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KAS TEADSITE, ET...KAS TEADSITE, ET...
 ...USA politsei sajast tulevahetuses välja tulistatud kuulist tabavad soovitud 

objekti keskmiselt vaid 17; 

 ...80% tulevahetustest peetakse distantsilt alla 5 m, neist omakorda valdav 
osa distantsil 2 m või alla selle. Mõelge siinjuures eelmises punktis toodud 
tabavusprotsendile;

 ...enamik kriitilisi olukordi tekib kas pimedas või napi valgustuse korral, nii et 
klassikalises laskespordis viljeldava selge sihikupildi ja sujuva päästmisega 
pole siis midagi teha. Sihikud pole lihtsalt nähtavad;

 ...erinevalt kurjategijatest, kes elavad väljaspool normaalset ühiskonda 
raamistavat õigusruumi, peate teie suutma oma märklaua identifitseerida, 
sest vastutate iga väljatulistatud kuuli eest;

 ...ründaja võib läbida 7 m pikkuse distantsi 1,5 sekundiga. Kui kiirelt suudate 
teie (näiteks riiete all olevast kabuurist) relva haarata ja teha tabava lasu?

Taktikalise laskmise keskus korraldab käsirelvakoolitusi, mis aitavad toime 
tulla just ülalkirjeldatud olukordades. Vaata lähemalt meie kodulehelt 
www.tacticalshooting.ee. Kaitseliitlastele on koolituste allahindlus 50%.

Lisaks müüme vintpüsse M4 (Sabre Defence XR15), AK 47 
(Arsenal kaliibriga 7,62x39 ja .223rem/5,56), püstoleid-
revolvreid (Glock, Ruger, STI International) ja külmrelvi 
(Bökeri taktikalised noad) ning enne ostmist saab meilt 
küsida konsultatsiooni relva ja varustuse valikuks. 
Paljusid relvi saab enne ostu ka kohapeal proovida, sest 
meie poes on olemas lasketiir.

Aadress: Kopli 103, Tallinn
Koduleht: www.tacticalshooting.ee

Telefon: 5688 0888
E-post: info@tacticalshooting.ee

STI
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Sabre Defence
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PEATOIMETAJA VEERG

Ivar Jõesaar, kapten

Kaitseliidu ajakiri 
Kaitse Kodu!

Asutatud 11. september 1925
VÄLJAANDJA KAITSELIIT

Ilmub kaheksa korda aastas.
PEATOIMETAJA: 

kpt Ivar Jõesaar
TEGEVTOIMETAJA: 
n-ltn Taive Kuuse

KEELE- JA STIILITOIMETAJA: 
Viire Villandi

MAKETT JA KÜLJENDUS: 
Matis Karu 

REKLAAM JA LEVI: 
kaitsekodu@kaitseliit.ee

TOIMETUS: 
Riia 12, Tartu 51013

Telefon 717 9155
Faks 717 9150

Toimetuse e-mail: 
kaitsekodu@kaitseliit.ee

Trükitud ASi Printall trükikojas

Toimetus kaastöid ei 
retsenseeri ega tagasta.

KAITSELIIT INTERNETIS:
www.kaitseliit.ee
www.alutaguse.ee

www.jogevamalev.ee
laane.kaitseliit.ee

toompea.kaitseliit.ee
parnu.kaitseliit.ee
polva.kaitseliit.ee
rapla.kaitseliit.ee

tallinn.kaitseliit.ee
www.meredivisjon.ee
www.hot.ee/laanemk

yhend.kaitseliit.ee
www.virumalev.ee
tartu.kaitseliit.ee
www.ut.ee/akmk

valgamaa.kaitseliit.ee
jarva.kaitseliit.ee

Toimetuse kõnetund 
esmaspäeviti  kell 13–15 

Tallinnas Toompea 8, tel 717 9106

Kaastööde saatmise tähtaeg 
Kaitse Kodu! järgmisesse numbrisse on 

25. oktoober 2010

Eesti keel on küllap ainukene maailmas, millest võid leida inim-
õiguste volinikku käiseid üles käärima sundiva mõiste koolior-
jus. Kuid ometi olid just need kolm kohustuslikku kirjatähe taha 

vaatamist õpetanud koolitalve need, mis on eestlastest tänaseks 
teinud rahva, kel vaja omaenese tarkusega rahvusriik ülal pidada, 
omakeelse teadusega seda väärtustada ja vajadusel sõjaliselt kaits-
tagi. Õnn ja koorem, mis paljudel kooliorjusest priilt elanud rahvas-
tel pole mitte õnnestunud.

Vananaistesuvi venitab oma viimast flirti suvise soojuse ja päevase 
päikesega ning õige pea ei leiagi mujalt ajule sooja ja silmale valgust 
kui koolitarkust endasse ammutades. Kaitseliidus ja tema eriorga-
nisatsioonides on alanud uus väljaõppehooaeg ning nädalavahe-
tustel ajab malevates õppus koolitust taga. Erinevatel arenguteedel 
ekslemised tunduvad Kaitseliidule ülesannete püstitamisel selleks 
korraks läbi saanud olevat ning taas on au sees väikeüksuste sissi-
taktika võimaliku vastase poolt hõivatud alal ja erinevate kriisiolu-
kordade lahendamine urbanistlikus keskkonnas. Teemasid, mida 
Kaitseliiduga liitunud rahvas väljaõppekavadest leiab, et meie iga-
päevaellu uusi teadmisi tuua, tuleb aina juurde. 

Kaitseliidu Kool on jõudnud kaitseliitlikku koolitust andva tööga 
sinnamaale, et hakata oma endistelt õppuritelt huvitavate ja elu-
liselt õpetlike kursuste parimate seikade mälestusi korjama. Head 
kogemused vajavad talletamist, et ei korduks kahetsusväärsed ju-
hused, kui kogu aasta nädalavahetused Kaitseliidu Koolis käinud 
vabatahtlikud juhid lõpetamisel auastmeta jäävad, sest kallis ko-
dumalev on unustanud õigeaegselt dokumendid vormistada. Kait-
seliit kasvab ja Eesti ühiskond seab meile üha kõrgemaid ootusi. 
Andke endale mõttes piitsa, kooliorjad! Meie riik vajab meid! KK!

Õpime juurde ja vaatame üle 
vanu kogemusi
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UUDISED

LÜHIDALT

Tekst: JAANIKA OJAKÕIV

Kaitseliidu Tartu malev koostöös 
Kaitseliidu peastaabi avalike 
suhete osakonnaga viis 18. ja 

19. septembril läbi teavitusmees-
konna koolituse. Koolitusel osalesid 
Tartu maleva kaitseliitlased Akadee-
milisest, 1. ja Tamme malevkonnast 
ning Naiskodukaitse ja Kodutütarde 
ringkonnast.

Teavitusmeeskondi hakati moodus-
tama malevate juurde seetõttu, et 
vabatahtlikel teavituspealikutel on 
täita palju ülesandeid ja kuna keegi 
pole veel üksi sõda võitnud, pidigi 
hakkama mõtlema teavituspealiku 

Tartu maleva teavitustööle 
anti hoogu juurde

ümber meeskonna moodustamise-
le. Tartu maleva teavitusmeeskond 
töötab juba aastast 2003. Selle liik-
med olid küll valmis tahet malevat 
esindama, aga siiani ei olnud nad 
saanud vähimatki koolitust, vaid te-
gutsesid iseenese tarkusest. 

Koolitusel käsitleti kriisikommu-
nikatsiooni Kaitseliidus, meediaga 
suhtlemise põhitõdesid, voldiku 
meisterdamist, pressiteate kirjuta-
mist ja väliürituse korraldamist. Koo-
litajatena astusid üles kaitseliitlased 
ise, nende seas Tartu maleva 1. ma-
levkonna kaitseliitlane Vallo Nuust, 
kes eraelus teenib leiba Tartu Kõrge-
ma Kunstikooli rektorina. KK!

Tekst: VELLO JASKA

Otepää kultuurimajas peeti 19. 
septembril Naiskodukaitse Val-
ga ringkonna Otepää jaoskon-

na taasasutamiskoosolek. “Loodan, 
et iga taasloodud jaoskonna liige 
leiab endale selles organisatsioonis 
sobiva koha ja tegutsemisvõima-
luse,” ütles Naiskodukaitse Valga 
ringkonna esinaine Olesja Kaart. 
Otepää jaoskonna esinaiseks vali-
ti Helle Kuldmaa ja aseesinaiseks 
Inga Kotkamäe, juhatuse liikmeteks 
said Kristel Daniel, Mari Mõttus ja 
Nadežda Alliksaar. 

Otepää jaoskonna asutasid esma-
kordselt neli naist 84 aastat tagasi, 
15. jaanuaril 1926. Tolleaegseks esi-
naiseks sai algkooliõpetaja Johanna 
Kruuse.

Taasasutamise pidulikku hetke 
tunnistanud Naiskodukaitse esi-
naine Airi Neve tõdes, et tegemist 
on organisatsiooni seisukohalt 
erilise päevaga, sest viimase küm-
ne aasta jooksul pole nii rohke-
arvulist jaoskonda loodud. Tema 
sõnul on 22 taasasutajat ja neli 
juurdetulijat väga hea saavutus. 

Otepääl taasasutati 
Naiskodukaitse jaoskond

Kaitseliidu Valgamaa maleva pealik kapten 
Rein Luhaväli õnnitleb Naiskodukaitse Valga 
ringkonna Otepää jaoskonna taasasutaja-
liikmeid ja annab lilled jaoskonna vastsele 
esinaisele Helle Kuldmaale.

Esinaine ei unustanud tunnusta-
mast ka Valga ringkonna aseesi-
naist Rita Pärnikut, tänu kellele 
Otepää jaoskonna taasasutamine 
teoks sai.

Kaitseliidu Valgamaa maleva pealik 
kapten Rein Luhaväli märkis, et Ote-
pää kaitseliitlased ja naiskodukaits-
jad on eelisolukorras sellepärast, et 
neil on renoveeritud ja sisustatud 
õppeklass ning puhkemaja. KK!

AAVIKSOO: KAITSELIITLASTE VABATAHTLIK 
PANUS ON PARIM HEIDUTUS IGALE 
VÕIMALIKULE VASTASELE

Kaitseliidu Kirna õppekeskuses 
peeti 25. septembril Kaitseliidu 

keskkogu erakorraline koosolek, kus 
arutati Kaitseliidu arengut puuduta-
vaid küsimusi ja tehti tulevikuplaa-
ne.

Keskkogul osalenud kaitseministri 
Jaak Aaviksoo sõnul peab Kaitseliidu 
ja tema liikmete vabatahtliku panu-
se osa riigikaitses veelgi suurenema. 
“Koos sellega peab kasvama ka Kait-
seliidu rahastamine, mis peaks liiku-
ma kaheksa protsendi suunas Eesti 
kaitsekuludest,” ütles Aaviksoo.

“Kaitseliidu olemasolu on suurimaks 
heidutuseks igale võimalikule vasta-
sele, sest just see tagab vastupanu 
võimalikule ründele igas maakonnas 
ja igas vallas. Eestimaa igasse nurka 
ulatuv kaitseliitlaste vabatahtlik pa-
nus on parim riigikaitseline heidutus, 
seda tuleb meil senisest enam rõhu-
tada ja väärtustada,” lisas kaitsemi-
nister Aaviksoo.

Kaitseliidu keskkogu arutas veel Kü-
berkaitseliidu arendamise, Kaitse-
liidu kinnisvara ja seadusandlusega 
seonduvaid küsimusi ning kuulas ära 
Kaitseliidu vanematekogu ettekande.

Kaitseliidu keskjuhatuse uueks liik-
meks tegevteenistusse läinud major 
Arno Kodu asemele valiti Harju ma-
leva vabatahtlik malevkonnapealik 
leitnant Aivar Riisalu. KK!

VÕRUMAA MALEV PIDAS AASTAPÄEVA

Kaitseliidu Võrumaa malev tähistas 
8. septembril pidulikult 93. aas-

tapäeva. Malevakaaslasi võõrustas 
Antsla üksikkompanii, mille pealik Tiit 
Tõnts ja tema abilised olid ette valmis-
tanud kultuuriprogrammi. Võrumaa 
malevat olid tulnud tervitama kaitse-
liitlasest Võru linnapea Ülo Tulik, Ants-
la vallavolikogu esimees kaitseliitlane 
Kurmet Müürsepp ja politseijuht Tau-
no Klaar. Arvukalt oli peole saabunud 
noori kaitseliitlasi, kes alles hiljuti har-
jutasid sõjamänge Põlvamaa metsa-
des, pälvides selle eest malevapealiku 
kiidusõnu. Jagati tunnustust neile, kes 
on oma tegevusega eeskujuks olnud ja 
aktiivselt õppustel osalenud. 

UNO MINKA
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KAITSETAHE

Tekst: TAIVE KUUSE

Kihnu vallavanem Ingvar Saare ja 
volikogu esimees Paal Põlluste 
tunnistasid septembris peetud 

kohtumisel Kaitseliidu, Naiskodu-
kaitse ja kaitseliitlike noorteorga-
nisatsioonide esindajatega, et huvi 
saarel Kaitseliidu tegevust arendada 
on tõsine. Oma organisatsiooni olid 
Kihnu rahvale tutvustama sõitnud 
Kaitseliidu peastaabi operatiivjaos-
konna ülem major Viktor Lillepruun 
ja Pärnumaa maleva noorteinstruk-
tor nooremleitnant Rait Vaeno ning 
naiskodukaitsjad Angelika Lebedev 
ja Taive Kuuse. 

ALGATUS SAARERAHVALT

Kihnus kasvanud ja koolis käinud 
major Lillepruun selgitas, et juba 
Kaitseliitu kuuluv Kihnu vallavanem 
Ingvar Saare pöördus tema poole 
küsimusega, kuidas oleks võimalik 
Kihnu saarel organisatsiooni tege-
vust arendada. “Kui huvi tekib juba 
rahva enda poolt, tuleb asjast kin-
ni haarata ja nii leppisimegi kokku 
kohtumise,” ütles 
major Lillepruun. 

Juba sadamas sai 
selgeks, et major 
Lillepruun on saa-
rel omainimene. 
Saabuvalt praamilt 
lahkuvad ja lahkuvale praamile kii-
rustavad inimesed tervitasid teda 
sõbralikult ja hõisetega. Kaitseliidu 
vormis omakandimees ja teda saat-
vad vormikandjad tekitasid elevust. 
“Tulge meie esinemist kuulama ja 
hiljem liituge Kaitseliiduga, saate ka 
sellist vormi kanda,” alustas major 
Lillepruun värbamistööd. 

Esimesena oli Kihnu kultuurimajas 
kaitseliitlasi ja naiskodukaitsjaid 
ootamas Kihnu päästekomando 
meeskonnavanem Ago Laos. Vest-
lusest selgus, et saare päästjatel on 
suveperioodil tihedalt tööd. Kõige 
enam tekitavad kriitilisi olukordi 
turistid. Kuus päästjat ja perearst 

Kihnu vallajuhid on valmis arendama saarel 
Kaitseliidu tegevust

reageerivad väljakutsetele nii ruttu 
kui võimalik. Kui aga mure suurem, 
muutub ka olukord tõsisemaks, sest 

helikopter saabub 
saarele hädakutse 
peale alles umbes 
tunni või pooleteise 
pärast. Politseid saa-
rel ei ole. 

Rahurikkumise ja 
liikluseeskirjade eiramisega on taas 
esirinnas saart külastavad võõrad. 
Loomulikult mitte 
kõik saare külasta-
jad, kuid silmator-
kavalt palju on neid, 
kes ei mõista Kihnut 
külastades, et see 
on paljude inimeste 
kodu, mitte lihtsalt 
mõnus eraldatud peopaik. 

ALUSTAMA PEAKS NOORTETÖÖST

Peagi liitusid meiega vallavanem ja 
samuti juba Kaitseliitu kuuluv vo-
likogu esimees Paal Põlluste ning 
kooliõpetaja palus luba tuua koha-

le ka koolipoisid. Major Lillepruun 
rääkis Kaitseliidust tervikuna ja 
selgitas, kuidas organisatsiooniga 
liituda. Mina tutvustan Naiskodu-
kaitse tegevusi. Nooremleitnant 
Rait Vaeno rääkis esmalt Kaitseliidu 
Pärnumaa malevast, rõhutades, et 
omal ajal oli Kihnus väga aktiivne 
kaitseliitlik tegevus. 

Seejärel kõneles nooremleitnant 
Vaeno Kaitseliidu noorteorganisat-
sioonidest. Ta rääkis rühma tege-

vusest, koondustest, 
võistlustest, laagri-
test. Üks poiss tõsis 
käe ja teatas, et ta 
tahaks liituda noor-
kotkastega, aga küsis 
siis murelikult, et kas 
ta peab siis iga nädal 

Pärnus käima. Noorteinstruktor 
Vaeno vastas, et kui rühm moodus-
tatakse Kihnu, saab tegevust aren-
dada saarelt lahkumata. 

Vallavanem pakkus välja, et esmalt 
võikski tegevust alustada Kihnu Ko-
dutütarde ja Noorte Kotkaste rühm. 

Kihnu vallavanem Ingvar Saare on veendunud, et Kaitseliidu tegevuse arendamine saarel ai-
taks tagada saareelanike turvalisust. 

Nooremleitnant Rait Vaeno 
rääkis esmalt Kaitseliidu 

Pärnumaa malevast, rõhutades, 
et omal ajal oli Kihnus väga 
aktiivne kaitseliitlik tegevus.

Tulge meie esinemist kuulama 
ja hiljem liituge Kaitselii-

duga, saate ka sellist vormi 
kanda, alustas Kihnust pärit 
major Lillepruun värbamistööd.
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KAITSETAHE

Tekst: URMAS SELIRAND, 
reservleitnant, Hiiumaa malevkonna pealik ja teavituspealik

Alates 13. septemb-
rist saab Hiiu-
maa malevkonna 

staabihoone Kärdlas 
Väike-Sadama 14 saa-
mas uut hingamist, 
sest lammutustööde-
le järgneb kogu maja 
rekonstrueerimine 
tänapäeva nõuetele 
vastavaks Kaitseliidu 
hooneks. 

Riigihanke võitis AS 
Kuressaare Ehitus, 
kes kasutab võimali-
kult palju kohapeal-
set, st Hiiumaa alltöövõttu. Naljaga pooleks võiks ju öelda, et saarlased ehi-
tavad Hiiumaale kindluse, aga ega sellest päris Kuressaare lossi sarnast ikka 
tule.

Meie maja on aastatel 1987–1988 ehitatud Hiiumaa Tarbijate Kooperatiivi 
juurviljahoidlaks koos kontoriruumidega. 1996.–1997. aastal võeti see kait-
seministeeriumi omandina kasutusele riigikaitseosakonnana ja allüürnikuna 
kolis majja ka Kaitseliidu malevkond. Riigikaitseosakond sai parema asukoha 
2002. aastal, kaitseministeerium andis hoone Kaitseliidule üle 2008. aastal. 
Juba enne seda olime hõimuvellede abiga (rahastas peamiselt erumajor Pekka 
Ahtola) saanud rajada kõigile turvanõuetele vastava relvahoidla.

Maja “peremeheks” on alates 1999. aastast nooreminstruktor vanemseersant 
Taimo Juhe, kelle kaaslaseks otseses riigikaitsetöös on noorteinstruktor Ulvi 
Kark-Jaarma. Muu töö ja abi on siiani vabatahtlik. Järgneva üheksa kuu jooksul 
rekonstrueeritakse hoone täielikult ja ehitatakse valmis kõik vajalikud ruumid: 
laod, hoidlad, siselasketiir, saun jne.

Remondi ajal on kogu Hiiumaa Kaitseliidu varustus turvaliselt ajutistes hoiu-
kohtades ja kaitseliitlik tegevus jätkub. 19. septembril tehti retk Ristnasse 1941. 
ja 1949.–1961. aasta kahuripatareide asukohale ning aastatel 1986–1993 seal 
paiknenud radarijaama rajatistele. Oktoobri algul korraldati objektikaitseõp-
pus, kuu lõpul sõidetakse külla koostööpartneritele Savonlinna. KK!

Hiiumaa Kaitseliit saab uue kodu

Noorteinstruktor Vaenolt uuriti 
täpset tegevusplaani, kuidas noor-
tetöö käima panna. Tutvumisloen-
gule paluti ka Kihnu 
kooli õpilased ja kui 
vallavanem seejärel 
lastelt küsis, kes ta-
hab saada noorkot-
kaks, tõstsid saalis 
käe peaaegu kõik 
poisid ja noorme-
hed. “Laste tahe on 
olemas, seega tuleb 
tegutsema hakata,” ütles Saare. 

Nooremleitnant Vaeno tunnistas, 
et võtmeküsimus on leida täiskas-
vanud juht, kes oleks valmis end 
Kaitseliidu noorteorganisatsiooni-
de tegevusega kurssi viima. Et see 
õnnestuks, lubas ta, et juba sel-
le aasta jooksul tulevad Kaitselii-
du Pärnumaa malevas tegutsevad 
noortejuhid Kihnu ja aitavad seal 
läbi viia organisatsiooni tutvusta-
va paaripäevase laagri. “Nii saavad 
lapsed kogemuse ning nendega 
koos olevad täiskasvanud julgust ja 
innustust,” sõnas nooremleitnant 
Vaeno. Ta kinnitas, et alustava rüh-
ma juhile pakub malev igati tuge ja 
täiendõpet ning nõu. 

Tagasiteel kohtas major Lillepruun 
Munalaiu sadamas üht Kihnu naist 
ja küsis, kas too oleks nõus hakka-
ma Kihnu Noorte Kotkaste ja Kodu-
tütarde juhiks. Naisele tundus mõte 
ahvatlev. Nooremleitnant Vaeno 
pani kirja tema kontaktandmed ja 
juba käivad läbirääkimised, kas ja 
kuidas noorterühm tööle saada. 

SAAREL ON KAITSELIITU LIHTSALT VAJA

Kihnu kulutuurimajas aga arutati 
ka Kaitseliidu Kihnu rühma moo-
dustamise võimalusi. Volikogu esi-
mees Põlluste selgitas, et suurem 
huvi on merekaitsega seotud välja-
õppe ja tegevuse, aga ka korrakaitse 
ja abipolitseinike koolitamise vastu. 
Et saarel on probleeme õnnetuste 
korral kiire esmaabi saamisega, on 
oluline parandada Kaitseliidu kau-
du ka inimeste esmaabioskusi ja 
-teadmisi. 

Vesteldes major Lillepruuniga täp-
sustati tegevuskava, kuidas regioo-
nis Kaitseliidu tegevuse alustamine 
ja rühma moodustamine käib. “See 

pole pelgalt huvi ja uudishimu, vaid 
saarel elamise omapära tõttu on 
teatud oskuste ja teadmiste (nagu 

mere- ja korrakait-
se) järele reaalne 
vajadus. Seetõttu 
tahamegi tegutse-
ma hakata,” ütles 
vallavolikogu esi-
mees Põlluste. 

“Paraku on tõsi, et 
Eesti äärealade-

le jõuab riiklikult tagatud abi pika 
viivitusega või puudulikult, seega 
tuleb leida ise võimalusi elanike ja 
saare turvalisuse tagamiseks,” tõ-

des vallavanem Saare. “Ehkki see ei 
saa ega tohi asendada riiklikke tee-
nuseid,” lisas ta tõsiselt. 

Major Lillepruun tõdes, et kõige olu-
lisem on Kihnu inimeste tahe. “Kui 
tahtmine tegutseda on olemas, tuleb 
Kaitseliidul olla aktiivne, et uusi tu-
lijaid esmase väljaõppe ja varutuse-
ga toetama, ning Kaitseliidu tegevus 
Kihnu saarel võib alata.” Kaitseliidu 
esindajad tutvusid põhjalikumalt ka 
Kihnu päästekomando tegevusega. 
Leiti, et ka selles valdkonnas saab 
Kaitseliidu tegevuse ja vabatahtlike 
kaasamise kaudu saareelanike tur-
valisust kasvatada. KK!

See pole pelgalt huvi ja 
uudishimu, vaid saarel 

elamise omapära tõttu on 
teatud oskuste ja teadmiste 
(nagu mere- ja korrakaitse) 
järele reaalne vajadus, ütles 
vallavolikogu esimees Põlluste.

Hiiumaa malevkonna nooreminstruktor vanemseersant Tai-
mo Juhe saab peagi kaitseliitlasi vastu võtta renoveeritud 
malevkonnahoones.
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Mind tunnustatakse piisavalt, arvestades minu panust 3,71 3,35 3,8 3,29 4,26 3,93 4,24 3,93 3,64 3,2 3,69 3,46 3,77 3,59 3,45

Mul on piisavalt arenguvõimalusi 3,81 3,57 3,9 3,82 4,35 3,93 3,86 3,9 3,64 4,2 3,83 3,94 4 3,65 3,73

Minu koolitusvajadustega arvestatakse 3,48 3,35 4,1 3,59 4,48 3,93 3,86 3,93 3,73 3,9 3,56 3,83 4,08 3,94 3,82

Kaitseliidu vabatahtlikud pealikud on 
oma tegevuses kompetentsed

3,43 3,39 2,9 3,76 3,74 3,71 3,38 3,31 3,18 3,1 3,17 3,43 3,31 3,47 3,27

Minu malevkonna/üksikkompanii juhatus 
saab oma ülesannetega hästi hakkama

3,81 3,61 3,3 3,65 4 3,93 4 3,86 2,91 3,75 3,75 3,6 3,92 3,71 3,64

Maleva instruktorid on oma töös kompetentsed 3,76 3,78 4,2 3,65 4,39 4,64 4,1 4,14 4,18 4,2 3,25 3,69 4,31 4,59 4

Ma olen rahul boonustega, mis ma Kaitseliidus saan 3,19 2,7 3,2 2,76 3,65 3,64 3,19 3,38 3,45 3,4 2,71 3,06 3,77 3,24 2,82

Mulle meeldivad minu organisatsioonikaaslased 4,62 4,35 4,5 4,53 4,52 4,57 4,48 4,59 4,64 4,35 4,38 4,46 4,38 4,41 4,27

Olen rahul kommunikatsiooniga Kaitseliidus 3,33 2,35 3,3 2,94 3,61 3,07 3,67 3,76 2,64 3,3 2,35 2,66 3,69 3,35 2,55

Mulle on selged Kaitseliidu eesmärgid 4,1 3,7 4 4,24 4,39 4 3,95 3,93 4,18 4 3,56 3,69 4,15 3,94 3,91

Tunnen uhkust, et kuulun Kaitseliitu 4,48 4,43 4,4 4,47 4,83 4,36 4,71 4,62 4,55 4,45 4,48 4,49 4,62 4,59 4,09

Liikmete omavaheline läbisaamine on hea 3,9 4,22 4,6 3,88 4,57 4,5 4,29 4,48 4 4,05 4,15 4,43 4 4,06 4,09

Kui mul on Kaitseliitu puudutavaid 
küsimusi, saan neile kergesti vastuse

3,57 3,13 3,7 3,53 4,26 4,07 4,29 3,9 3,45 3,9 2,96 3,37 4,15 3,88 3,73

Tunnen, et saan kaasa rääkida 
organisatsiooni arengusuundade osas

3,1 2,74 2,6 3,35 3,48 3,43 3,43 3,17 2,91 3,45 2,71 2,69 3,46 3,06 2,91

Tabel 1 
ÜLEVAADE HINNANGUTEST RAHULOLU PUUDUTAVATELE ÜKSIKKÜSIMUSTELE KÕIGI MALEVATE LÕIKES

Tekst: TRIIN TÕNSING, Kaitseliidu 
peastaabi personaliosakonna arendus- 
ja koolitusjaoskonna juhataja 
AIRI NEVE, Naiskodukaitse esinaine

Kaitseliidu liikmeskond koosneb 
vabatahtlikest, kelle põhitöö ei 
ole seotud Kaitseliiduga. Liikmed 

osalevad organisatsiooni tegevuses 
oma vabast ajast töö- ja pereelu kõr-
valt. Tegutsemine vabatahtlikuna ei 
too kaasa materiaalset kasu ja liikme-
te seotus organisatsiooniga on teise-
laadiline kui palgatöö puhul. 

Vabatahtlikel pealikutel on juhti-
miskohustusteta tavaliikmetega 
võrreldes omakorda rohkem ko-
hustusi ja nende mõju organisat-
siooni tegevusele on suurem. See-
tõttu on oluline uurida, millisena 
tajuvad Kaitseliidu vabatahtlikud 
pealikud organisatsiooni ja iseen-
da rolli selles. Kaitseliidu peastaabi 
personaliosakonna initsiatiivil viidi 
2010. aasta suvel läbi küsitlus, mil-
le sihtgrupiks olid kõik Kaitseliidu 
vabatahtlikud pealikud ja nende 
abid malevkonnast jao tasandini. 
Küsitluse läbiviimise tingis vajadus 

analüüsida senisest põhjalikumalt 
Kaitseliidu vabatahtlike pealikute 
hinnanguid erinevatele aspektide-
le, mis on seotud nende rolliga or-
ganisatsioonis. 

PEALIKUTE TEGEVUST ISELOOMUSTAVAD 
NÄITAJAD

Küsitlusele vastas kokku 313 peali-
kut, enim vastanuid (48) oli ootuspä-
raselt Kaitseliidu suurimast, Tallinna 
malevast. Mitmete malevate vasta-
nute hulk jäi võrreldes sealse peali-
kute arvuga tagasihoidlikuks, kuid 
kokkuvõttes laekus siiski statistiliselt 
piisav hulk vastuseid, mille põhjal 
oli võimalik teha järeldusi pealikute 
hinnangutest. 

Küsitluse tulemustele tuginedes 
saab väita, et vabatahtlikud peali-
kud on organisatsiooni aktiivsed 
liikmed, 71% neist osaleb Kaitse-
liidu tegevuses kord kuus või tihe-
damini. Peamine põhjus, mis mo-
tiveerib kaitseliitlasi vabatahtliku 
pealikuna organisatsiooni arengus-
se panustama, on soov midagi Kait-
seliidu heaks ära teha. Samuti on 

oluline osa eneseteostusel. Valdav 
osa pealikutest plaanib ka tulevikus 
vabatahtliku pealikuna Kaitseliidu 
tegevusse panustada. 

Küsimusele, kus paluti hinnata oma 
koormust vabatahtliku pealikuna, 
vastas 14% pealikutest, et kohustu-
si on pigem vähe, 65%, et kohustu-
si on enam-vähem parajalt, ja vaid 
20% arvas, et kohustusi on liigselt. 
Eristades ametikohti, ilmnes, et 
60% vastanud malevkonnapeali-
kutest ja 61% kompaniipealikutest 
leiab, et neil on kohustusi rohkem 
kui nad suudavad panustada. Sa-
mas jaopealikute osas saab väita, et 
suur osa neist oleks valmis panusta-
ma senisest enam. 50 inimest mär-
kis, et neil ei ole oma kohustustest 
selget ülevaadet. Neist pooled olid 
jaopealikud, malevkonna ja kom-
panii taseme juhtidest ei olnud ko-
hustustest ülevaadet vaid üksikutel 
vastanutest. Oluline oma ametiko-
ha ülesannetest ülevaate saamiseks 
on vastava väljaõppe läbimine, sa-
mas on Kaitseliidus praegu noore-
mallohvitseri kursusi vaja rohkem, 
kui me neid läbi viia suudame.

Lühiülevaade Kaitseliidu vabatahtlike 
pealikute küsitlusest1
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Joonis 1
MALEVATE ORGANISATSIOONIGA RAHULOLU KESKMISED VÕRDLUSES KAITSELIIDU 

KESKMISE NÄITAJAGA

ORGANISATSIOONIPÕHINE ENESEHINNANG

Organisatsioonpõhine enesehin-
nang peegeldab, kuivõrd oluliseks 
ja väärtuslikuks inimene end orga-
nisatsioonile peab ning kas ta arvab 
suutvat täita oma rolli. Vabatahtli-
kus organisatsioonis on liikmetele 
eriti oluline tunda enda väärtust 
organisatsioonile. Erinevalt palga-
tööst ei sõltu inimese kuulumisest 
või mittekuulumisest vabatahtlikku 
organisatsiooni tema materiaalne 
heaolu. Seega mõjutab tema panust 
organisatsiooni oluliselt just see, kui 
väärtuslikuna ta end seal tunneb. 

Kõigi vastanute hinnangute arit-
meetiline keskmine organisatsioo-
nipõhisele enesehinnangule on viie-
pallisüsteemis 3,88. Kõige enam oldi 
nõus väidetega “ma olen koostöö-
valmis” (4,43) ja “ma olen abivalmis” 
(4,25), madalaima skoori said väited 
“tänu minule on siin asjad teistmoo-
di“ (3,04) ja “ma olen organisatsioo-
nis oluline liige” (3,66). Seega andi 
kõrgemad hinnangud isikuomadus-
tega seotud väidetele ja madalamad 
hinnangud mõjule, mida arvatakse 
endal organisatsioonile olevat. 

Olulisi erinevusi eri haridustasemega 
vastanute lõikes ei ole. See on ülla-
tav, sest organisatsioonipõhine ene-
sehinnang on seotud enesehinnan-
guga, mis on haritumatel inimestel 
üldjuhul kõrgem. Seega võib väita, et 
vabatahtlikud pealikud peavad en-
nast organisatsioonile väärtuslikuks 
olenemata haridustasemest. 

Küll ilmneb oluline erinevus pealiku-
te ametikohtade lõikes: kõrgeim or-
ganisatsioonipõhine enesehinnang 
on malevakonnapealikutel ja peali-
kute abidel (4,01), madalaim jaopea-
likutel (3,81). Kõrgem organisatsioo-
nipõhine enesehinnang kõrgema 
juhtimistaseme pealikutel on ootus-
pärane: nad osalevad vahetumalt 
organisatsiooni puudutavate otsuste 
langetamises ja tunnevad end suu-
remal määral tõhusate ja väärtuslike 
organisatsiooniliikmetena. 

ORGANISATSIOONILE PÜHENDUMINE

Organisatsioonile pühendumine 
iseloomustab organisatsiooni liik-
mete valmisolekut organisatsiooniga 
liituda, sinna jääda ja organisatsioo-

ni eesmärkide nimel selle tegevusse 
panustada. Mitmete käsitluste ko-
haselt sisaldab see kolme kompo-
nenti: emotsionaalset, normatiivset 
ja alalhoidlikku pühendumist. Neist 
viimast, mis mõõdab inimesele seo-
ses organisatsioonist lahkumisega 
tekitatud tajutud kulu, käesoleva kü-
sitlusega ei mõõdetud. 

Emotsionaalne pühendumine näi-
tab tajutud seotust organisatsioo-
niga ja seetõttu ka suuremat panus-
tamist organisatsiooni eesmärkide 
heaks. Normatiive pühendumine 
näitab inimese tajutud kohustust 
olla organisatsiooni liige. Rõõm on 
tõdeda, et organisatsioonile pühen-
dumise määr oli kõrgeim kõigist 
küsitlusega mõõdetud konstrukti-
dest (4,21), sealjuures normatiivne 
pühendumine oli kõigi vastanute 
lõikes tunduvalt kõrgem (4,43) kui 
emotsionaalne (4,00). 

Statistikale tuginedes saab väita, et 
nii emotsionaalne kui ka normatiiv-
ne pühendumine Kaitseliidus kasvab 
vanusega: mida vanem on liige, seda 
suurem on tema pühendumine. Ük-
sikküsimuste lõikes sai normatiiv-
se pühendumise skaalal väide “ma 
tunnen moraalset vastutust tegutse-
maks vabatahtlikuna Eesti riigikaitse 
hüvanguks” teistest oluliselt kõrge-
ma hinnangu (4,59). 

Ka emotsionaalset pühendumist 
mõõtvatest küsimustest oli ühe väi-
te (“Kaitseliidul on minu jaoks isik-
lik tähendus”) skoor teistest oluliselt 
kõrgem (4,29).

RAHULOLU ORGANISATSIOONIGA

Organisatsiooniga rahulolu hin-
nati käesoleva küsitlusega uuritud 

konstruktidest madalaimalt, kõigi 
rahuloluga seotud väidete keskmi-
ne oli 3,77. Keskmisest oluliselt ma-
dalam on rahulolu väidetega “olen 
rahul kommunikatsiooniga Kaitse-
liidus” (3,04) ja “ma tunnen, et saan 
kaasa rääkida organisatsiooni aren-
gusuundade osas” (3,06). Väga kõr-
ge hinnangu said väited “ma tunnen 
uhkust, et kuulun Kaitseliitu” (4,52) 
ja “mulle meeldivad minu organi-
satsioonikaaslased” (4,46). Kõrgelt 
hinnati ka organisatsioonikaaslaste 
head läbisaamist (4,23). 

Malevate lõikes ilmnes kõrgeim or-
ganisatsiooniga rahulolu Lääne ma-
leva vabatahtlikel pealikutel. Ka oli 
Lääne maleva vastanutel kõrgeim 
organisatsioonile pühendumine ja 
organisatsioonipõhine enesehin-
nang.

Küsitluse tulemustega on tutvunud 
nii Kaitseliidu kui ka kaitseminis-
teeriumi juhtkond, tulemused saa-
vad lähiaastatel oluliseks sisendiks 
Kaitseliidule edasiste ülesannete 
püstitamisel. Võrdlemisi suured 
erinevused hinnangutes malevati 
juhivad tähelepanu, et kohtadel tu-
leb tulemusi põhjalikult analüüsida 
ja tegevusi sellest tulenevalt planee-
rida. 

Nii küsitluse tulemusel ilmnenud 
madal rahulolu kommunikatsiooni-
ga Kaitseliidus kui ka puudujäägid 
küsitlust puudutava info liikumises 
näitavad, et senisest suuremat tähe-
lepanu tuleb pöörata kommunikat-
siooniga seotud teemade analüüsi-
misele ja olukorra parandamisele 
malevates. KK!

1  Põhjalikum analüüs küsitluse tulemus-
test on kättesaadav Kaitseliidu kodulehel 
ja malevates.
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Malevate keskmised Kaitseliidu keskmine
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MAAILMAPILK

Tekst: MART HELME

Kui Euroopa Napoleoni sõdadest toibuma hakkas, 
leidis siin lisaks monarhistlikule restauratsiooni-
le aset ka teatud sõjanduslik restauratsioon. See 

tähendas, et massiarmeedele ja sadade tuhandete sõ-
durite osalusel peetud lahingutele hakati otsima alter-
natiivi 18. sajandi sõdadest, kus armeede üldsuurus ei 
küündinud isegi suurriikide puhul enama kui 80 000 
meheni ja sõja võitmisel ei peetud eesmärgiks mitte 
vaenlase otsustavat purustamist nn pealahingus, vaid 
manööverdamist, vastase äralõikamist tema varus-
tusbaasidest ja tema nii füüsilist, majanduslikku, mo-
raalset kui ka diplomaatilist kurnamist, sundimaks 
talle peale võitja poolt dikteeritud rahutingimusi. Pa-
raku tähendas see, et rahu hoidmiseks ja väiksemate 
sõjavägede efektiivsuse suurendamiseks oli vaja luua 
uued tagatismehhanismid. Nendeks kujunes ühelt 
poolt kogu Euroopat hõlmav vastasblokkide jõude 
tasakaalustav ning alailma muudetav ja uuendatav 
liidulepingute süsteem, teisalt armeedes rakendata-
vad tehnoloogilised ja logistilised uuendused. Kõige 
olulisem oli siiski see, et riigijuhid püüdsid iga hin-
na eest ära hoida uue suure kogu Euroopat haarava 
sõja puhkemist ja selle nimel oldi ajuti valmis tegema 
ka teatud järeleandmisi. Keskseteks mõisteteks, mis 
laienesid nii poliitikale kui ka sõjandusele, olid tasa-
kaal ja kompromiss. 

Sõdu aeg-ajalt siiski peeti. Need näisid aga omakorda 
vaid kinnitavat poliitikute ning teiste sõja ja rahu tee-
mal suuremal või vähemal määral seisukohti võtvate 
tegelaste arvamust, et Napoleoni ajastu järel on Eu-
roopas vaidlusaluste küsimuste lahendamise ainsaks 
alternatiiviks diplomaatia. Tõepoolest, nii Prantsuse-
Itaalia (1859) kui ka Krimmi sõda (1853–1856) näita-
sid veenvalt, et sõdade hävitusjõud on võrreldes 1815. 
aastaga, kui Napoleoni sõdadele Waterloo lahinguga 
kriips alla tõmmati, oluliselt suurenenud, mis tähen-
das, et elementaarsegi loogika kohaselt tähendanuks 
üleeuroopaline konflikt kontinendile kordades suure-
maid kaotusi ja kannatusi kui 19. sajandi alguse omad. 
Kaotas ju kogu Napoleoni sõdade perioodil oma elu ot-
sese sõjategevuse tulemusena vaid 1,3 protsenti maail-
ma rahvastikust. Inimpõlv hiljem oleks hukkunute osa 
olnud samasuguste sündmuste kordumisel kindlasti 
vähemalt paari protsendi võrra suurem.

Siit lähtuvate arutluste tulemusena töötasidki poliiti-
kud ja sõjaväelased välja piiratud sõja kontseptsiooni. 
See tähendas, et sõdu võis küll pidada, kuid alati tuli 
jälgida, et need ei väljuks kontrolli alt ega hakkaks ela-
ma oma elu. Teiste sõnadega: kui sõjata läbi ei saanud, 
tuli igal juhul seada relvade kasutamisele piiratud po-
liitilised eesmärgid, mida oli võimalik samavõrd pii-
ratud ja kontrollitavate vahenditega tõenäoliselt ka 
saavutada. Igal juhul pidid sõja lõpetama aga polii-
tikud ja diplomaadid, kellel tuli teatud lokaalse, sõja 
põhjustanud tulipunkti lahend vormistada uue, ka 
sõjast kõrvale jäänud riikide seisukohast rahuldava 
tasakaaluna.

Kahtlemata võlgnevad paljud Euroopa riigid oma 
suurepärase diplomaatilise traditsiooni suuresti just 
nendele 19. sajandi esimesse poolde jäänud aegadele. 
Ometi lõppes kogu see hiilgav diplomaatiline etendus 
krahhiga, mis päädis Euroopa maailmavalitseja troo-
nilt tõuganud Esimese maailmasõjaga. Miks? Sest ükski 
tasakaaluseisund, kui tahes paindlik ja ümberkujunda-
tav see ka poleks, ei saa püsida igavesti. Demograafia, 
riikide majanduslikud arengud, rahvaste psühholoogi-
lised meeleolud ja paljud muud tegurid on selleks lii-
ga mõjukad ning samas pidevas raskesti ennustatavas 
muutumises. Euroopa puhul mängis muidugi keskset 
rolli Saksamaa ühendamine ja seega Napoleoni sõda-
de järgse maailma tasakaalumehhanismide totaalne 
teisenemine.

Ent oma osa mängis kindlasti ka tehnoloogia, sealjuu-
res militaarse tehnoloogia tormiline areng 19. sajandi 
teisel poolel. Raudtee, telegraaf, aurumootor, sisepõ-
lemismootor, kiirlaskekahurid, vintpüss, kuulipilduja 
jpm uuendused tõid taas päevakorda massiarmeede 
vältimatuse, aga ka taktikaliste ja lokaalsete poliitilis-
te sihtide asendumise strateegilistega. Nii kujuneski 
Austria-Ungari sõjakäik Serbia vastu, nagu ka kogu 
Esimese maailmasõja algus 1914. aasta suvel eelkõi-
ge Krimmi sõja aegsetes mõttemallides ikka veel kin-
ni olevate poliitikute ja diplomaatide valearvestuseks. 
Mobiliseeruvad massiarmeed, rahvuslike uhkuste pa-
raad ja vastase totaalset purustamist planeerivad kind-
ralstaabid matsid nad lihtsalt neist üle rulluvate sünd-
muste omasoodu kulgevate voogude alla. KK!

Unistus kontrollitavast sõjast
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Tekst: ANDER ASBERG

Tänavu 27. mail tähistasid Noored Kotkad oma 80. 
aastapäeva. See verstapost on sobiv võimalus, heit-
maks pilku nii eilsesse, tänasesse kui ka homsesse. 

Et teemasse paremini sisse elada, heidame kõigepealt 
pilgu minevikku.

TAGASIVAADE: NOORTE KOTKASTE LÜHIAJALUGU 

Noorkotkalik liikumine võrsus ühenduses skautlusega, 
mille algus Eestis ulatub aastasse 1912. Tugevam kan-
depind saavutati Vabadussõja ajal, mil skaudiorgani-
satsiooni liikmeskond kasvas tuhandeteni. Pärast Vaba-
dussõda eraldus osa rahvuslikumalt meelestatud noori 
skautidest, moodustades 
Noorseppade liikumise. 
Skautide ja noorseppa-
de suhted ei olnud vä-
hemalt algul kuigi head. 
1930. aastal loodi Kaitse-
liidu alluvuses järelkasvu 
kasvatamise eesmärgil 
skautlik organisatsioon Noored Kotkad, mis suures osas 
meelitas peagi enda alla ka sarnaste põhimõtetega Noor-
sepad. 

Kujunes olukord, et skaudid kuulusid ülemaailmse 
skaudiorganisatsiooni ridadesse, noorkotkad – tegeli-
kult samuti skautlik organisatsioon – aga mitte. 1936. 
aastal rakendatud seadusega lahendati olukord prak-
tiliselt jõuga: Eesti Skautide Maleva ja Noorte Kotkaste 
juhtimine ühendati Eesti Skautide Uniooni alla. Uue 
ühenduse peavanemaks sai kindral Johan Laidoner. 
Nii said ka Noored Kotkad rahvusvahelise skautliku 
tunnustuse ja võimalused. Kuuldavasti oli kavas minna 
veel kaugemale ja kaks organisatsiooni täielikult ühen-
dada, kuid erimeelsuste tõttu see esialgu ei edenenud. 
1940. aastal likvideerisid punavõimud mõlemad orga-
nisatsioonid. Nende kogu liikmeskonna, millest ena-
miku moodustasid noorkotkad, suurusjärk oli 20 000. 
Sõjaeelsete organisatsioonide teatavaks jätkuks võib 
pidada organisatsiooni Eesti Noored tegevust Saksa 
okupatsiooni ajal. Hiljem tegutseti jõudumööda edasi 
ka paguluses. 

Noorte Kotkaste ja Kodutütarde organisatsioonid taas-
loodi 12. augustil 1989 – esialgu ühise, Eesti Noorkot-
kaste ja Kodutütarde Organisatsioonide Liidu nime all. 

Hiljem on Noorte Kotkaste organisatsioon taastatud 
eraldi enam-vähem ennesõjaaegsel kujul selle erisuse-
ga, et ei kuuluta ühe mütsi alla skautidega. Kasutusele 
võeti peaaegu muutmata kujul enne okupatsiooni keh-
tinud alusdokumendid, mida on pärast aastatuhande-
vahetust pisut ajakohastatud.

Enne Nõukogude okupatsiooni jõuti muude üsna objek-
tiivsete riigikaitsereformide tuules teha Kaitseliidus oma-
pärane ettepanek noorliikme ehk noorkaitseliitlase staa-
tuse loomiseks. Valmis vähemalt algne õigusakti projekt, 
mille koopiat on siinkirjutajal endalgi õnnestunud näha, 
kuid kahjuks pole mul meeles, milline oli noorkaitseliit-
lase vanuse sätestatud alampiir. Noorkaitseliitlase ehk 
noorliikme seisus on tänapäeval olemas ja toimib.

UUE AJA UUED MURED

On üldteada, et Noorte Kotkaste ega ka Kaitseliidu tege-
vus pole tänapäeval saavutanud kaugeltki seda popu-
laarsust nagu enne 1940. aastat. Kui Kaitseliidu tänane 
arvukus on pisut enam kui veerand tolleaegsest, siis 
noorkotkaste puhul on suhe veel tagasihoidlikum. 

Otsides põhjusi noorkotkaste tegevuse vähema popu-
laarsuse kohta tänapäeval, tuleb alustada kahe ajastu ja 
ühiskondliku suhtumise võrdlusest. 1930. aastail valit-
ses noorte seas vaieldamatult suurem patriotism kui tä-
napäeval. Põhjuseks relva jõul ja parematest poegadest 
ohvrite abiga hiljuti kätte võideldud iseseisvus ja sellest 
tulenev rahvuslik eneseteadvus. Sõjast ja kangelastegu-
dest ei loetud mitte ainult raamatuid, vaid kuuldi ka otse 
oma isadelt. Lisaks andis hoogu juurde kõhukas riiklik 
propagandaeelarve ja näiteks sõjaväes oli eraldi õppe-

aine isamaaline kasvatus. 
Selge, et olustiku täielik 
taastamine pole enam või-
malik. Saame anda edasi 
materjali Vabadussõjast 
ja ka eestlaste võitlustest 
Teises maailmasõjas, kuid 
sõnum jääb enamikule 

tänapäeva noortele ikkagi kaugemaks kui sõjaeelsele 
põlvkonnale. Vahepeal on ju hulk vett merre voola-
nud, leidnud aset uued sündmused ja kasvanud uued 
ideaalid. Vabadussõda ei tohi mõistagi unustuda, kuid 
peame arvestama, et noortele suunatud ideoloogiat ja 
kasvatust tänapäeval pelgalt ajaloo või patriotismi na-
jale üles ehitada pole realistlik.

Mees meeste ridadesse? 
Noorkotkas ja riigikaitse

Noorte Kotkaste ja Kaitseliidu riigikaitselisest suhtest, 
probleemidest ja võimalustest

On üldteada, et Noor-
te Kotkaste ega ka 

Kaitseliidu tegevus pole 
tänapäeval saavutanud 
kaugeltki seda populaarsust 
nagu enne 1940. aastat.

Noorte Kotkaste ja Kodu-
tütarde organisatsioonid 

taasloodi 12. augustil 1989 
– esialgu ühise, Eesti Noor-
kotkaste ja Kodutütarde Orga-
nisatsioonide Liidu nime all.
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Noortele on oluline võimalus rakendada oma kooli-
tööst üle jäävat energiat ja tegelda millegi huvipakkuva 
või põnevaga. Sõjaeelses Eestis oli noortel hoolimata 
arenevatest oludest huvitegevust raskem leida. Noorte 
Kotkaste puhul oli tegemist universaalse organisatsioo-
niga, mis suutis pakkuda nii vaimu kui ka füüsist raken-
davat ja arendavat. Täna leiame internetist, et Eesti eri-
nevates spordiorganisatsioonides on kirjas üle 95 000 
noore ja ainuüksi jalg-, korv- ja võrkpalliklubisid on üle 
500. Lisaks on üle 200 noortekeskuse ning teab kui pal-
ju huviringe. Kuigi seltskondlik tegevus oli tasemel ka 
enne sõda, julgen arvata, et eelnimetatud tüüpi orga-
nisatsioonide ja liikmete koguhulk oli märksa väiksem. 
Lisaks kõigele oleme sujuvalt muutunud infoühiskon-
naks, millest noored oskavad hästi vaba aja kulutamise 
(või koguni raiskamise) võimalusi leida. Tänapäeva ti-
hedal vabaajaturul on Noortel Kotkastel keerulisem kui 
aastakümnete eest oma kohta leida ja hoida.

Noored Kotkad on vastavalt vanale tavale skautlik, kuid 
mitte skaudiorganisatsioon, mis ise on tõsise tradit-
siooniga rahvusvaheline liikumine. Nagu juba kirjuta-
sin, tahtsid lisaks skauti-
dele 1930. aastail sellest 
üleilmsusest oma osa 
haugata ka noorkotkad. 
Skautlus on tänapäeval-
gi noorkotkaste tegevu-
se alus. Ent nimetades end skautlikuks või skaudior-
ganisatsiooniks, võisteldakse Eesti Skautide Ühinguga. 
Kui 1930. aastate lõpul oli skautide ja noorkotkaste 
suhe umbes 1:3, siis tänapäeval on see 1:2, mis näitab, 
et skautidel on läinud pisut paremini.

NOORED KOTKAD JA KAITSELIIT

Võrreldes tavaskautlusega peaks Noorte Kotkaste eri-
pära olema teatav riigikaitseline suunitlus. Oli ju ka 
organisatsiooni asutamise üks eesmärke Kaitseliidu 
järelkasvu koolitamine. Küsimus on vaid selles, kuidas 
see avaldub või peaks avalduma noorkotkaste igapäe-
vategevuses ja mida see konkreetsemalt tähendab. Rii-
gikaitsega seonduvad katsete kaudu seostuvad sellega 
meditsiin, topograafia, rivi ja side, mis kokku hõlmavad 
siiski vaid veerandi sõduri baasettevalmistusest. Vii-
mase järgu katses on lisaks natuke õhupüssilaskmist ja 
ohutustehnikat. 

Otseselt riigikaitselise või militaarse tegevusena noor-
kotklust noortele esitleda ei ole seega korrektne ega 
aus. Põhiosa Noorte Kotkaste tegevusest liigitub pigem 
isamaalis-skautlikuks. Isamaalisuses, skautluses ega 
tubli kodaniku oskustes pole midagi halba, kuid väidan, 
et tänapäeval noortele propaganda tegemisel pelgalt 
sellest ei piisa. Kui noorhaukaealisi on võimalik niiviisi 
üsna rahuldavalt värvata, siis vanemaks saades kipuvad 
paljud poisid vaikselt tüdinema ja eemale jääma. 

Lisaprobleemina avaldub piisava puutepunkti puudu-
mine katusorganisatsiooni Kaitseliiduga. Tihedaimaks 
kokkupuuteks võib nimetada Kaitseliidu logistilist toe-
tust, mis on sageli kahjuks ühepoolne, sest kaitseliit-

laseks ei saa just palju noorkotkaid. Vaadeldes tänavu 
Kaitse Kodu! 3. numbris avaldatud statistikat, on näha, 
et aastas liitub Kaitseliiduga umbes 75 endist noorkot-
kast – keskmiselt viis noort maleva kohta. Noorte Kot-
kaste hulka arvestades eeldaksin, et aastas liitub neid 
Kaitseliiduga märksa enam. 

Viga tundub olevat organisatsiooni ebapiisavas reaalses 
ühisosas Kaitseliiduga. Loomulikult pakub Noorte Kot-
kaste organisatsioon paljudele noortele (eriti maapiir-
kondades) ikkagi head ajaviidet ja seltskonda, üritades 
hoida neid ka pahede eest. Ebakõla on vaid asjaolus, et 
raha selle tegevuse finantseerimiseks ei tule mitte hari-
dus- ja teadusministeeriumi ega sotsiaalministeeriumi, 
vaid kaitseministeeriumi, täpsemalt Kaitseliidu kõh-
nast rahakotist.

NOORKAITSELIITLANE VÕI NOORKOTKAS?

Nagu teame, on Kaitseliidus ka noorliikmed vanuse 
alampiiriga 15 eluaastat. Noorkotka vanuse ülempiir on 
aga 18 eluaastat. Elu näitab, et noorliikmetele on Kait-
seliitu vaja ja vastupidi. Paljusid 14–18-aastasi huvitab 
riigikaitse ning kui tuleb valida noorkotkaks või Kaitse-
liidu noorliikmeks saamise vahel, otsustatakse tavaliselt 
viimase kasuks. Noorliikmete arv on vaikselt, aga kind-
lalt kasvanud ja nagu Kaitse Kodu! möödunud aasta 5. 
numbris avaldatud statistika näitab, astub Kaitseliitu 
teismelisi otse “tsiviilist” sama palju kui noorkotkaid. 

Tegelikult on mõnel pool ka Noorte Kotkaste tegevus-
se kaasatud (hoolimata aluse puudumisest) juba 1990. 
aastaist mõningaid militaarelemente. See on sõltunud 
konkreetse noortejuhi initsiatiivist ja ettevalmistusest 
ning tõenäoliselt on (huvitegevuse eesmärgil) õpitud 
tundma lihtsamaid sõjaväerelvi ja lahinguoskusi. Tege-
mist on siiski pigem eranditega.

Aga sõjandust jagavaid noortejuhte igale rühmale ei 
jagu. Sageli ei jagu isegi sõjandust mittejagavaid. Või-
malik, et põhioskustega potentsiaalseid noortejuhte 
leiduks kaitseliitlaste (sh reservallohvitserid ja reserv-
ohvitserid) hulgas piisavalt, kuid nad ei soovi end si-
duda noorkotkastega, sest paljud neist pole täpselt aru 
saanud, mida kotkad teevad ja miks. Kaitseliitlaste vär-
bamine noortejuhtideks oleks aga kasulik.

Lähtudes eelnevast tuleks kaaluda vanemate noorkot-
kaste nõuete ja ettevalmistuse lähendamist Kaitseliidu 
noorliikme omale. Seeläbi oleks lihtsam võita juurde nii 
sõjandushuvilisi noorte hulgast kui ka noortejuhte kait-
seliitlaste seast. Lisaks aitaks sõduri põhioskuste and-
mine lähendada noori Kaitseliidule ja saada neil hiljem 
ka pädevamateks ja kogenumateks kaitseliitlasteks. 
Kaitseliitlase väljaõppe maht on nagunii piiratud.

IDANAABRI MÄNGUMAALT

Kunagi olla öeldud – nii vähemalt kõneleb rahvasuu 
– ühes ilmateates kurioosselt, et “idast pole kunagi mida-
gi head tulnud”. Igaühe otsustada jääb väite mõte, kuid 
kõike idast tulevat otseselt eirata ei maksa ja seoses Vene-

Tuleks kaaluda vanemate 
noorkotkaste nõuete ja 

ettevalmistuse lähendamist 
Kaitseliidu noorliikme omale.
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maa lähinaabrusega pole see ka võimalik. Paramilitaarse 
noortetöö seisukohalt leidub just idanaabrite tegevuses 
huvitavaid seiku, mida tasuks meilgi tähele panna. 

Venelased on tuntud oma militaarse traditsiooni poo-
lest. Noorsoo vastav kasvatustöö toimub piirkondli-
kes sõjalis-patriootlikes klubides (ei ole samastata-
vad “partei-jugenditega”). Palju klubisid kokku on, 
on raske määratleda. Neid on osaliselt hakatud juba 
koondama ka piirkondlike katusorganisatsioonide 
juhtimise alla ja nii oli 
näiteks eelmisel aastal 
Moskva piirkonnas selli-
se tegevusega telekanali 
Rossija andmeil hõivatud 
vähemalt 20 000 noort. 
Eraldatus on selgitatav. 
Nõukogude Liidu kokkuvarisemine viis ilmselt pal-
judest koolidest seni loomuliku õppeaine – sõjalise 
õpetuse. Loodus tühja kohta ei salli ja võib arvata, et 
mõnedki sõjalise õppe rakukesed muundusid vasta-
vateks huviklubideks. Vaikselt taastus ka 1990. aastail 
mõõna sattunud patriotism, mis sai uue hoo pärast 
Tšetšeenia konflikte ja presidendivahetust aastatuh-
andevahetuse paiku.

Vene sõjalis-patriootlikud klubid on isepäi kujunemise 
tõttu väga erineva korraldusega, kuid leidub ka mõnin-
gaid iseloomulikke ühisjooni. Enamasti võetakse klubi-
de töösse poisse ja tüdrukuid alates 14. eluaastast. Klu-
bisse astumiseks ei piisa pelgalt huvist ja patriotismist, 
vaid tuleb läbida ka katsed ja nõuda võidakse arstitõen-
dit. Väljaõpe käib õppeaastate kaupa kuni kolmel õhtul 
nädalas, sisaldades üldfüüsilist treeningut, käsitsivõit-
lust, topograafiat, meditsiini, laskeõpet ja ellujäämist. 
Et venelastele on hingelähedane dessantniku teema, 
on ka paljud klubid vastava iseloomuga, mis väljendub 
langevarjuhüpetes ja mägironimises. Lisaks muidugi 
taktikaline ettevalmistus. Korraldatakse laagreid, võist-
lusi, matku. Loomulikult ei unustata ajaloo olulisust – 
mõnikord käiakse sõjahaudu korrastamas või väljakae-
vamistel kunagistes lahingupaikades. Väljaõpe jaguneb 
enamasti järkudeks või kursusteks, mille läbimisel on 
võimalik saada vastav eraldusmärk.

Loomulikult nõuab tegevus tingimusi ja ressursse. 
Klubid tegutsevad tavaliselt noortekeskustes, harvem 
koolide juures. Mõne kasutada on isegi oma väike õp-
pekeskus-linnak. Kui raha tuleb ilmselt piirkondliku 
omavalitsuse eelarvest, siis õppevahendid ja varustus 
saadakse militaarstruktuuridelt. Mõningate klubide ka-
sutada on olnud näha isegi soomukeid. Klubil võib olla 
veel oma muuseuminurk, talletamaks väljakaevamistel 
leitud esemeid ja muudki. Organisaatoriteks ja instruk-
toriteks on tavaliselt endised kaadrisõjaväelased, sageli 
dessantväelased.

Kui meil on naabritelt milleski eeskuju võtta, siis kind-
lasti on see praktilisus ja noorsoo hulgas saavutatud 
populaarsus. Nii noored kui ka riigistruktuurid saavad 
sõjalis-patriootlikelt organisatsioonidelt seda, mida 
ootavad. Nõrkuseks on organisatsiooniline killustatus. 

Klubide endi info põhjal on endised kasvandikud iga-
tahes osalenud armee ridades Kaukaasia relvakonflik-
tides edukalt.

Tõsine sõjalis-kasvatuslik noorsootöö käib ka meist lää-
ne pool, kuid see on eraldi teema.

LAPSSÕDURID?

Noortele sõjalis-riigikaitselise ettevalmistuse andmi-
sel on ilmselt võimalik üles leida näpuga näitav isik, 
kes soovib sellest paanikat tekitada. Oleme ju kursis 
arengumaade olukordadega, kus lapsi kasutatakse kas 
valitsusvastastes või isegi valitsusele alluvates relvafor-
meeringutes. Selle heakskiit on välistatud, kuid enne 
otsetõlgendamist kodumaistesse tingimustesse tuleks 
läbi mõelda kaasnevad ühiskondlikud asjaolud. 

Mitmetes arengumaades, kus sõda, vaen ja ebaloomulik 
surm on kahjuks igapäevane, on lapsed ja küllap ka rel-
vaformeeringud sageli sundseisus. Ühtedelt on näiteks 
võetud normaalne elamisvõimalus, teistel on jälle vaja-
ka tulejoonele saadetavast elavjõust. Rahvusvahelised 
organisatsioonid valavad aastakümneid higi, et olukor-
da parandada ja noori nõiaringist välja kiskuda. Lõplik 
lahendus peitub ilmselt kohapealse metsikuvõitu ühis-
konna demokraatiasuunalises arengus kunagi tulevikus.

Tagasi kodustesse rahulikesse oludesse tulles peaksi-
me esmalt kainelt läbi mõtlema, millised on erinevused 
noortele sõjaliste oskuste edasiandmisel meil ja kusa-
gil Aafrikas või mis on selle eesmärk. Elame ju demo-
kraatlikus riigis, tuginedes euroopalikele väärtustele ja 
õigussüsteemile, mitte aga džungliseadustele ja klanni-
de omakohtuvõimule. Eesti tingimustes on tänu sellele 
välistatud laste rakendamine sõjaliste või riigikaitselis-
te ülesannete täitmisel ehk lisamine sõjaaja koosseisu. 
Selline tegevus poleks juriidiliselt võimalik, riigikaitse-
liselt vajalik ega ka mitte ühiskondlikult aktsepteeritav. 
Jääb vaid huvitegevus.

Võib küsida, kas teismelistele sõjaliste oskuste õpeta-
mine ei ole kuidagi ebamoraalne või suisa ühiskonna-

ohtlik. Kuniks poodides on 
vabamüügil mängupüssid, 
sõjafilmid ja actionarvu-
timängud ning laiemalt ei 
nähta probleemi nende si-
hipärases kasutamises, ei 
tohiks ka sõjalised oskused 

mureks olla. Arvutimängijatega on välismaal tõepoo-
lest üksikuid probleeme olnud. Reaalne sõjaline ette-
valmistus on vaimselt palju tervislikum ja kainestavam 
kui arusaamade ja tõekspidamiste kujundamine arvu-
tiekraani pildi põhjal. Noorest saadik piisavalt relvade 
ja nende otstarbeka kasutamisega kokku puutunud 
inimene on märksa teadlikum ja vaoshoitum ega kaldu 
üldiselt ka rumalusi tegema. 

Ühiskonnaohtudest seoses noortega võime rääkida pi-
gem teises võtmes. Igakuiselt oleme kahjuks harjunud 
meediast teada saama, et nädalavahetusel on aset leid-

Võib küsida, kas teis-
melistele sõjaliste 

oskuste õpetamine ei ole 
kuidagi ebamoraalne või 
suisa ühiskonnaohtlik.

Paramilitaarse noortetöö 
seisukohalt leidub just 

idanaabrite tegevuses 
huvitavaid seiku, mida 
tasuks meilgi tähele panna.
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nud järjekordne liiklusõnnetus, mille süüdlaseks auto-
roolis istunud juhtimisõiguseta (ja joobes) alaealine. 
Pole ju teadmata, et suur osa teismelistest, võimalik, et 
enamik, on juba endale selgeks teinud autojuhtimisvõt-
ted. Massilist teismeliste autojuhtimisoskust ja -huvi ei 
peeta siiski probleemiks, kuigi see on sootuks ühiskon-
naohtlikum kui algelised militaaroskused ja -huvid. 

Kokkuvõtteks on noorte koordineeritud riigikaitselise 
huviõppe ja lapssõdurite teema seostamine pigem pat-
sifismipisikuga nakatunud inimese võimalik fabritseeri-
tav küsimus, mille eesmärgiks on pigem enesele kui ra-
dikaalile tähelepanu tõmbamine. Eestis pole patsifistlik 
liikumine siiski kuigi aktuaalne, sest puudub kõlapind. 
Oma osa selles on riigikaitsesüsteemi kodanikukesksu-
sel, mille parimateks väljendusteks on ajateenistus ja 
Kaitseliit.

KES, MIDA JA KUIDAS?

Pika analüüsi peale oleks sobimatu mitte avaldada ka 
mõningaid omapoolseid ideid. Leian, et noorkotklus 
ja noorkaitseliitlus ei pea vastanduma ja vanemaeali-
sed poisid võiksid leida koordineeritud ja Kaitseliidule 
kasuliku tegevuse noorkotkastena. Selleks on aga välti-
matu Noorte Kotkaste tegevuse sisu mehistavamaks ja 
riigikaitsehõngulisemaks muutmine.

Mõeldes noorkotkastele teatud sõjaliste baasoskuste 
andmisest, saame rääkida noorkotkaealistest, mitte 
noorhaugastest (8–11-aastased). Riigikaitseliste oskus-
te omandamiseks peaks vaimne ja füüsiline pool olema 
juba kuigipalju välja kujunenud. Noorhaugastele sobib 
praegune tegevus hästi. Kui Kaitseliidu noorliikme va-
nus algab 15. eluaastast, ei tohiks ka noorkotka vastava 
õppe vanuse alampiiri kõrgemale seada. 

Osa näidetena esitatud baasoskustest on hõlmatud ka 
kehtivas noorkotka põhiettevalmistuses, kuid muutu-
sed ja täiendused oleksid ikkagi vajalikud. Loetletud 
militaartemaatikat peaks tegelikult hästi valdama iga 
reakaitseliitlane ning iga vähegi kogenud ja hea suht-
lemisoskusega kaitseliitlane (allohvitserist-ohvitserist 
rääkimata) peaks oskama seda õpetada. Kaitseliitlaste 
lähendamiseks noorkotkastele oleks kasulik “adoptee-
rida” noorterühmad oma Kaitseliidu allüksustele, mis 
soodustaks ka järelkasvu.

Kui koolitajaid peaks tahtmise ja organiseerimise tule-
musena leiduma piisavalt, siis materiaalsete vahendite 
leidmine on keerulisem. Ei saa väita, et noorkotkastele 
praegu head välivarustust piisavalt jagub, kuid lahin-
guliste põhioskuste omandamiseks piisaks ka Rootsi 
abikraamist, mida veel täielikult hävitada pole jõutud, 
kuid mida suur osa kaitseliitlasi kuigi meelsasti enam ei 
kasuta. Päris tulirelva välioskuste õpe ei eelda – vajadus 
on rahuldatav veel leiduvate üksikute puuautomaatide 
või poest saadavate (õhk)matkerelvadega (airsoft), mil-
le hinnad algavad 500 kroonist. Meistrimehed võivad 
üht-teist ka ise teha. Relvaõppeta sõjalist õpet muidugi 
pole, kuid pärisrelvastusega on võimalik tutvuda Kait-
seliidus või lähemas kaitseväe väeosas. Laskeoskuse 
lihvimiseks piisab aga õhkrelvadest, mida peaks noor-
kotkastel olema kasutada tänagi ja mille lasketingimu-
sed pole probleem.

Kuigi olen (teemale vastavalt) kirjutanud pikalt vaid rii-
gikaitselistest küsimustest, peaks Noortele Kotkastele 
jääma selgi juhul alles üldkasvatuslik ja üldhariv suund 

alates näiteks kodumaa 
sõjaajaloo tutvustami-
sest. Ajaloohuvi ei peaks 
kultiveerima mitte tuu-
pimise ja testi vormis, 
vaid tuleks külastada 
muuseume ja vaadata 
filme. Pikapeale peaks 

aktiivsel noorel endalgi vastav huvi tekkima ja ta suu-
dab end ise arendada. 

Jätkuvalt tuleb rõhku panna ka käitumisele, tervislike-
le eluviisidele ja füüsilisele tegevusele, mille stiimuliks 
on militaarne pool. Füüsilise tegevuse osas tuleks pisut 
edasigi minna, lisades järgukatsetesse mõningaid liht-
salt testitavaid (nagu kaitseväes) ja jõukohaseid üldke-
halise ettevalmistuse norme. Näiteks peaks noorkotkas 
suutma teha x kätekõverdust, x istessetõusu minuti 
jooksul ja joosta 1 km ajaga x. Terves kehas terve vaim 
ja mõlemad omadused on kasulikud nii tulevasele kait-
seliitlasele kui ka lihtsalt kodanikule.

NÄITEID, MIDA VÕIKS TEADA VÕI OSATA 16-AASTANE EHK 
NOORKAITSELIITLASE EAS NOORKOTKAS SÕJALISEST 
BAASETTEVALMISTUSEST

Üldalused: riigikaitse ja Kaitseliidu juhtimise põhi-
mõtted, allüksuste-üksuste nimetused brigaadini, au-
astmed, olulised mõisted, käsuliigid ja käsuõigus.

Riviõpe: seisangud ja pöörded paigal, rivistumine ja 
taktsamm allüksuse koosseisus.

Meditsiin: esmaabi alused ja elustamine, püsiv küli-
liasend, verejooksu peatamine, lihtsamad sidemed ja 
lahased, kannatanu transportimise viisid.

Topograafi a: topograafi lise kaardi tundmine, töö 
kuuekohaliste ristkoordinaatidega, orienteerumine 
kaardi ja kompassiga.

Side: kuuldekood, raadioeetris avatud tekstiga edas-
tamiseks keelatud info, raadioside loomine ja kontroll, 
traatside loomine, käsiraadiojaama kasutamine.

Pioneeriasjandus: pioneeritõkete liigitus, miinide ja 
muude lõhkekehade üldliigitus ja ohud.

Relva- ja laskeõpe: tulirelvade liigitus, ballistika alu-
sed, ohutusnõuded, püstoli ja automaadi tundmine, 
põhilaskeasendid, sihtimine ja päästmine laskmisel, 
laskja tegevus tiirus, laskmine õhu- või spordipüssist.

Lahinguõpe: lahingutegevuse üldalused, sõduriva-
rustuse pakkimine ja kasutamine, telgi püstitamine ja 
maskeerimine, automaadi kandmise viisid, maskeeri-
mine, varjumine tule ja vaatluse eest, tulepositsiooni 
valik, liikumisviisid, käemärguanded ja lahingurivis-
tused, lamadesasendi laskepesa kaevamine, käsigra-
naadi heitmine, tankitõrje alused, väliohutus.

Noorkotklus ja noorkaitse-
liitlus ei pea vastanduma 

ja vanemaealised poisid 
võiksid leida koordineeritud 
ja Kaitseliidule kasuliku 
tegevuse noorkotkastena.
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KOKKUVÕTTEKS

Ületamatuid takistusi noorkotkaste rohkem riigikaitse-
le kallutamises ma ei näe. Põhiküsimuseks on organi-
satsiooni praegune isamaalis-poolskautlik idee, mida 
tuleks vastavalt tegelikele (Kaitseliidu) vajadustele asja-
kohastada. Ka tuleb siis muuta järgu- ja erikatsete sisu, 
lähendades neid märksa enam riigikaitselisele ja selle 
kaudu ka mehistavale üldeesmärgile. 

Isamaaline kasvatus, looduslood, tervislikud eluviisid 
jms ei saa olla riigikaitselise üldideega tänapäevase 
noorteorganisatsiooni võtmeks. Need saavad olla loo-
giliseks täienduseks millelegi konkreetsemale, huvipak-

kuvamale, eksklusiivsemale ja konkurentsivõimelise-
male, nagu seda ongi riigikaitse ja sõjandus. Just sellele 
tuginedes saaksime värvata Noorte Kotkaste ridadesse 
palju enam teotahtelisi, teadlikke ja riigikaitsest huvita-
tud noori, kellest võiksid hiljem välja kasvada tublid ja 
motiveeritud kaitseliitlased, kaitseväelased ja muudegi 
riigistruktuuride liikmed. Mehed meeste ridadesse!

Kirjutis tugineb aja jooksul kujunenud puhtalt isikli-
kel seisukohtadel või arvamustel ning Noorte Kotkas-
te tegevus jätkub praegu kehtivatel põhimõtetel. Uued 
ideed, tähelepanekud, ettepanekud ja ka kriitika olen 
nõus (nii vanadelt kui ka noortelt) tagasisidena meel-
sasti vastu võtma. KK!

KOMMENTAAR

SILVER TAMM, Noorte Kotkaste peavanem 
On väga hea meel lugeda, et meie rühmapealikute seas on 
juhte, kes soovivad oma sõna öelda organisatsiooni käe-
käigu kohta. Artiklis on lähemalt puudutatud Noorte Kot-
kaste organisatsiooni (eba)populaarsust, noorkotkaste 
väljaõpet ja organisatsiooni seost Kaitseliiduga.

Noorte Kotkaste organisatsiooni positsioon ei ole võrreldav 
1940. aasta olukorraga, kui see ühendus oli üks peamisi ja 
peaaegu ainus noori ühendav organisatsioon. Tänapäeval 
on Eestis palju erinevaid tegevusi pakkuvaid noorteorgani-
satsioone, huvikoole ja noortekeskusi ning me konkureeri-
me nendega. Kui on palju valikuid, hajub noorte osalus eri 
võimaluste vahel. Kindlasti ei suuna ka pered oma lapsi nii 
kindlalt noorkotklusesse kui sõjaeelses Eestis.

Nooremate liikmetega (noorhaugaste ja osaliselt ka noor-
kotka järkudega) on rühmapealikutel lihtsam rühmatege-
vusi läbi viia, sest selleealised on huvitatud mitmekülgse-
test õpetlikest tegevustest, aga teatud vanuses kipub see 
huvi kustuma. Autori väljatoodud militaarsema suunaga 
väljaõpe näiteks noorkotkastele alates 16. eluaastat (kot-
kajärgus) on hea mõte. Aga kas me oleme seda valmis 
sellist koolituskava tänase rühmapealikute koosseisuga 
edasi andma? Tean, et Noorte Kotkaste noorteinstruktorid, 
malevapealikud ja rühmapealikud on külastanud erinevaid 
Kaitseliidu malevkondi ja kompaniisid, et leida just sealt 
uusi pealikuid, kuid kaitseliitlaste huvi on jäänud kesiseks. 
Arvan, et noorkotkaste õppekava “militariseerimine” ei la-
henda tõstatatud probleemi.

Kaitseliitlased ja Kaitseliidu ohvitserkond küll näevad 
noorkotkaste värbamisega enda sekka võimalust suuren-
dada Kaitseliidu liikmeskonda, aga nad ei ole kahjuks näi-
danud üles tahet tegelda noortega. On mõned tublid ees-
kujud, kuid see käitumine ei ole valdav. Olen veendumusel, 
et noorkotkaste õppekavasse militaartemaatika senisest 
tugevam sissetoomine meile uusi rühmapealikuid kaitse-
liitlaste hulgast juurde ei too. Asjatundike ja entusiastlike 
juhtideta aga ei tee ka noortetööd. Kõik algab meie mõtte-
maailmast ja hoiakutest, mida muuta on väga keeruline ja 
aeganõudev.

Noorkotkaste üleminek Kaitseliitu ei ole olnud massiline, 
seda tuleb tõdeda. Autori väljatoodud põhjus Noorte Kot-
kaste organisatsiooni ellukutsumiseks ei ole olnud meie 

ülesandeks organisatsiooni alusdokumentides. See on ol-
nud soovina meie teadvuses, millele oleme hakanud viima-
sel aastal-kahel enam tähelepanu pöörama. Siin põrkame 
aga Kaitseliidus valitsenud arusaamadele, et noortetöö 
toimugu eraldi kaitseliitlaste üritustest. Viimasel ajal on 
aga hakatud rõhutama (ja ka tegutsema) selles suunas, 
et maleva tasandil korraldataks üritusi, kuhu kaasataks 
nii kaitseliitlased kui ka eriorganisatsioonide liikmed. Kui 
inimesed suhtlevad omavahel ja üksteist tunnevad, kaovad 
paljud psühholoogilised ja administratiivsed takistused 
uute ühistegevuste korraldamise ja läbiviimise ees.

Siinkohal mainin ka Genfi  konventsiooni, mille 38. artikkel 
käsitleb alla 18-aastaste noorte kaasamist sõjategevusse 
(selle all mõistan mina ka sõjalist väljaõpet). Konventsioo-
niga ühinenud riigid peavad võtma kasutusele kõik meet-
med, et hoiduda noorte kaasamisest sõjategevusse.

Kui räägime noorkotkaste väljaõppest ja töökorraldusest, 
arvan, et me ei peaks väga võrdlema seda teisel pool Peip-
sit tehtava noortetööga. Sealse rahva temperament ja aru-
saam isamaalisest kasvatusest ning riigikaitselisest tege-
vusest tundub olevat teiselaadne. Eelkõige peab noorest 
kasvama ühiskonnale täisväärtuslik kodanik, kes seejärel 
saab teha läbimõeldud ja arukaid otsuseid. Kui kasvueas 
noor suunata väga kitsale rajale ilma ühegi muu alterna-
tiivse tegevuseta, ei arene välja tema mitmekülgne maa-
ilmapilt. Noored peavad mõistma ühiskonna toimimist ja 
nende väärtushinnangud peavad olema välja kujunenud 
enne tähtsate otsuste tegemist. Kohati laskutakse toodud 
näidete puhul minu arvates äärmustesse, mida ma noor-
kotkaste juhina aktsepteerida ei soovi.

Autori ettepanekud integreerida suuremas mahus riigi-
kaitselist temaatikat noorkotkaste väljaõppesse on tervi-
tatavad. See kuulub juba täna osa rühmade tegevusplaani, 
aga siin peab valitsema tasakaal n-ö isamaalis-skautlike 
tegevuste ja riigikaitse vahel ning viimane ei peaks lisan-
duma enne, kui noor on juba selles eas, et adub riigikaitse 
põhiolemust. Arvan, et noortega peab tegelema laiemas 
spektris, et anda neile tasakaalustatud arusaam ja osku-
sed eluks.

Täna oleme sealmaal, et organisatsioon vajab korrigeeri-
tud koolituskava ja selle koostamisega on kavas juba tä-
navu algust teha. Ander Asbergi artiklis toodud soovitusi 
saame seejuures arvesse võtta ja ette valmistada noorkot-
kaste uue, põhjaliku ja riigikaitselisema õppekava, jäädes 
sealjuures seadusandlike aktide raamidesse.
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Tekst: KRISTEL KITSING 

Ida- ja Lääne-Virumaal ning Jõ-
gevamaal korraldati 25.–29. au-
gustini Kirde kaitseringkonna 

võitlusgruppide lahingulaager. Es-
makordselt harjutasid kaitsering-
konna võitlusgrupid tegutsemist 
selles rollis, milleks nad on kavan-
datud tegutsema sõjaajal. Kuigi 
tulevikuperspektiivis on plaanis 
võitlusgruppide lahingulaagreid 
korraldada ka teistes kaitsering-
kondades, oli tegemist esmakordse 
võitlusgruppide sõjaaegset tegut-
semist harjutava kogunemisega, 
mis tõi kokku üle 200 reservväelase 
Kaitseliidu Alutaguse, Jõgeva, Järva 
ja Viru malevast. 

VÕITLUSGRUPP KUI LAHINGUSISSID

Õppusel harjutati lahinguplaani 
koostamist ja käsu andmist allüksu-
sele, jalgsi ja motoriseeritud luure-
patrulli läbiviimist, patrullbaasi ra-
jamist, tegevust vaatluspostil ning 
reidi läbiviimist eesmärgiga häirida 
vastase tagalaobjektide tegevust. 
Õppusel kontrollis Kirde kaitsering-
kond Kaitseliidu võitlusgruppide 
väljaõppe taset.

Võitlusgrupp on kiirreageeriv jõud 
ning see peab olema alaliselt for-
meeritud ja lahinguvalmis. Võitlus-
grupp erineb sissidest selle poolest, 
et kui siss ründab vastast tagalas 
(tema pehmeid sihtmärke ja objek-
te), siis võitlusgrupp ründab vastase 
lähitagalat ehk tegutseb väga ohtli-
kus lahingutegevuse piirkonnas ja 
on otseselt seotud brigaadi liiku-
miste ja tegemistega. 
Võitlusgrupi kohta 
võiks öelda, et tege-
mist on lahingusissi-
dega.

Öösel saabunud 
SMS kogunemiseks tuletas võitle-
jatele meelde, et kell üheksa tuleb 
olla Rakveres. Võitlejatele väljasta-
ti laost varustus alates kinnastest, 
ekspanderkummidest, kilevildika-
test ja mingit sorti vihmakindlast 
märkmepaberist kuni GPSi, öövaat-
lusseadme ja skaalaga binoklini. 

Viru maleva võitlusgrupi liikmeid 
oli õppusel umbes 40. Snaiprid, kes 
esimesena sihtkohta jõudsid, pidid 
ala üle vaatama ja kaitsma oletatava 
viienda kolonni (provokatsioonid, 
mitte suuremahuline rünnak) eest. 

Peagi liitus ülejäänud rühm, kes 
alustas kuulipildujate ja muude rel-
vade sisselaskmist ja sihikute kont-
rolli. Kui sellega oli enam-vähem 
korras, läksid jaopealikud, hindaja 
ja rühmaülem tegema suure üles-
ande eelset maastikuluuret. 

Suur ülesanne oli vajadus varitseda 
teelõigul Kiltsi-Pikevere-Puhmu, 

kus luure andmetel 
liikus vastane, ja rün-
nata tema kolonni, 
milles pidi olema kas 
kütuse- või laske-
moonaveok. Rühm 
hajutas end 10–15 km 

pikkusele alale. Vaatluspostid võtsid 
kogu selle ala vaatluse alla ja katsid 
sidega. Asukoha infot levitati viite-
punktide kaudu. Võitlusgruppidelt 
oodati lahingutegevuse piirkonnas 
vastase lähitagalasse jäämist ja seal 
nende varustuskolonnide ründa-
mist ning oluliste objektide hävita-
mist. Hävitades vastase järelvedu, 
nagu kütus, laskemoon ja ka toit, on 
võimalik otseselt kahjustada nen-
de lahinguüksusi. Tank, millel pole 
kütust, ei saa liikuda ja halvemal 
juhul jäetakse see maha. Kui pole 
laskemoona, ei saa relvaga tulista-
da ja see muutub kasutuks. Otse-
ne soomustehnika ründamine on 
liiga ohtlik ja võib lõppeda suurte 
kaotustega, pealegi on vastasel soo-
mustehnikat väga lihtne asendada.

KAKS VARITSUST 

Esimese varitsuse positsioonil olid 
pioneer, kuulipildur, laskur-sanitar, 
jaoülem, jao täpsuslaskur ja kaks 
laskurit. See grupp ründas vastast 
küljelt ja seda üsna lähedalt. Teine 
grupp ründas sama vastast samal 
hetkel selja tagant kuni 1 km kau-
guselt, kasutades raskemaid relvi, 
nagu granaadiheitja Carl-Gustav, 
kuulipilduja ja snaipripüssid. Va-
ritsus algas automaatide (AT-4) ko-
gupauguga ja nii, et kolm AT-4 lasid 
kütuseautot ja kolm AT-4 laske-
moonaautot. Kolonn pandi seisma 
dubleeritud pardamiinidega (orien-

Titaanid, Tehumardi ja tiigrihüpe ehk 
Viru maleva võitlusgrupp reservõppekogunemisel

Võitlusgrupp erineb 
sissidest selle poolest, 

et kui siss ründab vastast 
tagalas, siis võitlusgrupp 
ründab vastase lähitagalat.

Õppusel harjutati lahinguplaani koostamist ja käsu andmist.
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tiiriks peateemärk). Kuulipildur lasi 
KSPga 200 lasku, millele järgnes 
koheselt võitlusgrupi III jao ülema 
nooremseersant Kert Kirsimäe kor-
raldus eemalduda. 

Eemalduti 20-meetriste vahedega 
sisselõigatud teed mööda jao ko-
gunemiskohta. Eelviimasena ee-
maldus kuulipildur ja viimasena 
pioneer, kes seadis üles miinitraadi. 
III jagu tõmbas kotid selga ja ee-
maldus mööda sisselõigatud teed. 
Kilomeetri kaugusel asuva autoni 
jõudmisel jäi tulekusuunda julges-
tama kuulipildur. Teised eemalda-
sid maskeeringu ja seadsid auto val-
mis. Välja sõitis ATV, mis eelnevalt 
kokkulepitud marsruuti mööda tegi 
ettekandeid ohtlikest kohtadest, 
mis tuli läbida. 

Et vastast polnud ja kontakti ei pi-
danud astuma, liikus III jagu rühma 
kogunemiskohta ja täiendas varu-
sid. Vastavalt eelkäsule oldi valmis 
asuma rünnakureserviks, kui teistel 
jagudel peaks kontakt tekkima. Et 
käsku ei tulnud, sai jagu puhata.

VARITSUS PEAB OLEMA OOTAMATU

Reservõppekogunemisel (RÕK) ka-
sutas Viru maleva võitlusgrupp va-
ritsuse taktikat, mida harjutati alles 
veidi aega enne õppust kahel nä-
dalavahetusel võitlusgrupi ülema 
eestvedamisel. Relvavaritsusi kom-
bineeriti kõikvõimalike suundmii-
nidega. “Miin teeb enamiku tööst 
võitleja eest ära ja on seega hästi 
sobiv jõudude säästmise põhimõt-
tega,” rääkis võitlusgrupi ülem noo-
remleitnant Sven 
Neudorf.

Maastikuluuret te-
hes välistati kõige-
pealt soodsad, see-
ga väga tõenäolised 
varitsuskohad ja ha-
kati otsima kohti, kust mitte keegi 
mitte iial varitsust ei oota. Varitsus 
peab alati olema vastasele ootama-
tu, muidu kaotab asi mõtte. Kes-
kenduti probleemi lahendamisele, 
kuidas ikkagi keerulises kohas oleks 
võimalik varitsust teha. 

Kogemus ütleb, et tegelikult pakub 
iga maastik võimalusi edukaks te-
gevuseks, mitte ainult õpikupildil 

joonistatu (mets, raiesmik, tee). 
See lähenemine osutus edukaks, 
sest soodsad varitsuspiirkonnad 
otsis vastutegevuse jalgsipatrull 
hiljem põhjalikult läbi. Lisaks teh-
ti ka ilmselgete varitsuskohtade 
juures kõvasti psühhoterrorit ruu-
poriautodelt ja kopteri ülelende, 
vaadeldes neid paiku soojuskaa-
meraga.

MIINIDE MASKEERIMISE TÄHTSUS

Rühma teine varitsus oli üles pan-
dud selliselt, et põhitulejõuga (Carl-
Gustavid, täpsusrelvad ja kuulipil-
dujad KSP) sai roomikumiinidega 
peatatud vastase kolonni rünnata 
selja tagant. Tulejõudu võimendati 

suundmiinigrup-
pidega, mis asu-
sid vastase suhtes 
küljel. Miinid olid 
paigutatud jultu-
nult valitud lage-
dale alale, sisuliselt 
vastasele nina alla. 

Siinkohal oli tähtis meisterlik mas-
keerimine ja see ka õnnestus, kuigi 
vastane sõitis ja kõndis neist miini-
dest korduvalt mööda ja võis neid 
kas või käega katsuda, ei avastatud 
neid siiski.

See tulekontakt tekkis pimedas ja 
et mängusõjas ükski kütusetsistern 
põlema ei sütti, puudus lahinguväl-
jal kohalik valgustus. Aga olukord 

sai läbi mängitud ja vastane taas 
üllatatud.

Tulejõu ja julgeoleku suurendami-
seks varitsesid jaod paarikaupa ehk 
kaks jagu tegid koos ühte varitsust. 
Mõlema varitsuse puhul suudeti 
vastast täielikult üllatada ja tema 
suunas kogu ettevalmistatud tule-
jõud ära kasutatud. “Võib öelda, et 
ülesanne täideti edukalt, sest meie 
gruppidele kaotusi ei määratud,” 
rääkis nooremleitnant Neudorf.

MIINIPILDUJA TULETOETUSE ASENDAMINE

Varitsustel oli põhirõhk suundmii-
nide kasutamisel. Rasked tehnika-
vastased suundkildmiinid paigutati 
nii, et nad katsid ristuvalt kogu tu-
leala. Soomukivastased pardamii-
nid asetati kahestes gruppides ühte 
punkti sihituna ja detoneeriva nöö-
riga ühendatult, et hävitustöö oleks 
kindel. Ka grupid olid sihitud suhte-
liselt samasse alasse, et ummistada 
teed purukslastud veokiga, kui kee-
gi peaks tahtma sellest mööduda. 
Kasutusel olid ka roomikuvastased 
taldrikmiinid, mida kasutati ette-
veetavatena kolonnide peatamiseks 
ja julgestusmiiniväljaks tiibade ja 
eemaldumistee sulgemiseks.

Sel korral kasutas Viru maleva võit-
lusgrupp uuendusena Carl-Gusta-
vite koondtuld tapmisalas peatatud 
vaenlase pihta 1,2 km kauguselt 

Suur ülesanne oli vajadus va-
ritseda teelõigul Kiltsi-Pike-

vere-Puhmu, kus luure andmetel 
liikus vastane, ja rünnata vas-
tase kolonni, milles pidi olema 
kas kütuse- või laskemoonaveok.

Õppusel saadud kogemus ütleb, et tegelikult pakub peaaegu iga maastik võimalusi edukaks 
tegevuseks vastase vastu.
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kildmürskudega pikki teed, asen-
dades nii miinipilduja tuletoetuse 
puudumist. Samalt positsioonilt ka-
sutati ka kolmjalal olevat KSPd, mis 
ülestõstetud sihikuga on võimeline 
andma mahasuruvat tuld kuni 1,4 
km kaugusele. Sellist kasutust leia-
vad need relvad paraku harva.

VIRU MALEVA VÕITLUSGRUPI 
SNAIPRIVÕIMEKUS

Märkima peab ka seda, et Viru ma-
leva võitlusgrupil on tekkinud tä-
helepanuväärne snaiprivõimekus 
kauguselt 400 m kuni 1,5 km. Võit-
lusgrupi snaipreid saab kasutada 
vastase jalgsipatrullide kahjustami-
seks, tekitades sellega snaipriterrori 
ja kaitstes võitlusgrupi relvaüksusi 
avastamise eest. “Snaiper saab mit-
mel moel ka iseseisvalt võidelda, 
pannes näiteks teele maskeerimata 
miinivälja ja asudes seda katma suu-
relt kauguselt, et seda käsitsi üles ei 
korjataks,” selgitas nooremleitnant 
Neudorf. RÕKil aga snaipreid tema 
sõnul siiski selliselt kasutada ei saa-
nud: “Olid vaid tuletoetuses ja teos-
tasid vaatlust.”

“Kaitseliidus on selline snaiprite 
kasutamine veel arengujärgus, kuid 
meie väljaõpe ja varustus (TRG 42) 
võimaldavad kasutada klassikalist 
snaipritaktikat. Alates oma üksuste 
katmisest, hävitades vastase kau-
gemaid või maskeeritud sihtmärke 
snaiprivaritsustest kuni “vaba ja-

hini”. Tehes üks-kaks maskeeritud 
lasku pikalt distantsilt jääb vasta-
sele surnud või haavatud võitleja 
ja tohutu moraalilangus,” lisas Viru 
maleva snaiprijao pealik reamees 
Mihkel Raba. 

LISAÜLESANNE “TITAAN”

Lisaülesandeks “Titaan” oli Viru 
maleva võitlusgrupile objekti hävi-
tamine, mis kujutas endast ojasängi 
truupi tee all väga kitsas, metsases ja 
tümas kohas. “Ülesandele määrasin 
võitlusgrupi improviseeritud eri-
üksuse,” jutustas  
nooremleitnant 
Neudorf. Kokku 
pandi viiemehe-
line grupp, kuhu 
kuulusid rühma 
parameedik, kuu-
lipildur, täpsuslaskur Hensoldti op-
tilise sihikuga varustatud AK-4ga ja 
kaks laskurit punatäppsihikuga rel-
vaga. Üksus oli varustatud täielikult 
öövaatlusseadmetega, objektile lä-
henemiseks kasutati GPSi ja ragina 
vältimiseks väikesi oksakääre. Lii-
guti kiirusega 500 m tunnis.

“Meie ülesandeks oli liikuda pime-
das läbi võsa truubist 200 m kau-
gusele. Rühmaülema üldine plaan 
oli sõita minu kutse peale kohale 
katteüksusega, kes avab eemalt 
tule truubile, kui see on valve all,” 
rääkis lisaülesandele saadetud ük-
suse eestvedaja nooremseersant 

Kirsimäe. “Kaks KSPd ja kaks Carl-
Gustavit ning hulk laskureid. Sel 
hetkel oleks kamp liikunud truubi-
le lähemale, markeerides raketiga 
asukohta, et kattegrupp saaks tuld 
korrigeerida,” lisas nooremseersant 
Kirsimäe. 

Plaani kohaselt olekski kattegrupp 
jäänud pärast lahingut positsiooni-
le ja võitlejad oleksid liikunud truu-
bi juurde. Kutsutud oleks ATV 100 
kg lõhkeainega (neli suurt liivakot-
ti) ja 2 meetri süütenööri abil oleks 
truup õhitud. Sel juhul oleks noo-
remseersant Kirsimäe sõnul jäänud 
neil piisavalt aega eemaldumiseks. 
Laengud paigutati üheksa meet-
ri sügavusele (truubis keset teed 
kahte virna, kahel hunnikul meeter 
vahet). Nii lihtsalt paraku ei läinud. 
Pärast rühma teist varitsust oldi po-
sitsioonidel valmis, aga varitsus sai 
eemaldumisel endale “saba” järele 
ja kattegrupp, kes parasjagu liikus 
jalastumisalale, sattus “sabaga” lä-
hikontakti. Pärast kontakti hajutas 
rühmaülem tagala uuesti ja ülesan-
deks oli asi siiski ära teha. Kui grupp 
oli hõivanud vaikselt objekti, söös-
tis läheduses peituv ATV 100 kg lõh-
keainekoormaga kohale ja objekt 
mineeriti mõne hetkega. 

“See ülesanne oli tähelepanuväär-
ne, sest esimest korda minu Kait-
seliidu praktika jooksul oli kogu 
grupp kõrgtehnoloogiaga varus-

tatud: öövaatlus-
seadmed, puna-
täpp- ja optilised 
sihikud, GPSid, 
ATV. Sellised va-
hendid annavad 
vastase ees suure 

eelise,” rääkis nooremleitnant Neu-
dorf.

Sel aastal kasutati eksperimendina 
ATVd, mille tulemusega jäi võit-
lusgrupi rühmaülem rahule. Tema 
arvates on ATV suurepärane ees-
julgestus-, luure- ja eriülesannetes 
kasutatav sõiduk. Lisaks saaks selle-
ga ka haavatuid vedada, kui panna 
taha kerge balanssiiridega käru. Ka 
võimaldab see lahingumaterjali jä-
relvedu. ATV on maastikul üliläbiv, 
väga stabiilne suurel kiirusel ning 
hästi kiirendav ja manööverdav. 
Maastikul kihutavat ATVd on pea-
aegu võimatu sihikule võtta. ATVsid 

Maastikuluuret tehes välistati 
kõigepealt soodsad, seega 

väga tõenäolised varitsuskohad 
ja hakati otsima kohti, kust mitte 
keegi mitte iial varitsust ei oota.

Nooremseersant Kert Kirsimäe ja tema jao pioneer kapral Kaspar Kaldjärv.
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SÕNA ON RESERVÕPPEKOGUNEMISEL OSALENUTEL

Nooremleitnant SVEN NEUDORF, Viru maleva võitlusgrupi ülem:
Viru maleva võitlusgrupp täitis kõik talle pandud ülesanded ilma kaotusteta. 
Ise olen alluvatega väga rahul. Uued liikmed olid entusiastlikud ja “vana kultuu-
rikiht” ehk “seeniorklass” on oma erialal vilunud ja usaldusväärne. Ka uutest 
jaoülematest ei vedanud keegi alt, näidates ülesandeid täites üles initsiatiivi 
ja leidlikkust. Usun, et see üritus tõstis ka võitlusgrupi liikmetel moraali: saadi 
uusi kogemusi ja palju uut varustust ning nähti oma gruppi ühtse ja edukana 
koos tegutsemas. Kohtunikud meile siiski vist viit hindeks ei pannud, ilmselt 
tegime mingeid asju vales järjekorras. Ja kui ei ole tähtis mitte eesmärgi täit-
mine, vaid protsess või koguni selle mõni üksik protseduur, millele keskenduda, 
on see ka mõistetav. 

Nooremseersant KERT KIRSIMÄE, Viru maleva võitlusgrupi III jao ülem:
Kui tahetakse tugevaid gruppe, kes suudavad pikka aega iga ilmaga ja igal kel-
laajal lahinguruumis opereerida, tuleb tagada ka varustus – seda tuleks täien-
dada. Olukord on mingil määral paranenud, aga pikk maa on veel minna. 

Et võitlusgrupil puudub tagala, tuleb selle liikmed varustada kohase rõivastu-
se (sest olgem ausad, digivorm ei hinga) – pean silmas Gore-Texi –, korralike 
saabaste, öövaatlusseadmete, maasturite ja ATVde, korraliku sidevõimekuse 
ning piisavalt tugeva relvastusega. Meil on olemas võimsad relvad (AK-4 koos 
punatäppsihiku või Hensoldti optilise sihikuga, kuulipilduja KSP ja granaadi-
heitja Carl-Gustav). UNIMOGid peaksid olema paremini hooldatud. Vajame 
autodele ka vintse raskel maastikul toimetulekuks, kette rehvidele ja kahte 
ATVd grupile.

Peame korraldama võimalikult atraktiivseid ja lahtise stsenaariumiga õppusi, 
et meestel oleks motivatsiooni tegutseda, jaod peavad olema iseseisva ope-
reerimisvõimekusega. Me ei saa unustada ka kompaniisid, keda me tugevda-
me. Nägin ka isiklikult seda, et iga mees kahjuks ei sobi võitlusgruppi. Iga jagu 
peab olema oma punt ja nad peavad hästi läbi saama ka väsinu, läbimärja ja 
porisena.

Leitnant ERIK SILD, Viru maleva väljaõppeülem:
Kiidan veebel Alger Nurka, kes on vedanud ettevalmistust ja andnud viimast lihvi 
väljaõppe koordineerimisel. Tagala suutis väikese grupiga varustuse erinevatest 
ladudest kokku tuua ja komplekteerida ning üksuse formeerida. 

Võitlusgrupi väljaõpet pean heaks ja nende initsiatiivi kiiduväärseks, sest 
nad said püstitatud ülesannetega hakkama. Koostöös instruktorite ja rühma-
ülemaga saab edaspidi väljaõpet planeerida selliselt, et esinenud puudused 
kõrvaldada.

peaks grupis olema rohkem ja suur 
tänu võitlusgrupi liikmele, kes oma 
isikliku sõiduki seekord välja tõi.

MINIATUURNE TEHUMARDI ÖÖLAHING

Täiesti ootamatu sündmusena lei-
dis aset öine võitlusgrupi kolonni 
ja vastase patrulli kohtumislahing 
– miniatuurne Tehumardi ööla-
hing. Luure andmetele toetudes 
liikus võitlusgrupi kattegrupp ilma 
eesjulgestuseta eriüksust lahtire-
bimisel toetama. Hetkel, mil luure 
teatas võimalikust vastase jäämisest 
alasse, leidis juba aset kahe kolonni 
laupkokkupõrge kitsal metsateel. 

“Oli kottpime ja vihmane öö, kumb-
ki pool ei saanud aru, kas tegu on 
tsiviilautodega või on need sõ-
jamängus osalejad,” rääkis noo-
remleitnant Neudorf. Pärast mõ-
neminutilist vaikses hämmingus 
hiilimist puhkes järsku äge tuleva-
hetus. Mõlemale poolele määrati 
kaotusi, vastasele siiski rohkem, 
sest võitlusgrupil oli relvastuses 
suurem tuleülekaal ja ka tuletege-
vust alustati sekund varem. “Millise 
hiilgava varitsuse oleksime saanud 
käigult teha, kui eesjulgestus oleks 
vastasest teatanud,” oldi õppetunni 
võrra rikkamad, et iial ei tohi liikuda 
ilma eesjulgestuseta.

SÕJAPIDAMINE VÕI RAAMATUPIDAMINE?

Rüperaaliga tulistamisest on seni 
kuuldud vaid naljalugudes. RÕKil 
sai aga naljalugu karmiks reaalsu-
seks: formeerimisel pisteti läppar 
pihku. Juurde jagati põgusalt selgi-
tusi on-off-nupu ja internetikesk-
konna kasutamiseks EMT netipulga 
abil, Outlooki abil meilivahetuseks, 
krüpteerimisprogrammi rakenda-
miseks ja muu kõrgema üksuse in-
fovajaduse rahuldamiseks.

Rühma ülesandeks oli võitlus vaen-
lasega ja sellega kaasnevalt eelkõige 
ellu jäämine, et edaspidigi ülesan-
deid täita. Tulemuseks oli aga see, 
et rühmaülem pidi selle asemel, 
et rühma juhtida, pidevalt sõitma 
ja otsima levialasid, kus EMT neti-
pulk töötaks. Vastase esmane mure 
peaks aga reaalses olukorras olema 
kõikvõimaliku side likvideerimine 
ja teatavasti on mobiilivõrk suhteli-
selt kergelt haavatav. 

Pidev ettekannete tegemine, ko-
deerimine ja dekodeerimine, ko-
deeringutest vigade väljaselgitami-
ne, leviala otsimine ja laadimine 
võttis rühmaülemalt ja sidemehelt 
nii palju aega, et rühma juhtimiseks 
ja korraldamiseks aega ja tähele-
panu suurt ei jagunud. Kas ei pane 
käega lööma? Sõda on ju vaja pida-
da, mitte raamatupidamist hallata! 
Viru maleva sidemehe kapral Koit 
Kulmari sõnul tuli neil teha sõjaolu-
korras vastase tagalas autoga ohtlik 
“väljasõit levipiirkonda” – metsast 
välja külavahele. “Saime käsu kätte 
ja jõudsime laagrisse tagasi, ilma et 

oleksime vangi langenud või surma 
saanud,” toob kapral Kulmar näite. 

Võimsa tiigrihüppe taustal ei olnud 
rühma raadioside kuigi võimekas. 
Puudusid avastamist raskendavad 
suundantennid või üldse antennid, 
mis võimaldaksid kauge maa tagant 
ühendust saada. Nii oligi, et rüh-
maülema asukoha valik ei sõltunud 
sellest, kust on kõige soodsam ja 
turvalisem juhtida, vaid side levist, 
et saada kas või kellegi vahendusel 
teateid vahetada. Ebakindlus tingis 
ka pidevate reetvate sidekontrollide 
vajaduse. See oli suur turvarisk. KK!
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Tekst: AIRA SUVI, Naiskodukaitse Tartu 
ringkond

Aasta tagasi, osaledes esmakord-
selt Kaitseliidu Põlva maleva 
patrullvõistlusel “Must kotkas”, 

jäi kehasse mõnus emotsioon, mis 
nüüd vajas uut süsti. Ja nii me 10. 
septembri õhtul, patrullipaunad 
kaasas, taas Tartu malevasse kogu-
nesime, et asuda peagi kahe lahin-
gupaariga rändama läbi Põlvamaa 
maastiku. Võistlustulle oli astumas 
kaks Naiskodukaitse Tartu ringkon-
na lahingupaari, minu kõrval Kairi 
Part ning teise lahingupaarina Eda 
Leola ja Nele Rajasaar.

PILKASES PIMEDUSES RAJALE

Teadsime, et tänavuse “Musta kot-
ka” võistlusreeglid on samad, rajale 
lähevad võistlejad lahingupaaride-
na, kuid võrreldes mullusega on rän-
nak pikem ja sooritatakse pimedas. 
Esmalt kogunesime Põlva maleva 
õppeklassi, kus tutvustati võistlus-
reegleid ja loositi stardijärjekord. 
Kohal oli 14 lahingupaari: põlvala-
sed, saarlased, tartlased, võrukesed.

Peagi pakiti meid veoauto DAF kas-
ti ja algas sõit linnast välja teadmata 
suunas kohtunike valitud stardi-

Kogemus pimedates Põlvamaa metsades 
sütitas võistlusvaimu

paika. Start oli kell üksteist õhtul 
ja rajale läksime kümneminutiliste 
vahedega. Oli kottpime ja maastik 
tundmatu. Esimese kontrollpunk-
ti leidmisega polnud raskusi, sest 
vastutegevus veel ei varitsenud. See 
oli punkt Alfa ja ülesandeks vastata 
valikvastustega küsimustele. Aega 
20 küsimusele vastamiseks oli küm-
ne minutit. Test oli lahe, selle täit-
misega kaasnesid vaimukad kom-
mentaarid, mis panid instruktorigi 
muhelema. Näiteks küsimused: kui 
pikk on Corona sigar või mis on Ees-
ti hümni 40. sõna.

Seejärel algas tõeli-
ne patrullvõistlus: 
sellest punktist ala-
tes varitses juba ka 
vastutegevus. Pidi-
me liikuma mööda 
kottpimedat metsa. Punkti Bravo 
ülesanne oli miinivälja läbimine, li-
saks oli vaja leida üles punkti Char-
lie koordinaadid. Olukord oli huvi-
tav, sest oli pime ning vaid pealamp 
abiks traatide ja peidetud maamii-
nide märkamiseks. Lisaks miini-
de leidmisele tuli heita kaevikusse 
granaat. Ülesanne tuli sooritada 
aja peale, mis tingis välja ületami-
se peaaegu meetriste sammudega. 
Instruktor, vaadanud ala üle, tegi 

kokkuvõtte ja soovis edu võistluste 
jätkamisel. 

VASTUTEGEVUSE KÜÜSIS

Märkinud kaardile kontrollpunkti 
Charlie, vahetasime sokid, eineta-
sime ja alustasime teekonda. Põlva-
maa maastik on täis järvekesi ja oja-
kesi, lisaks väänleb seal Hilba jõgi. 
Veetakistusi oli teekonnal mitu ja 
oli õnn, kui leidsid üle nende viiva 
mahalangenud puu. 

Edasi tuli olla et-
tevaatlik. Kell oli 
ju mõnusalt öös 
ja olemine suhte-
liselt unine ning 
jalgades oli tun-
da roidumust, 
aga teadvus ütles, 

et vastutegevus ei maga. Taskust 
pähkleid suhu krõbistades ei mär-
ganud me metsa all liikumist ja nii 
see juhtus – kaks suurt mehemüra-
kat hüppasid pimedast metsast lär-
makalt teele. Elud läinud, jäid vaid 
värisevad käed ja kahjutunne. 

Hakkas juba valgenema ja olemine 
muutuma julgemaks, sest nüüd sai 
mööda metsaalust kiirelt ja kart-
matult astuda. Olime nibin-nabin 
ajagraafikus. Rännak Charlie’sse oli 
igas mõttes tubli eneseületus. Koha-
le jõudes nägime elavat järjekorda. 
Väike istumispaus, et taas vahetada 
märjad sokid kuivade vastu ja täita 
joogipudelid. 

AARETELAEKA VALLUTAMINE

Hinge hiilis mõnus erutus, sest lä-
bida tuli täpsuslaskurina aja peale 
motoriseeritud ja jalgsi takistusri-
ba, mis lõppes aaretekasti avami-
sega, kui teadsid parooli. Enne tuli 
hävitada selle valvur nii, et ise ellu 
jääd. Meile anti kätte värvikuulide-
ga laskeriistad ja pähe kiivrid ning 
pandi meid auto peale. Pool rada 
patrullisime liikuvalt maasturilt Il-
tis, lastes märklaudadesse. Varsti 
auto peatus ja jätkasime jalastunult 

Teadsime, et tänavuse “Mus-
ta kotka” võistlusreeglid on 

samad, rajale lähevad võistlejad 
lahingupaaridena, kuid võrrel-
des mullusega on rännak pikem 
ja sooritatakse pimedas.

Loo autor Aira Suvi (vasakult) ning Nele Rajasaar ja Eda Leola enne patrullvõistluse “Must 
kotkas” starti, lootus silmades. 
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LÜHIDALT

märklaudade tulistamist. Märga-
tes kasti valvavat snaiprit, avasime 
tema pihta kiirtule, õigemini lasksi-
me teda värvikuulidega, kuni mees 
sai pihta. Avasime aaretekasti mälus 
olnud parooli abil ja saime aardeks 
kontrollpunkti Delta koordinaadid. 
Jooksuga tagasi starti, kus aeg läks 
kinni.

Ilma eriliste vahejuhtumiteta jõudsi-
me Deltasse, mis oli rajatud Palojär-
ve äärde. Olime märjad ja rõõmsad, 
sest püsisime kenasti ajagraafikus. 
Instruktorite süüdatud lõkke soo-
jus oli hea vaheldus magamatusest 
ja märjast ööst jahtunud kehale. 
Kontrollpunktis oli kummipaat mõ-
lade ja paadis olevate kinniseotud 
spordipüssidega. Taas tuli toime 
tulla piiratud ajaga. Lahingupaaril 
oli vaja 15 minuti jooksul vedada 
kuivalt maalt vette kummipaat, mil-
lest tuli lasta 10 lasku puusillal ole-
vasse kasti, kus olid märklauad, siis 
paat veest välja vanale kohale tagasi 
toimetada ja rutata viburajale, kus 
ootas valmis vibu kolme noolega. 
Sooritus oli meie meelest rahuldav, 
sest me kumbki ei osanud aeruta-
da – kord oli paadil nina ees, kord 
saba.

LÄBI RASKUSTE AJAGRAAFIKUS

Ees ootas kontrollpunkt Echo – le-
gendi järgi asus see karjääris. Eel-
mise aasta kogemusest teadsime 
seda paika, aga ülesanne oli teine. 
Põlvamaa metsi ja ojakesi trotsides 
jõudsime õigesse punkti ajagraa-
fikus püsides. Väikese pausi järel 
kutsus instruktor meid tsooni ja 
selgitas ülesannet. See oli n-ö aja 
peale sideülesanne, mis koosnes 
looduslikust takistusrajast. See tä-
hendas ronimist köie abil järsakule 
ja sealt samamoodi alla. Sooritus 
jätkus morsega – pidime distantsi 
pealt teineteisele edastama morses 
info. Leppisime eelnevalt kokku, et 
punkt on suur kätering, kriips nagu 

käeluumurd ja paus nagu teivasjaa-
ma ülema märguanne. Teineteise 
mõistmine morse abil oli pisut eba-
selge, kuid loetav. 

Jäänud oli veel kaks kontrollpunkti. 
Tekstiline legend järgmise punkti 
kohta oli: raudteesilla ja jõe vahe-
line ala. Teele jäid küla ja põld. Ot-
sustasime minna üle lageda põllu, 
sest oli teada, et vastutegevus on 
rajalt lahkunud. Jõudsime suurele 
Põlva-Tartu maanteele ja nägime, 
et teisel pool teed on küntud maa. 
Egas midagi, tuli minna ringiga. Kü-
larahvas seiras meid pika pilguga, 
aga meil oli oma asi ajada. Samm oli 
jäänud lühemaks, sest tallad tundu-
sid padjakestena, mis ei haakunud 
enam kuigi hästi maaga. 

Kaardi järgi võtsime metsasihilt 
suuna rauteele. Metsast välja jõudes 
nägimegi otse ees raudteesilda. Tuli 
meenutada legendi: raudteesilla ja 
jõe vaheline ala. Seal pidi asuma 
punkt Foxtrot. Üllatus oli suur, kui 
kõrgel raudteevallil punktile täpselt 
peale sattusime. Punkt oli mehita-
mata ja selleks oli võsaoksa külge 
seotud kilekotike, mille seest saime 
suudoku ja must-valge kaardikese 
juhisega, kuhu ülesande lahendus 

“MUSTA KOTKA” 2010 TULEMUSED
Koht Võistkond Punkte

I SCOUT 100,41

II KOOPAINIMESED 121,64

III NELI 131,46

VIII RKRJ 162,57

XI TARTU NKK 1 185,68

Põlvamaa on veekoguderohke ja võistlusel 
“Must kotkas” tuli ületada mitmeid veeta-
kistusi. Tartu naiskodukaitsja Kairi Part on 
siiralt õnnelik, et on leidnud lagunenud pur-
de ja veekogu saab ületatud kuiva jalaga. 

tuli viia, sest rännaku värvikaart sai 
otsa.

VÕISTLUSTELE MINNAKSE END ÜLETAMA

Viimane kontrollpunkt oli Põlva lin-
nas ja see oli lõpujooks Põlva valla-
maja juurest järve äärde, kus ootas 
vee- ja kummirajaga takistusriba. 
Mulksuvate saabastega liivarajal 
roomates oli tunne, et jalad on tinast 
ega tule järele. Aga läbi see võistlus 
oligi. Järgnes varustuse kontroll 
ja juba sõitsimegi UNI MOGil Põl-
va malevasse. Minu ja Kairi Pardi 
(võistkond Tartu NKK 1) tulemus 
hinnati 11. koha vääriliseks, Nele 
Rajasaar ja Eda Leola (RKRJ) saa-
vutasid 8. koha. Musta Kotka karika 
viis koju lahingupaar Scout. 

Võistlusele minnakse end ületama, 
uut kogemust saama, uusi kontroll-
punktides olevaid ülesandeid la-
hendama ja orienteerumist meelde 
tuletama. Uus süst võimast emot-
siooni oli kätte saadud. Ehk isegi 
võimsamalt kui mullu, sest see-
kordne võistlus oli raskem ja peeti 
maha öösel. Kohtumiseni aasta pä-
rast Põlvamaal! KK!

KAITSELIIDU VALGAMAA MALEV OLI 
JALGPALLIS VÕIDUKAS

Kaitseliidu Valgamaa maleva, 
Lõuna Prefektuuri Valga politsei-

jaoskonna ja Valgamaa päästeosa-
konna sõpruskohtumine jalgpallis 
peeti 23. augustil. Mängud kuju-
nesid tasavägisteks ja põnevateks, 
sest ükskõik missuguse meeskon-
na iga jalgpallur tuli väljakule ees-
märgiga anda endast maksimum 
ja lüüa vastaspoolele võimalikult 
rohkem väravaid. 

Üldvõidu saavutas Kaitseliidu Val-
gamaa maleva jalgpallimeeskond 
koosseisus Reeno Sööt, Kaidar Kin-
go, Igor Koroljov, Oliver Koroljov, 
Ats Tamm, Peeter Talvik, Sander 
Rannakivi, Tamar Kaljuste, Ranno 
Surri, Peeter Land, Arro Vahtra, 
Siim Saavaste, Igor Koroljov, Mario 
Pinka, Timo Sujev, Rein Luhaväli ja 
Hare Unt.

VELLO JASKA, Kaitseliidu Valgamaa 
maleva teavituspealik
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Eesti reservväelased jõudsid rahvusvahelisel 
mitmevõistlusel esikümnesse

Tekst: RAUL HINDOV 

Alates 1957. aastast on korralda-
tud  NATO Liitlasriikide Reserv-
ohvitseride Liidu (Confédération 

Interalliée des Officiers de Reserve) 
sõjaväelist mitmevõistlust CIOR 
MILCOMP. Tänavusel võistlusel 
Norra läänerannikul Stavangeris osa-
les ligi 150 sportlast 14 riigist. Võis-
teldi kolmeliikmeliste võistkonda-
dena kolmel päeval mitmel täpsust, 
jõudu, kiirust, osavust ja vastupida-
vust nõudval sõjalis-sportlikul alal. 
Eesmärk oli arendada sõjaväelaste 
operatiivset efektiivsust ja oluline oli 
sõjaväline relevantsus ehk võistlusel 
testitud oskuste reaalne vajadus sõ-
jalistel operatsioonidel.

Tõelistele mitmevõistlejatele on 
tähtis nende võistluste üldtulemus, 
üksikalade tugevatele on aga eriau-
hinnad – päevavõidukarikad. Eesti 
võistkonna senine parim üldkoht 
saavutati 2004. aastal Austrias, kus 
pälviti 11. koht. Meie trumpala, 
kolmas ehk orienteerumispäev, on 
seni toonud ühe esikoht, kaks teist 
ja kaks neljandat kohta.

KOKKUVÕTTES KAHEKSAS KOHT

Esimesel päeval peeti laskmisvõist-
lused korraldajamaa relvadega 
(püstoliga Glock 17 ning Heckleri & 
Kochi automaadiga HK416, mis on 
Norra armee uus relv). Teisel päeval 
läbiti takistusribasid nii maal kui ka 

vees ning kolmas päev oli orientee-
rumispäev, mille lisaalad olid kaar-
dilugemine, kauguste hindamine 
ja granaadivise. Kõik alad sooritati 
välivormis, k.a ujumine. Eesti koon-
dissesse tänavusel MILCOMPil kuu-
lusid Raul Hindov, Kaido Ruul ja 
Rain Eensaar ning rahvusvahelises 
võistkonnas võistles Marek Zahkna 
koos soomlase ja poolakaga.

Tänavu jõudis Eesti n-ö tõeliste 
mitmevõistlejate sekka ehk esiküm-
nesse, saades 8. koha. Seda tänu 
ühtlasele laskmisele ning tugevatele 
takistusriba läbimise ja orienteeru-
misjooksu tulemustele. Medalikoha 

saavutamiseks on vaja rohkem tree-
nida laskmist, ujumist ja orientee-
rumise lisaalasid. 

LASKMINE VAJAB LISATREENINGUT

Laskmisel on väga suur kaal ja sel-
lele keskendusime tänavugi hooli-
kalt. Laskmine oli hästi korraldatud 
ning eriti mugavaks tegi treeningud 
ja võistluse kasutusel olnud elekt-
rooniliste märklehtede süsteem (nii 
tavalisse ringlehte laskmisel kui ka 
kiirlaskmisel siluettidesse).

Võistlus algaski püstolilaskmistega: 
Hindov 161, Ruul 159 ja Eensaar 114 

Enam kui 40 aasta pikkuse ajalooga NATO reservväelaste mitmevõistlus CIOR MILCOMP peeti 
tänavu Norras.

Võistlusel osales 150 militaarsportlast 14 riigist, Eesti jõudis tänavu tõeliste mitmevõistlejate sekka ehk esikümnesse.
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punkti. Olime rahul, et igaüks tegi 
oma miinimumi ära, aga selleks, 
et parima laskmismaa tiitlile pre-
tendeerida, peaks iga mees saama 
ca 150 silma. Pettumuse valmistas 
automaadi kiirlaskmine, aga suh-
teliselt hea täpsuslaskmine hoidis 
meid vee peal: Ruul 149, Eensaar 
130 ja Hindov 121 punkti. Kokku 
saime võistkondlikult 11. koha ja 
vahed eelmistega olid väikesed. 
Tegelikult oli paljudel raskusi auto-
maadilaskmisega, sest kasutasime 
nn hädasihikuid, mis on relval vaid 
selleks, kui optilise või punatäpp-
sihikuga midagi juhtub. Võistluse 
ajaks olid aga relva igas neljas küljes 
paiknevatelt Picatinny siinidelt kõik 
seadmed eemaldatud.

PIKKADE MEESTE HÄDA

Teisel päeval olid kavas kõige publi-
kusõbralikumad alad – takistusribad. 
Maaribale oli tulnud suur hulk kaa-
saelajaid CIORi kongressilt. Et Eesti 
koondisel treenerit ei ole, kutsusime 
kapten Tiit Mereni rajale kaasa. Ta 
võttis oma tööd kohusetundlikult ja 
suutis ergutamisega võistkonna rajal 
koos hoida. Meile tegi raja raskeks 
20 m roomamine väga madalale 
tõmmatud traatide all, mis põhjus-
tas probleeme ja pikkadele meestele 
koguni valu. 1 m 99 cm pikkune Kai-
do Ruul oli üldse võistluste pikimaid 
mehi. Meie aeg 3.24 
500 m pikkusel 20 ta-
kistusega rajal püsis 
võistluse ajal pikalt 
kolmas, aga lõpuks 
tõrjusid tipptiimid 
meid napilt esiküm-
nest välja. Parima aja jooksid noo-
red norralased – 2.58. 

Takistusujumine 50 m pikkusel viie 
takistusega, aga seekord väga kitsal 
rajal tingis, et üks mees pidi star-
tima hiljem ning ega ka kahekesi 
palju ruumi olnud, seda enam, et 
ujutakse välivormis, mis teeb kõik 
liigutused vees kohmakamaks. 
Meie plaan töötas, et eeldatavalt 
kiireim mees jõuab lõpus järele 
ja pressib end vahele. Õnneks on 
punktitabel selline, et kuigi ajali-
selt kaotasime (meie 54 sekundit 
võitjate 42 sekundi vastu), ei olnud 
mitmevõistluse punktides kaotus 
lootusetult suur. Teise päeva 17. 
koht langetas meid kahe päeva 

kokkuvõttes koha võrra – kahe-
teistkümnendaks.

KAARDIVAHETUSTE JA LISAÜLESANNETEGA 
ORIENTEERUMINE

Kolmanda päeva starti läksime suur-
te ootustega, sest Norra maastik pa-
kub orienteerumiseks suurepäraseid 
võimalusi. Maastik oligi väga ilus, aga 
orienteerumistehniliselt polnud rada 
kõige raskem, sest anti palju võima-
lusi mööda radu liikuda ja seetõttu 
vahed väga suured ei tulnud. 

Ka orienteeruda tuli välivormis ja 
seda koguni koos relvadega, st kolme 
peale oli meil kaks automaati ja üks 

püstol koos salvede-
ga. Orienteerumisel 
oli veel see eripära, et 
rajal oli mitu kaardi-
vahetust. alustasime 
1:10 000 mõõtkava-
ga Rahvusvahelise 

Orienteerumisföderatsiooni (IOF) 
kaardiga, siis saime aerofoto, seejärel 
reljeefikaardi, siis valge kaardi, järg-
nes mäluorienteerumine, mille jä-
rel saime jälle aerofoto, siis 1:20 000 
mõõtkavaga topokaardi, siis valge 
kaardi, IOFi kaardi ja lõpuks oli ka-
vas veel joonorienteerumine. Kokku 
oli rada 11 km ja meie aeg 1 tund 21 
min tuli ilma suuremate vigadeta ja 
ühtlase jooksuga. 

Rajal tuli täita ka lisaülesandeid: 
kauguste hindamine (viis objekti 
60–600 m kaugusel, aega määra-
miseks 5 minutit), kaardilugemine 
(maastikul osutatud viis objekti tuli 
määrata 1:50 000 mõõtkavaga to-
pokaardil 15 minutiga), granaadivi-

se (iga mees viskas neli granaati 20 
m kaugusel olevatesse märkidesse). 
Orienteerumist oli täiendatud ühes 
kontrollpunktis veel laskmisega 50 
m tiirus laskesuusatamise püssidega 
– meil langesid õnneks kõik märgid 
ja trahviringe joosta ei tulnud. Poolel 
rajal tuli korraks ka BMX-ratta (see 
tähendab eriti tugevat ja massiivset 
trikiratast erilisele maastikule ja eri-
liste trikkide sooritamiseks) selga is-
tuda ning künklik rada läbida.

PÄEVAVÕIT NAPILT KÄEST

Kuigi läbisime raja kõige kiiremi-
ni, läks päeva võit ikkagi käest, sest 
kaotasime liiga palju kauguste hin-
damise ja granaadiviskega, tabades 
märki vaid kolme granaadiga ka-
heteistkümnest. Kokku kaotasime 
vaid kogenud norralastele, kes on 
mitmekordsed Põhjamaade meist-
rid maastikupatrullvõistluses.

Võistlust raamisid ilusad sõjaväe-
lised tseremooniad ja kaardiväe 
kontserdid. Enne võistlust jõudsime 
ka fjordist püstloodis 600 m tõusva 
Preikestoleni kalju otsa ronida. Väl-
jaspool mitmevõistlust olid eraldi 
aladena kavas esmaabivõistlus ja 
sõjaõiguse võistlus. Esimese puhul 
tuli lahendada näitlejatega mängi-
tud reaalsuselähedast situatsiooni, 
milleks oli isevalmistatud lõhkeke-
haga pihta saanud maastur nelja 
kannatanuga, kellest ühel oli ka-
tastroofiline verejooks reiest. Hin-
nati muu hulgas žguti paigaldami-
se kiirust ja korrektsust. Sõjaõiguse 
võistlusel tuli lahendada paberil 
teksti ja fotodega kirjeldatud situat-
sioone. KK!

VÕISTLUSTULEMUSED
Saavutus Võistkond

I koht Norra 3. võistkond (Karl Martin Kollerød, 
Birger J. Kristoffersen ja Lars Joramo Austvik)

II koht Suurbritannia 4. võistkond

III koht Saksamaa 6. võistkond

Parim kogenute (experienced) 
võistlusklassis

Saksamaa 4. võistkond

Parim naiskond Suurbritannia 1. võistkond

Parim külalisvõistkond Soome 1. võistkond

Parim uustulnukate võistkond Norra 3. võistkond 

Parimad veteranid Suurbritannia 4. võistkond

http://www.cior2010.no/en/c-66-Results.aspx

Tõelistele mitmevõistlejate-
le on tähtis nende võist-

luste üldtulemus, üksikalade 
tugevatele on aga eriauhin-
nad – päevavõidukarikad.
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Tekst: VELLO JASKA

Suvel käis Valgamaal Pukas elav 
Kaitseliidu Valgamaa maleva 
Otepää üksikkompanii liige Aili 

Popp üheksaliikmelise võistkonna 
koosseisus Sloveenias kombineeri-
tud jahilaskmise Euroopa meistri-
võistlustel, kus tuli naiste arvestu-
ses Euroopa meistriks.

27-aastane Aili Popp hakkas sporti 
tegema juba 16 aastat tagasi. Algul 
tegeles ta jooksmisega. Lasketree-
ningutel Valgas Eduard Sokolovski 
juures hakkas ta käima kaheksan-
das klassis. Sel ajal laskis ta väike-
sekaliibrilist spordipüssi ja harjutas 
ka püstolit. Puka keskkoolist läks 
ta Otepää suusakooli laskesuusa-
tamist õppima. Tartu Ülikooli ke-
hakultuuriteaduskonna lõpetamise 
järel töötas Popp kolm aastat Püha-
järve spaas jõusaali instruktorina. 
“Pärast suusakooli lõpetamist kuu-
lusin ka juunioride koondisesse, aga 
siis vigastasin jalga ja pidin mingiks 

naine 2007. aastast. Ta lisas, et tal 
olid väga head õpetajad ja juhenda-
jad, nt Arles Taal, Uudo Torm, Rain 
Kuus, Aare Jaama jt.

Aili Popp on mitmekordne Eesti 
meister laskesuusatamises ja laske-
jooksus. Spordipüssilaskmises on 
ta täitnud esimese järgu, haavlilask-
mises olnud kahekordne ja vintpüs-
silaskmises neljakordne Eesti meis-
ter. Kolmandat aastat järjest on ta 
tunnistatud Eesti parimaks vint-
püssilaskuriks, sama tulemus on tal 
kombineeritud jahilaskmises.

Kaitseliitlasena on Aili Popp erialalt 
täpsuslaskur ja ta on saanud ka vas-
tava väljaõppe. Popp võtab aktiivselt 
osa kõikidest Kaitseliidu üritustest ja 
väljaõppest. “Käin taktikalistel ja las-
kevõistlustel,” kinnitas ta. End kõr-
getele kohtadele võistelnud sport-
last ootavad ees Eesti jahilaskmise 
karikavõistlused ja Ungaris peetavad 
kombineeritud jahilaskmise Euroo-
pa meistrivõistlused. KK!

Kaitseliitlasest jahilaskur Aili Popp 
sai Euroopa meistriks

Valgamaa maleva kaitseliitlane Aili Popp 
on saavutanud laskespordis väga kõrgeid 
tulemusi.

Naiskodukaitse Põhja piirkonna individuaal-võist-
kondlikul laskevõistlusel 4. septembril Männiku 
lasketiirus tulid Tallinna I võistkonna naised võist-

kondlikus arvestuses 716 punktiga esikohale. Teise koha 

saavutas Rapla I võistkond 688 punktiga ja kolmandale 
kohale jäi Rapla II võistkond 672 punktiga. Lasta tuli väi-
kesekaliibrilisest püssist ja püstolist 30 lasku ning õhu-
püssist 20 lasku. Võistlustel osales viis võistkonda. KK!

Tallinna naiskodukaitsjad võitsid 
Põhja piirkonna laskevõistluse

INDIVIDUAALARVESTUSES PARIMAD
Koht Võistleja Ringkond Punkte

30 lasku lamades väikesekaliibrilisest püssist

I Hanna Liisa Teder Harju 284 (sisekümneid 6)

II Aija Klinduhhova Tallinn 284 (sisekümneid 5)

III Aivi Tarvis Rapla 278 

30 lasku väikesekaliibrilisest püstolist

I Triin Tähtla Rapla 282

II Sirle Baldesport-Märss Tallinn 266

III Nelli Kuuse Tallinn 264

20 lasku õhupüssist

I Aija Klinduhhova Tallinn 181

II Hanna Liisa Teder Harju 180

III Ülle Joona Rapla 154Naiskodukaitse Põhja piirkonna naised õhupüssiharjutusel.

ajaks spordist eemale jääma. See-
järel valisin hoopis triatloni,” sel-
gitas Popp. Jahilaskmisega tegeleb 
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Vabadusvõitleja ja kaitseliitlane 
Alfred Sild 

31. märts 1922 – 18. september 2010
Vabadusvõitleja ja le-
gendaarne kaitseliit-
lane Alfred Sild lah-
kus meie hulgast 18. 
septembri hilisõhtul.

Alfred Sild sündis 31. 
märtsil 1922 Valga-
maal Leebiku vallas 
Soka talus. Tema isa 
Hermann oli Kaitse-
liidu kohaliku üksuse 
liige. Alfred Silla koo-
litee algas Pikasilla 
algkoolis ning jätkus 
Tõrva progümnaa-
siumis ja keskkoolis, 
mille ta lõpetas 1941. 
aastal. 

Juba keskkoolipäevil, 
aastatel 1939–1940 
kuulus Alfred Sild 
Kaitseliidu Valga-
maa maleva Helme 
malevkonna Tõrva 
õppurrühma koos-
seisu. Teise maail-
masõja päevil teenis 
Sild alates 6. juulist 
1941 kohalikus oma-
kaitseüksuses ja võt-
tis osa lahingutest 
Tartu lähistel. Sep-
tembris 1941 astus 
ta ühes koolivennaga 
Viljandi 38. kaitsepataljoni ridadesse, mis suunati 
1942. aastal Idarindele Novgorodi-Luuga piirkonda 
tagalajulgestusteenistusse. Oktoobris 1942 pääses 
Alfred Sild värbamiskomisjoni valikul Eesti Leegioni. 
Saanud väljaõppe Poolas Debicas Heidelageris, suu-
nati pataljon 1943. aasta aprillis Ukrainasse. Relva-
SS diviisi Wiking koosseisu allutatud pataljon Narva 
jätkas õppusi rinde tagalas Harkivi lähistel. Rinde 
taandumist katvates tõkestuslahingutes sai Alfred 
Sild kergelt haavata, kuid jäi allohvitseri ja rühmava-
nemana rivisse. Teda autasustati teenete eest lisaks 
varem saadud Idamedalile Rünnakumärgi ja Raud-
risti II klassiga. 1943. aasta detsembris sai Alfred Sild 
suunamise Saksamaale Bad-Tölzi SS-ohvitseride 
kooli. Selle lõpetamise järel septembris 1944 lähe-
tati ta Neuhammerisse 20. Eesti diviisi 45. rügemendi 

väljaõpperühma üle-
maks. Hiljem ülendati 
ta kompaniiülemaks. 
Selleks ajaks oli ta väl-
ja teeninud Raudristi 
I klassi. Pärast kotti 
jäämist ja sellest välja-
murdmist taanduti ta-
gavarapositsioonidele. 
Siis aga teatati, et üksu-
sed saadetakse laiali ja 
iga mees püüdku Lään-
de jõuda. Enamikul, 
sh ka Alfred Sillal tuli 
läbida nn Tšehhi põr-
gu. Seal pandi ta isegi 
rivisse kogupaugu oo-
tele, kuid õnnelik juhus 
päästis mehe ja ta anti 
venelastele üle. Järgne-
sid piinarikkad aastad 
vangilaagris. Kuid Alf-
red Sild elas need vint-
sutused üle. Ta jäi ellu.

Ka järgnevad aastad 
“teisejärgulise kodani-
ku” ehk endise fašisti-
na olid alandavad. Sel-
lele vaatamata lõpetas 
Alfred Sild kaugõppes 
ehitustehnikumi ja 
töötas ligemale 35 aas-
tat Valga Kolhooside 
Ehituskontoris tööde-
juhatajana. 

1992. aastal kutsuti leitnant Alfred Sild tööle taasloo-
dud Kaitseliidu Valgamaa maleva väljaõppeintruk-
toriks. Vanuse tõttu vabastati ta sellest ametist alles 
1995. aastal. Juba 1991. aastal moodustas ta Valgamaa 
Vabadusvõitlejate Ühenduse, mille esimeheks oli ta 
elu lõpuni. Lisaks kuulus ta veel pataljoni Narva vete-
ranide klubi Wiking-Narva juhatusse.

Alfred Silda on autasustatud Kotkaristi IV klassi ja 
kuue lahinguliste teenete medali, seitsme teeneteristi 
ja nelja väeosade mälestusmedaliga. Mälestus vaprast 
Eestimaa pojast ning väsimatust Eesti riigi ja rahva 
vabaduse eest võitlejast Alfred Sillast ei unune. 

Kaitseliidu Valgamaa malev



Seoses alanud Kaitseliidu Kooli juubeliaastaga ning ajaloo säilitamise huvides
korraldab Kaitseliidu Kool suure ülemaalise lugude kogumise.

Igal Kaitseliidu Koolis õppinul, õpetanul ja muul moel kooliga kokku puutunud
inimesel on nüüd võimalus oma lugu kirja panna.Teretulnud on muhedad jutud
kõige kohta, mis kunagi Kaitselidu Koolis juhtunud on, mis mõtteid siin mõeldud
on ja mis tegusid tehtud ning mis sellest kõigest edasi on saanud. Kirjutada
võib kursustest, mis iialgi ei unune ja inimestest, kelle elu on Kaitseliidu Kool
muutnud, naljakatest juhtumistest, mis siiani on maha vaikitud ja kangelaslikest
eneseületustest, mida nii mõnigi kursus nõudnud on. Kirjutada võib Koolist
leitud ustavatest sõpradest ja pikkadest öödest õpiku taga, unustamatutest
instruktoritest ja kõigest muust, mis tuleb meelde mõeldes Kaitseliidu Koolile.

Kirjatööd esitada eestikeelsetena, A4-formaadis, kas käsitsi kirjutatuna
või arvutikirjas, mitte üle 10 lehekülje pikkustena.

Tööle lisada autori kontaktandmed:
nimi, vanus, struktuuriüksus, e-post või muu kontaktaadress, telefon.

Tööd saata 1. detsembriks aadressile:

„Suur Lugude Kogumine”
Kaitseliidu Kool
Tallinna mnt 2

Alu 79601
Raplamaa

Või e-kirjana lugu manuses aadressile: koolilood@kaitseliit.ee

Kirjatöid hindab Kaitseliidu Kooli poolt moodustatud žürii. Parimate tööde
autorid on palutud Kaitseliidu Kooli 10. aastapäeva pidulikule tähistamisele
Alusse 2. juulil 2011, kus häid suleseppi ootab vääriline tasu.

Lisaväärtusena saavad parimad kirjatükid talletatud Kaitseliidu Kooli 10.  aastapäeva
puhul ilmuvasse raamatusse.

Lähem info: riina.nemvalts@kaitseliit.ee

Pane kirja oma
KAITSELIIDU KOOLI lugu!
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Tekst: NELE SARRAPIK 

Avaliku esinemise kursus on 
Kaitseliidu Koolis iseseisva 
kursusena olemas olnud juba 

peaaegu neli aastat. Kursus arenes 
välja Kaitseliidu ülema poolt 2002. 
aastal kinnitatud Naiskodukaitse 
jaoskonna esinaise kursusest, mille 
üheks mooduliks ta pikki aastaid 
oli. Kuna tundus aga ebaõiglane, et 
üht määravat oskust elus, st avaliku 
esinemise kunsti saavad õppida ai-
nult jaoskonna esinaised, sündiski 
täiesti eraldi avaliku esinemise kur-
sus. Tänaseks on seda kursust läbi 
viidud juba kümme korda ja see on 
koguni niipalju areneda jõudnud, et 
on saanud lausa kaheosaliseks. 

KAKS EI JÄÄ KOLMANDATA

Öeldakse, et minut mõtlemist on 
rohkem väärt kui tund rääkimist. 
Iga avaliku esinemise kursus on 
andnud uusi mõtteid selle arenda-
miseks. Mõtte- ja arendustegevu-
se käigus saigi kursus endale kaks 
osa. Avaliku esinemise kursus I 
keskendub presentatsioonile ja II 
kõnele. 

Sageli küsitakse, et mis vahe neil 
kahel on ja kas enne peab läbima I 
ja seejärel II kursuse. Kõige parem 
vastus sellele küsimusele on sel-
line, et ega neil suurt vahet olegi. 
Nad on nagu kaksikud, muidu täit-
sa ühte nägu, aga ühel on jalas si-
nised ja teisel punased püksid ning 
sügaval sisemuses on mõlemad 
siiski omaette isiksused. Kaks ava-
liku esinemise kursust ei ole tei-
neteisele järgnevad, pigem on nad 
teineteist toetavad. See tähendab, 
et avaliku esinemise põhitõed saab 
kätte mõlemalt kursuselt, aga ühe 
puhul tungitakse esitluse ja teisel 
puhul kõnepidamise sügavustes-
se. Võib käia mõlemal kursusel ja 
alustada ükskõik kummast, võib 
käia ka ainult ühel, valides siis oma 
parema äranägemise järgi, kumb 
neist huvitavam või kasulikum 
tundub. 

Avaliku esinemise kursus on üks 
väga väärt kursus sellepärast, et see 

Avaliku esinemise kursus: peksa siin ei saa

võimaldab erineva algtasemega ini-
mestel korraga areneda ja igaühel 
areneda just sel määral, milleks ta 
hetkel valmis on ja kui palju ta ise 
soovib edasi minna. Praeguseks on 
välja antud 136 avaliku esinemise 
kursuse tunnistust, millest enamiku 
omanikud tunnistasid kursuse en-
dale kasulikuks ja kinnitasid, et nad 
on juba täna palju paremad esine-
jad kui varem ning jätkavad enda 
harimist ja arenda-
mist selles vallas. 

Tõsi, selle 136 hulgas 
on mitmeid, kes on 
käinud mõlemal ava-
liku esinemise kur-
susel ja kuulavad mõne aja tagant 
maad ka avaliku esinemise kursuse 
III osa võimalikkuse kohta. Et kas 
selline asi kunagi tuleb ja mida see 
endast kujutada võiks. Siinkohal 
võib lubada kõigile praegustele ja 
tulevastele huvilistele, et tuleb küll. 
Juba aastal 2011 on plaanis avali-
ku esinemise kursus III, mille sisu 
esialgu avalikustada ei tahaks, sest 
kõik sellekohased mõtted ei ole veel 
küpsed.

ESINEMISHIRMU LEEVENDUSEKS

Avaliku esinemise kursus on mille-
gipärast kahetsusväärsel kombel 

kujunenud rohkem n-ö naiste kur-
suseks: faktid räägivad enda eest ja 
umbes kaks kolmandikku avaliku 
esinemise kursustel osalenutest on 
naised. On teadmata, kas naised 
on suuremal määral teadvustanud 
endale tõsiasja, et avalik esinemine 
on nii organisatsioonis kui ka tsi-
viilelus üks tähtsamaid ja edasivii-
vamaid oskusi või on mehed oma 
olemasolevate avaliku esinemise 

oskustega rohkem 
rahul või on naised 
südimad oma hir-
mule vastu astuma 
kui mehed. Sest eks 
suure hirmufakto-
rina see avaliku esi-

nemise kursus kaugelt ju paista. Te 
ilmselt ei usu, kui paljud inimesed 
vastavad küsimusele “Miks sa siia 
kursusele tulid?”, et avalik esine-
mine on tema suurim hirm ja ta on 
tulnud sellele natukenegi leeven-
dust leidma. 

Kursused ise on üles ehitatud nii, et 
lisaks aktiivsele osalemisele teoo-
riatundides saab iga osaleja kursuse 
käigus teha vähemalt kolm ettekan-
net, mida filmitakse ja hiljem tree-
ningunurgas enesega vastandamise 
meetodil analüüsitakse, leides esi-
nemise head küljed ja arendamist 
vajavad valdkonnad. 

Tänaseks on seda kursust 
läbi viidud juba kümme 

korda ja see on koguni nii-
palju areneda jõudnud, et on 
saanud lausa kaheosaliseks. 

Nalja saab avaliku esinemise kursusel alati. Ja mitte vähe.
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Filmimine ja treener klassinurgas 
ning üksinda teiste ees seismine ja 
kõnelemine võivad ikka hirmsana 
tunduda küll, panna jalad värisema 
ja higi voolama, ajada sõnad sassi ja 
tekitada mõtlemiskrambi. Mis seal 
salata, isegi minestamist võib ette 
tulla. Seega kaugelt vaadates tun-
dub see kõik tõepoolest üks suur 
hirmufaktor, aga kohapeal läheb te-
gelikult tund-tunnilt ja päev-päevalt 
aina paremaks ja vähem hirmsaks. 
Kursuse lõpuks tunnistavad kõik, et 
enam nii hirmus polegi ja et nüüd 
võib koju minna ja senise esinemi-
se eest põgenemise asemel lubada, 
et mina võin järgmisel piduüritusel 
kõnet pidada küll, alustuseks sellist 
lühemat sorti kõnet.

KÕIGE ROHKEM EMOTSIOONE

Avaliku esinemise kursus on kur-
sus, kus näeb kõige rohkem erine-
vaid emotsioone. Mis seal salata, 
eks pinnas ole ju ka sobiv: rohkelt 
pinget, palju hirmu ja võib-olla tu-
leb see teile üllatusena, aga ka väga 
palju nalja ja naeru. Kui annaksime 
välja kogumiku Kaitseliidu Kooli 
kuldnaljadest, siis kõik need küm-
me avaliku esinemise kursust an-
naksid sinna kaasanaermiseks üsna 
kopsakalt materjali. 

See on uskumatu, kui loomingu-
liseks võivad inimesed minna, ol-
les sobivas keskkonnas, sobivate 
kaaslaste keskel ja sobivas seisun-
dis. Ühel hetkel tekib arusaam, et 
avalikult kõnelemine polegi nii 
raske, kui ise asja liiga tõsiselt ei 
võta ja leiad koha väikese nalja 
sisse pikkimiseks. Siinkohal tervi-
tan kõiki seniseid unustamatute 
ettekannete pidajaid ja loodan, 
et nende särav kõnelejakarjäär 
on käima läinud ka kodumalevas 
või -ringkonnas. Ja ühtlasi ärgitan 
kõiki, kes siiani on ainult kaalu-
nud mõtet või isegi seda mitte, et 
tulla avaliku esinemise kursusele, 
härjal sarvist haarama, sest jällegi 
meeldejääva killuna ühelt avaliku 
esinemise kursuselt võin ma öelda, 
et peksa siin ei saa.

Avaliku esinemise kursus kestab 
ühe nädalavahetuse või kolm päe-
va nädala sees. Kestab ta üle 30 
akadeemilise tunni ja sinna hulka 
on arvestatud ka kursusele eelnev 

kodutöö. Kursusel käsitletavad tee-
mad on ettekande kavandamine, 
ettekande esitamine, ruum ja abi-

Pärnu ringkonna naiskodukaitsja Liia Reinu on veenvasse etteastesse pannud kogu oma hinge.

Taasiseseisvumispäeval startis 28 ratturit Kaitseliidu Järva maleva korral-
datavale jalgrattaretkele Türilt Tagametsa ja tagasi, et tähistada 19 aasta 
möödumist Eesti taasiseseisvumisest. Järva maleva tagalaülema kapten 

Lauri Lipu sõnul läbisid matkajad, kelle seas oli nii noori kui ka vanu, mööda 
maanteed ja Järvamaa kauneid metsateid sõites 50 kilomeetrit. Tagametsas 
asetati mälestuspärg ja süüdati mälestusküünlad võõrvägede poolt kodudest 
minema aetud inimeste mälestusmärgi juures, mis koosneb üle maailma ees-
timaalaste poolt sinna toodud kividest. Enne tagasisõitu kostitas malev kõiki 
retkelisi kuuma tee ja soojade pirukatega. Kapten Lauri Lipu sõnul soovib Jär-
va malev teadvustada inimestele, et 20. august on midagi palju enamat kui 
vaid töölt saadud vaba päev.  KK!

vahendid, ettekannete liigid, veen-
mine ja võib-olla veel üht-teist sõl-
tuvalt konkreetsest kursusest. KK!

Järva maleva tagalaülem kapten Lauri Lipp ütleb matkajatele viimased julgustused ja 
Eesti taasiseseisvumise 19. aastapäeva rattaretk võib alata. 

Järva malev tähistas 
taasiseseisvumispäeva rattaretkega
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1
. V

e
e

rm
ik

Veerm
ik

 on soom
ukite identifitseerim

iseks kõige vähem
 usaldatav osa, sest ta 

on tihti varjatud taim
ede, lum

e, pori, aga ka soom
uskilpidega. Põhiliselt vaadel-

dakse (room
iku)rataste arvu ja vahesid.

Room
iksoom

ukid
Vaadatakse room

ikurataste arvu, nende vahesid ja abirattaid. Erinevatel room
ik-

soom
ukitel võib olla erinevate room

ikurataste vahe erineva suurusega. Vene tan-
kid on üksteisele suhteliselt sarnased ning näiteks tanke T-55 ja T-62 kõige lihtsam

 
eristada just room

ikurataste vahe järgi: T-55-l on suurem
 vahe teise ja kolm

anda 
room

ikuratta vahel, T-62-l aga viienda ja kuuenda room
ikuratta vahel. Tanki T-62 

ja T-64 põhiline erinevus seisneb aga selles, et esim
esel on suured täisroom

iku-
rattad, teisel aga väikesed room

ikurattad ning seetõttu on room
ikuid toetam

as 
ka tugirattad. 

Joonis 2. Ratassoom
uki identifitseerim

isel vaadeldavad osad.

aknad/luugid
ülem

a asukoht
perarelv

torn

m
ootoriruum

tuled ja lisaseadm
ed

eriti tugev 
m

ürsukindel 
paneelalum

ine esipaneel
veosillad

rattad

kere (korpus)

Joonis 3. Room
iksoom

ukite käiguosa on suurte room
ikuratastega või väikeste room

ikurataste ja 
tugiratastega. 

pingutusratas
room

ikurattad
tugirattad

veoratas

Õ
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7

 
ra

k
e

tik
a

n
d

ja
d – soom

ustransportööridele või tankikeredele ehitatud rake-
tisüsteem

e kandvad soom
ukid (õhutõrje ja tankitõrje);

 
m

u
u

d
 e

rio
tsta

rb
e

lise
d

 so
o

m
u

k
id – juhtim

issoom
ukid, sillatankid, tehnili-

se toetuse soom
ukid, luuresoom

ukid, keem
iakaitsesoom

ukid jne.
Selleks, et soom

usm
asinate liike üksteisest eristada, tuleb vaatlust alustada olu-

lisem
ate tunnuste eristam

isest. Joonisel 8 on toodud skeem
, kuidas esm

ane iden-
tifitseerim

ine võiks toim
uda. N

agu näha, algab vaatlus sellest, et m
ääratakse kind-

laks, kas tegu on room
iksoom

uki või ratassoom
ukiga. Seejärel hinnatakse torni ja 

lõpuks pearelva olem
asolu. N

ii ongi võim
alik põhim

õtteliselt kindlaks m
äärata, 

m
is liiki soom

ukiga tegu on. 

Joonis 8. Soom
usm

asinate esm
ane identifitseerim

ine.

Tihti on vaja lisaks joonisel 8 näidatud kolm
ele küsim

usele esitada veel lisakü-
sim

usi, m
is aitavad m

asina liiki m
ääratleda. N

ii võib torni ja pearelvaga room
ik-

soom
uk olla tank, jalaväe lahingum

asin või liikursuurtükk. Selleks, et ära tunda 
tanki, on vaja leida talle om

ased lisatunnused, m
illest osa võivad olla ka teatud 

tingim
ustes lisatavad. N

ii võivad tankil olla veel (vt joonis 9):
 

kere tagaotsale kinnitatud varukütusepaagid;
 

torni peale kinnitatud suurekaliibriline kuulipilduja (vanem
atel m

udelitel 
D

ŠK, uuem
atel N

SVT).

m
assiivne pearelva raud

tornil kuulipilduja 
D

ŠK või N
SVT 

ovaalse kujuga m
adal 

torn kere keskosas

varupaagid 
kere 
tagaotsal

veerm
ik room

ikutega

m
adal kere käiguosa kohal

Joonis 9. Vene tanki tunnused.
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el

it 
tä

ps
us

ta
da

. K
er

e-
de

ta
ili

de
ks

 v
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 m
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ja sihvakam
a kerega, siis M

T-LBU
 on töm

bim
a nina ja kiilukujulise esiosaga. Kerel 

asuvatest lisaseadm
etest võib saada täiendavat teavet soom

uki ülesande kohta. 
N

ii on tavapärasest suurem
 antennide hulk kindlaks tunnuseks, et tegu on juht-

konna m
asinaga. 

Vene soom
usm

asinate kere kuju sõltub tavaliselt soom
uki funktsioonist. N

ii on 
tankile tavaliselt om

ane m
adal kere, seevastu soom

ustransportööridele ja jala-
väe lahingum

asinatele on om
ane kõrgem

 korpus, sest need peavad m
ahutam

a 
ka jalaväejagu. Kere kuju sõltub ka sellest, kas tegu on am

fiibsoom
ukiga või m

it-
te. Vene soom

ustransportöörid ja jalaväe lahingum
asinad on reeglina am

fiibsed, 
tankid seevastu enam

asti ei uju (välja arvatud dessanttankid). M
uu lahingutehni-

ka (liikursuurtükid, tankitõrje- ja õhutõrjesoom
ukid, erisoom

ukid jne) on ehitatud 
levinum

ate tankide või m
uude soom

ukite keredele. 
Soom

ukite kered on tavaliselt kiilukujulised, soom
ustransportööridele on iseloo-

m
ulikuks tunnuseks esileulatuv ninaosa (vt joonis 5). Selline ninaosa on tavaliselt 

ratassoom
ukitel, kuid ka osal room

iksoom
ukitel, nagu näiteks M

T-LB ja BTR-50.

Joonis 5. Soom
ukite kerekujud.
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k. Iseloom
ulik esileulatu-

va ninaga suhteliselt kõrge 
kere, kusjuures m

õnel m
u-

delil 
on 

laugelt 
m

adalduv 
tagaosa.

3
. T

o
rn

Tunnused, m
ida torni vaatlem

isel jälgitakse, on torni asukoht (ees, keskel või 
taga), kuju (kum

er, piklik või kandiline), prožektorite olem
asolu ja asukoht või 

puudum
ine ning torni välispinnale kinnitatud hoiukastid jt seadm

ed. N
ii on tan-

kil tavaliselt torn kere keskosas, BTRil aga kere esiosal. BM
P-1 torn on üsna kere 

tagaosas, seevastu BM
P-3 torn on nihutatud sarnaselt BTRile kere etteotsa. Ise-

liikuvatel suurtükkidel 2S1 ja 2S2 asub torn soom
uki tagaosas. Sam

as on 2S1-l 
äratuntavalt m

adalam
 ja p ikergune torn, seevastu 2S3 torn on kõrgem

 ja kandi-
lise kujuga.

Vene tankidele on om
ane suhteliselt kum

era joonega torn, m
is asub tavaliselt 

kere keskel. Vanem
atel tankidel (T-54, T-55, T-62) on torn nihutatud pisut ette-

poole. Kui jalaväe lahingum
asinatele on om

ane väike kere keskosas asuv või isegi 
pisut tahapoole nihutatud torn, siis nt dessantlahingum

asinatel ja erandina ka 
BM

P-3-l on torn nihutatud kere esiosale. Soom
ustransportööridel m

õnikord torn 
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lausa puudub, kuid kui see on olem
as, asub ta soom

uki esiosal, sest tagapool on 
jalaväe isikkoosseisule m

õeldud ruum
. Erisoom

ukitel võib olla torn ka soom
uki 

keskel või tagaosal, sest neil pole jalaväe jaoks ruum
i vaja. Liikursuurtükkidel on 

torn tavaliselt kere tagum
isel osal ning suhteliselt suur ja kandiline, et m

ahutada 
võim

ast haubitsat.

4
. P

e
a

re
lv

Relvastus võib soom
usm

asinatel olla erinev. N
ii võib pearelvaks olla kuulipil-

duja, aga ka raskekahur. Torniga m
asinatel asub pearelv tavaliselt tornis. Pearelva 

identifitseerim
isel vaadeldakse selle raua kuju (kas on ühtlane või silindrilise va-

helüli ehk ejektoriga), suudm
epiduri (üheosaline, kaheosaline või m

itm
eosaline) 

ja term
okatte olem

asolu. N
ii on näiteks tankil T-54/55 suudm

epidur (kahur D
10T), 

kuid T-62-l seda ei ole (kahur 2A
20). T-62 kahuril puudub term

okate, m
is T-74 

kahuril (2A
46M

) on olem
as. T-64 kahur võib olla term

okattega või ilm
a, sõltub 

tankile paigutatud pearelva tüübist (kas 2A
46 või 2A

46M
).

Ü
ldiselt on pearelv soom

usm
asinate erinevatel tüüpidel suhteliselt sam

a. N
ii 

on näiteks tankidel alates T-74-st kasutusel kahur 2A
46 ja selle m

odifikatsioo-
nid. BTRidel on tavaliselt pearelvaks kuulipilduja KPVT, erandiks BTR-90, m

illele 
on paigutatud autom

aatkahur 2A
42, nagu see on ka põhilisel jalaväe lahingu-

m
asinal BM

P-2 ja dessantlahingum
asinal BM

D
-2. Teistel soom

ukitel pearelvad 
varieeruvad. Eriliselt äratuntavad on lahingum

asinad BM
P-3 ja BM

D
-3, m

illele 
on paigutatud paariskahurid, üks suurem

akaliibriline 2A
70 ja teine 30-m

illi-
m

eetrine 2A
72.

Kuid pearelv ei pea tingim
ata asum

a tornis. N
äiteks enam

ikul tankitõrje- ja õhu-
tõrjerakettidega relvastatud soom

ukitel asub relvasüsteem
 kere peal (transpordi-

asendis tihti kere sees varjul, vt joonis 6). 
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9

P
1

3
3 

on 
transpordiasendis iseloom

ulik kere 
sisse 

peidetud 
pearelvasüsteem

 
(ülem

isel 
joonisel). 

Laskeasen-
dis 

on 
relvasüsteem

 
kere 

kohal 
(kőrvaloleval pildil).

Joonis 6. Tankitõrjesoom
uk 9P133 transpordiasendis ja laskevalm

is.

Erisoom
ukitel puudub pearelv sootuks, seda asendab antenni-, radari- või sen-

sorisüteem
 või m

õni m
uu seade. Selline seade võib olla ka peidetud soom

uki kere 
peal olevasse väikesesse torni.
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Tekst: RENE TOOMSE, kapten

Kaitseväe ja Kaitseliidu rahuaegne peamine ülesan-
ne on valmistuda riigikaitseks sõja korral.1 Vaata-
mata sellele, et Eesti-vastane sõjaline rünnak pole 

praegu ega lähitulevikus tõenäoline, ei saa sellist ohtu 
pikemas ajaraamis välistada.2 Selline hinnang on antud 
värskes julgeolekupoliiti-
kas. Riigikaitse kõrgeima 
alusdokumendina annab 
see mitmeid selgitusi olu-
korrast ja tulevikuprog-
noosist ning loob riigi-
kaitse toimimise raammudeli. Siiski on see dokument 
iseenesest vaid hõre skelett, kuhu tuleb alles asuda ehi-
tama, tugevdama või ka ümber kujundama elutähtsaid 
organeid ja lihaseid ning lõpuks katta nad naha ja kar-
vadega.

HEIDUTUS JA REAALNE KAITSEVÕIME

Kuigi oleme osalised kollektiivkaitses nii NATO liikme-
na kui ka oma sõjalist võimekust suurendavas Euroopa 
Liidus, ei toimi riigikaitseks oluline heidutus siiski ise-
enesest. Sisuliselt jaguneb sõjaline kaitse kaheks oluli-
seks komponendiks: heidutus ja reaalne kaitsevõime. 
Heidutus on tegelikult psühholoogiline püüdlus. See 
on mäng võimaliku agressori ratsionaalsusel, kus talle 
peab jääma mulje, et rünnaku korral on tema kahjud 
suuremad kui oodatav kasu. Taktikalisel tasandil kasu-
tatakse heidutust petmisel, kus näiteks nõrgalt kaitstud 
suunda rajatakse pettepositsioone, võltsmiinivälju, 
tankimakette jne. Loomulikult ei piirdu heidutus ainult 
petmisega, vaid seda luuakse ka reaalsete jõudude lii-
gutamisega. Vastase kompanii, olles avastanud, et tema 
vastu liigub soomusbrigaad, on vägagi heitunud ja loo-
bub rohkem kui kindlalt oma esialgsest plaanist samas 
suunas edasi liikuda. Kõik see peab vastasele jätma 
mulje, et selles suunas liikudes on tegu sisuliselt ene-
setapuga. Heidutus põhineb seega alati vastase ratsio-
naalsusel ja usul. Selleks, et vastane üldse saaks kahelda 
oma võimes eesmärke saavutada, peab ta teadma, mis 
raskused teda ees ootavad või võivad oodata.

Samal põhimõttel tuleb käsitleda ka kollektiivkaitset 
rahuajal. See on siiski vaid deklaratsioon, ei midagi tõ-
siselt füüsilist siin ja kohapeal. Mida kindlameelsemad 
avaldused, seda reaalsem heidutus see on, kuid siiski 
tõenäoliselt mitte piisav. Eestit vallutada sooviv ülekaa-
lukas vastane analüüsib väga põhjalikult iga heidutuse 
tõsiseltvõetavust. Kas ka rünnakuotsused alati sellist 
analüüsi arvestavad, on raske öelda, sest alati ei ole ot-
sustajate emotsioonidel ja ambitsioonidel ratsionaalsu-

Sõjapidamine VI
Esmane kaitsevõime: tegelikkus ja doktriin

sega pistmist. Just otsustajad ehk inimesed on võtme-
sõna, sest ka meie võimaliku vastase kõrgeima tasandi 
otsustaja on siiski kõigest inimene, kes teeb strateegilisi 
otsuseid oma tunnetele, kogemustele ja muudele inim-
likele faktoritele tuginedes. Inimesel on vabadus heidu-
tusse uskuda või mitte. 

Seega on tõelise heidutuse aluseks alati reaalne kaitse-
võime. Kaitsevõime jaguneb Eesti puhul kaheks oluli-
seks komponendiks: esmane kaitsevõime (seni, kuni 
liitlased 5. artikli alusel appi tulevad) ja sellest hetkest 
alates ühisoperatsioon riigi territooriumi puhastami-
seks siia tunginud vastasest.3 Lihtne ja loogiline. Siiski 
vaid teoreetiliselt.

ESMANE ISESEISEV KAITSEVÕIME: MIS SEE ON JA KUI KAUA SEE 
PEAB KESTMA?

Olemuselt peab esmane iseseisev kaitsevõime tagama 
kiire reaktsiooniga Eesti sõjalise kaitse ja põhieeldused 
kollektiivkaitse rakendumiseks ka olukorras, kui Eestit on 
rünnatud ootamatult.4 Lisaks ütleb julgeolekupoliitika, et 
Eesti-vastase sõjalise tegevuse ennetamiseks ja tõrjumi-
seks kasutatakse totaalkaitse põhimõttel kõiki võimalusi, 
sh nii riigistruktuuride kui ka rahva jõupingutusi.5

Kuid kas me suudame ennast kaitsta seni, kuni appi tul-
lakse? See on keskne küsimus. Kaua see appitulek aega 
võtab? Ja pisut skeptilisemalt: kas üldse tullakse? Kui 

ei tuldagi ja piirdutak-
se vaid poliitiliste aval-
dustega, mis siis saab? 
Millised on plaan B ja C? 
Need on vaid osa küsi-
musi paljude riigikaits-
jate ja ka tavakodanike 

peades ning kindlaid vastuseid neile ei ole veel ühestki 
raamatust võtta. 

NATO esialgsetele plaanidele vastavalt on esimene toe-
tusüksus 5. artikli6 rakendumise korral NATO kiirrea-
geerimisjõud (The NATO Response Force ehk NRF), mis 
koosneb maa-, mere-, õhu- ja eriüksuse komponendist. 
Vastav üksus on kõrges valmisolekus, selle ametlik rea-
geerimisaeg on viis päeva käsu saamisest. Kokku on sel-
les üksuses hinnanguliselt ligi 25 000 sõjaväelast ja nen-
de varud võimaldavad pidada lahinguid kuni 30 päeva. 
Nende ülesanne on olla esimene jõud, luua võimalus 
ajas ja ruumis järgnevatele üksustele rünnaku all oleva 
riigi toetuseks. Seega peavad teised NATO riigid saama 
oma väeüksused lahinguvalmis ja rünnatud liikmesriigi 
territooriumile vähem kui 30 päevaga.7 Kas see ka reaal-
suses nii toimiks?

Just otsustajad ehk inime-
sed on võtmesõna, sest 

ka meie võimaliku vastase 
kõrgeima tasandi otsustaja 
on siiski kõigest inimene.

Sisuliselt jaguneb sõjaline 
kaitse kaheks oluliseks 

komponendiks: heidutus 
ja reaalne kaitsevõime. 
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Elus ei ole mitte midagi ideaalset, seega ei saa surm-
kindlalt loota ei viie- ega ka kolmekümnepäevasele 
abipaketile. Esmane kaitsevõime võib alati muutuda 
püsivaks kaitsetegevuseks, kus ajaraam on kaugelt üle 
30 päeva. Põhjused peituvad eelkõige poliitilistes män-
gudes ja ka liitlaste reaalses sõjalises võimekuses. 

IDEAALID JA TEGELIKKUS

Ei ole ka saladus, et tegelikult on liikmesriikidel NRFi 
mehitamisega probleeme ja seetõttu on ka uue kont-
septsiooni kohaselt vähendatud kiirreageerimisüksuse 
IRF (Immediate Respon-
se Force) suurust 14 000 
meheni.8 Pealegi ei ole 
siiani NRFi kasutatud 
kordagi sõjalises konf-
liktis, seega puudub 
selle efektiivsuse osas 
reaalne kogemus. Li-
saks saab liitlasvägede 
kaasamise tagada vaid liikmesriikide endi poliitiline ot-
sus, mis on alati ettearvamatu ja sõltuvuses paljudest 
erinevatest faktoritest, mille üle Eestil ei ole vähimatki 
kontrolli. 

Võtame kas või 2008. aasta Venemaa-Gruusia konflikti 
ja võrdluseks Eesti-Gruusia pikaajalised sõprussuhted. 
Rünnakute all ägav Gruusia oleks tõenäoliselt rohkem 
kui hea meelega võtnud vastu igasugust sõjalist abi, 
kuid meie piirdusime vaid poliitiliste avaldustega. Jah, 
legaalses mõttes ei olnud meil kohustust, sest Eestit ja 
Gruusiat ei seo vastastikkuse sõjalise toetamise leping, 
nagu on seda 5. artikkel, kuid põhimõtteliselt jätsime 
nad üksi. See oli poliitiline kaalutlus ja tõenäoliselt vä-
gagi ratsionaalne, mis lähtus Eesti riigi huvidest ja sellel 
ei olnud midagi pistmist Gruusiaga iseenesest. Mõist-
mata hukka meie otsustajaid, tahan vaid viidata või-
malusele, et selline olukord ei ole ka välistatud 5. artikli 
kehtivuse korral. Kunagi ei ole absoluutset garantiid ja 
see ongi reaalsus.

Kuid mis siis teha? Kas suudame ennast “esialgselt” 
kaitsta? Kuidas ja kui pikaks võitluseks peaksime val-
mistuma? Mis saab juhul, kui abi ei tulegi? Need on kü-
simused, millele iga sõdur ja kaitseliitlane tahab selget 
vastust. Mehed ja naised, kes peavad astuma sõja kor-
ral relvaga füüsiliselt vastu ülekaalukale vastasele, pea-
vad väga selgelt teadma eesmärke, kasutada olevaid 
ressursse ja kõikvõimalikke varuplaane. “Valge laeva” 
lootus ei võitle iseenesest, kibe reaalsus võib olla teist-
sugune, nagu rahvas ka varem on kogenud, ja just see 
sunnib planeerima ning arendama oma kaitsevõimet 
nii, nagu oleks esmane kaitsevõime tegelikult püsiv 
kaitsevõime.

Hiljuti arutlesin ühe Rumeenia koloneliga doktriinide 
ja esmase kaitsevõime üle. Ta väitis, et nende kaitse-
doktriin ja ettevalmistused riigikaitseks näevad ette sar-
naselt meile esialgset iseseisvat kaitsevõimet sõja korral 
ja seejärel osalemist kollektiivkaitses 5. artikli raames. 
Esmase kaitsevõime ajaline kestus on neil jaotatud põ-

himõtteliselt kahte kategooriasse: täielik tagatus ük-
sinda võitluseks esimeseks kuueks kuuks ja tagamata 
varudega, kuid planeeritud täiendavate hangetega 
kuni aastaks. Kaalutlus põhineb just poliitilistel fak-
toritel ja ettearvamatutel otsustusprotsessidel teistes 
NATO liikmesriikides füüsilise abi saatmiseks. Seega 
on Rumeenia planeerinud valmisoleku ja treenib ka 
relvajõudusid kaitsma kodumaad oma jõududega es-
mase kaitsevõime raames kuni aasta, kusjuures neil ei 
ole piirnevat geopoliitilist sõjalise ohu allikat. Mõtle-
mapanev, kas pole? Minu usutluse peale, et keda nad 
näevad vastasena, vastas ta vaid, et kaitse suund on 
orienteeritud itta.

MILLISED SÕJALISED OHUD MEID VARITSEVAD?

Kes on meie võimalik vastane ja mis ikkagi on sõjaline 
oht? Siin tuleks jällegi usaldada julgeolekupoliitikat kui 
kõrgeimat ja autentseimat alusdoktriini. Sellise taseme 
dokumendile kohaselt jääb viimane suhteliselt üldsõ-
naliseks ja poliitiliselt korrektseks ning ühtegi riiki ei 
näidata otsesõnu meie võimaliku ohuna. 

Siiski märgib julgeolekupoliitika järgmist: Venemaa 
on pidanud NATO kasvanud rolli julgeolekukoostöös 
ja NATO laienemist oma huvide vastu suunatuks. Ve-
nemaa määratleb oma huve suurriikliku seisundi taas-
tamise eesmärgist lähtudes ega hoidu kohati teravast 
vastandumisest teistele riikidele. Lisaks poliitilistele ja 
majanduslikele vahenditele on Venemaa oma eesmär-
kide saavutamiseks valmis kasutama ka sõjalist jõudu.9 
Kuid samas: Eesti-vastane sõjaline rünnak ei ole praegu 
ega lähitulevikus tõenäoline. Sellist ohtu ei saa pikemas 
perspektiivis siiski välistada.10

Ei ole just väga konkreetne juhis. Et nagu on siis sõjali-
ne oht või nagu ei ole ka? Läbi lillede vaadates Venemaa 
nagu võiks meid kunagi “kauges tulevikus” jälle rünnata. 
Väga hüpoteetiline ja ebaselge. Kuid toimiva riigikaitse 
planeerimiseks on vaja selgust ja konkreetsust, sest just 
see annab aluse analüüsiks, kuidas ja millega valmis-

tume sõja korral kodumaad 
kaitsma. Selgus olukorrast 
annab aluse võitlusviiside, 
organisatsioonistruktuuri, 
toetuse, koostöö, hangete ja 
kõige muu riigikaitsega seo-
tu parimaks planeerimiseks. 

Sõjaline valdkond on väga kulukas ning raha ja aja ka-
sutamine ostudeks või ettevalmistusteks millekski, mis 
tegelikult ei ole tõenäoline, võib olla hävitavate tagajär-
gedega. Ajaloolisel mälul põhinev emotsioon ei tohiks 
olla strateegilise planeerimise osa, vaid selle aluseks 
peab olema reaalne ja konstruktiivne analüüs koos sel-
gete definitsioonidega.11 

Tulles tagasi julgeolekupoliitikas öeldu juurde, on klas-
sikalise sõjategevuse võimalus praegu ja lähitulevikus 
(kui kaugele see omakorda ulatub?) ebatõenäoline. 
Muudest ohtudest on dokumendis käsitletud peami-
selt äärmuslike, kuritahtlike või vihkamisel põhinevate 
ideoloogiate levikut, küberrünnakuid, korruptsiooni, 

Elus ei ole mitte midagi 
ideaalset, seega ei 

saa surmkindlalt loota ei 
viie- ega ka kolmeküm-
nepäevasele abipaketile. 

Olemuselt peab esmane ise-
seisev kaitsevõime tagama 

kiire reaktsiooniga Eesti sõ-
jalise kaitse ja põhieeldused 
kollektiivkaitse rakendumi-
seks ka olukorras, kui Eestit 
on rünnatud ootamatult.
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terroriakte, loodusõnnetusi ja ka ohtusid, mis on suu-
natud meie liitlaste vastu ja mille puhul ka meil tekib 
kohustus appi minna (sõjalised operatsioonid välisriiki-
des).12 Isegi filtreerides välja ilmselged ohud, mille vas-
tu kaitsevägi ja Kaitseliit ei ole volitatud tegutsema, jääb 
alles päris korralik komplekt väga erineva iseloomuga 
probleeme: vähetõenäoline, kuid pikemas perspektiivis 
siiski välistamata konventsionaalne rünnak, mässutõr-
jeoperatsioonid välisriikides, loodusõnnetused, katast-
roofid ja tsiviilabi korras ka terrorismivastane võitlus 
võiksid olla need füüsilised valdkonnad, milles kaitse-
väelased ja kaitseliitlased peavad oskama efektiivselt 
tegutseda. Kas meil on luksust arendada kitsalt suuna-
tud väevõimeid iga probleemiga eraldi tegelemiseks või 
oleks vaja luua universaalsem doktriin? Jättes siiski kor-
raks kõrvale mittesõjalised ohud, vaatlen lühidalt just 
kauges tulevikus võib-olla võimaliku konventsionaalse 
sõja vastu seismise võimalusi.

HÜBRIIDSÕJA DOKTRIIN

Mida on meil vaja, et kaitsta ennast edukalt klassikalise 
sõja vastu? Kas kaevikusõda ja soomusformatsioonid 
on efektiivsed eelmainitud ohtude vastu Eesti seisuko-
halt, kelle inim- ja rahalised ressursid on väga piiratud? 
On inimesi, kes kahtlevad, et kas me üldse suudaksime 
ennast ise kaitsta. Olen veendunud, et suudaksime küll, 
kuid peame vabastama end “klassikalise sõja” raami-
dest ja lähenema oma kaitsevõime ehitamile pisut loo-
vamalt. Nagu deklareerib ka julgeolekupoliitika, kehtib 
totaalkaitseprintsiip13 ja kõik riigi ressursid pannakse 
mängu Eesti kaitsmiseks, seega on vaja vaid pisut laia-
põhjalisemat mõtlemist, kuidas seda kõige efektiivse-
malt teha.

Eesti kaitsevõime arendamise peamised suunad on:

tagada kontroll Eesti maismaaterritooriumi, territo-
riaalvete ja õhuruumi üle ning demonstreerida riigi 
suveräänsust;

arendada välja võime anda piisav eelhoiatus;

arendada välja sõjalise kaitse tagamiseks vajalik mo-
bilisatsioonisüsteem ning valmistada ette ja komp-
lekteerida reservüksused organiseeritud sõjaliseks 
kaitseks;

arendada välja ajakohased, ümberpaigutatavad, mo-
biilsed, jätkusuutlikud ning kiire reageerimisega üksu-
sed, mis suudavad läbi viia kaitsetegevust kogu riigi 
territooriumil ning osaleda operatsioonides väljas-
pool Eestit;

tagada valmisolek kollektiivkaitseoperatsiooni käivi-
tamiseks ja läbiviimiseks ning vastuvõtva riigi toetus 
liitlasvägedele.

Allikas: Eesti julgeolekupoliitika alused 2010, lk 14 (http://www.
vm.ee/sites/default/fi les/JPA_2010.pdf)

“Eesti julgeolekupoliitika alustes” välja toodud kait-
sevõime arendamise peamised suunad on konkreet-
sed püstitatud eesmärgid (kas ka piisavad, on oma-
ette küsimus), mis ei dikteeri meetodeid, kuidas neid 
saavutada. Planeerijatel on nüüdsest kaks võimalust: 

kasutada NATO klassikalisi ja külma sõja hõngulisi 
juhendmaterjale vajalike meetodite ning võimete pla-
neerimiseks või läheneda pisut loovamalt, arutledes ka 
kontseptsioonide üle, mida ametlikult veel käsiraama-
tutesse kirja pandud ei ole, kuid mis on tänapäevaste 
maailmatasemel sõjandusteoreetikute väitlusteema-
deks. Uskuge, paljud neist murravad lahti klassikali-
sest lähenemisest sõjapidamisele ja tunduvad vägagi 
loogilised. Mitmed teevad seda vaatenurgast, mida ja 

kuidas kasutavad neid 
lähenemisi läänevasta-
sed jõud, kuid just see 
võikski olla üks olulisi-
maid analüüsiteemasid. 
Kui mitteriiklikud (non-

state) jõud suudavad lüüa terveid Lääne koalitsioone 
Afganistanis ja Iraagis, siis võib vaid kujutleda, mida 
riigi poolt tagatud jõud samalaadsete lähenemistega 
suudaksid korda saata.14 

Üks parimaid doktriine väikeriigile suurema riigi vastu 
seismiseks võibki olla nn hübriidsõja kontseptsioon, 
kus konventsionaalsed meetodid on kombineeritud 
mittekonventsionaalsetega.15 Totaalkaitse ei tähenda 
üksnes kogu riigi materiaalsete ressursside kasutamist, 
vaid ka sõjategevuse arendamist terve operatsiooniala 
(antud juhul terve Eesti) ulatuses samaaegselt. Ehk siis, 
mida ebaselgem on rindejoon ja väiksemad sihtmärgid 
massilise vastase seisukohalt, seda raskem on tal ära 
kasutada oma tehnilist ülekaalu. Kaevikuliin, pataljo-
ni formatsioonid ja tagalarajatised on magusad siht-
märgid, mille vastu raketi- ja suurtükilöökide andmine 
põhjustab kaitsja massilisi kaotusi. Kaitstava ala ülekül-
vamine väikeste ja kergete, kuid kõrge lahinguvõimega, 
kiirelt liikuvate ning vajadusel hajuvate üksustega võtab 
ülekaalukalt vastaselt tema eelised. Eriti valusalt lööb 
see tema tagalaala, mis on n-ö eluliin lahingutegevu-
seks üldse. Rindejoone loomise vältimine ja terve maa 
katmine selliste väikeste, kuid teravate varitsustega on 
nagu valus komistustraat kui tahes suurele vastasele. 
Mitte kuskil ei ole turvaline, laskemoona ja muu eluks 
vajaliku veod on häiritud, puuduvad selged sihtmärgid, 
mida rünnata jne. See on klassikalise sõjapidaja õudus-
unenägu.

PLAAN B: ÜLEMINEK SISSISÕTTA

Isegi kui vastane seab eesmärgiks pealinna vallutamise, 
ei anna see talle ju iseenesest midagi peale sümboolse 
saavutuse. Kui linna tänavad muutuvad surmalõksu-
deks ja vägede baasid on pideva rünnaku all, ei oma 
sümboolika suurt tähtsust. Nähtamatu, kuid surmav 
vastane igal pool ümbruses pidevalt ahistamas lahin-
gujõude ja kurnamas logistikat on suurriigi relvajõudu-
dele suurem oht kui teise poole regulaarväed. Totaalse 
sissisõja vastu on massiarmee väheefektiivne. 

Olles realistid, peavad kaitseplaneerijad mõistma, et 
me ei saa oma soomusbrigaadi ja maakaitsepataljoni-
dega igavesti viivitada. Nende kontseptsioonid tuleks 
üles ehitada nii, et nad on klassikalistes ülesannetes 
vaid piiratud aja, samas säästes oma jõude. Kui ilmneb, 

Venemaa on pidanud NATO 
kasvanud rolli julgeoleku-

koostöös ja NATO laienemist 
oma huvide vastu suunatuks. 
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et abijõude ei saabu mõistlikus ajaraamis, peavad kõik 
sõjalised jõud transformeeruma sissideks ja asuma te-
gutsema eelnevalt kokkulepitud vastutusaladel üle ter-
ve maa. See peab olema ettevalmistatud süsteem ehk 
plaan B. 

Juhtroll siin peaks olema just Kaitseliidul ja eriti tema 
võitlusgruppidel, kes peaksid jääma agressiivsesse sis-
sirolli vastase tagalas juba sõja puhkemise algusest, 
muutes nii keeruliseks pealetungiva vastase logistika ja 
juhtimise esimesest sõjapäevast peale. See võikski olla 
Kaitseliidu võitlusgruppide peamine eesmärk – vaba jaht 
oma määratud territooriumil vastase “pehmete sihtmär-
kide” vastu. Regulaarvägede konventsionaalsete operat-
sioonide ratsionaalsuse lõppemisel võiksid väed laiali 
“pudeneda” ning liituda planeeritud ja ettevalmistatud 
korras juba tegutsevate võitlusgruppidega jätkamaks 
võitlust mittekonventsionaalselt. Sellise kontseptsiooni 
olemasolu iseenesest on juba tugev heidutus konvent-
sionaalse rünnaku vastu, sest ka vastane on realist ja kal-
kuleerib alati, ega oodatav tulu ületa kahju. 

KUIDAS VALMISTUDA HÜBRIIDSÕJA PIDAMISEKS?

Kõige aluseks on lihtne ja selge kontseptsioon, mis 
määrab kõigile jõududele omavahel seotud ülesanded 
ja eesmärgid. Seejuures on eesmärgid olulisemad kui 
ülesandes antud meetodid. Viimased omakorda an-
navad iga tasandi ülematele võimalusi rakendada oma 
initsiatiivi kästud eesmärkide saavutamiseks ka siis, kui 
seni tehtud taktikalised plaanid enam ei toimi. Totaal-
se ehk sellesama hübriidsõja pidamise kontseptsioon 
peab olema avalik dokument, lihtsalt ja arusaadavalt 
loetav praktiline juhis igale võitlejale. Iga üksikvõitleja 
tegevust peab juhtima strateegiline eesmärk, mitte vaid 
kaks astet kõrgema ülema seatu. 

Organisatsiooniliselt peame ka tegelikult ühinema, st 
kaitsevägi ja Kaitseliit moodustavad ühiselt Eesti kait-
sejõud, nagu see oli varem. Killustav ja arusaamatu on 
selle kahe jõu eraldamine juba seaduse tasandil.16 Riigi-
kaitseliselt on tegemist ühe ja ühise jõuga, mida ainu-
juhtimise põhimõttel peaks sõja korral juhtima kaitse-
jõudude ülemjuhataja. 
Et see aga võimalik oleks, 
on vaja selget juhtimist 
ja juhendamist juba ra-
huajal ettevalmistusi te-
hes, sest sõjatempos ei 
ole enam aega vajalikke 
mehhanisme luua. Iga-
sugused vahetegemised, 
kas kaitsevägi on parem 
ja tähtsam kui Kaitseliit, on lubamatud. Süsteem peab 
olema ühtne ja võrdsed võimalused tagatud kõigile rii-
gikaitsjatele. 

Selles mõttes oleks võib-olla parem, kui Kaitseliit oleks 
väeliigi staatuses, kuid kogu oma erisustega, võrdsel 
alusel maa-, õhu- ja mereväega. Eriti oluline on see res-
sursside jaotamise seisukohast. Ei ole põhjust kahelda, 
et just Kaitseliidu allüksused (ja eriti võitlusgrupid) saa-

vad tegelikult piirkondlikeks lahingutegevuse juhtideks 
hübriidsõja korral, kui on aeg rakendada plaani B.

Siia lõpetuseks, kuid kaugeltki mitte ammendavaks 
arutelupunktiks rõhutan juhtimis- ja väljaõppesüstee-
mi muutumise vajadust. Tugev iseseisvate väikeüksus-

te taktikaõpe koos sissi-
tegevuse alustega peaks 
saama iga ajateenija 
väljaõppe lahutamatuks 
osaks, kuid peamiseks 
võtmesõnaks on ülesan-
dekeskne juhtimine (ehk 
missioonitaktikad, Auft-

ragstaktik, mission command, manöövrisõja printsii-
bid), millest ka eelnevates selle sarja kirjutistes on juttu 
olnud ja põhjalikumalt tuleb kindlasti veel. 

Mida see filosoofia ja süsteem tegelikult tähendavad? 
Kas edukaks manöövrisõjaks on ka tegelikult vaja mas-
silist soomust ja suurt regulaararmeed? Võib-olla isegi 
mitte. Manöövrisõjas ei ole manööver pelgalt oma soo-
musrusika liigutamine vastase tagalasse tema süsteemi 
füüsiliseks hävitamiseks, vaid just agressori moraalse ta-
sakaalu segilöömine. Kui seda suudab teha agressiivsete 
ja kõrge võitlusvõimega sisside kohalolek igal pool ja igal 
ajal, on ka see manöövrisõda, seni kuni see soovitud ees-
märgid saavutab ning sunnib vaenlase kurnatuse tõttu 
meie kodumaalt lahkuma. Oleks aeg mõelda avatumalt 
kui NATO käsiraamatud ja eelmiste sõdade tehnikad. KK!

1 Kaitsevägi  (http://www.mil.ee/?menu=kaitsevagi&sisu=kaitsevagi) 
ja Kaitseliit (http://www.kaitseliit.ee/index.php?op=body&cat_
id=215). 

2 Eesti julgeolekupoliitika alused 2010, lk 8 (http://www.vm.ee/si-
tes/default/files/JPA_2010.pdf). 

3 Ibid., lk 13–14.

4 Eesti julgeolekupoliitika alused 2010, lk 13–14 (http://www.
vm.ee/sites/default/files/JPA_2010.pdf).

5 Ibid., lk 13.

6 Põhja-Atlandi lepingu 5. artikkel ütleb, et rünnaku korral lepin-
guosalise vastu rakendavad teised vajalikke abinõusid, mida nad 
peavad vajalikuks, sh relvajõudusid, et taastada ja säilitada Põhja-
Atlandi piirkonna julgeolek. Selles kontekstis ei sisaldu tegelikult 
sõjalise toetamise kohustust ja vajalikud abinõud otsustab siiski 
iga riik ise (https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=721221).

7 The NATO Response Force (http://www.nato.int/cps/en/natoli-
ve/topics_49755.htm?selectedLocale=en). 

8 Allied Command Operations Blog. The NATO Response Force 
– The Way Forward (http://acositrep.com/2009/08/04/the-nato-
response-force-the-way-forward/comment-page-1/).

9 Eesti julgeolekupoliitika alused 2010, lk 7 (http://www.vm.ee/si-
tes/default/files/JPA_2010.pdf).

10 Ibid., lk 8.

11 William S. Lind. Defending the Baltics (http://www.lewrockwell.
com/lind/lind147.html). 

12 Eesti julgeolekupoliitika alused 2010, lk 8, 9 (http://www.vm.ee/
sites/default/files/JPA_2010.pdf).

13 Ibid., lk 13. 

14 NB! Riiklike jõudude puhul kehtib alati reservatsioon, et ei saa 
kasutada diskrimineerivat jõudu ega minna vastuollu rahvusva-
helise sõjaõigusega. 

15 David Kilcullen. The Accidental Guerrilla: Fighting Small Wars in 
the Midst of a Big One. Oxford University Press 2009, lk 5, 6.

16 Vt kaitseväekorralduse seadust ja Kaitseliidu seadust.

On inimesi, kes kahtlevad, et 
kas me üldse suudaksime 

ennast ise kaitsta. Olen veen-
dunud, et suudaksime küll, 
kuid peame vabastama end 
“klassikalise sõja” raamidest 
ja lähenema oma kaitsevõime 
ehitamile pisut loovamalt. 

Toimiva riigikaitse planee-
rimiseks on vaja selgust 

ja konkreetsust, sest just 
see annab aluse analüüsiks, 
kuidas ja millega valmistume 
sõja korral kodumaad kaitsma. 
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Tekst: HEIGO VIJA

Gruusia-Venemaa sõjast on möödas kaks aastat. 
Konfliktiga otseselt või kaudselt seotud osapooled 
on välja öelnud oma seisukohad selle võimalike 

põhjuste, süüdlaste ja ka osapoolte sõjalise võimekuse 
kohta. Konfliktis osalenud relvajõududele on erinevad 
vaatlejad ja sõjalised eksperdid andnud erinevaid hin-
nanguid, mis nimetavad ühelt poolt üksuste professio-
naalsust ja teise äärmusena suutmatust täita püstitatud 
ülesandeid. 

Gruusia Rahvuskaart (edaspidi Rahvuskaart) tähis-
tab 20. detsembrit 1990. aastal loodud organisatsiooni 
ametliku aastapäevana. 19. augustil 1991 võrdusta-
ti Gruusia presidendi 
Zviad Gamsahurdia 
dekreediga Rahvuskaa-
rt siseministeeriumi 
üksustega. 1996. aastal 
viidi 2000-liikmeline 
Rahvuskaart iseseisva 
jalaväebrigaadi staatu-
ses kaitseministeeriumi alluvusse. Kaitseministeeriu-
mile allutatud Rahvuskaart hajutati väiksemate üksus-
tena Gruusia eri piirkondadesse. Alates 2007. aastast on 
Rahvuskaardi peamisteks ülesanneteks reservväelaste 
väljaõppe korraldamine rahuajal ja mobilisatsiooni lä-
biviimine kriisi korral ning sõjaajal.1

Rahvuskaarti ei saa Gruusia kontekstis käsitleda ainult 
kui esimest sõjaväelist struktuuri, mis osales Lõuna-Os-
seetia (1991) ja Abhaasia konfliktis (1992–1993), vaid ka 
kui olulist jõudu Gruusia sisepoliitilises võimuvõitlu-
ses. Rahvuskaardil oli 1991. aastal oluline roll Gruusia 
presidendi Zviad Gamsahurdia võimult tõukamises, 
kui osa Rahvuskaardi üksusi läks üle opositsiooni poo-
lele. Samuti deklareeris osa Rahvuskaardi liikmeid 23. 
novembril 2003 Thbilisis oma toetust nn rooside revo-
lutsioonis tuntuks saanud opositsiooniliikumisele, mis 
vastandas ennast president Eduard Ševardnadzele.2

GRUUSIA RELVAJÕUDUDE MODERNISEERIMINE

Gruusia relvajõudude moderniseerimist, mille algatas 
tegelikult president Eduard Ševardnadze, jätkas roo-
side revolutsiooniga võimule tulnud uuendusmeelne 
Gruusia valitsus eesotsas uue presidendi Mihheil Saa-
kašviliga. Selle käigus põrgati kokku probleemidega, 
mis olid tõsise taagana kaelas kogu Gruusia ühiskon-
nal, nagu üldine usaldamatus riigistruktuuride vastu, 
korruptsioon, väeosade vilets olme jms. Gruusia relva-
jõudude kehva maine tõttu proovisid kutsealused kõi-

Gruusia Rahvuskaart – 
sagartvelos erovnuli gvardia

kide vahenditega vältida ajateenistust. Teisest küljest 
võimaldasid Gruusia seadused kutsealusel osta endale 
ajapikendust ajateenistuse edasilükkamiseks, mis sage-
li lõppes sellega, et ostnud endale ajapikenduse, pääses 
kutsealune lõpuks üldse ajateenistusest. 

Viies läbi kiireid reforme, tegi Gruusia uus juhtkond 
palju, et parandada relvajõudude mainet ja tõhustada 
kutsealuste värbamist. Reformi tulemusena mitmekor-
distati Gruusia relvajõududele suunatavaid ressursse: 
soetati uut relvastust, parandati sõjaväelaste sotsiaal-
seid garantiisid, tõsteti märgatavalt kaadrisõjaväelaste 
palku ja rajati moodsaid sõjaväebaase. Gruusia relva-
jõudude ülesehitamiseks ja väljaõpetamiseks kaasati 
välisriikide instruktoreid ja nõunikke. 

Paralleelset Gruusia relvajõudude ülesehitamisega 
hakkas Gruusia juhtkond pöörama tähelepanu reserv-
väelastele. Näiteks kutsuti aastatel 2004–2006 õppeko-
gunemistele Lõuna-Osseetia administratiivpiiri ümb-
ruse külade 20–45 aasta vanuseid vabatahtlikke, reservi 
arvatud sõjaväelasi ja sõjaväekohuslasi. Õppekogune-
mised viidi läbi kolme nädala jooksul, mille lõpus arvati 
reservväelastest moodustatud 350-mehelised pataljo-
nid Rahvuskaardi alluvusse. Kokku moodustati õppe-
kogunemistele kutsutud reservväelastest 27 pataljoni.

Gruusia juhtkond kasutas reservväelaste õppekogu-
nemisi ka kui suurt avalike suhete projekti, mille ees-
märgiks oli parandada sõjaväelaste mainet, propagee-
rida professionaalse sõjaväelase elukutset ja kaasata 
kodanikke riigikaitsesse. Gruusia meedia edastas pea-

aegu alati uudise, kui reserv-
õppekogunemisel osales 
tuntud isikuid. Isiklikku ees-
kuju näitas ka Gruusia juht-
kond. Näiteks võttis 2004. 
aasta oktoobris reservväe-
laste õppekogunemisest osa 

siseminister Irakli Okruašvili,3 kes ei olnud varem sõja-
väeteenistust läbinud. 2006. aasta juulis veetis Gruusia 
president Mihheil Saakašvili kümme päeva oma puh-
kusest reservväelaste õppekogunemisel, tehes sellest 
piiriülese meediasündmuse.4 

RAHVUSKAARDI REFORM

Rahvuskaardi reformi läbiviimisel võeti arvesse välis-
ekspertide soovitusi. ISAB 2005 lõppraportis5 soovitati 
lõpetada Rahvuskaardi roll lahinguüksusena. Tule-
vasteks Rahvuskaardi ülesanneteks planeeriti reserv-
väelaste väljaõppe ja mobilisatsiooni läbiviimist ning 
tsiviilvõimude abistamist katastroofide ja erakorra-

Paralleelset Gruusia 
relvajõudude ülesehi-

tamisega hakkas Gruusia 
juhtkond pöörama tähe-
lepanu reservväelastele.

Rahvuskaarti ei saa 
Gruusia kontekstis 

käsitleda ainult kui sõjaväe-
list struktuuri, vaid ka kui 
olulist jõudu Gruusia sise-
poliitilises võimuvõitluses.
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liste sündmuste korral. 10. augustil 2006 tegi president 
Saakaš vili avalduse, milles ta rõhutas, et Gruusia peab 
olema valmis kasutama totaalkaitseks kõiki vahendeid 
ja selleks tuleb suurendada reservüksustesse määratud 
väljaõpetatud reservväelaste arvu kuni 100 000 meheni, 
andes sellega märku reservväelaste väljaõppe ja mobi-
lisatsiooni süsteemi reformi peatsest algusest. 26. det-
sembril 2006 tegi ta üliõpilastele suunatud avalduse, mil-
les rõhutas, et Gruusia relvajõududes on 1500 vakantset 
ohvitserikohta, viidates, et üliõpilastel on võimalik pärast 
kõrghariduse omandamist valida ohvitseri elukutse. 

27. detsembril 2006 jõustunud reservteenistuse sea-
duse järgi jaguneb teenistus reservis kolme kategoo-
riasse: 

aktiivne reserv ehk kõrget lahinguvalmidust hoidvad 
regulaarset ettevalmistust saavad üksused; 

Rahvuskaardi reserv, mis koosneb aastatel 2004–
2006 moodustatud territoriaalpataljonidest, mille 
ülesandeks lahinguolukorras oleks tagalatoetus re-
gulaarüksustele; 

individuaalne reserv, mis on vajalik regulaarüksuste 
rotatsiooniks ja regulaarüksuste isikkoosseisu täien-
damiseks. 

Reservteenistuse seadus kohustas kõiki 27–40-aasta-
seid kodanikke osalema reservväelasena sõjaväelises 

väljaõppes ja läbima kohustusliku 18-päevase õppe-
kogunemise. Seadus tagas õppekogunemisel osaleva-
tele reservväelastele töökoha säilimise ja sotsiaalsed 
garantiid. Seadus võimaldas vabastada ajateenistusest 
üliõpilased, kes lisaks ühele kohustuslikule 18-päeva-
sele õppekogunemisele osalevad veel kahel järjestikul 
aastal 18-päevastel õppekogunemisel. Kohustuslikust 
reservväelase väljaõppest vabastati naised, riigile olu-

liste infrastruktuuride 
töötajad, õiguskaitse-
teenistuste töötajad, 
maapiirkondade arstid, 
vaimulikud, diplomaa-
did ja välismaal tööta-
vad kodanikud. Riikliku 
sunnina oli reservväela-
sele, kes esmakordselt 
jättis õppekogunemisele 

ilmumata, võimalik määrata rahatrahv 500–1000 lari 
(~3250–~6500 krooni), teistkordsel ilmumata jätmisel 
nägi seadus ette kuni üheaastase vabadusekaotuse. 
Kuigi Gruusia parlament hääletas üksmeelselt kohus-
tusliku reservteenistuse poolt, ei pooldanud kõik par-
lamendisaadikud oma hilisemates arvamustes vastu-
võetud seadust. Opositsioonipoliitikud nägid ohtu, et 
kohustuslik reservväelaste süsteem võib korrumpeeru-
da, sest see hõlmas võimalikust potentsiaalsest 300 000 
reservväelast ainult 100 000.6
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HQ

HQ

HQ
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Joonis 1 
RAHVUSKAARDI KERGEJALAVÄEPATALJONI STRUKTUUR (2007)

Tulevasteks Rahvuskaardi 
ülesanneteks planeeriti 

reservväelaste väljaõppe ja 
mobilisatsiooni läbiviimist 
ning tsiviilvõimude abistamist 
katastroofide ja erakorra-
liste sündmuste korral.
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Alates 2007. aastast on Rahvuskaardi ülesanneteks 
maaväe reservväelaste väljaõppe korraldamine, re-
servväelaste mobilisatsiooni organiseerimine ja läbi-
viimine, tsiviilvõimudele abi andmine katastroofide ja 
õnnetuste tagajärgede leevendamiseks, võõrustajariigi 
operatsioonide ning sõjaolukorras ka regulaarüksuste 
toetamine. Gruusia relvajõud nägid ette nelja Rahvus-
kaardi kadreeritud brigaadi moodustamist, mis rahuajal 
täidavad reservväelaste 
väljaõppebaaside üles-
andeid. Brigaad koosnes 
Rahvuskaardi piirkond-
likest kergejalaväepatal-
jonidest.7 

Rahvuskaardi kergejala-
väepataljoni koosseisu oli ette nähtud 500 võitlejat (36 
ohvitseri ning 460 sõdurit ja allohvitseri), see koosnes 
neljast jalaväekompaniist ning staabi- ja tagalakom-
paniist. Jalaväekompanii koosseisu oli ette nähtud 108 
võitlejat (viis ohvitseri ning 103 sõdurit ja allohvitseri) 
ning jalaväerühm pidi koosnema 30 võitlejast (üks oh-
vitser ning 29 sõdurit ja allohvitseri).

RESERVVÄELASTE VÄLJAÕPE

2007. aasta märtsis alustati ühtlustatud programmiga 
18-päevaste reservväelaste õppekogunemiste läbivii-
mist. Algselt planeeriti 31. märtsist kuni 28. novembrini 
2007 korraldatavatel õppekogunemistel välja õpetada 
25 000 reservväelast, kellest pidi moodustatama 50 ker-
gejalaväepataljoni.8 Hilisemad arvud näitavad, et 2007. 
aastal jõuti tegelikult välja õpetada 20 000 reservväelast 
ning aastatel 2007–2008 kokku 28 000 reservväelast. Pä-
rast 18-päevase väljaõppe läbimist arvati reservväelane 
aktiivse reservi koosseisu ning talle väljastati sõjaväelase 
isikutunnistus ja individuaalsed tunnusplaadid. 2008. 
aastal läbis osa kergejalaväepataljone kaheksapäevase 
täiendõppe, nende koosseisu arvatud reservväelased 
olid 2007. aastal läbinud 18-päevase õppekogunemise.9 
Lisaks alustati 2008. aastal ka erinevate erialakursuste 
korraldamist. 

STANDARDISEERITUD 18-PÄEVASE RESERVVÄELASTE 
ÕPPEKOGUNEMISE ÜLESEHITUS
1. päev Formeerimine

2.–4. päev Laskeväljaõppe 

6.–13. päev Taktika

14. päev Pioneeriharjutused

15. päev Vaenlase relvastuse, tehnika ja taktika tut- 
 vustus

16. päev Esmaabi ja üleelamine

17. päev Väliharjutus

18. päev Lahkformeerimine

Kergejalaväepataljonide allüksuste ülemate kohad pla-
neeriti täita tegevteenistuses olevate ohvitseride, re-
servohvitseride või tulevaste ohvitseridega, kes pidid 
läbima spetsiaalse kümnenädalase Rahvuskaardi rüh-
maülema kursuse. Kui reakoosseisu kuuluvate reserv-

väelaste massilist väljaõpet alustati 2007. aastal, siis 
kergejalaväepataljoni rühmaülemate väljaõpe planee-
riti alles 2008. aastasse.

Gruusia relvajõud nägid 
ette nelja Rahvuskaardi 

kadreeritud brigaadi moo-
dustamist, mis rahuajal 
täidavad reservväelaste 
väljaõppebaaside ülesandeid.

Reservväelase tunnusplaadid.

Ees- ja perekonnanimi

Relva number

Reservväelase isikukood

Veregrupp

RAHVUSKAARDI KERGEJALAVÄEPATALJONI RELVASTUS JA 
VARUSTUS

Rahvuskaardi kergejalaväepataljonide varustus koosnes 
endise Nõukogude Liidu ja nn Ameerika päritolu varus-
tusest. Nende relvastusse kuulusid endise Nõukogude 
Liidu päritolu relvad: automaadid AKM (488 tk), kuuli-
pildujad PK (12 tk), granaadiheitjad RPG-7 (12 tk) ja püs-
tolid PM (3 tk). Vaadeldes kergejalaväepataljoni struk-
tuuri ning tabelrelvastusse kuuluvate kuulipildujate ja 
granaadiheitjate arvu, oli igale kergejalaväerühmale ette 
nähtud üks kuulipilduja ja üks granaadiheitja. Arvesta-
des ettenähtud tabelrelvastust ja varustust, siis selle järgi 
kergejalaväepataljonil iseseisev tankitõrje- ja transpordi-
võime puudus. Reservväelaste õppekogunemise ja mo-
bilisatsiooni korral oli 
kohalik omavalitsus 
kohustatud tagama 
reservväelaste trans-
pordi sihtkohta.10

Reservväelasele väljas-
tatav isiklik varustus 
erines regulaarüksuste 
sõdurite varustusest, 
nt ei olnud reservväe-
lasel lahingurakmeid. 
Reservväelasele oli 
isikliku varustusena 
ette nähtud teraskiiver, 
jalaväelabidas, paar 
nöörsaapaid, üks väli-
vormikomplekt, telk-
mantel, söögiriistad, 
veepudel, tekk ja me-
tallraamiga seljakott.11

GRUUSIA-VENEMAA SÕDA. MOBILISATSIOON

Hinnangud Rahvuskaardi üksuste (reservväelastest 
moodustatud üksused) võimekuse kohta on Gruusia-
Venemaa relvastatud konflikti võtmes üldjuhul olnud 
tagasihoidlikud. Heidi Tagliavini12 juhitud teabekogu-
mismissiooni raporti järgi ei olnud mobiliseeritud re-

Reservväelane Gori linnas 9. augustil 
2010. 
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servväelastel Gruusia-Venemaa konflikti lahingutegevu-
ses olulist rolli. Kui järgida reservväelaste kontseptsiooni, 
siis neist moodustatud üksusi valmistati ette ja plaaniti 
kasutada eelkõike regulaarüksuste toetusüksustena, 
mitte otseselt lahinguüksustena. Kuigi osa reservväelas-
test mobiliseeritud üksusi viidi 8. augusti 2008 õhtuks 
ka Lõuna-Osseetia küladesse, kust olid juba läbi läinud 
Gruusia regulaarüksu-
sed, ei osalenud reserv-
väelased siiski otseses 
lahingutegevuses.13 

Positiivse poolena saab 
esile tuua, et mobili-
satsioon 8. augustil 2008 ikkagi algas ja reservväelased 
ilmusid mobilisatsioonipunktidesse. Mobilisatsiooni-
punktidesse ilmunud reservväelastele suudeti baasi-
dest väljastada ettenähtud varustus ja relvastus. Gruu-
sia tsiviiladministratsioon suutis kiiresti reageerida ja 
tagada sõidukid reservväelaste transportimiseks mobi-
lisatsioonipunktidest sihtkohta. 

Kokku mobiliseeriti 12 634 reservväelast, kellest hukkus 
üheksa, neist seitse Senakis pommitamise tagajärjel ja 
kaks Goris.14 Kui võrrelda mobiliseeritud reservväelaste 
arvu aastatel 2007–2008 uue reservväelase programmi 
järgi 18-päevastel kursustel ja 8-päevastel täiendus-
kursustel väljaõpetatud reservväelaste omaga, torkab 
silma, et mobiliseeriti umbes pooled uue reservväe-
laste ettevalmistuse süsteemi järgi väljaõpet saanud 
reservväelasted. Tõenäoliselt osa reservväelasi vältis 
mobilisatsiooni ja jättis mobilisatsioonipunkti ilmu-

mata. Näiteks Thbilisis Lokomotivi staadionil mobili-
seeritud reservväelase poolt Gruusia Inimõiguste Kes-
kusele antud tunnistuste järgi ilmus 8. augustil 2008 
mobilisatsioonipunkti kohale kuus reservväelast sellest 
600-liikmelisest pataljonist, mille koosseisu ta kuulus. 
Mobilisatsioonipunkti tegevus oli halvasti korraldatud, 
näha ei olnud ühtegi vormis sõjaväelast, ka puudusid 
mobiliseeritavate nimekirjad.15 

Gruusia Vabariigi parlamendi juurde moodustatud 
Gruusia-Venemaa relvastatud konflikti põhjusi ja taga-
järgi hindava ajutise erikomisjoni ees tunnistusi andnud 
Gruusia kõrgemad sõjaväelased ja riigiametnikud väit-
sid, et sisuliselt olevat kogu reservväelaste süsteem ol-
nud ebaefektiivne. Gruusia endine kaitseminister David 
Kezerašvili väitis 27. oktoobril 2008 oma tunnistuses eri-
komisjonile, et reservväelastest moodustatud üksused 
ei õigustanud ennast. Reservväelaste juhtimises valitses 
segadus ja korralagedus, mille põhjuseks oli eelkõige 
kompetentsete ohvitseride nappus Rahvuskaardis. 

Gruusia relvajõudude endine ühendstaabi ülem Zaza 
Gogava väitis 28. oktoobril 2008 erikomisjonile antud 
tunnistuses, et ei saa väita, nagu olnuksid reservüksused 
nõrgim osa relvajõududest, vaid lihtsalt sellist osa ei ol-
nud relvajõududel kunagi varem eksisteerinud. Peamine 
probleem reservväelastest moodustatud üksustega seis-
nes puudulikus juhtimises ja kontrollis, mis tegelikult oli 
Gruusia relvajõudude ühendstaabi süü.16 

Rahvuskaardi koostatud konfliktijärgses analüüsis mär-
giti kolme peamist probleemi reservväelaste süsteemis. 

Reservväelasele väljastatav 
isiklik varustus erines 

regulaarüksuste sõdurite 
varustusest, nt ei olnud re-
servväelasel lahingurakmeid.

Mobiliseeritud Gruusia reservväelased.
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Esiteks oli suur osa reservväelastest üliõpilased, kellel 
puudusid igasugused varasemad sõjaväeteenistuse 
kogemused. Reservväelaste väljaõpe oli liiga lühike ja 
seega ebapiisav. Kaadriohvitseride arv reservväelastest 
moodustatud kergejalaväepataljonis oli liiga väike – viis 
kaadriohvitseri 500 reservväelase kohta.17

Kokkuvõttes võib tõdeda, et Gruusia poliitilise juht-
konna ettekujutus Rahvuskaardist ja selle tegelik kont-
septsioon ei langenud kokku. Gruusia kõrgemal polii-
tilisel tasemel tähendas Rahvuskaardi reform 100 000 
lühiajalist ettevalmistust saanud reservväelast, keda 
propageeriti avalikkusele kui tõhusat riigikaitselist 
instrumenti. Tegelikult oli tegemist toetusüksustega ja 
uute sõdurite värbamisbaasi loomisega Gruusia relva-
jaõududele.

RAHVUSKAARDI REFORM. UUS VISIOON

Gruusia-Venemaa sõda näitas, et senine poliitiline et-
tekujutus Rahvuskaardist kui tõhusast heidutusmeh-
hanismist, mis loodi põhimõttel “ruttu ja palju”, ei õi-
gustanud ennast. Rahvuskaardi poolt välja töötatud ja 
13. oktoobril 2009 avalikkusele arutlemiseks esitletud 
reservväelaste süsteemi uus visioon teeb sisuliselt kan-
napöörde endisest reservväelaste süsteemist.18 Uueks 
eesmärgiks seati väiksem, aga hästi välja õpetatud, juhi-
tud ja varustatud reserv. Reservväelaste süsteemi refor-
mimiseks optimeeritakse Rahvuskaardi infrastruktuuri, 
neljast-viiest kadreeritud brigaadist jäävad esimeses 
etapis (aastatel 2010–2013) aktiivseks kaks: lääne suu-
nas Senaki 10. kadreeritud kergejalaväebrigaad ja ida 
suunas Telavi 20. kadreeritud kergejalaväebrigaad. Esi-
meses etapis (aastatel 2010–2013) planeeritakse õpeta-
da uue süsteemi järgi välja 3000–4000 reservväelast.19

Kadreeritud kergejalaväebrigaad hakkab koosnema 
Rahvuskaardi kergejalaväepataljonidest, mille isik-
koosseisu suuruseks on planeeritud 520 võitlejat, neist 
72 on kaadrisõjaväelased, kes hakkavad täitma välja-
õpetamise, juhtimise ja 
hindamise ülesandeid. 
Rahvuskaardi kergejala-
väepataljoni staabi juur-
de on planeeritud rühm, 
kuhu kuuluvad meditsii-
nipersonal, pioneerid ja 
sidespetsialistid. Uue reservteenistuse kontseptsiooni 
järgi vähendatakse reservväelaste kategooriaid kolmelt 
kahele. Uus reservteenistus koosneb kahest kategoo-
riast: kohustuslik reservteenistus ja vabatahtlik reserv-
teenistus. Kohustuslikku reservteenistusse kuuluvad 
kuni 45. eluaastani kõik endised sõjaväelased, kes on lä-
binud ajateenistuse või lepingulise teenistuse Gruusia 
relvajõududes, siseministeeriumi sõjaväestatud üksus-
tes, piirivalves või riigi valveteenistuses. Vabatahtlikus 
reservteenistuses saavad osaleda kõik kodanikud alates 
27. eluaastast. Vabatahtliku reservteenistusega saavad 
soovi korral liituda ka kõik reservväelased, kes läbisid 
aastatel 2007–2008 18-päevase kohustusliku reservväe-
lase väljaõppe. Vabatahtlikku reservteenistusse kuulu-
va kodanikuga sõlmitakse nelja-aastane leping. 

Rahvuskaardi poolt välja 
töötatud uus reservteenis-

tuse kava tugineb eelkõige Ve-
nemaa-Gruusia sõjas esile tul-
nud probleemide analüüsile.

RESERVVÄELASE VÄLJAÕPE

Reservväelaste väljaõpe jaguneb kaheks: lahinguõpe, 
kus tehakse ka koostööharjutusi regulaarüksustega, 
ning väljaõpe tegutsemiseks hädaolukordades koos 
tsiviiladministratsiooni ja muude struktuuridega. Sõl-
mitava lepingu järgselt osaleb tulevane reservväelane 
nelja aasta jooksul kuni 200 päeva õppekogunemis-
tel. Reservväelast kutsutakse õppekogunemisele kuni 
45 päevaks aastas, erakorralistel juhtudel lisaks veel 
viieks päevaks. Reservväelase väljaõpe hakkab toimu-
ma sesoonselt, näiteks esimesel aasta kevadel, teisel 
aastal suvel jne. Nelja-aastase väljaõppe läbinud re-
servväelasele väljastatakse vastav tunnistus ja ta arva-
takse reservi kui I klassi reservväelane.

Joonis 2
RESERVVÄELASE NELJA-AASTANE VÄLJAÕPPETSÜKKEL

I AASTA II AASTA III AASTA IV AASTA

45 päeva 45 päeva 36 päeva 28 päeva

Näide planeeritud 45-päevasest väljaõppest

Üksikvõitleja harjutused

Jao harjutused

Rühma harjutused

Kompanii harjutused

Pataljoni 
harjutused

JUHTIMINE JA KONTROLL

Rahvuskaardi üksuste juhtimise ja kontrolli paran-
damiseks planeeritakse komplekteerida kohad alates 
jaoülematest kaadrisõjaväelastega. Rahvuskaardi koos-
seisus teenistuses olevate kaadrisõjaväelaste väljaõpe 
korraldatakse koos Gruusia relvajõududega, kusjuu-
res 10% väljaõppekohtadest peab olema reserveeritud 
Rahvuskaardile.20

SOTSIAALSED GARANTIID

Reservväelasele laienevad nelja aasta jooksul Gruusia 
relvajõudude sotsiaalsed garantiid, nt meditsiiniline tee-
nindus. Õppekogunemisel osalemise ajal säilib reserv-
väelasel töökoht ja talle makstakse Gruusia kaitseminis-
teeriumi töötasu: kuutasu 700 lari (~4550 krooni) ja 1100 
lari (~7150 krooni) 45-päevase õppekogunemise eest.21

RELVASTUS JA VARUSTUS

Rahvuskaardi üksustel on nüüd võrreldes 2008. aasta-
ga kasutada ajakohasem üksikvõitleja varustus. 2009. 
aastal Gruusia kaitseministeeriumi ametlikel fotodel 
on näha, et õppekogunemisel osalevatel võitlejatel on 
lahingurakmed ja kevlarkiivrid. Gruusia iseseisvuspäe-
va paraadil 26. mail 2010 oli Rahvuskaardi üksus varus-
tatud Gruusia relvajõudude uue välivormi, lahingurak-
mete ja M4 automaatidega.
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Uue reservväelaste süsteemi kohaselt hoiustatakse 
Rahvuskaardi kergejalaväepataljoni relvastus brigaadi 
ladudes. Isiklikku varustust hoiab reservväelane tulevi-
kus oma elukohas, mis ühtlasi vähendab Rahvuskaardi 
varustuse hoiustamise kulusid ja suurendab reservväe-
laste reageerimiskiirust hädaolukordades.

LÕPPSÕNA

Rahvuskaardi reformimisega seotud probleeme ei saa 
vaadelda kui eraldiseisvaid nähtusi, vaid ainult koos 
Gruusia relvajõudude arenguga. Kritiseerides Rahvus-
kaardi võimekust Venemaa-Gruusia sõja kontekstis, ei 
saa unustada, et reformide läbiviimisel arvestati välis-
ekspertide ja nõunike soovitustega, millele lisandus ka 
Gruusia poliitilise juhtkonna surve. Rahvuskaart läbis 
oma võimekustesti äärmuslikes tingimustes sõja ja mo-
bilisatsiooni kaudu. Rahvuskaardi poolt välja töötatud 
uus reservteenistuse kava tugineb eelkõige Venemaa-
Gruusia sõjas esile tulnud probleemide analüüsile ja 
arvestab võrreldes varasemaga rohkem kohalikku eri-
pära. Jääb üle ainult loota, et see on tõsine edasiminek 
plaanides, varustuses, relvastuses ja väljaõppes. Milli-
seks kujuneb Gruusia Rahvuskaardi efektiivsus pärast 
järjekordset reformi, näitab aeg. KK!
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Rahvuskaardi üksus Thbilisis paraadil 26. mail 2010.

Fo
to

: I
R

A
K

LY
 J

E
P



KAITSE KODU! NR 6’ 2010 43

NAISKODUKAITSE

Tekst: NELE SARRAPIK 

Naiskodukaitse tähistas 29. au-
gustil Olustvere mõisas orga-
nisatsiooni 83. aastapäeva. 

Piduliku aktusega alanud üritusel 
osales umbes 150 naiskodukaitsjat 
ja kutsutud külalist üle Eesti. 

RAHULOLU PAKKUV AASTA

Aktuse traditsiooniline osa – Nais-
kodukaitse esinaise aastat kokku-
võttev kõne – oli sedapuhku eriti 
sisukas ja organisatsiooniga rahul-
olev, sest aasta jooksul on palju 
märkimisväärseid tegusid tehtud 
ja nii mõnegi erakordse asjaga hak-
kama saadud. Esinaine Airi Neve 
tõi esimesena välja Naiskodukait-
se arengukava, mis sündis suure 
hulga naiskodukaitsjate koostöös 
ja seab kindlad sihid, kuhu poole 
liikuda. 

Ka pidas esinaine märkimisväär-
seks Naiskodukaitses sel aastal läbi 
viidud küsitlusi. “See oli mulle väga 
õpetlik kogemus. Ühelt poolt olen 
saanud kinnitust, et meil on tõe-
poolest kõrge organisatsioonikul-
tuuriga kollektiiv, kus kommunikat-
sioon toimib ja liikmed tunnevad 
vastutust organisatsioonis toimuva 
eest. Erinevad hinnangud olid era-
kordselt kõrged ja rahulolu organi-
satsiooniga võrdlemisi suur. Teisalt 
ilmnesid ka mitmed kitsaskohad, 
millele saame üha enam tähelepa-
nu pöörata ja millega tuleb kõvasti 
töötada nii minul isiklikult kui ka 
kõikidel juhtidel ringkondades,” sõ-
nas Neve. 

Aasta märksõnadena tõi Neve väl-
ja veel esmakordselt korraldatud ja 
hästi õnnestunud juhtide suvelaag-
ri, Naiskodukaitse avalike suhete 
kursuse, mida on juba kaks korda 
läbi viidud, ja rühmaparameediku 
erialakursuse Kaitseliidus, mis sel 
sügisel alustab ning kogu Kaitselii-
du meditsiiniväljaõppele uue kvali-
teedi annab. Ilmselt kõige nähtava-
maks tegi Naiskodukaitse sel aastal 
Tallinna ringkonna korraldatud fo-
tokonkurss “Eesti naise uskumatud 
tegemised”. 

Naiskodukaitse tähistas aastapäeva

Kõnes märkis esinaine ära veel pal-
ju tublisid tegusid ja tõdes, et kõiki 
märkimisväärseid asju ei jõuagi ette 
lugeda. 

NAISKODUKAITSE ON KAITSELIIDULE 
OLULINE

Kaitseliidu peastaabi ülem kolo-
nelleitnant Kajari Klettenberg kiitis 
enne sõnavõttu naiskodukaitsjate 
hümnilaulmisoskust, mis pida-
da tegema silmad ette Kaitseliidu 
meestele. Seejärel edastas ta nais-
kodukaitsjatele Kaitseliidu ülema 
sõnumi: “Naiste roll riigikaitses on 
ülioluline. Mehed, kes nii ei arva, ei 
peaks olema sõjaliste juhtide seas.”

Kolonelleitnant Klettenberg tunnis-
tas, et Kaitseliidu suure pere dünaa-
mikat analüüsides selgub, et palju-
des valdkondades Kaitseliidu sees 
on just Naiskodukaitse esirinnas. 
“See ei puuduta ainult liikmeskon-
na kasvu, vaid ka väljaõpet, aktiiv-
sust vabatahtlikus tegevuses, koos-
tööd Kaitseliidu sees ja väljapoole 
jne,” täpsustas peastaabi ülem.

Ta kinnitas, et naiste roll sõjalises 
ja mittesõjalises plaanis on Kait-
seliidule eluliselt vajalik. “Ärgem 
unustagem, et meie ülesanne on 
kaitsealase kultuuri ja hoiakute 
kujundamine ning kodanikuühis-
konna põhiväärtuste peegeldami-

ne ühiskonnas. Naiskodukaitses 
on täna tuumik, kes teeb väga head 
tööd,” lausus kolonelleitnant Klet-
tenberg ja õnnitles naiskodukaits-
jaid aastapäeva puhul.

LIILIARISTID PARIMAILE

Naiskodukaitse 83. aastapäeva aktu-
sel anti üle ka III klassi Liiliarist Ma-
rika Kallemaale Jõgeva ringkonnast 
ja Merike Jürjole Tallinna ringkon-
nast ning kõigi kohalviibijate hõise-
te saatel Liiliaristi Hõberist Andrus 
Lehtmetsale, kes on andnud suure 
panuse Naiskodukaitse meditsiini-
väljaõppe arendamisesse. Tänati ka 
teisi sel aastal silmapaistvalt tubli-
sid liikmeid.

Aktusel esines vahepaladega Indrek 
Kalda, kes kogu saali endaga koos 
kaasa laulma haaras. Ju ta teadis, 
et naiskodukaitsjad on üks laulu-
lembene kooslus. Aktusel said sõna 
kõik õnnitleda soovijad. Muu hul-
gas kinkisid Naiskodukaitse Lääne 
ringkonna naised Airi Nevele moe-
ka omatehtud kübara. Ametlikule 
osale järgnes suupistelaud ja sil-
marõõmu pakkusid esinejad tant-
sukollektiivist Samm Sassis. Kogu 
pärastlõuna oli naiskodukaitsjatel 
ja külalistel võimalus tutvuda Olust-
vere mõisa ja pargiga ning külasta-
da mõisa keraamika- ja klaasikoda 
ning muuseumi. KK!
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Naiskodukaitse aastapäeval tunnustati esmaabiõpetajat Andrus Lehtmetsa.
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NAISKODUKAITSE

Tekst: TIIA METTUS, 
Naiskodukaitse Järva ringkonna 
instruktor

Hoolimata üsna sügisesest ja vih-
masest ilmast kogunesid 18. ja 
19. septembriks Kirna õppekes-

kusesse üks kodutütarde ja 13 nais-
kodukaitsjate võistkonda, et panna 
proovile esmaabialased teadmised 
ja oskused. Neljaliikmelised nais-
konnad lahendasid mitmesuguseid 
ülesandeid alates teooriatestidest 
kuni keeruliste olukorraülesanne-
teni. Esmaabivõistluse eesmärk oli 
testida ja arendada naiskodukaits-
jate esmaabioskusi, et tagada nen-
de võime ohuolukorras targalt ja 
tõhusalt tegutseda.

AARETEJAHT ÜLESANNETE OTSINGUL

Esimesel päeval läbisid võistkon-
nad aaretejahi raja. Aaretejaht ku-
juneski esmaabivõistluse kõige 
menukamaks ja meeleolukamaks 
võistlusalaks. Aareteks olid mõis-
tagi esmaabialased ülesanded. Nii 
tuli rajal lahendada ristsõna, näida-
ta teadmisi inimkeha anatoomiast 
(tunda siseelundeid ja luustikku), 
rullida aja peale sidemerulli, tun-
da ära ja jätta meelde esmaabi ja 
hügieeniga seotud vahendeid ning 
teha võistkonnakaaslasele rõhk- ja 
tanuside. 

Samal ajal täitis osa võistkondi tes-
ti, mis näitas osalejate teoreetilisi 
teadmisi. Praktilistest ülesannetest 
tuli esimesel võistluspäeval lahen-
dada veel üks olukorraülesanne: 
evakueerida kannatanu ja tegel-
da elustamisega. Pärast ülesannet 
andis naiskodukaitsja Kersti Pod-
mošenski ülevaate tänapäevastest 
elustamisvõtetest.

Õpitubades käsitletavad teemad 
olid vajalikud igale naisele ja emale. 
Põhjalikult selgitati, mida teha ko-
dus palavikus lapsega, milliste va-
henditega saab palavikku alandada 
ja millal on vajalik pöörduda kiirabi 
poole. Koduapteegi õpitoas räägiti 

Esmaabivõistlus innustas edaspidigi
võistlustel ja õppustel osalema

igas kodus vajaminevatest esmaabi-
vahenditest. Korrati veel hädaabi-
kutset ja arutleti, kuidas juhendada 
kiirabi tulekut väga keerulisse koha, 
näiteks kauges metsakülas elava va-
natädi juurde.

PÜHAPÄEV MÖÖDUS KATASTROOFILISELT

Teisel võistluspäeval võis mõnele 
juhuslikule möödujale tunduda, et 
ta on sattunud tõelisele katastroo-
fipaigale. Müstilisel kombel oli ini-
mene jäänud auto alla just samal 
ajal, kui teine lõi puukuuris endale 
kirvega jalga ja tollele mehele appi 
tõtanule kukkus selga puuriit. Kõi-
ge tipuks oli majas eelmisel õhtul 
hoogsalt pidu pidanud seltskond, 
mille üks liige oli rõdult alla kuk-
kunud ja kaks ennast vägijookidest 
teadvusetuks joonud. Võistkonda-
del tuli kordamööda kõikides olu-
kordades oma parimate teadmiste 
kohaselt esmaabi anda. 

Olukorraülesanded panevad proo-
vile klassitunnis omandatud teo-
reetilised teadmised. Väga hästi la-
vastatud situatsioon ja oskuslikult 
mängitud rollid viivad osalejad 
justkui tõelisele õnnetuspaigale, 
kus vahel unustataksegi, et tegu on 
lavastusega. Pärast oma etteaste 
sooritamist oli võistlejatel võimalus 
jälgida ka järgmise võistkonna te-

gevust. See võimalus sai võistlejate 
tagasidet lugedes väga positiivse 
hinnangu ja osutus õppimise sei-
sukohalt väga vajalikuks. Meelela-
hutuseks said võistlusel osalejad 
ka ise väikese õppetunni, kuidas 
õnnetusjuhtumite imitatsioone ette 
valmistada ja olukorraülesandeid 
lavastada. 

KASULIK KOOLITUS

Osalejate tunnustuse said ka es-
maabikoolitaja Andrus Lehtmetsa 
vastused võistluse käigus kerkinud 
küsimustele. Vahetult tekkinud kü-
simus sai kiire ja seega ka meelde-
jääva vastuse. 

Üldine hinnang esmaabi eriala-
võistlusele oli positiivne, kogemus 
innustas osalejaid edaspidigi esma-
abikoolitustel ja -õppustel osalema. 
Väga kõrgelt hinnati saadud tead-
misi ja praktilisi oskusi. Päris mitu 
naist tunnistasid hiljem, et said 
julgustust arendada end Naiskodu-
kaitse esmaabiinstruktoriks. 

Kahepäevase võistluse lõpuks troo-
niti võitjateks Valga ringkonna nais-
kodukaitsjad koosseisus Mahta Pa-
lumets, Tatjana Laadi, Piret Tiit  ja 
Jaanika Niklus. Teise koha saavutas 
Tartu ringkond ning kolmanda Saa-
remaa ja Järva ühisvõistkond. KK!

Aaretejahi raja aareteks olid mitmesugused ülesanded, näiteks üks neist nõudis inimese 
siseelundite tundmist.
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NAISKODUKAITSE

TEKST: KRISTEL KITSING

Juba kolm aastat kestab Vantaa 
Reservväelaste Liidu (VaRes) 
ja Tartu ringkonna naiskodu-

kaitsjate sõprus. 19.–21. augustini 
olid nad taas koos. Sel aastal olid 
võõrustajad soomlased. Ühes Tar-
tu ringkonna naiskodukaitsjatega 
osalesid õppereisil ka sõsarad Viru 
ringkonnast – kokku viisteist naist. 
Meiega koos reisis Õhtulehe ajakir-
janik Rainer Kerge.

ORIENTEERUMISAPSAKAD JA TERHI KUKLID

Sõbrad Soomest olid kokku pannud 
sisukad päevakavad. Esimene päev 
hõlmas naiskodukaitsja ja VaRese 
liikme Anne-Ly Matinheikki eestve-
damisel 14. sajandist pärit Rosebor-
gi kindluse külastust. Otsisime seda 
graniidist alusel ümmargust lah-
makat ligi kolm tunnikest taga, aga 
ekseldes juhtusime nägema “killu-
kest kodumaast” – teeviita nimega 
Eestinkylä. Isegi navigeerimisseade 
TomTom ei suutnud meid aida-
ta. Nagu patrullvõistlustel maksab 
orienteerumisapsakas valusalt kät-
te, nii ka meil. Kui pärale jõudsime, 
olime nii tülpinud, et oli kadunud 
igasugune huvi seda legendi põhjal 
omal ajal vastukaaluks Tallinnale 
ehitatud kindlust uudistada. Soo-
me on küll viitadega hästi varusta-
tud maa, aga Roseborgi kindluse ilu 
jõuvad kaema vaid need turistid, kel 
kannatus seljakotiga õlgadel kaa-
sas.

Seejärel võõrustas meid Karjaa lin-
nas VaRese liige Terhi Anttila. Kin-
nitati keha ja lauldi ajakirjanikust 
sünnipäevalaps aasta vanemaks. 
Et Terhi Anttila valmistatud ahju-
soojad sämpyläd (kuklid) kadusid 
laualt minutitega, tuli neid juurde 
küpsetada. Välikokad, sisekokad ja 
isehakanud naiskodukaitsjatest ko-
kad hakkasid eksperimenteerima ja 
toitlustusinstruktoriks kehastunud 
Terhi Anttila käe all kukleid val-
mistama. Mina kui koolitatud inst-
ruktor olen veendunud, et kasutati 

Vantaa reservväelased võõrustasid Eesti 
naiskodukaitsjaid

õppijakeskseid meetodeid, sest nt 
Velli Ehasalu, kel puuduvad igasu-
gused väli- ja sisekokakursust läbi-
vad tunnistused, sai küpsetamisega 
suurepäraselt hakkama.

Õhtul oli tutvumisring sõsaratega ja 
et naiskodukaitsjad ei saa mitte vaiki 
olla, võeti lahti laulikud ja lauldi üh-
tejutti. Päev lõppes saunatamise ja 
magamiskohtade eest võitlemisega  
–  algselt väga populaarseks osutu-
nud rõdul pidasid hommikuni vastu 
vaid kaks vaprat, needki koos sõpra-
delt laenatud tekikoormatega.

Soome Reservväelaste Liit (Reservi-
läisliitto) on asutatud 1955. aastal, 
sinna kuulub 18 maakondlikku osa-
konda ja 357 liikmesorganisatsioo-
ni. Liikmeid kuulub sinna umbes 
34 000. Vantaa Reservväelaste Liit 
(VaRes) on Reserviläisliitto allorga-
nisatsioon, kuhu kuulub nii mehi kui 
ka naisi. Vantaa Reservväelaste Liit 
on midagi Eesti Kaitseliidu sarnast, 
aga sellist väljaõpet, nagu võimal-
dab Kaitseliit, seal ei saa. Põhiliseks 
tegevuseks on laskmine ja ensekait-
sekursused.
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Vantaa reservväelaste ja Tartu naiskodukaitsjate sõprus on kestnud kolm aastat. Tänavu kü-
lastasid eestlased Soomet.
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NAISKODUKAITSE

TAASISESEISVUMISPÄEVA RÕÕMUD

Tärkas uus päev – see oli mh Eesti 
taasiseseisvumispäev. Kõigepealt 
külastasime Igori muuseumi De-
gerbys.  Degerby vald, mis kuulub 
Porkkala piirkonda, oli aastatel 
1944–1956 venelaste valduses. See-
tõttu on pärast maade vabastamist 
nähtud kurja vaeva elukeskkonna 
taastamisega, sest Porkkala suudeti 
selle ajaga hooletusse jätta, kõik ela-
miseks vajalik (majad, põllud jne) 
oli rikutud. Muuseumi eesotsas on 
hingega inimesed, kes on kogunud 
teavet Teise maailmasõja ja kom-
munismi kohta, erinevaid esemeid 
sellest ajastust ja pilte karmidest ae-
gadest. Nagu nad ise ütlevad: “Mitte 
selleks, et kaitsta ja ülistada juhtu-
nut, vaid selleks, et see mitte kunagi 
ei korduks.” Igori muuseumis ühi-
nes meiega ka Inkoo maakonnava-
litsuse esimees Heimo Hakala, kelle 
isa võttis osa võitlustest Eesti ise-
seisvuse eest.

Meie ringkäik jätkus Kirkkonum-
mel, kus asub üks Soome mereväe 
suurimaid garnisone Upinniemi, 
mis on Soome lahe merekaitse 
peabaas. Garnison alustas tegevust 
juba 1956. aastal Porkkala garniso-
ni nime all. Naiskodukaitsjaid võt-
tis vastu kaptenleitnant Mika Salin, 
kes tutvustas Soome rannikukaitse 
põhimõtteid. Kohal olid ka Ranni-
kusõdurikodude Kogu esindajad. 
Saime põgusa ülevaate sõdurikodu 
toimimisest, mis Soomes põhineb 
omatulul, ning maakaitsjate tege-
mistest ja koolitustest. 

Välikokkadele pakkus huvi tutvu-
mine baasi toitlustamisega, kust 

nad said ohtralt näpunäiteid ja uusi 
toiduretsepte. Upinnieme ranni-
kusõdurikodus, mis alustas tege-
vust 1960. aastal ja on rannikusõ-
durikodudest suurim, võõrustasid 
meid Rannikusõdurikodude Kogu 
esimees Anne Kärki ja sõdurikodu 
ülem Raili Pursi. Garnisoni sööklas 
saime maitsta ka mürkmagusaid 
rasvas küpsetatud moosikukleid. 

Et tegemist oli Eesti Vabariigile olu-
lise päevaga, laulsime ühiselt Ees-
ti lipu auks. Vantaa reservväelaste 
esindus andis mulle üle Helsingin 
Seudun Reserviläispiiri ry (endine 
Helsingin Suojeluskuntapiiri) tee-
netemärgi rahvusvahelise koostöö 
edendamise eest. 

MILITAARSAAR MÄKILUOTO

Päev oli jõudnud nii kaugele, et 
tuli asuda võistlustulle: algamas 

olid traditsioonilised laskevõistlu-
sed Naiskodukaitse versus VaRes. 
Naiskodukaitsjad said käe soojaks 
Benellist lastes, võistlusrelvaks oli 
aga Winchester. Kuigi sel aastal oli 
naiskodukaitsjate tabamus väga 
hea, tuli soomlastele alla vanduda. 
Rändkarikale sai kolmandat aastat 
graveerida võitjaks VaRese nime. 
Mainis ka Terhi Anttila (nüüd las-
keinstruktori ja -kohtuniku rollis), 
et esimese korra kohta harjumata 
relvadest lastes olid eestlaste taba-
mustulemus ja aeg väga head. 

Kolmanda päeva kulminatsiooniks 
oli sõit mereväekaatriga Mäkiluoto 
saarele. Saare pindala on vaid 0,75 
km2, kuid maastik üsna mägine, nii 
et selle läbimine võttis kõvasti aega. 
Kaitseväe kasutuses olev saar, kuhu 
tsiviilisikuid ei lasta, on alates 2005. 
aastast aktiivse tegevuseta. Siiski on 
Mäkiluoto pearelvastus ka praegu 

TERHI ANTTILA SÄMPYLÄD

Koostisained: nisujahu, kuivpärm, 
sool, suhkur, kaerahelbed, õli, vesi.

Valmistamine: Võetakse 1 paki 
kuivpärmi kohta 0,5 l vett. Muud 
ained lisatakse vastavalt maitse-
le ja sellele, et taigen saaks sobi-
va paksusega. Kui taigen valmis, 
tuleb sellele veel õhuke kiht jahu 
peale patsutada. Loomulikult tuleb 
ka sämpyläd ära õnnistada. Selleks 
tõmmatakse kaks triipu risti üle 
taigna. Kauss kaetakse rätiga ja 
jäetakse 15 minutiks seisma. Seejä-
rel puistatakse lauale jahu, et taigen kinni ei hakkaks, ning rullitakse kogu taigen 
pikaks toruks, millest hakatakse lõikama ühesuuruseid tükke. Need vormitakse 
käte vahel kukliks ja pannakse 200-kraadisesse ahju 15–20 minutiks küpsema. 

Velli Ehasalu küpsetamas.

Eesti Vabariigi taasiseseisvumispäeva tähistasid Soomes viibivad 
naiskodukaitsjad isamaalisi laule lauldes.

Vantaa reservväelaste esindus tunnustas rahvusvahelise koostöö edendamise 
eest Kristel Kitsingut (vasakult teine) oma organisatsiooni teenetemärgiga.
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ARVAMUSED

Reservvanemseersant NIKO NIEMISTÖ, Vantaan Reserviläiset ry esimees:
Naiskodukaitse on VaResele üsna loomulik koostööpartner. Meie koostöö on 
aidanud VaResel paremini mõista, et vabatahtlik riigikaitsetöö sobib ka nais-
tele, ning me saame pakkuda kõrgekvaliteedilist  rahvusvahelist tegevust eriti 
oma naisliikmetele. Ühistöö vormiks on praegu vastastikused külaskäigud kord 
aastas augusti lõpus. Edaspidi võiksid nende kõrval olla uuteks koostöövormi-
deks eestlaste osalus Reserviläisurheiluliitto (Reservväelaste Spordiliit) sügis-
retkel, mis on suurim Soomes igal aastal korraldatav reservväelaste üritus. Ka 
VaRese laskevõistlused ja muud üritused on Tartu naiskodukaitsjatele avatud. 
Tänan Kristel Kitsingut Naiskodukaitsest ja VaRese liiget Anne-Ly Matinheikkit 
nende panuse eest koostöö algatamisse ja arendamisse.

ANNE-LY MATINHEIKKI, Naiskodukaitse Tartu ringkonna tegevliige ja VaRese liige:
Minu arvates annab see koostöö mõlemale poolele palju. Nii Naiskodukaitses 
kui VaReses on koos inimesed, kellel on sama maailmavaade ja samad väärtu-
sed. Inimesed, kes hoolivad üksteisest. See koostöö annab palju teadmisi ja tei-
neteise ajaloo tunnetamist. Just tunnetamist. Koolis oleme ju teineteise ajalugu 
õppinud, aga kui vestled inimestega, kes on ise selle kõik – sõja, kodust välja-
ajamise – läbi teinud, näed nende tundeid ja mõtteid, siis tunnetad ja mõistad 
ka teist rahvast paremini. 

EHA JAKOBSON, Naiskodukaitse Tartu ringkonna tegevliige:
Kui ma 1990. aastate alguses esimest korda Oululäänis meie sõpruskooli kü-
lastasin, sain tuttavaks kahe õpetaja perega, mille meespooled kõnetasid tei-
neteist tihti naljatamisi sõjaväeliste pöördumistega, nagu kapteeni Hyvönen ja 
kapteeni Kinnunen. Tundsin selle vastu huvi ja siis nad seletasid mulle, kuidas 
nad käivad õppustel ja et eriti meeldivat neile taliõppused. Ka pildid toodi la-
gedale. Vaatasin seda veidi võõrastades, sest kordusõppused ei tähendanud 
Vene ajal midagi meeldivat. Eesti kaitseväe loomine oli alles algusjärgus. Nüüd, 
viimasel reisil tuli see mulle uuesti meelde ja järsku sain ma aru, mida need 
mehed tegelikult mõtlesid. Ja ma sain aru ka sellest, miks Soomes noormehed 
ei viili ajateenistusest: nende õpetajad on ise selle läbinud ja on aktiivsed re-
servväelased, nagu ilmselt nende isadki. 

Teine pilt on mul meeles Espoost, kus noormees oli nädalalõpuks armeest koju 
lastud, kuid tema 17-aastane õde ruttas tööle sõdurikodusse (sotilaskoti). Noor-
mees rääkis särasilmil oma teenistusest. Tema õe puhul arvasin, et tüdruk tee-
nib endale taskuraha, kuid mulle selgitati, et ta teeb seda vabatahtliku tööna, 
ilma palgata. Nüüd, kuulates selgitusi ja nähes sõdurikodu oma silmaga, sain ka 
sellest aru. Ja seda enam tekkis küsimus, mis ometi pole nad oma tähelepanu-
väärse ajalooga lotade organisatsiooni taasloonud.

VELLI EHASALU, Naiskodukaitse Viru ringkonna Rakvere jaoskonna aseesinaine:
See koostöö on juba selle poolest oluline, et soomlastelt on midagi õppida. Nad 
teevad turvalisuskoolitusi ka tsiviiliisikutele ja need koolitused on populaarsed 
– see näitab ühiskonnas valitsevat mõtteviisi. Tegelikult ei peakski olema oluli-
ne see, et kõik kuuluvad kuhugi organisatsiooni ja selle kaudu on neil koolitus-
võimalused jne. Oluline on inimeste toimetulek. Ja kui ta ei taha organisatsiooni 
kuuludes endale kohustusi, siis turvalisuseks ja selle õppimiseks peaks ikkagi 
olema igalühel võimalus – see peaks olema ka üks Kaitseliidu eesmärke.

AIRA SUVI, Naiskodukaitse Tartu ringkonna Akadeemilise jaoskonna esinaine:
Usun, et see on meie tegevliikmetele tugev motiveerija olla ja jääda aktiivseks 
tegevliikmeks, sest vastastikune ühistegevus on muutunud traditsiooniks ja on 
jätkusuutlik. Lisaks on sellesse põimumisse-lõimumisse kõigil võimalik anda 
kas või väikene panus, st olla vajalik.

töökorras ja seal võib pidada õppu-
si. Naiskodukaitsjad pääsesid sin-
na merekaitseringkonna eriloaga. 
Ringkäigu saarel tegi leitnant Jari 
Into, kelle sõnul on Mäkiluoto lä-
him koht Eestile: vahe Rohuneeme-
ga on 46 km ja Naissaarega vaid 36 
km, mistõttu oli 1933. aastal korral-
datud Eesti ja Soome staabiõppusel 
võimalik suurtükituld juhtida nii 
Mäkiluotost Aegnale ja Naissaarele 
kui ka vastupidi. Saarelt tagasisõidu 
ajaks oli tuul tõusnud ja lained len-
dasid üle sõitjate peade. See oli kui 
merepealne tivoli. 

Naiskodukaitsjate ja Vantaa re-
servväelaste kohtumine Eesti taas-
iseseisvumispäeval leiab aset juba 
kolmandat aastat. 2009. aastal võõ-
rustas Naiskodukaitse Tartu ring-
kond soomlasi, 2008. aastal soom-
lased naiskodukaitsjaid. KK!
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Soome instruktor on rahul: esimest korda 
harjutamata relvadest lastes oli lasketule-
mus siiski hea.
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Üks reisi kulminatsioone on kolmandal päeval toi-
muv sõit mereväekaatriga Mäkiluoto saarele.
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Tekst: ANU ALLEKAND, 
Kaitseliidu ülema nõunik

TToosikannul kohtusid 20.–22. 
augustini eilsed ja tänased Ko-
dutütarde ja Noorte Kotkaste 

parimad pojad ja tütred. Kokkutule-
ku eesmärgiks oli kokku tuua noor-
teorganisatsioonide vilistlased, et 
luua sild endiste noorte juurest tä-
naste täiskasvanuteni. Vilistlased 
meenutasid oma elu noorteorgani-
satsioonis ja valgustasid sellel tee-
mal tänaseid tegijaid. Eks ole nende 
hulgas neidki, kes praeguseni orga-
nisatsioonide hea käekäigu nimel 
tegutsevad.

MÄLUPILTIDEST ÜHISMÄLUNI

Keskendume nüüd pisikestele aja-
hüpetele, mida tegid kõik vilistla-
sed küsitlusankeeti täites. Küsitluse 
mõte seisnes vilistlaste kogemuse 
väljaselgitamises ja tulevikku vaa-
tavalt nende ettepanekute kogu-
mises. See ei olnud lihtne ettevõt-
mine, sest, kasutades ühe vastaja 
sõnu, “uuritakse liiga isiklikke asju, 
osa küsimusi on keerulised”. Siiski 
tuli nendest vastustest välja igaühe 
arvamus organisatsioonis kaasa-
löömise plusside ja miinuste kohta: 
mida ikkagi hinnati, mis meelestus 
kohe, kes oli juhina meelde jäänud, 
mida osati soovitada tänastele juh-
tidele jne. 

Mälupiltidest vihjeid ja õpetussõ-
nu kogudes rullus lahti heatahtlik 
kõrvalvaatajahinnang Kodutütarde 
ja Noorte Kotkaste tänasele päe-
vale. Käsitleme neid jagatud mõt-
teid tinglikult ühismäluna ja toome 
nopped ka esile. 

Täna harrastavad eilsed aktiiv-
sed liikmed erinevaid hobisid, küll 
sporti, sh laskesporti ja matkamist, 
kaitseliitlikku tegevust, lugemist, 
käsitööd, noorsootööd jne. Nende 
harrastuste algkohaks – mõjutuse 
saamise kohaks – on märgitud ka 
kaitseliitlikku noorteorganisatsioo-

Käest kinni läbi sündmuste ehk Esmakordne 
noorteorganisatsioonide vilistlaste kokkutulek

ni ja sealset tegevust. Vabatahtlikku 
tegevust hindavad kõik vilistlased ja 
enamik teeb ka ise aktiivselt kaas- ja 
koostööd erinevate organisatsioo-
nidega (eelkõige Kaitseliidu, aga 
ka külaseltside, UNICEFi, loomade 
varjupaikadega jmt).

Tuleb välja, et erinevad tegevused 
on jätnud inimestesse erinevaid 
jälgi, kuid on ka palju oskusi, mida 
eriliselt rõhutati. Kõige olulisemaks 
peeti koostööoskuste teket (sh teis-
tega arvestamise oskust), looduses 
ellujäämisoskusi, suhtlemisoskust, 
juhtimiskogemusi, orienteerumis-
oskuste kasvu, avaliku esinemise 
kogemust jpm. Ka lõkketoitude te-
gemine, militaarsed teadmised, ise-
seisvumine, eesmärgistamisoskus, 
austus vanemate vastu olid selles 
pikas ja südantsoojendavas loete-
lus. Tõdeti, et kõiki neid oskusi on 

ka vaja läinud, küll hiljem tööl, küll 
koolis. Seda kõike sobib iseloomus-
tama lause, et “kasulik on mõtteviis, 
et tühiste asjade pärast, nagu vihm 
või villikäidud jalad, pole mõtet hä-
daldada”.

NOORTEORGANISATSIOONIS KOGETU TULEB 
ELLU KAASA

Päriti ka selle kohta, mil moel or-
ganisatsiooni kasvatustöö puudu-
tas noorte väärtushinnaguid. Suur 
grupp tõdes, et väärtushinnangute 
põhjal saigi Kaitseliidu noorteor-
ganisatsiooni tuldud ja seetõttu 
muudatusi esile ei toodud. Teisalt 
oli noori, kes õppisid väärtustama 
sõprust, usaldussuhet, omariiklust. 
Mainiti, et kaitseväes teenimine 
muutus arusaadavaks kohustuseks. 
Vastustest jäi kõlama, et “isamaa-
line kasvatus äratab suuri tundeid, 

VILISTLASTE SEISUKOHTI

Päris hästi on hakanud toimima vabatahtliku noortejuhi kursus, mis on mõel-
dud täiskasvanud noortejuhile. Nüüd oleks vaja ka sarnaselt toimivat üleriiklik-
ku koolitust rühmajuhtidele ja rühmapealiku abidele, seega noortele juhtidele 
endile. 

Kodutütarde ringkondade ja Noorte Kotkaste malevate juhatuste töö parenda-
miseks peaks andma eraldi õpetust, kus räägitakse võimalustest ja kogemus-
test, kuidas juhatused efektiivselt tööle saada.

Noorte Kotkaste ja Kodutütarde vilistlaste esime-
sel kokkutulekul vaheldusid meeleolukad võistlus-
mängud (pildil) tõiste aruteludega.
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õnneks olen saanud neid ka mõistu-
sepäraselt kasutada ja noorematele 
edasi anda”. Seega teevad tänased 
entusiastid, endised noorteorgani-
satsioonide liikmed, ka täna tööd 
kasvava põlvkonnaga ja pakuvad 
noortele sisukaid võimalusi ühiste-
gutsemiseks.

Tegevusvormidest on kaheldama-
tult kõige meeldejäävamaks osutu-
nud Ernakesed, Mini-Ernad, laag-
rid, paraadid, langevarjuhüpped, 
aastapäevade tähistamised jm suu-
remad ja väiksemad ühisüritused. 
Tundub, et matkamängudel käinud 
läheksid sinna iga kell tagasi.

Edasivaatavalt tähtsustavad tänased 
vilistlased pigem sotsiaalsete suhete 
olemasolu kui otsest õppimist (seda 
saab koolis ka), aga koolituskava 
teemadest soovitatakse rõhku pan-
na ohutusele, matkatarkustele ja 
käitumisreeglitele, ent kõige vähem 
spordile. Kõik Eestiga seotu on täh-
tis, sest Eesti asja ajamist väärtusta-
sid kõik kohaletulnud. Peaaegu kõik 
on mängleva kergusega suutnud 
määratleda ka isamaalist kasvatust. 
Märk sellest, et kui isamaaline kas-
vatus õpetab hindama seda, mida 
meie esiisad on teinud meie isamaa 
heaks, siis õpetab see uuele põlv-
konnale ka austavat ja ettevõtlikku 
suhtumist. 

VILISTLASTE TULEVIKUVISIOON: NOORED KOTKAD JA KODUTÜTRED AASTAL 2013

Vorm on vanuseti erinev ja läbinud uuenduskuuri, kasutusel on eraldi laag-
rivorm.

Noorte Kotkaste ja Kodutütarde organisatsioonid tegutsevad eraldi Kaitse-
liidu egiidi all.

On riiklik tunnustus, huvi ja toetus organisatsioonide tegemistele.

Noored Kotkad ja Kodutütred on Eesti suurimad noorteorganisatsioonid.

Koostöö koolidega on parem, koolides tegutsevad organisatsioonide huvi-
ringid.

Kohalike omavalitsuste ja Kaitseliidu malevate koostöö on sujuvam.

Kaitseliidu malevate ja Naiskodukaitse ringkondade koostöö on au sees.

Juhid on motiveeritud (karjäärisüsteem, koolitused, osalemine rahvusva-
helistes projektides, preemiareisid, kompensatsioon, soodustused).

Rühmades toimivad rahvusvahelised projektid.

On asutatud mittetulundusühingud eurorahade leidmiseks ja kasutamiseks.

On loodud eriorganisatsioonide arhiiv.

Toimib teiste malevate kogemuste talletamine, parimate praktikate kasu-
tuselevõtmine.

Tegevus on malevkonnapõhine (Kaitseliit + Naiskodukaitse + Kodutütred + 
Noored Kotkad) – hetkel on takistuseks puuduv malevkonnakodu.

Planeeritakse ühiseid tegevusi kaitseringkonniti või naabermalevate vahel.

On loodud üle-eestiline vabatahtlike noortejuhtide klubi.

Noorteorganisatsioonide palgaliste töötajate read on saanud täiendust.

On loodud vilistlaste ühine postiloend, sest soov on olla tegevusega kur-
sis.

KKüsitluse mõte seisnes 
vilistlaste kogemuse 

väljaselgitamises ja 
tulevikku vaatavalt nende 
ettepanekute kogumises.

TULEVIKUPILK

Uute võimaluste hulgas noortetöö 
rikastamiseks nimetati: suurendada 
praktilisi harjutusi, kaasata ka teisi 
noorteorganisatsioone oma töös-
se, teha rahvusvahelist koostööd, 
korraldada loovuslaagreid, pöörata 
süvendatud tähelepanu juhikooli-
tusele, kaasata koolide huvijuhte, 
jõuda oma sõnumiga sagedami-
ni meediasse. Et vilistlased on ka 
kõrvaltvaatajad, see 
nähtub soovitusest, 
et “tehke rohkem üri-
tusi Kaitseliidu sees 
koos Naiskodukaitse ja 
noorteorganisatsioo-
nidega”. Tegelikult on 
see soovitus osa tänas-
test tegevusplaanidest. Ikka saab 
paremini ja rohkem ka!

Et kõigil kokkutulnutel oli võimalik 
tuua esile mõnd juhti, siis kiitust 
jagus paljudele. Esiletõstetud noor-
tejuhid on Andreas Leimann, Mare 
Hendrikson, Siiri Sitska, Argo Bach-
veldt, Margit Birgholts, Diana Smir-

nova, Ülle Närska, Kirsika Ilmjärv, 
Urmas Piigert, Rait Vaeno, Tiina 
Raudmäe, Tiina Normak, Maret Le-
pik, Silver Tamm, Olga Jürma, Paul 
Keskküla, Rudolf Mürk, Jaan Kukk 
ja Toomas Tõnisson.

Kokkutulek oli esmakordne, sellist 
ei ole varem korraldatud. Ehkki osa-
lejad nõudsid sellest uue traditsioo-
ni loomist ja tänased juhid on alati 
põnevil, et kuidas suhtuvad organi-

satsiooni “veteranid”, 
tuleb sellisel kokku-
saamisel siiski sobitu-
da üldiste plaanidega 
ja selleks peab olema 
kandepinda mõlemalt 
poolelt. 

Vastanud (peale ühe erandi) kinni-
tasid, et nad on valmis kodutütarde 
ja noorkotkastega veel üht-teist koos 
tegema. Nad tulevad koolitajaks ja 
üritusi korraldama, kui neile jääb 
aega ka eluks väljaspool organisat-
siooni. Meie juured on meie juured. 
Aeg näitab, millel on väärtus. KK!

Kodutütarde juht Terje Albert üritab sõita 
rattaga, mis ei allu juhi korraldustele, see-
pärast toetab ta endise kodutütre ja ühtlasi 
ka oma tütre Birgit Alberti abistavale käele.
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Tekst: KERSTI RAND, kodutütar

Emmaste põhikool on väike mõi-
sakool, kus õpib pisut alla saja 
õpilase. Kool asub Hiiumaa 

lõunatipus ja paistab silma eelkõige 
sellega, et siin saab lisaks tavalistele 
ainetele õppida merendust ja rah-
vuslikku käsitööd. Kooli vanema 
astme õpilased on omandavad kahe 
õppeaasta jooksul nendes ainetes 
nii teooria kui ka praktika. Paljud 
tunnid viiakse läbi kas Hiiumaa 
muuseumis, Sõru merekeskuses või 
otse laeval. Merenduse eriala lõpe-
tajad käisid sel aastal Kuressaares 
sooritamas nooremmadruse kut-
seeksamit.

SAARE SUURIM NOORKOTKASTE JA 
KODUTÜTARDE RÜHM

Lisaks õppimisele on Emmaste koo-
lis ka saare kõige suurem ja aktiiv-
sem Noorte Kotkaste ja Kodutütarde 
rühm. See alustas tööd 2001. aastal, 
kui võeti vastu esimesed liikmed. 
Praeguseks on Emmaste rühmas 35 
kodutütart ja 27 noorkotkast ning 
laagrites on Emmaste enamjaolt 
kõige rohkearvulisemalt esindatud. 
Pea kõik kooli algklasside lapsed on 

Enamik Emmaste kooli lapsi 
on kodutütred või noorkotkad

kodutütred või noorkotkad. Ka va-
nematest klassidest on enamik õpi-
lasi selle organisatsiooni liikmed. 
Emmaste põhikooli noorkotkaste ja 
kodutütarde rühma juhid on Krista 
Leisberg ja Ilmi Kotkas. 

Eelmise õppeaasta 
toredatest päevadest 
toon välja selle, mis 
kõige enam meelde 
jäi. Talve alguse poo-
le võtsid aktiivsemad vanemad ko-
dutütred ja noorkotkad kätte ning 
korraldasid noorematele ühe tore-
da õhtupooliku. Tõsi, gripihooaja 
kõrghetke tõttu ei läinud kõik nii, 
nagu oli alguses plaanitud, kuid 

sellest hoolimata oli vägagi mõnus 
olemine: matkamäng, külluslik toi-
dulaud, loometegevused. Väikesed 
jäid päevaga rahule ja korraldajad 
samuti.

VANEMAD LIIKMED KASVATAVAD NOORI

Iga kooliaasta teises pooles võtab 
Emmaste rühma vastu uusi liik-
meid. Mõnel aastal on vastuvõtu-
koondus aastapäevapidustustega 
samal ajal, läinud kooliaastal kor-
raldati see aga kevadel, 25. mail. Ka 
seekord olid kõik vanemad kodu-
tütred ja noorkotkad kenasti vor-
mis, pidulikult toodi sisse Eesti lipp 
ja rühma lipp. Peeti kõnesid, lauldi 
teemakohaseid laule. Tõotus loetud 
ja allkiri antud, said kaelaräti kaela 

kaheksa uut kodutütart 
ja kaks noorkotkast. Pi-
dulikule osale järgnes 
rühmapiltide tegemine 
ja väike magusalaud.

Traditsiooniks on kujunenud ka 
jõululaager, kus lapsed ise valmista-
vad toidu ja katavad piduliku jõulu-
laua. Nii mõnigi noor koorib selles 
laagris esimest korda elus kartuleid 
ja porgandeid. Koos küpsetatak-
se piparkooke (mh valmistatakse 
glasuur), hakitakse salatikraami ja 
maitsestatakse salatit jne. Söömise-
le eelneb viiulipala, mis tekitab väga 
pühaliku tunde. Järgneb küünalde 
paistel jõululaulude laulmine. 

Muidugi on tavaks ka Eesti Vabarii-
gi sünnipäeva tähistav aktus koolis. 
Rühmas on ka hea tava, et vanemad 
noorkotkad ja kodutütred tegele-
vad noorematega ja on alati abiks 
laagrite korraldamisel. Kusjuures 
initsiatiiv tuleb nende endi poolt, et 
tahaks väikestele laagrit teha. 

Emmaste rühma laste tegevust jäl-
gides võib öelda, et kuulumine Ko-
dutütarde ja Noorte Kotkaste orga-
nisatsiooni annab noortele juurde 
julgust ja iseseisvust, arendab üldisi 
oskusi ning avardab silmaringi. KK!Emmaste rühma liikmed läinud kevadel.

Emmaste koolis on 
saare kõige suurem ja 

aktiivsem Noorte Kotkaste 
ja Kodutütarde rühm.
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Noorte Kotkaste ja Kodutütarde suur suvelaager 
peeti tänavu suvel Läänemaal. See oli korraldatud 
muinaslaagrina. Laagris oli koos kümme noorkot-

kast ja kümme kodutütart igast Kaitseliidu malevast, 
lisaks grupp skaute ja väliskülalised. Tuksi spordi- ja 
puhkebaasi kogunenud noored said neljal laagripäeval 
õppida tundma muinasajal valitsenud eluolu, proovida 
kätt sepatöödes ja püstkoja ehitamisel ning paljudes 
muudes tegevustes. Laagris peeti maha ka muistne la-
hing. 

Tavapärast tagasisideküsimustikku asendas võimalus 
kirjutada kiri muinaslaagri kuningale, kelleks oli Hel-
lat Rumvolt. Ajakiri Kaitse Kodu! avaldab nüüd kunin-
ga vastuse kõigile kodutütardele ja noorkotkastele, kes 
laagris kaasa lõid. KK!

Tuksi Kuninga kiri oma rahvale
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Tekst: LEILI ALEKSEJEV

Kodutütarde Viru ringkonna su-
vine laager Võsul oli seekord 
mustlasteemaline. Avapäeval 

ootasid emand Carmen (Leili Alek-
sejev) ja printsess Esmeralda (Anu 
Aleksejev) laagrisse tulijaid ja tervi-
tasid kõiki saabujaid.

KOLMANDA SILMA VALGUSEL

Esmalt koguneti mängima tutvu-
mismänge. Ja siis oligi aeg seal-
maal, et avada mustlastabor. Laag-
rirahvas oli vastavalt riides. Emand 
Carmen koos printsess Esmeralda 
ning võrgutajate Eva (Sandra Sulp) 
ja Reginaga (Linda Randoja) jagasid 
taborisse tulnud nelja kommuuni. 
Selleks kasutati nn kolmandat silma 
– see tähendab, et kõigi silmad olid 
suletud ja samal ajal kleebit nende 
otsaesisele täpp, mida nimetatigi 
kolmandaks silmaks. Nüüd võis küll 
silmad avada, aga rääkida ei toh-
tinud. Seejärel pidid kõik leidma 

Viru kodutütred kehastusid mustlasteks
enda omaga sama värvi “kolmanda 
silmaga” kaaslased. Ühte värvi kol-
manda silmaga lapsed moodustasid 
laagrirühma – kommuuni. Selleks, 
et selgitada välja, mis 
värvi täpp on sul otsa 
ees on, ja leida siis 
sama värvi sõbrad, 
võis kasutada ainult 
mittesõnalist suhtle-
mist. 

Kommuunid moodustatud, tutvuti 
kommuunide vanematega ja asu-
ti lõunasöögile. Pärast lõunasööki 
läksid kõik Võsu randa, et mängida 

sportlikke võistlusmänge ja nauti-
da sooja merevett. Seejärel ootasid 
taboris naha- ja savitöötoad, kus 
valmistati ehteid. Mustlasplikade 

kommuuni liikmed 
tunnistasid, et kuna 
tüdrukutele meeldi-
vad ehted, oli nende 
valmistamine eri-
ti põnev ja huvitav. 
Enamik lastest ei ol-

nud varem savist ja nahast kaunis-
tusi valmistanud.

ÕHTU ARENDAS LOOVUST JA SILMARINGI

Õhtul korraldas printsess Esmeral-
da koos võrgutajate Eva ja Reginaga 
mustlasteemalise viktoriini. Küsi-
muste aluseks oli taboris üles sea-
tud stend, millega oli kõigil võima-
lus juba varem tutvuda. 

Pärast pidid kõik kommuunid kand-
ma ette jutu teemal “Mustlane”. Et 
ülesanne anti kätte juba hommiku-
poolikul, oli aega ette valmistada. 

Kõik kommuunid taboriemanda ümber.

Väikeste mustlaste valmistatud liivast kala. 

Mustlasplikade kommuuni 
liikmed tunnistasid, et 

kuna tüdrukutele meeldivad 
ehted, oli nende valmista-
mine eriti põnev ja huvitav.
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Jutt pidi koosnema vähemalt 150 
sõnast ja sel pidi olema sisu. Konks 
oli aga selles, et iga järgnev sõna aga 
pidi algama eelmise sõna viimase 
tähega. Kõik said ülesandega väga 
hästi hakkama ja juttude sisu üle sai 
kõvasti naerda.

Et mustlased on tantsu- ja laulu-
rahvas, tantsitasid ja laulsid kom-
muunivanemad peaaegu öörahuni. 
Enne magalatesse minekut jõuti 
siiski veel ühiselt mustlasmuinas-
juttu kuulata ja “head ööd musi” 
saada – musid olid seekord kohu-
kesed.

SPORTLIK ENNELÕUNA JA LÕBUS ÕHTU

Hommik algas võrgutajate võrgu-
tusharjutuste, pesemisprotseduu-
ride ja rivistusega (mustlasriietes). 
Seejärel tuli ära süüa hommikupu-
der ja rõivad vahetada ning oligi 
kätte jõudnud aeg, mil kangelane 
Calo (Sander Aur) hakkas läbi vii-
ma orienteerumismängu. Selle käi-
gus tuli lahendada meeskonnatööd 
nõudvaid ülesandeid. Orienteeru-
mise lõpp-punkt oli Võsu rannas, 
kus kõik said end merelainetes ka-
rastada.

Seejärel asusid kommuunid lii-
vaskulptuure valmistama. Aega-
misi kerkis mere äärde neli imelist 
liivaehitist: kilpkonn, lill, kala ja 
südamekujuline paljude tornidega 
liivaloss.

KODUTÜTARDELE MEELDIS SEE, ET...
...kogu aeg oli huvitav tegevus;

...sai tutvuda mustlaste komme-
tega;

...leidis uusi tuttavaid ja võis lõ-
busalt koos tegutseda.

TÄISKASVANUD ÕPPISID...
...kuidas olla laagris kasulik ja 
igati abiks; 

...kuidas suurt gruppi lapsi hal-
lata;

...uusi asju tegema, uusi mänge 
mängima;

...uut mustlaste kohta;

...koostööd, meeskonnatööd.

Laagris aga ootas emand Carmen 
imelike “prillidega” (põhjata joo-
gitopsid), mida kandes läks lahti 
jalgpallilahing. Kirju Räti klanni 
kommuuni liikmed meenutasid 
hiljem, et jalgpall oli 
päeva tipphetk. Loo-
mulikult oli mängus 
väga naljakaid hetki 
ja kõik said kogeda, 
kuidas piiratud näh-
tavus võib mängu 
keerukaks muuta. 

Päev oli üllatav veel selle poolest, et 
laagrit külastas Kaitseliidu Viru ma-
leva pealik. Õhtul oli avatud ennus-
tustelk, kus ennustas ravitseja Adele 
(Aive Ott). Veel tegutseti töötubades 

pooleliolevate ehetega ja mängiti 
sportlikke võistlusmänge. Õhtul aga 
pandi jälle selga mustlasrõivad ja 
tantsiti Kodutütarde toetajaliikme 
Lea Viisu juhendamisel. Seejärel tut-
vustasid kõik kommuunid ennast. 
Kui tavaliselt tutvustatakse vaid sõ-
nadega, siis seekord oli ülesanne 
esitleda kommuuni nii laulu, tantsu 
kui ka sõna kaudu. Seejärel võtsid 
ohjad enda kätte taas kommuuniva-
nemad, kes laulsid ühislaule.

TABORILAULUST JA LIPUVARGUSEST

Oligi jõudnud aeg sinnamaale, et oli 
vaja hakata mõtlema taborilaulule. 
Kommuunid said ülesandeks kirju-
tada laul, mis saaks taborilauluks. 
Õieti tuli kirjutada sobivad sõnad, 
sest viisi võis valida tuttavate me-
loodiate hulgast. Kõik võtsid asja 
tõsiselt ja laulud tulid väga vahvad. 
Iga kommuun oli valmistanud ka 
oma lipu, mis asetati tabori must-

laslipu kõrvale. Kui 
aga jõudis kätte ma-
gamaminekuaeg, kut-
sus emand Carmen 
printsess Esmeralda 
tunnistama, et lipud 
on kadunud. 

Seejärel käskis emand hakata asju 
pakkima, sest tabor peab lippude 
varguse tõttu hakkama edasi rända-
ma. Kommuunid otsustasid siiski 
minna lippe otsima ja lõpuks leiti 
kõik lipud üles ning tabor võis jätka-
ta tegevust samas paigas. Koguneti 
veel kord, et kuulata muinasjuttu ja 
saada kätte oma “head ööd musid”, 
milleks sel õhtul olid kompvekid.

Viimaseks päevaks oli taborisse kül-
la kutsutud Raid Reisin, kes õpetas 
“võrgutuskunsti” üht osa – enese-
kaitset. Kavas olid veel sportlikud 
võistlusmängud, meres tehti viima-
sed suplused ja oligi aeg tabori pi-
dulikuks lõpetamiseks. 

Lõpetamisel said kõik kommuuni-
de liikmed tunnistuse, kullast taalri 
(šokolaadimedal) ja šokolaadi. Täis-
kasvanuid tänati tänukirjade ja šo-
kolaadiga. Erilised tänusõnad koos 
kruusiga, millel oli pilt taboris viibja-
test, pälvis printsess Esmeralda, kes 
oli nii tabori ettevalmistamise kui ka 
tegevuste juures aktiivseim. KK! Nahast ehete valmistamine oli enamikule kodutütardest uudne kogemus. 

Pärast pidid kõik kom-
muunid kandma ette jutu 

teemal “Mustlane”. Jutt 
pidi koosnema vähemalt 150 
sõnast ja sel pidi olema sisu.
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Tekst: VIIVI JÕGISU, Kodutütarde juht

Kodutütarde Tallinna ringkon-
na Püünsi rühma kodutüred 
olid 23.–25. juulini merelaagris 

Laokülas, mis asub Paldiski lähedal 
lahe kaldal. Laagri põhitegevusteks 
olid ühe- ja kahemehe svertpaati-
dega purjetama õppimine, sõudmi-
ne ja ujumine, lisaks muud laagrite-
gevused, võistlused, loengud, disko 
ja karaoke. 

Merelaagri eluoluline külg oli skaut-
lik: elati telkides, mis nägid välja 
nagu kummuli paadid. Laagrikor-
raldajatel on ka tihedad sidemed 
Eesi mereväe, Paldiski piirivalvurite 
ja skaudiorganisatsioonidega. Sa-
mas ei olnud laagrikord sõjaväeli-
selt karm ega sportlikult pingutav, 
ennekõike on tegemist 13–20-aas-
taste noorte aktiivse puhkusega. 
Merelaagri eesmärk oli noorte vaba 
aja sisustamine, meeskonnatöö kas-
vatamine ja arendamine ning mere-
hariduse kui rannarahva pärimus-
teadmise tundmaõppimine. Ka oli 
laagrilistel soov õppida purjetama, 
sõudma ja ujuma, teha sporti, vaa-
data merealaseid filme ning laulda 
karaoket. Merelaagrit korraldab igal 
aastal MTÜ Albu Noortekeskus. 

Püünsi tüdrukute merelaager Laokülas

Meie osavõtule sellest laagrist eel-
nes suur arutelu rühmas: tutvumine 
laagri tegevustega, koostasime aja-
kava ning projektid Viimsi valda ja 
Kaitseliidu Tallinna malevasse osa-
võtu rahastamiseks, saatsime teated 
lastevanematele, pidasime telefoni-
kõnesid ja sõlmisime kokkuleppeid 
vanemate ning merelaagri korralda-
jatega. 23. juulil istus 13 kodutütart 
rongi ja sõitis Paldiski poole, kaasas 
kodutütarde juht ja endine noor-
kotkaste juht.  

KODUTÜTRED TÕID ROOTSIS PEETUD 
MITMEVÕISTLUSELT KOJU KAKSIKVÕIDU

Kaitseliidu Lääne, Rapla, Alutaguse, Valga ja Saaremaa maleva 
noored osalesid 26.–30. augustini Vällinges Rootsi Kodukait-
se mitmevõistlusel. Tüdrukute arvestuses võitsid Saaremaa 

kodutütred esimese koha, teise koha aga Valgamaa ringkonna tüd-
rukud. Poiste arvestuses said 11. koha Alutaguse maleva noorkot-
kad. Võistlusest võttis osa 48 võistkonda, külalisvõistkondadena 
eestlaste kõrval ka Läti ja Norra noored.
Kõigepealt tuli läbida kolm rada: sinine, punane, kollane. Eestlased 
alustasid sinisest rajast, kus tuli sooritada granaadivise ja otsida 
asju. Punasel rajal olid ülesanneteks kauguste mõõtmine sammude 
ja silma järgi ning esmaabi. Kollasel rajal ootasid üllatusülesan-
ne, elektrirelvadest laskmine ja raadioülesanne. Seejärel hakati 
valmistuma pikaks orienteerumiseks, milleks oli aega 80 minutit. 
Õhtul oli kavas veel pargiteateorienteerumine. 
Viimasel päeval jagati võistkonnad võistlusjärjekorda eelmise päe-
va tulemuste järgi. Kellel kõige kehvemini läks, alustas esimesena, 
edukaim võistkond aga lähetati rajale viimasena. Esimene võistlus-

ala oli laskmine erinevatest laskeasenditest ja märklauda oli näha 
vaid kuus sekundit. Järgnes biatlon – laskevõistlus, kus alguses 
tuli lasta lamades lähedal asuvat märklauda, siis joosta umbes 400 
m ning lasta kaugemal olevasse märklauda. Viimase alana tuli läbi-
da kümne takistusega takistusrada. 
Kõrvu jäi Rootsi Kodukaitse ülema Roland Ekenbergi üleskutse, et 
järgmise aasta võistlustel osaleda soovijad peaksid kohe end uueks 
võistluseks treenima hakkama. KK! 

Merelaager oli oivaline. Noored 
omandasid üllatavalt kiiresti purje-
paadisõidu oskused, ka sõit süstadel 
ei valmistanud raskusi, kuigi merel 
oli üsna tuuline ja oht ümber minna 
reaalne. Huviga vaadati meretee-
malisi filme, kuulati loenguid pur-
jetamise ajaloost ja saadi teadmisi 
veespordist. Eriliselt põnev oli aga 
sõudepaadi nimede valik: merelaag-
ri purjeregistrisse kuulusid sõude-
paadid Parm, Heeringas, Haug, Säi-
nas, Koha, Rääbis ja Säga. KK! 

Eesti noorte esindus Rootsi Kodukaitse mitmevõistlusel.

Püünsi rühma kodutütred käisid 
laagris mereteemaga sinasõprust
sõlmimas.
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KODUTÜTARDE JA NOORKOTKASTE PARIMAD 
ORIENTEERUJAD TEADA

Põlvamaal peetud Kodutütarde ja Noorte Kotkaste orienteerumise esivõist-
lusel selgitati parimad noored orienteerujad. 11 võistelnud Kodutütarde 
rinkonnast oli parim Põlva Võrumaa ja Lääne ringkonna ees. Individuaalselt 

võitis 3,3 km pikkuse distantsi Võrumaa kodutütar Marianne Haug (25.33), talle 
järgnesid Põlva tüdrukud Kristel Sibul ja Madli-Johanna Maidla. 13 Noorte Kot-
kaste maleva hulgas võiduteses Võrumaa esindus, järgnesid Põlva ja Järva malev. 
Individuaalselt võitis 5,2 km pikkuse distantsil Põlva noorkotkas Oliver Jõgeva 
(34.07), järgnesid Martin Sulg Järva malevast ja Võrumaa noorkotkas Anti Sõu-
kand. KK!

ENDINE KODUTÜTAR AVALDAS SELTSKONNAMÄNGUDE RAAMATU
Maria Tamming. Mängupidu. Lustakaid ja ulakaid seltskonnamänge. 
Tartu: Ruunikoda, 2010. 80 lk. 
Kaas: Mari Kuuse

Kirjastus Ruunikoda avaldas Maria Tammingu raamatu “Mängupidu. Lustakaid ja ula-
kaid seltskonnamänge”. Maria Tamming on endine Tallinna ringkonna kodutütar, kes 
on mänge armastanud, korraldanud ja õpetanud juba koolipõlvest peale. Nüüdseks Tar-

tu Ülikooli ajakirjanduse ja suhetekorralduse erialal lõpetanud Tamming koondas kõik teda 
köitnud mängud kõigepealt Kodutütarde noortemagistritöösse “Õpime läbi mängu”. Aastatel 
2007–2009 avaldati osa neist ka ajakirja Kaitse Kodu! mängunurgas. 
Raamatus on enam kui saja seltskonnamängu kirjeldus ja õpetus. Mängud on autor jaganud 
tutvumismängudeks, jäämurdjateks, osavusmängudeks, jooksumängudeks, välivõistlusteks, 
teatevõistlusteks, tähelepanumängudeks, mõtlemis- ja psühholoogilisteks mängudeks, 
koostöömängudeks, punastamismängudeks, laulumängudeks ja sketšideks. Sobivat mee-
lelahutust leidub seal nii mõneliikmelisele sünnipäevaseltskonnale kui ka suurlaagritäiele 
rahvale. On mänge, mis sobivad eelkõige lastele, aga ka neid, mida naudivad pigem noore 
hingega täiskasvanud. “Ka minul, kes ma olen aastaid mänginud ja mänge korraldanud, läheb 
vahel ootamatult tekkinud olukorras pea tühjaks. Kohe mitte ükski mäng ei tule meelde või 
siis ununevad pooled mängutingimused. Seega on suurepäraseks abimeheks väike taskusse 
mahtuv raamatuke,” tunnistab Maria Tamming. 
Raamatu kaane ja kaanefoto autor on Järva ringkonna endine kodutütar Mari Kuuse. Raamatu trükkimist toetas Eesti Kultuurikapital. KK!

Maria Tamming
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VIKTORIIN: VIIS KÜSIMUST

VASTUSED 

1. Erwin Rommel. 2. Volkssturm (selle tõlkevasteks sobib rahvarinne). 3. Ernst 
Enno. 4. Aja Pulss. 5. ‘Liivi kuldrenett’.

1. Pildil näete Teise maailmasõja üht legendaarset kind-
ralilt (1891–1944). Ta sai tuntuks kui Saksa ekspeditsioo-
nikorpuse juht Põhja-Aafrikas aastatel 1940–1943. Oli 
osaline 1944. aasta 20. juuli Hitleri-vastases vandenõus. 
Talle anti kaks võimalust: kas minna häbistatult sõjakohtu 
alla (kus ta oleks ilmselt süüdi mõistetud) või teha ene-
setapp ja päästa oma maine. Küsitav valis teise võimalu-
se, lahkudes 14. oktoobril 1944 vabatahtlikult siitilmast. 
Kes oli see kireva elukäiguga sõjamees?

2. Oli 1944. aasta 
sügis. Saksamaa 
sõjaline olukord oli lootusetu. Võeti kasu-
tusele viimased meeleheitlikud abinõud. 
Üks neist oli 18. oktoobri 1944 käskkir-
jaga moodustatud väeosa. See väeosa 
koondas mehi vanuses 16–60 eluaastat. 
Neile korraldati kiirväljaõpe ja saadeti 
siis pealetungiva Punaarmee vastu. Pildil 
näete selle väeosa marssi 1944. aasta no-
vembris. Kokkuvõttes osutus see väeosa 

aga ebaefektiivseks ja põhjustas üksnes paljude Saksa noormeeste mõttetu huk-
kumise. Kuidas seda väeosa nimetati? Selle nimi tõlge vastab ligikaudu Eesti 20 
aasta taguse populaarse rahvaliikumise nimele. 

3. Pildil on eesti luuletaja ja lastekirjanik (1875–1934). Tema 
luulet armastasid viisistada paljud 1960. aastate Eesti biit-
ansamblid. Töötas ta aga hoopis krediidiühingus raamatu-
pidajana. Tema tuntumad teosed on “Hallid laulud”, “Valge 
öö” ja “Üks rohutitrs läks kõndima”. Eriti tuntuks on saanud 
tema värsiread: Nii vaikseks kõik on jäänud / su ümber ja su 
sees, / mis oli, see on läinud, / mis tuleb, alles ees. Kes oli see 
kirjanik?

 

4. See ühiskondlik-poliitiline ajakiri 
ilmus Eestis aastatel 1985–1993 ning 
sisaldas palju fakte maailma maade 
ja poliitikute kohta. Samas oli ta algaastatel Nõukogude 
Liidu propaganda truu hääletoru. Suhtumises väliseest-
lastesse käis see ajakiri ühest äärmusest teise: lahmivast 
sõimust algusaastatel kuni mõõdutundetu ülistamseni lõ-
puaastatel. Mis ajakiri see oli?

5. Pildil on Eestis laialdaselt 
kasvatatavad sügisõunad. See 

õunasort pärineb ilmselt Lätist. Vili valmib septemb-
ris ja säilib jaanuarini. Need puud kannavad vilja pea-
aegu igal aastal ja on vanemas eas väga saagikad. Vili 
on ümar, peamiselt kollane, kaetud heleda punaga. 
Mis õunasordist on jutt?

KÜSIMUSED KOOSTAS TARTU ÜLIÕPILASTE MÄLUMÄNGU KLUBI

LAUAMÄNGUNURK

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

http://lauamangud.ludo.ee)

“PUERTO RICO” – MAAILMA PARIM 
LAUAMÄNG

Lauamängus “Puerto Rico” kogevad 
mängijad istanduseomaniku rasket 
ja põnevat elu. Igal mängijal on saar 
istandustega, kus kasvatatakse suhk-
ruroogu, tubakat ja kohvi. Lisaks tuleb 
ehitada tööstushooneid, et toorainet 
väärtuslikuks kaubaks töödelda. Kaup 
pannakse laevadega teele Vana Maail-
ma poole – vastutasuks saab mängija 
endale võidupunkte. 
“Puerto Rico” ülesehitus on huvitav. 
Mängu igas ringis valivad mängijad en-
dale ameti ja saavad sooritada vastavaid 
tegevusi: asunik rajab uusi istandusi, 
kapten lubab kaupu laevale laadida, lin-
napea saab juurde koloniste, kes istan-
duses tööle asuvad. Teha saab ainult neid 
tegevusi, mille mängija selles ringis va-
lis. Seega tuleb hoolikalt mõelda, milline 
vajalik amet enda kanda võtta ja milles 
võib kaasmängijatele lootma jääda. 
Miks on see mäng maailma parim? Pa-
rimaks on selle mängu hääletanud por-
taali Boardgamegeek.com kasutajad. 
Kuigi mäng pole väga pikk (kestab paar 
tundi), on siin hulgaliselt planeerimist 
ja endale parimate tegevuste nuputa-
mist. Täringutest tulenevat juhust män-
gus pole, pigem on tarvis strateegilist 
mõtlemist ja kaasmängijate plaanide 
etteaimamist. Et mängueduks pole kind-
lat valemit, on “Puerto Rico” huvitav ka 
pärast paljusid mängukordi.
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VARIA

SUMMARY
 
MATKA-AABITS

BRIEF REVIEW OVER THE QUERY AMONG THE 
VOLUNTARY COMMANDERS
Triin Tõnsing, personnel specialist of 
Kaitseliit, and Airi Neve, Chairwoman 
of Naiskodukaitse give a review over the 
query among the voluntary commanders 
in summer 2010. The query was carried 
out because of the need to analyse ever 
more thoroughly the opinions of the vol-
untary commanders about the aspects 
related to their roles in Kaitseliit. The 
query was replied by 313 commanders. 
The results indicate that the voluntary 
commanders are active members of the 
organisation and they are motivated by 
a wish to do something for Kaitseliit. 
Commanders of the higher level had the 
highest organisation based self-esteem. 
Devotion to the organisation grows with 
age. Satisfaction with an organisation 
was estimated lower than other indica-
tors. The lowest scores were given to the 
internal communication in Kaitseliit. The 
organisation was estimated the highest 
by the voluntary commanders of Lääne 
unit. Pp. 8–9.

NAISKODUKAITSE HOSTED BY THE 
RESERVISTS OF VANTAA
Kristel Kitsing, member of Naiskodu-
kaitse gives a review over the training 
travel of the members of Naiskodukaitse 
from Tartu and Viru units to Vantaan Re-
serviläiset (VaRes). This was already the 
third meeting of the reservists of Vantaa 
and members of Naiskodukaitse from 
Tartu. This time, Rosenborg Fortress, 
Igor Museum in Degerby, Upinniemi 
garnison and Mäkiluoto Island disposed 
by the Finnish Defence Forces were vis-
ited. Also the traditional shooting com-
petition  was held and it was won by the 
Finns again. Pp. 45–47.

FIRST HOMECOMING OF THE GRADUATES OF 
THE YOUTH ORGANISATIONS
Anu Allekand, adviser of the Command-
er of Kaitseliit gives a review over the 
homecoming of the graduates of Noored 
Kotkad and Kodutütred. Most of the par-
ticipants had obtained one hobby like 
hiking, shooting or handwork from the 
organisations. The graduates valued the 
experience of voluntary work the highest. 
Many of them do it also now, the most 
frequently for Kaitseliit. Also the coop-
eration skill was found very important. 
The most memorable events from the 
youth organisation period were patrol 
raids Ernake and Mini-Erna, camps, pa-
rades, parachute jumps and anniversary 
parties. Pp. 48–49.

Translated by Maarja Villandi

SAABASTE JA JALGADE KOOSTÖÖ
Tekst: TÕNU JÜRGENSON, 
Kaitseliidu Tartu maleva Tamme malevkonna instruktor-matkajuht ja koolitaja

Kui ilmad külmaks ja märjaks 
kisuvad ning ees ootab pi-
kem rännak,  on vaja jalgade 

heaolule juba enne minekut tähe-
lepanu pöörata. Kõige lihtsam viis 
jalgade kuivana säilitamiseks on 
osta veekindlad saapad ja higi mit-
tesiduvad sokid. 

Veekindluse ja hingavuse prob-
leemi lahendamisel toimus läbi-
murre 1979. aastal, kui teadusliku 
töö tulemusena valmis membraan, 
mida tunneme nimetuse Gore-Tex 
all. Nipp, mis aitas saavutada vee-
kindluse ja hingavuse üheaegselt, 
on membraani läbistavad imepi-
sikesed augud, mis on väiksemad 
kui veemolekul ja suuremad kui õhumolekul. Selliste saabaste puhul ei ole 
naha veepidavusel tähtsust, sest vesi peetakse kinni naha all. Sellest tulenevalt 
tekib aga probleeme saabaste hooldamisega, sest  tavalised hooldusvahendid 
enam ei sobi. Kui kasutada rasvaseid määrdeid, tungivad need läbi naha ja um-
mistavad Gore-Texi poorid ning membraan on rikutud – enam midagi paranda-
da ei anna. Sellised saapad võib pigem jätta hooldamata, sest pideva kandmise 
korral membraan vanub ega pea 2–2,5 aasta pärast nagunii vett.

Gore-Tex on nimelt kapriisne materjal. Ta tahab saada kas õiget hooldust või 
tuleb üldse hooldamata jätta. Ta ei pea kaua vastu ja toimib kõige paremini 
soojas ja märjas kliimas, ent külmas ja märjas ei pruugi anda oodatud tule-
must. Ka ei sobi ta kokku villaste ega puuvillaste sokkidega. Villaseid sokke ei 
tohi sellistes saabastes kanda, sest vill eraldab mikroskoopilisi kiudusid, mis 
jäävad membraani pooridesse kinni, muutudes veesillaks, ja saabaste vee-
kindluses kaob. Puuvilla suurimaks miinuseks on omadus siduda higi ja seega 
ei pruugi Gore-Tex vaatamata hingavusele tagada jalgade kuivust. 

Miks peavad koormusrännaku ajal jalad kuivad püsima? Kui liigume, seljakott 
seljas, on surve jalgadele tavapärasest suurem. Villide tekkeks on vaja niisket 
ja sooja keskkonda saapa sees ning hõõrdumist, mis tekib soki ja saapa liiku-
misest. Soojas ja niiskes läheb jalanahk pehmeks ja see suurendab villide tekke 
tõenäosust. Et ville vältida, peab jalgu liikumise ajal kuidagi jahutama ja see 
saavutatakse hingava membraani abil. Sokk peab olema sünteetilisest mater-
jalist, et juhtida eemale niiskus, mis viiakse membraani kaudu välja. Sokkidel 
on villide tekke takistamisel üldse kõige tähtsam roll. Matkajatele on loodud 
erinevate raskusastmetega rännakute jaoks mitmeid eriotstarbelisi sokke, aga 
peamine omadus, mis enamikku matkasokke ühendab, on see, et nad fi kseeru-
vad jalas. Kui sokk on selline, mis higi ei seo ja fi kseerub jalas, saapa hingavus 
ei lase jalal liigselt kuumeneda ja saapa veepidavus niiskust sisse lasta, oleme 
suurema osa villide tekke põhjustest kõrvaldanud. 

Kui ilm on jahedam, on eriti vaja jalgu kuivana säilitada, sest juba +7 oC juures 
võivad märjad jalad häirivalt külmetama hakata. Mida saame veel selleks teha, 
et jalad kuivad püsiksid? Vältige püksisäärte kandmist saapas, sest vesi liigub 
siis mööda riidekiude saapasse ja jalad saavad niiskust vaatamata sellele, et 
kannate veekindlaid jalanõusid. Ka oleks hea hankida pahillid (säärekaitsed), 
eriti on nendest abi siis, kui tuleb liikuda paksus lumes. Teie keha soojus sula-
tab pükste külge jääva lume ja tavaliselt toimub see allpool põlvi. Kui kannate 
põlvedeni ulatuvaid pahille, õnnestub teil jalgu kuivemana hoida. KK! 
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