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JÕUSTRUKTUURIDE SPORDIMÄNGUD

Kaitseliidu võistkond saavutas 13. au-
gustil Rakveres peetud II jõustruktuu-
ride spordimängudel üheksa võistkonna 
seas neljanda koha. Kaitseliit sai ala-
võidud köieveos ja laskmises, kerge-
jõustikus saavutati teine koht ja males 
jagati kolmandat-neljandat kohta. Män-
gudel osales Kaitseliidust 65 sportlast 
peaaegu kõikidest malevatest. Kokku 
osales jõudtruktuuride spordimängudel 
üle 400 sportlase.
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ERNA RETKE EDUKAIMATEKS OLID 
PÕLVA KAITSELIITLASED  
Tänavune Erna retk tõi välja tõsiasja, et ka troopi-
kakuumus ei suuda tahtelisi kaugluurajaid murda, 
sest keegi ei katkestanud ja uus põlvkond murrab 
Erna tippu. Viimast tõdemust täiendas fakt, et pool 
pingelises lõppjooksus end võitjaks rebinud Kaitseliidu 
Põlva maleva meeskonnast pole veel ajateenistuseski 
käinud. Tõsi, neil on sõjaline väljaõpe Kaitseliidust 
ja trumpässana tagataskus tugev rahvatantsuko-
gemus, mis on ju lauluväe kõrval eestluse teine 
salarelv. Siiski on vanadel Erna huntidel tänavu, 
mille üle mõelda. Mõtted võiksid olla siiski rõõm-
sad, sest järelkasv näitab, et ei ole mehemeel siin 
surnud veel ja vajadusel jätkub neid, kes ei kõhkle 
vaba Eesti eest oma oskusi rakendada. Vt lk 7–9 
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Vabatahtlik riigikaitse on tulnud, 
et jääda

Enam kui kaks aastakümmet on Kaitseliit taas koondanud oma lippude alla 
mehi ja naisi kõikjalt Eestist, et riik oleks kaitstud ja kodanike turvalisus ta-
gatud ka siis, kui riigiteenistujatel on nädalavahetuseks kabinetiuks lukku 

keeratud või kasarmud parasjagu ajateenistuse lõpetanud sõduritest tühjad. 
Kaks aastakümmet on üles ehitatud riigikaitseliste ülesannetega vabatahtlikku 
organisatsiooni, mis koondab inimesi ja vahendeid ajaks ja puhuks, kui riigi-
struktuuridel nappus kätte tuleb. Kaks aastakümmet on tehtud puust ja punaseks 
seda ette neile kitsa silmavaatega inimestele, kes räägivad, et Euroopa ei mõista 
meid, ja kes kardavad rahva vaba tahte avaldumist riigi püsimist puudutavates 
küsimustes.

Nende kahe aastakümne vältel on taastamisaastate kaitseliitlaste ja naiskodu-
kaitsjate kõrvale kasvanud uus põlvkond vabatahtlikke riigikaitsjaid – nende oma 
poegi ja tütreid. Nemad ei ole kogenud nõukaaja hirme ega solvanguid, nendel 
pole vaja kätte maksta ajapikku abstraktseks muutuva ülekohtu eest. Nendel pole 
ka vajadust oma tugevust tunnetades ajaloolisi oponente mõttetult solvata ja pro-
votseerida, nagu seda on teinud mõni Kaitseliitu imbunud tühikargaja. Uus põlv-
kond tahab vaid vabalt vabal maal elada, olles valmis selleks vajadusel kasutama 
ka sõjalisi oskusi. Uus põlvkond toob kaitseväeteenistusest ja välismissioonidelt 
Kaitseliitu kaasa uue aja sõjapidamiskogemusi, mis võimaldavad üha vähendada 
kaitseväe ja Kaitseliidu suutlikkuse erinevusi. Noorte kasvav soov Kaitseliitu pa-
nustada näitab, et oleme arenenud õiges suunas.

Nende kahe aastakümne vältel on erinevatel riigielu tasanditel selgeks vaieldud 
paljud põhimõtted ja kokku lepitud tegutsemismudelid. Kaitseliit on kirjutatud 
sisse pikaajalistesse riigikaitseprojektidesse ja sõjalise arengu programmidesse. 
Vabatahtlikkusel põhinevat riigikaitset ei saa Eestis enam mõne ametniku suvaga 
olematusse kirjutada.

Kuid Kaitseliit ei saa loorberitel puhata. Üha keerukamaks muutuvad ülesanded 
nõuavad üha paremat väljaõpet ja varustust. Küllap pole kaugel aeg, mil kaitse-
väe ohvitserid hakkavad arvukalt rotatsiooni korras Kaitseliidus teenistuses käi-
ma. Kindlasti suureneb riigi huvi kompenseerida vabatahtlikele pealikele nende 
Kaitseliidu hüvanguks tehtav töö ja paranevad väljavaated ka reservis olles tee-
nistuses edeneda. Mõistagi tuleb võtta riigikaitsele pühendatud panus tulevikus 
arvesse näiteks pensioniarvestuses. On veel palju häid mõtteid, mida vabatahtli-
kud saavad malevates peetavatel üldkoosolekutel riigikaitse ja Kaitseliidu tulevik-
ku puudutavates küsimustes välja pakkuda. Seepärast esitagem ja formuleerigem 
juriidiliselt pädevalt oma seisukohad. Meie ühine vaba tulevik väärib seda. KK!
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UUDISED

Tekst: HANNES TOOMSALU 

Läti Zemessardze ülem kolonel 
Juris Zeibārts ja Kaitseliidu ülem 
kolonelleitnant Raivo Lumiste 

kohtusid 8. juulil Lätis Alūksnes, et 
arutada 2011. aasta koostööprog-
rammide üle ja allkirjastada vastas-
tikuste kavatsuste protokoll. See on 
esimene kord pärast taasiseseisvu-
mist, kui Eesti ja Läti vabatahtlikud 
riigikaitseorganisatsioonid sellise 
leppe sõlmisid. Küll on vastavaid 
leppeid allkirjastanud mõlema rii-
gi riigikaitselised noorteorganisat-
sioonid. 

2011. aastal on kavas teha Läti 2. 
kaitseringkonna ja Lääne kaitse-
ringkonna koostööd regionaalsete 
õppuste ning Leedus korraldata-
va rahvusvahelise õppuse “Amber 
Hope 2011” raames.  Traditsioo-
niliselt on koostööplaanis spordi-
võistlused ja riiklike aastapäevade 
tähistamine. Oluliselt on kasvanud 
Kaitseliidu piiriäärsete malevate 
ja Zemessardze üksuste koostöö. 
Ülemad leidsid, et üksuse tasemel 
koostöö, eriti piiri ääres, on oluli-

Zemessardze ja Kaitseliidu ülem kinnitasid koostöövajadust

ne, et tagada lühikese reageerimis-
ajaga toetus ja abi.

Kaitseliidu ülemale tutvustati Gulbe-
ne jalaväepataljoni ja Alūksne kee-
miakaitseüksust. Kolonel Zeibārts 
andis ülevaate 1. juulist kehtivast Ze-
messardze seadusest, mis reguleerib 

Läti Zemessardze ülem kolonel Juris Zeibārts ja Kaitseliidu ülem kolonelleitnant Raivo Lumis-
te allkirjastavad organisatsioonide vastastikuste kavatsuste protokolli.

Kaitseliidu Kooli sünnipäeval, 
26. juunil avati Alu mõisapargis 
1940. aastal okupantide lõhu-

tud Rapla vabadussamba tükkidest 
valminud mälestusmärkide mäles-
tusmärk. Selle loomist taganud selt-
sing Kivihunta andis mälestusmärgi 
üle Kaitseliidu Koolile ja lõpetas te-
gevuse.

1923. aastal püstitatud Saaremaa 
dolomiidist 6,4 m kõrguse Rapla va-
badussamba kavandi autor oli Jaan 
Koort. Pärast mälestussamba lõhku-
mist kasutati kiviplokke Alu masina-
traktorijaama kütusehoidla ehitusel 
vundamendina. Sama hoone valvur 
avastas kivitükid 1961. aastal. Et 
sammas taaselustada, kaevati mä-
lestusmärgi jäänused senisest asu-
kohast Alu mõisapargi servas 1988. 
aastal välja. Vanade sambatükkide 
kasutamine uue samba loomisel ei 
olnud aga otstarbekaks ja 23. juunil 
1989 Rapla kirikuaias avatud samba 

vabatahtlike osalust sõjalises riigi-
kaitses. Kaitseliidu ülema hinnangul 
reguleerib seadus osalt neid küsimu-
si, mis on Eestis juba reguleeritud. 
Samas on seaduses aspekte, millele 
koostatav kaitseväeteenistuse seadus 
pole tähelepanu osutanud, kuid mis 
vajaksid reguleerimist ka Eestis. KK!

Mälestusmärk lõhutud mälestusmärkidele

rajamisel neid ei kasutatud, vaid jäe-
ti ootama edasist saatust. Neid hoiti 
esmalt Mahtra talurahvamuuseumi 
juures, hiljem Rapla kirikuaia pargi 
tagaosas.

Kaitseliidu Kooli ülem leitnant Rii-
na Nemvalts võttis mälestusmärgi 
autundega Kaitseliidu Kooli hoole 

alla. Ta nimetas toimuvat kaitse-
liitlaste heaks algatuseks, mis süm-
boliseerib vabatahtlikkuse jõudu. 
“Idee nimel on inimesed võimeli-
sed korda saatma imesid: nii võideti 
Vabadussõda, taastati Eesti iseseis-
vus ja taasloodi Kaitseliit. Ükskõik, 
kui väikesteks tükkideks võõras 
jõud meid ühel õnnetul hetkel ka ei 
purusta, kandev idee, kindel siht ja 
vaba tahe aitavad alati uue terviku 
üles ehitada,” rääkis Nemvalts.

Kivihunta liikmed, tänu kellele Rap-
la vabadussamba tükid uueks kuns-
titõeks kasvasid, olid endise Rapla 
kihelkonna kodanikud Maidu Aus, 
Olev Kalmus, Rein Kokker, Vahur 
Põder, Taivo Roomann, Toomas 
Tõnisson, Tõnis Tõnisson ja Tõnu 
Veiler. Sama seltskond, lisaks kaks 
nüüdseks lahkunud meest Peeter 
Stukis ja Jüri Lattik, oli tegus ka sel-
le nimel, et Rapla vabadussammas 
taastati. KK!
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KAITSETAHE

Kaitseliidu liikmetele saadeti 
operatiivsed sõnumid ja loodi 

meeskond, et saata vabatahtli-
kud appi Väike-Maarja valda.

Tekst: KRISTEL KITSING

Äikesetormis, mis möllas Eestis 
8. augusti õhtul, sai kõige enam 
kannatada Lääne-Virumaa. 

Kaitseliidu Viru malev oli valmis 
andma kuni 15 meest appi Väike-
Maarja tormikahjustusi likvidee-
rima, seejuures koristama puid ka 
raskesti läbipääsetavates kohtades. 

ABI VAJAS EELKÕIGE VÄIKE-MAARJA

Kaitseliidu liikmetele saadeti opera-
tiivsed sõnumid ja loodi meeskond, 
et saata vabatahtlikud appi Väike-
Maarja valda ja vajadusel ka mu-
jale. Lääne-Viru maavanem Einar 
Vallbaum tutvus olukorraga Kunda 
linnas ja Sõmeru vallas ning koos 
Kaitseliidu Viru maleva pealiku 
kapten Rudolf Jeeseri ja väljaõppe-
ülemaga staabiülema ülesannetes 
leitnant Erik Sillaga külastati Rakke 
ja Väike-Maarja valda. Maavanema 
sõnul oli olukord kõige kurvem Väi-
ke-Maarjas. Kunda linn, Sõmeru ja 
Rakke vald lubasid oma jõududega 
hakkama saada. Ilmajaam mõõtis 
8. augusti äikeseraju ajal kõige tu-
gevama tormi-iili Väike-Maarjas, 
kus tuule kiirus ulatus 36,5 meetrini 
sekundis. 

9. augustil kella 18 paiku võttis Ida-
Eesti päästekeskus ühendust Kait-
seliidu Viru malevaga ja esitas ame-
tiabi taotluse elektrigeneraatorite 
saamiseks, et tagada elektrivool se-
niks, kuni Eesti Energia taastab ta-
vaühenduse EMT mastis. Kell 19.15 
olid Viru maleva esindajad koos 
kuuekilovatise generaatoriga valmis 
sõitma ükskõik millisesse Lääne-Vi-
rumaa piirkonda. Ida-Eesti pääste-
keskuse direktor Ailar Holzmann 
otsustas, et selleks kohaks saab ole-
ma Väike-Maarja 
külje all asuv EMT 
Ebavere mobiili-
mast, põhjuseks 
loomulikult see, et 
tagada tormkah-
justuste piirkonnas nii hädavajalik 
side. Kell 21.12 oli Ebavere mast 

Kaitseliidu Viru malev aitas 
orkaanikahjustustest võitu saada

taas opereerimisvõimeline. Kait-
seliit tagas elektritoite seniks, kuni 
Eesti Energia taastas tavaühenduse 
Ebavere mastis.

SUURE PAPLI MAHAVÕTMINE

Kapten Rudolf Jeeseri sõnul oli nii 
kiire tegutsemine võimalik ainult 
tänu sellele, et toimib jõustruktuu-
riüksuste igapäe-
vane teabevahe-
tus ja eelnevalt 
on läbi mängitud 
erinevaid häda-
abiolukordi. 

10. augustil kell 18 saatis Kaitseliit 
Väike-Maarja valda looduskahjude 
likvideerimiseks lisajõude. Raielan-
ki meenutavas alevikus tegid kait-

seliitlased tööd 
h ä m a r d u m i s e n i 
ja muutsid Väike-
Maarja üldilmet 
märgatavalt. “Täna 
hommikul oli alevi-

ku üldilme märgatavalt parem ega 
meenutanud enam raielanki – kait-

seliitlased tegid ära suure töö,” rää-
kis valla infojuht Hilja Pakkanen 11. 
augustil.

Väike-Maarja vallavanema Urmas 
Tamme sõnul oli abilisi kohal 18 ja 
töötati õhtul poole kümneni. Kapten 
Jeeseri sõnul olid töödel abis ka neli 
Viru maleva noorkotkast. Tööotsad 
juhatas kätte Väike-Maarja abival-

lavanem Kaarel 
Moisa. Saetöid 
tehti lisaks kesk-
väljaku suure papli 
mahavõtmisele ka 
surnuaias, kiriku 
juures, maantee 

ääres ja algkoolihoone kõrval. 

Keskväljaku suure papli mahavõt-
mine oli omaette tegu: vaja oli sul-
geda liiklus Rakvere-Jõgeva-Tartu 
maanteel. Leida tuli oskaja ja julge 
mees kõrgustes tööd tegema. Suure 
panuse andsid Väike-Maarja tava-
pärase ilme taastamisel Viru ma-
leva staabitöötajad, kaasatud olid 
vabatahtlikud kaitseliitlased Tapalt, 
Kundast ja Rakverest. KK!

Kaitseliidu Viru maleva võitlusgrupi ülem nooremleitnant Sven Neudorf päästab Väike-Maar-
jas taas valla tormis langenud puude tõttu suletud tee Rakverest Tartusse.

Suure panuse andsid Väike-Maarja 
tavapärase ilme taastamisel Viru 

maleva staabitöötajad, kaasatud 
olid vabatahtlikud kaitseliitlased 
Tapalt, Kundast ja Rakverest.
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ERNA RETK 2010

Tekst: AARE LEPASTE

Maailma ühe raskeima sõjalise 
võistluse Erna retke võitis tä-
navu startinud 24 võistkonna 

seas Kaitseliidu Põlva maleva esin-
dus koosseisus Kauri Kütt, Lauri 
Lutsar, Olavi Ottas ja Andrei Svištš, 
kellele järgnenud Scoutspataljoni 
tiimis lõi kaasa Põlva maleva kaitse-
liitlane Martin Mõtsar.

KAHEL KÕRGEIMAL POODIUMIKOHAL 
PÕLVALASED

“Tänavuse retke tulemina võib kõhk-
lematult öelda, et Põlva mehed olid 
parimad, sest just meie kaitseliitlas-
te osalusel hõivati poodiumi kaks 
kõrgeimat kohta,” tunnustas Põlva 
maleva pealik major Tarmo Sütt 
võistlejaid. “Esikoht sellisel võistlu-
sel on ülikõva tegu. Esikoht neljaliik-
meliselt võistkonnalt, millest kaks 
noorimat liiget pole isegi ajateenis-
tust läbinud, näitab Kaitseliidu väl-
jaõppe kõrget taset ja instruktorite 
professionaalsust,” ütles ta. 

Võistlejate ja neid saatnud tugigru-
pi hinnangul oli tänavune võistlus 
pingeline esimesest kontrollpunk-
tist alates. Kaitseliidu Põlva ja Järva 
maleva esindus ning Scoutspataljani 
võistkond rebisid kohe alguses teis-
test tugevalt ette. Scoutspataljoni ja 
Põlva kaitseliitlaste rebimine käis vii-
mase hetkeni, päädides Põlva vähem 
kui ühepunktilise võiduga. Alguses 
esikolmikusse pürginud Järva maleva 
esindus pidi leppima viienda kohaga 
Kaitsevõe Ühendatud Õppeasutuste 
Kõrgema Sõjakooli järel, kolmanda-
na lõpetas Kaitseliidu Tartu maleva 
II võistkond. Parimate välisvõistkon-
dadena lõpetasid Leedu 15. ja Belgia 
16. kohal. Alutaguse maleva naiskond 
võitles välja 21. koha, edestades Root-
si, Soome ja Taani meeskonda.

OTSUSTAVAKS SAI LÕPPJOOKS

“Kuigi pingelised olid kõik võist-
luspäevad, määras lõppjärjestuse 

Erna retke edukaimateks olid
Põlva kaitseliitlased

võistlejatelt viimased jõuvarud võt-
nud lõppjooks, enne mida edes-
tas Scoutspataljon mõne punktiga 
põlvalasi,” iseloomustas major Sütt 
retke käiku. Tänavune retk oli läinu-
daastasest 24 tunni võrra pikem ja 
vastutegevus tegutses esimest korda 
kogu võistlusalal. Sellele vaatama lõ-
petasid kõik startinud 24 võistkonda 
täies koosseisus ja ainsateks tervise-
hädadeks olid rakku hõõrutud jalad.

“Kõige rohkem piinas võistlejaid 
mõistagi kuum ilm, mis nõudis 
väga täpset jõuvarude arvestamist. 
Kõikides kontrollpunktides ootas 
võistlejaid joogivesi, kuid sellele 

vaatamata nõudis tavatult palav 
suvi vajadust õigesti käituda, et ei 
tekiks dehüdratsiooni. Pelgalt joo-
givee tarbimine viib teadupärast 
kehast higistamisega välja ka soolad 
ning sellepärast olid meestel kaasas 
igasugused taastavad geelid ja ka 
sool,” rääkis Sütt.

Füüsilist vastupidavust nõudnud 
ülesannetest oli märkimisväärne nn 
raskuste kandmine. Võistlusolukor-
ras tähendas see 50-kilogrammise 
liivakoti kandmist üle soo üheksa 
kilomeetri pikkusel distantsil, sh ka 
veetakistust ületades.

Major Sütt tunnistas, et retke viima-
sed tunnid, täpsemalt lõppjooksu 
tulemuste ootamine oli temale kõi-
ge närvesöövam aeg. “Enne lõpp-
jooksu olime Scoutspataljonist viie 
punktiga maas, mis tähendas küll 
kindlat teist kohta, kuid samas siis-
ki ka võiduvõimalust. Kergendatult 
hingasin alles pärast lõpuprotokolli 
allkirjastamist ja Põlva võidust tea-
vitanud pressiteate väljastamist,” 
sõnas Sütt.

Kaitseliidu Põlva malev kingib Erna 
retke võitjavõistkonnale korralikud 
sõdurisaapad, mille paar maksab 
umbes 4000 krooni. KK!

Erna retke pressiesindaja 
URMAS REITELMANN:
Erna retk 2010 algas piduliku rivistu-
sega 4. augusti hommikul Tallinnas 
Jüriöö pargis. Iga-aastase tavana 
mälestasid võistluse korraldajad pär-
gade panekuga Kautla memoriaalil 
seal 1941. aastal Punaarmee poolt 
mõrvatud külarahvast ja sõjapõge-
nikke. Võistlus algas 4. augustil kell 
16 dessandiga Eesti mereväe laevalt 
Tasuja ja piirivalvelaevalt Valvas Sal-
mistu rannale ning lõppes 7. augustil 
lõppjooksuga. Võistluse pidulik lõpe-
tamine oli laupäeva õhtul Erna retke 
baaslaagris Läsnal.

Kaitseliidu Põlva malevale tõid Erna retkelt esikoha Kauri Kütt (19), Olavi Ottas (25), Lauri 
Lutsar (24) ja Andrei Svištš (19).
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ERNA RETK 2010

Erna koondkompanii: 96 võistlejat ehk 24 võistkonda kuuest riigist koos 
saatjate ja vaatlejatega avarivistuselt Jüriöö pargis retkele marssimas.

Alutaguse naiskond on Salmistus randa jõudnud.

Erna koondkompanii Salmistus rünnakuhoogu kogumas. Belgia võistkond oma isemoodi relvadega FN F2000.

Taani võistkond suundub koondkontrollpunktis värvikuulirelvadega
kuulipildujapesa hävitama. Rootsi võistkond koondkontrollpunktis relvapuslet harutamas.

Finišeerimise stiilinäide Leedu võistkonnalt.
Alutaguse kaitseliitlane nooremseersant Annely Kauril tänab finišis 
teda sünnipäeva puhul õnnitlema tulnute arvukat seltskonda.
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ERNA RETK 2010

Tekst: AARE LEPASTE

Küsimusele, mis tänavusest ret-
kest enim meelde jäi, vastas 
Erna retke võitnud Kaitseliidu 

Põlva maleva võistkonna liige Lauri 
Lutsar: “Lõppjooks. Raudselt lõpp-
jooks. Neli ja pool kilomeetrit joosta 
mäest alla ja mäest üles, teades, et 
iga künka otsa jõudes tiirlevad sil-
me ees värvilised rõngad.”

PEAMINE OLI KOOSTÖÖ

Kui Olavi Ottas, Kauri Kütt ja Andrei 
Svištš on Erna retkel nüüdseks osa-
lenud kaks korda, siis Lauri Lutsar 
tõestas Erna radadel oma võitlus-
vaimu juba kolmandat korda. Enim 
kogemusi omav Lutsar ei väsi kiit-
mast Põlva võistkonna koostööd. 
“Samas koosseisus osalesime ka 
mullu, toona saavutasime kahek-
sanda koha ja võtsime juba siis ees-
märgiks tulemust oluliselt paranda-
da. Koostöö ongi see märksõna, mis 
tagas edu, sest spetsiaal set trenni 
me kahe võistluse vahel teinud ei 
ole. Võistkonna noorimad mehed, 
19-aastased Kauri Kütt ja Andrei 
Svištš pole veel ajateenistustki läbi-
nud, aga tegutsesid rajal kui vanad 
olijad,” rääkis Lutsar.

Lutsar ja Ottas võitsid 2004. aastal 
oma meeskonnaga ka Eel-Erna, kuid 
lõppvõistlusele vahepeal ajateenis-
tusse kutsutud Ottas ei jõudnud. 
“Teda ei lastud Erna ajaks väeosast 

Tänavuse Erna retke võitja muljeid

välja, sest see pidi liiga lapsik võist-
lus olema,” selgitas Lutsar ja lisas, et 
sel moel lõhenenud meeskond kat-
kestas toona põhivõistlusel. See väe-
osa, kus Ottas 2004. aastal teenis, jäi 
tänavu Erna retkel kümnendaks.

Erna retkel jäid Põlva võistlejatele sil-
ma sellised põlismetsad, mis Eesti-
maad nende meelest küll ilusamaks 
ei muuda. “Kui metsas kõndides läbid 
tunniga vaid kilomeetri, tekib puhuti 
küsimus, kas selliseid risu-räsu ot-
sast otsani täis põlislaasi ikka on väga 
vaja,” arutlesid võistlejad.

OMA NIPP: KERGED SELJAKOTID

Kontrollpunktides oli Põlva võistle-
jate meelest üksikuid möödalaskmisi, 
mida nii pika traditsiooniga võistlustel 
ei tohiks enam olla. “Näiteks unustati 

Lauri Lutsar tekitas oma silmatorkava soenguga kogu Erna jooksul rõõmsat elevust ja pakkus 
äratundmisrõõmu.

Kõikide Erna võistkondade randumine Sal-
mistu rannas n-ö kompanii koosseisus.

välja panna järgmise punkti koordi-
naadid. Ka kohtunikke oli ilmselt vähe 
instrueeritud ja ülesannete kirjeldusi 
võis vahel mitmeti tõlgendada,” loet-
les Lutsar. Huvitaivamateks punkti-
deks peeti püünismiini valmistamist 
ja relvade kokkupanekut. 

Tuginedes senistele kogemuste-
le võtsid Kaitseliidu Põlva maleva 
võistlejad Erna rajale kaasa vaid ko-
hustusliku varustuse, jättes maha 
magamisalused, telkmantlid ja 
magamiskotid, mis muutsid teiste 
võistlejate seljakotid tunduvalt ras-
kemaks. “Näiteks piirivalvurite sel-
jakotid olid meie omadega võrreldes 
stardis kindlasti enam kui kaks kor-
da raskemad. Kohustuslik varustus 
seevastu ei kaalu suurt midagi,” sel-
gitas Lutsar. Ainsa lisavarustusena 
olid põlvalastel rajal kaasas priimus 
ja katelokikaas vee soojendamiseks. 

“Kui rajal olles oli mu ainus mõte, et 
ehk leian endas järgmisel aastal nii 
palju jõudu, et teha retk kaasa võist-
konna esindajana, siis nüüd on selge, 
et aasta pärast ootab ees uus võist-
lus,” kinnitas Lutsar valmisolekut 
2011. aastal esikohta kaitsta. KK!

VALLATU LISAPALA

Erna retke seniste meediakajastuste 
põhjal on selge, et võistlust jäädvus-
tanud fotograafide seas kujunes po-
pulaarseimaks võistlejaks vallatult 
punaseks võõbatud juuksetukaga 
Lauri Lutsar. “Ma täitsa usun seda, 
aga tegelikult pidi mu soeng olema 
rahvuslipu värvides. Et ma aga lipu-
sinist püsivärvi ei leidnud, olin päev 
enne võistlust sunnitud juuksed pu-
naseks värvima, sest skungilikult 
mustvalget värvikombinatsiooni ei 
pidanud ma võimalikuks,” ütleb Lut-
sar muheledes.
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MAAILMAPILK

Tekst: MART HELME

Ühiskond kui muster, sõjavägi kui muster

Algtasandil – sellel, mille teadlased praeguseks lahti 
muukida on suutnud – koosneb maailm kindlatest 
korrapärastest mustritest. Kusjuures ükskõik kui 

järjekindlalt neid mustreid eksperimentide käigus ka 
segi paisatud pole, korrastuvad nad mõne aja möödu-
des uuesti. Sama näib kehtivat inimühiskonna puhul. 
Kui tahes suurtesse segadustesse ja kaosesse ühiskon-
nad teatud ekstreemsetes olukordades ka ei satu, kor-
rastuvad nad mingi aja möödudes ometi taas. Ja ikka 
ühesuguse mustri järgi. Selleks mustriks on perekond, 
kogukond, rahvus. Mis tahes sotsiaalseid eksperimen-
te radikaalid – eelkõige vasakpoolsed – selle mustri hä-
vitamiseks ka ette võtnud pole, on korrastunud ühis-
kond kui kindel muster ometi uuesti. 

Üheks äärmuslikemaks näiteks sellisest eksperimen-
dist oli kahtlemata esimees Mao suur hüpe, mille 
käigus koondati inimesed muu hulgas tohututesse 
kommuunidesse, kus nende seniseid perekondlikke, 
sugukondlikke, hariduslikke ja seisuslikke identiteete 
püüti iga hinna eest hävitada ja kommuuni liikmeid 
ühetaoliseks massiks sulatada. Selleks kehtestati nõue 
kanda ühesugust riietust, käia koos söömas, teha koos 
tööd ja anda oma lapsed ühiskondlikesse kasvatusasu-
tustesse. Mingis ulatuses – eriti nooremate inimeste 
puhul – see ajupesu muidugi toimis. Mõne aja pärast 
selgus aga ometi, et ajupesu kaugemaks resultaadiks 
oli üldreeglina siiski vaid teesklus. Ja seda äratundmi-
sest, et mitteteesklemine seab antud tingimustes ohtu 
indiviidi eksistentsi. Leevenes aga surve ja ühiskond 
pöördus ilma igasuguse vaevata tagasi algupärase 
mustri juurde. 

Teatud tingimustes võib ühiskond küll ka sedavõrd 
koost laguneda, et igasugune inimlik mõõde, must-
ritest rääkimata, näib kaduvat. Niisugused olukor-
rad tekkisid näiteks Nõukogude Liidus Jossif Stalini 
poolt esile kutsutud näljahädade ajal, kui lähisugu-
lasedki üksteist toidupalukese pärast tapsid ja mõ-
nikord vanemad lapsi ja lapsed vanemaid sõid. Sel-
les olukorras pääses paljudel puhkudel maksvusele 
kõige ürgsem enesealalhoiuinstinkt, mis kultuuri ja 
eetika dikteeritud normid kõrvale heitis. Ometi võr-
sus sellestki inimese kui olendi moraalsest kollapsist 

nälja möödudes uuesti muster perekond-kogukond-
rahvus.

Samasugust mustri korrastumist võime läbi ajaloo 
näha ka sõjanduses. Ühiskondlikud mullistused – re-
volutsioonid, sõjad, eriti aga kodusõjad – hävitavad 
sageli senised armeed, julgeolekusüsteemid, subor-
dinatsiooni ja moraalsed autoriteedid. Esile kerkivad 
pigem jõuke juhtivad ja vaid pimedast fanatismist 
või kitsast omakasust juhinduvad sõjapealikud. Ühes 
vana süsteemi hävinguga näib ajalukku kaduvat ka sõ-
javägi kui niisugune koos kõigi oma reeglite, eelkõige 
aga kirjutamata reeglite ja aukoodeksitega. Reetmine, 
vägivald tsiviilisikute kallal, massimõrvad, etnilised 
puhastused ja genotsiidid on sellise olukorra tavapä-
rased märksõnad. Kui kohutavaid mõõtmeid võib nii-
sugune kollaps tänapäevalgi võtta, näitasid 20. sajandi 
lõpukümnendil Ruanda, Somaalia ja Jugoslaavia. Eriti 
märkimisväärne on muidugi viimane näide, sest Teise 
maailmasõja järgses Euroopas ei tahtnud keegi enam 
uskuda, et ka selles haritud, kultuurses ja kahe ilmasõ-
ja kogemusega maailmajaos võib nii masendavalt äkki 
ja ulatuslikult leida aset inimlik moraalne allakäik.

Ometi näitavad need äärmiselt verised ja usku inime-
sesse kui põhiolemuselt heasse olevusse kõigutavad 
näited, et korratus, anarhia ja piiramatu vägivald vaen-
laseks peetavate vastu ei ole lahendus. Ega ole korra-
tus pikemat aega õigupoolest võimalikki. Vältimatult 
peab see liikuma suurema korrastatuse suunas. Nii 
sisemiselt kui ka välimiselt, nii kogukonnasises suh-
tevõrgustikus kui ka väljapoole ulatuvates vahekor-
dades. On vaja reegleid. Taas põhinevad need reeglid 
püramiidil perekond-kogukond-rahvus. Kusjuures 
sõjalistele struktuuridele on see püramiid vundamen-
diks, milleta on välistatud mis tahes relvaformeeringu 
püsiv, tegus ja jätkusuutlik toimimine. Viimast väidet 
kinnitab kas või iga suvalises paigas tegutsenud-tegut-
sava sissisalga käekäik. See on alati võimalik vaid min-
gi kogukonna, aga mõnedel puhkudel ka kogu rahva 
toetusel. Kaob toetus, hääbub ka edukas sissisõda. 
Sest järjekordne ühiskondlik eksperiment on lihtsalt 
lõppenud. Segamini paisatud muster korrastub. Ja jät-
kab sealt, kus varasem areng katkes. KK!
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EESKUJU

Tekst: UNO MINKA

Kevadise avaliku arvamuse uu-
ringu järgi usaldas Kaitseliitu 
üle 70% elanikest. See on väga 

hea tulemus. Ülimalt hea meel on 
lisada, et Võrumaal elab ja tegutseb 
aktiivselt pere, kus enamik pere-
liikmetest on otsustanud panusta-
da Kaitseliidu kaudu riigikaitsesse. 
Meie loo kangelased on Kaitseliidu 
Võrumaa maleva Antsla üksikkom-
panii ridadesse kuuluvad vanem-
seersant Aivar Kroonmäe ja tema 
kolm poega. 

ÜHISKONDLIKUS KORRAS LASKETREENER

Antsla kompanii sisekaitseüksu-
se ülem ning kompaniipealiku abi 
ülesandeid täitev Aivar Kroonmäe 
on Kaitseliidu liige juba 19 aastat. 
Olles ise väga hea laskur, peab ta 
ühiskondlikus korras ka lasketree-
neri ametit, õpetades ja treenides 
Võrumaa koolide õpilasi, naisko-
dukaitsjaid ja kaitseliitlasi. Noored 
omandavad kogenud õpetaja käe 
all hea laskeosavuse ning õpivad 
tundma eri liiki lahingu- ja tsiviil-
relvi, mis on väga vajalik tulevases 
ajateenistuses. Asjatult ei nime-

Isa eeskuju tõi lapsedki Kaitseliitu  
ta kaasvõitlejad Aivar Kroonmäed 
heas mõttes relvahulluks. Tõelise 
profina võib ta pajatada tunde rel-
vade ajaloost ja nende laskeoma-
dustest. Eks sellepärast ole Antsla 
kompanii mehed laskevõistlustel ja 
laskeharjutustel alati kohal. 

Aivar Kroonmäe mahlane ja sorav 
keel ning tema jutustatud vaimu-
kad lood laskeharju-
tuste vaheajal kut-
suvad alati kuulama. 
Muidugi jäävad ta ju-
tud ja naljad kõvasti 
alla kompaniipealik 
leitnant Tiit Tõntsi 
muhedatele anekdootidele, kuid 
relvateadust valdab Kroonmäe oma 
ülemast kordades paremini. 

ISA EESKUJU

Isa eeskuju on nakatanud ka lapsi, 
sest enamik neist on kindla käega 
laskurid. Kroonmäe peres on kolm 
poega ja kaks tütart. Vanim poeg 
reamees Reiko (29) on Kaitseliidu 
liige 2005. aastast. Ta on teeninud 
Kuperjanovi üksik-jalaväepataljo-
nis, kus omandas miinipildur-laa-
dija-paigaldaja sõjaväelise eriala. 

Ta on kompaniis tuntud kui täpse 
silma ja kindla käega mees, kes on 
üksuse laskevõistluste mitmekord-
ne võitja. Reiko, nagu ka tema ven-
dade suureks hobiks on muusika 
(kitarr, keelpillid) ja joonistamine. 
Eriti hästi õnnestuvad tal karikatuu-
rid. Reiko on abielus ja tema peres 
kasvab kaks last. Ta töötab sadulse-
pana pehmemööblivabrikus Antsla 

Inno. Tema abikaasa 
Karmen peab Võrus 
käsitööpoodi. 

Keskmine vend noo-
remveebel Marko 
(28) on Kaitseliidu 

liige 2000. aastast. Ka tema on tee-
ninud Kuperjanovi üksik-jalaväe-
pataljonis. Kodumalevas on ta ta-
galaülem. Temalt saab varustust, 
vormiriietust ja kõike muud õppus-
teks vajalikku. Siinkirjutaja kohtus 
Marko Kroomäega vahetult enne 
võidupüha, kui ta laadis Võrumaa 
maleva laost autole varustust, et ko-
dukompanii mehed saaksid väärili-
selt osaleda Viljandis võidupüha pa-
raadil. Marko hobiks on rallisport. 
Suur tehnikahuvi ja head remondi-
oskused on talle suureks abiks, sest 
ralliauto vajab pidevat hooldust. 

Võidupühal said 
medali rinda kolm 
venda (vasakult) 
Marko Kroonmäe, 
Timmo Kroonmäe ja 
Reiko Kroonmäe.
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Antsla kompanii sisekaitse-
üksuse ülem ning kom-

paniipealiku abi ülesandeid 
täitev Aivar Kroonmäe on Kait-
seliidu liige juba 19 aastat.
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EESKUJU

Vabadel hetkedel (kuigi neid jääb 
järjest vähemaks) võtab Marko välja 
lõõtsa ja laseb lugusid. Veel meeldib 
talle trummimäng.

Marko on veel vallali-
ne. Noorusele vaata-
mata saab ta hakkama 
igasuguste töödega. 
Eriti sobivad Markole 
ehitustööd, mida ta 
on ka põhjalikult tudeerinud. See 
elukutse on tal aidanud tööd leida 
mitte ainult Eestis, vaid ka Soomes, 
Norras ja mujal. Peale ehitamise 
saab Marko suurepäraselt hakkama 
traktorite ja metsamasinatega. 

Noorim vend reamees Timmo 
Kroonmäe (25) on Kaitseliidu lii-
ge 2005. aastast, kuid Kaitseliidu 
baasväljaõppe läbis ta juba viie-
teistkümneaastase noorkotkana. 
Nagu vennadki, on ta väga hea las-

kur. Ta on kuulipildur.  Hobidki on 
tal vendadega sarnased. Timmole 
meeldib joonistada (hästi kukuvad 
välja portreemaalid) ja ta mängib 

kitarri. 

Erialalt on Timmo 
automehhaanik, kuid 
talle meeldib väga 
ehitada. Isa sõnade 
järgi on Timmo kor-

ralik ja lahtise peaga mees. Kõiki 
ettevõetud töid teeb ülimalt kor-
ralikult ja täpselt, mille üle isal 
saab olla ainult uhke ja hea tunne. 
Timmo pere elab Võrus. Abikaasa 
Kristel on müüja, kuid praegu on ta 
pesamunaga kodus. Nende peres 
kasvab kaks last.

ÜHTEHOIDEV PERE

Poegade iseloomustamiseks lisab 
isa, et vennad saavad omavahel 

Isa eeskuju on nakatanud 
ka lapsi, sest enamik 

neist on kindla käega las-
kurid. Kroonmäe peres on 
kolm poega ja kaks tütart.

hästi läbi. Koos tähistatakse täht-
päevi ja musitseeritakse. 23. juunil 
pärast Viljandist võidupüha paraa-
dilt saabumist said paljude võrukes-
test kaitseliitlaste seas medali rinda 
ka kõik kolm venda Kroonmäed. 
Reikot ja Timmot autasustati Kait-
seliidu teenetemedali III klassiga, 
Marko rinda aga ehib juba II klassi 
teenetemedal. 

Vendadel on kaks õde. Isamaaline 
kasvatus viis mõlemad Kodutütar-
de ridadesse. Vanem õde Ailen on 
nüüd Harjumaal politseinik ja noo-
rem õde Liisi astus hiljuti Naiskodu-
kaitsesse. 

Suures peres abistatakse ja aus-
tatakse üksteist. Kroonmäe pere 
on võimeline kaitsma mitte ainult 
oma kodu, vaid kogu perega ollakse 
kindlasti võimelised kaitsma poolt 
Antsla linna. KK!

Kaitseliidu Võrumaa maleva Antsla üksikkompanii sai 
85-aastaseks. Traditsiooniline sünnipäevapidu peeti 
12. juunil Antsla abivallavanema Ustav Allase maa-

kodus Hõrima talus Võrumaal. 

Enne kompaniipealiku leitnant Tiit Tõntsi avakõnet mä-
lestati leinaseisakuga kaitseliitlasi, kes olid möödunud 
aastal siirdunud manalateele. Ettekande ajaloost tegi 
kompaniipealiku abi Aivar Kroonmäe. Pikema ettekande 
Antsla kaitseliitlaste lahingust Vabadussõjas Läti punas-
te küttidega pidas Urmas Koemets. Kaitseliidu Võrumaa 
maleva tagalaülem leitnant Enn Nurk andis kompaniipea-
likule üle 5000-kroonise kinkekaardi – see oli Võrumaa 
maleva juhatuse sünnipäevakink Antsla üksikkompaniile. 
Antsla abivallavanem Ustav Allas teatas, et ka vald toetab 
kompaniid 5000-kroonise rahasüstiga. Kompaniipealik 
leitnant Tiit Tõnts kinnitas, et saadud raha kasutatakse 
otstarbekalt ja läbimõeldult kõikide tegevliikmete ühi-
seks hüvanguks – kompanii kodu renoveerimiseks. Veel oli 

rõõm kuulda, et vald ja selle volikogu algatavad menetluse 
selleks, et seni kompanii kasutuses olev valla maja saaks 
ametlikult Kaitseliidu bilanssi. 

Seejärel andis kõrgelt koolitatud ja tähtsate kokapaberite-
ga Antsla kompanii tagalaülem Tõnis Kodu endast parima, 
et värske salat ja šašlõkk maitseksid hästi kõikidele küla-
listele. Antsla üksikkompanii raudvara Aivar Kroonmäe oli 
mitu kuud ette valmistanud küsimusi sünnipäevapeo vik-
toriiniks. Võistkondi kogunes saali viis. 

Värskelt niidetud õuemurul jagati muljeid erinevatel tee-
madel. Staažikas kaitseliitlane Mart Prisko tõstatas vajadu-
se luua Kaitseliidule relvaeksperdi ametikoht. Relvaseadus 
ei käsitle sõjarelvade parandamist. Kahjuks saab selle alusel 
parandada, remontida ja kahjutustada ainult tsiviilkäibes 
olevaid relvi. Jututeemaks oli ka mõrvatud metsavenna Kal-
ju Visnapuu ümbermatmine tema suguvõsa hauaplatsile.

UNO MINKA

Antsla üksikkompanii tähistas 85. aastapäeva

Võrumaa maleva auliige Mart Prisko on Antsla üksikkompanii relvur.

Kõrgelt koolitatud ja tähtsate kokapaberitega Antsla kompanii 
tagalaülem Tõnis Kodu andis endast parima, et šašlõkk maitseks 
hästi kõikidele külalistele.



KAITSE KODU! NR 5’ 2010 13

KAITSETAHE

Tekst: TRIIN TÕNSING, 
Kaitseliidu peastaabi 
personaliosakonna arendus- ja 
koolitusjaoskonna juhataja

Kaitseliit kuulutab vabatahtlikul 
initsiatiivil põhineva organi-
satsiooni arendamise olulisu-

se esiletõstmiseks välja konkursid 
“Aasta kaitseliitlane 2010” ja “Aasta 
naiskodukaitsja 2010”. Konkursid 
on ellu kutsutud soovist tunnus-
tada senisest enam vabatahtlike 
kaitseliitlaste ja naiskodukaitsjate 
panust Kaitseliidu ja tema eriorga-
nisatsioonide arendamisel. 

Kandidaadid valitakse keskjuhatu-
ses 15. juulil 2010 kinnitatud juhen-
dite järgi, mis on kergesti leitavad 
Kaitseliidu kodulehelt, Naiskodu-
kaitse siseveebist ja kättesaadavad 
malevatest. Kandidaate saavad 
esitada kõik Kaitseliidu ja Naisko-
dukaitse liikmed ning teenistujad. 
Kandidaat peab olema olnud Kait-
seliidu või Naiskodukaitse liige 
(pole oluline, kas hetkel au-, toeta-

Valime 2010. aasta kaitseliitlase ja 
naiskodukaitsja

ja- või tegevliikme staatuses) vähe-
malt kolm aastat. Tema tegevus or-
ganisatsiooni liikmena peab olema 
teistele eeskujuks ja panus Kaitselii-
du ja/või tema eriorganisatsioonide 
arengusse märkimisväärne. 

Esitaja valmistab ette kandidaati 
iseloomustava essee ja toimetab 
selle allüksuse juhatusele. Malevas 
täidetakse kandidaadi kohta ole-
masoleva dokumentatsiooni põhjal 
ankeet, kus on kirjas tema isikuand-
med, endised ja praegused ameti-
kohad organisatsioonis, osalemis-
aktiivsus, tegevus instruktorina, 
varasemad tunnustused jne. 

Lisaks annavad oma hinnangu kan-
didaatide kohta allüksuse (Kaitse-
liidu malevkonna või üksikkompa-
nii või Naiskodukaitse jaoskonna) 
juhatus ning maleva või ringkonna 
juhatus. Tiitlivõitjad ja kummagi 
konkursi kolm nominenti valivad 
Kaitseliidu ja Naiskodukaitse kesk-
juhatused välja 2011. aasta veeb-
ruariks, mil Kaitseliidu taasasuta-

mise 21. aastapäeva ürituste käigus 
ka võitjad välja kuulutatakse. Aasta 
kaitseliitlane 2010 ja aasta naisko-
dukaitsja 2010 tiitli võitjaid ja no-
minente tänatakse kingitustega. 
Võitjate nimed graveeritakse ränd-
karikatele, mis jäävad järgnevaks 
aastaks nende valdusesse ja antak-
se seejärel edasi uutele tiitliomani-
kele.

Kaitseliidu peastaabi personaliosa-
konda peavad kinnises ümbrikus 
kandidaatide dokumendid jõudma 
hiljemalt 10. jaanuariks 2011. Et 
enne peavad esitatud kandidaati-
de üle arutamiseks kokku tulema 
ka allüksuste ja malevate või ring-
kondade juhatused, kehtestab iga 
malev ise tähtaja, milleni on male-
vasiseselt võimalik kandidaate esi-
tada. 

Kindlasti on praeguseks paljudel 
silme eest mõni tubli kaitseliitlane 
või naiskodukaitsja, kes kõnealust 
tiitlit kuhjaga vääriks. Ära kõhkle ja 
esita ta konkursile! KK!

Võidupüha, 23. juuni hommikupäikeses heisatud riigi-
lipp lehvis uhkelt Viru-Nigula Vabadussõja ausamba 
lipumastis. Peeti maakaitsepäeva. Kellalöögid kiriku-

tornis kuulutasid piduliku jumalateenistuse algust. Vapraid 
Eesti sõjamehi olid mälestama tulnud paljud. Teenis Viru 
maleva kaplan Allan Lilleorg, laulis EELK Rakvere Kolmainu 
koguduse koor. 

Väljakul alustas maakaitsepäeva Aseri ja Viru-Nigula 
ühendpuhkpilliorkester, seejärel esines Haljala rahvatant-
sugrupp Segapidi, siis Vasta kooli laulu- ja tantsulapsed 
ning rahvamaja naisansambel, kõige tipuks laulumees 
Bonzo. Näitusel sai oma käega katsuda relvi ja proovida 
selga sõdurivarustust, näha Scotspataljoni meditsiinisoo-
mukit, päästeautot koos varustusega, ehtsat krossimoo-
torratast, jahimeeste uhkeid trofeesid jne. Päeva tipphetk 
oli Kaitseliidu pidulik paraad läbi alevi, orkester mängimas 
marssi, rivis ka naiskodukaitsjad, kodutütred ja noorkot-
kad. Rivi lõpus tegid kauni tiiru kaasa sätendavad tsiklid. 
Pidukõne pidas maavanem Einar Vallbaum. Vabadussõja 
ausambale asetati pärgi ja lilli, kõlasid aupaugud. 

Ja siis saabus võidutuli. Leitnant Kalle Lamus raporteeris, 
et presidendi käsk on täidetud, võidutuli maakonda toodud. 

Maavanem hakkas tuld valdadele jagama. Esimest korda 
olid kõik vallad esindatud. Viru-Nigula vallajuht oli pidupe-
remehena kõige viimane, tema sai tule koos tõrvikuga ning 
süütas sellest mälestusküünlad Vabadussõja ausamba ja 
represseeritute mälestusmärgi jalamil. Soovijad said võtta 
tuld kaasa oma koduküla jaanikute süütamiseks.

JAAK LEPIK, nooremleitnant, Kaitseliidu Viru-Nigula rühma 
pealik, maakaitsepäeva korraldaja

Maakaitsepäev Viru-Nigulas

Lääne-Virumaa maakaitsepäev peeti Viru-Nigulas.
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Tekst: JAAK LEPIK, nooremleitnant

Esimene Eesti sõjameeste kokku-
tulek oli kavas 1990. aastal To-
ris. Nõukogude väed ja võõras 

võim ei olnud siis veel Eestist lah-
kunud. See, et kokku saavad vaprad 
eesti mehed, kes on julgenud tõs-
ta relvastatud käe kommunistliku 
okupatsiooni vastu, hirmutas režii-
mi nii väga, et vanade meeste laia-
liajamiseks saadeti välja soomus-
masinad ja dessantväelased. Veriste 
provokatsioonide ärahoidmiseks 
jäeti ametlik kokkutulek ära, kuid 
see leidis siiski ilma suurema kärata 
umbes kuu hiljem aset Eesti Lee-
gioni Veteranide Pärnumaa Klubi 
ettevõtmisena. Siis sai alguse tava 
asetada Sinimägedesse pärg lange-
nute mälestuseks. Tänavune eesti 
sõjameeste kokkutulek 10. juulil 
Toris oli seega kahekümnes ja Toris 
saadi kokku viiendat korda. 

Tänavu oli kohal oli arvukalt vete-
rane ja nende mõttekaaslasi-sõpru 
üle terve maailma, sh Austraaliast, 
Saksamaalt, Soomest, Kanadast, 
USAst jne. Alustati piduliku juma-
lateenistusega, kus teenisid Pärnu 
praost Enn Auksmann, Tori pastor 
Tõnu Taremaa, peakaplan emeri-
tus Tõnis Nõmmik ja vanemkaplan 
Gustav Kutsar, Kaitseliidu Pärnu-
maa maleva kaplan Eduard Kakko 
ja jutluse pidas EELK peapiiskop 
emeritus Kuno Pajula. Mängis kait-
seväe orkester kolonelleitnant Pee-
ter Saani juhatusel. Seejärel siirduti 
Tori kalmistule, kus asetati pärjad 
Vabadussõja ausambale. Pidulik 
kaitseväeline jalutuskäik viis osale-
jad koos Vahipataljoni aukompanii-
ga kokkutulekuplatsile, kus heisati 
kokkutuleku lipp ja lauldi riigihüm-
ni. Kokkutuleku lipu heiskasid Eesti 
Sõjameeste Pärnu Ühenduse pre-
sident Jüri Kask ja kolonelleitnant 
Kajari Klettenberg.

Järgnesid pidukõned ja tervitused-
meenutused. Kõnelejate hulgas 
olid Riigikogu liige Trivimi Vellis-
te ja kaitseminister Jaak Aaviksoo. 
Meenutades Vabadussõja ja Tei-
se maailmasõja sündmusi, tõdes 
kaitseminister, et valikud ei olnud 

Eesti sõjameeste 20. kokkutulek peeti Toris

lihtsad ja lubamatu on neid hukka 
mõista. “Kusjuures erilist austust 
väärivad need, kes oludele ja või-
malustele vaatamata suutsid truuks 
jääda Eesti Vabariigile antud tõotu-
sele ning seista selle riigi eest seal, 
kus see võimalik oli, selles mundris, 
milles võimalik oli, ja nende relva-
dega, millega võimalik oli.” Oma 
tervituse saatis siseminister Marko 
Pomerants. Kohal oli ka Kaitseliidu 
ülem kolonelleitnant Raivo Lumis-
te. Rahvale oli vaadata sõjatehnika 
näitus, rahvamajas näidati ajalooli-
si dokumentaalfilme ja piduplatsil 
anti kontsert. Ei puudunud sõduri-

supp, mida jagasid Pärnu ringkon-
na naiskodukaitsjad.

Et osalesin esimesel kokkutulekul 
Kaitseliidu liikmena, sain tänavuse 
kokkutuleku korraldajalt Jüri Kaselt 
kutse tulla 20. sõjameeste kokkutu-
lekule Viru maleva esindusega neid 
mälestusväärseid aegu meenutama. 
Malev pani välja liputoimkonna. Mi-
nule oli sellel emotsionaalselt suur 
väärtus, sest lippu kandsid koos mi-
nuga mu kolm poega Hardi, Kalev 
ja Andres, maleva pärja asetas Tori 
Vabadussõja ausambale minu tütar 
naiskodukaitsja Liina Lepik. KK!

TORI KIRIK

Pärnumaal Toris asub kirik, mis on 
taasiseseisvunud Eesti Vabariigi üks 
kauneimaid taastatud hooneid. Suur-
sugune nii väljast kui ka seest, on ta 
auks oma taastajatele ja tõeline aus-
tuseavaldus eesti sõduri vaprusele. 
19. sajandi teisel poolel valminud ki-
rik hävis 1944. aastal sõjatules. Olles 
ise sõja ohver, on taastatud Tori kirik 
taastajate soovil pühendatud kõigile 
Teise maailmasõja ohvritele kui Eesti Sõjameeste Mälestuskirik.

Tori Kihelkonna Muinsuskaitse Selts alustas hoone taastamist 1990. aastal 
ja seltsi esimehe reservleitnant Jüri Kase eestvedamisel on Tori kirik saanud 
üheks kauneimaks sakraalehitiseks üle maa. On kujunenud välja palju ilusaid 
traditsioone, näiteks süütab Eesti Reservohvitseride Kogu seal igal võidupühal 
tõrviku, mis saadetakse presidendile võidutule süütamiseks.

Toris peetaval 20. eesti sõjameeste kokkutulekul esindas Kaitseliidu Viru malevat nooremleitnant 
Jaak Lepik, Viru maleva liputoimkonnas olid tema kõrval ta kolm poega Hardi, Kalev ja Andres. 
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KÜBERKAITSELIIT

Tekst: KUIDO KÜLM

Maailmas väga levinud porditav failivorming PDF 
on tegelikult palju rohkemate võimalustega, kui 
seda arvata oskame. Selle sisse võib panna vi-

deoid ja helilõike, kolmemõõtmelisi objekte, lisada kü-
simustike täitmiseks vorme, täiustada JavaScripti abil 
dokumendis navigeerimist ja lisada dokumenti isegi 
programme, mis avamisel käivitatakse. Kurikaeltele on 
aga need võimalused avanud täiusliku meetodi sihitud 
rünnakute läbiviimiseks. 

KURJA LISANDIGA PDF

Sotsiaalvõrgustikest ja internetist uurides, kes on su 
sõbrad ja millega sa tegeled, saab kurikael saata sulle 
(või kellele tahes) täiesti asjakohasena näiva, kuid pa-
hatahtlikku koodi sisaldava PDF-faili. Näiteks kui in-
ternetis on teade, et tulekul on noorkotkaste vilistlas-
te kokkutulek, võib kurikael saata asjaosalistele täiesti 
mõistliku sisuga e-kirja, millele manustatud PDF-failile 
on lisatud pahavara. 

Enda kaitseks tuleb lähtuda teadmisest, et 99,9% maa-
ilma PDF-failidest on ilma lisandita, seega tuleb endalt 
alati küsida, miks peaksid just sina saama kurja lisan-
diga faili. 

ACROBAT READERI SEADISTAMINE

Õnneks saab Acrobat Readeris ise muuta seadeid, 
millega selliste rünnakute mõju vähendada. Põhiline 
soovitus: mida sa ei kasuta, see keela üldse ära. See 
peaks elimineerima ka selle 0,1%-lise ründevõimalu-
se. 

JavaScripti käivitamise saab Adobe Readeris “maha 
keerata” menüüst Redigeeri  Eelistused. Selleks tuleb 
seal võtta ära linnuke märkeruudu “Luba Acrobati Ja-
vaScript” eest. 

Videoid ja heliklippe ei pea mitte PDF-faili sees mängi-
ma. Selleks tuleb valida Eelistused  Multimeediatoi-
mingud ja võtta ära linnuke märkeruudu “Luba multi-
meediatoimingud” eest. 

Ka tavaline PDF võib olla ohtlik

ETTEVAATUST VEEBILEHITSEJATEGA!

Uuemate Adobe Readeri ja veebilehitsejate koostöös on 
võimalik avada PDF-fail brauseri sees. See annab paha-
varale võimaluse kasutada kurja tekitamiseks veebilehit-
sejasse ehitatud võimalusi. Kahju tekitamist saab vähen-
dada, kui PDFi vaatamiseks avada fail mitte brauseri sees, 
vaid ainult eraldi Acrobat Readeriga. Selleks võtame Eelis-
tused  Internet kõigi võimaluste eest linnukesed maha. 

Juhuks, kui PDF-faili on lisatud pahavaraprogramm, 
saab keelata selliste programmide käivitamise menüüst 
Eelistused  Usaldushaldur  Luba muude manusfai-
lide (mitte-PDF) avamine välisrakendustega. 

Adobe Readeri turvaaukudega maadeldakse alates aas-
tast 2008, seega kontrollige, et teil oleks alati kasutusel 
selle programmi värskeim versioon. Kaaluda võiks ka 
alternatiivsete PDF-failide lugemise programmide, näi-
teks Foxit (www.foxitsoftware.com), kasutamist. KK!
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Õpilastele suunatud ettevõt-
miste kavandamisel tuleb 

arvestada nende tööinime-
sest veidi erinevat elurütmi, 
eksamiperioode ja vaheaegu.

Tekst: ANDRE LILLELEHT, 
kapten, Kaitseliidu Tallinna maleva 
Toompea malevkond

Viimastel aastatel on noorte seas 
märgatavalt kasvanud Kaitse-
liiduga liitumise huvi. Oma osa 

on andnud järjest populaarsemaks 
muutuv riigikaitseõpetus gümnaa-
siumides, kus õpetajatena tegut-
sevad sageli vabatahtlikud kaitse-
liitlased või Kaitseliiduga seotud 
teenistujad. On igati loogiline ja 
kiiduväärt, kui gümnaasiumis riik-
liku õppekava alusel sõjalise kaitse 
korraldatust õppivatel noortel tekib 
suurem huvi kodanikuna selles osa-
leda. Kaitseliit on sellise vabatahtli-
ku huvi rakendamiseks õige koht ja 
organisatsioon vajab oma arenguks 
noort põlvkonda.

NOORTE KAASAMISE SPETSIIFIKAST

Samas on kriitilise tähtsusega, et 
kooli viimastes klassides sageli pin-
gelise õppekava kõrvalt Kaitselii-

Õpilastele suunatud sõdurioskuste baaskursus 
Tallinna malevas

duga liitunud noor haarataks kohe 
aktiivselt oma allüksuse tegevusse. 
Eriti suuremates linnades on kon-
kurents noorte vabale ajale väga 
tihe ja kui Kaitseliit mingil põhjusel 
noored oma tegevu-
sest kõrvale jätab, 
ei ole neil mingeid 
probleeme vaba aeg 
muude huvialadega 
sisustada. Kui aga 
Kaitseliiduga liitu-
nud gümnasist esimestel liikme-
susaastatel organisatsioonis huvi-
pakkuvat rakendust ei leia, pole ka 
erilist lootust, et ta kunagi hiljem 
pere ja töö kõrvalt aktiviseerub.

Õpilastele suunatud ettevõtmiste 
kavandamisel tuleb arvestada nen-
de tööinimesest veidi erinevat elu-
rütmi, eksamiperioode ja vaheaegu. 
Ainult nädalavahetustele paigu-
tatud väljaõpe ei pruugi aktiivsele 
õpilasele väga sobida, sest ka muu 
kooliga kaasas käiv huvitegevus 
paigutab oma laagrid ja väljasõidud 

sageli nädalavahetustele. Niisiis on 
õpilaste puhul vaja paindlikumat 
lähenemist ja loovamat suhtumist 
konkreetse kursuse kavandamisel. 
Kõige vähem tohib aga noortele 

kaitseliitlastele minu 
arvates rääkida sel-
lest, et kuna nad on 
alles kutsealused ja 
seega reservõppeko-
gunemistele ei sobi, 
pole neil Kaitseliidu 

sõjalistele tasemekursustele asja 
enne ajateenistuse läbimist.

NOORTE KAASAMIST EI SAA EDASI LÜKATA

Tallinna maleva Toompea malev-
konnaga mitme aasta vältel liitu-
nud noortega läks nii, et erinevatel 
põhjustel ei leitud neile vabu kohti 
maleva planeeritud korralisel tegev-
liikme sõdurioskuste baaskursusel 
(TSOBKkl). Samas oli noori kogune-
nud juba peaaegu rühmasuuruse ük-
suse jagu ja ühtlustatud tasemeõppe 
puudumise tõttu hakkas side orga-

Sõjaliste oskuste 
tasemekursuse 
üheks osaks 
oli maastikul 
liikumise rutiini 
kontiharjutamine.
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nisatsiooniga kaduma. Seepärast sai 
otsustatud korraldada 2010. aasta 
kevadel Tallinna malevas katsepro-
jektina üks täiendav, just noor- ja 
tegevliikmetest õpilastele suunatud 
TSOBKkl. Kursus viidi läbi minimaa-
lsete kuludega maleva väljaõppe-
eelarvest ja kasutati maksimaalselt 
ära vabatahtlike instruktorite panust 
erialaste teadmiste edasiandmisel 
noortele kaitseliitlastele. 

Kursuse ülesehitusel lähtuti õpilas-
te võimalustest sellel osaleda. Kõige 
piiravamaks teguriks oli aeg: 123 
õppetundi tuli mahutada vahemik-
ku märtsikuu lõpust juulikuu algu-
seni ehk sisuliselt kevadvaheajast 
suvevaheajani. Seejuures jäid selle 
aja sisse ka eksamid ja koolide lõpe-
tamine. Kogu kinnitatud TSOBKkl-i 
õppekava alusel antav väljaõpe ja-
gati piiranguid arvestades lühikes-
teks teooriaõppemooduliteks ja ka-
heks pikemaks välilaagriks. 

Teooriaõpe korraldati kolme- kuni 
neljatunniste tsüklitena igal näda-
lal alati ühe ja sama tööpäeva õhtul. 
Kursuslased ise valisid konsensuse 
alusel selleks päevaks esmaspäeva 
ja õppetöö algas kell 17. Kuigi ka 
teooriaõppe sisse mahtusid lühi-
kesed harjutused klassis või lähi-
maastikul, koondus kogu kursuse 
praktiline osa kahte intensiivse 
ajakasutusega välilaagrisse. Kolme-
päevane majutusega relvalaager vii-
di läbi aprilli keskel Männiku laske-

tiirus ja viiepäevane sõdurioskuste 
laager jaanipäevale järgneval näda-
lal Männiku harjutusväljal.

Kohe väljaõppe alguses sai osalejate 
tahtel otsustatud, et kuna rühmasuu-
rune üksus on aktiivselt koos tegut-
semas, tuleb ära kasutada ka samas 
ajavahemikus Viljandis korraldatav 
võidupüha paraad. Kuigi Tallinna 
malev ei pidanud seekord oma üksust 
paraadile saatma, lubati meie noor-
terühm teiste malevate kompaniide 
vahele Toompea malevkonna lipu 
all osalema. Selle väljasõidu olulisust 
kursuse sisemise sideme suurenda-
misele on raske alahinnata. 

Kursuse läbiviimise seisukohast 
andis osalemine paraadil kolm üli-
tähtsat lisaväärtust. Esiteks ühildati 
kõik kursuse kavas ettenähtud rivi-
õppetunnid paraadi riviharjutus-
tega Vahipataljonis. Sellega hoiti 
kokku käest sulavat aega teooriaõp-
pemoodulites. Teiseks said kursu-
sel osalejad alles paraadiga seoses 
endale ühtse vormiriietuse ja sõdu-
rivarustuse. Juunikuu lõpuni osale-
sid noored väljaõppel “käepärases” 
varustuses, kuid vahetult pärast 
paraadi korraldatud lõpulaagris oli 
kõigil osalejatel kasutada paraadiks 
väljastatud korrektne vorm, rakmed 
ja lahinguvarustus. Kolmandaks 
suurendas ühine pingutus riviõppel 
ja edukas esinemine paraadil oluli-
selt kogu kursuse ühtekuuluvustun-
net.

PINGUTUS ÜHENDATUD JÕUDUDEGA

Ülaltoodust võib välja lugeda ka 
kursuse kõige pingelisema perioo-
di. Juuni teisel nädalal lõppesid küll 
teooriaõppemoodulid, kuid alanud 
olid juba riviõppetunnid koos varus-
tuse väljastamise ja korrastamisega. 
Vahetult enne paraadi sooritati kir-
jalik test kogu kursusel omandatud 
materjali kohta. Testi positiivne 
sooritus oli lõpplaagrisse pääsemi-
se eelduseks ja järele sai testi teha 
ainult väljasõidul Viljandisse, sest 
rohkem ei jäänud enam vaba aega. 
Paar päeva puhkust ja juuni viima-
ne nädal veedeti juba laagris, kus 
erakordses kuumuses läbitud 20 km 

Sõjaliste oskuste tasemekursuse lõpplaagris käisid “tahvliga klassitunnid” vaheldumisi 
praktiliste drillidega.

Kursuslane kaitseharjutusel metsasel maastikul.
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pikkune sõdurioskuste rada lõpetas 
ka kogu kursuse.

Lõpplaagri tegi mõnevõrra eriliseks 
see, et instruktoritena kaasati selle 
läbiviimisesse kaks ülimalt moti-
veeritud gruppi. Kõigepealt liitusid 
meeskonnaga juba paraadiproo-
vides ajateenistusest naasnud as-
pirandid, kes olid ise mõni aasta 
tagasi õpilastena pärast riigikait-
sekursust Toompea malevkonnaga 
liitunud. Koos teiste 
pikema kogemusega 
Toompea noorteük-
suse vabatahtlikega 
moodustasid nad 
laagri korraldamisel 
kandva jõu. 

Teiseks tuleb mär-
kida, et kogu TSOBKkl-i lõpplaager 
koos sõdurioskuste rajaga sai teoks 
suuresti tänu Tallinna Ülikooli rii-
gikaitseõpetajate 2010. aasta kur-
susele, mille praktiline välilaager 
korraldati samal ajal ja samas ko-
has. Riigikaitseõpetajad oma prak-
tiliste õppeharjutuste ja vahendite-
ga täitsid ressursimahukad lõigud 
välilaagri korraldamisel. 

Kursusele registreerus märtsis 36 
kandidaati. Lisaks Toompea ma-
levkonna noortele anti võimalus 
vabalt osaleda ka teiste allüksuste 
kaitseliitlastele, kellel TSOBKkl lä-
bimata. Seejuures ei pidanud osa-
lemiseks tingimata olema õpilase 
staatuses Tallinna maleva noorliige, 
vaid tähtis oli valitud õppekorral-

duse sobimine. Kaks kursuslast olid 
lausa “väliskülalised” – üks võitleja 
Lääne ja teine Harju malevast. Kui 
kõige vanem kursuslane oli sündi-
nud aastal 1974, siis valdavalt jäid 
osalejate sünniaastad vahemikku 
1990–1992 ehk siis Kaitseliidu taas-
loomise järgsesse aega. 

Kaitseliidu peastaabi miinisaalis 5. 
juunil peetud aktusel said Tallinna 
maleva pealikult lõputunnistuse 26 

kursuse täies mahus 
läbinud kaitseliit-
last. Reaalselt alustas 
õpinguid märtsikuus 
32 ja lõpplaagrini 
jõudis 27 võitlejat. 
Füüsiliselt raskeks 
kujunenud sõduri-
raja katkestas ainult 

üks kursuslane. Enamik kursuse 
pooleli jätnutest olid n-ö vanemast 
vanuserühmast teiste allüksuste 
võitlejad, kellel osutus raskeks õpi-
lastele suunatud õppekorralduse 
sobitamine töö- ja pereeluga. 

2010. aasta täiendav noortele suu-
natud TSOBKkl Tallinna malevas 
näitas, et hea tahtmise korral saab 
ka väga väikeste ressursside ja va-
batahtliku tööga Kaitseliidu põhi-
eesmärkide täitmise nimel viia ellu 
suuremahulisi projekte. Loovat 
lähenemist ja teisi korraldatavaid 
üritusi efektiivselt ära kasutades on 
võimalik igati nõuetekohane välja-
õpe. Selleks ju Kaitseliit ellu on kut-
sutudki, et anda vabatahtlik panus 
rahva riigikaitseliste teadmiste ja 

oskuste suurendamiseks. Eelarve-
raha või palgalise koosseisu muu-
dele ettevõtmistele suunamine ei 
saa olla vabanduseks selle ülesande 
täitmata jätmisel.

VEEL ÜKS PÕHJUS SÜMBOOLIKAKOMISJONI 
KOKKUKUTSUMISEKS

Lõpetuseks üks ettepanek. TSOBKkl 
on olemuselt kogu organisatsioo-
ni ühtlustatud tasemekursus – es-
maste sõdurioskuste omandamine 
Kaitseliidus. See on kogu edasise 
Kaitseliidus antava sõjalise välja-
õppe alus. Kursuse kinnitatud kava 
ütleb, et kursuse lõpetanule antak-
se üle lõputunnistus koos kursuse 
lõpumärgiga. See märk on tikitud 
embleemina tunnuseks kaitseliit-
lase vormil, et vastav tasemekur-
sus on edukalt läbitud. Praegu on 
malevatel lõpumärkide osas erinev 
praktika. Märgid on erineva kujun-
dusega ja neid kantakse erinevates 
kohtades. Ka maleva enda võitlejad 
ei tea sageli, mida see märk näitab. 
Igas malevas märki ei antagi ja mõ-
ned kasutavad teise maleva oma.

Igati mõistlik oleks minu arvates 
TSOBKkl-i märgi kujundus ühtlus-
tada ja kanda seda rinnatasku ko-
hal nimesildi peal sealsamas, kuhu 
käib kõrgeima omandatud taseme-
kursuse lõpumärk. On arusaadav, 
et kaitseväes pole mõtet sõduri 
baaskursuse (SBK) lõpumärki vor-
mil kanda, sest kõik kaitseväelased 
on selle ühel või teisel moel läbi-
nud. Kaitseliidus aga näitab see 
lõpumärk selgelt kaitseliitlasele 
suunatud ja kaitseväe juhataja kin-
nitatud õppekavaga kursust, mida 
ei pea läbima need, kes on kaitse-
väes SBK juba läbinud.

Et Kaitseliidu sõjaliste tasemekur-
suste märkide süsteem on Kaitse-
liidu Kooli erineva tõrvikuvärviga 
logodega juba väga hästi toimima 
hakanud, miks ei võiks TSOBKkl-i 
tikitud lõpumärk olla samas stiilis? 
On ju ka selle kursuse õppekava 
Kaitseliidu Koolis ühtsetel alustel 
koostatud. TSOBKkl-i lõpumärgiks 
võib olla ilma täiendava värvilahen-
duseta ainult rohelistes toonides 
kursuse lõpumärk ja kõigil järgne-
vatel tasemekursuste märkidel vii-
taks tõrviku leegi värv konkreetsele 
kursusele. KK!

Vahetult enne paraadi 
sooritati kirjalik test kogu 

kursusel omandatud mater-
jali kohta. Testi positiivne 
sooritus oli lõpplaagrisse 
pääsemise eelduseks.

Kursusest osavõtjad õppisid ka oma maastikule rajatud positsioonide kaitsmise rutiine.
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TSOBKkl – 
sõjaliste oskuste tasemekursus Kaitseliidus

Tekst: ANDRE LILLELEHT, kapten

Kaitseväe juhataja poolt 2009. 
aastal kinnitatud õppekavaga 
TSOBKkl ehk tegevliikme sõ-

durioskuste baaskursus Kaitseliidus 
on suunatud neile Kaitseliidu tegev-
liikmetele, kes ei ole Eesti kaitseväes 
ajateenistuse vältel läbinud sõdu-
ri baaskursust (SBK). Selle kursuse 
raames saavad kaitseliitlased õppida 
neid sõduri baasteadmisi ja -oskusi, 
mis tagavad võime täita piiratud sõ-
jalisi ülesandeid otsese juhtimise all. 

ESMASED SÕDURIOSKUSED

Kaitseliidus maleva tasandil läbivii-
dav TSOBKkl võimaldab omandada 
esmased üksiksõduri baasteadmised 
ja -oskused ning on ettevalmistavaks 
väljaõppeks, et osaleda oma allük-
suse väljaõppes ja teistel kursustel. 
Kursuse lõpetanule väljastatakse 
kursuse tunnistus ja lõpumärk.

TSOBKkl-i läbimise järel peab kait-
seliitlane olema võimeline:

lähtuma oma tegevuses kaitse-
väelase käitumisnormidest;

sooritama jao koosseisus üksik-
mehe rivilisi võtteid;

rakendama välitingimustes hü-
gieeninõudeid ja osutama elu-
päästvat esmaabi oma kaaslasele;

hoidma ja kasutama varustust 
vastavalt nõuetele;

käsitsema jalaväejao automaat-
tulirelva vastavalt ohutustehni-
listele nõuetele;

tulema toime üksikvõitlejana jao 
koosseisus;

teostama jalaväejao koosseisus 
pioneerialaseid töid;

kaitsma ennast ettenähtud va-
rustusega massihävitusrelvade 
eest;

käsitsema jalaväejaos kasutata-
vaid sidevahendeid;

määrama oma asukoha maasti-
kul ja kaardil ning orienteeruma 
maastikul kaardi ja kompassiga.

TSOBKkl-i OSAEESMÄRGID 

Võimaldada õppida üksiksõduri väljaõppe algteadmisi.

Võimaldada õppida oskust säilitada võitlusvõime.

Valmistada kaitseliitlased ette funktsioonipõhiseks väljaõppeks.

Valmistada kaitseliitlased ette järgmistele kursustele minekuks.

Parandada kaitseliitlase moraali ja kohusetundlikust.

Ühtlustada väljaõppe taset.

TSOBKkl koosneb statsionaar- ja 
kaugõppest ning õppetsükli kestus 
määratakse malevapealiku käskkirja-
ga. Kursuse jooksul saab teoks vähe-
malt üks kaheööpäevane välilaager. 
Kursuse kodukorra määrab kursuse 
ülem ja väljaõpet läbi viivad koolita-
jad peavad olema läbinud instrukto-
rikoolituse. Kursuslasele väljastab va-
rustuse TSOBKkl-i läbi viiv malev. 

KAHEETAPILINE EKSAM

Kursuse läbinuks loetakse vaid 
need kursuslased, kes on soorita-
nud TSOBKkl-i eksami, mis on kur-
suslase individuaalsete teadmiste, 
oskuste ja võimete taseme kontroll 
kahes etapis.

Esimene etapp. Kirjalik test viiak-
se läbi kursuse lõpul kogu kursuse 
temaatikat hõlmava testina. Test 
peab sisaldama kõiki TSOBKkl-i 
ajal õpitud teemasid (v.a rivi- ja 
rännakuõpe) ning andma ülevaate 
kursuslaste teoreetiliste teadmiste 
kohta. Kirjaliku testi mittesoorita-
nule antakse võimalus sooritada 
kordustest väljaspool kursuse aega, 
kuid mitte hiljem kui üks kuu pärast 
kursuse lõppu.

Teine etapp. Õppeotstarbeline la-
hingurada peab näitama kursuslase 
võimet rakendada praktikas kursu-
se jooksul omandatud teadmisi ja 
oskusi. Õppeotstarbelise lahingura-
ja kestvus ei tohi soovitavalt ületada 
12 tundi ja raja soovitatav pikkus on 
20 km. Lahingurada peab sisalda-
ma vähemalt viit õppekohta koos 
õppekavas ette antud harjutustega. 

Kursuslasele, kellel pole mõjuvatel 
põhjustel võimalik osa võtta õp-
peotstarbelisest lahingurajast, an-
takse võimalus sooritada harjutus 
järgmise TSOBKkl-i lõpul.

KELLELE SEE KURSUS ON?

Kaitseliidus on vastavat esmast ta-
semekursust eelnevatel perioodidel 
nimetatud ka baasõppekursuseks 
(BÕK) või sõduri baaskuruseks Kait-
seliidus (SBKkl). Millegipärast on ar-
vatud, et kui Kaitseliidu tegevliikme 
koolitusmudelis aastateks 2010–2013 
on kirjas kohustusliku kursusena 
TSOBKkl, peavad kõik tegevliikmed 
selle uue nimega kursuse aastaks 
2013 läbima. Nii see ei ole. Kui Kaitse-
liidus on senise liikmesuse ajal läbi-
tud mõni enne aastat 2009 kehtinud 
õppekavaga sõdurioskuste kursus 
või omandatud vastav tasemekursus 
kaitseväes, ei ole vaja TSOBKkl-il ai-
nult paberi saamise nimel osaleda. 

Samas ei saa välistada, et mõne all-
üksuse pealik võib enda juhtimi-
se all oleval ja näiteks üle 15 aasta 
tagasi sõdurioskused omandanud 
kaitseliitlasel soovitada teadmisi 
TSOBKkl-il uuendada. Lõppees-
märk on ju saavutada ja hoida ük-
sikvõitleja taset, millega vajadusel 
Kaitseliidus oma ülesandeid täita. 
Samal põhjusel on soovitatav ka näi-
teks nooremallohvitseri kursusele 
Kaitseliidus (NAKkl) kandideerija-
tel enne vastuvõtukatsetele tulekut 
TSOBKkl-i materjalid üle korrata, 
sest just nende teadmiste olemas-
olu on järgmistel (taseme)kursustel 
osalemise eelduseks. KK!
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Tekst: AHTI VARBLANE, major, arst, 
Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste meditsiinikeskuse ülem

Lähtudes vajadusest, et kaitseväe väljaõppes kasutu-
sele võetud olulised uuendused saaksid võimalikult 
kiiresti tuttavaks ka Kaitseliidu üksustes, ilma et 

peaks ära ootama järgmise aasta kevadel ajateenistuse 
läbimise järel Kaitseliiduga liitujate poolt kaasa toodud 
teadmiste levimist, tutvustan uuendatud meditsiini-
õpet. Tänavu juulis ajateenistust alustanud sõdurid 
hakkavad väeosas esmaabiõpet saama juba uute, 2010. 
aastal Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes (KVÜÕA) 
tänapäevastatud õppematerjalide alusel. 

MEDITSIINIÕPPE AJAKOHASTAMISE PÕHJUSTEST

Vajadus tänapäevastada sõduri baaskursuse (SBK) me-
ditsiiniõpet oli tingitud põhiliselt kolmest põhjusest:

1)  “Kevadtormi” kui põhilise hindamisõppuse tulemu-
sed lahingus kannatanute abistamise osas on olnud 
aastaid väga nõrgad. Sellel on mitmeid põhjusi, ent 
kuna kõik algab n-ö rohujuure tasandilt, loob eeldu-
se lahingukannatanu ellujäämiseks ikka kas võitleja 
ise või tema lahingupaariline oma pädeva meditsii-
nilise tegevusega, mis on tihedas seoses taktikalise 
olukorraga;

2)  samale järeldusele on jõudnud ka paljud teised rii-
gid eesotsas USAga, kust pärinebki lahingukanna-
tanute käsitsemise taktika (tactical combat casualty 
care (TCCC)), mille printsiipe on keskse teljena ra-
kendatud ka uues SBK meditsiiniõppes;

3)  2007. aastal ratifitseeriti NATO riikides AMedP 22 
“Requirements for Military Acute Trauma Care 
Training” ja see toob TCCC põhimõtted ametlikult 
NATOsse, seega ka Eestisse.

Kindlasti on lisaks eelnimetatutele veel hulk põhjusi, 
miks just nüüd oli jõudnud kätte aeg teha muudatusi 
esmaabi õppematerjalides, kuid põhiprintsiibi muutu-
mise seisukohalt on just nimetatud kõige olulisemad. 
Õppematerjalide tänapäevastamine on lihtsalt üheks 
osaks tervikpildis, mis peab parandama sõduri baas-
lahinguväljaõpet. Märkimata ei saa jätta, et siiani on 
meditsiiniõpet kahjuks paljudel juhtudel käsitletud la-
hinguväljaõppest eraldatuna ja see on tinginudki sõdu-
rite puudulikud oskused integreerida meditsiiniabi kui 
üks taktikaline oskus lahingusituatsiooni. Haavatud ja 
ka surnud on kahjuks sõja ja lahingute paratamatu osa. 
Kui sellega ei arvestata ja väljaõppe ajal ei planeerita ega 
harjutata vastavate olukordade lahendamist, võib seda 
võrrelda lahingusse minekuga ilma varulaskemoonata. 

Selge on, et ainult õppematerjali muutmisega ei teki 
veel oskuslikke esmaabiks treenitud sõdureid. Meditsii-
niväljaõpe peab muutuma igasuguse lahinguväljaõppe 
integreeritud osaks. Mõne võitleja haavatasaamine ja 
vastavalt muutunud taktikalise olukorra lahendamine 
ei ole ainult meedikute töö, vaid eelkõige on see allük-
suse ülema ja kõigi võitlejate proovikivi, kuidas täita 
antud ülesanne uues olukorras.

VALUSATE ÕPPETUNDIDE KUJUNDATUD TEGUTSEMISPÕHIMÕTTED

Esmaabiõppe keskseks teljeks on muutnud tactical 
combat casualty care (TCCC) printsiibid. TCCC sai 
alguse 1993. aastal USAst eriüksuste (Naval Special 
Warfare Command) eestvedamisel, kui vaadati läbi 
lahingu trauma käsitsemise taktika ja tehti muudatus-
ettepanekud, mis saadeti seisukohavõtuks erinevate-
le spetsialistidele sõdurist ja parameedikust kuni ki-
rurgini. Need muudatused olid ajendatud eriüksuste 

Sõduri baaskursuse meditsiiniõppe 
tänapäevastamine 

ehk Kolme reegel

Õppustel on medvend oma paunaga väljas. Oluline on, et tema ja ta kaas-
lased selle sisust vajadusel ka elupäästvaid asju kasutada oskaksid.

Enne, kui meditsiiniauto lahingus haavata saanule järele jõuab, tuleb 
tollel enda ja kamraadide abiga elada üle esimene eluotsustav tund.
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ebaõnnestunud operatsioonist Somaalias Mogadishus 
3. oktoobril 1993. Tegevusjuhist arutati ja muudeti kor-
duvalt, kuni 9. aprillil 1997 saavutati TCCC kontsept-
siooni heakskiit (Commander of the Naval Special War-
fare Command). 

TCCC põhimõtted ei toonud midagi väga uut meditsiini 
ega taktikasse, vaid panid lihtsalt need kaks asja kokku. 
Leiti, et hea meditsiiniabi võib vahel olla halb taktika ja 
halb taktika võib põhjustada kõikide surma. Kui kanna-
tanule hakatakse osutama põhjalikku esmaabi, arvesta-
mata taktikalist olukorda ja kohta, võib tagajärjeks olla 
hoopis abistatava ja/või abistajate haavatasaamine või 
surm. Lisandunud kannatanud võivad jällegi saada krii-
tiliseks faktoriks taktikalise olukorra lahendamisel. Me-
ditsiin on sõjalise operatsiooni orgaaniline osa. Sellest 
lähtudes tuleb meditsiiniabi õpetada, planeerida ja har-
jutada koos teiste operatsiooniks vajalike oskustega.

Meditsiiniline abi, mida osutatakse rahuajal, ei sobi 
sõjaväljale, sest olukorrad on erinevad. Sõjatraumade 
spetsiifiliseks erinevuseks on eelkõige suur hulk ühte 
tüüpi tekitajaid (laske- ja killuhaavad) ja erinevalt tsiviil-
traumadest rohked läbistavad vigastused. Samuti eri-
neb olukord – on lahingusituatsioon, on pidev oht kan-
natanule ja abistajale, kasutada on piiratud ressursid ja 
piiratud oskused ning kehtivad evakuatsiooni ajalised 
piirangud (pikem kui tsiviilis).

ESMAABIST RASKETE LAHINGUVIGASTUSTE KORRAL

Eelnevate sõdade statistikast lähtudes leiti, et lahingu-
vigastustesse suremusest, mida saaks potentsiaalselt 
vältida, põhjustavad valdavas osas kolme laadi vigastu-
sed. Kõikidest potentsiaalselt välditavatest surmadest 
moodustab verejooks jäsemehaavadest 60%, pingeline 
õhkrind 33% ja hingamisteede sulgus 6%. Sellest faktist 
lähtudes leiti, et põhilisteks elupäästvateks protseduu-
rideks on raske kinnisurutava verejooksu sulgemine 
(põhiliselt jäsemehaavadest), pingelise õhkrinna lik-
videerimine ning hingamisteede avamine ja avatuna 
hoidmine. 

Nendest põhjustest ajendatuna on viimastel aastatel 
palju arendatud verejooksu sulgemise vahendeid. Sõ-

javäe kasutusse on tulnud mitmed uued tööstuslikult 
toodetud žgutid, mis on, eelkõige eneseabi võimalus-
tele mõeldes, ühe käega kasutatavad. Ka on tulnud mit-
mesuguseid verejooksu sulgevaid pulbreid ja käsnasid, 
mis on osaliselt kasutusele võetud ka Eesti kaitseväes. 
Väljaõppes pannakse rõhku ennekõike esmaabioskuste 
treenimisele, mis keskenduvad verejooksu sulgemise-
le ja hingamisteede avamisele. Kõike seda seostatakse 
kindlalt taktikalise olukorraga. Sellest lähtuvalt jaotab 
TCCC abi etappideks ja igas etapis on kindlalt määra-
tud tegevuse maht. 

ESMAABI VAENLASE TULE ALL

Esimeses etapis ehk abis tule all on esmaseks abiks vas-
tutuli, esmatähtis on hoida olukorda kontrolli all, või-
maldamaks kannatanul varju liikuda. Olulisel kohal on 
mõistagi kommunikatsioon ehk esmase info edastami-
ne kaasvõitlejatele: “haavatu” ehk inglise keelest tuttav 
man down. Kannatanu katab, kui suudab, või isegi jät-
kab võitlust. Kannatanu liigub varju iseseisvalt, kui vä-
hegi suudab. Abistaja otsib varju endale ja kannatanu-
le. Eluohtliku verejooksu kontrollimiseks selles etapis 
on ainuke võimalus žguti kasutamine. Edasi kannatanu 
rahustamine, võimalusel kannatanuga kontakti hoid-
mine. Hingamisteede käsitlus on üldjuhul vaja lükata 
teise, taktikalise abi faasi. 

Žgutt on oluline, vaatamata mitmetele väljakujunenud 
eriarvamustele. Vahepealsetel aastatel räägiti palju 
žguti kahjulikkusest ja selle mõjust veresoontele. Nen-

PEA MEELES!
LAHINGUVÄLJAL ELU PÄÄSTVAD KOLMIKUD 
(nn KOLME REEGLID)

3 TCCC eesmärki:
1)  ravida vigastatuid;
2) ennetada uusi vigastatuid;
3) täita ülesanne.

3 TCCC abistamise etappi: 
1)  abi tule all – elupäästev esmaabi, mida antakse otse 

lahinguväljal vastase efektiivse tule alas; 
2)  taktikaline abi – elupäästev esmaabi, mida antakse 

väljaspool otsese tule ala;
3)  abi evakuatsioonil.

3 põhilist ennetatavat surma põhjust lahinguväljal:
1)  verejooks jäsemehaavadest (60%);
2)  pingeline õhkrind (33%);
3)  hingamisteede sulgus (6%).

3 põhilist lahingukannatanu elupäästvat võtet:
1)  raske kinnisurutava verejooksu sulgemine;
2)  pingelise õhkrinna likvideerimine;
3)  hingamisteede avamine.

3 kommunikatsiooni:
1)  kannatanuga;
2)  allüksuse ülemaga;
3) evakuatsioonimeeskonnaga.

Allikas: Tactical Medicine Training for SEAL Mission Com-
manders 14 July 2000. Frank K. Butler, Jr CAPT MC USN 

Ei ole kerge haavatud kamraadiga metsas liikuda.
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del väidetel on kindlasti alust, aga lahinguolukorras on 
valikuteks veresoone kahjustus ja ülitugev valu žgutist 
haava poole jäävas jäsemes verevarustuse ja hapniku 
puuduse tõttu või surm. Eluohtliku verejooksu korral 
jäsemest on žgutt TCCC esimeses faasis kindlasti esma-
valik. 

TAKTIKALINE ABI

Taktikalise abi faasis võib pädevate oskuste ja vahen-
dite olemasolul kaaluda verejooksu sulgemist teiste va-
henditega ja žguti eemaldamist. Uuemate seisukohtade 
järgi on muutunud žguti paigalduse koht. Žgutt aseta-
takse vigastusele nii lähedale kui võimalik, esimesele 
tervele kohale jäsemel, vajadusel ka küünarvarrele või 
säärele. Kui verejooks ei peatu, lisatakse uus žgutt eel-
misest ülespoole.

Taktikalise abi faasis ehk siis olukorras, kus enam ei 
olda vastase otsese efektiivse tule ulatuses, rakenda-
takse juba täiendavaid ravi- ja uuringuvõtteid. Samas 
tuleb ka siin arvestada võimalusega, et olukord võib 
kiiresti muutuda ja võidakse uuesti sattuda otsese tule 
alla või tekib vajadus kiiresti eemalduda. Seetõttu tu-
leb antud etapis rakendada täpselt nii palju ravivõtteid 
kui olukord, oskused ja varustus võimaldavad. Üldju-
hul tuleb selles etapis teostada alljärgnevad menetlu-
sed: 

vaimselt ebastabiilsetelt patsientidelt tuleb kohe ära 
võtta kõik relvad ja kogu laskemoon;

kannatanu teadvuse hindamiseks on võimalik ka-
sutada lihtsat AVPU skeemi, mis on pärit Suurbri-
tanniast ja kirjas ka sõduritele mõeldud “Esmaabi-
juhendis”. Kannatanu teadvuse hindamine: A (alert) 
– teadvusel, V (verbal) – reageerib kõnele, P (pain) 
– reageerib valule, U (unconscious) – teadvuseta, ei 
reageeri kõnele ega valule. Tähistusena võib kirjuta-
da AVPU ja õigele tähele ringi ümber tõmmata, ju-
hul kui seda informatsiooni on vaja edastada;

hingamisteede avamine ja avatuna hoidmine kas 
stabiilse küliliasendi andmise või ninaneelutoru ka-
sutamisega; 

hingamise tagamine lahtise õhkrinna likvideerimi-
sega, asetades haavale spetsiaalse klapi või kattes 
haava kolmest servast suletud kile või immutatud 
sidemega; 

esimeses etapis sidumata või lahendamata jäänud 
verejooksude sulgemine;

kannatanu teisene ülevaatus, et avastada täienda-
vaid vigastusi. Siin seavad piirangud taktikaline ja 
klimaatiline olukord. Allajahtumise vältimine on 
traumahaigel elulise tähtsusega, sest allajahtumi-
ne halvendab oluliselt tema ellujäämise võimalusi, 
seda eelkõige hilisemate probleemide tõttu; 

kannatanu jälgimine (pulss, teadvus ja hingamine). 
Haavatu seisund võib ajas kiiresti muutuda ja sellest 
lähtuvalt peab muutma ka tema triaaži ja evakuat-
siooni kategooriat;

lahastamine, mis on oluline edasiste vigastuste väl-
timiseks ja ka olulise valuvaigistava efektiga;

valu ravi – selleks on meil sõjaväljal praegu kasutu-
sel morfiin lihasesisese süstina automaatsüstaldes 
ja individuaalvarustuses;

kommunikatsioon kolmes suunas: esiteks patsien-
diga tema seisundi jälgimise eesmärgil ja ka rahus-
tava ehk raviva eesmärgiga, teiseks allüksuse ülema-
ga haige seisundi muutumisel või uute vigastuste 
avastamisel, kui see on oluline taktikalise või eva-
kuatsiooniplaani seisukohalt (kas evakuatsiooni tu-
leb kiirendada, kas võib viivitada, kas kannatanu on 
transporditav oma jõududega ja kui, siis millistega 
jne), kolmandaks kommunikatsioon evakuatsiooni-
meeskonnaga kannatanu üleandmisel;

evakuatsiooniks valmistumine, vastavalt olukorrale: 
kannatanule lisavaluvaigisti manustamine (30 minuti 
möödudes ja vajadusel), vedeliku suu kaudu manus-
tamine (kui on ette näha, et evakuatsioon viibib), eva-
kuatsioonimeeskonna vastuvõtmine ja kommunikat-
sioon sellega. Selleks võib kasutada esmaabijuhendis 
ära toodud Suurbritanniast pärit nn MIST-süsteemi: 
M (mechanism of injury) – mis juhtus, I (injuries found 
and suspected) – leitud ja kahtlustatavad vigastused, S 
(signs) – elulised näitajad: pulss, hingamine, teadvus, T 
(treatment given) – valuvaigisti, žgutt, side, lahas.

ABI EVAKUATSIOONIL

Kolmas etapp on abi evakuatsioonil. Selles etapis tuleb 
kannatanut pidevalt jälgida kogu transpordi aja. Lisaks 
samad asjad, mis taktikalise abi etapis, aga täiendatud 
vastavalt lisandunud varustusele ja spetsialistidele.

Eelnevaga on lühidalt sedasi antud praegused olulisi-
mad muudatused sõdurite esmaabiõppes, kuid nende 
muudatustega on astutud alles vajalike täienduste esi-
mesed sammud. Sõduri esmaabiõpe peab muutuma 
iga jalaväeinstruktori baasoskuseks. Esmaabi ise õpeta-
des oskavad nad seda hiljem lahingutreeningute käigus 
nõuda ja kontrollida ning vajadusel ka ise rakendada.

Kergendamaks sõduritele oluliste tegevuste meelespi-
damist, on KVÜÕA andnud 2010. aastal välja väikese 
taskuraamatu “Esmaabi” skemaatiliste samm-sammult 
kulgevate juhistega. KK!

Me ei tea, kui palju väiksem olnuks “Kevadtormil” “surmasaanutena” 
lahingust kõrvaldatute laager, kui igaüks neist osanuks anda endale 
ja sõbrale esmast lahinguväljaabi.
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Tekst: ERKI VAIKRE, 
nooremleitnant, Kaitseliidu Kooli üleelamisõppe koordinaator

Loodetavaks pööripäevaks Eesti üleelamisõppes ehk 
üleelus oli tänavune 19. juuni, kui Alusse Kaitseliidu 
Kooli kutsuti kokku inimesed, kes on üleelamisõp-

pega tegelnud, tegelevad ja tahavad seda ka tulevikus 
teha. 

Kuigi kokkutulek oli kavandatud ühepäevase semina-
rina, oli selle esmakordse ürituse eeltööd tehtud enam 
kui aasta – peamiselt kontakte kogudes, nimekirju 
koostades, andmeid täpsustades. Aja jooksul saime 
erinevatest allikatest enam kui seitsmekümne inimese 
nimed, kes ligemale paarikümne aasta jooksul on üle-
elamise valdkonnaga kokku puutunud. Siiski on see 
nimekiri ebatäpne ja küllap on veel neid, kes sooviksid 
meiega liituda. Loomulikult on ka sellest kolmveerand-
sajast inimesest aktiivseid ja tegevusvalmis vaid mõni-
kümmend. Enamik neist saabus ka kokkutulekule Kait-
seliidu Kooli. Niisiis kohtusid 19. juunil esmakordselt 
üleelamisinstruktorid üle Eesti, et arutada hetkeolukor-
da ja kavandada ühiselt tegevusplaani üleelamisõppe 
aluste rajamiseks ja vastava väljaõppeorganisatsiooni 
loomiseks. 

ÜLEELUKOOLITUS SÜSTEEMSEKS

Teen lühikese ülevaate sellest, mis selle toimeka se-
minaripäeva jooksul otsustati. Käsitletud valdkonnad 
võib jagada viide ossa. Vabalt sõnastades on need: üle-
elamisõppe liigendamine, 
väljaõppe omandamise ka-
tegoriseerimine, instrukto-
rite astmestiku loomine ja 
instruktoriõppe süstemati-
seerimine koos regulaarse 
täiendõppega, piirkondlike 
koordinaatorite valimine 
ning muidugi edasised plaa-
nid. Allpool tutvustan osaliselt meie teetähiseid, mille 
puhul peame oluliseks laiema kaitseliitlaskonna teavita-
mist juba praegu.

Üleelamisõppe liigendamine tähendab pikaajalist prot-
sessi, sest kõik kursused vajavad vastavate õppekavade 
koostamist või osalt ka revalveerimist. See on aga aja- 
ja töömahukas ning nii siin kui kogu üleelamissüstee-
mi puhul üldse eeldab see kogu instruktorkonna ühist 
jõupingutust. 

Foorum otsustas liigendada üleelamisõpe nii, nagu näh-
tub tabelist 1. Tabel on lihtsustatud, kuid toodud järjes-
tus on ka vastava väljaõppe läbiviimise ja omandamise 
aluseks. Seda ka täiendkursuste puhul, mis nõuavad eri-
nevate põhikursuste eelnevat läbimist, kuid mille läbi-
mine on kohustuslik vaid tulevastele instruktoritele.

Üleelamisõppe pööripäev

Tabel 1
ÜLEELAMISÕPPE LIIGENDUS

Põhikursused Täiendkursused

Suvine üleelamiskursus metsa-
alal (nn suvine üleelamine)

-

Talvine üleelamiskursus metsa-
alal (nn talvine üleelamine)

-

- Üleelamisvõtted soo- ja raba-
maastikul

- Üleelamine varakevade ja hilis-
sügise tingimustes

Üleelamiskursus tiheasustusala 
tingimustes talvisel ajal (nn lin-
naüleelamine)

-

- Liikumine vaenulike jõudude 
kontrollitaval territooriumil (nn 
üleelamisrännak kõigi eelnevalt 
õpitu elementidega, Rootsis 
tuntud kui strapatz)

Tegevused vangistuse korral (nn 
vangistusõpe)

-

- Üleelamisvõtted veekogudel 
(nn mereüleelamine, toimetulek 
mere ja suurjärvede laidudel, 
“merehäda”)

Siit tuleb ka alus väljaõppe omandamise kategoriseeri-
miseks: näiteks kui kaitseliitlane Hani on läbinud põ-
hikursused “Suvine üleelamiskursus metsaalal” ja “Tal-
vine üleelamiskursus metsaalal”, on tal baaskategooria 
A2. Kui ta läbib täiendkursuse “Üleelamisvõtted soo- ja 
rabamaastikul”, tõstab ta kategooriat A1-le. Kui ta on 
lisaks läbinud täiendkursuse “Üleelamine varakevade 
ja hilissügise tingimustes” tõuseb ta kategooria A-ks. 
Siit kõrgemale kordub kõik samuti juba järgmise gra-
datsiooni B tasemel (B2 kuni B) jne.

Aja jooksul saime erine-
vatest allikatest enam 

kui seitsmekümne inimese 
nimed, kes ligemale 
paarikümne aasta jooksul 
on üleelamise valdkon-
naga kokku puutunud.

Alu koolis Eesti üleelamisinstruktoreilt kogutud seisukohad ja ühis-
töös koostatud kavad viidi Põhjala üleelamisinstruktorite ette Kolla-
saarel peetud rabaseminaril. 
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Ka instruktorite endi väljaõpe kategoriseeriti samasu-
gustel alustel. Seni on teadupärast olnud üleelamisinst-
ruktorite puhul kõigil üks ja sama järk, sõltumata sel-
lest, kas sa oled just litsentsi 
saanud noor instruktor või 
mitukümmend aastat tegut-
senud Grand Old Man. Loo-
dav süsteem saab omakord 
aluseks tulevikus rakendust 
leidva litsentsisüsteemi alu-
sena. Sedavõrd riskirohke 
väljaõppe puhul tuleb kvali-
fikatsiooni säilimine seada kooskõlla praktiseerimisega. 
Pole saladus, et Eestis on ka mehi, kes omal ajal läbisid 
kursuse vaid ihaldatava embleemi kandmise õiguse pä-
rast. Sarnaselt juba loodud laskeinstruktori süsteemiga 
saab tulevikus ka üleelamine toimiva ja keskselt kont-
rollitava kvalifikatsioonisüsteemi. 

Tutvustan pisut ka instruktoriõppe kavandamist. Siin 
oli ühistööna valminud tulemus senisest erinev. Ta-
belis 2 on lihtsustatult välja toodud nii eeldused kui ka 
kursuse valdkonnad.

Tabel 2
ÜLEELAMISINSTRUKTORIÕPPE EELDUSED JA KURSUSTE 

VALDKONNAD

Üleelamisõppe instruktori baasõpe

Eeldused

Kõigi põhi- ja täiendkursuste eelnev läbimine

Instruktoriõppe eelnev läbimine (kas eraldi või sõjaväelise tase-
mekursuse raames)

Juhtimisõppe eelnev läbimine (kas eraldi või sõjaväelise taseme-
kursuse raames)

Esmaabikursuse läbimine (minimaalselt 16 tundi ehk laskur-sani-
tari tasand)

Kahe üleelamisõppeinstruktori soovitus (kes edasises jäävad ju-
hendajateks)

Instruktorikursuse põhivaldkonnad

Üleelamise eriala ühtlustuskursus (juba omandatud taseme üht-
lustamiseks, parandamiseks ja kontrollimiseks)

Ohutustehnika üleelamiskursuste läbiviimisel (teema, mis seni 
pole käsitlust leidnud, kuid täiendkoolitustena on Soome kolleegi-
delt teadmised tulemas)

Välimeditsiin käepäraste vahenditega (ehk üleelamisalane esma-
abiõppe täiendus)

Administreerimisõpe (kõik mis puudutab üleelamiskursuse admi-
nistreerimist ja õppetöö kavandamist)

Väljaõppe läbiviimine juhendaja kontrolli all (instruktorioskuste 
parandamine, erialase ainese kinnistamine)

Teenistuspraktika 

On selge, et sellisel kujul muutub instruktoriõpe aega-
nõudvaks ja pikaajaliseks protsessiks, mille tulemusel 
on kursuse lõpetajate osa väike. Samas on see aga kva-
liteedigarantiiks. 

TÖÖ KOHTADEL KÄIMA

Laiemale üldsusele olulisimaks on piirkondlike koordi-
naatorite valimine. Kuivõrd esindatud ei olnud kõik piir-
konnad, pole ka nimistu veel täielik. Praegu on mõnigi 
mees koormatud ka naabermalevaga. Tabelist 3 leiate 
nende nimed, kes tegelevad malevates üleelamisalase 
väljaõppe planeerimise-läbiviimise-korraldamisega, 
aga ka temaatilise suhtlemisega tsiviilsuunal. Järjest 
populaarsemaks muutuval kriisikoolitusel ja üleelamis-
õppel on kasvav osa Kaitseliidu maine kujundamisel nii 
noorte seas kui ka ühiskonnas laiemalt.

Tabel 3
ÜLEELAMISÕPPE PIIRKONDLIKUD KOORDINAATORID 

(hetkeseis)
Nimi Malev ja piirkond

Raivo HARAK Tartu malev, Tartu maakond

Mihkel IVANOV Sakala malev, Viljandi maakond

Kalev KLEINERT Võrumaa ja Valgamaa malev, Võru ja Valga 
maakond

Asso KOMMER Pärnumaa ja Lääne malev (v.a Hiiumaa malev-
kond), Pärnu ja Lääne maakond

Meelis MITT Jõgeva malev, Jõgeva maakond

Oleg MOROZOV Alutaguse malev, Ida-Viru maakond

Toomas TÕNISSON Rapla malev ja Lääne maleva Hiiumaa malev-
kond, Rapla ja Hiiu maakond

Ago SAAVER Viru malev, Lääne-Viru maakond

Viimane asi, milles kokku lepiti, oli edasine suhtlemi-
ne. Seminariks oli juba tööle pandud postiloend, kuid 
oluliseks peeti ka reaalseid kokkusaamisi, et ühelt poolt 

alustatul kätt pulsil hoida ja 
teiselt poolt nägupidi tut-
tav olla. Edasises kavatse-
takse siduda koosviibimised 
hooaegade vaheldumise ja 
täiendõppega. Lepiti kokku 
kohtuda edaspidi kaks kor-
da aastas – kevadel ja sügisel 
– juba harjumuspärases kesk-
konnas ehk metsas. Ja lisada 

tegevuskavva erialaoskuste täiendamine, esialgu oma-
vahel, tulevikus näiteks ka välislektorite kaasabil. 

Need olid selle lühikese, kuid sisutiheda päeva olulisi-
mad teemad. Usume, vähemasti loodame, et esimene 
pingutus ei jää viimaseks ja meil õnnestub aja jooksul 
ühiselt plaanid realiseerida. Kui mõni lugeja küsib, mis 
on alustatud protsessi eesmärk ja miks me seda teeme, 
on vastus ambitsioonikas: tahame muuta üleelamis-
õppe korrektsetel alustel väljaõppeks, nagu seda on 
iga teine erialaõpe, ja legaliseerida selle, tuues ta tagasi 
üheks baasõppe osaks Kaitseliidus. Aga miks mitte ka 
kaitseväes? Palun kõigil üleelamisõppe läbiviimisest 
huvitatuil, kellega me pole mingil põhjusel seni kontak-
ti saanud, anda enesest märku aadressil erki.vaikre@
kaitseliit.ee. KK!

Laiemale üldsuse-
le olulisimaks on 

piirkondlike koordinaa-
torite valimine. Kuivõrd 
esindatud ei olnud kõik 
piirkonnad, pole ka 
nimistu veel täielik.

Üleelamisõppe liigen-
damine tähendab 

pikaajalist protsessi, 
sest kõik kursused 
vajavad vastavate õppe-
kavade koostamist või 
osalt ka revalveerimist.
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Peagi mööduv suvi on olnud Eesti üleelamisinstruk-
toritele ehk nende endi kõnepruugis üleelukatele 
ebatavaline. Ja seda mitte ainult klimaatiliste ise-

ärasuste tõttu. Lisaks 19. juunil korraldatud töörohkele 
suurkogule viidi vahetult pärast Põrgupõhja retke (11.–
13. juulini) läbi rahvusvahe-
line üleelamisinstruktorite 
seminar. Selle ilusa ja kõlava 
nime taga peitub Eesti, Soo-
me ja Rootsi üleelamisinst-
ruktorite kogunemine ühel 
Kautla kandi unustatud soo-
saarel, sõnaga keskkonnas, 
mis meiesugustele sobivaim. Kohal oli mitukümmend 
instruktorit, kelle hulgas mitmeid selle valla suurkuju-
sid: Harry Sepp, Niclaz Wiktorsson, Lars Stahle, Björn 
Corander, Veikko Piirioinen, Pekka Konu, Toomas Tõ-
nisson, Asso Kommer.

KOKKUSAAMINE ON KOOSTÖÖ ALGUS

Kokkusaamise eesmärk oli rahvusvaheliste kontaktide 
loomine instruktorite tasemel, et panna alus erialase-
le suhtlemisele Põhjalas. Meie, eestlaste lisahuvi oli ka 
naabritelt, kes valdkonnaga tegelnud juba mõniküm-
mend aastat, info, abi ja nõu hankimine oma üleela-
miskoolituste süsteemi ülesehitamiseks. 

Olulisim on aga erialase oskusteabe vahetamine pi-
kemas perspektiivis. Eri riigid on tugevad eri üleela-
misvaldkondades. Et me ei saa olla tugevad kõiges, on 
mõistlik oma tugevaid külgi teistega jagada, saades vas-
tu õpet valdkondades, milles me pole parimad. Ainult 
nii saame me kõik oma kvaliteeti parandada. 

Näiteks on Rootsi tegelnud juba aastakümneid üle-
elamisega seonduvate teaduslike uuringute ja eks-
perimentide läbiviimisega. Komplitseeritud ja kallid 

Koos oli Põhjala üleelamisinstruktorite kogu
uuringud on andnud olulisi tulemusi, olgu siis tegemist 
organismi ja psüühika toimimisega alatoitumise korral, 
üleelamisvõtete funktsionaalsuse kontrollimise või liht-
salt erinevate tingimuste uurimisega. Sealt on tulnud 
palju selgust: on nii kinnitatud kui ka ümber lükatud, 
aga ka muudetud paljusid üleelamisega seonduvaid 
arusaamu. On selge, et sellist hinnalist informatsiooni 
on mõistlik jagada sama kliimavöötme tingimustes. 

Soomlased on see-eest tugevad eelkõige pikaajalise 
üleelamise õppes, mis vastandub rootslaste mõne-
päevase katastroofiüleelamise distsipliinile ja pakub 
kohati uut maailma ka Rootsi poolele. Soomlaste tu-
gevus pärineb sissisõjaõppest, mida nemad on saanud 
arendada kogu sõjajärgse aja ja teevad erinevalt meist 
seda ka tänapäeval. Sellest tulenevad aga paljud suu-
red erisused. 

Kuigi oleme noorimad üleelukad, oleme ka meie kand-
mas oskusi, mis meid naabrite sõnul esile tõstavad. 
Eestlaste puhul on välja toodud eelkõige tasakaalus-
tatud üleelamiskontseptsiooni, mis hõlmab tsiviilpoo-
le lühiajalist katastroofiõpet ühelt poolt ja pikaajalist 
sissisõjapõhist üleelamisõpet teiselt poolt. Ka toovad 
naabrid eestlaste puhul esile tugevaid käelisi oskusi ja 
väga põhjalikku teavet taimekasutuse valdkonnas. Eks 
siin tule põhjusi otsida Nõukogude okupatsiooni ajast, 
kui kõik vajalik tuli valmistada oma kätega käepäras-
test vahenditest. Lisaks igapäevane puudus ja kodune 
isetegemine, mis ei lasknud tarbimisühiskonna hõlbul 
minevikutarkusi ja -oskusi unustada. 

Need Põhjala üleelamiskoolkondade erinevused olid 
üheks tõukejõuks, miks hakkasime aasta eest koostööd 
kavandama. Saime nii rootslastelt kui ka soomlastelt 
oma plaanile heakskiidu. Selle tulemusena sündis aas-
tase eeltöö järel kõnealune koostööseminar.

Kokkusaamine ise peeti rahulikus miljöös mituküm-
mend kraadi kuumal tuuletul Kollassaare rabasaarel, 
mis on kilomeetreid tsivilisatsioonist eemal. Kohavalik 

Eri riigid on tugevad 
eri üleelamisvald-

kondades. Et me ei saa 
olla tugevad kõiges, on 
mõistlik oma tugevaid 
külgi teistega jagada.

Instruktor Asso Kommer süütamas maapealset ühekordset savipõ-
letuskollet.

Kollasaare rabaseminari toode: loodussavist välikeraamiline joogi-
nõu.
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osutus õnnestunuks, kuivõrd üleelamisinstruktorile va-
jalik “luksus” oli kohapeal olemas: vana ait väliköögiks-
laoks, kaev joogiveeandjaks ja okstest püstkoda sauna-
majaks. 

Et keegi end ebamugavalt tsiviliseeritult ei tunneks, oli ka 
toitumine üritusele kohane: pliidiks lõke, kivid, puuroi-
kad, toiduks hulgaliselt toorest liha, värsket kala ja jahu. 
Eks siis igaüks valmistas, mida suupäraseks pidas. Nagu 
oleme harjunud. Sama lugu oli ka majutusega: sammal 
on põrand ja kuusk on katus. Eks kavandades olnud meil 
kahtlusi naabrite ootuste suhtes, kuid hiljem selgus, et ka 
nemad eelistavad võimalusel harjumuspärast keskkon-
da. Ja selleks on loodus. 

KANDVA TEEMA IDEE

Üritust kavandades tekkis idee siduda kohtumisega mingi 
kandev teema, sest arvestasime õnnestumisel traditsiooni 
loomise võimalusega. Ning selline kohtumine olekski sel 
juhul koht, kus tutvustada üleelamisega haakuvaid uud-
seid tegevusi naabritele. Seekord valisime osalejamaade 
heakskiidul eriteemaks loodussavist primitiivsete tarbe-
esemete valmistamise ja savipõletusmeetodid üleelamis-
tingimustes. Et see on valdkond, kus eestlastel on pisut 
rohkem kogemust kui naabritel, tekitas asi elavat huvi. 
Sai tutvustatud kahte põletistüüpi: maapealse kergsavist 
riitahju valmistamist ja kasutamist ning meil rohkem levi-
nud haudpõletise rajamist ja kasutamist. 

Ka tutvustasime naabritele meie soo- ja rabamaastiku 
iseärasusi, sest sellised suured kooslused on Soomes-
Rootsis kas väga harvad või puuduvad üldse. Muide, 
võimalus Eestis rabatingimustega tutvuda oli nii mõ-
negi rootslase suur soov. Lisaks olid kavas veel mitmed 
õpitoad: soomlased tutvustasid metoodikaid, mis meil 
tundmatud ja ka rootslastes positiivset üllatust tekita-
sid. Sisulise poole pealt tutvustasime ka Eesti üleelami-
se hetkeolukorda ja 19. juuni suurkogul valminud töö-
kava. Kuigi palavus oli inimesed loiuks muutnud, sai 
soosaarel alguse konstruktiivne infovahetus.

Kuigi Kollassaare keskkond oli inspireeriv, ei saanud 
me seminari lõpuni sinna jääda, sest higiseid ja räpa-
seks muutunud külalisi poleks sellisel kujul laeva-len-
nukisse lastud. Saarelt ära sõites viis tee mööda Kautla 
memoriaalist. Me ei jätnud kasutamata võimalust sel-
gitada naabritele Eesti ajaloolisi erijooni ja tutvustada 
mitme suurrahva rolli meie ajaloo ja suhete kujunda-
misel. Kautla memoriaalist sobivamat kohta selliseks 
jutuks on raske leida.

PÕHJALA ÜLEELUKOOSTÖÖ LÄHEB KÄIMA

Viimase öö veetsid väliskülalised Alus Kaitseliidu Kooli 
ruumes, olles eelnevalt kõiki kooli pakutavaid hügiee-
nivõimalusi nautinud. Pärast tsiviliseeritud hommiku-
sööki asusime infovahetuse ja plaanide tegemise tarvis 
nõulaua ümber, mis lõpetaski kokkutuleku. Nõulauast 
tuli aga mitmeid mõtteid ja pakkumisi, millel peatun 
pikemalt tulevikus, kui need on ellu viidud. 

Huvitav on see, et selline kokkutulek oli naabrite sõnul 
mitmekümne aasta jooksul esmakordne. Eks siin või 
rolli mängida ka Põhjamaade ajalooline rivaliteet. 

Milline oli meie arvates selle kokkutuleku tulemus? Ot-
seselt Eesti üleelamisõppe lähiaja kvaliteeti puudutav 
tulem oli eelkõige võimalus kasutada edaspidi Soome 
ja Rootsi vastavasisulisi alusdokumente ja materjale. 
Nii Soome kui ka Rootsi pakkusid oma koolitajaid appi 
mitmesuguste instruktorite täiendõppekursuste läbi-

viimisel. Mõlemad pakkusid 
ka edaspidiseks võimalusi 
tutvuda sealse väljaõppeme-
toodikaga. Esimesed meie 
instruktorid on juba tagasi 
Rootsis korraldatud üleela-
misrännakult. Et teave meie 
algatusest on liikunud osale-
jamaadest kaugemale, oleme 

saanud kutse isegi Ameerikasse sealset eriüksuste üle-
elamiskoolitust jälgima. 

Juba enne kokkutulekut tundsid koostöö edendamise 
vastu huvi ka Taani ja Norra. Laiem huvi üleelamisõppe 
rahvusvahelise koostöö vastu on suurem, kui oskasime 
aasta eest arvata. See oli üheks põhjuseks, miks otsus-
tasime ühiselt muuta sellise kokkutuleku iga-aastaseks 
ürituseks, mis roteerib osalejamaades. See oli Rootsi 
Üleelamisseltsi ja üleelamiskooli esindaja kapten Nic-
laz Wictorsoni ettepanek. Järgmine kokkutulek on tu-
leval aastal Rootsis. Ja siis on ilmselt ka osalejaskond 
mõne riigi võrra suurem. 

Seekordse seminari tulemustega olid ilmselgelt rahul 
kõik osapooled. Kuigi kahtlesime lõpuni ettevõtmise 
õnnestumises, ületas külaliste siiras tagasiside kõik 
ootused. Külalistelt saime kõrge tunnustuse sellise 
pretsedendi loomise eest, aga kiideti ka läbiviimise 
põhjalikkust ja kvaliteeti. Toon vaid ühe iseloomuliku 
näite, tsiteerides Veikko Piirioist: “Te käivitasite aas-
taga selle, millest meie 30 aastat oleme ainult unista-
nud.” KK!

Seekord valisime osa-
lejamaade heakskiidul 

eriteemaks loodussavist 
primitiivsete tarbeese-
mete valmistamise ja 
savipõletusmeetodid 
üleelamistingimustes.

Kollassaare rabaseminaril osalenud Soome üleelamisinstruktorid 
(vasakult): juba 1990. aastail eestlastega koostööd teinud vanema 
põlvkonna mehed loodusgiid Pekka Konu ja staažikas piirivalvur Veikko 
Piironen ning noorema põlvkonna üleelajad piirivalvur Jani Anttila ja 
Suomen Survival Kilta väljaõppeülem, üleelamise ohutustehnika spet-
sialist ja mitmete õppekavade autor Mika Kalakoski.
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Tekst: MARI-ANNE LEHT

Kaitseliidu Võrumaa maleva ka-
hes üksikkompaniis ja ühes 
malevkonnas on üle poole 

tuhande kaitseliitlase, kellest ligi 
pooled on aktiivsed. Kaitseliitlaste 
aktiivsuse suurendamist arutasid 
Antsla üksikkompanii pealik noo-
remleitnant Tiit Tõnts, Rõuge-Vast-
seliina üksikkompanii pealik kapral 
Aare Hõrn, Võru malevkonna pealik 
leitnant Sven Kask, maleva perso-
nalijuht Marika Timofejev ja male-
vapealik kapten Kalev Ader.

AKTIIVSED JA PASSIIVSED LIIKMED

Tõnts: Antsla kompanii sajakonnast 
liikmest on kaks kolmandikku üsna 
aktiivsed, ligi pooled kompanii liik-
metest on alati üritustel kohal. 
Kompaniil on üritustel osalemine 
traditsioon, kuid kaugemal tööl käi-
jad ei saa alati tulla. Loomulikult on 
meil ka passiivseid liikmeid.

Hõrn: Rõuge-Vastseliina kompa-
niis on kümmekond liiget vähem, 
neist aktiivseid (olenevalt ürituse 
iseloomust) kolm viiendikku. Paar-
kümmend inimest osaleb peaaegu 
kõigil üritustel. Kompanii vastu-
tusala eripäraks on hõreasustus ja 
territooriumi pikkus (60 km), see 
algab Meremäelt ja lõpeb Mõnis-
tes Valgamaa piiriga. Selles on neli 
omaette toimivat piirkonda, mille 
liikmetel ei olegi ajaloolist koostöö-
kogemust, sest tõmbekeskused on 
erinevad. Osa algusaastate aktiivse-
test liikmetest on tänaseks väsinud, 
elanikkond vananeb või lahkub 
piirkonnast.

Kask: Võru malevkonnas on üle 
kolmesaja liikme, neist kolmandik 
on aktiivsed. Tuumiku moodusta-
vad valverühmade töötajad ja for-
meerimismeeskond, sest neil on 
informatsioon kogu aeg käes. Teis-
tele edastame teavet e-kirja teel 
või helistame, kuid tagasiside on 
visa tulema. Suureks probleemiks 
on rühmapealikute puudumine ja 
nende sage vahetumine. Malevkon-

Mida veel teha kaitseliitlaste 
kodust välja toomiseks?

na traditsioonide elustamine võtab 
rohkem aega, sest nad on unarusse 
jäänud või lõhutud. 

Ader: Kaitseliidus on praegu põlv-
kondade vahetus. 1990. aastate al-
guses organisatsiooni tulnud hak-
kasid seal ka aktiivselt tegutsema, 
kuid on tänaseks väsinud. Neid ei 
meelita enam igasuguse ilmaga väl-
jas olemine, sellepärast on uute liik-
mete kaasamine oluline.

MAAL AKTIIVSEMAD KUI LINNAS

Tõnts: Antslas oli mullu 30 üritust, 
kus käisid ka tulevased kompanii-
liikmed. Et meil on tekkinud sõp-
ruskonnad, liitutakse sõbra eesku-
jul. Aktiivne klubiline tegevus, nagu 
kompanii aastapäev ja jõulupidu, 
mängivad liitumisel oma osa. Kõik 
liikmed peavad oma vajalikkust 
tunnetama.

Hõrn: Oma roll on ka kohaliku oma-
valitsuse juhi kuulumisel Kaitseliitu, 
kuhu meie kompanii vastutusalas 
kuuluvad Vastseliina, Meremäe ja 
Misso valla juht. Nad aitavad muu 
hulgas ürituste korraldamisel. Olen 
märganud, et 15 aasta jooksul on 
Eesti Vabariigi aastapäeva ja võidu-
püha üritustel järjest rohkem osale-
jaid. Uued liikmed oleme kaasanud 
ka metsavendade mälestusüritus-

tele. Rõuge-Vastseliina kompanii 
vastutusalal oli metsavendlus üks 
ägedamaid Eestis, lahinguid peeti 
veel 1950. aastate alguses.

Kask: Linnas jääb asi millegi taha 
pidama, kuigi oleme inimesi pide-
valt üritustest teavitanud ja need 
on kirjas malevkonna kodulehel. 
Olen saatnud e-kirju ja helistanud, 
rühma- ja jaoülematel on aasta-
kava, kuid ikkagi on osavõtt väike. 
Olen küsitlusi läbi viinud, et mida 
te Kaitseliidult ootate, kui palju 
olete nõus aega ohverdama, kuid 
tagasisidet sain napilt. Telefoni või 
meili teel üritusele tulema veenda 
on väga raske, seda saan teha vaid 
kokkusaamisel, kuid üksi kõigiga 
suhtlemiseks ei ole aega. Abi oleks 
tublidest jao- ja rühmaülematest, 
kellega koos suudaksime inimesi 
üritustele kutsuda. Isiklik varustus 
ja vorm motiveeriksid ka, sest oma 
riigi vorm on kaitseliitlastele uhku-
seks.

KAITSELIITLASELE ON VORM UHKUSEKS

Hõrn: Meeste motiveerimine tuleb 
paremini läbi mõelda. Head varus-
tust tasub anda aktiivsetele liikmete-
le. Kui kompaniis on üle 150 liikme, 
peab selle pealik saama tublimaid 
jao- ja rühmaülemaid premeerida 
kas raha või hea varustusega. Mo-

Fo
to

: A
N

D
R

E
S

 L
O

O
G

Arutelu ümarlauas (vasakult): nooremleitnant Tiit Tõnts, Marika Timofejev, leitnant Sven 
Kask, kapten Kalev Ader ja kapral Aare Hõrn. Seljaga istub ajakirjanik Mari-Anne Leht.
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tiveerib ka välisriikidesse sõit. Tub-
limaid võiks viia Põhjamaadesse 
tutvuma sealse pika ajalooga kodu-
kaitsega. Taanis ja Norras on need 
väga tugevad.

Ader: Uued liikmed tuleb kohe ma-
levkonna või kompanii tegevusse 
kaasata, sest hiljem on neid raske 
kodust välja saada.

Kask: See on hea mõte, kuid meil ei 
ole ju neile varustust anda. Kui uue 
liikme teksapükstes metsa viime, 
tunneb ta ennast vormis meeste 
kõrval nigelalt. Kah-
ju, et 20 aastat vana 
organisatsioon ei 
suuda tulijatele kohe 
vormi ja varustust 
anda. Teiseks, meid 
motiveeritakse pa-
raadile tulema uue 
vormi saamisega. Paraku ei saa neid 
mehi selle rõivastusega õppustele 
kutsuda, sest paraadvormiga ei saa 
metsa minna.

Tõnts: Varem oli nii, et kui mees 
arvati ajateenistuse järel reservi ja 
ta oli maleva liige, anti vorm kait-
seväest kaasa. See võiks ka nüüd 
nii olla, sest riigil on ressurssi vähe. 
Ametkonnad peavad kaitseliitlasi 
rohkem usaldama ja vormi saami-
ses kokku leppima. Meile on ju oma 
riigi vorm uhkuseks.

Ader: Neli aastat tagasi piisas ma-
levapealiku kirjast väeosa ülemale, 
milles ta teatas, et peatselt reservi 
arvatav mees soovib Kaitseliidus 
jätkata, ja meie palve talle vorm 
kaasa anda siis ka täideti.

Kask: Olen kuulnud, et osa varus-
tust hävitatakse ajateenijate reservi 
arvamise järel, sest neid koguseid ei 
ole võimalik hoida. Kaheksa kuuga 
ei kulu ju vorm auklikuks.

Ader: Kui meil oleksid varuvormid, 
saaksime need uutele tulijatele õp-
pusteks väljastada, kuid need puu-
duvad. Praegu saame korralikud 
vormid anda välja lahingukompanii 
meestele. Nii on tekkinud olukord, 
et mõnel passiivsel lahingukompa-
nii mehel on täielik varustus, kuid 
aktiivsel sisekaitsekompanii me-
hel ei ole midagi. See on tekitanud 
meestes trotsi. Loodan, et Kaitselii-

du ja kaitseväe staabid leiavad pea-
gi meid rahuldava lahenduse, sest 
eestlastele on vorm tõesti uhkuse 
asi.

MALEVKONNAPEALIKULE TÖÖTASU?

Tõnts: Nõuded kompaniipealikule 
on järjest suurenenud. Minagi ei 
ole oma sajakonna inimese juu-
res tagasisidega rahul, kuid vaba-
tahtlikul malevkonnapealikul on 
võimatu enam kui 300 inimesega 
personaal selt suhelda. Malevkon-
napealikule tuleb tasu maksta või 

siis luua palgalise 
instruktori koht. Ma-
levkonna- või kom-
paniipealiku tasusta-
misel tuleb liikmete 
arvu kõrval arvestada 
ka piirkonna eripära-
ga, nagu 60 kilomeet-

ril laiuv Rõuge-Vastseliina kompa-
nii. Eriolukordades võib sealt teavet 
saada vaid läbi sõitmisel. Kuskilt 
jookseb piir, kus põhitöö kõrvalt 
enam vabatahtlikult pealikutööd 
kõigiti korrektselt teha ei suuda, 
sest peastaabist tulevad nõuded on 
üsna karmid. 

Kask: Pealiku koha palgaliseks 
muutmine on vajalik, sest siis saab 
ta järjepidevalt väljaõppekavade 
koostamisel ja väljaõpetel osaleda, 
isikkoosseisuga tegelda ja kaadrit 
valida. Et üksused oleksid teovõi-
melised ja jätkusuutlikud, peab 
nendega pidevalt tegelema. Palgali-
sel pealikul on lihtne täiendkursus-
tel käimine, pragu saab seda teha 
vaid palgata puhkuse võtmisel. 

Timofejev: Pooldan 
samuti nende tasus-
tamist, sest täna ei 
ole inimestel enam 
seda motivatsiooni 
mis algusaastatel. Malevkonna- ja 
kompaniipealikel on suur vastutus 
ja neilt nõutakse kogu aeg midagi. 
Oma põhitööl on nad ka hõivatud ja 
nii ei jää neil piisavalt energiat all-
üksusega tegelemiseks. Tasu oleks 
neile motivaatoriks.

Ader: Olen lisatasu maksmise poolt, 
kuid palgalise koha loomine ei ole 
võimalik. Kaitseliit ei suudaks hea-
dele meestele piisavalt suurt palka 
maksta ja nad hakkaksid mujalt lisa 

teenima. Viletsaid pole ju mõtet ta-
sustada. Teine võimalus on määrata 
igale üksusele kuraator, kelleks on 
kas siis väljaõppeinstruktor, relvur 
või väljaõppeülem, kes teeks ära ka 
planeerimis- ja paberitöö.

Hõrn: Riik võiks kaaluda pikemat 
aega aktiivselt Kaitseliidus vaba-
tahtlikult tegutsenutele sotsiaalsete 
tagatiste andmist, nagu pensionili-
sa, soodustused sõidupiletite ja ra-
vimite ostmisel. Need kompensee-
riksid pere kõrvalt kulutatud aja ja 
oleksid teisalt ka motivaatoriks.

ROHKEM ISAMAALISUST JA 
JÄRJEPIDEVUST

Hõrn: Et aktiivseid liikmeid on vä-
hem ja järelkasvul napib missioo-
nitunnet, põlevad esimesed kiire-
mini läbi. Oluline on isamaaline 
mõtlemine, kuid selle kasvatamine 
võtab aega. Sõjaeelne Eesti Vaba-
riik pani isamaalisele kasvatusele 
suurt rõhku. Siis oli enesestmõiste-
tav, et koolidirektor ja vallajuht olid 
Kaitseliidus. Kui ühiskond hakkab 
riigimehelikult mõtlema, saab pal-
jusid asju korraldada rahata. Mida 
vähem riigimehelikku mõtlemist, 
seda rohkem raha kulub. Riik peab 
järjepidevalt ja selgelt ütlema, et tal 
on Kaitseliitu vaja. Ja miks ka mitte 
seda sotsiaalsete tagatistega kinni-
tada? Sagedased suunamuutused 
on kaitseliitlaste motivatsiooni vä-
hendanud, sellepärast tuleb neist 
hoiduda.

Tõnts: Praegu räägitakse taas to-
taalkaitsest, neli aastat tagasi rää-

giti lahinguüksustest, 
enne seda kõneldi to-
taalkaitsest. Häirib ka 
suhtumine. Pronksi-
ööl oli ruttu abipolit-
seinikest kaitseliitlasi 

vaja. Kui olukord rahunes, hakati 
ankeete vaatama, leiti meestel pisi-
patte ja lükati abipolitseiniku rollist 
eemale. Riigile järgmisel raskel ajal 
ei pruugi need mehed enam abipo-
litseinikuks tulla.

Ader: Politsei kõrgemad juhid on 
tunnistanud, et see asi kukkus hal-
vasti välja. Loodame, et meil ei teki 
enam selliseid olukordi, ja kui tekib, 
siis saavad kaitseliitlased tegutseda 
oma organisatsiooni värvides. KK!

Varem oli nii, et kui mees 
arvati ajateenistuse järel 

reservi ja ta oli maleva liige, 
anti vorm kaitseväest kaasa.

Rõuge-Vastseliina kompanii 
vastutusala eripäraks 

on hõreasustus ja territoo-
riumi pikkus (60 km), see 
algab Meremäelt ja lõpeb 
Mõnistes Valgamaa piiriga.
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Tekst: RIHO ÜHTEGI, kolonelleitnant, Afganistan

Eelmistes Kaitse Kodu! numbrites on pikalt olnud 
juttu sõjapidamise neljast põlvkonnast. Kuigi ma ei 
saa ennast nimetada William S. Lindi fänniks, pole 

vaja olla geenius, et aru saada 21. sajandiga saabunud 
tõsistest muutustest sõjapidamispõhimõtetes. Need 
muutused on sedavõrd olulised, et on juba muutnud 
ja kujundavad edaspidigi täiesti uusi taktikalisi ja stra-
teegilisi lahendusi. Kui suurte riikide puhul tähendab 
sõjapidamispõhimõtete muutmine sõjaväereformi 
läbiviimist, siis Eesti-taolise väikeriigi puhul võiks see 
olla palju hõlpsam. Alljärgnevalt arutlengi pisut nende 
põhimõtete üle, mis uue sõjapidamisepohhiga kaasne-
vad. 

TUGEVA JA NÕRGA VASTASE TEOORIA

Peamiselt on uute sõjapidamispõhimõtete põhjusta-
jaks muutused sõdivate jõudude tasakaalus. Siit on tu-
letatud tugeva ja nõrga vastase teooria (strong and weak 
player), mille põhiteesiks on, et ka nõrgem pool suudab 
tugevamale vastu hakata. Teooria pole uus, hõlmates 
endas muu hulgas ka meile juba tuttavaid totaalkaitse 
ja territoriaalkaitse põhimõtteid, kuid miks ma ta siin 
välja tõin, on see, et teooria käsitleb neid tingimusi, kus 
kõrgtehnoloogiline hästi relvastatud ja suure isikkoos-
seisuga vastane muutub jõuetuks endast väiksema, teh-
noloogiliselt mahajäänud ja kesiselt relvastatud vastase 
vastu. Selle teooria järgi on nõrgal vastasel šansse ellu 
jääda juhul, kui ta on valmis ajas kandma suuri kaotu-
si, suudab üleval hoida kõrget moraali (patriotism, mis 
kohati läheneb fanatismile) ning on leidlik ja suudab 
vastasele peale sundida oma sõjapidamisreegleid. 

Kui vastaspoole kõrgtehnoloogilised täppisrelvad osu-
tuvad kasutuks, on ta sunnitud sõdima viisil, mille dik-
teerib nõrgem pool. Samas pole alati kõik võtted, mida 
nõrgem pool kasutab, vastasele vastuvõetavad. Näiteks 
see, et Afganistani mässulised kasutavad isevalmistatud 
lõhkekehi (IED), pole koalitsioonivägedele vastuvõetav. 
Samas väikeüksuste ja varitsuste taktika on laialt kasu-
tusel mõlemal sõdival poolel.

Viimase aja kõige huvitavam sõjaline konflikt oli kaht-
lemata Vene-Gruusia sõda, kus nõrga ja tugeva vasta-
se teooria üldiselt ei rakendunud. Mõlemal poolel oli 
suhteliselt võrdses koguses võitlejaid ja relvi. Siiski võib 
seda sõda pidada pigem näiteks, mis saab siis, kui uut 
moodi mõtlemist ei kasutata. Pigem oli see isegi Vene-
maa, kes rakendas seitsmepäevases sõjas oma vara-
semaid kogemusi, mis ta oli omandanud Tšetšeenias. 
Ometigi on Vene-Gruusia sõjast palju õppida. Ennekõi-

Sõjapidamine V
Uued põhimõtted sõjapidamises

ke seda, kuidas sõdida ei tohi, ja seejärel seda, kuidas 
sellisel puhul tuleks asju teistmoodi teha. 

STRATEEGILINE SÕDUR

Üks keskne põhimõte, milleni on jõutud ja millest kõik 
muu hargnema hakkab, on iga üksiksõduri väärtuse 
kasv. Kui massiarmeede puhul toimus vastase löömine 
põhiliselt kvantiteediga, siis nüüd, kus relvastuse areng 
lubab üksikvõitlejal jagu saada ka võimsatest sõjama-
sinatest, omandab iga mees lahingutsoonis üha enam 
kaalu. Strateegilise sõduri teooria algne mõte seisnes küll 
pigem selles, kuidas ühe sõduri teod võivad tingida stra-
teegilisi tagajärgi, kuid selleks, et need tagajärjed oleksid 
positiivsed, peab sõdur olema tark, iseseisev ja vastutus-
võimeline. Et seda saavutada, on vaja ergutada iga ta-
sandi sõjaväelasi mõtlema ja ideid genereerima. Igasu-
gune diskussioon peab olema teretulnud ja kuni otsuse 
langetamiseni peab olema igaühel õigus oma arvamusi 
avaldada. Juhtimine peab muutuma üha enam pigem 
suuniste andmiseks, mitte aga jääma sõimavas vormis 
käskude jagamiseks, nagu on tavaks tugeva distsipliiniga 
armeedes. Distsipliin peab tulenema pigem soovist üles-
anne täita, mitte aga hirmust karistatud saada.

Et üldine trend on megaarmeesid koomale tõmmata, 
tuleb üha enam rõhuda üksuste kvaliteedile. Põhimõte 
strateegilisest sõdurist ei ole ainult indiviididekeskne, 
vaid hõlmab ka väikeüksusi, kes võivad lahinguväljal 

tuua strateegilisi lahendusi. 
Sellest tulenevalt langeb väga 
oluliste ülesannete täitmisel 
vastutus üha madalamate ük-
suste juhtidele. Seega on stra-
teegilise ja taktikalise tasandi 
piir oluliselt ähmastunud. 
Tänapäeva sõjas mängivad 

järjest suuremat rolli väikesed, paindlikud ja intelligent-
sed üksused, mis on suutelised sõdima endast oluliselt 
suuremate ja võimsa tehnikaga relvastatud üksustega. 
Tank on väga võimas relv, kuid tänapäeva portatiivsed 
relvasüsteemid võimaldavad tanki hävitada ka ühel 
mehel, ta peab ainult relva hästi valdama ja olema nuti-
kas, et tankile lähedale saada. 

Vene-Gruusia sõjas hävitati enamik tanke mitte tanki-
lahingute käigus vastase tankide poolt, vaid just jalaväe 
poolt. Esimeses Tšetšeenia sõjas tegid tšetšeenide väi-
kesed tankitõrjemeeskonnad suurpuhastuse 138. moto-
laskurbrigaadi tankide hulgas. Just see kogemus muutis 
märkimisväärselt venelaste sõjapidamispõhimõtteid ja 
tankide kasutamist. Täna pole tank enam niivõrd rün-
devahend, kuivõrd pigem jalaväe lähisuurtükk. See on 

Kui vastaspoole 
kõrgtehnoloogilised 

täppisrelvad osutuvad 
kasutuks, on ta sunni-
tud sõdima viisil, mille 
dikteerib nõrgem pool.
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ka põhjus, miks Venemaa tõmbab oma tankivägesid 
oluliselt kokku, jättes suured tankiüksused vaid piir-
kondadesse, kus tankilahingute pidamiseks on sobiv 
keskkond, näiteks Kesk-Venemaa stepialadele.

Kuulipilduja kasutuselevõtt umbes 150 aastat tagasi tõi 
kaasa revolutsiooni lahingutaktikas ja senine koondrivi 
asendati lahkriviga, et mehi poleks võimalik ridatulega 
lihtsalt maha nottida. Lahkrivi omakorda tõi kaasa ük-
suste juhtimiskompetentsi andmise madalamale, vas-
tasel juhul ei omanud ülemad enam kontrolli meeste 
üle, kes asusid neist eemal tiibadel. Tänapäeval tuleb 
arvestada, et vastane kasu-
tab hulgaliselt väga võim-
said täppisrelvi, mis nõuab 
meilt veel suuremat üksus-
te hajutamist. Mida enam 
seda teeme, seda raskem on 
omada kontrolli nende üle. 
Seega tuleb minna teist teed 
ja muutagi väikesed üksused 
iseseisvateks ning anda neile 
suurem vastutus. Kui vastasel ongi suur ülekaal relvas-
tuses ja sõjatehnikas, kaotab see oluliselt oma väärtust, 
kui ta sõjamasinate sihtmärgid on hajutatud. Võimas 
täppispomm kaotab efektiivsuse, kui teda ei saa kasuta-
da koondunud üksuste vastu. Lahingukopter valib siht-
märgiks pigem ühte punkti koondatud jalaväeüksuse, 
suurtükipatarei või kas ühe tanki, kuid tema silmis pole 
jaosuurune võitlejategrupp samaväärne sihtmärk. 

Just see teebki näiteks Talibani võitlejad Afganistanis 
raskesti tabatavaks. Kui Taliban otsustaks kontsent-
reerida oma jõud ja kasutada neid massina, oleks neid 
kerge rahvusvaheliste julgeolekuabijõude Afganistanis 
(International Security Assistance Force, ISAF) kõrgteh-
noloogiliste relvadega puruks lüüa. Et aga mässulised 
tegutsevad väikeste gruppidena, jäämegi neid jahtima. 
Vastutusaladel, kus koalitsioon hoiab tavaliselt kompa-
niisuurusi üksusi (100–150 võitlejat), tegutseb Taliban 
efektiivselt 10–15 mehega. Tõsi, taliibide ellujäämisos-
kus ei seisne ainult väikese grupi põhimõtte rakendami-
ses, seda toetab ka kohalike tingimuste hea tundmine, 
sulandumine kohaliku elanikkonna hulka ja kohalike 
osaline lojaalsus. Kuid peamine, miks koalitsioon talii-
be purustada ei suuda, on siiski nende hajutatud väike-
üksuste taktika.

RINDEJOONETA SÕDA

Eelneva põhjal tekib nii mõnelgi küsimus, et kas see, 
millest siin kirjutan, tähendab, et laseme vastasel liht-
salt sisse marssida ja maa okupeerida ning alles siis 
alustame sissivõitlust. Ei, seda ma silmas ei pea. Samas 
väidan, et rinnet selle sõna klassikalises mõistes täna-
päeva sõjalises konfliktis enam ei ole. Näitena toon jäl-
le Vene-Gruusia sõja. Poolte vahel polnud selgeid pii-
re, üksused olid kohati läbisegi ja lahingutegevus käis 
peamiselt väikeste gruppide vahel. Kuigi Venemaa on 
rääkinud pataljoni taktikaliste gruppide kasutamisest, 
tegutsesid maastikul iseseisvalt siiski vaid rühma-, 
maksimum roodu- (st kompanii)suurused üksused. 

Gruusia kavatses operatsiooni läbi viia manöövrisõja põ-
himõtete järgi, kuid kisti kohe algul seisu, kus suhteliselt 
hästi omandatud manöövrisõja oskustest polnud min-
git kasu. Veelgi enam, kui manööver oli kokku jooksnud 
ja jäädi positsioone hoidma, kaotati igasugune sõjaline 
initsiatiiv. Vene üksused käitusid vastavalt oma sõjapi-
damispõhimõtetele, hõivates alad, mis vastane loovutas. 
Gruusia üksused, kellel puudus edasine plaan, jooksid 
tihti lihtsalt laiali, sest puudus iseseisev otsustuskompe-
tents. Samas üksused, kes oskasid taktikalises virvarris 
iseseisvalt tegutseda, saavutasid ka teatavat edu.

Rindejooneta sõja põhimõtetega haakuvad hästi meie 
territoriaalkaitsekontseptsioon ja totaalkaitse põhi-
mõtted. Vastane valgub üle piiri ja muutub edenedes 
üha nõrgemaks, sest on sunnitud jätma suuri väehulki 
hõivatud territooriumi kaitseks, kuna meie üksused jät-
kavad sõjategevust ka okupeeritud alal. Kuid me peame 
ise haarama initsiatiivi ja kandma lahingutegevuse veel 
palju sügavamale vastase tagalasse, vastase enda terri-
tooriumile. See sunnib teda kasutama palju rohkemaid 
üksusi oma tagala turvalisuse kaitseks. 

On aga täiesti selge, et vastase tagalas pole eriti palju 
väljavaateid pikalt tegutsemiseks pataljoni-, ammugi 
brigaadisuurusel üksusel. Isegi kompanii on tänapäeva 
tehniliste vahenditega kergesti avastatav ja hävitatav. 
Nii saavad need olla vaid väikesed, iseseisvad, hästi va-
rustatud ja välja õpetatud üksused, kes ründavad vas-
tase tugipunkte, transpordisõlmi ja konvoisid, millega 
häirivad vastase juhtimist, tuletoetust ja varustamist. 

Et väikeüksus oleks suuteline selliseid ülesandeid täit-
ma, peab tal olema võimas ja mitmekesine relvastus. 
Siin tekib alati dilemma: kas vedada kaasa rohkem 
relvastust ja seega ka rohkem inimesi ning olla seeläbi 
multifunktsionaalne, kuid kohmakam ja vastasele pa-
remini tabatav või olla üksuste kaupa spetsifitseerunud 
ja omada omavahel head sidet, et tegevusi kombineeri-
da ning olla seeläbi väiksem ja paindlikum. 

INFORMATSIOONI TÄHTSUS

NATO luureülemate kohtumisel kurtis üks Saksa kind-
ral, et luure on võrreldes külma sõja aegadega muutunud 
palju kehvemaks. Siis oli tal täpselt teada, kui palju ja mil-
liseid üksusi Varssavi pakti riigid teisel pool piiri hoidsid, 
milline oli nende üksuste taktika ja milline manöövri 
skeem. Nüüd aga ei tea enam mitte midagi. Tõepoolest, 
paljud asjad on sedavõrd muutunud, et vastase jõude 
ja käitumist on raske hinnata, seda eriti veel sellise sõja 
olukorras, kus rindejoont praktiliselt ei ole ning omad ja 
vastase üksused on maastikul hajutatud. Sellistes tingi-
mustes muutub mis tahes tasandi ülemale prioriteediks 
informatsiooni saamine. Informatsiooni hankimiseks on 
aga kaks teed: luure ja infovahetus.

Luure tähtsuse kasv tänapäevastes operatsioonides esi-
tab üha kõrgemaid nõudmisi luureüksustele ning luu-
reohvitseridele ja -allohvitseridele. Ühelt poolt on vaja 
tunda vaatlemisprotseduure, teisalt kasutada vaatluse 
teostamiseks üha enam tehnilisi vahendeid. Igasugu-

Nüüd, kus relvastuse 
areng lubab üksik-

võitlejal jagu saada ka 
võimsatest sõjamasi-
natest, omandab iga 
mees lahingutsoonis 
üha enam kaalu.
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sed mobiilsed ja paiksed sensorid on selleks hädavaja-
likud. Palju on vaja arvestada neid olusid, milles luure-
infot kogutakse. 

Toon näiteks sellise lihtsa vahendi nagu öövaatlussea-
de. Selge ilmaga on see hea vahend, kuid udus või lii-
vatormis täiesti kasutu. Vaatlusradarid annavad head 
informatsiooni, kuid ainult teatud kõrgusvahemikus 
ja objektidest, mis tagasi peegeldavad. Tehniline luure 
annab tõesemat infot hetkeolukorrast, kuid ei suuda 
võistelda inimluurega tulevaste sündmuste prognoosi-
mises. Seega on vaja erinevaid võimekusi kombineeri-
da. Et luure on ülitähtis, peab sellega tegelema iga ük-
sus, kellel on vastasega kokkupuude. 

Teiselt poolt peavad luureanalüütikud õppima faktide 
põhjal järeldusi tegema, ennekõike vastama järgmistele 
küsimustele: “Mida see tähendab? Mis sellele järgneb? 
Miks see nii on?” Kui varem piisas sellest, et luure fik-
seeris olukorra, sest edasise ennustamiseks olid kindlad 
maatriksid, siis nüüd tahab iga ülem saada oma luurelt 
ka soovitusi ja arvamusi, kuidas vastase suhtes käituda.

Infovahetus peab toimuma nii alt üles, ülevalt alla kui ka 
paralleeltasandil. Infot vahetatakse nii vastase kui ka oma 
üksuste kohta. Mida ebaselgemad on omade üksuste ja 
vastase positsioonide piirid, seda enam on vaja vahetada 
teavet. Tohutu suur tähtsus on tegevuse koordineerimisel 
ja sünkroniseerimisel. Üksiksõduri väärtuse ja vastutuse 
suurenemine liigub selles suunas, et side ja andmevahe-
tus peab toimuma juba iga üksiku võitleja tasandil. 

See kõik aga eeldab häid side- ja infotehnoloogiavahen-
deid, mille tegevusraadius on tavapärasest suurem. Kui 
me tavaliselt kasutame pataljoni ja brigaadi sidevahen-
dina ultralühilaine raadiojaamu, siis hajutatud üksuste 
puhul jääb nende tegevusraadius väikeseks. Arvuti koos 
andmesidevahetuse võimalustega on edumeelsemates 
armeedes saamas rühmaülema töövahendiks. Kuid 
kõigest sellest pole kasu, kui needsamad võitlejad ei si-
sestaks andmeid võrku. Seega tuleb sõdurit õpetada ka 
pidevalt informatsiooni koguma ja edastama.

JUHTIMISE DELEGEERIMINE

Meie, kes me oleme veel kinni nelja- või kahetsüklilises 
planeerimismudelis, peame vaatama üle, kuidas pla-
neerimisprotsesse kiirendada. Probleem on selles, et 
olukorras, mis muutub minutite, mitte tundidega ning 
tulevaid sündmusi on raske ennustada, võib brigaadi 
48-tunnine ja pataljoni 12-tunnine planeerimistsükkel 
osutuda liiga aeglaseks. Kui vastane suudab oma tege-
vust muuta käigult, peame seda suutma ka meie. Just 
see on ka põhjus, miks kõrgemalt poolt tulevad käsud 
muutuvad sel puhul pigem juhisteks ja allüksuste üle-
mad peavad ise suutma üha enam improviseerida, kui-
das kõrgemalt saadud juhiseid täita. 

Kui tulla tagasi Vene-Gruusia sõja juurde, siis ilmselgelt 
oli Gruusial olemas plaan Lõuna-Osseetia ülevõtmi-
seks. Seda plaani oli pikka aeg ette valmistatud ja see 
kandis ka operatsiooni alguses edu. Paraku, nagu juh-

tub tihti heade plaanidega, olukord muutus, kui Vene-
maa tõi sisse oma väed. Oli vaja kiiresti uut plaani, mida 
aga ei tulnud. 

Venelastel ei olnud väidetavalt selget plaani, see kinni-
tati Moskvas alles siis, kui üksused juba sisenesid Lõu-
na-Osseetiasse. Samas oli kõrgem ülem andnud juhised 
ja madalamad komandörid tegutsesid vastavalt saadud 
juhisele: liikuda edasi, haarata alad, mis vastane loovu-
tab, suruda maha suurtükivägi jne. Nende juhiste täit-
miseks kasutati kättesaadavaid vahendeid. Et suurtü-
kiväge alguses ei olnud, kasutati õhuväge suurtükiväe 
aseainena. Seepärast ei surunudki venelased sõjapida-
mispõhimõtteid järgides algul maha Gruusia õhutõrjet 
– prioriteet oli maaväe toetamine. Hiljem, kui jõudsid 
kohale suurtükid, hakkas õhuvägi tegelema Gruusia 
õhutõrje ja lennuväljadega. 

Ilmselt suurim viga, mille grusiinid tegid, oli Roki tunneli 
loovutamine venelastele, mis võimaldas tuua Venemaal 
kahe ööpäeva jooksul Lõuna-Osseetiasse 15 000 sõdurit. 

Juhtimise delegeerimine madalamale tasandile on 
omakorda tinginud olukorra, et staabid ja allüksuste 
juhtkonnad on paisunud suuremaks, kui nad varem 
olid. Pataljoni tasandil on staapide koosseisu kõrvuti 
numbriliste sektsioonidega tekkinud uued sektsioonid, 

nagu MEDIAOPS (meedia-
meetmed), PSYOPS (psüh-
homeetmed), ISTAR (erine-
vatest luureliikidest koosnev 
luure- ja analüüsiüksus), 
INFLUENCE OPS (mõjutus-
tegevus) jne. Kompanii ta-
sandil on tekkinud vajadus 
oma luuresektsiooni ja side-
sektsiooni järele, mõnel pool 

ka oma CIMIC (tsiviil-militaarsuhted) järele. Juhtimine 
ise on delegeeritud võimalikult madalale, üleval toimub 
peamiselt juhiste andmine ja koordineerimine.

MÕISTE COMBATANT LAIENEMINE

Ma ei rõhutanud CIMIC tähtsust juhuslikult. Üha roh-
kem tekib tänapäeval üksuste koosseisu CIMIC erine-
vaid variatsioone. Afganistani puhul on see mõistetav 
– tegu on mässuvastaste meetmetega, seega on vaja 
võita kohalikud enda poolele (see on mässuvastaste 
meetmete alustala). Kuid ka tavalistes sõjalistes operat-
sioonides on tsiviil-militaarsuhetel oluline tähtsus, sest 
igasugune alas tegutsemine nõuab koordineerimist 
kohalike elanikega. Sõjapõgenike suunamine, haiglate 
kasutamine, tsiviilfirmade rakendamine kindlustus- ja 
korrastustöödel – kõik see nõuab tohutut koordineeri-
mist. Ja mida ebaselgem on piir vastasega, seda suurem 
on sellise koordineerimise vajadus.

Kuid kõrvuti tavaliste tsiviil-militaarsuhetega tekib üha 
enam täiesti uusi mõõtmeid. Üheks selliseks on relvad 
haaranud kodanikega tegelemine. Tegu on siis kas pa-
ramilitaarsete organisatsioonide või lausa relvastunud 
gruppidega. Kui nad on meie suhtes vaenulikud, tuleb 

Seni sõjaõiguse põhjal 
kehtinud reegel, et 

sõduri tunnuseks on 
relv, vorm, eraldusmär-
gid ja kuuluvus, hakkab 
üha enam asenduma 
nõudega omada rel-
va ja kuuluvust.
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nendega sõdida. Kui nad on meie poolt, tuleb neid juh-
tida ja suunata. Kumbki variant ei meeldi tavaliselt pro-
fessionaalsetele ülematele. Kui nad on meie vastu, siis 
kellena me neid käsitleme, kas kriminaalide või vastase 
sõduritena? Kui nad on meie poolt, siis kuidas me neid 
kasutame, kui nad pole kaitseväelased, rääkimata prob-
leemidest oskuste ja distsipliini osas?

Just viimaste sõdade käigus on hakanud seepärast 
murduma senine arusaamine sellest, kes on comba-
tant. Seni sõjaõiguse põhjal kehtinud reegel, et sõduri 
tunnuseks on relv, vorm, eraldusmärgid ja kuuluvus, 
hakkab üha enam asendu-
ma nõudega omada relva ja 
kuuluvust. Mitmed eesrind-
likumad armeed kasutavad 
nõuete lõtvumist usinalt ka 
ise ära, tuues lahinguväljale 
spetsialistidest tsiviilisikuid 
(näiteks tõlke) ja erafirma-
sid või siis riietavad oma võitlejaid lausa tsiviilriietesse 
(näiteks luure- ja eriüksused). 

Õiguslikus mõttes on selle asja ümber veel palju sega-
dust. Võtame näiteks arusaamise mässulistest. Rah-
vusvaheliselt käsitletakse mässulisi juba sõjaõiguses ja 
teatud tingimustel koheldakse neid combatantide staa-
tuses. Samas on mässulised enamiku riikide siseõiguse 
järgi kriminaalkurjategijad. Veelgi keerulisem on tsi-
viilteenistujatega, kellel puudub sõjaline ettevalmistus, 
kuid keda lihtsalt kirjutatakse sõjaaja koosseisu, nagu 
see on juhtunud meie kaitseväeski. Neile ei laiene ükski 
kaitseväelase hüve. Varem oli olemas selline liik teenis-
tujaid nagu kaitseväe ametnikud, kuid nüüd neid enam 
pole. Kaitseliitlastega on lihtne – organisatsiooni kuu-
luvus, relv, vorm – kõik nagu peab –, lisaks see, et Kait-
seliit on sõjaajal kaitseväe osa. Naiskodukaitse osas ma 
enam nii kindel ei ole, sest tegu pole relvakandjatega.

KOKKUVÕTTEKS

Sõjalise arengu plaanis elame väga huvitaval ajal, kui pal-
jud juurdunud tavad ja põhimõtted hakkavad muutuma. 
Paraku võtavad mõned armeed muutusi omaks kiiremi-
ni kui teised. Eesti kaitsevägi on väike, mis peaks olema 
heaks eelduseks uute ideedega kaasaminemisel, sest 
puudub pikk ja keeruline bürokraatlik masinavärk ning 
ka vanaaegse mõtlemisega juhte peaks olema vähe. 

Paraku nõuab iga uuendus põhjalikku eeltööd ja siin ole-
me me kinni paljudes vanades tavades. Sirvisin alles hil-
juti üht 2009. aasta Akadeemia numbrit ja leidsin huvita-
va artikli Eesti riigikaitse kujunemise algaastatest Hellar 
Lillelt, kes kirjeldab muu hulgas esimesi visioone Eesti 
riigikaitse ülesehitamise kavadest ja ütleb, et juba 1991. 
aastal pakuti välja tulevase kaitseväe kuvand, mis pidi 
tuginema väikestel mobiilsetel löögigruppidel kombi-
neerituna partisanisõja taktikaga, põhilisteks üksusteks 
kompaniid või isegi nendest väiksemad üksused.1 

Kui toonane kuvand lähtus põhiliselt teadmisest, et 
Eesti riik ei suuda endale lubada massiarmeed ja tipp-

relvastust, siis tänaseks on ka maailma juhtivad rii-
gid jõudnud arusaamisele, et hästi välja õpetatud ja 
paindliku juhtimismudeliga väikeüksused võivad olla 
tõhusamad kui hambuni relvastatud mehhaniseeritud 
armeed. Heaks näiteks taas Vene-Gruusia konflikt, kus 
kummalgi poolel osales sõjategevuses umbes 15 000 
meest, kuid lahinguid peeti ikkagi rühmade ja kompa-
niidega ning enamik vastase tehnikast hävitati porta-
tiivsete tankitõrjerelvadega. Sellises mastaabis, nagu oli 
Vene-Gruusia sõda ja nagu oleks Eesti vastu suunatud 
sõjaline konflikt, on see igati loogiline. 

Paraku oleme 1991. aastal esitatud visioonist oluliselt 
kaugenenud. Ühelt poolelt on põhjuseks see, et meie 
riigikaitsesüsteemi ülesehitajad on saanud oma ette-
valmistuse paljude riikide sõjakoolides, kus tänini õpe-
tatakse möödunud sajandi sõjakunsti. Teiselt poolt on 
oma mõju olnud ka NATO liikmesuse poole pürgimi-
sel, sest liitumisel survestas allianss Eestit, nagu ka teisi 
liikmeks astujaid, looma oma kaitseväge brigaadides, 
diviiside, korpustes. 

Vahemärkusena olgu öeldud, et nüüdseks on ka NATOs 
varasemad külma sõja aegsed põhimõtted ümbervaa-
tamisel ja isegi selline globaalne organisatsioon nagu 
NATO räägib kompaniidest ja isegi rühmadest. Meil on 
pikk tee käia, et süsteemi muuta. Pole kerge murda ta-
vasid, kas või näiteks lõhkuda suurtükipatareisid väik-
semateks tulegruppideks, mis annaks juurde paindlik-
kust ja hajutatust. 

IKKA VEEL KAITSETAHTEST

Muidugi pole kerge usaldada vastutust sõdurile, kes 
on tulnud ajateenistusse peaaegu vastu tahtmist, mis 
tähendab, et jõuame jälle riigikaitse alustalade ehk 
kaitsetahteni. Kui Eesti avalikkus hurjutab omaenda 
sõdureid, kes teenivad rasketes oludes Afganistanis sel-
lesama avalikkuse valitud Riigikogu mandaadiga, on 
kaitsetahtes midagi tõsiselt mäda. On selge, et oleme 
kinni oma minevikukammitsais. Kuid Eesti kaitsevägi 
ei ole Nõukogude okupatsiooniarmee, milles teenimi-
ne oleks häbiasi. 

Siinkohal on meil palju õppida näiteks Iisraelilt, kus sõ-
javägi ei ole ühiskonnast eraldatud, vaid selle osa, kus 
teenimine on auasi ja sõjaväelise karjääri olemasolu on 
tsiviilkarjääri tegijatele ainult kasuks tulev näitaja. Kui 
kedagi huvitab, kuidas seal tsiviil-militaarsuhted toimi-
vad, võib ta lugeda Stan Senori ja Saul Singeri raamatut 
“Start-up Nation. The Story of Israel’s Ecoomic Mirac-
le”2 või 2010. aasta maikuu Diplomaadist Indrek Ellin-
gu kokkuvõtet nimetatud raamatust.3 Paraku kipume 
pigem jäljendama Euroopas levivat “poppi” patsifismi.

Nii ongi uute lahenduste omaksvõtmine tihti kinni sel-
le taga, et püüame kedagi või midagi jäljendada. Ühelt 
poolt soovime olla nagu sakslased, kuid sealjuures 
unustame, et Saksamaa vabanes repressiivsetest pii-
rangutest alles pisut enne meid. Teiselt poolt püüame 
endiselt üles ehitada suurtele riikidele omast sõjaväe-
mudelit. 

Ühelt poolt on vaja 
tunda vaatlemise 

protseduure, teisalt 
kasutada vaatluse 
teostamiseks üha enam 
tehnilisi vahendeid.
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HARITUD SÕDUR

Ainsaks tõsiseltvõetavaks erandiks on või peaks olema 
Kaitseliit. Kirjutasin “peaks olema”, sest kohati tundub, 
et ka Kaitseliidust püütakse vormida suurriikliku armee 
osa. Omamoodi uue põlvkonna nähtuseks võiks pidada 
Kaitseliidu võitlusgruppe, kui nad ei oleks peaaegu kom-
paniisuurused ebaselgete ülesannetega ja ilma ühtlase 
väljaõppekavata üksused. Ausalt öeldes on seal peale 
hea nimetuse raske leida midagi oluliselt uut, erandiks 
ehk ainult entusiastide soov midagi teistmoodi teha.

Et mitte valet muljet jätta, ütlen lõpetuseks, et olen op-
timistlik. Meie Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes on 
hakatud õpetama ka riigikaitse uusi vaateid, meie kait-
seväelased saavad kogemusi tänapäeva sõjapiirkonda-
des, ohvitserikorpus kasvab ja intelligents suureneb, 
sõjaväelased suudavad pakkuda konkurentsi teoreeti-
kutele vaidlustes riigikaitse üle ja üha enam räägitakse 
operatsioonide analüüsimise vajadusest. 

Ka Kaitseliitu astub üha uusi liikmeid, paljud neist too-
vad kaasa uusi mõtteid ja ideid. Kõik see liigutab meie 
riigikaitsesüsteemi tahes või tahtmata uute ideede ja 
trendide poole. Võib-olla peakski olema selleks kohaks 
Kaitseliit, kus läbi proovida uutmoodi juhtimise ja mõt-
lemisega rahvaväe mudel, et seejärel rakendada järele-
proovitud ja töötavaid põhimõtteid kaitseväes? KK!

1 Lill, Hellar 2009. Eesti riigikaitsepoliitika kujunemisest: Esimesed 
visioonid 1991–1995. Akadeemia 9, lk 1741.

2 Seno, Dan & Singer, Saul 2009. Start-up Nation: The Story of 
Israel’s Ecoomic Miracle. New York: Twelve.

3 Elling, Indrek 2010. Mida Eesti võiks õppida Iisraelilt. Diplomaa-

tia 5 (81), lk 23.

Võrus kesklinna pargis tähistati 23. juunil, võidupühal 
maakaitsepäeva, mille korraldas Kaitseliidu Võru-
maa malev. Kaitseliitlased ja nende koostööpartne-

rid olid ürituse ette valmistanud nii, et see pakkus huvi-
tavat nii suurtele kui ka väikestele. Poistele meeldis kõige 
enam näo maskeerimine. Väga popp oli põsele maalitud 
Eesti trikoloor. Pikk lastejärjekord lookles lahtise kabiini-
ga Kaitseliidule kuuluva maasturi juures, mis tegi toredat 
sõitu linnas. Töötas õnneloos, järjekord lookles ka noo-
leviskeplatsil. Kohal olid päästeametnikud uue võimsa 
tulekustutusautoga. Pritsimeeste auto taga uhkeldas või-
mas sõjaväeauto, kus poisid said julgelt turnida. Platsilt 
ei puudunud ka sissitelk. Ka Kaitseliidu lahingurelvade 
juures jätkus uudistajaid küllaga. Enne veel, kui platsile 
veeres tõeline sõjaväe supikatel, olid supinäljased moo-
dustanud pika järjekorra. Roog oli nii maitsev, et paljud 
küsisid endale lisaportsjoni. 

Kellaosutid liikusid kiirelt õhtusse. Siis jõudis Võrru ka 
võidutuli, mille toomise au oli seekord antud Kaitseliidu 
Võru malevkonna pealikule leitnant Sven Kasele. Enne, 
kui sõna anti äsja ametisse asunud Võru maavanemale 
Andres Kõivule, marssis peoplatsile Kaitseliidu Võrumaa 
maleva rühm ja algas parimate kaitseliitlaste autasusta-
mine. 

UNO MINKA

Maakaitsepäev 
Võru linnas

Kaitseliidu Viru malev korraldas juunis Rutja harjutus-
väljal A-kategooria lõhkajate väljaõppe vabatahtlikele 
kaitseliitlastele. Väljaõppel osalesid lisaks Viru male-

va võitlusgrupi ja lahingukompanii võitlejatele Alutaguse 
ja Jõgeva maleva kaitseliitlased. Sellel erialasel algkursusel 
õpetatakse esmaseid teadmisi lõhkeainete kasutamisest 
ja ohutustehnikast. Kursus annab vajalikud teadmised ja 
oskused, kuidas käsitseda lõhkematerjale, koostada ja pai-
galdada laenguid ning palju muud lõhkajale vajalikku.

Pioneeripataljonis nooreminstruktorina töötanud ja eel-
misel aastal Viru malevasse naasnud vanemveebel Urmas 
Aid rõhutas, et teadmised, mida õppurid kursuselt said, on 
vajalikud lahinguülesannete efektiivseks täitmiseks. Lõhke-
töid tehakse kaitseväes ja Kaitseliidus mitmesuguste pio-
neeriülesannete täitmisel. “Igal kaitseliitlasel peaks olema 
minööri A-kategooria,” sõnas vanemveebel Aid, kelle sõnul 
pole Viru malevas sellist väljaõpet antud juba aastaid.

Kursuse teoreetiline osa viidi läbi Viru maleva staabis ja 
praktiline pool Rutja lennuväljal. Kahel kursusenädalava-
hetusel osales 50 kaitseliitlast. Lõhkajakursus lõppes ek-
samiga. Lõhketöid võib teha ainult lõhkaja kvalifikatsioo-
niga isik ja vastavad erialased teadmised on lõhketöödel 
osalemise eelduseks. Vastavalt erialaväljaõppele ja prakti-

liste lõhketööde läbiviimisele on kaitseväes ja Kaitseliidus 
neli lõhkaja kategooriat: A, B, C ja D. Vanemveebel Aidi 
sõnul on järgmisel aastal kavas korraldada Viru malevas 
ka B-kategooria lõhkajate väljaõpe.

KRISTEL KITSING

Viru malev korraldas lõhkajate väljaõppe

Praktiline tegevus Viru maleva lõhkajakursusel.
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RAAMATUTUTVUSTUS

Tekst: PRIIT SILLA

Sõjaajaloolane Jaak Pihlak on 
avaldanud 15 aasta pikkuse 
uurimuse Vabadussõja teene-

temärkidest Eesti Vabadusristist 
(Vabaduse Ristist) ja Läti Karutapja 
ordenist. 88 leheküljel kirjeldab au-
tor nii Vabadusristi kui ka Karutapja 
ordeni saamislugu, nende teenete-
märkide andmist naabri sõjaväe-
lastele, autasustamist mõjutavat 
poliitikat ja naabrite suhteid. Raa-
matust saame ka hea ülevaate Läti 
Vabadussõjast, mida me ju hästi ei 
tunne, samuti kogu Eestit ja Lätit 
haaranud Vabadussõjast. Kui raa-
mat sisaldaks ainuüksi seda üle-
vaadet, oleks ta ülitähtsa sündmu-
se selge ja loetav kokkuvõte ja juba 
sellega väärt lugemine. Kuid raamat 
on haarav ja hariv oma põhiteemal, 
olustikku ja tegelasi maaliv, täna-
päevaseid teadmisi kasutav ja üle 
aastakümnete taas nimetamisväär-
sena kirjutatud teos Vabadussõjast.

Raamatu ülejäänud lehekülgedel 
on toodud nii Vabadusristi kui ka 
Karutapja ordeni saanud võitlejate 
ja asjaomaste riigimeeste elulood. 
Erilise väärtuse annavad raamatu-
le head pildid nii tegelastest kui ka 
taustast. Jaak Pihlakule omane huu-
mor ei jäta teda maha ka Läti-Eesti 
suhete kirjeldamisel. Raamatu lõ-
pus on nii läti- kui ka inglisekeelne 
kokkuvõte ja muude loendite ning 
lühendite kõrval N Liidu repressiiv-
organite ja koonduslaagrite täisni-
med: neid on teemaga seoses 15.

KARUTAPJA ORDENIST

Umbes pool aastat meie Vabadus-
ristist hiljem kasutusele võetud 
Karutapja orden jaguneb kolmeks 
klassiks. Neid anti välja 2146, kus-
juures välismaalastele 321, sh Ees-
ti sõjameestele 142. Vabadusriste 

Läti ja Eesti Vabadussõja autasud 
naaberriigi kodanikele

anti välja 3224, neist välismaalaste-
le 1073, sh lätlastele 50. Suurem osa 
142 Karutapja ordeni saanud eestla-
sest (101) olid saanud ka Vabadusris-
ti. Sama suhe avaldub lätlaste puhul: 
50 Vabadusristi saanud lätlasest 36 
oli saanud ka Karutapja ordeni. Kes 
oli kangelane ühe silmis, oli seda ka 
teise silmis. Lätis langenud Eesti sõ-
jameestele on lõunanaabrid püstita-
nud üle 20 tähise, millest paljud on 
viimase okupatsiooni üle elanud.

Mis oleks saanud Lätist ilma Eesti 
abita Vabadussõjas? Kui Eestist oli 
1919. aasta alguseks vallutatud ligi 
kaks kolmandikku, 
kuid oma riik siiski 
toimis, siis Läti oli 
jaotatud kolmeks: Kār -
lis Ulmanise juhitav 
riik (ilma võimuta), 
punaste riik eesot-
sas Pēteris Stučkaga ja Rüdiger von 
der Goltzi mõjualune riik eesotsas 
Andrievs Niedraga. Rahvusliku Läti 
olukord polnud kadestamisväärne. 
23. juunil 1919 pidid seda kaitsma 
7467 Läti sõjaväelast, kes olid for-
meeritud Eestis, olid Eesti toidul ja 
relvil, kusjuures Eesti oma sõjaväes 
oli juba kuu aega varem 74 500 sõja-
meest. Eesti ajas punased välja Põh-
ja-Lätist, oli peategija Landeswehri 
võitmisel, aitas purustada Pavel 
Bermondt-Avalovi Riia all 1919. aas-
ta sügisel – ja ikka leidus Lätis polii-
tikuid, kes Eestit halvustasid. 

Esimesena autasustas liitlast, st Lä-
tit, Eesti pool, andes 26. märtsil 1920 
polkovnikutele Eduards Kalninšile, 

Jūlijs Jansonsile ja Jorģis Zemitānsile 
Vabadusristi I liigi 2. järgu. Möödus 
üheksa kuud, enne kui Läti valitsus 
andis neile loa seda Vabadusristi 
kanda. 21. veebruaril 1921 vastas Läti 
12 Eesti ohvitseri autasustamisega. 
Karutapja ordeni said kindralleit-
nant Johan Laidoner, kindralmajor 
Jaan Soots, kindralmajor Ernst Põd-
der, 2. diviisi ülem polkovnik Viktor 
Puskar, soomusrongide diviisi ülem 
polkovnik Karl Parts jt, kuid ainult III 
klassi, kuigi statuut võimaldas anda 
mis tahes klassi. 

NAABRID ON IKKA NAABRID

Eesti pool ei langenud kättemaks-
mise tasemele, vaid andis 19. augus-
til 1921 kõrged autasud neljale Läti 
väejuhile: kindral Jānis Balodisele 
Vabadusristi I liigi 1. järgu, polkovnik 
Krišjānis Berkisele I liigi 2. järgu, pol-
kovnik Jānis Miglavsile I liigi 2. järgu 
ja kapten Arvīds Ivansonsile II liigi 3. 
järgu (esimene isikliku vahvuse auta-
su). Sellele järgnes Karutapja ordeni 
II klass Laidonerile (seni kõrgeim 
autasu välismaalasele). Edasised 

poliitilised olud tõid 
Laidonerile 1923. aas-
tal koguni Karutapja 
ordeni I klassi. Järg-
misel aastal tuli Lätist 
terve ordenite sadu: 
Karutapja ordeni sai 

71 Eesti sõjaväelast, sh 39 sõdurit ja 
mereväelast. Eesti lõpetas Vabadus-
risti väljaandmise 1925. aastal, Läti 
jätkas Karutapja ordeni väljaandmist 
veel 1928. aastal. Autasustati ka mõ-
lema poole riigitegelasi ja Vabadus-
sõda toetanud riikide juhte. 

Kõigele vaatamata olid lätlased pii-
ri ja Valga linna asjus visad. Napilt 
läks, et relvi käiku ei lastud. 1924. 
aasta mässukatse mahasurumine 
seadis Eesti jälle paremasse valgu-
sesse. Lõpuks olgu öeldud, et Läti 
tasus Eestile 30 miljonit marka 
tema pinnal viga saanud sõjamees-
te ülalpidamiseks. Naabrid olgu 
ikka naabrid, kumab ka Jaak Pihla-
ku tekstist. KK!

Jaak Pihlak. Karutapjad ja Vabaduse Risti vennad.
Toimetaja Ain Vislapuu, kujundaja Herki Helves. 
Viljandi: Viljandi Muuseum 2010. 310 lk. 

Läti Karutapja orden 
jaguneb kolmeks klassiks. 

Neid anti välja 2146, kus-
juures välismaalastele 321, 
sh Eesti sõjameestele 142.
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SÕJAVÄESPORT

Tekst: ALO AASMA, 
Kaitseliidu Järva maleva teavituspealik

Kaitseliidu Järva maleva võist-
kond kordas 8.–10. juulini 
peetud sõjalis-sportlikul Põr-

gupõhja retkel mullust kolmandat 
kohta, olles ühtlasi parim Kaitselii-
du võistkond.

KUUMUS JÄTTIS JÄLJE

Tänavusel retkel startis 33 võistkon-
da, finišisse jõudis vaid 23. Kaitseväe 
Ühendatud Õppeasutuste Kõrgema 
Sõjakooli I võistkon-
na ja Scoutspataljoni 
meeste järel kolman-
da koha saavutanud 
ning Kuperjanovi ja-
laväepataljoni edes-
tanud parimasse 
Kaitseliidu esindusse, Järva maleva 
võistkonda kuulusid kapten Lauri 
Lipp, nooremveebel Vallo Tamme, 
seersant Urmas Kõonurm ja noo-
remseersant Raimo Merilo.

Seersant Urmas Kõonurme sõnul 
oli tänavune retk kuumuse tõttu 
üks raskemaid ja leitsak jättis jälje 
kõikidele võistkondadele. “Kuumus 
räsis korralikult nii võistlejate psüü-

Järva maleva mehed oli Põrgupõhja retkel 
parim Kaitseliidu võistkond 

hikat kui ka füüsist ning sundis pal-
jusid katkestama. Oma osa oli selles 
ka stardipäeva hommikul sadanud 
vihmal, mis koos 28–30 soojakraa-
diga tekitas džunglitunde,” ütles 
Kõonurm, kelle sõnul saab korda-
minekuks pidada võistkonna luu-
reülesande sooritust, mis oli üks 
kahest parimast, ning ülejäänud 
ülesannete ühtlaselt heatasemelist 
täitmist. “Finišis edestasime möö-
dunud aasta kahte parimat võist-
konda, kes tänavu jäid viiendaks ja 
neljandaks,” lisas Kõonurm.

“Võib vist öelda, et 
tänavusel Põrgupõh-
ja retkel käisime sõna 
otseses mõttes põrgu 
põhjas,” lausus noo-
remseersant Raimo 
Merilo. “Kohutav 

kuumus ja füüsiline pingutus tä-
hendas seda, et jõime päevas ini-
mese kohta 7–10 liitrit vett. Palavus 
oli küll tappev ja retk väga kurnav, 
kuid vaatamata sellele oli tegu 
väga toreda ja metsavendlikult 
üles ehitatud võistlusega,” sõnas 
Merilo, kelle sõnul kulus Järva ma-
leva võistkonnal 104,3 km pikkuse 
võistlustrassi läbimiseks ligemale 
58 tundi.

VASTUTEGEVUS OLI INTENSIIVNE

Kapten Lauri Lipu hinnangul põh-
justas lisaks kuumusele tänavusel 
retkel võistkondadele palju peava-
lu ka vastutegevus, mis oli äärmi-
selt intensiivne. “Kuna läksime ka 
ise natukene taktika valikuga alt, 
pidime paraku osa elutalonge loo-
vutama,” sõnas Lipp. “Mitmel kor-
ral pääsesime küll vastutegevuse 
ahelikust läbi, kuid kui oled kolm 
korda juba eest ära jooksnud, siis 
neljandat korda lihtsalt enam ei 
jõua.”

Nooremveebel Vallo Tamme sõnul 
oli tänavune raske Põrgupõhja retk 
heaks ettevalmistuseks 4.–7. augus-
tini peetavaks Erna retkeks. “Põr-
gupõhja retk on meile sama, mis 
sportlastele alpimaja – enne aasta 
kõige tähtsamat võistlust tuleb or-
ganism korraks tühjaks saada, et 
siis Erna retkeks tippvormis olla,” 
lisas Tamme. Lisagem, et Eel-Ernal 
oli sama võistkond teine, Erna ret-
kel saavutas aga 5. koha.

Järva maleva võistkonnale olid Põrgu-
põhja retkel toeks võistkonna esinda-
jad nooremveebel Tommy Orumaa 
ja seersant Kaarel Piirisalu. KK!

Nooremseersant Raimo 
Merilo (vasakult), kapten 
Lauri Lipp, nooremveebel 
Vallo Tamme ja seer-
sant Urmas Kõonurm 
saavutasid tänavusel 
Eel-Ernal II koha ja 
olid Põrgupõhjal parim 
Kaitseliidu võistkond.

Seersant Urmas Kõonurme 
sõnul oli tänavune retk 

kuumuse tõttu üks raske-
maid ja leitsak jättis jälje 
kõikidele võistkondadele.
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Tekst: MART PUUSEPP

Tänavu augusti esimesel kümnel 
päeval peeti Saksamaal Mün-
cheni olümpiatiirus 50. maail-

mameistrivõistlused laskmises. Et 
maailmameistrivõistlused korral-
datakse nagu olümpiamängudki 
iga nelja aasta tagant, on see las-
kuritele oodatud võimalus mõõtu 
võtta. Laskmise populaarsus on 
maailmas kasvamas ja nii olid ko-
hal ligi saja riigi esindused, nende 
seas Eesti laskurid. Eestlased võtsid 
osa enamikust kavas olnud võist-
lusaladest. 

KAITSELIIDU NAISTE NELJAS KOHT

Eesti laskurite esinemisega võib ra-
hule jääda. Kui laskur suudab sel-
lise tasemega võistlustel püstitada 
Eesti rekordi või isikliku tippmar-
gi, on see väga hea näitaja. Sellel 
võistlusel suutsid seda mitmed 
meie laskurid.

Esimest korda täiskasvanute klassis 
võistelnud noor laskur Karina Kot-
kas sai õhupüssi 40 lasu harjutuses 
uueks Eesti rekordiks 396 silma, mis 
andis talle võistlustel 23. koha. Me-
dalite jagamine algas üks silm kõr-
gema tulemusega. Juunioride väi-
kepüssi standardis 3x40 lasku laskis 
Meelis Kiisk Eesti juunioride rekor-
diks 1160 silma, mis ületab Eesti 
täiskasvanute rekordi selles harju-
tuses ühe silmaga. See tulemus oli 
lastud eelvõistlusel. Kui Kiisk oleks 
sama suutnud korrata lõppvõist-
lusel, oleks tema koht olnud teises 
kümnes. 

Suurima üllatuse valmistasid meie 
püssilaskuritest naised harjutuses 
60 lasku lamades. Eelvõistlusel, kus 
selgitatakse individuaalsele lõpp-
võistlusele pääsejad ja meeskondli-
kud medalivõitjad, saavutasid nad 
neljanda koha 29 võistkonna hul-
gas (esikolmikusse tulid vastavalt 
Šveits, Saksamaa ja Korea). See on 
Eesti parim naiskondlik koht maa-
ilmameistrivõistlustel läbi aegade. 

Eesti laskurid esinesid Müncheni 
maailmameistrivõistlustel tublilt

Kaitseliitlastest koosneva naiskonna 
tulemused olid: Anžela Voronova 
592 silma, Ljudmila Kortšagina 594 
silma ja Karina Kotkas 587 silma.

KAITSELIITLASI ENAM KUI POOL 
VÕISTKONNAST

Seega ei ole medali võitmine eest-
lastelegi võimatu. Kui kõik lasevad 
suurvõistlustel oma isikliku tipp-
margi lähedase tulemuse, võib va-
balt medalile tulla. Voronova lasi 
lõppvõistlustel samas harjutuses 
594 silma ja sai 12. koha. Medaleid 
jagati nende hulgas, kes said kaks 
silma kõrgema tulemuse. Meesjuu-
nioride standardpüstoli harjutuses 
sai Peeter Olesk 6. koha. 

Kaitseliidu liikmete osa Eesti võist-
konna koosseisus oli üle poole, ni-
melt 25 sportlasest oli Kaitseliidu 
liikmed 13.

Et järgmised maailmameistrivõist-
lused peetakse alles nelja aasta 
pärast, on praegused juuniorid 
täiskasvanute võistkonna kandi-
daadid. Järgmisel aastal seisavad 
ees Euroopa meistrivõistlused, 
milleks peab juba praegu etteval-
mistusi tegema. Laskmine on kal-
lis spordiala. Relvad, laskemoon, 
ajakohane laskepaik – kõik see 
maksab palju. Ja vaid siis, kui see 
kõik on olemas, saab ka sportlane 
professionaalselt treenida. Selles 
osas on praegu meie mahajää-
mus tuntav. Kui võistlejal puudub 
võistluste ajal relv ja võistlemist 
tuleb jätkata võõra relvaga, nagu 
juhtus Kristen Madissool, ei saa 
ka tulemust, mis oleks muidu jõu-
kohane. Peaksime suutma varus-
tada vähemalt koondvõistkonna 
liikmed ajakohaste relvade ja las-
kemoonaga, ilma selleta pole edu 
loota. KK!

KAITSELIITLASTE TULEMUSED LASKMISE MAAILMAMEISTRIVÕISTLUSTEL
Nimi Parim tulemus

Alutaguse malev

Anžela Voronova 4. koht 60 lasku lamades võistkondlikult; 12. koht 60 lasku lamades 

Veera Rumjantseva 82. koht püstoliharjutuses 30+30 lasku

Juuniorid

Julia Soboleva 595 silma 60 lasku lamades eelvõistlusel

Dmitri Maksimov 20. koht olümpiakiirlaskmises

Valeria Koljuhhina 562 silma 3x20 lasku eelvõistlusel

Valeria Škabara 31. koht 60 lasku lamades

Tallinna malev

Ain Muru 31. koht vabapüssiharjutuses 3x40 lasku

Ljudmila Kortšagina 4. koht 60 lasku lamades võistkondlikult

Juuniorid

Kristen Madissoo 20. koht standardpüstolis

Kristjan Juurak 17. koht standardpüstolis

Järva malev

Tormis Saar 595 silma 60 lasku lamades eelvõistlusel

Juunior

Meelis Kiisk 1160 silma väikepüssiharjutuses 3x40 lasku (Eesti juunioride rekord)

Pärnu malev

Karina Kotkas 4. koht 60 lasku lamades võistkondlikult;
396 silma õhupüssilaskmises (Eesti rekord)
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Tekst: TAIVE KUUSE, naiskodukaitsja 

Minu lubadustemärkmiku sisu 
täieneb iga päev mõne reaga. 
Märkmik on andnud mul-

le käegakatsutava põhjuse ja selle 
kaudu ka võimaluse vaadata enda 
sisse ja tajuda neid suundi, soove 
ja ebakõlasid, millega seoses tahan 
end arendada või täiendada. Nende 
lubaduste seas on suuri ja uhkeid 
edasiliikumise määratlusi, nagu lu-
badus õppida selgeks inglise keel, 
aga veelgi olulisemad on väikesed 
avastused, millele tahaksin rohkem 
tähelepanu pöörata. Olgu selleks 
siis lubadus märgata puudekohina 
erilist heli või soov püüda hukka-
mõistu asemel mõista teise inimese 
agressiivset kurbust. 

LUBADUSTEMÄRKMIKUST

Enne järjekordset lubadustemärk-
miku avamist loen selle kaanele 
kirjutatud lauset: “Isiksus ilma lu-
badusteta ei kipu kasvama.” Selle 
lause edastas mulle ja veel umbes 
60 naisele Naiskodukaitse keskjuha-
tuse liige Riina Nemvalts Naiskodu-
kaitse juhtide laagris Setumaal juu-
likuu viimasel päeval. Esmakordselt 
Naiskodukaitse ajaloos kogunes üle 
60 juhi erinevatelt Naiskodukaitse 
juhtimistasanditelt, et veeta ühes-
koos hariv ja huvitav nädalavahe-
tus. Osalesid kõik ringkonnad peale 
Järva ringkonna.

Just sealsamas laagris sai iga osaleja 
tühja märkmiku ja soovituse panna 
sinna kirja lubadusi, mis aitaksid 
areneda. Lubadustemärkmik oli 
siiski vaid vahend, mille toel talle-
tada Naiskodukaitse juhtide laagri 
seminariosas kuuldut, et selles si-
salduv saaks rakenduda iga kord, 
kui märkmik taas kätte satub. 

ENESEJUHTIMISE NÄDALAVAHETUS

Algatus korraldada Naiskodukaitse 
juhtide laager tuli organisatsioo-

Naiskodukaitse juhtide laager Setumaal 
Juhi arenemine enesejuhtimise kaudu on üks meeskonna 

motivatsioonifaktoreid

ni juhtidelt endilt. Eesmärgiks oli 
kindlustada suure organisatsiooni 
erinevate tasandite juhtide sidet, 
anda neile võimalus tutvuda, koge-
musi vahetada ja koos aega veeta. 
Naiskodukaitse esinaine Airi Neve 
oli mõttega päri, kuid tunnistas 
samas, et lihtsalt meelelahutuslik-
ku kokkusaamist ta ei hinda. Asjal 
peab ikka mingi muu kasutegur ka 
olema. Varasematest 
küsitlustest oli saa-
nud selgeks, et muu 
hulgas ootavad juhid 
organisatsioonilt ka 
enesearenguga seo-
tud õpet. Toetudes 
juhatuse liikme Rii-
na Nemvaltsi valmisolekule võtta 
laagri sisulise poole vedamine enda 
õlule, lepitigi kokku seminari tee-
ma. Seminari keskne teema oli ene-
sejuhtimine. 

Ennast saab juhtida enesevaatluse 
kaudu ja seepärast avas Riina Nem-
valts seminari mõtisklusega, milles 
ta oma isiklike kogemuste siira ka-
jastamise kaudu avas kuulajatele 
endasse vaatamise võimaluse. Ta 
meenutas üht piinlikkust tekitanud 

hetke ülikooli algaastast. Kild killu 
haaval kogemust lahti arutades sai 
kuulajatele selgeks, et mingis olu-
korras ebakõla nägemine ei pruugi 
olla tegelik, vaid sinus olevate hir-
mude ärkamise tulemusena või-
mendunud sinu enda hinnang olu-
korrale. Seega on sinu enda teha, 
mis tähenduse sa olukorrale annad. 

Kuid tuleb osata ka 
olukord endas lahti 
arutada, et targe-
mana edasi minna. 
Nemvalts nimetas 
järgnevat protsessi 
“olukorrast vabaks 
õppimiseks”. Ta kir-
jeldas seda teekon-

da kui arengut, mis vajab iseenda 
kõrvaltvaatamist, emotsiooni ausat 
tunnistamist, selle algpõhjuse leid-
mist ning olukorda ja selle põhjus-
tanud inimestesse avatud ja värsket 
suhtumist. 

SÕNADEL ON SUUR JÕUD

Teise näite varal rääkis Riina Nem-
valts töötamisest kollektiivis. Selles 
meenutamise ja võrdlemise prot-

Esmakordselt Naiskodu-
kaitse ajaloos kogunes üle 

60 juhi erinevatelt Naiskodu-
kaitse juhtimistasanditelt, 
et veeta üheskoos hariv ja 
huvitav nädalavahetus.

Naiskodukaitse juhid arutlevad juhtide laagri seminaril enesejuhtimise teemadel.
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sessis (kuulajatel oli võimalus mee-
nutada samalaadseid hetki oma 
elust – ja kõik leidsid neid) saabus 
mõistmine, et raske olukorra võib 
ümber nimetada huvitavaks või 
põnevaks. Kui suhtuda probleemi 
teadmisega, et see on proovikivi, on 
seda ka huvitavam lahendada. On 
selge, et emotsioonitu, kuid siiras 
rääkimine aitab rohkem kui enda 
mahasurumine. 

Kui tööl tekib tunne, et sind ei mõis-
teta, sinust ei saada aru, sind suru-
takse valedesse raamidesse, tuleb 
neid tundeid esmalt endale tun-
nistada (avastada nende olemasolu 
endas) ja siis neist ka töökaaslaste-
ga ausalt rääkida. Sõnadel on suur 
jõud. Kui sa endasse ei vaata ja ise 
endale ebakõlasid ei tunnista ega 
ole valmis neid sõnastama, ei pruu-
gi ka teised neid märgata ega osa-
ta pakkuda olukorda, kus tegevus 
võiks normaalselt, ilma pingeteta 
jätkuda. 

Sõnadel on suur jõud, kuid sõnale 
peab järgnema tegu. Kui oled läbi 
sõnade vabanenud pingete kam-
mitsast ja tunned tänulikkust, on 
aeg tegutseda. Ja tegutseda on hea, 
kui sul on arusaamine enda sise-
maailmas toimuvast, kui mõistad 
oma suunda ja eesmärki, kui tead, 
kuidas ja kellega sa tahad edasi lii-
kuda. Et see teadmine saaks luba-
duseks täita eesmärke ja lubadus 
saaks kindlustundeks tegutseda, 
saidki naiskodukaitsjad lubadus-
temärkmiku, kuhu enesevaatluse 

kaudu tehtud avastused ja liikumis-
suunad kirja panna. 

ENESEVAATLUSEST

Nemvaltsi abiga olid nüüd meeled 
julgeks enesevaatluseks avatud ja 
naised jagunesid gruppidesse. Se-
minaril järgnes grupitöö, mille eest-
vedajateks olid Kaitseliidu Koolis 
instruktoritena kogemusi saanud 
Evelin Verš, Eveli Sammelselg, Tii-
na Leesik, Elle Vinni, Erle Eenmaa, 
Naiskodukaitse esinaine Airi Neve 
ja Riina Nemvalts ise. Võeti ette 
enesevaatlusrännak, nii et kõik gru-
piliikmed said rääkida mõnest oma 

kogemusest, kus nad olid kokku 
puutunud neis ebakõla või konflikti 
tekitanud olukorra või inimesega. 

Grupi toel püüti nüüd olukorrale 
teise nurga alt läheneda, teistmoo-
di vaadata, et tekiks mõistmine ja 
arusaam, kuidas oleks olnud sa-
mas olukorras õigem käituda. Õi-
gem just sellest mõttes, et ei oleks 
domineerinud emotsioon, vaid ko-
gemus ning õppimise ja arenemise 
võimalus. 

Pidevalt oli käeulatuses lubaduste-
märkmik, kuhu kogu protsessi käi-
gus sai kirja panna tähelepanekuid, 
mida tulevikus silmas pidada, pa-
remini teha või miks ka mitte tead-
likult korrata. Õpiti nii enda kui ka 
teiste lugudest. 

NUIAKE TAGASISIDET!

Tunnid enesesse süüvimise kütkes 
möödusid kiiresti. Et oleks ins-
piratsiooni edasi liikuda ja järel-
dusteni jõuda, järgnes arendus- ja 
koolitusfirma Self II arendusjuhi 
ja koolitaja Endel Hango inspiree-
riv loeng. Ta tutvustas kuulajatele 
teoreetilisi seisukohti, rääkides 
emotsionaalsest ja sotsiaalsest 
intelligentsusest. Väikeste harju-
tuste kaudu tõestas Hango kiires-
ti, et inimesed ei ole oma otsus-
tes ratsionaalsed ja samas ei allu 
emotsioonid formaalloogikale. 

Matkamängul pandi proovile Naiskodukaitse juhtide meeskonnatunnetus.

Naiskodukaitse juhid täitsid neile antud ülesande rahu ja kindlustunde toel.
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Inimeste emotsionaalses suhtle-
mises sotsiaalses keskkonnas ei 
ole objektiivset reaalsust. Sellistes 
olukordades määrab käitumise 
enesehinnang. Lihtsam on elada, 
kui sul on kõrge enesehinnang. Et 
enesehinnang kujuneks adekvaat-
seks, peaks see arenema teiste ta-
gasisidele toetuva eneseanalüüsi 
kaudu. “Nuiake tagasisidet,” oli 
Hango selgesõnaline soovitus. 

Pikemalt peatus ta selgitusel, kui-
das toimib impulsikontroll, rõhu-
tades tarkust saada hakkama ne-
gatiivsete impulssidega. Loomulik 
käitumisviis on ebameeldivale 
olukorrale kohe reageerida. Kuid 
et emotsionaalne reageering ei ole 
ratsionaalne ega vii edasi, tuleb 
Hango soovitusel harjutada end 
negatiivseid impulsse kontrollima. 
Ta ei kiitnud heaks halbade tunne-
te endassevõtmist ja vaigistamist 
– oluline on just emotsioon välja 
elada –, kuid soovitas teha seda 
konstruktiivselt ja väikese viivi-
tusega. Negatiivset impulssi saab 
välja elada muu füüsilise tegevuse-
ga (nt nõudepesu), tunnet endast 
välja kirjutades (päevik) või välja 
rääkides (sõber, psühholoog). 

TUNDETARKUS ON JUHTIMISE VÕTI

Enesejuhtimise oluline osa on mo-
tiveerimine. Ka siin on alustalaks 
eneseteadlikkus. Kui tead, mida 
tunned või kuidas tahad end tun-
da, saad tugevalt tegutseda ehk 
oled motiveeritud. Hango soovitas 
hinnata tegutsemisimpulssi skaa-
lal, millel on 10 punkti ja küsimus 
“Kui lootusrikas ma selles ettevõt-
mises olen?”. Motiveerimisel on 
tähtis eesmärgi kujutlemine ehk 
unistamine. Kui vastus jääb alla ka-
heksa punkti, ei ole Hango meelest 
mõtet ettevõtmisega alustada. Küll 
aga tuleks vaadelda, mis on need 
omadused, emotsioonid, tegurid, 
mis takistavad rohkemat edu loo-
ta, ja juhtida end neid analüüsides 
muutustele. 

Hango meenutas, et iseseisvus 
on enesehinnangu väljendus. Ise-
seisvus annab sisemise vabaduse. 
“Emotsionaalselt intelligentne ini-
mene on eelkõige hea iseendale, 
sest siis saab ta olla hea ka teistele,” 
ütles Hango. 

NÕUANDEID ENESEVAATLUSEKS JA ENESEJUHTIMISEKS

Probleemsituatsiooni sattudes tunnista probleemi olemust. Areng algab 
kogemusest. Kuula ja analüüsi. 

Probleemist rääkimine viib võimaluseni see lahendada. Kogemuste jaga-
mine avab silmad.

Enne, kui tundeliselt reageerid, peatu ja mõtle. Võta hetk aega. 

Hoia meel avatud erinevatele võimalustele. Mõtle asjad ringi. 

Tunne ära emotsioon ja püüa seda teadlikult juhtida. Lase negatiivne 
emotsioon lahti. 

Positiivne hoiak viib edasi. Naerata ja emotsioon muutub positiivseks. 

Hea ei saa olla iseenda arvelt. Hooli endast. 

Andesta ebakõlad, aga ära unusta sellest saadud kogemust. 

Ära näe asju vaid oma mätta otsast.

Ära eelda midagi, vabane eelarvamustest. 

Tunnista vigu ja õpi kriitikast.

Tunnusta, täna ja otsi ise tagasisidet oma tegudele. 

Võta vastu kõik, mis sulle antakse, ja täida oma tassi. 

Edasi räägiti empaatiast, kaastun-
dest ja manipuleerimisest. Grupi 
emotsionaalsest intelligentsusest 
rääkides tõi Hango välja kolm tegu-
rit, mis muudavad 
grupi tegutsemise 
tõhusaks. Need on 
usaldus (mis saab 
tekkida üksteise 
tundmaõppimisel), 
identiteet (mis peab 
olema arusaadav kõigile grupis) ja 
efektiivsustunne (arusaamine, et 
meie tööl on tulemus). Grupi juht 
peab oskama neid tegureid luua, 

rakendada ja hoida, et grupis tekiks 
usk, et koos tehakse paremini, kui 
igaüks eraldi teeb. 

Hango loengust sai 
selgeks, et emotsio-
naalne ja sotsiaalne 
intelligentsus ehk 
tundetarkus on ene-
se ja teiste juhtimi-
se võti. See on oma 

emotsioonide teadvustamine ja juh-
timine, enda motiveerimine, andes 
motivatsioonid eesmärkide teenis-
tusse. Sellele järgneb emotsioonide 
äratundmine teistes (empaatia) ja 
siis juba suhtekorraldus ehk tarkus 
seda kõike meeskonna juhtimisel ja 
konfliktide lahendamisel kasutada. 
Naiskodukaitse juhtidele hommi-
kul jagatud lubadustevihikud said 
Endel Hango loengu ajal tublisti 
täiendusi.

KILLUKE IGAS PÄEVAS

Grupid kogunesid taas, et ühiselt 
võtta kokku päeva jooksul õpitu 
ning selle sõnum teistele gruppide-
le. Tegelikult oli see sõnum kõigil 
pigem iseendale. Sest enesevaat-
lus saab ju õpitud kogemuseks ehk 
enesejuhtimiseks vaid iseenda ko-
haloleku kaudu. Kokkuvõtte ette-
kandmine ülejäänud laagrilistele oli 
vaid kogetu taas kord sõnastamine, 
sest sõnal on jõud, mis muudab uue 
teadmise mõistetavaks ja meelde-
jäävaks. 

Naiskodukaitse esinaine Airi 
Neve tunnistas, et lihtsalt 

meelelahutuslikku kokkusaa-
mist ta ei hinda. Asjal peab ikka 
mingi muu kasutegur ka olema.

Auklik veetoru tuleb täita veega nii, et selles 
olev pall saaks torust välja.
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Viru naiskodukaitsjad korraldasid 
lastekodulaste laagri

Naiskodukaitse Viru ringkond korraldas 12. augustil laagri, kuhu olid ooda-
tud 14 Vinni perelastekodu last. Teist aastat naiskodukaitsjate eestveda-
misel korraldatavast heategevuslikust laagrist on välja kujunemas tava. 

Eelmisel aastal korraldati lastekodulastele sügismatk Võsult Käsmu ja tagasi 
ning teel õpiti metsatarkusi.

8–12-aastaste Vinni perekodu laste laager oli väljasõit Võsule, kus tehti koos 
noortega käsitööd ja sporditi. Laagris joonistati ka ühiselt suur pilt, mis jäi kau-
nistama Naiskodukaitse Võsu õppe- ja puhkekeskuse seina. Vinni perekodu 
ja Naiskodukaitse Viru ringkonna koostöö eestvedaja, Naiskodukaitse Rakve-
re jaoskonna aseesinaise Velli Ehasalu sõnul andis laager koduinimesele või-
maluse tutvuda lastekodulastega, et saada aimu kodulaste ja lastekodulaste 
mõtlemise ja käitumise erinevustest ning sarnasustest. “Sotsialiseerumine on 
eesmärk,“ ütles Ehasalu. 

“Heategevus pole otseselt meie organisatsiooni eesmärgipärane ülesanne ja 
Kaitseliit pole siiani sellesse liini väga panustanud. Et Kaitseliit on üle-eestiline 
organisatsioon, mis on koosneb vabatahtlikest ja peaks tegutsema rahva hü-
vanguks, siis miks mitte ka natuke teise suunda vaadata ja ennast heategevuse 
vallas teostada,” selgitas Ehasalu. “Lastekodulastega on kavas jätkata koos-
tööd tuleval aastal, aga järgmise aasta tööplaanis on juba kirjas ka matk suurte 
peredega,” sõnas ta. KK!
Loe lähemalt http://virunkk.blogspot.com/

Vaata pilte albumist http://picasaweb.google.com/virunaiskodukaitse

VALMIS NAISKODUKAITSE KÜMBLUS- JA TUALETTSEEP

Naiskodukaitse juhtide laagri lõputsere-
moonial 1. augustil esitleti unustatud vana 
– Naiskodukaitse kümblus- ja tualettseepi. 
Nimelt olid ennesõjaaegsetel naiskodu-
kaitsjatel mitmed oma tooted, nende seas 
“Naiskodukaitse kümblus- ja tualettseebid, 
kölni vesi ja kirjapaber – valmistatud eri-
tellimisel ETK ja Orto suurtehaseis,” nagu 
võime lugeda 1939. aastal Tallinnas Naisko-
dukaitse keskjuhatuse kirjastatud ning nais-
kodukaitsjate Erika Männiku, Ebba Sarali ja Ludmilla Listakindi koostatud al-
bumist “Naiskodukaitse tegevuse ülevaade: algpäevist kuni 1938. aastani”.

Praegune seep ei ole küll valmistatud suurtehases, kuid siiski Naiskodukait-
se tellimusel. Tootjaks on Saaremaa käsitööseepide valmistaja Helina Mä-
ekivi (www.kasitooseebid.eu). Esialgne plaan oli toota samasugust seepi 
nagu sõja eel, kuid et arhiividest ei õnnestunud leida selle seebi retsepti ega 
pakendit, sai tänane seep nii uue sisu kui ka kuue. Retrostiilis “Kümblus- ja 
tualettseep” on kuslapuuhõnguline. 

Esimese partii esimesed seebid kingiti laagris osalenud vabatahtlikele juh-
tidele.

Et tegemist oli Naiskodukaitse juh-
tidega, võttis kõige organisatsiooni-
teadlikumalt kaks päeva väldanud 
seminari mõtte kokku Tiina Leesiku 
juhitud grupp lausega: “Juhi arene-
mine enesejuhtimise kaudu on üks 
meeskonna motivatsioonifakto-
reid.” 

Riina Nemvalts avaldas lootust, et 
naiskodukaitsjates tekkis arusaam 
teistmoodi käitumise võimalustest. 
“Teoorias oleme tugevad. Õppimi-
ne algab tegutsemisest. On aeg ha-
kata tegutsema. Leidke igas päevas 
mingi hetk, milles kajastub ülesan-
ne enesevaatluseks ja enesejuhti-
miseks, ning kiitke end tulemuste 
eest,” sõnas Nemvalts. 

SEKKA KULTUURI JA SPORTI

Kuid enesejuhtimisseminar oli 
vaid üks osa Naiskodukaitse juh-
tide laagrist. Kolm päeva kestnud 
laagrisse mahtusid ka kultuurili-
ne ja sportlik osa. Osavus, kiirus, 
taiplikkus ja meeskonnatöö sai 
proovile pandud laupäevaõhtuses 
matkamängus, kus võistkondadel 
tuli orienteeruda tegevuspunkti-
de vahel ja lahendada koostööd 
nõudvaid ülesandeid. Korraldaja 
sõnul ei ole ta nii ühtehoidvaid, 
distsiplineeritud ja koostöövalmis 
meeskondi enne näinud. Võitjad 
said nautida võidurõõmu, auhindu 
jagus kõigile. 

Naistel käisid laagris külas seto 
memmed oma lauludega ja seto 
mehed rahvatantsudega. Enne ko-
jusõitu külastati Seto talumuuseu-
mi. 

Laagri toitlustus oli aga eriti era-
kordne ja meeldejääv. Rapla ring-
konna välikokk Kairi Baumer oli 
teinud põhjalikku eeltööd setu köö-
gi eripärade uurimisel ja kogu me-
nüü oli kokku pandud just sealsete 
traditsioonide kohaselt. Osalejate 
hinnangul polnud kõik toidud har-
jumuspärased, ent maitsekogemus 
oli hindamatu. 

Omamoodi kirsiks tordil oli ekskur-
sioon Moostesse, kus vallavanem 
Ülo Needo näitas mõisaansamblit ja 
selgitas valla arenguplaane. “Tean, 
et kui tahe on suur ja seda toetab 
kirg tegutseda, on kõik võimalik,” 

kirjutasin oma lubadustemärkmi-
kusse pärast Moostes-käiku. 

Ja nii see lubadustemärkmik 
täieneb. Tühje lehti veel on. Ja aega 

nende täitmiseks on umbes kaks 
aastat, sest Naiskodukaitse juhtide 
laagris sai kokku lepitud, et selline 
laager korraldatakse iga kahe aasta 
tagant. KK!
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Tekst: PIRET KUUSIK, 
Naiskodukaitse Toompea jaoskond

Huvi oma organisatsiooni aja-
loo vastu ja soov saada välja 
igapäevastest tegemistest viis 

Naiskodukaitse Toompea jaos-
konna liikmed Soome, täpsemalt 
Tuusulasse. Tuusulas asub Lotta 
Svärdi Fondi (Lotta Svärd Säätio) 
muuseum, kuid tavapärasest muu-
seumist meie mõistes ollakse üsna 
kaugel. Muuseum paikneb kahes 
majas, üks neist on kahekorruse-
line uhke tornikesega puitmaja ja 
teine väiksem ühekorruseline hoo-
ne. Mõlemas hoones on rohkete 
originaalesemete, fotode, maalide 
ja selgitustega ekspositsioon. Väik-
semas hoones tutvustatakse lotade 
tegevust Talve- ja Jätkusõja ajal. 
Muuseumi juurde kuulub ka ajas-
tuhõnguline kohvik, mis töötab sa-
muti lotade fondi eestvõttel. 

LOTADE JA MUUSEUMI AJALOOST

Lotad olid kahe maailmasõja vahe-
lisel ajal ja Teise maailmasõja päevil 
Soomes naisi ühendav riigikaitse-
line organisatsioon, mis sai paljus-
ki eeskujuks 1927. aastal loodud 

Üle Soome lahe sõpradele külla: 
mälestus- ja meeldetuletusretk

Naiskodukaitsele. Tänapäeval ei 
ole Soomes Lotta Svärdi tegevus sa-
madel alustel taastatud. 1944. aasta 
hilissügisel esitas Nõukogude Liit 
nõude keelamaks nii lotade kui ka 
Soome Kaitseliidu (Suojeluskunta) 
tegevuse. Lotade juhtkonnal õnnes-
tus päästa osa organisatsiooni va-
radest ja nii loodi 1944. aastal täna-
päevase Lotta Svärdi Fondi eelkäija, 
mille põhitegevuseks sai rindelt jm 

tsiviilellu tagasi pöörduvate lotade 
toetamine: neile töö- ja elukohtade 
muretsemine, koolituskulude kat-
mine jne.

1990. aastate alguses, kui ka Soo-
mes julgeti jälle avalikult lotade lii-
kumisest kõnelda, loodi muuseum, 
et ühiskonnale selle organisatsiooni 
ajalugu meelde tuletada ja lotade 
panust tutvustada. Muuseumist üle 
tee Tuusula järve ääres on majake, 
kus nüüdseks juba eakad lotad saa-
vad end linnasaginast välja puhata. 
Loomulikult võiksin jätkata oma 
kirjatükki balzaciliku kirjeldusega 
meie laevasõidust ja majast, kus 
ööbisime, aga reis üle lahe sundis 
hoopiski arutlema Naiskodukaitse 
eesmärkide ja ülesannete teemal.

TUUSALAST VÕIKS EESKUJU VÕTTA

Esmane tähelepanek on see, kuidas 
ajalugu ja soov midagi korda saata 
on pandud majanduslikult teeni-
ma. Nii muuseum kui ka kohvik on 
sisemiselt ja välimiselt lotalikud, see 
tähendab nii ekspositsioonis kui ka 
kohvikus ajastule vastavat õhkkon-
da. Muuseumis on müügipunkt, 
kus müüakse lota sümboolikaga, 
aga üldisemalt ajastuhõngulisi su-
veniire, tarbeesemeid (saunalinad, 
kohvitassid jne), postkaarte, raama-
tuid jne. See kõik teenib lotade fon-
di huve majanduslikult. 

Siin peakski olema valdkond, mille 
üle võiks Naiskodukaitses natukene 
mõtiskleda: kuidas saaksime panna 
oma organisatsiooni tegutsema ma-
janduslikult, toetada ennast ise, et 
mitte sõltuda ainult maksumaksja 
rahakotist? Enne Teist maailmasõ-
da oli Naiskodukaitse isemajandav 
organisatsioon, kelle kohustuseks 
oli ka Kaitseliidu majanduslik toe-
tamine toitlustuse ja varustuse alal. 
Kuhu on kadunud samasugune ma-
janduslik mõtlemine tänapäeval?  

Ka tekkis juba reisi ajal ja selle järel 
mõtteid Naiskodukaitse ajaloo säi-

Soome Talvesõjas ja Jätkusõjas nii palju 
suutnud lotade tagasihoidlik monument.

Lotade juhtkonnal õnnestus osa varasid 1944. aastal päästa ja nii on muuseumi mõlemas 
hoones rohkete originaalesemete, fotode, maalide ja selgitustega ekspositsioon.
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litamise osas. Meie liikmete seas on 
mitmeid ajaloolase eriharidusega 
inimesi, aga miks me ei väärtustata 
väljapaistvalt ega paku seda ajalugu 
avalikkusele nii nagu lotad? Kus on 
praegu paar aastat tagasi Eestis ja 
mujalgi rännanud näitus “Õed Soo-
me lahe kahelt kaldalt”? Ega ometi 
kuskil kontoriruumis kokkupaki-
tult? Kas ei võiks taastada ilmeilu-
sat helesinist Naiskodukaitse koh-
viserviisi? Seda oleks suurepärane 
kasutada kingitusena ja kindlasti 
leiduks inimesi, kes oleksid huvita-
tud selle soetamisest hinnalise rari-
teedina. Kas poleks ka aeg mõtelda 
ülevaatliku ja põhjaliku ajalooraa-

matu peale, mis 
tutvustaks Nais-
kodukaitse elu 
ja tegevust enne 
Teist maailma-
sõda ja taastatud 
Eesti Vabariigis? 
Kuidas, millistel 
alustel, milliste 

vaevade ja rõõmudega Naiskodu-
kaitse ikkagi enne Teist maailma-
sõda toimetas? Tuntud faktid ja sei-
gad korduvad kirjutisest kirjutisse, 
aga süsteemi teadasaamiseks tuleks 
arhiivis ja raamatukogus põhjalikku 
uurimistööd teha. 

NAISKODUKAITSE MAINEST

Kolmas mure, mis südamesse krii-
pima jäi, on meie eesmärkide tead-
vustamine ühiskonnale. Hiljutisel 
meie jaoskonna koosistumisel tuli 
jutuks, et võidupüha paraadil Nais-
kodukaitse marssimist nähes olevat 
väljendatud üleolekut, et “ah, mis 

Võsul peeti 19. ja 20. juunil Naiskodukaitse igapäevase 
turvalisuse kursus. Õppusel osalesid Viru, Alutagu-
se ja Jõgeva ringkonna naiskodukaitsjaid. Tegemist 

oli üldhariva koolitusega, kus käsitleti teemasid, millega 
inimesed iga päev kokku võivad puutuda. Räägiti tule-
ohutusest, päästetöödest kustutiga, keskkonnaohtudest, 
kuritegudest ja nende ennetamisest, narkokuritegudest, 
perevägivallast ja uppuja päästmisest. Külastati Võsu 
päästekomandot.

Laupäeva alustati tuleohutusega. Pärastlõunal õpiti pääs-
tetöid kustutiga, seejärel sõideti Võsult välja ja järgnes 
tund tegutsemist vees. Päästetöötajate seltsis sisustati 
kuus tundi, mille järel Liis Lill rääkis keskkonnaohtudest. 
Pühapäeval rääkis abipolitseinik kapral Aare Veedla kuri-
tegevusest ja selle ennetamisest. Käsitleti perevägivalla ja 
narkokuritegevuse teemasid. Päeva lõpetas meditsiiniõpe 
traumadest ja verejooksudest, mille viis läbi lipnik Heiki 
Porval. 

Enim emotsioone tekitasid naiskodukaitsjates praktili-
sed harjutused. Naiskodukaitsja Kristi Raudsepp ütles, 
et põnev oli lisaks teooriatunnis kuuldud näidetele elust 
enesest ka ise harjutada tulekustutiga tule kustutamist ja 
proovida uppujat veest päästa.

Teist aastat Naiskodukaitse Viru ringkonnas läbiviidava 
igapäevaturvalisuse kursuse eesmärk on koolitada tead-
likke ühiskonnaliikmeid, kes oskavad enda ümber toimu-
vat jälgida, võimalikele ohtudele tähelepanu juhtida ja 
kaaskodanikele nende turvalisuse suurendamiseks näpu-
näiteid jagada.

KRISTEL KITSING

Igapäevaturvalisuse kursus koolitab naiskodukaitsjaid 
teadlikemaks ühiskonnaliikmeteks
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need naised, mis need ka suuda-
vad”. Aga kas me oleme ikka teinud 
kõik, et ühiskonnal oleks aimu meie 
organisatsiooni põhieesmärkidest ja 
-tegevusest ning austust selle vastu? 

Naiskodukaitse on eelkõige ühis-
kondlik organisatsioon, kus ma ei 
saa ega ei tohi küsida endalt, mida on 
Naiskodukaitse mulle andnud, vaid 
pean küsima, mida mina olen and-
nud Naiskodukaitsele, Kaitseliidule 
ja selle kaudu ühiskonnale. See on 
Naiskodukaitse põhimõte. Me teeme 
seda. Aga kas piisavalt? Kas me teeme 
kõik selleks, et tänaval Naiskodukait-
se vormi kandes inimesed meile mit-
te imestuse ja üllatuse, vaid austuse-
ga otsa ja järele vaataksid? 

80 aastat tagasi oli tollane Naisko-
dukaitse esinaine sunnitud liikmeid 
korrale kutsuma liigse vormi kand-
mise eest. Helesinine kleit ja kahe 
kollase triibuga müts pidid teenima 
ülesannet, aga mitte jalutuskäiku 
linnas. Kas oleme ka tänapäeval nii 
uhked oma kuuluvuse üle Naiskodu-
kaitsesse, et oleksime valmis pane-
ma ülle musta pintsaku ja helesinise 
siduse selleks, et minna poodi? KK!

Naiskodukaitsjad õpivad uppujat päästma.

Lotta Svärdi Fondi 
muuseumi torniga 
hoone Tuusulas.
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Tekst: ELISA SAMMELSELG, 
fotovõistluse eestvedaja 

Teist korda korraldatud Naisko-
dukaitse fotovõistlusele, mis 
sel aastal kandis pealkirja “Eesti 

naise uskumatud tegemised”, saa-
bus 260 tööd 98 autorilt. Žürii, kuhu 
kuulusid Naiskodukaitse esinaine 
Airi Neve, Kaitseliidu pressiesin-
daja Tanel Rütman, Kaitse Kodu! 
tegevtoimetaja Taive Kuuse ning 
fotograafid Diana Unt ja Peeter Sir-
ge, valis võidufotoks ja Lootuur OÜ 

Eesti naised teevad 
uskumatuid tegusid

poolt välja pandud kümne inime-
se matka võitjaks Heli Armuse foto 
“Matkarööm” eest. Teise ja kolman-
da koha sai Liina Laurikainen vas-
tavalt fotode “Eesti maanaine jõuab 
uskumatult palju” ja “Peale kõige 
muu hea on tal ka rohelised silmad 
:)” eest. Internetihääletuse käigus 
selgitati välja kaks publikupreemia 
saajat: Maanus Hurda “Paituste ja-
gamine – paljud on veel järjekorras” 
ja Anu Aljaste “Pesamunad”. Pari-
maks Naiskodukaitse-teemaliseks 
pildiks valiti Rivo Rebase “Jõud”.

FOTOVÕISTLUSE “EESTI NAISE USKUMATUD TEGEMISED” PARIMAD
Auhind Foto Autor

I Matkarööm (1) Heli Armus, NKK Saaremaa ringkond

II Eesti maanaine jõuab uskumatult palju (2) Liina Laurikainen, NKK Jõgeva ringkond

III Peale kõige muu hea on tal ka rohelised silmad :) (3) Liina Laurikainen, NKK Jõgeva ringkond

Kõige uskumatum tegu H. Armus köiel tegutsemas (4) Tiiu Naagel, NKK Saaremaa ringkond

Tõeline eesti naine Kohtumine (9) Käthe Pihlak, Kuressaare

Parim Naiskodukaitse pilt Jõud (12) Rivo Rebane, Põlva maakond

Parim emotsioon Eesti naine suudab kõigi näole naeratuse tuua (11) Jaana Sepper, NKK Jõgeva ringkond

Huumorikaim pilt Küll on müra (6) Iive Rohtla, NKK Alutaguse ringkond

Ergutusauhind Ilutegijad (8) Anu Allekand, Kaitseliit, Tallinn

Ergutusauhind Ei midagi uskumatut, lihtsalt väike jalutuskäik (13) Triin Tõnsing, Naiskodukaitse Tartu ringkond

Parim fototehniline töö Talunaine (5) Snezhanna Terentieva, Narva

Publikupreemia (internetihääletus) Paituste jagamine – paljud on veel järjekorras (10) Maanus Hurt, Võru

Publikupreemia (internetihääletus) Pesamunad (7) Anu Aljaste, NKK Lääne ringkond

Lisaks auhindas žürii fotosid ka mit-
mes üllatuskategoorias. Fotovõist-
luse teemast lähtudes valiti välja 
kõige uskumatumat tegu kujutav 
pilt, milleks oli Tiiu Naageli “H. Ar-
mus köiel tegutsemas”. Tõelist eesti 
naist kujutavas kategoorias võidut-
ses Käthe Pihlaku foto “Kohtumi-
ne”, parima emotsiooniga foto oli 
Jaana Sepperi “Eesti naine suudab 
kõigi näole naeratuse tuua”. Mõ-
nusa huumori eest tänati pildi “Küll 
on müra” autorit Iive Rohtlat. Žürii 
otsusel vääris parima fototehnilise 

1
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töö auhinna Snezhanna Terentieva pilt “Talunaine”. 
Ergutuspreemiad said Anu Allekand foto “Ilutegijad” ja 
Triin Tõnsing pildi “Ei midagi uskumatut, lihtsalt väike 
jalutuskäik” eest.

Võidufotod on 22. septembrini vaadata restoran-
lounge’is Novell (http://www.novell.ee), kus oli ka au-
hindade üleandmise õhtu. Novellist viiakse fotod hil-
jem Kaitseliidu peastaabi hoone seintele. Fotovõistluse 
peasponsor oli OÜ Lootuur, kes pani peaauauhinnana 
välja matka kümnele inimesele. Veel toetasid võistlust 
auhindadega seiklused.ee, Oxygene Tallinn Sukeldu-
miskeskus, Tallink Hotels, Anne&Stiil, Rahva Raamat, 
Puma Parfüümid ja Elizabeth Arden.

2011. aastal on “Aeg olla eestlane” – just selline on 
nüüd juba traditsiooniks muutuva Naiskodukaitse fo-
tovõistluse teema tuleval aastal. Projektijuhiks on Riin 
Vare Jõgeva ringkonnast. Oma lemmikpilte saate endi-
selt vaadata ja kommenteerida fotovõistluse kodulehel 
(http://konkurss.naiskodukaitse.ee). Täname kõiki 
osalejaid, hääletajaid, kommenteerijaid, sponsoreid 
ning sõpru abi ja toetuse eest! KK!

4

5



KAITSE KODU! NR 5’ 2010 45

NAISKODUKAITSE

6 7 8

9 10

11

12 13



46 KAITSE KODU! NR 5’ 2010

Tekst: ANU ALLEKAND, 
Kaitseliidu ülema nõunik

Kodutütarde ja Noorte Kotkas-
te fotokonkurss “Üheskoos” 
kestis veebruarist maini. Kon-

kursile olid oodatud kõik pildid, 

Noorte fotovõistlus “Üheskoos”
mis rõhutasid ühistegemisi ja selles 
sisalduvaid positiivseid väärtusi. 
Osaleda võisid kõik, kes on tundsid, 
et üheskoos asju tehes jõuab kiire-
mini eesmärgini ja nii on lihtsam 
üle saada kõigist ettetulevaist prob-
leemidest. 

HINDAJATEST JA VÕITJATEST

Otsuseid langetas žürii 18. mail. Ot-
sustajate ringis olid Kaitseliidu üle-
ma nõunik Anu Allekand ja Kaitse 
Kodu! tegevtoimetaja Taive Kuuse, 
profifotograaf Lea Tammik, noor-
kotkas Kaur Laurimaa, noortejuht 
Dein-Tom Tõnsing ja noorteinst-
ruktor Bärbel Salumäe. 

Võistlusele saatsid piltnikud 164 
fotot, mida hinnati eraldi kategoo-
riates: kodutütarde tehtud pildid, 
noorkotkaste tehtud pildid, noor-
tejuhtide tehtud pildid  ja kõigile 
avatud konkurss. Lisaks tunnustati 
üht pilti kui konkursi parimat pea-
preemiaga. Valiti välja ka parim pilt 
kodutütarde tegevustest ja sama 
noorkotkaste puhul. Publikuhääle-
tusel anti (internetis kaudu) enim 
hääli Mariliisi Õuna pildile “Min-
gem metsa!”. Parimad fotograa-
fid said 23. mail Noorte Kotkaste 
aastapäevapeol Pärnu kontserdi-
majas auhindadena kätte kenad 
fotoraamatud. Ka Kaitseliidu erior-

1
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FOTOKONKURSI “ÜHESKOOS” PARIMAD
Koht Nimi Piirkond Foto peakiri

Noortejuhid

I Kaja Parker Võru Ületame takistuse teel  (1)

II Aile Vals Põlva Väsinud, kuid õnnelikud (16)

III Kristi Kivisaar Pärnu Koos saab sooja (9)

Kodutütred

I Merlin Purge Võru Üheskoos läbi vee (2)

II Kairi Varik Järva Kui kast teele kukkus (eelkõige kaader, kus on kolm 
poissi lükkamas) (17)

III Kaire Kiisk Järva Üheskoos on meeskonnatöö parim! (13)

Noored Kotkad

I Andi Metsalu Järva Raske õppusel (7)

II Andres Kapak Pärnumaa Kõrgemale, kaugemale (3)

III Andres Kapak Pärnumaa Koos hüppame ja koos maandume (8)

Avatud voor

I Hergo Tasuja Lääne 
(Hiiumaa)

Kütusehinna tõus sunnib hobujõude mujalt otsima 
(4)

II Hergo Tasuja Kui Viisk, Põis ja Õlekõrs Viljandisse läksid... (12)

III Kaarel Aluoja Järva Ühtne lugemishommik (15)

Parim kodutütarde tegevuspilt

Sulev Einma Järva Kõigile jätkub tegevust (10)

Parim noorkotkaste tegevuspilt

Kerli Hiiemäe Pärnumaa Koos läbi raskuste (6)

Kodutütarde peavanema ergutus

Kristina Marfeldt Tartu Tundes rõõmu üksteisest (5)

Noorte Kotkaste peavanema ergutus

Sulev Einma Järva Üheskoos ülesannet täitmas (11)

Publikupreemia

Mariliis Õun Tartu Mingem metsa! (14)

Peapreemia

Kaja Parker Võru Ületame takistuse teel (1)

ganisatsioonide juhid – Kodutütar-
de peavanem ning Noorte Kotkaste 
peavanem – andsid välja eripree-
miad oma lemmikpiltidele.

Kui vaadata autoreid, siis 14 pärja-
tud piltnikust olid viis (kodutütred 
Kairi Varik ja Kaire Kiisk, noorkot-
kas Andi Metsalu, koolijuht Kaarel 
Aluoja ja noortejuht Sulev Einma) 
pärit Järvamaalt. Võib öelda, et piir-
kondliku võidukarika, kui see oleks 
olemas olnud, oleks saanud konku-
rentsitult Järvamaa.

MIDA EELKÕIGE HINNATI?

Otsuseid langetada ei olnud kerge. 
Žürii liikmetel tekkis küsimusi, kas 
hinnata eelkõige ideed, teostust, 
emotsiooni või kõike korraga. In-
dividuaalse hindamise tulemusena 
tekkis pingerida, milles tehti korrek-
tuure vastavalt ühisele arutelule. 

Et pilt räägib enam kui tuhat sõna, 
oli oluline sellele püütud tegevuse 
mõte, kuid vähetähtis ei olnud ka 
kunstiline lahendus. Peapreemia 
vääriliseks tunnistati Kaja Parkeri 
pilt parvetamisest mitte niivõrd tänu 
seikluslikule sisule, kuivõrd sellele 
liitunud heale teostusele: valguse-
mäng on andnud heale üldhinna-
gule lisaks selle pisikese plussi, mis 
otsustamisel vaekausi selle foto ka-
suks kallutas. Avatud voorus võitjaks 
osutunud Hergo Tasuja pilt püüdis 
tähelepanu hoogsa pildiallkirjaga. 
Võtte puhul sai määravaks see ra-
kurss, milles autor tegevust nägi.

4

3
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Kodutütarde ja Noorte Kotkaste tehtud piltide puhul 
jõudsid esikolmikusse need, millel oli kujutatud ühiste-
gevuse head energiat: rõõm ja lust loodetavalt peegel-
duvad ka vaatajate silmist tagasi. Igal pildil on tuntav 
see, et  matemaatiline 1+1 reegel ei anna ühistegevustes 
vastuseks mitte lihtsalt 2, vaid õige vastus on Suur Sü-
nergia.

Noorte Kotkaste tegevuspilt kujutab Mini-Ernal osale-
vaid poisse, tuntav on nende rännukihk ja villide valu. 
Et Noorte Kotkaste juhtlause kõlab “Mehena meeste ri-
dadesse!”, on sellel fotol tuntav astutud sammude pik-
kus.

Kodutütarde tegevuspilt näitab selle organisatsiooni pa-
let: suvises meeleolus suudetakse näpuosavusega teha 
ise ilusaid asju, pildile on jäädvustatud käsitööhetk. 

Oleksime oodanud kõige suuremat rebimist avatud 
konkursi raames, kuid kõige suurem rebimine oli noor-
tejuhtide kategoorias. Üle poole fotodest olid teinud 

noortejuhid. Samas on 
see loogiline – Kaitse-
liidus on noortejuhtidel 
parimad piltide tege-
mise võimalused, sest 
ühistegevused ongi or-
ganisatsioonis olemise 
tuum. Ainult pildista! 

Konkurssi korralda-
des oli südames soov, 
et väärtustataks enim 
ühiseid hetki, et tehtaks 
asju koos ja märgataks 
ka väikeseid rõõmu-
allikaid. Ning et üha 
rohkem inimesi leiaks 
eneseteostusvõimalusi 
sellises põnevas ja mit-
mekülgses organisat-
sioonis, nagu seda on 
Kaitseliit. KK!

5 6

7

8 9
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Tekst: KAILE KABUN

Pärast kooli- ja enne jaaniaega 
said Võrumaa noorkotkad ja 
kodutütred kokku laagris “Kait-

se end ja aita teist!” (KEAT). Kolme-
päevase koosolemise mõte oli kin-
nistada teadmisi ohutuse vallas, aga 
ka suhelda ja suve juurde kuuluvat 
telgiromantikat nautida. Laagris oli 
üle 200 lapse ja noore vanuses 6–17 
eluaastat, neist 177 noorkotkast ja 
kodutütart. 

Laagripaigaks valitud Veemäe Võru 
lähedal on talvel lumetuubidega 
laskujate meeliskoht. Nüüd avanes 
künkalt ilus vaade roheluses laiuva-
le kirevale telklinnakule. Juba telk-
last mäe otsa toidukatelde ja staabi 
juurde ronimine oli hea treening, 
aga ainult sellepärast laagrisse ei 
tuldud. Kogu õppeaasta olid po-

Võrumaa noorkotkad ja kodutütred õppisid 
ohte tundma

KAITSE END JA AITA TEIST! (KEAT)

Koolitusprogramm “Kaitse end ja 
aita teist!” (KEAT) on mõeldud 
6.–8. klassi õpilastele üle Eesti.

Koolitusprogramm on koosta-
tud põhikooli riikliku õppekava 
ja seda läbiva turvalisuse teema 
alusel. 

Lapsi õpetavad oma ala asja-
tundjad päästekeskusest, polit-
seiprefektuurist ja Eesti Punase 
Risti Seltsist.

Programm koosneb teoreetilisest 
osast, iseseisvast õppest soovi-
tusliku kirjanduse alusel ja ohu-
tuslaagrist. 

Koolituse läbinud noor inimene 
oskab aidata teisi nii, et oleks ta-
gatud tema enda ohutus. 

Päästjad tutvustasid noortele uusi ja vanu töövahendeid. Pildil hetk, mil antakse valu endisaegsele tulekustutusvahendile hüdropuldile.

Laagri telklinnakus seadis end sisse üle 200 lapse.
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KOMMENTAAR
MILLEKS JA KELLELE ON KEAT?

MARE UDRAS, Võru maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna nõunik:
KEAT algatati kümmekond aastat tagasi Jõgeval, praegu rakendatakse seda 
paljudes maakondades. Noorte probleemiks on see, et ei osata näha ohtu ja 
arvatakse, et minuga ei saa midagi juhtuda. Aga juhtub. Vigastused ja mür-
gistused on Eestis noorte, eriti noormeeste hulgas tunduvalt sagedasemad kui 
mujal riikides. Järelikult on ennetus võimalik.

See ei ole ainult ühe laagri teema, selliseid koolitusi on tarvis jätkata, et järeltu-
lev põlvkond õpiks elama turvalist elu – jääma ellu ja elama tervena.

litsei, maanteeameti, päästeameti 
ja Punase Risti esindajad jaganud 
koolides teadmisi, kuidas end ja tei-
si ohtude eest kaitsta. Koolitusest 
said osa 15 kooli õpilased. Nüüd oli 
õige aeg õpitut meenutada ja prak-
tikas kinnistada.

TEOORIAST PRAKTIKA JUURDE

Lõuna-Eesti päästekeskus oli teiseks 
päevaks laagripaigas üles seadnud 
mitu tegevuskeskust. “Tutvustame 
killukesi tuletõrjujate töömailt,” 
lausus päästekeskuse ennetusbü-
roo vanemspetsialist Maarika Loo-
dus. Kõigi koolide võistkondadel 
tuli aja peale veevoolikuid ühenda-
da ja laiali sikutada ning veejoaga 
n-ö märki tulistada. Kõige rohkem 
elevust tekitas aga kompleksüles-
anne, mis sisaldas kohmakasse 
päästjavormi pugemist, hädateate 
edastamist ja lõpuks endisaegse 
tulekustuti – hüdropuldiga – para-
jalt tõhusa veejoa tekitamist. Lisaks 
said noored päästealal targemaks 
ohtudes, mis varitsevad paadiga 
sõitjaid ja palju muud. 

Politsei esindajad kontrollisid, mis 
on jäänud meelde loengutest, kus 
käsitleti sõltuvusaineid ja olulisi 
seadusi. Maanteeameti tegevuskes-
kuses sai end jalgrattaga vigursõidus 
proovile panna. Esmaabikeskuses 
tuli kogu oma tarkus kokku võtta, et 
pakkuda abi nt minestanule ja ni-
naverejooksuga hädas olijale. Mui-
dugi kõlas nende päevade jooksul 
korduvalt ka nõuanne, et kui oma 
jõud peale ei hakka, tuleb valida te-
lefoninumber 112.

“Ülesanded on tõesti huvitavad ja 
mitmekesised,” kiitis noortega tege-
lejate pingutusi Varstu kodutütarde 
ja noorkotkaste rühma juht Hel-
ve Tina. Tähelepanu ja tunnustust 
vääris tema sõnul ka see, et enamik 
tegevusjuhtidest olid mehed, keda 
noortetöötajate seas teadagi na-
pib. Kui osa laagrilisi mõõtu võttis, 
sisustasid teised aega matkates ja 
selleks tarvilikke tarkusi kogudes. 

Laagris oli ruumi veel laadale, ööki-
nole, tuletõrjeolümpiale jne.

HEA SUHTLEMISKOHT

Kui miski laagrielu varjutas, siis ki-
hulaste parved, ent needki segasid 
vist rohkem küsijat kui vastajaid. 
Ükski laps, kes teise 
laagripäeva lõunaajal 
telklinnakus vastu 
tuli, millegi üle kurt-
ma ei tikkunud. Isegi 
siis mitte, kui sääred 
oli sääsekupladest 
kirjud. 

Helve Tina heitis vilksamisi pil-
gu askeldajatele ja nimetas tehtud 
karmusega, et väike probleem on 
öörahu – ei taha suveööl telkides ju-
tusumin vaibuda. Aga laagri mees-
kond oli leidnud hea nipi: kel on nii 
palju juttu, kirjutabki jutukese. See 

Politsei esindaja kontrollib, mis on 
jäänud meelde loengutest, kus käsitle-

ti sõltuvusaineid ja olulisi seadusi.

olevat üsna tõhus vaigistusmeetod. 
Pika praktikaga noortejuhina võttis 
ta teemaks veel ühe niisuguse laagri 
kasuteguri. Et laagrilised on 6–17-
aastased, on see hea viis pisemaid 
ja vanemaid lähendada. Ka on kõi-
gil võimalik iseseisvalt toimetulekut 
harjutada.

Nende mõtetega 
haakus ka Võrumaa 
tervisenõuniku ja 
KEAT-projekti koor-
dinaatori Mare Ud-
rase kommentaar. 

Noorte teoreetiliste teadmistega 
kas või esmaabis võib rahule jääda, 
nende rakendamine takerdub aga 
kehva suhtlemisoskuse taha.

Teadmiste ja oskuste proovil oli esi-
kolmik järgmine: 1. Antsla gümnaa-
sium, 2. Võru 1. põhikool, 3. Rõuge 
põhikool. KK!

Tähelepanu ja tunnustust 
vääris tema sõnul ka see, 

et enamik tegevusjuhtidest 
olid mehed, keda noortetöö-
tajate seas teadagi napib.
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Tekst: ANU TAMMEARU-MEŽULE, 
rühmajuht

Pärnumaa noorkotkad ja kodu-
tütred olid 3.–6. augustini laag-
ris Saarde valla Vango puhke-

talus. Juba mõned aastad on laagri 
korraldamiseks kasutatud seda 
paika, sest sealsed tingumused pa-
kuvad kõike: vett, metsa, telkimis-
platse ja kuhjaga võimalusi aasta 
jooksul kogutud teadmisi kasutada. 

Seekord oli neljapäevases laagris 
90 Pärnumaa noorkotkast ja kodu-
tütart. Laagri teema oli tänavusele 
kuumale suvele kohaselt vesi. Peale 
vahvate mängude, seikluslike tege-
vuste ja võistluste said noored juur-
de olulisi teadmisi vetelpäästelt, 
päästeametilt ja Punaselt Ristilt.

ÕIGES LAAGRIS KÄIB IKKA VÕISTLEMINE

Kuigi tehti ka tõsist ennetus- ja õp-
petööd, jäi enamik laagriajast mõ-
nusa mängu ja vahvate seik-
luste tarbeks. Esimene päev 
oli ettevalmistav: üles pandi 
oma telklaager, kaunistati ja 
kindlustati see, jaguneti vär-
vide järgi erinevateks grup-
pideks, kus segunesid erine-
vad Pärnumaa rühmad ning 
meisterdati oma vetejuma-
lus. Ka olid ees ootamas rüh-
made esimesed katsumused 
– pallimängud, mis erinesid 
mänguvahendite poolest ta-
vapärasesest. Nii said grupid 
mõõtu võtta kaltsujalgpallis 
ja mängida võrkpalli veega 
täidetud õhupallidega. Palju 

Õpetlik ja lõbus veelaager Vangol
elevust tekitas 180 cm läbimõõduga 
pushball, mille pidi suruma üle vas-
tasvõistkonna kodujoone. 

Teisel laagripäeval tegutseti ka-
heksas tegevuspunktis: värvikuu-
limäng, vibulaskmine, lõnganuku 
valmistamine, peegli meisterdami-
ne, turvaköite abil tiigi ületamine, 
mõõgavõistlus, vihategemine ja ve-
telpääste. Vetelpäästepunktis tegid 
kõik osalejad muu hulgas läbi näit-
liku uppuja päästmise. Õhtu üheks 
elevust tekitanumaks ettevõtmiseks 
oli kümmekonnast alast koosnev 
kompleksvõistlus.

Kolmanda päeva hommikune te-
gevus jagati päästeameti ja Punase 
Risti, jõu- ja osavusmängude ning 
märksa rahulikuma toimingu – Pär-
numaa kodutütarde ja noorkot-
kaste märgikonkursi – vahel. Õhtul 
ootasid ees mäest alla kulgev vesine 
liurada ning tervislikud ja nutikust 
nõudvad veega ja veeta võistlused. 

VETEMOORI VÕIMUSES

Õhtuti oli salapärase vetemoori 
ja tema kahe näkineiu mänguaeg. 
Esimesel õhtul viidi läbi puhastav 
ristimine, misjärel lapsed vetemoo-
ri nägema said hakata, järgnevatel 
õhtutel lunastati oma pisikesi hoo-
letusi ja esitati vahvaid ettekandeid. 
Laagri viimasel õhtul pidid grupid 
etteantud lõbusatele lastelauludele 
seadma etteasted, millest mitmed 
tulid koguni kordusettekandele. Lõ-
puks saadeti läbi tule mereelukaid 
kaitsma ka laste valmistatud veteju-
malused. 

Ööd kulusid rühmalipu valvamise-
le. Kes sellega kuidas hakkama sai, 
polegi oluline, elevust tekitas see 
sellegipoolest. Selgeks sai, et palju-
del on veel mõndagi õppida valve-
kordade jagamisest ja sellest, kuidas 
keset ööd üles ärgata, et hommiku-
ne lipulunastamine liiga tihedaks 
ja aeganõudvaks ei muutuks. Seda 

enam, et hommikul oli ära-
tus ikka kell kaheksa ja sellele 
järgnes virgutav võimlemine 
ning ka tegevuste vaheajal ei 
jäänud kellelgi aega niisama 
pikutamiseks. 

Laager lõppes meeleoluka 
tantsuõhtuga. Tore, et vete-
moor oli ilmataadiga kokk-
leppe sõlminud ja ühelainsal 
hommikupoolikul sadanud 
vihm oli vaid mõnusaks täien-
duseks veelaagrile ning er-
gutas jalule muidu palavas 
päikeses pisut loiuks vajunud 
laagrirahva. KK!

Veelaagriõhtul olid 
lapsed salapärase 
vetemoori ja näki-
neidude mõju all.

Tiigi ületamine tur-
vaköite abil.

Palju elevust tekitas 180 cm läbimõõduga pushballi “surumine”.
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Patrullvõistluse “Viru pistrik ” topeltvõit läks 
Alutaguse malevale

Tutvusmismängus “Fotograafi juures” lavastati ühiselt ufode maandumist.

Kodutütardest ja noorkotkastest võitjad (vasakult) Aivo Jääger, Kätlin Teder, Merle Paju ja 
Karl-Martin Markov.

Tekst: SILLE LAKS, 
Alutaguse Kodutütarde 
propagandapealik, peakorraldaja abi
TANEL KÄHER, nooremveebel, 
“Viru pistriku 2010” peakorraldaja

Vahetult pärast võidupüha ja 
jaanipäeva, 25.–27. juunini 
peeti Lääne-Virumaal tänavune 

noorte lahingupaaride patrullvõist-
lus “Viru pistrik”. Startis 11 võist-
konda kolmest malevast. 

Esimene õhtu oli võistlejatele sisus-
tatud seltskonna- ja tutvumismän-
gudega. Veel järgmiselgi päeval ku-
mises paljudel kõrvus eelmisel õhtul 
võidu lauldud “Umpa-umpa”. Õhtu 
lõpetas korraldustoimkonna poolt 
etendatud uus telesaade “Naisest 
vabaks”. 

RAJALE MÄNGUAKTIIVSUSE ALUSEL

Teise päeva hommikul anti võist-
lejatele start. Uuendusena tavalise 
loosimise ja registreerimisjärjekorra 
alusel startimise asemel said võist-
konnad oma stardinumbri vastavalt 
aktiivsusele eelmise õhtu mängu-
des, nii et vähimaktiivne startis esi-
mesena ja kõige aktiivsemad said 
natuke kauem magada. Aktiivsu-
se üle otsustamisel said sõna kõik 
mängude korraldajad. 

Võistlejatel tuli täita kaks meeskon-
natööülesannet, lasta vibust märki, 
teha sõlmi, näidata esmaabioskusi 
ja süüdata lõke. Laagripaika jõud-
nud, tuli koostada luureraport kahe 
metsas viibiva vastutegevuse pool-
jao tegevuse kohta. Paljud pidasid 
seda ka põnevaimaks ülesandeks, 
sest avastasid laagrisse naastes end 
korraks pantvangidena ja neil tuli 
luurepunkti sulgemiseni laagrisse 
jääda. 

MÕLEMA VIRUMAA VÕISTLUS

Kolmandal päeval antud ühisstardi 
järel tuli võistlejatel liikuda taga-
si stardipunkti Vetiku puhkemaja 

“VIRU PISTRIKU” VÕITJAD
Koht Võistkond

Kodutütred

I Jõhvi III

II Valga 

III Jõhvi I

Noorkotkad 

I Alutaguse

II Viru-Nigula

III Rakvere

poole. Paadiga poini sõudnud, oli 
võimalus teenida boonuspunkte 
pudelpois olnud ülesande lahenda-
mise eest. Lisaks sellele tuli näida-
ta oma tuleohutusalaseid teadmisi 
põleva rasva kustutamisel, läbida 
takistusrada ja asuda seejärel vii-
masele sirgele finiši suunas. Kuid ka 
finišeerumine polnud lihtne: lõppu 
jõudmiseks tuli läbida värvikuuli-
mängurada ja ületada veetakistus 
(mis paljudele hoopis kuuma ilma 
vastu leevendust pakkus).

Raja kogupikkus linnulennult oli ligi 
35 km, kuid selle tegid raskemaks 
maastik ja vastutegevus, kes hoole-
ga elutalongidele jahti pidas. 

Kaitseliidu Viru maleva noorteinst-
ruktor Hannes Reinomägi kinnitas, 
et see oli tõeline “Viru pistrik”, sest 
korraldustoimkonnas oli inimesi nii 
Viru kui ka Alutaguse malevast ehk 
mõlemalt Virumaalt. KK!
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MIS TOIMUS LAAGRIS SIIS, 
KUI TEISED MAGASID?
Tekst: ÜLLE OTTOKAR

Jõgevamaa noorkotkaste ja kodutütarde suvelaager peeti 16.–18. 
juulini Udu talus. Noored olid laagris reedest pühapäevani. Osa-
les 11 Jõgeva maakonna Noorte Kotkaste ja Kodutütarde rühma 

(lapsed vanuses 8–18 aastat), lisaks täiskasvanute kaasa võetud pisi-
põnnid. Kolme päeva jooksul läbiti 11 tegevust alates vee- ja pallispor-
dialadest ning lõpetades osavus- ja kunstiharjutustega.
Oli tunda, et korraldajad Olga Jürma ja Kristian Vaarpuu tegid oma 
tööd hoole ja armastusega. Inspireerivalt mõjus vabatahtlike juhtide 
ja abiliste eeskuju, viitsimine, tahe ja avatud olek noorte juhendamisel. 
Laagris tegevuse keskel olles ja seina pealt laagri kava vaadates ei 
tunneta seda suurt eel- ja järeltööd, mis muudab kolmepäevase laagri 
korraldajatele vähemalt kahe nädala pikkuseks.
Muu hulgas korraldati laagris ka koomiksi joonistamise võistlus tee-
mal “Mis toimub öösel laagris siis, kui teised magavad?”. Parimateks 
valisid lapsed Mustvee ja Puurmani rühma tööd. Mis laagris siis öösel 
magamise ajal toimus, see on näha pildil. KK!

Tekst: KRISTEL KITSING

Kaitseliidu Viru malev korraldas 
kooliõpilastele 8.–10. juunini 
Rutjal välilaagri, kus kinnistati 

riigikaitsetunnis omandatud tead-
misi ja oskusi. Riigikaitselaagrisse 
kogunes 83 Kadrina, Väike-Maarja, 
Haljala, Kunda, Loksa, Rakvere ja 
Tapa õpilast. Instruktoreid oli 20, 
kellest enamiku moodustasid rii-
gikaitseõpetajad ja Kaitseliidu Viru 
maleva kaitseliitlased. Kaasati ka 
kaitseväe pioneeripataljoni allohvit-
sere. Kolmel päeval toitlustasid laag-
rilisi naiskodukaitsjad.

Kaitseliidu Viru maleva noorem-
instruktor veebel Alger Nurk luges 
laagriliste kirjutatud tagasisidelehti 
ja tõdes, et õpilastele laager meel-
dis. “Eesmärgiks oli klassitundides 
omandatud õppeained paremini kin-
nistada ja see siht sai täidetud,” lisas 
ta. Kolme päeva jooksul omandasid 
õpilased teadmisi orienteerumisest, 
meditsiinist, relvadest ja laskmisest, 
sõdurioskustest ja riviõppest.

Riigikaitseõpetaja Ants Rikbergi 
sõnutsi tunnevad õpilased tõsist 

huvi riigikaitse vastu. “Kui varase-
matel aastatel viilis mõni õpilane 
riigikaitselaagrist kõrvale, siis kaks 
viimast aastat on kõik õpilased, 
kes riigikaitset õpivad, laagrist osa 
võtnud,” rääkis Väike-Maarja güm-
naasiumis riigikaitset õpetav kait-
seliitlane Rikberg. Tema sõnutsi 
õppisid käesoleval aastal poiste 
kõrval Väike-Maarja gümnaasiu-

Virumaa gümnasistid olid Rutjal 
riigikaitselaagris

mis riigikaitset valikainena ka kaks 
tüdrukut. Riigikaitseõpetust õpib 
Eestis enam kui 3000 õpilast roh-
kem kui 70 koolis. Kursuse pikkus 
on kooliti erinev, jäädes tavaliselt 
vahemikku 35–70 õppetundi, mil-
lele lisandub 2–3-päevane välilaa-
ger. Enamikus koolides õpetatakse 
riigikaitseõpetust gümnaasiumi-
osas valikainena. KK!

Virumaa gümnasistid Kaitseliidu korraldatud riigikaitselaagris.
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KAITSELIITLASED JA KODUTÜTRED MÄNGUDE PÄEVAL 
Tekst: SILLE LAKS, Kodutütarde rühmavanem, Kaitseliidu rühmapealik

Lastekaitsepäeval korraldati Jõhvi kontserdimaja juures juba traditsiooniks saanud 
mängude päev. Tänavu olid tegevuspunktide läbiviijatena ametis nii Kaitseliidu Alu-
taguse maleva kui ka sealse Kodutütarde ringkonna liikmed.

Üritus algas ametlikult Keskväljakult kontserdimaja juurde suunduva paraadiga, mille 
eesotsas marssisid Kodutütred oma lipuga. Kontserdimaja juures oli võimalus nii oskusi 
omandada kui ka meelt lahutada erinevates õppe-tegevuspunktides, kus juhendajateks 
olid nii kaitseliitlased kui ka kodutütred. Soovijad said lasta teha endale kaitseväelise 
maskeeringu ning ennast vormis ja maskeeritult pildistada. Ka sai õppida sõlmi. Popu-
laarseimad olid vibulaskmine ja esmaabi. Palju oli väikseid viguriväntasid, kes õppisid 
haavade sidumist ja plaasterdamist ning mõtlesid, et lähevad nüüd vanemaid ehmatama, 
kuid samas jäid punktis olijad sinna tavaliselt mitmeks “vahetuseks” ja tahtsid kõike 
teada saada. Pidev järjekord oli vibupunktis, kuhu inimesed soovisid tulla juba platsi 
ettevalmistamise ajal. Vanus vibulaskmispunktis takistuseks polnud, osaleda said kõik 
lasteaiamudilastest hõbepäiste eakateni. Huvilistel oli võimalus tutvuda ka Kodutütarde 
organisatsiooniga. KK!

TALLINNA NOORKOTKASTE 
RIIGIKAITSELAAGER TAPAL

Noorte Kotkaste Tallinna maleva Ida rühm viis koos 
Kirde kaitseringkonnaga 23.–26. juulini Tapal läbi 
riigikaitselise välilaagri. Eesmärk oli pakkuda va-

nematele noorkotkastele huvitavat elamust, võimaldades 
õppida baasoskusi tegutsemiseks võitlejana maastikul ja 
samas lähendada neid kui järelkasvu Kaitseliidule. Lisaks 
Ida rühma noortele osalesid laagris neli Scoutsrühma 
poissi ja üks spordirühma võitleja ning üks kodutütar. Õpet 
aitasid läbi viia kaitseliitlastest kaadrikaitseväelased Tal-
linna väeosadest. 
Reaalsuse ja täiuslikkuse huvides kuulusid iga noorvõitle-
ja lahinguvarustusse muu hulgas kiiver, rakmed, killuvest 
ja automaat, mida juba enne laagrit tundma oli õpitud. Tõtt-
öelda polnud varustuse pidev kandmine noortele meelak-
kumine ja seda eriti vahepeal tulipalavaks muutunud su-
veilma tõttu. Seepärast täitis välilaager lisaks väljaõppe 
andmisele ka vastupidavuse arendamise eesmärki. Siiski 
oli salgal õppekohtade vahel liikumise hõlbustamiseks, 
ajasäästuks ja allüksuse varustuse veoks kasutada sõi-
duk. Noored mõistsid peagi, et välioludes tuleb võitlejal 
kasutada iga vaba hetke puhkamiseks. Mõnel jagus ener-
giat siiski viimase hetkeni, kuigi laagrijärgsel päeval är-
gati kodus alles lõuna paiku.
Õpiti maskeerimist, varjumist, tulepositsiooni valikut, 
liikumisviise, käemärke ja lahingurivistusi, tegevust 
rännakul, tankitõrje ja linnavõitluse alustalasid, samuti 
orienteerumist ja esmaabi välitingimustes. Lisandusid 
tunnimehe tegevus välipostil ning takistusriba ja käsit-
sivõitluse tutvustus. Kui märgatavat trotsi valmistasid 
kuum ilm ja napivõitu uneaeg, siis lemmikuks oli vaielda-
matult lõppharjutus Tapa väeosa vanas linnakus, kus sal-
kadel oli võimalus õpitut rakendades lahinguharjutuses 
mõõtu võtta. KK!

Mängude päeva kõige väiksem vibulaskja.

Fo
to

: M
IR

JA
M

 J
Õ

E
S

A
A

R
 

Maastikule siirdumisele eelnes ohutusinstruktaaž.

Maskeerimist õppimas.
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VIKTORIIN: VIIS KÜSIMUST

VASTUSED 

1. Elsa Gretškina. 2. Eesti Raadio ja Eesti Televisiooni jalgpallimatš (korraldati Tallinna 
“vabastamise”, st Punaarmee sissemarsi 35. aastapäeva puhul) ning ansambli Propeller 
kontsert. Pildil on telenäod Tiit Rääk ja Mati Härmatis, nende vahel raadiohääl Erki Be-
rends. 3. Porkuni lahing. 4. Härjapea jõgi. 5. Krüsanteem.

1. 30 aasta eest algas uus õppeaasta teadmisega, et suhte-
liselt eestimeelne haridusminister Ferdinand Eisen on asen-
datud uuega. Uuest haridusministrist (pildil) sai eesti koo-
lide venestamise üks sümboleid. See minister oli sündinud 
Novo-Siverskaja külas Venemaal. Ta isa oli pärit Eestist, ema 
soomlanna. Eesti keelt rääkis ta aga vaevaliselt, nii et tema 
esinemised põhjustasid sageli pilkeid. Praegugi üritab ta hari-
duse teemadel kaasa rääkida. Ta on kandideerinud Konstitut-
sioonierakonna nimekirjas valimistel ka Eesti Vabariigis. Kes 
on see tollane kurikuulus haridusminister?

2. 1980. aasta sügis jääb 
ajalukku õpilaste mässu, 
rahvakeeli jäätiserevolutsiooniga. Mässuga, mis 
oli suunatud peamiselt eesti koolide venestamise 
vastu. Samuti nõuti eelmises küsimuses mainitud 
haridusministri tagasiastumist. Küsime, mis üri-
tusest sai see mäss alguse. Üritus toimus 22. sep-
tembril 1980 Kadrioru staadionil ja läks stiihiliselt 
üle meeleavalduseks. Pärast seda sai nii mõnigi 
avaliku elu tegelane kas noomituse või eetrikeelu. 

Mis üritus see oli? Võib-olla tunnete ära ka pildil olevad inimesed? 

3. 21. septembril 1944 pidasid pealetungiv 
Punaarmee ja taganevad Saksa üksused 
ühes Eesti külas verise lahingu. Lahingust 
kujunes vennatapusõda, sest sageli võitles 
üks vend ühel, teine teisel pool rindejoont. 
Ühtlasi oli see viimane lahing enne Tallinna 
vallutamist. Lahing sai endale nime koha 
järgi, ku see peeti. Praegu tähistab lahingu-
paika pildil olev memoriaal. Mis lahing see 
oli?

4. Pildil on jõgi, mis voolas kunagi läbi Tal-
linna. See keskaegse Tallinna veerikkaim 
jõgi algas Ülemiste järvest ning voolas 
Maakri tänavat pidi (praeguse Stock-
manni kaubamaja tagant) ja Kivisilla tä-
nava kaudu (uuest Ühispanga hoonest 
mööda) Jõe tänavale (siit ka tänava nimi) 
ning sealt merre. Sellel jõel paiknesid 
mitmed vesiveskid, millest nii mõnestki 
kasvas välja tuntud tööstusettevõte. Mis 
jõgi see oli?

5. Pildil on levinud sügislill, mida kasvatatakse 
massiliselt ka Eestis. Hiina kalendri järgi on selle 
lille päev 9. novembril. Nüüdisajal teatakse üle 
10 000 selle lille sordi. Mis lill see on?

KÜSIMUSED KOOSTAS TARTU ÜLIÕPILASTE 
MÄLUMÄNGU KLUBI

LAUAMÄNGUNURK

Lauamänge tutvustab Ludo lauamängupood 
(Tallinns Tartu mnt 67 ja Tartus Riia 15b, 

http://lauamangud.ludo.ee)

ÕHULAHINGUD LAUAMÄNGUS
“WINGS OF WAR”

Kas arvasid, et lennukiga lendamist 
mängulaual kujutada ei saa? Lauamän-
gus “Wings of War” asutakse läbi män-
gima just Esimese maailmasõja õhu-
lahinguid. Manöövrikaarte kasutades 
saavad mängijad oma lennukiga mööda 
mängulauda liikuda ja vastaspoole seas 
hävingut külvata. 
Mängureeglid on suhteliselt lihtsad ja 
lubavad mänguga kiiresti peale hakata. 
Iga mängija saab lennukikaardi ja selle-
le vastava manöövrikaartide paki. Igaks 
käiguks valib mängija kolm manööv-
rikaarti. Seejärel viiakse manöövrid 
kordamööda ellu: iga mängija liigutab 
oma lennukit vastavalt manöövrikaar-
dile edasi. Kui lennuki tuletsooni satub 
mõne vastasmängija lennuk, on võima-
lik teda tulistada.
“Wings of Wari” üheks tugevaks küljeks 
on ajalooline täpsus. Kõik mängus ole-
vad lennukitüübid on olnud kasutusel ka 
päris lahingutes. Igal lennukil on erinev 
vastupidavus ja manööverdamisvõime: 
osa lennukeid suudab teha kiireid ja 
järske manöövreid, teised aga peavad 
valima ümberpööramiseks pikema tra-
jektoori. 
Lisaks vabalennule on mänguga kaasas 
erinevaid missioone. Ülesanne võib olla 
näiteks kindlate kontrollpunktide pom-
mitamine või pildistamine, samal ajal 
õhutõrjekahureid vältides. “Wings of 
Wari” mängude sarjas on mitmeid män-
guversioone ja laiendeid nii Esimesest 
kui ka Teisest maailmasõjast.
“Wings of War” on kergesti õpitav, kuid 
vägagi paeluv lennumatke mängulaual.
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MATKA-AABITS

IMPRESSIONS OF THE WINNER OF ERNA 
RAID
Winner of Erna Raid this year was Lauri Lut-
sar from the team of Põlva unit of Kaitseliit 
who participated in this contest the third 
time. He found the final 4 km race the most 
memorable part of the contest. His team 
mates Olavi Ottas, Kauri Kütt and Andrei 
Svištš participated in Erna Raid the sec-
ond time. Lutsar approciates the coopera-
tion of the team. The same team achieved 
the eighth place at the last Erna Raid. Par-
ticipants of Põlva unit took only the basic 
equipment with them and they left home 
the bedding and tent squares. For this rea-
son their rucksacks were lighter than those 
of their competitors. Lutsar claimed that he 
would be ready to try to gain the first place 
the next year. Conversation with the winner 
was held by Aare Lepaste. P. 9.

UPDATING OF THE BASIC MEDICAL 
COURSES FOR SOLDIERS
Doctor Major Ahti Varblane, director of 
the Medical Center of ENDC, writes about 
the updating of the medical courses. It is 
necessary that the units of Kaitseliit would 
become quickly familiar with the relevant 
updates implemented in the training of the 
defence league. Reasons for the updating 
of the medical courses were: 1) skills of the 
participants in the Spring Storm were weak; 
2) in the USA where the same problem oc-
curred, the new Tactical Combat Casualty 
Care (TCCC) was implemented; 3) in 2007, 
AMedP 22 “Requirements for Military 
Acute Trauma Care Training” was ratified 
and it practically brings TCCC to NATO. 
Three stages of TCCC assistance are: 1) as-
sistance under fire; 2) tactical; 3) assistance 
at the evacuation. Pp. 20–22.

VISITING FRIENDS OVER THE FINNISH 
BAY: JOURNEY FOR MEMORIES
Piret Kuusik, member of Toompea subunit 
of Naiskodukaitse, writes about the visit of 
the members interested in history to Tuusu-
la in Finland where the Lotta Museum (Lotta 
Svärd Säätiö) is located. She recommends to 
take that museum as an example as the his-
tory of lotta’s has been made to earn profit: 
coffee shop works, souvenirs are sold, etc. 
Also the history of Naiskodukaitse should 
be recorded better. The author also asks 
how to improve the reputation of Naise-
kodukaitse. 80 years ago, the chairwoman 
of Naiskodukaitse warned the members 
from overwearing the uniform because the 
light blue dress and cap with a yellow stripe 
were not meant for a walk in the town. Are 
we also today so proud of our membership 
of Naiskodukaitse that we would wear it 
when shopping? Pp. 41–42.

Translated by Maarja Villandi

MATKASAAPAD JA NENDE HOOLDAMINE
Tekst: TÕNU JÜRGENSON,
Kaitseliidu Tartu maleva Tamme malevkonna instruktor-matkajuht ja koolitaja

Üks sõdurite ja matkajate ühesugu-
seid tegevusi on liikumine – rännak. 
Et jalad täidaksid rännakul laitmatult 

oma ülesannet, on vaja saapaid ja sokke. 
Korralik saabas ja õiged sokid võimaldavad 
üsna valutult läbida isegi mitmeid nädalaid 
kestvaid ekspeditsioone. Tänapäeval pakub 
jaekaubandus niivõrd palju erinevaid jala-
nõusid looduses liikujale, et raske on selles 
sortimendis orienteeruda.

Vaatleme saabaste omadusi ja arutleme, mil-
liseid valikuid võiks teha. Kui vaatame klassi-
kalist sõjaväesaabast, on see reeglina tugevast 
kroomnahast täisnahkne jalats, mis on kokku 
õmmeldud nahatükkidest. Saapa tald on paks, pehme 
ja sügava mustriga. Lõõts pole üles välja kinnine. See on klassikalise odava ja 
vastupidava kontseptsiooni järgi loodud jalats, mis ajab peaaegu igas olukorras 
asja ära ja mille lõplik lagunemine võtab kah aega. Kui arvestada toote hinna, 
mugavuse ja vastupidavuse suhet, on tegemist peaaegu täiusliku asjaga. See 
saabas pole loodud veekindlaks. Lühiajalist veepidavust on võimalik saavuta-
da, kui määrida jalatseid järjepidevalt rasvaste hooldusvahenditega. Nii on küll 
võimalik saavutada veepidavus, mis võimaldab korraks veeloiku astuda, aga kui 
minna üle märja heinamaa, on sokid 100 m pärast märjad.

Korraliku viksimise tagajärg on aga umbsed saapad. Mis kasu on veepidavu-
sest, kui rännaku ajal teeb kondensaat sokid ikkagi märjaks? Ei olegi! Kui aus 
olla, siis saabaste viksimisel on rohkem esteetiline kui praktiline väärtus. Peale-
gi soodustab soe, niiske ja umbne keskkond jalgade seenhaiguste teket. Jalgade 
tervise seisukohalt lasku saabas pigem vett läbi kui on umbne, parem suurem 
hingavus kui veepidavus. Kui tahame saapa nahka kauem säilitada, on pigem 
kasu mingist UV-kaitsega kreemist, sest naha suurim vaenlane on ultraviolett-
kiirgus.

Kuidas oleks hea selliste saabaste nahka hooldada? Kingapoodides on valda-
valt müügil hooldusvahendid, mis hoolitsevad jalanõude värvi ja pehmuse eest. 
Veekindluse suurendamiseks loodud vahendeid leiab töörõiva- ja jahindus-
kauplustest. Saabaste määrimiseks eemaldage kõigepealt paelad, et paremini 
määrdeainet kõikvõimalikesse vahedesse viia. Tehke saapa nahk märjaks, et 
määre paremini imenduks. Määrdeaine kandke nahale näpuotsaga, nii et saa-
pale jääks vähemalt 1 mm paksune kiht. Paelad pange saabastele tagasi alles 
enne loodusesse minekut. Jätke jalanõud kuhugi sooja kohta mõneks päevaks 
seisma. Samal päeval, kui on matkale minek, kandke saabastele uus kiht mää-
ret ja hõõruge see saapaharjaga nahale, aga mitte eriti hoolikalt. Eesmärk on 
kaitsva kihi tekitamine nahale. Sellist põhjalikku näpuga määrimist koos paelte 
eemaldamisega võiks korrata iga kuu või poolteise tagant, vahepeal piisab har-
jaga määrimisest.

Selline on lugu kroonusaabastega. Vaatame nüüd, millised on matkasaabaste 
erinevused ja kas kaitseliitlane võib sealt ka endale midagi sobivat leida.

Peamisi erinevusi klassikalise sõjaväe- ja matkasaapa vahel on kõrgus, veepi-
davuse ja hingavuse suhe ning talla spetsiifika (talla jäikuse erinevus vastavalt 
maastikutüübile). Eraldi tasub mainida, et üksnes heast saapast korralikuks 
matkaks ei piisa. Rolli hakkavad mängima ka eriotstarbelised sokid ja pahillid 
(säärekaitsed) ning märkimisväärne osa võib olla sisetaldadel. KK!



Ametikoht Asutus Asukoht Kand. kuupäev

Autolukksepp Staabi- ja Sidepataljon Tallinn  1. Okt 2010

Baasikaitsekompanii rühmaülem Mereväebaas Tallinn 23. Sept 2010

Baasikaitsekompanii kompaniiülem Mereväebaas Tallinn 23. Sept 2010

Kompaniitehnik-instruktor Staabi-ja Sidepataljon Tallinn 20. Sept 2010

Kaadrisõdur (5 ametikohta) 1. Jalaväebrigaad Scoutspataljon Paldiski 15. Sept 2010

Kaadrinooremallohvitser (35 ametikohta) 1. Jalaväebrigaad Scoutspataljon Paldiski 15. Sept 2010

Operatiivohvitser Kaitseliidu Peastaap Tallinn  5. Sept 2010

Relvastuse lao relvatehnik Kirde Kaitseringkond Jõhvi 31. Aug 2010

Relvastuse lao ülem Kirde Kaitseringkond 
Viru jalaväepataljon

Jõhvi 31. Aug 2010

Laskur-autojuht Õhuseiredivisjon Jõgevamaa, Laiuse 30. Aug 2010

Staabiallohvitser Mereväe Staap Tallinn 29. Aug 2010

Staabikaitsja Staabi- ja Sidepataljon Tallinn 27. Aug 2010

Korrapidaja Kaitseliidu Viru Malev Rakvere 23. Aug 2010

Jurist Kaitseväe Peastaap Tallinn 23. Aug 2010
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