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Sada täis ja tuleb juurdegi

Tere, kallis Eesti rahvas, kes sa Kaitseliidus ja moodsal ajal ka NATOs, 
Euroopa Liidus, eurotsoonis ja IMFis olles oled ikka oma riigi ja rahva 
kaitsmisele pühendunud! Täna sinu lugemislaual avanev Kaitseliidu 

ajakiri Kaitse Kodu! on numbrilt juba sajas, mis iseseisvuse taastamise 
järgselt 1993. aastast alates on üllitatud. Selle aja jooksul on olnud küll nii 
ilmumispause kui ka asjaoludest tingitult topeltnumbreid, kuid tänaseks 
oleme oma rütmi saavutanud ja jätkame sinu abiga tõusvas joones. See 
viimane vihje – oleme me ju aastaid koostanud ajakirja peamiselt kait-
seliitlaste endi saadetud kaastöödest – on päevakohane edaspidigi. Riigi-
kaitseliselt mõtlev, haritud ja osklik kaitseliitlane lausa peab oma teadmi-
si ja mõtteid teiste kaitseliitlastega paberile trükitud vormis jagama. Sest 
trükisõna teatavasti ei põle.

Paljukiidetud ja pikisilmi oodatud uus ja parem maailm, kus lambuke ja 
karjus söövad ühest kausist kurja hundi lihast praadi ning infole ligipääs 
on üleilmne ja kogu elu käib interneti vahendusel, on Wikileaks’i kujul 
end ilmutanud. Just nagu Samuel Colt, kes tegi jumala loodud inimesed 
võrdseks, andis kuri geenius Julian Assange tõusvatele arengumaadele 
võimaluse kuri ja paheline Lääne maailm alla lasta. Vikilekkimine on tul-
nud, et jääda ning nüüd ei näi enam justkui mõtetki loota, et riikidevahe-
line väljakujunenud tasakaal säiliks, kokkulepped peaksid ja meiegi võik-
sime end siin Lääne maailma serva peal julgelt tunda. Manduv Lääs lekib 
nagu vana ämber ka edaspidi, aga  idapoolsete oponentide kavatsustest ja 
nende salakokkulepetest ei tilgu meile endiselt midagi.

Seega ei jäägi meil olukorras, kus visionääride töölaudadele on laiali lao-
tatud kardetud kõikide sõja kõikide vastu lahinguplaanid, üle muud, kui 
jätkata tööd, milleks oleme Kaitseliitu tulnud – valmistuda kaitsma oma 
rahvast ja maad igal mõeldaval viisil kõigi võimalike tulevikuohtude vastu 
nagu tuisus, nõnda ka küberruumis.

Soovin meile kõigile jätkuvalt tahet osaleda kõigil oma maleva ja naabrite 
õppustel ja muudel kogukondlikel või omavalitsuse korraldatud kooste-
gutsemisüritustel ning vahendada neil omandatud tarkusi ja kogemusi 
Kaitseliidu ajakirja Kaitse Kodu! veergudel ka järgmise saja numbrites. 
Head algavat vabatahtliku tegevuse Euroopa aastat! Meie juba oleme va-
batahtlikud, maailm muutub meie käes. KK!
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UUDISED

Tekst: TAIVE KUUSE, 
nooremleitnant

Monikaks ristitud tsüklon tõi 
Eestimaalse sellise tuule ja lu-
mesaju, et 9.–11. detsembrini 

ei suudetud lund operatiivselt tõr-
juda. Seetõttu jäid hätta tuhanded 
maan teedel liiklejad. Eriti karmilt 
kohtles Monika Eestimaa põhjaran-
nikut, Virumaad. Maanteeameti, 
päästeameti ja omavalitsuste res-
sursid olid maksimaalselt kaasatud, 
appi kutsuti kaitsevägi ja Kaitseliit. 

697 TÖÖTUNDI

Lumevangi jäänute abistamisel osa-
lesid viie maleva (Alutaguse, Harju, 
Jõgeva, Järva ja Viru) kaitseliitlased 
ning naiskodukaitsjad kokku 697 
töötunni ulatuses. Väljas oli ka 16 
Kaitseliidu sõidukit, millega tehti 
177 töötundi. 

Viru malevast oli abi andmas 25 
kaitseliitlast, neli naiskodukaitsjat 
ja kaks kodutütart, kes olid kokku 
rakkes 254 tundi ja 40 minutit. Ma-
lev saatis Unimogi appi Vaeküla 
koolile, kus oli lumevangis 37 last, 
kellel oli küll tuba soe ja täiskasva-
nud järelevaatajad olemas, kuid toi-
duvaru kippus otsa saama. 

Viru-Nigula spordihoonesse eva-
kueeriti Padaoru kandis maanteel 
lumme uppunud autodes olnud 
inimesed. Naiskodukaitsjad ja ko-
dutütred valmistasid ja jagasid seal 

Kõik malevad olid valmis lumevange abistamaKõik malevad olid valmis lumevange abistama
abivajajatele sooja suppi ja teed 
ning tekke. Neli Viru-Nigula rüh-
ma kaitseliitlast osalesid Padaorus 
lumevangi jäänud inimeste pääs-
tetöödel. Lisaks saadeti sinna appi 
Unimog seitsme mehega.  

Viru maleva abi rakendati ka pääst-
jatele Väike-Maarjast toidu vedami-
sel. Kogu logistika ja juhtimine oli 
kaheksa Rakvere kaitseliitlase õlga-
del. Viru maleva palvele tulla appi 
reageeris kokku 32 kaitseliitlast.

Ehkki teisi maakondi Monika nii 
karmilt ei kohelnud, oli valmisolek 
appi minna igal pool. Alutaguse 
maleva Lüganuse malevkonna hoo-
nes seati valmis ruumid kuni 50 ini-
mesele ja veoauto, millel on kinnine 
köetav kong. Maleva staabis oli oo-
tevalmis kaks Unimogi ja kutseootel 
25–30 kaitseliitlast. 

Jõgeva malevas oli inimeste veoks 
ette valmistatud neli trosside ja vint-
sidega varustatud Unimogi. Järva 
maleva kaitseliitlased käisid Unimo-
gi ja Kaitseliidu meditsiiniautoga ööl 
vastu 10. detsembrit koos politseiga 
otsimas Roosna-Alliku piirkonnas ka-
duma jäänud inimest. 10. detsembril 
andsid kaks Järvamaa kaitseliitlast 
Unimogiga  Öötlas puksiiriabi. Puk-
siiriabi pakkus ka Harju malev, aida-
tes enam kui sadat sõidukit. Kõigis 
malevates oldi ühenduses politsei- ja 
piirivalveameti ning päästeameti ko-
halike üksuste ja omavalitsustega, et 
vajadusel kohe appi rutata. 

KAITSELIIT ON KOOSTÖÖVALMIS

Kaitseliidu peastaabi planeerimis- 
ja koostööosakonna koostööjaos-
konna juhataja Heiki Arike selgitas, 
et kuna Kaitseliit on organisatsioon, 
mille liikmed tegutsevad oma riigi 
kaitsmisel vabatahtlikkuse alusel, 
tähendab see, et neil on lisaks Kait-
seliitu kuulumisele ka tsiviiltöö ja 
kohustused, tuleb hinnata liikmete 
valmisolekut minna appi eriti kõr-
gelt. Seetõttu on ka selge, et Kait-
seliit ei saa olla hädaolukorras es-
mane reageerimisjõud. Kaitseliit on 
valmis appi tulema siis, kui teised 
riigiasutused on oma vastutusalas 
oma jõud maksimaalselt rakenda-
nud, aga vajavad tõhusa tulemuse 
saavutamiseks lisajõudu. 

Tegutsemine detsembrikuises lu-
memöllus andis kinnitust, et sellises 
olukorras on Kaitseliidul vajadusel 
olemas tahe ja võimekus abistami-
sel kaasa lüüa, ütles Arike. 

Juba jõulukuu alguses oli Eestimaa 
rüütatud lumega. 9. detsembri õh-
tuks ummistas lumesadu teed ja 
sünnitas uusi detsembrikuu lume-
rekordeid. Kõige paksem valge vaip 
langes Virumaale, kus ööpäevaga 
kasvas lumekiht kuni 60 sentimeet-
rini. Monika paisutas ka tormituu-
li, mis lume paksuse kohati paari 
meetri kõrguseks keerutasid. Kõige 
kiirema tuulepuhangu 26,1 meetrit 
sekundis mõõtis Põõsaspea neemel 
asuv Dirhami jaam. KK!
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Kaitseliidu 92. aastapäeval külas-
tasid Kaitseliitu Leedu, Soome 
ja Taani sõsarorganisatsioo-

nide esindajad. Lisaks aastapäeval 
osalemisele arutati ka edaspidist 
koostööd. Allpool külalistest ja 
koostööst pisut lähemalt.

KOLONELLEITNANT ROMUALDAS 
MOLDARIS: OLEME NAGU VENNAD

Sel kevadsuvel Leedu vabatahtli-
ku riigikaitseorganisatsiooni KASP 
ülemaks nimetatud kolonelleitnant 
Romualdas Moldaris on kogu oma 
sõjaväelise karjääri läbinud KASPs. 
1991. aastal alustas ta seal seersan-
dina ja edaspidi on teinud läbi kõik 
astmed, teenides rühma- ja kompa-
niiülema, pataljoni- ja ringkonna-
ülema ning kooli- ja peastaabiüle-
mana.

Milline on Kaitseliidu ja KASP koostöö?
Koostöös Kaitseliiduga ei peaks me 
piirduma vaid teineteise tähtpäeva-
del käimisega. Leedu on huvitatud 
Eesti Küberkaitseliidu kogemus-
test. Omalt poolt suudame pakkuda 
CIMIC valdkonna väljaõpet. KASP 
väliskoostöös on kindel koht teiste 
Balti riikide vabatahtlikel riigikait-
seorganisatsioonidel, lähiaastatel 
peaks see koostöö tihenema. Eel-
kõige peaksime tihedamalt tegema 

Kaitseliit ja sõsarorganisatsioonid
koostööd peastaapide tasemel. Balti 
koostöö on tähtis, oleme nagu ven-
nad. Lisaks on meil traditsiooniline 
koostöö USA Pennsylvania osariigi 
Rahvuskaardi ja Põhjamaade kol-
leegidega, nagu Eestilgi.

Kuidas on mõjunud KASP-le ajateenistuse 
kaotamine Leedus ja majandussurutis?
Paar aastat tagasi kaotati Leedus 
ajateenistus. Pärast ajateenistu-
se lõpetamist juba 
eeldasime, et suu-
reneb inimeste va-
batahtliku riigikait-
seorganisatsiooniga 
liitumise soov, kuigi 
ka varem, ajateenis-
tuse kehtivuse ajal 
sai Leedus seda läbi-
da kahel viisil: kaitseväes aastaga 
või KASPs olles kolme aasta jook-
sul. Ongi kujunenud nii, et prae-
gu liitub KASPga  natuke rohkem 
inimesi kui enne ajateenistuse 
kaotamist. Muuseas nüüd leitakse 
Leedus, et ajateenistuse kaotami-
ne polnud päris õige ja kaalumi-
sel on kohustusliku ajateenistuse 
taastamine mingis vormis, näiteks 
3–6-kuulisena. 

Kui rääkida majanduskriisist, siis 
see on puudutanud Leedus kõiki 
elualasid. Seetõttu ei saa rääkida, et 
KASP tegevus oleks kuidagi eriliselt 
või teistest rohkem häiritud.

KASP ja välismissioonid?
KASP osales kompaniiga rahuta-
gamismissioonil Kosovos (Kosovo 
Force; KFOR) aastani 2008. Tule-
val aastal saadame viiendat korda 
KASP kompanii Afganistani Ghori 
provintsi. Iga Afganistani saadetav 
KASP üksus on komplekteeritud 
ühe ringkonna baasil. Et neid on 
meil kokku viis, siis varsti on kõigil 
ringkondadel Afganistani-kogemus 
olemas. Roteerume Afganistanis 
vaheldumisi Raudhundi1 brigaadi 
kompaniiga. KASP missioonil osa-
levad üksused komplekteeritakse 
30 protsendi ulatuses (peamiselt 
juhtivkoosseis) tegevteenistuses 
olevatest kaitseväelastest. Ülejää-
nud on vabatahtlikud.

SOOMLASED ON HUVITATUD EESTLASTE 
SISSIÕPPEST

Soomes vabatahtlikku riigikait-
sekoolitust koondava Riigikaitse-
koolitusliidu  (Maanpuolustus-
koulutusyhdistys; MPK)) esimees 
reservmajor Harri Kainulainen on 
MPKga seotud üle 40 aasta ehk ala-
tes ajast, mil ta läbis kohustusliku 
ajateenistuse. Tema tegelik tööme-

hetee on kulgenud 
t s i v i i l v a l d k o n n a s : 
panganduses, kultuu-
riäris ja kindlustus-
alal. Reservis olles on 
Kainulainen jõudnud 
majori auastmeni. Va-
batahtliku Riigikaitse-
koolitusliidu esimees 

on ta olnud viimased viis aastat. 
“See on vabatahtlik amet, mida võib 
nimetada osaajatööks. Kolm aastat 
olen nüüd juba pensionil, seega on 
aega sellega tegelda,” selgitas Kai-
nulainen, kes muuseas on aktiivselt 
tegev ka Soome Punase Risti Seltsi 
töös.

Milline on MPK ja Kaitseliidu 
koostöö tulevik?
Kaitseliidule võime jagada koge-
musi, kuidas teha koostööd erine-
vate organisatsioonidega, sest meil 

Kindlasti võib Soome 
pakkuda kogemusi iga-

päevaturvalisuse koolituse 
vallast. Eestist on Soomel 
samuti palju õppida, näiteks 
sissiväljaõppe valdkonnas.

Leedu vabatahtliku riigikaitseorganisat-
siooni KASP ülem kolonelleitnant Romualdas 
Moldaris.  

Soome vabatahtlikku riigikaitsekoolitust 
koondava Riigikaitsekoolitusliidu esimees 
reservmajor Harri Kainulainen. 
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on see oskus olemas. On ju MPK 
ise organisatsioonide katusorgani-
satsioon, millel üksikisikutest liik-
meid pole. Kindlasti võib Soome 
pakkuda kogemusi igapäevaturva-
lisuse koolituse vallast, sest seda 
tööd teeme Soomes koos Punase 
Risti ja kohalike omavalitsustega 
juba pikka aega. Miks mitte jagada 
oma kogemusi ka talvekoolitusest? 
Eestist on Soomel samuti palju õp-
pida, näiteks sissiväljaõppe vald-
konnas. Erna retk näitab, et olete 
selles väga tugevad. Ka huvitab 
meid teie koostöö kaitseväega. Nii 
et meil mõlemal on teisele midagi 
pakkuda. 

Millised on MPK praegused suurimad 
üleanded?
Oleme oma eesmärgid, väärtused ja 
tegevused selgemalt kujundanud, 
mis väljendub MPK uues stratee-
gias aastani 2015. Ka on meie orga-
nisatsioonilist ülesehitust muude-
tud. Vast on ajastu märk ka see, et 
meie koostöö Soome kaitsejõudu-
dega on järjest tihenenud. Koolita-
me kaitsejõududele 
21 000 koolituspäeva 
ulatuses aastas, pea-
miselt vabatahtlikke 
m a a k o n n a ü k s u s i , 
kelle peakoolitajaks 
me olemegi. Vaada-
tes meie üldist koo-
litusbilanssi, on see pikka aega ol-
nud ühesugune: kolmandiku meie 
kursustest hõlmavad tsiviil- ja kaks 

Taani Kodukaitse Akadeemia 
ja Kaitseliidu Kooli koostöö 

üheks konkreetseks projek-
tiks on Gruusia Rahvuskaardi 
instruktorite koolitamine 
2011. ja 2012. aastal.

kolmandikku sõjaväelised koolitu-
sed.

KOOSTÖÖ TAANLASTEGA SÜVENEB

Kaitseliidu peastaabi ülem kolonel-
leitnant Kajari Klettenberg ja Taani 
Kodukaitse peastaabi ülem brigaa-

dikindral Torben 
Dixen Møller kirjuta-
sid 12. novembril alla 
ühiskoostöö eelle-
pingule, mis määrab 
kahe vabatahtliku 
riigikaitseorganisat-
siooni koostöösuu-

nad järgnevatel aastatel. Lepingu 
kohaselt jätkub Taani Kodukait-
se Akadeemia ja Kaitseliidu Kooli 

koostöö, mille üheks konkreetseks 
projektiks on Gruusia Rahvuskaardi 
instruktorite koolitamine 2011. ja 
2012. aastal. Ka jätkub Taani Kodu-
kaitse ja Eesti Kaitseliidu teavitus-
inimeste ühine tegevus.

Kaitseliidu võitlusgruppide ja Taa-
ni Kodukaitse analoogsete üksuste 
väljaõpet puututav teabevahetus ja 
küberkaitse on samuti valdkonnad, 
milles pooled näevad koostöövõima-
lusi. Taani pool on valmis vahenda-
ma kogemusi Merekaitseliidu üksus-
te arendamisel. Taani kindral hindas 
oma külaskäiku Eestisse viljakaks. KK!

1 Leedu k motorizuotoji pėstininkų brigada 
“Geležinis vilkas” (Leedu maaväe motori-
seeritud jalaväebrigaad Raudhunt) – toim.

Gruusias Paldo sõjaväebaasis korraldati 21.–26. no-
vembrini treenerikursus, millega anti Kaitseliidu-
poolne avalöök ühisprojekti viia 2012. aasta lõpuni 

koostöös taanlastega läbi instruktori- ja treenerikursuseid 
Gruusia Rahvuskaardile. Kaugem eesmärk on aidata aren-
dada grusiinide suutlikkust ise omal maal samasugust 
õpet korraldada. Rahvusvahelises koostööprojektis löövad 
kaasa nii Kaitseliidu Kooli inimressursi arendamise õppe-
suunal igapäevatööd tegevad teenistujad kui ka vabataht-
likud koolitajad.  Kursusi korraldatakse neli korda aastas, 
õpe käib inglise keeles tõlkide vahendusel. Erialase inglise 
keele oskus on üks eeldustest, et kaugel maal treenerina 
toime tulla.

Sel korral oli kursuslasi (kellel auastmed kapralist majori-
ni) 24, kõik kõrgelt motiveeritud ja suure saavutusvajadu-
sega. “Probleeme õppuritega peaaegu ei esinenud. Grusii-

nid on avatud, õpivad kiiresti, on väga loovad ja suudavad 
end hästi aktiveerida, nalja visata ja luua instruktoritena 
hea õpikeskkonna,” kirjeldas Kaitseliidu Kooli inimressursi 
arendamise õppesuuna juhataja Merle Kodu kursuslasi. 

Koolitusmeeskond, kuhu kuulus viis taanlast ja kolm eest-
last, elas kahes telgis. Tööpäevad olid pikad, kella kahek-
sast hommikul kella üheksani õhtul, sekka mõned kiired 
põiked sõjaväepolitsei eskordi saatel 45-minutise sõidu 
kaugusele Thbilisi turule, ajades teel laiali kohalikke lam-
ba- ja lehmakarju. 

Kursusega jäädi Gruusias rahule ja 2011. aastast alustavad 
koos taanlaste ja eestlastega sealsel instruktorikursusel 
praktiseerimist kohaliku treenerikursuse parimad lõpeta-
nud. Gruusias käisid Merle Kodu ja reservnooremleitnant 
Juhan Aus Kaitseliidu Koolist ning Evelin Verš vabatahtliku 
koolitajana.  KK!

Kaitseliit koolitab koos taanlastega Gruusia Rahvuskaarti
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Kaitseliidu peastaabi ülem kolonelleitnant Kajari Klettenberg ja Taani Kodukaitse peastaabi 
ülem brigaadikindral Torben Dixen Møller kirjutasid 12. novembril Tallinnas alla ühiskoostöö 
eellepingule. 
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NAISKODUKAITSE

Lääne ringkonna naiskodukaits-
jad unistasid juba aastaid oma 
ringkonna lipust. Tänavu no-

vembris  see unistus lõpuks ometi 
täitus. 

Lipu kujundust hakati paika pane-
ma möödunud aastal, mil otsusta-
ti, et see peab valmima 2010. aasta 
sügiseks. Pärast aastast tööd õnnis-
tati tänavu 25. novembril Haapsalu 
Toom-Niguliste kirikus Naiskodu-
kaitse Lääne ringkonna lipp. Juma-
lateenistusest võtsid Lääne ring-
konna naiskodukaitsjate kõrval osa 
kaitseliitlased ning külalised teistest 
malevatest ja ringkondadest. 

Lipu kandis kirikusse Lääne ring-
konna aasta tegija Vaima Valk koos 
liputoimkonnaga. Jumalateenistuse 
käigus asetati lilled ka kirikus asu-
vale Emaaltarile.

Jumalateenistusele järgnes Naisko-
dukaitse Lääne ringkonna esinai-
se Mare Laide vastuvõtt Haapsalu 
kultuurikeskuses. Lisaks tänukirja-
de jagamisele kuulutati vastuvõtul 
välja ka Lääne Naiskodukaitse aas-
ta tegija. Selle juba kolmandat aas-
tat jagatava tiitli pälvis Vaima Valk. 
Vastuvõtule kogunenuid tervitasid 
omaloomingulise lauluga noorkot-
kad ja kodutütred. KK!

Naiskodukaitse Lääne ringkond sai lipu

Naiskodukaitse Saaremaa ringkonna liikmed kinkisid 
10. detsembril vahipataljonis ja mereväes teeniva-
tele Saaremaa ajateenijatele jõuludeks kodusaarel 

kootud villased sokid. 

“Villaseid sokke ei kudunud me sõdurpoistele mitte selle-
pärast, et kaitseväe varustus oleks halb, vaid seepärast, et 
emade kohus on oma poiste eest jõudumööda hoolt kan-
da,” ütles Naiskodukaitse Saaremaa ringkonna esinaine 
Rita Loel. “Mis saabki parem olla kui soki sisse kogutud 
südamesoojus.” 

Esinaine kinnitas, et tänu meediapartnerite ja Naisko-
dukaitse heale koostööle on villaseid sokke kogutud 
märkimisväärne kogus ja neid jagub kinkimiseks peale 

vahipataljoni ajateenijate ka mereväes teenivatele noor-
meestele. 

Naiskodukaitse Saaremaa ringkond korraldas heatege-
vusliku sokikudumiskampaania tänavu teist korda. Ka 
möödunud aastal said vahipataljoni saarlastest ajatee-
nijad jõulukingiks villased sokid. Koostöös Raadio Kadi 
ja ajalehega Saarte Hääl korraldatud kampaania käigus 
saatsid omakootud sokke vabatahtlikud üle Saaremaa. 
Lisaks aitasid tänavusele kampaaniale kaasa Lümanda, 
Leisi, Muhu, Valjala, Kärla, Tornimäe, Pihtla ja Orissaa-
res vald. Kokku koguti 156 paari sokke. Vahipataljonis 
ja mereväes teenib praegu  117 Saaremaalt pärit noor-
meest. KK!

Saaremaa naiskodukaitsjad kingivad sõduritele 
villased sokid

Naiskodukaitse Lääne ringkonna esinaine Mare Laide hoiab ringkonna lippu, mida pühitseb 
Kaitseliidu Lääne maleva kaplan Ants Leedjärv.
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EESKUJU

Tekst: UNO MINKA

Isa, õpetaja, ajaloolane, kirjamees, 
kaitseliitlane – nii võib loetle-
da legendaarse võrulase Valdur 

Raudvassari ameteid. Kogu elu on 
mees sirge selja ja kindlate põhi-
mõtetega oma teed käinud. Ja alati 
on ta rääkinud ning kirjutanud tõtt. 
Suve algul enne võidupüha omistati 
Valdur Raudvassarile Eesti Vabariigi 
iseseisvuse taastamisele kaasaaita-
mise ning Võru linna kultuuri, aja- 
ja koduloo kandmise ja säilitamise 
eest Võru linna teenetemärk. Tee-
netemärgile lisandus 30 000 krooni 
suurune preemia. 

TEENEID MITMES VALDKONNAS

Võru linnapea Ülo Tulik ütles, et 
Valdur Raudvassari teened Eesti 
Vabariigi ja Võru linna ees on hin-
damatud. “Ta on oma tegevusega 
aidanud kaasa Eesti Vabariigi taas-
iseseisvumisele, olles pöördelistel 
aegadel rahvaliikumiste eesotsas,” 
ütles Tulik. Raudvassar on esinenud 
loengute ja ettekannetega ning kir-
jutanud raamatuid ja artikleid. Tal 

on sügavad teadmised ajaloost, loo-
dusest, kodukandi ja Võrumaa aja- 
ja koduloost. Raudvassar on jätku-
valt aktiivne ühiskondlikus elus. 

Valdur Raudvassar on Kaitseliidu 
üks taastajaid, vanematekogu liige ja 
Võrumaa maleva aktiivne tegevliige. 
Tema sütitavad ja huvitavad loen-

Valdur Raudvassari mõõdupuuks on 
vääramatu rahvustunne

KAITSELIIT – KINDEL KAITSE

Kaitseliit on ühendus, mis võimaldab omandada oskusi, mis on elementaarsed iseenda ja 
oma perekonna ning kaasmaalaste turvalisuse ja heaolu tagamiseks nii rahu- kui ka sõja-
ajal. Oskuste kaudu saab reaalselt kaasa aidata Eesti riigi turvalisuse parandamisel.

IGAÜHELE MIDAGI
Kaitseliit ei ole pelgalt meesteorganisatsioon – meestega võrdsel alusel saavad liitu-
da ka naised. Naiskodukaitse on Kaitseliidu allorganisatsioon. Õpilased saavad liituda 
Noorte Kotkaste ja Kodutütarde tegevusega. 
Kaitseliidul on kõik võimalused kujuneda perekeskseks organisatsiooniks, nii et ideaalis 
kuulub pereisa Kaitseliitu, pereema Naiskodukaitsesse ja lapsed Kodutütarde või Noor-
te Kotkaste ridadesse.

KAITSELIIDU LIIKMEKS ASTUMINE
Pöördu oma maakonnas tegutseva maleva staapi (teave: www.kaitseliit.ee).
Võta kaasa isikuttõendava dokumendi koopia, kolm passipilti, CV (elulookirjeldus) 
ja perearsti tõend tervisliku seisundi kohta. 
Kui on olemas kaitseväeteenistuse tunnistus (KTT), tee koopia KTT nendest lehekül-
gedest, kus on info vande andmisest ja auastmete omistamisest.
Staabis täida sooviavaldus. 
Leia kolm soovitajat, kes on olnud Kaitseliidu liikmed rohkem kui aasta. 
Pärast dokumentide esitamist oota ära politseikontrolli tulemus. 
Seejärel teeb kohaliku üksuse juhatus otsuse sinu vastuvõtmise kohta. 
Malevapealik annab välja käskkirja Kaitseliidu tegev-, noor-, toetaja- või auliikmeks 
vastuvõtmise kohta. Nimetatud käskkirja kuupäevast hakatakse lugema kaitseliit-
lase staaži Kaitseliidus.

gud, sõnavõtud nii koolides kui ka 
muudel üritustel on pälvinud suurt 
tunnustust. Tema sisukaid uurimu-
si Vabadussõjast ja Kaitseliidu aja-
loost on avaldanud väljaanded Kait-
se Kodu! ja Oma Maa. Raudvassar 
on olnud Võrumaa Muinsuskaitse 
Ühenduse esimees, töötanud kul-
tuurimälestiste vanemmetoodikuna 
Kreutzwaldi memoriaalmuuseumis, 
mitmetel ametikohtadel Võrumaa 
Tuletõrjeühingu Antsla piirkonnas 
ja teadurina Võrumaa muuseumis. 

ÜDINI SIRGESELJALINE MEES

Valdur Raudvassar jõudis tõe juur-
de põliste eestlaste mälestuste ja 
kirjanduse kaudu ning loomulikult 
olid tal kodust ja kodukülast kaa-
sa võetud teadmised eestlastest ja 
eestlusest. Ta peab ennast rahvus-
laseks, kes on veendunud, et ühe 
rahvakillu kultuur püsib seni, kuni 
püsib selle rahva riik. Tema mõõ-
dupuuks on vääramatu rahvustun-
ne. 1962. aastal mõistis Nõukogude 
õigussüsteem Valdur Raudvassari 
tõe kuulutamise eest kuueks aas-
taks vangi, sest tol ajal tähendas tõe 
väljaütlemine nõukogudevastast 
propagandat. 

2006. aasta Eesti Vabariigi aasta-
päeval ei käinud Valdur Raudvassar 
presidendi juures Riigivapi teenete-
märki vastu võtmas. Tollal keeldus 
aatemees kõrgest autasust, märki-
des, et medaleid ja ordeneid jaga-
takse liiga kergekäeliselt. “Jagatakse 
nendelegi, kes kunagi Nõukogude 
ajal Eesti trikoloore maha kiskusid, 
nendele, kes endiste kommunisti-
dena praegu tõde kuulutavad. Kas 
me siis ei elagi riigis, mis on selle rii-
gi jätk, mis sai alguse 24. veebruaril 
1918?” küsis Raudvassar toona. 

2008. aastal omistati Valdur Raud-
vassarile esimesena Võru maakon-
na kõrgeim autasu – vapimärk.

Valdur Raudvassar, legendaarne 
mees tugeva võitlusvaimu, tarkade 
mõtete ja kompromissitu käitumi-
sega on noortele eeskujuks.  KK!

Valdur Raudvassar.
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MAAILMAPILK

Tekst: MART HELME

Kes oli esimene sõdur?

Inimest, kes sõdib, võib nimetada mitut moodi: ta on 
sõdur, sõdalane, sõjamees, võitleja – kuni  relvalii-
gi järgi täpsustatud defineerimiseni välja. Ometi ei 

pruugi kõik need nimetused tähendada veel seda, et 
tegemist on tõepoolest sõduriga. Ent alustagem algu-
sest. Sõjaajaloolased ja antropoloogid on näinud palju 
vaeva, jõudmaks selgusele, kas ürgaegne ühiskond oli 
paradiisiaed, kus sõdu ja vägivalda ei tuntud, või oli 
see hoopis põrgu, kus käis lakkamatu ja halastamatu 
perekondade, suguharude ja hõimude võitlus. Praegu, 
kümneid tuhandeid, mõningatel juhtudel ka sadu tu-
handeid aastaid hiljem on tegelikkust välja selgitada  
ülimalt raske. Tuleb ju siin suure pildi kokkusaamiseks 
toetuda kõigest üksikutele fragmentidele, eelkõige ar-
heoloogilistele leidudele ja koopamaalidele. Materjali 
ühe või teise teooria tõestuseks on püütud leida ka ük-
sikutes isoleeritud paikades veel säilinud primitiivsete 
hõimude kombestikust, kuid siingi on raske loota tõe-
lisele ja universaalsele autentsusele.

Siiski näib, et sõda on kõikjal alati olnud loomulikum 
seisund kui rahu ja ühel või teisel põhjusel on erine-
vad sootsiumid ka väga hämaras minevikus pidanud 
vajalikuks omavahelised suhted jõudu kasutades sel-
geks teha. Et inimloomus näib olevat aegade jooksul 
vähem muutunud kui looduslik, sotsiaalne ja tehnili-
ne keskkond, võime primitiivsete hõimude tavadest 
teha järelduse, et vähemalt inimkonna koidikul sõdi-
ti mitte poliitilistel, ideoloogilistel, emotsionaalsetel 
või prestiižsetel põhjustel, nagu kirjutatud ajaloost 
enamasti välja võib lugeda, vaid hoopis lihtsamatel ja 
eksistentsiaalsematel kaalutlustel. Igatahes väidavad 
antropoloogid, et tänapäevalgi kusagil Amazonase 
või Uus-Guinea džunglites aeg-ajalt aset leidvad pri-
mitiivsete hõimude vahelised sõjad puhkevad eelkõi-
ge kahel põhjusel: toidu või naiste pärast. Mõlemad 
tähendavad elu. Toit kõige otsesemalt ja vahetumalt, 
naised suguharu või hõimu säilimist pikemas pers-
pektiivis.

Kõige selle juures ilmneb aga enamasti üks väga 
oluline detail: neid primitiivseid sõdu ei pea mit-
te sõdurid, vaid sõdalased. Ehk siis: isegi kui vastast 
püütakse maksimaalselt kahjustada, mis tähendab 

vaenuliku hõimu meesliikmete võimalikult arvukat 
mahatapmist, ei ole meil vastamisi mitte elukutse-
lised sõjamehed, vaid tänapäevasemalt väljendudes 
n-ö maakaitseväelased – mehed, kes peavad muude 
tegemiste kõrvalt sõtta minema, sest nii nõuab olu-
kord ja käsib pealik. 

Mõnikord võib siiski näida, et ka primitiivsete hõi-
mude sõdalased on juba sõdurid selle sõna hilisemas 
tähenduses, sest paljudel puhkudel peavad nemadki 
kinni teatud tabudest ja rituaalidest. Oleks siiski eks-
lik samastada kõike seda arenenumates ühiskondades 
elukutselistest sõduritest moodustuvate sõdalasklas-
side au- ja käitumiskoodeksitega. Inimressursi äärmi-
se piiratuse tingimustes oli meie esivanematel lihtsalt 
mõistlik mitte võtta riski ulatusliku ja kauakestva sõ-
jategevuse tulemusena ise korvamatuid inimkaotusi 
kanda. Pigem tasus tüliküsimus lahendada kahevõit-
luse või rituaalse lahinguga, kus esimene veri või esi-
mene langenu otsustas ka võitja. Isegi varajaste maa-
harijate ühiskondades ei olnud liigne ahnus ja sellest 
sündinud verejanu alati ratsionaalsed. Kuigi naaber-
hõim võis kasutada vägagi isuäratavat viljakat piirkon-
da, nõudis nii selle vallutamine kui ka hilisem hari-
mine ja kaitsmine paraku arvestatavat inimressurssi, 
kuid inimesi lihtsalt ei jätkunud.

Ometi on sõdalase muutumine sõduriks seotud just 
inimeste paikseks jäämise ja põlluharimisega. Maa-
viljelus tekitas esimest korda ajaloos tingimused, kus 
sootsiumi poolt toodetu akumuleerus ja tekkis üle-
jääk, mida võis kasutada tootmisest vabanenud ini-
meste ülalpidamiseks. Siiski poleks see ülejääk iseene-
sest muutnud primitiivseid sõdalasi veel sõduriteks. 
Selleks oli tarvis ka vajadust nende inimeste järele, kes 
maaviljelusest sündinud tasakaalusüsteemi kaitsek-
sid. Vajaduse tekitasid põlluharijate ühiskondi ümbrit-
sevate karjakasvatajate rünnakud, mida oli vaja tagasi 
lüüa. Nii oligi esimene sõdur see, kes oma kohaliku 
kuninga alalise sõjasalga liikmena tema poolt antud 
relvade ja ülalpidamisega ennast kindlale distsipliinile 
ja riigi-, mitte hõimulojaalsusele allutas, et tekkivaid 
tsivilisatsioonikoldeid rändkarjakasvatajatest sõdalas-
te eest kaitsta. KK!
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KOOSTÖÖÕPPUS

Tekst: MADIS MINTEL, 
nooremleitnant

Kaitseliit viis Läänemaal ja Haap-
salu linnas 3.–5. detsembrini 
läbi koostööõppuse “Orkaan”. 

See oli juba viies sellenimeline 
Lääne, Pärnu ja Saaremaa maleva 
ühisõppus, kus seekord osalesid 
ka Harju, Rapla ja Tallinna maleva 
üksused ning vahekohtunikke oli 
abiks peaaegu kõigist malevatest. 
Kokku võttis õppustest osa üle 700 
kaitseliitlase. 

SUURÕPPUS LINNAKESKKONNAS

Eriliseks tegi tänavuse “Orkaani” 
see, et suur osa õppusest korraldati 
Haapsalu linnas ja Rohuküla sada-
mas, kus ka linnakodanikud ja praa-
miootajad said tunda end sünd-
muste sees olevat. Seetõttu eelnes 
õppusele ka suurem teavitustöö tsi-
viilmeedias ja esmakordselt valmis-
tati üritust tutvustav reklaamtrükis, 
mis jõudis Haapsalu linna ja Ridala 
valla elanike postkastidesse ja mida 
jagati õppuste piirkonnas viibijate-
le. Õppuse teemaks oli objektivalve 
ja keskenduti peamiselt sisekaitse-
kompaniide koolitamisele. Tõepä-
rasema olukorra saavutamiseks oli 
ka osa vastutegutsejatest tsiviilrõi-

Tänavune “Orkaan” pöörles Haapsalus
vais ja sõitis eraautodega, mis tegi 
asja  “sinistele” ehk oma üksustele 
keerulisemaks. Tegevusse olid kaa-
satud ka politsei ja päästeamet. Õp-
puse lõpurivistus korraldati Haap-
salu piiskopilinnuses. 

Õppuste juhtstaabi CIMIC ohvitser 
reservkapten Neeme Suur ütles: 
“See on esimene kord, 
kus nii suure õppusega 
linnakeskkonda tullak-
se. Tegelikult mõtlesin 
enne õppust välja hul-
galiselt kohaliku ela-
nikkonna ja asutustega 
seotud probleeme ja 
nende võimalikke lahendusi, kuid 
vaja ei läinud ühtegi. Head suhtlust 
toetas selgesti õppuse korraldajate 
avatud ja vastutustkandev hoiak. 
Õppuse-eelne teavitamine oli tõhus 
ja piisav – elanikkond oli üritusest 
teadlik ja ootas seda pigem huvi kui 
hirmuga. Kuivõrd aktiivne tegevus 
ei olnud planeeritud otseselt kesk-
linna, ei näinud ega kuulnud väga 
suur osa inimestest peale autoko-
lonnide liikumise midagi, selle pea-
le avaldati mitmel korral ka naljata-
misi nördimust. Kogu õppetegevus 
planeeriti nii, et inimeste igapäeva-
ne elu ei kannataks, ja see õnnestus 
täielikult. Pärast tegevusi tehti hoo-

likas järelkoristus, et padrunikesti 
vedelema ei jääks, kuid arvan siiski, 
et kevadel, kui lumi läinud, tuleb 
aktiivsemad lahingupaigad veel 
hoolikalt üle käia.”

Õppuse ühe osa moodustas koostöö 
politsei ja päästeametiga. Kõik or-
ganisatsioonid said õppuse käigus 

uusi teadmisi ja oskusi. 
“Esimene teadmine on 
see, et organisatsioo-
nide tegevusrutiinid 
on väga erinevad ning 
üheskoos tegutsedes tu-
leb neid erinevusi teada 
ja arvesse võtta. Nii po-

litsei kui ka päästeteenistus oleksid 
oodanud intensiivsemat kaasamist. 
Siit meile ka teadmine järgmisteks 
koostööharjutusteks: nii inimesed 
kui ka seotud ametkonnad saavad 
aru selliste õppuste vajalikkusest. 
Inimesed on valmis kaitseväelist 
õppetegevust tiheasustuses taluma 
(tõenäoliselt siiski mitte igapäevase-
na) ja asutused on valmis nii kaasabi 
osutama kui ka ise aktiivselt osale-
ma,” selgitas reservkapten Suur.

SUUREPÄRANE PLANEERIMINE

Õppuste üldjuht, Kaitseliidu Lääne 
maleva pealik major Arnold Juhans 

Eriliseks tegi tänavuse 
“Orkaani” see, et 

suur osa õppusest kor-
raldati Haapsalu linnas 
ja Rohuküla sadamas.
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Pärnu maleva võitlus-
grupist said “Orkaanil” 
vastutegutsejad.
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rääkis, et ta on  osalenud kõikidel “Orkaanidel” ja jul-
geb kinnitada, et viimane õppus oli parim. “Aga põhjus 
pole selles, et õppus korraldati Läänemaal ja mul oli au 
olla selle üldjuht või et seal  osales rekordarv võitlejaid. 
Alustan sellest, et õppus oli väga hästi ja põhjalikult 
planeeritud. Suur tänu kõikidele Pärnu, Saaremaa ja 
Lääne maleva kaadrikaitseväelastele ja vabatahtlikele 
pealikele, kes planeerimis- ja ettevalmistamisprotsessis 
osalesid.”

Tema eriline tänu oli suunatud kapten Erik Reinhol-
dile kui “õppuse stsenaristile ja peadirigendile”. Tänu 
kapten Reinholdile ja tema juhitavale juhtstaabile oli 
kogu õppuse tegevus maksimaalselt realistlik. “Õppus 
andis mulle harukordse võimaluse juhtida maakaitse-
piirkonna tegevust ehk olla kolm päeva pataljoniülem, 
kelle juhtida pole ainult virtuaalsed, vaid ka reaalsed 
allüksused ja staap, ning teha koostööd politsei ja pääs-
teametiga. Saadud kogemus on hindmatu,” ütles major 
Juhans.

Õppus poleks saanud minna korda ilma meie vabataht-
like kaitseliitlaste ja naiskodukaitsjateta, olenemata sel-
lest, kas võideldi lumisel väljal, töötati staabis või tagati 
õppuse normaalset toimimist. Järgimine suurõppus 
“Orkaan” korraldatakse 2011. aastal Saaremaal. KK!

Lääne maleva sisekaitsekompanii Haapsalu veepuhastusjaama kaitsel.

Ridala lennuväljal peeti vastutegevusega korralik lahing.

Rohuküla sadamas tuli hoida korda ja aidata tsiviilpõgenikke. Lõpurivistusel oli kõigil tuju hea.

Saaremaa maleva võitlejad 
õppuse lõpurivistusel.
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Tekst: KAINAR KRUUS, 
nooremveebel, Kaitseliidu Tallinna maleva nooreminstruktor 

Et Kaitseliidus on miinipilduriüksuste loomine ja sin-
na üksusesse kuulumise väärtustamine alles lapse-
kingades, on käesoleva artikli eesmärk heita natuke 

valgust miinipilurirühma tegevusele Afganistani mis-
sioonil ja suurendada selle 
abil huvi Kaitseliidus juba 
olemasolevate või alles loo-
davate miinipilduriüksuste 
vastu. Ka juhin tähelepanu 
mõningatele asjadele, mida 
saaks Afganistanis omanda-
tud kogemuste najal Kaitseliidu miinipilduriväljaõppes 
paremaks muuta. 

Et praeguses sõjateatris käib asümmeetriline sõda, pole 
kellelegi uudis. Afganistani valitsusvastased, olgu selleks 
siis oma usu eest võitlev Taliban või lihtsalt kuritegeli-
kud grupeeringud, võivad rünnata seal viibivaid rahvus-
vaheliste julgeolekuabijõudude (Intrnational Security 
Assistance Forces; ISAF) üksusi igal hetkel ja igast suu-
nast. See tähendab, et ISAFi üksused peavad olema kogu 
aeg valmis tõrjuma rünnakuid kiirelt ja kõigist suunda-
dest. See valmidusvajadus kehtib täpselt samamoodi ka 
kaudtuleüksustele, mis paiknevad tavaliselt aktiivsest 
tsoonist natuke eemal patrullbaasides. Sellest hoolima-
ta on nende reageerimiskiirus ja -täpsus eluliselt oluli-
ne. Et väljaõpet annab lihvida ja inimesi drillida, on just 
erinevad abivahendid need, mille arvelt on Afganistanis 
võidetud palju olulisi sekundeid. Millised on miinipil-
durirühma ülesanded, millised vahendid on neil kasu-
tada ja mida meil on sellest kõigest õppida?

MIINIPILDURIRÜHM KOMPANII VASTUTUSALAL

Miinipildurirühma ülesandeks on esmajoones jala-
väerühmade toetamine kaudtulega, olgu siis tuleüles-
andeks vastase mahasurumine kildmiinidega, omade 
liikumise katmine suitsumiinidega või ala valgusta-
mine. Loomulikult on rühmal oma osa ka patrullbaasi 
lähikaitses. Lisaks erialastele ülesannetele oli miinipil-
durirühmal kohustus mehitada ühe relvameeskonnaga 
Wahidi patrullbaasist eemal asuvat tugipunkti ja vasta-
valt vajadusele viia läbi lähijulgestuspatrulle. Mida ja 
kui palju täpselt lastakse, oleneb põhiliselt sellest, kui 
tihe on asustus ja kui aktiivne on vastane, st olukorrast 
kompanii vastutusalal. 

Kompanii vastutusalal Lõuna-Afganistanis Helmandi 
provintsi nn rohelises piirkonnas on asustus keskmisest 

Silmad, aju ja muskel 
ehk Miinipilduja kasutamine Afganistani missioonil ja 

sellest saadud õppetunnid
tihedam ja vastase tegevusaktiivsus sõltub aastaajast. 
On välja kujunenud, et vastane on aktiivsem suvel, mil 
rohelus pakub maastikul varju ja ööd on soojad. Seda 
kinnitab ka kulunud laskemoonakoguste analüüs. Sel-
gub, et kui alal talvel tegutsenud Eesti jalaväekompaniil 
Estcoy-9 moodustas miinipildurirühma tuleülesanne-
test ca 98% valgustus- ja suitsumiinide väljatulistami-
ne, siis Estcoy-10-l, kes teenis samas alal suvel, kulus 
laskemoonast 43% valgustusülesanneteks, 39% vastase 
mahasurumiseks kildmiinidega ning 18% vastase pi-
mestamiseks ja oma üksuste manöövri katmiseks suit-
sumiinidega.

Afganistanis reguleerivad miinipildujatule kasuta-
mist mitmed piirangud, mille eesmärk on ära hoida 
tsiviilkahjusid. Palju vastutust langeb tänu sellele nii 
tulejuhtidele kui ka teistele üksuseülematele nii tu-
leülesande tellimise kui ka selle täitmise otsuste vas-
tuvõtmisel. Näiteks võib välja tuua suitsumiinide ka-
sutamise. Suitsumiinid sisaldavad valget fosforit, mis 
võib kergesti süüdata kohaliku elaniku viljapõllu või 
majapidamise. 

Võimalike tsiviilkahjude 
vältimiseks on hakatud 
vastase hävitamiseks jär-
jest rohkem kastutama 
miinipildujate asemel täp-
pisrelvi (sh rakette) ja täp-
pispomme. 

Selliste vahendite kasuta-
mine ja juhtimine nõuab 
mõistagi eriväljaõppega 

kaitseväelasi. Neid vahendeidki pole alati võtta. Siis on 
ikkagi miinipildujatuli jalaväe kiireim tuletoetusvõima-
lus.

TULEJUHTIMINE JA ARVESTAMINE

Rääkides miinipilduja kasutamisest, tuleb kindlasti rää-
kida ka tulejuhtimisest ja arvestamisest. Viimast käsit-
len pikemalt, võrreldes esmajoones kasutatavat varus-
tust ja vahendeid.

Kompaniil on oma tegevuses kasutada teatud hulk tule-
juhte. Tulejuhi (nn silmad) ülesanne on edastada arves-
tajale vajalikud andmed, kuhu ja kui palju ta eesmärgi 
täitmiseks miine tahab saada. Eesmärgiks võib olla vas-
tase hävitamine või mahasurumine kildmiinidega, oma 
üksuse manöövri katmine suitsumiinidega või lahingu-
välja valgustamine valgusmiinidega. 

Miinipildurirühma 
ülesandeks on es-

majoones jalaväerühmade 
toetamine kaudtulega, olgu 
siis tuleülesandeks vastase 
mahasurumine kildmii-
nidega, omade liikumise 
katmine suitsumiinidega 
või ala valgustamine. 

Millised on miinipildu-
rirühma ülesanded, 

millised vahendid on neil 
kasutada ja mida meil on 
sellest kõigest õppida?
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Tulejuhi põhilisteks töövahenditeks on laserkaugus-
mõõdik, raadiojaam, GPS-vastuvõtja ja kaart. Kõigi 
nende kõrgtehnoloogiliste vahendite kõrval on aga 
omal kohal ka kõige lihtsam 10x10 cm suurune lami-
naaditükk ja harilik pliiats tulekäsu üleskirjutamiseks 
enne arvestajale saatmist. Andmed, mis arvestajale 
saadetakse, peaksid minimaalselt sisaldama oma asu-
kohta ning vaatlussuunda 
ja kaugust sihtmärgini. Li-
saks sisaldab tuletellimus 
veel mitmeid teisi and-
meid, kui neid pole otstar-
bekas siin välja tuua.

Et alati pole tulejuhti kohe 
võtta, on tulejuhtimise 
seisukohalt väga tähtis, et 
kõigil allüksuste ülematel 
oleks elementaarne tule-
juhtimisoskus ning nad suudaksid vaadelda ja viia sisse 
korrektuure. Estcoy-10 kogemuse põhjal võin öelda, et 
see tase on üsna ebaühtlane. Eelnevalt oli juttu sellest, 
et miinipilduja kasutamine on kõnealuses piirkonnas 
piiratud, seega on ülemate tulejuhtimisoskusest kasu 
esmajoones just tulejuhtidel, kes nende antud info 
põhjal saavad oma otsuseid langetada ja üksuse ülemat 
tule kasutamises nõustada.

Järgnevalt vaatame lähemalt arvestajate tööd. Miinipil-
durirühm kasutab kaht arvestajat (nn aju), kelle ülesan-
ded on sidepidamine ja tulejuhtidelt saadud andmete 
(koordinaadid, suund, kaugus) muutmine relvadele 

arusaadavateks laskeandmeteks (suund ja tõstenurk) 
ehk arvestamine. Enamasti oli arvestaja ülesanne su-
helda ka tuletoetusmeeskonna (fire support team; FST) 
ülemaga, kes koordineeris tuletegevust kõrgema staabi 
ja võimalike alal viibivate õhukitega. Tihti pidi arvesta-
ja üksi olles suhtlema kolme raadiojaamaga ja sama-
aegselt ka arvestama. Kahe arvestaja puhul on näiteks 
võimalik liigutada üks relv koos arvestajaga iseseisvalt 
kas kuhugi teisele positsioonile või anda kindla tulejuhi 
kasutusse. 

Arvestajad suhtlevad relvameeskondadega vastavalt 
vajadusele kas hääle või käsiraadiojaamaga. Laskeand-
meid arvestati nii väljaõppel kui ka kohapeal arvestus-
programmi või spetsiaalse arvestusmasinaga, neil mõ-
lematel on suured eelised arvestuslaua ees. Alltoodud 
näidetest ja võrdlustest võib igaüks oma järeldused 
teha. Kuigi Eestiski on sellised vahendid olemas, paneb 
mind imestama asjaolu, et kaitseväes ega Kaitseliidus 
pole neid veel kasutusele võetud põhjendusega, et äkki 
sõjaajal pole kusagilt patareisid võtta või võimalust 
akusid laadida.

ARVESTAJA TÖÖVAHENDID

Järgnevalt toon mõned näited arvestusmasina ja arves-
tusprogrammi eelistest arvestuslaua ees.

1. Esemete arv komplektis: 

arvestuslaua puhul laud, millimeeterpaber, pliiatsid, 
teritaja, tsentraalnõel, mõõdik, korrektuurringid, arves-
tuslaua nõelad, tulekäsublanketid;

arvestusprogrammi või arvestusmasina puhul pata-
reid, laadija, tulekäsublanketid, pliiats.

2. Vea tekkimise võimalus: 

arvestuslaua puhul tekib viga tulenevalt arvestuslaua 
ja vahendite kulumisest (nt kõver tsentraalnõel), mär-
kimisveast (koordinaadid, põhipunkt, tulejuhi asukoht, 
sihtmärgi asukoht, korrektuurringi ebatäpsus) ja luge-
misveast (kulunud mõõdik); 

arvestusprogrammi või arvestusmasina puhul tekib 
viga ainult valesti sisestatud numbrist.

Eesti miinipildurite kasutuses oleva miinipilduja mugav sihik.

Sihikupilt suunavaiale.

Miinipildurirühm kasu-
tab kahte arvestajat 

(nn aju), kelle ülesanded on 
sidepidamine ja tulejuhti-
delt saadud andmete (koor-
dinaadid, suund, kaugus) 
muutmine relvadele arusaa-
davateks laskeandmeteks 
(suund ja tõstenurk).
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3. Arvestuskiirus:

Vahend Tegevusaeg

Etteval-
mista-
mine

Polaar Koor-
dinaat

Korrek-
tuur

Programm 30 sek 
– 1 min

10–15 
sek

10 sek 10–15 sek

Arvestuslaud 5 min 2 min 1,5 min 1–2 min

Arvestusmasin 1 min 30 sek 30 sek 15 sek

Aegade sisse pole arvatud sideseanssideks ja tulekä-
sublankettide täitmiseks kulunud aega. Ka võivad ajad 
muutuda tulenevalt arvestaja isikuomadustest.

4. Kasutamismugavus ja suurus:

arvestusprogrammi puhul sõltub see kasutatavast süle-
arvutist, mis on soovitavalt ilmastiku- ja põrutuskindel);

arvestusmasina karp on mõõtmetega 20x10x5 cm, põ-
rutus- ja veekindel;

arvestuslaud on mõõtmetega 30x60x5 cm, seega koh-
makas, kusjuures selle kasutamine maastikul on talvel 
ja vihmaga raskendatud.

RELVAMEESKOND JA SELLE TÖÖ 

Relvameeskond (nn muskel) saab vajalikud laskeand-
med arvestajalt, kannab need relva sihikule, suunab 

relva ja täidab tuleülesande, st paneb reaalselt miini 
rauda. Relvameeskonna suurus on erinevates maades 
erinev, jäädes kolme ja viie vahele. Minimaalne miini-
pildujaga opereeriv meeskond on kaks sõdurit. Teoree-
tiliselt saab relva suunamise ja laskmisega hakkama ka 
üks mees, kuid siis ei saa rääkida suunamiseks ette an-
tud normaegadest. Kuigi igale meeskonnaliikmele on 
määratud oma ülesanded, on hädavajalik, et nad kõik 
oskaksid vajadusel relva õigesti käsitseda.

Afganistani missioonil kasutatakse 81 mm miinipil-
dujat NM 95 . Sama relva mõningate modifikatsioo-
nidega kasutavad ka Ameerika Ühendriikide ja Suurb-
ritannia sõjaväed. Relv on väga kompaktne, kaalult 
kerge ja seda teenindavate vähemtähtsate teenistujate 
(abisihtur, miinikandja) ülesanded kiirelt õpitavad ka 
võhikule. 

Relva miinuseks on alusplaat, milles olevad avad küll vä-
hendavad plaadi kaalu, kuid selle plaadi tõttu vajub relv 
laskmisel kergesti pinnasesse. Selle probleemiga puu-
tusid ka meie relvameeskonnad tihedalt kokku. Vastu-
meetmena kasutati riidest liivakotte ja tugevat kangast 
mitmekordse kihina alusplaadi all. Kuid suuremate 
laengutega laskmisel oli ka see ebapiisav ja alusplaadi 
alust oli vaja pinnasega täita. Relva suureks plussiks on 
sihik ja selle kasutamise mugavus, mis võimaldab täp-
set suunamist ka viletsate valgustingimuste korral. 

Et tugipunktid on ehitatud minimaalse vajaliku suu-
rusega, on tänu sihiku spetsiaalsele konstruktsioo-
nile võimalik relvade suunavaiad asetada täiesti eri-
nevatesse suundadesse, samas kui relvad on samade 
andmetega samasse sihtmärki suunatud. Samuti on 
võimalik kahe suunavaia abil, mille vahe on 09-00, 
katta 360 kraadi. Kahjuks pole meil kasutada sihikule 
kinnitatavaid periskoope, mis lihtsustaksid tunduvalt 
relvade paralleel lehvikusse viimist. Ka kasutatakse 
meil suuri puidust relvakaste relvade ja lisavarustuse 
transpordiks. Briti armees on kasutusel aga tunduvalt 
kompaktsemad tugevast riidest kandekotid.

Suurimad probleemid olid relva kulumisest tulenevad 
lõtkud tõste- ja loodimismehhanismides. Ka valmis-

Norra päritolu miinipilduja NM 95 kangaga tugevdatud alusel. Miinipilduja alusplaat on pärast laskmist pinnasesse vajunud.
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Miinitüübid vasakult paremale: 1) valgusmiin, 2) infrapuna-valgusmiin 
(IR), 3) kildmiin (HE), 4) suitsumiin, 5) kildmiin (Airburst).

Käsiraamatu kohaselt tuli relvarauda puhastada iga 
viie lasu tagant, välja arvatud löögi (0,1 lahingukomp-
lekti) laskmisel. Et miinide juhtvõru oli plastmassist, 
sulas osa sellest iga lasuga kuuma raua külge ja see 
võis põhjustada tõrke, sest miin võis jääda poole toru 
peale kinni ega pruukinud vajuda lööknõelani. Lisaks 
kasutati plastmasskestadega lisalaenguid, mis oma-
korda tekitasid relvarauda prahti. (Nt Kaitseliidus ja 
kaitseväes kasutusel olevatel Tampella miinipildujatel 
on lisalaengud siidist, mis ei tekita relvarauda prügi.) 
Puhastamiseks oli ideaalne pronksist võrgutaoline 
“sukk”, millega nühits kaeti. Sama vahend võiks olla 
kasutusel ka Eestis, sest see lihtsustaks ja kiirendaks 
relvaraua puhastamist oluliselt ja see on lahinguolu-
korras elulise tähtsusega.

LASKEMOON

Laskemoona koha pealt oli Estcoyl kasutada üsna lai 
valik miine. 

Valgustusülesanneteks olid kasutada nii tavalised kui 
ka infrapuna-valgusmiinid. Viimaseid eelistas just ja-
lavägi, sest need annavad vaatluseks vastase ees väga 
suure eelise. Kildmiinide kasutamise vajaduse kor-
ral täideti suurem osa tuleülesandeid sensorsütikuga 
õhuslõhkevate kildmiinidega. See uuema põlvkonna 
laskemoon võimaldab seada sütiku vastavalt fugass-, 
maas- või õhuslõhkevaks. Et saavutada maksimaalset 
efekti, saab miini panna lõhkema 80 või 120 jala kõrgu-
sel maapinnast. 

Suitsumiinide sütikut oli samuti võimalik seada fugass-
lõhkevaks, kuid seda võimalust ei kasutatud kunagi. 
Suitsumiinid olidki ühed kõige kapriissemad miinid. 
Nimelt muutub kuumas kliimas (+65 ºC) vedelaks mii-
nides olev tahke fosforisegu, see muudab miini ballisti-
lisi omadusi ja suitsumiinid ei lenda täpselt sinna, kuhu 
vaja. Ka oli probleeme juba ettevalmistatud, kuid lask-
mata jäänud valgusmiinide sütikutega. 

Laskemoona hooldusest niipalju, et kindlasti peab 
vutlarist välja võetud miinid enne kasutamist tolmust 

tasid peavalu vanad sihikud, mille skaalad kippusid 
laskmiste ajal lahti põruma. Need probleemid tulevad 
ette ka Eestis kasutatavatel Tampella miinipildujatel. 
Seetõttu on hädavajalik teha korralisi rihtimisi ja test-
laskmisi. Samamoodi tuleb hoolitseda selle eest, et 
kõik relvaga seotud toimingud (rihtimised, remondid, 
laskmised, kontrollid) oleksid sisse kantud relvapas-
si.

Relva hooldusest kuumas kliimas niipalju, et tuleb väl-
tida tolmu kogunemist relva liikuvatele mehhanismide-
le. Seega tuleb õli kasutamisega olla ülimalt ettevaatlik, 
kuid samas ei tohi teatud kohti ka õlitamata jätta. 

Pronksist “puhastussukk” originaalis ja nühitsale kinnitatult. 

Miinide erinevate sütikute näiteid: parempoolme uue põlvkonna tsen-
sorsütik Airburst.
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Valgamaa maleva kaitseliitlased 
saavutasid hiljuti teise koha 
Lätis Zemessadze 27. pataljo-

ni korraldatud laskevõistlusel, kus 
võisteldi kolmel individuaal- ja ühel 
meeskondlikul alal. Võistkonna 
koosseisu kuulusid  Kaitseliidu Val-
gamaa maleva kaitseliitlased Jaanis 
Veskimets, Leo Libov, Kirsti Paavel 
ja Aare Õispuu. 

“Esimene ala oli automaadist AK-4 
laskmine. Distantsi pikkus oli 100 
meetrit,” ütles võistkonna liige Jaa-
nis Veskimets, lisades, et selles har-
jutuses lasti mitmest asendist: 10 
lasku lamades kahe minuti jooksul 
ja viis lasku kas põlvelt või istudes 
ühe minutiga. Järgmised viis lasku 
tuli aga välja lasta ühe minuti jook-
sul püstiasendist. Teine ala, millega 
võistlus jätkus, oli väikesekaliibrili-
ne (5,6 mm) püstol, millest lasti aja 
peale ja erinevatel kaugustel asuva-

te sihtmärkide pihta kolmes erinevas 
laskekohas. Kolmas võistlusrelv oli 
automaatpüstol M-45, millest lasti 
jällegi kolmest asendist 50 meetri 
kaugusel olevasse märklehte. 

Neljandaks, meeskondlikuks võist-
lusalaks oli duell. See tähendas, et 
võistlema läks korraga kaks nelja-
liikmelist võistkonda. Meeskonnad 
asusid lähtejoonel, mis oli sihtmär-
kidest 100 m kaugusel. Pärast starti 
jooksid võistkondade liikmed siht-
märkidest viiekümne meetri kaugu-
sel olevale tulejoonele, kus laeti relv 
(AK-4), millest lastes tuli tabada 
nelja 11 cm diameetriga jahilaske-
taldrikut. Igal võistkonnal oli selleks 
kaksteist padrunit. See võistkond, 
kes esimesena oma märgid maha 
sai, oli võitnud. 

VELLO JASKA, Kaitseliidu Valgamaa 
maleva teavituspealik

Valgamaa kaitseliitlased olid 
Lätis laskevõitlusel edukad

Kaitseliidu Valgamaa maleva edukad laske-
sportlased (paremalt) Aare Õispuu, Kristi Paa-
vel, Leo Libov ja Jaanis Veskimets.

puhastama ja veenduma, et miinil ei oleks kahjustusi. 
Kahjustused, mis ette tulid, olid näiteks purunenud li-
salaeng, defektiga primaarlaeng või lõhkeaine ja fosfo-
risegu väljaimbumine miinikestast.

MIINIPILDURIRÜHMA TULEVIKUVÄLJAVAATED

Kahjuks on mõningates ringkondades hakanud levima 
arusaam, et miinipildurirühmal pole Afganistanis mõ-
tet. Julgen mitmete erineva taseme allüksuste ülemate 
ütlustele toetudes väita, et see on vale suhtumine. Kui 
allüksus ei ole harjunud kaudtuld kasutama ega tea selle 
võimalusi, on see loomulikult ülemale liigne koorem. 

Et Eesti jalaväe väljaõppeprotsessis mängivad kaudtuld 
ette eelkõige taktikaharjutuste kontrollijad, on selline 
suhtumine lihtne tekkima. Tavaliselt peetakse miinipil-
dujaid rohkem tüliks kui abiks oma plaanide koostami-
sel ja elluviimisel. 

Mis puutub aga miinipildurirühma tegemistesse Afga-
nistanis, siis esimese asjana ei tohi alahinnata saadud 
kogemusi nii tulejuhtimise kui ka tulepositsiooni seisu-
kohalt, sest erinevalt jalaväest ootavad meid Eestis po-
tentsiaalse sõja korral ees täpselt samad protseduurid. 

Samuti ei ole rahuajal võimalik kogeda reaalse lahingu-
tegevuse käigus tekkivaid võimalikke vigu ja probleeme 
ning nendest tulenevaid õppetunde. Et Eesti kaitsevägi 
sai äsja Ameerika Ühendriikidelt suure hulga analoog-
set tüüpi miinipildujaid ja neid hakatakse kasutama 

mitte ainult missioonidel, vaid ka Eesti sõjaaja üksus-
tes, on Afganistanis saadud kogemused hindamatu 
väärtusega. 

Mis on sellel kõigel aga ühist Kaitseliiduga? Kaitseliit, 
millel on kindla struktuuriga lahinguüksused, vajab 
enesestmõistetavalt oma üksuste lahinguvõime suu-
rendamiseks kaudtulevõimet. Ja miinipilduriüksused 
on kõige reaalsem vahend esmase kaudtulevõime saa-
vutamiseks. 

Kahjuks puudub aga tavalisel kaitseliitlasel huvi selli-
sesse üksusesse kuuluda. Mis on aga selle põhjuseks? 
Kas vähene action õppustel, hirm relva ebaefektiivsuse 
ees? Või lihtsalt üleüldine teadmatus kõnealusest vald-
konnast? 

Arvatavasti on põhjus kõigi nende asjade kombinat-
sioon. Selle vältimiseks tuleb jätkata uute üksuste 
loomisest, neile reaalse lahinguvõimekuse andmist ja 
aktiivset väljaõpet. Tuleb tutvustada relva ja selle või-
malusi ning demonstreerida miinipilduja võimet ja tule 
mõju iga taseme allüksuse ülematele ja reakoosseisule, 
et vältida eelarvamuste tekkimist. Ning miks ei võiks 
Kaitseliidu baasil olla komplekteeritud tulevikus ka 
mõni Estcoy miinipildurirühm?

Kuigi miinipildurirühm ei kasutanud Afganistanis kuue 
kuu jooksul kordagi kogu oma tulejõudu, olid just mii-
nid need, mis vastase reeglina vaikima panid ja kontak-
ti lõpetasid. KK!
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Isadepäeval külastas Rakvere 
Põhjakeskust 10 528 inimest. Ta-
valisel pühapäeval käib neid seal 

umbes 6000. Suurenenud külasta-
tavuse põhjustas Kaitseliidu Viru 
maleva eestvedamisel korraldatud 
isadepäevaüritus, kus väärtusta-
ti isa ja mehe rolli perekonnas ja 
ühiskonnas. Rakvere Põhjakeskuse 
turundusjuht Doris Vellendi ütlusel 
on sellised üritused nende majas 
igati oodatud. “Meil on hea meel, 
et saime peredele pakkuda vahel-
duseks veidi teistsuguse isadepäe-
va. Iga päev ei ole ju võimalik päris 
relvadest paukpadrunitega laskmist 
proovida, isalt sõrmejälgi võtta või 
uudistada päästeautode hingeelu,” 
rääkis Vellend. 

Isadepäeval astus Viru maleva võit-
lusgrupp Põhjakeskuses üles näidi-
sesinemisega, kus jaosuurune ük-
sus ründas kuulipildujapesa. Näha 
sai ka Ida-Eesti päästekeskuse ning 
politsei- ja pirivalveameti demonst-
ratsioonesinemisi. Näitusel pandi 

Isadepäeval külastas Rakvere Põhjakeskust 
üle 10 000 inimese

välja jõustruktuuride tehnika, rel-
vastuse ja erivarustuse atraktiivsem 
osa. Kõigil huvilistel oli võimalik 
päeva jooksul tutvuda Kaitseliidu 
relvade, lahingutehnika ja varus-
tusega, samuti ise kuulipildujast ja 
automaadist laskmist proovida. Li-
saks ohtrale meelelahutusele jagati 

Kaitseliidu Viru maleva eestvedamisel korraldatud isadepäev Rakvere Põhjakeskuses.

üritusel teavet liiklus- ja tuleohutu-
se kohta.

Kaitseliidu Viru malev korraldas 
koostöös teiste jõustruktuuride, 
Lääne-Viru maavalitsuse ja Põhja-
keskusega tasuta isadepäeva pere-
peo juba kolmandat aastat. KK!
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LÜHIDALT

JÄRVA MAAVANEM TÄNAS NOORKOTKASTE JA  
KODUTÜTARDE JUHTE JA TOETAJAID

Järva maavanem Tiina Oraste võttis 5. detsembril vas-
tu Noorte Kotkaste Järva maleva ja Kodutütarde Järva 
ringkonna juhte, aktiivseid liikmeid ja organisatsiooni-

de toetajaid, et tänada neid vabatahtliku töö eest noortes 
isamaaliste aadete ja kodanikutunde kasvatamisel. Oraste 
ütles, et Järvamaa noorkotkaste ja kodutütarde organisat-
sioonid on oma tegevusse haaranud märkimisväärse osa 
maakonna noortest. “Suur panus on vabatahtlikel noorte-
juhtidel,” lausus maavanem.

Pikaajalise ja aktiivse tegevuse eest Kodutütarde organisat-
siooni arendamisel andis maavanem üle Järvamaa teene-
temärgi Kodutütarde Järva ringkonna ringkonnavanemale 
Siiri Sitskale. Maavanema tänukirja said Noorte Kotkaste 
Paide I rühma pealik Sulev Einma, Türi rühma pealik Tii-
na Pärn ja noorkotkas Ervin Oro ning  Kodutütarde Järva 
ringkonna Koeru rühmavanem Kirsika Ilmjärv, Paide rüh-
mavanem Tjorven Jürgenson, Koeru kodutütarde rühma-
juht Helen Truska, Türi kodutütarde ja noorkotkaste rüh-
ma Pääsuke rühmajuht Katre Kiisk ja rühmajuhi abi Leini 

Tiik, Kaitseliidu Järva maleva tagalaülem kapten Lauri Lipp,  
naiskodukaitsja Maire Arro ning Kaitseliidu Järva maleva 
noorteinstruktorid Mare Hendrikson ja Urmas Piigert. 

5. detsember on rahvusvaheline vabatahtlike päev, mille 
ÜRO Peaassamblee kuulutas välja 1985. aastal. Vabataht-
like päeva eesmärk on juhtida tähelepanu vabatahtlike pa-
nusele ühiskonnas ja vabatahtliku töö olulisusele kodani-
kuühiskonna arengus. KK!

TOOMPEA MALEVKONNA UUED LIIKMED ANDSID 
VANDETÕOTUSE

Kaitseliidu Tallinna maleva Toompea malevkonna liik-
mete pidulikul koosolekul 9. detsembril Riigikogu 
Valges saalis andis Kaitseliidu vandetõotuse 51 uut 

kaitseliitlast ja seitse Naiskodukaitse Tallinna ringkonna 
Toompea jaoskonna liiget. Pidulikul vandetõotuse and-
misel osalesid Kaitseliidu Tallinna maleva pealik major 
Eduard Nikkari ja Toompea malevkonna pealik kapten Hei-
ki Arike. Kaitseliidu Tallinna maleva Toompea malevkond 
loodi 1924. aastal ja sinna kuuluvad peamiselt riigiametni-
kest kaitseliitlased. KK!
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Lääne-Viru traumanõukogu 
koostöös Ida-Eesti päästekes-
kusega korraldas 25. novembril 

Jäneda mõisas maakonna IV ohu-
tuskonverentsi, mille teemad olid 
suunatud haridusasutuste juhtide-
le. 

OHUTUSEST KOOLIDES

Konverentsi moderaator, Ida-Ees-
ti pääskeskuse koordinatsiooni-
teenistuse juht Maido Nõlvak tut-
vustas koolijuhtidele muudatusi 
tuleohutusalases seadusandluses 
– septembrist kehtima hakanud 
tuleohutusseadust ja selle raken-
dusakte. Riskide hindamisest ja 
ohutuse tagamisest haridusasutus-
tes rääkis Anu Bachmann Rocca al 
Mare koolist.

Ennetusteemalistest tegevustest 
koolides andsid ülevaate Aleksan-
der Lepik ja Annela Floren Ida po-
litseiprefektuurist, Maido Nõlvak 
Ida-Eesti päästekeskusest, Urve 
Sellenberg maanteeametist, Diana 
Okas Ida regionaalsest maantee-
ametist ning Kaitseliidu Viru male-
va pealiku kt kapten Rudolf Jeeser. 
Tervishoiuteenuste ja esmaabi õpe-
tamise korraldamist haridusasu-
tustes tutvustas konverentsil Sirje 
Vaask Haigekassast ning kogemusi 
ohutusalaste tegevuste läbiviimi-
sel Väike-Maarja õppekeskuses ja 
gümnaasiumis jagasid Helina Lükk 
ja Egne Liivalaid.

KAITSELIIT JA NOORTETÖÖ

“Eesti julgeoleku alusdokumendid 
püstitavad kolm põhisuunda meie 
tegevusele: suveräänsuse kaitsmine 
sõjalise jõuga, partnerluse kindlus-
tamine liitlastega ja tsiviilstruktuu-
ride toetamine. Viimane seisneb 
koostöös riigiasutuste ja omavalit-
sustega ning töös noortega isamaali-
se kasvatuse vaimus,” rääkis Kaitse-
liidu Viru maleva pealiku kt kapten 
Rudolf Jeeser, lisades, et kuigi Viru 
malevas on vähe palgalisi töötajaid, 
tegelevad noortega kaitseliitlastest 
vabatahtlikud noortejuhid. “Meie 

Jänedal räägiti haridusjuhtidele ohtudest

esivanemad on targalt loonud kogu 
organisatsiooni: isa on kaitseliit-
lane, ema liitub naiskodukaitsjate 
ning pojad-tütred noorkotkaste ja 
kodutütardega. Eduka töö noorte-
ga kindlustab koostöö maavalitsuse 
ja selle haridusosakonna, Ida-Eesti 
päästekeskuse ja Ida prefektuuri 
ning enamiku maakonna omava-
litsuste ja koolidega. Põhimõte on, 
et noortele korraldatavad üritused 

õpetavad distsipliini, ausust ja jär-
jekindlust,” ütles kapten Jeeser.

Kaitseliit pakub noortele võimalust 
tegelda laskespordiga ja omanda-
da relvakultuuri põhiteadmisi ning 
orienteerumis- ja ellujäämisoskusi, 
osaleda metsalaagrites ja ekskur-
sioonidel. Lääne-Virumaal osaleb 
Noorte Kotkaste ja Kodutütarde 
rühmade töös üle 350 noore. KK!

Kaitseliidu Võrumaa maleval on mitmed ilusad tavad. 
Üheks selliseks on kaitseliitlase vandetõotuse andmise 
tseremoonia. Võrumaa malev on selle alati korraldanud 

mõnes ajalooliselt olulises paigas. Mullu anti tõotus Kirum-
pää linnusevaremete kõrval, tänavu 12. novembril Haanja 
vallas Suure Munamäe jalamil asuva Vabadussõja mälestus-
märgi juures, kus maleva kaplan Mait Mölder viis eelnevalt 
läbi mälestustseremoonia, millega mälestati tänavu manala-
teele läinud kaitseliitlasi.

Tänavu andis Kaitseliidu vandetõotuse 22 meest ja 6 naist, nende seas  hulk 
noori.

Pärast tõotuse andmist kuulutati välja Kaitseliidu Võrumaa maleva aasta kait-
seliitlane. Selle au osaliseks sai nooremseersant Tiia Kiis (pildil). Esmakordselt 
pälvis Võrumaa aasta kaitseliitlase tiitli õrnema soo esindaja. 

UNO MINKA,  Kaitseliidu Võrumaa maleva teavituspealik

Suure Munamäe jalamil andis vandetõotuse 
28 Võrumaa kaitseliitlast

Kaitseliidu Viru maleva pealiku kt kapten Rudolf Jeeser andis ülevaate Kaitseliidu tööst noor-
tega ja ennetusteemalisest tegevusest koolides.
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Tekst: UNO MINKA, 
Kaitseliidu Võrumaa maleva 
teavituspealik

Kaitseliidu Võrumaa maleva 
Antsla üksikkompanii juhtkond 
ja selle liikmed on palju higi 

valanud, et täituks ammune suur 
unistus – valmiks kompanii kodu. 
10. novembril oligi neil põhjust tulla 
Antsla üksikkompanii kodu avapeo-
le. Samal õhtul avati ka Antsla güm-
naasiumis riigikaitse õppeklass.

Kompaniipealik ja vallajuht Tiit 
Tõnts tegi kompanii koduks saanud 
maja renoveerimisest põhjaliku 
ülevaate. Kaitseliidu Võrumaa ma-
leva pealik kapten Kalev Ader andis 
maleva tänukirjad nii aktiivsemate-
le kaitseliitlastele, ehitusmeestele 
kui ka kompaniipealikule. 

Uus gümnaasiumi õppeklass, kus 
on mugavad ja pehmed toolid, 
loob meeldiva õpikeskkonna 25–30 
noorele, kes õpivad valikainena 
riigikaitset. Siin saab koolitada ka 
kompanii kaitseliitlasi ja  eriorgani-
satsioonide õppureid. “Riigikaitse 
õppeklass lõi ka mind heas mõttes 

Antsla kompanii kodu sai valmis

Antsla volikogu kinkis Kaitseliidu kohalikule kompaniile kodu avamise puhul kunagise Antsla 
malevkonna vana staabihoone pildi.

pahviks, kui ma seda pärast re-
monti nägin. Tahvel on kolmanda 
põlvkonna oma ja selle kasutami-
ne tuleb alles endale selgeks teha,”  
märkis vaimustunult veebel Juhan 
Härra, kes annab koolis  riigikaitse-
õpetuse tunde. “Varem pidin kogu 
esitlustehnikaga jooksma neljan-
dale korrusele ja klassis aparatuu-

ri üles seadma. Nüüd seda muret 
enam ei ole. Koolis on riigikaitse-
õpetuse korraldus peaaegu ideaa-
lilähedane, sest klassi kõrval on ka 
lasketiir, kus pärast relvaõpet saab 
lasta õhupüssi ja -püstolit, väike-
sekaliibrilist püssi ja -püstolit ning 
isegi täiskaliibrilist püstolit,” kiitis 
veebel Härra. KK!

LÜHIDALT

ILMUS JÕGEVA MALEVA 20. AASTAPÄEVA ALBUM

Jõgevamaa kaitseliitlaste ja naiskodukaitsjate pere tä-
histas 27. novembril maleva asutamise 20. ja ringkonna 
loomise 18. aastapäeva peoga Jõgeva kultuurikeskuses, 

kus esitleti ka maleva vastvalminud juubelialbumit. Raa-
matusse on mahutatud veidi üle 30 lehekülje teksti male-
va arengust möödunud 20 aasta jooksul ja 160 lehekülge 
teemakohaste värvipiltidega. Enam kui 370 fotot sisalda-
vale albumile on kirjutanud saatesõna Jõgeva maavanem 
Viktor Svjatõšev, kes tänavu suvel ka ise Kaitseliitu astus. 
Kaitseliidu Jõgeva malev on välja andnud neli raamatut. 
1999. aastal ilmus 359 lk paksune kogumik “Vabadussõja 
Jõgevamaa sündmuste lugemik”, 2001. aastal “Jõgevamaa 
Kaitseliidu raamat” ja 2005. aastal maleva 15. aastapäeva 
trükis, mis sisaldas 280 pilti.

ÜLO PÄRN

KAITSELIIT OLI KORVPALLIS VÕIDUKAS

Valgamaa jõustruktuuride sõpruskohtumised korvpal-
lis said alguse 2009. aastal. Tänavu 23. novembril 
kogunesid Valgamaa päästeameti, Kaitseliidu ja polit-

seijaoskonna sportlased Valga spordihalli juba teist korda, 
et pidada maha sõbralik, ent tõsine korvpallilahing. Loosi 
tahtel läksid esimestena kokku politsei ja Kaitseliidu võist-
kond. Sellest duellist väljusid tulemusega 46:29 võitjatena 
kaitseliitlased.

Teise mängu pidasid politsei ja päästeameti võistkond. 
Nende mäng oli pingeline ja haarav. Lõpuks jäid peale po-
litseinikud tulemusega 31:28. Viimases mängus olid vas-
tamisi päästeameti ja Kaitseliidu korvimehed. Mõlemal 
väljakupoolel pingutati hoolega. Oli huvitavaid kombinat-
sioone ja teravaid pallinguid. Mäng lõppes seisuga 56:33 
Kaitseliidu kasuks. Võidukas Kaitseliidu Valgamaa maleva 
meeskonnas mängisid Kristo Tamm, Meit Jürgens, Eiko 
Kull, Indrek Rebane, Toomas Maiste, Kaari Voitka, Arro 
Vahtra ja Rain Blauberg. Traditsiooniliselt valiti ka võist-
kondade parimad mängijad. Päästeameti parima mängija 
tiitli pälvis Gunnar Arak, politsei korvpalluritest oli parim 
Andres Rosenberg ja parimaks kaitseliitlasest korvikütiks 
osutus Arro Vahtra.

KAIMO VAHTRA, nooremseersant, Kaitseliidu Valgamaa 
maleva noorteinstruktor
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KÜBERKAITSELIIT

Kaitseliidu küberkaitseük-
sus näeb endal operatiiv-

taseme toetaja rolli. Üksus 
on valmis toetama küberope-
ratsioonide elluviimist.

Oodatakse vabariigi 
valitsuse määrust, mis 

muudaks Kaitseliidu seadust 
ja võimaldaks ametlikult 
luua uue eksterritoriaal-
se allüksuse – Kaitseliidu 
Küberkaitse Keskuse.

Tekst: TANEL MEIEL, leitnant, 
Kaitseliidu Tartu maleva staabiülem

VELJO RAIDE, reservkapten, 
Kaitseliidu peastaabi side- ja 
infotehnoloogia osakonna analüütik

Eesti vastu 2007. aasta kevadel 
suunatud küberrünnakute tõr-
jumisel ja ka hilisemate kübe-

rintsidentide haldamisel on olulist 
osa etendanud Eesti IT-spetsialis-
tide mitteametlikud suhtevõrgus-
tikud. Alates 2009. aastast on need 
koostöövõrgustikud koondatud 
Kaitseliidu juurde. Tänaseks Tartus 
ja Tallinnas moodustatud küber-
kaitseüksused on Kaitseliidu allük-
sused, seega vabatahtlik organisat-
sioon, mille eesmärgiks on erinevate 
asutuste ja ettevõtete küberjulge-
olekualase kompetentsi koondami-
ne ning väljaõppe ja koolituste kor-
raldamine nii oma liikmetele kui ka 
teistele organisatsioonidele.

KUS ME OLEME? 

Kaitseliidu Küberkaitseüksus on 
organisatsioonina alles kujune-
misjärgus. Üksuse tegevuse õigus-
lik korraldus, juhtimisstruktuur ja 
ülesannete määratlemine on alles 
täpsustamisel. 2010. aasta jõulukuul 
ootavad küberkaitseliitlased vaba-
riigi valitsuse mää-
rust, mis muudaks 
Kaitseliidu seadust 
ja võimaldaks luua 
uue eksterritoriaal-
se allüksuse – Kait-
seliidu Küberkaitse 
Keskuse. Loodav 
allüksus koondaks praegu Tallinna 
ja Tartu malevate egiidi all tegutse-
vaid küberkaitsjad. 

Kogu maailma küberkaitset iseloo-
mustab kiire areng ja sama käib ka 
Kaitseliidu küberkaitsjate kohta. 
Loodavat üksust on juba kirjeldatud 
kaitseministeeriumi ja kaitseväe 
küberkaitsekontseptsioonides. Ka 
on Kaitseliidu Küberkaitse Kesku-
sele määratud ülesanded hädaolu-
korra lahendamise plaanis (HOLP). 
Küberkaitseüksus on alaline, kõrge 
valmisolekuga vabatahtlik orga-

Quo vadis, Küberkaitseliit?
niseeritud jõud Eesti küberruumi 
kaitseks, mis luuakse Kaitseliidu 
koosseisus ja mille peamine ülesan-
ne on kaitsta meie e-eluviisi. Selleks 
arendatakse välja võimekus osale-
maks küberkaitses riigi kaitse ja jul-
geoleku vajadustest lähtuvalt ning 
ollakse valmis tsiviilvõimude toetu-
seks riigi elutähtsate valdkondade 
toimepidevuse tagamisel.

ÜLESANNETE KIRJELDUS

Paljud riigid on alustanud spetsii-
filise võimearendusega riigi vastu 
suunatud sõjalisel eesmärgil toi-
me pandud küberrünnaku korral 
reageerimiseks ja 
ka Eesti peab olema 
suuteline selles osas 
arenema. Selleks, et 
leida probleemile ter-
viklik lahendus, kind-
lustada oma infosüs-
teemide töövõime ja 
efektiivselt osaleda 
riikliku küberjulgeoleku tagamisel 
kriisiolukorras, on vaja IT-julgeole-
ku ja -süsteemide toimepidavuse 
korraldajat ja suunajat. 

Kaitseliidu küberkaitseüksus näeb 
endal operatiivtaseme toetaja rolli. 
Üksus on valmis toetama küberope-
ratsioonide elluviimist (koos küber-

kaitse passiivsete ja 
aktiivsete meetmete 
rakendamisega) krii-
siolukordades, st ta 
peab olema võimeline 
reageerima ulatusli-
kele küberrünnetele.

Lähiaastate ülesandeks on arenda-
da välja jätkusuutlik Kaitseliidu Kü-
berkaitse Keskus, mis organiseerib 
rahuajal praktilist väljaõpet vaba-
tahtlikele kaitseliitlastele ja on koos-
töös partneritega valmis arendama 
küberkaitse tegutsemisvõimelisi 
üksusi kriitilise infrastruktuuri kait-
seks küberrünnete korral.

KÜBERKAITSELIIT – KÜBERELIIT?

Küberkaitseliidu moodustavad kü-
berkaitse seisukohalt olulistel po-
sitsioonidel olevad spetsialistid, 

infotehnoloogiaalaste oskustega 
patriootiliselt meelestatud inime-
sed, kes on valmis andma oma pa-
nuse riigi küberkaitse arendamisse. 
Praegu on Tallinna ja Tartu male-
vasse koondunud umbes 90 küber-
kaitseliitlast.

Liikmeskonna baasil arendatakse 
välja kriisi korral tegutsemiseks so-
biv organisatsioon. Liikmeskond 
osaleb rahvusvahelises koostöö-
võrgustikus, liikmetest on võima-
lik luua eliitüksusi (eksporditavad 
võimekused). Kavas on võrgustiku 
loomine, mis ühendab avaliku ja 
erasektori kompetentsi kriisiolu-

korras ning kriiside-
vahelisel ajal. Võr-
gustik valmistab ette 
oma liikmeid, loob 
tegutsemiskavasid 
ja strateegiaid ning 
osaleb ennetustöös 
ja küberturvalisust 
suurendavates te-

gevustes. Võimekused arendatakse 
välja ja saavutatakse liikmete pide-
va koolitamise ning küberrünneteks 
ettevalmistamise kaudu. 

Kindlasti on hädavajalik arendada 
välja rahuaegsed tegutsemisvald-
konnad, nagu analüüs, planeeri-
mine, seire, koolitused ja õppused. 
Kõigi loetletud tegevuste abil pa-
randatakse kriitilise informatsioo-
ni infrastruktuuri üldist turbeta-
set.

KOKKUVÕTTEKS

Oleme edukalt suutnud hoida ja 
arendada kuvandit, mis tekkis 
pärast 2007. aasta kevade küber-
rünnakuid, mille järel sai Eestist 
rahvusvahelisel tasemel tuntud kü-
berjulgeoleku eestkõneleja. Meie 
arvamused pakuvad jätkuvalt rah-
vusvahelist huvi. Selline olukord on 
saavutatud aktiivse osaluse kaudu 
erinevatel rahvusvahelistel fooru-
mitel ja organisatsioonides. 

Eesti kuvandi loomisele aitas kaasa 
ka küberkaitseteema kuulutamine 
riigi prioriteetseks. Eesti positiivne 
kuvand on siiani hästi püsinud. KK!
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Tekst: ANU SEEMAN, 
Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledži 
tervisejuhi eriala 
III kursuse üliõpilane

Iga aasta oktoobrikuus korralda-
takse Eestis täiskasvanud õppija 
nädal. Sellel nädalal tunnustatak-

se tublimaid õppijaid, koolitajaid, 
koolitussõbralikke organisatsioone 
ja omavalitsusi. 

Igast eelnimetatud kategooriast 
saadetakse üks nominent esinda-
ma maakonda üleriigilisel tasemel. 
Läänemaa nimetas aasta koolita-
jaks Järvamaal elava ja Rakveres 
parameedikuna töötava Kaitseliidu 
meditsiinispetsialisti ja esmaabi-
koolitaja Andrus Lehtmetsa. 

ÕPETAJA ON KUI NÄITLEJA

Ükski koht Eestis pole koolitami-
seks kauge, mõnikord tuleb lihtsalt 
varem sõitma hakata, kommen-
teeris Lehtmets oma üle-eestilist 
koolitajatööd. Tema esmaabikoo-
lituse sihtrühm on väga lai alates 
lasteaialastest ja lõpetades pensio-
näridega. Lehtmetsa koolitustel on 
osalenud väga erineva eluala inime-
sed: politseinikud, haridustöötajad, 
meditsiinitöötajad, kaitseliitlased, 
üliõpilased, mesinikud, üldharidus-
koolide õpilased, jahimehed jne. 

Andrus Lehtmets loob õpetades 
sõbraliku ja pingevaba õhkkonna. 
Tema arvates seisneb õpetamise 
võlu selles, et sama 
asja õpetatakse kõigi-
le, kuid tööd tehakse 
igaühega eraldi. Ta üt-
leb, et õpetaja on nagu 
näitleja, kes annab iga 
kord uue etenduse. Nii 
nagu näitleja, ei saa ka 
õpetaja oma publikut – õpilasi – ala-
hinnata. 

SEE IMELINE ESMAABI

Oma esmaabikoolitustega soovib 
Lehtmets eelkõige kujundada hoia-

Andrus Lehtmets on 
Läänemaa aasta koolitaja 2010

kut, et ära mine abivajajast mööda, 
ära lase eelarvamustel end mõjuta-

da ja ära jäta maasla-
majat üksi. 

“Juba see, kui te juur-
de astute ja küsite, kas 
kõik on korras, näitab, 
et minu õpetustel oli 
mõte,” lõpetab Andrus 

Lehtmets oma koolituse. 

Allakirjutanul oli võimalus saada 
osa Andres Lehtmetsa esmaabi-
koolitusest Tallinna Ülikooli Haap-
salu Kolledžis. Ma ei liialda, kui 
ütlen, et Lehtmetsa õpetus muutis 

väga paljuski tudengite suhtumist 
esmaabisse. 

TÄISKASVANUÕPPEST

Esmaabi ei ole ainult tehnika, see 
on eelkõige hoolimine inimesest ja 
adekvaatne tegutsemine õnnetus-
paigal. See on esimene abi sünd-
muskohal kõigile abivajajatele ja 
käepäraste vahenditega. 

Eesti täiskasvanute koolitajate as-
sotsiatsiooni Andras eestvedamisel 
korraldati täiskasvanueas õppimist 
propageeriv nädal tänavu juba kol-
meteistkümnendat korda. KK!
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Pildil on Läänemaa aasta koolitaja 2010 Andrus Lehtmets ja Eesti täiskasvanute koolitajate 
assotsiatsiooni Andras programmijuht Sirje Plaks. 

Läänemaa nimetas aasta 
koolitajaks Järva-

maal elava ja Rakveres 
parameedikuna töötava 
Kaitseliidu meditsiinispet-
sialisti Andrus Lehtmetsa. 



Sławomir Rawicz (1915-2004) oli noor Poola ratsa-
väeohvitser. 19. novembril 1939 vahistasid ta vene-
lased ning ta saadeti pärast jõhkraid ülekuulamisi ja 
farsisarnast kohtuprotsessi 25 aastaks GULAGi sun-
nitöölaagrisse.

Kolm kuud kestnud teekond Siberisse pani ta 
mõistma, et laagrisse jäämine tähendaks peaaegu 
kindlat surma ning ta suutis koos kuue kaaslasega 
sealt südatalvel põgeneda. 1941. a juunis ületati 
Trans-Siberi raudtee ja suunduti lõunasse. Üheksa 
kuud kestnud jalgsirännaku järel, läbinud karmide 
ilmastikutingimustega maa-alad, sealhulgas ka 
Gobi kõrbe ja Tiibeti, jõuti 1942. a märtsis lõpuks 
vabadusse.

Esmakordselt 1956. aastal ilmunud raamatut on tõl-
gitud 26 keelde. Lugu põgenemisest ja ellujäämisest 
on aastakümnete jooksul inspireerinud seiklejaid 
ning ajaloohuvilisi, olles ka Peter Weiri 2011. aastal 
kinodesse jõudva mängufilmi “The Way Back” alus.

Selles loos on alati olnud ka kahtlejaid ning 2006. 
aastal esitles BBC dokumente, mille kohaselt Rawicz  
ei põgenenud, vaid vabastati 1942. aastal ning saa-
deti Iraani. Rawiczi toetajate väitel on need aga fab-
ritseeritud. Kogu tõde ei tea keegi.

Vaatamata kahtlustele loo tõsielulisuse osas on krii-
tikute ning lugejate arvates tegemist suurepärase 
jutustusega tahtejõu tugevusest ning inimvõimete 
piiridest.

“Sisenesime kuumusest lõõskavasse 
Gobi kõrbesse ilma veeta ja väga vähese 
toiduvaruga. Mitte ükski meist ei osanud 

kujutleda meid ees ootavat põrgut.”

Sławomir Rawicz
PIKK RÄND
Tõestisündinud lugu teekonnast vabadusse

Müügil Rahva Raamatu ja 
Apollo kauplustes

Kirjastus Kurimuri www.kurimuri.ee
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Ajalookogemusi (ajalugu) kirju-
tatakse vere ja rauaga.

Mao Zedong, 1937 

Tekst: ZDZISŁAW SLIWA, kolonel, PhD
ANNES VAINAMÄE, kaptenmajor,
Balti Kaitsekolledž

Aegade jooksul on mitmetes revolutsioonilistes teoo-
riates esitatud erinevaid seisukohti, kuidas korral-
dada organiseeritud vastupanu sissisõja raames. 

Neid vaateid mõjutasid erinevad piirkondlikud olud, 
masside toetuse ulatus ning revolutsiooniliste juhtide 
ideed, kogemused ja taust.1 Isegi ülestõusude algused 
on olnud erinevad. Lenin Venemaal ja Carlos Marig-
hella Brasiilias pidasid paremaks alustada kõigepealt 
sõjalist sekkumist linnapiirkondades,2 aga Che Gueva-
ra eelistas algul tegevust maal. Che Guevarale sarnane 
suhtumine oli ka Mao Zedongil (ka Mao Tse-tung), kes 
eeldas, et vastupanu tuleb alustada eelkõige maapiir-
kondades, öeldes, et “haara enda valdusesse kõigepealt 
väikesed ja keskmised linnad ning laialdased maapiir-
konnad, suurlinnad võta hiljem”.3

SISSEJUHATUS

Mao avaldas oma mõtted sissisõja kohta raamatus “Sis-
sisõjast” (“On Guerilla Warfare”) aastal 1937, vahetult 
enne Teist Hiina-Jaapani sõda (07.07.1937–09.09.1945). 
Eelnevatel kogemustel põhinev strateegia, mida raa-
mat kirjeldab, oli eluliselt vajalik Hiina Punaarmeele, 
pidamaks põhjalikult ette-
valmistatud ja strukturee-
ritud sissisõda paremini 
organiseeritud ja varusta-
tud Jaapani sõjaväe vastu. 
Samal ajal tugevdas Mao 
oma vägesid ja parandas 
nende lahinguvõimet, et 
alistada hiljem Kuomintang (Guomindang). Pikaajalise 
sõja strateegia võimaldas hiinlastel kurnata ja nõrges-
tada Jaapani relvajõude, ammendada nende ressursse, 
arendada oma sõjavõimet ja lõpuks vastased alistada. 

Mao kohandas oma ideestikku ka mõtteid Sun Tzu 
kuulsast teosest “Sõjakunst”, mis õpetab, kuidas alis-
tada arvukam ja paremini varustatud vaenlane. Seega 
olid teoses “Sissisõjast” avaldatud ideed, mis tugevalt 
seotud iidse Hiina sõjafilosoofiaga, tegelikkuses efek-
tiivsed ja edukad. Pärast Teist maailmasõda sai raamat 
tuntuks ka paljudes sellistes riikides, kus sooviti revo-
lutsioonilisel teel vabaneda koloniaalvõimust. Mao 

Mao Zedongi 
sissisõjakontseptsioon

ideid õpiti hoolikalt ja 
üritati sobitada koha-
likesse oludesse. Raa-
matu tõlkija Samuel 
Griffith nimetas teost 
“meie aja kõige mõju-
kamaks dokumendiks, 
millest saab kogu maa-
ilma vähearenenud ja 
esilekerkivate piirkon-
dade revolutsiooni al-
gatamise põhiõpik”.4

Mao kirjeldab sissisõ-
jakontseptsiooni väga 
sügavuti, selgitades 
mitmeid võitluse as-
pekte operatsioonidest 
ja rahva toetusest kuni 
juhtimise ja sissiväe 

organisatsiooni detailideni. Seetõttu on tegemist kee-
ruka teosega kõigile revolutsioonilistele juhtidele, kel 
tuleb võidelda ülekaalukama väe vastu. Häid näiteid 
mõningate Mao ideede praktiliseks rakendamiseks on 
pakkunud Vietnami kindral Vo Nguyen Giap, kes põ-
genes Vietnamist Hiinasse, olles tagaotsitav Prantsuse 
okupatsioonivägede poolt. Mao alluvuses võideldes 
sai ta oma esimese sissisõjakogemuse. Pärast Vietnami 
naasmist 1943. aastal sai temast üks peamisi juhte rah-
vale, kes alistas oma armeest võimsamad Prantsuse ja 
Ameerika väed. 

Mao ideid prooviti rakendada ka Malai sissisõja ajal aas-
tatel 1948–1960, mil võitlseid Briti relvajõud ja Malaisia 
Kommunistliku Partei militaarharu Malaisia Rahvuslik 
Vabastusarmee (MNLA). Mao õpetust tundes mõistis 
MNLA kohaliku rahva toetuse tähtsust. Sisside kahjuks 
mõistsid kohaliku elanikkonna toetuse tähtsust ka bri-
tid, kes lõpuks sõja võitsid. 

Meie kirjutise eesmärk on arutleda peamiste sissisõjaga 
seonduvate ideede üle, mis on avaldatud Mao Zedongi 
raamatus “Sissisõjast”. Tema lähenemist analüüsides 
on  tähtis meeles pidada raamistikku, mille kujunda-
vad riigi asukoht, rahva väärtushinnangud, juhitüüp, 
ühiskond, vaenlase väed ja teised sõja kulgu mõjutavad 
faktorid.

PEAMISED MÄRKUSED

Mao rõhutab, et sissisõda ei ole eraldiseisev sõjapida-
misviis ja seda sõja kui terviku üht aspekti ei saa eral-
dada üleüldisest võitlusest. Siiski on sellel mõningad 

Mao avaldas oma 
mõtted sissisõja kohta 

raamatus “Sissisõjast” 
aastal 1937, vahetult enne 
Teist Hiina-Jaapani sõda 
(07.07.1937–09.09.1945). 

Mao Zedong (26. detsember 1893 – 
9. september 1976) oli Hiina Kommu-
nistliku Partei juht alates 1935. aas-
tast kuni surmani.
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iseloomulikud omadused, mis võimaldavad kehvemi-
ni varustatud ja relvastatud väel seista vastu tugevale 
agressorile. Need omadused on tugevas sõltuvuses ee-
listest, mida pakub kohalik keskkond, milleks on pea-
miselt (kuid mitte üksnes) ühiskond, maastik ja kliima. 
Ühendatult pakuvad need nõrgemale sobivaid tingimu-
si agressoriga võitlemiseks ja regulaarvägede või sõbra-
like jõudude toetamiseks maa vabastamisel. Lisaks või-
vad irregulaarväed koopereeruda regulaarvägedega ja 
saada isegi osaks regulaarvägedest (analoogne oli Eesti 
sissipõhimõte 1990. aastatel). 

Seega peaksid sissiväed olema organiseeritud ja välja 
õpetatud riigi poolt ning osalema riikliku strateegia la-
hutamatu osana ka vastavates operatsioonides. Hiina 
suurimaks nõrkuseks oli see, et ehkki sealne elanikkond 
on tohutu, ei olnud nad organiseerunud, ja see osutus 
tõsiseks probleemiks. Eesti puhul on sissisõja teooria 
paika pidanud, näiteks metsavennad5 suutsid vaatama-
ta ülekaalukale vastasele ja side puudumisele välismaa-
ilmaga aastaid võitlust jätkata.

Mao rõhutab kohaliku elanikkonna toetuse tähtsust, 
mis on vastupanuvõitluse eeltingimuste loomise, võit-
luse algatamise ja pikaajalise jätkamise puhul põhiline. 
Sissisõja poliitiline eesmärk, mis sobitub rahva pürgi-
mustega, on päästik, mis vallandab täieliku pühendu-
mise, koostöö ja toetuse “metsavendadele”, kes võitle-
vad ühiste ideede nimel. Mao järgi pärinevad sissiväed 
massidest ja seetõttu massid neid ka toetavad. 

JUHTIMISE OLULISUSEST

Järgmiseks kriitiliseks asjaoluks on juhtimine. See peab 
sisaldama kaht mõõdet – sõjalist ja poliitilist –, mis on 
olulised just väikeste, tavaliselt regulaarvägedest ja teis-
test sissiüksustest eraldatud vägede puhul. Hea juhti-
mise korral ei ole oluline üksuse suurus ja esmaoluline 
ei ole ka selle päritolu. Sellised üksused võivad olla osa 
vaenlase tagalas tegutsevatest regulaarvägedest, need 
võivad olla kohalikest inimestest ja kohaliku varustuse-
ga kompekteeritud kohalikud jõud või regulaarvägede 
ja kohalike jõudude segu. 

Juht peab olema lojaalne, pühendunud ja korralikult 
väljaõpetatud inimene, kes on suuteline juhtima ja ra-
kendama auastmetevahelist distsipliini ning samas ole-
ma alluvatele eeskujuks. Võimaluse korral peaks olema 

tegemist kohaliku inimesega, kes tunneb keskkonda ja 
on valmis hakkama saama tugevast sisemisest ja väli-
sest survest tulenevate raskustega. Erinevalt regulaarvä-
gedest tegutsevad sissiväed iseseisvalt ja neid juhitakse 
detsentraliseeritult, kuigi nad peavad tegema koostööd 
naaberüksustega. Ka peab nende tegevus olema koos-
kõlas üleüldise strateegia ja riiklike vägede käsiloleva-
te operatsioonidega. Kehvasti juhitud üksuste jõud, 
ühtekuuluvus ja võitluse efektiivsus kahaneb kiiresti, 
mistõttu nad alistatakse. Samas võivad nad muutuda 
eesmärgi ning kohaliku elanikkonna ja teiste üksuste 
toetuse kaotanud röövlijõuguks. 

Mao kirjutistes, nagu  juba varem mainitud, on palju 
sarnast Sun Tzu ideedega. Mõlemad panevad rõhku 
kvaliteetsele juhtimisele, sest “võitu ei saa tulla, kui 
juhtimises tehakse vigu”. Lisaks peab väejuht aru saa-
ma sõjakunstist, kuna “tervikust arusaamine lihtsustab 
arusaamist osast, sest osa on allutatud tervikule”.6 See 

arusaam võimaldab tal juh-
tida sõjategevust, mis põ-
hineb mõningatel sissisõja 
printsiipidel, nagu “vali tak-
tika, mille kohaselt tuleksid 
justkui idast ja ründad hoo-
pis läänest; väldi seda, mis 
tugev ja kindel, ründa seda, 
mis seest tühi; ründa; tungi 

peale; saada  välgulööke, tee välkkiireid otsuseid. Kui 
sisside vastas seisab tugevam armee, taganevad nad 
vaenlase armee lähenedes; nad teevad rünnakuid siis, 
kui armee peatub; nad annavad löögi siis, kui armee on 
väsinud; nad jälitavad armeed, kui see tagasi tõmbub. 
Sissistrateegias on tähtsaimateks punktideks vastase 
tagumine, külgmised ja muud haavatavad osad ning 
just sealtkaudu peab vaenlasele lööke andma, teda rün-
dama, laiali ajama, väsitama ja ta hävitama”.7 

Mao väidab, et sellist taktikat võivad rakendada jõud, 
mis liigituvad sissisõjanduse raamistikus kahte tüüpi. 
Esimene neist on organiseeritud riiklike eesmärkide 
täitmiseks ja tugineb rahva toetusele. Teist organiseerib 
vallutaja, et kahjustada rahva toetust tõelistele sissidele. 
Viimast variant kasutati Hiinas, kus Jaapan oli loonud 
mõningad sissiüksused, ning samalaadselt Abessiinias, 
kus itaallased kasutasid sissidena riigireetureid. Teine 
tüüp võib tõsiselt kahjustada kaitstava riigi jõudude 
efektiivsust ja eksistentsi. 

Mao rõhutab kohaliku 
elanikkonna toetuse 

tähtsust, mis on vastu-
panuvõitluse eeltingi-
muste loomise, võitluse 
algatamise ja pikaajalise 
jätkamise puhul põhiline.

Mao Zedongi 1937. aastal välja antud raamatut “Sissisõjast” (“On Guerilla Warfare”) on korduvalt tõlgitud ja välja antud ka inglise keeles.
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SISSIÜKSUSTEST

Sissisõja strateegia tugineb kolmele põhimõttele: val-
misolek, mobiilsus ja rünnak. Need peavad olema ti-
hedalt seotud vaenlase hetkeolukorra, maastiku, ilma, 
sideliinide, suhtelise tugevuse ja rahva hetkeseisundi-
ga. Sisside peamine tegevuspiirkond on seotud vaen-
lase tagalaga, kuid samas puudub sissidel oma tagala 
selle sõjalises tavamõistes. Selliste vägede peamised 
ülesanded on “hävitada vaenlase väikesed jõud, häirida 
ja nõrgestada suuri jõude; rünnata vaenlase sideliine; 
rajada baasid, mis oleksid suutelised toetama üksikuid 
operatsioone vaenlase tagalas, et sundida teda oma 
jõudu hajutama; koordineerida oma tegevust kauge-
matel rinnetel paiknevate regulaarvägedega”.8

Tähtsaimate ülesannete puhul on sideliine mainitud 
eeldusel, et need on okupandi poolt julgestatud, kuid 
sellele vaatamata on võimalik koondada oma väed 
kiiresti teatud punkti, et algatada sealt otsustavaid la-
hinguid. See on seotud sissivägede mobiilsusega, mis 
tähendab, et nad suudavad vaenlase eksitamiseks te-
gutseda paljudes kohtades korraga, põhjustada vaen-
lase vägede ja jõudude hajutamist, mis omakorda või-

maldab vaenlase sõdureid väsitada ja nende moraali 
langetada. Ülesanded on väga lähedalt seotud sissiük-
suse jõu ja võimetega. Üldjuhul tuleks piirkonna inime-
sed jaotada kahte gruppi: lahingurühmadeks ja enese-
kaitseüksusteks. Lahinguüksuste puhul peaks kehtima 
kindel organisatsiooniline kolmikjaotus, kusjuures ük-
suste suurused võivad vastavalt asukohariigi olukorra-
le erineda. Esimeseks tüübiks oleks väikeüksus (rühm, 
kompanii), mille suurus võib riigiti erineda. 

Teiseks oleks pataljonisuurune üksus, mis koosneb ka-
hest kuni neljast kompaniist. See peaks tegelema ena-
masti riigi sees, kuid peaks suutma tegutseda ka teistes 
riikides, toetadas sealseid vastavaid üksusi ja kasutades 
nende teavet maastiku, rahva ja vaenlase kohta. Suuri-
maks üksuseks oleks rügement, mis juhataks kaht kuni 
nelja pataljoni. Lisaks võib moodustada piisava suuru-
sega vägede puhul ka brigaade. Üksused peaksid val-
davalt olema varustatud kergerelvadega sõltuvalt neile 
määratud ülesannetest. 

SISSISÕJA PÕHITÕED

Autor rõhutab, et relvade, moona ja lõhkematerjali-
ga varustamine on tavaliselt üheks kõige raskematest 
ülesannetest, eriti kui vastupanuvõitlust pole enne 
sõda planeeritud. Relvade ning lõhkematerjalide, gra-
naatide jms hoolduseks, aga miks ka mitte valmista-
miseks tuleks rajada relvalaod, ehkki peamiseks varus-
tuse hankimise allikaks peaksid olema vaenlase väed. 
Sidevahendid, meditsiinivarustus, propagandamater-
jalid, kaardid, kompassid ja muu sellesarnane tuleks 
valmistada ette enne operatsioonide aktiivse etapi al-
gust. 

Mao rõhutab tugevalt, et ei ole õige eraldada regulaar-
vägesid sissivägedest, sest mõlemal on oma kindlad 
ülesanded ja teatud olukorras võivad regulaarväed aju-
tiselt muutuda sissivägedeks (nagu Punaarmee Teises 
maailmasõjas). Ka võivad sissiväed muutuda regulaar-
vägedeks. Ta lisab, et peamiseks jõuks on regulaarväed, 
kes kujundavad sõja käiku, ja sissivägesid on vaja abista-
va osisena, et saavutada ihaldatud lõpplahend. Ta toob 
näited juhtumiuuringutest: Vene sisside roll Napoleoni 
vägede edukal kimbutamisel tagala poolt, Abessiinia 
sisside mõjusalt laiahaardeline tegevus sõjas Itaalia 
vägede vastu ja Hiina rahva Jaapani-vastane võitluses. 
Kokkuvõtteks ütleb ta, et sellised operatsioonid on väga 
efektiivsed, võimalikud, loomulikud ja vajalikud, kui 
nad tuginevad kohalikule kogemusele ja mitmemõõt-
melisele keskkonnale. 

KUIDAS LUUA SISSIÜKSUSI?

Mao arvates on mitmeid võimalusi, millise päritoluga 
sissiüksusi luua:9

1) rahvamassidest;

2) regulaararmee üksustest ajutiselt mõne eesmärgi 
saavutamiseks;

3) regulaararmee üksustest, millele on alaliselt määra-
tud sissiülesanded;

Joonis 1
SISSIKOMPANII STRUKTUUR (NÄIDE)

Liikuv propagandaüksus Kompanii staap
Sidesektsioon
Administratiivsektsioon
Esmaabi- ja meditsiinisektsioon
Luuresektsioon

Kompaniiülem

Ülema poliitasetäitja Kompaniiülema asetäitja

1. rühm 2. rühm 3. rühm

Jagu Jagu Jagu

Allikas: Mao Tse-tung 1937. On Guerrilla Warfare. Selected Works of 
Mao Tse-tung IX: Maoist Documentation Project, lisa, tabel 1.

Kahe suure partisanisõja teoreetiku ja praktiku Che Guevara ja Mao 
Zedongi kohtumine Pekingis.
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4) liites regulaararmee üksuse ja rahva hulgast värva-
tute üksusi;

5) kohalikust maakaitseväest;

6) vaenlase desertööridest;

7) endistest röövlitest ja röövlijõukudest.

Esimene neist on peamine ja seda saab korraldada juba 
enne võimalikku võitlust. See hõlmab juhtide valikut 
ning nende ja võitlusvalmis patriootide ettevalmista-
mist. Samal ajal tuleks  hankida neile ka vajalik varustus 
ja relvastus, et nad suudaksid aktiivselt vaenlasele vastu 
seista. Järgmised kolm võimalust on seotud lahinguväl-
jal toimuvaga, kus mõned üksused võidakse hävitada 
edasiliikuvate vaenlase vägede poolt, mistõttu saaks 
neid suunata tegutsema irregulaarüksusena. Mao arva-
tes aga ei saa paljud raskustesse sattunud regulaarväed 
kuigi pikka aega selliseid operatsioone sooritada. Seega 
on rahuajal  vaja väejuhte ja sõdureid just selliseks vas-
tupanuks välja õpetada, et nad hiljem paremini olukor-
raga kohaneksid. 

Teiseks võimaluseks on jätta mõningad hea väljaõppega 
üksused pärast regulaarvägede tagasitõmbumist vaen-
lase tagalasse. Nende isikkoosseis, väljaõpe ja varustus 
peavad olema selleks hoolikalt läbi mõeldud. Kirjelda-
tud võimaluste korral võivad regulaarväed ühineda ko-
halike vabatahtlikega, mis tähendaks selliste võimekate 
üksuste teket, kellel on ka suured teadmised kohaliku 
olustiku kohta. 

Viies juhtum on seotud sissivägede loomisega kohali-
kest maakaitseüksustest, politseinikest või kodukaitse-
sõduritest. Nende peamisteks ülesanneteks on lihtsalt 
piirkonnas püsida, jätkates samas vastavalt väljaõppe-
le ja käskudele vastupanu. Järgmiseks võimaluseks on 
kasutada desertööridest moodustatud jõude, kes toe-
taksid sõbralikke jõude. See võimalus on riskantne ja 

 Esimees Mao teadis, kuidas olla esimene võrdsete seas. (Tema käe-
lindil olev hieroglüüf tähistab mõistet sõdur).

Sündmused Kaug-Idas aastatel 1919–1941 koos Mao Zedongi punapartisanide Suure Retke marsruudiga, nagu seda on kujutatud 1967. aastal 
Münchenis välja antud kaardistiku “Grosser Historischer Weltatlas” kolmandas köites.
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nõuab märkimisväärseid poliitilisi jõupingutusi. Samas 
võib sellist olukorda ära kasutada propagandaks. 

Viimane nimekirjas mainitud võimalus on keeruline, 
kuid võimalik, sest vaenlane ei kasuta selliseid “kõlbeli-
selt rikutud elemente” oma rahva vastu. Sellise meeto-
di toetuseks tsiteerib Mao Hiina vanasõna: “Tai Shani 
mägi on võimas, sest see ei põlga ühtegi käputäit pori, 
jõed ja mered on sügavad, sest nad imevad endasse 
väikeste ojade veed.”10 Me ei tohi aga rahvale üksus-
tega liitumiseks liiga suurt survet avaldada, sest vaid 
tõelised vabatahtlikud, julged ja pühendunud pat-
rioodid on usaldusväärsed vabadusvõitlejad. Üldiselt 
on ülalmainitud meetodid kas planeeritud või asja-
oludest sõltuvad. Seega peaks sissivägede organiseeri-
mine juhinduma hetkeolukorrast. Sel juhul on tegusa 
sõjategevuse korraldamise seisukohalt kõige olulise-
maks kohanemisvõimelised juhid.

SISSIVÕITLUSE PÕHIREEGLID

Mao tuli oma karjääri alguses välja põhireeglitega eel-
kõige sellepärast, et ta pidas tähtsaks rahva toetust re-
volutsioonilistele vägedele. Ta lõi distsipliinireeglid, 
millest hiljem kujunes välja “Kolm põhilist distsiplii-
nireeglit ja kaheksa punkti, millele tähelepanu pööra-
ta”. Hiina rahvavabastusarmee peakorter avaldas 1947. 
aastal reeglite üldversiooni.11

Kolm põhilist distsipliinireeglit

1. Kõikides tegevustes allu käskudele!

2. Ära võta massidelt ainsatki nõela ega juppi niiti!

3. Anna üle kõik, mis kätte saadud!

Kaheksa puntki, millele tähelepanu pöörata

1. Räägi viisakalt!

2. Maksa ostu eest ausalt!

3. Anna tagasi kõik, mis oled laenanud!

4. Maksa kinni kõik, mida oled kahjustanud!

5. Ära löö teisi ega karju inimeste peale!

6. Ära kahjusta vilja!

7. Ära kasuta naisi ära!

8. Ära kohtle vange halvasti!

Tähtis on siinkohal märkida, et kõiki neid reegleid jär-
gisid nii väejuhid kui ka sõdurid, sest igasugust kõrvale-
kaldumist karistati rängalt. Selle tulemusena saavutati 
rahva toetus, mis tugevalt mõjutas hilisemat Hiina Pu-
naarmee võitu. Individuaalne distsipliin peaks põhine-
ma isiklikul arusaamal valest ja õigest. See võimaldab 
üksusesisest ühtekuuluvust ja rahva toetust. Mao võrd-
les seda kala ja vee suhtega, sest kala ei suuda elada 
ilma veekeskkonnata.

JÄRELDUSED

Paljude ekspertide arvates on “oht järgmise paari aasta-
kümne jooksul peamiselt ebakonventsionaalne”,12 see-

ga tuleks sõjavägedel omandada sissisõjaoskusi või pla-
neerida nende kasutamist võitluses ülekaalukama väe 
vastu. Seda just seetõttu, et nad võivad sissisõja takti-
kaga kokku puutuda välismissioonidel. Loodetavasti ei 
pea nad sissisõda pidama oma kodumaal, kuigi tänase 
maailma muutuvates oludes ei saa ühtegi varianti vä-
listada. 

Ehkki Mao teos on kirjutatud aastal 1937, on selles aval-
datud mõtted kohased ka praegu, kuigi neid tuleks uu-
rida ettevaatlikult, sest keskkond on märkimisväärselt 
muutunud. Et sõjandus ja sõjapidamisvahendid on to-
hutult arenenud, tuleks need ideed kohandada tänaste 
tingimustega. Seega oleks aktiivse vastupanu loomiseks 
kohustuslik toetada igasugust tsiviilvabatahtlike init-
siatiivi kõikvõimalikes vormides, et võimalikule ohule 
vastu astuda. Nende tugev moraal ja oskused võivad 
olla väga tähtsad sissivõitluses nii maapiirkondades kui 
ka linnades, et säilitada rahvust ja riiki. 

Raamat “Sissisõjast” on hea lektüür kõigile, kes mõista-
vad sissisõja olulisust. Praegused operatsioonid Iraagis 
ja Afganistanis on heaks näiteks sellise võitluse efektiiv-
susest kõrgeltarenenud sõjaväe vastu, tõestades jällegi, 
et inimressursid on sõjapidamise aluseks.13 Need tingi-
mused aga erinevad märkimisväärselt olukorrast, mil 
iseseisvat riiki ründavad teise riigi ülekaalukad väed. 
Seetõttu on kohustuslik arendada teadmisi ja oskusi, 
võttes arvesse eelnevaid kogemusi, nende hulgas ka 
Mao Zedongi sarnaste tegelaste ideid, kohandada need 
teatavale maastikule, võimalikele ohuallikatele, oma 
vägede väljaõppele ja varustusele ning kasutada rahva 
toetusest. KK!

1 Sliwa, Z. 2009. Facing the Complex Battleground: Urbanized Ter-
rain. Baltic Security & Defense Review 11: 2. Tartu, lk 130–131.

2 Merritt, D. I. 1990. Understanding Revolutionary Warfare. USMC 
Combat Studies. Quantico.

3 Li Hongjing 2007. China’s Military Thought. Beijing: Training De-
partment, PLA National Defense University, lk 59.

4 Mao Tse-tung 2000. On Guerrilla Warfare. Chicago: University of 
Illinois Press. 

5 Seda võitlust on kirjeldatud nt: Laar, Mart 1992. War in the Woods: 
Estonia’s Struggle for Survival, 1944–1956. Translated by Tiina Ets. 
Washington: Compass Press.

6 Mao Tse-tung 1936. Problems of Strategy in China’s Revolutionary 
War. December, 1. ptk: How to Study War.

7 Mao Tse-tung 1937. On Guerrilla Warfare. Selected Works of Mao 
Tse-tung IX: Maoist Documentation Project, 1. ptk: What Is Guer-
rilla Warfare?

8 Mao Tse-tung 1937. On Guerrilla Warfare. Selected Works of Mao 
Tse-tung IX: Maoist Documentation Project, 1. ptk: The Relation 
of Guerrilla Hostilities to Regular Operations.

9 Mao Tse-tung 1937. On Guerrilla Warfare. Selected Works of Mao 
Tse-tung IX: Maoist Documentation Project, 5. ptk: Organization 
for Guerrilla Warfare.

10 Ibid. 

11 Mao Tse-tung 1969. On the Reissue of The Three Main Rules of 
Discipline and the Eight Points For Attention: Instruction of The 
General Headquarters of the Chinese People’s Liberation Army. 
Selected Works of Mao Tse-tung IV. Peking: Foreign Languages 
Press, lk 155–156. 

12 Corum, J. 2009. Future Battlespace and the US Response. Baltic Se-
curity & Defense Review 11: 2. Tartu, lk 36.

13 Vrd Mao Tse-tung on Guerrilla Warfare. FMFRP 12-18. Washing-
ton: Headquarters U.S. Marine Corps 1989, lk 7.
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Joonis 1. Tanki T-62 läbilõige.Sihturi iste
Kom

andöritornLaadim
ism

ehhanism

M
ootor

Juhiiste

Laskem
oon Kahur

läbim
a veekogu vee all. Kergetankid jällegi ületavad sarnaselt jalaväe lahingum

asina-
tele veetõkkeid ujudes. 

Laias laastus saab tanki jagada kolm
eks osaks (vt joonis 1): võim

as m
ootor on pai-

gutatud tanki tagum
isse ossa (m

ootoriruum
), suurtükk (kahur) asub tornis ning m

ees-
konna kohad asuvad m

asina esi- (m
eeskonnaruum

) ja keskosas ehk tornis. Tankiko-
m

andöri asukoht on tanki tornis, sest tem
a ülesanne on tankim

eeskonda lahingus 
juhtida. Tornist avaneb selleks suurem

 vaateväli. Tankim
eeskonda kuulub kolm

 v õi 
neli liiget, sõltuvalt tanki tüübist. U

uem
ates tankides (alates T-64-st) on tavaliselt kolm

 
m

eeskonnaliiget.
Ü

lalkirjeldatust nähtub, et on olem
as kolm

 põhilist välistunnust, m
is on Vene tankile 

om
ased. N

eed on:
 

ta on room
iksoom

uk;
 

tal on torn;
 

tal on kahur.
Paraku on need kolm

 tunnust om
ased ka m

õnedele teistele soom
ukitele, nagu näi-

teks jalaväe lahingum
asinale ja liikursuurtükile. Seetõttu tulebki kasutada juba eelm

ises 
osas kirjeldatud lisatäpsustusi, m

is aitavad tanki teistest soom
ukitest eristada:

 
tankikahuri raud on m

assiivne;
 

tankil on m
adal torn, m

is asub soom
uki kere esim

esel või keskm
isel osal. 

Kas lahingutank või ujuvtank?
N

üüd, kui olem
e kahuriraua ning torni asetuse ja suuruse järgi jõudnud järeldusele, 

et tegu on tankiga, on vaja otsustada, kas see on lahingutank või ujuvtank. Seega on 
vaja esitada veel üks küsim

us, m
ille vastuse järgi saab m

äärata tanki alaliigi. Kokku 
saam

e kuus küsim
ust, m

illest viie abil m
ääram

e, kas tegem
ist on tankiga, ja kuuenda 

abil alaliigi (vt joonis 2). Seega esitam
e täpsustavaid küsim

usi, m
is aitavad selgeks saada, et 

tegu on tankiga, ning küsim
usi, m

is aitavad täpsustada, kas see on lahingutank või ujuvtank 
(vt joonis 3). 

M
õned näited

Kas on varupaagid? Et tank on põhiline m
anööversõja vahend, peab tal olem

a 
kaasas varukütus. Selleks on tankil varupaagid. Lahingutankil on need tavaliselt 
vaadikujulised ja kinnitatud soom

uki tagaotsale, ujuvtankil on need lam
eda rist-

küliku kujulised ja asuvad m
õlem

al pool külgedel kere tagaosal.

Õ
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Joonis 7. Tanki PT-76 m
odifikatsioon PT-76M

.

PT-76M
 on PT-76-st parem

ate ujum
isom

aduste-
ga, sest tanki kere külgi on laiendatud. Tanki tun-
nebki ära nende iseloom

ulike “põskede” järgi.

Joonis 6. Tanki PT-76 võrdlus liikursuurtükiga 2S1.

Tanki PT-76 erinevus liikursuurtükist 2S1:
 

PT-76 veerm
ikus on kuus suurt room

ikuratast, 2S1-l seitse suurt room
ikuratast (1); 

 
2S1-l on pikem

 ja kitsam
 kere, m

ille tagaküljel on uks, kuid PT-76-l asuvad seal turbiiniluu-
gid; 

 
PT-76-l on poritiivad (2), 2S1-l need puuduvad;

 
PT-76 juht asub tanki eesm

ises osas keskel, 2S1-l aga vasakul poolel (3);
 

PT-76 m
ootor asub torni taga ja väljalaskekollektorid on kere m

õlem
al küljel , 2S1 m

ootor 
asub ees juhi kõrval ja väljalaskekollektor ees parem

al poolel (4);
 

PT-76-l võivad olla varukütusepaagid (5), 2S1-l varupaake ei ole;
 

PT-76 torn on üm
ara põhjaga ja asub kere esiosal, 2S1 torn on D

-kujulise põhjaga ja asub 
kere tagaosal;

 
PT-76-l on tornil üks suur luuk, 2S1-l on kaks luuki (6).

Teisi soom
usm

asinaid, m
ida nim

etatakse kergetankideks
N

agu eespool öeldud, Vene relvajõududes rohkem
 kergetanke pole, kuid on veel 

m
õningaid soom

ukeid (näiteks jalaväe lahingum
asinad), m

ida vahel nim
etatakse ker-

getankideks. Siiski ei vasta enam
ik neist tanki tunnustele (suurtükil pole m

assiivset 
rauda, ei suuda võidelda tanki vastu). Sam

as on relvastusse võetud ka selliseid soom
u-

keid, m
is om

a om
adustelt vastavad kergetanki tunnustele. Ü

heks selliseks on näiteks 
2S25 Sprut-SD

, m
ida nim

etatakse nii liikursuurtükiks kui ka kergetankiks, kusjuures 
om

a tehnilistelt näitajatelt vastab ta rohkem
 viim

asele, sest tem
a suurtükk on m

õel-
dud tankide hävitam

iseks (vt joonis 8).



Õ
PP

EM
AT

ER
JA

LI
D

 K
A

IT
SE

LI
IT

LA
SE

LE

3

Jo
on

is
 2

. T
an

ki
 id

en
tif

its
ee

rim
is

e 
as

tm
ed

.

So
om

uk

Ro
om

ik
so

om
uk

To
rn

ig
a 

ro
om

ik
so

om
uk

Ja
la

vä
e 

la
hi

ng
um

as
in

, 
lii

ku
rs

uu
rt

ük
k 

võ
i t

an
k

Li
ik

ur
su

ur
tü

kk
 

võ
i t

an
ki

hä
vi

ta
ja

Ta
nk

La
hi

ng
ut

an
k

U
ju

vt
an

k
Ei

 o
le

 ta
nk

JA
H

   
Ka

s 
on

 ro
om

ik
ud

? 
  E

I

JA
H

   
Ka

s 
to

rn
 o

n?
   

EI
*

JA
H

   
Ka

s 
su

ur
tü

kk
 o

n?
   

EI

JA
H

   
Ka

s 
su

ur
tü

ki
ra

ud
 o

n 
m

as
si

iv
ne

? 
  E

I

JA
H

   
Ka

s 
to

rn
 o

n 
ke

re
   

   
 E

I
ee

s-
 v

õi
 k

es
ko

sa
l?

JA
H

   
   

 K
as

 k
er

e 
ja

 to
rn

 o
n 

   
  E

I
m

ad
al

ad
 ja

 o
va

al
se

d?

Tä
ps

us
ta

va
d 

kü
si

m
us

ed
**

* 
U

us
im

a 
põ

lv
ko

nn
a 

ta
nk

id
 v

õi
va

d 
ol

la
 il

m
a 

to
rn

ita
, 

ku
id

 la
ie

m
as

 k
as

ut
us

es
 n

ei
d 

ve
el

 e
i o

le
.

**
 K

üs
im

us
ed

 k
er

e,
 to

rn
i k

uj
u,

 li
sa

so
om

us
e,

 v
ar

up
aa

-
ki

de
 jm

 ta
nk

ile
 o

m
as

te
 tu

nn
us

te
 k

oh
ta

Jo
on

is
 3

. U
ju

vt
an

k 
ja

 la
hi

ng
ut

an
k.

U
ju

vt
an

ki
l j

a 
la

hi
ng

ut
an

ki
l o

n 
m

itm
ei

d 
sa

rn
as

ei
d 

tu
nn

us
ei

d ,
 k

ui
d 

uj
uv

ta
nk

il 
on

 v
õr

re
l-

de
s 

la
hi

ng
ut

an
ki

ga
 k

a 
m

itu
 o

lu
lis

t e
rin

ev
us

t.

Ü
hi

st
un

nu
se

d:
 

ta
nk

 o
n 

ro
om

ik
so

om
uk

;
 

ta
nk

i m
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seda lahingum
asinatele lisam

a, kuid torni osas ei ole see tavaliselt nii silm
ator-

kav kui tankil. A
ktiivsoom

ust võidakse m
õnikord kasutada ka jalaväe lahingu-

m
asinatel, kuid üldse ei kasutata seda liikursuurtükkidel ja ujuvtankidel.

Kas m
ootor asub keres torni taga?  Ü

ldjuhul on jalaväe lahingum
asinatel m

oo-
tor parem

al küljel juhi kõrval, kuid tankidel, sh ujuvtankidel on see torni taga. 
Välisel vaatlusel on ujuvtankil võim

alik eristada radiaatorivõret torni taga vasakul  
pool, lahingum

asinatel on need võred aga tavaliselt parem
al ees. O

n ka üksikuid 
erandeid, näiteks BM

P-3-l on radiaator korpuse tagum
ises parem

poolses nurgas.
Kus asub juht? Enam

ikul tankidest (lahingutankidel alates T-64-st) paikneb juht 
keskel m

asina esim
eses osas. Jalaväe lahingum

asinatel asub m
ootor enam

asti 
parem

al küljel, m
istõttu juht on vasakul. Ka liikursuurtükkidel on juht tihti vasa-

kul küljel, kui soom
uk pole ehitatud tankikerele.

Kas torni peal on kuulipilduja? Enam
asti on tankil torni peal kuulipilduja, kuid 

jalaväe lahingum
asinal seda ei ole. Ent ka liikursuurtükil võib sam

asugune kuu-
lipilduja olem

as olla.
Kas suurtükiraud on silindrilise ejektoriga?  Enam

ikul tankidel (v.a T-54/T55) 
on kahur, m

ille raua keskosas on silindriline vahelüli ehk ejektor. Selline vahelüli 
on ka liikursuurtükkide suurtükiraual, kuid seda pole ühegi jalaväe lahingum

asi-
na suurtükil.

Ü
lalkirjeldatud kuue tunnuse ja täpsustavate küsim

uste abil on võim
alik tanki teis-

test soom
usm

asinatest eristada ja m
äärata tem

a tüüp.

U
juvtank PT-76

Et Venem
aa relvajõududes on laiem

as kasutuses vaid üks ujuvtank, käsitlem
e seda 

esim
esena. See on tank PT-76 (PT = плаваю

щ
ий т

анк), m
is baseerub sam

al veerm
i-

kul nagu room
iksoom

ustransportöör BTR-50. Seepärast kasutatakse neid tihti koos . Et 
selle tanki kahuriks on vana diviisisuurtükk M

-1946 ja tem
a soom

us on õhuke, peetak -
se tanki vähetõhusaks ja teda kasutatakse ainult m

õnedes m
erejalaväeüksustes. Selle 

tanki põhilisi tunnuseid vt joonis 4.
Veerm

ik. Room
iksoom

uk, m
illel on kum

m
algi pool kuus suurt room

ikuratast, 
üks pingutusratas ja üks veoratas (taga). 
Kere. Eest kiilukujuline kere. Selle tagaosas asub m

ootor, m
ille jahutusradiaatori 

võre on kere vasakul poolel ja m
õlem

al küljel on ka m
ootori väljalaskekollekto-

rid. Kere tagaküljel on kaks veeturbiiniluuki.
Torn. Ü

lalt kitsenev m
adal üm

ara põhja ja kaldu külgedega torn, m
ille peal 

vasakul on kom
andöriluugiga luugikuppel. Torni tagaküljel on kestaheiteluuk. 

M
õnikord on tornis ka kuulipilduja. Torni keskkoht jääb teise ja kolm

anda roo-
m

ikuratta vahele.
Kahur. Kahuril on tagantpoolt laiem

 silindrilise ejektori ja suudm
epiduriga raud. 

Suudm
epidur on kaheosaline.

Kuidas eristada ujuvtanki teistest talle sarnastest soom
ukitest?

Kuigi ujuvtank sarnaneb m
õnedele teistele soom

usm
asinatele, on tunnuseid, m

is 
aitavad teda nendest lihtsalt eristada. Kõige sarnasem

 on ujuvtank jalaväe (või des-
sandi) lahingum

asinaga, kuid teda on suhteliselt lihtne viim
asest m

õnede silm
ajääva-

te tunnuste järgi eristada (vt joonis 5).
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Veerm
ik. U

juvtankil on suured room
ikurattad, lahingum

asinal on need väike-
sed ja käiguosal on ka room

ikute tugirattad. 
Kere. Lahingum

asina kere on lühem
. Tanki kere tagaküljel asuvad turbiiniluu-

gid, jalaväe lahingum
asinal on seal uksed. D

essandi lahingum
asinal uksi pole, 

kuid tal on iseloom
ulik m

adalam
 osa taga kahe kõrgem

a küljekarbi vahel. Jala-
väe lahingum

asinal on tavaliselt m
ootor ees juhi kõrval parem

al pool, dessandi 
lahingum

asinal torni taga, nagu ka ujuvtankil, kuid viim
ase jahutusradiaatori 

võre asub kerel vasakul pool, sam
as dessandi lahingum

asinal on see tagaotsas 
m

adalam
a osa peal. 

Torn. Lahingum
asinal puudub luuk torni tagaküljel, kuid see on olem

as ujuv-
tankil. 
Suurtükk. Jalaväe lahingum

asinal ei ole sedavõrd m
assiivse rauaga suurtükki, 

selle raud on tavaliselt ühtlaselt sile. U
juvtanki kahuril on tavaliselt m

assiivne, 
silindrilise ejektori ja kaheosalise suudm

epiduriga raud. 

Teatav sarnasus on ujuvtankil ka iseliikuva suurtükiga 2S1, kuid ka siin on m
õned 

olulised erinevused (vt joonis 6).
Veerm

ik. 2S1-l on seitse suurt room
ikuratast, ujuvtankil kuus. 

Kere. Liikursuurtüki kere on pikem
 ja kitsam

 kui ujuvtankil. 2S1 torn asub kere 
tagaosal keskkohaga viienda ja kuuenda room

ikuratta peal, PT-76-l on see ees 
keskkohaga teise ja kolm

anda room
ikuratta kohal. Tanki juht asub m

asina esi-

Joonis 4. Tanki PT-76 tunnused.

Tanki PT-76 tunnused:
 

veerm
iku m

oodustavad kuus suurt room
ikuratast, m

illest kaks eelvii-
m

ast on väiksem
a vahega kui teised (1), taga paikneb veoratas ja ees 

pingutusratas;
 

kere on kiilukujuline, tagaküljel paikneb kaks turbiiniluuki (2), 
juhiluuk koos periskoobiga asub kere esiosa keskel (3), m

ootori jahu-
tusradiaator on torni taga parem

al poolel (4), kere tagaosa külgedel 
on heitgaaside kollektorid (5) ja kere tagaosa peal m

õlem
al pool 

lam
edad varukütusepaagid (6);

 
torn on m

adal ja üm
arapõhjaline ning kaldus seintega, torni peal 

paikneb suur luuk koos kom
andöri- ja laskurikupliga (7), torni taga-

küljel asub kestaheiteluuk (8) ja torni peal võib olla kuulipilduja (9);
 

kahuriraual on kahe avaga suudm
epidur (10) ja silindriline ejektor 

(11). 
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Kaitseliidu võitlusgrupid on juba mõni aasta reaal-
sus, kuid päris selget juhist ega kontseptsiooni ei 
ole neile veel loodud. Tegemist on tüüpilise näite-

ga altpoolt tulnud elutervest initsiatiivist. Käesolevas 
kirjutises pakun võitlusgruppide doktriini ühe võimali-
ku variandi, mis sätestaks ja aitaks üheselt mõista nen-
de eesmärke, kohta ja ülesandeid sõjalises riigikaitses. 
Võitlusgruppide doktriin lähtub eeldusest, et Eesti kait-
sejõud võtavad kasutusele hübriidsõjapidamise doktrii-
ni kui kõrgeima juhise, mille alamdoktriiniks peaks all-
järgnev kirjeldus sobima. Siiski on see vaid ettepanek ja 
kõrgemal kinnitamata lähenemine, mida seetõttu veel 
mõistagi niisama rakendada ei saa. Igal juhul loodan, 
et sellest saavad ideid võitlusgrupid ise oma väljaõppes 
ja aruteludes.

KOKKUVÕTTEV SELGITUS

Kaitseliidu võitlusgruppide doktriin lähtub otse Ees-
ti Vabariigi põhiseaduses ja Eesti julgeolekupoliitika 
alustes sätestatud riigikaitse kõrgeimast eesmärgist ja 
totaalkaitse teooriast. Olulisel kohal on selle doktriini 
rakendamise paindlikkus 
vastavalt iga võitlusgrupi 
iseärasustele, mis võivad 
tuleneda nii liikmetest 
kui ka vastutusalast. Laia-
põhjalise analüüsi nõue 
rõhutab, et võitlusgrupid 
peavad oma ettevalmistustes ja võitluses täielikult aru 
saama tervikpildist, sh vastase olukorrast ja kavatsus-
test ning tsiviilolukorrast oma vastutusalal, aga tajuma 
ka oma tegevuste kajastamise mõju rahvusvahelises 
meedias. Eraldi on rõhutatud, et võitlusgrupid kui ühe 
raskeima opereerimismeetodiga allüksused peavad 
saama malevate ja kaitseringkonna igakülgset toetust. 
Selleks on vaja suurendada ka malevate staapides tee-
nivate ohvitseride ja allohvitseride olukorras orientee-
rumise, planeerimise ja oluliste protsesside juhtimi-
se võimet. Juhtimises ja juhendamises näeb käesolev 
doktriin sellist rakendust, et võitlusgrupid alluvad otse 
malevale ja malev sõjaajal kaitseringkonna ülemale. 
Kaitseliidu peastaabi pädevus on tagada rahuajal, ent 
alati koostöös kaitseringkonna ülemaga võitlusgrup-
pide ettevalmistus ja integreeritus kaitseringkonna la-
hinguplaani. Sõjaajal vastutab kaitseringkonna ülem 
võitlusgruppide juhendamise ja tagamise eest. Sellise 
süsteemi toimimiseks tuleb võitlusgrupid integreerida 

Sõjapidamine VIII
Kaitseliidu võitlusgruppide doktriini

 selgitus ja projekt
juba rahuajal kaitseringkonna plaanidesse igal võimali-
kul harjutusel ja õppusel, luues nii täieliku vastastikuse 
arusaamise.

Võitlusgruppide loomine ja ettevalmistus, samuti nen-
de aktiivne võitlus on kindla piirkonna põhine. Võitlus-
grupi liikmed peaksid elama võimalikult samal alal, mis 
annab neile sissivõitluses suurima eelise – nad tunne-
vad ja tunnetavad iga detaili ja trendi oma alal. Vaid see 
võimaldab neil luua ellujäämiseks ja edukaks võitluseks 
vajaliku võrgustiku ning püsida autonoomsena sügaval 
vastase tagalas, kui kõrgema üksuse kaudu varustami-
ne pole enam võimalik. 

Hübriidsõja teooria kohaselt on sõjas samaaegselt te-
gutsemas nii tavaväed kui ka sissiüksused, kes kõik 
koostöös ühiste eesmärkide suunas annavad oma pa-
nuse sõja võitmiseks. Antud juhul oleksid võitlusgru-
pid Eesti kaitsejõudude peamine füüsiline irregulaar-
ne jõud, mis, tegutsedes küll suhteliselt autonoomselt, 
kuid alati selgelt defineeritud eesmärkide suunas, on 
esmase kaitsevõime rakendumisel suure mõjutusjõuga 
vastase juhtimis- ja toetussüsteemile. 

Olukorras, kus esmane kaitsevõime ennast ammendab 
ja liitlasabi ei saabu piisavalt kiiresti, operatiivjuhtimis-
süsteem enam ei toimi, tavaväed ei saa rinnet hoida 
jms, rakendub totaalne sissisõda just võitlusgruppide 
juhtimisel. Selline paigutus ja vastutus süsteemis koos 
doktriinis antud eesmärkide ja ülesannetega võib olla 
kõige efektiivsem moodus võitlusgruppide kasutami-
seks, mis teatud olukordades võib luua lausa operatiiv-
tasandi efekti.

PLAANIST B

Tavavägede võitlejad peaksid pärast positsioonide ma-
hajätmist imbuma tagasi planeeritud aladele, looma 
kontakti kohaliku võitlusgrupiga, kes organiseerib nad 
edasiseks võitluseks ülemaalises sissisõjas (plaan B). 
Sellest ka doktriinis sisalduv soovitus võitlusgruppide 
kaasamiseks võimalikult paljudele kaitseväe õppustele 
(just võitlusgruppide ülesannetes), mis tagab harjumise 
ja teineteisemõistmise tavavägedega. Samuti tuleks igal 
võimalikul juhul harjutada liitumist ja ühist patrullimist.

Üks olulisimaid printsiipe on tsiviilelanikkonna toetuse 
loomine ja säilitamise. See seab võitlusgruppidele nii 
piiranguid kui ka kohustusi, mis ei ole otseselt seotud 
lahingutegevusega. Siiski on see printsiip kestlikkuse 

Võitlusgruppide loomine 
ja ettevalmistus, samu-

ti nende aktiivne võitlus on 
kindla piirkonna põhine. 



34 KAITSE KODU! NR 8’ 2010

HARITUD SÕDUR

seisukohast kõige olulisem. Sellest tuleneb ka mõistli-
ku kasutamise ja nn pehmema juhtimisstiili nõue, sest 
võitlusgrupid on oma vastutusalal iga valdkonna pari-
mad eksperdid. Juhtimine kõrgemalt allapoole on roh-
kem arutelu ja soovitus ühiselt defineeritud eesmärkide 
suunas, võttes alati arvesse võitlusgrupi enda analüüsi 
tulemusi. Olulisem kui määrustik ja jäik käsuõigus on 
iga võitlusgrupi enesedistsipliini ja initsiatiivi kasvata-
mine, mis kokkuvõttes on iseseisvate ülesannete täit-
misel kordades tulusam.

Kaitseliidu peastaap ja malevad juhendavad ja koordi-
neerivad põhialuseid. Selleks tuleks regulaarselt võtta 
kokku võitlusgruppide pealikud, malevate vastutavad 
isikud, Kaitseliidu Kooli ja 
kaitseringkonna esindajad 
ning teised võtmeisikud, 
kellega ühiselt tuleks teha 
nn missioonianalüüs selle 
doktriini üldpildis ja iga lõi-
gu kohta eraldi, et selgitada 
konsensuses välja sobilik-
kus ja asjakohasus, määrata 
üksikasjalikumad arendus- 
ja väljaõppesuunad, varustuse nõuded jne, mis viivad 
konkreetse rakendusplaani loomisele ja arendamisele. 
Väga oluline on seda teha koostöös iga maleva ja ka 
olemasolevate võitlusgruppide juhtidega, sest nemad 
tunnevad kõige paremini oma valdkonna olusid, puu-
dusi ja vajadusi. Seetõttu tuleb läheneda paindlikult ka 
erinevate piirkondade võitlusgruppidele esitatavatele 
nõuetele, võttes arvesse nende opereerimiskeskkonda, 
liikmeskonna eripära jne. 

Soovitav on võitlusgrupp hoida piisavalt väike, kuid 
samas jõuline. Ajaloolise praktika põhjal sobib selleks 
12–16-meheline üksus – selline on parim suurus varja-
tuse, mobiilsuse ja tulejõu seisukohalt.1 Iga grupp peaks 
ulatuslikult valdama erinevaid relvasüsteeme ja omama 
mitmesuguseid muid pädevusi, samas aga olema võime-
line kergelt liikuma ja väiksemates gruppides tegutsema. 
Suuremad ja aeglaselt liikuvad üksused muutuvad vasta-
se kaud- ja õhutulevahendite headeks sihtmärkideks.

Ideaaljuhul tuleks luua võitlusgrupp iga keskmise Ees-
timaa valla ning 2–3 gruppi iga suurema valla ja linna 
kohta. Selline organiseeritus looks kogu maad katva 
võrgustiku, mis oleks võimalikule vastasele tõeliseks 
nuhtluseks ja ka oluliseks heidutuseks.

Igal juhul tuleb meeles pidada, et allpool kirjeldatav 
doktriin ei tohi muutuda dogmaks, vaid see on üldine 
juhis ja põhiprintsiipide seadja, mis on iga võitlusgrupi 
individuaalse plaani, aga ka  õppematerjalide ja kooli-
tuste aluseks. Siiski peaksid põhjalikuma analüüsi raa-
mes selguma nii võitluse, väljaõppe kui ka ettevalmis-
tuste lisanõuded ja -printsiibid. 

KAITSELIIDU VÕITLUSGRUPPIDE DOKTRIIN

Käesolev doktriin sätestab peamised eesmärgid, üles-
anded ja printsiibid, mida tuleks järgida Kaitseliidu 

võitlusgruppide võitluses, väljaõppes, loomisel ja taga-
misel. Avatud kommunikatsioon ja ühiste eesmärkide 
püüdlus on käesoleva doktriini rakendamise kõrgei-
mad prioriteedid.

See doktriin on juhis ja soovitus. Allkirjeldatud põhi-
mõtetesse tuleb suhtuda loominguliselt ning sobitada 
need olukorra ja saadaolevate ressurssidega. Kirjel-
datud ülesanded, juhised ja printsiibid ei ole ka am-
mendavad, vaid neid võib ja tuleb täiendada vastavalt 
laiapõhjalisele ja pidevale analüüsile, võttes arvesse, et 
erinevate piirkondade võitlusgruppide rõhuasetused 
on erinevad. Ka tuleb arvestada muutuvate oludega 
ajas ja ruumis, kuid iga arendus ja ülesanne peab alati 
olema kantud võitlusgruppidele seatud eesmärkidest. 
Iga Kaitseliidu malev peab lähtuma põhimõttest, et 
nemad toetavad võitlusgruppide arengut ja eesmärke, 
mitte võitlusgrupid ei ole loodud nende autoriteedi 
kindlustamiseks. 

1. Võitlusgruppide koht riigikaitses

Võitlusgrupid moodustatakse Kaitseliidu aktiivsetest 
liikmetest rahuajal ja nende liikmeid ei arvata teiste 
üksuste sõjaaja koosseisu. Sõja korral on võitlusgrupid 
olulised vastase kurnajad tolle tagalas, luureandmete 
kogujad ning oma jõudude ja tsiviilelanikkonna toe-
tajad. Nende agressiivne, kuid mõtestatud tegevus eri-
ti vastase tagalas nõrgestab tema füüsilisi jõude, kuid 
veelgi olulisemalt kurnab agressori moraalset jõudu, 
külvates hirmu ja ebakindlust tema sõdurites ja juhti-
des. 

Tagala ebaturvalisus sunnib vastase pidevasse häire- ja 
kaitseseisundisse, sest seal tekkivate  tõrgete korral ei 
suuda efektiivselt ja planeeritult toimida ka eesliiniük-
sused: pataljonid ei manööverda juhtimiseta, tankid ei 
sõida kütuseta ja relvad ei lase laskemoonata. Luues 
võitlusgruppidel põhineva tervet maad katva võrgus-
tiku, muutub iga vastase liigutus eesliiniüksuste juhti-
misel ja tagamisel kurnavaks pingutuseks, sest talt on 
võetud turvalisus ja puhkamisvõimalus kogu maal. 

Olukorras, kus tavaväed ei suuda esmase kaitsevõime 
raames vaenlast enam kinni hoida, liitlasabi viibib ja 
ainuke alternatiiv allaandmisele on sissivõitlusega lii-
tumine, on just võitlusgrupid vastutavad rindelt taga-
siimbuvate võitlejate organiseerimise eest jätkuvaks 
totaalseks sissivõitluseks. Mitte ükski reetlik poliitiline 
otsus ega käsk ei saa sundida võitlusgruppe oma tege-
vust lõpetama. Kodumaa vabastamise nimel võitlevad 
võitlusgrupi liikmed viimse veretilgani.

2. Võitlusgruppide eesmärk

Võitlusgruppide peamine eesmärk on halvata sõja kor-
ral vastase tagalasüsteem, pärssides tema juhtimise, 
side ja logistika normaalset toimimist, mis omakorda 
aeglustab vastase lahingujõudude otsustusprotsesse, 
liikumiskiirust ja sõjapidamise tempot soovitud ees-
märkide suunas, suurendab kaost, nõrgestab moraali ja 
loob sellega teistele meie lahingujõududele ja liitlastele 

Olulisem kui määrustik 
ja jäik käsuõigus on 

iga võitlusgrupi enese-
distsipliini ja initsia-
tiivi kasvatamine, mis 
kokkuvõttes on iseseis-
vate ülesannete täitmisel 
kordades tulusam.
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eelised vastane otsustavalt tagasi lüüa. Võitlusgruppide 
eesmärk suuremas pildis on olla terve riigikaitse lahin-
guedu võimaldaja vastase kurnamise kaudu viimase 
tagalas. 

Olukorras, kus esmane kaitsevõime on ennast ammen-
danud ja liitlasabi ei ole veel saabunud, on võitlusgrup-
pide eesmärk organiseerida allesjäänud tavavägede 
võitlejad totaalseks sissivõitluseks. Võitlusgruppide ra-
huaegne peamine eesmärk on valmistuda parimal või-
malikul viisil sõjaaja ülesannete täitmiseks.

3. Võitlusgruppide ülesanded

Võitlusgruppide peamised ülesanded sõjaajal on vasta-
se jõudude tegevuse häirimine ootamatute rünnakute 
abil nõrgalt kaitstud, kuid ülioluliste sihtmärkide vastu 
vastase tagalas, oma vägede luure-, side-, julgestus- ja 
tagalatoetus ning tsiviilelanikkonna kaitse vastase või-
malike repressioonide eest. Need ülesanded on püsivad 
ega vaja eraldi juhendamist ja suunamist kõrgemalt. 

Võitlusgrupp rakendab initsiatiivi, leidlikkust ja sise-
mist distsipliini oma ülesannete täitmiseks kuni sõja 
võiduka lõpu ja agressori taandumiseni meie riigist. 
Võitlusgrupi peamised rahuaegsed ülesanded on välja-
õpe ja ettevalmistused sõjaaja ülesannete täitmiseks.

4. Vastutusala ja sihtmärgid

Igale võitlusgrupile määratakse juba rahuajal vastutus-
ala, mille piirides ta sõja korral tegutseb. Vastase riigiga 
piirnevate võitlusgruppide vastutusala ei ole sõja korral 
piiratud selle riigi piiriga. Võitlusgrupid jäävad üldju-
hul oma vastutusalal tegutsema sõltumata rindejoone 
asukohast. Konkreetsete juhiste või ülesannete puudu-
misel kõrgemalt valib võitlusgrupp ise oma vastutusala 
piires sihtmärgid ja rakendab initsiatiivi nende hävita-
miseks või häirimiseks, pidades alati silmas kõrgeimat 
eesmärki, st vastase lahingujõudude füüsilist ja moraa-
lst nõrgestamist. Peamised võitlusgrupi sihtmärgid on 
vastase juhid, juhtimispunktid, sidesüsteem, toetusrel-
vad ja logistika.

Üldjuhul väldib võitlusgrupp lahingukontakte vastase 
lahinguüksustega, v.a olukorras, kus see on hädavaja-
lik ja sõja seisukohast väga oluline. Võitlusgrupp väldib 
vastutusalas oleva võtmetaristu (sillad, tehased jms) 
püsivat kahjustamist, võttes arvesse kohalike elanike 
ning enda ja liitlasjõudude lahingulisi vajadusi. Selged 
piirangud määratakse kõrgema staabi poolt juba ette-
valmistuste etapis. Võitlusgrupid valmistuvad oma ük-
suste tagalas peamisteks ülesanneteks juhul, kui tava-
väed taanduvad, koordineeritult tavavägede ülemaga 
ning toetavad viimast luure-, vastuluure- ja julgestus-
ülesannetes oma võitlusgrupi vastutusala piires. 

Olukorras, kus võitlusgrupp kannab suuri kaotusi või 
hävitatakse, võtab naaberala võitlusgrupp üle ka selle 
vastutusala seniks, kuni esialgse võitlusgrupi lahingu-
jõud on taastatud. Võitlusgruppide koostöö ja toetus 
igas valdkonnas on kõrgeimad prioriteedid.

5. Kaitseliidu peastaabi ja malevate ülesanded ning vastutus

Sõja korral on malevad võitlusgruppide juhendajad ja 
toetuse tagajad vastavalt kaitseringkonna ülema antud 
ülesannetele niipalju, kuipalju see on võimalik ja vaja-
lik. Omades suuremat ülevaadet on malevad pädevad 
juhtima võitlusgruppe üliolulistele sihtmärkidele, mis 
asuvad võitlusgruppide vastutusalas või on liikumas 
sinna. Ka võivad malevad ühendada võitlusgruppe 
suuremateks formatsioonideks tugevalt kaitstud, kuid 
oluliste sihtmärkide ründamiseks. Viimast võivad teha 
võitlusgrupid ka iseseisvalt omal algatusel. 

Malevad on oma võimaluste piires otsesed informat-
siooni ja varustusega tagajad. Kõrgema juhtkonna an-

tud ülesanne ja eesmärk on 
alati prioriteetsem kui gru-
pi iseseisev ülesanne. Siiski 
peavad võitlusgrupid veen-
duma käsuandaja sõltuma-
tuses vaenlase mõjutusest ja 
nõustama ka kõrgemat üle-
mat võitlusgrupi parima ka-
sutamise võimaluste asjus. 

Rahuajal on Kaitseliidu peastaap vastutav väljaõppe ja 
ettevalmistuste raamjuhiste ja õppematerjalide koosta-
mise eest ning tagab nende rakendumise ja järelevalve. 
Malevad koostöös kaitseringkonna staabiga on vastu-
tavad edasise õppe arendamise, õppuste läbiviimise ja 
ettevalmistuste toetamise eest. Võitlusgruppide juhti-
misel ja väljaõppel rakendatakse ülesandepõhist juhti-
mist.

6. Mõistlik kasutamine

Võitlusgruppe ei kasutata tavaliselt klassikalistes lahin-
guliikides suuremate üksuste koosseisus, neid ei liideta 
püsivalt suurema formatsiooniga ega viida ära määra-
tud vastutusalalt. Siiski võib seda teha vältimatu vaja-
duse korral, kui muud võimalused ja abinõud on am-
mendunud. 

Võitlusgruppe või nende liikmeid võib näiteks kasuta-
da manööverdavate tavaüksuste giididena võitlusgrupi 
vastutusalal, pidevalt luureandmete kogumiseks olu-
korrast ja teiste vastase tagalas tegutsevate eriülesan-
dega oma üksuste ja spetsialistide (erioperatsioonide 
väed, kaugluure, inimluure jms) kaitseks, toetuseks, 
varjamiseks, tagamiseks ning evakuatsiooniks. Igal ju-
hul tuleb võitlusgruppe rakendada viisil, mis arvestab 
nende tegelike võimete, tugevuste ja nõrkustega, kasu-
tades maksimaalselt ära nende eeliseid oma piirkonna 
inimeste, infrastruktuuri ja maastiku tundmisel.

7. Koosseis ja oskused

Võitlusgrupp on autonoomne, väiksearvuline ja liitrel-
vastusega allüksus. Selline väike üksus on mobiilne, 
lihtsalt juhitav, kuid samas piisavalt lahinguvõimeline 
vastasele olulise kahju tekitamiseks ja ka soovimatust 
lahingukontaktist lahtivõitlemiseks. Väikest üksust on 

Võitlusgrupi liige peab 
olema füüsiliselt ja 

moraalselt tugev, vastupi-
dav karmides tingimustes 
ning hea väljaõppega 
väikeüksuste taktika 
ja üleelamise vallas. 
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ka raskem õhuluure ja mitmesuguste tehniliste luure-
vahenditega avastada. 

Võitlusgrupp peab olema koostatud nii, et tal on võima-
likult palju erinevaid lahingulisi võimeid, et tagada soo-
mus- ja õhutõrje, aga ka muid erioskusi, nagu eriluure, 
pioneerioskused, meditsiin, üleelamine, varustamine 
kohalikest varudest jms. Iga võitlusgrupp on koostöös 
kaitseringkonna ja malevaga vastutav vajaduste, või-
maluste ja väljaõppe laiapõhjalise analüüsi eest, mis 
parimal ja efektiivseimal viisil tagab nende ülesannete 
täitmise just neile määratud vastutusalal.

8. Struktuuride paindlikkus

Võitlusgruppe võib liita või nad võivad iseseisvalt lii-
tuda suuremateks üksusteks otsustavate rünnakute 
teostamiseks. Ka peab võitlusgrupp olema võimeli-
ne liikuma ja teostama operatsioone väiksemate all-
üksustena, kui terve võitlusgrupi koos tegutsemine 
ei ole otstarbekas või on 
liiga riskantne. Ülesande 
analüüsile tuginedes on 
vastava parima struktuuri 
kombineerimise vastutus 
võitlusgrupi ülemal. 

Võitlusgrupp peab olema 
valmis liitma oma koossei-
su ka kõrgemalt antud eri-
ülesannetega täiendusi ja spetsialiste. Sellises olukorras 
vastutab võitlusgrupp selliste täienduste eesmärkide 
täitmise eest.

9. Väljaõpe ja treeningud

Vastutus võitlusgruppide põhitaktika ja -võtete ning 
koordineerimismeetmete korraldamise eest on Kait-
seliidu peastaabil ja malevatel. Võitlusgrupp koolitab 
ennast pidevalt väikeüksuste taktikas (patrullimine), 
vastase tundmises, luureandmete kogumises, üle-
elamises ilma kõrgema toetuseta ja oma vastutusala 
tundmises. Võitlusgrupid korraldavad ühistreenin-
guid ja -õppusi omavahel, aga teiste kaitsejõudude 
üksuste ja muude riigiametitega, et saada vajalikku 
kogemust. 

On soovitav, et võitlusgruppide liikmed osaleksid la-
hingukogemuste omandamiseks rahuajal kaitsejõu-
dude õppustel ja rahutagamisoperatsioonidel. Lisaks 
lahingulistele oskustele peab võitlusgrupp pidevalt 
analüüsima, ära õppima ja ette valmistama vajalikud 
tehnilised, elektroonilised jms tsiviilsed ja mittekon-
ventsionaalsed oskused ning vahendid, mis tugevda-
vad võitlusgrupi tegevuse efektiivsust sõja korral. Seda 
tehes tuleb siiski alati silmas pidada rahvusvahelist sõ-
jaõigust ja koduriigi seadusandlust nii väljaõppel kui ka 
sõjaajal tegutsedes. Võitlusgrupid on alati julgustatud 
rakendama initsiatiivi uudsete taktikate ja võitlusviisi-
de leidmisel ning rakendamisel, mis ei lähe vastuollu 
käesolevas doktriinis ja kõrgema ülema poolt seatud 
piirangutega 

10. Ettevalmistused

Võitlusgrupp on vastutav oma vastutusala ettevalmis-
tamise eest rahuajal kodumaleva toetusel. Ettevalmis-
tused hõlmavad keskkonnaluuret, toetusvõrgustiku 
loomist kohaliku elanikkonna hulgas, varjatud peidiku-
te, puhke- ja majutuskohtade ettevalmistamist, trans-
pordivõimaluste väljaselgitamist, tavavägede võitlejate 
organiseerimist jms, mis tagab parimal võimalikul viisil 
võitlusgrupi tegevuse oma vastutusala piires sõjaajal. 

Peidikute, majutus- ja puhkealade ning toetavate mit-
tekoosseisuliste isikute andmed kuuluvad salastamise-
le võitlusgrupis ja neid ei säilitata ühegi kõrgema üksu-
se juures, et vältida süsteemi paljastumist andmebaasi 
vastase kätte langemise korral. 

11. Relvastuse ja varustuse valmidus

Võitlusgrupi liikmete isiklik relvastus, laskemoon ja 
varustus on neile alaliselt ning kiirelt kättesaadav (soo-
vitavalt kodus). Et saavutada nõutud liitefekt, on võit-
lusgrupi relvastus mitmekesine. Selle hulka võivad 
kuuluda kuulipildujad, tankitõrjegranaadiheitjad, mii-
nid, väikesekaliibrilised miinipildujad, õhutõrjeraketid, 
snaipripüssid jne. Võitlusgrupile kinnitatud relvastust 
ja varustust ei anta teiste üksuste kasutada, vaid see on 
alati võitlusgrupi enda kasutada ja kõrgendatud valmis-
olekus. 

Vastutusalal on ette valmistatud peidikud ja need täide-
takse planeeritud varustuse, materjali ja laskemoona-
ga sõjaohu ilmnemisel. Selleks peavad malevas olema 
komplekteeritud ja ladustatud võitlusgruppide peidi-
kupaketid, millele võitlusgrupp käsu saamisel ise järele 
tuleb ja need peidikutesse laiali veab.

12. Julgeolek

Võitlusgrupi liikmed rakendavad igal ajal varjamis- ja 
julgestusmeetmeid, et vältida võitlusgrupi peidikute, 
puhke- ja majutuskohtade, mittekoosseisuliste toeta-
jate, planeeritud ettevalmistuste ja operatsioonide pal-
jastumist kõrvalistele isikutele. Inimeste kaitse ja oma 
üksuse julgeolek on kõrgeimad prioriteedid.

Operatsioonidest vabal ajal ja eriti kõrvaliste isikute 
juuresolekul ei tohi võitlusgrupi liikmed millegagi väl-
ja näidata enda ega teiste liikmete kuuluvust ega hie-
rarhiat. Sõjaolukorras võib vastane kasutada eesti keelt 
rääkivaid spioone, kes võivad esineda ka meie endi vor-
mis. Sellise kontakti korral tuleb hoolikalt isikuid küsit-
leda ja tausta kontrollida, et selgitada usaldatavus.

13. Riskide võtmine

Iga operatsiooni ja sihtmärgi puhul tuleb realistlikult 
analüüsida, kas riskid ei ole tegutsemiseks liiga suured. 
Siiski ei tohi operatsioonist loobumine olla põhjusta-
tud argusest või laiskusest, vaid peab olema otsustatud 
reaalsetele ja ilmselgelt ebasobivatele faktoritele ja eel-
dustele toetudes. Võitlusgrupp peab iga operatsiooni 
korral arvestama piiratud või üldse puuduva toetusega 

Iga Kaitseliidu malev 
peab lähtuma põ-

himõttest, et nemad 
toetavad võitlusgruppide 
arengut ja eesmärke, 
mitte võitlusgrupid ei 
ole loodud nende autori-
teedi kindlustamiseks. 
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nii lahingu ajal kui ka pärast seda ning piiratud ressurs-
sidele vaatamata tagama kurnavate operatsioonide jät-
kumise oma vastutusalal. 

14. Distsipliin

Võitlusgrupp järgib alati elementaarset sõjaväelist dist-
sipliini. Ka kõige väiksemas allüksuses on määratud 
ülem (pealik), kes juhib ja vastutab antud ülesande 
eest. Võitlusgrupi ülem peab olema moraalselt ja hari-
tuselt sellisel tasemel, et võitlusgrupi liikmed teda akt-
septeerivad. 

Operatsiooni planeerimine on soovitatavalt kollektiiv-
ne, kuid lõpliku otsuse tegevusvariandi valiku, eriarva-
muste jms osas teeb alati ülem. Ülema otsus ei kuulu 
vaidlustamisele ja kõik võitlusgrupi liikmed peavad 
tema tegevuskava toetama. 

Võitlusgrupp ei järgi kirjapandud sõjaväelist distsipliini 
jäigalt, vaid kohandab vastavalt eesmärkidele, et säilita-
da parim võimalik usaldus ja initsiatiiv üksuses. Ülemad 
on vastutavad õigete juhtimismeetodite kasutamise eest, 
mis soodustavad võitlejate enesedistsipliini ja usalduse 
arengut, hoides nii võitlusgrupi kõrget moraali ja tegut-
semistahet ka kõige raskemates olukordades. 

15. Vormi kasutamine

Võitlusgrupp kasutab vormirõivastust vastavalt otstar-
bekusele. Soovitav on sooritada patrulle ja muid ot-
seseid lahingutegevusi vormis, kuid kui see on liigselt 
paljastav (eriti linnaoludes), on võitlusgrupp vaba ka-
sutama tsiviilrõivaid. Iga võitlusgrupp peab ise arves-
tama sellega kaasnevaid riske, nagu näiteks võimalik 
sõjavangi staatuse kaotamine jms.

16. Vastaselt võetud varud

Võitlusgrupp kasutab igati ka vastase relvastust, las-
kemoona ja muud varustust. Võitlusgrupp kogub rün-
natud vastase kohta olulist luurematerjali (kaardid, ar-
vutid või nende kõvakettad, raadiojaamad, märkmed, 
mälupulgad, muud andmekandjad jms) ning vastava 
võime olemasolul teostab esialgse luureanalüüsi ja/või 
toimetab materjali kooskõlastatud viisil kõrgemale luu-
reüksusele edastamiseks.

17. Vastase haavatud ja sõjavangid

On oluline, et võitlusgrupp oleks humaanne vastase 
haavatute ja sõjavangidega vastavalt sõjaõiguses sätes-
tatule. Rünnakute tulemusel haavata saanud vastsele 
tuleb anda esmaabi nii nagu oma võitlejatele. Tõenäo-
liselt ei ole võitlusgrupil võimalik sõjavange ja vastase 
haavatuid kaasa võtta ega omade tagalasse toimetada 
(v.a juhul, kui see ongi spetsiaalne ülesanne). Sellisel 
juhul tuleb sõjavangid relvituks teha ja takistada nen-
de liikumisvõimet selliselt, et nad ei saaks eemalduvale 
võitlusgrupile ohtu põhjustada. Igal juhul tuleb vastase 
haavatud ja sõjavangid jätta kohta, kus vastasel on või-
malus nad mõistliku aja jooksul elusana leida. 

Sõjavangide ja haavatute väärkohtlemine (haavamine, 
tapmine, peksmine jms) on rangelt keelatud. Sõjaõigu-
se rikkumine kahjustaks terve meie riigi mainet rahvus-
vahelise üldsuse silmis ja see on riigikaitse strateegilisi 
eesmärke silmas pidades lubamatu. 

18. Kohaliku elanikkonna kaitse ja toetuse organiseerimine

Võitlusgrupp valmistab juba rahuajal ette tsiviilela-
nikkonna toetusvõrgustiku, et sõja korral hankida in-
formatsiooni, toitu, majutust, transporti, meditsiinabi 
jms. Selleks loovad võitlusgrupi liikmed ulatuslikud 
kontaktid oma vastutusalal, sõlmivad kokkuleppeid ja 
juhendavad toetajaid. Sissitegevuses on kohaliku ela-
nikkonna toetus kriitilise tähtsusega. 

Võitlusgrupid peavad toetama kohalikke elanikke neid 
abistades ja alati võimalusel vastase repressioonide eest 
kaitstes. Võitlusgrupid peavad pakkuma igal võimalu-
sel varjet ja evakuatsioonivõimalusi tsiviilelanikkonna-
le, mis omakorda soodustab rahva usu püsimajäämist 
riikliku suveräänsuse säilimisse või taastamisse. Oma 

rahva kaitse on riigikaitse 
suurim eesmärk. 

Lubamatu on inimeste va-
rude vägivaldne konfiskee-
rimine, omavoliline karis-
tamine, ohtu asetamine ja 
igasugune muu käitumine, 

mis vähendab kohaliku elanikkonna toetust. Kõik sõja-
lised operatsioonid vastase vastu asustatud aladel pea-
vad olema planeeritud nii, et vältida tsiviilkeskkonna 
normaalse toimimise häirimist ja kahjustamist. Kõik 
võitlusgrupi liikmed on väärkäitumise korral vastuta-
vad seaduse ees täie karmusega. 

19. Logistika

Võitlusgrupid ei saa loota sõjaajal kesksele varusta-
misele, seega tuleb ellu jääda ja võidelda kohalikke 
varusid kasutades. Üleelamisoskused, kohaliku ela-
nikkonna abi ja rünnatud vastase varud on peamine 
tagamisbaas. 

Oma haavatute evakuatsioon on raskendatud, kuid 
haavatute eest tuleb iga hinna eest hoolt kanda. See-
tõttu peavad võitlusgrupi liikmed panema suurt rõhku 
meditsiinialasele väljaõppele. Samuti tuleb vastutusalal 
värvata usaldusväärsed meditsiinitöötajad, kes suuda-
vad pakkuda rohkem võimalusi haavatute ja haigete ra-
viks ning taastumiseks. 

Liitlaste appituleku korral võib tekkida ka võimalus 
saada varusid õhu teel (langevarjudega allaheideta-
vad konteinerid) või evakueerida haavatuid. Surnud 
kaaslased tuleb austusega matta, nende matmispai-
gad märgistada, et oleks võimalik anda nende maised 
jäänused niipea kui võimalik üle omastele. Haavatute, 
haigete ja surnute eest hoolitsemine on võitlusgrupi 
moraali ja seetõttu ka lahinguvõime seisukohalt väga 
oluline. 

Võitlusgrupid moodus-
tatakse Kaitseliidu 

aktiivsetest liikmetest 
rahuajal ja nende liikmeid 
ei arvata teiste üksuste 
sõjaaja koosseisu. 
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20. Võitlusgrupi juhtroll oma vastutusalal

Juhul, kui meie tavaväed ei suuda ülekaaluka vastase 
agressiooni korral hoida territooriumi ja ka liitlased ei 
jõua appi, peab iga võitlusgrupp olema valmis vastu 
võtma laialiläinud tavavägede võitlejaid üksikult või 
allüksuste kaupa. Võitlusgrupid on vastutavad selliste 
võitlejate või allüksuste integreerimise, juhendamise ja 
organiseerimise eest oma vastutusala piires seni, kuni 
ei ole kästud teisiti. 

21. Käsuõigus

Totaalse sissisõja tingimustes on võitlusgrupi ülem kõr-
geima käsuõigusega ülem oma vastutusalal, vaatamata 
liitunud allüksuse liikme või üksikvõitleja auastmele 
või senisele positsioonile. Siiski rakendab võitlusgrupi 
ülem üksuse ühtsuse printsiipi ja tervet mõistust lisan-
dunud üksuse või isiku organiseerimisel, pidades alati 
silmas eespool mainitud eesmärke. 

Maleval on vahetu käsuõigus talle alluvate võitlusgrup-
pide üle. Kaitseringkonna ülemal on käsuõigus üle ma-
levate. 

22. Sidepidamine ja informatsiooni vahetamine

Sõja korral on sidepidamine raskendatud, sest vasta-
se elektroonilise võitluse vahendid otsivad ja segavad 
meie üksuste sidepidamist. Sellest ka riskid nii telefo-
nide kui ka raadiojaamade 
kasutamisel, mis on ker-
gelt jälgitavad ja kujutavad 
ohtu tervele üksusele. Sel-
leks on malevatel oluline 
anda selgeid ja püsivamaid 
juhiseid, mis jätavad võit-
lusgruppidele võimaluse 
tegutseda ka ilma pideva 
side ja kõrgema juhtimiseta.

Samas tuleb juba rahuajal arendada kõikvõimalikke 
elektroonilisi ja tehnilisi lahendusi, mis tagaksid side-
pidamisvõimaluse oma süsteemis ning  infovastutege-
vuse ja rahvusvahelise auditooriumi informeerimise 
võime.

23. Andmete lekkimise vältimine

Malev ja kõrgem üksus rakendavad erilisi turvameet-
meid, et vältida võitlusgruppidega seotud oluliste and-
mete sattumist vastase luureteenistuste kätte. Täpsed 
liikmete positsioonid, erioskused ja lähedaste andmed 
on võitlusgrupi ülema teave ja vastutus ning vajadusel 
teeb ta sellest perioodiliselt ülevaate maleva või kaitse-
ringkonna juhtkonnale. 

Kõrgemale staabile on olulisem teave võitlusgrupi kui 
terviku reaalsete oskuste ja võimekuste kogumi kui iga 
võitlusgrupi liikme individuaalsete oskuste kohta. Ka 
ei kaardistata võitlusgruppide peidikute jms asukohti 
kõrgemates staapides, vaid koordineeritakse kohtu-

mispunktid varustuse, luurematerjali jms füüsiliseks 
üleandmiseks.

24. Võitlusgrupi liikmetele esitatavad nõuded

Võitlusgrupi liige peab olema füüsiliselt ja moraalselt 
tugev, vastupidav karmides tingimustes ning hea välja-
õppega väikeüksuste taktika ja üleelamise vallas. Võit-
lusgruppi kuulumine tähendab eelkõige kõrgendatud 
riski ja tõsiseid katsumusi, seega ei ole seal kohta loo-
mult nõrkadele. 

Meeskonnatöö ja avatud mõtlemine on võitlusgrupi tu-
gevuse põhialused. Võitlusgrupp peab olema vaba sise-
mistest konfliktidest, seega tuleb liikmeks määramisel 
arvestada teiste võitlusgrupi liikmete arvamusega. Ük-
sus, kus puudub sisemine üksmeel, ei suuda sõja korral 
sellistes rasketes ülesannetes ja tingimustes tegutseda 
ning on ette hukule määratud. 

25. Võitlusgruppide loomine ja toetamine

Igas malevas luuakse nii palju võitlusgruppe, kui palju 
võimalik ja tarvilik. Vajadus peab selguma vastase ana-
lüüsi tulemusel võimaliku sõja korral. Malev on pea-
mine võitlusgruppide algataja, suunaja ja toetaja. Iga 
võitlusgrupp koolitatakse oma ülesannete eksperdiks 
ning väljaõppes ning ettevalmistustes toetatakse igati 
võitlusgrupi enda initsiatiive. 

Iga malev on vastutav võitlusgruppide komplekteeri-
mise eest printsiibil, et võitlusgrupi liikmed on sama 
linnaosa, küla või valla inimesed, alati eelistatult pärit 
oma vastutusalalt või võimalikult selle lähedalt. Sama 
piirkonna printsiip võimaldab võitlusgrupi liikmetel 
kiirelt koguneda ja hajuda ning õppida oma vastutus-
ala maastikku ja muid võimalusi peensusteni tundma. 
Lisaks loob see rahuajal parimad võimalikud tingimu-
sed võitlusgrupi liikmetel oma vastutusala ettevalmis-
tusteks ka õppepäevade ja õppuste kaudu võitlusgrupi 
enda initsiatiivil.

26. Mobilisatsioon

Võitlusgrupp on kõrge valmisolekuga ja isemobilisee-
ruv üksus. Sõja ootamatu puhkemise korral ei jää võit-
lusgrupid ootama mobilisatsiooniteadet, vaid asuvad 
planeeritud ja ettevalmistatud tegevustele iseseisvalt 
vastavalt kinnitatud kavadele. 

Võitlusgrupi liikme elukohavahetusel võib ta ise vali-
da, kas jääb endise võitlusgrupi liikmeks või liitub uue 
piirkonna võitlusgrupiga, kuid lõpliku otsuse liitumi-
sevõimaluseks uues kohas teeb uue võitlusgrupi ülem. 
Võitlusgrupi liikme väljaarvamisel võitlusgrupist (omal 
soovil, tervislikel põhjustel, grupisisese usalduse kaotu-
se korral vms põhjusel) kantakse endine liige mobilisat-
siooniregistrisse üldises korras. KK!

1 Vt ka Toomse, Rene & Plaser, Martin 2009. Luure kui pusle II: 
Kaitseliidu võitlusgrupid on paiksed eksperdid. Kaitse Kodu! 1 
[85/531], lk 14–18.

Võitlusgrupp valmistab 
juba rahuajal ette 

tsiviilelanikkonna toetus-
võrgustiku, et sõja korral 
hankida informatsiooni, 
toitu, majutust, transpor-
ti, meditsiiniliabi jms. 
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Tekst: ANDREI SÕTŠOV, 
kapten, 1. jalaväebrigaadi kaplan

Tänapäeval muutub üha päe-
vakajalisemaks missioonipiir-
konnas vigastada saanute kva-

liteetse sotsiaal- ja psühholoogilise 
toetuse ja haavatud kaitseväelastele 
ühiskonnas koha leidmise vajadus. 
Ajakirjanduses räägitakse järjest 
enam ühiskonna teadlikkuse kas-
vatamisest ja avalikkuse toetusest 
missiooniveteranidele ja missiooni-
piirkondades vigastatud kaitseväe-
lastele (vt nt Mati Raidma kirjutist 
“Kaitseväelaste taastusravis on po-
sitiivseid arenguid” 12. oktoobri ja 
Merle Parmaki artiklit “Võitlejail on 
raske leppida kodumaise negatiivse 
kriitikaga” 1. septembri 2010 Posti-
mehes). Kuigi kaitseväelaste ravi- ja 
rehabilitatsiooniteenused on täna-
päeva Eestis tagatud nii kehtivas kui 
ka kavandatavas kaitseväeteenistu-
se seaduses piisaval määral, on jät-
kuvalt vajalik kaitseväe sotsiaalset 
ja psühholoogiliset toetuset tagava 
tugivõrgustiku väljaarendamine.

Teen lühiülevaate Eesti Vabariigi 
kaitseväe veterenide sotsiaalhoole-
kandest kahe maailmasõja vaheli-
sel ajal. Ülevaate koostamisel olen 

Vigastatud sõjameeste sotsiaalhoolekandest 
aastatel 1918–1940

kasutatud Eesti Rahvusarhiivi ar-
hivaale ja Filmiarhiivi fotosid ning 
ajakirju Invaliid (1920, 1925–1927, 
1937–1939) ja Vabadussõja Lood 
(1936), aga ka paljusid publitseeri-
tud vigastatud sõjameeste abista-
mise ja nende ühendustega seotud 
dokumente ning seadusi, mida pole 
käesoleva kirjutise mahtu arvesta-
des otstarbekas üksikasjaliselt vii-
data. 

Peaküsimus, millele otsin vastust, 
kõlab järgmiselt: mida jõuti saavu-
tada sotsiaalkindlustus- ja pensio-
nisüsteemi vallas enne Teist maa-
ilmasõda? Mida kasuliku sellest 
annaks rakendada tänapäeval, jää-
gu iga lugeja enda otsustada. 

SOTSIAALKINDLUSTUSE REGULATSIOONI 
KUJUNEMINE 1920. AASTATEL

1918. aasta sügisel, kui Saksa oku-
patsioonivõimud Eestist lahkusid ja 
meie omariiklus oli alles rajamisel, 
polnud veel kehtivat pensionisea-
dust ega mingit kindlat veteranide 
hoolekannet. Vajadus hoolekande 
järele oli samas terav, sest Vaba-
dussõja kaotused polnud sugugi 
väikesed. Selle tõenduseks olgu 
toodud 1926. aastal ajakirja Invaliid 

30. numbris avaldatud statistilised 
andmed Vabadussõja inimkaotus-
test ja vigastustest: 

1) sõjas surnuid, haavadesse sur-
nuid ja jäljetult kadunuid 2062; 

2) haigustesse ja õnnetuste läbi sur-
nuid 1388;

3) haavatuid üleüldse 10 105.

Sellele lisandus arvukas tsaariaeg-
sete invaliidide pere, kes said vara-
semat toetust mitmesuguste vene-
aegsete seaduste järgi. 

1920. aasta algupoolel võttis Asu-
tav Kogu vastu kaks seadust: rah-
vaväelaste ja nende perekondade 
pensioni seaduse (Riigi Teataja 
26/27, 1920) ning ajutise veneaegse 
pensionäride toetuse seaduse (Riigi 
Teataja 77/78, 1920). Vabariigi valit-
sus tõmbas nimetatud seadustega 
veneaegsete ja Vabadussõja inva-
liidide vahele selge joone, määrates 
esimestele 1920. aasta Riigi Teatajas 
nr 77/78 avaldatud ajutise veneaeg-
sete pensionäride toetamise seadu-
sega pensioni täismääraks (100% 
tööjõu kaotamise korral) 250 marka 
kuus, Vabadussõja invaliididele kui 
Eesti Vabariigi tegelikele aluspani-
jatele aga 1920. aasta Riigi Teatajas 
nr 26/27 avaldatud rahvaväelaste ja 
nende perekondade pensioni sea-
dusega 2900 marka kuus. 

Nimetatud seadused ei rahuldanud 
kaugeltki sõjainvaliidide peret ja 
seda eeskätt järgmistel põhjustel: 
esiteks jagasid ülaltoodud seadu-
sed veteranid kaheks ebavõrdseks 
osaks. Toetusraha ülemmäärad 
olid ju ebaühtlased: Vabadussõjas 
osalenutele määrati suuremad toe-
tusmäärad kui veneaegsetelele pen-
sionäridele, kellele hakati maksma 
ajutist toetusraha mitmesuguste 
veneaegsete seaduste järgi aukraa-
di arvesse võttes ja üksnes enam 
kui 50%-lise töövõime kaotuse pu-
hul. Selle tulemusena sattusid nt 
Vene-Jaapani ja Esimese maailma-
sõja veteranid palju armetumasse 
seisu. Teiseks, seaduse järgi said 
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Eesti Punase Risti Võru osakonna haavatud sõdurid. Võru 1918–1920. 
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täispensioni vaid 100% töövõimest 
kaotanud Vabadussõjas osalenud. 
Ülejäänud Vabadussõjas osalenud 
pidid piirduma väiksema pensio-
niga. Kolmandaks, ülaltoodud sea-
dused ei näinud ette kõiki vajadusi, 
mis võisid tekkida surnud või vigas-
tada saanud veteranide perede eest 
hoolitsemisel. 1927. aastal ilmunud 
ajakirja Invaliid 33. numbris kirjuta-
tule toetudes muutus olukord üha 
teravamaks elukalliduse kiire tõu-
suga 1920. aastate lõpul.

MUUTUSED SOTSIAALKINDLUSTUSES 1930. 
AASTATEL

Mõningaid muudatusi Vabadussõja 
invaliididele tõi 1. detsembril 1936 
Riigi Teataja 97. numbris ilmunud 
uus sõjaväelaste pensioni seadus, 
millega anti suuremaid soodus-
tusi ja maksualandusi. Nii näiteks 
kõrgendati uue seaduse alusel Va-
badussõjas osalenud sõjaväelaste 
ja Vabadusristi kavaleride pensio-
nide erinorme 3–6% võrra. Õigust 
sõjapensionile laiendati kuni 10% 
töövõimet kaotanutele, kuid sama 
seadusega määrati sõjapensioni 
saamist välistavad asjaolud ja nõuti 
uut arstlikku läbivaatust kaitseväes. 
Uue seadusega tuli sõjapensioni 
väljamaksmine lõpetada juhul, kui 
pensionär omas sissetulekut vähe-
malt pensioni täismäära ulatuses. 
Pensionäride erateenistuse sissetu-
lek muutus uue seaduse järgi oma-
moodi mõõdupuuks sõjapensioni 
ja laste abiraha maksmisel. Nii said 
näiteks lisapensioni 6 krooni laste 
pealt ainult need, kelle pension ei 
olnud üle 50 krooni.

22. juunil 1938 andis vabariigi pre-
sident välja dekreedi, mis võimal-
das kõigil vähemalt 40% töövõimest 
kaotanud Vabadussõja invaliididel 
saada ühissõidukipiletite ostmisel 
50%-list hinnaalandust. Veneaeg-
sete pensionäride toetusi aga 1930. 
aastatel enam ei kõrgendatud ja 
need jäid pidama 8. veebruaril 1923 
Riigikogus vastu võetud ja sama 
aasta Riigi Teataja 23. numbris aval-
datud juhatiskirjas määratud nor-
mide piiridesse. Kui Vabadussõjas 
osalenud reamehe pension tõusis 
1920. aasta keskpaigast arvates kuni 
kümme korda, siis veneaegsete ve-
teranide toetusrahad kerkisid vaid 
neljakordseks. Küll aga anti vähe-

malt 40% töövõimest kaotanud 
maailmasõja invaliididele Vaba-
dussõja invaliididega võrdsed sõi-
dusoodustused ühissõidukites  ja 
vabastati nad kogukonnamaksust.

Vabadussõja invaliidide ja sõjas lan-
genute perekondade ravi, rehabili-
tatsiooni ja toimetulekuga tegeles 
kolm asutust: Haapsalus asuv sa-
natoorium ja kaks Virumaal asuvat 
invaliidide kodu. Üheaegselt Eesti 
Punase Ristiga (E.P.R) alustas tege-
vus ja avas 1935. aastal Haapsalus 
uksed E. P. R. ja kindral Laidoneri 
nimelise sanatoorium. Sanatoo-
rium võis mahutada 40–50 invaliidi, 
kellele pakuti kohapeal taastusravi 
ja puhkust. Lisaks sellele pakkusid 
invaliididele meditsiinilist järelra-
vi kaitseväe keskhaigla Tallinnas, 
II diviisi laatsaret Tartus ja I diviisi 
laatsaret Narvas.

Vigastatuid sõjameeste hooldamise 
ja ülalpidamisega tegeles veel kaks 
asutust: Imastu invaliidide kodu 
ja Udriku Vabadusristi kavaleride 
kodu. Esimene neist alustas oma te-
gevust juba 26. oktoobril 1920, mil 
Tallinnas rajatud veteranide ühis-
elamu viidi üle Virumaal asuvasse 
endisesse Imastu härrastemajja. 
Imastu invaliidide kodu kuulus 
Eesti Punasele Ristile ja mahutas  
50 hoolealust. Kodu asukaks võisid 
saada nii ilmasõja kui Vabadus-
sõja invaliidid, kellel oli vähemalt 
70%-line töövõime kaotus. Kodu 
juures tegutsesid kingsepa, rätsepa 
ja päevapiltniku õppetöökoda, kus 
hoolaalused said omandada uue 
ameti ja teenida sellega taskuraha. 
Riigikontrolli dokumentidest on 
teada, et 1930. aastatel viidi Imastu 
invaliidide kodus läbi hulk reforme, 
nt kehtestati kõigile invaliididele 
korrapidamiskohustus, tuvastati ja 
kõrvaldati puudujääke raamatu- ja 
arvepidamises.

Udriku Vabadusristi kavaleride 
kodu rajati vabariigi valitsuse mää-
rusega 1. mail 1935 eesmärgiga 
toetada Vabadusristi kavaleridest 
sõjakangelasi, kes iseseisvusaas-
tail polnud suutnud leida enesele 
kohaseid elamisvõimalusi. Udriku 
Vabaduseristi kavaleride kodu juu-
res tegutses esinduslik talumajapi-
damine. Endise riigimõisa kinnistu 
suuruseks oli 330 ha, millest põl-

du oli 130 ha, kulutuurheinamaad 
40 ha, ülejäänu oli karjamaa, mets 
ja soo. Kodu karjapidamine koos-
nes nt 1936. aastal 20 hobusest ja 65 
veisest. Kodu asukatest Vabadus-
risti kavalerid said seal peale korte-
ri tasuta kütte ja valgustuse (kodu 
juures tegutses põllujaam) ning toi-
dukompensatsiooniks pere kohta 
oli 18 krooni kuus, pereta inimesed 
10–15 krooni.

VIGASTATUD SÕJAMEESTEGA TEGELEVAD 
ORGANISATSIOONID 

Suurimaks organisatsiooniks, mis 
koondas sõjaeelses Eesti Vabariigis 
vigastatud veterane ühisesse perre, 
oli Vigastatud Sõjameeste Ühing 
(VSÜ). Kindel alus pandi sellele 
ühingule 1919. aastal, täpsemalt 16. 
veebruaril Tallinnas peetud asu-
tamiskoosolekuga. Töö-hoolekan-
deministeeriumi lahkel kaasabil 
sai VSÜ endale Tallinnas aadressil 
Magdaleena 4 maja, kuhu asutati 
veteranide ühiselamu ehk invaliidi-
de kodu. Kergendamaks veteranide 
raskusi avati ministeeriumi toetusel 
samal aastal VSÜ Tallinna esinduse 
juures juuksuri ja piltiniku õppe-
töökoda ning aiatöö ja raamatupi-
damise kursused.

Sellele järgnes osakondade loomi-
ne Eesti suuremates linnades, aga 
ka mujal. Osakonnad loodi nt Tapal 
(12. aprillil 1920), Viljandis (25. ap-
rillil 1920), Pärnus (13. juunil 1919) 
ja Paistus (24. juunil 1919). Osakon-
dade loomine jätkus ka 1920. aas-
tal. Tartus loodi see näiteks 29. jaa-
nuaril, Narvas 26. juunil, lisaks veel 
Võrus ja Haapsalus. Juba 11. juunil 
1919 peeti Tallinnas VSÜ esimene 
üleriigiline kongess, kus Asutavale 
Kogule tehti järgmised ettepane-
kud: eraldada veteranidele maad, 
nõutada maksuvabastusi ja võrd-
sustada pensioniseaduses kõigi ve-
teranide toetusmäärad. Kongressil 
läbi vaadatud ja täiendatud ühingu 
põhikiri registreeriti 17. detsembril 
1919 Tallinna-Haapsalu rahukoh-
tus.

Heidame korraks pilgu VSÜ Tallin-
na osakonna tegevusele 1920. aasta-
tel. VSÜ osakondade liikmeskonda 
toetati erinevalt: Eesti Punase Risti 
peavalitsusest hangiti seda natuu-
ras, töötutele mõeldud igakuise abi-
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raha eest soetati (mh ka soodushin-
naga) esmatarbeid. Soodushinnaga 
sai neid soetada 1920. aastal Vigas-
tatud Sõjameeste Ühingu Tallinna 
osakonna asutatud tarbijateühistu 
kauplusest, mis, tõsi küll, likvidee-
riti majandusraskuste tõttu juba 
1922. aastal. Arstiabi invaliididele 
VSÜ osakonnad ei taganud, sellega 
tegelesid Eesti Punane Rist ja töö-
hoolekandeministeerium. 

Elatise teenimiseks võimaldati ve-
teranidel omandada uus elukutse 
VSÜ Tallinna osakonna juures te-
gutsevates õppetöökodades, mille 
ülalpidamiseks kulus ka palju raha. 
Tallinnas sai 1920. aastate keskel 
õppida nt päevapiltniku, kingsepa 
ja rätsepa õppetöökojas. Ühingu 
aruande järgi oli viimase töökoja 
puhaskasu nt 1924. aastal 324 533 
marka. VSÜ Tartu osakonnas tegut-
ses Annelinnas asuv puu- ja vitsa-
töö õppekoda, mis oli 1920. aastate 
keskel Eesti suurim korvmööblit ja 
-garnituuri valmistav ettevõte. VSÜ 
Tallinna osakonna sissetulekualli-
kaks olid ka nt ühingu puhkpillior-
kestri esinemised, pidude (nt jõulu-
puude) ja lõbusõitude ning loteriide 
ja näitusmüükide korraldamine. 

1930. aastatel paranes VSÜ osa-
kondade majandusseis märgata-
valt. Kui esimesed kümme aastat 
oli peamiseks abistamismooduseks 
liikmetele laenude andmine, kuid 

toetusi anti vähesel määral ja sedagi 
peamiselt natuuras, siis 1930. aasta-
te alguses hakkas VSÜ suuremates 
osakondades toetuste hulk suure-
nema. Näitena olgu toodud Narva 
osakond, mille aruannetest aastate 
1937–1939 kohta on näha, et toe-
tussummad hakkasid 2–3-kordselt 
ületama laenusummat. Sarnaselt 
Narva osakonnale ületas ka VSÜ 
Tallinna osakonna saadud toetuste-
annetuste kogusumma 1937. aastal 
laenude ja abirahade summa. Osa-
kondadel tekkisid ka suuremad või-
malused invaliidide arstiabi hüvita-
miseks, mis varem olid Eesti Punase 
Risti ja töö-hoolekandeministeeriu-
mi kanda.

Teiseks veteranide abiorganisatsioo-
niks oli 1921. aastal asutatud Kind-
ral Laidoneri nimeline Invaliidide 
Kapitali Komitee, mille koosseisu 
kuulusid esimehena kohtu- ja sise-
minister ning auesimehena kindral 
Johan Laidoner. Komitee eesmärk 
oli Vabadussõja invaliidide igakülg-
ne toetamine ja langenute väärikas 
austamine. Selleks korraldati rah-
vuskangelaste-invaliidide ja sõjas 
langenute austamise päevi. Nende 
päevade tarvis korraldas invaliidide 
kapitali komitee linnapeade ja maa-
valitsuste juhtimisel iga-aastasi kor-
janduspäevi. Lisaks jagas komitee 
tervise kaotanud ja puudustkanna-
tavatele invaliididele ning langenute 
lastele erakorralisi toetusi ja stipen-

diume. Vajadusel võimaldas komi-
tee ka laenuvõtmist.

Mööda ei saa minna veel ühest or-
ganisatsioonist – Vabadussõja Inva-
liidide Koondusest ehk Ühendusest. 
Kõnealune organisatsioon loodi 
1927. aastal Tartus ja selle liikmeiks 
said olla ainuüksi Vabadussõja in-
valiidid, n-ö vabadussõjalased. Oma 
poleemikas Vigastatud Sõjameeste 
Ühinguga kritiseeris koondus viima-
se monopoliseeritud ja riigi silmis 
eelistatud seisundit, nõudes pare-
määrmuslikes toonides täielikku va-
hetegemist “puhtvabadussõjalaste” 
ja “veneaja jäänuki”, st tsaariaegsete 
sõdade invaliidide vahel. Nimetatud 
ühendust ei tohi segi ajada Eesti Va-
badussõjalaste Liiduga, mille tege-
vust keelustati 12. märtsil 1934. 

KOKKUVÕTE 

Kahe maailmasõja vahelise aja sot-
siaalkindustuse vaatlemisel jõuti 
järgmiste järeldusteni: (1) Eesti Va-
bariigi ajal toimis sotsiaalhoolekan-
ne lisaks riigipoolsele toetusele ka 
mitmesuguste tsiviilstruktuuride 
(nt Eesti Punane Rist) ja abiorga-
nisatsioonide (nt Vigastatud Sõja-
meeste Ühendus) abil. Viimased 
suutsid pakkuda nii meditsiinilist 
ja sotsiaalset hoolekannet erineva-
te asutuste (nt invaliidide kodud, 
Haapsalu sanatoorium) kaudu kui 
ka täiendõppe kujul; (2) Eesti Va-
bariigis erinesid ilmasõja ja Vaba-
dussõja invaliidide sotsiaalsed ta-
gatised märkimisväärselt ning see 
avaldus nii hüvitiste, eritoetuste kui 
ka pensionide määrades. 

Eesti Vabariigi aegse sotsiaalkind-
lustussüsteemi loomise uurimisel 
joonistuvad välja järgmised pöör-
delised etapid: aastatel 1919–1920 
seadusandliku aluse loomine ja 
sotsiaalhoolekande võrgustiku 
arendamine Vigastatud Sõjamees-
te Ühinguna, aastatel 1923–1934 
süsteemi arendamine ja selle nimel 
töötamine ning aastatel 1934–1939 
sotsiaalhoolekande kristalliseeru-
mine. Sotsiaalhoolekandepoliitikas 
kehtis üha sügavamalt nn kahe eri-
neval tasemel sotsiaalhoolekande 
mudel, mille ühtlustamise püüetest 
1930. aastate keskel lõplikult loobu-
ti, v.a üksikud ühesugused maksu-
soodustused. KK!
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Eesti Vabariigi Vigastatud Sõjameeste Ühisuse Tallinna osakonna kingseppade õppetöökool, 
mis tegutses aastatel 1920–1940. x-ga on märgitud märgitud Imastu invaliidide kodu meister 
Villemson. 
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Tekst: TAIVE KUUSE 

Novembrikuu viimasel nädala-
vahetusel Haapsallu kogune-
nud Naiskodukaitse ringkon-

dade juhid võtsid kokku 2010. aasta, 
et selgitada välja saavutused, jagada  
õnnestunud kogemusi ja täpsusta-
da veel arendamist vajavad kitsas-
kohad. Naiskodukaitse 
liikmeskond on lõppe-
va aasta jooksul kasva-
nud rekordiliselt, moo-
dustatud on viis uut 
jaoskonda, avalikkus 
tunneb Naiskodukait-
set paremini kui varem ja tegevusse 
on naasnud mitmed seni passiivse-
na nimekirjas olnud liikmed. Kind-
lasti saab panna veel paremini toi-
mima baasväljaõppe ja ehkki juba 

Naiskodukaitse ringkonnad jagasid ja 
vahetasid kogemusi 

Uuel aastal tegutsetakse veelgi tõhusamalt
on saanud selgeks erialagruppide 
moodustamise vajadus, tuleb veel 
teha tööd nende tegutsema hakka-
mise nimel. 

Naiskodukaitse esinaine Airi Neve 
sõnas enne ringkondade ettekanne-
te kuulamist, et sellise aastalõputa-
gasivaate mõte on võrrelda saavuta-

tut nende eesmärkidega, 
mida organisatsioon en-
dale 2010. aasta alguses 
püstitas ehk direktiivsete 
ülesannetega. Säärane 
kokkuvõte on enne uude 
aastasse suundumist 

vajalik selleks, et mõista, kas püsi-
takse ikka õigel kursil. Kokkuvõte-
te üksteisele esitamine annab aga 
võimaluse ringkondade arusaamu 
arengust sobitada ja ühtlustada 

ning võtta üle neid kogemusi, mis 
tagasid edu.

LIIKMETE VÄRBAMINE

Enamik ringkondi tõdes, et endi-
selt on kõige tõhusam uute liikmete 
värbamine otsekontaktide kaudu, 
teisisõnu tuttavate kutsumine. Sa-
mas on ka kohtadel tehtud hoog-
salt tööd organisatsiooni tutvusta-
miseks. Osaletud on maakondade 
maakaitsepäevadel, külapäevadel, 
laatadel, messidel ja teistel avalikel 
üritustel, kus on võimalik Naisko-
dukaitset esitleda. Samas tunnista-
ti, et sellised üritused tagavad pi-
gem organisatsiooni üldist tuntust 
kui aitavad värvata uusi liikmeid. 
Ringkonnad, kus avalikel üritustel 
osalemine on juba pikemaajalisem 

Enamik ringkondi 
tõdes, et endiselt 

on kõige tõhusam uute 
liikmete värbamine 
otsekontaktide kaudu.
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tava või kus Naiskodukaitse on ol-
nud aastaid kohaliku meedia hu-
viorbiidis, tunnistasid, et liikmete 
värbamine ei ole enam probleem 
– naised ise avaldavad soovi liituda. 
Seega ei ole avalikel üritustel enda 
näitamine tühi töö. 

Tartu ringkonna esi-
naine Virge Prank-
Vijard ütles, et liik-
meskonna kasvule on 
kaasa aidanud oma 
instruktori olemas-
olu maleva staabis: 
“Tõsiasi, et alaliselt 
on kindlas kohas kin-
del inimene, kelle poole saad kohe 
pöörduda, on abiks.” Jõgeva ring-
konna esinaine Aive Soolepp tun-
nistas, et “meid on palju kohalikus 
lehes kajastatud ja nüüd tullakse 
suisa tänavalt malevasse küsima, et 
kuidas saaks Naiskodukaitsega lii-
tuda”. Saaremaa ringkonna esinai-
ne Rita Loel nimetas, et nende maa-
konna lehtedes on tänavu ilmunud 
44 lugu, kus oli juttu Naiskodukait-
sest. “Parim reklaam on rahulolev 
liige ja kõige suurem tulu uute liik-
mete värbamisel on just särasilmse-
test naiskodukaitsjatest,” lisas Loel.

Kõige meeleolukamalt kirjeldas oma 
piirkonnas läbi viidud avalikkusele 
suunatud üritust Naiskodukaitse 
Lääne ringkonna aseesinaine, Hiiu-
maad esindav Karin Rünkorg. Hiiu-
maal Kärdlas oli juulis kohvikupäev, 
mille ajal tegutses 15 omaalgatus-
likku ühepäevakohvikut. Teiste 
seas läbisid tiheda kohvikukonkursi 
sõela ka Hiiumaa naiskodukaits-
jad. Rünkorg ütles, et nad pakkusid 
toite, mille valmistamise oskus oli 
omandatud organisatsiooni kaudu. 
“Toit oli soodne ja alati otsas. Menu 
oli tohutu,” kiitis Rünkorg. Uudse-
na nimetas Rünkorg hiidlaste plaa-
ni minna Naiskodukaitset tutvusta-
ma organisatsiooni juba kuuluvate 
naiste töökohtadesse. 

Järva ringkonna esindaja selgitas, 
et efektiivne oli minna valdadesse 
ja korraldada kohapeal Naiskodu-
kaitset tutvustavaid kohtumisõh-
tuid. Kahe säärase kohtumise peale 
Järva-Jaani jaoskonna piirkonnas 
liitus organisatsiooniga üheksa 
naist. Sarnaselt on Saaremaa nais-
kodukaitsjad käinud juba aastaid 

külas ka Saaremaa valdades. Jõgeva 
ja Tartu ringkonna esinaised kiitsid 
hästi tegutsema hakanud avalike 
suhete grupi panust, mis on tublisti 
kaasa aidanud organisatsiooni tun-
tusele maakonnas. 

Tallinna ringkonna 
esinaine Erle Eenmaa 
ütles, et on isiklikult 
vestelnud umbes 30 
liikmekandidaadiga ja 
mõistnud, et teadmine 
organisatsioonist on 
olemas paljudel nais-
tel, kuid mingil põh-
jusel ei ole nad seni 

teinud seda sammu, et astuda liik-
meks. “Ühel naisel oli näiteks liitu-
missoovi põhjuseks asjaolu, et ta oli 
läbi lugenud Mari Raamoti mäles-
tusraamatu,” tõi Eenmaa veel ühe 
näite, mis põhjusel võib organisat-
sioon kasvada. 

LIIKMETE AKTIVISEERIMINE

Lisaks uute tulijatega tegelemise-
le oli tänavu tähelepanu all ka juba 
olemasolevate liikmete osaluse suu-
rendamine. Enamikus ringkondades 
on abiks nn motivatsiooniõhtud, kus 

soovijad tulevad kokku vaid päevaks 
või õhtuks ja tegelevad käsitöö või 
spordiga, räägivad rahvakommetest 
või kuulavad loenguid üldharivatel 
teemadel, käivad koos seenel või 
teatris jne. Kokku saades arutletakse 
ka organisatsiooni tegevusega seon-
duvat, õpitakse üksteist tundma ja 
jagatakse vajalikku informatsiooni. 
Sellised õhtud on muutnud liikmeid 
aktiivsemaks Alutaguse, Järva, Lää-
ne, Sakala, Saaremaa, Põlva, Viru ja 
mitmes muus ringkonnas. 

Lääne ringkonna instruktor Svet-
lana Mustkivi ütles, et igasugune 
suhtlemine ja pidev info jagamine 
annab liikmetele uut hoogu. “Juu-
bilaride õnnitlemine, beebiemade 
meelespidamine,” loetles ta mõned 
näited. 

Põlva ringkonna esinaine Kristi 
Randla rääkis ülesannete jagami-
sest kui motivaatorist. “Varem võttis 
juhtkond kõik korralduskohustused 
enda kanda, aga nüüd on ülesanded 
jagatud ja see suurendab aktiivsust, 
sest liikmetele on antud võimalus 
end näidata.” Sama kinnitas ka Rap-
la ringkond, kus samuti on jälgitud, 
et ürituste korraldamisse oleksid 

Kärdlas oli juulis 
kohvikupäev, mille ajal 

tegutses 15 omaalgatus-
likku ühepäevakohvikut.  
Teiste seas läbisid tiheda 
kohvikukonkursi sõela ka 
Hiiumaa naiskodukaitsjad. 

Naiskodukaitse esinaine Airi Neve kinnitas Naiskodukaitse juhtidele, et organisatsiooni prio-
riteetsed valdkonnad on baasväljaõpe ja erialagruppide moodustamine.
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kaasatud erinevad inimesed. Lisaks 
pidas Rapla ringkonna esinaine 
Pirkko Peterson oluliseks, et tege-
vus viidaks läbi võimalikult täpselt 
aastaplaanis ettenähtud ajal, sest 
nii on liikmetel võimalik varakult 
oma aega kavandada. Jõgeva ring-
kond rõhutas, et liikmetega kontak-
ti hoidmisel on suur abi palgalisest 
instruktorist. 

MALEVA TEGEVUSE TOETAMINE

Kui Alutaguse ringkond tõdes mul-
lu, et malev ei näe naiskodukaitsja-
tele kohta formeerimismeeskonnas, 
siis tänavu on olukord muutunud: 
24 naiskodukaitsjat 
osales formeerimisõp-
pes ja kolm naiskodu-
kaitsjat on omandanud 
formeerimismeeskon-
na juhi oskused ja tead-
mised. Karin Rünkorg 
Lääne ringkonnast kinnitas, et for-
meerimine on Läänemaal peaaegu 
täielikult naiste ala ja nad on kiita 
saanud ka üleriigilisel tasandil. Har-
ju malevas on formeerimisega seo-
tud üle 20 naise. Tublid formeerijad 
on ka Viru, Sakala, Tallinna, Põlva ja 
veel mitmes ringkonnas. 

Peaaegu kõik ringkonnad tagavad 
malevate üritustel kas toitlustami-
se, meditsiini või staabiassistendi 
tegevuse. Tallinna ringkond lisas, et 
mitmes Tallinna maleva allüksuses 
on vabatahtliku personalispetsialis-
tina ametis naiskodukaitsja. 

Lisaks muule ühistegevusele on Jõ-
gevamaal kena komme, et Naisko-
dukaitse ringkonna ja Kaitseliidu 
maleva aastapäeva peetakse koos, 
nii et vastuvõtul ootavad külalisi 
kõrvuti ringkonna esinaine ja male-
vapealik. Saaremaa ringkond leiab 
aga, et malev võiks rohkem naisi 
oma tegevuse toetamisse kaasata.

BAASVÄLJAÕPE JA ERIALAGRUPID

Naiskodukaitse esinaine Airi Neve 
soovis aastalõpukohtumisel erilise 
huviga teada, kuidas on kulgenud 
ringkondades baasväljaõpe. Selle 
sisu sai mullu uuendatud ja tänavu 
algas uue, neljaks mooduliks jaga-
tud baasväljaõppe rakendamine. 
“See oli oluline prioriteet, mis ei ole 
pelgalt ringkonnasisene ülesanne, 

Eeskujuks teistele 
toodi Tartu ringkond, 

kus korraldati baas-
väljaõpe täies mahus 
ja kaks korda aastas.

Enamikus ringkondades 
on abiks nn motivat-

siooniõhtud, kus soovijad 
tulevad kokku vaid päevaks 
või õhtuks ja tegelevad 
nt käsitöö või spordiga.

vaid selge direktiivne eesmärk,” rõ-
hutas Neve. 

Ringkonnad olid baasväljaõppe 
korraldamisse ka tõsiselt suhtunud. 
Kui ei õnnestunud korraldada kõiki 
nelja mooduli (organisatsiooniõpe, 
meditsiiniõpe, toitlustamine, sõ-
durioskused), tehti osa mooduleid 
mitme ringkonna peale. Alutaguse, 
Järva, Viru ja Jõgeva ringkond liitsid 
baasväljaõppe läbiviimiseks jõud 
ja korraldasid ühiseid mooduleid, 
kus kõigi ringkondade uued liikmed 
said osaleda. 

Eeskujuks teistele toodi Tartu ring-
kond, kus korraldati 
baasväljaõpe täies ma-
hus ja kaks korda aastas. 
Tartlastel on lisaks kena 
tava tulla kord kvartalis 
juhatusega kokku mitte 
pelgalt juhatuse koos-

olekuks, vaid selleks, et arutada läbi 
valupunktid ja õppida neid lahen-
dama. 

Kui baasväljaõppes on kõik suure 
sammu edasi astunud, siis eriala-
gruppide moodustamise ja tööle 
saamisega tuleb uuel aastal tõsiselt 
tegelda. Kõik ringkonnad kinnita-
sid, et esimesed sammud on astu-
tud, naiskodukaitsjad on valinud 
või valimas eriala, 
millele nad tahavad 
spetsialiseeruda, osas 
ringkondades on juba 
grupijuhid valitud ja 
grupid komplektee-
ritud, kuid enamikus 
ringkondades on eri-
alagrupid ametlikult moodustama-
ta või on moodustatud vaid osa eri-
alagruppe. 

Näiteks Alutagusel on tublid väli-
toitlustajad. Nende koostatud on ka 
välitoitlustuse baaskursus ja täna-
vu nad ka revalveerisid selle kava. 
Jõgeval toimib hästi avalike suhete 
erialagrupp, Järvas on samuti pai-
gas toitlustusgrupp ja tegevust on 
alustamas avalike suhete grupp. 

Tartu ringkonna esinaine Virge 
Prank-Vijard ütles, et neil on eriala-
grupid moodustatud ja tegutsevad 
juba hoogsalt. Tartu Naiskodukait-
se instruktor Leane Morits aga kii-
tis Sakala ringkonda, kus küll ei ole 

erialagrupid veel hästi paigas, kuid 
kust tuli lõuna piirkonna ringkon-
dadele ettepanek teha koostööd, et 
selgendada ühiseid tegevusplaane, 
kuidas juhatuste tasemel üksteise 
kogemustele toetudes erialagruppi-
de moodustamisele hoogu anda. 

KOOSTÖÖ KODUTÜTARDEGA

Üks direktiivne ülesanne, mille osas 
Haapsalu kogunemisel tuli aru anda, 
oli koostöö Kodutütardega. Võis tõ-
deda, et kõik ringkonnad teevad 
selle nimel pingutusi. Kõige enam 
paistsid selles osas silma Põlva ja Sa-
kala ringkond, kus toodi näiteid mit-
metest üritustest, mis korraldati Ko-
dutütarde heaks. Samuti olid nendes 
ringkondades Naiskodukaitse tege-
mistesse sageli oodatud ja kaasatud 
vanema astme kodutütred. 

Pärast ringkondade esitlusi lõppe-
vast aastast tõdes Naiskodukaitse 
esinaine Neve, et kohtadel on tehtud 
head tööd. Neve võttis kokku orga-
nisatsiooni üldised arengujooned 
2010. aastal, meenutades Naisko-
dukaitse arengukava kinnitamist, 
erialagruppide funktsioonikirjeldus-
te väljatöötamist ja põhikirja muu-
datuste kavaga lõpule saamist. Veel 
väärib mainimist, et aasta jooksul 
said kinnitatud kaks Naiskodukait-

se algatatud ja välja 
töötatud kursusekava 
Kaitseliidu Koolis ning 
algas suur ja mahukas 
väljaõpe – rühmapara-
meediku erialakursus 
Kaitseliidus –, mille 
eestvedajaks on samu-

ti Naiskodukaitse. 

Neve sõnul on tänavu palju tähele-
panu pööratud ka organisatsiooni 
tegevuse kohta liikmetelt tagasiside 
saamisele ehk läbi on viidud mitu 
küsitlust, mille tulemusi arvestades 
on taas selgem ja tõhusam uude 
aastasse vaadata. Märkimist vää-
rivad kinnaste kudumise projekt 
Afganistanis missioonil viibivatele 
kaitseväelastele ja Naiskodukaitse 
aastaraamatu (2003–2010) koosta-
mine, milles on oluline panus just 
ringkondadel ja nende liikmetel. 

Seejärel tutvustas Airi Neve Nais-
kodukaitse 2011. aasta direktiivseid 
ootusi. KK!
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Tekst: NAIMA NURM

Umbes pooled Naiskodukaitse 
Alutaguse ringkonna Avinurme 
jaoskonna naiskodukaitsjad 

avastasid 6. novembril korralda-
tud Avinurme retkel, et kodukan-
dis on palju kauneid loodusvaateid 
ja matkavad naised tekitavad külas 
elevust. 

Ilm oli retke alguses vihmane ja 
sompus. Aga matkajad ei lasknud 
end sellest heidutada, sest kõik olid 
soojalt riides. Jalutuskäiku Veneve-
re kandis juhatas noormees nimega 
Renno Raudmäe. Ta pakkus välja 
kaks erineva pikkusega matka: 3 km 
ja 7 km. Otsustasime lühema tee-
konna kasuks.

JÄRVE KESKEL VÄIKSEL SAAREL...

Algus oli paljutõotav, ehkki vihma 
sadas ja teekond üle põllu oli veidi 
igav. Siis jõudsime keset metsa ole-
va järvekese juurde. Vaade oli suu-
repärane: keset veekogu saareke ja 
saarel väike saunake. Naistel tek-
kis arutelu, et kuidas pääseb sauna 
juurde. Variante oli mitmeid, kuid 
õiget teab ilmselt ainult selle tehis-
järvekese omanik. 

Kui olime tiiru ümber veekogu tei-
nud, hakkas giid veidi kahtlema 

Kuidas Renno Raudmäe Avinurme naistega 
jalutamas käis

edasises teekonnas. Koos otsustati, 
et kuna eesmärk on mitte eksida, 
peab retke pikendama ning mine-
ma kindlamat ja juhile tuttavamat 
teed pidi. Aga selleks pidime ületa-
ma kitsa ja vihmast libeda silla.

Metsas oli väga vaikne ja rahulik. 
Kõigil oli lõbus. Ja päikegi tuli pil-
ve tagant välja. Tagasi suurele teele 
jõudnud, otsustasime vaadata lä-
hemalt veel üht veekogu, mille on 
rajanud Venevere Selts. Seal ujusid 
pardid ja luigepaar. Ronisin koos 
naistega väikese künka otsa, kus 

avanes suurepärane vaade Veneve-
rele. Siin saime veel ühe toreda ko-
gemuse osaliseks: luigepaar näitas 
meile oma lendu ja suurejoonelist 
vette maandumist.

IKKA VEEL LASTE NÄGU

Kui pargis jalutasime, meenus, 
et seal oleme jaoskonna naistega 
Laekvere valla päevade puhul küp-
setanud pannkooke, mille müügist 
saadud tulu eest korraldasime täna-
vu kevadel jaoskonna 10. aastapäe-
va pidustused. Matk hakkaski lõp-
pema. Läksime üle põllu, et jõuda 
retkeliste õhtuse võõrustaja juurde, 
kus ootasid söök, jook ja soojaks 
köetud saun. Lahke pererahvas ka.

Et jalutuskäik sai korraldatud väike-
ses, kuid aktiivses külakeses, meid 
märgati. Ja külarahval tekkis uudis-
himu, et milliste lastega see Renno 
Raudmäe seekord jalutab. Tegeli-
kult olime me ju täiskasvanud nai-
sed. Aga seda, et meid lasteks peeti, 
oli tore kogeda. Ju me näeme veel 
noored ja head välja.

Olime küll väsinud, aga õnnelikud. 
Nüüd vähemalt teame, missugu-
seid vaatamisväärsusi ja metsavaa-
teid meie kodukandis on. KK!

Sild oli küll kitsas ja libe, kuid ei rikkunud Avinurme jaoskonna naiste matkarõõmu. 
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Korraks tekkis oht eksida, kuid ühiselt otsustati, et minna tuleb mööda rada, mis on tuttavam, 
mis siis, et pikem.
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Tekst: LIINA LEPIK

Minu esimene mõte pärast 
seda, kui pühapäeva õhtul 
– oli  12. september – koju 

jõudsin, oli: “Läheksin teinekord-
ki!” Seljataha oli jäänud üleelamis-
kursus.

KÜLL VÕIB METSAS HEA UNI OLLA!

10. septembril kogunesime Tõrmas-
se, et sõita motoriseeritud ränna-
kuga, kes Unimogi kastis, kes oma 
autoga esimesse sihtpunkti. Kohale 
jõudnud, jaotasime end isekeskis 
nelja neljaliikmelisse gruppi ja ees 
ootas 10 km pikkune “jalutuskäik” 
läbi metsa laagrikohta. 

Alustasime rännakut umbes poole 
üheksa ajal õhtul (oli juba piisavalt 
pime) ja jõudsime ööbimispaika 
kella üheks, et panna püsti ajutine 
laager ja mõni tund magada. Et öö 
oli piisavalt soe, me lõket üles ei tei-
nudki, kuid tänu headele magamis-
kottidele magasime kui lapsukesed.

Hommikul magas enamik meie rüh-
mast sisse ja jäi teoorialoengule hil-
jaks. Pärast ülevaadet onniliikidest, 
tuletegemisvõimalustest, nööride 
punumisest ja lõksudest korjasime 
ajutise laagri kokku ja suundusime 

Läheksin teinekordki!
Muljeid üleelamiskursusest, eelkõige metsaköögist

uude laagripaika, mis asus natuke 
rohkem metsa sees ning kaugemal 
esimesest peatuspaigast. 

Uues asukohas pidime ehitama 
korraliku onni, tegema üles lõkke ja 
valmistama maa-ahjus oma grupi-
le etteantud toiduainetest hautise. 
Mina polnud kunagi varem kokku 
puutunud ei maa-ahju ega ka ilma 
nõudeta toiduvalmistamisega. See 
kogemus oli igati meeldejääv ja 
kiiduväärt ning hautis sai ka üsna 
maitsev. 

METSAKÖÖGI VÕLUD

Õhtusöögiks võtsime loosi. Meie 
grupile tõmbas fortuuna jänese. 
Alguses mõtlesime seda katelokis 
hautada, aga et see võtnuks liiga 
palju aega, praadisime oma jänest 
kahe kivi vahel lõkke kohal ja liha 
saigi niimoodi palju maitsvam.

Viimase päeva hommikusöögi 
valmistamiseks anti meile pann-
koogijahu, millest valmistasime 
pannkooke, mis saavad metsas 
küpsetades hoopis parema maitse. 
Taas kord midagi uut – ma polnud 
varem metsas pannkooke küpseta-
nud, aga nüüd on seegi kogemus 
olemas.

Meie onn tundus meile endile väga 
asjalik. Kõik neli grupiliiget mahtu-
sid sinna lahedasti koos oma asja-
dega ära ja meil oli piisavalt soe, et 
lõket mitte terve öö üleval hoida.

Pärast viimase päeva hommikusöö-
ki pakkisime asjad kokku, kaotasi-
me platsilt inimtegevuse jäljed ja 
lahkusime metsast, kõndides taas 
10 km, et jõuda tagasi oma sõiduki-
teni. Mõlema rännaku ajal õnnestus 
meil metsas ära eksida, aga õnneks 
jõudsime ikkagi õigeaegselt õigesse 
kohta. 

Ilm soosis meid, elutingimused 
metsas olid rohkem kui rahuldavad 
ja koju tulid kaasa head emotsioo-
nid. Läheksin teinekordki! KK!
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Naiskodukaitsja Liina Lepik orienteerumis-
apsaka tõttu jõge ületamas.

Vanemveebel Ago Saaver tulehoidjat valmis-
tamas.

Taimedest annab nööri punuda.

Jäneseliha praadimine kivide vahel.
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Tekst: ANU LAIDINEN, 
Naiskodukaitse Viru ringkonna Viru-
Nigula jaoskonna liige

Kui 27. novembri hommikul ma-
jast välja läksin, oli lumehang 
peaaegu rinnuni. Võib-olla oli 

selle hange sees ka mõni alajahtu-
nud vägijoogi armastaja? Kes teab. 
Tol hetkel ei osanud ma märgata, ei 
oleks osanud võib-olla ka aidata. 27. 
ja 28. novembril korraldati aga Viru-
Nigula rahvamajas Naiskodukaitse 
baasväljaõppe järjekordne moodul 
– esmaabi. Koolitajateks olid Viru 
ringkonna naiskodukaitsjad Kristel 
Kitsing, Lea Matusorg ja Urve Loit 
Sakala ringkonnast, õpilasteks Jär-
vamaa ja Viru-Nigula naised – kok-
ku ligi 20 osalejat, siinkirjutaja teiste 
seas.

MIS SEE ESMAABI ÕIETI ON?

Sissejuhatus koolitusse, üksteisega 
tutvumine – nagu ikka. Ja siis läks 
rühmatööks. Rühmatöö nõudis, 
et mõtleksime veidi järele, mis see 
esmaabi õieti on. Pidime kokku pa-
nema n-ö pusle, kuhu olid peidetud 
esmaabi märksõnad. Ei olnud see 
nii kerge ühtki.

Loengut ei meeldi vist kellelegi 
kuulata, ikka tahetakse tegutseda. 

Võime märgata päästab elusid

Praktilise osana saime kätt proo-
vida mannekeeni elustamisel. Ellu 
too tüüp õnneks ei ärganud, aga 
kunstliku hingamise võte koos sü-
damemassaažiga sai läbi tehtud ja 
teadmised kinnistatud. 

Ka õpetati meile, kuidas teadvuse-
ta, kuid korralikult hingav kannata-
nu püsivasse küliliasendisse panna. 
Teooria on tugev, aga proovi sa sel-
lega toime tulla, kui kannatanu kaa-
lub näiteks 100 kilo. Hea küll, külili 

veel veeretad, aga Rauteki haardega 
tekiks raudselt raskusi.

AGA AIDATA TULEB!

Päeva jooksul saime veel nii mõnes-
ki asjas, nt rõhksideme tegemises ja 
kolmnurkrätiku kasutamises, kätt 
proovida. Tipphetkeks pean aga si-
tuatsioonimänge. Kellele mäng, kel-
lele  paanika. Õpilased jaotati nelja 
rühma. Pidime välja mõtlema mingi 
õnnetuse või katastroofi ja seejä-
rel selle läbi mängima. Ei olnud see 
mängimine kuigi lihtne. Kui ikka 
sõber sulle kui paanikas ohvrit män-
givale inimesele kõrva sosistab, et 
kuule, aita nüüd mind, ütle mis sul 
viga on ja mis ma tegema pean, siis 
tuleb tahes-tahtmata naer peale. 

LISATEAVE

Naiskodukaitse baasväljaõpe on 
kohustuslik väljaõpe igale liikmeks 
astujale ja see koosneb neljast 
moodulist, mis tuleb läbida kahe 
aasta jooksul. Lisaks esmaabi alg-
õppele tuleb uutel tegevliikmetel 
läbida ka organisatsiooniõpetuse, 
välitoitlustuse ja sõdurioskuste 
moodul. Iga moodul on terviklik ja 
iseseisev kursus, mille läbimisel 
saadakse vastav tunnistus.
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Naiskodukaitse baasväljaõppe meditsiinimoodulis tuleb esmalt ära kuulata teooria…

…ja seejärel õpitu rühmatööna ka läbi harjutada.
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KRISTEL KITSING, esmaabiinstruktor: 
Kuueteistkümnetunnise Naiskodukaitse baaskursuse esmaabimooduli ees-
märk oli anda osalejatele teadmisi ja praktilisi oskusi, mis loovad eeldused abi-
vajaja elu päästmiseks, esmaabi andmiseks ja edasise abi kutsumiseks. Suur 
rõhk pandi õpetamisel elupäästva esmaabi andmisele ja abivajaja märkamise-
le. Tehti mitmeid praktilisi harjutusi, mis aitasid õpilaste arvates teooriat pa-
remini kinnistada. Õppurite tagasisidet lugedes võib kursust pidada igati õn-
nestunuks, sest kui minu üks  eesmärk oli lisaks emsaabioskuste õpetamisele 
suunata osalejaid abivajajaid märkama, siis see  eemärk sai täidetud. Näiteks 
kursusel osalenud Rakvere jaoskonna aseesinaine Velli Ehasalu tõdes pärast 
tunnistuse saamist, et temale sai selgeks, et esmaabi andmises on põhiline 
suhtumine ehk seesama abivajaja märkamine.

See naer on aga kohe kadunud, 
kui ise abistaja rolli pead mängi-
ma. Öeldi küll, et esmaabi on väga 
lihtne. Abistaja osas olles tundus, 
et valetati. Satud äkki olukorda, 
kus pereisa on purupurjus ja räus-
kab, tema joodikust sõber vedeleb 
teadvuseta maas, tütar paanitseb ja 
peksab isa, ema on hunnikus WCs, 
kahvel kõhus, tabletid käes ja reiest 
veri fontäänina purskamas... Mis sa 
siis teed? Tekib paanika, paigalseis. 
Hinga sisse, hinga välja. Ja lihtsalt 
aita! Kas või üksnes kannatanut ra-
hustades või soojendades. Muidugi 
oleneb kõik olukorrast, aga aidata 
tuleb!

MIS ON KKK ESMAABIS?

Teisel päeval räägiti meile mürgis-
tustest, kemikaalidest, poomisest, 
narkomaaniast. Näidati videosid 

liiklusõnnetustest, pilte erinevatest 
traumadest. Tutvusime ka meditsii-
nipauna sisuga. 

Koolituse lõpul pidime sooritama 
testi, mis oli üpris hästi koostatud 
– ei midagi üleliia keerulist, samas 
leidus ka pikemat peamurdmist 
nõuvaid teemasid. Mida tähendab 
nt lühend KKK esmaabis? Korduma 
kippuvad küsimused? Vaat, mõtle 
nüüd!*

Julgen öelda, et koolitus oli korral-
datud väga hästi. Praktilisi harjutusi 
võiks siiski veel rohkem olla. Kind-
lasti peaks iga ontlik kodanik mingi 
aja tagant esmaabikoolituse uuesti 
läbima. Oska märgata, oska aidata, 
ja maailm saabki paremaks! KK!

* Õige vastus on: kompressioon, kõrgus ja 
külm (toim).

Järva ringkonna naiskodukaitsjaid 
tunnustati hea algatuse eest

Järvamaa kodanikuühenduste konverentsil detsemb-
ri alguses nimetati Naiskodukaitse Järva ringkonna 
korraldatud Järvamaa aasta ema konkurss 2010. aas-

ta Järvamaa heaks algatuseks. Ettepanek Järvamaa aasta 
ema konkurssi korraldada tuli Naiskodukaitselt, mõte sai 
teoks koostöös Järva maavalitsusega. 2010. aasta emade-
päevapeol Paide kultuurikeskuses anti esmakordselt välja 
Järvamaa aasta ema tiitel. Selle kauni konkursi ellukutumi-
se ja korraldamise eest tunnustasid MTÜ Kodukant ja SA 
Järvamaa Arenduskeskus Naiskodukaitse Järva ringkonda 
kodanikuühenduste konverentsil kategoorias “Head alga-
tused”. KK!

TIIA METTUS

Elupäästvad võtted saavad selgeks nukul 
harjutades.

Kolmnurksest rätiku lahase valmistamine on 
lihtne, kuid vaja on kaaslase oskuslikku abi.

Koduanikuühenduste tunnustuse võttis Naiskodukaitse Järva ring-
konna nimel vastu selle esinaine Kaire Lõhmus (paremal).
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Tekst: PIRET ÄNILANE

Minule algas kõik 13. novemb-
ri varahommikul, kui vurasin 
autoga Tallinnast Tartu suu-

nas, et jõuda õigeks ajaks Naisko-
dukaitse baasväljaõppe lõpuharju-
tusele – “Naiskodukaitse proovile”. 
Kohale pidi jõudma kella 7.45 ja 8.15 
vahel. Mina jõudsin  kaheksa paiku. 

TÄITSA TUNDMATUD 
VÕISTKONNAKAASLASED

Kui astusin maleva õppeklassi, tuis-
kas mulle vastu Anna Jänes, kellega  
olime eelnevalt kokku leppinud, et 
oleme ühes võistkonnas, ja ütles, et 
meid on lahutatud ning tema peab 
rajale minema hoopis Sirle Luistiga. 
Olin hämmingus ja muretsev, et 
kust ma endale uued võistkonna-
kaaslased saan – võistkonnas pidi 
ju olema neli liiget. Pärast pisukest 
ootamist aga moodustasin võist-
konna Monika Adamsoni ja Julia 
Ivanovaga, keda ma varem suurt ei 
tundnudki. 

Kõigepealt tehti varustuse kontroll. 
Seejärel suundusime Kaitseliidu 
Tartu maleva õuele, kus meid ootas 

“Naiskodukaitse proov” kinnistab 
baasväljaõppel omandatud teadmised

sõjaväeauto DAF. Vinnasime end 
peale ja sõit võis alata. Algul küll 
kartsin, et selle autoga ei jõua me 
kuhugi, sest veok võttis üsna pikka-
misi hääle sisse. Sihtkohta Unikülla 
jõudnud, meid instrueeriti, saime 
kaardid ja pidime nendele märki-
ma kontrollpunktide koordinaa-
did. Seejärel lähetati meid 10-mi-
nutiliste vahedega lahingupaaride 
kõrval võistlusrajale. Maskeeringut 

tegime jooksvalt, tuisates punkti 
Alfa.

Rajal oli viis vahepunkti: Alfa, Bra-
vo, Charlie, Delta ja Echo. Alfas 
pidime lahendama sideülesande 
– kodeerima teksti (see oli midagi 
sellist: “Saabume kell 19.00, pange 
saun küdema.”) ja täitma kutsungi-
teemalise lünkteksti. Sellist ülesan-
net polnud ma varem täitnud. Kuigi 
saime isegi kasuliku vihje, valmis-
tas ülesanne meile raskusi. Kuidas 
täpselt lugeda tähti, kas alustada 
veeru ja lõpetada rea numbriga või 
vastupidi? Segadust tekitas ka tähe 
number.

7 MM NIHKESSE

Kontrollpunktis Bravo pidime täit-
ma esmaabiülesande. Situatsioon 
oli selline: oldi jahil ja Aadu oli ko-
gemata tulistanud endale jalga, kui-
gi oli sihtinud kitse, ent kits oli pleh-
ku pannud. Kaks kannatanut – ühel 
oli pindmine käehaav, teisel kuuli-
haav jala peal. Esmaabipunktis läks 
meil väga hästi. Ainukese miinuse 
Bravos tõi see, et me ei kannatanut 
soojustanud.

Charlie’s tuli panna kokku AK-4, 
endal gaasimask peas. Kahe pre-

Naiskodukaitse Tartu ringkonna baasväljaõpe lõpeb “Prooviga”, kus tuleb käiku lasta kõik 
omandatud oskused. Ka sihtimine.

Et automaadi kokkupanemine naiskodukaitsjatele liiga lihtne ei oleks, tuli neil selleks ajaks 
gaasimask pähe tõmmata.



50 KAITSE KODU! NR 8’ 2010

NAISKODUKAITSE

KOMMENTAARID 

Naiskodukaitse Tartu ringkonna instruktor LEANE MORITS:
Raja raskus on aastati pisut erinev, sõltuvalt kontrollpunktide instruktoritest. 
Seekord olid abiks Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Kõrgema Sõjakooli 
instruktorid, kes viisid läbi neli ülesannet seitsmest. Sel sügisel viisime sisse 
ka uuenduse: “Proov” korraldati kahel rajal – lühem ja lihtsamate ülesannetega 
rada äsja baasväljaõppe läbinutele (neljaliikmelised võistkonnad) ning natuke 
pikem ja raskemate ülesannetega rada (mh värvikuulimäng ja vastutegevus) 
kogenumatele, juba ka Kaitseliidu tegevliikme sõdurioskuste baaskursuse lä-
binud lahingupaaridele. Tartule pakkusid seekord konkurentsi Valga, Sakala ja 
Jõgeva lahingupaarid.

Uus oli ka see, et varem pole seda üritust nii hilja sügisel korraldatud. Seega 
olid korraldajad pisut ärevil: kui palju inimesi pimeda peale jääb ja kas kõik ikka 
postkasti finišikoordinaatidega üles leiavad? Lisaks oli väljas, nagu öeldakse, 
tõeline jalaväelase ilm: sadas vihma ja lörtsi segu, puhus konteläbistav tuul. 
Kedagi siiski metsast otsima ei pidanud, nii võime öelda, et vähemalt orientee-
rumine on naistel hästi käpas.

Kuna suurem osa rajast kulges eramaadel, käisid korraldajad maastikuluurel 
läbi ka talud, mille lähedusse võistlejad võinuks sattuda. Siinkohal tuleb kiita 
Haaslava valla Märdi, Tilba ja Vabriku talu ning Vooremäe metsavahikohta po-
sitiivse suhtumise ja vastutulelikkuse eest.

Vanemveebel ERKKI UUSEN, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused:
Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Kõrgema Sõjakooli instruktoritega on 
Tartu naiskodukaitsjatel tihedam koostöö kestnud üle aasta. Meid on kaasa-
tud väljaõppesse, et oskuste taset ühtlustada. Seekord viisime Naiskodukaitse 
baasväljaõppe raames läbi relvaõpet ja üksikvõitleja välioskuste õpet. Kõigile-
instruktoritele on jäänud väga hea mulje naiskodukaitsjate motivatsioonist ja 
õpivalmidusest. Olen kindel, et meie koostöö jätkub ka tulevikus. 

sentkatte all ja peal olid AK-4 osad 
segamini teiste relvade juppidega. 
Meil oli ka tööjaotus eelnevalt pai-
ka pandud: Julia toimetas esimese 
presentkatte, meie Monikaga teise 
juures. Julia sai kokku luku ja meie 
Monikaga AK-4 ilma lukuta.

Enne Deltasse jõudmist oli vaja 
üles leida postkast, kus olid finiši 
koordinaadid. Seda oli raske leida, 
sest olime pannud punkti kaardil 
umbes 7 mm nihkesse. Lõpuks aga 
leidsime selle siiski. Deltas ootas 
toitlustusülesanne. Pidime otsima 
pimedast telgist nimekirja alusel 
umbes 5 minuti jooksul toiduained, 
lisaks arvutama toiduainete kulu 38 
inimesele ja veekulu kanistrites tea-
tud päevade jooksul.

Echos tuli läbida takistusrada – 
maksimaalselt 100 m. Pidime veda-
ma kanderaamil inimest üle raies-
miku ja kahe takistuse alt läbi. 

FINIŠIS ENNE KOHTUNIKKE

Kui finišisse jõudsime, ei olnud seal 
veel kedagi. Pidime võtma korralda-
jatele telefonikõne. Ja nende tulles 
pidime vastama organisatsiooni-
õpetust puudutavatele küsimustele.

Oli hea veeta laupäev värskes õhus 
– metsas. Kuigi ilm ei olnud sel päe-
val kiita ja matkal tuli jalgadele paar 
villigi, olid emotsioonid õhtuks laes. 
Tänusõnad korraldajatele ja mõis-

tagi kokale, kes meid malevas sooja 
toiduga ootas.

Naiskodukaitse baasväljaõppe lõ-
puharjutust “Naiskodukaitse proo-

vi” on Tartu ringkonnas korralda-
tud juba 2002. aastast eesmärgiga 
kontrollida baasväljaõppe käigus 
omandatud teadmisi. Seetõttu on 
üritus üles ehitatud orienteerumis-
rajana, kus kontrollpunktides tuleb 
täita erinevaid ülesandeid. Harjutus 
sarnaneb kaitseväe sõdurirännaku-
le, mis on sõduri baaskursuse lõpu-
rännak. 

Kuigi “Naiskodukaitse proovi” ees-
märk pole tingimata võistlemine, 
vaid teadmiste rakendamine, loeti 
siiski punkte ja seda kahes kategoo-
rias. Lahingupaaride arvestuses või-
tis Valga (Kirsti Paavel ja Aili Popp), 
võistkondlikus arvestuses aga Tartu 
II võistkond (Monika Adamson, Pi-
ret Änilane ja Julia Ivanova). Kõiki 
võistlejaid peeti meeles Naiskodu-
kaitse meenega. Kokku osales kuus 
lahingupaari ja kaks võistkonda, mis 
sügisese päeva pikkuse juures oli just 
paras hulk – esimesed alustasid kell 
9.45 ja viimased lõpetasid kell 20.30 
(päike loojus kell 15.58). KK!Kontrollpunktides tuli lisaks praktiliste ülesannete täitmisele sooritada ka kirjalikke teste.
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Tekst: ANNELI BOGENS,
Kodutütarde Alutaguse ringkonna vanem

Naiskodukaitsjate eestvedami-
sel korraldati oktoobri lõpul 
kodutütarde küpsetamis- ja 

lauakatmislaager Alutaguse maleva 
euronõuetele vastavalt sisustatud 
uues köögis. Naiskodukaitsjate abi-
ga sai Alutaguse ringkonna kodutü-
tardel selgeks nii pidupäevatoitude 
valmistamine kui ka imekena peo-
laua katmine – kasulikud oskused 
igale tulevale perenaisele. 

HÕRGUD LÕHNAD KOGU MAJAS

Need 40 kodutütart, kes 29. oktoobri 
pärastlõunal Kaitseliidu Alutaguse 
maleva staapi sügislaagrisse kokan-
dustarkusi omandama kogunesid, 
said kõigepealt instruktor Elle Vin-
nilt toeka lõunasöögi, et hiljem köö-
gis heade lõhnade keskel kõht tüh-
jaks ei läheks ja toiduvalmistamise 
ajal koostisained enne toidu valmi-
mist kõhtu ei rändaks. 

Pärast infotundi läksid esimest 
korda laagrisse tulnud kodutütar-
de kandidaadid sooritama VI järgu 
katset. Ülejäänud tüdrukud jagu-
nesid kaheks: kes soovisid, võisid 
sooritada järgueksameid, kes mitte, 
jäid kööki ettevalmistusi tegema. 
Tunni möödudes koguneti uuesti 
sööklasse. 

Et kõik tüdrukud staabi vastvalmi-
nud kööki ära ei mahtunud, jagati 
nad kolme teemagruppi: lauaeti-
kett, küpsetamine ja salatid. Iga 
tunni tagant vahetati tegevuspunk-
ti, nii et kõik said kõike proovida.

Küpsetamises valmistati pärmi-, 
keedu- ja muretainast, millest küp-
setati stritsleid, tuuletaskuid ja pit-
sat. Salativalmistajad hakkisid kom-
ponente kartuli- ja köögiviljasalati 
tarbeks. Lauaetiketi tegevuspunktis 
õpiti aga lauakombeid, lauanõude 
liike ja piduliku laua katmist ning 
volditi salvrätikuid.

Kodutütred katsid laua värsketele 
organisatsiooniõdedele

Kõik olid aktiivsed ja abivalmis: 
kes hakkis, kes voolis tainast, kes 
pesi nõusid. Mõisted detsiliiter ja 
gramm said lastele tuttavaks ise ai-
neid kaaludes ja mõõtes. Mõne tun-
ni möödudes oli köögist tunda head 
lõhna, mis hõljus tasapisi üle terve 
staabihoone. Kõik kohaletulnud 
andsid kiitva hinnangu värskelt ah-
just tulnud pitsale, millel juba ainu-
üksi lõhn oli hea, aga maitse veelgi 
parem. Ülejäänud valminud toidud 
pandi aga hoiule, et katta nendega 
järgmisel päeval piduliku uute ko-
dutütarde vastuvõtmise koonduse 

järel kõikidele etiketireeglitele vas-
tav peolaud. 

ROOTSI LAUD POLE NALJAASI

Järgmisel päeval võeti Kodutütar-
de organisatsiooni vastu 13 liiget. 
Eelmisel päeval valminud tuule-
taskute, lavaširullide, salati ja muu 
hea ja paremaga kaeti Rootsi laud. 
Päris mitmele pidulikus rõivastuses 
tütarlapsele oli paras katsumus hoi-
da korraga käes joogiklaasi ja tald-
rikut. 

Selleks, et kokandushuvi jätkuks, 
said kõik kodutütred ringkonnava-
nemalt koju kaasa “Laste kokaraa-
matu”. Need tüdrukud, kes soori-
tasid laagris koka erikatse, saavad 
rinda koka erialamärgi. Mitmedki 
lubasid õpitud oskusi kohe kodus 
kasutama hakata. Kõik olid tänuli-
kud Naiskodukaitse liikmetele Elle 
Vinnile ja Iive Rohtlale, kes vaata-
mata väitele, et nii palju lapsi pole 
kunagi üheski köögis olnud, kõigile 
kohaletulnuile tegevust leidsid ja 
toiduvalmistamisoskusi õpetasid.

Ühiselt hinnati parimaks toiduks 
aga hoopiski sama päeva hommikul 
valminud bool, mille retsepti ka sel-
lel leheküljel ka avaldame. KK!

BOOL

Koostisained
2 l apelsinimahla
1,5 l Sprite’i
1 kg maasikaid (võivad olla ka külmutatud)
1 kg vaarikaid (võivad olla ka külmutatud)
1 kg apelsine
1 kg kiivisid

Valmistamine
Apelsinid ja kiivid puhastada ja tükeldada 
ning valada koos vaarikate ja maasikatega 
suurde kaussi või spetsiaalsesse booli-
nõusse. Peale kallata apelsinimahl ja Spri-
te. Jooki tõstetakse klaasidesse kulbiga. 

Salati tarbeks kartulite hakkimine on küll rutiinne, aga samas sõpradega koos tehes suhtle-
mist võimaldav tegevus. 
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Tekst: AAPO REHI, 
Noorte Kotkaste Jõgeva rühma liige

Mina ja veel 47 Jõgeva maleva 
noorkotkast ja ja Jõgeva ring-
konna kodutütart proovisime 

sel sügisel omal nahal, kuidas met-
sas hakkama saada. 26.–28. oktoob-
rini Jõgevamaal Kirna õppekesku-
ses korraldatud laagris õppisime 
me toitu valmistama, kala püüdma, 
onne ehitama ja puulusikat vooli-
ma. Ilm oli õnneks hea ja vihma ei 
tulnud. Ning mõistagi jäid kõik ka 
ellu. 

26. oktoobri hommikul kogune-
sime Kirna õppekeskusesse, kus 
kontrolliti varustust, ja jagunesime 
seitsmeliikmelistesse gruppidesse. 
Seejärel läksime metsa, kus instruk-
torid harisid meid ohutustehnika 
küsimustes ja rääkisid onnide ehi-
tamisest. Pärast seda viidi iga grupp 
tema oma laagriplatsile, kuhu pidi-
me rajama kaks kolm inimest ma-
hutavat onni. Järgmine ülesanne oli 
lõkke tegemine ja meile jagati kätte 
ka toit, mis koosnes kartulitest, por-
ganditest, sibulatest, küüslaugust ja 
mõnesajast grammist kruupidest. 
Keetsime sellest kraamist suppi. 
Seejärel panime välja öövalve ja 
heitsime magama. 

Jõgeva noorkotkad ja kodutütred harjutasid 
metsas toimetulemist

Hommikul kell seitse oli äratus. 
Jälle söögitegemine – sõime enam-
vähem sama toitu nagu eelmisel 
õhtul. Pärast läksime kalale, kuid 
ühtegi kala ei saanud. See võis olla 
halb õnn, aga võis olla tingitud ka 
kogemuste puudumistest. Tagasi 
laagriplatsile jõudnud, tegime taas 
süüa ja voolisime igaüks endale 
puulusika.

Viimasel hommikul pakkisime as-
jad, lammutasime onnid ja koris-
tasime laagriplatsi. Õppekeskuses 
ootas aga soe lõunasöök.

Laager õnnestus hästi, instruktorid 
olid pädevad ja kogu laagriselts-

kond lahe. Jõgeva noorkotkad ja 
kodutütred on taas kord kogemuse 
võrra rikkamad. Toimetulekuoskusi 
arendanud metsalaagri korraldasid 
Jõgeva maleva Noorte Kotkaste inst-
ruktor Kristian Vaarpuu ja Kodutü-
tarde instruktor Olga Jürma. KK!

KOMMENTAAR

Kaitseliidu Jõgeva maleva noorteinstruktor KRISTIAN VAARPUU:
Tänapäeva lapsed on valmis metsas hakkama saama küll. Eluinstinkt on säili-
nud – oleme ju osa loomariigist. Oluline on pöörduda tagasi juurte ja hakkama-
saamisoskuste omandamise juurde, mida püüame oma organisatsioonis noor-
tele võimaldada. Laager oli korraldatud nii, et viskasime poisid ja tüdrukud, pea 
ees, tundmatus kohas metsa, andes neile napid vahendid ning ülesandeid ja 
juhised, mida ja kuidas teha. Enamjaolt üritasid lapsed oma jõu ja mõistusega 
hakkama saada. Alguses oli raske, sest oldi harjumatus keskkonnas ja noored 
ei olnud harjunud tööriistu kasutama. Teisel päeval, kui mindi kala püüdma, oli 
kuulda, et nad tahtsid metsa tagasi, et saaks onni paremaks teha ja lõkkesooja 
nautida. 

TAGASISIDELEHTEDELT

Ma ei ütle kunagi ema söögi koh-
ta, et see ei kõlba.

Küll see leib maitseb imehästi!

Kui ma tsivilisatsioonis läbi ei löö, 
saan hakkama metsas.

Kristjan Pint, Tõnis Korts ja Geidi Lemming metsaonni materjali ette 

valmistamas. 

Metsalaagri rahvas omavalmistatud kalaõngedega. 
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PÕLULA SÜGISLAAGER KASVATAS TÜDRUKUTEST PERENAISED
Tekst: LEILI ALEKSEJEV

Põlula kodutütred kogunesid 22. oktoobri õhtupoolikul kooli-
majja, et viia läbi traditsiooniline sügislaager, mida varem on 
korraldatud kogu ringkonna sügislaagrina. Laagri põhitegevus 

oli pehmete mänguasjade valmistamine kingitusteks lasteaialaste-
le, Kodutütarde VI ja V järgu katsete ettevalmistamine ning järgu-
katsete sooritamine ja “üllatustegevus”, mille viis läbi Maire Laht 
Naiskodukaitse Viru ringkonnast. 
Kaks kodutütreks pürgijat olid alustanud õppimist VI järgu katse 
sooritamiseks juba enne laagrit, see jätkus laagris ja päädis katse-
te sooritamisega. Üllatustegevuseks oli tüdrukutel palutud kaasa 
võtta kas purki, kuhu laagris pandi enda valmistatud kõrvitsa- ja 
peedisalat. Õpetlikud tegevused vaheldusid laagris uute mängude-
ga, millest nii mõnigi võitis tüdrukute südame. Peeti ka rühmakoos-
olek, kus valiti uus rühmajuht ja tema abi ning algatati rühma uus tava – kinkida ametist lahkuvale rühmajuhile meeneks savist voolitud 
väike Kodutütarde müts. Uus rühmajuht sai aga kaheks aastaks enda hoida samasuguse, kuid suurema mütsi. 
Laager kestis 25. oktoobri lõunani, mil tüdrukud pärast tagasisidelehtede täitmist ja laagritunnistuste saamist koduteele asusid, kaasas 
omavalmistatud pehme(d) mänguloom(ad) ning kõrvitsa- ka peedipurgid, näitamaks emadele, et järgmisel sügisel on hoidiste valmistajad 
kodus olemas. KK!

Laste meisterdatud kaisuloomad lasteaiale ja endale koju.
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VÄLJASÕIT VORMISILE
Harju maleva noorkotkaste ja kodutütarde aasta viimane suur-
laager korraldati sügisese koolivaheaja viimasel nädalavahe-
tusel Vormsi saarel. See oli aasta üks suurimaid üritusi, kuhu 
tuli kohale ligi 140 noorkotkast ja kodutütart ning 23 rühmajuhti 
kokku 16 rühmast. 
Laager avati rivistuse ja lillekimbu asetamisega Vormsi vaba-
dussamba juurde. See on üks kahest Vabadussõja mälestussam-
bast, mis jäi Nõukogude võimu poolt hävitamata. Laagrilised 
tutvusid matkamängu ja viktoriini abil Vormsi vaatamisväärsus-
te ja ajalooga. Iga rühm pidi ette valmistama rühma tutvustava 
etluskava. 
Õpiti ka organisatsioonide erikatse sooritamiseks vajalikku: 
päästja eriala õpetas päästeameti tuletõrjuja Pavel Ivanov ning 
linnu-, looma- ja taimetarga teadmisi jagasid värsked rühmaju-
hid Liisi Vaab, Karolin Karu ja Egle Viigipuu. Seejärel sooritasid 
noored testi, mis selgitas välja erialamärkide saajad ja matka-
mängu võitjad. Matkamängu tosina võistkonna juhid olid valda-
valt salgajuhid, kellele võistkonna liidriks olemine oli ühtlasi 
meeskonnatöö korraldamise harjutus.
“Minu meelest oli väga huvitav minna laagriga Harjumaalt väl-
ja,” kommenteeris Laagri rühma juht Tiiu Liivamaa. “Suur osa 
lapsi polnud varem Vormsi saarele  sattunud ja põnevust pakkus 
kas või praamisõitki,” lisas ta. 

SÕJAKOOLI UUDISTAMAS
Harju maleva aasta 50 tublimat ja aktiivsemat noorkotkast ja 
kodutütart käisid 26. novembril Tartus Kaitseväe Ühendatud Õp-
peastuste Kõrgema Sõjakooli avatud uste päeval. Päeva jooksul 
tutvuti sõjakooli kadettide juhendamisel kooli hoone ja õppe-

korraldusega. Hiljem läksid vanemad noorkotkad ja kodutütred 
uudistama Tartu vanglat, kus tutvuti hoone ja kinnipidamis-
kambritega ning vaeti põhjusi, miks inimesed satuvad vanglas-
se. Nooremad lapsed käisid samal ajal spordimuuseumis. Pree-
miaekskursioon on tava, mis motiveerib noori olema korralikud 
ja aktiivsed.

ORGANISATSIOONI TUTVUSTAMAS
Harju noorkotkad ja kodutütred osalesid teist aastat infomessil 
“Teeviit”, mis korraldati 2.–4. detsembrini Eesti Näituste mes-
sikeskuses Tallinnas Pirita teel. Noorte ülesanne oli tutvustada 
eakaaslastele Kaitseliidu eriorganisatsioonide tegevust. 
Et kodutütred ja noorkotkad jagasid messitelki kaitseväega, 
said nad ise tutvuda kaitseväes pakutavate õppimisvõimalus-
tega. Noortel olid “Teeviidal” kaasas märgimasin ja Kaitseliidu 
ajakirja Kaitse Kodu! viimased numbrid. Jagati teavet ja  info-
voldikuid. 
Kolmel päeval osales “Teeviidal” paarkümmend Harjumaa noort 
koos noorteinstruktoritega. 

KOKANDUSPÄEV SAUEL
Harjumaa kaitseliitlikud noorteorganisatsioonid korraldasid 
6. detsembril Saue gümnaasiumi kodundusklassis kokanduspäe-
va. Menüüs olid risoto ja kohupiimakook ning enne söömist õpiti 
ka lauakatmist. Noored said ise valida retsepti, tänu sellele val-
mis kaheksa erinevat risotot ning kuus erinevat kohupiimakoo-
ki. Õppepäeva juhendajaks oli Naiskodukaitse Harju ringkonna 
Keila jaoskonna aseesinaine Aet Kala. Kokanduspäeval osales 
koos rühmajuhtidega 92 noort, kusjuures noorkotkaid oli rohkem 
kui kodutütreid. KK!

HARJU NOORTE TALVE-EELSED TEGEMISED
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Tekst ja fotod: KÄRT OJALA, 
Noorte Kotkaste Järva maleva 
teavituspealik

Järvamaa noorkotkaste ja kodu-
tütarde välilaagrihooaja lõpu-
laager ehk “Metsalaager 2010” 

korraldati 29.–31. oktoobrini Türi 
vallas Türi linna lähiümbruses ja 
Saunametsa piirkonnas. Laagri ees-
märk oli anda noortele teadmisi 
laagri- ja matkatarkustest noorkot-
kaste ja kodutütarde erikatsete ula-
tuses ning harjutada meeskonna-
tööd. Samal ajal propageeris laager 
ka looduses liikumist ja viibimist kui 
tervislikku ja kasulikku ajaviidet. 

KÕIGEPEALT KLASSIPINKI

Pikk ja töine laager algas tavapära-
sest erinevalt juba reede hommikul, 
mitte õhtul, nagu eelmistel aasta-
tel. Kui lapsed Türi majandusgüm-
naasiumi hoonesse olid saabunud, 
jagati kõik ligi sada noorkotkast ja 
kodutütart õppegruppidesse ning 
pärast lõunasööki algas õppetöö, 
mille käigus omandati oskusi laag-

Tunnikene kauem ahjuvalvesTunnikene kauem ahjuvalves
riplatsil hakkama saamiseks. Mat-
katarkusi õpiti nooremseersant 
Karin Kondi käe all, esmaabi- ja 
hügieeniteadmised korrati üle 
koos seersant Margus Allikuga, 
telkide püstitamisest saadi aimu 
nooremseersant Ülari Vooremäe 
juhendamisel, algteadmised luura-
misest omandati kaitseliitlase Siim 
Tischleri abiga  ning sidetehnikaga 
tutvuti seersant Gert Tasangu nä-
punäidete järgi. 

Naiskodukaitsja Mirell Reinsoni valv-
sa pilgu all tehti varustuse kontrolli, 
mille käigus selgus, et mõnelgi lap-
sel oli lisasokipaar või koguni maga-
misalus koju ununenud. See õnneks 
suuri probleeme ei tekitanud, sest 
seekordne laager erines eelmistest ka 
selle poolest, et Kaitseliidu Järva ma-
lev oli kõigile laagrilistele väljastatud 
Rootsi magamiskotid, tänu millele 
öösel külma karta ei olnud.

“LAEVADE POMMITAMINE”

Pärast õhtusööki ja enne öörahu 
tutvustas peakohtunik Raid Saar 

noortejuhtidele, instruktoritele ja 
rühmaülematele järgmisel päeval 
laagris kavas oleva luuremängu 
“Laevade pommitamine” ülesehi-
tust. Nagu eelmisel aastal, oli ka 
tänavu võimalik “Laevade pommi-
tamist” mängida nii reaalse luure-
mängu kui ka “virtuaalse pommita-
mise” teel. 

Mäng, mis paljudele on tuttav kui 
hea meelelahutus õhtuti kodus 
paberil mängida, muutus mitme-
mõõtmeliseks: iga rühm sai endale 
kümme märgistatud kanistrit, mis 
tuli vastavalt oma äranägemisele 
nii oma laagri territooriumile kui 
ka suurele mängulehele paigutada. 
Need kanistrid said “laevadeks”, 
mida vastased metsas pidid välja 
luurama ja nendele kantud infor-
matsiooni rühmajuhtidele edasta-
ma, et need saaksid selle omakorda 
edastada traatside kaudu mängu-
juhtidele ja korraldada “rünnaku” 
– õige info korral võttis mängujuht 
ühendust vastaste rühmajuhiga ja 
neil tuli oma kanister ära korjata. 
Iga kanister tähendas rühmale kol-

Enne kui tekib võimalus seada sü-
giseses metsas korda laagripaik, 
tuleb sinna jõuda. Järvamaa noo-
red on ligi 9 km pikkusel rännakul 
sügislaagrisse.

Sügisene öö võib tuua vihma 
ja tuult, seepärast on oluline, 
et telk saaks püsti võimali-
kult hästi.
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me ühikut tulelööki, millega sai vas-
tase vägede pihta tuld anda. 

Kuid luuramine ei olnud ainuke 
võimalus vastase vägesid hävitada. 
Nimelt oli mängida võimalik ka vir-
tuaalselt: rühmajuhid võisid oma 
laagrist traatside kaudu vastase pih-
ta pimetuld anda nagu klassikalises 
“Laevade pommitamises”. Ka ei 
puudunud mängust vangide võtmi-
ne, keda oli võimalik teiste vangide 
või isegi asjade vastu vahetada.

TIHE LAAGRIPÄEV ON ÖÖRAHU 
KORRAPIDAJA

Kui tavapäraselt algab laagrites 
ametlik öörahu kell 23, kuid lapsed 
sahmerdavad isegi veel kella kolme 
ajal võimlas ringi, siis seekordne 
laager erines ka selles osas teistest. 
Et seljataga oli pikk õppepäev, las-
kus rahu majandusgümnaasiumi 
võimlasse juba enne keskööd ja 
üksikud korrarikkujad said pahan-
dada mitte ainult juhtidelt, vaid ka 
laagrikaaslastelt.

Laupäev algas varase äratusega kell 
seitse ning pärast hommikusööki 
tuli lastel asjad pakkida ja kooli-
maja ette rivistuda. Kõige noorem 
vanuserühm, 8–10-aastased, pa-
nid oma suured kotid veoautole, 
jättes enda kanda vaid veepudeli, 
ülejäänud pidid aga rännakul kogu 
varustust seljas kandma. 8,5 km 
pikkune matk laagripaika mööda 
kruusateid väsitas ka tugevamaid. 
Siiski jõudsid noored planeeritud 
nelja tunni asemel laagripaika vä-
hem kui kahe tunniga, mis tekitas 
korraldajates nii hämmastust kui 
ka segadust.

JA SAIGI LÄBI

Pärast laagripaika saabumist anti 
kummalegi rühmale oma territoo-
rium ja seejärel said nad laagrid 
püsti panna. Ühiselt püstitati telgid, 
koguti küttematerjali, rajati latriinid 
ja lõkkekohad ning korrastati laag-
riplats. Tööd jätkus õhtupimeduse-
ni, mil algas ka kauaoodatud luure-
mäng. 

Avapaugu andis I rühm Asko Mäe-
otsa ja Siim Tischleri juhtimisel 
ning esimene rünnak oli tabamus 

KOLM PILKU LAAGRILE

Seersant URMAS PIIGERT, Kaitseliidu Järva maleva noorteinstruktor, laagri 
peakorraldaja:
Jätkuvalt oli populaarne laagri üks osa – mäng “Laevade pommitamine”. Seda 
on harjutud tubastes tingimustes paberi peal mängima. Maastikul erineb mäng 
selle poolest, et nn laevad tuleb välja luurata. Luuramine on üks noorkotka eri-
katse punkt. Seekordseks uuenduseks olid tänu koolivaheajale esimesel päe-
val laagriks vajalikud ja erikatsetest tulenevad õppepunktid, mis ka noortele 
meeldisid.

 MIRELL REINSON, Naiskodukaitse Türi jaoskonna esinaine, laagri varustusülem:
Seekord sain kõrvalt vaadata, kuidas mõlemad rühmad oma laagriasju korral-
dasid ja kuidas lastel läks. Meeldis, et mõlema rühma laagrites käis oma elu, 
kõik tegid midagi ja keegi ei istunud niisama. Kõik tundsid end vajalikuna. Mis 
mulle veel väga meeldis, oli mäng “Laevade pommitamine”. Selles metsala-
agris olid noored juhtideks pandud – nii õpivad nad ise ja ka vanemad õpivad 
noortelt. Rõõm on tõdeda, et naiskodukaitsjad ei olnud ainult toitu valmista-
mas, vaid ka tegevusjuhid.

 KAIA IVA, Riigikogu liige, Isamaa ja Res Publica Liit:
Minu senised käigud Türi-tagustes metsades on olnud seenekorviga. Seekordne 
orienteerumine Muraka soo taga lõppes hoopis sisuka kohtumisega noorkotkas-
te ja kodutütardega. Noored olid parasjagu ametis kütte varumisega, kuid andsid 
heal meelel selgitusi ja jagasid muljeid. Hea oli näha, et nooremad ja esmakord-
selt laagris olijad olid meeskonnatöösse haaratud, igaühel oli oma roll. 

Tore oli korraldajate seas näha inimesi, keda tavapäraselt näeme hoopis teis-
tes rollides. Vabatahtlike noortejuhtide töö on ülimalt oluline. Peame koos 
leidma võimalusi nende motiveerimiseks ja tunnustamiseks. Järvamaa laagrit 
vaadates tekkis veendumus, et iga maksumaksja kroon on leidnud õige koha. 
Küll aga selgus vajadus veel kahe palgalise noorteinstruktori koha järele. Prae-
gused instruktorid Mare Hendrikson ja Urmas Piigert teevad oma tööd suure 
pühendumisega, kuid nad vajaksid abijõudu, siis oleks ilmselt võimalik kaasata 
ka rohkem vabatahtlikke juhendajaid. 

Loodan, et ka järgmistel kohtumiskordadel on võimalik näha samasugust sidet 
põlvkondade vahel. Au tuleb anda eakale kaitseliitlasele Vello Laprikule, kes oli 
selgi korral metsalaagris noori innustamas.

vastasrühma üksuse pihta. Pärast 
seda aga laskus ründetegevuse ko-
hale vaikus. Mängujuhid staabis 
ootasid küll kannatamatult välitele-
foni taga, kuid rünnakuid ei tulnud. 
Rühmad tegelesid hoogsalt vaen-
lase luuramise ja oma laagri kaits-
misega. Üksteise luurajaid võeti 
järgemööda vangi ja kohati muutus 
õhkkond laagrites pinevaks – ühegi 
kanistri täpset asukohta välja luura-
ta ei suudetud. 

Seega tuli hakata vastaseid virtuaal-
selt ründama. Kui I rühm pommitas 
aktiivselt, siis II rühm, mille juhti-
deks olid reamees Lauri Kabonen 
ja nooremseersant Ülari Vooremäe, 
lähtusid deviisist “Tark ei torma”. 
Aktiivsed jaopealikud Geelika Luik 
ja Merilin Sepp jälgisid hoolega 

vastaste tegevust ning planeerisid 
hoolega oma tulevasi rünnakuid. 
Nende kannatlikkus ja visadus vii-
sid sihile. Kui kell oli juba teist kor-
da kolm saanud (vahepeal keerati 
talveaja alguse tõttu kella tagasi ja 
nii tuli laagrilistel ootamatult olla 
tunnike kauem ahjuvalves või lausa 
luureski), lõppes mäng seisuga 2:1 
II rühma kasuks.

Pärast lühikesi unetunde, mida 
laagrilistele jagus lõpuks vaid 
kolm-neli, saabus viimane laag-
ripäev, mil tuli taas asjad pakki-
da ja matkata tagasi Türi majan-
dusgümnaasiumi juurde, et süüa 
üheskoos viimane laagrilõuna ja 
lõpetada rivistusega ametlikult nii 
see laager kui ka tänavune väli-
laagrite hooaeg. KK!
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VIKTORIIN: VIIS KÜSIMUST

VASTUSED 

1. “Tere, talv!”. (Sammastega maja Käomäe nõlval on praeguses Väike-Amee-
rika tänavas asuv Tallinna Tehnikakõrgkool, tollane Tallinna Ehitus- ja Mehaa-
nikatehnikum.) 2. Kindral Ernst Põdder. 3. Tookord oli pardal 27 miljonit uut 
Eesti marka, viimastel kuudel on Eestisse toodud aga eurosid. 4. “Eestimaa, mu 
isamaa”. 5. Tartus. Rahatähtede ametlik nimetus oli Tartu ajutine maksetšekk, 
rahvakeeli Tartu raha.

1. Nõukogude ajal püüti siinmail igati takistada jõu-
lulaupäeva tähistamist nii piitsa kui ka präänikuga. 
Präänikuna pakuti 1970. aastatel näiteks pealinnas 
orienteerumise raadiomängu. Inimestel paluti tulla 
mingisse Tallinna paika, näiteks Käomäe nõlval asu-
va sammastega maja (pildil) juurde, kus ootas üsna 
hinnaline ja tollal defitsiitne auhind. Rahva seas sai 
see saade nimetuse “Operatsioon Antikristus”. Mis 
oli selle saate ametlik nimi? Olgu öeldud, et nimi ei 
olnud sugugi punane, vaid oleks olnud paslik lihtsalt mõni päev varem.

2. Pildil on üks Eesti legendaarsemaid sõjamehi. Ta sün-
dis 1879. aastal, lõpetas 1900. aastal Vilniuse sõjakooli ja 
osales aktiivselt Vene-Jaapani sõjas. Vabadussõjas oli ta 
üldjuht sõjas Balti maakaitse (Landeswehri) vastu (1919). 
Oli üks juhtivaid tegelasi 1924. aasta 1. detsembri mässu 
mahasurumisel. Suri 24. juunil 1932 Tallinnas. Kes oli see 
Eesti sõjaväelane?

3. Pildil on lendur Nikolai 
Veelmann 1920. aasta 11. veebruari õhtul, val-
mis lendama Soomest Tallinna. See lend lõppes 
pisut kurvalt: lennuk kukkus Tondi kandis alla, 
kuid keegi õnneks suurt viga ei saanud. Lend 
läks aga ajalukku hoopis seetõttu, et lennuki 
pardal oli eriti hinnaline koorem. Mida veeti sel-
le lennukiga? Olgu lisatud, et viimastel kuudel 
on sageli tehtud samalaadseid lende Soomest Eestisse.

4. Eesti Vabadussõjalaste Liit oli 1930. aastate esimesel poolel 
arvestatav poliitiline jõud. Majanduskriisi tõttu kogus see liiku-
mine üha enam populaarsust. Mis oli Eesti Vabadussõjalaste 
Liidu, varasema Eesti Vabadussõjalaste Keskliidu tunnuslaul? 
Selle laulu sõnade autor on Friedrich Kuhlbars (pildil) ja seal 
sisalduvad read: “Eestimaa, su mehemeel / Pole mitte surnud 
veel!” Laulu võib leida ka skautide laulikust ja näiteks Kodutü-
tarde kodulehelt.

5. Oli 1992. aasta aprill. Rublad 
elasid siinmail oma viimaseid 

kuid. Valitses meeletu sularahapuudus. Paljudes 
ettevõtetes olid palgad seetõttu mitu kuud maks-
mata. Siis võeti ühes Eesti linnas kasutusele oma 
raha. Rahatähtede nimiväärtused olid 25, 50 ja 
100 rubla. See raha jõudis käibel olla kolm näda-
lat. Mis linnas see raha käiku lasti, mis oli selle 
ametlik nimetus ja kuidas seda raha kutsuti?

KÜSIMUSED KOOSTAS TARTU ÜLIÕPILASTE 
MÄLUMÄNGU KLUBI

LAUAMÄNGUNURK

Lauamänge tutvustab Ludo lauamängupood
(Tallinnas Rotermanni kaubamajas 

Rotermanni 5 / Roseni 10,
http:www.ludo.ee)

LAUAMÄNG “TSITADELL”: PROOVI 
KESKAEGSET VALITSEMISKUNSTI!

Lauamängukirjastus Brain Games an-
dis vahetult enne jõule välja eestikeel-
se versiooni lõbusast blufisugemetega 
lauamängust “Tsitadell” (inglise keeles 
“Citadels”), milles mängijatest saavad 
keskaegsed valitsejad, kes püüavad ehi-
tada vastastest võimsama linna. Nende 
ülesandeks on laiendada oma linna ja 
ehitada uusi hooneid. Hinnaliste hoonete 
ehitamiseks tuleb kasutada sidemeid mõ-
juvõimsate isikutega. 
Igas voorus valivad mängijad endale sa-
lajase rolli, kehastudes kas salamõrt-
sukaks, vargaks, võluriks, kuningaks, 
piiskopiks, kaupmeheks, arhitektiks või 
sõjapealikuks. Iga roll annab erivõime, mis 
võimaldab oma linna kiiremini ehitada või 
konkurente takistada. Mängus põimuvad 
bluff, diplomaatia ja valitsemiskunst. 
“Tsitadelli” muudab eriti paeluvaks asja-
olu, et see sisaldab suurel määral män-
gijate interaktsiooni ja suhtlemist. Lisaks 
oskuslikule rollivalikule on tarvis õigesti 
aimata, millise salajase rolli võisid kaas-
mängijad endale valida.
Mäng “Tsitadell” on välja antud koos põ-
neva mängulaiendiga “Sünge linn”, mis 
sisaldab 14 uut erihoonete ja 10 uut rol-
likaarti. Tavaliselt kestab mäng umbes 60 
minutit (see sõltub paljuski ka mängijate 
valitud mängustiilist) ja on mõeldud män-
gimiseks 2–7 mängijale.
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VARIA

SUMMARY
 
MATKA-AABITS

VÕITLUS KÜLMA JA RÕSKUSEGA
Tekst: TÕNU JÜRGENSON, 
Kaitseliidu Tartu maleva Tamme malevkonna instruktor-matkajuht ja koolitaja

Kuidas sügisrõskuses loodu-
ses viibimist mugavamaks 
teha ja külmetamist enneta-

da? Kui ilm on piisavalt külm, tu-
leb kanda pikka pesu. Sellegi liht-
sa asja juures on mõned targad 
nipid. Rännaku ajal kanna higi 
eemale juhtivat aktiivpesu või nn 
spordipesu. Laagrisse jäädes va-
bane korraks üleriietest ja tõmba 
aktiivpesu peale soe pesu. Kaks 
pesukihti vähendab oluliselt soo-
jakadu. Laagris olles kanna sooja 
peakatet, sest suurim soojakadu 
ongi pea kaudu. Uuringud on näi-
danud, et pärast laevaõnnetust 
merele ulpima jäänud mütsiga 
ohvritest jäid ellu rohkemad kui 
mütsita vees olijaist. 

Laagrisse jäädes pane jalga teine paar sokke – paksem paar vastu ihu ja õhem 
selle peale. See tagab avarama õhuvahe vahetult naha ümber. Kui mahub, 
pane laagris oleku ajaks saapasse hõbedane termotald, hõbedane pool maa 
suunas. Rännakul ära termotalda kasuta, sest see ei pea kõndides kaua vastu 
ja võib tempoka liikumise ajal põhjustada liigset higistamist. 

Võimalusel hangi seestpoolt hõbedane telkmante. See toimib vajadusel ka 
termotekina, mida saab soojasaamiseks ümber tõmmata, ööseks külje alla 
panna või tükkis magamiskotiga selle sisse mähkuda. (Mähkumise korral tu-
leb arvestada kondensaadi tekkimise võimalusega.) Hangi metallist (teras, 
alumiiniumi ja terase segu või titaan) joogipudelid. Pudelid võiksid mahuta-
da 500–600 ml, aga üks neist peaks kindlasti olema liitrine. Kui sul on külm, 
aga lõket teha ei saa, aja vesi välipliidiga kuumaks, aga mitte keema. Umbes 
temperatuurini +70 oC soojendatud vesi vala 0,5-liitrisesse pudelisse ja pane 
pudel põuetaskusse või vöö vahele. Seejärel aja vesi keema ja vala liitrisesse 
pudelisse, tõmba telkmantel ümber ja kükita või säti end pudeli kohale istuma. 
Telkmantlit kohenda nii, et soojakadu oleks minimaalne, ja umbes 10–12 minu-
ti pärast pole külmatundest jälgegi.

Kui saapad on läbimärjad, kasuta kuuma veega täidetud pudeleid nende kui-
vatamiseks. Saapaid ära kunagi kuivata lõkke lähedal, see rikub need. 

Ära joo külma jooki ja ära söö külma toitu, kõik peaks olema vähemalt +30 oC 
või soojem. Kui jood külma vett või sööd lund, jahutad organeid ja organism 
peab kulutama tohutult energiat normaalse temperatuuri säilitamiseks. Kuu-
madest jookidest vali tarvitamiseks suure kofeiinisisaldusega joogid, nagu 
must või roheline tee (ent mitte lahustatav tee) ja kohv. Kofeiin avardab vere-
sooni ja kapillaare, mis külma käes ahenevad (tunned varvaste, sõrmeotste ja 
kõrvalehtede külmetamist). Kohvi võib juua ka enne magamaminekut, aga siis 
tuleb uinuda poole tunni jooksul, et kofeiin ei hakkaks aju ergutama ega põh-
justaks unetust. Enne magamaminekut söö kõht sooja rammusat toitu täis, et 
organismil oleks keha temperatuuri säilitamiseks kusagilt hommikuni energiat 
võtta. 

Kui öösel hakkab magamiskotis külm, soenda välipliidiga vett umbes tempera-
tuurini +70 oC ja vala see joogipudelisse, pudel aga pange magamiskoti jalut-
sisse. Mida rohkem pudeleid magamiskotti paned, seda kiiremini soe hakkab. 
Mina kasutan kaht liitrist ja üht 0,6-liitrist metalljoogipudelit.  KK!

‘ORKAAN’ TRAINING WHIRLED IN HAAPSALU 
THIS YEAR
Kaitseliit carried out its large-scale 
‘Orkaan’ (Hurricane) training in Läänemaa 
and Haapsalu from the 3rd until the 5th of 
December. This was already the fifth com-
mon training of Lääne, Pärnu and Saaremaa 
units where also Harju, Rapla and Tallinn 
units participated together with referees 
from almost all units. Trainings were par-
ticipated by more than 700 members of 
Kaitseliit. ‘Orkaan’ this year turned out to 
be special because a great part of the train-
ings were carried out in Haapsalu town 
and Rohuküla harbour where also the town 
citizens and people waiting for a ferry boat 
could feel themselves involved in the event. 
General instructor of trainings, command-
er of Lääne unit of Kaitseliit Major Arnold 
Juhans told that he had participated in all 
‘Orkaan’ trainings and he confirmed that 
the training this year was the best because 
it was very well planned due to the Captain 
Erik Reinhold and staff led by him. The re-
view was made by Madis Mintel. Pp. 11–12.

SOCIAL CARE OF INJURED VETERANS IN YEARS 
1918–1940
Captain Andrei Sõtšov, Chaplain of the 1st 

Infantry Brigade introduces the social care 
of the veterans of the defence forces of the 
Republic of Estonia between the two world 
wars relying on the archive sources and 
materials published in the press. In addi-
tion to the support by the state, the social 
care was also supported by various civil 
structures (e.g. Estonian Red Cross) and 
assistance organisations (e.g. Estonian In-
jured Veterans Association). However, the 
social guarantees of the invalids of the First 
World War and Estonian Freedom War dif-
fered considerably and this was manifested 
in the rates of  compensations, special pre-
miums and pensions. Pp. 39–41.

UNITS OF NAISKODUKAITSE SHARED AND 
EXCHANGED THEIR EXPERIENCES
Taive Kuuse gives a review of the meet-
ing of the units of Naiskodukaitse where 
the achievements of the organisation in 
2010 were explained, experiences were 
shared and the bottlenecks to overcome 
were detailed. Number of the members of 
Nais kodukaitse has increased to the record 
level this year. Five new subunits have been 
formed. Activity of the units of Kaitseliit is 
supported by catering, first aid, staff assist-
ant and formation work. Application of the 
new basic training model divided into four 
modules began. For example, in Tartu unit 
it has been managed to carry out already 
twice. Smaller units organised some mod-
ules commonly. Pp. 42–44.

Translated by Maarja Villandi

Erineva suurusega metallpudelid tuntud matka-
varustuse tootjalt.






