KAITSE

KODU!
KAITSELIIDU AJAKIRI

NR 8 (92/538) 2009

ORKAANIDE TÕENÄOLISUSEST
EESTI LÄÄNERANNIKUL

MEIE LANGEVARJURID VÕISTLESID PORTUGALIS
AASTA LÕPUL LOETAKSE KULDMUNAD KOKKU
KAITSELIIDU LIIKMEKAART SAAB MAGNETI
KAITSELIIDU KOOLI 2010. AASTA I POOLAASTA KURSUSTE KALENDER

OTSIME
HÄID
ARSTE!

KAITSEVÄGI PAKUB TÖÖD ASJATUNDLIKELE
MEDITSIINISPETSIALISTIDELE JA -AMETNIKELE.
HUVITAV TÖÖ NING KINDEL SISSETULEK TAGATUD.
MUUD NÕUDED JA SOODUSTUSED VAATA WWW.ELUKUTSE.EE
SAADA OMA KANDIDEERIMISAVALDUS ENNE 31. DETSEMBRIT.
E-KIRJAGA: VKINFO@KRA.EE VÕI HELISTA 717 0800

SISUKORD

KAITSE KODU! 8’ 2009 (92/538)
HÜVASTI, PROPAGANDA! OLE TERVITATUD, TEAVITUSTÖÖ!

Kaitseliidu teavitustöö vajab tublisti tänapäevastamist, et olla väärikas
partner infosõdade ajastul ................................................................................. 6

LUURE KUI PUSLE IX: ISTAR-SÜSTEEM PANEB PUSLE KOKKU

Luurelugude sarja viimases loos võtame seniräägitu kokku ja selgitame,
kes kogu selle kogutud andmetehulga läbi hammustab ..............................17

14
Kaitseliidu langevarjurid võistlesid Portugalis

KAITSELIIDU LIIKMEKAART SAAB MAGNETI

Magnetriba avardab oluliselt Kaitseliidu uue liikmekaardi
kasutusvõimalusi ..........................................................................................24

TÄPSUSLASKURI ERIALA – KAS VABATAHTLIKE
KAITSELIITLASTE ERALÕBU?

Uuel aastal valitakse Kaitseliidus välja järjekordsed kandidaadid ühe
kõige vastutusrikkama eriala spetsialistide koolitamiseks .......................27

20
Orkaanide tõenäolisusest Eesti läänerannikul

Aasta lõpul loetakse kuldmunad kokku

37
16

43
Harjumaa kaitseliitlikel noortel
oli tegus sügisvaheaeg

16
KAITSE KODU! NR 8’ 2009

Balti riikide noorteorganisatsioonid sõlmisid 2010. aasta
koostööleppe....................................................................................................5
Võrumaa uued kaitseliitlased andsid vandetõotuse Kirumpääl ....................8
Kodanikupäeval jagas riigikogulane Viru malevale selgitusi riigikaitsest .....9
Sõdur ajaloo kaaludel ....................................................................................10
Tiit Tõnts – Võrumaa aasta kaitseliitlane ....................................................11
Järva maavanem peab tähtsaks koostööd Kaitseliiduga ............................12
Valgamaa malev kasvas eelkõige noorte võrra ............................................13
Orkaanide tõenäolisusest Eesti läänerannikul.............................................20
Saaremaa sadamat käest ei antud ...............................................................22
Utria dessandist, Erna retkest ja muudatustest .........................................23
Eesti Kaitsetööstuse Liit otsib oma kohta ...................................................25
Hiidlaste ja läänlaste snaiprikoolitus Savonlinnas .....................................30
Inimene kadus metsa. Kaitseliit aitas teda otsida ......................................31
Harju naiskodukaitsjate etiketikursus tipnes ringkonna aastapäeva
peolauaga.......................................................................................................33
Side- ja staabivõistluse esikoht läks Läänemaale ..................................... 34
Külaskäik eragaleriisse avardas silmaringi.................................................34
Harjulannad uudistasid Soome naiste motivatsiooninädalavahetust ........35
Aasta lõpul loetakse kuldmunad kokku ........................................................37
“Sügis 2009” lõpetas Järvamaa noorte välihooaja......................................40
Spordivõistlusi täis ööpäev Läänemaal ........................................................41
Laskma tuleb õppida noorkotkaeas ..............................................................42
Harjumaa kaitseliitlikel noortel oli tegus sügisvaheaeg............................ 43

HÄID JÕULE!
Lääneranniku malevate ühisõppuse lõppedes kuulutati Kaitseliidus välja jõulurahu.
Ja kuigi aus ja aktiivne kaitseliitlane on
oma relva kappi lukustanud, ei saa ta ometi
ahjule kahe kasuka vahele pikutama jääda.
Sest kes siis veel kui mitte Eestimaa salasoppe tundev kaitseliitlane on jõulumehe
parim abimees ja rajaleidja. Kaitseliitlase
jõuluaegset liikvelolekut õigustab ka asjaolu, et ajalooline kogemus ütleb: impeerium
ründab jõulurahu ajal, tal on teine kalender.
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PEATOIMETAJA VEERG

Kaitseliidu ajakiri
Kaitse Kodu!
Asutatud 11. september 1925

Ivar Jõesaar, kapten

K

Eneseõpetamisvõimest Kaitseliidus

ui tahta üht organisatsiooni inimesega võrrelda, saab öelda, et järgmise aasta veebruaris kahtkümmet aastat taasasutamisest lugema hakkav
Kaitseliit on juba täiskasvanu mõõtu mees. Tormakas noorus, vastuoluline puberteet ja oma koha otsimise aegsed kasvuraskused peaksid olema
seljataga ning edasi saab kõik minna vaid asjalikus tõusvas joones Eesti riikliku iseseisvust parimal võimalikul viisil kindlustavat arengut.
Targaks ja täiskasvanuks on saanud ka need, kes on käinud Kaitseliiduga
kaasas tema arenguteel. Vanad olijad on omandanud ja ühtlustanud sõjalist
väljaõpet, õppinud kõikvõimalikel erialakursustel kodumalevais ja Kaitseliidu Koolis, osalenud välismissioonidel ning lihvinud oma oskusi küll riigi
korraldatud õppustel, küll nädalavahetustel sõprade ringis. Vana kogenud
Kaitseliidu hundi tunned õppusel ära tema justkui iseenesestmõistetavalt
sujuvast toimimisest erinevates olukordades ning sellest, et aeg-ajalt ei saa
ta aru, kuidas hiljem tulnud ja vähem käinud neid sõjapidamise asju niisama
enesestmõistetavalt ei oska.
Siinkohal kerkibki küsimus, millele ma vanadelt olijatelt ja oma sõjaväelise
eriala entusiastidelt vastust ootan: kuidas teha nii, et aastate jooksul omandatut teadmised ja eneseharimise soovist kokku korjatud oskused ei jääks
vaid enda teada, vaid neid saaks jagada hiljem Kaitseliiduga liitunud nooremate kamraadidega? Pakun siinkohal välja mulle Kaitseliidu ajakirja peatoimetajana käepäraseimana tunduva lahenduse: pange oma sõjatarkused
kirja, illustreerivad fotod ja muud materjalid kaasa ning me tiražeerime need
kõigile Kaitse Kodu! lugejatele. Tegu pole jalgratta leiutamisega. On ju Toivo Suuroja, valdavalt küll läinud sajandil, avaldanud Kaitse Kodus! arvukalt
silmaringi avardavaid artikleid käsitulirelvadest. Heikki Kirotar aga jätkab
edaspidigi täpsuslaskuri eriala peensuste tutvustamist. Käesolevas numbris
lõpetame artiklitesarja luureliikidest ja staažikamad meie lugejatest mäletavad veel põhjalikku ülevaatesarja eriüksustest. Mõndagi kaasamõtlemist
väärivat on varuks uueks aastakski.
Lühidalt öeldes kutsun algaval, taastatud Kaitseliidu kahekümnendal aastal
meie sügavate teadmistega lugejaid kaasa lööma oma kaitseliidukaaslaste
harimisel, et tõestada eneseõpetamisvõime rakendamise kaudu Kaitseliidu
kui kodanikuühiskonna töötava mudeli elujõudu ja jätkusuutlikkust. Kergejalaväe relvastus on uuenenud, Kaitseliidu tulejõudu on kergitamas miinipildujad ja tankitõrjerelvad, Iraagis ja Afganistanis käimine on andnud uusi
teadmisi sissitaktikast, väikestel mobiilsetel hästivarustatud võitlusgruppidel on hoopis uued tegevusperspektiivid, ellujäämistarkused vajavad ülekordamist jne. Meil on palju öelda. Ärgem jätkem seda vaid õhku haihtuvaks
suitsunurgajutuks. KK!
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UUDISED
MALEVATES
KODANIKUPÄEVA AUMÄRGID
KAITSELIITLASTELE

P

eaminister Andrus Ansip ja siseminister Marko Pomerants andsid 26. novembril 15 eestimaalasele
kodanikupäeva puhul südame ja hea
tahtega tehtud töö ning silmapaistvate algatuste eest aumärgi. Kavaleride
seas oli ka kolm aktiivset Kaitseliidu
liiget: Saaremaa maleva noorteinstruktor Heimar Põld, Võrumaa maleva
noortejuht Eve Täht ja Harju maleva
pealik major Urmas Susi. KK!

MÄLESTATI DETSEMBRIMÄSSU OHVREID
Läti, Leedu ja Eesti noorteorganisatsioonide juhid allkirjastasid Lätis peetud kohtumisel kaheksandat korda aastase koostööleppe.

Balti riikide noorteorganisatsioonid
sõlmisid 2010. aasta koostööleppe
Tekst: ADAM TAMJÄRV,
Kaitseliidu peastaabi eriorganisatsioonide
rahvusvaheliste suhete praktikant

L

äti Jaunsardze juht major Sergejs Čevers, Leedu Šaulių sąjunga juht Juozas Širvinskas ning
Noorte Kotkaste peavanem Silver
Tamm ja Kodutütarte peavanem
Angelika Naris allkirjastasid Lätis 25.
ja 26. novembril peetud nõupidamisel kaheksandat korda aastase koostööleppe. Leppe järgi kutsutakse
Läti ja Leedu noorteorganisatsioonide liikmeid Eestisse Mini-Ernale
ja Ernakesele võistlema, suvisesse
Kaitseliidu noorteorganisatsioonide
suurlaagrisse ning Noorte Kotkaste

aastapäeva üritustele. Läti ja Leedu
partnerorganisatsioonid
pakuvad
noorkotkastele ja kodutütardele
osavõtuvõimalusi sealsetest laagritest. Kohtumisel arutati ka võimalusi
laiemaks koostööks ja ühisprojektide
kirjutamist ning piirkondliku piiriülese koostöö võimalusi.
Kohtumisel osalesid neli Leedu organisatsiooni esindajat, Läti organisatsiooni juhtkond ning Eestist lisaks
Tammele ja Narisele Kaitseliidu ülema nõunik Anu Allekand ja allakirjutanu. Koostööleppe allkirjastamise
järgsel pidulikul lõunal tervitas osalejaid eesti juurtega Läti kaitseministeeriumi asekantsler Ilona Dreģe. KK!

Kohtusid Kaitseliidu ja Zemessardze ülem

K

aitseliidu Pärnumaa malevas
kohtusid 11. detsembril Kaitseliidu ülem kolonelleitnant
Raivo Lumiste ja Läti Zemessardze
ülem kolonel Juris Zeibārts. Töökohtumisel pandi paika 2010. aasta
koostööplaanid. Peamiseks reaalseks ühistegevuse valdkonnaks on
Kaitseliidu ja Zemessardze piiriäärsete üksuste koostöö väljaõppe alal
ja staapide tasandil. Ka osaletakse
naabrite spordiüritustel.
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Vabatahtlike
riigikaitseorganisatsioonide ülemad tutvustasid teineteisele oma organisatsiooni lähiaja ja
keskpikki arenguplaane. Zemessardze on huvitatud Kaitseliidu Kooli ohvitseri- ja juhikoolituse õppekavast.
“Lõppeva aasta koostöö parim näide
oli suurõppus “Orkaan”, kus lätlased
osalesid luurerühmaga. Selline vahetu koostöökogemus väljaõppe valdkonnas on väga õigustatud,” rõhutas
kolonelleitnant Lumiste. KK!

K

aitseliidu Võrumaa maleva kaitseliitlased, noorkotkad ja kodutütred asetasid 1. detsembril koos
Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Kõrgema Sõjakooli kadettidega
Vastseliina kalmistul pärja August
Udrase kalmule. Udras oli üks neljast
1924. aasta 1. detsembri enamlaste
mässukatse ajal langenud kadetist.
Koos kaitseliitlastega asetati Tallinnas, Tartus ja Jõgeval pärjad ka teiste
langenud kadettide Arnold Allebrasi, Aleksander Tederi ja Aleksander
Tombergi hauale. Tondi Sõjakool oli
esimene sõjaline objekt, mida mässajad ründasid. KK!

150 ÕPILAST KÄIS RIIGIKAITSELAAGRIS

K

aitseliidu Tallinna malev korraldas
11. ja 12. detsembril Männikul Tallinna Gustav Adolﬁ Gümnaasiumi, 21.
Keskkooli, Tehnika, Kuristiku ja Sikupilli Gümnaasiumi, Ühisgümnaasiumi
ning Jõhvi Gümnaasiumi kooli riigikaitseõpetuse õpilastele talvise välilaagri ühes välitoitlustuse ja -majutusega. Laagris oli ligi 150 õpilast. KK!

LÄÄNE MALEVA TALVEPÄEV

K

aitseliidu Lääne malev kutsus 12.
detsembril huvilised Kiltsi lennuväljale traditsioonilisele talvepäevale.
Meeleoluka massiürituse eesmärgiks
oli tutvustada Kaitseliitu ja toetada
uute liikmete värbamist. Malevapealiku major Arnold Juhansi sõnul käis
päeva jooksul Kaitseliiduga tutvumas 400–500 inimest ja kirjutati ka
liikmeks astumise avaldusi. Külalised
said kätt proovida automaadi- ja spordipüstolilaskmises, jälgida näidislahingut õhkmatkerelvadega jpm. KK!
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KAITSELIIDU TEAVITUS

Hüvasti, propaganda!
Ole tervitatud, teavitustöö!
Tekst: TAIVE KUUSE, nooremleitnant

E

esti arvamusliidrid tõdesid Tallinnas 4. detsembril peetud
foorumil “Rahvuslikust infojulgeolekust”, et rahvuslik julgeolek
algab rahva teadlikkusest ehk ühesugusest väärtusarusaamast ning
soovist jääda iseendaks, st säilitada
rahvuslik identiteet ja olla riigina
iseseisev.

INFOSÕJAS TULEB DOMINEERIDA
Foorumi üks korraldajaid ja eestvedaja Euroopa Parlamendi saadik
Tunne Kelam tõdes, et oht füüsilisele julgeolekule valmistatakse
ette inforuumis. “Infosõda võib viia
kuuma sõja otsestele konfliktidele,”
ütles Kelam.

humanitaarsetele
aspektidele,
võttes samuti kokku tõdemuse, et
rahvuse ja riigi julgeoleku huvides on oluline ühiste väärtustega
maailmapilt.
Rebase sõnul on infosõja suurim
oht rahvuse ümberkorraldamine,
milleks on kõige paremad vahendid
kultuur, massikultuur ja religioon.
Lühiajalise infostrateegia relv on
meediauudis, pikaajalise strateegia
relvana toimib filmikunst. Rahvuslik meelelahutusvõime on samuti
strateegia oluline osa. Laskemoon
nendele relvadele on sõnum ja selle
levitamine ning kaitseliiniks väärtuste liin. “Info- ega imagoväljad
ei salli tühja kohta. Kui me ise seda
ruumi ei täida, täidab selle keegi teine,” tõdes ta.

Kaitseminister Jaak Aaviksoo ana- KAITSELIIDU TEAVITUSTÖÖ ON OLULINE
lüüsis infosõja kõige olulisemaid
tahke, tuues keskseks märksõnaks Veidi rohkem kui kuu aega varem,
rahvusliku identiteedi. Ta ütles, 20.–22. novembrini olid Kaitseliidu
et iga rahva eesmärk on kesta läbi Järva maleva Lõõla õppekeskuses
aegade, identiteedi
koos malevate prooolituspäevadel, kus osales pagandapealikud ja
hoidmine on kõikide
25 Kaitseliidu ja selle
riikide huvi ja sellelt
avalike suhete valderiorganisatsioonide
liiget,
pinnalt
hakkavad
konnaga tegelevad
räägiti kuvandi loomisest,
arenema ka huvide
vabatahtlikud. Kookonfliktid. Kui riik
sõnumi levitamisest, identiteedi lituspäevadel, kus
ei suuda oma idenja selle väärtuste kandmisest. osales 25 Kaitseliidu
titeeti luua, levitaja selle eriorganisatda ja hoida, ei saavuta ta infosõjas sioonide liiget, räägiti kuvandi loosoovitud tulemust. Kodanikuühis- misest, sõnumi levitamisest, idenkonna tugevus on siin oluline te- titeedi ja selle väärtuste kandmisest
gur. “Infosõda toimib meist igaühe – siis küll veidi kitsamal maastikul
peas. Seega oleme kõik sõdurid la- ehk Kaitseliidu kontekstis.
hinguväljal,” ütles minister, selgitades, et inforuumi ei saa kontrolli- Koolitusel jagasid teadmisi, kogeda, küll aga saab seal domineerida musi ja mõtteid Vikerraadio vastuja domineerija määrab suhtumise, tav toimetaja Lauri Hussar ja propatema käes on initsiatiiv ning peale- gandauurija Agu Uudelepp.
jäämine ongi infosõjas ellujäämise
Ettekannetes ja ühisaruteludes leiinstrument.
dis kinnitust vana tõde: muutuvas
Strateegilise
kommunikatsioo- maailmas, kus info liigub kiiremini
ni konsultant Raul Rebane ütles kui tegelik tegu, on Kaitseliidus hea
foorumil selgelt: “Kellele kuulu- väljaõppe kõrval muutunud väga
vad inimesed ja nende aju, selle- oluliseks ka organisatsiooni tegele kuulub ka kogu tema kola.” Ta vust ja eesmärke kajastav teavituskeskendus ettekandes infosõja töö.

K
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Selleks on vaja:












väärtustada malevates teavitustööga tegelevaid vabatahtlikke;
tagada nende inimeste tõhus
koostöö malevapealiku ja maleva staabi töötajatega;
moodustada malevatesse teavitustööga tegelevate vabatahtlike liikmete meeskonnad, kuhu
kuulub nii Kaitseliidu kui ka selle
eriorganisatsioonide esindajaid;
sõnastada ja levitada Kaitseliidu
maleva väärtusi kajastavat sõnumit nii üldiselt kui ka iga sündmuse puhul eraldi;
levitada sõnumit nii kaitseliitlaste endi kui ka avalikkuse seas,
viia Kaitseliitu tutvustav sõnum
omavalitsusjuhtide, teiste jõustruktuuride ja kodanikeühenduste esindajate ning kaitseliitlaste tööandjateni;
teha tihedat koostööd meediaga;
väärtustada ajalugu ja järjepidevust, säilitades identiteeti.

Koolitusel said malevate esindajad
ka täpsemaid nõuandeid loetletud
eesmärkide elluviimiseks.

NIMI VAJAB MUUTMIST
Koolituse raames tõid Kaitseliidu
malevate teavitustööga tegelevad
inimesed esile ka aasta õnnestumisi
ja analüüsisid organisatsiooni propagandatööd takistavaid tegureid.
Kaitseliidu avalike suhete osakonna
ülema kapten Neeme Brusi eestvedamisel seati ja sõnastati tegevuse
eesmärk 2010. aastaks.
Kalev Pihl rääkis internetiohtudest
ja Tanel Lään kõneles Kaitseliidu
muuseumist. Oma kogemusi missioonilt Helmandis jagas Kaitseliidu pressiesindaja kapten Tanel
Rütman ja propagandameeskonna
loomisest tartlaste eeskujul kõneles Tartu maleva propagandapealik
lipnik Jaanika Ojakõiv.
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KAITSELIIDU TEAVITUS
Vikerraadio vastutav toimetaja Lauri Hussar selgitab Kaitseliidu teavitusinimestele,
kuidas uudis paremini toimib.

Silmaringi avardamiseks külastati Türil
asuvat ringhäälingumuuseumi, kus teadur-pedagoog Tarmo
Kanniku juhendamisel
tehti läbi muuseumiprogramm “Mina olen
reporter”.
Kaitseliidu ülema kolonelleitnant
Raivo
Lumiste sõnumi propagandapealike
töö
eesmärkidest edastas Järva maleva
pealik major Arvi Niglas. Kaitseliidu
ülema ettekujutus propagandapealike tööst on:




Kaitseliidu arengu ja selle konteksti lahtiseletamine liikmetele
ja koostööpartneritele;
laiapõhjalise kaitsealase koostöö
arendamine kohalikul tasandil;



maleva tegevuse tutvustamine
avalikkusele ning massimeedia
analüüs ja tagasiside maleva
juhtkonnale.

Arutusel oli ka propagandapealike ametinimetuse asendamine
tänapäevasema ja emakeelsema
terminiga. Et Kaitseliidu tegevus ja
eesmärk kannavad endas ausaid ja
riigi julgeolekut tagavaid reaalseid

väärtusi, leiti, et nimetuse propagandapealik tähendus võib tekitada
ekslikke arusaamu. Ehkki tegemist
on ajaloolise nimega (pärineb Kaitseliidu algaastate dokumenteidest),
otsustati nimetada Kaitseliidu malevate vabatahtlikud propagandapealikud ümber teavituspealikeks.
Teavituspealike koolitusi on seni
korraldatud kord aastas. Ühiselt
tõdeti, et tulevikus tuleks kohtuda
tihedamini. KK!

Taastatud Kaitseliit 20
Ootame Kaitseliidu taasasutajaid Järvakanti!

J

ärgmise aasta 17. veebruaril täitub 20 aastat ajaloolisest koosolekust Järvakandis, kus 126 inimest Eesti
erinevaist paigust allkirjastasid Kaitseliidu taastamise
üleskutse. See oli oluline samm Eesti taasiseseisvumise
keerukal teel. Juba oma taasloomise esimestest päevadest kujunes meie vabatahtlik riigikaitseorganisatsioon
toonases Eestis arvestatavaks jõuks, millele toetusid riigi
taasloojad ja millega pidid arvestama meie iseseisvuse
vastased.
Tahame Järvakandi koosolekut ja sellele järgnenud Kaitseliidu üksuste taasasutamist väärikalt meenutada nii tuleva
aasta 17. veebruaril Järvakandis kui ka kõigis Kaitseliidu
malevates. Tänase Kaitse Kodu! lugejatele paneme selles
seoses väga südamele kaks asja.
Esiteks. Palume kõiki neid vapraid inimesi, kes 20 aastat
tagasi Järvakandis oma allkirjad andsid, võtta ühendust
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oma kodumalevaga ja anda teada, kuidas teiega kontakti
saab. Me tahame teid vääriliselt meeles pidada.
Teiseks. Kõigi malevate staapidel palume suhtuda erilise
tähelepanu ja hoolikusega kunagiste Kaitseliidu taasasutajate kokkusaamisesse. Samuti leiavad kõik tänased malevad kindlasti väärika viisi, kuidas oma maleva ja selle ajalooliste allüksuste taasasutamise aastapäevi tähistada. Nii
saame 20 aasta möödumist Kaitseliidu taasasutamisest
tähistada kogu järgmise aasta.
Kaitseliidu peastaap on neid ettevõtmisi korraldamas ja
toetamas. Lähiajal täsustame Järvakandi keskse ürituse
kava ja anname sellest teada.
Ilusat jõuluaega ja lootusrikast 2010. aastat kõigile!

Kaitseliidu peastaabi avalike suhete osakond
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Võrumaa uued kaitseliitlased andsid
vandetõotuse Kirumpääl
Tekst: MARI-ANNE LEHT

V

õrumaa maleval on järgimist
vääriv traditsioon võtta vastu
uued liikmed Kaitseliidu aastapäeval ajalooga seotud paikades,
kus nad annavad pühaliku tõotuse.

NELJAPÄEVAÕHTU KIRUMPÄÄ
LINNUSEMÄEL
Novembrikuu kaduneljapäeval on
maa lumevaiba all, sellepärast astuvad mõnedki õhtuhämaruses Kirumpää linnuse varemetele kogunenud ettevaatlikult, et konarlikul
pinnal mitte komistada. Kaitseliitlased, vandeandjate sõbrad-tuttavad
ja muidu huvilised jutlevad väikestes rühmades või vaatlevad linnusest allesjäänud kõrgendiku külgedel põlevaid küünlaid. Õhtu
peaosalised, peatselt organisatsiooni täisliikmeteks saavad naised-mehed, seisavad kõrgendiku jalamil,
kus maleva väljaõppeinstruktor
nooremveebel Juhan Härra jagab
viimaseid juhiseid, et tseremoonia
saaks kulgeda ladusalt.

Liputoimkonna kõrval loeb malevapealik kapten Kalev Ader vandetõotuse teksti.

Linnusevaremetel andis tõotuse 29
naist-meest, neist kümme gümnaasiumipoissi. “Hea tunne oli. Kinnitasin nii endale kui ka kaaslastele
austust isamaa vastu. Kujutasingi
tõotuse andmist ette tõrvikute ja küünalde valgel,” räägib 18-aastane Ainar
Kui ootajate silmapiirile ilmub lii- Sadonski pidulikust sündmusest. Viis
kuvate tõrvikute rivi, vaikivad nii aastat noorkotkas olnud noormees
lindilt tulev isamaaline laul kui ka on Misso keskkooli Noorte Kotkaste
jutuvada.
Peatsed
rühma pealik ja unisügisel, maleva 92.
kaitseliitlased rivistutab pääsemisest Erna
aastapäeval õnnistati
vad pidulikuks sündretkele. “Olen Mini-Ermuseks kohale toodud
maleva allorganisatsiooni- nal võistelnud ja peagi
laua ette. Malevapeade lipud Rõuge linnamäel. hakkan koos värskete
lik kapten Kalev Ader
õppuritest kaitseliitlastervitab kokkutulnuid ja pöördub tega treenima,” kõneleb ta.
siis rivis seisjate poole: “Alustuseks
ütlete järjekorras oma nime, see- NOORTE ARVUKUS RÕÕMUSTAB
järel loen ette vandetõotuse teksti,
mida teie koos kordate.”
Võrumaa maleva enam kui pooletuhandest kaitseliitlasest on peaaegu
Tõotuse andnud tulevad üksteise viiendik ehk 90 noored. “Noorte arjärel laua juurde, kus seisab nende vukus teeb rõõmu ja näitab, et maüksikkompanii pealik, tseremoonia- levas on noorteorganisatsioonide
mõõk väljasirutatud kätel. Tulnu arendamisel liigutud õiges suunas,”
asetab vande kinnituseks käe mõõ- lausub kapten Ader.
gale ja lausub “tõotan”, seejärel
kinnitab lausutut allkirjaga vande- Võrumaa maleva kaitseliitlaste kesktõotuse andmise akti lisalehel. Ri- miseks vanuseks on 41 aastat. Noorvisse naastes on ta juba Kaitseliidu te kõrval astusid organisatsiooni ka
liige.
mõned aastad tagasi ajateenistuse

S
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läbinud mehed. “Saan siin sõjalisi
oskusi täiendada,” ütleb 25-aastane
Alar Uibokand, kes sai vande andmisel kogemuse võrra rikkamaks, sest
sõdurivande andmine Kuperjanovi
pataljonis oli teistsugune. Uibokandi sõnul on sellisteks sündmusteks
ajalooliste paikade valimine asjakohane, sest aitab ühtedel ajalugu
meelde tuletada, teistes ajaloo vastu
huvi tekitada.

VANDETÕOTUSED JA AJALUGU
Neli aastat on tõotust antud Vabadussõja mälestusmärkide juures.
Võrumaal on seitse Vabadussõja
ausammast ja Pindi kalmistul maleva esimese pealiku, Vabadussõjas
langenud kapten Friedrich Vreemanni (1894–1919) hauasammas.
Tänavu pööras malev pilgu tükkis
kaugemasse minevikku – linnustele
ja linnamägedele –, sest kui ausambad meenutavad Vabadussõda, siis
linnusevaremed muistset vabadusvõitlust.
Kirumpää linnus rajati Tartu-Pihkva
kauba- ja sõjatee äärde Tartu piiskopkonna kaitseks ilmselt juba 13.
sajandil. Linnus on seotud Jüriöö
KAITSE KODU! NR 8’ 2009
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ülestõusuga, seda on rüüstanud nii
ordu, piiskopi kui ka Vene väed, kuid
Vene-Rootsi sõja ajal 17. sajandi teisel poolel see kaitseehitis hävitati.
Lõpliku hoobi linnusele andsid aga
enam kui sajand hiljem kohalikud,
kes vaevalt paari kilomeetri kaugusele Võru linna rajamiseks Kirumpäält
kive vedasid. Praegu meenutavad
ammust linnust vaid kaks räsitud
maakividest müürijuppi.
Enne Kirumpää linnuse varemeid
on vandetõotust antud Antslas,
Rõuges, Vastseliinas ja Pindi kalmistul asuva mälestusmärgi juures.
Sügisel, maleva 92. aastapäeval õnnistati maleva allorganisatsioonide lipud Rõuge linnamäel. “Vande
andmise ja muude maleva oluliste
üritustega sellistes paikades tahame säilitada silla muistse vabadusvõitluse ja Vabadussõja kangelaslike päevade vahel,” lausus kapten
Ader. KK!

Tseremooniamõõgal hoiab kätt Ainar Sadonski, tema eakaaslane Aivar Voronov (küljega) tegi
seda hetk varem.

Kodanikupäeval jagas riigikogulane Viru malevas
selgitusi riigikaitsest
Tekst: HANNES REINOMÄGI,
Viru maleva teavituspealik

R

iigikogu riigikaitsekomisjoni esimees ja Kaitseliidu
vanematekogu liige ning Toompea malevkonna kaitseliitlane reservleitnant Mati Raidma kohtus kodanikupäeval, 26. novembril Rakveres Viru maleva staabi saalis
maleva kaitseliitlaste ja staabi töötajatega. Kohtumise alguses tutvustas ta kuulajatele riigikaitsekomisjoni koosseisu ja tööpõhimõtteid. Seda valdkonda reguleerivate seaduste toimet analüüsides on Riigikogu riigikaitsekomisjon
tunnetanud oma pädevuse kasvu ja seadnud sihid seadusloome parandamiseks.
Riigikaitse kaks põhilist osist on iseseisvast kaitsevõimest
ja kollektiivkaitsest kujunev kaitsevõime ning riigi elanikkonna kaitsetahe. Esimene neist on kujundatav meie
regiooni julgeolekuolukorra prognoosi ning meie naaberriikide Läti ja Leedu kaitsevõime hinnangu alusel. Tähelepanuta ei saa jätta ka Venemaa seadusemuudatusi ja
jõudemonstratsioone suurte sõjaväeõppuste kujul. Gruusia sõjasündmuste ülevaate sidus Raidma, kes oli nende
sündmuste tunnistajana kohapeal, samuti Eesti julgeoleku
tagamiseks vajaliku teabega.
Riigikaitse teise osise, elanike, eelkõige kodanike kaitsetahte parimaks näiteks on Raidma sõnul arvuka liikmeskonnaga Kaitseliit, mis reservarmeena on tegevusvalmiduses,
välja õpetatud, varustatud ja pühendunud isamaaline jõud.
Kaitseliit on leidmas konkreetset kohta kaitseväe juhataja
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kindralleitnant Ants Laaneotsa koostatavates Eesti riigikaitse plaanides.
“Kaitseliidu vanematekogu peamiseks ülesandeks on siduda sõnumikandjana ühiskonda ja Kaitseliitu,” ütles Mati
Raidma vastuseks küsimusele vanematekogu tegevuse
kohta. Kuulajad said vastused ka paljudele küsimustele
seadusloome käigust, riigikaitseõpetuse arengusuundadest ja riigikaitsealasest koostööst naaberriikidega ning
kodaniku ja riigi ülesannetest riigikaitses.
Kodanikupäevaga tähitatakse 1918. aasta 26. novembril
Maanõukogus välja antud Eesti kodakondsuse määruse
jõustumist. KK!
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Sõdur ajaloo kaaludel
Tekst: MART HELME

S

õdalasel on olnud ühiskonna silmis eri aegadel kardinaalselt erinev positsioon. On olnud aegu, kui sõjameest on hinnatud ülikõrgelt ja ta on vaieldamatult kujutanud endast ühiskonna tippu. Ja vastukaaluks
on olnud aegu, kui sõdurit on peetud ühiskonna kõige
madalamal astmel olevaks põlastusväärseks olendiks.
Esimese näiteks on varakeskaeg, kui elukutselised sõdalased ning nendest välja kasvanud rüütlid nautisid privileege ja seisundit, mida sõjamehed pole ilmselt mitte
kusagil mujal ega ühelgi muul ajal sel määral nautida
saanud. Maavaldused, lossid, tiitlid, andamid – kõik see
voolas rüütlitele ühelt poolt valitsejatelt (tasuks truuduse ja teenistuse eest), teisalt talupoegadelt (tasuks kaitse eest, mida rüütlid vähemalt teoreetiliselt pidid neile
pakkuma). Teine näide on rokokooajastust – 18. sajandist –, kui lihtväelasi õnnestus suuresti värvata vaid sunniviisil ja sedagi pahatihti üksnes ühiskonna heidikute
hulgast. Pole juhus, et hertsog Wellington kasutas veel
Napoleoni sõdade ajal oma sõdurite kohta põlastavat
ütlust scum of the earth (kõnts, pori).

On loomulik, et niisuguseid äärmusi vaadates küsime
endalt, mis on seesuguse kardinaalselt erineva suhtumise põhjus. Ei muu, kui inimeste praktilised vajadused
ja huvid ning nende seotus sõjameeste kastiga. Feodalism ja rüütlid tekkisid Rooma impeeriumi varemetel
tegelikult ei millegi muu kui peaaegu pidevas sõjaseisukorras olevate hõimude ning rahvaste ellujäämis- ja
tasakaaluotsingute tulemusena. Võime isegi öelda, et
see oli evolutsiooniline selekteerimisprotsess, mis julma valiku kaudu tõstis esile need, kellel oli sõdimiseks
(aga ka valitsemiseks) rohkem sobivaid omadusi kui
ühiskonnaliikmete kriitilisel massil tervikuna.
Ühiskond, mis on lakkamatus sõjaohus, ei saa olla tervikuna alalises mobilisatsiooniolukorras. Eriti mitte
väheproduktiivsest põllumajandusest sõltuv ühiskond.
Siit tuleneb ka see, miks varasem primitiivsetele ühiskondadele omane olukord, et kogu relva kanda suutev
meeselanikkond moodustab üldise maakaitseväe, ähvardas ühiskonda samasuguse, ehkki pehmema jätkusuutmatusega kui vägivaldsele vaenlasele sõjas allajäämine. Selles olukorras tuli leida praktiline ja efektiivne
lahendus. Lahendus seisnes spetsialiseerumises. Nii
nagu me tänapäeva demokraatias delegeerime riigijuhtimise õiguse valimistel rahvasaadikutele, nii delegeeriti Rooma riigi järgsetel sajanditel ja varakeskajal hõimu,
rahva, maa kaitsmine sellele spetsialiseerunud elukutselistele sõdalastele. Ülejäänud ühiskond seevastu ko10

hustus neid oma elu kaalule panevaid mehi materiaalselt toetama. Polnud ju rahvaste rändamise ja Euroopa
sünni aegsed esimesed kuningadki muud kui teistest
edukamad (ja ilmselt ka võimuahnemad) sõjapealikud.
Edukas kuningas ja võitlusvõimelised sõdalased tähendasid seega lihtsurelikele julgeolekut. See tõstis need
mehed ühiskonnas ka kõrgendatud au sisse.
Keskaja lõpuks olid olud täiesti muutunud. Varastest
rüütlitest olid kasvanud välja vanad aadlisuguvõsad,
sõjapealikest kuningadünastiad ning keeruliste suhetega hõimu- ja läänialadest riigid. Muutunud oli ka
sõda. Varased sõjad, mis kohati võisid olla totaalsed
hävitussõjad kogu vaenuliku hõimu mahatapmiseks,
olid asendunud dünastiliste sõdadega, mida väga sageli ei peetud mitte territooriumide hõivamiseks, vaid
oma dünastiliste võimupretensioonide teostamiseks.
Need sõjad jätsid nüüdseks juba liigendunud ja kihistunud ühiskonna liikmete valdava enamiku vaenutegevusest peaaegu kõrvale. Varakeskajaga ühine oli ehk
üksnes see, et nüüdki peeti sõda eelkõige elukutseliste
vahel. Ent erinevalt rüütlivägedest moodustusid sõjaväed sedapuhku (kui aadlikest ohvitserid välja arvata)
värvatutest. Et talupoegade enamik ega linnakodanikud näinud seesugustes dünastilistes sõdades enda
seisukohast midagi positiivset, boikoteeriti sõjavägede
komplekteerimist ja – kui selleks vähegi võimalust oli
– ka sõjapidamist ennast. Sõda segas ju saagikasvatust,
kauplemist ja liiklemist, sõja puhul koormati erakorraliste maksudega, sõda võis tekitada purustusi ja tuua
asjatuid ohvreid.
Pole siis imestada, et proportsionaalselt langes ühiskonna silmis ka sõduriameti maine. Inimeste kriitilise massi silmis oli sõda valitsejate mõttetu ja kulukas
eralõbu. Kui suurel määral niisugune suhtumine selsamal ajastul isikliku huvi tekkides muutus, näitab
fakt, et koloniaalvallutusi olid needsamad kaupmehed
ja pankurid, kes sõda Euroopas barbaarseks ja õigustamatuks pidasid, valmis finantseerima. Seega pole küsimus sellest, kas sõduri elukutse on kiidu- või põlastusväärne, üldsegi mitte sõduri elukutses endas, vaid
selles, kuivõrd kiidu- või põlastusväärseks peab seda
elukutset ühiskonna valdav enamik omaenda huvidest
ja seisundist lähtuvalt. Täna võib sõdur meile tunduda
barbaarse reliktina inimkonna vägivaldsest minevikust, aga juba homme osutuda ühiskonna kõige vajalikumaks, vältimatumaks ja austatavamaks liikmeks.
Niisugune on lihtsalt ajaloo kaalude kõikumine. KK!
KAITSE KODU! NR 8’ 2009
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Tiit Tõnts –

Nooremleitnant Tiit
Tõnts (keskel) vestlemas Vastseliina
valla kaitseliitlaste
Raul Tohvi (vasakul)
ja Urmas Juhkamiga.

Võrumaa aasta kaitseliitlane
Tekst: MARI-ANNE LEHT

vad kõik, et meie kompanii mehed
julgestavad aastaid Hauka laata
õrumaa maleva juhatus valis ja osalevad igal vallas korraldatatänavu aasta kaitseliitlaseks val üritusel, kuid vähem teatakse,
Antsla üksikkompanii pealiku et nad julgestasid lõppeval aastal
nooremleitnant Tiit Tõntsu, sest laulu- ja tantsupeol osalenud võtema tegevus tundus juhatusele rumaalaste majutuskohti,” kiidab
aasta kaalukaim. “Malevas teavad nooremleitnant Tõnts kompanii
Tiit Tõntsu kõik, sest ta on aktiiv- mehi. Varem on tema kompanii
ne, usaldusväärne ja mõistab Antsla julgestanud Tartus kristlikku lauluvallavanemana, et
pidu, löönud kaasa
alevas teavad Tiit Tõntsu
kohtadel peab Kaitväljaõppeüritusel
kõik, sest ta on aktiivne,
seliit olema tugev ja
“Tartu lukku” jne.
usaldusväärne ja mõistab Antsla Pronksiööl hoidtegus,” iseloomusvallavanemana, et kohtadel peab sid Antslas ja selle
tab malevapealik
kapten Kalev Ader
Kaitseliit olema tugev ja tegus.
ümbruses
korda
värsket rändkarika
just kaitseliitlastest
omanikku ja lisab, et oluline on ka abipolitseinikud, kelle ridadesse
see, et üksikkompanii pealik tun- kuulub ka Tiit Tõnts. “Kord kuus
neb oma vastutusala elanikke ja tal käin abipolitseinikuna patrullis,”
on nende toetus.
täpsustab ta.

V

M

MALEVA AKTIIVSEIM KOMPANII
Antsla kompanii on jätkuvalt Võru
maleva aktiivseim. “Piirkonnas teaKAITSE KODU! NR 8’ 2009

Antsla üksikkompaniis on üle 80
mehe, kellest ligi 60 tuleb kriitilistel
momentidel alati välja, ülejäänud ei
saa seda mujal töötamise tõttu alati

teha. Tänavu võeti just Antsla kompaniise vastu enim uusi liikmeid.
“16 võtsime vastu, neli avaldust ootavad elementaarse kontrolli läbimist,” annab Tõnts mõista, et kõiki
tahtjaid organisatsiooni ei võetagi.

ARGIPÄEVAST JA PIDUPÄEVAST
Antsla üksikkompanii meestel on
küll korralik lasketiir, kuid üle tee
asuv kunagine politseijaoskonna
hoone ei ole veel täielikult remonditud. Tänavu tehti maja väljastpoolt
ilusaks ja kui tuleval aastal raha leidub, saab see ka seest valmis.
“Et Antsla üksikkompaniil on tubli laskeinstruktor vanemseersant
Aivar Kroonmäe ja korralik lasketiir, saame palju laskmisega tegelda. Antsla õpilaste kõrval käivad
siin laskmas ka Mõniste, Urvaste ja
Varstu koolilapsed. Aastaid oleme
noortele ka laskevõistlusi korraldanud,” räägib Tõnts.
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Kahel päeval aastas – 24. veebruaril ja 23. juunil – on Antslas kaitseliitlased olenemata ilmast alati
väljas, sest ka kriisi ajal ei saa ilma
tujude järgi käituda. Pidulik rivistus
oli Antslas ka sellel 24. veebruari
hommikul, kui pealinnas otsustati
paraad põrguliku pakase tõttu ära
jätta. 23. juunil, võidupühal tunnustatakse tublimaid. Loomulikult
peab kompanii ka jõulupeo.

KAITSELIIT ANNAB HEAD ENERGIAT
Tõnts ütleb, et Kaitseliidu üritustel
saab ta juurde head energiat ja vabaneb vallavanema töös tekkinud
pingetest. “Kaitseliidu tegemised
erinevad vallajuhi omadest. Mul ei
tule õppustel ega muudel Kaitseliidu üritustel vallaasjad meeldegi,
sellepärast naasen sealt põhitööle
värskena,” täpsustab 1997. aastast
Kaitseliidu ridadesse kuuluv mees.

TEISED TEMAST
NOOREMVEEBEL JUHAN HÄRRA, KAITSELIIDU VÕRU MALEVA NOOREMINSTRUKTOR:
Antsla elanikuna tunnen Tiit Tõntsu aastaid. Tal on huumorimeelt ja ta oskab
inimestega suhelda. Aastaid tagasi pöördusin politseinikuna tema kui vallajuhi
poole paarikümne liitri bensiini saamiseks, sest naaberomavalitsuse juht ütles
ei. Tõnts vastas, et õigeks asjaks leiame selle koguse. Ja leidiski. Vahel tundub,
et ta võtab oma õlgadele liiga palju tööd ja sellepärast jääb mõnigi asi venima.
Otsekohese inimesena ta siis vabandab ja teeb ikka ära. Tiit Tõnts on juhiks
loodud, sest ta oskab kompromisse leida, koostööd teha ja vastutada.

MARIKA TIMOFEJEV, KAITSELIIDU VÕRUMAA MALEVA PERSONALIJUHT:
Tiit Tõnts paistab silma sellega, et tegeleb kogu aeg millegagi, on väga liikuv ja
rõõmsameelne. Kui ta staapi tuleb, suudleb ta alati siin töötavatel naiste kätt.
Kompaniipealikuks sai ta pärast
eelmise pealiku kapten Argo Laanemaa siirdumist tööle peastaapi.
“Laanemaal oli latt kõrgele tõstetud
ja ma ei tohi seda alla lasta,” lausub
ta. Seejärel naeratab ja lisab, et “vahel teeme kompaniis mõne meelest

hulle asju. Tänavu näiteks saime
kümnekesi ühel päeval pärast tööd
kokku, et võtta vanad puud maha”.
Tiit Tõnts valiti Võrumaa aasta kaitseliitlaseks ka 2002. aastal, mil ta oli
jätnud seljataha Kaitseliidu kursused Alus, Tartus ja mujalgi. KK!

Järva maavanem peab tähtsaks koostööd Kaitseliiduga
Tekst: TAIVE KUUSE, nooremleitnant

J

ärvamaa maavanem Tiina
Oraste külastas 27. novembril Kaitseliidu Järva malevat.
Kohtumisel sai ta ülevaate maleva
tegevusest ja sõnastas koos maleva
juhtkonnaga koostööplaane uueks
aastaks. 1. oktoobrist ametisse asunud Orastel oli huvi tutvuda Kaitseliidu Järva maleva staabi tööga ja
saada ülevaade organisatsiooni tegevusest. Ta viibis kõigepealt Türil
maleva staabis ja külastas seejärel
suvel avatud maleva õppekeskust
Lõõlas.
Kaitseliidu Järva maleva pealik major Arvi Niglas andis ülevaate maleva suurusest ja struktuurist, tegevuse eesmärkidest üldisemalt ja
konkreetsetest plaanidest lähitulevikus. Peatuti ka maleva vajadustel.
Maavanemale selgitati uue staabija tagalakeskuse ning lasketiiru vajalikkust. “Meie maleva suurimad
väärtused on inimesed, koostöövalmidus ja tegutsemistahe,” ütles major Niglas esitluse lõpul.
Maavanem Oraste kinnitas, et tugevatel alustel püsinud maavalitsuse ja Kaitseliidu koostöö jätkub
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Kaitseliidu Järva maleva pealik major Arvi Niglas selgitab Järvamaa maavanemale Tiina Orastele, millised on Kaitseliidu peamised eesmärgid ja väärtused.
kindlasti. Nii malevapealik kui ka
maavanem tõdesid, et omavalitsusjuhtide arusaam Kaitseliidust
ja selle tegevuse mõistmine aitavad arendada riigikaitselist tegevust Järvamaal. Otsustati, et seoses
omavalitsusjuhtide vahetumisega
on otstarbekaks korraldada valla- ja linnajuhtidele uuel aastal
riigikaitsekursus. Maavanema hinnangul peaksid omavalitsuste kriisikomisjonide töösse olema kaasatud ka kohaliku Kaitseliidu üksuse
esindajad.

Ühiselt vaadati läbi ka järgmise aasta tähtpäevakalender ja lepiti kokku,
kuidas mingit päeva tähistada. Näiteks otsustati, et 2010. aasta maakondlikud võidupüha pidustused
ehk maakaitsepäev peetakse Kareda vallas Peetris. Naiskodukaitse
Järva ringkonna esindajad kutsusid
maavanemat detsembris korraldatavale ringkonna taasloomise 10.
aastapäeva koosviibimisele. Täpsemalt loe Järva maavanema blogist
(http://jarvamaavanem.blogspot.
com). KK!
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Valgamaa malev kasvas eelkõige noorte võrra
Tekst: VELLO JASKA,
Kaitseliidu Valgamaa maleva
teavituspealik

K

aitseliidu Valgamaa maleva
kaitseliitlased marssisid 20. novembri õhtul lippude lehvides
ja trummide põrisedes läbi Otepää
linna Vabadussõjas langenud kangelaste mälestusmärgi juurde.

35 VASTSET KAITSELIITLAST
Mälestussamba juures ootasid neid
Valgamaa maavanema ülesandeid
täitev Kalev Härk, Valgamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees
Madis Gross, Kaitseliidu Valgamaa
maleva pealik kapten Rein Luhaväli, tulevased kaitseliitlased ja uudistajad. Valgamaa maleva väljaõppejaoskonna nooreminstruktor
vanemveebel Erik Hajetski kandis
malevapealikule ette, et ollakse valmis uute kaitseliitlaste tõotuse vastuvõtmiseks. 35 organisatsiooniga
liitujat, enamik neist noored, andsid tõrvikuvalgel vandetõotuse.
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku
Otepää Maarja koguduse vaimulik
Marko Tiirmaa pidas Otepää talvekirikus Kaitseliidu Valgamaa maleva 91. aastapäeva puhul asjakohase jumalateenistuse. “Kaitseliit on
meie kaitsetahte üks alustalasid,”
kinnitas ta ja lisas, et Kaitseliit on
aja jooksul muutunud üha paremaks, usaldusväärsemaks, tugevamaks.
Päevakohase jumalateenistuse järel õnnitles kapten Luhaväli Kaitseliidu ridadesse astunuid ja kinkis
igaühele neist Kaitseliidu Valgamaa
maleva juubeliraamatu.

TÄNUSÕNAD PARIMATELE
Seejärel tänati Valgamaa maleva parimaid. Kaitseliidu teenetemedali I
klassi pälvisid veebel Kalvi Kaart
ja nooremseersant Kaimo Vahtra.
Teenetemedali III klassi kavalerideks said reamees Martin Mäerand, reamees Germo Kalvet, Uno
Kikkas, Merle Laas, Madis Mõistus,
Ain Melk ja Leonid Liivamägi. Valgamaa maleva teeneteristi I klassi
KAITSE KODU! NR 8’ 2009

Kaitseliidu Valgamaa maleva aastapäeva üks pidulikumaid hetki oli see, kui kõlas Eesti
hümn.
vääriliseks peeti vanemseersant
Kalmer Kingot ja seersant Jaanis
Veskimetsa. Valgamaa maleva teeneteristi II klassi pälvisid reamees
Leo Libov, Rein Säinas ja Jaan-Kaarel Kukk. Lisaks said paljud kaitseliitlased tänukirja.

Valgamaa maavanema ülesandeid
täitav Kalev Härk soovis kaitseliitlastele maleva aastapäeva puhul õnne
ja avaldas veendumust, et Kaitseliidu Valgamaa malev maakonna ühe
põhilisema jõustruktuurina aina tugevneb. KK!

Torma üksikkompanii sai lipu
Tekst: ANDRUS VÄITS, nooremseersant,
Kaitseliidu Jõgeva maleva Torma üksikkompanii pealik

K

aitseliidu Jõgeva maleva Torma üksikkompanii 1. novembril õnnistatud lipu
üksusekülg sarnaneb ennesõjaaegse Torma malevkonna lipu omaga, malevakülg on pärit Jõgeva maleva uuelt lipult. Torma üksusele lipu annetamist
toetasid rahaliselt Torma ja Saare valla ning Mustvee linna volikogud ja omavalitsused, samuti Torma Põllumajandusosaühing ja Folie MP AS.
Lipu õnnistamistalituse viisid Torma kirikus läbi Torma Maarja koguduse õpetaja Mehis Pupart ja Kaitseliidu peakaplan Aivar Sarapik. Naela lõid lipuvardasse Kaitseliidu Jõgeva maleva pealik kapten Janno Rosenberg, maavanem
Viktor Svjatõšev, Torma vallavolikogu esimees Meeri Ottenson ja vallavanem
Riina Kull, Saare vallavolikogu esimees Aivar Kütt ja vallavanem Jüri Morozov
ning Torma Põllumajandusosaühingu esimees Ahto Vili, Torma üksikkompanii
esindajana Väino Joosua, uue lipu idee algataja Ülo Pärn ning Noorte Kotkaste ja Kodutütrde Torma rühma esindajad. Teenistusel mängis Jõgeva maleva
ja Torma valla ühendorkester maleva
vaimuliku nooremleitnant Raino Kubjase juhatusel.
Annetajate nimel andis lipu Kaitseliidu
Jõgeva maleva pealikule kapten Janno
Rosenbergile üle Saare vallavanem
Jüri Morozov. Torma kaitseliitlaste
nimel võttis lipu vastu üksikkompanii
pealik, Mustvee konstaablijaoskonna juhtivkonstaabel nooremseersant
Andrus Väits. KK!
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Kaitseliidu langevarjurid võistlesid Portugalis
Tekst: MIHKEL HAUG,
leitnant, Kaitseliidu peastaabi
staabiohvitser

du langevarjurite heaks traditsiooniks ja aasta-aastalt oleme ka üha
paremaid tulemusi saavutanud.

ortugalis Tancose linnas asuvas sõjaväe langevarjurite koolis peeti novembri lõpul 30.
rahvusvahelised Euroopa sõjaväe
langevarjurite koolide meistrivõistlused (Challenge Inter Écoles de Parachutisme; CIEP).

EESTLASTE NELI VÕISTLUST

P

Võistluste ajalugu ulatub 1979. aastasse, mil Prantsusmaal Pau’s asuv
sõjaväe langevarjurite kool kutsus
naaberriikide sõsarkoolid võistlema. Ürituse eesmärgiks on lisaks
võistlemisele erialaste kogemuste
vahetamine, informatsiooni levitamine ja kohaliku kultuuri tutvustamine. Võistlus on laienenud üleeuroopaliseks ja korraga on sellel
olnud osalejaid kuni kuueteistkümnest riigist.
Võisteldakse viiel alal (täpsushüpped dessantvarjuga, täpsushüpped
sportvarjuga, laskmine, sõjaväeline
takistusujumine sõjaväevormis ja
orienteerumine), milles peetakse
arvestust nii individuaalselt kui ka
meeskondlikult. Eesti sai esmakordse võistluskutse 2006. aastal.
Esmalt kahtlesime, kas üldse läheme, sest meie teeninguvõimalused
olid nadid, kuid otsustasime siiski
proovida ja kogemuste saamiseks
kohale sõita. Sellel võistlusel osalemine on nüüdseks saanud Kaitselii-

oli nooremseersant Väino Ellamiku
individuaalvõit orienteerumises.

MASUAJA SÄÄSTUVÕISTLUS

Esmakordselt võistlesid eestlased
2006. aastal Prantsusmaal Pau’s.
See oli kõva proovikivi, sest me ei
teadnud enne võistlusest suurt midagi ja pidime kõike käigult õppima.
Esimesel korral tegime kohe ajalugu, sest Eesti võistkonna liikmena
võttis esmakordselt kogu võistluse
26-aastase ajaloo jooksul sellest osa
naisvõistleja. Veebel Kertu Simson
ei suutnud küll parimate meestega
tempot hoida, kuid ta polnud ka viimane ja mõnigi mees pidi tunnistama naislangevarjuri paremust.
Teist korda võistlesime langevarjurite koolide võistlusel Saksamaal.
Olime juba suurema ettevalmistusega ja meie tipptulemus oli veebel
Eero Säde individuaalne esikoht
täpsushüpetes dessantvarjuga.
Kolmas kord oli meil võimalus
osaleda Belgias peetud võistlustel.
Sealne langevarjurite kool on üks
omapärasemaid Euroopas. Nimelt
kasutavad nad langevarjurite baaskoolituseks sooritatavate hüpete
tegemiseks heeliumiga täidetud
õhupalli, mida juhitakse vintsi abil
maast. Hüpe pallilt oli eriline kogemus kogu Eesti meeskonnale. Eestlaste parimaks tulemuseks Belgias

Tänavune võimeteproov peeti pärast mitmete riikide pikki ponnistusi (põhjuseks mõistagi majandusraskused) võistlust korraldada
lõpuks Portugalis. Et jõukatsumise
teokssaamine oli viimase hetkeni küsimärgi all, oli võistluse ajaks
osalemisest teada andnud ainult
11 riiki. Kohale tulid aga vaid üheksa riigi (peale Eesti ja võõrustajate
Belgia, Küpros, Iirimaa, Prantsusmaa, Saksamaa, Hispaania ja Rootsi) esindused, kes panid võistlustel
osalemiseks välja kuus võistkonda.
Seega tulid läbi aegade tipptulemusi näidanud suurriikide professionaalsed võistkonnad. Nimelt on
suurtel langevarjurite koolidel võimalus hoida palgal esindusmeeskondi, kelle igapäevatööks ongi
enda vormishoidmine võistlusteks
ja esindusülesannete täitmiseks
kogu maailma ulatuses. Nii koguvad koolid teavet ja reklaamivad
oma võimalusi teistele.
Nagu öeldud, koosneb võistlus
viiest spordialast ja kattub mõnes
osas sõjaväelise viievõistlusega,
kuid peaaegu kõikidele ühisaladele
on midagi lisatud. Tänavu olid Eesti meeskonnas lisaks siinkirjutajale
vabatahtlikud kaitseliitlased ja aktiivsed langevarjurid veebel Eero

Foto: MIHKEL HAUG

Foto: IVAR KALJULA

Siim Põdra, Eero Säde, Raul Rajang ja Viido Naruskberg lennukis
Casa 295 sportvarjudega sooritatava täpsushüppe ootel.

Raul Rajang, Siim Põdra, Eero Säde, Väino Ellamik, Viido Naruskberg ja Tanel
Trumm Portugali langevarjurite kooli sümboli juures Euroopa langevarjurite koolide meistrivõistluste avamisel.
14

KAITSE KODU! NR 8’ 2009

SÕJAVÄESPORT
Säde ja reamees Raul Rajang, nooremseersant Väino Ellamik, Viido
Naruskberg, Tanel Trumm ja Ivar
Kaljula Kaitseliidu Tallinna malevast ning reamees Siim Põdra Kaitseliidu Sakala malevast.

UJUMINE POLNUD EESTLASTE TRUMPALA
Esimeseks võistlusalaks oli 50 m
takistusujumine, kus tuli kanda
Portugali sõjaväe vormi. Siin Eestil millegi üle uhkust tunda polnud
– meie parim saavutas 19. koha (aeg
0:52.56). Ujumine sõjaväevormis
on juba iseenesest raske ülesanne,
kuid ületada ka rajal olevad takistused nii, et ei kasuta basseini põhja
tuge, on eriti keeruline.
Esimesed kaks takistust on lihtsad
poomid, neist üks tuleb ületada
ja teise alt peab läbi sukelduma.
Kolmemeetrise restikujulise takistuse alt tuleb samuti läbi sukelduda. Kõige suuremaks ja raskemaks
ülesandeks on umbes 50 cm kõrgusele veepinnast tõstetud laud, mille
peale tuleb otse üles ronida. Ei ole
seina ega mingit muud tuge, mille
abil end üles aidata, seega tuleb end
puhtalt jõu abil läbimärjas sõjaväevormis hõljuvale lauale vinnata. Viimaseks takistuseks on jälle poom,
mille alt peab läbi sukelduma.

LASKMINE JA DESSANTVARJUHÜPPED
Teiseks alaks oli laskmine, kus kasutati eestlastele tuttavat relva Galil
ARM. Lasti püsti, põlvelt ja lamades
laskeasenditest 150 m kauguselt
20x30 cm suurust rindkere kujutist.
Igast asendist tuli sooritada 10 lasku
ja iga tabamus läks arvesse kui üks
punkt. Eesti võistlejad olid sel alal

LANGEVARJURITE KOOLIDE VÕISTLUSTE ALAD






Täpsushüpe dessantlangevarjuga (maandumisala 400x100 m).
Täpsushüpe sportlangevarjuga (maandumisala 16 m diameetriga ring).
Takistusujumine 100 m sõjaväe vormis.
Laskeharjutus.
Orienteerumine (kaart 1:10 000).

tunduvalt edukamad: teise koha
saavutas nooremveebel Siim Põdra
ja kolmanda veebel Eero Säde. Mõlemad said tulemuseks 25 punkti,
end pingereas said määravaks erinevatest asenditest lastud parimad
punktid. Teised meie võistlejad
saavutasid vastavalt 10., 17. ja 30.
koha, mis kokkuvõttes andis Eestile
meeskondliku teise koha võõrustajamaa Portugali järel.
Kolmandaks alaks oli täpsushüpped dessantvarjuga, kus eesmärgiks
oli tabada maandumisalal märgitud
100x400 m kasti keskjoont. Võistluse teeb raskeks asjaolu, et kuna dessantvari on peaaegu juhitamatu,
peab iga meeskond andma lendurile eelnevalt juhised kursile lendamiseks ja valima ise väljahüppekoha. Seega määrab tulemuse lenduri
väljahüppekursile juhendamise oskus. Parima eestlasena sai reamees
Raul Rajang Tallinna malevast sellel
võistlusalal individuaalarvestuses
teise koha (7,6 m kahe hüppe kogusumma mõõdetuna keskjoonest).

EBASOODSAD VÕISTLUSREEGLID
Neljandaks alaks olid täpsushüpped sportvarjuga. Eestlaste kurvastuseks viidi võistlusreeglid vastavavusse maailmameistrivõistlustel
kasutatavatega ja see tähendas, et

suurim lubatud eksimus keskmärgist oli 16 cm. Eesti meeskond on
varustuse puuduse tõttu kasutanud
täpsushüppe harjutamiseks tavalisi
õpilaslangevarje. Sellel aastal saime
küll abi Soomest ja Rootsist, kuid
treeninguaeg jäi liiga lühikeseks. Ka
polnud langevarjud kõige uuemad.
Sama probleem vaevas ka Belgia
meeskonda, sest nemad saavad kasutada ainult taktikalisi treeningulangevarje. Seetõttu jagasid Eesti ja
Belgia viimast kohta nii meeskondlikult kui ka individuaalselt.
Võistluste järel korraldatud langevarjurite koolide esindajate seminaril oli kõnealune teema arutlusel
ja otsustati järgmisel aastal muuta
taas võistlusreegleid, et ka vaesemate riikide võistlejatel oleks atraktiivne ja huvitav kõikidel aladel
osaleda.

VIGASTUSE KIUSTE ORIENTEERUMISRAJALE
Viimaseks alaks oli orienteerumine,
kus kasutati sportliku tsiviilorienteerumise reegleid. Eesti üritas sellel alal kaitsta mullu Belgias saavutatud võitu. Kahjuks vigastas meie
tiitlikaitsja nooremseersant Väino
Ellamik langevarjuga maandudes
jalga ja seetõttu oli juba enne võistlust selge, et Eesti seekord esikohta
püüdma ei lähe. Küll aga saavutas

Foto: PADILHA FERNANDES

Foto: MIHKEL HAUG

Portugali sõjaväelased sooritamas vabalangemisega erihüpet koeraga.

Viido Naruskberg sooritamas sportlangevarjuhüpet lennuki Casa 295
küljeuksest.
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Eesti meeskond saab Portugali meeskonnalt Portugali langevarjuri märgid.
veebel Eero Säde ajaga 54 minutit
30 sekundit neljanda koha ning tiitlikaitsja ise sai valuvaigistite toime
all läbitud rajal ajaga 1 tund 5 minutit ja 51 sekundit 11. koha. Veel saavutasid meie meeskonna liikmed
23., 26. ja 29. koha.
Võistlusel saavutatuga võib rahule jääda, sest tulemused on aastaaastalt paranenud. Praegu on kogu
meeskonnal puudu stabiilsusest.
Meil on igal alal paar väga head
sportlat, kahjuks ei suuda nad teistel aladel sama hästi esineda ja see
jätab Eesti üldkokkuvõttes jagama
viimaseid kohti. Siiski said võistlejad uusi kogemusi, sest langevarjuhüpped tuli sooritada uue varustusega ja uuelt õhusõidukilt. Ka
tutvusime kohaliku langevarjurite
kooli varustuse ettevalmistamise
ja langervarjurite koolitamise tingimustega ning saime näpunäiteid
hüppe ettevalmistusetappide parandamiseks. Omalt poolt saime
näidata varulangevarju pakkimiseks valmistada lastud abivahendeid, mis äratasid suurt tähelepanu
kõikide instruktorite seas kui kasulikud, lihtsad ning aega ja varustust
säästvad tööriistad.

hiliseks mureks on kõikidel riikidel
paraku raha. Samuti on viimasel
ajal probleemiks tsiviillangevarjuspordi kiire areng, mistõttu on kaitseväelastest langevarjuasjatundjad
lahkunud tsiviilettevõtetesse. Samas
on mõned riigid seda olukorda ka
positiivselt ära kasutanud. Portugali
langevarjurite kool hakkas eelmisest
aastast uuesti ise oma värbamist korraldama ja juba on jõutud selleni, et
lisaks oma vajadusele täidetakse ka
osa kaitseväe värbamisvajadusest.
Saksamaa kooli esindaja rääkis langevarjude kasutamise muutumisest
sõjanduses, kus dessantlangevarjuhüppe oskus on elementaarne, kuid
põhirõhk on suurtelt kõrgustelt
sooritatavatel erivarustusega vabalangemishüpetel ja mehitamata
langevarjude kasutamisel erivarustuse toimetamiseks sihtmärgini.
Portugali kooli eripära oli langevarjuhüpped erikoolituse saanud koertega. Koerad on valmis sooritama
nii dessanthüppeid kui ka vabalangemishüppeid. Ühel koeral on lubatud sooritada kuni 40 hüpet, millest kümme kulub treeninguks ning
ülejäänud 30 pädevuse hoidmiseks
ja valmisoleku tagamiseks.

TEOREETILINE ARUTELU

PORTUGALI HÄRJAVÕITLUS

Võistlusega paralleelselt peeti ka
sümpoosion, kus langevarjurite
koolide esindajad rääkisid oma kogemustest langevarjude ja nende
rakendamisega tänapäeva sõjaväes
ning langevarjundusest üldiselt. Põ-

Kõik CIEPi võistlused, kus Eesti
meeskond on osalenud, on olnud
erinevad, kuid kõigi tähtis osa jõukatsumise kõrval on olnud kohaliku
kultuuri tutvustamine. Et tänavune
läbiviija oli Portugal, tutvustati pik-
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Veidi ajalugu: Kertu Simson saab Prantsuse
langevarjurite kooli ülemalt eriauhinna kui
esimene CIEP-l osalev naisvõistleja.
kade traditsioonidega härjavõitlust.
Portugali härjavõitlus erineb Hispaania omast selle poolest, et härg tuleb
ainult neutraliseerida ja seejärel jälle
vabadusse lasta. Kui matadoorid olid
esinenud, demonstreerisid kohaliku
langevarjurite kooli instruktorid, et
härgadest peaksid kõik võitu saama.
Et väliskülalised olid jätkuvalt pisut
hirmul, näitasid oma oskusi kohalikud naisinstruktorid. Seejärel ei
püsinud välisdelegatsioonid enam
pinkidel ja kordamööda käidi härjaga jõudu proovimas.
Kogu üritus korraldati võistlusena ning kohalikud matadoorid ja
pealtvaatajad tunnistasid kõige põnevamaks ja vaatemängulisemaks
eestlaste etteaste. Nimelt jättis meie
areenilt lahkumise taktika ja kiirus
soovida ning sellest tulenevalt saime tavalise ühe korra asemel ühe
ja sama pulliga jõudu katsuda kolm
korda. Igatahes andis see enese
proovilepanek nii palju adrenaliini,
et pikal koduteel Portugalist Eestisse tuli härjavõitluse teema ikka ja
jälle jutuks.
Järgmised langevarjurite koolide
võistlused korraldatakse 2010. aasta juuni lõpul Hispaanias. Sinna on
oodatud ka Kaitseliidu meeskond.
Seega on veel võimalus end treenida ja osaleda sellel väga põneval ja
oskusi nõudval jõukatsumisel. KK!
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Luure kui pusle IX

ISTAR-süsteem paneb pusle kokku
Tekst: RIHO ÜHTEGI, major

M

õni aeg tagasi ühel rahvusvahelisel õppusel luureohvitserina osaledes sattusin kimbatusse, et
kuidas saan informatsiooni operatsioonialast
väljapoole jääva huvipiirkonna kohta. Taani kolleeg
tegi mu mure peale imestunud nägu. “Sul on ju ISTARsüsteem!” hüüatas ta. “Kasuta seda!” ISTAR-süsteem on
muutunud justkui omamoodi võluväeks, kõikenägeva
ja -teadva luure sümboliks. Kui räägitakse tõhusast eelhoiatussüsteemist, on selleks ISTAR-süsteem. Kui on
vaja juhtida lahingut, aitab seda teha ISTAR-süsteem.
Kui on vaja pärast lahingut kahjusid hinnata, sobib
ka selleks suurepäraselt ISTAR-süsteem. Kui aga asjaomastelt küsida, et mis see ISTAR-süsteem on, antakse
erinevaid ja kohati vastukäivaid vastuseid. ISTAR-süsteem on justkui võlur Merlin kuningas Arthuri lugudest,
keda kõik teadsid, kuid keegi õieti ei tundnud. Käesoleva, selle luureteemalise sarja viimase artikli eesmärk
ongi selgitada ISTAR-süsteemi olemust.

LUURE JUHIB OPERATSIOONE
Tänapäeva sõjapidamises on luure osa märkimisväärselt kasvanud. Kui veel mõne aasta eest ei teadnud paljud sõjaväelased spetsiifilisi luurele omaseid nimetusi,
siis tänaseks pole enam vormikandjat, kes ei teaks, mis
asi on näiteks recce (Kanada ja Briti lühendvorm sõnast reconnaissance, eesti k kohaluure), OSINT (open
source intelligence, eesti k luure avalikust allikast) või
AWACS (airborne warning and control system, eesti k
lennupõhine eelhoiatuse ja õhuruumi juhtimise süsteem). Samas, mida enam on meie kasutuses erinevaid
luureteabe kogumise vahendeid, seda rohkem on meil
vaja saabuva info tulvas orienteeruda, seda selekteeri-

ISTAR ÜKSUSE ÜLESEHITUS
Kõrgem
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õhuk (UAV)

Radar

Sensorid
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da, analüüsida ja selle põhjal järeldusi teha. Siin ei piisa
enam staabi luureosakonna tööst, sest neil on planeerimise või operatsiooni juhtimise protsessis niigi piisavalt tegemist. Järelikult on vaja eraldi analüüsivõimekust. Kombinatsiooni, kus erinevad teabekogumise
vahendid on ühendatud luureanalüüsi võimekusega,
nimetataksegi ISTAR-süsteemiks. Tänapäeval räägitakse ISTAR-süsteemist nii strateegilisel kui ka taktikalisel
tasandil, kuigi alles hiljuti näis luureanalüüs olevat operatiiv- ja strateegilise tasandi pärusmaa. Peamisi põhjusi, miks luureanalüüs on jõudnud madalamate tasandite üksusteni, on kaks.
ida enam on meie kasutu- Esiteks, nüüdisaegses
ses erinevaid luureteabe sõjapidamises minetavad suured üksused üha
kogumise vahendeid, seda
rohkem on meil vaja saabuva enam tähtsust ja väikeinfo tulvas orienteeruda, seda üksuste osa lahingupidamises on tohutult kasselekteerida, analüüsida ja
vanud. Teiseks, luure on
selle põhjal järeldusi teha.
omandamas üha enam
juhtivat osa sõjalistes
operatsioonides, järjest enam viiakse läbi operatsioone, mille eesmärgiks on luureteabe hankimine.

M

Sõjanduses kasutatakse tihti kõlavaid tähekombinatsioone ja ka ISTAR pole mingi erand.1 Täheühend ISTAR tähendab luure(analüüsi) (intelligence), seire (surveillance), sihtmärkide kinnistamise (target acquisition)
ja kohaluure (reconnaissance) süsteemi, kus informatsiooni kogutakse võimalikult paljude vahenditega. Need
vahendid võivad alata lihtsalt vahisõdurist vaatluspostil ja ulatuda kosmoses asuvate luuresatelliitideni välja.
Samas pole ISTAR-süsteemi kogumisvahendid täpselt
määratletud, nendeks võivad olla strateegilisel tasandil
kosmosetehnika, kõrgtehnoloogilised luurelennukid ja
-laevad, taktikalisel tasandil raadioskännerid, mehitamata õhukid (unmanned aerial vehicle, UAV), sensorid, radarid ja spetsiaalsed luureüksused, aga ka lihtsalt
tavaüksuste luurepatrullid ja staatilised vaatluspostid. Mis tingimata ISTAR-süsteemi puhul olemas on,
on luureanalüüs. ISTAR-süsteemi peamine mõte ongi
erinevate kogumisvõimete sidumine neid ühendava
analüüsiga. ISTAR-süsteemi abil kogutakse pusletükid
kokku ja analüütikud liidavad need terviklikuks pildiks.
Mida rohkem on meil pusletükke (kogumisvahendeid),
seda terviklikuma pildi saame.

STRATEEGILINE JA TAKTIKALINE ISTAR-SÜSTEEM
Kui tavaliselt tähendab ISTAR-süsteem laia kogumisvõimega luuresüsteemi, siis üsna levinud on selle nimetuse kasutamine ka vastava ülesandega üksuste liigitamisel. Nii võib suuremate üksuste koosseisu kuuluda
näiteks ISTARi pataljon või ISTARi kompanii (või es17
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ISTAR-süsteemi kasutamiskeskkond strateegilises dimensioonis.
kadron). Sel juhul on tavaliselt tegu üksusega, kuhu on
koondatud spetsiifilised luurevõimekused, nagu elektronluure (electronic intelligence, ELINT), andurluure
(measurement and signature intelligence, MASINT) ja/
või piltluure (imagery intelligece, IMINT). Kõige tüüpilisem luurevõime, mida
ombinatsiooni, kus
ISTARi üksused omavad,
erinevad teabekogumion mehitamata õhukid.
se vahendid on ühendatud
Ainult radariga üksust ei
peeta tavaliselt ISTARi
luureanalüüsi võimekusega,
üksuseks, kuid näiteks
nimetataksegi ISTARiks.
radari ja erinevate sensoritega varustatud õhusõidukit nimetatakse ISTARi
luurevahendiks küll. Seega võib täheühendit ISTAR
kasutada ka luurevahendi funktsiooni märkimiseks (ISTARi lennuk, ISTARi laev jne).

K

Et kindlaid ettekirjutusi ISTARi üksuste koosseisu kohta ei ole, võivad need olla igas riigis erinevad.2 Siiski on
need üksused enamjaolt väga tehnikapõhised. Peamine
erinevus taktikalise ja strateegilise ISTAR-süsteemi va-

Mehitamata õhuk Watchkeeper WK-450 on tänapäeva ISTAR-süsteemi
element.
hel seisnebki tehnikas, mis luuresensorid ja -seadmed
vastase juurde viib. Taktikalisel tasandil on kõige tüüpilisem ISTARi vahend mehitamata õhuk, sest UAVde
valdkond on maailmas üks enim välja arenenud tehnilise luure valdkond.
Ka Eesti arendas mõned aastad tagasi oma UAV-projekti, kuid praeguseks on jõutud otsusele, et kiiret mehitamata õhukite vajadust on lihtsam lahendada juba
praktikas järele proovitud UAV ostmisega.
ISTARi UAV-le on paigutatud peale IMINT-seadmete
tavaliselt ka MASINT-seadmed. Paljudes riikides tegeldakse kõrvuti UAVga ka mehitamata maakulguri (unmanned ground vehicle, UGV) arendamisega, mille üks
kasutusvaldkond on taas luure. Strateegilisel tasandil
kasutatakse keerulisemat tehnikat, näiteks luuresatelliite, aga ka spetsiaalseid ISTARi lennukeid ja laevu.
Kõrgema tasandi tehnika muutub küll keerukamaks,
kuid tehnikale paigaldatud
luureseadmete põhimõtted
on ikkagi needsamad mis
taktikalisel tasandilgi.

ISTAR-SÜSTEEMI VARIATSIOONID

Lennupõhine eelhoiatuse ja õhuruumi juhtimise süsteem (AWACS) ning luurelennuk Nimrod kooslennul
Suurbritannia kohal.
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Tavaliselt ei peeta AWACSit
ISTAR-süsteemiks, küll aga
näiteks luurelennukeid Nimrod ja U2. Samas võib AWACS
koos Nimrodiga moodustada
ISTARi üksuse. Tegelikult on
ka taktikalisel tasandil olukord sama: kohaluureüksus
üksi ei ole ISTAR-süsteem,
kuid kui see on integreeritud suuremasse üksusesse,
kus on ka teisi (tehnilisi)
luurevahendeid, võivad nad
koos moodustada ISTARsüsteemi. Kõige aluseks aga
jääb ikkagi luureanalüüsi kui
komponendi olemasolu. Kui
seda pole, ei ole tegu ka päris
ISTAR-süsteemiga.
KAITSE KODU! NR 8’ 2009
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Mehitamata maakulur Saturn on robotsõiduk, mida kasutatakse andurluures.
Nimetusel ISTAR on terve rida variatsioone, osa neist
rõhutab ISTAR-süsteemi spetsiifilisi aspekte. Nii on USA
relvajõududes tavaliselt kasutusel ISRi (intelligence, surveillance, reconnaissance) üksused, keda kasutatakse
põhiliselt luure juhitavateks operatsioonideks informatsiooni hankimiseks peamise eesmärgiga minimeerida
inimkaotusi. ISRi üksusi kasutati efektiivselt Kosovos,
Iraagis ja kasutatakse praegu ka Afganistanis.
ISTAR-süsteemi koguvat komponenti nimetatakse tavaliselt STARi üksuseks (surveillance, target acquisition, and
reconnaissance). I-tähe puudumine nimetusest näitab, et
üksuses puudub luuäheühend ISTAR tähendab
reanalüüsi võimekus.
luureanalüüsi (intelligence),
USA sõjaväes kasutaseire (surveillance), sihtmärkide
takse selliste üksuste
puhul tähekombinatkinnistamise (target acquisiooni RSTA (reconsition) ja kohaluure (reconnaissance, surveillance
naissance) kombinatsiooni.
and target acquisition),
merejalaväes ka STA (surveillance and target acquisition).
STA üksuste puhul on tavaliselt tegu küll väga spetsiifiliste ja piiratud ülesannetega üksustega, nagu näiteks STA
snaiprid, suurtükiväe STA, STA patrullid jne. RSTA võib
endas koondada erinevaid STA üksusi.

T

Üha enam võib kohata keerulist tähekombinatsiooni
C2ISTAR või C4ISTAR. Mõlemal puhul on tegu juhtimise ja luure ühendsüsteemiga. Teatavasti tähendab
siinkohal C2 juhtimist (command and control), C4 aga
juhtimist koos side ja arvutisüsteemidega (command,
control, communications, and computers). Ka need
arengud näitavad, et luurest on saanud juhtimise oluline osa. KK!
1

2

I-täht tähendab Yerkesi tähtede spektraalses klassifikatsioonis
superhiidu, sõna star aga inglise keeles lihtsalt tähte. Samas kõlalt
ISTARile sarnast nime Ishtar kandis Babüloonia jumalanna, keda
seostati planeet Veenusega.
Näiteks inimluure (human intelligence, HUMINT) ja sideluure
(communications intelligence, COMINT) eriti tihti ISTAR-süsteemi ei kuulu. Põhjus on ilmselt selles, et mõlemad valdkonnad on
ülimalt sensitiivsed ja kaitstud eriti kõrge saladusastmega, mistõttu neid käsitletaksegi tihti eraldi. Samas pole see mingi kindel
reegel, sõltudes väljakujunenud põhimõtetest ja õiguslikust korraldusest.
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Uus-Meremaa armee ISTAR-süsteemi katselabor katsetamas mehitamata õhukit.

“LUURE KUI PUSLE” KOKKUVÕTTEKS
Tekst: RENE TOOMSE, kapten
Kogu mööduva aasta oleme vaadelnud peamisi luurevaldkondi ning kirjeldanud nende ülesandeid ja võimeid.
Iga valdkond omaette suudab koguda infot ja seeläbi panustada analüüsi, kuid ISTAR-süsteemi üks peamisi omadusi on erinevate valdkondade ühendamine, mis võimaldab erinevatelt anduritelt saadud infot, sh ka sama infot
vaadelda erinevate nurkade alt. See omakorda muudab
saadud teabe mitmekülgsemaks ja võimaldab teha täiendavaid, ulatuslikumaid – ja mis peamine – tõenäolisemaid
prognoose.
Mida kõrgema tasandi luurega on tegemist, seda keerulisemaks ja ettearvamatumaks muutub vastase tegevus.
Kui taktikalisel tasandil juhib tankiroodu ülem oma üksust doktriini järgi ja muutub seetõttu suhteliselt lihtsalt
ettearvatavaks, siis operatiiv- ja strateegilisel tasandil
juhitakse tegevusi juba täiesti militaarvaldkonnast väljajäävate eesmärkide ja tahte põhjal. See omakorda nõuab
analüütikutelt lisaks ulatuslikule valikule mitmesuguste
luurevahendite hulgast ka põhjalikke teadmisi poliitikast,
sotsioloogiast ja muudest teadustest, millel on oluline
mõju vastase otsustusprotsessidele.
ISTAR-süsteem ongi see “puslemeistrite” ja tegevuste
kogum, mida me oma luureartiklites oleme kirjeldanud.
ISTAR-süsteemi tulemuseks on tervikpilt, mille poole me
erinevate luurevaldkondade ja -süsteemide abil püüdleme. Seega on ISTAR-süsteem protsess, üksused ja
vahendid, mis integreeritakse ja sünkroniseeritakse luuretsüklisse, täitmaks mitmesuguseid hoolikalt planeeritud luureinfo kogumise ülesanded eesmärgiga anda ülematele võimalikult laiad teadmised olukorrast ja aidata
neid edasise tegevuse otsuste langetamisel.
Kõige olulisemal kohal on siinjuures I-täht, mis tähendab, et protsess, mida läbi viiakse, on täielik, ühendades
kõik erinevate luurevahendite abil kogutud luureandmed
analüüsi rakendades tervikpildiks, pakkudes nii kõige
tõenäolisema tulevikuhinnangu. KK!
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Orkaanide tõenäolisusest Eesti läänerannikul
Tekst: ERIK REINHOLD

O

rkaanidest on eestlased harjunud lugema pigem välisuudiste
rubriigist. Ent juba neljandat
aastat kuuleb selle koleda, kuid
meist mõnusalt kaugusel möllava loodusnähtuse nime ka seoses
Kaitseliiduga. Sügis toob orkaani
Kaitseliidu läänepoolsete malevate
õuele – ja seda palju meeldivamate

tagajärgedega kui ühelt tõeliselt orkaanilt oodata on.

teha head riigikaitsetööd kasvab
eeskujuväärtusega tulemus.

SUITSUNURGAS VÄLJAKÄIDUD IDEE

TASA SÕUAD, KAUGELE EI JÕUA

Selle loo algus viib meid 2006. aasta
septembrisse, mil Noarootsi kadakate vahel Roostas tähistati Lääne
maleva loomise aastapäeva. Suitsunurka kogunenud ohvitseride hulgas
võeti üles arutelu, mille teemaks aasta lõpul kasutamata jääma kippuvad
väljaõpperessursid ja mure kaitseliitlaste pärast, kes terve aasta jooksul
Kaitseliidu tegevuses erilist aktiivsust üles polnud näidanud. Peaks ju
ometi leiduma ressurssidele mõistlik
kasutus ja kaitseliitlastele meeldiv
võimalus oma tegusust näidata.

Loomulikult ei sündinud “Orkaan”
tühjale kohale. Seljataha jäänud
pataljoni mastaabis territoriaalkaitseõppus Pärnumaal, mitmed
reservväelaste õppekogunemised
ja osalemine kaitseväe suurõppustel “Kevadtorm” andsid vajaliku
kogemustepagasi, millele korraldajatel oli julge toetuda. Niisiis ei
alustatud sedakorda tasa ja targu
tillukese katseprojekti või kaardiharjutusega, vaid söandati kohe
korraldada pataljoni taseme õppus. Esimesel Pärnumaal korraldatud “Orkaanil” osalesid Pärnumaa
Seal käis Lääne maleva pealik major ja Läänemaa malevad kompaniiga,
Arnold Juhans välja idee korraldada Saaremaa malev rühmaga. Vastaaasta lõpul kolme
se imiteerimisega
ääne maleva pealik major
lääneranniku maoli ametis tänaArnold Juhans käis 2006. aastal seks ajaloohõlma
leva suurem ühisvälja idee korraldada aasta lõpul
õppus. Ideel oli juläinud Pärnu ükmet. Ja nagu klaver
sik-jalaväepatalüks suuremahuline ühisõppus ja
põõsast oli samasjoni ajateenijatest
haarata sinna kõigi kolme lääse suitsunurka ilkoosnev kompaneranniku maleva üksused.
munud ka värskelt
niisuurune üksus.
ametisse astunud Kaitseliidu ülem,
kellelt ideele ka toetus saadi. Ühis- Selliste mõõtmetega õppus andis
õppuseidee otsustatigi teoks teha Kaitseliidu vabatahtlikele pealikele
ja esimesena võttis asja korraldada unikaalse võimaluse juhtida oma
allüksusi oluliselt reaalsuslähedaPärnumaa malev.
mas keskkonnas kui tavapärased
Juba koduses Pärnumaa maleva rühmaharjutused. Paljud rühmasuitsunurgas pakkus tollane instruk- pealikud said just “Orkaanil” esmator, tänane väljaõppeülem kapten kordse kogemuse rühma juhtimiKristian Kivimäe õppusele nimeks sest reaalselt tegutseva kompanii
“Orkaan”. Tegu polnud tühja jutuga koosseisus ja kompaniiülematele
– septembris õhku visatud ideest sai oli see ilmselt esimene võimalus
sama aasta detsembris enam kui 300 tunda omal nahal täismahus komposalejaga suurõppus. Niisiis oli kahe lekteeritud kompanii lahingus juhkorraliku suitsupausi tulemusena timise raskust.
sündinud väljaõppeüritus, millest
tänaseks on saanud Pärnumaa, Lää- ÕPPUS OSUTAS PUUDUSTELE
nemaa ja Saaremaa maleva väljaõpTeine “Orkaan” viidi läbi Läänemaal
pe keskne ettevõtmine.
Kiltsi piirkonnas 2007. aasta hilis“Orkaani” sünd on kenaks illust- sügisel. Sellelt õppuselt jäid tõsise
ratsiooniks kaitseliitliku mõtteviisi probleemina silma puudujäägid
tõhususele. Kui on vaja lahendada üksikvõitleja oskustes ja käitumises
elulisi probleeme ja saavutada te- lahinguväljal. Kui juhtide väljaõpe
gelikke tulemusi, suudame mõelda on Kaitseliidus alati olnud esmaväljaspool etteantud raame, luua tähtis ja valdkonna arendamisel on
uusi lahendusi ja neid ka edukalt tehtud suuri jõupingutusi, siis näis
ellu viia. Avatud mõtlemisest, jul- selle taustal, nagu oleks üksikvõitgusest võtta vastutust ja tahtmisest leja oskuste areng mõnedes allük-

L

“Roheliste” võitlusgrupp on tunginud “siniste”
positsioonide lähedusse pahandust tegema.

Tänavusel “Orkaanil” kihutasid luurajad ringi maskeerimisvõrkudesse mähitud Volvo
“kutsikatega”.

Pärast õppust suundus kodu poole kaitseliitlaste ligi 60 sõidukist koosnev kolonn.
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sustes jäetud tagaplaanile. Sirge
seljaga, hajusalt relvi paugutav, trobikonniti rünnakule tormav rühm
ei olnud just silma rõõmustav vaatepilt. Keset lahingumöllu teepervel
rahulikult oma katelokisisusid nosivad võitlejad samuti mitte.
Muidugi polnud ka rühma ja kompanii tasandi taktikalise juhtimise
probleemid kuhugi kadunud. On
ju naljakas vaadelda kesk lahingut
võitlevate poolte vahele tuiskavat
kompaniiülema
maastikuautot.
Reaalses lahingus oleks asi naljast
kaugel, sest palju neid väljaõpetatud kompaniiülemaid ikka reservist
võtta on, kui auväärt reservohvitserid kangelassurma otsingutel ülearu
edukateks osutuvad.

VIGADEST ÕPITAKSE KA TEGELIKKUSES
Säärastel õppustel pole sügavat mõtet, kui ilmnenud puudused hiljem
lõkkepaistel pajatatavateks anekdootideks jäävadki. Järgmisel aastal
korrigeeriti kõigis osalenud malevates nii baasõppe kui ka erialakursuste sisu ja püüti õppusel nähtud
vajakajäämisi regulaarses väljaõppes parandada. Õppimisväärset
leidus ka õppuse korralduslikus ja
metoodilises pooles.
Suhteliselt suurele alale hajutatud
üksuste tegevuse suunamine võib
kergesti jääda ainult lokaalset olukorrapilti tajuvate vahekohtunike
hooleks, mis omakorda kasvatab
riski õppuse muutumiseks “vabajahiks”, millel metoodiliselt läbimõeldud väljaõppega enam palju ühist
pole. Järeldusena otsustati edaspidi
tugevdada õppuse keskset juhtimist
situatsioonikeskuse kaudu.

Kolmas “Orkaan” kolis üle mere “Vaatamata Kaitseliidu üksuste sisuSaaremaale ja pakkus esiteks või- lisele tegevusele jääb nõrk mulje nii
maluse huvitava logistilise operat- üksuste kui ka üksikute kaitseliitlaste
siooni läbiviimiseks. Tuli ju pärna- rivilisest küljest – eriti just jalameeskad ja läänlased oma kolonnidega te juures. Tundub, nagu kardetakse
ladusalt Saaremaale ja pärast koju esineda välispidiselt, vastupidiselt
tagasi toimetada. Allüksuste juhti- oma sisulisele väärtusele.
mises olid eelnevate “Orkaanide”
kogemused juba selgelt märgata- Päälik nagu ei julge teha korraldusi
vad. Kaitseliidu Koolis omanda- ega anda käske korras, nagu see ette
nähtud ühise juhatuse
tud
elementaarne
simesel Pärnumaal
all tegutsevas orgataktikaline kirjaoskus
korraldatud “Orkaanil”
nisatsioonis, eriliselt
võimaldas hakata vaosalesid Pärnumaa ja Lää- just sõjaväelises. Oma
batahtlikke pealikuid
nemaa malevad kompaniiga, tahet avaldatakse rohsuunama ka taktikaliSaaremaa malev rühmaga. kem jutuajamiste ja
se loomingu radadepalvete näol, kusjuule. Nii suutis läänlaste kompanii väga kinnisel ja raskel res päälik ise nagu kahtleb oma käsu
maastikul üllatada vastast hästi otstarbekohasuses ja täideviimises.”
läbimõeldud ja edukalt elluviidud
Polnud need esiisade mured ja
tiibmanöövriga.
probleemid ühtigi erinevad meie
tänastest tähelepanekutest – kõneVÕRDLUSKOHT AJALOOGA
pruugi ajakohastamise järel võiks
see mõttekäik olla ka tänaste õpÜksikvõitleja tegevuses panime puste kohta kirjutatud. Pealike
tähele huvitavat asjaolu: kaitseliit- teadmised ja oskused on kahtlemalaste oskused-teadmised ja nende ta olulised, kuid tegelik juhikäitutegelik käitumine lahinguväljal ei mine, eestvedamine ja nõudlikkus
olnud tihti kooskõlas. Rühm, mis on omadused, mida koolis ei õpeta
liikus maastikul, kus temast paa- – need kasvavad ainult tegevuses.
rsada meetrit eespool on käimas
lahing, käitus kui grupp loodushu- UUED TUULED
vilisi turiste – jalutati trobikonniti,
lärmakalt, relvad kui tarbetu ballast Tänavune, neljas “Orkaan” korralseljakottidele visatud. Pärast vahe- dati taas Pärnumaal. Seekord oli õpkohtuniku märkust ja rühmapealiku pus oma traditsioonilistest raamikorraldusi liikus seesama “turistide dest oluliselt suuremaks kasvanud.
kamp” kui eeskujulikult väljaõpeta- Osalemas olid lisaks pärnakatele,
tud üksus. Niisiis – oskame küll, kui läänlastele ja saarlastele ka Sakatahame. Milles siis asi?
la, Järva ja Rapla maleva võitlejad.
Vahekohtunikke ja tagavat persoLugesime õppuse juhtimiskeskuses nali kaasati pea tervest Kaitseliidust
Kaitseliidu ülema 1932. aasta salajast ja kaitseväestki. Läti Zemessardze
ringkirja Mustvee, Petseri ja Vastse- luurerühma osalemine andis õppuliina üksuste harjutuste tulemustest: sele esmakordselt rahvusvahelise

E

“Orkaani” lõpurivistusel seisis peaaegu 600 tõsise kogemuse võrra rikkamat kaitseliitlast.
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mõõtme. Kokku oli osalejaid peaaegu 600.
Sisulisest küljest tegi “Orkaan” tänavu
arenguhüppe: esmakordselt olid tegutsevad üksused rakendatud täielikult oma sõjaaja funktsioonide kohaselt. Sisekaitsekompaniid julgestasid
maa-ala, jalaväekompaniid tegutsesid nende tugevduseks antud reservina, miinipildujarühm harjutas tööd
omade tuletorudega ja võitlusgrupid
teostasid luure- ja häirimisoperatsiooni vastase tagalas. Tegutseda tuli
rasketes maastiku- ja ilmaoludes. Kikepera kandi metsad on Pärnumaa
kaitseliitlastele ammu teada-tuntud

kui “ketti maha võtvate” orienteerumis- ja vastupidavusharjutuste paik.
Nädalaid kestnud sadu oli jätnud
maastikule vesised jäljed ning kuiva
jala ja sooja nahavahega ei pääsenud
koju ilmselt isegi kokad.
Õppuse põhjaliku kokkuvõtte aeg on
veel ees, kuid esmamulje on igati hea.
Õppus sujus plaanipäraselt, enamik
kaitseliitlastest oli haaratud huvitavasse ja arendavasse tegevusse. Võib
ju vaielda õppuse läbiviimise aja üle,
sest detsembri algus on valge aeg
lühike ning ilmastik paneb proovile
varustuse ja meeste moraali. Samas
ei ole kaitseliitlased mingid “suve-

sõdurid”, kes on valmis lahendama
vaid meelepäraseid ülesandeid ja
sedagi soodsates tingimustes.
“Orkaan” on tulnud selleks, et jääda. Sellise suure õppuse läbiviimine
annab hindamatu kogemuse kõigile osalejatele ja selle kogemuse tark
ärakasutamine regulaarses väljaõppes on väärt rohkem kui mis tahes
teoreetilised arutelud Kaitseliidu
väljaõppe teemadel. Järgmiseks
sammuks samal arenguteel oleks
sellesarnase formaadi kasutuselevõtt ka teistes malevates. Pärnakate,
läänlaste ja saarlaste kogemus peaks
selleks julgust andma. KK!

Saaremaa sadamat käest ei antud
Tekst: RITA LOEL,
Naiskodukaitse Saaremaa ringkonna
esinaine, Oma Saare ajakirjanik

K

aitseliidu Saaremaa malev korraldas tänavuse aastaõppuse
21. ja 22. novembril Saaremaa
sadama ümbruses, täpsemalt Mustjala vallas Ninase poolsaarel, kus
harjutati sadama kaitsmist.

“Sadamat me käest ei andnud,”
teatas malevapealik major Toomas
Luik pärast õppust. “Elutähtsate objektide kaitse on maleva üks põhiülesandeid kriisi- ja sõjaolukorras,”
põhjendas ta õppusekoha valikut.
“Oleme püüdnud oma traditsioonilisi õppusi korraldada erinevate
omavalitsuste territooriumil, et tutvustada oma tegemisi eri paikades
üle Saaremaa.”
Major Luige sõnul osales tänavusel
aastaõppusel üle 80 kaitseliitlasenaiskodukaitsja, “vaenlase” ehk
vastutegutseja rollis oli tosin Harju
maleva kaitseliitlast.

TEGEVUST LEIDUB IGAÜHELE
Kuressaare kompanii pealik Toomas Kask, kes osales ise sellisel õppusel esimest korda, tõdes, et talle
jõudis väga adekvaatselt kohale
asjaolu, et õppus ei ole ainult paugutamine, vaid palju olulisem on
22

Foto: ERAKOGU

IGAL AASTAL ISE PAIGAS

Ehkki Kaitseliidu Saaremaa maleva aastaõppus oli raske, oli kõigil selle lõpetamise ajal silmis
sära ja rõõm.
kogu eelnev logistika ja muu säärane. Ka sai ta kinnitust arvamusele,
et Kaitseliidus leitakse koht ja tegevus olenemata east ja oskustest nii
naistele kui ka meestele – visaku ta
siis lõhkepakett õiges suunas või
keetku sõjameestele suppi. “Ehkki õppused olid rasked – mina ei
saanud näiteks silmatäitki magada, mõni mees ei jõudnud õieti
süüagi –, oli lõpurivistusel kõigi
sära ja rõõm silmis,” rääkis Kask,
kes usub, et need mehed ja naised
on väljas ka järgmistel õppustel.
Tõenäoliselt on ka vanajumal kait-

seliitlane, sest ilm soosis õppustel
osalejaid: külma ja vihma mehednaised tundma ei pidanud.
Nii major Luik kui ka Kask usuvad,
et sellised ettevõtmised aitavad
luua vennaskonda ja liidavad inimesi. “Kaitseliidu õppustel osalemine näitab, et sõjapidamine ei ole
ühe mehe töö. Sa võid küll üksi kodus partisani mängida ja ennast koduväravasse kõhuli visates vaenlast
oodata, kuid kas selline käitumine
ka efektiivne on, on omaette küsimus,” rääkis Kask. KK!
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UTRIA DESSANT 2010

Utria dessandist, Erna retkest ja muudatustest
Tekst: MEELIS RÄTSEP,
Erna Seltsi president

M

ärkamatult hakkab aasta otsa
saama ja käes on Utria dessandi ettevalmistuste aeg.
Ma mõtlen siinkohal ettevalmistuse
algust võistkondadele, sest korraldajad juba toimetavad. Järjekordne
võistlus peetakse juba 8. ja 9. jaanuaril 2010. Võistluste staap võtab
taas koha sisse Pimestiku hostelis
ehk endises Vaivara vallamajas.

VÕISTLUSED HUVITAVAMAKS
Utria dessandil 2010 on kavas
läbi proovida mõned täiendused
ja muudatused, mida plaanime
sisse tuua ka Erna retkele 2010.
Iga võistlus peab arenema. Saime
võistkondade tagasisidest eelmisele Erna retkele palju häid muudatusideid. Praegu käib tõsine töö
selles suunas, et muuta võistlusi
võistkondadele ja ka teistele osalejatele (staap, vastutegevus, logistika jne) huvitavamaks ning kasulikumaks.

Utria dessandi aegne ilm on olnud kapriisne. 2009. aastal mindi suusarajale peenes vihmasajus.
punktid ja keeld väljuda võistluskaardi territooriumilt;
2) mandaadis saab võistkond kätte
ainult oma võistkonna numbri,
võistluskaardi, administratiivkäsu (kuhu ja millal on lubatud
tugiisikutel minna ja mida seal
teha) ning stardikoordinaadid ja
-aja;
3) võistkond on kohustatud trassil
neile ettemääratud ajal kaasasoleva raadiojaamaga ühendust
võtma.

Eesmärgiks on, et Erna retk ja Utria
dessant saaksid kaitseväe ja Kaitseliidu väljaõppe lahutamatuks osaks.
Selleks on vaja teada nii kaitseväe
kui ka Kaitseliidu ettekujutust sellest, mida üks või teine võistlus
peaks sisaldama. Ja ilmselt tuleb
seoses sellega muuta ka võistluste
kontseptsiooni. Need ideed ütlesid tegelikult välja Kaitseliidu ülem
kolonelleitnant Raivo Lumiste ja ka
Erna Seltsi juhatus.
Tänavu on juba esimene suur samm
muudatuste suunas tehtud. Nimelt
kirjutati alla kolmepoolne koostööleping Erna retke 2009 korraldamiseks. Loodan, et samasugune leping
tuleb ka aastaks 2010. Seoses sellega ootame võistkondadelt ideid ja
ettepanekuid võistluste korraldamiseks.

UTRIA DESSANT 2010
Nüüd siis Utria dessantist 2010. Sellesse võistlusesse on tehtud järgmised muudatused:
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Esiisade jälgedes: Utria dessantlastel on rajale pääsemiseks tulnud ikka end mere ääres kõrgest pankrannikust üles vinnata.
1) kaotatud on maa-ala ja teede kasutamise piirangud nii võistkondadele kui ka vastutegevusele.
See tähendab, et vastutegevus
võib ennast paigutada, kuhu vaja
(ka metsa ja metsasihile), ning
võistkond võib samuti liikuda
seal, kus ta vajalikuks peab. Ainukesed piirangud on ohualad,
looduskaitsealad,
asustatud

Need on suurimad muudatused.
Trassil on kavas järgmised tegevused:
1) püstolist ja automaadist laskmine;
2) esmaabi osutamine;
3) erinevate kaartide tundmine;
4) asukoha määramine;
5) NATO tingmärkide tundmine;
6) liikumine mineeritud alal;
7) takistuste ületamine;
8) granaadiheide;
9) tähelepanuharjutus.
Kogu asjakohase teabe paneme ka
Erna Seltsi kodulehele (www.erna.
ee). Lugege sealt varsti ka täpset
ajakava ja kohustuslikku varustust.
Head ettevalmistust ja kohtumiseni
võistlusel! KK!
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KAITSELIIDU DOKUMENDID

Kaitseliidu liikmekaart saab magneti
Tekst: HELLE JÜRNA,
Kaitseliidu peastaabi
personaliosakonna spetsialist

K

aitseliidu liikmekaardi ajalugu
taasiseseisvunud Eestis ulatub
1994. aastasse, kui Kaitseliidu
keskjuhatus kinnitas Kaitseliidu
liikmekaardi vormistamise ja väljaandmise juhendi.

MINEVIK
Algul oli liikmekaart ühendatud
relvaloaga. Kaitseliidu peastaabi III
osakond andis välja liikmekaarte
keskjuhatuse ja vanematekogu liikmetele Kaitseliidu keskkogu otsuse
alusel. Auliikmele andis liikmekaarte
välja Kaitseliidu peastaap vastavalt
keskkogu otsusele või maleva staap
vastavalt maleva esindajatekogu
koosoleku otsusele. Toetajaliikmele andis liikmekaardi välja maleva staap vastavalt malevkonna või
mõne teise majandus-administratiivüksuse juhatuse sellekohase otsusele. Toetajaliikme kaart anti välja
Kaitseliidu peastaabi teadmisel ja
arvestades Kaitseliidu peastaabi II
osakonna soovituslikku seisukohta.
Tegevliikme kaardid anti välja malevapealike kinnitusel vastavalt malevkondade juhatuse otsustele.

OLEVIK
Järgmine Kaitseliidu liikmekaart
tuli aastal 2001. Üheks uute liikmekaartide kasutuselevõtu ajendiks oli
aasta varasem kaitseminister Jüri
Luige määrus Kaitseliidu tegevliikme relvakandmisloa vormi kohta.
Kohe, kui esimesed ebastandardses
suuruses liikmekaardid olid välja

antud, tehti ettepanek formaadi
muutmiseks, et see mahuks paremini rahakoti vahele. Toona võeti
liikmekaardi eeskujuks kaadrikaitseväelasele alates 1999. aastast välja
antud tunnistus, mis kehtetustati
2007. aasta suvel.
Uute Kaitseliidu liikmekaartide kasutuselevõtul väljendas Kaitseliidu
tollane ülem major Benno Leesik
soovi, et kõikidel liikmetel oleks
Kaitseliidu liikmekaart. Seda ülesannet pole siiani täidetud. 2004.
aastal anti liikmekaarte välja 68
protsendile Kaitseliidu ja Naiskodukaitse liikmetele, 2006. aastaks
oli see protsent tõusnud 79ni.

TULEVIK
2010. aasta jaanuarist tuleb vastavalt Kaitseliidu keskjuhatuse 26.
novembri 2009 otsusele kasutusele
Kaitseliidu uus, ID-kaardi suurune
liikmekaart. Uuele liikmekaardile
tuleb järgnev teave: ees- ja perekonnanimi, isikukood, üksus (kuhu
märgitakse Kaitseliidu malev, Naiskodukaitse ringkond, Noorte Kotkaste malev või Kodutütarde ringkond) ning liikmestaatus (noor-,
tegev-, au- või toetajaliige). Noorteorganisatsioonide puhul märgitakse kas kodutütar või noorkotkas.
Liikmekaardid antakse välja kõikidele Kaitseliidu ja tema eriorganisatsioonide liikmetele.
Liikmekaardi kättesaamine võtab
aega, sest neid hakatakse vormistama ainult Kaitseliidu peastaabi
personaliosakonnas
malevatest
esitatud dokumendifotode ja nimekirjade alusel. Liikmekaardi vor-

mistamise kiirendamiseks oleks hea
esitada foto digitaalselt. Foto peab
olema dokumendifoto, ent pole tähtis, kas pilt on tehtud vormiriietuses
või tsiviilriietuses. Kui ette tuleb võtta käik fotograafi juurde, võiks uurida
ka digitaalfoto tellimise võimalust.
Mõned fotostuudiod pakuvad digifoto meiliaadressile saatmise tasulist teenust. Aga seda on kõige parem
uurida kohapeal. Valmis liikmekaardid saadetakse malevasse ja omanik
saab selle kätte allkirja vastu. Samuti
kirjutab kaardiomanik kaardi tagumisele küljele allkirjaribale pastakaga oma allkirja. 2010. aasta esimesel
poolaastal saavad kõik sooviavaldajad oma senise kaardi välja vahetada, esitades selleks maleva personalispetsialistile foto. Alates 2010. aasta
teisest poolaastast väljastatakse liikmekaarte ainult uutele liikmetele või
siis, kui liikmekaardi kehtivusaeg on
lõppemas.
Esialgu soetatakse ka kümme magnetkaardilugejat, et katsetada ühes
või kahes malevas väljaõppeüritustel osalejate registreerimist. Kavas
on muuta mugavamaks ja turvalisemaks kaardi kasutamine kaitseliitlastele soodustusi pakkuvates
kauplustes või muudes teenindusasutustes. Siinkohal kutsun teid
kõiki teatama nendest kaitseliitlasesõbralikest kohtadest üle Eesti
(helle.jyrna@kaitseliit.ee).
Eeldan, et iga juba organisatsiooni
astunud Kaitseliidu või selle eriorganisatsiooni liige tahab olla tõeline kaitseliitlane ja võtab endale
järgmise aasta esimesel poolaastal
kohustuse viia uue liikmekaardi
saamiseks pilt malevasse. KK!

EESTI VABARIIK / REPUBLIC OF ESTONIA
KAITSELIIT / ESTONIAN DEFENCE LEAGUE
LIIKMEKAART / ID CARD

JOHAN PITKA

KAITSELIIT

17202190000
TALLINNA MALEV, AULIIGE

25.11.2009
25.11.2019
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3

10

Sisekommunikatsioon

Naiskodukaitse ajaloo jäädvustamine

Ained kokku:

28 akadeemilist tundi

18

1

1

16

Statsionaarõpe

Nimi

Pille Veitmaa

Ametikoht

Naiskodukaitse instruktor

24

16. aprill kell 18

15

KONTAKT

Algus

Nädal

AEG

KOHT: Harjumaa

650 3259

Telefon
pille@naiskodukaitse.ee

Meiliaadress

18. aprill kell 16

Lõpp

LÄBIVIIMISE PÕHIMÕTTED: Kursus koosneb ühest statsionaarõppenädalavahetusest ja sellele eelnevast kaugõppest.

KURSUSLASELE ESITATAVAD NÕUDED: Kursuslasel on vähemalt keskharidus. Kursuslane on läbinud
Naiskodukaitse baasväljaõppe (NKK BVÕ). Kursuslane on soovitavalt läbinud avaliku esinemise kursuse.
Kursuslane oskab kasutada arvutit tavakasutaja tasemel. Kursuslane on soovitavalt varem tegelnud suhtekorraldusega Naiskodukaitses või tsiviilelus.

Kursuse kogumaht:

5

Kaugõpe

Mainekujundus

Ained

SISU JA MAHT

SAAVUTATAV PÄDEVUS: Kursuse läbinu on suuteline korraldama oma ringkonna avalikke suhteid, järgides mainekujunduse aluseid, korraldama organisatsiooni sisekommunikatsiooni toimimist ning tegema
ettepanekuid, kuidas oma ringkonna PR-valdkonda arendada. Ta väärtustab Naiskodukaitse ajalugu ja teab,
kuidas seda jäädvustada ja esitleda.

ÜLDEESMÄRK: Kursuse tulemusena on välja õpetatud naiskodukaitsjaid, kes on võimelised tegelema
oma organisatsiooni mainekujunduse ja avalike suhetega, mis paneb aluse Naiskodukaitse kujunemisele
ühiskonnas laialt tunnustatud ja prestiižikaks organisatsiooniks, mille arvukas liikmeskond on aktiivne ja
motiveeritud.

Ringkonna instruktor







Ringkonna PR-grupi liige
Ringkonna esinaine ja aseesinaine
Ringkonna juhatuse liige

TEENISTUJAD

SIHTGRUPP

VABATAHTLIKUD

NAISKODUKAITSE AVALIKE SUHETE KURSUS

KAITSELIIDU KOOLI KURSUSEKALENDER 2010 I POOLAASTA

Nädal
Kuupäevad
JAANUAR
2
15.–17. jaanuar
3
18.–20. jaanuar
3
22.–24. jaanuar
4
29.–31. jaanuar
VEEBRUAR
5
5.–7. veebruar
5
5.–7. veebruar
6
12.–14. veebruar
7
19.–21. veebruar
7
19.–21. veebruar
7
19.–21. veebruar
8
26.–28. veebruar
MÄRTS
9
1.–5. märts
9
5.–7. märts
10
12.–14. märts
10
12.–14. märts
10
12.–14. märts
11
15.–19. märts
11
19.–21. märts
11
19.–21. märts
11
20.–21. märts
12
26.–28. märts
13
30.–31. märts
APRILL
14
8.–11. aprill
14
9.–11. aprill
14
9.–11. aprill
14
9.–11. aprill
14
9.–11. aprill
15
13.–18. aprill
15
16.–18. aprill
15
16.–18. aprill
15
17.–18. aprill
16
23.–25. aprill
16
23.–25. aprill
16
22.–25. aprill
MAI
19
14.–16. mai
19
14.–16. mai
20
17.–22. mai
20–21
21.–30. mai
21
28.–30. mai
JUUNI
21–22
29. mai – 5. juuni
21–22
29. mai – 5. juuni
22
31. mai – 4. juuni
22
4.–6 juuni
23
7.–11. juuni
23
11.–13. juuni
23
11.–13. juuni
24
19. juuni

1

RVAKkl (R) 10. nädalavahetus ja taktikanädal
ROKkl (R) 7. nädalavahetus ja taktikanädal
Instruktorikursus
Allüksuse väljaõppe juhtimise kursuse 2. nädalavahetus
Instruktori treeneri kursus
NKK toitlustusinstruktori täiendkursus
Sõjaväelise juhi otsuste eetika kursuse 2. nädalavahetus
ROKkl (R) VI, RVAKkl (R) IV ja NAKkl IX kursuse lõpetamine

Sõjaväelise juhi otsuste eetika kursuse 1. nädalavahetus
Naiskodukaitse ja Kaitseliidu välikokakursuse 2. nädalavahetus
Kaitseliidu laskeinstruktori kursuse I etapp
NAKkl Harju malevas taktikanädal
Juhtimine praktikas 2

Juhtimiskursus III
RVAKkl (R) 9. nädalavahetus
ROKkl (R) 6. nädalavahetus
NAKkl Harju malevas 9. nädalavahetus
Avaliku esinemise kursus II (kõne)
Kaitseliidu laskeinstruktori kursuse I etapp
Sisekaitsekursuse 2. nädalavahetus
Naiskodukaitse avalike suhete kursus
Staabiassistendi baaskursuse 2. nädalavahetus
Juhtimine praktikas 1
Allüksuse väljaõppe juhtimise kursuse 1. nädalavahetus
Naiskodukaitse ja Kaitseliidu välikokakursuse 1. nädalavahetus

Instruktori treeneri kursus
Juhtimine praktikas 1
Sisekaitsekursuse 1. nädalavahetus
Staabiassistendi baaskursuse 1. nädalavahetus
NAKkl Harju malevas 8. nädalavahetus
Juhtimiskursus I
RVAKkl (R) 8. nädalavahetus
ROKkl (R) 5. nädalavahetus
Värbamiskursus
Avaliku esinemise kursus I (presentatsioon)
Kaitseliitu tutvustav kursus uuele teenistujale

Instruktorikursuse 1. nädalavahetus
NAKkl Harju malevas 6. nädalavahetus
NKK organisatsiooniõpetuse instruktori täiendkursus
Instruktorikursuse 2. nädalavahetus
RVAKkl (R) 7. nädalavahetus
ROKkl (R) 4. nädalavahetus
NAKkl Harju malevas 7. nädalavahetus

NAKkl Harju malevas 5. nädalavahetus
Juhtimine praktikas 1
RVAKkl (R) 6. nädalavahetus
Juhtimine praktikas 2

Kursus

KURSUSTE AJAD

Teatmiku eesmärk on jagada infot Kaitseliidu Koolis korraldatavatest kursustest. Lisateavet kõigi kursuste kohta
saab kursuste kontaktisikutelt. Kursustele saab registreeruda vahetu ülema ja maleva personalitöötaja kaudu.
Kontakt: Tallinna mnt 2, 79601 Alu, Raplamaa, kool@kaitseliit.ee, faks 717 9361
Kõige värskem info! www.kool.kaitseliit.ee

Sapientia atque constantia virtute atque gladio pro patria!
Tarkuse ja püsivusega, vapruse ja mõõgaga isamaa eest!

2010. aasta I poolaasta kursuste kalender

KAITSELIIDU KOOL

KAITSELIIDU KOOLI KURSUSEKALENDER 2010 I POOLAASTA

KAITSELIIDU KOOLI KURSUSEKALENDER 2010 I POOLAASTA
KAITSELIITU TUTVUSTAV KURSUS UUELE TEENISTUJALE

AMETIKOHA- JA ORGANISATSIOONISPETSIIFILISED KURSUSED

TEENISTUJAD

SIHTGRUPP
VABATAHTLIKUD

Uued teenistujad

–
ÜLDEESMÄRK: Kaitseliidu uute teenistujate sisseelamisele kaasaaitamise kaudu muutub organisatsioon
sidusamaks, suureneb isiklik rahulolu ja turvatunne ning paraneb töö kvaliteet.

Statsionaarõpe
1

Kaugõpe

SAAVUTATAV PÄDEVUS: Kursusel osalenud on avardanud oma suhtevõrgustikku ning mõistavad paremini Kaitseliidu põhiolemust ja oma teenistusülesannete tähendust organisatsiooni üldeesmärgi suhtes.
SISU JA MAHT

1

Ained
Kaitseliidu ideelised alused, ülesanded, organisatsioon
-

1

1

Kaitseliidu peastaabi ülesanded ja organisatsioon

-

1

-

-

1

Kaitseliidu kollegiaalne juhtimine

Kodutütarde organisatsioon ja ülesanded
-

Naiskodukaitse organisatsioon ja ülesanded

Noorte Kotkaste organisatsioon ja ülesanded

-

2

1

1

1

Kaitseliidu väljaõppesüsteem

-

-

-

Kaitseliidu Kooli roll Kaitseliidu sisekoolitus ja -arenduskeskusena

3

Riigisaladuse kaitse organisatsioonis

Kaitseliidu maleva organisatsioon, ülesanded ja koostöö

-

16

2

Muud tegevused (sissejuhatus, kontroll, kokkuvõte)

-

-

Ained kokku:

16 akadeemilist tundi

Kaitseliidu personal ja personalialane tööjaotus ning
personalitöö põhimõtted Kaitseliidus

Kursuse kogumaht:
KURSUSLASELE ESITATAVAD NÕUDED: Erinõudeid ei ole.

LÄBIVIIMISE PÕHIMÕTTED: Kursus viiakse läbi loengute ja aruteludena. Lektoriteks on vastava valdkonna juhid.
KOHT: Alu

Nädal

30. märts kell 9

Algus

31. märts kell 16

Lõpp

AEG

13

Ametikoht

ltn Riina Nemvalts

Nimi

717 9365, 503 2251

Telefon

riina.nemvalts@kaitseliit.ee

Meiliaadress

KONTAKT

Kooli ülem

2

SIHTGRUPP

KAITSELIIDU KOOLI KURSUSEKALENDER 2010 I POOLAASTA

-

TEENISTUJAD

NAISKODUKAITSE JA KAITSELIIDU VÄLIKOKAKURSUS

Naiskodukaitse toitlustusgrupi liige
Kaitseliidu väliköögimeeskonna liige

VABATAHTLIKUD



ÜLDEESMÄRK: Kursuse tulemusena on välja õpetatud vajalikul hulgal välikokki, keda rakendada Kaitseliidu põhiülesannete täitmise toetamiseks.

-

7

Statsionaarõpe

1

Kaugõpe

SAAVUTATAV PÄDEVUS: Kursuse läbinu on suuteline iseseisvalt valmistama ette välitoitlustamist ja
täitma ülesandeid väliköögimeeskonna koosseisus nii rahu- kui ka sõjaaja tingimustes. Vajadusel suudab
kursuse läbinu koordineerida väliköögimeeskonna tööd.
SISU JA MAHT
Ained

4

Taotluse koostamine

-

4

-

15

Toiduainete transpordi korraldamine

-

4

Toitlustusjääkide käitlemine

-

54

4
Tervishoid

-

13

Toitlustamine

-

106

-

Toitlustamise eritingimused lahinguolukorras

-

-

Õppepraktika

106 akadeemilist tundi

Väliöögi formeerimine, deformeerimine ja ekspluateerimine

Ained kokku:

Töö korraldamine väliköögis

Kursuse kogumaht:

EELDUSKURSUSED: Naiskodukaitsjatel Naiskodukaitse baasväljaõpe (NKK BVÕ).

MÄRKUSED: Kursus koosneb kahest õppenädalavahetusest ja õppepraktikast.
KOHT: Võsu

16

Nädal

14. mai kell 19.30

22. aprill kell 19.30

Algus

16. mail kell 16

25. aprill kell 16

Lõpp

Naiskodukaitse ja Kaitseliidu välikokakursuse
2. nädalavahetus

Naiskodukaitse ja Kaitseliidu välikokakursuse
1. nädalavahetus

Üritus

AEG

19

Ametikoht

Elle Vinni

Nimi

336 4297, 508 3437

Telefon

elle@naiskodukaitse.ee

Meiliaadress

KONTAKT

Naiskodukaitse instruktor

23

-



-

8,5

Lõpuharjutus

Ained kokku:

62 akadeemilist tundi

53,5

16

2

8

10

14

3,5

Statsionaarõpe

12. märts kell 17

17. aprill kell 9

10

15

Nimi

Merlit Maask

Naiskodukaitse instruktor

18. aprill kell 14

14. märts kell 14

Lõpp

Ametikoht

KONTAKT

Algus

Nädal

AEG

KOHT: Võru

22

782 8289, 528 4474

Telefon

merlit@naiskodukaitse.ee

Meiliaadress

Staabiassistendi baaskursuse 2. nädalavahetus

Staabiassistendi baaskursuse 1. nädalavahetus

Üritus

LÄBIVIIMISE PÕHIMÕTTED: Kursus koosneb kahest klassitunnivormis statsionaarõppenädalavahetusest, millest viimane sisaldab ka lõpuharjutust, ja kaugõppest. Kaugõpe viiakse läbi kursusele eelnevate
koduste ülesannetena.

KURSUSLASELE ESITATAVAD NÕUDED: Kursuslasel on vähemalt keskharidus. Naiskodukaitse liige on
läbinud Naiskodukaitse baasväljaõppe (NKK BVÕ). Kaitseliidu liige on läbinud Kaitseliidu tegevliikme sõdurioskuste baaskursuse (TSOBKkl). Kursuslane oskab kasutada arvutit tavakasutaja tasemel (tekstitöötlus-,
tabelarvutus- ja esitlusprogrammid).

Kursuse kogumaht:

3

4

-

Lahingudokumentatsioon

Side

-

Staabi olemus ja funktsioonid

Töö topograafilise kaardiga

1,5

Kaugõpe

Riigikaitse struktuur

Ained

SISU JA MAHT

SAAVUTATAV PÄDEVUS: Kursuse läbinu on suuteline täitma staabiassistendi ülesandeid kiiresti muutuvates oludes sõja- ja rahuaja üksuste ja allüksuste staapide erinevates sektsioonides.

ÜLDEESMÄRK: Kursuse tulemusena on välja õpetatud vajalikul hulgal staabiassistente, kes oma ülesannete kompetentse täitmisega tagavad sõja- ja rahuaja staapide sujuva funktsioneerimise ning aitavad selle
kaudu kaasa riigikaitseliste ülesannete täitmisele.

Staabiassistendi kohale määratud või planeeritud naiskodukaitsja või kaitseliitlane

TEENISTUJAD

VABATAHTLIKUD

SIHTGRUPP

STAABIASSISTENDI BAASKURSUS

KAITSELIIDU KOOLI KURSUSEKALENDER 2010 I POOLAASTA



4
21

Kontroll
Ained kokku:

21 akadeemilist tundi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Statsionaarõpe

Nimi
Nele Sarrapik

Ametikoht
Naiskodukaitse kursuste
koolitusspetsialist

KONTAKT

AEG: Täpsustub.

KOHT: Veebipõhine.

3

717 9376, 5664 5581

Telefon

nele.sarrapik@kaitseliit.ee

Meiliaadress

LÄBIVIIMISE PÕHIMÕTTED: Kursus viiakse läbi tervikuna kaugõppes, kasutades selleks kaitseväe eõppe portaali Ilias.

KURSUSLASELE ESITATAVAD NÕUDED: Läbitud Naiskodukaitse baasväljaõppe (NKK BVÕ) I moodul.

Kursuse kogumaht:

1
2

Ürituse planeerimine

3

2

2

3

2

2

Kaugõpe

Tööplaan

Koosolekud

Aruandlus

Ergutused ja esildised

Liikmeskonnaga seotud protseduurid

Dokumentide vormistamine

Asjaajamiskord

Ained

SISU

SAAVUTATAV PÄDEVUS: Kursuse läbinu administreerib oma üksust nõuetekohaselt.

ÜLDEESMÄRK: Naiskodukaitse vastavatel ametikohtadel olevad liikmed suudavad oma üksusi nõuetekohaselt administreerida ning selle kaudu suureneb kogu organisatsiooni administreerimisvõimekus ja paraneb töö kvaliteet, mis omakorda kasvatab liikmete motivatsiooni.

Naiskodukaitse instruktor

TEENISTUJAD





Naiskodukaitse ringkonna esinaine, aseesinaine, juhatuse liige
Naiskodukaitse jaoskonna esinaine, aseesinaine, juhatuse liige
Naiskodukaitse erialagrupi juht
Naiskodukaitse keskrevisjonikomisjoni ja ringkonna revisjonikomisjoni liige

VABATAHTLIKUD

SIHTGRUPP

ADMINISTREERIMISKURSUS NAISKODUKAITSE VABATAHTLIKULE JUHILE

KAITSELIIDU KOOLI KURSUSEKALENDER 2010 I POOLAASTA


Personalispetsialist

TEENISTUJAD

VÄRBAMISKURSUS

KAITSELIIDU KOOLI KURSUSEKALENDER 2010 I POOLAASTA

SIHTGRUPP

Maleva propagandapealik, propagandagrupi liige
Malevkonna personalipealik
Riigikaitseõpetuse õpetaja

VABATAHTLIKUD



ÜLDEESMÄRK: Kursuse läbimise tulemusena on malevas piisavalt kaitseliitlasi, kellel on vajalikud teadmised ja oskused maleva värbamistegevuse planeerimiseks ja läbiviimiseks, mis aitab kaasa Kaitseliidu
ideeliste aluste tutvustamisele elanikkonna hulgas ja maleva värbamiseesmärkide saavutamisele.

2

Statsionaarõpe
3

Kaugõpe

SAAVUTATAV PÄDEVUS: Kursuse lõpetanu on võimeline planeerima maleva värbamistegevust, koostama värbamisplaani ning organiseerima malevat tutvustavaid ja/või värbamiseesmärgilisi üritusi.
SISU JA MAHT

Värbamisstrateegia eesmärgid ja põhialused
2

Ained

Isikkoosseisu suurendamise meetodid
2

3

-

4

Teabeteenistuse põhialused

-

-

4

Organisatsiooniga liitumise stiimulid

-

Värbamisplaani koostamine

18

Avalike suhete roll

20 akadeemilist tundi

2

Ained kokku:
Kursuse kogumaht:

KURSUSLASELE ESITATAVAD NÕUDED: Vähemalt keskharidus. Kursuslane on läbinud Kaitseliidu tegevliikme sõdurioskuste baaskursuse (TSOBKkl). Kursuslane oskab kasutada arvutit tavakasutaja tasemel.

Algus
20. märts kell 10

KAITSELIIDU KOOLI KURSUSEKALENDER 2010 I POOLAASTA

KAITSELIIDU KOOLI EGIIDI ALUSED KURSUSED

-

TEENISTUJAD

NOOREMALLOHVITSERI KURSUS KAITSELIIDUS (NAKKL) VIII
SIHTGRUPP

Jaopealik või jaoülem või isik, kes on planeeritud sellele kohale

VABATAHTLIKUD


4

Kaugõpe

6

Statsionaarõpe

ÜLDEESMÄRK: Kursuse läbiviimine aitab kaasa Kaitseliidule pandud ülesannete täitmisele sõjaliste juhtide hulga suurendamise ja kvaliteedi parandamise kaudu.
SAAVUTATAV PÄDEVUS: Kursuse läbinu tuleb toime rahuaegsete Kaitseliidu jaopealiku ja sõjaaegsete
laskurjao ülema ülesannete täitmisega.
SISU JA MAHT
Ained

Instruktoriõpe

Juhtimisõpe

Administreerimisõpe

24

16

4

4

184,5

122,5

34,5

14

7,5

Taktika alused

Jao lahingutegevuse juhtimise õpe

52

236,5 akadeemilist tundi

Ained kokku:
Kursuse kogumaht:

KURSUSLASELE ESITATAVAD NÕUDED: Kursuslasel on vähemalt keskharidus. Ta on läbinud Kaitseliidu
tegevliikme sõdurioskuste baaskursuse (TSOBKkl) või sõduri baaskursuse (SBK) kaitseväes, ühe erialakursuse ja jao lahingulise koostöö kursuse ning (soovitavalt) rühma taktikalise koostöö kursuse. Oskab kasutada arvutit tavakasutaja tasemel.
LÄBIVIIMISE PÕHIMÕTTED: Statsionaarõpe viiakse läbi ühe aasta jooksul Kaitseliidu malevas koostöös
lähetava üksusega. Kursus toimub nädalavahetustel. Kursus viiakse läbi klassitundide ja erinevate praktiliste
väliharjutustena. Kursus lõpeb lõpuharjutusega. Statsionaarõppe nõutud tulemustega lõpetamisel suunatakse kursuslane teenistuspraktikale, mille põhjal antakse lõplik hinnang tema teadmistele, oskustele ja valmisolekule tegutsemaks Kaitseliidu sõjaaja rühmaülemana. Teenistuspraktika ei ole kursuse osa.
KOHT: Harju malev

5

2

12. märts kell 19

26. veebruar kell 19

5. veebruar kell 19

15. jaanuar kell 19

Algus

14. märts kell 16

28 veebruar kell 16

7. veebruar kell 16

17. jaanuar kell 16

Lõpp

NAKkl Harju malevas 9. nädalavahetus

NAKkl Harju malevas 8. nädalavahetus

NAKkl Harju malevas 7. nädalavahetus

NAKkl Harju malevas 6. nädalavahetus

NAKkl Harju malevas 5. nädalavahetus

Üritus

AEG

Lõpp

8

NAKkl Harju malevas taktikanädal

Nädal

21. märts kell 17

10

11. aprill kell 16

LÄBIVIIMISE PÕHIMÕTTED: Kursus koosneb kahest statsionaarõppe päevast, millele eelneb kodutöö
kaugõppes. Lektoriteks on kaitseväe ja Kaitseliidu avalike suhete osakonna teenistujad ning välislektorid.
KOHT: Alu
AEG
Nädal
11
KONTAKT

30. mai kell 16

Meiliaadress

9. aprill kell 19

Telefon

21. mai kell 19

Nimi

14

Ametikoht

20–21

kristo.nou@kaitseliit.ee

NAKkl Harju malevas VIII lõpetamine

717 9371, 532 9743

19. juuni kell 13

Kristo Nõu

19. juuni kell 11

Ametikoht

Andres Ots

Nimi

650 3246, 534 8432

Telefon

andres.ots@mil.ee

Meiliaadress

KONTAKT

Instruktor-koolitaja

21

24

Noorte Kotkaste ja Kodutütarde
kursuste koolitusspetsialist

4

-



-

Õigusalane õpe

Koostöö tsiviilstruktuuridega

Objektikaitse taktika – jälgimine

Objektikaitse taktika – julgestamine

Objektikaitse taktika – kaitsmine ja valvamine

Üksuse reservi kasutamine

Eksam

Ained kokku:
40 akadeemilist tundi

40

2

2

4

17

4

2

5

2

2

Statsionaarõpe

12. märts kell 18

16. aprill kell 18

10

15

mjr Lauri Larm

Sõjaväelise juhtimise õppesuuna
ülem

20

Nimi

18. aprill kell 16

14. märts kell 16

Lõpp

Ametikoht

KONTAKT

Algus

Nädal

AEG

KOHT: Alu

717 9366, 5301 4314

Telefon

lauri.larm@kaitseliit.ee

Meiliaadress

Sisekaitsekursuse 2. nädalavahetus

Sisekaitsekursuse 1. nädalavahetus

Üritus

LÄBIVIIMISE PÕHIMÕTTED: Kursus viiakse läbi kahel nädalavahetusel statsionaarõppena õppeklassis
ja väljaõpperajatisel.

KURSUSLASELE ESITATAVAD NÕUDED: Kursuslane on läbinud reservvanemallohvitserikursus Kaitseliidus (rühmavanem) (RVAKkl (R)) või reservohvitserikursus Kaitseliidus (rühmaülem) (ROKkl (R)) või
vastava tasemega kursuse kaitseväes.

Kursuse kogumaht:

-

Objekti- ja ruumikaitse taktikad

Kaugõpe

Objekti- ja ruumikaitse eesmärgid

Ained

SISU JA MAHT

SAAVUTATAV PÄDEVUS: Kursuse lõpetanu juhib sisekaitserühma objektide kaitsel erinevates kriisisituatsioonides vastavalt kõrgema ülema tahtele ja käskudele.

ÜLDEESMÄRK: Kursuse tulemusena on sisekaitserühma juhtkonna täiendkoolituse kaudu tagatud Kaitseliidule pandud sõja- ja rahuaja ülesannete efektiivsem täitmine.

Sisekaitsekompanii allüksuste ülemad

TEENISTUJAD

VABATAHTLIKUD

SIHTGRUPP

SISEKAITSEKURSUS

SÕJAVÄELISE JUHTIMISE ERIALAKURSUSED

KAITSELIIDU KOOLI KURSUSEKALENDER 2010 I POOLAASTA

110 akadeemilist tundi

100

50

50

Statsionaarõpe

1. märts kell 10
7. juuni kell 10

9
23

Nimi
Merle Kodu

Ametikoht
Inimressursi arendamise
õppesuuna juhataja

KONTAKT

Algus

Nädal

AEG

KOHT: Alu

5

717 9380, 505 6766

Telefon

merle.kodu@kaitseliit.ee

Meiliaadress

11. juuni kell 16

5. märts kell 16

Lõpp

LÄBIVIIMISE PÕHIMÕTTED: Kursus koosneb kaugõppest, statsionaarõppest ja praktikast. Kaugõpe
viiakse läbi kursusele eelnevate koduste ülesannetena. Praktika sooritatakse instruktorikursusel, Naiskodukaitse kursustel või noortejuhi kursustel treeneri ja koolitajana.

KURSUSLASELE ESITATAVAD NÕUDED: Kursuslane on läbinud instruktorikursuse ja saanud vastava
soovituse või läbinud muu vastava kvalifikatsiooni andnud kursuse (Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused).

Kursuse kogumaht:

10

Ained kokku:

10

Kaugõpe

Treeneripraktika

Tundide ja treeningute läbiviimine, kasutades videotagasisidet ja enesega vastandamise meetodit

Ained

SISU JA MAHT

SAAVUTATAV PÄDEVUS: Kursuse läbinu suudab enesega vastandamise meetodit kasutades viia läbi
videotreeninguid.

ÜLDEESMÄRK: Kursuse tulemusena areneb organisatsiooni väljaõppe tase, sest tekib juurde inimesi, kes
suudavad hinnata ja anda tagasisidet instruktoritele, mis omakorda parendab instruktorite poolt läbiviidava
väljaõppe kvaliteeti.





Instruktorikursuse vastava soovitusega lõpetanud kursuslane
Maleva vabatahtlike instruktorite juhendaja
Naiskodukaitse instruktor
Vabatahtliku noortejuhi kursuse ülem




Instruktorikursuse vastava soovitusega lõpetanud kursuslane

TEENISTUJAD

SIHTGRUPP
VABATAHTLIKUD

INSTRUKTORI TREENERI KURSUS

KOOLITAMISOSKUSI JA VÄLJAÕPPE JUHTIMISE OSKUSI ARENDAVAD
KURSUSED

KAITSELIIDU KOOLI KURSUSEKALENDER 2010 I POOLAASTA




Väljaõppeinstruktor
Naiskodukaitse instruktor
Väljaõppe läbiviimisega tegelev kaadrikaitseväelane või riigiametnik

TEENISTUJAD

INSTRUKTORIKURSUS

KAITSELIIDU KOOLI KURSUSEKALENDER 2010 I POOLAASTA
SIHTGRUPP

Kompaniipealik
Rühmapealik ja -vanem
Jaopealik ja nooremallohvitseri kursuse Kaitseliidus (NAKkl) kursuslane
Vabatahtlik instruktor

VABATAHTLIKUD





SIHTGRUPP

KAITSELIIDU KOOLI KURSUSEKALENDER 2010 I POOLAASTA




Väljaõppeülem
Instruktor

TEENISTUJAD

SÕJAVÄELISE JUHI OTSUSTE EETIKA KURSUS

Malevkonnapealik
Kompaniipealik
Rühmapealik, rühmapealiku abi
Jaopealik

VABATAHTLIKUD





ÜLDEESMÄRK: Kursuse tulemusena on rahuaja pealikute teadmised, oskused ja hoiakud viidud vastavusse ametikoha nõuetega.

1

Sõjapsühholoogia

Rahvusvaheline sõjaõigus

Ohvitserieetika

Ained

planeerimisel

planeerimisel

planeerimisel

Kaugõpe

planeerimisel

planeerimisel

planeerimisel

Statsionaarõpe

planeerimisel

planeerimisel

planeerimisel

Nädal

14. mai kell 18

Algus

16. mai kell 16

Lõpp

Sõjaväelise juhi otsuste eetika kursuse 1. nädalavahetus

Üritus

lauri.larm@kaitseliit.ee

Meiliaadress

19

AEG

KOHT: Alu

LÄBIVIIMISE PÕHIMÕTTED: Kursus koosneb kahest klassitunni ja seminari vormis statsionaarõppe nädalavahetusest ning kaugõppest. Kaugõpe viiakse läbi kursusele eelnevate koduste ülesannetena.

KURSUSLASELE ESITATAVAD NÕUDED: Kursuslane on läbinud nooremallohvitseri kursuse Kaitseliidus
(NAKkl), reservallohvitserikursuse Kaitseliidus (rühmavanem) (RVAKkl (R)), reservohvitserikursuse Kaitseliidus (rühmaülem) (ROKkl (R)) või reservohvitserikursuse Kaitseliidus (kompaniiülem) (ROKkl (K)) või
vastava tasemega kursuse kaitseväes.

Kursuse kogumaht:

Ained kokku:

SISU JA MAHT

ÜLDEESMÄRK: Kursuse läbiviimise tulemusena saab Kaitseliit juurde instruktoreid, kes suudavad läbi viia eesmärgipäraseid ja õppijakeskseid õppetunde, aidates seeläbi kaasa malevate väljaõppetaseme parendamisele.

Statsionaarõpe

SAAVUTATAV PÄDEVUS: Kursuse lõpetanu on võimeline kavandama ja läbi viima eesmärgipäraseid õppetunde ja reflekteerima iseenda õpivajadusi ning andma aitavat ja arengupotentsiaalile suunatud tagasisidet.

Kaugõpe
1

SAAVUTATAV PÄDEVUS: Kursuse lõpetanu mõistab (all)ohvitseri rolli ja tähtsust ühiskonnas käitumuslike suuniste kaudu, tegutseb õigesti rahvusvahelist sõjaõigust silmas pidades erinevates rahvusvahelistes ja
siseriiklikes konfliktides ning ennetab ja lahendab mitmesuguseid lahinguväljal ette tulevaid psühholoogilisi
probleeme.

SISU JA MAHT
Ained
1
0,5
1

Õppetunni eesmärk
Õppetunni struktuur
5

1

3

2

1

1

45

Õppemeetodid

Õpitulemuste mõõtmine ja hindamine

-

1

1

Õpetamise põhimõtted

0,5

Õppetundide läbiviimine ja refleksioon

55

Näitlikustamine

Plaankonspekti koostamine

65 akadeemilist tundi

10

Ained kokku:
Kursuse kogumaht:

KURSUSLASELE ESITATAVAD NÕUDED: Kursuslasel on vähemalt keskharidus. Kursuslane on läbinud
Naiskodukaitse baasväljaõppe (NKK BVÕ) või Kaitseliidu tegevliikme sõdurioskuste baaskursuse (TSOBKkl).
LÄBIVIIMISE PÕHIMÕTTED: Kursus koosneb kahest klassitunni vormis statsionaarõppe nädalavahetusest ja kaugõppest. Kaugõpe viiakse läbi kursusele eelnevate koduste ülesannetena.
KOHT: Alu

717 9366, 5301 4314

Telefon

Sõjaväelise juhi otsuste eetika kursuse 2. nädalavahetus
Üritus

mjr Lauri Larm

Nimi

13. juuni kell 16
Lõpp

Instruktorikursuse 1. nädalavahetus

Ametikoht

11. juuni kell 18

Algus

7. veebruar kell 16

Instruktorikursuse 2. nädalavahetus

Sõjaväelise juhtimise õppesuuna
ülem

23

Nädal
5. veebruar kell 18

21. veebruar kell 15

Instruktorikursus (NKK)

AEG

5

19. veebruar kell 18

4. juuni kell 14

Nimi

717 9380, 505 6766

Telefon

merle.kodu@kaitseliit.ee

Meiliaadress

KONTAKT

7

31. mai kell 10

Merle Kodu

19

22

Ametikoht

KONTAKT

Inimressursi arendamise
õppesuuna juhataja

6

10
24
46

Laskeasjandus, laskeväljaõpe ja relvade käsitsemise ohutuseeskirjad

Lõpuharjutus

Ained kokku:

Õppepraktika

20

Nimi

v-srs Rainer Ristimets

Ametikoht

Nooreminstruktor

18

717 9363, 5346 4402

Telefon

13. aprill kell 19

17. mai kell 19

15

KONTAKT

Algus

Nädal

AEG

KOHT: Männiku

rainer.ristimets@kaitseliit.ee

Meiliaadress

22. mai kell 16

18. aprill kell 16

Lõpp

LÄBIVIIMISE PÕHIMÕTTED: Kursus koosneb statsionaarõppenädalast, milles sisaldub ka lõpuharjutus.
Statsionaarõppele eelneb kaugõpe kaitseväe e-õppe portaalis Ilias ja järgneb õppepraktika, mille käigus tuleb läbi viia vähemalt kolm õppelaskmist.

KURSUSLASELE ESITATAVAD NÕUDED: Kursuslane on 21–46-aastane ja tal on vähemalt keskharidus.
Ta on läbinud vähemalt nooremallohvitseri kursuse Kaitseliidus või kaitseväes, esmaabikursuse (minimaalselt mahus 16 tundi) ja instruktorikursuse või -õppe ning sooritanud relvaeksami (tabelrelvastusse kuuluv
kuni 20 mm käsitulirelv) vähemalt hindele rahuldav. Ta on Kaitseliidu tegevliige (loetud Kaitseliidu tegevliikmeks) ja määratud kompaniipealiku, rühmapealiku, rühmavanema, jaopealiku või maleva väljaõppeinstruktori või relvuri ametikohale ning sooritanud ohutustehnika eksami vähemalt hindele rahuldav.

46

12

16

12

6

Statsionaarõpe

116 akadeemilist tundi

7

Kursuse kogumaht:

7

Ohutushoid õppelaskmiste planeerimisel ja läbiviimisel

Kaugõpe

Õppelaskmiste planeerimine

Ained

SISU JA MAHT

SAAVUTATAV PÄDEVUS: Kursuse läbinu on võimeline tegutsema laskeinstruktorina õppelaskmiste läbiviimisel üht liiki relvast (kuni 20 mm käsitulirelv) jaosuurusele üksusele ja olema tulepositsiooni kontrollijaks lahinglaskmiste läbiviimisel (kuni 20 mm käsitulirelvadest) jaosuurusele üksusele.

ÜLDEESMÄRK: Kursuse üldeesmärgiks on osaleda kõrgel tasemel laskeinstruktorite väljaõpetamise kaudu eelduste loomisel Kaitseliidule pandud sõjaliste ülesannete täitmiseks.

Väljaõppeinstruktor
Relvur









Kompaniipealik
Rühmapealik
Rühmavanem
Jaopealik

TEENISTUJAD

VABATAHTLIKUD

SIHTGRUPP

KAITSELIIDU LASKEINSTRUKTORI KURSUSE I ETAPP (TIIRULASKMINE)

SÕJAVÄELISE JUHTIMISE TÄIENDKURSUSED

KAITSELIIDU KOOLI KURSUSEKALENDER 2010 I POOLAASTA

Naiskodukaitse vabatahtlik instruktor


Naiskodukaitse instruktor

TEENISTUJAD

3
1
14

Aktiivõppemeetodid
Ilmestavate abivahendite kasutamine õppetöös
Ained kokku:

43 akadeemilist tundi

29

2

5

22

Statsionaarõpe

Nimi
Nele Sarrapik

Ametikoht
Naiskodukaitse kursuste
koolitusspetsialist

7

nele.sarrapik@kaitseliit.ee

Meiliaadress

14. veebruar kell 16

Lõpp

717 9376, 5664 5581

Telefon

12. veebruar kell 18

6
KONTAKT

Algus

Nädal

AEG

KOHT: Alu

LÄBIVIIMISE PÕHIMÕTTED: Kursus koosneb ühest statsionaarõppenädalavahetusest ja sellele eelnevast kaugõppest.

KURSUSLASELE ESITATAVAD NÕUDED: Kursuslane on läbinud instruktorikursuse ja organisatsiooniõpetuse instruktori kursuse ning tal on soov areneda instruktorina.

Kursuse kogumaht:

10

Kaugõpe

Organisatsiooniõpetuse tundide läbiviimine

Ained

SISU JA MAHT

SAAVUTATAV PÄDEVUS: Kursuse läbinu on suuteline viima läbi efektiivseid ja liikmete motivatsiooni
suurendavaid õppijakeskseid õppetunde baasväljaõppe (BVÕ) organisatsiooniõpetuse mooduli raames.

ÜLDEESMÄRK: Kursuse läbiviimise tulemusena tekib vajalikul hulgal instruktoreid, kes oma ülesannete
kompetentse täitmisega tagavad organisatsiooniõpetuse mooduli nõuetekohase ja motivatsiooni kasvatava läbiviimise ning uute liikmete organisatsiooniteadlikkuse, mis omakorda tagab Naiskodukaitse suurema
ühtsuse ja eesmärgile suunatuse ning organisatsioonile pandud ülesannete tõhusama täitmise.



VABATAHTLIKUD

SIHTGRUPP

NAISKODUKAITSE ORGANISATSIOONIÕPETUSE INSTRUKTORI TÄIENDKURSUS

KAITSELIIDU KOOLI KURSUSEKALENDER 2010 I POOLAASTA

KAITSELIIDU KOOLI KURSUSEKALENDER 2010 I POOLAASTA


Naiskodukaitse instruktor

TEENISTUJAD

NAISKODUKAITSE TOITLUSTUSINSTRUKTORI TÄIENDKURSUS
SIHTGRUPP

Naiskodukaitse vabatahtlik instruktor

VABATAHTLIKUD

ÜLDEESMÄRK: Kursuse läbiviimise tulemusena tekib vajalikul hulgal toitlustusinstruktoreid, kes oma
ülesannete kompetentse täitmisega tagavad baasväljaõppe (BVÕ) toitlustusmooduli ja muude toitlustusõpete nõuetekohase ja motivatsiooni suurendava läbiviimise ning liikmete huvi kasvu toitlustuserialal tegutsemise vastu.
SAAVUTATAV PÄDEVUS: Kursuse läbinu on suuteline viima läbi efektiivseid ja liikmete motivatsiooni
suurendavaid õppijakeskseid õppetunde toitlustusõppe raames.
SISU JA MAHT

KAITSELIIDU KOOLI KURSUSEKALENDER 2010 I POOLAASTA

-

TEENISTUJAD

RESERVVANEMALLOHVITSERI KURSUS KAITSELIIDUS (RÜHMAVANEM)
(RVAKKL (R)) IV

Rühmavanem

VABATAHTLIKUD

SIHTGRUPP



ÜLDEESMÄRK: Kursuse üldeesmärgiks on ette valmistada kõrge motivatsiooniga, professionaalseid ja
isamaaliselt kasvatatud rühmavanemaid Kaitseliidule.

SAAVUTATAV PÄDEVUS: Kursuse läbinu on võimeline tegutsema jalaväerühma koosseisus erinevates
lahinguliikides rühmavanemana.

6

8

Kaugõpe

22

33

Statsionaarõpe

SISU JA MAHT

Lahingutegevusvõime tagamine

Ained

Lahingutegevuse juhtimine

22

Statsionaarõpe

Õppetundide läbiviimine

10

35

Kaugõpe

Ained

60

5

6

2

10

1

3

Administreerimine

Aktiivõppemeetodid

Lõpuharjutus

Ilmestavate abivahendite kasutamine õppetöös

150

180 akadeemilist tundi

30

Ained kokku:

3

Nädal

22. jaanuar kell 18.30

Algus

24. jaanuar kell 17

Lõpp

RVAKkl (R) 6. nädalavahetus

Üritus

RVAKkl (R) 9. nädalavahetus

RVAKkl (R) 7. nädalavahetus

RVAKkl (R) 10. nädalavahetus ja taktikanädal

RVAKkl (R) 8. nädalavahetus

11. aprill kell 17

21. märts kell 17

5. juuni kell 17

21. veebruar kell 17

9. aprill kell 18.30

19. märts kell 18.30

29. mai kell 12

RVAKkl (R) IV lõpetamine

19. veebruar kell 18.30

14

19. juuni kell 13

7

21–22

19. juuni kell 11

Ametikoht

n-ltn Deiv Bogens

Nimi

717 9383, 527 7944

Telefon

deiv.bogens@kaitseliit.ee

Meiliaadress

17

Instruktor

KONTAKT

23

11

AEG

KOHT: Alu, Jõhvi, Kirna

LÄBIVIIMISE PÕHIMÕTTED: Statsionaarõpe viiakse läbi ühe aasta jooksul koostöös lähetava üksusega.
Õppetöö toimub nädalavahetustel. Kursus lõpetatakse lõpuharjutusega. Pärast statsionaarõpet tuleb läbida
teenistuspraktika, mida reguleerib teenistuspraktika juhend. Statsionaarõppe nõutud tulemustega lõpetamisel
suunatakse kursuslane teenistuspraktikale, mille põhjal antakse lõplik hinnang tema teadmistele, oskustele ja
valmisolekule tegutsemaks Kaitseliidu sõjaaja rühmavanemana. Teenistuspraktika ei ole kursuse osa.

KURSUSLASELE ESITATAVAD NÕUDED: Kursuslasel on vähemalt keskharidus. Kursuslane on läbinud vähemalt nooremallohvitseri kursuse Kaitseliidus või kaitseväes ja instruktorikursuse. Kursuslase tervislik seisund
peab vastama Kaitseliidu seaduses sätestatud Kaitseliidu tegevliikme tervislikule seisundile esitatavatele nõuetele. Ta on kuni 50-aastane vähemalt kolmeaastase staažiga kaitseliitlane, kes ei ole kaitseväe tegevteenistuses ja
kes on planeeritud vastavale ametikohale. Kursuslane oskab kasutada arvutit tavakasutaja tasemel.

Kursuse kogumaht:

29
43 akadeemilist tundi

14

Ained kokku:
Kursuse kogumaht:

KURSUSLASELE ESITATAVAD NÕUDED: Kursuslane on läbinud instruktorikursuse ja tegutseb toitlustusinstruktorina ning tal on soov areneda instruktorina. Tal on arvutikasutamisoskus tavakasutaja tasemel.
LÄBIVIIMISE PÕHIMÕTTED: Kursus koosneb ühest statsionaarõppenädalavahetusest ja sellele eelnevast kaugõppest.
KOHT: Alu

Lõpp

AEG
Algus

nele.sarrapik@kaitseliit.ee

Meiliaadress

Nädal

Telefon

13. juuni kell 16

Nele Sarrapik

Nimi

11. juuni kell 18

KONTAKT
Ametikoht
Naiskodukaitse kursuste
koolitusspetsialist

717 9376, 5664 5581

23

8

Rühmapealik

-

TEENISTUJAD

8

7

4

5

3

4

-

35

Taktika alused

Jalaväerühma erialane toetus

Rännak ja paiknemine

Pealetungilahing

Kaitselahing

Viivituslahing

Kinnistav väliharjutus

Ained kokku:

313 akadeemilist tundi

278

92

32

32

33

34

19

18

18

Statsionaarõpe

19. veebruar kell 18

19. märts kell 18

9. aprill kell 18

29. mai kell 12

19. juuni kell 11

7

11

14

21–22

23

Nimi

Erki Vaikre

Instruktor-koolitaja

16

erki.vaikre@kaitseliit.ee

Meiliaadress

ROKkl (R) VI lõpetamine

ROKkl (R) 7. nädalavahetus ja taktikanädal

ROKkl (R) 6. nädalavahetus

ROKkl (R) 5. nädalavahetus

ROKkl (R) 4. nädalavahetus

Üritus

717 9060, 5563 4030

Telefon

19. juuni kell 13

5. juuni kell 17

11. aprill kell 18

21. märts kell 18

21. veebruar kell 18

Lõpp

Ametikoht

KONTAKT

Algus

Nädal

AEG

KURSUSLASELE ESITATAVAD NÕUDED: Kursuslane on vähemalt keskharidusega ja on läbinud vähemalt nooremallohvitserikursuse. Ta on Kaitseliidu tegevliige, kelle tervislik seisund peab vastama Kaitseliidu
seaduses sätestatud nõuetele. Ta on kuni 50-aastane vähemalt kolmeaastase kaitseliitlase staažiga ning ei
ole kaitseväe tegevteenistuses ja on planeeritud vastavale ametikohale.
LÄBIVIIMISE PÕHIMÕTTED: Kursus koosneb kaug- ja statsionaarõppest. Pärast statsionaarõpet tuleb
läbida teenistuspraktika, mida reguleerib teenistuspraktika juhend. Statsionaarõpe viiakse läbi ühe aasta
jooksul. Õppetöö toimub nädalavahetustel. Statsionaarõppele järgneb teenistuspraktika, mille põhjal antakse lõplik hinnang kursuse läbinu valmisolekule tegutsemaks sõjaaja rühmaülemana. Teenistuspraktika
ei ole kursuse osa.
KOHT: Alu, Jõhvi

Kursuse kogumaht:

4

Kaugõpe

Võõrriigi relvajõud

Ained

SISU JA MAHT

ÜLDEESMÄRK: Kursuse üldeesmärgiks on ette valmistada kõrge motivatsiooniga, professionaalseid
ja isamaaliselt kasvatatud reservohvitseridest rühmaülemaid Kaitseliidule, panustades seeläbi Kaitseliidu
ülesannete täitmisse.
SAAVUTATAV PÄDEVUS: Kursuse läbinu on võimeline juhtima jalaväerühma erinevates lahinguliikides.



VABATAHTLIKUD

SIHTGRUPP

RESERVOHVITSERI KURSUS KAITSELIIDUS (RÜHMAÜLEM) (ROKKL (R)) VI

SÕJAVÄELISE JUHTIMISE TASEMEKURSUSED

KAITSELIIDU KOOLI KURSUSEKALENDER 2010 I POOLAASTA

9,5
9,5

Ruum ja abivahendid
Ettekanded ja refleksioon
Ained kokku:

38 akadeemilist tundi

28,5

22

0,5

3

3

Statsionaarõpe

Nimi
Nele Sarrapik

Ametikoht
Naiskodukaitse kursuste
koolitusspetsialist

9

26. märts kell 18

12
KONTAKT

Algus

Nädal

AEG

KOHT: Alu

717 9376, 5664 5581

Telefon

nele.sarrapik@kaitseliit.ee

Meiliaadress

28. märts kell 15

Lõpp

LÄBIVIIMISE PÕHIMÕTTED: Kursus koosneb statsionaarõppest ja sellele eelnevast kaugõppevormis
kodutööst. Kursusel kasutatakse videotreeningut.

EELDUSKURSUSED: Puuduvad.

Kursuse kogumaht:

-

Ettekande esitamine

-

Kaugõpe

Ettekande kavandamine

Ained

SISU

SAAVUTATAV PÄDEVUS: Kursuse lõpetanu oskab esitlust kavandada ja ette kanda.

ÜLDEESMÄRK: Kursuse tulemusena areneb organisatsiooni esinemiskultuur nii organisatsioonisisestel
kui ka väljapoole organisatsiooni suunatud esinemistel. Hea esinemisoskuse rakendamine avalike suhete
huvides aitab kaasa organisatsiooni liikmeskonna suurendamisele.

Naiskodukaitse instruktor






Naiskodukaitse ringkonna esinaine, aseesinaine
Naiskodukaitse jaoskonna esinaine, aseesinaine
Naiskodukaitse erialagrupi juht

TEENISTUJAD

SIHTGRUPP
VABATAHTLIKUD

AVALIKU ESINEMISE KURSUS I (PRESENTATSIOON)

KAITSELIIDU KOOLI KURSUSEKALENDER 2010 I POOLAASTA



Väljaõppeülem
Staabiülem

TEENISTUJAD

ALLÜKSUSE VÄLJAÕPPE JUHTIMISE KURSUS

KAITSELIIDU KOOLI KURSUSEKALENDER 2010 I POOLAASTA

SIHTGRUPP

Malevkonnapealik
Kompaniipealik
Rühmapealik, rühmapealiku abi

VABATAHTLIKUD



ÜLDEESMÄRK: Kursuse tulemusena viiakse rahuaja pealikute teadmised, oskused ja hoiakud vastavusse
ametikoha nõuetega.

planeerimisel

Kaugõpe
planeerimisel

Statsionaarõpe

SAAVUTATAV PÄDEVUS: Kursuse lõpetanu on võimeline juhtima allüksuse rahuaegset administreerimist ning planeerima ja läbi viima allüksuse väljaõpet.
SISU JA MAHT
Ained
Kaitseväe ja Kaitseliidu tegevust reguleerivad
õigusaktid ja alusdokumendid

Allüksuse administreerimine

Allüksuse personali juhtimine

planeerimisel

planeerimisel

planeerimisel

planeerimisel

planeerimisel

planeerimisel

planeerimisel

planeerimisel

Õppe- ja teenistusdokumentide käitlemine
planeerimisel

planeerimisel

planeerimisel

Väljaõppe planeerimine ja läbiviimine
planeerimisel

planeerimisel

Kaitseliidu maleva ülesehitus ja põhiülesanded
ning allüksuste ülemate ülesanded

Väljaõppe eelarve koostamine
planeerimisel

planeerimisel

Ained kokku:
Kursuse kogumaht:

KURSUSLASELE ESITATAVAD NÕUDED: Kursuslane on läbinud reservvanemallohvitseri kursuse Kaitseliidus (RVAKkl), reservohvitseri kursuse Kaitseliidus (rühmaülem) (ROKkl (R)) või reservohvitseri kursuse Kaitseliidus (kompaniiülem (ROKkl (K)) või vastava tasemega kursuse kaitseväes.
LÄBIVIIMISE PÕHIMÕTTED: Kursus koosneb kahest klassitunni- ja seminarivormis statsionaarõppenädalavahetusest ning kaugõppest. Kaugõpe viiakse läbi kursusele eelnevate koduste ülesannetena.
KOHT: Alu, Lõõla

16

Nädal

4. juuni kell 18

23. aprill kell 18

Algus

6. juuni kell 16

25. aprill kell 16

Lõpp

Allüksuse väljaõppe juhtumise kursuse 2. nädalavahetus

Allüksuse väljaõppe juhtumise kursuse 1. nädalavahetus

Üritus

AEG

22

Ametikoht

mjr Lauri Larm

Nimi

717 9366, 5301 4314

Telefon

lauri.larm@kaitseliit.ee

Meiliaadress

KONTAKT

Sõjaväelise juhtimise õppesuuna
ülem

10

SIHTGRUPP

KAITSELIIDU KOOLI KURSUSEKALENDER 2010 I POOLAASTA



Noorteinstruktor

TEENISTUJAD

AVALIKU ESINEMISE KURSUS II (KÕNE)

Noorte Kotkaste malevapealik ja rühmapealik
Kodutütarde ringkonnavanem ja rühmavanem

VABATAHTLIKUD



ÜLDEESMÄRK: Kursuse tulemusena areneb organisatsiooni esinemiskultuur nii organisatsioonisisestel
kui ka väljapoole organisatsiooni suunatud esinemistel. Hea esinemisoskuse rakendamine avalike suhete
huvides aitab kaasa organisatsiooni liikmeskonna suurendamisele.

SAAVUTATAV PÄDEVUS: Kursuse lõppedes oskab kursuslane kõnet kavandada ja ette kanda.

Ruum ja abivahendid

Ettekande esitamine

Ettekande kavandamine

-

-

-

5

5

Kaugõpe

29

22

0,25

0,75

3

3

Statsionaarõpe

SISU JA MAHT

Esinemisstress

10

Ained

Ettekanded ja refleksioon

39 akadeemilist tundi

Ained kokku:
Kursuse kogumaht:

KURSUSLASELE ESITATAVAD NÕUDED: Kursuslasel on vähemalt keskharidus. Kursuslane oskab kasutada arvutit tavakasutaja tasemel.

LÄBIVIIMISE PÕHIMÕTTED: Kursus koosneb ühest statsionaarõppenädalavahetusest ja kursusele eelnevast kaugõppest. Kursusel kasutatakse enesega vastandamise meetodit.
KOHT: Alu

Nädal

9. aprill kell 18

Algus

11. aprill kell 16

Lõpp

AEG

14

Ametikoht

Nele Sarrapik

Nimi

717 9376, 5664 5581

Telefon

nele.sarrapik@kaitseliit.ee

Meiliaadress

KONTAKT

Naiskodukaitse kursuste
koolitusspetsialist

15

-

Probleemide lahendamise ja käsitlemise tehnikad

Konfliktide lahendamise tehnikad

Arenguvestluse läbiviimine

Meeskonnana toimimine

Ained kokku:
30 akadeemilist tundi

30

6

6

6

6

6

Statsionaarõpe

28. mai kell 17

21

Nimi

Juhan Aus

Ametikoht

Juhtimistreener-instruktor

14

juhan.aus@kaitseliit.ee

Meiliaadress

30. mai kell 17

31. jaanuar kell 17

Lõpp

717 9060, 504 6414

Telefon

29. jaanuar kell 17

4

KONTAKT

Algus

Nädal

AEG

KOHT: Alu

LÄBIVIIMISE PÕHIMÕTTED: Kursus toimub statsionaarõppena ühel nädalavahetusel.

KURSUSLASELE ESITATAVAD NÕUDED: Kursuslane on läbinud kursuse juhtimine praktikas 1.

Kursuse kogumaht:

-

Kaugõpe

Koosoleku juhtimine

Ained

SISU JA MAHT

SAAVUTATAV PÄDEVUS: Kursuse lõpetanu on võimeline toimima eestvedajana teistele juhtidele.

ÜLDEESMÄRK: Kursuse tulemusena paranevad juhtide eestvedamisoskused, mis omakorda aitab kaasa
organisatsioonile pandud ülesannete efektiivsemale täitmisele.

Naiskodukaitse instruktor
Noorteinstruktor













Malevkonnapealik
Kompaniipealik
Rühmapealik
Rühmapealiku abi
Jaopealik
Naiskodukaitse ringkonna esinaine, aseesinaine, juhatuse liige
Naiskodukaitse jaoskonna esinaine, aseesinaine, juhatuse liige
Naiskodukaitse erialagrupi juht

TEENISTUJAD

VABATAHTLIKUD

SIHTGRUPP

JUHTIMINE PRAKTIKAS 2

KAITSELIIDU KOOLI KURSUSEKALENDER 2010 I POOLAASTA

Malevkonnapealik
Üksikkompanii pealik
Rühmapealik
Naiskodukaitse ringkonna esinaine, aseesinaine
Naiskodukaitse jaoskonna esinaine










Peastaabi osakonna ülem, jaoskonna ülem
Malevapealik
Staabiülem
Väljaõppeinstruktor
Naiskodukaitse instruktor
Noorteinstruktor
Personalitöötaja
Referent

TEENISTUJAD

JUHTIMISKURSUS I

-

Juhtimisalased eeldused inimressursside optimaalseks rakendamiseks
Grupiprotsessid ja rollid grupis

Nimi
Merle Kodu

Ametikoht
Inimressursi arendamise
õppesuuna juhataja

11

15. märts kell 10

11
KONTAKT

Algus

Nädal

AEG

717 9380, 505 6766

Telefon

merle.kodu@kaitseliit.ee

Meiliaadress

19. märts kell 14

Lõpp

11

8

7

7

5

7

6

5

4

Statsionaarõpe

60 akadeemilist tundi

-

KURSUSLASELE ESITATAVAD NÕUDED: Puuduvad.
LÄBIVIIMISE PÕHIMÕTTED: Kursus viiakse läbi viiepäevase statsionaarõppena.
KOHT: Alu

Kursuse kogumaht:

Ained kokku:

-

-

Vaated inimolemusele ja juhi suhtumisest tulenevad käitumismallid
organisatsioonis

Juhtimisharjutused

-

-

-

-

-

Kaugõpe

Ootused juhi rollile ja nende tähendus koostööle organisatsioonis

Tingimused, mis mõjutavad motivatsiooni ja teisi
sotsiaalpsühholoogilisi suhteid grupis

Individuaalsed toimimistingimused ja nende tähtsus sobivate
töötingimuste loomisel

Efektiivse kommunikatsiooni eeldused

Enamlevinud kommunikatsiooniprobleemid ja nende põhjused

Ained

SISU JA MAHT

ÜLDEESMÄRK: Kursus arendab kommunikatiivseid ja eestvedamisoskusi, mille tulemusena paraneb organisatsiooni juhtimine kõikidel tasemetel.
SAAVUTATAV PÄDEVUS: Kursuslasel on isikliku tööpanuse kaudu võimalik saada sügavam arusaamine
nende inimesevaheliste suhete tähendusest, mis tekivad koostöös teiste inimestega ning isiklike elamuste ja
kogemuste kaudu mõista suhtlemisoskuste tähtsust juhtimisel.







VABATAHTLIKUD

SIHTGRUPP

ISIKSUSLIKKU ARENGUT JA EESTVEDAMISOSKUSI ARENDAVAD KURSUSED

KAITSELIIDU KOOLI KURSUSEKALENDER 2010 I POOLAASTA

Peastaabi osakonna ülem
Peastaabi jaoskonna ülem
Malevapealik
Staabiülem
Naiskodukaitse instruktor
Noorteinstruktor

TEENISTUJAD

JUHTIMISKURSUS III

KAITSELIIDU KOOLI KURSUSEKALENDER 2010 I POOLAASTA

SIHTGRUPP

Malevkonnapealik
Üksikkompanii pealik
Rühmapealik
Naiskodukaitse ringkonna esinaine

VABATAHTLIKUD












ÜLDEESMÄRK: Kursuse tulemusena tõhustub organisatsiooni allüksustes inimressursi kasutamine ja
arendamine organisatsioonile pandud eesmärkide täitmisel.
SAAVUTATAV PÄDEVUS: Kursuse lõpetanu oskab koostada üksuse inimressursi arengukava.

SIHTGRUPP




Naiskodukaitse instruktor
Noorteinstruktor

TEENISTUJAD

KAITSELIIDU KOOLI KURSUSEKALENDER 2010 I POOLAASTA

JUHTIMINE PRAKTIKAS 1

Kompaniipealik
Rühmapealik ja -vanem
Jaopealik ja nooremallohvitseri kursuse Kaitseliidus (NAKkl)
kursuslane
Naiskodukaitse ringkonna esinaine, aseesinaine, juhatuse liige
Naiskodukaitse jaoskonna esinaine, aseesinaine, juhatuse liige
Naiskodukaitse erialagrupi juht
Kodutütarde ringkonnavanem
Noorte Kotkaste maleva pealik

VABATAHTLIKUD









Üksuse visiooni, strateegia, taktika ja tegevuskava väljatöötamine

Üksuse ülema rolli analüüsimine lähtudes enda ja teiste
arusaamadest

Üksuse huviobjektide defineerimine ja sõltuvusvahekordade
analüüsimine

-

-

-

-

-

Kaugõpe

7

3

10

10

10

5

5

Statsionaarõpe

Ained kokku:

Juhtimisalaste kogemuste vahetamine ja läbitöötamine

Kontrolli olulisuse väärtustamine arendusvahendina

Grupi normide väljaselgitamine

Otstarbekohane kommunikatsioon

Grupi ressursside kasutamine juhtimisel

-

-

-

-

-

-

30

4

5

3

3

5

ÜLDEESMÄRK: Kursus aitab kaasa organisatsiooni eesmärkide saavutamisele, tagades efektiivse juhtimise jao tasandil.
SAAVUTATAV PÄDEVUS: Kursuse lõpetanu on võimeline kasutama grupi ressursse ja juhtimisfunktsioone jao tasandi ülesannete täitmiseks.

Juhtimisalaste eesmärkide formuleerimine ja ressursside
väljaselgitamine

-

50
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Juhtimisalaste ülesannete määratlemine

-

Ained

Üksuse normide määratlemine

-

-

-

Kaugõpe

5

5

Statsionaarõpe

Ained

Iseseisev otsuste vastuvõtmine eesmärgi täitmiseks

30 akadeemilist tundi

KURSUSLASELE ESITATAVAD NÕUDED: Kursuslasel on vähemalt keskharidus. Naiskodukaitse liige on
läbinud Naiskodukaitse baasväljaõppe (NKK BVÕ). Kaitseliidu liige on läbinud Kaitseliidu tegevliikme sõdurioskuste baaskursuse (TSOBKkl).
LÄBIVIIMISE PÕHIMÕTTED: Kursus viiakse läbi statsionaarõppena kolmel tööpäeval või ühel nädalavahetusel.
KOHT: Alu

Kursuse kogumaht:

Juhtimisfunktsioonide kasutamine

SISU JA MAHT

Üksuse tegevuskava I variandi väljatöötamine

50 akadeemilist tundi

Ained kokku:
Kursuse kogumaht:

KURSUSLASELE ESITATAVAD NÕUDED: Kursuslasel on soovitavalt läbitud juhtimiskursus I ja II või juhtimine praktikas 1 ja 2.
LÄBIVIIMISE PÕHIMÕTTED: Kursus toimub neli päeva kestva statsionaarõppena.
KOHT: Alu

18. jaanuar kell 10

Algus

20. jaanuar kell 14 (NKK)

Lõpp

AEG
Nädal

AEG

3

25. aprill kell 14

7. märts kell 14

11. aprill kell 14

Meiliaadress

Ametikoht

Juhan Aus

Nimi

717 9060, 504 6414

Telefon

juhan.aus@kaitseliit.ee

Meiliaadress

13

Juhtimistreener-instruktor

KONTAKT

5. märts kell 17

Lõpp

Telefon

merle.kodu@kaitseliit.ee

23. aprill kell 17

8. aprill kell 10

Nimi

717 9380, 505 6766

9

Algus

Ametikoht

Merle Kodu

16

Nädal

Inimressursi arendamise
õppesuuna juhataja

KONTAKT

14

12

SÕJARAUD

Eesti Kaitsetööstuse Liit otsib oma kohta
Tekst: VELJO RAIDE

hetkel täielikult. Kui täpsem selgus
käes, on liidul võimalik kaasata uusi
liikmeid vastavalt kaitseväe vajadustele.

E

esti Kaitsetööstuse Liit (EKTL)
asutati 2009. aasta 19. veebruaril ja äriregistris registreeriti
mittetulundusühing EKTL 25. veebruaril. Asutajateks olid Taavi Veskimägi, Jüri Käo, Jüri Ilves ja Neinar
Seli. Esimesest üldkoosolekust, mis
peeti 21. aprillil, võttis osa 36 Eesti
ettevõtet, neist 32 astusid liidu liikmeteks.

OMA VÕIMETE HINDAMINE
Suurimaks tehtud tööks võib pidada liidu liikmete potentsiaalide
väljaselgitamist. Kõik liidu liikmed
on läbi käidud, intervjueeritud ja
tutvutud kohapeal ettevõtete tootmisvõimsustega. Liidul on piisav
ülevaade liikmete tegevustest ja
suutlikkusest – nii sellest, mida tehakse hetkel, kui ka sellest võimest
ja toodetest, millega on ettevõtjatel
olnud varasemaid kogemusi. Seda
ühispotentsiaali on oluline teada,
kui pannakse kokku koostööprojekte, analüüsitakse hankeid ja võetakse vastu otsuseid.

saadakse toodetele või teenustele
lisandväärtusi, ning kaitseväe PPP
(public private partnership, eesti k
1. detsembril allkirjastati EKTLi ja avaliku ja erasektori koostöö) prokaitseministeeriumi koostöö me- jektides osalemist. Koostööprojektimorandum. Memorandum on mo- de hulka kuuluvad alaline koostöökomitee riigiga, Balti
tiveeritud
osapoolte
esti Kaitsetööstuse
kaitsetööstusliku tegeühishuvist, milleks on
Liidu tegevus tugineb vuse integreerimine ja
koostöö tugevdamine
koostöö teiste riikide
kaitseministeeriumi
neljale põhimõttele:
ning kaitseotstarbeliliikmeteenused, tulupro- vastavate katusorganisi kaupu ja teenuseid
jektid, koostööprojektid satsioonidega. Neljanda samba tegevusteks
pakkuvate ettevõtete
ja avalik suhtlemine.
on avalikud suhted Praegu võib kindlalt väita, et ainult
vahel. Koostöö kauja koostöö meediaga. Eesti kaitseväe ja Kaitseliidu vajadudu panustatakse Eesti
kaitsevõime tugevdamisse ja ma- Esimese kuue kuu eesmärgiks on si arvestades on kaitsetööstust üles
janduse arengusse. EKTL võttis ko- olnud võimalikult paljude tegevus- ehitada võimatu. Kaitsevaldkonhustusteks arendada Eesti kaitse- sammaste käivitamine.
na tegelikud iga-aastased mahud
tööstuslikku potentsiaali, pidades
töötleva tööstuse aastakäivetest on
oluliseks Eesti kaitseväe vajadusi, Praegu on liidul 65 liiget. Ettevõtete ühe protsendi piirides, olgu siis tevastuoste, NATO ja muid rahvus- arv on oluliselt suurem, sest osa liik- gemist kas rõivaste, saabaste ja rakvahelisi hankeid, teadus- ja aren- meid on emaettevõtted. Valdkon- metega tootmise või laevaehitusedustööd koostöös Eesti ülikoolide dadest on esindatud mäetööstus, ga. Jätkusuutliku ja ajastu tasemel
ja Teaduste Akadeemia asutustega töötlev tööstus, elektrienergiaga va- oleva kaitsetööstuse väljaehitamine
ning koostööd rahvusvahelise kait- rustamine, jäätme- ja saastekäitlus, Eestis on võimalik ainult ekspordi
sesuunitlusega ettevõtetega. All- ehitus, mootorsõidulisandudes ning kaitseraegu on liidul 65
kirjastatud memorandum muudab kite remont, info ja
väe ja teadus- ja arenliiget. Ettevõtete arv on dusasutuste koostöös.
EKTLi kaitseministeeriumi legitiim- side ning finantstegevused. Enim on liidus
oluliselt suurem, sest osa Suurem osa tooteid
seks partnerorganisatsiooniks.
metalli- ja masinaliikmeid on emaettevõtted. tuleb meil viia välistööstuse
ettevõtteid.
turgudele ja edukalt
LIIKMESKOND JA TEGEVUSPÕHIMÕTTED
maha müüa. Edukat müügitegevust
Liidu tegevus tugineb neljale põ- Infotehnoloogiaettevõtteid on 20, aga saab suurepäraselt toetada oma
himõttele: liikmeteenused, tulu- kusjuures nende hulka ei ole arves- kaitsevägi. Pole paremat müügisooprojektid, koostööprojektid ja ava- tatud valve- ja julgeolekuteenuse vitust, kui see, et toote või teenuse
lik suhtlemine. Liikmeteenused pakkujaid. Töötlev tööstus on esin- on heaks kiitnud riigi kaitsejõud ja
sisaldavad infokirja liikmetele, kord datud õmblustööstusest mööbli- see on üksuste varustuses sõjapiirkvartalis infopäeva ja tööd vald- tootmiseni. Kindlasti ei ole liidu kondades.
kondlikes töörühmades. Liikmete praegune potentsiaal piisav arvestuluprojektidena käsitletakse vastu- tamaks kõiki kaitseväe rahu- ja sõ- Liidu liikmete osalemine kaitseostude raames tehtavaid tehinguid, jaaja vajadusi. Seni on analüüsima- väe hangetel on oluline tulevaste
Eesti kaitseväe hangetel osalemist, ta suutlikkus valdkonniti ja puudub koostööpartnerite valimisel. Kaitseinfovahendust liikmetele NATO, teadmine tegelikest vajadustest. ministeerium on teinud koostööd
Euroopa Kaitseagentuuri (Euro- Töö selles vallas käib ja kui vajadu- paljude ettevõtetega ja koostöö rahpean Defence Agency = EDA) ning sed on selgunud, saab täpsemalt vuslikul kapitalil põhinevate ettevõteiste riikide vastavate hangete koh- hinnata, milles me oleme tugevad, tetega laieneb tulevikus kindlasti.
ta, liidu liikmete koostööprojekte, millistes valdkondades on võime- Üheks selliseks tegevuse laiendamilles ettevõtjate ühishuvide kaudu kused puudulikud ja mis puudub misele kaasaaitajaks on EKTL. Hea
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ja sujuv koostöö tagab strateegilise
partnerluse. Riigil on vaja ettevõtteid, kellele toetuda kriisiolukorras
ja kes oleksid kaitsevõime lahutamatuks osaks, sest Eesti kaitsevõime
ei tugine ainult kaitseväe võimekusele, vaid on ühiskondliku toetuse
ja kaitsevõime summa.

VÄLISKOOSTÖÖ JA TULEVIKUSUUNAD
Üheks võimaluseks riiki uut teadmist ja tehnoloogiaid tuua ning
kaitsetööstust tugevdada on vastuostude rakendamine kaitseotstarbeliste kaupade hankimisel väljastpoolt riigi piire. Koostöökomitee
on muu hulgas teinud hulgaliselt
muudatusettepanekuid kehtivasse
kaitseministeeriumi valitsemisala
vastuostupõhimõtteid määravasse
juhendisse. Olulisemad muutused
kaitsetööstuse tulevaste hangete
puhul on otsese vastuostu rakendamine 25% ulatuses ja 10% tehingute
suunamine kaitsetööstuse valdkonda. Otsene vastuost tähendab seda,
et tarnija kaasab ettenähtud mahus
kohalikku tööstust toote valmistamisse. See on oluline oma tööstusele nii tellimuste saamise kui ka
tööhõive seisukohast. Lisaks sellele
luuakse teatud hulk teadmisi ja oskusi, mis jäävad riiki ja millele on
võimalik üles ehitada ostetud militaarseadmete hooldamine.

ÜHISTE KAVATSUSTE PROTOKOLL
Tulenevalt ühisest huvist tugevdada siseministeeriumi ning riigi sisejulgeoleku
tagamiseks, avaliku korra kaitsmiseks, päästealatöödeks, riigipiiri valvamiseks
ning kaitsmiseks ja piirirežiimi tagamise vajadusteks kaupu pakkuvate ettevõtete koostööd ja panustada selle kaudu Eesti sisejulgeoleku tugevdamisesse
ja majanduse arengusse ning soovist rakendada kaitsetööstuse arengu juhtimisel ja sellealase ettevõtluskeskkonna arendamisel senisest enam osalusdemokraatia põhimõtteid ning lähtudes siseministeeriumi ja Eesti Kaitsetööstuse
Liidu (EKTL) seisukohtadest allkirjastasid siseministeerium ja MTÜ Eesti Kaitsetööstuse Liit (edaspidi Pooled) Tallinnas 1. detsembril 2009. aastal järgmise
ühiste kavatsuste protokolli.
Pooled deklareerivad eesmärki arendada Eesti sisejulgeolekualast ja kaitsetööstuslikku potentsiaali, pidades prioriteetseks järgnevaid koostöövaldkondi:
 Eesti politsei, piirivalve ja päästeameti vajadused;
 vastuostud (vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/81/
EÜ/13.07.2009, millega kooskõlastatakse teatavate kaitse- ja julgeolekuvaldkonnas ostjate poolt sõlmitavate ehitustööde ning asjade ja teenuste
riigihankelepingute sõlmimise kord);
 sisejulgeolekualane teadus- ja arendustegevus koostöös Eesti ülikoolide
ning teadus- ja arengusasutustega;
 rahvusvahelise sisejulgeolekualase suunitlusega ettevõtlusalane koostöö;
 eelnevalt nimetatud koostöövaldkondades poliitika kujundamisel lähtutakse ühiselt hea avaliku halduse printsiipidest ning kehtivatest seadustest (sh
riigihangete seadusest), mis sisaldavad vastastikust informeerimist ja konsulteerimist;
 Eesti Kaitsetööstuse Liit on Eestis siseministeeriumi üheks partnerorganisatsiooniks antud valdkonnas;
 deklareeritud eesmärkide saavutamiseks tõhusa ja regulaarse koostöö abil
määratakse ministeeriumi ja EKTLi kontaktisikud, et tagada regulaarne infoliikumine osapoolte vahel.
Pooled peavad vajalikuks käsitleda käesolevat ühiste kavatsuste protokolli hea
halduse ja hooliva käitumise sisustamisena seadusega lubatud ulatuses. Pooled lahendavad heas usus ja koostöövaimus ning vastastikuse läbirääkimiste
abil kõik küsimused, mis tekivad ühiste kavatsuste protokolli rakendamisel.
Ühiste kavatsuste protokoll on koostatud ja allkirjastatud 2 (kahes) võrdväärses eksemplaris.
Ühiste kavatsuste protokolli allkirjastasid 1. detsembril siseministeeriumi nimel siseminister Marko Pomerants ja Eesti Kaitsetööstuse Liidu nimel EKTLi juhatuse esimees Taavi Veskimägi.

Eesti riigipiir on valdavalt merepiir. Sõjaolukorras on meie sadamad blokeeritud ja kaubavahetus
nende kaudu suletud. Jääb järele
kolm lõunasse suunduvat põhiteed, millel liikluse häirimine ja takistamine on vastasele suhteliselt
lihtne. Selleks, et võtta liitlasväed Lähituleviku esmaülesanne on liioma territooriumil vastu, peame du liikmete ekspordivõimaluste
täitma teatud tingimused. Stratee- suurendamine koostöös Ettevõtluse
gilised punktid peavad olema meie Arendamise Sihtasutusega. Selleks
käes vähemalt 55 päeva ja seda minnakse osalema rahvusvahelisele
peame saavutama
kaitsetööstuse näiheks võimaluseks riiki uut
15 000-mehelise
tusele “Eurosatory
teadmist ja tehnoloogiaid tuua 2010”. Loomisel on
kaitseväega.
Et
ning kaitsetööstust tugevdada on
kaitsevägi saaks
kaitsetööstuse eelparimal
moel
kobar (eelklaster),
vastuostude rakendamine kaitkeskenduda riigimille peamine sisu
seotstarbeliste kaupade hankikaitsele, on vaja
on liikmete ühismisel väljastpoolt riigi piire.
kogu ühiskonna
huvide selgitamine,
toetust. Kaitsetööstus on osa ühis- kaitseotstarbeliste turgude uuringud,
kondlikust toetusest ja tema üles- ekspordivõrgustiku loomine ja välisandeks on olla valmis vastavalt va- kontaktide sõlmimine ning täiskojadustele nii ajaliselt, koguseliselt bara arengukava koostamine. Täiskui ka piirkondlikult.
kobara loomine teeb võimalikuks

Ü
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vähemalt kolmeaastase arengukava
rakendamise ja lisab administratiivvõimekust klastrijuhtimise ja müügitegevusega seotud valdkonnas.
Lisaks klastri loomisele allkirjastatud koostöömemorandumis siseministeeriumiga sõnastatud EKTLi
võimekuste laiendamine selliste
varustusklassideni, nagu toidu ja
vee käitlemine ning elektrienergiaga varustamine sõjaajal. Liit on
hetkel praegu üsna Tallinna-keskne, aga et olla õigel ajal õiges kohas,
on vaja laiendada tegevust teistesse
maakondadesse ja otsida võimalikke koostööpartnereid väljastpoolt
Harjumaad. KK!
KAITSE KODU! NR 8’ 2009
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Täpsuslaskuri eriala –
kas vabatahtlike kaitseliitlaste eralõbu?
Tekst: HEIKKI KIROTAR

K

irjutasin ajakirja Kaitse Kodu! 2008. aasta 3. numbris
(lk 32–34, “Täpsuslaskuri kandidaatide valikust erialakursusele”) 2009. aasta kevadel algava täpsuslaskuri kursuse kandidaatidele esitatavatest nõuetest. Nüüd
on kümme pingelist nädalavahetust kestnud koolitus läbi
ja kõik asjaosalised kogemuse võrra rikkamad. Järgnevalt
ülevaade kursusest ja ideed erialase väljaõppe tõhustamiseks. Kordan lühendatult, millistele tingimustele peab
vastama täpsuslaskuri kursuse kandidaat. Toon välja suuremad märgatud probleemid ja ettepanekud nende lahendamiseks nii koolitajate kui ka õpilaste poolt.

Täpsuslaskuri kursus on ilustamata öeldes tapmise meistrikursus ja selliseid oskusi juhuslikele inimestele õpetada
ei tohi. Selletõttu on ka täpsuslaskurite kandidaatidele
esitatavad moraalinõuded ja taustakontroll karmimad kui
Kaitseliitu vastuvõtmisel. Üllatuste vältimiseks palusin
kõikidel kandidaatidel kirjeldada oma kokkupuuteid korrakaitseorganitega, k.a pisiasjad, sest aus inimene ei pea
midagi häbenema. Valdav enamik ei tundnud hingel ühtegi pattu, mõned rääkisid ausalt ära nooruse lollused ja
kohtumised liikluspolitseiga. Vanad ja väheolulised asjad
ei saanud kellegi takistuseks, pigem on ausus ja oma vigade tunnistamine kiiduväärt. Küll jäi kursuselt välja neli
kandidaati, kelle minevikus või olevikus oli tõsiseid probleeme. Seega jätkasime 24 kandidaadiga.

KANDIDAATE OLNUKS VAJA ROHKEM
TÄPSUSLASKURI KURSUS POLE LASKEOSKUSTE LIHVIMISE KOHT
Vähesed täpsuslaskuri kursuse kandidaadid olid lugenud Kaitse Kodus! viimastel aastatel ilmunud artikleid
täpsuslaskuri ja snaipri erialast, ka oli malevate ja malevkondade kaudu võitlejateni jõudnud teave puudulik.
Näiteks kandideerisid paljud kursusele teadmisega, et
põhiliselt toimub laskeväljaõpe: laskeasendid, sihtimine,
päästmine, järelsihtimine, tulemuste analüüs. Oli palju
hämmingut ja kurba meelt, kui selgus, et tulevast täpsuslaskurit sunnitakse sooritama füüsiliselt ja vaimselt
raskeid harjutusi, neid jooksutatakse, sunnitakse orienteeruma metsas kaardiga ja kaardita, kaevama laskepositsioone ja veetma lõputuid tunde külma ilmaga märjal
maal lamades. Ning kõiki neid harjutusi hinnatakse ja
kui tulemused on kehvad, ütleb instruktor pahasti.
Muidugi on kursuse kavas lasketreeningud, kuid baaslaskeoskus peab täpsuslaskuri kandidaadil olemas
olema. Täpsuslaskuri keskendutakse
konkreetsetele laskeharjutustele täpsuspüssist, mitte ideaalse päästmistehnika
lihvimisele. Selleks on igas allüksuses
laskeinstruktor. Täpsuslaskuri kursusele kandideerija peab olema kütiklassi
laskur või vähemalt suutma lasta teenistusrelvaga väga hästi. Optilise sihikuga
laskmise kogemus kulub samuti marjaks ära. Kõigil 2009. aasta täpsuslaskuri
kursuse parematel laskuritel oli optilise
sihikuga relv ja nad olid sellega piisavalt
lasknud.
Foto: HEIKKI KIROTAR

Kaitseliidu peastaabi väljaõppeosakond käskis malevatel
esitada täpsuslaskuri kursusele kuni kaks kandidaati ehk
kokku kuni 30 kandidaati 20 kohale. Esmapilgul tundub
see piisav konkurents, kuid peab tunnistama, et 20 kursuslast ei saadudki kokku. Malevatest esitati kokku 28
kandidaati. Mõned malevad, näiteks Saaremaa, Võrumaa,
Põlva, Harju ja Rapla, ei saatnud kedagi. Peamised loobumise põhjused olid erialale sobivate kaitseliitlaste puudumine (kellega on siis malevates täpsuslaskuri kohad täidetud?) või seotus muude teenistuskohustustega, ka peeti
liiga kalliks ja keeruliseks Eesti eri nurkadest Harjumaale
kokku sõita. Osa juba kursusele vastuvõetuid loobus, kui
selgus, et kursus kestab kümme nädalavahetust ja puududa ei lubata. Osa suuremaid malevaid pidas etteantud
piirarvu ilmselt liiga pisikeseks ja saatis pikema nimekirja.
Seega olid olemas 28 kaitseliitlase kontaktandmed. Nendega võtsin kursuse ülema käsul ühendust, et selgitada
kursuse olemust ja inimesi väljaõppeks ette valmistada.

Tähelepanelikkus on täpsuslaskurile oluline omadus. Mitu võitlejat on näha sellel pildil
ja kus nad asuvad?
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KURSUSE LÄBIS VAID TOSIN KAITSELIITLAST
Väga suur viga oli see, et täpsuslaskuri
kursuse kandidaadid võeti vastu malevate ettepanekute alusel, ilma katseteta.
Kindlasti on tulevikus vaja kandidaatide
sobivust enne kursust testidega hinna27
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Täpsuslaskur peab oskama ennast maskeerida nii, et sulandub ümbritsevasse keskkonda. See pilt on tehtud kahest täpsuslaskurist
kolme meetri kauguselt. Vasakpoolne võitleja on kasutanud maskeerimiseks peamiselt tehismaterjali, parempoolne valdavalt looduslikku materjali. Ideaalne maskeering koosneb aastaajale sobivates
toonides tehismaterjalidest (maskeerimisvõrgu, vanade vormide või
kotiriide ribad), millele lisatakse looduslikke detaile.
ta. Selgus, et malevate kaadri ja Kaitseliidu vabatahtlike pealike arusaamad täpsuslaskuritest erinevad nagu
siga ja kägu. Ilmselt ei ole enamikus malevates nähtudki 2005. aasta kaitsejõudude snaiprikontseptsiooni, mis
on täpsuslaskuri ja snaipri eriala õpetamise aluseks,
selle lugemisest rääkimata.
24 kandidaadist loobus ise veel neli, kes tundsid ette,
et ei suuda kõigil kümnel nädalavahetustel kursusel
osaleda. Nimekirja sai 20 kaitseliitlast, kellest esimesse
loengusse ilmus 17 ja eksamile jõudis vaid 12. Kursus
oli täidetud 60%liselt. Seda on väga vähe, arvestades, et
enamik Kaitseliidu üksuste täpsuslaskurite kohtadest
on täidetud puuduliku väljaõppega võitlejatega, kes ei
oska oma ülesandeid täita. Osa kandidaatide tervis ja
füüsiline vorm olid nigelad, mistõttu lootusrikkalt kursusele tulnud tublid mehed pidid pettuma ja katkestama. Kõik viis kursuselt väljalangenut katkestasid tervislikel põhjustel – jäsemed või siseorganid ei pidanud
vastu. Seega on vaja suurendada täpsuslaskuri kursuse
kandidaatide hulka ja parandada eelvalikut.
Siinkohal tunnustan neid tosinat Tallinna, Tartu, Alutaguse, Viru, Valgamaa, Lääne, Jõgeva ja Järva maleva
kaitseliitlast, kes suutsid läbida selle pika ja raske kursuse. Rõõm oli näha, kui kiiresti suutsid mehed teadmisi omandada ja kui ruttu arenesid nende erialaoskused.
Loodetavasti suudavad malevad neile täpsuslaskurina
ka rakendust leida. Isiklikult hindan kõige paremateks
Järva, Jõgeva ja Viru maleva täpsuslaskureid, kuid ka
kõik teised olid tublid. Täpsuslaskuri kursus on jätkuvalt kõige pikem üksikvõitleja erialakursus Kaitseliidus.
Õppekavas on 230 tundi, mis jaguneb 20 õppepäevale
ehk kümnele nädalavahetusele. Sama pikkadel kursustel koolitatakse Kaitseliidule jaopealikke, rühmavanemaid ja reservrühmaülemaid.

KAS KAITSELIIT VAJAB TÄPSUSLASKUREID?
Kas Kaitseliit üldse vajab täpsuslaskureid, küsisin endalt, kui nägin pidevaid logistilisi probleeme 2009. aasta
täpsuslaskuri kursuse ajal. Kursuse instruktorid pingutasid väga palju ega säästnud oma vaba aega ja isiklikku
28

rahakotti õppetöö ladusamaks korraldamiseks. Näiteks
sõitis kursuseülem asju ajades läbi 3000 kilomeetrit ja
jõudis nende kuude jooksul koju ainult viiel nädalavahetusel. Sama töötihe oli ka mitme teise kursusel aktiivselt õpetanud instruktori aeg. Instruktorite jätkamine
sellise koormusega on küsitav, sest tegevus Kaitseliidus
on ikkagi hobi, mitte põhitöö. Kui hobi muutub kurnavaks ja hakkab segama töötegemist ja pereelu, väheneb
motivatsioon kiiresti. Senine õppekorraldus on instruktorite motivatsiooni paraku üha vähendanud. Kui neid
probleeme ei suudeta lahendada, muutub täpsuslaskuri kursuse korraldamise Kaitseliidus üldse küsitavaks.
Nimetan mõned puudused, mis erineval moel pärsivad täpsuslaskuri eriala arengut. Vahel tundub, et selle
eriala arendamine on vaid vabatahtlike kaitseliitlaste
eralõbu, mitte aga riigikaitse huvides jätkuv koolitus.
Samas ajal, kui Eesti kaitsejõud saadavad Afganistani
NATO riikidest suhteliselt kõige suurema kontingendi,
on Kaitseliidu õppustel puudus kõige elementaarsematest õppevahenditest. Näiteks:
 Kaitseliidu peastaap ei suutnud 2009. aasta täpsuslaskuri kursusele tagada õppuseala kaarte, vaid need
tuli paljundada vanadelt kaartidelt;
 2008. aasta sügisel lubati täpsuslaskuri kursuse lõpetanud instruktoritele kinnitada täpsuspüssid. Seda
ei ole suudetud teha tänini;
 2008. aasta sügisel lubati täpsuslaskuri kursuse lõpetanud instruktoritele anda välja täpsuslaskuri
instruktori erivarustuse komplektid. Ka seda ei ole
suudetud teha;
 Kaitseliidus on kasutusel enamiku sõjaliste erialade
erialakoolituse märgid (näiteks on need kuulipildurikursuse läbinutele), kuid kahe aasta jooksul ei ole
suudetud teha täpsuslaskuri erialamärki, kuigi täpsuslaskuri ja snaipri erialamärgi kavandid on olemas.
Kuidas on võimalik viia läbi kvaliteetset erialast väljaõpet, kui täpsusrelvad antakse välja ainult kursuse ajaks
ja erialane varustus on puudulik? Kaitseliidus on pädevaid täpsuslaskurite instruktoreid piiratud hulk ja eriala
baaskursuste õnnestumiseks on vaja nende kõikide aktiivset osalemist.

LOGISTILISED JA TEHNILISED PROBLEEMID




Kõik kursusele välja antud täpsuspüssid M14 TP2
olid komplekteeritud ebarahuldavalt. Relvadele olid
sihikud viltu peale monteeritud ja relvad lasid 50 m
kaugusest sihtimispunktist mitukümmend sentimeetrit mööda. Instruktorid olid sunnitud laskeharjutusteks ettenähtud aega kulutama kontroll-laskmisteks, et enne relvade jagamist õpilastele sihikuid
nii korrigeerida, et 100 m pealt oleks võimalik märklehte tabada.
Mitte ühegi kursusele välja antud täpsuspüssiga ei
olnud tehtud proovilaskmisi relvade tehnilise hajumise kindlakstegemiseks. Sisuliselt võeti kastist
esimesed ettejuhtuvad relvad, millel ei olnud näha
suuri vigastusi, monteeriti neile sihikud viltu peale
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Täpsuslaskur peab erilist tähelepanu pöörama oma relva maskeerimisele, see peab sobima maastiku ja võitleja ülejäänud maskeeringuga.
Relva on kasulik värvida või teipida. Pildil oleva relva maskeerimiseks
on kasutatud Briti kõrbevärvides teipi, mis loodusliku maskeeringuga
kombineerides sobib liivasele pinnasele või kolletanud rohu sisse.
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kotiriie, riidevärvid). Õpilased olid sunnitud need
oma raha eest ostma (umbes 2000 krooni komplekt).
Kaitseliit ei suutnud võimaldada kursuslaste vedamiseks maastikukõlbulikku sõidukit ning instruktorid ja õpilased olid sunnitud kasutama isiklikke sõiduautosid polügoonil liikumiseks.

ETTEPANEKUD
1. 2010. aasta täpsuslaskuri kursus on mõttekas korraldada Eesti eri piirkondades, kõige paremini sobivad
Viru, Tartu ja Pärnu malev, sest nendes malevates tegutseb enamik pädevaid instruktoreid. Nii kulub sõitudele vähem aega.
2. 2009. aasta täpsuslaskuri kursus näitas, et konkurss
1,5 kandidaati ühele kohale ei ole kursuse komplekteerimiseks piisav. 2010. aastal peab kandidaate olema vähemalt kaks korda rohkem kui kursusel kohti. Väljalangemisi tuleb kindlasti, kuid kui on olemas varumehed,
saab kursusele mitteilmunute või esimestel päevadel
väljalangenute asemele kohe uued õppurid kutsuda.
3. Jätkata täpsuslaskuri kursuse kandidaatide taustakontrolli, sest moraalselt laostunud või kahtlase mineviku ja olevikuga inimesed ei tohi saada Kaitseliidust
sõjalist väljaõpet.
4. Kandidaate tuleb eelnevalt testida, korraldades kõikidele taustakontrolli läbinutele katsed, mis sisaldavad sõduri baasteadmisi, laskeoskust ning vaimseid
ja füüsilisi võimeid mõõtvaid harjutusi. Katsete alusel
saab kandidaadid panna objektiivsesse paremusjärjestusse, mille alusel koostatakse kursusele valitute ja
varumeeste nimekiri. Ka sõelutakse katsetel välja need
kaitseliitlased, kes füüsiliste puudujääkide, ajutegevuse või iseloomu omapärade tõttu ilmselt ei sobi täpsuslaskuriks.
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ja nimetati täpsuspüssideks. M14 on USAs valmistatud ja seal on sama relvasüsteemi põhjal välja
töötatud ka täpsuspüssid M14 NM ja M21. Sobivate
relvade leidmiseks kontrollitakse püsside tehnilist
hajuvust ja valitakse välja täpseimad, mida hakatakse põhjalikult ümber ehitama, lihvides nii relvaraua
ja ümberlaadimismehhanismi kui ka päästikusüsteemi tööd. Ainult optilise sihiku lisamine ei muuda
vintpüssi täpsusrelvaks.
Kursusele välja antud relvade hulgas oli eksemplar,
millel olid pidevalt laadimistõrked. Relva kontrollides ilmnes, et padrunipesa oli jäänud tehases lihvimata ja seal olid puurimisjäljed, mistõttu padrun jäi
pärast lasku padrunipessa kinni. Miks anti kursusele
välja praakrelv?
Kursusele välja antud Lapua laskemoon ei sobi M14
vindisammule, sest see on optimeeritud kiirele ja
suhteliselt kergele kuulile. Seetõttu kannatasid lasketulemused. M14 tarbeks loodud laskemoona koodiga M80 või analoogsete omadustega Rootsi laskemoona ei olnud.
Eestis on ainult üks sihtmärkide komplekt liikuvate
sihtmärkide laskmiseks, mis asub Võrus. Kursuslaste
lasketreening kannatas, sest enamik õpilasi lasi elus
esimest korda liikuvat sihtmärki. Liikuva sihtmärgi
laskmine on täpsuslaskurile oluline oskus. Kuidas
kavatsetakse korraldada laskeharjutused 2010. aastal, kui täpsuslaskuri kursus viiakse läbi üheaegselt
mitmes Eesti piirkonnas?
Kaitseliit ei suutnud kursuselaste kasutada anda ühtegi ajakohast binoklit ega vaatlustoru, nende asemel olid Rootsi kaitsejõududelt saadud tehniliselt
halvas seisus 1940. aastate binoklid. Instruktoreid
kasutasid isiklikke optilisi seadmeid.
Kaitseliit ei suutnud kursuselaste kasutusse anda
ühtegi laserkaugusmõõdikut ega öise nägemise seadet, mis on üliolulised täpsuslaskurite väljaõppel,
näiteks objekti kauguse määramise harjutamisel.
Kaitseliit ei suutnud kursuselaste kasutusse anda
maskeerimiskostüümide valmistamise vahendeid
(vanad vormid, maskeerimisvõrgu tükid, võrksallid,

5. Kaitseliidu peastaabi väljaõppeosakond või muu selleks pädev organisatsioon peab tellima täpsuslaaskuri
instruktoritelt täpsuslaskuri käsiraamatu, mis koosneb
kolmest osast:
 “Sissejuhatus kandidaatidele”, milles selgitatakse
nõudeid kursusel osalejatele ja täpsuslaskuri kursuse sisu ning antakse nõu, kuidas valmistuda tulevaks
kursuseks;
 “Õppematerjalid”, mis sisaldavad täpsuslaskuri kursusel õpitavat ja muud erialast informatsiooni. See
antakse kursuslastele õppetöö ajal ja see aitab loengu ajal paremini kaasa mõelda ega sunni keskenduma konspekteerimisele;
 “Teadmiseks pealikele”, mis sisaldab nõuanded täpsuslaskuritele ja eripealikele, kuidas täpsuslaskureid
üksuses kasutada ja edasi treenida. Seni on suureks
probleemiks pealike asjatundmatus täpsuslaskurite
rakendamiseks üksuse tegevuse planeerimisel.
6. Logistika, logistika ja logistika. Kaitseliit peab leidma
vajalikud vahendid täpsuslaskuri kursuse korraldami29

RELVASTATUD RAHVAS
seks või vähendama kursusele vastuvõttu sobivaks vähendatud eelarve võimalustega.

KEDA OODATAKSE TÄPSUSLASKURI KURSUSELE?
Kaitseliitlane, kes tahab osaleda täpsuslaskuri kursusel,
peab kindlasti kandideerima vabatahtlikult, mitte üksuse pealiku käsul, sest täpsuslaskuri erialaga tuleb ennast
siduda aastateks. Täpsuslaskuri kursuse edukas läbimine on kõigest pika teekonna esimene samm, kogemused
tulevad aastate jooksul regulaarselt treenides. Kursusele
oodatakse aktiivseid kaitseliitlasi, kes on täiskasvanud,
omandanud heal tasemel sõduri baasoskused, tunnevad
jalaväetaktika põhimõtteid ja oskavad korralikult lasta.
Täpsuslaskurid suudavad üksinda või väikeses grupis
tegutseda iseseisvalt igasugusel maastikul, lootes ainult oma oskustele ja kaasasolevale varustusele. Hea
täpsuslaskur mõtleb oma peaga ja jääb rahulikuks ka
kõige keerulisemates olukordades. Täpsuslaskurid on
järjekindlad, tähelepanelikud, täpsed ja julged, kuid
mitte hulljulged. Nad on analüütilise mõtlemisega ja
vaoshoitud, suutelised kalkuleerima riske ja planeerima oma tegevust. Neil on hea mälu ja oskus ennast nii
kirjalikult kui ka suuliselt väljendada.
Kindlasti on oodatud ka allohvitserid, näiteks võitlusgruppide ja lahingukompaniide täpsuslaskuri-

te jagude pealikud, kes on üksuse ülema peamised
nõuandjad täpsuslaskurite rakendamisel. Täiuslikust
füüsilisest vormist ja uhketest koolitunnistusest olulisemaks pean huvilise eeldusi eriala omandada ning
tahet iseseisvalt õppida ja areneda. Väga oluline on ka
oskus õpitut oma üksuses nii pealikele kui reavõitlejatele edasi anda. Kõikide Kaitseliidu võitlusgruppide ja
kompaniide täpsuslaskurite koolitamiseks kulub aastaid. Kes kohe kursusele ei pääse, sellel soovitan olla
kannatlik ja treenida koos täpsuslaskuritega, et valmistada paremini järgmiste kursuslaste valikuks.
Täpsuslaskuri kursusel osalenud kaitseliitlastel on kohustus erialaseid teadmisi oma üksuses edasi anda, et
pealikud ja kaasvõitlejad oskaksid edaspidi paremini
täpsuslaskurite oskusi kasutada. Parimad täpsuslaskurid saavad kandideerida snaipri baaskursusele või
osaleda Eesti kaitsejõudude koosseisus välismissioonil.
Kui kellelgi kaitseliitlastest tekib hoolimata kirjeldatud
raskustest huvi ennast proovile panna ja õppida Kaitseliidu kõige raskemal üksikvõitleja kursusel täpsuslaskuriks, tasub sellest soovist esimesel võimalusel teavitada
oma allüksuse väljaõppe eest vastutajat. Kui kõik läheb
edukalt, hakatakse 2010. aasta alguses malevatest küsima sobivaid kandidaate järgmisele täpsuslaskuri kursusele. KK!

Hiidlaste ja läänlaste snaiprikoolitus Savonlinnas
Tekst: MATI LEPNA,
Kaitseliidu Hiiumaa malevkonna kaitseliitlane

K

aitseliidu Lääne maleva üheksa liiget, neist kuus Hiiumaa malevkonnast, külastasid 25.–27. novembrini
Soomes Savonlinna reservväelaste ühendust (Savonlinnan reserviläiset ry) ning said seal snaiprikoolituse sissejuhatavat algõpet. Esimene ja teine koolitustase on kavas
edaspidi. Hiidlased teevad Savonlinna reservväelastega
koostööd 2006. aastast.

HARJUTUSALA ERAMAAL JA TÕRGES SIHIK
Majututi Savonlinna lähistel kohaliku jahiseltsi puhkebaasis, kus asub ka euronõuetele vastav saakloomade töötlemise keskuses. Kohe saabumispäeva õhtul saadi Savonlinna reservväelaste ühenduse liikmetelt, kursuse juhendajalt
Pekka Laitinenilt ja peakoolitajalt Petri Turtiainenilt teoreetilist koolitust, mida järgmisel hommikul jätkati. Seejärel
suunduti harjutusalale, mis paiknes kohaliku jahiseltsi ja
reservväelaste ühenduse liikmete eramaadel. Politseiga oli
kokku lepitud, et sel päeval tohib seal piirkonnas paugutada.
Turvalisuse eest (et juhuslikke jalutajaid harjutuspiirkonda
ei satuks) seisid head reservväelaste ühenduse liikmed.
Harjutusala oli mägine. Eesmärgiks oli kujuteldava sissirühma peatatud vaenlase kolonni neljandas ja viiendas autos sõitvate kõrgemate ülemuste kahjutustamine. Ülemusi oli kaks, seetõttu pidi pihta saama kahele märklauale.
Orus asuva järve teisel kaldal liivase metsatee järsul nõlval
paikneva sihtmärgini oli 433 meetrit. Harjutamiseks antud
snaipripüssi optiline sihik oli aga põrutada saanud ja selle
30

relvaga ei suutnud ka soomlased ise sihiku põhjalikule reguleerimisele vaatamata sihtmärkidele pihta saada. Optiline sihik on õrn seade ja selle lahtipõrunud niitristikut niisama lihtsalt välitingimustes rihti ajada anna. Pärastlõunal
jätkati harjutust optilise sihikuga varustatud tavalise vintpüssiga. Sellega sai enamik mehi sihtmärkidele pihta.

SÕJALOOLISEL MAASTIKUL
Õppuse lõppedes nägime lähedalt, millise konstruktsiooniga märklaudu kasutatakse Soomes sellisel snaiprikoolitusel. Kahest osast koosnev märklaud on meisterdatud
üsna paksust terasplaadist, nii et snaiprikuul metallist läbi
ei lenda, ent märklaua saab lasuga pikali küll.
Laupäeva õhtupoolikul tutvusime kohaliku sõjaloolise maastikuga. Käisime Savonlinna lähistel üht Salpalinja suurtükipatareid vaatamas. Seal asus Jätkusõja ajal kasutatud 152
mm Canet’ suurtükk, mis sõja lõpul maha monteeriti ja
mille Savonlinna reservväelaste ühendus 2006. aastal Hankost endale sai. Laupäeva lõpetasime Saimaa järves asuval
Kongo saarel, mis oli kavandatud üheks 1200 km pikkuse
Salpalinja tugipunktiks, ent sealsed tööd jäid paraku lõpetamata. Graniitkaljusaaresse on meeletu visadusega rajatud
sügavad koopad kuulipildujapunkritele ja tulejuhtimistornile ning raiutud sadu meetreid kaitsekraave.
Nagu Soomes tavaks, saime nautida saunamõnusid, laupäeva õhtul näiteks Kongo saare ranna lähedal ulpivas
parvsaunas, kust sai otse järve end jahutama sulpsata.
Pühapäeva hommikul anti eestlastele kätte koolituse läbimise tunnistused. KK!
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Inimene kadus metsa. Kaitseliit aitas teda otsida
Politsei ja Kaitseliidu koostöö näide
Tekst ja fotod: RÜNNO SAVIR,
reamees, Kaitseliidu Jõgeva maleva
Põltsamaa üksikkompanii lahingurühma
liige, abipolitseinik

S

ügiseti juhtub ikka, et inimene
läheb metsa seenele ja eksib
ära. Eriti veel siis, kui mets on
tundmatu ja inimene on sattunud
sügavale laande, arvates, et just sinnapoole jääb kodutee. Mõnikord
tormatakse metsa ja eksitakse ka
hoopis muudel põhjustel, nagu see
oli kirjeldatava juhtumi korral.

KUI TEADE TULI

jaliige 1990. aasta maikuust. Muude
teenetemärkide seas on ta pälvinud
Valgeristi III klassi. Siis helistas Põltsamaa konstaablijaoskonna juhtivkonstaabel Üllar Sõmera ja palus
meil tulla autoga otsijate kogunemise kohta Kalana bussijaama.

OTSIJAD ASUVAD TEGUTSEMA
Sõitsime kapral Järavere autoga Kalanasse. Kohale oli tulnud 21 otsijat,
nende seas politseinikke, politseinikke-kaitseliitlasi, abipolitseinikke-kaitseliitlasi, abipolitseinikke,
lihtsalt kaitseliitlasi ja veel paar vabatahtlikku. Otsimist juhtis Põltsamaa konstaablijaoskonna juhtivkonstaabel Üllar Sõmera.

Oli reede, 11. september. Kell 7.45
helises telefon. Helistajaks oli Kaitseliidu Jõgeva maleva Põltsamaa üksikkompanii sisekaitserühma pealik Minu teada oli 21 otsijast Kaitseliija aktiivne abipolitseinik vanemseer- duga seotud üheksa inimest, neli
sant Enno Ottis: “Pane kella ühek- neist teenib leiba politseinikuna.
saks riidesse, laigulised selga, samuti Lisaks allakirjutanule kuuluvad otsinutest Kaitseliitu veel
abipolitsei helkurvest,
inu teada oli 21
Mustvee konstaablijaoskummikud jalga, esmaotsijast Kaitsekonna juhtivkonstaabel
abipakk kaasa ja tule
ja Torma üksikkompanii
jaoskonda!”
Küsisin,
liiduga seotud üheksa
mis on juhtunud. “Iniinimest, neli neist tee- pealik nooremseersant
mene on metsa eksinib leiba politseinikuna. Andrus Väits, Pajusi valla konstaabel reamees
nud,” kuulsin vastuseks.
“Kus?” pärisin edasi. “Kütimäel,” Ivo Saarela, vanemseersant Enno
kõlas vastus. Kütimäe asub Jõgeva- Ottis, vanemseersant Raivo Joorits,
maal Pajusi vallas ja on Põltsamaalt kapral Evald Järavere, Jõgeva politumbes 15 km kaugusel. “Selge, tulen seinik Aleksander Sooväli ja Triin
kohale!” teatasin reipalt. Sõin ruttu Võime. Puurmani valla konstaabel
kõhu täis ja jätsin kodused tegemi- Kirly Kadastik on olnud koolipõlves
sed homse varna. Niisugusel puhul kodutütar ja hiljem mõnda aega Kodutütarde rühma juhendaja.
võivad jääda küll.

sündinud naine vihaga kella 10–11
paiku metsa põrutanud. Ta polnud
õhtul ega öö jooksul tagasi tulnud.
Kindlasti oli ta eksinud ja suures segaduses. Tema taskutelefon oli aegajalt levis, siis jälle mitte. See võis
olla seotud leviaukudega. Ööd olid
aga juba külmad.
Et käed rüpes ei lahenda midagi,
läksime paari autoga metsavaheteedele patrullima: ehk silmame
eksinut või märkab tema meid. Ühe
autoga patrullis komissar Künter
Pedosk Jõgevalt ja teisega meie,
kaitseliitlased. See oli vanemseersant Raivo Jooritsa Niva, kus juhi
kõrval istumas kapral Järavere ja tagaistmel siinkirjutaja. Kahjuks ei ol-

M

Et see oli mul esimene kord metsa eksinud inimest otsima minna,
võtsin kaasa nõutavast rohkem meditsiinivarustust, toitu (võileivad
ja -saiad) ning välipudeliga joogivett. Asjad pakkisin gaasimaskikotti, mida on mugav õlal kanda. Siis
väntasin kähku rattaga kapral Evald
Järavere poole, kes oli ka kutsutud
inimest otsima, et koos jaoskonda
minna. Kapral Järavere on 66-aastane aktiivne kaitseliitlane ja abipolitseinik. Ta osaleb igal õppusel,
üritusel, laskmisel ja kus iganes. Ta
on ka Põltsamaa Kaitseliidu asutaKAITSE KODU! NR 8’ 2009

Otsimisplaani arutavad kaardi eest (paremalt) komissar Künter Pedosk, kaitseliitlasest politseinik Aleksander Sooväli ja kaitseliitlane kapral Evald Järavere.

Kabala bussijaama juurest sõitis
autokolonn kõigepealt tallu, kus
elas kaduma läinud naine. Seal arutasime edasisi plaane ja uurisime
selle ala kaarte, mille mobiiltelefoni
positsioneering oli viimati otsitava
asukohana tuvastanud. Selge oli, et
seal teda enam pole, vaid ta on edasi liikunud, kuid kuhu, mine võta
kinni.
Seekord ei olnud tegemist eksinud
seenelisega, vaid kodus oli olnud
eelmisel hommikul mingi tüli ja
sellepärast oli eakas, 1940. aastal

Otsimisoperatsiooni juhtis edukalt Põltsamaa konstaablijaoskonna juhtivkonstaabel
Üllar Sõmera (autouksele nõjatumas).
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KOOSTÖÖ
metsakvartalit, kus eksinu võis vii- jõudsin sammu kiirendades siiski
bida. Sõitsime kolonnis kohale ja teistele järele.
võtsime umbes neljameetriste vahedega ahelikku, et metsaalust läbi LÕPP HEA, KÕIK HEA
käima hakata. Kaitseliitlastele vanemseersantidele Enno Ottisele ja Jõudsime välja põllule. Siis saime
Raivo Jooritsale oli see piirkond tut- raadiojaama kaudu teada, et eksitav nagu oma viis sõrme, sest nad nud naine on ühendust võtnud ja
mõlemad on kirglike jahimeestena rääkivat, et on kodu lähedal mingites varemetes pikasealkandis korduvalt
ga midagi muud üle
li maas ega jõua end
jahti pidanud. Siinkirjäänud, kui asuda
liigutada ega rääkida,
jutaja oli paremal tiiva
ahelikus kammima seda lihtsalt on nii läbi. Kõne
servas vanemseersant
metsakvartalit, kus
katkes. Läksime rutJooritsa taga ja märgiseksinu võis viibida.
tu kogunemiskohta, et
tas kontrollitud ala iga
sealt uude otsimiskoh6–7 m tagant tualettpaberiribadega, et oleks silmaga ta sõita, sest naise asupaik oli nüüd
enam-vähem teada.
näha, kust on “üle käidud”.

E

Puhkepaus metsateel. Ees keskel kaitseliitlased vanemseersant Raivo Joorits ja
vanemseersant Enno Ottis.

Kui ala läbi oli käidud, oli selge, et
eksinud naist seal pole. Puhkasime
veidi ja tegime väikese lõunapausi,
et otsijad saaksid poest miskit hamba alla osta ja keha kinnitada.

LÄBI VÕSA UUELE RINGILE

Mida teha edasi, mõtisklevad politseikomissar Künter Pedosk, kaitseliitlased kapral
Evald Järavere (seljaga) ja vanemseersant
Enno Ottis, Puurmani valla konstaabel Kirly
Kadastik ja Põltsamaa konstaablijaoskonna
juhtivkonstaabel Üllar Sõmera.

Otsimise lõpetanud (paremalt) kaitseliitlased vanemseersant Raivo Joorits, reamees
Rünno Savir, kapral Evald Järavere ja vanemseersant Enno Ottis.
nud sellel sõidul mingeid tulemusi.
Tagasi pöördunud, arutasime, mida
edasi teha.
Ega midagi muud üle jäänud, kui
asuda ahelikus kammima seda
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Naise leidis üks politseinik. Eksinu
oli tõesti oma kodu lähedal varemete vahel. Koduukseni oli sealt umbes 150 meetrit, kuid sinna eakas
naine suure kurnatuse ja väsimuse
tõttu minna ei jaksanud. Ta polnud
enam kontaktivõimeline. Kiirabi
viis umbes 28 tundi metsas ekselnud naise arstide hoole alla.

Viimane mobiiltelefoni positsioneering, mis tehti Tartust, näitas
eksinud naise asukohana üht bio- Meie, kaitseliitlaste, ülesanne aidatiikide piirkonda. Sinna saigi suund ta inimest õnnetusjuhtumi korral,
võetud. Käisin koos vanemseersant igal ajal ja hetkel, ohverdades selOttise ja vanemseersant Jooritsa- leks oma aega ja raha, oli täidetud.
ga naist sealt piirkonnast otsimas, Selleks me ju olemegi, kuid mitte
kuid ei leidunud kedagi, vaatamata ainult, sest sõjalised ülesanded on
üle pea kõrguva heina tuustimisele peamised. Kuid kui vaja, tuleme
appi nii tulekahja võsas ragistaus otsimisala oli tihedalt võsastu- jude kustutamimisele. Vahepeal
nud. Sellest “Eestimaa džunglist” sel, eksinud inilõunatasime ja
andis ennast läbi murda. Ahelik lagu- meste otsinguil
arutasime uue
nes. Kellel oli hõredam võsa ees, läks kui ka muude
otsimisala isesuurte õnnetusärasusi. Söögiks
kiiremini, kellel tihedam, jäi maha.
te korral. Olgugi,
oli päts saia ja
karp viinereid. Palju siis kaitseliit- et me seekord naist metsast üles ei
lasele ikka vaja on, et kõht ära pet- leidnud, vaid ta jõudis ise kurnatuna tuttavasse paika välja, ei tähenta?
da see kaugeltki, et meie tegevus oli
Tulime uude kogunemispunkti, kasutu. Ei. Meie kaasalöömine oli
milleks oli söevabriku õu. Kell 14, vajalik ning näitas politsei ja Kaitsekui lõunapaus pidi lõppema, olid liidu väga head koostööd.
kõik platsis. Uus otsimisala oli tihedalt võsastunud. Sellest “Eestimaa Tuleb nentida, et Kaitseliidust said
džunglist” andis ennast läbi murda. tulla vaid need, kelle töö seda võiAhelik lagunes. Kellel oli hõredam maldas. Sinna pole midagi parata.
võsa ees, läks kiiremini, kellel tihe- Ent neid kaitseliitlasi, kes said (ja
dam, jäi maha. Eriti raske oli mees- saavad edaspidi) nii operatiivselt
tega sammu pidada naispolitseini- reageerida, tuleks igati tunnustada.
kel. Ka siinkirjutaja, kes märgistas
tualettpaberiga kontrollitud ala, jäi Artikli eesmärk oli kirjeldada sündmaha, sest teised kiirustasid eest must nii, nagu autor neid nägi ja
ära. Kukkusin mitu korda ka käpuli, läbi elas ehk otsingutel osalenud
sest oksad takerdusid jalgu. Lõpuks
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Harju naiskodukaitsjate etiketikursus tipnes
ringkonna aastapäeva peolauaga
Tekst: AVE NAEL,
Naiskodukaitse Harju ringkonna Kose
jaoskond

H

arju maleva ruumides korraldati 20. ja 21. novembril Naiskodukaitse Harju ringkonna
peolaua- ja etiketikursus. Kursuse
läbiviijateks olid oma ringkonna
vastavate kogemustega liikmed
Heli Jürisson ja Aet Kala. Naisi, kel
huvi end etiketi ja peolaua katmise teemal harida, oli Keila, Kose ja
Rävala jaoskonnast kokku üheksa.
Etiketikursust on Harju ringkonnas
korraldatud paar korda ka varasematel aastatel, kuid ülesehituselt oli
seekordne eelnevatest erinev.

Selvelaud on kaetud. Mälestuseks lavastati lõbus foto ühiselt ette valmistatud ja maitsvate
roogadega kaetud lauast.

ETIKETITEOORIAST PIDULIKU VASTUVÕTUNI
Kõigepealt süveneti etiketi normide ja tavade valdkonda ning saadi
teadmisi peamistest vastuvõtuliikidest ja lauaetiketist. Puudutati ka
rõivastusetiketi reeglistikku vastavalt
vastuvõtuliikidele ja kutsel märgitud
viidetele. Kursuslased said ülevaate
vastuvõttude planeerimise ja kavandamise olulisusest, külaliste paigutamisest ehk lauaplaanist ja toidukordadest, menüüde koostamisest ning
toitude serveerimise kuldreeglitest.
Nii mõnigi näpunäide joogi- ja veinietiketist jääb ootama praktilist läbitegemist mõnel vastava taseme üritusel. Kätt prooviti menüüst sõltuvas
lauakatmiskunstis.
Kursuse kulminatsiooniks oli järgmisel päeval tähistatav Naiskodukaitse Harju ringkonna 82. aastapäev ja sellepuhuse Harju ringkonna
esinaise piduliku vastuvõtu suupistelaua ettevalmistamine. Selgus, et
see on suur kunst, mis nõuab aega,
planeerimist ja häid ideid.

PÕNEVAD RETSEPTID JA MAITSVAD
SUUPISTED
Järgmisel päeval võeti käsile lauapealne. Juba varahommikul alustati söögipoolise valmistamisega.
KAITSE KODU! NR 8’ 2009

Juba algabki Naiskodukaitse Harju ringkonna esinaise pidulik vastuvõtt.
Eelmisel päeval välja jagatud menüüd käes, asuti üheskoos lõikama
ja hakkima, küpsetama ja keetma.
Mõnigi valmistas esimest korda
mimoosisalatit krabinuudlitega või
lõhevahtu kartuliketastel. Lõbusas seltskonnas kulges aeg kiiresti
ja hõrgutavad suupisted valmisid
isuäratavate lõhnade sees tegijate
endagi üllatuseks ruttu. Selvelaud
kaetud, mälestuseks mõni lõbus
foto ühiste jõududega ette valmistatud ja maitsvate roogadega täidetud
lauast ning juba algaski ringkonna
esinaise pidulik vastuvõtt.
Peolaud pälvis nii Harju ringkonna
esinaise kui ka külaliste kiituse. Eriti

motiveerivad tundusid Naiskodukaitse esinaise Airi Neve kiidusõnad
kursuslaste töö kohta. Harju ringkonna aastapäeval tunnustati aktiivsemaid ja tegusamaid liikmeid
ning toetajaid. Tänu väärisid mõistagi kõik naiskodukaitsjad.
Jõulud on ukse ees, seega tulekul
jõulupeod, vastuvõtud ja koduste
peolaudade katmised. Kellele unustatud vana, kellele uued näpunäited
– praegu on etiketialaseid teadmisi
ideaalne rakendada ja teistelegi jagada. Meenutagem inglise kirjaleedi
Mary Wortley Montagu (1689–1762)
sõnu: “Viisakus ei maksa midagi,
kuid selle eest võib osta kõike.” KK!
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Side- ja staabitöövõistluse esikoht läks Läänemaale

J

õgevamaal Kirna õppekeskuses peeti 14. ja 15. novembril
esimene Naiskodukaitse side
ja staabitöö erialavõistlus. Võistluse
eesmärk oli elavdada Naiskodukaitse side- ja staabitööalast tegevust.
Võistluse kaudu oli võimalik anda
erialast õpet, mis võimaldab naiskodukaitsjatel kasutada Kaitseliidu
raadiosideprotseduure, NATO tähestikku ja käsiraadiojaama ICOM
ning tunda teisi sidepidamisviise
ja staabiassistendi tööülesandeid.
Võistlusel osalesid Naiskodukaitse
neljaliikmelised võistkonnad, kellel tuli lahendada kuus ülesannet:
traatside loomine (välitelefonide
ühendamine ja traadi mahapanek
ning sidekontroll), sõnumi edastamine raadiojaamaga ICOM, kasutades NATO kuuldekoodi, kanamunade keetmine katelokis, sõiduki
maskeerimine, õhupüssilaskmine
ning taktikaliste tingmärkide tundmine.
Võistluse valmistas ette ja viis läbi
Naiskodukaitse Jõgeva ringkonna
instruktor Ede Pähn, teda aitasid
viis Jõgeva ringkonna tegevliiget
ja kuus Kaitseliidu Jõgeva maleva
kaitseliitlast. “Plaanis oli küll viia
võistlus läbi kaheksakilomeetri-

Harju ringkonna naiskodukaitsjad on teinud
käepärastest vahenditest lõkke ja hakkavad
nelja muna keetma.
sel orienteerumisrajal, aga paraku
mängis ilm vingerpussi ja kogu rada
oli vee all,” tõdes Pähn. Nii lahendati ülesandeid Kirna õppekeskuses ja
selle lähiümbruses. Lisaks võistlusele õpetati pühapäeval naistele ka
staabi sideauto maskeerimist, et
saaks selgeks, mis sugused põhiülesanded peavad olema täidetud.
Võistlusarvestuse lõpetas taktikaliste tingmärkide test. KK!

SIDE JA STAABITÖÖ ERIALAVÕISTLUSE
TULEMUSED
Koht Ringkond

Karistuspunkte

1.

Läänemaa

35

2.

Harju

36

3.

Tartu

37

4.

Sakala

41

5.

Põlva

43

6.

Võru

57

7.

Alutaguse

67

Külaskäik eragaleriisse avardas silmaringi
Tekst: KRISTEL KITSING

N

aiskodukitse Viru ringkonna liikmed külastasid 29. novembri keskpäeval Rakvere kunstniku Riho Hüti kodugaleriid Kunstikodu. Kahetunnise
külaskäigu jooksul tutvustas klaasikunstnik naiskodukaitsjatele oma
eragaleriid ning rääkis klaasvitraažist, maalidest ja maalimisest. Ta näitas,
kuidas valmib värvilisest klaasist siga kuni sulatusahju minemiseni, ja tutvustas klaasvitraaži valmistamise tehnikaid.
Motivatsiooniürituse eestvedaja Aili Vakkeri sõnutsi oli kena vaatepilt, kuidas
valgus ja klaas omavahel mängivad. Riho Hüti soovitus on klaasivitraaži ilu
nautida hämaras või pimedas, et lampide valguses selle ilu ja võlu näha. “Kui
kodus oleks selline, siis ma televiisorit ei vaataks,” ütles Liis Vakker valguse
mängu klaasil nähes. “Kunstnikud saavad inspiratsiooni kuskilt mujalt kui tavalised inimesed. Mine tea, millist mõju võib avaldada selle raamatu lehitsemine,” sõnas Aili Vakker Kunstikodus võõrustanud Hütile Naiskodukaitse raamatut meeneks ulatades. Riho Hüti 2006. aasta suvel avatud eragalerii asub
Rakveres Kastani 17. Koduse galerii avamisega on klaasikunstnik teinud teoks
ühe oma unistustest. Motivatsiooniürituste korraldamise traditsioon tugineb
ennesõjaaegse Naiskodukaitse teeõhtutele, mille eesmärgiks oli anda naistele üldharivaid ja kasulikke teadmisi. Seni on Viru naiskodukaitsjad teinud
motivatsiooniüritustel käsitööd. KK!

34

KAITSE KODU! NR 8’ 2009

NAISKODUKAITSE

Harjulannad uudistasid Soome naiste
motivatsiooninädalavahetust
Tekst: MARIS BORŠTŠIK, ANU PÜÜMETS

M

õni aeg tagasi võttis Naiskodukaitse Harju ringkonnaga
ühendust Soome Reservväelaste Liidu (Reserviläisliitto ry)
naiskomisjoni (Naisten valiokunta) esinaine Pirjo Koponen sooviga
alustada koostööd. Et koostöövõimalus pakkus huvi, hakkasime vahetama e-kirju.
Soomlastel on soov korraldada
järgmisel aastal Eestis üritus, mis
põhjanaabrite juures on tuntud kui
Huipputapahtuma (tõlkes: tippsündmus). Et sõprussidemetele
alus panna, kutsusid Soome naised loo autorid, ringkonna esinaise
Anu Püümetsa ja aseesinaise Maris
Borštšiki, Soome tänavust Huipputapahtumat uudistama. Saamaks
teada, mis ettevõtmine see on ja
millised on soomlaste ootused järgmiseks aastaks, pakkisimegi kotid ja
asusime 18. septembril Turu poole
teele.
Helsingis olid meil vastas kaks toredat inimest – Pirjo Koponen ja tema
abikaasa Esa –, kes olid meie saatjateks kogu nädalavahetuse. Veel
samal õhtul tulid meiega kokku saama Reservväelaste Liidu naiskomisjoni juhatuse liikmed. Õhtusöögil
tutvustasime vastastikku oma organisatsioonide tegevust. Tuli välja nii
sarnasusi kui ka erinevusi. Soomlased rääkisid ka oma soovidest seoses järgmiseks aasta Eestisse kavandatud ettevõtmisega.
Hommikul ühinesime Huiputapahtumal osalejatega Saaristomere
merekaitsepiirkonna väeosa auditooriumis, kus tutvustati Soome
mereväge, sealset väeosa ja vabatahtlikkuse osa Soome riigikaitses.
Järgnesid ringkäik väeosa territooriumil ja sõjalaeva Hämeenmaa
külastus. Pärastlõunal käisime Turu
meremuuseumis ja külastasime endist õppepurjekat Suomen Joutsen.
Pühapäeval jätkus tippüritus pärgade asetamisega langenud mereKAITSE KODU! NR 8’ 2009

Loo autorid Maris Borštšik
(vasakult) ja Anu Püümets
koos Soome Reservväelaste Liidu naiskomisjon
esinaise Pirjo Koponeniga
sõjalaeval Hämeenmaa.
väelaste mälestusristi jalamile, kus
Reservväelaste Liidu aseesimees
Osmo Suominen pidas mälestuskõne. Seejärel külastasime giidi saatel
Soome presidendi Naantalis asuvat
uhke aiaga Kultaranta suveresidentsi.

Nädalavahetusega saime aru, et
Huiputapahtuma on aasta suursündmus, motivatsiooniüritus, millega premeeritakse Reservväelaste
Liidu naiskomisjoni aktiviste ja mis
sisaldab seminari, ekskursioone ja
pidulikku õhtusööki. KK!

“Tule sügist otsima!”
pani nutikuse proovile
Tekst: PILLE VEITMAA

N

aiskodukaitse Harju ringkond korraldas 2. ja 3. oktoobril Võsu ümbruses
võistlusmatka “Tule sügist otsima!”. Korraldajaringkonna nelja naiskonnaga liitusid Tallinna ja Järva naiskodukaitsjate võistkonnad. Lisaks tulid starti
kaks piirivalvurite naiskonda ja üks Kodutütarde tiim. Igas võistkonnas neli liiget.
Võistlejad kogunesid 2. oktoobri õhtul Võsule. Et osalesid ka kodutütred ja
piirivalvurid, tutvustati pärast õhtusööki Naiskodukaitse Harju ringkonda ja
naiskodukaitsjate tegevust. Seejärel süveneti järgmise päeva võistlusmatka
kavasse ja sisusse. Kui jutud räägitud, algas õhtu toredaim osa – viktoriin. Kõige rohkem meeldis osalejatele ülesanne, kus tänapäevastatud tekstiga read
pidid sobituma levinud vanasõnaga.
Võistlusmatka start anti 3. oktoobri hommikul kell 9. Võistkondadel tuli läbida
enam kui 10 km pikkune rada. Selleks, et sügist oleks huvitavam otsida, läbisid
võistlejad kuus kontrollpunkti ja lahendasid mitmesuguseid ülesandeid. Matk
oli mõeldud eelkõige nendele naistele, kellel ei ole kuigivõrd militaarseid teadmisi, aga kes tahtsid end proovile panna ning rakendada seniseid topograaﬁateadmisi. Võistlejad said kontrollida oma mälumahtu ja mõtlemiskiirust: kui
paljud jäid neile meelde 15 sekundit vaadatud esemetest, kui kaua läks salakirja otsimiseks liiva seest ja selle teksti lahendamiseks ning kui pikalt kulus aega
raadiojaama abil kinniseotud silmadega võistkonnaliikmete juhatamiseks
ühest punktist teise minekul. Ülesannete lahendamisel tulid kasuks nutikus,
terav silm, huumorimeel, leidlikkus. Lõõgastust, nalja, head seltskonda, kena
ilma ja mõnusat liikumist looduses oli küllaga.
Piirivalve naised tõdesid, et kui algselt olid nad enda meelest tulnud puhkama,
tundsid nad pärast kohalejõudmist, et asi kisub tõsiseks, aga lõpus said kaasa
hea ja mõnusa enesetunde. KK!
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aiskodukaitse ringkondade juhid võtsid 28. ja 29. novembril
Võrus peetud õppepäevadel
kokku aasta jooksul organisatsioonis tehtu. Naiskodukaitse käesoleva
aasta määratud ülesanded olid liikmeskonna suurendamine 15% võrra, formeerimismeeskondade töös
osalemine ning malevale toitlustamise, meditsiini ja staabiassistentide teenuse tagamine.

HARJU RINGKOND
Harju ringkonna aseesinaine Maris
Borštsik tõdes, et värbamistöös on
abiks Naiskodukaitse tutvustamine
mitmesugustel üritustel. Ringkond
peab märkimisväärseks, et nende võistkond osales esmakordselt
Naiskodukaitse
koormusmatkal.
Ka koostööd kodutütardega hindavad nad heaks: seitsmest naiskodukaitsjast on saanud kodutütarde
rühmajuhid.

Tähelepanu all oli ka baasväljaõppe läbiviimine ringkondades ja
igapäevaturvalisuse kursuse kor- Rohkem tuleks Harju naiste meelest
raldamine ning eriala- ja relvaõpe. teha teavitustööd ja unistatakse toiSenisest rohkem oli vaja korralda- mivast kodulehest.
da ringkonna ja jaoskondade juhatuste administratiivõpet. Oluline JÕGEVA RINGKOND
oli koguda ja koostada andmebaas
liikmete ja nende väljaõppelise te- Jõgeva ringkonna esinaine Aive
gevuse kohta. Oli ka ootus, et kõik Soolepp tõdes, et ringkond on 2009.
ringkonnad osalevad koormus- aastal kasvanud 19% võrra. Kõige
rohkem on Naismatkal ning eriingkonnale
mõjus
soodsalt
ka
täkodukaitsele tõmalavõistlustel ja
navune
Jõgeval
korraldatud
võidumanud tähelepa-kursustel. Üks
nu maakonnalehe
püha
paraad,
kus
paljud
pealtvaatajad
ülesandeid
oli
suunata vabaoma silmaga nägid naiskodukaitsjate Vooremaa, mille
tahtlikke juhte
korrektset rivi ja perfektset välimust. naiskodukaitsjate
tegemisi
kajasKaitseliidu Kooli
tavad
lood
jõuavad
paljude
mittekursustele ja korraldada koostööüliikmete kodudesse. Ringkonnale
ritusi kodutütardega.
mõjus soodsalt ka tänavune Jõgeval
Valdavalt said loetletud ülesanded korraldatud võidupüha paraad, kus
täidetud. Naiskodukaitse juhtide pealtvaatajad nägid oma silmaga
õppepäevadel oli iga ringkonna naiskodukaitsjate korrektset rivi ja
esindajal paarkümmend minutit perfektset välimust.
aega, et anda aru tehtust ja tutvusJõgeva ringkonna tugevus on koostada tulevikuootusi.
töö kodutütardega. Naiskodukaitsjad on osalenud kodutütarde ja
ALUTAGUSE RINGKOND
noorkotkaste laagrites ning olnud
Ringkonna esinaine Iive Rohtla toeks võistluste korraldamisel.
ütles rõõmsalt, et aasta lõpuks on Koostöös kodutütardega korraldaringkonnas täpselt 100 liiget. Liik- sid naiskodukaitsjad lastekaitsepäemeid saadakse juurde ennekõike val Põltsamaa lossihoovis noortele
isiklike suhete kaudu. Alutaguse ül- mänge. Omanäoline on ka Jõgeva
latas faktiga, et neil õnnestus teha naiste komme korraldada enne suukoostööd noorkotkastega, kellele ri üritusi väike meeldetuletusharkorraldati võileivategemise õppe- jutus. Nii eelnes koormusmatkale
meeldetuletusõpe ja laskevõistlusepäev.
le mõnepäevane laskeharjutus. JõSuurimad Alutaguse ringkonna kor- geva ringkonna korraldada oli esdaminekud olid esikoht Naiskodu- makordselt peetud Naiskodukaitse
kaitse laskevõistlusel, huvi loomine staabiassistentide erialavõistlus. Sa-
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mas tõdes esinaine, et arenguruumi
on Jõgeva ringkonna jaoskondade
iseseisvumise vallas.

JÄRVA RINGKOND
Järva ringkonna esinaine Kaire
Lõhmus rõõmustas, et lisaks uute
liikmete kaasamisele on Järva ringkonnas õnnestunud ahvatleda taastegutsema ka mitmeid vahepeal
passiivseks jäänud liikmeid. Üks
eesmärk oli rakendada sisuliselt
tööle jaoskondade juhatused. Õnnestumisteks peavad Järva naised
kolmandat kohta koormusmatkal
ja aprillis Paides korraldatud nelja ringkonna supikeetmisvõistlust.
Tublid oldi ka Kaitseliidu meistrivõistlustel suusatamises ja parimad
Naiskodukaitse spordilaagri üldarvestuses.
Järva ringkonna tugevus on koostöö omavalitsuste ja teiste kohalike
ühendustega. Senisest enam peab
Järva ringkond pöörama tähelepanu tegevliikmetele arenguvõimaluste selgitamisele ja muutma tõhusamaks sisekommunikatsiooni.

LÄÄNE RINGKOND
Lääne ringkonna esinaine Mare
Laide ütles, et jõupingutustest ringkonda suurendada olid kõige tulemuslikumad avalikel üritustel osalemine ja naiste otsene kutsumine.
Varem organisatsiooniga liitunute
aktiivsemale tegevusele ergutamisel toimivad kõige paremini avatud
ja positiivne suhtlemine liikmetega, huvitavad ja hästi korraldatud
üritused, sihipärane tegelemine
uute liikmetega ning motivatsiooniüritused. Läänlaste teene oli ka
hästi korda läinud Naiskodukaitse
spordilaager – see oli nende vedada.
Lääne ringkonna tugevus on koostöö naaberringkondadega. Koos
korraldatakse eriala õppepäevi ja
baasväljaõpet. Eriti tihedalt suheldakse Pärnu ringkonnaga. Nende
tulevikuplaanides on soov kaasata
Naiskodukaitse tegevusse rohkem
kodutütreid.
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PÕLVA RINGKOND
Põlva ringkonna esinaine Kristi
Randla rääkis, et värbamise paremaks edenemiseks kuulutati Põlva
ringkonnas välja tegevliikmete värbamise võistlus – kes rohkem uusi
kaaslasi organisatsiooni tõi, sai tunnustatud.
Ringkonna juhtidele teeb rõõmu, et
paljud naised soovivad osaleda kursustel ja käia Kaitseliidu Koolis õppimas. Uhkusega võisid Põlva naised
ka tõdeda, et on kaasa löönud kõigil
üleriigilistel üritustel ja võistlustel.
Samas igatsevad nad oma kodulehe
järele ja soovivad sellega tulevikus
tõsiselt tegelda. Rohkem oleks neile vaja ka koolitatud instruktoreid,
kes oskaksid erialateadmisi uutele
liikmetele edasi anda. Kodutütardega koostöö osas oli lõppeval aastal
meeldejäävaim ühine matk.

PÄRNUMAA RINGKOND

Naiskodukaitse esinaine Airi Neve tunnistab organisatsiooni juhtide õppepäevadel, et ringkonnad on teinud 2009. aastal tublit tööd.
Võrus ette kanti, oli Pärnus avalike
suhete üritus, kus noorkotkastele ja
kodutütardele tutvustati Naiskodukaitset ja õpetati välikatla kasutamist.

Pärnumaa ringkond on vaid paar
aastat tagasi tuhast tõusnud ning
taas kasvama ja tegutsema hakanud. Ent Pärnumaa esindajaid se- RAPLA RINGKOND
minaril ei olnud. Siiski oli esinaine
Ly Eisenschmidt saatnud semina- Naiskodukaitse Rapla ringkonna
rile esitluse, mille kandis ette Nais- esinaine Pirko Peterson jagas oma
kodukaitse esinaise asetäitja Kersti ringkonna tegevusele kordaläinud
Podmošenski. Selgus, et pärnakate asjade eest sümboolseid kuldmusuur unistus kasvatada ringkond 50 ne ja vajakajäämiste eest kivikuuliikmeni ei õnnestunud, kuid siiski le. Näiteks oli ringkonna ülesanne
saab rõõmustada seitsme uue liik- rakendada 2009. aastal sisuliselt
me üle. Kusjuures üks liige kirjutas tööle jaoskondade juhatused. Peterson nimetas,
avalduse pärast
aiskodukaitse Rapla ringkonna
et juhatused on
seda, kui luges
esinaine Pirko Peterson jagas
valitud, neile on
ajalehest Pärnu
oma ringkonna tegevusele kordaläinud korraldatud õpPostimees artikpepäev ning seeasjade eest sümboolseid kuldmune
lit sellest, kuijärel ka juhatusdas
Pärnumaa
ja vajakajäämiste eest kivikuule.
te ühiskoosolek
naiskodukaitsjad
võitsid Naiskodukaitse avalike su- – kõige selle eest andis esinaine
hete ja ajaloo võistlusel kolmanda tegevusele sümboolse kuldmuna.
koha. Et Pärnumaa ringkonnal ei Et aga juhatuste tegevuses on veel
ole palgalist instruktorit, tänasid ka arenguruumi, lisas ta sellele ühe
nad Lääne ringkonna instruktorit kivikuuli. Kuldmuna väärisid ka
Svetlana Mustkivi, kes on pärnaka- tõsiasjad, et liikmeskond on kümte vajadustel silma peal hoidnud ja ne liikme võrra kasvanud ja Rapla
neid läänlaste üritustele osalema ringkonda mainiti ära Naiskodukutsunud. Nii said ka Pärnumaa kaitse värbamisvõistlusel. Samuti
uued liikmed kaasa lüüa Naiskodu- sai kuldmuna selle eest, et Rapla
naiskodukaitsjaid on rakendatud
kaitse baasväljaõppel.
kolmel formeerimisüritusel, uued
Pärnu naiskodukaitsjad ei ole unus- liikmed on osalenud baasväljaõptanud ka koostööd kodutütarde- pel ja igapäevaturvalisuse kursusel
ga. Samal päeval, kui nende esitlus ning et naised saavutasid laske-
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võistlusel II koha jne. 2009. aastal
oli 82 ettevõtmist, kus Rapla naiskodukaitsjad kaasa lõid.
Kivikuule jagas esinaine Peterson
ringkonna tegevusele selle eest, et
ei osaletud koormusmatkal ega üleriigilistel erialavõistlustel ja -kursustel, et ringkonda ja selle tegevust
pole piisavalt avalikkusele tutvustatud jne. Kokku jagas Peterson 2009.
aasta iseloomustamiseks 19 kordaminekut iseloomustavad kuldmuna
ja kaheksa vajakajäämisi kirjeldavat
kivikuuli.

SAAREMAA RINGKOND
Sarnaselt Pärnumaaga ei ole ka Saaremaa ringkonnal palgalist instruktorit ja saarlasedki ei saanud seminarile tulla. Ent Saaremaa ringkond
on protsentuaalselt kõige enam
kasvanud ringkond – 2009. aasta
juurdekasv on 39%. Saarlased olid
2009. aastal parim naisvõistkond
“Valgel laeval”, Eel-Ernal, Erna
retkel, Musta Kotka patrullvõistlusel, Kaitseliidu meistrivõistlustel
laskmises individuaalarvestuses ja
juba mainitud üleriigilisel Naiskodukaitse värbamisvõistlusel.
Avalikkuse suurt tähelepanu ja tunnustust on pälvinud Naiskodukaitse eestvedamisel Saare maakonna
aasta ema ja aasta isa valimine ja tänuürituse korraldamine. Sarnaselt
KAITSE KODU! NR 8’ 2009
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pärnakatega unistavad ka saarlased
palgalisest instruktorist.

SAKALA RINGKOND
Naiskodukaitse Sakala ringkonna
liikmeskond on võrreldes aasta
algusega kahanenud. Ringkonna
aseesinaine Urve Loit selgitas, et
tegelikult on aasta jooksul vastu
võetud 11 uut liiget ja kolm kandidaati ootavad organisatsiooni
liikmeks saamist. “Liikmeskond
on vähenenud seetõttu, et korrastasime nimekirju ja arvasime välja
need, kes tegelikult enam ei tegutse,” sõnas Loit.

TARTU RINGKOND
Naiskodukaitse Tartu ringkonda
iseloomustab uute juhtide saabumine. Alates märtsist tegutseb ringkonna uus esinaine Virge PrankVijard, aasta jooksul vahetusid ka
kõik ringkonna juhatuse liikmed.
Prank-Vijardi sõnul on sellises olukorras nõrgaks kohaks järjepidevuse
puudumine, kuid samas võib rõõmu
tunda ringkonna esinaise ja palgalise instruktori hea koostöö üle.

Tänavune aasta oli tartlastele eriline seetõttu, et ringkond sai oma
lipu. Aasta õnnestumised olid veel
Kaitseliidu Majakooriga laulupeole
Ringkonna tugevus on tulemuslik pääsemine, Soome reservohvitseride võõrustamine ja Mari
koostöö Sakala maleaaremaa ringkond Raamoti
mälestustevaga ning meditsiini- ja
on protsentuaalselt raamatu uustrükk ühe
PR-rühma tõhus tegekõige enam kasvanud ringkonna liikme enda
vus. Sel aastal nad oma
ringkond, 2009. aasta kuludega. Edaspidi tategevust kajastama ka
juurdekasv on 39%.
havad nad rohkem täheajaveebis (http://nkklepanu pöörata liikmete
sakala.blog spot.com).
Uuel aastal tahavad nad paranda- aktiivsuse suurendamisele, uute
da sisekommunikatsiooni ja tõsta jaoskondade tekkele kooskõlas maseeläbi motivatsiooni. Omakeskis levkondadega, liikmete värbamisepeavad nad senisest selgemaks le üliõpilasorganisatsioonidest ning
rääkima palgalise instruktori ja va- koostööle kodutütarde ja kaitseliitbatahtlike juhtide funktsioonide lastega.
jaotuse.

S

TALLINNA RINGKOND
Naiskodukaitse Tallinna ringkonnaga on sel aastal liitunud 21 inimest. Tallinna naised on kõigile
teistele eeskujuks suurt kõlapinda
saavutanud avalikkusele suunatud
ürituste korraldamisega. Esimene
neist – heategevuslik “Viikingite aardejaht” – sai teoks kevadel ja teine
– fotokonkurss “Eesti naine” – sügisel. Tallinna ringkonna tegevusest
rääkinud ringkonna juhatuse liikme Erle Eenmaa sõnul võib kordaminekutena nimetada ringkonna
administreeriva töö märgatavat
paranemist, jaoskonna esinaiste
koosolekute korraldamist ja infovahetust ringkonna juhtide listis. Liikmete kaasamisel on suureks abiks
kodulehe foorum.
Uuel aastal on tallinlastele oluline
passiivsete jaoskondade aktiviseerimine ja jaoskondade esinaiste rolli
tähtsustamine. Oluliseks peetakse
ka instruktorite koolitamist ja erialarühmade tegevuse toetamist.
KAITSE KODU! NR 8’ 2009

VALGAMAA RINGKOND
Ringkonna tänavune suurim ülesanne oli koormusmatka ja Eel-Erna
toetamine ning nende läbiviimisel abistamine. Ringkonna esinaise Heli Metsa sõnul on probleem
Naiskodukaitse tegevuses osalemise aktiivsusega. “Vahet ei ole, kas
on motivatsiooniüritus või õppus,
aktiivsus jätab ikkagi soovida,” ütles Mets.
“Hea on tõdeda, et oleme suutnud
mõne ürituse muuta järjepidevaks,
nagu näiteks jõustruktuuridevaheline naistepäeva laskevõistlus.
Oleme seda korraldanud juba kolm
aastat ja neist kahel on osalenud
ka Läti naispolitseinike võistkond,”
selgitas ta. Ringkonna tähtsaim üritus oli 12. detsembril, kui tähistati
taasasutamise 15. aastapäeva ja õnnistati ringkonna lipp.

VIRU RINGKOND
Viru ringkonna esinaise Urve Rosenbergi ütlust mööda olid virulaste

märkimisväärsed saavutused tihedam koostöö noorkotkaste ja kodutütardega, õppepäev Naissaare militaarradadel, ringkonna kodulehe
(www.virumalev.ee) valmimine ja
koostöö Vinni perekodu lastega.
Aasta puudustena jäävad meelde
see, et baasväljaõppel oli vähe osalejaid, puudub laskeharjutuse koht
ja pole piisavalt vabatahtlikke instruktoreid.

VÕRUMAA RINGKOND
Võrumaa ringkonna esinaine Ludmilla Kordemets kinnitas, et Võrumaa aasta tähtsaim üritus oli
ringkonnale lipu saamine ja selle
õnnistamine. Mitmed teise poolaasta üritused olid kantud soovist
lipp hankida. Nii korraldati näiteks
organisatsiooni tutvustav päev ülikooli välisüliõpilastele ning küpsetati pannkooke maakonna laulu- ja
tantsupeol. Liikmeskond on Võrumaal suurenenud 28%, määratud
ülesanded on suures osas täidetud.
Puudusi oli vaid baasväljaõppe korraldamisel ja ka kodutütardega saaks
rohkem koostööd teha. Kaitseliidu
Kooli kursustest võiksid võrumaalased samuti rohkem osa võtta.

RINGKONNAD ON ISESEISVUNUD
Naiskodukaitse esinaine Airi Neve
tõdes, et tal on kõige parem meel
selle üle, et ringkonnad on mööduval aastal iseseisvunud. “Kui varem pöörduti paljude korralduslike
ja organisatoorsete küsimustega
abipaluvalt Naiskodukaitse juhtide
poole, siis nüüd toimivad ringkonnad iseseisvate üksustena, kes oskavad vastavalt direktiivsetele ootustele ise otsuseid vastu võtta ja oma
tegevust korraldada,“ selgitas Neve
ja avaldas lootust, et uuel aastal aktiviseeruvad senisest enam ka ringkonnast madalamate üksuste juhid
ehk jaoskondade juhatused.
Naiskodukaitse juhtide õppepäevad
lõppesid rühmatööga, kus organisatsiooni juhid tegid ajurünnaku
Naiskodukaitse arengukava täiendamiseks. Organisatsiooni juhtide
aastalõpu õppepäev on Naiskodukaitse tava, mis jätkub ka järgmistel
aastatel. KK!
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“Sügis 2009”

lõpetas Järvamaa noorte välihooaja
Tekst: KÄRT OJALA,
Kaitseliidu Järva maleva Türi rühma
malevlane

liikumist kui tervislikku ja kasulikku
ajaviidet.

J

LUUREMÄNG VÕTTIS MALLI

ärva maleva noorkotkad ja Järva
“LAEVADE POMMITAMISEST”
ringkonna kodutütred veetsid
nädalavahetuse 30. oktoobrist Esimene õhtu ja öö möödusid Türi
1. novembrini väljaõppelaagris “Sü- Majandusgümnaasiumi võimlas,
gis 2009”, mis korraldati Türi vallas kus pärast laagri avamist jagati
Türi linna lähiümbruses Telliskivi noored jagudesse, kontrolliti nenja Saunametsa piirkonnas. Laager de varustust ning tutvustati ohulõpetas 2009. aasta välilaagrite hoo- tusnõudeid ja järgmise päeva kava.
aja ning seal viibis 110 Järvamaa Mängujuhid Raid Saar ja Janek
noorkotkast ja kodutütart. Koos Tšeljadinov selgitasid laagrilistele
juhtidega oli laagris
järgmise päeva luureaager lõpetas 2009. mängu “Laevade pom140 inimest, mis ületas
eelmise aasta osalejasaasta välilaagrite
mitamine”.
konda – 63 noort ja 25
hooaja ning seal viibis
täiskasvanut – peaae110 Järvamaa noorkot- Seekordne luuremäng
oli uudne ja huvitav,
gu kahekordselt.
kast ja kodutütart.
kuid sellest oli üksnes
Laagri eesmärgiks oli
sõnaliste selgituste kauanda noortele taas kord teadmisi du raske aru saada. Selguse lisalaagri- ja matkatarkustest noor- miseks näitasid mängujuhid paari
kotkaste ja kodutütarde erikatsete laagrilise ja instruktori abiga mänulatuses, harjutada meeskonna- gu käigu ette. Nõnda sai asi kõigile
tööd, korrata ja värskendada tead- selgemaks.
misi tulevasteks laagriteks ning
luureretkedeks esmaabi-, laagri- ja Luuremäng oli tõepoolest keerulimatkatarkuste, pioneerikunsti, ko- sem kui varasematel aastatel. Selle
kanduse, side ja topograafia vald- aluseks oli kõigile tuntud lauamäng
konnas. Kõige selle juures propa- “Laevade pommitamine” ja selle
geeris laager noortele ka looduses tabelid, kuid “võitlus” käis reaalse

L

Vihmane ja jahe, kuid põnev sügislaagriöö on selja taga. Veel hetk mõtlemiseks ja algab lõpurivistus.
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luurega, nii et mängijad pidid vastase laagrist leidma kanistrid nende
peale märgitud infoga ja selle teabe
rühmajuhile edasi ütlema, et too
saaks selle mängujuhtidele edastada ja korraldada “rünnaku”. Õige
info korral võttis mängujuht ühendust vastaste rühmajuhiga ja neil
tuli oma kanister ära korjata. Iga
kanister tähendas rühmale kolme
tulelöögiühikut, millega sai vastase
vägede pihta tuld anda.
Kuid luuramine ei olnud ainuke
võimalus vastase vägesid hävitada.
Nimelt oli võimalik mängida ka virtuaalselt. Rühmajuhid võisid laagrist traatside abil vastase pihta lauamängu “Laevade pommitamine”
reeglite kohaselt pimetuld anda. Ka
ei puudunud mängust vangide võtmine, keda oli siis võimalik teiste
vangide või isegi asjade vastu vahetada. Uus ja põnev mäng võeti uudishimu ja heakskiiduga vastu.

VIHM TEGI KORREKTIIVE
Kui varasemates laagrites võis veel
öösel kella kolme ajalgi kuskilt
võimlanurgast kihistamist ja jutuvada kuulda, siis seekord laskus vaikus üle võimla kiirelt ja rahulikult.
Rühmajuhtide ja nende abide ülesandeks sai öösel graafiku järgi korrapidamine. Valvata tuli, et öörahu
ajal keegi teiste und ei segaks ning
vahepeal ka pilk väljas seisvatele
sõidukitele heita, et miski öö jooksul kaduma ei läheks.
Äratus oli kell 7 hommikul. Pärast
hommikutoiminguid tuli asuda kolmekilomeetrilisele rännakule Saunametsa laagriplatsile. 110 noort
asusid Saunametsa suvilapiirkonna
metsaalusesse laagreid püstitama.
Mets oli täis tööd ja vilet, vaatamata
sellele, et laagriplatsile jõudes ootas
noori ees selline porimülgas, kus
kuiva jalaga ei pääsenud isegi laagrist staapi. Hoolimata sellest sujus
kõik tõrgete ja suuremate vahejuhKAITSE KODU! NR 8’ 2009

tumiteta. Tõsi, väikest lõivu ilmale siiski maksti. Et mets oli märg ja
laagris palju väikseid lapsi, otsustati
luuremäng lõpetada kell 23. Selleks
ajaks olid selgunud juba mängu
võitjad: II rühm rühmajuhi Lauri
Kaboneni eestvedamisel. Eelmise
aasta võidukas I rühm (Allar Ansjaki
ja Asko Mäeotsa juhtimisel) andis
seekord neile alla.

TEELT EKSIMINE RÄNNAKUT EI RIKU
Pühapäeval pakiti metsalaager kokku ja siirduti rännakuga tagasi Türi
Majandusgümnaasiumisse laagri
ametlikule lõpetamisele. Taas kord
oli II rühm tublim ja kiirem ning
startis laagrist lõpurännakule kõvasti varem kui I rühm, kes ka väheke teelt eksis ja metsast välja tulles

KOMMENTAAR
Nooremseersant URMAS PIIGERT, Kaitseliidu Järva maleva noorteinstruktor, Järva
noorkotkaste ja kodutütarde väljaõppelaagri “Sügis 2009” ülem:
Jäin laagriga väga rahule. Hea oli näha, et laagris oli varasemast rohkem noorkotkaid ja
kodutütreid. Usun, et noortele ja ka korraldajatele oli see üsna kasulik laager. Kindlasti
mõistis igaüks, mida oleks saanud veelgi paremini teha. Laager sai teoks tänu sellele,
et kõik olid selle õnnestumise nimel hakkamist täis. Luuremäng “Laevade pommitamine”
veebel Raid Saare ja nooremseersant Janek Tšeljadinovi juhtimisel pakkus põnevust nii
noortele kui ka täiskasvanud noortejuhtidest kohtunikele. Sellist mängu on kindlasti oodata ka tulevikus.
Tänan laagri korraldamisel ja läbiviimisel abis olnud Järva kaitseliitlasi, naiskodukaitsjaid ja noortejuhte.
end staabi asemel raudtee äärest
avastas. Seepeale läks laagri staap I
rühmale vastu, et väiksemad lapsed
autodele võtta ja ülejäänutele õige
teeots kätte näidata.

Lõpurivistusel tänati kõiki korraldajaid ja sooviti turvalist koduteed.
Koolimaja parklas ootasid juba bussid, et lapsed pärast väsitavat laagrit
koju sõidutada. KK!

SPORDIVÕISTLUSI TÄIS ÖÖPÄEV
LÄÄNEMAAL
Tekst: KAIDI SITS,
Kaitseliidu Lääne maleva noorteinstruktor

L

PARIMAD VÕISTKONNAD

Pallilahingus pole kaotajaid, on ainult osavõtjad.

Fotod: ÜLLE KAASIK

äänemaal on tava korraldada kodutütarde ja noorkotkaste spordilaagreid. Sellel sügisvaheajal valiti laagripaigaks
Haapsalu Wiedemanni Gümnaasiumi spordihoones. Kohal oli
40 kodutütart ja 32 noorkotkast, teiste seas ka külalisrühm Haiba
lastekodust. Laagri korraldamisega oli seotud 15 täiskasvanut ja
neli vanemat kodutütart.
Laager kestis kokku vaid 24 tundi, kuid nende tundide jooksul jõuti väga palju ja aega jagus ka magamiseks. Esimesel päeval said
kõik osalejad ujumas käia, julgemad võisid ka aja peale ujuda.
Õhtul ootas Kuldvillaku mälumäng. Küsimused olid Kalevipojast,
Eesti lipust, presidentidest, Kaitseliidust, maakondadest ja valdadest. Minu lemmikküsimus oli: Millisel ööl ei langetata Eesti
Vabariigi lippu? Kas sina, lugeja, tead vastust?
Teisel päeval võisteldi jalgpallis, korvpallis, saalihokis ja rahvastepallis. Pärastlõunane aeg jagunes laskmise ja järgukatsete
vahel. Läänemaal on kombeks sooritada järgukatseid ühiselt. Selleks tuleb läbida test. Kõrgeim tüdrukute järk, mis laagris omistati, oli teine järk, mille pälvis kodutütar Imbi Esko. Poistest said
noorkotka järgu Morten Lätt ja Indrek Mändla. Punkti üritusele
pani teatevõistlus. KK!

Päikesekiired punuvad pesa.

Võistlusklass

Võistkond

Vanemad kodutütred

Sajajalgsed ja Kullamaa (Mariel Kast, Eliisabet Tiits, Melissa, Kast, Tairi Kollo, Imbi Esko)

Vanemad noorkotkad

Oru noorkotkad (Johannes Nõupuu, Damir Khalilov, Ravil Khalilov, Aleks Kuusklaid, Kristjan Tiitsma, Silver Hinno)

Nooremad noorkotkad

Haiba Rebased (Ragnar Sarv, Robert Joll, Reigo Jaansoo, Karl Antonis)

Nooremad kodutütred

Päikesekiired ja Haiba kodutütred (Päikesekiired: Karin Talving, Sandra Saarniit, Emma Kask, Ketlin Valgenberg;
Haiba: Regiina Nikker, Kristiina Mägimets, Anastassia Zubova)
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Laskma tuleb õppida noorkotkaeas
Tekst: ERKKI TUUL,
Kaitseliidu Tallinna maleva
tankitõrjerühma liige,
Noorte Kotkaste Jäägrirühma pealik

N

oorkotkad peavad meheks
sirgudes oskama relva käsitseda ja edukalt lasta, et oma
maad, kodu ja rahvast kaitsta. Kõigepealt tuleb teha tutvust õhkrelvadega, õppida ohutustehnikat,
saada selgeks sihtimine ja laskeasendid.
Õhkrelvadega on võimalik lasta igal
pool, kus on tagatud piisav ohutus.
Välitingimustes on vaja kuni 10meetrist ala, mis on piiratud ja kus
on olemas kuulipüüdjad (muld- või
liivavall). Märklehti müüakse poodides ja vajaduse korral on neid
võimalik ka ise paberist või papist
valmistada.
Väikesekaliibriliste spordirelvadega
saab lasta 25 m või 50 m lasketiirudes. Selline peaks olema igas malevas. Lastakse laskeinstruktori või
alaga tegeleva laskuri järelevalve
all. Tähtis on õppida ohutustehnikat, laskeasendeid ja sihtimist. Igas
malevas tuleks korraldada noorte
laskevõistlusi ning võimaldada täita Kaitseliidu küti- ja laskurklasside
ning Laskurliidu laskurklasside norme.

Noorkotkad tulejoonel spordipüssi laskmas.

kasutada ja millist ohtu kujutab ta
meile valedes kätes. Tähtis on arendada igas rühmas ja malevas noorkotkaste laskeoskust. Esmalt tuleks
selgitada noorkotkastele, mis on
laskmine ja milleks
gas malevas tuleks korraldaSeejärel võiks igal
me seda teeme. Me
küti- või laskurda noorte laskevõistlusi ning
ei taha teha ühestki
klassi normi täitnud
noorkotkast Ramvõimaldada täita Kaitseliidu
noorkotkal lubada
bo-sugust supersõküti- ja laskurklasside ning
selle
Kaitseliidu
Laskurliidu laskurklasside norme. dalast, ent iga eesti
üksuse toel, mille
mees peab teadma,
juures noorkotkaste rühm tegutseb, mis on relv, mida relv suudab teha
teha tutvust kaitseliitlase tabelrel- ja kui ohtlik ta on.
vastuse automaadiga. Siingi on olulisim relva tööpõhimõtte tundmine, Ärgem unustagem, et kui me ei
ohutustehnika ja taas kord lask- õpeta kodanikele relvatundmist,
easendid. Ka võiks võimaldada igal õpetab seda meie vaenlane oma
laskur- või kütiklassi normi täitnud kodanikele ja see oskus kujutab
noorkotkal kasutada maleva eelar- ohtu meile. Ja ohtu kujutab ka see,
vest aastas kümmet lahingupadru- kui mees ei tea, milleks on relv
nit. Siis oleks igale oskajale laskurile võimeline. Lisaks loob noorkottagatud tutvus sõjarelvaga.
kaste relvaõpe eelduse, et laskesport tõuseb taas au sisse ja Eestis
Kui kõiki neid etappe täita, teab iga kasvab uusi maailmatasemel laskenoorkotkas, mis on relv, kuidas seda sportlasi. KK!

I
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LÄÄNEMAA NOORTE
SEIKLUSPÄEV
KAITSELIIDUGA
Tekst: KAIDI SITS, Kaitseliidu Lääne
maleva noorteinstruktor

K

odanikupäeva puhul korraldas Kaitseliidu Lääne malev kodumaakonna koolidele ja noorteühendustele
seikluspäeva. Üritusel osalesid Haapsalu
linna algkool, Metsküla algkool, päästeala noortering ja Lihula skaudid. Seikluspäeval lasti õhkmatkerelvadest täpsust,
mängiti osavusmänge ja tutvuti relvadega. Kohale oli tulnud ka päästeteenistus,
kes õpetas noortele tule kustutamist ja
tutvustas päästetehnikat. Soojust tõid
vihmasesse päeva lõke, sõdurisupp ja
kuum tee. Kokku kogunes üritusele 57
noort ja seitse täiskasvanut. Ürituse korraldamisega oli ametis kümme kaitseliitlast ja naiskodukaitsjat. KK!
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Harjumaa kaitseliitlikel noortel oli tegus
sügisvaheaeg
Tekst: KATRIIN ALLIK, noorteinstruktor

H

arju kaitseliitlikud noored kasutasid maksimaalselt
sügisest koolivaheaega ning korraldasid rühmade
laagreid ja muid rühmasiseseid üritusi, kuid ka
kaks suurt maakondlikku ettevõtmist: neljapäevase laskelaagri ja kolmepäevase ellujäämislaagri metsas. Osa
noori käis ekskursioonil Kumus.

LASKESPORT IKKA AU SEES
Laskelaager korraldati teist korda. Noorte huvi laskespordi vastu on jätkuvalt suur. Laagris oli ligi 40 noorkotkast ja
kodutütart. Spordipüssi lasti 50 meetri tiirus ja õhupüssi
10 meetri tiirus. Lisaks tegutses õppepunkt, kus endine
kodutütar, praegune Staabi rühma Kodutütarde juht Liia
Laas õpetas kodutütarde ja noorkotkastele sümboolikat,
märke ja vormikandmist jms ning nimemängu kaudu
saadi üksteisega tuttavaks. Hiljem korraldati viktoriin,
milles selgitati kolmeliikmeliste võistkondade seast parimad organisatsiooni tundjad.

varjude ja magamiskohtade ehitamist ning tutvuti eri
maade (Eesti, Leedu, Austria ja USA) kuivtoidupakkidega. Seejärel pandi üles võrkkiigest magamiskoht
ning ehitati laudu ja toole (mis isegi laagri kõige raskema inimese all kokku ei vajunud). Täiskasvanud noortejuhid langetasid ja lõhkusid kuivanud puid, noored
ladusid halud riita ning kandsid neid köögi ja telkide
juurde. Lapsed proovisid ise katelokkides süüa teha ja
see õnnestus neil hästi. Öösel tegutses koos paari täiskasvanud juhiga ka noorte tunnimeeste ja ahjuvalvete
meeskond, kes vahetustega hoidsid laagril, sõidukitel ja
telgiahjudel silma peal.
Tagasisidest selgus, et noortele metsalaagris meeldib ja
telgis on tore magada. Laagris on oluline see, et kõigil
oleks pidevalt tegevust ja seda jätkuks kõigiks päevadeks. Et seekord nii õnnestus, ei tundnud keegi metsalaagris ka külma. KK!

Peeti ka laskevõistlus, kus lasti spordi- ja õhupüssist.
Arvestust peeti poiste ja tüdrukute osas eraldi. Need,
kes olid varem lasketrennis käinud, lasid jätkuvalt headele tulemustele, kuid oli ka palju üllatajaid. Näiteks
Saku rühma poisid, kellele laager oli esmakokkupuude
laskespordiga, saavutasid õhupüssist laskmises individuaalselt kolmandad kohad.
Kunstimuuseumi külastati võtmeekskursiooni nime all,
mis tähendas, et noored ei käinud ainult maale vaatamas, vaid tutvusid ka hoone ja selle maketiga. Mõistagi ei
jäänud taiesed sellel ringkäigul vaatamata ja kunstiloolised selgitused nende kohta kuulamata. Loenguruumis
said 30 Harjumaa noort giidilt lisaküsimusi küsida ning
seal ootas ka üllatusülesanne.

Laskelaagris oli ligi 40 noorkotkast ja kodutütart. Spordipüssi
lasti 50 meetri tiirus ja õhupüssi 10 meetri tiirus.

METSAS TULEB TOIME KÜLL
Koolivaheaja lõpul korraldati metsalaager, mille teema
oli ellujäämine ja metsas hakkama saamine. Metsalaagris lõi kaasa üle 50 noore. Ööbiti ahjudega sissitelkides,
Toitlustamise olid enda peale võtnud naiskodukaitsjad. kes tulid kohale välikatlaga. Noored ehitasid laagris suure kaevurakkekujulise lõkke ja selle ümber lõkkeplatsi koos istumiskohadega – seal oli mõnus pidada
omaloominguõhtut. Lapsed kaevasid ise välitualeti ja
generaatori tarvis süvendid ning rajasid välitualeti, panid üles suurtest koormakatetest varjualused ja kogusid
puid telgiahjude kütmiseks.
Teisel päeval läbiti õppepunkte, kus õpiti seljakoti pakkimist, välivoodi valmistamist, mitmesuguste onnide,
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Metsalaagris, mille teema oli ellujäämine ja metsas hakkama saamine, lõi kaasa üle 50 noore.
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Aastalõppu oodates on palju loendamist. Lapsed loendavad päevi jõuludeni, suured loendavad inimesi, keda
jõulude aegu meeles pidada. Ja on ju
teada, et loendades lendab aeg kiiremini ning mõtted püsivad rahulikud.
Lambaid loendades võib isegi uinuda.
Seekordne mäng sobib hästi talveõhtutesse, loendamine ise aga nõuab
kiirust.
ÜHEST SAJANI
ETTEVALMISTUSED: Parim hulk inimesi
mängu heaks kordaminekuks on 8–15.
Vaja läheb pabereid ning pliiatsit ja
täringut. Enne kui mäng saab alata,
istuvad mängijad ringi. Igaüks saab
endale paberi.
MÄNGU KÄIK: Mängijad hakkavad kordamööda täringut veeretama. Mängija, kes veeretab kuue, haarab pliiatsi
ja hakkab oma paberile kirjutama
numbreid: 1, 2, 3, 4 jne kuni 100ni.
Teised mängijad veeretavad seni täringut edasi. Kui järgmine mängija saab
kuue, võtab ta pliiatsi seni numbreid
kirjutanud kaasalaselt ära. Tollel jääb
kirjutamine pooleli, kuni järgmise korrani, mil ta kuue veeretab (siis ta jätkab sellest numbrist, mille juures tal
kirjutamine pooleli jäi). Nüüd hakkab
hoopis see mängija, kes viimati kuue
veeretas, oma paberile numbreid kirjutama. Seda siis jälle seni, kuni järgmisel mängijal õnnestub kuus silma
veeretada ja ta rabab omakorda kirjutajalt pliiatsi. Võidab see mängija, kes
esimesena jõuab paberile kirjutada
numbrid ühest sajani. Teised peavad
muidugi kiiresti täringut veeretama,
et keegi jõuaks ikka enne kuue saada,
kui kirjutaja on sada numbrit paberile pannud. Väga tempokas ja hoogne
mäng, mis tekitab suurt hasarti ja peletab igasuguse une. Ning aeg lendab
kiirelt.
Hoogsat täringuveeretamist!

Mäng on võetud Maria Tammingu noortemagistritööst “Õpime läbi mängu”.
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1. Riigipeade visiidid olid omaaegses Eesti NSVs üliharuldased.
Esimene riigipea, kes tollast Eesti NSVd külastas, oli Soome
president Urho Kaleva Kekkonen. Teisena tegi visiidi Eestisse
1972. aasta septembris ühe sootuks eksootilisema riigi pea.
Selle riigiga soojendas NSV Liit suhteid 1970. aastate alguses.
Kõnealuse võimukandja visiit oli Tallinnas tähtis sündmus.
Näiteks vahetati sel puhul paari päevaga välja tollase luksusrestorani Kännu Kukk parkett. Kes oli see riigijuht (pildil), kes
külastas 1972. aasta septembris Tallinna?

2. Pildil on kindlus, millega
on seotud hulk Teise maailmasõja lugusid. Nõukogude ajal räägiti kirjutati selle
kindlsue kaitsmisest 1941.
aasta suvel suisa legende,
millest paljud ei osutunud
tõeks. Ent kõnealust, linna peamiseks vaatamisväärsuseks olevat ligi 1700 aasta pikkuse
ajalooga rajatist peetakse üheks maailma kõige paremini säilinud kindlustest ja see on
kantud UNESCO maailma kultuuripärandi nimekirja. Mis kindlus see on?

3. Pildil ainuke Eesti olümpiamängude medalist poksis,
kes võitles hõbemedali välja 1936. aasta Berliini olümpiamängudel. Hilisemas elus sai temast Eesti Vabariigi
vastane, kes oli üks kommunistide juhte Raua tänava
lahingus 1940. aasta 22. juunil. Kes oli see mees?

4. Eestis viimase 200 aasta jooksul mõõdetud madalaim temperatuur on –43,5 oC. See mõõdeti 17. jaanuaril 1940 ühes Eesti linnas. Seda linna nimetatakse
muide ka Eesti külmapealinnaks ja Hille Karm on oma
raamatus “Joosep läheb jõuluvanale külla” pannud sinna elama Eesti jõuluvana. Mis linnas see temperatuur
mõõdeti?

5. Seda rahvakalendri tähtpäeva peeti Ida- ja Kagu-Eestis talve
alguseks. Saarlased on öelnud, et sel päeval on öö aasta pikim.
Siis pidavat kotkas puu otsast alla kukkuma, sest ta küüned
väsivat oksast kinni hoides ära. Eriti suur püha on see Hollandis. Siis käib selle püha patroon ringi ja jagab lastele kingitusi.
Nikolai Imetegija nime all on ta üks Venemaa kaitsepühakuid.
Mis päev see on ja kes on see patroon? Pildil on teda kujutav
ikoon.

KÜSIMUSED KOOSTAS ÜLIÕPILASTE MÄLUMÄNGU KLUBI

VASTUSED
1. Iraani šahh Mohhamad Reza Pahlavi (1919–1980, valitses 1941–1979). 2. Bresti kindlus.
3. Nikolai Stepulov (1913–1968). 4. Jõgeval. 5. Nigulapäev (6. detsember), päeva patroon
on püha Nikolaus, kellest on saanud paljude rahvaste jõuluvana – Santa Claus.

MÄNGUNURK

VIKTORIIN: VIIS KÜSIMUST
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VARIA
RAVIMTAIMED

SUMMARY

KASUTUSTAIMED LOODUSEST

PARATROOPERS OF KAITSELIIT COMPETED IN
PORTUGAL

Tekst: REIN SANDER, bioloog, Kubja ürditalu peremees

The 30th championship Inter-Parachute
School Challenge was held in Tancos, Portugal in November. Paratroopers from Belgium, Cyprus, Ireland, France, Germany,
Portugal, Spain, and Sweden were jumping with us. The competition against each
other was in static line parachuting, accuracy freefall, shooting, military swimming
obstacle race, and orienteering. Estonian
parachutists participated in this pentathlon the fourth time. The team was formed
of the members of Kaitseliit of Tallinn and
Sakala units. The best results achieved by
Estonians were the 2nd places (shooting
and static line parachuting). In the previous years, the Estonians have managed
to have some individual winnings but the
lack of the universal pentathlonists and
poor training equipment have lead to the
last places in the total account. The competition is reviewed by 1st Lieutenant Mihkel Haug. Pp. 14–16.

V

eel mõnisada aastat tagasi olid metsõunapuu väikesed hapud vissid tähtis
toidulisa. Need viidi partele või aita seisma, kus külm nad magusamaks
muutis. Talve edenedes kõlbasid metsõunad ülessulatatult või ahjusuul
küpsetatult süüa. Korjati ka teisi söödavaid taimi, juuri ja muidugi marju. Kohe
süüa kõlbasid maasikad ja muulukad, vaarikad-murakad, lillakas ja sinikas;
mustikat, pohla ja jõhvikat sai lihtsalt talveks sisse teha. Pihlamarjad maitsesid paremini pärast esimesi öökülmasid.
Vähem kasutati viirpuu, lodjapuu ja kibuvitsa marju, leesikas ja kukemari jäid enamasti karjalapsele juhuslikuks suupisteks.
Ka praegu saab kõiki neid marju metsas
julgesti süüa. Piisab, kui meeles pidada, et
põõsastest on mürgised näsiniin, paakspuu
ja türnpuu, rohttaimedest siumari, ussilakk,
Kukemari on paljudele põhjarahvastele
leseleht ja maikelluke.
Toorelt kõlbavad süüa kõik meie laugud, tähtis toidutaim.
kanakoolme, kopsurohu ja nurmenuku noored lehed, jänesekapsas ja põdrakanep. Kõiki neid sobib ka salati sisse hakkida, lisada kannatab ka raudrohtu,
kortslehte, köömne lehti ja noori varsi. Leeme sisse saame hakkida nõgese ja
naadi lehti. Mererannal on kõige toitvam taim merikapsas, aga mekkida võime
ka merisinepit ja merihumurit.
Ka mitmed juured kõlbavad häda korral söögiks. Toorelt võib süüa kurekelluka
ja soo-nõianõgese juuri; piimjuur, põdrakanepi juur, tõlkjas, pilliroog ja hundinui maitsevad paremini lõkkel röstituna. Vältima peaks kõikide putkede juuri,
sest kaks meie putkeliiki põhjustavad surmaga lõppevat mürgitust.
Ärahõõrdunud jalgadele toob leevendust
teeleht, puhtad lehed kõlbavad ka haavadele panna. Metsas ööbides võib õhtul sokkide
sisse toppida soopihla lehti. Selline mähis
soodustab igasuguste pisikeste haavakeste
ja ärahõõrdunud kohtade paranemist ning
mõjub väsinud jalgadele hästi. Värskeid,
natuke mahlale hõõrutud lehti võib ööseks
panna ka valutavale randmele või põlvele.
Lodjapuu marjad maitsevad paremini
Verejooksu väiksematest haavadest ja kriipärast esimesi külmasid.
mustustest sulgeb kiiresti raudrohi. Naadilehtedest saame liigesevalu vaigistava mähise. Mädastele haavadele saame teha
puhastava ja põletikku vähendava mähise üheksavägise või paiselehe lehtedest.
Külmetuse korral aitab meid metsas nurmenukuõitest, kopsurohust, angervaksa lehtedest ja õitest, põdrakanepist või vaarikavartest keedetud tee, köha vastu on hea sookailuvõrsest või islandi samblikust valmistatud tõmmis. Ka kõigi
meie tavalisemate okaspuude võrsetest, pungadest või noortest kasvudest
keedetud tee ja keeduse auru sissehingamine aitab külmetusest ja köhast üle
saada. Palaviku korral on hea vahend kuum jänesekapsatee piimaga. Kõhuvalu
leevendavad köömen ja raudrohi, kõhulahtisust ravib tedremarana juur.
Arvatakse, et maarahvas tundis ja oskas kasutada umbes sadat kodukandis
kasvavat taimeliiki. Kindlasti polnud need kõik toidu- ja ravimtaimed. Kasutustaimede hulka kuulusid ka näiteks toomingas loogapuuna ja paakspuu püttide
vitsutamiseks. Ka praegu leiab taimetundja loodusest kerge vaevaga sadakond
taime, millest metsaelu juures abi. Muidugi ei kasva need kõik ühes metsas
või niidul. Ka ei kõlba kõik taimed värskelt ja välioludes kasutada. Kahe aasta
jooksul jõudsime tutvuda umbes neljakümne tavalisema taimega. Kui mõnega
nendest kokku juhtume, on hea mõte neid ka kaaslastele tutvustada.
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A WOMAN DISAPPEARED IN THE FOREST AND
KAITSELIIT HELPED TO SEEK HER
Rünno Savir, Private of Põltsamaa subunit
of Jõgeva unit of Kaitseliit describes his
experiences in seeking a woman lost in
the forest. He ﬁnds it a good example of
the cooperation of Kaitseliit and police. In
the morning of the 11th of September, they
went to seek an elderly woman lost in the
forest since the last morning. Nine of 21
seekers were related to Kaitseliit. Cell
phone positioning was used to make sure
the approximate location of the missing
person. The woman was sought on the
forest rides by patrolling by cars and by
seeking through the forest in the chain.
Unluckily she was not found. In the end,
the missing person managed to reach
near her home herself and to forward her
location by phone. Having spent 28 hours
in the forest, she managed to come to
150 m far from home but then she fainted.
The seekers reached her and was the exhausted woman incapable of contact under the care of doctors. Pp. 31–32.

ETIQUETTE COURSE OF THE MEMBERS OF
NAISKODUKAITSE OF HARJU UNIT WOUND UP
IN DRESSING THE PARTY TABLE
Ave Nael, member of Naiskodukaitse of
Kose subunit of Harju unit introduces the
lessons learned at the course of etiquette
and table dressing. The participants got
a review of the planning of receptions,
table plan, and food courses, preparing
the menu, and golden rules of serving the
food. The culmination of the courses was
the 82nd anniversary of Naiskodukaitse after the training day. P. 33.
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Rõõmsaid jõulupühi ja tegusat uut aastat!
KALENDRID

RAAMATUD
VENE IMPEERIUMI HUKK
Arnold Susi

reklaampilt

Raamatu põhiteemadeks on Arnold Susi õpingud
Petrogradi Ajaloo- ja Filoloogiainstituudis 1915/16.
a, seejärel mobiliseerituna Peterhofi lipnikekoolis,
osalemine 1917. a Veebruarirevolutsiooni sündmustes ja korraldajana Petrogradis toimunud eestlaste suurmanifestatsioonis, võitlus Galiitsia rindel
ning taandumine sealt, lühiajaline viibimine punases Petrogradis vahetult peale Oktoobrirevolutsiooni ning tagasitulek kodumaale. Autor on Eesti 20.
sajandi ajaloos tuntud õigusteadlase, demokraadi
ja 1944. a Otto Tiefi valitsuse ministrina.
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TIIGRID PORIS
Otto Carius
Tankikomandör Otto Cariuse mälestusteraamat II
maailmasõja päevilt. Enam kui 150 vastase tanki
hävitamisega tankiässa nime välja teeninud Carius
kirjeldab põnevalt lahinguid Neveli, Narva ja Daugavpilsi piirkonnas 1944. aastal.

reklaamriba

reklaamriba
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GLADIUS TALLINN

GLADIUS Tartu

TARTU MNT 73

Riia mnt 128

Tallinn

TartU

Avatud: E-R 10:00-18:00

Avatud: E-R 10:00-18:00

L 10:00-15:00

L 10:00-15:00

* AUTOGA TULIJALE-j.kAPPELI TN. POOLT
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