esmaabi-
situatsioonid olema sõjaväelist laadi 
(nt sõbralik patrull on sattunud vas-
tase varitsusele, miiniväljale, kukku-
nud järsakust vms). 

5. Linnalahing sellisel kujul oli hea, 
kuid tõsisemalt võiks väärtustada 
taktikalist liikumist ning relvade ja 
lõhkepakettide kasutamist. 

6. Sideülesandes võiks anda patrul-
lile kohustuse edastada info mis-
siooni kohta raadiosaatjaga. See 
sunniks ka sideseansiks õiget kohta 
valima või tuleb täiendavalt 2–3 km 
maha käia. 

7. Võistkondadel võiks olla põhi-
ülesandeks konkreetne sõjaline 
ülesanne vastase hõivatud maa-
alal (nt vastase juhtimispunkti hä-
vitamine, silla õhkimine, varitsus, 
pantvangi vabastamine vms eriope-
ratsioon). See looks motivatsiooni ja 
annaks eesmärgi, miks tuleb läbida 
nii pikk maa. 

Luureülesanne, mis peaks olema 
retke põhisisu, on muutunud 

metsas võidujooksmiseks, millel 
pole enam sõjalist tähendust.
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8. Väljaõppe huvides oleks oluline, 
et punktikohtunikud annaksid 
iga ülesande lõpe-
tamisel tagasisidet 
(mis oli hästi, mis 
oli halvasti, avak-
sid parimat taktikat 
jne). Punktisüsteem 
ei anna enam sellist tagasisidet. 
Siinkohal nimetan, et näiteks Utria 
dessandil esines ülitugevalt Soome 
meeskond, kes väärinuks kindlalt 
kohta esikolmikus, kuid sai kusagilt 
seletamatud 214 miinuspunkti ja jäi 
sootuks viimaseks.

9. Finišis telkide kasutamine. Ini-
meste tervise huvides on tõsiselt 
soovitatav kasutada varustuse kont-
rollimiseks jaotelke. Köetud telk, 
kus matid maas, on varustuse kont-
rolliks igati lihtne lahendus. Kaks 
telki finišis oleks täiesti piisav. 

MOTIVATSIOONIST 

Kaitseliidus on kaugluure patrull-
retked väljaõppesüsteemi osana 
kindlasti olulised. Need annavad või-
maluse arendada varustust ja sõjalis-
tehnilisi oskusi. Patrullvõistlused on 
läinud ajaliselt ja kilometraažilt pike-

Kui relvad ei võimalda 
pimedas ülesannet täita, 

tuleks loogiliselt võttes 
valida laskmiseks valge aeg.

maks, kuid ka nende sõjalis-tehniline 
sisu peaks edasi arenema. 

Mehed on valmis 
kannatama ja pin-
gutama, kui on tõe-
line motivatsioon, st 
konkreetne eesmärk, 

mille kaugluurepatrull peab täitma. 
Olgu selleks siis tähtsa masina varit-
sus vaenulikul territooriumil, oma 
sõduri äratoomine, silla õhkimine 
vmt. 

Siinkohal võiks eeskujuks võtta 
maailma suurimate patrullvõist-
luste (osalemas 180 meeskonda) 

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Sõjakooli 
võistkonnal jäi finišis energiat veel ülegi. 

hulka kuuluva Šveitsi Alpides pee-
tava Swis Raid Commando. Selle 
formaat on selge: esimesel päeval 
sõjalis-tehnilised ülesanded ja tei-
sel päeval missiooni täitmine. Täp-
semaid andmeid leiab internetist 
(www.src.ch).

ÜKS VAHVA LUGU UTRIA DESSANDILT

Tunnistan ausalt, et lõpujooksul 
jäin meeskonnas viimaseks – lihtsalt 
jalad olid tühjad. Kulgesin vaevali-
selt 3 km tunnis. Jäi veel 6 km Narva-
Jõesuu kuursaalini. Tegime viimase 
peatuse. Reamees Janno Remmel-
gas vaatas kaarti ja arvas: “Selle maa 
läbime kahe tunniga.” Siis tuli mulle 
nagu mingi trots sisse. Meenusid va-
rasemad lõpujooksud EROK mees-
konnaga ja Scoutsrännak. 

Ütlesin: “Selle maa läheme tunniga.” 

Remmelgas: “Ei usu, Tanel. Kui sa 
suudad tõesti tunniga kohale veda-
da, siis – Jägermeister.” 

Nüüd oli asi põhimõtteline, asusin 
ette jooksutempot vedama. Paari ki-
lomeetri pärast ütles Steve kõrvalt: 
“Tanel, sarvemügarikud paistavad 
suusamütsist.” Kui ma ka viiendal 
kilomeetril jooksutempot hoidsin, 
ütles Steve kõrvalt: “Sarved hakka-
vad juba hargnema...” 

Etapi läbisime 45 minutiga. KK!

Kaitseliidu Tartu maleva meeskond suutis 
püsida ajagraafikus ja kasutas kontrollpunk-
tis aega puhkamiseks ja sooja toidu valmis-
tamiseks.
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Tekst: GUSTAV KUTSAR, leitnant

MISSIOONI KOLM LÕPPU

Esimene lõputunne võib mõnele mis-
sioonisõdurile tulla pärast seda, kui 
ta on kodus puhkusel käinud ja mis-
sioonipiirkonda tagasi jõunud. Emot-
sionaalselt on selleks korraks mis-
siooni uudsus läbi. Kadunud on huvi 
ja põnevus kogu ettevõtmise suhtes. 
Valdav on tunne: ah, see igav sõjaväe-
laager, kus pole midagi teha. Sel ajal 
(neljandal ja viiendal missioonikuul) 
võivad pingestuda ka 
kodused suhted. Inter-
netis ei osata omava-
hel enam millestki rää-
kida. Mõlemal poolel 
on vaid üks suur igatsus: saaks kiiresti 
tagasi.

Siinkohal nõuanne kodustele: püüd-
ke ülal hoida positiivset suhtlust. 
Samad sõnad kamraadidele ja la-
hingupaarilistele: märgake üksteise 
käekäiku ja aidakem meeskonna-
na vapralt lõpuni vastu pidada. Kui 
analüüsisin 2005. aastal üheksa aas-
ta missioone ja võitlejate nendelt va-
rem koju saatmise põhjusi, selgus, et 
distsipliiniga vastuollu minekud te-
kivad üksikvõitlejatel peamiselt just 
viiendal või kuuendal kuul.

Osale kaasvõitlejatest lõpeb mis-
sioon siis, kui lennuk maandub Tal-
linnas. Neid ärritab iga asi, mis veni-
tab missiooni lõppemist. Miks peab 
veel Paldiskisse meditsiinikontrolli 
minema? Miks peab varustuse ära 
andma? Need närvilised küsimu-
sed hakkavad meili teel tulema 
juba paar päeva enne kojujõudmist. 
Nendele on missioon juba läbi. Eri-
ti ohtlik on see neile, kes liiga vara, 
lennukis või vahemaandumisel, 
vormikandja rolli unustavad. 

Ametlikult lõpeb missioon lennu-
kilt mahatulemisele, st reisipäevale 
järgneval päeval, kui missiooniüksuse 

Millal ja kuidas lõpeb välismissioon?
Käesolev artikkel on jätk missiooniteemale. Varem olen kirjutanud missiooniettevalmistusest ja 

sellest, kuidas seal hästi vastu pidada. Seekord sellest, kuidas ja millal missiooni läbi saab. 

võitlejad määratakse käskkirjaga puh-
kusele. Seega tuleb korraldusi täita ja 
teenistuses olla, kuni öeldakse: vabalt, 
rivitult, head puhkust! Jah, kui mõnele 
mehele pole ülem seda isiklikult öel-
nud ja ta ise ei taipa, et on teenistuses 
kuni järgmise päevani ning unustab 
kaitseväelise korra, võib selle võitleja 
käsi käia sama halvasti nagu mulluse 
Emiraatide juhtumi puhul.

Paljudele lõpeb missioon alles mitme 
kuu pärast, siis, kui on võimatuseni 
vastatud sõprade-tuttavate küsimu-

sele, kuidas missioon 
tegelikult oli, ja korra-
tud lugusid, milles kir-
jeldused järjest lühe-
maks kuluvad. Nõnda 

et igaüks teeb lõpuks enda sees ot-
suse: nüüd on minule missioon läbi, 
aitab sellest teemast, tahaks igapäe-
vaeluga edasi minna.

MISSIOONIGA MUUTUNUD ISIK

Kõige suuremat muret on lähedased 
tundud sellepärast, et missioon 
muudab inimest. Mõnda paremaks, 
enamikku üldse mitte, mõningaid 
aga halvemaks. 

Kui ema näeb poega olevat teistsu-
gune kui enne mis-
siooni, kahtlustab 
ta, et äkki juhtus 
seal midagi. Kui 
noormees pole eri-
ti jutukas, võib igat 
tühimikku, millest 
omavahel ei räägi-
ta, täita fantaasiaga. Sestap võibki 
emale jääda petlik arusaam, et äkki 
pidi ta seal tegema midagi kole-
tut, sest miks ta enam ei ole selline 
“emme tuija” (ema poolt armasta-
tud pojake, kes seda ka hellusega 
vastu näitab) nagu enne missiooni. 

Võin kinnitada, et missioon teeb 
idealistlikud ja sinisilmsed noor-
mehed poole aastaga palju täis-

kasvanumaks, sest nähakse sellist 
reaalsust, mida ei kohta Eestis ega 
lähiriikides. Kui missioonipiirkon-
da sõidetakse, minnakse nagu maa-
ilmaavastamisretkele, kus iga asi 
tundub uudne. Mõnele võib see olla 
esimene lennureis, suurele osale 
pikim välismaal viibimine. Esimest 
korda on noorel võimalus võrrelda 
elu Eestis ja missioonipiirkonnas. 
Kui reisida Soome või mõnda teise 
Euroopa riiki, ei tundu sealsel elul 
olevat Eesti omaga suurt vahet – ini-
mesed käivad tööl, vaatavad kodus 
telerit ja riietuvad enamvähem sa-
mamoodi. Missioonipiirkonnad 
seevastu võivad pakkuda otsekui 
ajarännakut keskaegsesse küla- ja 
klanniühiskonda või hoopis teist-
suguse kultuuriga elusfääridesse 
sattumist. 

Näiteks hiljuti uuris üks ajakirja-
nik minult missioonielu ja ütles, 
et Eesti leht ju kirjutas, kuidas 
poisid käivad linnas bordellis ja 
seal võivad olla ka kasiinod. Tule-
tasin talle üht lihtsat asja meelde: 
selline euroopalikult stereotüüp-
ne arvamus ei saa kehtida mis-
sioonipiirkonna kohta. Esiteks on 
missioonid ju islami kogukonna 
piirkondades, kus naise roll ja po-

sitsioon ühiskon-
nas on hoopis 
teistsugused. Ka-
ristused abielu-
väliste suhete või 
naisterahva puu-
dutamise eest on 
rängad. Lõbuma-

jad ja mängupõrgud kuuluvad 
rohkem lääneliku linnakultuuri 
juurde.

Teiseks, missioonipiirkonnas keh-
tivad laagrist väljapääsemiseks ja 
ohupiirkonnas liikumiseks ranged 
reeglid. Ei ole mõeldav, et keegi 
pääseks üksi laagriväravast välja ja 
võiks minna linna uitama. Ta oleks 
vastasele lihtne sihtmärk.

Neljandal ja viiendal mis-
sioonikuul võivad pin-

gestuda ka kodused suhted.

Ametlikult lõpeb missioon 
lennukilt mahatulemisele, st 

reisipäevale järgneval päeval, kui 
missiooniüksuse võitlejad määra-
takse käskkirjaga puhkusele.
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PEREKONNAGA TAASKOHANEMINE

Iselugu on pereinimestega. Kui ük-
sik noormees läheb missioonile ka-
sarmutoast või üürikorterist, on ta 
ka tagasi tulles üksi ja tal pole tar-
vis kellegagi arvestada. Pereisa ära 
minnes peab keegi tema tegemi-
sed enda peale võtma ja tolle kel-
legi positsioon muutubki perepea 
positsiooniks. Pereisa tagasi tulles 
ei anta talle kohe järgmisel päeval 
pidulikult talu juhtimist üle nagu 
Ülesool Tootsile, et võta nüüd kõik 
see enda kätte. Positsioon peres 
tuleb osaliselt tagasi paari kuuga, 
aga mitte endisel kujul. Vahepeal 
on abikaasa iseseisvunud ja teinud 
kodus olulisi otsuseid. Edaspidi 
ollakse otsustamise küsimustes 
võrdsemad, sest mõlemad on kok-
ku puutunud pere iseseisva juhti-
misega.

2006. aastal Kaitseväe Ühendatud 
Õppeasutustes kaitstud uurimus-
töö missioonijärgse kohanemise 
kohta kinnitab, et 89,4% kaitseväe-
laste suhted lähedastega olid pärast 
missiooni sama head kui varem ja 
ainult 4,3% hinnangul olid need läi-
nud halvemaks.

Ka seda võib väita, et kriisipiirkon-
na nägemine ja 
kohalike inimeste 
elude vaatlemine 
on teinud Eesti 
noormehed pat-
r i o o t l i k u m a k s . 
Nad saavad aru, 
kui hea on elu ko-
dumaal. Samuti 
muutuvad nad koduhoidvamateks, 
sest nähakse, millist kannatust pea-
vad inimesed läbi elama sõja tõttu, 
kui kaotatakse kodu või ollakse sun-
nitud põgenema.

Eespool kirjeldatud muutused 
puudutavad vähemal või rohkemal 
määral igaüht. Kindlasti märkavad 
perekond või lähedased seda ja neil 
tekib kahtlus: äkki on midagi valesti. 
Otsene küsimine mehelt endalt ei 
anna vastust, sest “ega mehed ju räägi 
sellest, mis missioonil toimus”. Tõsi, 
nad on üldiselt vähema jutuga. Kuid 
pärast missiooni, kui õhus on niigi 
pingeid perekonnaga kohenemisel, 
on võimalik kõiki kahtlusi seostada 
missioonil juhtunuga. 

Aga kui pinged kogunevad, siis 
miks mitte maha pidada väike sõ-
balik kodusõda, mille kohta võib 
ainult head öelda: ühe hetkega 
saavad kõik asjad ja suhted selgeks 
räägitud. Halb on lugu on siis, kui 
kodusõda läheb üle kaevikusõjaks 
– st üks on ühel ja teine teisel pool, 
ei ole võitu ega kaotust, üksnes len-
nutatakse kriitikanooli teineteise 
pihta.

MÕISTETAMATU POSTTRAUMAATILINE 
STRESS

Asjatundjad väidavad, et inimene, 
kes kogeb oma meeltes enneole-
matuid asju (näeb pealt kaaslase 
haavata- või surmasaamist, vastase 
purustatud laipa, satub õnnetusse 
jms), võib seda mälupiltides uuesti 
läbi elada. Kui sellised pildid pide-
valt unes korduvad ja ilmuvad iga-
päeva mõtisklustesse, võivad need 
muuta inimese ärrituvuse taset, te-
kitada masendust või hirmu tulevi-
ku ees. 

Kui need nähutsed jäävad kestma 
rohkem kui kuuks-poolteiseks, võiks 
igaks juhuks nõu pidada asjatundjaga 
(psühholoogiga), kas pole mitte tege-
mist posttraumaatilise stressihäirega 
(PTSD).

Ameerika sõduri-
te seas tehtud uu-
ringud väidavad, 
et 11–18%-l kõrge 
intensiivsusega 
missiooni piir-
konnast tagasi-
pöördunutel võib 

esineda PTSD (18% tähistab siinses 
kontekstis Iraaki ja 11% Afganistani). 
Aga tuleb meeles pidada, et ameerik-
laste kanda oli nendes piirkondades 
lahingutegevus, st nende sõdurid 
kohtasid seda, mida kirjeldasin en-
neolematute asjade loetelus (kaasla-
se hukkumine, laibad jms). Fakt on 
see, et eestlased on kriisipiirkonda 
lähetatud pärast lahingutegevust 
ning nende peamised ülesanded on 
patrullimine ja üksuste kaitse. Seega 
need arvud eestlaste kohta ei kehti.

Kuid ega posttraumaatiline stressi-
häire kuulu kokku ainult missiooni-
piirkonnaga. Seda kogevad tuletõr-
jujad, päästeüksused, politsei nikud, 
valvearstid – kõik, kes puu tuvad 

oma töös kokku inimeste hukkumise-
ga. Nende elukutsete juu res peetakse 
võimalikuks 15%-l inimestest PTSD 
ilmnemist. See on kaks korda sage-
dasem kui tavainimestel, kellest seda 
diagnoositakse 7%-l. 

Kuid kõige selle juures tasub meeles 
pidada, et iga stress ei ole halb. Ole-
mas on ka positiivne stress. Noor-
mees, kes on karastunud pingekol-
des teenides, suudab tagasi tulles 
edukalt juhtida keerukaid operat-
sioone, analüüsida kiirelt hetkeolu-
korda, vastu võtta õigeid otsuseid, 
sest positiivne stress tõstab toonust 
ja muudab reageerimise keskkon-
nale ärksamaks. Seega tekib sellis-
te inimeste juhtimise all rahulik ja 
kindel töökeskkond, mis teistele 
töötegijatele on tunnetuslikult hea 
õhustikuga.

TEENISTUSES IGAV

Kui perekonnas kohenemine võib 
võtta aega 2–3 kuust kuni aastani, 
siis märksa keerulisem on suhes-
tumine teenistusega. Mõnele noor-
mehele on missioonile pääsemine 
na gu karjääri tipp. Tihti kuulen ka-
sarmutes või õppustel õhkamist: 
saaks missioonil ära käidud, võiks 
midagi muud elus ette võtta. See-
tõttu tundub paljudele tagasitulek 
ra hu likku väeosamiljöösse kuidagi 
perspektiivituna, nõnda väi dabki 
suu rem osa noormehi, et parim mo-
tivatsiooniallikas pärast mis siooni 
on uuele missioonile kirjapanek.

Lähedased, kes kogevad muutunud 
isiku kojusaabumist, loodavad ilma-
asjata, et kõik muutub selliseks, nagu 
oli enne missiooni. On võimatu, et 
midagi läheb tagasi endiseks. Selle 
kohta ütlevad idamaalased: võimatu 
on pista sõrme kaks korda ühte ja sa-
masse jõkke (see ju muutub voolates 
kogu aeg).

Kui noormees hakkab nüüd uuesti 
missioonile kippuma, on kodused 
pinged taas platsis. Abikaasad, kes 
näevad missioonijärgset muutust 
isiksuse tasandil, kardavad, et järg-
mise missiooniga toimub veelgi 
suurem muutus ja nad ei suudaks 
seda taluda. 

Leplikumad teevad perega komp-
romissi ja lubavad mitte minna, aga 

Posttraumaatiline stressihäire ei 
kuulu kokku ainult missioonipiir-

konnaga. Seda kogevad tuletõrju-
jad, päästeüksused, politseinikud, 
valvearstid – kõik, kes puutuvad oma 
töös kokku inimeste hukkumisega.
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kui jääb midagi kripeldama, hõõgub 
tuli tuha alla ning võib plahvatada 
eriti siis, kui vägijoogid on pidurid 
maha võtnud. 

KAS MISSIOON AJAB INIMESE JOOMA?

Üldjuhul mitte, kuid üksikud võib-
olla siiski. Matemaatiliselt on see 
nii, et neljast mis-
sioonipiirkonnast 
kahes on alkohol 
täielikult keelatud. 
Kolmandas ja nel-
jandas kohas on 
lubatud vaid tea-
tud tingimustel (näiteks aastapäeva 
tähistamisel), kuid sedagi üksnes 
piiratud koguses. 

Kui mõni noormees ei sisusta mis-
sioonipiirkonnas vaba aega tree-
ningute, lugemise, koju kirjutamise 
või muu säärasega, on talle ainuke 
huvipakkuv alternatiiv salaja toa-
nurgas õllejoomine. Et kõiki ja kogu 
aeg ei saa kontrollida, võib pideval 
õllepruukimisel olla sõltuvuslik ta-
ga järg. Üldjuhul üritavad ülemad 
väljaõppe käigus sellised noorme-
hed välja selekteerida ja probleem-
seid inimesi mitte kaasa võtta.

Kui nüüd mõni noormees ei leia 
pärast missiooni kodumaale tulles 
motiivi jätkata sõjaväelist karjää-
ri, valib tsiviilelu ja hakkab otsima 
oma kohta elus, võivad ees oodata 
nii positiivsed kui ka negatiivsed 
arengud. Halb, kui ei õnnestu leida 
sobivat ametit, sest töötus võib viia 
kibestumiseni, mis tuleb kuidagi 
alla neelata (või alla kulistada).

KOHA OTSIMINE ELUS

Olen näinud pendeldamist. Parema 
koha ja palga otsingul on kaitse-
väest mindud kohe pärast missioo-
ni, sest korra on maitsta saadud hea 
palga mõju. Tihti leitakse töökoht 
erafirmas, kuid sealsed tingimused 
ei ole alati püsivad ega pikaajali-
sed. Nõnda tullakse jälle tagasi, sest 
inimesed, kes on harjunud kindla 
struktuuri ja reeglitepärase eluga, 
vajavad sõjaväelist süsteemi. 

On ka neid, kes ei suuda kohe kergelt 
sulanduda uude töökohta ja võtta 
omaks selle rütmi. Ka siis võidak-
se pettumise vaigistamiseks võtta 

appi uinutavad joogid. Kui kaasla-
sed näevad mõne aja pärast kellegi 
allakäiku ja teavad, et kunagi oli ta 
tehtud mees, käis missioonil ja oli 
väljanägemiselt korrektne nagu sõ-
javäelane ikka, kuid nüüd, eraelus 
on muutunud luuseriks, on lihtsaim 
järeldus, mis tehakse: ju keeras mis-
sioon tal midagi krussi, et mees ei 

suuda normaalselt 
tööd teha.

Raudne loogika on 
see, et kui mida-
gi juhtub, peavad 
mitmed tingimused 

kokku langema ja kunagi ei ole ühte 
põhjust, mis tekitab kõike korraga 
nagu force majure – inimese tahtest 
või tegevusest vääramatu jõud.

Kaitseväel puuduvad hoovad hõl-
mata neid, kes on teenistusest lah-

Üks võimalus on kutsuda reser-
vis mehed reserv-õppekogu-

nemisele ja sel ajal üle vaadata, 
kuidas on kulgenud nende elujärg.

kunud ja läinud reservi, et leida 
tööd tsiviilametis. Üks võimalus 
on kut suda reservis mehed reserv-
õp pekogunemisele ja sel ajal üle 
vaadata, kuidas on kulgenud nen de 
elujärg. Kuid see vajab veel mõtte-
vahetust ja on täiesti eraldi teema. 

Seniks, kaitseliitlased ja reservväe-
lased, kui näete oma kunagist mis-
sioonikamraadi nukra meelsena, 
suunake ta heatahtlikult mõne tu-
gistruktuuri juurde. Äsja lõppenud 
Kaitseliidu kaplanite koolitusest 
võttis lisaks kümnele malevaka-
planile osa ka viis uut kandidaati. 
Loodan ja pingutan selle nimel, et 
tulevikus oleks igal maleval oma 
kaplan, kes saab hingevaevades 
inimesi ära kuulata ja edasi suunat, 
kui on tõsisemad abivajadusi. Vap-
rat jaksamist uuel, 2007. teenistus-
aastal! KK!

TÖÖPAKKUMINE

Tallinna Vangla kutsub kuni 55-aastaseid 

mehi ja naisi oma meeskonda, pakkudes 

tööd sisevalve valvurina.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

Eesti kodakondsus;
vähemalt keskharidus ja seda tõendava dokumendi olemasolu;
riigikeele oskus vähemalt kesktasemel ja seda tõendava dokumendi 
olemasolu mitte-eestikeelse hariduse omandanutel.

Töögraafi kud ja palk

8 tundi iga päev – 7930 krooni kuus (bruto);
12-tunnised vahetused graafi ku alusel – 8540 krooni kuus (bruto)

Vanglaametnikele laienevad avaliku teenistuse seadusega kehtes-

tatud soodustused ja sotsiaalsed tagatised:

pikendatud puhkus alates 35 kalendripäevast;
tagatud ravikindlustus;
täiendkoolitus tööandja kulul;
edasiõppimisvõimalus riigieelarvelisel kohal sisekaitselises raken-
duskõrgkoolis;
õppelaenu kustutamise võimalus riigieelarvest;
head spordiga tegelemise võimalused.

Aadress ja telefonid 

Tallinna Vangla asub aadressil Magasini 35, 10138 Tallinn. 
Personaliteenistuse telefonid on 612 7520, 612 7521 ja 612 7522. 

Vastuvõtt tööpäevadel kell 9–16. Elektronkirja võib saata aadressil 
andres.niine@just.ee või olga.kostjanaja@just.ee.
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Tekst: PEETER PARTS, kapten

Kapten Heiki Arike tunnistas 
ettekannet alustades, et tema 
k o l m e t e i s t k ü m n e a a s t a s e 

Kaitseliidu ja seitsmeaastase ma-
levkonnapealiku staaži juures on 
küsimus, mida pealikud kaplanilt 
ootavad, ka küsimus talle endale. 
Vastust otsides tutvustas ta teema-
sid, mis selgusid malevapealikke 
küsitledes. 

Kaitseliidu maleva-
te pealikud võtavad 
kaplaneid kiriklike 
vaimulikena, kel on 
ainult kiriku üles-
anded, ja paluvad 
kaplani abi põhiliselt matuste kor-
ral. See on aga liiga kitsas käsitlus. 
Malevapealikud arvavad, et kaplan 
peaks tegema kogu matuste eeltöö 
(suhtlema lähedastega, korraldama 
talituse). 

Tegelikult võiksid kaplanid olla va-
hendajad – soovide ärakuulajad, 
Kaitseliidu sõnumite kohaleviijad. 
Kaitseliit võiks aga antud olukorras 
jääda formaalseks ja organisatoor-
seks, samas kui kaplani tegevus 
peab olema sisuline. Võib-olla ma-
levapealik arvab, et kuna vaimu-
lik ei ole palgaline, tuleb pealikul 
võtta kõik ülesanded enda kanda 
või delegeerida edasi. Kuid siis on 
üsna tõenäoline, et saadakse poo-
likud lahendused. Kui jõutakse 
kirikusse, selgub, et mitmed asjad 
ei käi nii, nagu kaplan neid näha 
tahaks – seega peaks kaplan olema 
võtmerollis. 

Ka saaks maleva kaplan olla toeks 
malevapealikule, näiteks juhatada 
malevapealiku võimalikult kiiresti 
õige inimeseni. Eriti matuste puhul, 
kus aeg dikteerib tseremoonia kvali-
teedi.

Kaplan võiks olla malevapealiku 
oluliseks toeks

Teise ülesandena toodi välja rituaa-
lide, lippude, mõõkade ning hoone-
te pühitsemised ja õnnistamised. 
Enamik malevapealikud on tänuli-
kud, kui kaplanid panevad õla alla. 
Kuid kui on tegemist tseremoonia-
tega, peaks kaplan olema juba kava 
kokkuseadmise juures. 

Näib, et matuste ja tseremoo niatega 
on kaplani roll justkui ammenda-
tud. Kuid Kaitseliidus pole male-
vapealike kõrval ühtegi teist abilist 

(psühholoogi, hinge-
hoid jat). On olnud 
juhtumeid, kus sea-
dus tega pahuksisse 
läinud kaitseliitlane 
on tungivalt vaja nud 

lohutust, ära   kuulamist, maharahus-
tamist jms, enne kui teda asutakse 
karistama ja tema juhtumit menet-
lema. Pealikul võib puududa selles 
vallas kogemus – siin oleks vaja just 
kaplanaadi abi.

Kuidas võiks kaplan avastada pealiku 
mure? Praegu püütakse vabatahtlike 
kaplanite abil katta kõigi malevate 
vajadused. Äkki võiks suuremas ma-
levas olla kap lan ka palgal, et tema 
erialaoskusi saaks 
paremini kasutada? 
Kuid käsu korras ei 
saa seda korraldada. 
Siin peaks jõudma 
alumiste tasandite-
ni, et kaplan ei ole 
ainult talituse pidaja, vaid ka murede 
ärakuulaja ja nõuandja. 

Kapten Arike möönis 250-liikmeli-
se malevkonna pealikuna, et neid 
muresid on. Samas ei tohi kaplanit 
võtta ka kui võluvitsa, kes lahendab 
ülema probleeme – siis tekib küsi-
mus, milleks ülem üldse olemas 
on. Kapten Arike tõi näiteks 3. jaa-
nuaril tähistatud vabadusvõitlejate 
päeva. Kõik riiklikud üritused olid 

väga ke nad, aga Kaitseliidu Tallin-
na malevas jäädi hätta. Palju olulisi 
inimesi jäi tähelepanuta. Pärgi küll 
pandi, kuid mitte igale poole, kuhu 
olnuks vaja panna . Kapten Arike 
leidis, et just maleva kaplan saaks 
olla siin sotsiaalse mälu kandjaks 
ja meeldetuletajaks. 

Oluline on, et kaplani roll kodaniku 
ja üksikisiku tasandil poleks Kait-
seliidus väike või lausa marginaa-
lne. Väga oluliselt mõjutab tervet 
üksust, kui kaplan osaleb õppustel, 
rännakuil või välilaagreis. Just seal 
tunnevad kaitseliitlased, et kaplan 
on nende kaasvõitleja.

Kapten Arike võttis oma ettekande 
kokku:  kaplanid on võrdväärsed 
kait seliitlased, kes teenindavad vaja-
dusel kristlasi, aga ka teisi usklikke. 
Samuti on kaplan olu line isik staabi 
tasandil, olles muu hulgas alati kät-
tesaadav. Olu line on, et malevapea-
lik tun  neks kaplanit isiklikult ning 
võtaks te da kui spetsialisti usu ja 
moraali küsimustes. 

Heaks näiteks on Tallinna malevkon-
na kaplan leitnant Lauri Kur vits, kel-

le kaudu on tulnud 
mitmed reservoh-
vitserid Kait   seliitu 
ja Kaar  li kogudusse. 
Roh     kem tuleks ka-
suta da kap laneid pro-
tokolliteenistuses 
ning missioo nieelsel 

ja -järgsel perioodil.

Vaimulikku, kes väldib väliõppusi, 
ei võeta kaasvõitleja ja relvavenna-
na. Samuti on oluline kaplani te-
gevus malevapealiku nõuandjana 
näiteks staabi koosolekul, et öelda 
oma julge arvamus, aidata tunneta-
da käitumise piire. Ka malevapealik 
võib läbi põleda ning siis tuleb väli-
preestril olla talle hingehoidjaks. KK!

Kaitseliidu Tallinna maleva Toompea malevkonna pealik kapten Heiki Arike pidas kaplanite koolitusel 
ettekande “Kaitseliidu maleva juhtide ootused kaplani suhtes”.

Kaitseliidu malevate pealikud 
võtavad kaplaneid kiriklike 

vaimulikena, kel on ainult kiriku 
ülesanded, ja paluvad kaplani 
abi põhiliselt matuste korral.

Äkki võiks suuremas 
malevas olla kaplan ka 

palgal, et tema erialaoskusi 
saaks paremini kasutada?
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KAPLANAAT

Tekst ja foto: TAIVE KUUSE

EEsimest korda taasloodud Kaitse-
liidu ajaloos kogunesid jaanuari 

alguses Alu mõisa malevate kapla-
nid, et selgitada välja oma võimalu-
sed ja malevate ootused kaplanitee-
nistuse rakendamiseks. 

Kahepäevasel nõupidamisel koh-
tusid kaplanid Kaitseliidu ülema 
major Raivo Lumiste ja Naiskodu-
kaitse esindaja Tiia-Triinu Truusaa-
ga, kuulasid Euroopa Liidu vägede 
(EUFOR) vanemakaplanit Aivar Sa-
rapiku ning Kaitseliidu Tal linna ma-
leva Toompea malev konna pealiku 
kapten Heiki Arike se ettekandeid. 
Kaitsejõudude pea  kaplan major 
Taavi Laanepere arut les kaplanitee-
nistuse ülesannete teemal. 

KAPLAN PILDILE

Kaitseliidu ülem major Raivo Lu-
miste rääkis Kaitseliidu kaalukast 
osast riigikaitses, samuti inimes-
tega töötamise oskuse tähtsusest, 
kus moraali ja eetilisuse kas-
vatamisel saavad just kaplanid 
suure töö ära teha. Major Lu-
miste hinnangul on kaplanite 
abiga võimalik arendada üh-
tekuuluvustunnet, kujundada 
organisatsiooni kultuuri ja suu-
rendada seeläbi usaldust. 

Kaitsejõudude vanemkaplan 
Kaitseliidu vanemkaplani üles-
annetes leitnant Gustav Kut-
sar tõi välja malevapealike 
seas läbi viidud küsitlustest 
selgunud dilemma: “Pealikud 
peavad kap lani rolli oluliseks, 
kuid ei oska või julge kapla-
neid rakendada. Kaplanid aga 
näevad pealike koormust, aga 
ei taha samuti nende tööroh-
kele maastikule oma mõtete ja 
ettepanekutega vahele tulla,” 
selgitas Kutsar. 

Kaitseliidu Valga maleva kap-
lan Ivo Pill ütles, et tema on 
oma maleva juhtidega aru pi-

Kaitseliidu kaplanid 
pidasid esimest korda nõu

danud ja kokku leppinud, et olgu 
kaplani osalusel üritusi malevas 
pigem vähe, aga need toimugu 
regulaarselt. Ta rõ-
hutas, et täht saim 
on teabelevi ala tes 
staabi seinal rippu-
vatest kaplani kon-
taktandmetest ku ni 
kaplanaati tutvus-
tava voldiku ni. “Kui 
ilmume pildile ja meid leitakse 
vaja olevat, hakkavad lahenema ka 
muud korralduslikud küsimused,” 
arvas kaplan Pill. 

ROHKEM KOOSTÖÖD

Kaitseliidu Lääne maleva kaplan 
leitnant Ants Leedjärv pidas oluli-
seks kaplanite omavahelist suht-
lemist. “Kui saame omavahel tut-
tavaks, saame vahetada kogemusi, 
analüüsida ja leida ühise tee,” ütles 
leitnant Leedjärv. 

Eesti kaitsejõudude peakaplan ma-
jor Taavi Laanepere nimetas täht-

saks, et kaplaneid on märgatud. 
“On oluline, et Kaitseliidu ülem on 
teadvustanud kaplanite vajadu-

se. Et seda täita, on 
olemas ka kap lanite 
meeskond. Et mees-
konda suu nata, on vaja 
juhti. Esmatähtis on 
tõ husalt rakendada va-
nemkaplaniteenistus,” 
ütles Laanepere. 

Ühiselt leiti, et selgeks peab aru-
tama ka oikumeenilise tegevuse. 
Kaitseliidu vanemkaplan kapten 
Aivar Sarapik ütles, et kaplanite 
töö ongi peamiselt koordineeriv. 
“Missioonikogemusest tean öel da, 
et tuleb ette olukordi, kus kaplanil 
tuleb teha koostööd enam kui 20 
usundi esindajaga. Moraaliterviku 
küsimused tuleb ennekõike en-
dale selgeks teha, et suudaksime 
inimest piirideta suunata,” sõnas 
kapten Sarapik. 

Kaitseliidu Sakala maleva kaplan 
nooremleitnant Raivo Asuküla üt-

les oma kogemustest, et enne-
kõike tuleb tegelda hingehoiu-
ga. “Õp pustel tulevad inimesed 
rääkima oma muredest, puu-
dutagu see siis lähedase kao-
tust, abielu või sõltuvustega 
pahuksis olemist. Nendega tu-
leb rääkida, olenemata sellest, 
mis usku nad on, olgu või tege-
mist päris usupimedaga,” rää-
kis Asuküla. 

Vanemkaplan leitnant Gustav 
Kutsar ütles, et esimene kogu-
nemine kujunes oodatust vaja-
likumaks. “On näha, et huvi on 
mõlemapoolne. Alu mõisa tulid 
kokku kõikide malevate kapla-
nid või kaplanikandidaadid 
ning malevapealike küsitlusest 
selgus, et ka nemad vajavad ka-
planite abi,” ütles Kutsar. 

Tagasisidelehtedelt selgus ka, 
et koosviibimist peeti oluliseks 
ja sellest loodetakse saavat 
tava. KK!

Tähtsaim on teabelevi 
alates staabi seinal 

rippuvatest kaplani kontak-
tandmetest kuni kaplanaati 
tutvustava voldikuni.

Esimest korda taasloodud Kaitseliidu ajaloos kogunesid Kait-
seliidu malevate kaplanid ühisele nõupidamisele Alusse.  
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Möödunud augusti keskpaigast septembri lõpuni 
osalesin Euroopa Liidu vaatlusmissioonil Jee-
meni Vabariigis. (Missioonist lähemalt vt http://

www.eueom-ye.org). Vanemale ja keskeas lugejale 
seondub Jeemen peamiselt omaaegse Nõukogude Lii-
du aja kirjanduses mainitud Jeemeni Rahvademokraat-
liku Vabariigiga. Teatavasti asus Adenis, strateegiliselt 
olulise Bab el Mandebi väina ääres Nõukogude mere-
väebaas ja marksistlik Lõuna-Jeemen 
oli N Liidu peaaegu ainus oluline liitla-
ne araabia maailmas. 

Tänapäevaks on kaks Jeemenit ammu-
gi (1990. aastal)ühinenud ning ka maa 
lõunaosa minarettide tipust kostavad palvelehüüded 
takistamatult. 

EHE ARAABIA

Jeemen, olgu algatuseks öeldud, on teistest araabia 
maadest üsna erinev. Põhjuseks peamiselt asjaolu, 
et seal ei leidu kuigivõrd naftat, mis kajastub selgesti 
elatustasemes. Samas on kohalike eluolu naftarikkusega 
kaasas käivast tarbimispisikust enamjaolt rikkumata. 

Pilguheit Jeemeni mehe maailma: 
qat, jambiya ja AK-47

Tekst ja fotod: JANNO SIMM, 
leitnant, Kaitseliidu Tartu maleva Akadeemiline malevkond

Nagu üks mu sõber tabavalt märkis: Jeemenis leiab 
tõelise, naftaeelse araabia, kus rändajat tõelise küla-
lislahkusega vastu võetakse ja arhailised tradit sioo nid 
on ühiskonnas tugevasti juurdunud. 

Jeemen on omapärane ka geograafiliselt. Maa ida- ja 
keskosas laiub suur ja inimtühi Hadramauti kõrb. Suu-
rem osa ligi 20 miljonist elanikust pesitseb Kesk- ja 

Lääne-Jeemeni mägistel aladel, rahvast 
jagub ka Punase ja Araabia mere ranni-
kule. 

Minu vastutusala oli Loode-Jeemenis 
Hajjah’ provintsis. Kaitseliitlase silma-

ga kohalikku eluolu jälgides tekkis loomulikult huvi 
ka kohaliku relvakultuuri vastu. Üritangi alljärgnevalt 
mõne sõnaga kirjeldada, mida Jeemenis kuulsin ja nä-
gin. 

KÜLALISLAHKE, KUID VALGETELE EBASOODUS

Jeemenit peetakse siiani al-Qaeda peidupaigaks. Vii-
mastel aastatel on enesetaputerroristid rünnanud 
Adeni sadamas USA sõjalaeva ja Prantsuse tankerit, 

Loo autor jambiyat 
ostmas. Asjakohane ja 
vältimatu kauplemine 
kestis poolteist tundi.

Jeemen erineb teistest araa-
bia maadest: seal ei leidu 

kuigivõrd naftat ja see kajas-
tub selgesti elatustasemes.
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Jeemenis on Osama bin Ladeni suguvõsa juured, kuna-
gi Afganistanis venelaste vastu võidelnud mojahediinid1 
on ühiskonnas lugupeetud mehed. Keskvõim on kohati 
üsna nõrk ja seda, mida šeigid oma mägismaadel ja kõr-
betes teevad ja kes seal varju leiavad, teab vaid Allah. 

Üks kohalike šeikide sageli uudisekünnist ületav kom-
me on välismaalaste pantvangistamine. Samas ko-
heldakse Jeemenis erinevalt Iraagist pantvange nagu 
kalleid külalisi – kogu ettevõtmise eesmärk on Şan‘ā’ 
keskvalitsusele mingil põhjusel protesti avaldamine. 

Minu autojuht Abdoullah seletas, et ka tema hõim oli 
paari aasta eest üht Itaalia abielupaari paar nädalat kin-
ni pidanud. Prouale olevat lahkumisel kamaluga kul-
dehteid kingitud ja härra saanud hinnaliselt ilustatud 
käepidemega jeemeni 
noa – jambiya. Põhiline, 
mis pantvange ohus-
tab, on keskvõimu püüd 
neid jõuga vabastada 
– on teada juhtumeid, 
kus võõramaalased on selle käigus otsa leidnud. 

Kohalikud, nagu eespool mainitud, on väga külalislah-
ked. Eriti provintsis. Valgeid mehi satub siiakanti üsna 
harva. Kui pealinnas Şan‘ā’s võib veel mõnd turisti 
näha ja aladel, kus leidub veidi naftat, pumpavad aplad 
eurooplased seda usinasti (ameeriklastega on suhted 
vaatamata ametlikule liitlasstaatusele terrorismivas-
tases sõjas keerulised), siis ligi 2 km kõrgusele Hajjah’ 

Qatilehti närivad nii mehed 
(avalikult) kui ka nai-

sed (koduseinte vahel), nii 
professorid kui ka eesliajajad.

Pooldajad tantsivad jambiya-tantsu opositsiooni presidendi-
kandidaadi Faisal bin Shamlani kihutuskoosolekul.

 Kuigi iga mees pidevalt Kalašnikoviga avalikult ringi ei tatsa – ja 
linnades hoopiski mitte –, on suur kõver nuga jambiya jeemen-
lase traditsioonilise kostüümi lahutamatu osa. Jeemeni poisid 

saavad isikliku jambiya niipea, kui hakkavad kaela kandma.

1 Väidetavalt olid jeemenlased Afganistani-Nõukogude sõjas 
arvuliselt teine välisvõitlejate kontingent saudiaraablaste jä-
rel. Ka mõned Osama bin Ladeni tippihukaitsjad on jeemen-
lased.
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mägismaale pole kahvanägudel suurt asja. Osa “meie” 
kubermangust paikneb ka Punase mere äärsel tasan-
dikul, kus õhutemperatuur tõuseb sageli +40 kraadini, 
mis kohalike hoiatuse järgi on no good for a white man, 
sõnaga eurooplastele ebasoodus. 

Hajjah’ kandi teed on kehvas seisus, sarnanedes 
pahatihti mägikitseradadele. Kuival ajal saab liikuda ka 
kuivi jõesänge pidi, kuid linnulennult 50 km kaugusele 
sõitsime oma Land Cruiseriga sageli tunde.

ELUVIIS

Jeemen kihab vaid hommikupoolikuti. Siis aetakse 
ametiasju, kaubeldakse turgudel ning tegeldakse tu-
hande ja ühe muu asjatoimetusega. 

Pärast kella kolme hakkab elu välja surema, sest kõik 
enesest lugupidavad Jeemeni mehed asuvad qati 
närima. Kogunetakse seltskondadesse. Kel raha rohkem, 
on rajanud oma maja ülakorrusele hea väljavaatega toa 
– mafraj –, õhema rahakotiga kodanikud istuvad mõnel 
mäeveerul, kust vaade sugugi kehvem ei ole. Näritakse 
taimelehti, filosofeeritakse, juuakse teed. Qat (catha 
edulis) on mägismaal kasvav igihaljas põõsas, mille 
lehtedel on kergelt narkootilised omadused. Qati kohta 
jeemeni kultuuris on raske alahinnata. Lehti närivad 
nii mehed (avalikult) kui ka naised (koduseinte vahel), 
nii professorid kui ka eesliajajad. Ka president, juba 30 
aastat riigitüüri man olnud ja seekordki tagasi valitud 
Ali Abdallah Saleh pidavat olema kirglik qatinärija. 

Kui muu maailm peab qati narkootikumiks ja on selle 
impordi keelanud, siis Jeemeni ametimehed soosivad 
qati igati. Hajjah’ provintsi kuberner kinkis mulle esi-

mese kohtumise lõpul saunavihasuuruse qatikimbu... 
omaenda istandusest. Mulle antud ports pidavat maks-
ma ligi 10 000 riaali (ca 1000 kr) ja olevat parimat, shami 
sorti – mõned naaberriigi Saudi Araabia printsid pida-
vat seda salakaubana Hajjah’st sisse vedama. Üks pii-
riäärne šeik tunnistas mulle, et tema hõim teenib qati 
müügist saudidele igal aastal kolm ja pool miljonit dol-
larit. (Minu küsimusele, kui suur tema hõim on, vastas 
šeik: 500 relvakandjat. Naisi ja lapsi ta ei lugenud.) 

Proovisin minagi oma tõlgi ja autojuhi mahitusel ning  
juhendusel kuulsa taime ära. Maitse järgi oli tunne, 
nagu näriksin muru. Aga efekti ei mingisugust. Ju see 
kerekale kahvanäole ikka nii tugevasti ei mõju kui ko-
halikule. Või mine tea, teine teooria väidab, et alkoho-
lipruukimisega harjunud organismile qat ei mõjuvat-
ki. 

See-eest omistavad ko-
halikud qatile er utavaid 
omadusi, eriti õhutavat 
rohunärimine filoso-

feerima ja luuletama, samuti pidavat qat mõjuma hästi 
seksuaalsusele. 

Intellektuaalid hoiatavad küll qatinärimise kahjulik-
kuse eest majandusele ja rahva vaimsele tervisele, ent 
jeemenlase minapildis on qatil vähemasti sama tähtis 
koht kui jambiyal – suurel, kõveras tupes noal, mida iga 
üle 14-aastane mees oma laia vöö vahel kannab. 

JAMBIYA KOGU ELUKS

Jambiya järgi saab määrata omaniku jõukust, hõimu-
kuuluvust ja sotsiaalset staatust. Mees hoiab oma nuga 
nagu silmatera. Sageli on jambiya isalt või vanaisalt pä-
ritud. Jambiya ajalugu ulatub üsna kaugele – Şan‘ā’ sõ-
jamuuseumis võib näha Seeba Kuningriigist (500 aastat 
eKr) pärinevat kuju, millel jambiya vöö vahel. Nimetus 
tulenevat araabiakeelsest sõnast jamb, mis tähendab 
külge. Jambiyat kantigi vanasti ühele küljele lükatuna. 

Iga jeemenlase kohta, lapsed 
ja naised kaasa arvatud, 

tulevat 2,5–3 käsitulirelva.

JEEMENI VABARIIK
Pindala 527 970 km2, sellest ca 3% on viljakandev.

Elanikke umbes 21 miljonit (rahvaloendust pole aastaid 
korraldatud).

Põhja-Jeemen on endine Ottomani impeeriumi osa 
(iseseisvus aastal 1918). Lõuna-Jeemen Briti protektoraat 
(iseseisev aastast 1967). 1960. aastatel tekkis kaks 
riiki: põhjas Jeemeni Araabia Vabariik ja lõunas ainuke 
sotsialistlik araabia riik Jeemeni Rahvademokraatlik 
Vabariik, mis ühinesid 1990. aastal Jeemeni Vabariigiks. 
1994. puhkes riigis kodusõda.

Üks vaesemaid araabia riike – rahvuslik koguprodukt 
2005. aastal 900 USA dollarit inimese kohta.

Opositsiooni ühine qatinärimine ja poliitiline arutelu 
pärast kihutuskoosolekut Hajjah’ linnaväljakul.
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Tänapäeval kantakse seda igapäevaselt samuti vöö vahel, 
kuid kõhu peal. Noa käepideme külge saab mugavasti 
riputada autovõtmed või kotikese qatilehtedega. 
Või kinnitatakse jambiyatupele oma armastatud 
presidendikandidaadi foto. Õige jambiyavöö on 
paksust parknahast, käsitsi kuldtikandiga kaunistatud 
ning tehakse igale mehele täpselt parajaks. 

Oma jambiyast võib jeemeni mees pajatada lõpma-
tuseni, ka on sel teemal kirjutatud palju poeeme. Eriti 
meelsasti räägitakse on esivanematelt päritud tera-
riistast. Jambiya käepidemel on ka sotsiaalse staatuse 
märgistaja tähendus. Eriti uhkeks peetakse ninasarviku 
sarvest või elevandiluust valmistatud käepidemetega 
jambiyasid, mille hind ulatub 70 miljoni Jeemeni riaa-
lini (1000 riaali on umbes 65 Eesti krooni). Tavalised 
jambiyad muidugi nii kallid ei ole.

Jambiyakaupmees Hajjah’ soukis – turul. 
Tema põsk ei ole mitte hambavalust pais-
tes, vaid topitud täis qatilehti. 

Qatinärimisetund relvapoekeses. Relvade valik on  

Igipõline vaen väljendub ka arhitektuuris: kind-
lustatud küla kesk Jeemeni kivikõrbe.

Tunnismärke verisest kodusõjast leiab kõikjalt – Nõu-
kogude päritolu liikursuurtükk vedeleb teepervel. 

Mees, kes oma jambiya kaotab, pälvib hõimlaste ja 
kaaskondsete hukkamõistu. Jambiyat niisama tupest 
ei tõmmata – terariista kasutatakse põhiliselt rituaalse 
tantsu bara’a atribuudina. Bara’ad võib näha peamiselt 
pulmades, kuid vahel ka muudel üritustel. Ühel vali-
miskoosolekul õnnestus minulgi jambiya-tantsu näha 
ja pildistada. Paari kuuma valimisarutelu käigus olen 
näinud koguni kuumpäid jambiyat ähvardavalt tupest 
tõmbamas ja valimistepäeval sai kohalik opositsiooni-
tegelane jambiya-kakluse käigus vigastada. (Need olid 
rahulikud valimised, ütlesid kohalikud, provintsi peale 
vaid kümmekond tulevahetust ja kolm laipa.)

MEHED RELVAGA

Nagu säärastes maailmanurkades ikka, täristatakse 
kõikvõimalikel pidulikel puhkudel ka AK-47, mille 
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iga jeemeni mees, kel vähegi võimalust, on endale han-
kinud. Iga jeemenlase kohta, lapsed ja naised kaasa ar-
vatud, tulevat 2,5–3 käsitulirelva. Suuremates linnades 
piirdutakse tavaliselt jambiya kandmisega, kuid külades on 
Kalašnikovidega mehed tavaline vaatepilt. Pidevad kodu-
sõjad, hõimukonfliktid ja nõrgalt valvatud piirid on relvade 
maaletoomisele ja tarvitamisele soodsalt mõjunud. 

Ent siiski on relvad peamiselt mehelikkuse rõhutamiseks, 
mitte igapäevaseks tarvituseks. 

Kuigi keskvalitsus Şan‘ā’s on aeg-ajalt üritanud relvade 
levikut piirata (põhiseaduski keelab registreerimata rel-
vade omamise), ei ole võimumeestel kodanikele muid 
julgeolekutagatisi pakkuda ja nii on relvad endistviisi 
jeemenlase meheuhkuse lahutamatu osa. 

Eks neid kasutata ka – iga jeemenlase 
identiteedi alustalaks on hõimukuu-
luvus. Kui ikka šeik kutsub, jäetakse 
oma tööpost linnas paugupealt ja 
tõtatakse kodukülla, kus tuleb sa-
geli ette kanakitkumisi naaberhõi-
mudega. Jeemeni ajalugu on täis vägivalda, peamiselt 
veriseid sõdu traditsioonidele tugineva Põhja-Jeemeni 
ja vahepeal marksistlikku riigimudelit proovinud Lõu-
na-Jeemeni vahel. 

Tänapäeval hukkuvat hõimude omavahelistes ja kesk-
valitsusega peetavates relvakonfliktides aastas umbes 
2000 inimest. Jeemenlaste endi sõnul on seda vähe 
– sest kui ei ole tegemist just veritasu või muu olulise-
ga, üritatakse vastasele mitte pihta lasta. Ikka sellesama 
veritasu pärast – perekonnaliikmete tapmisi peetakse 
meeles ja makstakse kätte sugupõlvede tagantki. 

Hõimukonfliktides lähevad vahel käiku ka raskemad 
relvad. Sõber Abdullah’ koduhõimul Ma’rībi provintsis 

Jambiya ajalugu ulatub üsna kaugele 
– Şan‘ā’ sõjamuuseumis võib näha 

Seeba Kuningriigist (500 aastat eKr) 
pärinevat kuju, millel jambiya vöö vahel.

on peale käsirelvade kasutada ka mõned Vene ja 
Inglise päritolu raskekuulipildujad, granaadiheitjad, 
miinipildujad ning hõimumeeste erilise uhkusena 
isegi kahur. Abdullah pajatas kahjutundega, et pärast 
viimast Põhja- ja Lõuna-Jeemeni vahelist kodusõda 
pidi nende hõim oma kaks tanki keskvõimudele 
loovutama. 

RELVAD TURULT

Ühel kenal päeval sattusin oma vaatlusala pealinna 
– 40 000 elanikuga Hajjah’ – vanal turul relvamüüjate 
poekeste juurde. Valik oli lai: Ida-Saksa, Rumeenia, Bul-
gaaria, Hiina ja Iraagi päritolu AKd, uhiuued Ukraina 
AKSUd, rääkimata ilmasõdadeaegsetest tulenuiadest. 
Eksootilisena torkas silma Liibüa kloon meilegi tutta-

vast AK-4st ja heas töökorras 150-
aastased püssid kunagise imaami 
armee relvastusest. 

Granaadiheitjaid, miinipildujaid ja 
kuulipildujaid letil ei leidnud, kuid 
soovi korral lubati need mõne päeva 

jooksul kohale tuua pealinna Şan‘ā’ relvaturult, mis olla 
arusaadavalt palju rikkalikuma kaubavalikuga. Minu 
küsimuse peale, kas ostul miskit loapaberit ka vaja on, 
tegid müüjaonud suured silmad. Rahapaberist pidavat 
piisama. Kaupmehed kurtsid, et viimasel paaril aas-
tal olevat keskvõimu sanktsioonide tõttu relvahinnad 
kahekordistunud – parasjagu maksis korralik AK-47 
enam-vähem 3500 Eesti krooni. 

Loomuldasa tekkis mul mingil hetkel küsimus, kui jät-
kusuutlik on sealne relvakultuur. Tavalised jeemenla-
sed on muidugi selle üle uhked, kuid rahvusvaheline 
kogukond mures – kujutluspilt Jeemenist kui terrorior-
ganisatsioonide relvašoppamiskohast näib üsnagi tõe-
pärane. Elame, näeme. KK!

 üsna lai.

Maapiirkondades lii-
kusime sageli Jeemeni 
armee eskordi saatel.
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Tekst: TAIVE KUUSE

Nalja ja naeru armastav Kaitse-
liidu Valga maleva instruktor-
noortejuht nooremseersant 

Anu Lillipuu tunnistab, et oskus naer-
da tuleb kasuks noortega töötamisel 
ning turgutab sõdureid õppusel. 

Olete militaarmaailmaga juba aastaid 
seotud. Kuidas sobivad kokku sõdur ja 
sõdurinaljad?

Väga hästi sobivad. Kui ikka õppus 
on väsitav ja keegi vahepeal mõne 
nalja räägib, on väsimust kergem 
taluda. Kui Tallinna tagalapataljonis 
salvestati telesaadet “Lõuapoolik”, 
läksid seal räägitud sõdurinaljad 
väga hästi peale. Kui rääkida sõja-
väelasele nalju arstidest, ei ole see 
ehk nii mõjuv, aga kui räägid neile 
sõduritest või asjadest, mis puudu-
tavad sõjaväge, tuleb publik kaasa. 
Nii et nalja nabani.

Kuidas tuli mõte osaleda telesaates?

Saatesse sattumine oli täielik juhus 
– läksin lihtsalt tuttavale kaasa ela-
ma ja sattusin lavale. Nii see läks.

Telesaade pani naerumaia noortejuhi proovile 
Valga maleva instruktor-noortejuht nooremseersant Anu Lillipuu oli ainus naine, kes jõudis 

telesaate “Lõuapoolik” finaali.

Millised tunded valitsesid enne 
konkursile minemist?

Mitte mingisugused, sest mul 
polnud üldse plaanis lavale astuda. 
Et aga eelregistreerunuid tuli kohale 
oodatust vähem, pakuti saalis 
olevatele inimestele võimalust 
ennast proovile panna. Mõtlesin, 
et miks ka mitte, mingi kogemuse 

ikka saan. Kui lavale läksin, tekkis 
küll küsimus, et mida ma ometi siin 
teen, aga taganeda oli juba hilja.

Millise kogemuse saite? Kas suhtumine 
teletöösse muutus? 

See oli omaette kogemus, sest ega 
teletöö tegemist ikka nii lihtsalt 
näe ning käidud sai sellistes koh-
tades, kuhu tavaliselt ei satu, nagu 
näiteks hobusetall ja raadio Maa-
nia otse-eeter. Ning ülesanded 
olid ka sellised, et meid lihtsalt 
pandi proovile ja žürii jälgis kõr-
valt, kuidas me sealt välja tuleme. 
Salvestuspäevad olid pikad ja vä-
sitavad ning saatesse läks sellest 
üsna vähe. 

Mida õppisite endas tundma tänu 
saates osalemisele?

Pean vastu pingele ja kaamerat ei 
karda. Kui mikrofon oli käes, olin 
ääretult rahulik, närv tuli sisse alles 
pärast seda, kui olin oma lood ära 
rääkinud. Mehed ikka naersid minu 
üle, et imelik inimene olen, nemad 
närveerivad enne, aga mina pärast. 
Kaameratega harjusin lõpuks nii 
ära, et ei näinudki neid enam, liht-

NALJAD

Sõdurid on rivis, kapten küsib karmilt: “Kes eile viina võttis?”
Vaikus.
“Kes eile viina võttis?”
Vaikus.
“Viimane kord, kes eile viina võttis?”
“Mina...”
“Meie läheme nüüd pead parandama, ülejäänud õppeväljakule rividrilli tege-
ma. Marss, marss!!!” 

* * *

Teooriatunnis küsitleb lipnik noorsõdurit:
“Oletame, et seisate vahipostil ja lossile läheneb vaenulik inimestehulk. Te ei 
tohi postilt lahkuda. Kuidas te tegutsete?”
“Lülitan sisse alarmi.”
“Väga hea. Aga oletame, et alarmseadeldis ei tööta.”
“Siis tulistan automaadist.”
“Väga hea. Kuhu te lasete?”
“Valvemeeskonna aknasse. Muidu ei liiguta need loodrid varvastki.”

Kaitseliidu Valga maleva instruktor-noortejuht nooremseersant Anu Lillipuu ja saatejuht Emil 
Rutiku telesaate “Lõuapoolik” finaali salvestusel.
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Kui mikrofon oli käes, olin 
ääretult rahulik, närv tuli 

sisse alles pärast seda, kui 
olin oma lood ära rääkinud.

salt teadsin, et nad on kuskil ole-
mas.

Olite ainus naine, kes finaali jõudis. 
On siis naljade rääkimine pigem 
meeste ala? 

Kindlasti mitte. Nai-
si oli eelvoorudes 
üsna palju. Lapsi oli 
tegelikult rohkem, 
sest eks ka nemad 
taha saada oma 15 
minutit kuulsust. Eelvoorudest 
edasi sai küll ainult kaks naist. 
Meid oleks võinud tõesti rohkem 
olla.

Kuidas töökaaslased ja kodutütred teie 
osalusele kaasa elasid?

Noored saatsid mulle pidevalt 
meiliga anekdoote, mille seast 
leidsin nii mõnegi hea loo. Ka 
töökaaslased otsisid nalju kuskilt 

oma mälupagasist. 
Esmaspäeva hom-
mikul töö le jõudes 
tuli igasuguseid kom-
men taare, aga suh-
tumine oli siiski po-
sitiivne. Norimine ja 

nokkimine käib iga päev, aga ega 
teisiti ei saagi. Aitäh toetuse ja 
kaasaelamise eest!

Inimene ei saa muutuda naljalembeseks 
üleöö. Milline on olnud nalja ja naeru 
osa teie elus? 

Tegelikult ei ole ma kunagi olnud 
eriline anekdoodirääkija, aga selts-
konnas on ikka “kildu visatud” ning 
nöökimine käib kogu aeg. Elu ei 
saagi väga tõsiselt võtta, ikka peab 
paras sahmakas lusti sees olema.

Kuidas aitab hea huumorimeel teid teie töös?

Püüan igas asjas leida midagi posi-
tiivset ja nii mõnigi olukord tundub 
endale lõpuks ikkagi koomiline. Aga 
alati nali paraku ei aita. KK!

Eesti Vabariigi Sõjaväe Tehnikakool 1920–1923/1936–

1940. Uurimusi, mälestusi ja dokumente. Kaitse-

väe Ühendatud Õppeasutused. KVÜÕA Toimetised 

6/2006. 391 lk.

KVÜÕA Toimetiste 6. kogumik annab ülevaate Eesti Va-

bariigi Sõjaväe Tehnikakoolist seal õppinud või teeni-

nud ohvitseride mälestuste ja uurimusliku iseloomuga 

kirjutiste põhjal, mida on täiendatud kommentaaride ja 

teemakohaste dokumentidega (käskkirjad, seadused, 

õppekavad ja aineprogrammid). 

Juba Vabadussõja ajal tunti puudust tehnilise etteval-

mistusega juhtidest, kuid muud praktilised ülesanded 

ei võimaldanud selle küsimuse kohest lahendamist. 

Pärast Vabadussõja lõppu, 2. märtsil 1920 avaldas sõja-

minister kindralmajor Jaan Soots käskkirja Sõjaväe Teh-

niliste Kursuste avamiseks, millest hiljem kujunes välja 

Sõjaväe Tehnikakool. Kooli eesmärgiks oli ette valmis-

tada mitmesuguste erialadega tehnilise haridusega oh-

vitsere, kes oleksid suutelised hooldama, korraldama, 

ühtlustama, käsitama ja vajaduse korral konstrueerima 

relvastust ja varustust. Samal ajal peeti vajalikuks anda 

õppuritele riviline ja lahinguline ettevalmistus võrdses 

mahus Sõjakooli lõpetanud riviohvitseridega. Kooli I 

lend õppis aastatel 1920–1923. Pärast esimese lennu 

lõpetamist kool suleti.

1936. aastal avati Sõjaväe Tehnikakool uuesti, nüüd 

juba nelja-aastase kursuse ning käsirelva-, suurtüki- ja 

pürotehnikaklassidega. 1938. aastal avati ka elektro-

tehnika ja motomehaanika klassid. Taastatud kooli 

õppekava koosnes Tallinna Tehnikainstituudi (Tallinna 

Tehnikaülikooli) õppeainetest ning sõjaväetehniku ja 

kaadriohvitseri õppekursustest. Kooli II lend lõpetas 

kursuse 1940. aastal, III lennu kursus jäi pooleli alanud 

Nõukogude okupatsiooni tõttu. 

Järjepidevuse mõttes tuleb rõhutada, et 86 aastat pä-

rast Sõjaväe Tehnikakooli asutamist ja 70 aastat pärast 

selle taasloomist avaldatakse tollaste lõpetajate poolt 

vahepealsete keeruliste olude kiuste alalhoitud ja kir-

japandud kogemused taastatud Kaitseväe Ühendatud 

Õppeasutuste väljaandena. 

Koostanud ja toimetanud KVÜÕA muuseumi juhataja 

Andres Seene.

Huvilistele kättesaadav hästivarustatud raamatukaup-

lustest alates 2007. aasta veebruarist.
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AIMPOINT Micro T-1 

Micro T-1
Micro-seeria sihikute perekonna taktikaline liige sobib kõigi põlv-
kondade öönägemisseadmetega ja sellel on Picatinnyle sisseehita-
tud kinnitus. See sihik on parim valik korrakaitsjatele, sõjaväelas-
tele ja kõigile teistele, kes vajavad vastupidavat ja veekindlat, kuid 
samas väikese kaaluga sihikut.

SIHIKU MICRO T-1 UNIKAALSED OMADUSED
Ideaalne jahipüssidele, haavlipüssidele, püstolitele ja noolrel-
vadele.
1x (ilma suurenduseta) parallaksivaba (tsentreerimine ei ole 
vajalik) optika.
12 valgustuse seadistust, neist üks eriti ere.
Sisseehitatud Weaver- ehk Picatinny-tüüpi kinnitus võimaldab 
sihiku lihtsasti kinnitada.
Patenteeritav kinnitus on sihiku korpusele kinnitatud tagasilöö-
ki kompenseerival viisil.
Tänu täiustatud efektiivsusega elektrilülituste tehnoloogiale 
(Advanced Circuit Efficiency Technology = ACET) on ühe (CR2032-
tüüpi 3 V liitium-)patarei eluiga 50 000 tundi (üle 5 aasta).
4 MOA suurusega valguspunkt.
Mudeli Micro T-1 korpuse välispind on poolmatt ja musta värvi.
Veekindel kuni 5 m sügavusel.
Täpselt kohandatav tuuletingimuste ja kõrgusega merepinnast. 
Kaitsekorkide ülaosa sobitub seadistuskruvide avadesse – min-
geid muid tööriistu ei ole vaja.
Kasutatav nii iseseisva sihiku kui ka suuremate optiliste sihi-
kute lisaseadmena.

TEHNILISED ANDMED

OPTILISED NÄITAJAD
Peegeldav kollimaator – punatäppsihik
Dioodlamp – silmadele täiesti ohutu
Kaugus silmast – piiramatu
Peegeldumisvastane kattekiht – kõigil pindadel mitu kattekihti

ELEKTROONILISED NÄITAJAD
Mehaaniline lüliti – valgustäpi intensiivsuse reguleerimine, neli 
öövaatlusrežiimi
Seadistused  – 1 seadistus väljalülitatuseks ja 12 seadistust erine-
vate valgustuste puhuks, sealhulgas üks eriti ere

MÕÕTMED
Pikkus – 62 mm
Laius x kõrgus 
(ainult sihik) 
– 41 x 36 mm
Laius x kõrgus 
(sihik koos kinnitu-
sega) – 62 x 41 mm
Kaal (ainult sihik) 
– 84 g
Kaal (sihik 
koos kinnitusega) 
– 105 g

AIMPOINT CompM4

Aimpoint CompM4 Reflex Sight on vastupidav punatäpp-täppissihik, 
mis on loodud eelkõige sõjaväe ja õiguskaitseorganite tarbeks.
Aimpointi punatäppsihikud on mõeldud kasutamiseks mõlema ava-
tud silmaga sihtimiseks, mis parandab oluliselt keskkonnataju ja 
sihtmärgi sidumise kiirust. Tänu sihiku parallaksivabale konst-
ruktsioonile järgib täpp kasutaja silma liikumist, kuid jääb samal 
ajal fikseerituks sihtmärgile, mistõttu ei ole vaja seda keskenda-
da. Lisaks on sihikul piiramatu vaatekaugus ning ta on ühilduv esi-
mese, teise ja kolmanda põlvkonna öövaateseadmetega.
CompM4 sihik töötab kahe AA-patarei toitel, kusjuures sihiku era-
kordselt väike energiavajadus tagab nende pika tööaja.
CompM4 ühendab endas CompM2 mudeli ülima täpsuse ja kasutus-
mugavuse oluliselt pikema patareide tööaja ja tugevdatud disaini 
abil suurendatud vastupidavusega.
Sihik on varustatud kruvi abil reguleeritava kinnitustugevuse ja 
kiirvabastatava (QRP2) kinnitusega. Sihikul on vahetükisüsteem, 
mis võimaldab saavutada erinevate relvade puhul optimaalse siht-
joone (optilise telje) kõrguse.

SPETSIFIKATSIOON

Kestamaterjal: eriti vastupidav pressitud alumiinium
Läätsekatikute materjal:  kumm, must
Optiline suurendus:  1x
Vaatekaugus: piiramatu, ei ole vaja keskendada
Optika kate: peegeldumisvastane kate kõikidel pindadel
Mitmekihiline punast valgust peegeldav kate (650 nm)
Ribafilterkate öövaatlusseadmega ühildamiseks
Täpi suurus: 2 kaareminutit
Lüliti, täpi eredus: 16 asendit: 7 öövaatlusasendit, 8 päevavalgu-
sasendit ja 1 eriti ere
Patarei: üks AA-patarei (laetav 1,2 V aku), 1,5 V leelis- ja liitiumpa-
tarei või 3–3,7 V liitiumpatarei (sobiv pinge 1,2–5,0 V)
Patarei kestvus: pideval (ööpäevasel) kasutamisel asendis 12 
(16st) enam kui 8 aastat ning asendis 13 (16st) enam kui 3 aastat, 
öövaatlusrežiimil keskmiselt 500 000 tundi
Pikkus: M4 konfiguratsioon 135 mm 
Laius: M4 konfiguratsioon 75 mm 
Kõrgus: M4 konfiguratsioon 70 mm* 
Kaal: M4 konfiguratsioon 395 g** 

* Picatinny liistu ülemine osa.
** Vahetükk lisab kõrgusele 9 mm ning kaalule 25 grammi.
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Meie siht on Eesti tulevik!

MÕELGEM KAASA!   
“Mitte kunagi enam!”

Lk 2–3

ÜLEVAATED
Aasta Eesti kaitseväe teenistuses vabatahtlike 
reservohvitseride kursusel          Lk 2–3

ISAMAA EEST
Olla valmis, kui isamaa vajab    

Lk 4

HEINO PIIRSALU, 
kapten, EROK 
juhatuse esimees

RAUL HINDOV, kapten

Utria dessandi 2007 traditsioonilise lõpujooksu, 
20 kilomeetrit Auverest Narva-Jõesuu kuursaali 
ette võitis nagu ka eelmiselgi aastal Eesti Reserv-
ohvitseride Kogu (EROK) võistkond ajaga 2 tundi 
31 minutit. Kokkuvõttes tuli EROK võistkond tänavu 
II kohale.

Talvine matk Ida-Virumaal algas ühisstardi-
ga Kiviõli vana tuhamäe jalamil. Esimene üles-
anne oligi joosta selle mäe tippu ehk mäekunin-
gavõistlus. 18st neljaliikmelisest võistkonnast 
sai nimetatud tiitli sõjakool, kulutades 95 m 
tõusu võtmiseks 4 minutit ja 7 sekundit. Seejä-
rel starditi matkatrassile juba traditsiooniliste 
10-minutiliste intervallidega.

Määrav oli täpsus
Liikusime 11 km läbi Kiviõli ja Püssi Aidu 

karjääri, kus kontrollpunktis testiti osalejate 
laskeoskusi. Test koosnes mitmest osast:

üks võistkonnaliige lasi snaiprirelvaga lan-
gevaid märke 200 m distantsilt ja seejärel 
lähidistantsil püstoliga vaenlasi, kes olid 
läbisegi pantvangidega;
ülejäänud kolm võistkonnaliiget alustasid 
püstolilaskmisega, et seejärel automaati-
dega 100 m distantsilt märke tabada.

Tähtis oli vaid täpsus, kuigi juhendi järgi 
oleks ka kiirust pidanud mõõdetama. Parimad 
laskjad olid Luurepataljonist.

Edasi viis matk meid Aidu karjääri alalt 5 
km kaugusele Kohtla kaevandusmuuseumi. Sel 
teel oli näha ka aktiivset vastutegevust liikuva-
te varitsuste kujul, mida korraldasid Scoutspa-
taljoni võitlejad kõrbevärvides Pasidega.

Muuseumi territooriumil tuli sooritada 
mitu harjutust. Kõigepealt sõitsime off-road-
rajal maasturiga Volvo Laplander. Keelatud oli 
tagurpidikäigu kasutamine, vigadeks loeti ka 
piirdelindi puudutamist ja mootori seiskumist. 
Sõidu ajal oli juhi kõrval instruktor, kes nii hin-

Utria dessant 2007: 
reservohvitserid taas teisel kohal

das kui ka nõu andis. Ta oli tõeline professio-
naal, kes oskas väga hästi juhendada ja kelle 
nõuandeid järgides oli võimalik rada veatult 
läbida. 13 võistkonda saidki sellega hakkama.

Seejärel ootas köieharjutus, mille käigus 
loopisime ka täpsuse peale lõhkepakette. Kõige 
kiiremad ja osavamad olid võrdselt Piirivalve ja 
Sõjakooli võistkond.

Esmaabi on oluline
Seejärel kandsime teadvuseta kannatanut 30 

m, kusjuures oluline oli lülisamba ja pea fi kseeri-
tult hoidmine. Kannatanu rollis oli üks võistkon-
naliige. EROK võistkonna lahendus oli selline, et 
üks mees tassis nelja mehe varustust ja relvi, et 
ülejäänud kaks saaksid võimalikult korrektselt ja 
kiirelt kannatanut kanda. See tõi ka edu.

Järgmine ülesanne oli esmaabi andmine 
viiele õnnetuses vigastada saanud inimesele 
ja kogumispunkti moodustamine. Oli lahtisi 
luumurde, pea- ja kõhuhaavu, nii teadvusetu 
kui ka hüsteeriline kannatanu. Parimad para-
meedikuoskused olid Kaitseliidu Alutaguse 
maleva võistkonnal.

Vajakajäämisi korralduses
Edasi tuli maa all kaevandusekäikudes otsi-

da üles üks ümbrik, kus olid järgmise kontroll-
punkti koordinaadid. Abiks anti käikude kaart, 
aga ilma ühegi vihjeta. Iseenesest oli huvitav 
kaevanduskäikudes liikuda, aga võistluseks on 
see täiesti sobimatu ülesanne, sest põhines ju-
husel – kes kust otsima asus –, kuigi olnuks või-
malus huvitavaks orienteerumisülesandeks.

Kaevandusmuuseumist läksid võistkon-
nad pikale teekonnale: tuli läbida ligi 40 
km Sompa ja Viru kaevanduste ning Kurtna 
järvistu kaudu Viivikonna asulasse. Sel teel 
olid etteantud ajagraafi kud nii pingelised, et 
ainult mõned üksikud jõudsid õigel ajal koha-
le. Nördima pani see, et kohtunikud lahkusid 
kontrollpunktist enne, kui paljud võistkonnad 
kohale jõudsid.

Puuduvast seadusest

Õiguskantsler on tänuväärselt andnud hinnangu 
riigikaitse õiguslikule olukorrale, mis on pehmelt 
öeldes kurb. 

Aastaid on kaitseministeeriumis menet-
letud küll üht, küll teist kaitseväe korralduse 
seaduse ettepanekut, kuid parlamenti pole 
jõudnud neist ükski. Peamiseks põhjuseks on 
olnud seaduseettepanekutes sisalduv minis-
teeriumi soov saada enda kätte kaitseväe juhti-
mine mitte eelarve kaudu, vaid administratiivse 
õigusega juhtida otse kaitseväe asutusi ja väl-
jaõppekeskusi. Kaitseväe juhtkond on teravalt 
kritiseerinud selliseid kavasid, mis on ka aru-
saadav, arvestades sõjaväelise organisatsiooni 
selget eristuvat eripära tsiviilstruktuuridest. 
Üksjagu peamurdmist tekitab ka kehtiv põhi-
seadus, mis eraldi toob välja kaitseväe juhataja 
institutsiooni, kuid ei sisusta seda selgelt.

Õiguskantsler tõi õigupoolest välja pi-
kaaegase võimuvõitluse resultaadi: Eestis 
ei ole 17. iseseisvusaastal ikka veel toimivat 
kaitseväe korralduse seadust.

Ehk tasuks korraks ette võtta kogu meie 
riigikaitse praegune ülesehitus ja seda ana-
lüüsida. Õiguskantsleri asjakohane hinnang 
seadusetusele riigikaitse korralduses ei peaks 
andma õigustust kiirustades tooreid eelnõu-
sid Riigikokku saata. Seadusele peab eelne-
ma visioon, kuhu kavatseme oma arengutes 
pikemas perspektiivis välja jõuda. Ehk tasuks 
siiski kaaluda palju jutuks olnud kaitseminis-
teeriumi ja kaitsejõudude peastaabi ühenda-
mist, kus kaitseväe juhataja on sisuliselt mi-
nisteeriumi kantsleri rollis? Oma seisukohti 
põhjendades liitlaste eeskujudest valikuliselt 
soodsaid näiteid toovad 
poliitikud (ja miks mitte 
ka ametnikud) võiksid 
ehk tutvuda mõne sel-
lisegi variandiga. 
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MÕELGEM KAASA!

Artikli pealkirjas toodud lause on võetud Norra 
kodukaitse ehk meie mõistes kaitseliidu reklaami-
plakatilt. Nagu kogu militaarkeskkond, nii elavad 
ka Põhjamaade riigikaitseorganisatsioonid pärast 
külma sõja lõppu läbi muutuste perioodi. Muutu-
sed Põhjamaade kodukaitseorga nisatsioonides 
on erinevad. Kui Rootsi kodukaitse puhul näeme 
nii organisatsiooni liikmete kui ka ressursside 
kahanemist ja keskendumist pigem nn pehmetele 
võimekustele, siis Norras on vastupidi: on võetud 
selge suund territoriaalkaitse arendamisele ning 
organisatsiooni varustuse, relvastuse ja reageeri-
misvõime radikaalsele parendamisele.

Norra kodukaitse, norra keeles Heime-
vernet, loodi 1946. aastal. Kodukaitse 
loomise peamiseks põhjuseks oli Saksamaa 
rünnaku tõrjumise ebaõnnestumine Teises 
maailmasõjas ja sellele järgnenud oku-
patsiooni häbi. 

“Mitte kunagi enam!”
Veel 21. sajandi hakul kuulus Norra Kodu-

kaitse ridadesse 83 000 liiget, orga nisatsioon 
oli jaotatud 18 ringkonnaks (102 pataljoni, 
504 kompaniid). Organi sat sioon koosnes 
vabatahtlikest, oli piirkond likult korraldatud, 
ette valmistatud vastupanu liikumiseks, det-
sentraliseeritud, lühikese reageerimisajaga 
ning tema põhiülesanneteks olid kõigi riigi 
relvajõudude mobilisatsiooni katmine (jul-
gestamine) ja muud staatilised kohustused, 
nagu objektide ja riigi võtmepunktide kaitse. 
Ehk nagu ütleb ka Heimeverneti moto: olla 
“Kõikjal ja alati”. Ülesehituse aluseks oli 
võetud külma sõja stsenaarium, see tähen-
das eelkõige orienteeritust invasioonitõrjele 
ja Norra territooriumi kaitsmisele. Mobilisee-
rimiskiiruseks arvestati 75% isikkoosseisust 
4 tunni jooksul. Heimeverneti liikmetele anti 
iga-aastast väljaõpet, kuid samas tuleb nen-
tida, et sarnaselt Eesti Kaitseliidule oli selle 
varustus kehv – peamiselt see, mis jäi üle 
maa-, mere- ja õhuväest.

2000. aastate alguses algasid Norra po-
liitilistes ringkondades (Sic!) arutelud kodu-
kaitse organisatsiooni tuleviku üle, mis pää-
disid 2004. aastal aktiga nr 42. Vastavalt lä-
bivaadatud ohuhinnangule anti Heimeverneti 
arendamiseks järgnevad poliitilised juhised:

ajakohane, uute ülesannete täitmiseks 
üles ehitatud jätkusuutlik organisat-
sioon;
tsiviil- ja militaarstruktuuride koostöö 
arendamine;
infrastruktuuri, oma ja liitlasvägede väe-
kaitse ning ladude kaitse;
vajadusel abi korrakaitsejõududele;
kvaliteet kvantiteedi asemel.
Kehtestatud kava kohaselt jaotub Norra 

rahuaegne kodukaitse pärast reformi 13 kait-
seringkonda ja moodustatakse kodu kaitse 
mereväljaõppekeskus. Märksõna deks on 
personali kvaliteet, suurenenud väljaõppe-
maht ja uus, ajakohane varustus, mis sa-

Tekst: KRISTA VEEVO 
Fotod: KEVO JÜRMANN

Oma mütsigi ei leia, mine sellistega 
lahingusse! (27.02.2006 – 8.03.2006)

Kaitseväe Võru Lahingukooli saabub um-
bes 30-inimeseline üksus, kelle seas eelmiste 
kursustega võrreldes tunduvalt rohkem tulevasi 
naisreservrühmaülemaid. Nullmoodul – sõduri 
baaskursus – on mõeldud neile, kes pole läbinud 
ajateenistust Eesti kaitseväes. See on ka reserv-
rühmaülema kursusele pääsemise eelduseks, 
paljudele aga esimene kokkupuude relvade, 
sõjaväelise distsipliini, seaduste ja määruste-
ga. Rivitunnid, relvaõpe (sh tiirulaskmised), 
algteadmised meditsiinist, üksikvõitleja liiku-
misviisid (nt madalroomamine põlve kõrguses 
lumes), käemärgid, topograafi a ja orienteeru-
misharjutus ning sideõpe on esimesena mee-
nuvad märksõnad. Täiesti eriline kogemus on 
talvine metsalaager. Kes pole käinud, ei kujuta 
ette.

Malev (1.05.2006 – 12.05.2006)
Meie ridadesse lisandub kümmekond ko-

genumat võitlejat, kellele pole vaja selgitada, 
millistest osadest koosneb AK-4 või kuidas 
sõdurikapp seestpoolt välja peab nägema. 
Ometi ahastab kursuseülem kappe kontrolli-
des: “Hullumaja!” 

Aasta Eesti kaitseväe teenistuses 
vabatahtlike reservohvitseride kursusel

Linnalahing ja lõpujooks
Viivikonna peaaegu mahajäetud asulas viidi 

läbi linnalahingu harjutus, mis oli põneva üles-
ehitusega ja kus tegutses ka reaalne vastane. 
Tuli taktikaliselt õigesti liikuda, vältida traatmii-
ne, hävitada kuulipildur (visata lõhkepakett mär-
gistatud kasti) ning seejärel paintballirelvade ja 
lõhkepakettidega ruume puhastada. Parima tu-
lemuse saavutas Kaitseliidu Tallinna malev.

Nüüd läksime Sirgala lõhkeaineladude piir-
konda, kus oli vaenlase välilaager, mille kohta tuli 
võimalikult palju andmeid koguda ja korrektne ra-
port kirjutada. Parim oli Kaitseliidu Järva malev. 

Pärast ajaliselt pikka luureülesannet oligi 
käes lõpujooks Auverest Narva-Jõesuu kuur-
saali ette, millel oli pikkust ligi 20 km. Kiireim 
oli, nagu ka eelmisel aastal, EROK võistkond 
ajaga 2 tundi 31 minutit. Kogu teekonna (ligi 
100 km) läbisime 45 tunniga ja varustust oli 
meil seljas 20–25 kg.

Oli ilus matk huvitavate meeskonnatööoskusi 
nõudvate ülesannetega, kuigi rahvusvahelise võist-
luse kohta jättis korraldus paljus soovida. Puudusid 
üheselt mõistetavad reeglid või ei suudetud nende 
täitmist kontrollida, punktisüsteem oli absurdne 
ja sisaldas arusaamatut subjektiivsust, kohtuni-
kud käitusid hoolimatult ja lõpujooksu fi nišis lasti 
võistkondadel pikalt külmetada (kuigi väga lihtne 
ja odav oleks olnud neile tekid ümber panna). Ei 
julge unistada, et varustuse kontroll võiks telgis 
või ruumis sees toimuda.

Loodetavasti õpivad korraldajad oma viga-
dest ja satuvad ise ka mõnele rahvusvahelisele 
võistlusele, eriti selle nn köögipoolele vaatle-
ma. Siis võiks Eesti kaugluurepatrullide oskuste 
arengule optimistlikumalt vaadata. Peaksid ju 
Utria dessandi ja Erna retke korraldajad olema 
teistele Eestis eeskujuks.

Jätkub relvaõpe (nüüd ka kuulipilduja ja 
tankitõrjerelvad), õpetatakse valmistama 
maastikumudelit, enese ja tehnika maskeeri-
mist looduses, kaeviku puhastamist vaenlasest, 
sõjavangide kohtlemist ning rühma liikumisvii-
se ja lahingurivistusi, keskendutakse vastase 
analüüsile. Rännak Nursi baasi tehakse jalg-
ratastel. Ilmaga on igatahes vedanud, ja seda 
mitte ainult maikuu kohta. Viiepäevane väliõp-
pus tipneb patrull-laagri rajamisega: viimase 
öö veedame telkmantlite all. Kes pole veetnud, 
ei kujuta ette.

Rühmaülem Veevo teeb vabaks küla Reedo 
(17.07.2006 – 28.07.2006)

Teine õppemoodul keskendub rühma rün-
naku teoreetiliste aluste selgitamisele ja raken-
damisele praktikas. Tutvustatakse püstoli PM 
tööpõhimõtet ja saame ka laskmist harjutada. 
Juba tuttavas kuumas ja kui vas Nursi männi-
metsas veedame kuus süda suvist päeva: kordu-
vad rünnakuharjutused eri nevate kursuslastest 
ülemate juhtimise all, lahinguvarustuses metsas 
tormamine või “puhkus” reservis. Ohtralt valmib 
rühma üle ma rünnakukäske. Kavas on ka öine 
orienteerumine. 

Erakorraliselt tekib  meil vajadus kustutada 
metsapõlengut, kuni saabub professionaalne 
abi. Laagri lõpp kujuneb kurnavaks magama-
tuse ja öise rünnaku tõttu. Nüüd on meil ka 
reaalne vastane ja reaalne sõjasaak: kaks täis 
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Refereering Norra Reservohvitseride Assotsiatsiooni pesidendi brigaadikindral Sigurd Hellstrømi 
ettekandest “The Norwegian Home Guard – vital component in Norway’s Homeland Defence” (Norra 

kodukaitse – Norra kodumaakaitse vitaalne komponent) Liitlaste Reservohvitseride Ühingu (Confédé-
ration Interalliée des Offi ciers de Réserve = CIOR) sümpoosionil 6. juuli 2006 Viterbos.

HEINO PIIRSALU, kapten

geli on parem Norra sõjaväes kasutatavast. 
Taktikalise võimekuse põhirõhk on pandud 
mobiilsusele, milleks organisatsioon varusta-
takse erinevat liiki kõrge läbivusega maa- ja 
veesõidukitega. Operatiivvõimekuse aluseks 
on kõiki tsiviil- ja jõustruktuure ühendav in-
tegreeritud sidevõrk ja juhtimiskeskused, mis 
võimaldavad ühenduse pidamist kuni teatud 
erialade üksikvõitlejani. Kodukaitsega liitub 
igal aastal 1800 sõduri baasväljaõppe (6 
kuud) saanud kutsealust. Allohvitseride kool 
valmistab igal aastal 12 kuud kestva kursuse 
jooksul ette 180 allohvitseri. 

Operatiivstruktuur jaotub järgnevalt: 
kiirreageerimisjõud – 5000 meest ja naist, 
ülesandeks väekaitse ja võitlus terrorismiga 
– on ümberpaigutatavad, nende välja õpe 
kestab 30 päeva aastas, neil on esmaklassiline 
varustus ja reageerimisaeg tundides;
kuum reserv – 25 000 liiget, ülesandeks 
kiirreageerimisjõudude täiendamine ja 
operatsioonide jätkusuutlikkuse tagami-
ne – on “transporditavad”, nende väljaõpe 

kestab 3+5 päeva aastas, neil on hea va-
rustus ja reageerimisaeg 7 päeva;
täiendreserv – 20 000 liiget, ülesandeks inf-
rastruktuuri kaitse ja muu staatiline tegevus 
–, kelle väljaõpe vältab 3+5 päeva aastas ja 
reageerimisaeg on 30 päeva;
üldreserv – 33 000 liiget. 
Operatiivstruktuurist opereerib 80% maal, 

tagades objektide ja võtmepunktide kaitse, täi-
tes seire- ja kontrolliülesandeid, vastutab väe-
kaitse ja võitluse eest terrorismiga ning aitab 
tsiviilvõime hädaolukordades. Selle koosseisu 
kuuluvad eriüksused. Merel tegutseb 10% ko-
dukaitse isikkoosseisust, ülesanneteks seire ja 
mereliikluse kontroll ning abi tsiviilvõimude-
le. Merekodukaitse koosseisus on abordaaži-, 

kaldavaatlus- ja sukeldujate meeskonnad. 
Õhukodukaitse (10% isikkoosseisust) on 
integreeritud õhujõudude baaside kaitse-
süsteemidesse.

Norra kodukaitsel on ka oma noorteorga-
nisatsioon, kuhu kuulub 1800 noort vanuses 
16–21 aastat, kellest 21,5% on tütarlapsed. 
Noored tegelevad spordi, sh laskmisega, õpi-
vad andma esmaabi, läbivad üleelamiskur-
sused ning saavad koolitust moraali ja eetika 
vallas. Neil on suur osa värbamisel ja sideme 
hoidmisel ühiskonnaga. Lahingulist väljaõpet 
antakse neile alates 18. eluaastast.

Reformitud Norra Kodukaitse doktriin on 
norrakatel tabavalt kokku võetud järgnevas 
lauses: “Kaitse – heiduta – kõhklematult!” 

AK-4 salve ja viinerid. Tagasi lahin-
gukooli rändame väsimuse kiuste va-
rahommikul umbes 12 km jalgsi läbi 
metsade. Sama päeva pärastlõunal 
ootab ees teooriaeksam... Kes pole 
võidelnud, ei kujuta ette!

VROK-42 kaitsetahe on Eesti Va-
bariigi võimsaim relv (11.12.2006 
– 20.12.2006)

Viimane etapp on hoopis midagi 
muud kui eelmised kolm. Kaitsela-
hinguid tuleb pidada kusagil Põlva 
kandi metsas ja vastane “enne Tar-
tut” peatada. Paljud meist kaevavad 
elu esimese kaeviku. Magada saab 
patrullimiste kõrvalt enam-vähem 
korralikult vaid kahel ööl, kolm tuleb 
mööda saata rünnakuid tõrjudes. Vars-
ti harjub väsimuse ja külmaga peaaegu 
ära. Aga millega ei harju, on pimedus. 
Pimedas metsas umbes saja meetri 
kaugusele positsioonidele jõudmine 
kujuneb aeganõudvaks orienteerumi-
seks. Hea on teada, kus asub miiniväli 
või ainus möödapääs okastraattõk-
kest. Efektse kaudtuletegevuse ja tõr-
kuvate käsitulirelvade abil sunnitakse 
vastane taganema. Kui BTRist mõnuga 
juba kaevikutesse tulistatakse, peame 
eemalduma meie.

See ei olnud aga tõeline vaenlane, 
need ei olnud ehtsad kuulid, see ei ol-
nud päris sõda... Kes pole päris sõjas käinud, 
ei kujuta ette!

Selleks, et olla (reserv)rühmaülem, ei piisa 
neljakümnepäevasest õppusest, innustavatest 

instruktoritest ega tahtest. Kursus on igati vaja-
lik, kuid enese pidev täiendamine ja kogemuste 
saamine on võitleja enda teha.

EROK üldkoosolek
7. märtsil 2007 kell 16 peab MTÜ Eesti 
Reservohvitseride Kogu (EROK) Eesti Rah-
vusraamatukogu suures konverentsisaalis 
(Tallinn, Tõnismägi 2) üldkoosoleku.

Päevakord:
1. Koosoleku rakendamine
2. 2006 aasta tegevusaruanne

a) MTÜ Eesti Reservohvitseride 
Kogu
b) Ajaloo Jäädvustamise SA
c) SA Tagavaraohvitseride Sekt-
sioon
d) OÜ Armament

3. MTÜ EROK 2006. majandusaasta 
aruande kinnitamine

4. MTÜ EROK 2007. aasta eelarve 
kinnitamine

5. MTÜ EROK põhikirjamuudatu-
sed

6. MTÜ EROK liikmemaksude arves-
tamise kord

7. MTÜ EROK organite valimised
8. Sõnavõtud
9. Autasude ja rinnamärkide üle-

andmine
Kõigi EROK liikmete osavõtt vajalik. 

Mitteilmumisel vajalik kirjalik volitus 
(originaal) hääle delegeerimiseks. 

Pärast üldkoosolekut (kl 18–20) 
ootab kohvilaud.

Andre Lilleleht,
 kapten (R), EROK peasekretär

Kursuslased on võtnud sisse ringkaitse.

Vahel tuleb olla madalam murust.
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MERIKE JÜRJO

Eestimaal ei ole enam eriti palju neid, kes võiksid 
öelda: “Lõpetasin Tondi Sõjakooli aspirantide klassi 
Eesti kaitseväe lipnikuna 1939. aastal, 15 päeva enne 
Teise maailmasõja algust.” Aga Vaivaras elav 90-aas-
tane Harald Okas saab. 

Harald Okas on uskumatult vitaalne vana-
härra, kes sõidab paar korda nädalas ise auto-
ga Narva leiva ja muu toidukraami järele ning 
osaleb aktiivselt Kaitseliidu Alutaguse maleva 
tegemistes. 

Elu ilusaim aeg
Meenutades aega Eesti kaitseväes 1. 

märtsist 1938 kuni 16. augustini 1939, nimetab 
ta seda oma elu parimaks, ilusaimaks ajaks.

Lipnik Harald Okas meenutab: “Mina läksin 
Eesti kaitseväkke teenima vabatahtlikult, veel 
enne ametlikku kutsumist. Lõpetasin Jäneda 
põllutöökooli 1935. aastal ja 1938. aasta märt-
sis astusin ajateenistusse Tapa soomusrongi-
rügementi.” 

Sõjaeelse Eesti Vabariigi seadused nägid ette, 
et kõik kesk- ja kõrgema haridusega ajateenijad 
peavad minema aspirandikursustele ja saama 
reservohvitseriks. “No ega nii palju olnud neid 
reservohvitsere vajagi. Ikka tehti valik, kõige-
pealt koostas su oma rühma- või kompaniiülem 
ankeedi ja soovitas sind katsetele. Alles katsed 
näitasid, kes pääses sõjakooli, kes mitte.”

Kõige tähtsam oli kirjand, eesti keelt pidi 
oskama, seejärel tulid kehalised katsed. “Ega 
kõik kursustele saanudki, meid oli kandidee-
rimas oma 30 meest, aga kursusele pääsesid 
ainult pooled.” Kes katsed ära tegid, nende seast 
tehti omakorda valik. Aspirantide kursusele pää-
semine oli auasi. 

“Meie kursus alustas 1. septembril 1938. Kõi-
ge alguses, kohe esimesel või teisel nädalal oli 
kiirrännak lahingurakmeis ja ilm oli kuum. Üks 
aspirant kurtis, et nii raske on, ei tahaks selliseid 
õppuseid, aga meie kompaniiülem vaid naeris 
selle peale. Kiirrännakuid oli üldse palju. Ja suu-
samatku. Hiljem, nõukogude ajal läksin sõbra ma-
tustele Kiisa jaama ja tundsin ära, et tuttav koht. 
Tähendab, sõitsime Tallinnast Tondilt suuskadel 
Kiisale välja ja tagasi. Pärast anti rumotška õukat, 
teadagi, polnud mingit muud külmetamisohtu. 
Ära jõin, haigeks ei jäänud keegi.”

Klassis õpetati orinteerumist, sidet. “Tondil olid 
eraldi klassid iga aine jaoks. Võimlemine oli au sees, 
selle õppejõud oli üks kõva nõudja mees. Suvel olid 
riviõppused, mida andis üks poola päritolu ohvitser. 
Tema komando, st käsklus kõlas: “Rind ette, rind nagu 
sääse turi!” Hea mees oli, nõudlik, aga see on ju tarvilik, 
sest ega muidu sirgeid mehi ei saa. Me armastasime 
neid inimesi, nad olid armastusväärsed inimesed, 
targad, head psühholoogid. Me armastasime oma 
sõjakooli ja Eestimaad.”

Olla valmis, kui isamaa vajab
Sõjale jalgu

Aspirandikursuse lõpul tuli anda olenevalt eri-
alast kuni 15 eksamit: taktika, suurtükiasjandus, 
topograafi a, välikindlustus, sõjaväemäärustikud, 
tegelik laskmine jne. Eksamid sooritatud, ootas 
aspirante veel poolteise kuu pikkune praktika 
väeosas, kus pidi jagu ja rühma juhendama. Alles 
seejärel ülendati aspirant lipnikuks koos reservi ar-
vamisega. Harald Okas arvati reservi 16. augustist 
1939. Saksamaa ja Nõukogude Liidu sõja alguseni 
töötas Harald Okas agronoomina Rapla kandis. 

Loomulikult sai ta koheselt juulis 1941 mo-
bilisatsioonikutse Nõukogude armeesse, kuid 
varjas end end esialgu Tallinnas. Augustikuus 
korraldas ta end tuttava velskri kaudu sanitariks, 
sai ajapikendust ja saadeti Kostivere maile, kuhu 
olid tallinlased, enamasti naised aetud kaitse-
kraave kaevama. Sakslaste pealetung oli kiire ja 
sõda jõudis peagi Tallinna alla. 28. augustil 1941 
jõudsid Saksa üksused Tallinna. Harald Okas 
pöördus Rapla kanti tagasi. Õige pea vahistati 
ta pealekaebuse tõttu. Tema tegevust sanitari-
na käsitleti osalemisena hävituspataljonis ja ta 
saadeti Tallinna Patarei vanglasse. 

Harald Okas meenutas: “Olin Patareis kolm 
kuud, 30 meest kambris ja sind ei kutsuta ku-
hugi, sind nagu polegi. Läheb üks kuu, teine 
kuu... Öösel tulevad, üks mees küünlaga, teine 
nimekirjaga, kolmas ka ja kutsutakse keegi koos 
asjadega välja. Enam ta tagasi ei tule. Aga mi-
nuga tehti asjad selgeks, et oli eksitus. Saksa 
ajal olin raudteel ja tegin märtsis 1944, samal 
päeval, kui Tallinna pommitati, raudteevalitsu-
ses jaamakorraldaja eksami ära. Seejärel toodi 
kohe Raasikult tööle Tallinna sadamasse ja sealt 
Balti jaama jaamakorraldajaks.”

Teenekas mesinik ja kaitseliitlane
Pärast sõda läks Harald Okas Tartu Ülikooli 

agronoomiat õppima ja jõudis Loomakasvatuse 
Instituudis ka kandidaadieksamid sooritada, aga 
väitekirja tal kirjutada ei lubatud. “Mul ei olnud 
neid leivapabereid, punaseid, siis ma ei saanud lõ-
putööd teha,” sõnas ta. Nõukogude ajal põlluma-
janduses töötades tekkis Okasel huvi mesinduse 
vastu. Ta tuli tagasi kodukohta Vaivarasse, ehitas 
oma kätega uue maja ja pidas mesilasi.

Kaitseliitu astus Harald Okas juba 1939. aas-
tal, kui sõber Peeterristi rühma pealikuks kutsus. 
Oma küla mehed aga ei andnud avaldust edasi ja 
nii jäi ta paari kuu pärast reakaitseliitlaseks. Oligi 
hea, arvas ta ise, sest politseinikud ja Kaitseliidu 
tegelased olid esimesed, kes 1940. aastal punase 
võimu tulles kaduma hakkasid – arreteeriti või 
küüditati. Nüüd, Eesti Vabariigi uuestisünni järel 
on Harald Okas Kaitseliidu Alutaguse maleva 
tegus liige. Teda on autasustatud Narva malev-
konna teenetemärgi ja Kaitseliidu Valgeristiga.

“Leian, et minu elus on arusaamatul kombel 
mitmeid asju nii hästi juhtunud, et ma ise neid 

küll nii korraldada ei oleks osanud,” on ta sunni-
tud tunnistama. Aga vahest seepärast, et pidas 
meeles ikka isa õpetust: “Poeg, nii pead elama 
nagu rukkist läbi käiakse, lükkad vihud kõrvale, 
mitte ei talla jalge alla.”

IN MEMORIAM

Leitnant Peter Nicola Paunic
13. veebruar 1960 – 23. jaanuar 2007

Vabatahtlike reservohvitseride kursus (VROK) 
40 mälestab unustamatut kaaslast, sõpra, kes 
oli meie kursuse kangelaslik ja värvikas kamraad, 
eeskujulik ohvitser ja suurt lugupidamist vääriv 
Eesti patrioot. 

Hea Peter, kulla Paunic, nagu sa meile 
nende koosoldud päevade sees lähedaseks 
ja ustavaks sõbraks said, meil kõigil on kogu 
südamest väga kurb ja tunneme Sinust 
igavesti puudust. Jääd meie helgetesse 
mälestustesse alatiseks.

VROK 40 kaaslased
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Tekst: TAIVE KUUSE

Nelja aastaga on Saue kompa-
niis Soome reservohvitseride 
abiga koolitatud kaks jagu sis-

sivõitleja oskustega mehi. Eelolevale 
sügisele kavandatud koostööõppu-
sel lähevad mehed neljaks päevaks 
metsa ja harjutavad 
õpitut praktikas. 
Siis juba tegelikku-
sele ligilähedaste 
vahemaadega, nagu 
sissirühmad tegut-
sema peavad. 

Soomlaste kursuse maaletoojaks 
võib nimetada Saue kompanii peali-
ku abi nooremleitnant Vello Siidarit. 

2001. aastal kolis Sauele kompanii-
kodu naabriks soomlane. Helikop-
terite elektrooniku ametit pidava 
mehe sõpruskonda kuulub mitu 
kaasmaalasest sõjaväelast. Kord, kui 
nooremleitnant Siidar tu li langevar-
juhüpetelt, kutsus soom lane eestlase 
enda juurde, et tutvustada kaht külla 
tulnud Soome reserv ohvitseri – kap-
ten Erkki Kalliot ja nooremseersant 
Vilho Eskelinenit. 

Sellest kohtumisest said alguse nüüd 
juba kuus aastat kestnud koostöö 
ja sõprus, mille tulemusena ongi 
grupp Saue kompanii kaitseliitlasi 
omandanud põhjalikud teadmised 
sissivõitlusest.

See, et eestlastel on just soomlas-
telt palju õppida, oli Siidarile kohe 
alguses selge ja on aastate jooksul 
ka tõestust leidnud. “Soomlastel ei 
ole sõjaväelise väljaõppe järjepi-
devus katkenud,” selgitas noorem-
leitnant Siidar. “Soomlane oskab 
põhjendatult koolitada, sest nen-
de väljaõpe põhineb lahingukoge-
mustel. Teadmisi on põlvest põlve 
au ja väärikusega edasi kantud, 

Soomlased õpetasid Saue 
kaitseliitlastele sissitarkust

Kaitseliidu Harju maleva Saue kompanii kaitseliitlased on omandanud kõik sissile 
vajalikud oskused ja on suutelised neid edasi õpetama. 

analüüsitud, lihvitud ja õpetatud,” 
kirjeldas nooremleitnant. 

Ta hindab kõrgelt Soome riigi suhtu-
mist sissiõppesse. “Olgu sõda milline 
tahes, sissitegevusel on olnud väga 
suur kaal kogu sõjategevuse käigu-
le,” arutles nooremleitnant Siidar. 

Soomlastel on Tal-
vesõja kogemused, 
kuidas ülekaaluka 
vastase üksusi sissi-
tegevuse tulemuse-
na tükkhaaval hä-

vitada. “Sõduri väljaõppest oleneb 
kohapeal kõik. Koolitamata sõdur 
on surnud sõdur nii füüsilises kui ka 
vaimses mõttes,” ütles ta.

NELJA AASTAGA SISSIOSKUSED

Aasta pärast kohtumist Soome 
reservohvitseridega, 2002. aas tal 
korraldati Saue kompaniis sissi-
koolituse esimene etapp. “Alus-
tasime aktiivsema ja põnevama 
tegevusega – õppisime korraldama 
varitsust,” ütles Siidar. 2006. aas-

Nelja aastaga on Saue kom-
paniis Soome reservohvitse-

ride abiga koolitatud kaks jagu 
sissivõitleja oskustega mehi.

ta sügisel võeti läbi õppe viimane 
osa. “Teemaks sissitegevuse juhti-
mine ja koordineerimine – sõnaga 
sidepidamine ning üksuste ühiste-
gevuse koordineeritud planeerimi-
ne,” ütles nooremleitnant Siidar.

Aastast aastasse võeti läbi kõik sis-
sitegevuse edukaks korraldamiseks 
vajalikud teemad:

varitsus – planeerimine ja läbi-
viimine; 

vaenlase kolonnide häirimine ja 
tehnika hävitamine; 

peidikute valmistamine (haava-
tutele, laskemoonale, toiduvaru-
dele jne); 

sissitugipunkti rajamine ja mas-
keerimine ning tegevus tugi-
punktis (laagrirutiinid);

kaitse korraldamine ja julgetus; 

jälgede peitmine; 

eemaldumine vaenlase avasta-
mise või ootamatu rünnaku kor-
ral, erinevad eemaldumisviisid; 

koordineeritud tegevus erineva-
te sissigruppide vahel, sh post-
kastid ja kokkusaamiskohad. 

Soomlased olid üllatunud eestlaste 
motivatsioonist ja tahtest, eestlaste-
le avaldas aga muljet soomlaste ra-
hulik käitumine ja koolituse korral-
dus. “Polnud kiirustamist. Tähtis oli 
resultaat, mitte ajakavas püsimine. 
Kui oli tunda, et teema omandami-
ne nõuab rohkem aega kui plaani-
tud, tegeldi sellega seni, kuni kõigil 
oli asi selge. Eestis kohtab sageli 
suhtumist, et räägime ettenähtud 
asjad ära, peaasi, et linnuke kirjas, 
küll midagi ikka meelde jääb,” rää-
kis nooremleitnant Siidar. 

Sissiõppuse maaletooja Saue kompanii pea-
liku abi nooremleitnant Vello Siidar (vasakul) 
ja kursuse soomlasest õpetaja kapten Erkki 
Kallio garnisoniülema vastuvõtul.
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2007. aasta sügisel tulevad Soome oh-
vitserid veel korra eestlaste ette, et viia 
läbi suur õppus, kus kõik omandatu 
ka praktikas tegelikul maastikul ja 
nõutavas koosseisus läbi harjutatak-
se. Seejärel on Harju maleva mehed 
sissiõppe omandanud ja võimelised 
hakkama õpetama uusi soovijaid. 
Soomlased on siin töö teinud, tunnis-
tanud õpetatud mehed tublideks ja 
sissitegevust hästi tundvateks. 

SOOME ON VALMIS OMA RIIKI KAITSMA

2003. aastal osales nooremleitnant 
Siidar ise Soomes vabatahtlike re-
serv    väelaste sissi õppusel. Nüüd on 
ta vaimustuses Soo   me riigi planee-
rimisoskusest. Soo -
mes on planee ritud 
sisside lahingutege-
vuse piir konnad. 
Kohad, kuhu 
viiak se varustus 
 (laskemoon, lõh-
ke  aine, rõivad, 
toit, isegi kütuse-
reservuaarid jne), on välja valitud ja 
ette valmistatud. Rajatud on vahe-
laod, mis on sõjaväeüksuste kont-
rolli all. Läbi on arutatud ja paika 
pandud ka sissirühmade lahingute-
gevuse piir konnad. Näi teks on Soo-
mes juba praegu kindlates kohtades 
kaljudesse ja sildadesse lõhkeaine 
tarvis augud puuritud, et vajadu-
sel sulgeda teed ja hävitada sillad. 
Lisaks ettevalmistusele võimaldab 
head kaitsetegevust Soome maas tik 
– kaljud ja järved. “Hull peaks ole-
ma see riik, kes Soomet ründama 
läheb,” võttis ta mulje kokku. See 
kõik annab soomlasele kindlustun-

Osa neist on reamehed, kes 
läbinud baasõppekursuse, 

osalenud kolmel reservväljaõp-
pekogunemisel Kevadtorm, kohe 
saab läbi sissikoolitus, kuid neile 
ei saa anda kaprali auastet, sest 
sõjaväeteenistus on läbimata.

SISSIVÕITLEJA 

OMADUSED
Heas vaimses ja füüsilises vormis 
üle kolmekümneaastane mees.

Usaldusväärne, kohusetundlik, 
sihikindel ja visa.

Tasakaalukas, pigem kaalutlev 
kui uljas.

Julgeb otsustada ja vastutada.

Hea suhtleja.

OSKUSED
Oskab käsitseda relvi, miine ja 
lõhkeaineid.

Oskab teha lihtsamaid lõhkamis-
töid.

On hea orienteeruja.

On läbinud ellujäämiskursused, 
tuleb toime välitingimustes ilma 
kõrvalise abita.

On võimeline tegutsema üksi.

ÜLESANDED
Esimeses etapis on sissi peamine 
ülesanne aeglustada ja kulutada 
maale tunginud vaenlase peajõu-
de, tekitades neile palju kaotusi.

Häirida vaenlase varustuse ja la-
hingutehnika vedu rindele. 

Häirida vaenlase juhtimis- ja ta-
galategevust, hävitada elavjõude 
ja varustust.

Tekitada vaenlases miinihirmu ja 
ebakindlust.

Sissipatrulle on võimalik erikäs-
kudega koondada ühendoperat-
sioonidesse kuni kolme jao suu-
ruse üksusena. 

de, et tema kodumaa on võimeline 
vastu seisma ükskõik millisele ag-
ressioonile. 

“Kui tuleb agressioon, on sellele esi-
mene reaktsioon peataolek ja kaos. 
Sellist olukorda aitab vältida eelne-
valt planeeritud sissitegevuse käi-
vitamine,” arutles nooremleitnant 
Siidar. 

Teda teeb kurvaks, et Eestil puudub 
selline tegevuskava ning pole täpselt 
väljatöötatud plaa ni, kuidas edukat 
sissitegevust lä   bi viia. “Vaja oleks 
planeerida sissitegevuse piir  konnad 
ja läbi mõelda lo gistikaga seotud 
küsimused. Prae guses olu korras ei 

usu paljud eestla-
sed vastupanu tõhu-
susele agressiooni 
puhul, sest selleala-
ne ettevalmistus on 
ebapiisav. Kui ini-
mestel oleks kindel 
tunne, et riigi poolt 
on kõik läbi mõel-

dud, poleks militaar fanaatikutel 
vaja omal initsiatiivil ülepingutatud 
ettevalmistusi teha ja väljuda see-
tõttu seaduste raamidest. Selline 
omaette tegutsemine on ohtlik ja 
lubamatu, kuid ilmselt lähtub mõt-
test, et kui keegi teine ei muretse, 
tuleb mul endal asi ära teha. Meil 
valitseb arusaam, et kõige lihtsam 
viis kontrolli saavutamiseks milita-
arvarustuse üle on selle kogumine 
ühte punkti – keskladudesse. Need 
aga on strateegiliselt kõige kergemi-
ni haavatavad, varustus võib korra-
ga häv ida. See on vastuolus hajuta-
tud lahingutegevuse põhimõtetega. 

Reamees Raivo Kallas on Saue kompanii sissiõppusel valmis käivita-
ma lõhkeseadeldist, mis peaks halvama vaenlase kolonni liikumise.

Ootamatu vaenlase avastamisel tuleb sissitelk kokku pakkida ja 
märkamatult teise kohta liikuda. Saue kompanii mehed harjutamas.  
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Soomlased olid üllatunud 
eestlaste motivatsioonist 

ja tahtest, eestlastele avaldas 
aga muljet soomlaste rahulik 
käitumine ja koolituse korraldus.

KOMMENTAARID

ÕPPUR REAMEES RAIVO KALLAS
Olen olnud üle 15 aasta Kaitseliidu liige. Mõni mees joob õlut, teine mängib 
korvpalli. Mina olen kaitseliitlane. Olen osalenud kõikidel sissikoolituse etap-
pidel. See koolitus annab võimaluse ennast sõdurina kindlana tunda, õpetab 
teistega arvestama, kokku hoidma, asju läbi kaaluma, targalt tegutsema. Sis-
sioskustega sõdurid ei kaota pead. Kuulun tankitõrjerühma. Kui rühma või 
tehnikaga midagi juhtub, ei kaota ma pead. Võtan oma sissivarustuse ja olen 
valmis sõjas edasi tegutsema. 

Koolitusel meeldis ka soomlastest õpetajate hoiak: nad tegid kõik asjad meie-
ga koos võrdselt läbi – ei vaadanud kõrvalt, vaid tegid kaasa. 

KAITSELIIDU HARJU MALEVA PEALIK MAJOR URMAS SUSI 
Kaitseliidu Harju maleva Saue kompanii on hästi tegutsev kompanii, mida 
võib tuua terve Kaitseliidu eeskujuks. Seal on aktiivsed mehed, kellel on 
kõrge kaitsetahe. Nende osalusaktiivsus õppustel on sageli suurem kui 
mujal malevas. Saue kompaniil on ka hea koostöö kohaliku omavalitsuse ja 
politseiga. Linna abiga on nad saanud oma kompaniikodu, kus juba aastaid 
toimib vabatahtlike ööpäevane valve. Ka see tõsiasi näitab distsiplineeritust. 

Kuigi sissiõpe ei seostu väljaõppe põhisuundade ja -eesmärkidega, on Saue 
kompanii sissiõppus maleva aastaplaanis sees. Õppus on meestele huvitav. Et 
seal omandatud teadmisi saab sõdurioskusena rakendada ka teistes tegevus-
tes ja õppes jälgitakse kehtivaid õigusakte, pean koolitust vajalikuks. Koolitu-
se tase on hea, see on hästi korraldatud. Saue kompanii õppusel on osalenud 
mehed kogu malevast.  

KAITSELIIDU PEASTAABI VÄLJAÕPPEJAOSKONNA ÜLEM KAPTEN REIN LUHAORG
Soomlaste abiga on sissitaktikat varemgi õpetatud. 1992. aastal õpetasid 
soomlased Kaitseliidu Tallinna malevas eestlasi vabatahtlikena ja kui 1997. 
käivitus soomlaste ametlik koostöö Eesti kaitseväega “Viro projekti” raames, 
korraldasid Soome instruktorid väljaõppe Kaitseliidu palgalisele koosseisule. 

Tõsi, praegu ei seostu sissiõpe otseselt väljaõppe põhisuundade ja 
eesmärkidega, kuid oma olemuselt on sissitaktika kaitseliitlasele tegutsemine 
üksiksõdurina natuke erinevas lahinguliigis. Mõtlev mees oskab neid teadmisi 
ka teistsugustel õppustel rakendada. 

Tuleb lisada, et sissitegevuse rakendamine eeldab rahva toetust, vastasel ju-
hul ei saa sissitaktika toimida. See ongi meie erinevus soomlastest – neil on 
see üldine mõttemaailm välja kujunenud.

Iga koostöö rikastab ja annab meestele hea kogemuse. 

Tun da on usalduse vähenemist oma 
kodanike suhtes.” 

TUNNUSTAMISVÕIMALUSTEST 

Esimesed aastad korraldas noorem-
leitnant Vello Siidar sissiõppusi vaid 
omaenda initsiatiivil, mattes üritus-
se nii isiklikku aega kui ka raha. Ka 
soomlased on käinud eestlasi õpe-
tamas missiooni- ja sõprustundest, 
saamata selle eest tasu. Hiljem sai 
sissikoolitus juba maleva tunnustu-
se ning on viimastel aastatel lisatud 
üldisesse väljaõppe aastaplaani. 

Nooremleitnant Siidar ütleb ise, et 
tegi seda missioonitundest: “Kõi-
ke ei saa rahas mõõta.” Samas teeb 
talle muret tunnustamise küsimus. 
Nii koolitajaid kui ka õppijaid on 
tänatud tänukirjadega ja neile on 
omistatud ka aumärke (kapten Erk-
ki Kalliole on antud Harju maleva ja 
Keila malevkonna teenetemärgid, 
nooremseersant Vilho Eskelineni-
le Keila malevkonna teenetemärk), 
kuid nooremleitnant Siidari mee-
lest on suurim tunnustus auastme 
andmine. 

Õppurite seas on kaitseliitlasi, kelle 
meheks sirgumine jäi ajaloo sellesse 
etappi, kus Nõukogude sõjaväkke 
enam ei mindud, aga Eesti kaitse-
vägi ei olnud ka veel lõplikult välja 
kujunenud. Nii on meestel ajatee-
nistus läbimata ja puudub sõjaväe-
line auaste, kuigi kohe Kaitseliidu 
loomise algaastatel asusid noorme-
hed organisatsiooni tegevuses kaa-
sa lööma. 

Nüüdseks on osa neist reamehed, 
kes läbinud baasõppekursuse, osa-

lenud kolmel reservväljaõppeko-
gunemisel Kevadtorm, kohe saab 
neil läbitud ka sissikoolitus, kuid 
endiselt ei ole neile võimalik anda 
eeskujuliku sõduri 
– kaprali – auas-
tet. Ehkki malev on 
korduvalt teinud 
sellekohaseid taot-
lusi, tuuakse ikka 
põhjuseks tõsiasi, 
et ametlik sõjaväeteenistus on läbi-
mata. 

Nooremleitnant Siidaril on nende 
meeste ees piinlik, sest Kaitseliit ja 

kaitsevägi ei ole tänini kokkuleppele 
jõudnud auastmete omistamise pä-
devuses. “Võiks olla, et kui vabataht-
liku kaitseliitlasena on end heast kül-

jest näidatud ja oma 
pädevust riigikaitse 
osas tõestatud, on 
suurõppuse juhil õi-
gus anda sellele me-
hele vähemalt kap-
rali auaste. Praegu 

seda õigust aga malevapealikel ega 
suurõppuste juhtidel ei ole,” selgitas 
nooremleitnant Siidar. Ta leiab, et 
sellel teemal tuleks pidada tõsiseid 
diskussioone. KK!

Sissidel puudub tagala. Ka lõunasöök tuleb 
valmistada oma jõududega.
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Tekst ja fotod: TAIVE KUUSE

“Valvel! Vasak pool! Kes keeras pare-
male? Teie, noormees! Astuge rivist 
välja. Tõstke vasak käsi. Nüüd tehke 
jooksuga rivile ring peale ja korra-
ke kõva häälega: see on minu vasak 
käsi.”

Tallinna Saksa Gümnaasiumi riigi-
kaitseõpetuse sõjaväelaagris osalev 
õpilane kuuletub leitnant Taivo Tal-
pase käsklusele, teeb oma kaaslaste 
rivile ringi peale ja annab kõvahääl-
selt teada, et üles tõstetud käsi on 
tõesti tema vasak käsi. Mõni õpi-
lane muigab, teine on ehmatanud, 
kolmas turtsub naerda. Seejärel as-
tub noormees tagasi rivvi. Leitnant 
Talpas küsib: “Ega te ei solvunud?” 
Noormees vastab kindlat: ei. 

KÄSKLUSED KINNISTAVAD DISTSIPLIINI

Leitnant selgitab, et sellised käsklu-
sed ei kanna sõjaväes mõnitamise 
eesmärki, vaid on vahel hädavajali-
kud, et kinnistada distsipliini. 

Tallinna Saksa Gümnaasiumi 12. 
klassi õpilased viibivad Vahipataljo-
nis riigikaitseõpetuse sõjaväelaag-

Riigikaitseõpetus avardab maailmapilti
Leitnant Toivo Lipstok on juba kuus aastat olnud põhitöö kõrvalt Tallinna Saksa Gümnaasiumi 

riigikaitseõpetaja. Tema soov on, et riigikaitseõpetus leviks kõigisse koolidesse. 

ris, et panna punkt eelmisel aastal 
läbitud kursusele ja saada aimu, 
kuidas elavad sõdurpoisid sõjaväes. 
Just see viimane on ka põhjus, miks 
abituriendid Kristjan Mäeste ja Tee-
le Kušvid laagris on. 

Teele räägib: “Riigikaitseõpetuse 
tund oli koolis mu lemmiktund, leit-
nant Toivo Lipstok 
lemmikõpetaja. Ma 
ei osanud varem 
riigikaitse vajadus-
se kuidagi suhtuda, 
tänu õpetaja isiksu-
sele ja tema räägitule olen saanud 
aru, kui vajalik see on. Kõik poisid 
peaksid käima ära sõjaväes.” 

Kristjan on veendunud, et läheb 
aega teenima. “Meie peres on kõik 
sõjaväes käinud. Kuidas mina siis 
ei lähe? Ma ei taha erineda. Laagris 
saan ise näha, milline see sõdurielu 
on. Riigikaitseõpetuse tund oli põ-
nev. Saime seal igakülgse ülevaate 
riikikaitse vajadustest ja olemu-
sest,” jutustab Kristjan. 

Lisaks riviõppele uurivad noored 
laagris veidi relvi, kohtuvad väeosa 

kaplaniga ning puhuvad temaga 
küünlavalgel juttu maast ja ilmast. 
Nad käivad orienteerumas, maga-
vad magamiskotis ja valmistavad 
süüa katelokis. Kogu laagriaja keh-
tib sõjaväeline distsipliin, st liigu-
takse rivikorras ja allutakse leitnant 
Talpase korraldustele. 

Suur on neidude ül-
latus, kui nad laagri 
lõppedes Vahipatal-
joni territooriumilt 
rivis välja marsivad 
ja tee ääres seisvad 

sõdurid gümnasistide rühmale au 
annavad. Tüdrukute küsimusele, 
et miks sõdurid nii tegid, annab 
vastuse Tallinna Saksa Gümnaa-
siumi riigikaitseõpetuse õpetaja 
leitnant Toivo Lipstok: “Ajateeni-
jad peavad lugu teie huvist nende 
elu vastu ja hindavad teie oskust 
rivis marssida.” 

Nädalaid hiljem jõuab leitnant 
Lipstoki kõrvu linna peal leviv pois-
te jutt, kui põnev neil laagris oli. 
Selline tagasiside, kus muljeid jaga-
takse sõpradele, on märk selle fakti 
paikapidavusest. 

Et ainet reklaamida ja teisi 
julgustada, võeti vastu 

otsus rajada Saksa Güm-
naasiumi nn näidisklass.

Riigikaitseõpetuse 
tund Tallinna Saksa 
Gümnaasiumis algab 
rivistusega. Rapor-
teerib XIc klassi 
vanem Liisi Pajuste. 
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Tund algab. Saksa Gümnaasiumi 
11c klassi õpilased suunduvad oma 
kooli riigikaitseõpetuse hiigelpika 
klassi tagumis-
se otsa ja võta-
vad rivvi. Klas-
sivanem jagab 
käsklusi, laseb 
õpilastel end üle 
loendada, marsib 
siis õpetaja leitnant Lipstoki ette ja 
kannab rivistusest ette. Kõik sujub 
suurepäraselt, kuid siis... unustab 
neiu, mitu õpilast rivis ikkagi seisis.

Kordussooritus ja kõik saab korda. 
Leitnant Lipstok hajutab piinlikkus-
tunde jutustusega kuulsast raadio-
reporterist, kes unustas otse-eetris 
olles oma nime. 

Õpetlik kogemus on käes, pinged 
maas ja tund võib alata.

Liisi Pajuste, 11c klassi vanem, arut-
leb, et riigikaitseõpetus on vajalik 
sõltumata sellest, kas sõda tuleb või 

ei tule. “Tund tutvustab eluks va-
jalikke väärtusi, kujundab hoiakut 
ühiskonda, laiendab üldist silma-
ringi. Noormehed, kes on ajateenis-
tuse läbinud, erinevad nendest, kes 

seda pole teinud. 
Nad on mehise-
mad ja iseseisva-
mad,” teab ta. 

Liisi klassiõde 
Paula-Britta Kesa 

teeks vahet poistele ja tüdrukutele 
suunatud materjali vahel. “Poisid 
lähevad sõjaväkke, neile on riigikait-

KAS TEATE, ET...

...riigikaitseõpetus ei kuulu üldhariduskooli kohustuslike õppeainete hulka. Kaitseminis-
teerium koostab koolidele õppematerjali ja toetab õppeainet muul viisil. 

...riigikaitseõpetust õpib enam kui 3000 peamiselt gümnaasiumiosa õpilast rohkem kui 70 
Eesti koolis. 

...kaitseministeerium korraldab riigikaitseõpetajatele täienduskursusi ja seminare, kus 
asjatundjad hoiavad õpetajaid kursis muutustega kiiresti arenevas kaitse- ja julgeoleku-
valdkonnas.

...riigikaitseõpetus on multidistsiplinaarne õppeaine. Ühelt poolt on tegemist teoreetiliste 
käsitlustega tänapäevasest julgeoleku- ja kaitsepoliitikast ning kaitsejõudude ülesehitu-
sest, teiselt poolt antakse praktiline ülevaade relva- ja riviõppest, topograafiast ja esma-
abist ning keskkonnakaitsest kaitsejõududes.

...riigikaitseõpetuse kursuse pikkus on kooliti erinev, jäädes tavaliselt vahemikku 35–70 
õppetundi, millele lisandub 2–3-päevane välilaager.

Kursuse lõpetanud õpilased saavad riigikaitseõpetuse rinnamärgi.

Loe lisaks Kaitse Kodu! nr 6/2004 ja 5/2005. 
Vaata lisaks kaitseministeeriumi kodulehte (www.mod.gov.ee).

seõpetus täiesti vajalik. Tüdrukuna 
veidi kahtlen, kas pean teadma kõi-
ki sõjaväeosasid ja auastmetähiseid. 
Küll tunnen huvi kaitsepoliitika tee-
made vastu,” selgitab Paula-Britta. 

Lipstok ütleb, et väikeriigi kodanik 
peab olema äärmiselt mitmekülg-
ne. “Riigikaitseõpetuse eesmärk 
on avardada maailmapilti. Teiseks 
arendab see distsipliinitunnetust. 
Ka peab väikese rahva liige olema 
tegudelt ja füüsiliselt tugev, sellega 
kaasneb kõrge moraal, mis ei lase 
rahvusriigil laguneda. Ühiskond 

Leitnant selgitab, et sellised käsklu-
sed ei kanna sõjaväes mõnitamise 

eesmärki, vaid on vahel hädavaja-
likud, et kinnistada distsipliini. 

Tallinna Saksa Gümnaasiumi õpilased oota-
vad riigikaitseõpetuse tunni algust. Nende 

kool on Eestis ainus, kus selle õppeaine 
õpetamiseks on kasutada näidisklass. 

Raamat: 2006. aastal ilmus uus riigikaitse 
õpik gümnaasiumidele ja kutseõppeasutus-
tele. 
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Suur on neidude üllatus, kui nad laagri 
lõppedes Vahipataljoni territooriumilt 

rivis välja marsivad ja tee ääres seisvad 
sõdurid gümnasistide rühmale au annavad.

koosneb üksikosadest. Me kaitseme 
oma korterit ja kodu, riik on meie 
kõigi kodu. Keegi teine ei kaitse 
meie kodu, kui vaid me ise.”

Lisaks annab tund sõjaväkke mi-
nevatele poistele eelteadmised ja 
kindlustunde, mis aitab neil aega 
teenides paremini hakkama saada. 

NÄIDISKLASS

Klass, kus Saksa gümnaasiumi õpi-
lased õpivad, on hiigelpikk seetõttu, 
et see on õpperuumiks kohandatud 
k u n a g i s e s t 
l a s k e t i i r u s t . 
Nüüd on ruu-
mi esimeses 
osas klassikali-
ne klassiruum 
laudade ja toolidega. Ruumi keskele 
riputatud maskeerimisvõrgust kar-
din eraldab ajutöö keskusest ruumi 
tagumise osa, kus muu hulgas saab 
harjutada ka õhkrelvadest laskmist. 
Kuulide summutamise tarvis on 
klassi otsasein vooderdatud mattide 
ja madratsitega. Klassiruumi seinal 
on Eesti ajalugu ja riigikatset tutvus-
tavad kaardid, väeosade embleemi-
de tabel ning auastmetähiste jooni-
sed. Klassi esimeses osas on Eesti 
suurmeeste ja sõjaliste juhtide ning 
riigikaitsega tegelevate riigijuhtide 
pildid ajaloost ja tänapäevast, õpe-
tajalaua kõrval riiulitel erialased 
raamatud ja abimaterjalid. 

Kuidas Saksa Gümnaasium sellise 
klassi sai? Leitnant Lipstok mee-
nutab, et viis aastat tagasi võeti 
kaitseministeeriumis vastu otsus 
hakata taotluste alusel toetama 
riigikaitseõpetust, aidata klasside 
sisustamisel, õppevahendite han-
kimisel ja laagrite korraldamisel. 
Iga aasta 1. maiks tuleb riigikaitse-
õpetuse õpetajal kirjutada taotlus 
ja järgmisel aastal laekub rahas-
tus. Sõlmitakse leping ja täidetak-
se aruandlust. 

Kohe esimesel aastal kirjutas 
ka leitnant 
Lipstok taot-
luse Saksa 
Gümnaasiumi 
klassi rajami-
seks. “Alguses 

oli neid taotlejaid suhteliselt vähe. 
Et ainet reklaamida ja teisi julgus-
tada, võeti vastu otsus rajada Sak-
sa Gümnaasiumi nn näidisklass,” 
meenutab leitnant Lipstok. Nii 
valmis ruum, kus on head tingi-
mused riigikaitseõpetuse õpeta-
miseks ja mida võivad uudistada 
ja külastada kõik huvilised. 

KA ÕPETAJAD ÕPIVAD

Tänu oma põhitööle Kaitseliidu 
peastaabi avalike suhete jaoskonna 
spetsialistina on leitnant Lipstokil 
teisigi plaane riigikaitseõpetusele 
hoogu juurde anda. 

Riigikaitseõpetuse sõjaväelaagris saavad 
Tallinna Saksa Gümnaasiumi abituriendid 
teada, milline näeb välja ajateenija elu. 

Leitnant on teinud Kaitseliidu üle-
male ettepaneku panna tänavu Rap-
las peetavale võidupüha paraadile 
välja ka gümnasistide koondüksu-
se, mille moodustaksid riigikaitse-
õpetust õppinud õpilased. Ülem on 
idee heaks kiitnud.

Ka on kavas korraldada täiend-
koolitus nendele riigikaitseõpe-
tuse õpetajatele, kes kuuluvad 
Kaitseliitu. Neid on 75 õpetajast 
umbes veerand. “Ühelt poolt oleks 
selline seminar nendele tunnus-
tuseks, teisalt tahame seal jagada 
lisateadmisi Kaitseliidu olemusest 
ja arengust,” kirjeldab Lipstok se-
minari, mis peaks aset leidma juba 
esimesel veerandaastal. Ka selle 
mõtte on Kaitseliidu ülem heaks 
kiitnud. 

Leitnant Lipstok nimetab üht ja teist 
riigikaitseõpetuse õpetajat, leiab, et 
nad teevad head tööd ja neist tu-
leks ka kirjutada. Ilmselt peakski, 
aga kõige tähtsamaks arvab leitnant 
Lipstok vajadust, et selliseid õpeta-
jaid tuleks aina juurde. Praegu on 
Eestis ligi kaks ja poolsada güm-
naasiumi, aga riigikaitseõpetus vaid 
umbes 70 kooli õppekavas. Leitnant 
Lipstok julgustab kõiki huvilisi as-
jaga tegelema. Tema ise on valmis 
jagama nõu ja teavet, kuidas alusta-
da. Õpetaja olemasolul on riigikait-
seõpetuse tunniks valmis paljud, 
väga paljud koolid. KK!
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Tekst: TÕNIS ASSON, kolonelleitnant

Kaitseväe Ühendatud Õppeasu-
tuste õppeosakonna taktika 
õppetooli simulatsioonikeskus1  

loodi ametlikult 2006. aasta aprillis. 
Tegemist on struktuuriüksusega, 
mis tegeleb arvutipõhise interak-
tiivse imitatsiooniga, võimaldades 
kasutada teatud programme takti-
kaliste ja muude olukordade tõepä-
raseks läbimängimiseks, et matkida 
lahingujuhtimist või kriisireguleeri-
mist erinevatel tasanditel. 

Keskuse loomisel on suurt abi osuta-
nud Ameerika Ühendriigid. Esialgsed 
plaanid lubavad selle võimekust ja 
võimalusi testida 2007. aasta veeb-
ruaris, 2008. aasta lõpuks loodetakse 
saavutada täisvõimsus. Keskus asub 
endise Tartu Jalaväepataljoni territoo-
riumil renoveeritud kasarmuhoones, 
mille välimust ja sisu võivad kadesta-
da ka välispartnerid. Majas on ruumi 
ja arvuteid piisavalt, et läbi mängida 
erinevate taktikalise tasandi üksuste 
staapides välja töötatud plaanid. 

Edasise õppetöö põhirõhk saab ole-
ma brigaadi ja pataljoni staapidel, 
mille allüksuste ülemaid koolitatak-
se kohapeal arvuteid käsitsema ning 
üksusi virtuaalselt ja interaktiivselt 
juhtima. Süsteem võimaldab edu-
kalt testida ka madalama tasandi 
käske ja plaane kuni üksiksõdurini 
välja, kuid prioriteet keskuse kasu-
tamisel saab olema loomulikult tak-
tikalisel tasandil ja kõrgemal. KK!

1 Terminoloogiakomisjon soovitab kasu-
tada selles tähendus sõna “imitatsioon”.

Tartus õpitakse arvutikeskkonnas matkitud 
lahinguid juhtima

MISSIOON

Tartu matkekeskuse missioon on 
toetada ja kinnistada konstruktiivse 
imitatsiooni abil Eesti kaitsejõudude 
ohvitseride ja allohvitseride teoree-
tilisi teadmisi praktilises tegevuses 
staapide ja üksuste juhtimisel, sa-
muti juhtide ja staabikoosseisu väl-
jaõppe täiendamine ja arendamine.

EESMÄRGID

Aidata Eesti kaitsejõudude üksuste ülematel ja sõduritel erialaselt areneda. 

Suurendada Eesti kaitsejõudude üksuste koostöövõimet teiste NATO liik-
mesriikide armeedega.

Suurendada operatiivplaneerimise võimekust ja analüütilist efektiivsust.

Suurendada Eesti kaitsejõudude võimekust osaleda rahuoperatsioonides ja 
vaatlusmissioonidel.

Toetada missioonieelse väljaõppe läbiviimist kõiki rahvusvahelisi missioo-
nitüüpe silmas pidades.

Laiendada väljaõppe võimaluste ampluaad. 

Teha väljaõpe võimalikult efektiivseks ja säästlikuks. 

PEAMISED ÜLESANDED

1. jalaväebrigaadi ja pataljonide väljaõppe toetamine. 

Ühendoperatsioonide harjutamine. 

Eriüksuste operatsioonide harjutamine. 

Asustatud aladel läbiviidavate operatsioonide harjutamine. 

Rannakaitse harjutamine. 

Kaitseliidu operatsioonide harjutamine ja väljaõppe toetamine (pataljon, 
kompanii, lahingugrupid ja mobilisatsioonikeskused).

Mereväe lahingutegevuse väljaõppe toetamine, sh miini- ja/või miinitõr-
jeoperatsioonide harjutamine. 

Operatiivplaneerimise ja lahingutegevuse harjutamise ning lahingutegevu-
se variantide analüüsi toetamine. 

Kaitsejõudude struktuuri ja varustuse hankimise analüüsi toetamine.

Õhuseire väljaõppe toetamine.

Rahuoperatsioonidealase väljaõppe toetamine. 

Regionaalsete õppuste korraldamine koostöös teiste Balti riikide ja Balti 
Kaitsekolledžiga. 

Sõjaväe kaasamise harjutamine tsiviilhädaolukordade puhul. 

Päästeoperatsioonide harjutamine. 

Terrorismivastase tegevuse ja pantvangide päästmise harjutamine. 

Eriti tähtsa infrastruktuuri kaitsmise harjutamine. 

Hästisisustatud matkekes-
kus asub ümberehitatud ka-
sarmuhoones.
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Tekst: KALLE KALM

Eelmise numbri Vello Viirsalu ar-
tiklisse esimesest orienteerumis-
võistlusest Pirital oli sattunud viga: 

Julius Tiisfeldti võiduaeg sellel jõukat-
sumisel oli 29.18,8, mitte 10 minutit 
parem, nagu on kogemata kirjas. 

NII KIIRESTI POLE VÕIMALIK JOOSTA

Kui lugesin artiklit, oli mulle kohe 
selge, et see aeg on vale, sest sel-
le järgi pidanuks Tiisfeldt jooksma 
orienteerumisrajal kiiremini kui 
staadionil. Lööme lahti Eesti spordi 
biograafilise leksikoni ja loeme: “Ju-
lius Tiisväli (Tiisfeldt) – 5000 m isik-
lik rekord 1924. aastast 16.12.” Kõne-
alune orienteerumisrada oli umbes 
sama pikk ja polnud võimalik, et seal 
kulus aega vaid 3 minutit kauem. 

Püüangi nüüd mõningad asjad sel-
geks kirjutada, mis orienteerujatele 
on ilmselged, aga võib-olla nende-
le, kes orienteerumisega on vähem 
kokku puutunud, veel teadmata. 
Orienteerumisraja pikkust mõõde-
takse linnulennuliselt kaardil, st raja 
pikkuseks on stardist finišini läbita-
vate kontrollpunktide keskpunktist 
keskpunkti tõmmatavate sirglõikude 
summa. Tegelikult aga ei õnnestu ku-
nagi liikuda nii otse. Alati jääb otse-
teele midagi ette, mis võistlejat õigelt 
kursilt kõrvale kallutab ja teekonda 
pikendab. Tihtilugu aga liigubki võist-
leja teadlikult pikemat teed mööda, 
kasutades mingeid kindlaid orientiire 
lootusega sellest kasu lõigata. 

Igal juhul on selge, et Tiisfeldt ei 
jooksnud mitte 4,9 km, vaid oluliselt 
pikema maa. Olen lugenud mõnin-
gaid teisi artikleid, mis kajastasid 
seda võistlust ja tsiteerisid tolleaeg-
seid ajalehti, ning tean, et Tiisfeldt 
jooksis väga sageli mööda kindlaid 
orientiire (teed, sihid). Püüdsin taas-
tada kaardil tema liikumistee ning 
sain teekonna pikkuseks 6,1–6,3 km. 
Oletades, et ta siiski kusagilt mõnd 
nurka lõikas ja seeläbi liikumisteed 

Orienteerumisrajast ja tegelikust 
jooksukiirusest

lühendas, julgen pakkuda, et ta läbis 
võistlusel tee linnulennulisest pikku-
sest umbes kilomeetri võrra pikema 
maa, seega vähemalt 5,9 km. Tun-
dub usutav. Staadionil oli Tiisfeldti 
kilomeetriaeg 3 minutit 24 sekundit. 
Jagades nüüd 19.18,8 orienteerumis-
võistlustel läbitud tee pikkuse ehk 
5,9ga saame kilomeetriajaks 3 min 
16 sek, mis on mõistagi ebareaalne. 
Jagades aga 28.18,8 sellesama 5,9ga, 
saame kilomeetriajaks 4 min 48 se-
kundit, mis on juba täiesti joostav.

AEG ISELOOMUSTAB KÕIKE JA KÕIKI

Tegelikult ei huvita orienteerujaid 
siiski reaalne kilomeetriaeg, vaid 
kilomeetriaeg linnulennulisele ki-
lomeetrile (aeg/raja pikkus). Jaga-
des nüüd Tiisfeldti aja, saame kilo-
meetriaja 5 minutit ja 59 sekundit. 
Kilomeetriajas kajastub kõik: võist-
leja tehniline ja füüsiline võimekus, 
raja pikkus, ilm, tehtud vead, joos-
tavus ja nähtavus ning palju muid 
tegureid. Sedasama kilomeetriaega 
nimetavad orienteerujad tihtilugu 
“kiiruseks”, mida ta tegelikult ei ole, 
sest kiiruse mõõtühikuks on m/s 
või km/h, siin on  aga mõõtühikuks 
min/km (minutit kilomeetri kohta). 

MÕNED NÄITED TIPPORIENTEERUJATE 
KILOMEETRIAEGADEST EESTIS

sprindirada 
sprindikaardiga

~4 min/km

väga kiire 
orienteerumisrada

alla 5 min/km

kiire orienteerumisrada 5–6 min/km

keskmine 
orienteerumisrada

6–7 min/km

aeglane 
orienteerumisrada

7–8 min/km

väga aeglane 
orienteerumisrada

üle 8 min/km

Need ajad kehtivad meeste puhul. 
Naistel kulub 1–2 min/km meestest 
rohkem ning mida raskem on rada 
füüsiliselt, seda suuremaks erine-
vus läheb.

Mõlemal retrovõistlusel Pirital olid 
võitjate kilomeetriajad 4 minutit 
52 sekundit, mis näitab, et tegu on 
väga kiire rajaga.

Vaadates internetist viimase ret-
rovõistluse protokolli, näeme, et 
Tiis feldti ajast suutsid kiiremad olla 
ainult neli võistlejat. Järelikult väga 
kõva tulemus. Vahe järgmise me-
hega oli mäekõrgune (1 minut 45 
sekundit kilomeetri kohta). See on 
väga hea näide selle kohta, kuidas 
peab algaja orienteeruja tegutsema. 

Viienda koha hõivas sellel retro-
võistlusel omaaegne Eesti üks kii-
remaid orienteerujaid Rene Ot-
tosson ajaga 30.21 (6.19 min/km). 
Tähelepanuväärseks teeb asja see, 
et ta jooksis sama kaardiga, millega 
esimese võistluse võitjagi, ning üks-
jagu aega kulus tal ilmselt 80 aasta 
vanuse kaardi lahtimõtestamiseks. 
Sport on selle aja jooksul väga palju 
arenenud ja kaart piltlikult öeldes 
sama palju “tagasi läinud”. 

Üsna huvitav on neid aegu erine-
vate protokollide põhjal arvesta-
da ja järeldusi teha. Soovitan seda 
kõigile. Selline arvutamine õpetab 
ka arvutamist kuuekümnendiksüs-
teemis, mida igapäevaselt ju ette 
ei tule. Praegu on muidugi orien-
teerumisvõistluste finišis targad 
aparaadid, mis pärast finišeerimist 
võitlejale tema aja ja kilomeetri-
aja “pihku pistavad”. Ka etappide 
kaupa. See võimaldab juba väga 
detailselt oma liikumist uurida ja 
analüüsida.

VÕISTLEJA LIIGUB EBAÜHTLASELT

On teada ja loomulik, et võistleja lii-
gub ebaühtlaselt, aga tuleb endale 
ka selgeks teha, millised ja mille pä-
rast need erinevused on. Ning osata 
seda jooksu ajal kasutada. 

1973. aastal ilmunud kandidaadi-
töö tarbeks on seda uurinud endine 
Tartu Ülikooli kehakultuuriteadus-
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konna õppejõud orienteerumisve-
teran Arne Kivistik. 

Vaadake tema koostatud juuresole-
vat diagrammi selle kohta, millised 
tegurid ja millisel määral mõjuta-
vad orienteeruja liikumist. Püüdke 
asi selgeks saada ja hiljem ka prak-
tikas kasutada. Diagramm kajastab 
küll orienteeruja kilomeetriaega, 
aga seda saab rakendada ka mis 
tahes muu liikumise puhul (matk, 
rännak), sest suhe jääb ju samaks 
ega sõltu tempost. 

Lõpetuseks: täies varustuses sõja-
mees liigub kiirusega 4 km/h ehk 
kilomeetriajaga 15 min/km. KK! Allikas: Arne Kivistik, “Orienteerumisradade teooriast ja praktikast”. Tartu: Tartu Riiklik Ülikool 1975. 

Tekst: URMAS SELIRAND, 
Kaitseliidu Lääne maleva Hiiumaa malevkonna pealik ja 
propagandapealik

Kaitseliidu Lääne maleva Hiiumaa malevkonnale tegi 
ettepaneku osaleda Savonlinnan Reserviläiset Ry 
(SLN RES) 70. aastapäeva pidustustel nimetatud or-

ganisatsiooni esimees Pekka Laitinen, kes möödunud suvel 
külastas Hiiumaad. Hiidlaste delegatsioon oli neljaliikme-
line, peale allakirjutanu kuulusid sinna ka Hiiumaa malev-
konna juhatuse liige reservleitnant Mart Reino, instruktor 
seersant Taimo Juhe ja kaitseliitlane Uku Liive.

Et Hiiumaa kaitseliitlased on teinud kümme aastat koos-
tööd Helsingi Santahamina garnisoniga, käisime 4. det-
sembri hommikul esmalt sellega tutvumas. Seal juhatas 
meid veebel Esa Piisilä. Nägime kõike kasarmutest tööko-
dadeni, väisatud sai ka laskeala. 

Veidi enne õhtupimedust jõudsime Savonlinna, kus esmalt 
tutvusime linna lähedal 29. augustil pidulikult avatud aja-
loolise 152 mm Canet-suurtükiga, mis on paigutatud tagasi 
Talve- ja Jätkusõja patareisse. Eks see teinud kadedakski – 
seisab teine mäe peal kohas, kus asustust pole, automaat-
selt süttivad hämaras ümberringi tuled, raudbetoonpunkri 
uksed on lukustamata ja elektrikaablid seinte peal, üksnes 
pöörlevad osad turvalisuse pärast väikeste lukkudega kinni 
pandud. Kahuril on ainult lööknõel välja võetud, muidu kõik 
töökorras. Ja midagi ei lõhuta. 

Seejärel käisime SLN RESi peamajas, kus muu hulgas anti 
ülevaade nii ajaloolistest kui ka tänapäeva käsirelvadest, 
mida sealsed reservistid kasutavad. Eriti uhked olid nad 
Talvesõjas kasutatud ja relvapeidikust leitud kuulsa ker-
gekuulipilduja Lahti-Saloranta M/26 üle. Vene poolel oli 
vastu panna sama hea Degtjarjov DP 27, soomlaste nime-
tusega Emma.

5. detsembri hommikul tutvusime practical-laskmise koh-
tade ja varustusega ning siis algas esinduslik juubeliüritus, 
mille paigaks oli Savonlinnas paiknev kuulus keskaegne 
kindlus – Olavinlinna. 

Pidulikult autasustati SLN RESi liikmeid medalitega esmalt 
sõjaveteranide poolt nende peamajas, seejärel pandi pärgi 
ja lillekimpe sõjamemoriaalidele ning organisatsiooni asu-
tajate ja esimeeste haudadele. Kõigil kohtadel olid selleks 
ajaks auvalves kaks ajaloolises vormis teraskiivrite ja auto-
maatidega (kuulus Suomi-konepistooli) varustatud meest. 
Hea komme on mitte seista ja külmetada 24 tundi, vaid 
ainult siis, kui üritus käimas. Soomlased ei paraaditse liiga 
jäigalt, kõik on mõnusalt inimlik ja lihtne.

Pidulik koosolek algas kell 17 ja kestis poolteist tundi. Peo-
kõne pidas Soome Eduskunna liige brigaadikindral Olli 
Nepponen. Ootasime pikka ja igavat üldist juttu, aga ehkki 
kõnes oli tunda poliitikut, oli kogu jutt väga asjalik. Nagu 
rahvaesindaja, nii rõhutasid ka järgnevad – üllatuskülaline 
Soome kaitsejõudude eksjuhataja erukindral Gustav Hägg-
lund (kellel oli Savonlinnas raamatuesitlus, kus ta kuulis, 
et reservväelased peavad aastapäeva), Mikkeli sotilaslääni 
juhataja kolonel Hannu Toivonen jt –, et ilma ajateenistuse, 
kaitsetahte ja tiheda koostööta NATOga ei ole Soome kaits-
mine võimalik. Eriti räägiti sellest, et kui ennast ise kaitsta 
ei suudeta-taheta, ei tule keegi aitama ka. Soomes saadak-
se hästi aru, et sellise idanaabriga, nagu meil mõlemal on, 
pole ilma ajateenistuseta võimalik iseseisvust hoida.

Sõna sai ka allakirjutanu, kes andis üle Kaitseliidu Hiiumaa 
malevkonna auaadressi ja Kaitseliidu peastaabi kingitused. 
Soojalt suhtuti meie rõhutatud igakülgse koostöö ettepa-
nekusse. Järgneva õhtu ajal astuti tihti ligi ja võib öelda, et 
tegime vastastikust maakaitsepropagandat. Isegi kindral 
Nepponen pidas vajalikuks paar minutit meiega vestelda. 

Pidu kestis õhtuni, selle värvikaimaks osaks oli Soome kait-
seväe vormirõivaste esitlus läbi aegade: suursõdade hall, 
1960. aastate helehall ja 1990. aastate laiguline.

Iseseisvuspäeva varahommikul asusime läbi magava ja 
lipuehtes Soome teele Helsingi sadama poole, et õhtuks 
kodusaarele tagasi jõuda. Oli õpetlik reis, mis eeldatavasti 
on alguseks pikemale koostööle Soome vabatahtliku maa-
kaitse ja Hiiumaa kaitseliitlaste vahel. KK!

Hiiumaa kaitseliitlased käisid Soomes suhteid loomas
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Tekst: TAIVE KUUSE

Tänavuse Utria dessandi medit-
siiniülesanne tuli sooritada maa 
all kaevanduskäigus, kus kottpi-

medas oli kasutada vaid taskulam-
pide valgus. 

LEGEND

Kaevanduses oli ootamatult käivi-
tunud suur pöörlev trummel ning 
inimesed jäänud trumli vahele ja 
paiskunud ruumi laiali. 

Kannatanuid oli kokku viis. Üks kan-
natanu oli teadvuseta ja pais kunud 
kõrgemal asuvale plat vormile. Kolm 
kannatanut oli tead vusel, kuid vigas-
tustega. Ühel neist oli kõhuvigastus: 
sooled kõhust väl ja tunginud, kuid 
suurt välist verejooksu polnud. Teine 
oli jäänud kättpidi trumli vahele, tal 
oli labakäe amputatsioon, lömastus-
haav, kuid samuti ilma suure vere-
jooksuta. Kolmandal oli lahtine jala-
luuluumurd ja käe vigastus. Viiendal 
kannatanul vi gastused puudusid, 
kuid tal oli psüh hogeenne šokk. Te-

Utria dessandi 2007 meditsiiniülesanne
mal oli õnnetuse kohta infot ja ta oli 
valmis abiandjatele seletama, mis 
juhtus ja kui palju on kannatanuid. 
Trummel oli seiskunud ning otsene 
oht möödas. 

HEA SOORITUSE RETSEPT

1. Hinnake olukorda! Kas olukord 
on ohtlik päästjatele ja kannatanu-
tele? Kas trauma tekitanud oht on 
möödas? 

Seejärel küsitlege vigastusteta kanna-
tanut: mis juhtus, kui palju teid oli? 
Kui saate teada, et oht on möödas, 
alustage ruumi läbiotsimist, et  lei-
da teised kannatanud. 

2. Hinnake kannatanute olukorda. 

Kõik kannatanud on trauma kan-
natanud. Järelikult käsitlege neid 
kõiki kui võimaliku lülisamba vigas-
tusega kannatanuid. Tehke ot sus 
elupäästva esmaabi vajaduse kohta. 

3. Kõige enne andke esmaabi tead-
vuseta kannatanule. Lülisamba-

vigastuse võimaluse tõttu peab kan-
natanu küliliasendisse keeramisel 
osalema kaks abiandjat – üks hoiab 
pead, teine keerab kehast. Pange 
kannatanule sooja alla ja peale. Sa-
mal ajal küsitlegu teised teadvusel 
kannatanuid, et teha kindlaks või-
maliku lülisambavigastuse olemas-
olu. 

Kas kannatanu saab sõrmi-var-
baid liigutada? Kas ta tunneb sel-
jas valu? Kas ta jalad surisevad?  
Antud ülesande puhul polnud kel-
lelgi selgroovigastusele viitavaid 
tunnuseid. 

4. Üks võistlejaist võtku seejärel 
ühendust kiirabiga ja kirjeldagu 
olukorda. 

5. Kõhuvigastusega kannatanu tu-
leb aidata selili, katta kõht võima-
likult puhta materjaliga kinni ja 
tõsta jalad põlvest kõverdatult üles 
(šokiasend kõhuprobleemiga kan-
natanule) – siis on kõhulihaste pin-
ge väiksem. Kannatanu tuleb katta 
soojalt. 

Utria dessandi me-
ditsiiniülesandel 
tuli anda esmaabi 
kaevuritele, kellest 
ühel oli jala- ja käe-
vigastus (pildid va-
sakul), teisel laba-
käe amputatsioon 
(pildid paremal). 
Elupäästva esmaabi 
õige soorituse käik 
on näha alumistel 
piltidel: haavatud 
on pandud šokia-
sendisse, jäänud on 
veel katta haavad. 

Fotod: Andrus Lehtmets
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Labakäe amputatsiooniga kannatanu 
tuleb panna selili ning jälgida, et ta ei 
näeks oma vigastatud kätt, sest selle 
nägemine võib tekitada psühhogeen-
se šoki, mis võimendab üldist šokki. 

Tõstke tema vigastatud käsi üles ja 
katke haav käepäraste vahenditega. 
Tõstke jalad kehast kõrgemale – šo-
kiasendisse. Katke vigastatu soojalt. 
Jalgu üleval hoidma saab panna vi-
gastusteta viienda kannatanu.  Lahti-
se jalaluumurruga kannatanu aseta-
ge selili. Aidake tal leida jalale asend, 
millises ta tunneb kõige vähem valu, 
ning fikseerige jalg. Vigastatud käsi 
fikseerige tema keha külge. Tõstke 
terve jalg üles šokiasendisse. Katke 
kannatanu soojalt. 

Kuni kiirabi saabumiseni kestab 
jätkuv esmaabi. Tuleb jälgida kan-
natanute elutähtsaid funktsioone. 
Olge nende juures, rääkige nende-
ga. Tagage, et neil oleks soe ja tur-
valine olla. NB! Sooja tuleb panna 
ka kannatanutele keha alla. 

Aega 7 minutit.

PEA MEELES

Kõiki raskemate traumadega kannatanuid tuleb alati käsitleda kui võimaliku 
lülisambavigastusega kannatanuid. Arvestada tuleb seda ka teadvuseta kan-
natanu külili keeramisel. Küsitle teadvusel kannatanut, et saada teavet võima-
liku selgroovigastuse olemasolu kohta. 

SÜNDMUSKOHAL: 
hinda ohuolukorda nii päästjate kui ka kannatanute seisukohalt;

selgita kohe (küsitlemise teel), mis juhtus ja kui palju on kannatanuid; 

anna elupäästvat esmaabi; 

KUTSU ABI!

Kui oht on jätkuv, vii kannatanud ükskõik mis vahenditega sündmuskohalt 
eemale;

Kui otsest ohtu pole, liiguta kannatanut nii vähe kui võimalik (teiste sõnadega: 
vaid nii palju kui hädavajalik);

Kui kannatanu ei hinga ja pulss puudub, siis elusta!

Sulge välised suured verejooksud.

Kui kannatanu hingab ja pulss on olemas, kuid ta ei vasta su küsimustele ega 
reageeri valuärritusele, on ta teadvuseta. Keera ta hingamisteede vabana 
hoidmiseks külili. Arvesta selgroovigastuse võimalusega!

Anna šoki esmaabi – pane teadvusel kannatanu selili ja tõsta tema jalad kehast 
kõrgemale.

Taga kõigile kannatanule soojus – pane midagi nende alla ja kata nad pealt 
soojalt!

Kuni abi saabumiseni jälgi kannatanute seisundit ja elutähtsaid funktsioone, 
räägi nendega ja rahusta neid.

MILLISEID VIGU TEHTI? 

Ülesande peakohtunik leitnant 
Andrus Lehtmets

Vead olid tuttavad. Ei räägitud ega 
rahustatud teadvusel olevaid ini-
mesi. Ei uuritud, mis täpselt juh-
tunud on. Ei vaadatud ruumi üle. 
Kes ei leidnud teadvuseta kanna-
tanut üles, põrus läbi. Üldiselt sai 
taas kinnitust, et ei osata adekvaat-
selt hinnata olukorda ja tegevuse 
järjekorda. Ei arvestata võimaliku 
lülisambavigastuse olemasolu. Ei 
küsitleta kannatanuid selles osas.  
Kogumispunkti moodustamisel 
tassiti kannatanud kaugele, kuigi 
oleks piisanud ühe kannatanu too-
misest ülejäänud kahe, lähestikku 
oleva kannatanu juurde. Et oht oli 
möödas, ei olekski olnud vaja tead-
vuseta kannatanut platvormilt alla 
tuua. Hakati tegelema haavadega, 
toimus ilusidumine, paaniline haa-
vade puhastamine, millega unus-
tati kannatanu ise. Abi ei kutsutud 
õigeaegselt või jäeti see hoopis kut-
sumata. 

Inimesed pole endale suutnud 
meelde jätta tegevuse järjekorda. 
Õnnetuspaika – olgu see siis mili-
taar- või tavaõnnetus – saa budes 
tuleb hinnata olukorda päästea-
hela järjekorra nõuetest lähtu-
valt. Kas otsene oht päästjate-
le ja kannatanutele on möödas? 
Kes vajab elupäästvat esmaabi? 
Kas kedagi on vaja elustada? 
Kas kellelgi on suuri verejookse? 
Kas on teadvuseta kannatanuid? 
Mis vär vi on kannatanute nägu? 
Kas kannatanul on šokitunnuseid? 
Mi lised on nähtavad traumad? Abis-
tama asudes ja kannatanuid liigu-
tades tuleb arvestada võimaliku 
lülisambavigastusega. Esimesel või-
malusel peab kutsuma abi.

Ja ongi kõik – elupäästev esmaabi on 
antud, professionaalne abi tulemas. 
Järgneb juba jätkuv esmaabi kuni 
kiirabi saabumiseni. 

Võistkondade tase oli seekord kah-
juks keskmine. Parim oli Alutaguse 
naiste võistkond. KK!

Utria dessandi meditsiiniülesandes tuli kõhuvigastusega 
haavatu kõigepealt ettevaatlikult selili asetada, seejärel 
katta kõhuhaav ja tõsta haavatu jalad šokiasendisse. 
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On hea meel tõdeda, et oleme 
Eesti suurimaid noorteorgani-
satsioone, kelle liikmeskond on 

kasvanud ligi nelja tuhandeni, ütles 
Kodutütarde peavanem Angelica 
Naris. “Meil on tihe tegevusprog-
ramm. Iga noor leiab endale sobiva 
ala,” lisas ta.

Käesoleval aastal on Kodutütardel 
üle kuuesaja ürituse. Kodutütred te-

Kodutütred pidasid sünnipäeva
19. jaanuaril möödus 75 aastat Kodutütarde organisatsiooni loomisest.

Järvamaa kodutütred Minna Suurkivi ja 
Liisa Hendrikson sooritavad kodutütarde 
piduliku koonduse vana tava: süütavad 
kaks küünalt: tuli valgustab ja tuli soojen-
dab. Foto: Taive Kuuse

LÄÄNEMAA

Läänemaa kodutütred 
tähistasid organisat-
siooni 75. aastapäeva 
piduliku koondusega 
Palivere mõisas. Sün-
nipäevalisi õnnitlesid 
Lääne maavanem Su-
lev Vare, Kaitseliidu 
Lääne maleva pealik 
kapten Arnold Ju-
hans, Noorte Kotkaste 
Lääne maleva pealik 
Hellat Rumvolt, Lihu-
la vallavanem Anu-Lii 
Jürman ja Naiskodu-
kaitse Lääne ringkonna esinaine Anu Toode.

Pühaliku tõotuse organisatsiooni astumiseks andis 20 kodutütrekandidaati. 
Muusikalisi vahepalu pakkus Kullamaa neidude ansambel Ülle Tammearu ju-
hendamisel. Peeti meeles ka tublimaid kodutütreid, rühmavanemaid ja koos-
tööpartnereid. 

SAKALA

Sakala ringkonna kodutütred kogunesid sünnipäeva pu-
hul 19. jaanuaril kungise Kodutütarde peavanema Salme 
Pruudeni mälestusmärgi juurde. Hiljem rõõmustasid kol-
laste tuttmütsidega kodutütred silma Viljandi maavalitsu-
se saalis. Õnnitlussõnu ütlesid kohaliku Kaitseliidu maleva 
ja maavalitsuse esindajad, omavalitsuste liidu kultuuri- ja 
noorsoonõunik, koolide direktorid, vallavanem, Valgamaa 
maleva esindajad jpt. Noorte Kotkaste ja Kodutütarde Sõp-
rade Seltsi esimees Valev Kaska andis Noortele Kotkastele 
ja Kodutütardele üle seltsi lipu. Sõnavõttude vahel esines 
lauludega mitu noortekollektiivi. 

gutsevad suvel ja talvel, nii toas kui 
õues. Jaanuaris peeti sünnipäeva-
pidusid rühmades ja ringkondades. 
Suur ühine Kodutütarde juubelipi-
du on kavas 24. märtsil Tallinnas.

Kaitseliidu noorteorganisatsioon 
Kodutütred asutati 19. jaanuaril 
1932. Praegu kuulub sinna peaaegu 
4000 tütarlast vanuses 8–18 eluaas-
tat. KK!

Foto: Ene Ööpik

Foto: Vika Laan
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Alutaguse kodutütred tähistasid aastapäeva Illuka mõisas piduliku aktu-
sega.

Kostitajateks olid Illuka kodutütarde rühmajuht Anneli Bogens koos ko-
halike kodutütardega. Avasõnad lausus Kodutütarde Alutatuse ringkon-
na vanem Marika Schasmin, eeskavaga esinesid Illuka kodutütred. Tervi-
tama oli tulnud Kodutütarde peavanem Angelika Naris, kes õnnitles noori 
nende pidupäeval ning soovis kõigile tegutsemislusti ja indu. Õnnitleti 
tublimaid ning tänati organisatsiooni abistajaid ja toetajaid.

Pärast aktust jätkus koosolemine peolauas ja vestlusringis. Torti jagas 
Alutaguse ringkonna vanema abi Tiina Raudmäe. 

TALLINN

Kodutütarde Tallinna ringkonnas peeti 
organisatsiooni aastapäeva rühmades. 
Kõige pidulikumalt oli korraldatud täht-
päev Püünsi rühmas, kus peeti ülekoo-
liline aktus. Kohal olid kooli juhtkond ja 
külalised Viimsi vallast. Aktuse käigus sai 
kuulda reipaid laule ja näha meeleolukaid 
tantse ning organisatsiooni võeti vastu 
uusi kodutütreid.

Et igasse sünnipäeva peaks mahtuma ka 
väike suhkrutükk, otsustasid Westholmi 
Kodutütred aastapäeva tähistada sünni-
päevatorti meisterdades.

VÕRUMAA

Võrumaa Kodutütred tähistasid organisatsiooni 75. sün-
nipäeva konverentsiga kultuurimajas Kannel. Konverentsi 
avas Kodutütarde Võrumaa ringkonna vanem Külliki Mat-
tus, kes andis ülevaate ringkonna tänapäevast. Instruktor-
noortejuht Silver Sild tegi ajaloolise ülevaate “75 aastat 
kodutütarde organisatsiooni”. Eesitaegne kodutütar Eha 
Loorits pidas ettekande “Kodutütarde tegevus esimese 
Eesti Vabariigi ajal”. Tema kaasaegne Niina Tamm rääkis 
oma mälestusi neist aegadest.

Endine Vastseliina kodutütar Kairi Juhkam oli kahjuks hai-
gestunud, kuid tema ettekanne “Mida andis mulle kodutü-
tarde organisatsioon” loeti kohaolijatele ette.

Muusikalisi vahepalu pakkusid Kesklinna ja Haanja rühma 
kodutütred ning noorkotkad. Autasustati tublimaid kodu-
tütreid ja rühmavanemaid.

Tervitusi tõid tüdrukutele Võru linnapea Ivi Eenmaa, linna-
volikogu esimees Tõnu Anton, maavalitsuse esindaja Anti 
Allas, Kodutütarde peavanem Angelika Naris, Kaitseliidu 

Võrumaa maleva pealik kapten Kalev Ader ja Võrumaa 
Naiskodukaitse esindaja Sirje Lill. 

Piduliku osa lõpul tehti Võrumaa Kodutütardest ühispilt 
(vt kaanel). Eha Loorits kirjutas külalisraamatusse: ”Aitäh 
tänase kauni päeva eest, mis te vanavanematele kinkisite. 
Astuge ikka vapralt ja sirgelt edasi! Hoidke oma kodu ja 
isamaad!”

Foto: Raivo Reinbärk

Foto: Helju Sarapuu
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Tekst: TAIVE KUUSE 
Fotod: MERIKE ALEKSEJEVA

Võrumaal, päris Eestimaa servas 
Läti piiri lähedal on ilus puna-
ne hoone – Krabi koolimaja. 

Saja õpilasega koolis käib vilgas 
huvitegevus. Koos käivad laulukoo-
rid, tantsuringid, tegutseb näite-
ring, saab mängida korvpalli, osa-
leda juudotreeningus ja kasvatada 
muskleid jõusaalis. Lisaks sellele te-
gutseb koolis ka Krabi Noorte Kot-
kaste ja Kodutütarde rühm, kuhu 
kuulub veerand kooli õpilastest. 

SUUSATAMINE JA LASKETRENN

Kõik Võrumaa lapsed armastavad 
suusatada. Nii on ka Krabi noorkot-
kastel ja kodutütardel tava osaleda 
talvistel esmaspäevadel suusatree-
ningul. Pool talve lund ei olnud. Et 
aga mitte lume tulekuni tegevuseta 
istuda, käisid noorkotkad kolma-
päeviti Antslas lasketrennis. Nii ka 
17. jaanuaril.

Kaitseliidu Võru maleva Antsla ük-
sikkompanii ülema abi seersant Ai-
var Kroonmäe jagas poistele tead-
misi, kuidas õhkrelvaga käituda ja 
millised on õiged laskmisasendid. 
Tema jutt oli nii selge ja loogiline, 
et lasin end õpetusest haarata ja 
sain ka targemaks. Ta tõi võrdlusi 
maapoistele arusaadavas keeles. 

Krabi rühm teeb iga nädal trenniKrabi rühm teeb iga nädal trenni

Kaitseliidu Võru maleva Noorte 
Kotkaste ja Kodutütarde Krabi 
rühma tegevus on nii haarav, 
et Krabi Põhikooli lõpetanud 
õpilased ei raatsi eemalduda 
ja tegutsevad rühmaga koos 

täisealiseks saamiseni.

Näiteks käe õigest asendist rääkides 
meenutas ta pliidipuude tassimist. 
Kõigil poistel on kodus puuküte, 
kõik teadsid, kuidas 
käsi halge kandes 
hoida. 

Õhkrelvast sai lasta 
seistes, istudes, kõ-
huli ja põlvelt. Seer-
sant Kroonmäed abistas kaitseliit-
lane Aivar Mägise, kelle kõik kolm 
poega ja tütar samuti laskeõppusel 
osalesid. Mägise ütles, et tema pole 
lapsi rühmaga liituma sundinud, 
kuid leidis, et laste tegevus noorkot-
kaste ja kodutütrena on kasuks tul-
nud. “Hoopis lapsed tirisid mind ka 
rohkem Kaitseliidu tegevustesse,” 
tunnistas Mägise. 

ÜKSTEIST AASTAT KRABI RÜHMA

Kaitseliidu Võru maleva Krabi rühm 
on tegutsenud 11 aastat. Algusest 
peale on rühma vedanud kooli huvi-

juht, Võrumaa Naiskodukaitse ring-
konna liige Merike Aleksejeva. Kra-
bi rühm oli kolmas, mis Võrumaal 
tegevust alustas. Aleksejeva mee-
nutas algusaastaid sooja tundega: 
“Mul olid hästi vahvad, füüsiliselt 
tugevad kotkad, tõime võistlustelt 
palju esikohti. Nendest poistest on 
tublid mehed sirgunud.” 

Praegu on rühma nimekirjas 17 
noorkotkast ja kuus kodutütart. “Ka 
koolis on poisse rohkem kui tüdru-
kuid,” selgitas Aleksejeva jõudude 
vahekorda. 

Iga päev on lastel võimalik kasutada 
kooli huvijuhi tuba, kus saab pidada 
koosolekuid ja koondusi. Aleksejeva 
ütles, et enamasti tahavad nad siis-
ki koolist väljas tegutseda. Noorte 
Kotkaste rühma vanem, kaheksan-
das klassis õppiv Airis Tuvikene 
rääkis, et nad käivad palju matkadel 
ja korraldavad laagreid. “Veebruaris 
matkame Lätimaale. Varem oleme 
käinud kanuu-, suusa- ja jalgratta-
matkadel,” loetles Airis. 

Veebruari alguse 
piirkondlik laager oli 
Krabi rühma laste 
korraldada. Seal lih-
viti noorkotkaste ja 
kodutütarde oskusi 
ja teadmisi, võistel-

di spordis ning korraldati ka disko. 
Krabi lapsed osalevad alati ka maa-
kondlikes ja üleriigilistes laagrites. 

KÄSIKÄES KAITSELIIDU JA KAITSEVÄEGA

Rühmalaagrite sisustamisel (neid 
on aastas vähemalt kaks) on abikäe 
ulatanud kas Võru Kaitseväe La-
hingukooli või Kuperjanovi Üksik-
jalaväepataljoni ohvitserid. “Mis 
mina, naine, ikka nendele poistele 
oskan õpetada, mehed teevad vaja-
likud tarkused selgeks,” tõdes Alek-
sejeva. 

Kohalike Kaitseliidu laste hoolda-
da on ka Vabadussõja ausammas ja 
metsavend Eduard Mõttuse mäles-
tusmärk. 

Kord on Merike Aleksejeva 
taotlenud eriluba võtta 

noorkotkaks kuueaastane 
poiss, kelle õde ja vennad 
olid juba rühma liikmed.

Krabi rühma poisid (ülevalt) Martin Pehlak, 
Ain Tuvikene ja Joonas Anton püstitavad sõ-
duritelki.
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Isamaaline kasvatus ja kodumaa-armastuse kujunda-
mine on üks Kaitseliidu noorteorganisatsioonide põ-
hiülesandeid. Aleksejeva ei kujuta ette, et seda saaks 
eraldi õpetada. “Ma ei ole seda meelt, et istume nüüd 
maha ja hakkame kodumaad armastama. See käib ikka 
ürituste abil. Kõigepealt iseenda armastamine, sõbra 
aitamine. Ilusad Eesti Vabariigi aastapäeva tähistami-
sed, matkad Eestimaa looduses. Lipu austamine, hüm-
ni laulmine peast – see kokku kujundab suhtumise,” 
arutles Aleksejeva. 

VÄIKEMEHED IGATSEVAD KOTKAELU

Airis meenutas, et tahtis noorkotkaks saada juba väike-
se poisina. “Mu vend oli rühmavanem ja kui tema kot-
kaste ürituselt koju tuli, oli alati nii õhinat täis, et ma 
tahtsin ka.” 

Kohe, kui vanus või-
maldas, kirjutas Airis-
ki avalduse, läbis kat-
seaja ja andis vande. 
Ootus ja usk, et Noor-
te Kotkaste elu on põnev, õigustas end. “Olen saanud 
palju käia ja teha. Äsja käisin Võrus rühma- ja salgapea-
like õppepäeval, külastasime Kuperjanovi pataljoni. Ka 
sõjaväeelu tundus mulle põnev nagu omal ajal kotkaste 
tegevus,” jutustas Airis. 

Aleksejeva meenutas, et kord on ta taotlenud eriluba 
võtta noorkotkaks kuueaastane poiss, kelle õde ja ven-
nad olid juba rühma liikmed. Poisi enda suurel soovil 
ja vanemate palvel, et väikevend ei jääks üksi koju, kui 
teised hoogsas tegevuses on, otsiti võimalust pere noo-
rimal rühmaga liituda. Luba anti. “Mäletan, kuidas kõik 
vaikselt ootasid, kui poiss veerand tundi väga püüdli-
kult tõotusele elu esimest allkirja – AIVO – maalis,” ju-
tustas Aleksejeva liigutatult. 

Aleksejeva on seda meelt, et kui laps kohe väikese poisi 
või tüdrukuna tegevusse haarata, jääb ta usinaks huvi-
liseks täisealiseks saamiseni. “Kaheksanda klassi poissi 
on juba raske mõjutada, aga kaheksa-aastaselt liitunu 
kasvab väärtuste keskel ja jääb omandatule ja sõprade-
le truuks,” ütles Aleksejeva.

TUNNUSTATUD NOORTEJUHT

Aleksejeva on vabatahtlik juht, palka ta ei saa. “Olen 
nii rumal inimene, et kui mingi asja teha võtan, ei oska 
enam pooleli jätta,” iseloomustas ta end. “Olen ikka 
püüdnud lastele aktiivset tegevust pakkuda. Tänu selle-
le olen ka ise füüsiliselt paremas vormis. Tuleb ju mat-
kadel nendega sammu pidada. Olen kogu aeg lastega 
töötanud, ei oskagi muud teha,” arutles Aleksejeva. 

Eelmise aasta lõpus 5. detsembril, rahvusvahelisel va-
batahtlike päeval, kuulutati noortejuht Merike Alekse-
jeva Eesti aasta vabatahtlikuks. Aumärgi ja -kirja andis 
talle üle tunnustamisürituse patroon president Toomas 
Hendrik Ilves.

Konkursile esitas Aleksejeva Võru instruktor-noortejuht 
Eve Täht. Üks tunnustamisürituse korraldajatest Maris 
Puurmann Avatud Eesti Fondi Balti-Ameerika Partner-
lusprogrammist ütles, et tunnustuse pälvisid inimesed, 
kes pööravad tähelepanu ümbritsevale ega pea paljuks 
teiste abistamist või maailma muutmist. “Vabatahtlike 
tunnustamisega näitame, et tasu saamata kogukonna 
hüvanguks tegutsemine on Eestis väärtustatud ja seda 
hinnatakse,” lausus ta. KK!

Mis mina, naine, ikka nendele 
poistele oskan õpetada, 

mehed teevad vajalikud tarku-
sed selgeks, tõdes Aleksejeva.

Mihkel Anton (vasakult), Joonas Anton, Kardo Laats ja Ain Tuvikene õpi-
vad Krabi rühma kevadlaagris kuuseokstest matti valmistama. 

Võrumaa maakondlikus laagris harjutavad tasakaalu Krabi rühma ko-
dutütred (vasakult) Stella  Heinsoo, Maret Mägise ja Kairi Sosare.

Krabi rühmal on tava käia igal aastal kanuumatkal. Pildil aerutavad 
nad Võhandu jõel.
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Tekst: REA LICHT, 
Järvakandi Kodutütarde rühma juht ja 
Järvakandi valla noortejuht

Aasta esimestel päevadel sai Rap-
lamaal Järvakandis näha hiigel-
suurt punase ristiga sõidukit, 

mis tegi võimsat häält. Kui keegi 
kohalikest arvas, 
et kuskil on häda-
olukord lahti, siis 
ta eksis. Scoutspa-
taljoni meditsii-
nisoomuk oli Järvakandi mail vaid 
selleks, et elavdada Kaitseliidu Rap-
la maleva noorte talvelaagrit.

KAS TALVISES METSAS POLEGI KÜLM?

Kaitseliidu Rapla maleva 29 kodu-
tütrel-noorkotkal ja ka nende sõp-
radel oli 3.–5. jaanuarini võimalus 
veeta osa koolivaheajast veidi teisi-
ti, kui seda tehakse tavaliselt. Lisaks 
Järvakandi noormalevlastele oli ko-
hale tuldud noori ka Eidaperest, Kä-
rust ja Raplast. 

Kaitseliidu Rapla maleva Tedre-
murru sauna juurde püstitati sissi-
telkide laager. Iga telkkond pidi ise 
hoolitsema selle eest, et puud olek-
sid olemas ning valves olev kütja 
ei jääks magama ega laseks ruumil 
maha jahtuda. Juhul, kui need nõu-
ded on täidetud, on sellises “maja-
keses” ööbimine tõeline lust: külje 
all kuuseoksad ja lebomatt ning 
magaja ise sügavale magamiskotti 
pugenud. 

Minult on asjatundmatud sageli kü-
sinud, kas talvel metsas külm ei ole. 
Eelnevast võib välja lugeda, et see 
oleneb meeskonna igast liikmest. 
Samas uurin vastu, kui palju on ar-
gielus võimalusi noori sedasi proo-
vile panna, et arendada neis oskust 
arvestada teistega.

KASULIKKU JA PÕNEVAT

Laagripäevi sisustasid ja kasulik-
ku õpetust andsid nooremveebel 

Scoutspataljon juba kolmandat korda abis. 
Kas traditsioon?

Eva Spongolts Scoutspataljonist ja 
nooremveebel Elar Reiser Kaitseväe 
Logistikakeskuse tervisekeskusest. 
Laagri ülemaks oli meie Noorte 
Kotkaste juht nooremseersant Va-
hur Licht, kes on pöördunud tagasi 
Scoutspataljoni ridadesse ja leiab 
noorte jaoks aega kahjuks vaid nä-

dalavahetustel.

Laagripäevi täitis 
hulk huvitavaid, 
kasulikke ja koha-

ti väga põnevaid tegevusi. Saadi 
teadmisi teoorias ja tehti käsi val-
geks sideõppes, seda nii väikeste 
Motorolade kui ka seljaskantavate 
Harrisonidega, mh veeti telefoniliin 
laagri ja staabi vahel ühenduse pi-
damiseks. 

Algajad said esmaseid kaardi ja 
kompassi kasutamise juhiseid, mida 
hiljem prooviti praktikas nii päeva-

valges kui ka õhtuses pimedas met-
sas. Üle Massu jõe oli veetud köied 
ja laagrilised proovisid, mis tunne 
on vee kohal liikuda. Loomulikult 
olid tarvitusele võetud kõik turva-
meetmed, et keegi jõkke ei kukuks. 

Laagri suurimaks tõmbenumbriks 
oli meditsiinisoomuk, mida uuriti 
nii seest kui ka väljast. Kõigil oli või-
malus teha selles väike sõit, mille 
peale eriti poiste näod olid elevil ja 
juttu jätkus kauemaks. 

“LAHING” ÖÖ VARJUS

Tõeliselt põnevaks läks pärast öö-
rahu väljakuulutamist, kui laagrit 
asusid ründama Järvakandi kait-
seliitlaste kehastatud “vaenlased”. 
Paugutamine sai vaevalt alata, kui 
tublid valvurid olid juba positsioo-
nidel. Operatiivsele tegutsemisele 
aitas kaasa raadioside olemasolu. 

KOLM TOREDAT SEIKA
Sellest, et laager korda läks, annab tunnistust omamoodi seik (räägituna 
ühe lapsevanema suu läbi Kaitseliidu Rapla maleva pealikule). Tüdruk tuli 
laagrist koju. Ta oli kohutavalt must (meenutage, mis ilmad olid), haises 
kohutavalt suitsu järgi (sissitelgi ahju kütmine on ju paras proovikivi), kuid 
väga rahul ja õnnelik. Mis siis ikka – pesu masinasse, tüdruk vanni ja järg-
mist laagrit ootama.

Teise päeva õhtupoolikul korraldati orienteerumine. Alustati küll päeva-
valges, kuid nii nagu talvepäeval ikka, läks peagi pimedaks, mis lisas te-
gevusele raskust ja põnevust. Võistlejate ülesandeks oli otsida üles neli 
kontrollpunkti ja seal olevalt lehelt täht üles kirjutada ning koostada neist 
tähtedest laagriga seotud sõna. Üks kontrollpunkt oli nii paigutatud, et 
selles olev leht oli teele näha, kuid täht jäi teisele poole puud. Tee ja puu 
vahel oli kraav, kus 60–70 cm vett. Selleks, et tähte näha, pidi tegema 
300-meetrise ringi. Laagri kaks kõige nooremat, 10-aastane Vaiko ja 11-
aastane Andreas ei löönud põnnama, vaid läksid otse läbi kraavi ja viisid 
oma meeskonna võidule. Ise olid nad lõpetades säravate silmadega ning 
haigeks ei jäänud ka keegi, sest kõiki ootas kuum saun.

Kahes telgis ei olnud puude varumise ja kütmisega mingeid probleeme. 
Kolmanda telgi rahvas ei saanud esimesel ööl sellega kuidagi hakkama. 
Tegeldi hoopis üksteise peale kaebamisega. Teisel päeval sai nendega na-
tukeseks maha istutud ja veel kord üle seletatud laagrielu põhimõtted ning 
eriti rõhutud meeskonnatöö vajalikkust. Ja oh imet, see toimis! Kas need 
olid õpetussõnad või töötas rohkem eelmisel ööl tuntud külmanäpistus, 
mis ei lasknud magada, kes seda täpselt teab. Kuid nende noorte puhul 
võib kindel olla, et edaspidiseks on saadud meeldejääv õppetund.

Laagri suurimaks tõmbenumb-
riks oli meditsiinisoomuk, mida 

uuriti nii seest kui ka väljast.
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Esialgu nappis aga veel kogemusi ja 
kahjuks staap siiski vallutati. Küllap 
järgmistel kordadel ollakse targe-
mad ja osatakse ootamatuteks olu-
kordadeks valmis olla.

Lisaks huvitavale tegevusele pidi 
valmis olema ka üsna argisteks as-
jadeks, nagu söögitegemine. Tun-
dus, et mõnigi noor sai kartulikoori-
misnoa esmakordselt kätte ja salati 
või supi valmistamisest ei olnud tal 
õrna aimugi. Kogenud juhendaja 
käe all saadi kõigist raskustest ke-
nasti üle ja koostöös valmis katlas 
suurepärane toit. Isu oli kõigil tänu 
looduses müttamisele nagunii hea. 

Kaks ja pool laagripäeva möödusid 
ruttu. Lõpurivistusel said kõik kaasa 
väikesed meened – noored Scout-
pataljoni ja Järvakandi valla poolt, 
juhendajad Kaitseliidu ja Järvakan-
di valla poolt. KK!

Kaitseliidu Rapla maleva noored õpivad tundma sidevahendeid. Laagris uuritakse lähemalt nii 
väikseid Motorola kui ka seljaskantavaid Harrisoni raadiojaamu. Foto: Vahur Licht

JALG JALA VASTU

Mängijate arv piiramatu. Mida rohkem, 
seda lõbusam.
Mängijad seisavad ringis. Valige mängu 
alustaja. Tema tõstab ühe oma jala (valib 
ise kas parema või vasaku) endast paremal 
seisva mängija ükskõik kumma jala kõrva-
le. Seejärel tõstab see mängija, kelle jalga 
just eelmine mängija puudutas, oma puu-
dutatud jala endast paremal oleva mängija 
ükskõik kumma jala juurde. Ja seejärel tõs-
tab ka kolmas mängija oma just puudutatud 
jala parempoolse naabri jala juurde jne. 

PEA MEELES! Edasi tohib tõsta ainult seda 
jalga, mida eelmine mängija oma jalaga 
puudutas. Seda aga, kas tõstad oma jala 
endast järgmise mängija parema või vasa-
ku jala juurde, võid ise valida. 
Püüa hoida tasakaalu! See, kes kaotab ta-
sakaalu, peab mängust lahkuma. 
Võitja on see, kes jääb viimasena püsti. 
Võitjaks võib kuulutada ka viimased 2–3 
mängijat, kes püsivad võrdselt pikka aega 
püsti ega kaota tasakaalu.
Head mängulusti!

SELTSKONNAMÄNG 
Selle lõbusa ja lihtsa mängu, mida saab mängida igal pool, kus on koos rohkem kui neli inimest, õpetas Põlva ma-
leva instruktor-noortejuht Aile Vals. Põlvamaa lapsed mängisid seda oma novembrikuus peetud laagris. Proovige 
järele! See ei nõua lisavahendeid, on ohutu ja lõbus!

 Joonis: Taive Kuuse
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Tekst: TAIVE KUUSE
FOTOD: KEIRI JAADLA

Detsembris kogunes peaaegu 
poolsada Tallinna maleva ko-
dutütart ja noorkotkast eriala-

laagrisse, et omandada uusi teadmi-
si kokk-perenaise, arvutispetsialisti, 
matkaja ja ajakirjaniku töö tarvis.

Tallinna maleva instruktor-noorte-
juhid Keiri Jaadla ja Maritana Kala 
jagasid lapsed nelja rühma. Kokad-
perenaised õppsid Sirle Baldes-
pordi ja Mari Kalbini käe all lauda 
katma ning serveerisid laagrilistele 
söögi. Matkagrupi juhendaja Ma-
rek Koppelmann kirjeldas varus-
tuse nõudeid vastavalt aastaajale. 

Tallinna noorte spetsialistide rivi täienes
Kodutütarde ja Noorte Kotkaste erialaõpe muudab rühma tegevuse mitmekesisemaks.

Naiskodu-
kaitsja Sirle 
Baldesport 
näitab pere-
naise eriala 
õppivatele 
kodutütardele 
Jekaterina 
Rudokile 
(vasakul) 
ja Birke 
Tauramile 
salvrätikute 
voltimise 
kunsti. 

“Matkama minnes on oluline lei-
da ilmastikuoludele vastav riietus, 
milleks pole kindlasti dressid,” 
kirjutas ajakirjanike rühma laag-
ris koostatud ajaleht Noorkotka ja 
Kodutütre Teataja. Ajakirjanikud 
õppisid koostama uudist ja panid 
kokku nimetatud ajalehe. IT-spet-
sialistide ülesanne oli ajaleht ku-
jundada. 

Ajakirjanikel oli võimalus teha elu 
esimesed intervjuud. Laagrit külas-
tasid seitsemevõistleja Kaie Kand ja 
ansambli White Label laulja Anna-
liisa Asveit. Intervjuud ilmusid laag-
ri ajalehes. Teisel päeval läksid kõik 
koos matkagrupi poolt ette valmis-
tatud linnamatkale.

Jaadla leiab, et Noorte Kotkaste ja 
Kodutütarde erikatsete kirjeldused 
on töös lastega vajalikud. “Erialade 
valik tagab aluspinna, mille najal te-
gevust mitmekesistada ja arendada. 

Tallinna maleva laste erialalaagrit külastav laulja Annaliisa Asveit (seisab) ansamblist White Label vastab noorte ajakirjanike küsimustele. 
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ERIALAD NOORTEORGANISATSIOONIDES
Noortel Kotkastel on kinnitatud 10 kohustuslikku ja 70 valikulist eriala.
Kodutütardel on 28 eriala. 

KODUTÜTRED OMANDASID TALLINNA MALEVA LAAGRIS JÄRGMISI ERIALAOSKUSI:
PERENAINE – oskab teha kodutöid, planeerida toitlustuse eelarvet ühe päeva lõikes, küpse-
tada ja valmistada hoidiseid, tunneb lauakombeid ja on kursis tervisliku toitumisega.
ARVUTISPETSIALIST – oskab kasutada levinumaid arvutiprogramme, rakendab oma oskusi 
rühma dokumentide vormistamisel.
MATKAJA – oskab matkakotti kokku panna, lõket teha, riietuda matkale sobivalt, orientee-
ruda ja tunneb kaarti, on käinud öisel matkal, tunneb taimi ning oskab kättesaadavatest 
asjadest toitu valmistada ja suudab metsas ellu jääda.
AJAKIRJANIK – on oma loomingut avaldanud koolilehes, valla lehes jne, teeb vähemalt ühe 
intervjuu aastas ja avaldab selle, teeb kaastööd rühma- ja ringkonnapäevikule.

NOORED KOTKAD OMANDASID TALLINNA MALEVA LAAGRIS JÄRGMISI ERIALAOSKUSI:
KOKK – tunneb maleva kasutuses olevaid välikeedukoldeid ja -katlaid ning köögivarustust 
ja oskab hoida korda, teab toiduainete riknemise tunnuseid, oskab koostada menüüd ja 
tunneb hügieeninõudeid.
ARVUTIKASUTAJA – omab ülevaadet arvutite ajaloost ja arengust, oskab arvutis tekstitööt-
lust (MS Word), koostada tabeleid (MS Exel), saata ja vastu võtta e-posti. 
LAAGRIKORRALDAJA – korraldab juhendaja juuresolekul ööpäevase matka, teab, mida mat-
kale kaasa võtta, tunneb vajalikku laagrivarustust, tunneb ära sobiva laagrikoha, oskab 
valmistada laagriehitisi, teab tervishoiu-, tuleohutus- ja looduskaitsenõudeid. 
AJAKIRJANIK – valdab emakeelt, toimetab noorkotkaste seina- või ajalehte, avaldab mee-
dias noorkotkaste tegevuse kohta vähemalt kolm artiklit.

Vastasel juhul jääks noortejuhi töö 
ehk ühekülgseks.” Ta ei näe põh-
just jagada lapsi vastavalt erialadele 
gruppidesse. “On hea, kui ühe rüh-
ma lapsed on omandanud erinevaid 
erialaoskusi, et siis kohustusi ja üles-
andeid vastavalt teadmistele rühma-
tegevuses jagada,” ütles Jaadla. 

Nagu kirjutas laagri ajaleht, on 
enamikul rühmadel nüüd olemas 
matkatark, ajakirjanik, IT-spetsia-
list ja kokk. “Õppimist meil jätkub, 
kuid algtase on kõigil olemas,” lisas 
Noorkotka ja Kodutütre Teataja toi-
metus.

Kodutütarde ja Noorte Koktaste or-
ganisatsioonid on välja töötanud 
erialade kirjeldused, mille seast lap-
sed saavad valida sobiva. Tüdrukute 
tarvis on loetletud 28 eriala, poiste 
valik ulatub 80ni. 

Järgmine Tallinna maleva erialalaa-
ger oli veebruari alguses, siis võeti 
ette meditsiiniõpe ja loomingulised 
erialad.  KK!

Jaanuari keskel kogunes töörühm, 
kes arutas Kaitseliidu Kooli vaba-
tahtliku noortejuhi kursuse muut-
mise korraldamist (loe ka Kaitse 
Kodu! 8/2006). Kursuse ülem Pille 
Veitmaa, mida otsustasite? 

Muutsime vabatahtliku noortejuhi 
ametikoha kirjeldust. Võt-
sime välja nõude, et 
noortejuht peab 
kindlasti olema 
kas Kaitseliidu 
või Naiskodu-
kaitse liige. 
Noortejuht 
on määratud 
maleva pea-
liku käskkir-
jaga rühma 
juhiks ja see-
läbi nagunii 
Ka i tse l i iduga 
seotud. Küll peab 
ta olema vähemalt 

18-aastane ja keskharidusega. Tema 
ülesandeks on juhtida noorsootööd, 
administreerida rühmatööd ning tu-
tuvustada organisatsiooni ja selle põ-
hiväärtusi, eesmärke. 

Otsustasime eraldada kursuse kavast 
esinemisoskuse õppe, mida soovijad 
saavad läbida pärast vabatahtliku 

noortejuhi kursuse lõpetamist. 
Samuti jätsime välja pro-

jektiõppe osa. Vaba-
nenud aja kasu-

tame tõhusama 
ürituste ja laagri 

korraldamise 
t u t v u s t a m i -
seks. Rohkem 
paneme rõh-
ku ürituste 
p r a k t i l i s e l e 
läbitegemise-

le, et noorteju-
hid saaksid juba 

kursusel selge kogemuse, mismoodi 
koondust või laagrit korraldada. 

Põhjalikult arutasime läbi ka õppeai-
nete sisu. Koostasime täpsemad tun-
nimaterjalid. 

Võtsime vastu otsuse liikuda suu-
nas, et edaspidi hakkavad koolitused 
toimuma piirkonniti – juhtmalevates. 
Sellel aastal on märtsis-aprillis kooli-
tus põhja piirkonna noortejuhtidele, 
sügisel lõuna piirkonna malevatele. 
2008. aastal aga peaks toimuma 
juba neli kursust – kõigis juhtmaleva-
tes. Selline üleminekuperiood annab 
võimaluse esiteks ettevõtmist eel-
avestada ja teiseks valmistada ette 
rohkem õpetajaid. 

26. veebruaril viimegi Kaitseliidu 
Koolis läbi esimese instruktorikur-
suse palgalistele noortejuhtidele, et 
õpetada neid oma teadmisi vabataht-
likele noortejuhtidele edastama. KK!

ÜKS KÜSIMUS

Pille Veitmaa. Foto: Taive Kuuse
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VIKTORIIN: VIIS KÜSIMUST

1. Selle relva (pildil) prototüüp valmis juba 1919. 
aastal. Konstruktor andis sellele hüüdnime Kae-
vikuluud. Seeriatootmisesse läks relv 1921. aastal. 
Ent üldise desarmeerimise ja relva kõrge hinna 
tõttu tabas säravat äriideed krahh. Siiski levis relv 
aegamisi politsei ja tsiviiltarbijate kasutusse, kus 
sellele tekkis uus hüüdnimi Gangsteri Viiul. Tagantjärele hinnatakse seda relva 
kahe sõja vahelise ajastu Ameerika disaini musternäidiseks. Vaatamata kallidu-
sele ja esimestele ebaõnnestumistele elas see relv koos modifi katsioonidega pika 
elu ning tegi viimati pauku 1990. aastate Jugoslaavia konfl iktides, kuhu sattus Tei-
se maailmasõja ajal abina partisanidele. See väga kuulus relv ka Eestimaal häält 
teinud. Mis relv see oli?

2. Pildil oleva mehe eluaastad olid 1928–
1976. Vaatamata oma kiiresti ja heitlikult põ-
lenud eluküünlale jättis ta sügava jälje Eesti 
Raadio ja Eesti Televisiooni ajalukku. Kirjuta-
nud näidendid “Avarii” (1962) ja “Lasud tui-
sus” (1976). On mitme tuntud Eesti telefi lmi 
(“Must habe tahab teada”, “Päev keemiata”, 
“Laulutaat” jpt) stsenarist. Suurima tuntuse 
sai ta aga Teise maailmasõja ainelise tele-
sarjaga, mida valmis 313 saadet. Tänaseks 

on selle rekordi ületanud üksnes teleseriaal “Õnne 13”. Kes oli see värvikas ajakir-
janik ja mis nime kandis 313 saate pikkune telesari?

3. 1944. aasta 16. septembril käivitas Saksa väejuhatus plaani nimega Aster. Selle 
plaani ajendas Soome ja Nõukogude Liidu vaherahu 4. septembril 1944. Sõjaaja-
loolaste arvates kulges plaan sakslastele enam-vähem edukalt. Milles seisnes 
plaan Aster? 

4. Kõrvalolev foto pärineb ühest 1944. aasta ap-
rillis tehtud ringvaatest nimega “Deutsche Wo-
chenschau”. Sellel pannakse ühe eestlase kaela 
Rüütliristi. Kes on see mees, kelle kaela pannakse 
Rüütliristi?

5. Soojalained det-
sembris ja jaanuaris 
suunasid mõtted taht-
matult ilma peale. Tavalisest sagedamini pöörduti nn 
ilmatarkade poole. Sellest ka küsimus, kes on oli see 
eelmise sajandi kuulus Vellavere ilmatark (eluaastad 
1909–1996). Ta jõudis omandada Tartu Ülikoolis kaks 
kõrgemat haridust (ühe agronoomia, teise bioloogia 
alal) ja saada tuntuks ka kui Vellavere nutriakasvataja. 
Elu lõpuni oli ta lahutamatu kaaslane piip, mistõttu ta 
sai rahva seas ka hüüdnime Piibuvana.

VASTUSED 

1. Thompsoni püstolkuulipilduja. 2. Valdo Pant, saade “Täna 25 aastat tagasi” (esi-
mene saade oli eetris 30. mail 1966 ja viimane 3. septembril 1970). 3. Saksa vägede 
evakueerumine Eestist. 4. Harald Nugiseks. 5. Vadim Želnin.
ORIENTEERUMISÜLESANNETE 
VASTUSED

KAITSE KODU! NR 7/2006
1. 31 –  nina peal, 32 – allikas, 
33 – rajal, 34 – metsatuka läänekülg, 
35 – kivi (mälestuskivi), 36 – aianurk, 
37 – küngas, 38 – tiiginurk, 39 – künka 
kirdejalam, 40 – radade ristumiskoht.
2. Kahe piktogrammiga märgitakse kuut eel-
loetletud legendi (31, 34, 36, 38, 39, 40).

KAITSE KODU! NR 8/2006
Esimesed individuaal-võistkondlikud 
Eesti meistrivõistlused orienteerumises 
peeti 27. septembril 1959 Nelijärvel, in-
dividuaalselt võitsid Riola Koppel ja Ülle 
Rooba (Kerem-Mõistlik), võistkondlikult 
Tartu orienteerujad.
2. Esimese orienteerumise MM-medali tõi 
Eestisse 1991. aastal o-jooksus Sixten 
Sild – see oli pronksmedal.

Ajakirja 7. numbris avaldatud orienteerumis-
küsimustele vastuseid ei saadetud, 8. numb-
ris avaldatud küsimustele vastas õigesti
VELLO MÜRK. Seekordne auhind kuulub talle. 

Aasta parima lahendaja auhinna saab 
JAAN KARELSOHN. 

MÄLUMÄNGUKÜSIMUSTE 
VASTUSED
KAITSE KODU! NR 7/2006
1. Juhan Smuul. 2. Julius Kuperjanov. 
3. Kagu. 4. Pedja jõgi. 5. Johan Laido-
ner. 6. Sel päeval läks eetrisse Ees-
ti Televisiooni esimene värvisaade. 
7. Juhan Peegel. 8. Kaarli kirikus. 
9. Vintri dessant. 10. Noor-Eesti.
Loosi tahtel saab auhinna 
BERIT JÄRVELA-JANE.

KAITSE KODU! NR 8/2006
1. Jüri Parijõgi. 2. Narva. 3. Hino järv. 
4. Aleksander Suvorov. 5. Bruno Junk.
6. 1. detsembrist 1919 on Tartu Üli-
koolis ametlikuks õppekeeleks eesti 
keel. 7. Utria dessant. 8. Ülo Uluots 
(Jüri Uluotsa vennapoeg). 9. Harilik 
saar. 10. 21. detsembrist ehk tooma-
päevast.
Loosi tahtel saab auhinna AGO AINELO. 

Toimetus võtab võitjatega ühendust
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VÄLIKOKA RETSEPTIRAAMATUST

VARIA

SUMMARY

Tekst: ELLE VINNI, 
Naiskodukaitse Kirde piirkonna vanem

Eelmisel aastal kutsus Tapa Väl-
jaõppekeskus (VÕK) Naiskodu-
kaitse appi sõduritele välitoitlus-

tamist õpetama. See oli hea võimalus 
proovida oma teadmisi ja oskusi ja-
gada ka väljapoole organisatsiooni. 

Kursus erines Naiskodukaitse väli-
toitlustuskursustest. Kursuse ülem 
Irina Raudsepp töötab Tapal söökla-
juhatajana ja on sõdureid õpetanud 
varemgi. 

Nädal õpetati noormeestele teoo-
riat, teine kulus praktikale. Ajatee-
nijatel olid ka keskkonnatunnid, kus 
räägiti, mida tuleks jälgida maasti-
kul, kui õppused on lõppenud.  

Eriti põnev oli Tapa VÕK välitoitlus-
tuskursuse praktiline osa. Töö käis 
kolmes rühmas. Õpetasime aurukat-

Naiskodukaitse koostöö Tapa Väljaõppekeskusega

laga töötamise põhimõtteid ja prak-
tilist toidu valmistamist. 

Esimesel päeval oli kõik pisut oota-
matu: aur sai valmis kuidagi äkki ja 
kõik kohad olid kohe seda täis ka. 
Ma ei olnud kontrollinud noormees-
te paigaldatud voolikute kinnitusi ja 
selgus, et kõik need lasid läbi. 

Seni pole me välitoitlustamiskursuse 
raames saanud õpetada naistele au-
rukatlaga töötamist (sest meil siiani 
ei ole olnud ühtegi sellist riistapuud). 
Tapal sain innustust ja mõtteid ning 
õppisin häid nippe, mida saan kasu-
tada Naiskodukaitse välikoka kur-
susel. Tänavu saame juba naisko-
dukaitsjatelegi õpetada aurukatlaga 
töötamist. 

Tänan Merlis Jusupovit ja Irina 
Raudseppa Tapa Väljaõppekesku-
sest – nad olid nii vastutulelikud ja 
andsid mulle võimaluse uuteks ko-
gemusteks. KK!

Naiskodukaitse Kirde piirkonna vanem ELLE VINNI soovitab

HERNESUPP (1 portsjon = 500 g)

Koostisained 1 portsjon 10 portsjonit 100 portsjonit

Suitsuliha 200 g 2 kg 20kg

Kuivatatud herned 150 g 1,5 kg 15 kg

Porgand 30 g 300 g 3 kg

Sibul 20 g 200 g 2 kg

Taluvõi 20 g 200 g 2 kg

Vesi 2,5 dl 2,5 l 25 l

Sool 1 g 1–2 tl 0,25–0,5 dl

Pipar näpuotsatäis 1 g 10 g

VALMISTAMINE
Leota kuivatatud herneid 12 tundi külmas 
vees. Keeda valmis lihapuljong. Pane 
kurnatud puljongisse leotatud herned ja 
keeda umbes 1,5 tundi. Lõika puhastatud 
juurviljad väikesteks kuubikuteks, kuu-
muta kergelt võis ja lisa supile.

NÄPUNÄITED
Serveeri koos praesaia või röstsaiakuubikutega.
Suitsuliha asemel võib kasutada ka suitsusearibi, tavalist sea- või veiseliha vas-
tavalt maitse-eelistusele.
Kui keedad hernesuppi vastlapäevaks, ära unusta magustoiduks pakkuda vast-
lakukleid.

PATROL RAIDS OF DISTANT SURVEILLANCE: 
WHERE TO PROCEED?
Utria Dessant 2007 was the hardest patrol 
competition held during the last fi ve years in 
Estonia. Approximately a 100 km had to be 
passed through in two days. Erna Raid see-
med rather like a holiday camp in comparison 
with Utria Dessant 2007 for experienced mi-
litary sportsmen. Some participants yet had 
doubts that patrol raids of distant surveil-
lance will loose its military diversion mission 
of surveillance. The task of surveillance that 
should be of essence of the raid has become 
like a foot race in the forest which no longer 
has a military meaning. These are reasons for 
the author to propose some ideas for the re-
vival of the raid: organising a public analysis 
of reports of surveillance tasks for the rep-
resentatives of teams, appointing a contact 
person of support persons at the organising 
staff, organising the performance of commu-
nication tasks as a radio communication in 
reality. The purpose of a long raid should be a 
particular task. Referees should be capable of 
an immediate feedback and the competitors 
ought to be received in a warm tent in the fi -
nish. Pp. 10–11.

CHAPLAINS OF KAITSELIIT CONFERRED THE 
FIRST TIME
The chaplains of Kaitseliit (Defence League) 
gathered to the School of Kaitseliit in Alu 
Manor in the beginning of January to discuss 
their possibilities and expectations of the De-
fence League Regional Units for an effi cient 
application of the chaplains the fi rst time in 
the history of restored Kaitseliit. Major Rai-
vo Lumiste, the commander of Kaitseliit and 
other leaders of Kaitseliit were received. 
Psychological consultation and education of 
morality and ethics were regarded as impor-
tant tasks of chaplains. The senior chaplain 
Gustav Kutsar mentioned that the fi rst confe-
rence turned out to be more necessary than 
expected. The feedback lists indicated that 
the conference was regarded as important 
and that it should become a tradition. P. 18.

FINNS TAUGHT GUERILLA SKILLS TO THE 
MEMBERS OF KAITSELIIT FROM SAUE
Two divisions of men with guerilla skills have 
been trained in Saue Company during four 
years with the assistance of Finnish reser-
ve offi cers. They will leave for the forest for 
four days to practice their skills during the 
training in the forthcoming autumn. The con-
ditions will be corresponding to the reality of 
guerilla groups. “The Finns are capable of a 
reasonable training because their training is 
based on battle experiences. The knowledge 
has continuously been maintained, analysed 
and completed,” second lieutenant Vello Sii-
dar describes the mental background of the 
training. The obtained skills are planned to 
apply on the real landscape and to practice 
in a required crew. The guerilla skills are con-
sidered as obtained by men of Harju Regional 
Unit of Kaitseliit thereafter and new app-
licants are planned to be trained. Pp. 25–27.




