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Tänavu Viljandis peetud võidupüha paraad oli
järjepanu kümnes, mis taasiseseisvunud Eestis
on olnud Kaitseliidu korraldada. Viljandi Keskväljakule oli üles rivistatud üheksa kompaniid,
üks üksikrühm, kolm miinipildujarühma, kolm
tankitõrjerühma ja neli orkestrit. Paraadile oli
toodud 13 lippu ning pidulikul möödamarsil osales kokku 838 kaitseliitlast, naiskodukaitsjat
noorkotkast ja kodutütart. Tänavu viisid presidendilt saadud võitutule maakondadesse tublimad vabatahtlikud malevkonnapealikud.
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Maikuu lõpul tähistas Kaitseliidu skautlik noorteorganisatsioon Noored Kotkad 80. aastapäeva. Noorkotkaste rivi võidupüha paraadil Viljandis oli nagu
orelivilede komplekt – pikemad ja turjakamad lipuga
ees, pisemad ja naksakamad riburada pidi järel. Selles
peegeldus meheks sirgumise lugu. Vanemate poiste
ning nooruslike, rõõmsameelsete ja lahkete kotkajuhtide isiklik eeskuju on see, mis aitab end skautliku
organisatsiooni distsiplineeriva sunduse alla andnud
poistel targalt mehistuda. Noorkotka-aastad on läinud
täie ette, kui ka kogenud kaitseliitlase või kotkajuhina
on alles see nooruslik särts ja elurõõm, millega kord
Kaitseliidu juurde tuldi. Hoidke rõõmu! Vt ka lk 5
Foto: Ivar Jõesaar
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PEATOIMETAJA VEERG

Ivar Jõesaar, kapten

J

Poolteist aastakümmet Kaitseliidu
ajakirja uusimat aega

uunikuus sai 15 aastat ajast, mil Kaitseliidu Fondis asju ajanud Andrus Rekker andis jaatava vastuse siinkirjutaja korduma kippunud küsimusele: “Kas
tuleb jaht või ei tule?” Kaitseliidu selleaegne ülem Johannes Kert soovis, et
taas hakkaks ilmuma organisatsiooni häälekandja Kaitse Kodu!, mida aastatel
1991–1994 oli püüdnud erakapitali jõuga käima saada Sirje Endre ja Jüri Soone
kirjastus. Kaasas Sirje Endre julgustavad sõnad “Vaesed teie!”, asusime tühjalt kohalt ajakirja taastama.
Aeg, teadagi, oli raske siis: gangsterid, vaesus, kriis. Ei tea, kas Kaitseliidu õnneks
või õnnetuseks õnnestus mitte kaasa minna ajakirja esimese levi- ja reklaamijuhi Peeter Võsa ettekujutusega anda välja tõsist mõrva- ja turvaajakirja – värskes vereloigus allilmaautoriteetide surnukehi pakkus toonane aeg ju tihti. Teisalt
muidugi oleks Kaitse Kodu! sel juhul ehk täna meediabränd number üks, kohe
“Võsareporteri” ees. Küll aga kaotas ajakiri mõneks ajaks oma 1925. aastast pärit
käsuvormis nimekuju Kaitse Kodu!, sest Kaitseliidu Fond tellis Sulo Muldialt kujunduse, millel ilutses väga kaunil moel kuivavõitu mööndus Kaitse Kodu. Toonane kujundus ei hinnanud kuigi kõrgelt tollaste kaitseliitlaste lugemisoskust,
seetõttu oli ajakirja tekstiosas lai reavahe ja suur kiri. Arvutis kujundustööd teha
mõistvad tegelased olid me maal veel haruldane nähtus ja seetõttu sai Matis Karu
värvatud otse koolipingist. Et Kaitseliidu hääletoru korrektses eesti keeles räägiks, pakkusime uudses valdkonnas keele- ja stiilitoimetajatööd Viire Villandile.
Toimetuse töö ja küljendamine käis oma aja kohta vinges arvutis 486 ja artikleid
kirjutati tänapäeval tundmatus programmis Ami Pro, milles loodud tekstifailide
laiend oli .sam. Printfaile venitati trükikilele Tallinnas Reprokeskuses ja ajakiri ise
oli kahevärvitrükis roheline-must-valge.
Poolteist aastakümmet on läinud linnutiivul ja ilmunud ajakirjanumbrite arv läheneb sajale. Toimetus on selle tähtpäeva puhul komplekteerinud mõningase
koguse (paraku küll mitte päris täielikke) ilmunud ajakirjanumbrite komplekte,
mis asjast huvitatutele heal meelel toimetusest (Tartu, Riia 12) ära antakse. Selleks tuleb vaid aadressil kaitsekodu@kaitseliit.ee kiri saata ja kättesaamise ajas
kokku leppida.
Hea meel on näha, et need, kes esimeste numbrite ilmumise aegu võisid toonast
hõredat kirja kasutada lugemaõppimiseks, on sirgunud igati tõsisteks kaitseliitlasteks-naiskodukaitsjateks või vähemalt noortkotkasteks ja kodutütardeks. Koos Taive Kuusega tahame nendele ja kõigile teistele lugejatele teha aina paremat ajakirja.
Loota jääb, et Kaitse Kodu! võidab peagi vältimatult saabuva väljaande veebistamise käigus juurde uusi lugejaid ja kirjutajaid. Kõik, kellel kaaskodanikele vabatahtliku riigikaitsetöö kohta miskit öelda on – sulg tinti! KK!
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NOORED KOTKAD 80

Noortel Kotkastel oli sünnipäev
Tekst: TAIVE KUUSE, nooremleitnant

S

aagu noorkotkastest tublid
kodanikud, targad, usaldusväärsed ja inimesi austavad
juhid tsiviilühiskonnas, Kaitseliidus
või kaitseväes, kes kannavad edasi
Noorte Kotkaste väärtusi ning toetuvad teadmistele, mida nad organisatsioonilt saavad. Selliste soovidega
tervitas Noorte Kotkaste organisatsiooni selle 80. aastapäeva pidulikul
kontsertaktusel Pärnu kontserdimajas 23. mail Kaitseliidu ülem kolonelleitnant Raivo Lumiste.

EESMÄRK SAADA PARIMAIST PARIMAKS
Tuginedes oma elu- ja teenistuskogemusele andis kolonelleitnant Lu- Noorte Kotkaste 80. aastapäeva kontserdil esines noorkotkaste koor, kus laulis 51 poissi
miste noortele mõned nõuanded. Eesti erinevatest paikadest.
Ta rõhutas, et organisatsioonis tegutsedes tuleb alati püüda liikuda ga oma ülesannete kõrgusel, peame rijuhid Anne Uusna, Aire Luhaoja,
edasi, saada parimaks parimatest ja tundma Noorte Kotkaste organisat- Kadri Keskküla ja Ivo Rosenberg.
selle üks eeldusi on usaldusväärsus. sioonile seatud eesmärke ning va- Noorkotkaste kooris laulis 51 noor“Mehe sõna maksab. Ilma usalduse- jadusel need üle kordama ja endale meest ja kodutütarde kooris 74 neita ülemate, kaasvõitlejate ja alluvate lahti mõtestama. Ülesannete nimistu du. Viimaste laul oli Kodutütarde
vastu pole mõtet lahingusse minna, võib tunduda aukartust äratavalt pi- peavanema Angelika Narise sõnul
see on ette kaotatud,” sõnas kolonel- kana, aga kui need reaalseteks tege- kodutüdarde kingitus noorkotkastet
leitnant Lumiste. Ta palus noorkot- vusteks lahti kirjutada, hajub hirm. sõpradele juubeli puhul.
kastel olla organiseerimisvõimeline Sest mõistame, et hoiakud ja õpetuja initsiatiivikas ning lahendada olu- sed, mida organisatsiooni eesmärke Kontserdimaja fuajees oli üles seakordi organiseeritult. “Noorkotkad, silmas pidades noortele eluks kaasa tud näitus kevadise fotokonkursi
anda tahame ja an- “Üheskoos” parimatest töödest.
kes te olete meie
oorte
Kotkaste
80.
aasnamegi, on meile kõi- Konkursi võitjaid tunnustati aasEesti kodanikuühistapäeva aktusele olid
gile elementaarsed,” tapäevaaktusel.
konna tulevik, olge
kutsutud parimad noortejuhid lausus Tamm. Tema
ise aktiivsemad ja
sõnul oli Noorte Kot- Noorte Kotkaste organisatsioon loovõtke ise rohkem
kõigist malevatest ja organikaste eesmärk selle di Kaitseliidu vanematekogu otsuseteha oma organisatsatsiooni koostööpartnerid.
loomise hetkel ja on ga 27. mail 1930 vabatahtliku skautsiooni heaks, eest ja
ka nüüd, 80 aastat hiljem, kasvatada liku poisteorganisatsioonina. Enne
nimel,” lisas Kaitseliidu ülem.
poistest täisväärtuslikke ja kõlbelisi organisatsiooni likvideerimist 1940.
aastal oli Eestis 20 000 noorkotkast ja
Noorte Kotkaste 80. aastapäeva ak- Eesti Vabariigi kodanikke.
1800 kotkajuhti. Noorte Kotkaste ortusele olid kutsutud kõigi malevate
ganisatsioon taasasutati 12. augustil
parimad noortejuhid ja organisat- NOORTEKOORIDE KONTSERT
1989 Pärnumaal Tahkurannas. Juusiooni koostööpartnerid. Aktusel
tunnustati tublimaid teenetemär- Pärast aktust Pärnu kontserdimajas belipäeva seisuga oli Noorte Kotkaskide, tänukirjade ja kingitustega. antud kontserdil esinesid Kodutü- te ridades üle Eesti ligikaudu 3000
Erilist tähelepanu pöörati endistele tarde ja Noorte Kotkaste laulukoo- noort ja 250 kotkajuhti. KK!
noorkotkastele, kes tegutsesid orga- rid, kusjuures noorkotkaste koor tuli
VIGADE PARANDUS
organisatsiooni taasloomise järgsel
nisatsioonis enne 1940. aastat.
Ajakirja Kaitse Kodu! eelmises numbajal esmakordselt kokku. Et kontsert
ris lk 14–15 ilmunud Aivar Engeli kirNoorte Kotkaste peavanem Silver õnnestuks, kogunesid koorid juba
jutises “Kaitseliidu valveteenistuse
Tamm kõneles nii organisatsiooni ja paar päeva varem Pärnumaale Audosutamisest ja valvuri õiguslikust
selle liikmete sisemistest väärtustest ru keskkooli laululaagrisse. Koorides
staatusest” on eksitav viga. Palume
kui ka nende väärikast rollist Eesti laulsid kodutütred ja noorkotkad
§ 61 asemel lugeda § 61. Toimetus vanoorsootöö maastikul ja ühiskonnas Eesti erinevatest paikadest. Koore
bandab.
tervikuna. “Et olla töös noorkotkaste- juhatasid Pärnumaa kogenud koo-
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KAITSETAHE
Kaitseliidu ülema kolonelleitnant Raivo Lumiste 23. juuni 2010 käskkiri nr K-1.1-1/11382P

Võidutule medali andmine
Kaitseliidu seaduse § 11 lg 8, Kaitseliidu keskjuhatuse 15. mai 2000
otsusega nr 5 kinnitatud Võidutule medali kirjelduse § 5 alusel ja
seoses võidupühaga
1. AVALDAN KAITSELIIDU KESKJUHATUSE 11.06.08 OTSUSE NR K-0-2.2/93
1.1. Võidutule medali kavaleride nimekiri
veebel Einar JUUSE
Alutaguse malev nr 199
nooremleitnant Aare HAMMER
Harju malev
nr 200
lipnik Eero SAAR
Jõgeva malev
nr 201
seersant Urmas KÕONURM
Järva malev
nr 202
nooremveebel Vahur TOOMAS
Lääne malev
nr 203
leitnant Urmas SELIRAND
Lääne malev
(Hiiumaa)
nr 204

reservnooremleitnant Raivo PEHK
major Marek LAANISTO
leitnant Kalev KIVISTE
reamees Toomas KASK
leitnant Valdur KILK
Rein- Karl LOIDE
vanemseersant Riho ILLAK
vanemseersant
Aleksander MÕTTUS
leitnant Kalle LAMUS
leitnant Sven KASK
kolonelleitnant Anto KERGAND
major Aivar SARAPIK

Põlva malev
Pärnumaa malev
Rapla malev
Saaremaa malev
Sakala malev
Tallinna malev
Tartu malev

nr 205
nr 206
nr 207
nr 208
nr 209
nr 210
nr 211

Valgamaa malev
Viru malev
Võrumaa malev
Sakala malev
Kaitseliidu peastaap

nr 212
nr 213
nr 214
nr 215
nr 216

Kaitseliidu ülema kolonelleitnant Raivo Lumiste 21. juuni 2010 käskiiri nr K-1.1-1/11281P

Teenetemärkide andmine
Kaitseliidu seaduse § 11 lg 8, vabariigi valitsuse 5. oktoobri 1999 määrusega nr 286 kinnitatud Kaitseliidu teenetemärkide statuudi
punkti 8 alusel ja seoses Eesti Vabariigi 92.
aastapäevaga
1. AVALDAN KAITSELIIDU KESKJUHATUSE 27.
MAI 2010 AASTA OTSUSE NR K-0.1-1/9843PR
MEDALITE ANDMISE KOHTA
1.1. Valgeristi II klassi kavaleride nimekiri
Harju malev
nooremleitnant Jüri PÄÄSUKE
nr 772
Tallinna malev
veebel Louni PARTSA
nr 785
1.2. Valgeristi III klassi kavaleride nimekiri
Harju malev
leitnant Priit LUURE
nr 773
vanemveebel Juhani SIVULA
nr 774
Pille VEITMAA
nr 775
Jõgeva malev
seersant Aive SOOLEPP
nr 776
Lääne malev
nooremleitnant Aivo RAUTAM
nr 777
Pärnumaa malev
lipnik Salmar SAAR
nr 778
Saaremaa malev
vanemseersant Igor BABENKO
nr 779
reamees Sven ERNESAKS
nr 780
reamees Eerik AUSNA
nr 781
Aire PAHAPILL
nr 782
Peeter SÜLD
nr 783
Sakala malev
kapral Arvo PEDE
nr 784
Tallinna malev
mereväekapten Igor SCHVEDE
nr 786
6

nooremseersant Enno KOORT
Võrumaa malev
nooremseersant Aivar JÕEMÄGI

nr 787
nr 788

1.3. Teenetemedali Eriklassi kavaleride
nimekiri
Harju malev
vanemseersant Jouku HÜVARINEN nr 637
Tallinna malev
kaptenmajor Ivo VÄRK
nr 638
Keiri JAADLA
nr 639
Tartu malev
kapten Kaido LUSIK
nr 640
Tarmo NOOP
nr 641
Esta TAMM
nr 642
Kaitseliidu peastaap
Tanel LÄÄN
nr 645
Kaitseväe peastaap
kapten Kaido SAARNIIT
nr 643
nooremleitnant Ragnar RAIDE
nr 644
1.4. Teenetemedali I klassi kavaleride
nimekiri
Harju malev
kapten Rene SAART
nr 219
nooremleitnant Peeter KAIS
nr 220
vanemseersant Jüri KIIVER
nr 221
nooremseersant Rein PEETRIMÄGI nr 222
Jõgeva malev
seersant Kalev RAJU
nr 223
reamees Rein KADAJA
nr 224
Lääne malev
nooremseersant Anti PAULUS
nr 225
Karl RAUDVEE
nr 226
Pärnumaa malev
staabiveebel Aare VÄLISTE
nr 227

vanemseersant Jaak NESSLER
nr 228
nooremseersant Elmo ENDREKSON nr 229
kapral Aarne REIVÄLI
nr 230
reamees Karl TÕKKE
nr 231
reamees Juhan MERE
nr 232
Tartu malev
vanemseersant Madis TAMMEORG nr 233
vanemseersant Vello KOLK
nr 234
kapral Aivar KALDJÄRV
nr 235
Viru malev
nooremveebel Eino PORVAL
nr 236
seersant Hannes REINOMÄGI
nr 237
nooremseersant Jüri PORVAL
nr 238
Võrumaa malev
lipnik Toomas PIIRMANN
nr 239
nooremseersant Urmas KIIDRON nr 240
1.5. Teenetemedali II klassi kavaleride
nimekiri
Harju malev
leitnant Andres MADDISON
nr 1111
lipnik Ivo MÜÜRSEPP
nr 1112
kapral Harald ERNESAKS
nr 1113
Jõgeva malev
nooremseersant Meelis AMUR nr 1114
nooremseersant Väino TALI
nr 1115
kapral Rünno RÜÜTLI
nr 1116
Pärnumaa malev
leitnant Ats RAUDSEPP
nr 1117
nooremleitnant Rait VAENO
nr 1118
veebel Pirger LAUR
nr 1119
vanemseersant Fred KAAS
nr 1120
vanemseersant Kalle MÜREL
nr 1121
seersant Marko ORGMA
nr 1122
kapral Arne TAEL
nr 1123
kapral Vello RAKO
nr 1124
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Saaremaa malev
vanemseersant Väino TAMM
kapral Nikolai OTTIS
reamees Ervin ALLIK
reamees Neeme LING
reamees Raivo MÖLDER
Ain SALM
Sakala malev
nooremveebel Ove AINSALU
Tallinna malev
vanemveebel Janar KLEESMANN
nooremseersant Ahti JUHE
kapral Rein KUUBEN
Tartu malev
kapten Kristjan KOSTABI
nooremleitnant Alo MURUTAR
nooremseersant Arne PAUSKA
reamees Allan AEDMAA
Tiiu TÕRRA
Viru malev
leitnant Erik SILD
vanemseersant Priit PIIRMA
kapral Sander GUTMANN
Võrumaa malev
vanemseersant Marko KROONMÄE
kapral Marika TIMOFEJEV
reamees Kalev TAMMOJA
reamees Matti ELLISAAR
reamees Agu RAJU
Eve TÄHT
Kaitseliidu peastaap
Helle JÜRNA
Omari ASKILEISKIRI

nr 1131
nr 1132
nr 1133
nr 1134
nr 1135
nr 1136
nr 1137
nr 1138
nr 1139
nr 1140
nr 1141
nr 1142
nr 1143
nr 1144
nr 1145
nr 1146
nr 1147
nr 1148
nr 1149
nr 1150

1.6. Teenetemedali III klassi kavaleride
nimekiri
Harju malev
kapten Mait LAMBUR
nr 3184
veebel Ardo HAUDSAAR
nr 3185
Jõgeva malev
kapten Ants NOORMÄGI
nr 3186
veebel Indrek VARUŠKIN
nr 3187
nooremseersant Andreas LAUGMAA nr 3188
nooremseersant Mikk TELGMAA nr 3189
kapral Renee JOOST
nr 3190
reamees Madis TEPPO
nr 3191
reamees Silver TOIT
nr 3192
Andres REINESBERG
nr 3193
Kristian VAARPUU
nr 3194
Lääne malev
nooremseersant Andrus JEFIMOV nr 3195
kapral Mati LAANES
nr 3196
reamees Alari ARRO
nr 3197
reamees Vahur SILMPÄRG
nr 3198
Pärnumaa malev
kapten Villiko NURMOJA
nr 3199
veebel Marko MIITER
nr 3200
vanemseersant Rein REIDAK
nr 3201
nooremseersant Arne MAALINN nr 3202
nooremseersant Rain MÄEVÄLI nr 3203
kapral Leho SILLAT
nr 3204
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Võrumaa malev
lipnik Art SOONETS
nooremseersant Ly HIPPONEN
nooremseersant Ahti LEPP
reamees Märt KREUTZBERG
reamees Luule VIIN
reamees Silver KALAMEES
reamees Tõnu LEIS
reamees Tõnu JÕGI
reamees Ülo TULIK
reamees Timmo KROONMÄE
reamees Reiko KROONMÄE
Kaitseliidu peastaap
leitnant Aare NIINEPUU

nr 1125
nr 1126
nr 1127
nr 1128
nr 1129
nr 1130

kapral Mait TAMM
reamees Tõnis ARUKASK
reamees Erkki SASSIAD
Madis PÄRNPUU
Rapla malev
vanemseersant Jaanus UMAL
seersant Tõnis MERESMAA
Küllike KALJEND
Saaremaa malev
nooremveebel Aigor PAAS
vanemseersant Raivo PAASMA
reamees Robert HÕBELAID
Sergei LATKIN
Veljo SEPP
Sakala malev
nooremleitnant Lauri TOPOLEV
lipnik Marek RAHU
veebel Harri MÄESALU
Evelin LAPPALAINEN
Helena MININA
Rein ROHTMAA
Tallinna malev
kapten Jaan KUUSKMANN
leitnant Tiit LING
leitnant Tanel KANGRO
lipnik Tanel RINGO
lipnik Margus VÄRAV
kapral Renee RAHUOJA
reamees Mikk JAASKA
Rainer KASEVÄLI
Liisa KÄHR
Tartu malev
kapten Kaspar SAUL
vanemveebel Veljo SAARNIIT
vanemveebel Teet BLUUM
kapral Juhan- Madis PUKK
kapral Peeter PRIKS
reamees Erko JAKOBSON
Viru malev
nooremleitnant Kalle SALUSTE
reamees Aleksander JANUŠKO
Marit MÄGI
Ursula AAL

nr 3205
nr 3206
nr 3207
nr 3208
nr 3209
nr 3210
nr 3211
nr 3212
nr 3213
nr 3214
nr 3215
nr 3216
nr 3217
nr 3218
nr 3219
nr 3220
nr 3221
nr 3222
nr 3223
nr 3224
nr 3225
nr 3226
nr 3227
nr 3228
nr 3229
nr 3230
nr 3231
nr 3232
nr 3233
nr 3234
nr 3235
nr 3236
nr 3237
nr 3238
nr 3239
nr 3240
nr 3241

nr 3242
nr 3243
nr 3244
nr 3245
nr 3246
nr 3247
nr 3248
nr 3249
nr 3250
nr 3251
nr 3252
nr 3253

2. AVALDAN KAITSELIIDU KESKJUHATUSE 10.
JUUNI 2010 AASTA OTSUSE NR K-0.1-1/10658
MEDALITE ANDMISE KOHTA
2.1. Valgeristi III klassi kavaleride
nimekiri
Harju malev
leitnant Alvar JAAMU
Rapla malev
veebel Ando LAVRITS
Kaitseliidu peastaap
kolonelleitnant Raul TÕNNOV
Õhuvägi
brigaadikindral Valeri SAAR

nr 791
nr 792
nr 790
nr 789

2.2. Teenetemedali Eriklassi kavaleride
nimekiri
nooremveebel Martin HANSSON nr 649
Eno HERMANN
nr 647
Marju MASING
nr 648
2.3. Teenetemedali I klassi kavaleride
nimekiri
Järva malev
nooremleitnant Aldur LÕHMUS
nr 241
vanemseersant Kaido METTUS
nr 242
Lembit OTT
nr 243
Adolf TROSS
nr 244
2.4. Teenetemedali II klassi kavaleride
nimekiri
Järva malev
leitnant Eduard KIPS
nr 1153
seersant Urmas PIIGERT
nr 1154
Pärnumaa malev
kapten Rene LEPIK
nr 1151
seersant Aldo AVASTE
nr 1152
2.5. Teenetemedali III klassi kavaleride
nimekiri
Järva malev
kapten Lauri LIPP
nr 3255
Vivika BARNABAS
nr 3256
Pärnumaa malev
seersant Madis JÕE
nr 3254
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BALTOPS
Fotod: ÜLO ISBERG

Läänemere suurima mereväeõppuse BaltOps raames viidi tänavu
esmakordselt läbi maabumis- ja liitlasvägede vastuvõtuharjutused Eestis ja Lätis. 7.–18. juunini Eestis korraldatad ühisõppusel
osales lisaks Eesti maa-, mere- ja õhuväe üksustele ka ligi 500
USA merejalaväepataljoni võitlejat. 15. juunil Loksa rannas korraldatud maabumisharjutusel olid koos merejalaväelastega ka Kaitseliidu luurerühmad. Õppuse raames moodustasid USA merejalaväelased ja Scoutspataljoni võitlejad ühispataljoni, mis harjutas
kahe nädala jooksul kaitseväe keskpolügoonil taktikalisi oskusi ja
viis läbi laskeharjutusi.

8
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BALTOPS

Kaitseliitlased tegid BaltOpsil
USA merejalaväelastele ja scoutidele
vastutegevust
Tekst: OLIVER TOOMELA, leitnant,
Kaitseliidu üksuse vahekohtunik

K

aitseliidu erinevate malevate
liikmetest koostatud üksus osales suurõppuse BaltOps käigus
16.–18. juunini vastutegevuses Eesti
kaitseväe ja Ameerika merejalaväelaste ühispataljoni (multinational
battalion, MNB) vastu. Ülesanne oli
antud võitlusgruppidele, kes said
näidata oma oskusi hajutatud lahingutegevuses.

ÜLEKAALUKA VASTASE VASTU
Esimese päeva esimene ülesanne
– rännak malevatest õppustealale
– sujus suuremate tõrgeteta. Kohale
jõudnud, algas kibe töö nii rühmaülematel kui ka rühmavanematel.
Rühmaülemad läksid saama osakäsku ja rühmavanematel tuli välja jagada kogu õppuse laskemoon,
toit, maskeerimisvahendid ja loomulikult ka sääsetõrjevahendid, sest
sääski on tänavu arutul hulgal. Kui
see kõik tehtud, siirduti oma vastutusaladele maastikuluurele. Järgnes
masinate peitmine ja käsu andmine
jagudele. Hiljemalt kell 22 pidi olema saavutad täielik lahinguvalmidus. Sellega saadi ka hakkama.
Teise päeva varahommikul algasid
juba lahingud, kus vastast püüti häirida kogu vastutusalal üllatusrünnakutega. Et ühispataljon oli suuruselt
ja võimekuselt (neil oli nii kaudtuletoetus kui ka õhutoetus) Kaitseliidu
üksustest üle, tuli ette olukordi, kus
nende üksused suutsid hoopis meid
oma manöövritega üllatada. Seetõttu kandsid ka meie üksused kaotusi
“elavjõus”, mis tähendas, et “langenud” arvati üksusest välja ja viidi
kuni järgmise hommikuni tagalaalale. Sama tehti vangilangenutega.
Kui ühispataljoni põhijõudud liikusid edasi, oli meie ülesandeks jääda vastutusalale ja häirida vastase
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tagalaüksusi, kes liikusid põhijõududele järele. Ühispataljoni tagalaosad jõudsid meie vastutusalasse
teisepäeva õhtuks, mil neid häiriti
ja aeglustati.

niiülem ja vahekohtunikud üksuste
ülematele tagasisidet, tangiti autod
ja alustati koduteed.

Õppus oli kasulik ja andis Kaitseliidu üksustele kogemuse hajutatud
lahingutegevusest,
KASULIK KOGEMUS
t ühispataljon oli suuruselt ja seda olukorras,
Kolmandal päeval
kui vastane on suuja võimekuselt Kaitseliitehti juba aktiivseid
res ülekaalus nii
du üksustest üle, tuli ette
väikeüksuste rünnamaismaal kui ka
olukordi, kus nende üksused
kuid ühispataljoni
õhus. Kindlasti tuli
suutsid hoopis meid oma
tagalaüksuste ja juhõppusel välja asju,
manöövritega üllatada.
timispunktide vastu
mis vajavad veel õpkuni kella 15ni, mil
pimist, treenimist ja
kuulutati harjutus lõppenuks ning arendamist, aga eks olegi õppuste
algasid alade koristus ja siirdumine üks eesmärkidest saada teada, mis
Kaitseliidu üksuste koondumisala- on veel vajaka ja mida on tarvis pale. Koondumisalal andsid kompa- randada. KK!

E

LÜHIDALT
LÜGANUSE MALEVKONNAL ON UUS LIPP

K

aitseliidu
Alutaguse
maleva Lüganuse malevkond tähistas 18. aprillil
malevkonna 85. aastapäeva uue lipu õnnistamise ja
Kaitseliitu astunute piduliku vandetõotuse andmisega Lüganuse Vabadussõja
mälestussamba
juures.
Avasõnad lausus Kaitseliidu keskjuhatuse liige, endine Alutaguse maleva pealik major Arno Kodu. Uue
malevkonna lipu õnnistas
EELK Lüganuse koguduse diakon Heinar Roosimägi. Seejärel andis Alutaguse
maleva pealik major Ain Krondel lipu üle Lüganuse malevkonna pealikule nooremveebel Ralf Nurgale. Mälestusnaela lõid lipuvardasse major Krondel, Naiskodukaitse Alutaguse ringkonna esinaine Iive Rohtla, Kiviõli regiooni omavalitsuste juht, Aseri vallavanem Urve Takjas, Lüganuse vallavanem Arno Rossman,
nooremveebel Nurk, Viru pataljoni kaplan leitnant Ott Aro, Naiskodukaitse
Lüganuse jaoskonna esinaine Helene Arbus, noorkotkas Kristo Kippari ja Kaitseliidu asutajaliige vanemveebel Aivar Raudsepp.
Esimene Viru maleva Lüganuse malevkonna lipp pärines aastast 1925. Kahjuks on selle lipu saatus teadmata. Uuel lipul on malevkonna endise lipu kujundus.

ANTS NURK, nooremseersant
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Kaitsetahe ja kaitsevõime
Tekst: MART HELME

G

lobaliseerumisajastuks nimetataval perioodil on
tekitatud illusioon, mille kohaselt üksikute riikide
iseseisev kaitsevõime minetavat üha enam oma
eraldiseisvat tähtsust ning asenduvat liitude, rahvusvahelise õiguse, rahvusvaheliste organisatsioonide
ja laiemalt kooskõlastatud poliitiliste konsensustega.
Sealjuures armastatakse nimetatud tendentsi efektiivsust ja vettpidavust tõestada sellega, et isegi külma
sõja ajal suudeti kõige akuutsemad kriisid (eelkõige
Berliini blokaad ja Kuuba kriis) lahendada diplomaatiliselt ning Lääne-Euroopas on taganud juba peaaegu
70 aastat kestnud rahupõlve Saksa-Prantsuse leppimine, mille aluselt on sündinud nii Euroopa Liit kui
ka NATO.
Paraku ei seisa ajalugu paigal ja olukorrad muutuvad.
Peatumata pikemalt pärast Esimest maailmasõda
loodud Rahvasteliidul ja suuresti selle organisatsiooni eestvedamisel sündinud-täiustatud rahvusvaheliste lepete praktikal, mis kõik pidid ühtekokku samuti
sõjad välistama, tuleb ometi tõdeda, et tegelikkuses
tõukas Rahvasteliit oma lepituspoliitika ja hambutute
kompromisside leiutamisega uue suure sõja puhkemist pigem tagant, kui suutis seda pidurdada. Kõige
rohkem said selle poliitika tulemusel kannatada need
riigid, kes panustasid oma välis- ja kaitsepoliitikas
Rahvasteliidu illusoorsetele julgeolekugarantiidele.
Loomulikult olid viimased eelkõige väikeriigid, Eesti
teiste hulgas, ning kõige lihtsam on väita, et neil poleks valikuid olnud nii või teisiti. Paraku kummutab
selle väite Soome sitke vastupanu Talvesõjas, mis säilitas meie põhjanaabritele nii nende riigi kui ka rahvusliku uhkuse. Aga selle väite kummutavad väikeriikidest ka Kreeka ja Jugoslaavia, mille rahvad nende
territooriumide vallutamisele vaatamata ei alistunud,
vaid jätkasid ulatuslikku põrandaalust vastupanu,
hoides sel moel ülal nii oma rahvuslikku väärikust
kui ka ajutiselt hävitatud riikluse järjepidevust. Teise
maailmasõja järgsest ajast on parimaks näiteks oma
iseseisvust sajakordselt arvukama vastase eest kaitsta
suutnud riigist Iisrael, mis julgeoleku- ja kaitsepoliitilisest seisukohast peaks üldse olema suuresti Eestile
mudelriigiks.
Eeltoodud näidetest selgub kaks kriitilise tähtsusega
seika. Esiteks ei saa ükski riik ega rahvas arvestada
lõpuni ja üksnes mingite rahvusvaheliste õiguslike
või organisatoorsete garantiidega. Lõppude lõpuks
kujutavad nii rahvusvaheline õigus kui ka rahvus10

vahelised organisatsioonid endast vaid teatud tasakaaluseisundite fikseerimist. Muutuvad tasakaaluseisundid ja muutuvad ka rahvusvahelise õiguse
rõhuasetused, rahvusvaheliste organisatsioonide
tähtsusest ja olemasolust rääkimata. Teiseks näitab ajalugu kujukalt, kui määrav on rahvuse ja tema
riigi püsimise seisukohast inimeste kaitsetahe. Ehk
kui kaitsetahet mõistena lahti seletada, siis see, kui
suur on kodanike valmisolek oma vabaduse, väärtuste, laste ja omandi eest vajaduse korral ka surma
minna. Rahvad ja ühiskonnad, kus see valmisolek
on kõrge, osutuvad kõigile kantud kaotustele vaatamata alati edukamaks kui need, kus see valmisolek
ei suuda inimese enesekaitseks kriitilist massi jalule
tõsta.
Eestis on küsitluste kohaselt valmisolek kodumaa
kaitsmiseks oluliselt kõrgem kui dekadentlikus Lääne-Euroopas. Kuigi küsitlused ja reaalsus ei pruugi
nii eksistentsiaalses küsimuses, nagu enda elu kaalule panek, sugugi täielikult kattuda, kinnitab eestlaste
kaitsetahet kaudselt siiski ka hoiak, mis ilmnes pronksiöö päevil, st massiline registreerumine abipolitseinikuks ja kaitseliitlaste kõhklusteta valmisolek vajadusel
politseile appi minna. Antud juhul kõneles tõepoolest
rahva hääl, mitte küsitlusfirma suunavate küsimustega ankeet.
Poliitilises plaanis on Eesti kogu taasiseseisvumisjärgsel perioodil panustanud pigem kollektiivkaitsele ja
liitlastele kui iseseisva kaitsevõime ülesehitamisele.
Küsimus pole sugugi materiaalsete ega inimressursside vähesuses, vaid eelkõige valdkonna eest vastutanud poliitikute ja ametnike võimetuses rahvusvahelise konjunktuuri muutusi ette näha ning vastavalt
meie relvastus- ja muid poliitikaid kavandada ning
ellu viia. Nii räägimegi alles praegu kaitsejõududele
vajalikest tankidest, lennukitest ja muudest elementaarsetest relvaliikidest, milleta tubli ja kaitsetahteline
kergelt relvastatud Eesti sõdur võitleks tegelikus sõjaolukorras taas nagu muistne maakaitseväelane raskes
turvises ratsarüütli vastu.
Samas ei aita kaitsetahteta sõdureid ja rahvast ka parimad relvad. Sedagi õpetab meile ajalugu. Seega saab
olukorras, kus maailm muutub üha ohtlikumaks kohaks mitte aastate, vaid kuudega, olla meie valik vaid
üks: kaitsetahe tuleb ka relvastada. Nii ruttu ja nii korralikult, kui me seda vähegi suudame. KK!
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Naiskodukaitse on kõrge
organisatsioonikultuuriga kollektiiv
Tekst: AIRI NEVE, Naiskodukaitse esinaine

T

änavune kevad on olnud Naiskodukaitses erakordne selle poolest, et oleme läbi viinud suisa kolm
üle-eestilist küsitlust. Veebruari viimasel nädalal
said naiskodukaitsjad vastata küsimustikule, mis uuris
nende rahulolu organisatsiooni erinevate aspektidega (alates kommunikatsioonist ja lõpetades väljaõppe
tasemega). Aprillis viiänavune kevad on olnud
sin läbi küsitluse, mille
Naiskodukaitses erapõhjal kirjutasin oma
magistritöö. Teemadeks
kordne selle poolest, et
sedapuhku liikme roll
oleme läbi viinud suisa kolm
organisatsioonis, st orüle-eestilist küsitlust.
ganisatsioonile pühendumine, inimese ja organisatsiooni sobivus, organisatsioonipõhine enesehinnang ning rahuolu. Kolmanda
küsitluse eesmärgiks on uurida, milline on Naiskodukaitse liikmete valmisolek hakata vabatahtlikuks juhiks,
ning analüüsida, mis tegurid seda otsust soodustavad
ja pidurdavad. Kõik küsitlused olid elektroonilised, liikmetele edastati küsitluse link postiloendite kaudu.

T

KÜSITLEMINE SUJUS ÜLLATAVALT HÄSTI
Käesolevas kirjutises käsitlen kahe esimese küsitluse
tulemusi, kolmandast saate lugeda mõnest järgmisest
Kaitse Kodu! numbrist.
Esimene järeldus, mis ma küsitluste läbiviimise kogemusest sain, on see, et Naiskodukaitse liikmed on erakordselt altid küsimustikele vastama ja nende tahe organisatsiooni arengus kaasa rääkida on suur. Esimesele
küsitlusele saabus ligi 470 vastust, seega vastas u 36%
kogu liikmeskonnast. Vastused saabusid kahe nädala
jooksul. Teisele küsitlusele tuli üle 310 vastuse ühe nädala jooksul, seejuures põhiosa vastustest esimese paari
päevaga. Märkimisväärne on siinkohal asjaolu, et ühtki
meeldetuletust ma ei saatnud, st vastused saabusid ühe
teavitamise tulemusena.
Lisaks sellele, et sain kinnitust naiskodukaitsjate kohusetunde kohta, mõistsin ka seda, et meil on kõrge organisatsioonikultuuriga kollektiiv, kus kommunikatsioon
toimib ja inimestel on soov oma arvamust avaldada,
arvestades kas või seda, et küsimusi oli palju ja üsna
põhjalikult vastati ka avatud küsimustele, mis eeldasid
pikemat mõtlemist ja eneseväljendust. Need järeldused
tegin küsitluse läbiviimise protsessi analüüsides. Küsitluse tulemustest endist allpool.

ESIMESEST KÜSITLUSEST
Küsitlusele vastas 467 Naiskodukaitse liiget. Vastajaid
oli kõikidest ringkondadest, kõige enam Tallinnast (68),
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Tartust (51) ja Alutaguselt (49). Vastajad olid suhteliselt
noored, u 78% olid alla 40-aastased. Liikmestaažilt oli
kõige enam neid, kes on organisatsiooniga liitunud viimase kahe aasta jooksul (u 35%), kuni viieaastase staažiga liikmeid oli üle 60%. Haridustaseme järgi oli kõige
enam kõrgharidusega vastanuid (kokku 64%), seejuures
oli 51 vastajal koguni magistrikraad ja kolmel doktorikraad. Vaid 25 vastajal (5%) ei olnud keskharidust. Vastajate hulgas oli nii ringkonna (22%) kui ka jaoskonna (7%)
tasandi juhte ja revisjonikomisjonide liikmeid (6%).
Uurisime liikmetelt Naiskodukaitsega liitumise põhjusi. Kõige kaalukamateks Naiskodukaitsega liitumise
põhjusteks osutusid silmaringi laiendamine, praktiliste
teadmiste omandamine ja looduses viibimine. Kõige
vähemolulisteks põhjusteks peeti militaarvõistlustel
osalemist ja soovi kuhugi kuuluda. Seejuures on huvitav märkida, et kui liitumise põhjusena oli kuulumissoov üsna väheoluline argument, siis küsimusele, mis
mind motiveerib endiselt Naiskodukaitses olema, esines vastustes huvitavate õppuste kõrval enim “sõbrad
ja mõttekaaslased”. Olulisimate põhjustena, miks ollakse endiselt Naiskodukaitse liige, märgiti lisaks nimetatutele soovi tegutseda kodumaa hüvanguks ja aktiivse
eluviisi võimalus.

MIS PANEB MÕTLEMA ORGANISATSIOONIST LAHKUMISELE?
Küsisime liikmetelt ka seda, kas nad on kunagi mõelnud Naiskodukaitsest lahkumisele. 68% vastanutest
kinnitasid, et nad pole seda kunagi mõelnud, 30% vastasid, et on aeg-ajalt sellele mõelnud, ja 2%, et on sellele sageli mõelnud. Seega ühtekokku 32% liikmetest on
vähemalt korra elus kaalunud organisatsioonist lahkumist. Leian, et see on võrdlemisi suur hulk ja põhjused
väärivad põhjalikumat vaatlemist.

E

simene järeldus, mis ma
küsitluste läbiviimise kogemusest sain, on see, et Naiskodukaitse liikmed on erakordselt
altid küsimustikele vastama.

Põhjustena, miks on
kaalutud
organisatsioonist
lahkumist,
toodi kõige enam välja
ajapuudust ja elukorralduse muutust ning
seda, et organisatsioonis eeldatakse suuremat panustamist kui liige konkreetsel eluetapil soovib või suudab.
Staažikamatele liikmetele on probleemiks tegevuse
ammendumine. Kui organisatsiooni tullakse, on palju
uut ja huvitavat ning võimalusi end proovile panna, ent
mõne aja pärast hakkavad õppused korduma ja liikmel
pole organisatsioonis justkui kohta.
Näen siin ühe võimaliku lahendusena tegutsemist vabatahtlike juhtide ja instruktoritena. Naiskodukaitse
toimimisloogika võimaldab õnneks igal tasandil suhteliselt paindlikke eneseteostusvõimalusi. Kolmanda
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põhjusteringina joonistuvad välja nn suhtlemisprobleemid – sisepingeid ja konflikte teiste liikmetega mainisid üsna mitmed vastajad.
Neljanda nimetamist leidnud rahulolematusena toon
välja organisatsiooni tegevuse mittevastavuse liikmete
ootustele. Ühtedele on liiga palju nn militaarset, teistele “kudumist ja piduüritusi”, mõne arvates hinnatakse
vähe pereväärtusi, teise arvates on organisatsioon liiga
“pehme” jne. Samas kommenteerisid üsna paljud vastajad, et nn mõte välja astuda on olnud pigem ajutine ja
põhjusi, miks jääda Naiskodukaitse liikmeks, on küllaga rohkem.

INFOLIIKUMISE PROBLEEMIDEST
Palusime hinnata ka organisatsiooni erinevaid tahke.
Vastajate hinnangutes iseenda rollile ja toimimisele
organisatsioonis anti võrdlemisi kõrged keskmised hinnangud (vt tabel 1).
Tabel 1

VASTAJATE HINNANGUTE KESKMISED1
Mulle on selged Naiskodukaitse põhieesmärgid

4,01

Ma tean, mis on minu funktsioon organisatsioonis

3,79

Mul on selge siht silme ees, kuhu pean Naiskodukaitses
3,26
arenema
Kui mul on Naiskodukaitse tegevust puudutavaid küsimusi,
4,02
saan neile kergesti vastuse
Tunnen, et Naiskodukaitses väärtustatakse liikmeid

3,96

Hinnangud anti viiepallisel skaalal, kus 5 näitas väitega täielikku nõustumist ja 1 väitega täielikku mittenõustumist.

1

Vastajate hinnangud infoliikumisele ja väljaõppe tasemele olid samuti võrdlemisi kõrged (vt tabel 2). Lisaks
hinnangule küsisime ettepanekuid infoliikumise parandamiseks. Toodi välja asju, mis tegelikult on juba
rakendatud (nt infolistid) või on ebarealistlikud rakendada (nt teavitada liikmeid telefonitsi kõikidest üle-eestilistest üritustest), ent juhiti ka tähelepanu, et kodulehel ja siseveebis võiks olla rohkem kajastusi. Mitmed
ettepanekud oleme juba arvesse võtnud (nt siseveebi
aktiivsem kasutamine). Ringkonnasisese infoliikumise
juures paistis silma, et mõnelgi puhul heideti ette info
edastamise selektiivsust (edastatakse valitutele) ja üleeestilise info toppama jäämist. Ringkondade siseküsimusi puudutavad ettepanekud on edastatud vastavate
ringkondade juhtidele, et neid juba kohapeal vaagida ja
võimalusel arvesse võtta.
Tabel 2

VASTAJATE HINNANGUTE KESKMISED INFOLIIKUMISELE JA
VÄLJAÕPPE TASEMELE1
Infoliikumine üle-eestilisel tasandil

4,26

Infoliikumine ringkonna tasandil

4,95

Baasväljaõppe tase

4,66

Üle-eestiliste kursuste/ürituste tase

4,78

Ringkonna tasandi väljaõppe/ürituste tase

4,71

Hinnangud anti 6-pallisel skaalal, kus 6 väljendas hinnangut väga hea ning
1 hinnangut väga halb.

1
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VÄLJAÕPPE HINDAMISEST
Väljaõppetaseme hindamisel eristasime baasväljaõpet,
üle-eestilisi ja ringkonnasiseseid üritusi. Keskmised hinnangud olid taas kõrged ja näib, et üldiselt ollakse väljaõppega väga rahul. Baasväljaõppe puhul tõsteti esile,
et viimastel aastatel on tase oluliselt paranenud, väljaõpe muutunud süsteemsemaks ja instruktorid head.
Tunnustati, et kursuse raskusaste on paras ja füüsiliselt
kõikidele jõukohane. Mõned vastajad leidsid, et baasväljaõpe peaks olema põhjalikum (nt relvaõppe osas) ja
sellele võiks järgneda nn kordusõpe mõne aasta möödudes. Teadupoolest valmis kehtiv kursusekava väga pika
diskussiooni tulemusena ja lõpetasime kuldsel keskteel,
st baasväljaõpe annab baasteadmised ja kõik järgnev
omandatakse edasise väljaõppe käigus (sh on enamikus
malevates soovijatel võimalik osaleda TSOBKkl-l).
Küsimus Naiskodukaitse kodulehe külastatavuse kohta
näitas, et valdav enamik (94%) on kodulehte vaadanud.
Umbes 30% vastajatest külastab Naiskodukaitse kodulehte
vähemalt korra nädalas. Mõnevõrra harvemini vaadatakse Naiskodukaitse siseveebi: 22% vastanutest tunnistas, et
pole kunagi siseveebi vaadanud, kuid 20% vastajatest külastab siseveebi vähemalt korra nädalas. Hulk vastajatest
kinnitas, et külastavad nii kodulehte kui ka siseveebi siis,
kui listi tuleb teade uue info kohta. Usun, et selles osas on
tänaseks juba paranemise märke, nimelt saadame listide
vahendusel regulaarselt teateid uute postituste kohta siseveebis, lisades juurde meeldetuletuse siseveebi sisenemise tingimuste kohta. Kogemused on näidanud, et mitmekordne meeldetuletamine (muutumata seejuures tüütuks
ja pealetükkivaks) viib sihile.

KAITSE KODU! ON POPULAARNE
Ajakirja Kaitse Kodu! lugemine on Naiskodukaitsjate
hulgas populaarne. Vaid 30 vastajat (6%) pole ajakirja
kunagi lugenud, 35% vastajatest teevad seda harva, 30%
vastajatest tihti ja 29% loevad igat numbrit. Vastajad,
kes pole ajakirja kunagi lugenud või teevad seda harva,
tõid põhjuseks peamiselt selle, et ajakiri pole kättesaadav, sest nad ei satu malevasse. Ligi pooled vastanutest
leidsid, et ajakiri võiks tulla postiga koju, 28% kinnitasid, et võivad ajakirjale ise malevasse järele minna, ning
23% vastanutest eelistaksid ajakirja lugeda internetist.
Uurisime ka, millistel üritustel liikmed kõige meelsamini osaleksid. Järjestades selle alusel, kus enim vastajaid
osaleks üsna sageli või peaaegu alati, sai mõnevõrra
üllatuslikult enim toetust maleva ürituste tagamine (nt
toitlustamine, meditsiin, staabiassistendid jne). Tervelt 59% (275) vastajat kinnitasid, et osalevad meeleldi maleva ürituste tagamisel (määratlusega üsna sageli
või peaaegu alati). Järgnesid heategevuslikud üritused
(57% vastajatest osaleksid üsna sageli või peaaegu alati), seltskondlikud üritused ja erialarühmade väljaõpe.

ROLL ORGANISATSIOONIS
Küsitlus oli läbi viidud eesmärgiga toetada minu magistritöö kirjutamist, mille kaitsesin Tallinna Ülikoolis orgaKAITSE KODU! NR 4’ 2010

UURIMUS
nisatsioonikäitumise erialal, ent töö tulemused on igati
kasuks ka Naiskodukaitse juhtimise paremaks korraldamiseks. Andmete kogumiseks koostatud küsimustik
koosnes neljast skaalast, mille sisu ja viiteid siinkohal
esitlema ei hakka. Olgu vaid öeldud, et organisatsioonile pühendumise (eristatult normatiivse ja emotsionaalse pühendumise) uurimiseks kasutasin spetsiaalselt
vabatahtlike organisatsioonide spetsiifikat arvestades
välja töötatud skaalat, mida pole Eestis varem rakendatud.

Võrreldes juhtide ja juhtimispositsioonita tegevliikmete
pühendumist, ilmnes, et juhtide organisatsioonile pühendumine (m=4,17) on kõrgem kui juhtimispositsioonita tegevliikmete pühendumine (m=3,96). Seejuures
annab statistiliselt tugevama erinevuse emotsionaalne
pühendumine, mis on juhtidel (m=4,03) oluliselt kõrgem kui lihtliikmetel (m=3,73). Seega on Naiskodukaitse
juhid emotsionaalselt pühendunumad kui lihtliikmed
ja kõrgema tasandi juhid omakorda emotsionaalselt
pühendunumad kui madalama tasandi juhid.

Küsitlusele vastas 311 Naiskodukaitse liiget, vastajaid
oli taas suhteliselt ühtlaselt kõikidest ringkondadest.
Kõige rohkem vastajaid oli sellegi küsitluse puhul Tallinna ringkonnast. Kõikide näitajate mõõtmiseks esitatud väiteid hinnati Likerti skaala tüüpi viiepallisel skaalal (1 – üldse ei nõustu, 5 – nõustun täielikult). Seega,
mida kõrgem keskmine tulemus on vastaval skaalal,
seda pühendunum, rahulolevam jne on liige.

Ringkondade lõikes olid kõige kõrgema normatiivse pühendumisega liikmed Saaremaa (m=4,63), Järva
(m=4,42) ja Viru (m=4,41) ringkonnas, kõrgeima emotsionaalse pühendumisega vastajad aga Viru (m=4,07),
Saaremaa (4,06) ja Harju (4,04) ringkonnas.

ORGANISATSIOONIPÕHINE ENESEHINNANG
Organisatsioonipõhise enesehinnangu skaala hinnangute aritmeetiliseks keskmiseks oli m=3,91. Kõige enam oldi
nõus väidetega, et olen koostöövalmis (m=4,34) ja abivalmis (m=4,29). Kõige madalam hinnang anti aga väitele, et tänu minule on siin asjad teistmoodi (m=2,89).
Võrreldes juhtide ja juhtimispositsioonita tegevliikmete
organisatsioonipõhist enesehinnangut, ilmnes, et juhtide vastav näitaja on kõrgem (m=4,05) kui lihtliikmetel
(m=3,80). Seejuures oli ringkonna tasandi juhtide näitaja
omakorda kõrgem kui jaoskonna tasandi juhtidel, vastavad keskmised m=4,14 ja m=3,98. Seega Naiskodukaitse
juhtidel on kõrgem organisatsioonipõhine enesehinnang
kui juhtimispositsioonita tegevliikmetel ja kõrgema tasandi juhtidel omakorda kõrgem organisatsioonipõhine
enesehinnang kui madalama tasandi juhtidel.
Vaadeldes erinevusi organisatsioonipõhises enesehinnangus vastavalt ringkonnalisele kuuluvusele, ilmnes
statistiliselt oluline erinevus suurte nn linnaringkondade (Tallinn ja Tartu) ning ülejäänute vahel. Tallinna ja
Tartu ringkonna naiskodukaitsjate organisatsioonipõhine enesehinnang oli madalam (m=3,78) kui ülejäänutel (m=3,95). Ringkondade lõikes olid kõige kõrgema
organisatsioonipõhise enesehinnanguga vastajad Järva
(m=4,26), Valgamaa (m=4,18) ja Alutaguse (m=4,13)
ringkonnas.

ORGANISATSIOONILE PÜHENDUMINE
Uurides naiskodukaitsjate organisatsioonile pühendumist, eristati normatiivset (seotud kohusetundega) ja
emotsionaalset (kuivõrd on inimene emotsionaalselt
seotud organisatsiooniga) pühendumist. Emotsionaalse pühendumise skaala keskmiseks näitajaks saadi
m=3,86 ja normatiivse pühendumise skaala keskmiseks
m=4,24. Kuigi nii emotsionaalse kui ka normatiivse pühendumise keskmised näitajad olid kõrged, võib öelda,
et Naiskodukaitse liikmed on pigem normatiivselt kui
emotsionaalselt pühendunud.
KAITSE KODU! NR 4’ 2010

RAHULOLU ORGANISATSIOONIGA
Organisatsiooniga rahulolu skaala väidete aritmeetiliseks keskmiseks saadi m=4,10. Mida kõrgem keskmine,
seda suurem rahulolu. Kõikidele väidetele antud hinnangute keskmised olid ühtlaselt kõrged. Kõige kõrgemalt hinnati väiteid, et tunnen uhkust Naiskodukaitsesse kuulumise üle (m=4,51) ja mulle meeldivad minu
organisatsioonikaaslased (m=4,29). Kõige madalamalt
hinnati väiteid: tunnen, et saan kaasa rääkida organisatsiooni arengusuundade osas (m=3,86) ja organisatsiooniliikmete omavaheline läbisaamine on hea (m=3,91).
Kõrgeim rahulolu näitavate hinnangute keskmine oli
Järva ringkonnas (m=4,48), järgnes Alutaguse ringkond
(m=4,33).
Huvitav tulemus oli see, et vanusest, haridusest ja
liikmestaažist tulenevaid statistiliselt olulisi erinevusi
uuritud näitajates peaaegu ei esinenud. Uurimuse tulemused näitasid, et kõikides käsitletud valdkondades
olid naiskodukaitsjate hinnangud võrdlemisi kõrged.
Organisatsioonile pühendumise ja organisatsiooniga rahulolu kõrge tase annab vabatahtlikule organisatsioonile kinnitust, et liikmed on valmis jätkuvalt
panustama organisatsiooni tegevusse ja arengusse.
Uurimuse tulemustest ilmnenud kõrge normatiivne
pühendumine illustreerib liikmete missioonitundel
põhinevat tegutsemist, ent suhteliselt madalam emotsionaalne pühendumine on Naiskodukaitse juhtidele
viiteks, et liikmete emotsionaalne sidumine organisatsiooniga on oluline valdkond, millele tulevikus enam
tähelepanu pöörata.
Naiskodukaitses läbi viidud küsitluste tulemusi analüüsides olen organisatsiooni juhina saanud palju olulisi
viiteid ja suuniseid tulevikuks. Tulemusi on tutvustatud
ka Naiskodukaitse keskkogul ja Naiskodukaitse instruktoritele. Loodan, et positiivse lainetusena on hulgaliselt
mõtlemisainet saanud paljud Naiskodukaitse arengut
suunavad ja mõjutavad inimesed. Vastuseid avatud
küsimustele, kus sisaldus ettepanekuid ja ka kriitikat,
oleme analüüsinud ja võtame kindlasti jõudumööda
arvesse. Teemad, mis puudutasid konkreetseid ringkondi, edastasime vastaja profiilist eraldatuna vastava
ringkonna juhtidele. KK!
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HARITUD SÕDUR

Harju maleva tegevliikme sõdurioskuste
baaskursuse viimane nädalavahetus
Tekst: EERO PIHLAS

K

aitseliidu Harju maleva tegevliikme sõdurioskuste baaskursuse (TSOBKkl 2009) viimane
nädalavahetus algas 30. aprillil. See
viimane nädalavahetus tähendas
sõdurioskuse testi (SOT). Kursuse
endaga oli algust tehtud juba
eelmise aasta augustis (sealt see
mullune aastaarvgi) ja õppimas
käidi kokku kuuel nädalavahtusel. Sellesse aega tuli mahutada
sama info, mida ajateenijatel on
aega omandada 3 kuud. Ülesanne oli keeruline, seda enam,
et kursuse läbiviijad tegid seda
tööd esimest korda.

li alla võtta. Liikumises kontrolliti
võitleja erinevaid liikumisviise ja
käemärkide tundmist. Sellele osale
pöörati erilist tähelepanu, sest minnes oma allüksuse koosseisu, ei ole
võimalik, et ei tunta üksikvõitleja ja
jao liikumisviise ning info edastamist käemärkide abiil.

Viimasesse nädalavahetusse oli
kavandatud sõdurioskuste test
ehk kahepäevane kolmest suuremast etapist koosnev teadmiste kontroll. Esimene osa on
teoreetiline, selleks on üheksast
osast koosnev kirjalik test. Teine
ja kolmas osa viidi läbi maastikul. 10 km pikkusel rännakul oli
viis kontrollpunkti, kus kontrolliti sõduri välioskusi, nagu side,
tulepositsiooni valik, liikumisviisid, käemärgid, meditsiin,
relva tundmine ja käsitsemine
ning ohutuseeskirjad. Kolmas
osa oli laskeharjutus.

27 sõdurioskuse testil osalejast
said arvestatud tulemuse 26.
Testi raames oli osal kursuslastest võimalik sooritada erandkorras ka relvaeksam ja selle
tulemused olid väga head (vaid
kaks tulemust olid mittearvestatud).

Kohal oli 20 läbiviijat-instruktorit ja 27 kursuslast. 15-minutiliste vahedega saadeti testitavad
staabist rajale. Stardis saadi ka
esimese punkti Alfa kordinaadid. Igas punktis olid järgneva
punkti kordinaadid ja nii kuni
lõpuni välja. Viimane punkt oli
taas staabis.
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Viimane osa oli AK-4 osade tundmine, osaline lahtivõtmine ja kokkupanek. Jõudnud kontrollpunkti, oli
vaja kõigepealt leitud relv ohutuks
teha ehk ohutustehnika elementaarne tundmine. Eksija oleks kogu
kursusel läbi kukkunud. Õnneks
keegi ei eksinud ja kõigil oli selge nii ohutustehnika kui ka relv
ise.
Viimane osa oli laskmine 100
m tiirus. Algul oli võimalus
teha relvast 2x5 lasku. Seejärel
tuli lasta 3x12 lasku sihtmärki. Vaja oli saada minimaalselt
kuus tabamust. Kes sai hakkama esimese korraga, sellel ei
olnud vaja rohkem proovida.
Osa kursuslasi, kes sooritasid
samal ajal ka relvaeksamit, pididki saama kuus tabamust
kohe esimesel laskmisel. Oli
ka neid, kes said arvesse mineva tulemuse alles kolmandal
korral. Pärast tiirulaskmist tuli
jalutuskäik staapi, kus õhtul sai
teada ka tulemused.

PÕHITEADMISTE KONTROLL

Testijad kontrollisid sidepunktis
raadiosaatja ja välitelefoniga teadete edastamist ning vastuvõtmist.
Positsiooni kontrollpunktis tuli valida välja ja maskeerida üksikvõitleja
tulepositsioon. Instruktori osutatud
vastase tulemise suund tuli kontrol-

RELV JA OHUTUS

Meditsiinipunktis tuli anda esmaabi
kahele kannatanule, kellest üks oli
teadvuse kaotanud. Olukorra reaalsuse huvides oli lavastatud õnnetus,
mis võib juhtuda tsiviilelus, mitte
lahinguolukorrast tulenev kriis. See
osa oli väga oluline esmaabi praktilise kogemuse saamiseks.

Kose malevkonna pealik Toomas Kutsar pani värsketele
kursuse lõpetanutele südamele, et õpitut tuleb meeles
pidada ja ennast pidevalt erialakoolitustel täiendada. Ka ei
maksa unustada sõpru ja tuttavaid, kellega on kursusel koos
oldud ja kes nüüd lähevad igaüks
oma allüksusesse. Kursuse pidulik lõpetamine oli 23. juunil 2010
Kosel maakaitsepäeva ürituste
raames. Seal andsid lõpetajad sõdurivande ja said kätte sõdurieksami märgi. KK!
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KEVADTORM
Rävala malevkonna võitlejad “Kevadtormil”.

Kuulipildujameeskond on lahinguks valmis.

Kaitseliitlased maaväeõppusel “Kevadtorm 2010”
Tekst: EERO PIHLAS

K

aitseliidu Harju maleva lahingukompanii alustas 15. mail
liikumist Männiku staabist Pärnumaale Potsepa karjääri. Ees ootas
nädalapikkune õppus “Kevadtormi
2010” raames. Lahingukompanii
osales õppusel Kaitseliidu koondüksuse koosseisus ja meie eesmärgiks oli tegutsemise harjutamine
koos ajateenijate pataljoniga, nende põhitegevuse ja varustusteede
turvamine ning lõpuks ajateenijate
üksuste väljavahetamine positsioonidel.

alale ööbima. Viiendal hommikul
kella seitsme paiku alustati uuesti
liikumist Kilingi-Nõmme suunas.
Rännak kestis seekord harjumatult kaua. Teed olid kitsad, palju
oli pööramisi ja nii tuli teha korduvaid peatusi, et kolonni saba järele
jõuaks. Puudulik side malevate vahel “aitas” sellele kindlasti kaasa.

RASKE ÕPPUSEL JA ÕPPELAHINGUS

Öösel vastu kuuendat päeva tuli ajateenijate üksused nende positsioonidel välja vahetada. Seda tehti täielikus pimeduses, et panna proovile
rühmaülemate ja jaoülemate navigeerimisoskused. Kuuenda päeHARJUTAMINE AITAB
va hommik kostitas võitlejaid eriti
Paar päeva harjutati Potsepa kar- madala temperatuuriga. Öösel pojääri alal. Tegevuseks oli vastase sitsioonidele läinud mehed sellega
soomukikolonni
ilmselt arvestada ei
astasteks olid elukutselised osanud, sest hiljem
peatamine, viivituslahingu pidamine ja
Läti Vabariigi relvajõudude
tunnistasid kõik, et
eemaldumine uuteoli väga-väga külm.
ja Eesti Scoutspataljoni võitle positsioonidele,
lejad koos Pasi soomukitega.
kus eespool nimetaKella üheksa paiku
Armu ei antud kellelegi.
tud tegevust korrati.
hommikul läks lahti
Harjutust tuli korrata 4–5 korda, nii lahingutegevus. Vastasteks olid eluet kõik said aru, kus peab olema ja kutselised Läti Vabariigi relvajõumida peab tegema.
dude ja Eesti Scoutspataljoni võitlejad koos Pasi soomukitega. Armu
Neljanda päeva hommikul oli ära- ei antud kellelegi. Kohati kujunes
tus juba kell kolm ja kell viis algas lahingutegevus päris pingeliseks.
rännak Kilingi-Nõmme lähedale
metsa uuele harjutusalale. Koha- Õnnetuseks oli vahepeal ära kadule jõudnud, võtsid kaitseliitlased nud pataljoni poolt meie käsutusse
kontrolli alla tagala varustusteed antud ajateenijast tulejuht, nii et
ja tähtsamad liiklussõlmed. Õhtul kella 12ni tuli läbi ajada ilma kaugrändasime tagasi Potsepa harjutus- tule toetuseta. See ei vähendanud
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aga võitlejate moraali. “Kui ei ole,
siis ei ole, tuleb ilma hakkama saada,” arvati. Kella üheks-kaheks oli
vastane suutnud vallutada enamiku
positsioonidest. Viimaseks vastupanuks moodustati rühm Bravo, Delta
ja tankitõrje riismetest. Kiiresti asuti
tegevusplaani välja mõtlema, samal
ajal, kui üksus metsas liikus, et mitte vastase kätte langeda.
Moodustatud üksus andis Läti elukutselistele korraliku vasturünnaku,
mille tulemusena olid lätlaste kaotused märkimisväärsed, arvestades,
et vastane “ärkas ellu” 15 minutit
pärast “surma saamist”, meie omad
aga jäidki surnuks. Hiljem, kui võitlus läbi, tutvustasid lätlased meile
oma automaate H&K G36.

POOLTEIST TUHAT MEEST LÕPURIVISTUSEL
Seitsmenda päeva ülesandeks oli
liiklussõlmede julgestus ja lõpuks
saabus õppuse ENDEX. Liiguti pataljoni majutusalale ja käidi kogu
üksusega jões ujumas. Nädal oli
pikk ja kurnav, külm jõevesi oli
heaks turgutuseks.
Kaheksandal päeval oli lõpurivistus Tihemetsas, kus korraga oli rivis
enam kui poolteist tuhat ajateenijat
ja kaitseliitlast ning maaväe ülem ja
õppuse üldjuht kolonel Indrek Sirel
pidas kõne ning tänas kõiki õppustel osalejaid. Ka anti edukamatele
ajateenijatele kätte ergutused ja auastmed. KK!
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KEVADTORM

Kaitseliidu võitlusgrupi kiirreageerimine on lihtne: kui käsk
tuleb, aetakse kodus
varustus selga, malevas masinad kurjaks ning paar päeva
saab kaunis valutult
tööandjast ja kodust
eemal lahingut lüüa.
Pikema eemalolekuga
on juba raskem.

“Kevadtormist” läänekaarest
Tekst: ERIK REINHOLD

L

aupäeval on saun, juunis jaanipäev, juulis laulupidu, augustis
Erna retk ja mais “Kevadtorm”.
Nii on Eestis need asjad seatud. Ütlevad, et traditsioonid ja kultuur.
Kellele kultuurist üksi ei piisa, sellele tuleb appi tähitud kiri. Minek!
Pärnumaa, Läänemaa ja Saaremaa
kaitseliitlased koondusid tänavuse
“Kevadtormi” iile nautima Pärnu
auväärsete Krasnojarski polgu kasarmute ajahambast puretud müüride vahele. Need müürid on näinud palju: kahte ilmasõda, kolme
rahva ja viie riigi sõjavägesid. Nüüd
siis viimaks ka “Kevadtormi”.

PEAEESMÄRK PAIGAS
Lääne ringkonna malevad osalesid
seekord “Kevadtormil” maakaitsepiirkondade staapidega – reaalse
kaitseringkonna ülema alluvuses,
kuid virtuaalses, kujutletavas sõjategevuses. Kui selline plaan teatavaks sai, tekitas see juba ette mitmeid küsitavusi ja kõhklusi. Kas ei
jää virtuaalne staabiharjutus suurõppuse serval “suure sõja” varju või
halvemal juhul jalgugi? Kas sellele
jätkub tähelepanu, koolitajaid ja
hindajaid? Kas asi on üldisesse õppuse raamistikku mõistlikul määral seostatud ning ka kaitseväe ja
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Kaitseliidu koostegevusest tõuseb
reaalne sünergia ja areng?

mugavalt sisse seada, jätkuks vaid
mõistust sellega mitte harjuda. Ja
siis ta lõpuks tuli – kaitseringkonna
ülema käsk.

Olgu nende küsimustega, kuidas on.
Kaitseliidu sisemine kultuur ei luba
vabatahtliku kallist aega raisata. LÄHEB LAHTI
Staabid ei ole just ülearu sageli koos
töötanud ja iga võimalust selleks tu- Tarkade ja vaprate väejuhtide sõleks täie eest kasutada. Nii seadsid japlaan viis meie malevad Pärnu
näiteks pärnakad oma sisemiseks linna ja sealt lõunasse jäävate metpeaeesmärgiks kogu staabikoos- samassiivide rüppe õlg õla kõrval
seisu koolitamise TOCi (tactical kaitseväe jalaväebrigaadiga Viljanoperations center) ehk maakeeli di kandist pealesuruvat vaenuväge
tõrjuma. Eks natuke
lahingujuhtimiskesääne ringkonna malevad
ikka hingel kripelkuse töös. Vanemad
osalesid seekord “Kevaddanud ka kaugele
ja kogenumad õpetormil” maakaitsepiirkonmaha jäänud kodutavad nooremaid ja
dade staapidega – reaalse
kant, eriti saarlastel ja
õppusele saabunud
kaitseringkonna ülema
läänlastel, kes tervete
S3
staabiohvitseri
alluvuses, kuid virtuaalses, malevatega Massiesimese päeva küsikujutletavas sõjategevuses. aru taha metsa Läti
muse peale “Kuule,
hundikarjade manu
mis asi see ess kolm1
on?” ei kergita keegi kulmugi. Õpe- või Pärnu linna vahele kamandati.
tame ja õpime, olgu need hindajad Aga ega sõda sellest küsi. Lõppude
ja koolitajad kusagilt kõrgelt ja kau- lõpuks jäi ju malevasse maha tubli
sadakond sisekaitsjat ja ega naiskogelt kohal või mitte.
dukaitsjate preventiivset heidutavat
Hoovõtuks ja pampude revideeri- mõju maksa ka alahinnata. Territomiseks, sokkide ja hambatikkude riaalkaitse igatahes – territoorium
inventuuriks, tubade sättimiseks, ju ikka kodumaine.
seinte kaartide ja muude toredustega dekoreerimiseks kulus tubli Sõjaplaan oli saanud vägev. Väejuhpäev. Siin on virtuaalstaabil, mille tidel oli jätkunud ettenägelikkust ja
asukohavahetus käib kustutuslapi otsustavust teha plaan kaugemale
ja kilepliiatsi abil paari sekundiga, kui kümme päeva ette. Aega ja ruukahtlemata omad eelised. Võib end mi jagus nii kaitseks, viivituseks kui

L

KAITSE KODU! NR 4’ 2010

KEVADTORM
ka võidukaks vasturünnakuks. Faasijoonte ja erinimeliste reservide tulevärk oli silmipimestav.
Meie võtsime esimese hooga oma
käskude tegemise küll jupikaupa
ette, sest oma võimete veidi tagasihoidlikum hinnang ei tahtnud
mitte lubada kogu sõda ühe käsu
varal juhtida, kuid meie eksimus
korrigeeriti peagi – ja siis mõtlesime
meiegi suurelt.
Igatahes sai hulk Lõuna-Pärnumaa
metsaalust
tõrjetõkkesõlmede,
raidtõkete ja muude pioneeritööde
varal vaenuväe soomustehnikale
läbimatuks joonistatud ning vaprad
võitlejad sinnasamasse positsioonidele sätitud.

“KEVADTORMI” SALARELV
“Kevadtorm” on teatavasti Eesti
kaitseväe suursündmus ja selleks
puhuks pannakse välja parim. Aga
et suudetakse suisa imeasju näidata, tuli ka karastunud kaitseliitlastele uudisena. Eks mitmed meist ole
käinud kodu- ja välismaal staabitarkust tudeerimas ja näinud õppustel
tarvitatavaid matkesüsteeme, olgu
siis arvutis töötavaid või puhta kondiauru ja ajusärtsu peal toimivaid.
Üks säärane uhke aparaat on nüüdsel ajal isegi Tartus püsti pandud.
On ju harjutavale staabile tarvis
luua elulähedane pilt nii vastase kui
ka oma alluvate üksuste ja naabrite
tegevusest, et virtuaalsel juhtimisel
reaalsusega side tekiks.
Seda, mida mujal suudavad vaid kallid arvutisüsteemid ja toatäied ohvitsere, suutis seekordsel “Kevadtormil”
üksainus vapper ja väsimatu kolonelleitnant. Ringkonna staabi alluvuses
tegutseva kaitseringkonna staabi ja
nelja pataljoni tasandi staabi olukorra imitatsioon: vastane, naabrid, alluvad, tsivilistid, põgenikud, viis päeva
jutti – ühe mehega! Hea, et rahandusminister nägema ei juhtunud.
Eks üks ime kutsu enda ligi teisigi.
Nii ilmus meie virtuaalselt kurjasti
tõkestatud ja valvatud vastutusalale
äkki nagu maa alt küll suhkrutõbiste tsivilistide gruppe, küll lõhkeainet täis topitud Volvo. Siiski, vaatamata lühikestele imestushetkedele
läks kõik asja ette. Juhtimiskeskuse
KAITSE KODU! NR 4’ 2010

meeskond fikseeris, dokumenteeris
ja raporteeris. Väljaõppeks vajalik
minimaalne keskkond oli loodud ja
staabi töö muutus iga päevaga pisku võrra paremaks – ja ei mingeid
imesid, puhas töö.

PÄRNAKATE
KIIRREAGEERIMISEKSPERIMENT
Loomulikult ei kulgenud asi ootamatusteta. Seekordne superüllatus
pärnakatele sündis Harju maleva
kaitseliitlaste ja Kaitseliidu ülema
koostöös. Ühed ei tulnud “Kevadtormile” tarvilises koosseisus kohale, teine otsustas sügavasse miinuskomplekti sattunud Tallinna, Rapla
ja Harju maleva baasil loodud pataljonidele kiiresti täiendust leida.

bekuse üle läksid arvamused, nagu
sellistel puhkudel tavaline, üsna harali – ikka sõltuvalt arvaja istumisoksa kõrgusest. Kuid peamine oli
õnnestumine: kompanii oli kaasatud intensiivsesse tegevusse ja kaitseliitlased said taas kogemuse võrra
rikkamaks. Ka Kaitseliit tervikuna
on ühe olulise kogemuse võrra rikkam. Selline asi on võimalik. Meie
kiirreageerimisvõime on, seekord
küll õppuse olukorras, kuid siiski
reaalselt, taas kord proovile pandud
ja tulemused on olnud igatahes paremad, kui oleksime osanud eales
oletada selle asja üle kusagil staabinurgas targutades.

Väheoluline pole seegi, et formeerimine pandi toime malevas, mille staap
oli peaaegu täies kooseda, mida mujal suudavad seisus “Kevadtormil”
Olgem ausad – mõte
vaid kallid arvutisüstee- staabitööd harjutamas,
kutsuda
ühepäevamid ja toatäied ohvitsere,
ja nii, et staabiharjutuse
se eelhoiatusega kepeast ei langenud mitte
set töönädalat üheks
suutis seekordsel “Kevadüks karv. Töö tegid ära
ööpäevaks õppusele
tormil” üksainus vapper ja
need, kes tormist haaterve Kaitseliidu komväsimatu kolonelleitnant.
ramata.
panii tundub esmasel
vaatlusel pehmelt öeldes sõgedana.
Oleme ju ise usinalt loonud etteku- Samal ajal, kui värskelt formeeritud
jutuse kaitseliitlasest, kellele on igast kompanii metsa vahel lahinguid lõi,
õppusest vaja pool aastat ette teata- oli virtuaalne maakaitsepiirkond
da, kes on kasutatav ainult nädalava- erinevate alluvussuhete ja reservhetustel ja kellest parimal juhul tuleb koondiste ümberkorraldamise tõttu
tundmatuseni muutunud. Aga no
kohale ehk tubli kolmandik.
milleks muuks need fullkommid,
Siiski, pärast mõningasi kõhklusi ja opkommid ja opkonnid2 siis väljaesmast plaanimist oli otsus sündinud maalt laenatud on, kui neid igal võija Pärnumaa maleva üks jalaväekom- malikul juhul ei proovi pruukida.
panii kutsuti 24 tunniks “Kevadtormile”. Kokku tuli pealt saja tubli ja Kõrgem staap oli juba saavutamas
võitlusvalmis kaitseliitlase, formeeri- mõnusat lahingurutiini, mis tähenmine saadi tehtud loetud tundidega dab teatavasti seda, et rahuajal hooja juba oldigi pealinna meestel oma lega välja mõeldud kohmakaid protseduurireegleid ja armeebürokraatiat
kodustes metsades abiks.
lakati kõigepealt nõudmast iseendalt
Kompaniiülema kapten Venno Slu- ja seejärel tasapisi ka alluvatelt staageni sõnul oli just niisugune osalus- pidelt. Kõik hakkas sujuma. Ja nii
vorm kaitseliitlastele vaat et parim, me selle virtuaalse vaenuväe sinna
mida siiani nähtud. Kiirelt formee- Pärnumaa rajatutesse metsadesse ja
ritud, kiirelt lahingualale, kiirelt soodesse tampisime, mõned ehk jäid
tegutsema ja ülesandeid täitma ja veel liitlaste hoogsa vastupealetungi
sama kiirelt jälle koju tagasi. Väga tarvis järele. “Kevadtorm” saigi seekõrge intensiivsus ja ei mingit “kait- kord mööda – virtuaalne, reaalne, irseväelist molutamist”, mis kogenud reaalne ja sürrealistlik, aga igal juhul
kevadtormajatele mitte tundmatu õpetlik ja viljakas. KK!
nähtus ei ole.

S

KOGEMUSE VÕRRA RIKKAMAD
Abi oli Tallinna meestel hädasti
vaja, kuid selle kasutamise otstar-

1

S3 – väeosa väljaõppesektsioon.

2

FULLCOM – full command (täielik käsutamisõigus) OPCOM – operational command (operatiivjuhtimine); OPCON – operational control (operatsiooni juhtimine).
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HARITUD SÕDUR

Eel-Erna pjedestaalikohad läksid
Tartusse ja Järvamaale
Tekst: ALO AASMA,
Kaitseliidu Järva maleva teavituspealik

K

aitseliidu Järva maleva võistkondadel läks 8. mail Rakvere
Vallimäel lõppenud sõjalissportlikul patrullvõistlusel Eel-Erna
2010 hästi: kolmest võistkonnast
kaks lõpetas esikolmikus ja Naiskodukaitse koormusmatkal saavutas
Järva ringkond teise koha.

Järva II võistkond:
nooremseersant
Raimo Merilo,
seersant Urmas
Kõonurm,
nooremveebel
Vallo Tamme ja
kapten Lauri Lipp
keskendumas
enne lõpujooksu.

KEHVA ILMA TROTSIDES
Lääne-Virumaal asunud enam kui
65 km pikkune võistlustrass viis 23
võistkonda nii tihedasse metsa ja
märgadele põldudele kui ka rinnuni
vette. Lisaks tuli hoiduda vastutegevuse eest ja läbida kontrollpunkte,
kus tuli täita ülesandeid alates esmaabi osutamisest, kauguste hindamisest ja laskmisest kuni öise
luure ja tähelepanuproovini.

“Kõige rohkem jäid hinge kripeldama ebaõnnestumised relvade kokkupanekul ja takistusribal,” lausus
12. korda stardis olnud Reismann.

Järva maleva III võistkonna esindaja
reamees Jaanus Tamme sõnul jäid
noored mehed oma esimesel ühisel
patrullvõistlusel küll kahekümnenJärva maleva I võistkond saavutas daks, kuid omandasid kogemusi ja
Tartu maleva I järel teise koha, vaid võistluspraktikat. “Poisid pidid konkureerima meie
veidi maha jääamaaegselt Eel-Ernaga korraldati ees 19. kohaga
nud Järva II tuli
ka Naiskodukaitse koormusmatk, lõpetanud profeskolmandaks
ja
mis kulges suures osas samal trassil. sionaalidest koosJärva maleva III
neva Scoutspatalvõistkond (reaJärva ringkonna naised saavutasid
joni võistkonnaga
mees Mikk Paap,
kümne võistkonna seas teise koha.
– see näitab võistreamees Günter
Siimenson, reamees Toomas-Martin kondade taset.”
Karu ja nooremseersant Ahto Milder) oli kahekümnes. Järva maleva I Eel-Erna tulemuste alusel pääsevad
võistkonda kuulunud, juba 13. korda augustis peetavale rahvusvahelisele
Eel-Ernal startinud seersant Urmas sõjalis-sportlikule võistlusele Erna
Kõonurme hinnangul tegid võistlu- retk Kaitseliitu esindama neli Tartu

S

se keeruliseks ilmaolud. “Metsades
oli palju vett ja enamiku ajast sadas
ka vihma ning öösel oli üsna külm,”
lausus seersant Kõonurm. “Meie
võistkonna üheks trumbiks oli miinivälja läbimine, aga ka kaheksa minutiga kaheksa erinevat marki relva
kokkupanemise ülesanne.”
Järva II võistkonna liikme leitnant
Indrek Reismanni sõnul jäi nende
võistkonna veelgi parem tulemus
selle taha, et kontrollpunktides antud ülesannetes ei suutnud meeskond end täielikult realiseerida.
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maleva ja kaheksa Järva maleva kaitseliitlast.

NAISED SAMAAEGSELT KOORMUSMATKAL
Samaaegselt Eel-Ernaga korraldati
ka Naiskodukaitse koormusmatk,
mis kulges suures osas samal trassil.
Järva ringkonna naised saavutasid
kümne võistkonna seas teise koha.
“Meie naiste edu võti oli stabiilsus,”
lausus võistkonna esindaja vanemseersant Kaido Mettus.
Naiskodukaitse
koormusmatka
karikas läks saarlastele, kes olid
võitnud selle ka 2007. aastal. Koormusmatka võidukasse tiimi kuulusid Heli Armus, Liisi Preedin,
Aire Pahapill ja “külalisvõistleja”
Läänemaalt Evelin Ojasoo. Kolmandaks tuli Valgamaa ringkonna
naiskond. KK!

EEL-ERNA 2010 TULEMUSED
I

Tartu I (ltn Priit Pikner, n-ltn Margus Klais, lpn Alar Kööbi, lpn Kevo Jürmann)

II

Järva I (ltn Indrek Reismann, n-ltn Aare Kabel, kpr Margus Laanep, rms Mati Tatrik,
võistkonna esindaja n-srs Tarmo Koit)

III

Järva II (n-srs Raimo Merilo, srs Urmas Kõonurm, n-vbl Vallo Tamme, kpt Lauri Lipp,
võistkonna esindaja n-srs Rainer Hanschmidt)

NAISKODUKAITSE KOORMUSMATKA TULEMUSED
I

Saaremaa ringkond (Heli Armus, Liisi Preedin, Aire Pahapill ja Evelin Ojasoo)

II

Järva ringkond (Terje Albert, Birgit Albert, Vivika Barnabas ja n-srs Made-Britt Nurk
ning võistkonna esindaja v-srs Kaido Mettus)

III Valgamaa ringkond (Jaanika Niklus, Kristi Kahro, Geri Sperling ja Liisa Tiit)
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SÕJAVÄESPORT

Hollandi kaitseväe sooritusmarss tõi
eestlastele sooritusmedalid
Tekst: RAUL HINDOV, kapten

H

ollandi kaitsevägi korraldas 12.
ja 13. mail sõjaväelaste sooritusmarsi lahingupaaridele – De
Tweedaagse Militaire Prestatie Tocht
(TMPT) (vt lähemalt www.tmpt.nl).
Üritus on pikkade traditsioonidega, esimene TMPT korraldati 1936.
aastal ja tänavu oli juba 62. kord.
Tegemist ei ole võistlusega, aga selleks, et marss edukalt sooritada, on
vaja tugevat füüsilist vastupidavust
ja korralikke sõdurioskusi. Teiste
seas lõi sooritusmarsil kaasa ka kaks
eestlaste lahingupaari: Kaido Ruul
ja Raul Hindov ning Tiit Riisalo ja
Alar Nigul.

RÄNNAK, JOOKS, RATTAORIENTEERUMINE
Esimene päev algas meil 25-kilomeetrise
joonorienteerumisega.
See tähendab, et jalgsirännakul pidi
liikuma 1:25 000 mõõtkavaga kaardile märgitud joont pidi ja teel asuvate kontrollpunktide läbimine tuli
SI-pulgaga jäädvustada. Iga vahelejäänud punkti eest oleks arvestatud ajaline trahv, mis vähendanuks
kõikide ülesannete sooritamiseks
antud kümmet tundi.
Rännakurada asus Harskampi sõjaväeosa läheduses liivasel ja metsasel polügoonil ning meenutas meie
Scoutsrännakut selle erinevusega,
et rännaku lõpuosas tuli käia läbi
lasketiiru, kus üks paariline pidi

laskma automaatist Diemaco ja teine püstolist Glock 17. Mõlemal tuli
teha 10 lasku 25 sekundi jooksul ja
puhtaks soorituseks oli vaja 16 tabamust siluettidesse, vähemate tabamuste puhul oleks tulnud minna
2 km pikkustele trahvringidele.
Rännaku finišis suunati meid otse
kolmekilomeetrise
krossijooksu
starti. Soorituseks loeti tulemust alla
19 minuti ja hilinemise korral oleks
tulnud teha kilomeetrine trahviring.
Kross joostud, asusime lahendama täppisorienteerumisülesannet
jalgratastel. Meile anti 1:50 000
mõõtkavaga kaart, millele pidime
ise kandma 12 punkti eraldi lehel
antud koordinaatide järgi. Koordinaadid olid kaheksakohalised (st 10
meetri täpsusega) ja iga punkti puhul tuli vastata mingile küsimusele,
nt mis nimi on postkastil. Seega tuli
orienteeruda väga täpselt, et mitte
kirjutada vastuseks naaberpostkasti nime, mis asus sealsamas kõrval.
Iga puuduva või vale vastuse korral
oleks saanud ajalise trahvi 25 minutit.
Rattasõidutrass ise kujunes ca 60
km pikkuseks. Oli ka üks mehitatud punkt, kus tuli täita kauguste
hindamise ülesanne, mille lubatud viga oli 20% ning vale vastuse
korral taas trahv 30 minutit. Päeva
viimane ülesanne pärast rattasõitu
oli granaadi täpsusvise, mille puhul normist kehvem tulemus tõi

taas kaasa 1-, 2- või 3-kilomeetrise
trahviringi.

SOORITUSMEDAL MÕLEMALE EESTI
LAHINGUPAARILE
Teine päev koosnes põhiliselt 90
km pikkusest joonorienteerumisest jalgratastel, mille jooksul tuli
sooritada viis ülesannet:


mikroorienteerumine
1:5000
mõõtkavaga kaardi järgi järvel
kahesel süstal, st kontrollpunkte
oli väga palju, aga komposteerima pidi vaid neis, mis kaardil.
Iga vale või puuduva puhul sai
20 minutit trahvi;



survival- ehk ellujäämisrada ehk
köistakistusriba viie ülesandega;



9-kilomeetrine
orienteerumine 1:10 000 mõõtkavaga kaardi
järgi sundvalikuga, st läbida tuli
kõik kaardile kantud 20 kontrollpunkti vabas järjekorras;



Hollandi kaitseväe takistusriba
12 takistusega, mis tuli läbida
koos 16 kg raskuse padrunikastiga;
3 km krossijooks.



Selleks, et saada sooritusmedal,
võis teenida kokku vaid kaks trahvi ja mõlemal päeval tuli sooritada
ülesanded vähem kui 10 tunniga.
Tänavu sai sellega hakkama 153
lahingupaari 270st, nende seas ka
mõlemad eestlaste paarid. KK!

Kaido Ruul, Raul Hindov, Tiit Riisalu ja Alar Nigul esindasid Eestit Hollandis sõjaväelaste sooritusmarsil, läbisid selle mõlemal päeval vähem
kui kümne tunniga ja said kaela sooritusmedali.
KAITSE KODU! NR 4’ 2010
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RELVASTATUD RAHVAS

Kaitseliidu laskurklassi normidest
ja laskmisest üldse
Poisid, ma teen pauku uut moodi! (Läheb lähedaloleva puu
juurde ning seob püstoli köiega selle külge. Ise võtab nööri
teise otsa pihku, keerates püstolile selja.) Üks, kaks ja... kolm!
(“Pildikesi Kevadest. Oskar Lutsu raamatu “Kevade” ja Arvo
Kruusemendi samanimelise filmi järgi Janek Varblas)

Tekst: AAVO PEKRI,
nooremleitnant

Ü

laltoodu kirjeldab küll Joosep
Tootsi nime kandnud “laskmisasjatundja” tegevust, kuid
näen Kaitseliidu Tallinna maleva
Männiku lasketiirus töötades kahetsusväärselt sageli sellelaadset
relvade käsitsust, mis on põhjustatud ilmselt teadmatusest (teinekord
liigsest enesekindlusest) ja on vahel
suisa ohtlik eelkõige laskjale endale. Ka on kogunenud mahukas KKK
ehk hulk korduma kippuvaid küsimusi, millele pean õigeks vastata
laiema lugejaskonna ees.

LASKUR- JA KÜTIKLASSID
Esmalt Kaitseliidu laskur- ja kütiklasside normatiivide täitmise tingimustest. Sellest on ka varem kirjutatud,
kuid arvestades küsimuste sagedust,
on hea vana asja meelde tuletada.
Kaitseliitlasel on võimalik näidata
oma laskeoskuse taseme pidevat paranemist, täites lasketiirus järjepanu
Kaitseliidu II, I ja esilaskuri klassi
ning II, I ja esiküti klassi normi.
Norme saab täitma hakata alustades kõige madalamast ehk II klassi laskuri normist. Järgmise normi
saab täita siis, kui eelmise täitmiselt on möödunud vähemalt kolm
kuud. Isegi kui laskerajal saavutatud tulemus lubaks juba esimesel
katsel saadud silmade arvu järgi
kohe esiküti tiitlit, saab norme täita
siiski järjekorras alt ülespoole. Sellise reegli põhjuseks on vajadus välistada n-ö algaja pime õnn ja tagada,
et kaitseliitlane tegeleks laskmisega
järjepidevalt, oma oskusi pidevalt
lihvides ja tulemuste stabiilsust näidates. Samas normide täitmine ei
aegu, järgmist klassinormi võib vabalt täita ka mitme aasta pärast.
20

te nr 4 (ringidega rinnakuju) suurusega 500x500 mm, püstoli märklehte
suurusega 550x550 mm, mille must
südamik on läbimõõduga 200 mm,
ja spordipüstoli märklehte suurusega 250x250 mm.

Uus kaitseväe ja Kaitseliidu laskeväljaõppe eeskiri ei näe võitlejate
laskeoskuste kontrollimiseks küll
enam ette täpselt selliseid harjutusi, mille alusel saab täita Kaitseliidu
laskurinorme, kuid malevad võivad
korraldada nii võistlusi kui ka harjutusi, mis on nõutava tulemuse registreerimise aluseks.

Relvadeks, millest saab ülalnimetatud norme täita, on tehasekonstruktsiooniga lahingurelvad AK-4,
Galil AR ja M-14 (relvade moderniseerimiseks kasutatavad lisandused
ei ole lubatud). Püstoliteks on 7,62–
9,0 mm kaliibriga muutmata kujul
tehasekonstruktsiooniga püstolid
(sportkäepidemed ei ole lubatud).
Kaitseliidu laskur- ja kütiklasside Spordipüssidele esitatavad nõuded
norme saab täita ka teiste jõustruk- ei ole nii täpselt määratletud, võib
tuuride ja Eesti Laskurliidu võistlus- kasutada mis tahes marki püsse, mis
tel, kus on kavas normikasutavad cal. 22 (long
aitseprillide kandmine
de täitmiseks nõutavad
rifle) 5,6 mm padrunit.
on sügavalt sooviharjutused. Laskuri- ja
Spordipüstol võib olla
tuslik, kuulmiskaitsmeid samuti cal. 22 ehk 5,6
kütimärgid tuleb valdaaga kohustuslikud.
valt endal soetada, kuid
mm padrunit kasutav
Kaitseliidu peastaabi
mitmelasuline
stanülemal ja malevapealikutel on õigus dardpüstol, kuid selle kirp ei tohi
tublile laskurile ka märk annetada. olla sihikust kaugemal kui 220 mm,
Märgi kandmise õigust tõendab dip- püstoli kaal ilma padruniteta ei tohi
lom, mis antakse välja kinnitatud olla üle 1400 grammi ja vintraud ei
protokolli ja käskkirja alusel.
tohi olla üle 153 mm pikk. Ka ei tohi
püstoli käepide ümbritseda laskja
Laskurinorme saavad täita Kaitse- kätt.
liidu tegev- ja toetajaliikmed, naiskodukaitsjad, noorkotkad ja kodu- Lahingurelvadest lastes peab riietütred. Tulenevalt relvaseadusest tus vastama Kaitseliidus kehtivatele
ja ealistest iseärasustest on nõuded vormikandmisnõuetele. Spordirelrelvade osas siiski erinevad. Naisko- vade puhul võib kasutada Kaitseliidukaitsjad, noorkotkad, kodutütred du vormi või vaba riietust, kuid igal
ja üle 50-aastased kaitseliitlased või- juhul peab see vastama Eesti Lasvad täita laskur- ja kütiklassi norme kurliidu võistlusmäärustikes nõulisaks lahingurelvadele ka väikese- tavale. Maakeeli seletatuna ei tohi
kaliibrilisest relvast (cal. 22).
kanda riietust ega abivahendeid,
mis jäigastavad keha, käsi, jalgu või
Laskuril, kes on täitnud nii püssist piiravad nende liikuvust. Jäigastuse
kui ka püstolist esilaskuri normi, on lubatud piirid on sportlaskmise puõigus kanda laskuri akselbanti. Ak- hul väga täpselt määratletud, kuid
selbandi saamise alused on samad selles kirjatükis nendel rohkem ei
märgi omadega, st see tuleb kehti- peatuta.
va korra kohaselt ise soetada või see
annetatakse.
NÕUDED LASKEASENDILE

K

NÕUDED LASKETINGIMUSTELE
Kaitseliidu laskenormide täitmisel
kasutatakse sihtmärkideks märkleh-

Põlvelt lastes on lubatud kasutada
nn põlvekotti, mille pikkus on kuni
25 cm ja läbimõõt kuni 18 cm. Võib
kasutada alusmatti ja vaatetoru.
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RELVASTATUD RAHVAS
KAITSELIIDU LASKUR- JA KÜTIKLASSIDE NORMIDE KOONDTABEL
Relv

Asend

Laske

Võistlusdistants

Märk

II klassi
laskur

I klassi
laskur

Esilaskur

70

77

85

–

–

–

165

180

200

–

–

–

75

82

90

92

95

98

175

190

210

225

240

260

Automaat, lahtine sihik

lamades

10

100 m

Nr 4 (rinnakuju)

Automaat, lahtine sihik

lamades

10

100 m

Nr 4 (rinnakuju)

II klassi I klassi
kütt
kütt

Esikütt

püsti

10

100 m

Nr 4 (rinnakuju)

põlvelt

10

100 m

Nr 4 (rinnakuju)

Poolautomaatpüss
(M-14), automaat
(AK-4, Galil AR)

lamades

10

100 m

Nr 4 (rinnakuju)

Poolautomaatpüss
(M-14), automaat
(AK-4, Galil AR)

lamades

10

100 m

Nr 4 (rinnakuju)

püsti

10

100 m

Nr 4 (rinnakuju)

põlvelt

10

100 m

Nr 4 (rinnakuju)

Makarovi püstol

püsti, vaba

10

25 m

Spordipüstoli

50

60

70

73

76

80

Püstol cal. 7,62-9,0

püsti, vaba

10

25 m

Spordipüstoli

55

65

75

80

85

90

Makarovi püstol

püsti, vaba

10

25 m

Nr 4 (rinnakuju)

60

70

80

83

86

90

Püstol cal. 7,62-9,0

püsti, vaba

10

25 m

Nr 4 (rinnakuju)

65

75

85

87

90

94

255

260

265

240

245

250

Spordipüss cal. 22

lamades

10

50 m

50 m püssi

75

80

85

Spordipüss cal. 22

lamades

30

50 m

50 m püssi

–

–

–

Spordipüstol cal. 22

püsti, vaba

10

25 m

Spordipüstoli

70

75

80

Spordipüstol cal. 22

püsti, vaba

30

25 m

Spordipüstoli

–

–

–

Laskeasendeid normi täitmiseks
automaadist või karabiinist lastes
on kolm (laskeväljaõppe eeskirja
järgi on laskeasendeid rohkem). Lamades laskeasendis lamab laskur
näoga sihtmärgi poole, relvakaba
surutud korralikult vastu õlga. Relva
toetav käsi koos riietusega peab olema alates küünarnukist selgesti eraldatud laskepaiga pinnast. Relvarihm
ei või olla ümber relva ja käed ei tohi
kokku puutuda. Relv ega padrunisalv
ei tohi toetuda laskepaiga pinnasele
ega kõrvalistele esemetele. Püsti laskeasendis ei või relva fikseerimiseks
kasutada relvarihma ega mingisuguseid tugesid. Põlvelt laskeasendis istub laskur parema jala kannal,
parem põlv toetab maha. Võib kasutada põlvekotti. Kui põlvekotti ei
kasuta, võib parema jalalaba pöörata sobiliku nurga alla. Relvarihma
kasutamine on lubatud.
Püstolist lastes on nõudeid vähem.
Spordivõistlustel tuleb järgida laskurliidu reeglid ehk lasta ühe käega, mille ranne peab olema vaba. Jalanõud
peavad jätma hüppeliigese vabaks.
Tabelrelvast lastes võib kanda riietust vastavalt vormikandmiseeskirjale või vabariietust. Vormikandmiseeskirja järgides saab poolsaabastelt
kerge lubatud lisatoe ja püstolit võib
KAITSE KODU! NR 4’ 2010

hoida ka kahe käega, kuid tuletan
ühe käega laskma harjunud laskuritele meelde, et nad ei paneks kahe
käega lastes toetava käe pöialt relva
kelgu tagant läbi – see ju liigub lasu
hetkel pikalt tahapoole.
Kaitseprillide kandmine on sügavalt soovituslik, sest isegi liivavallis
võib olla mõni kivi, kust põrgates
võib metallikilde lennata ka kõrval-

seisjate silma. Kuulmiskaitsmeid on
kohustuslikud (soovituslikult tuleks
kasutada mitte ainult kõrvatoppe,
vaid nii kõrvaklappe kui ka -troppe).
Laskmisega seotud tehnikad, sõbralikud soovitused, kogemustest
tehtud tähelepanekud ja pilguheit
uuele laskeväljaõppe eeskirjale tulevad vaatlusele mõnes edaspidises
Kaitse Kodu! numbris. KK!

LÜHIDALT
ALUTAGUSE MEHED ON SOOMLASTEST PAREMAD LASKJAD

S

oomes Utti garnisoni lasketiirudes peeti 21.–23. maini Soome reservväelaste ja Kaitseliidu Alutaguse maleva kaitseliitlaste laskevõistlus, mille võitis
kindlakäeliselt Alutaguse maleva võistkond koosseisus malevapealik major Ain
Krondel, Margus Grauberg, Tarvo Johanson, Kullar Karja, Silver Koort ja Tõnu
Maalma. Võistkonna esindajad olid Indrek Kullam ja Karl Vähk.
Laskevõistluse esimene ala oli püstolist laskmine, kus major Krondel näitas
teistele väga head eeskuju ja oli 148 punktiga esimese vahetuse eestlastest
parim. Teise vahetuse parim eestlane oli Margus Grauberg 186 punktiga. Vintpüssist laskmises oli eestlastest parim taas major Krondel 90 punktiga. Automaadist Valmet laskmises oli parim eestlane Tarvo Johanson 93 punktiga.
Soomes toodetav automaat Valmet on Kalašnikovi automaadi edasiarendus
ning Alutaguse meeste kogemuse põhjal efektiivne ja täpne relv.
Eestlased saavutasid meeskondliku esikoha 1891 punktiga. Soomlased said
1443 punkti ja pidid rändkarika eestlastele loovutama. Individuaalselt sai esikoha Margus Grauberg 360 punktiga, järgnesid Jarno Tani (Soome) 357 ja Silver Koort 333 punktiga.

SILVER KOORT
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110 aastat kaitseliitlasest
laskesportlase Eduard Sereni sünnist
Tekst: UUDO JÕGI

M

aikuus möödub 110 aastat
1935. aasta laskmise meeskondliku maailmameistri ja
maailmarekordi omaniku, kaitseliitlase ja piirivalvuri Eduard Sereni
(1939. aastast Saarepere) sünnist.
2000. aastast peetakse piirivalve
ettevõtmisel Eduard Sereni (Saarepera) mälestusvõistlusi laskmises,
millest on alati võtnud osa ka Kaitseliidu Tartu malev.

VABADUSSÕJA VETERAN
Eduard Seren (Zereen) sündis 23.
mail 1900 Harjumaal Rae vallas Lagedi külas Vanatoa talus väiketaluniku Johani ja tema naise AnnaMaria lapsena. Peres kasvasid peale
Eduardi veel tütar ja kolm poega,
neist ühest – Johannesest – sai hiljem Tallinna politseikomissar. Saksapärase nime Zereen oli perele
andnud Lagedi mõisnik, kes olnud
Eduardi vanaisa Indreku isa. Saksa
verd oli Eduard Serenis veelgi, nimelt oli tema emapoolne vanaema
Tondi mõisniku tütar.

Eduard Seren koos abikaasaga.
piirivalvevalitsuse Peipsi jaoskonna
Alatskivi rajooni Sääritsa kordoni
montöör-telefonistina. 1924. aasta algul sai temast Sääritsa kordoni
ülem, kuid sama aasta juulis otsustas ta piirivalve teenistusest loobuda ja hakata nautima perekonnaelu,
sest noor kordoniülem oli võitnud
Jõgevalt pärit Helene-Klementine
Märtinsi südame ja astunud temaga
6. juulil 1924 Kodavere kirikus altari
ette.

Aastal 1913 lõpetas Eduard vallakooli, aitas mõned
aastad vanemaid taui aastatel 1929–1930 hakati
lutöödel ja asus seeKuid
sõjamehe
Eestis hoogsalt arendama
järel tööle raudteele,
süda
ei
leidnud
laskesporti ning asuti ehitama
teenides Lagedi jaarahu
ja
1925.
aasta
lasketiire ja laskeradu, innustus
mavahina. 19. noseptembris määSerengi sellest spordialast.
vembril 1919 võeti ta
rati Seren Sääritteenima Eesti rahvasa kordoni ülema
väkke. Ta võttis osa Vabadussõjast, kohusetäitjaks. 1927. aasta märtsis
algul tagavarapolgus, aga alates 24. asus ta õppima allohvitseride kooli
detsembrist 1919 kuni sõja lõpuni üleajateenijate täienduskursusele,
osales ta lahingutes koos ratsapol- mille lõpetas sama aasta septembguga. 1. augustil 1920 ülendati Se- ris. 1928. aasta veebruaris kinnitati
ren nooremallohvitseriks ja määrati ta Sääritsa kordoni ülemaks.
ratsapolgu telefonistiks ning hiljem
varahoidjaks. 1. oktoobrist 1921 sai Samal ajal astus Seren Kaitseliitu ja
temast vanemallohvitser, kuid 24. temast sai Tartumaa maleva Kodaveebruarist 1922 vabastati ta teenis- vere-Alatskivi malevkonna relvurpealik. 1929. aasta oktoobris viidi ta
tusest ja suunati reservi.
piirivalves üle Omedu kordoni üleAasta hiljem (1923) võeti Seren tagasi ma kohale ja 1930. aasta algul ülentegevteenistusse ja suunati teenima dati veltveebliks.

K
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LASKESPORTLANE
Kui aastatel 1929–1930 hakati Eestis
hoogsalt arendama laskesporti ning
asuti ehitama lasketiire ja laskeradu, innustus Serengi sellest spordialast. Tema ettevõtmisel ja algatusel
ehitati Ranna valda Omedu külla
ja Rannale lasketiirud ning alustati lasketreeningutega. Tulemused
ei andnud kaua oodata: juba 1930.
aasta Kaitseliidu Tartumaa maleva
karikavõistlustel laskmises saavutas
Ranna kompanii 50 allüksuse seas
esikoha, Alatskivi malevkond tervikuna oli nendel võistlustel aastatel
1931–1934 kindlalt esikohal. Sereni eestvõtmisel hakati korraldama
Kaitseliidu Alatskivi ja Mustvee malevkonna, piirivalve Peipsi jaoskonna ja politsei laskevõistlusi.
1932. aastal valiti Eduard Seren piirivalve Peipsi jaoskonna allohvitseride laskespordiühingu esimeheks.
Mõne aastaga sai temast Eesti piirivalve parim laskur. 1934. aastal
võeti Seren esmakordselt meeskonda maavõistluseks Soomega.
Tema trumpalaks oli väikepüssist
lamamisasendis laskmine. Rooma
maailmameistrivõistlustel
aastal
1935 tuli Eesti meeskond, millesse
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kuulusid Johannes Vilberg, Endel
Rikand, Villem Jaanson, Eduard
Seren ja Gustav Lokotar, selle ala
maailmameistriks, püstitades 1964
silmaga uue maailmarekordi. 1936.
aastal täitis Seren Eesti Laskurliidu
suurmeistrinormi.
Helsingi maailmameistrivõistlustel
aastal 1937 teenis Eesti meeskond,
mille koosseisus peale Sereni ja Lokotari veel Elmar Kivistik, Ernst Rull
ja Villem Jaanson, väikepüssist lamades asendis laskmises 1954 silmaga
meeskondliku pronksmedadali. Individuaalselt tuli Seren samal alal samuti pronksmedalile. Kahe pronksmedali võitmist hinnati vääriliselt:
Eduard Seren sai Eesti Vabariigi 20.
aastapäeva puhul sõjavägede ülemjuhatajalt kindral Johan Laidonerilt
riigihoidja autasu – riigivapi miniatuurse kujutusega kuldkäekella.
Eesti meistrivõistlustel võitis Seren
kaks individuaalmedalit ja oli kaasategev kahe meeskondliku Eesti rekordi püstitamisel. Tema tähtsamad
autasud olid: Vabadussõja mälestumärk (1922), Tallinna Spordipressi
Klubi kuldmedal parima spordisaavutuse eest (1935), Kaitseliidu Valgeristi III klassi teenetemärk (1936)
ja Kotkaristi kuldrist (1938).

ELU VIIMASED AASTAD
Eduardi ja Helene-Klementine lastetu abielu lõppes 1938. aastal naise
surmaga. Sama aasta 22. mail abiellus Seren Agnes Lindverega ja asus
elama Mustveesse. 24. veebruaril
1940 ülendati nüüd juba eestindatud
nimega Eduard Saarepere veebliks.
Kuid seejärel avastati tal tuberkuloos
ja pärast pool aastat kestnud haiglaravi tunnistati ta arstliku komisjoni
otsuse põhjal sõjaväeteenistuseks
kõlbmatuks. 22. augustil 1940 vabastati ta teenistusest ja saadeti erru.
1941. aasta juuni lõpul siirdus
Eduard Saarepera koos endiste
kaitseliitlastega Omedu jõe ja Perametsa küla vahelistesse metsadesse,
kus redutas teisigi salku, mis võtsid
osa lahingutest hävituspataljonlaste vastu. Saksa vägede haardeoperatsioonide käigus 1941. aasta 24.
juulil suruti samadesse metsadesse
kaks Emajõe joonelt taganevat Punaarmee diviisi, aga ka Tartumaa,
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Võrumaa ja Petserimaa hävituspa- lehes Kodumaa ilmutatule Harri
taljonid, mis olid teostanud karis- Laksi kirjutise “Peibutusleht võlttusoperatsioone Alatskivi, Kavastu sib ja valetab. NKVD mõrvas lasja Pala vallas. Nüüd tekkis omapä- kemeistri Eduard Sereni”, milles on
rane kolmeringitoodud teise salga
duard Saarepera siirdus 1941.
line
märklaud:
liikme E. kirjeldus
sakslaste
survel
Saarepera viimasaasta juunikuu lõpul koos
vajusid punased
test eluhetkedest.
endiste kaitseliitlastega Omedu
peale ringi keskele
jõe ja Perametsa küla vahelistesse Eduard Saarepera
jäänud metsavenmõrvati Jõgevametsadesse, kus redutses veel
dadele. Viimased
teisigi salku, mis võtsid osa lahin- maal Saare vallas
püüdsid hajuda ja
Pällu külas Kaaril.
gutest hävituspataljonlaste vastu.
piirajatest läbi im2. septembril 1941
buda. See üldiselt
sündinud
tütar
ka õnnestus, kuid 26. juulil langes Eve-Marju ei näinud kunagi oma
Perametsa partisanide juht veebel isa. Maailmameister on maetud
Eduard Saarepera.
Mustvee surnuaeda. Tema hauale
1950. aastatel paigaldatud plaadil
1. juunil 1984 avaldas Rootsi Eesti oli (2000. aastast on plaadi asemel
Päevaleht vastulauseks Eestis aja- kivi) kiri “Isamaa ilu hoieldes”. KK!
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Langenud kaitseväelaste mälestus on püha meile kõigile

ÜHISAVALDUS
Riigikogu riigikaitsekomisjon ja Eesti Reservohvitseride Kogu algatavad korjanduse hukkunud kaitseväelastele mälestusmärgi püstitamiseks Afganistanis.
Eesti kaitseväelased on osalenud
Afganistanis NATO rahvusvaheliste julgeolekuabijõudude (International Security Assistance Force,
ISAF) koosseisus 2003. aastast.
Rahvusvahelised jõupingutused
Afganistani
stabiliseerimiseks
jätkuvad. Seitsme aasta jooksul
oleme kandnud ka ränki kaotusi.
Seitse Eesti kaitseväelast on jätnud oma elu sellesse kaugesse
kriisidest räsitud riiki.
Lõuna-Afganistanis
Helmandi
provintsis asuvas liitlasvägede
baasis Camp Bastionis, kus paikneb ka eestlaste baaslaager, on sündinud üllas
traditsioon: missioonil osalevate riikide laagrites on püstitatud mälestusmärgid
hukkunud teenistuskaaslastele. Riigilipu all olev tagasihoidlik mälestusmärk,
kuhu kantakse langenud kaitseväelaste nimed, on sõnumiks, et me ei unusta
oma võitluskaaslasi kunagi ja mälestus nendest elab meiega. Mälestusmärk on
teisaldatav, liikudes kaasa kaitseväe baaslaagriga, kui eestlased peaksid suunduma teise piirkonda. Pärast Afganistani missiooni lõppu tuuakse mälestusmärk Eestisse. Mälestusmärgi eeldatav maksumus on 100 000 krooni.
Hoidmaks hukkunud Eesti kaitseväelaste mälestust ja näitamaks sügavat austust nende missioonitunde ees algatame korjanduse, et taanlaste ja brittide
kõrval püstitataks ka eestlaste baaslaagrisse mälestusmärk Afganistanis langenud lahingukaaslastele.
Eriannetuskonto andmed: a/a 221049403340, Eesti Reservohvitseride Kogu,
selgitus: Sihtannetus Mälestusmärk.
Mati Raidma,
Riigikogu riigikaitsekomisjoni
esimees

Toomas Peek,
Eesti Reservohvitseride Kogu
esimees
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SARI

HUNTER

Juba esimesest pilgust on selge, et need on Aimpointi kõige kõrgetasemelisemad jahirelvasihikud.
Nende disain on laitmatu, nüüdisaegne ja stiilne.
Seadme suurepärased omadused – sihiku ülaosas
asetsevast digitaalsest regleerimisnupust kuni
vastupidava korpuse ja objektiivi võimsa läätseni
– võimaldavad selle sihikuga jahti pidada mis tahes ilma- ja valgusolude korral, sihtimine on kiire
ning ei teki isegi suurendusvajadust.
Tänu Aimpointi ainulaadsele ACET-dioodtehnoloogiale võite sihiku pärast esimest sisselülitamist
tööle jättagi, sest ühe patareiga töötab see kuni
viis aastat. Konkurentide tooted ei ole ligilähedasedki. Lähme jahile!
H30S ja H30L

Toote spetsiifilised omadused

Mudelitel Hunter H30L ja H30S on 30 mm läbimõõduga
korpus, mis võimaldab paigaldada neid standardsete 30
mm läbimõõduga kinnitusrõngaste abil meelepärastele
tulirelvadele. Sihikud on kahes pikkuses, nii et need sobivad mis tahes vint- ja haavlipüssidele.

•
•

H34S ja H34L
Mudelitel Hunter H34L ja H34S on 34 mm läbimõõduga
korpus, mis võimaldab paigaldada sihiku standardsete
34 mm läbimõõduga kinnitusrõngaste abil meelepärastele tulirelvadele. 34 mm diameeter tagab sihiku paremad optilised omadused.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Laitmatu, tänapäevane ja stiilne disain.
Korpuse toru sisekülje uus kujundus, mis võimaldab
paremini sihtida.
Üheosaline korpus, mis muudab seadme vastupidavamaks.
Mitmekihilise peegeldusvastase pinnakattega lääts.
Digitaalne, 12 seadistusega intensiivsuse reguleerimise nupp.
Roheline silikoonkummist puuteplaat käepäraste
nuppudega.
Vaikne heleduse reguleerimise võimalus.
Sihiku lihtne justeerimine reguleerkruvide katete abil.
Aimpointi tuntud vastupidavus.
50 000 järjestikust töötundi ühe CR-2032 patareiga.
Seadistustäpsus 2 nurgaminutit (MOA).
Lihtsam objektide sihikule võtmine võrreldes suurendavate sihikutega.
Täiesti veekindel.

TEHNILISED ANDMED • SARI HUNTER

KASUTUSALA
Jahipidamine
KASUTATAVAD TULIRELVAD
Poolautomaatne vintpüss
Standardse lukukäiguga vintpüss
Lühema lukukäiguga vintpüss
Haavlipüss
Kombineeritud tulirelv
Kolmeraudne jahirelv (drilling)

Põhikasutus (H30L ja H34L)
Põhikasutus (H30L ja H34L)
Põhikasutus (H30S ja H34S)
Põhikasutus (H30S ja H34S)
Põhikasutus (H30S ja H34S)
Põhikasutus (H30S ja H34S)

TEHNOLOOGIA
Tööpõhimõte
ACET

Peegeldav punatäpp-kollimaatorsihik, tsentraliseerimine ei ole vajalik
ACET-tehnoloogia (Advanced Circuit Efficiency Technology)

OPTILISED ANDMED
LED (valgusdiood)
Punatäpi valguse lainepikkus
Punatäpi suurus
Vaatekaugus
Optilised pinnad
Suurendus

Silmadele täiesti ohutu
650 nm, punane valgus
2 nurgaminutit (MOA)*
Piiramatu
Kõik pinnad on kaetud peegeldusvastase kihiga
Mitmekihilise peegeldusvastase kattega lääts
Kõigil mudelitel 1×

ELEKTROONILISED ANDMED
Patarei
Patarei kasutusiga
Täpi intensiivsuse regulaator
Seadistused

Üks 3 V liitiumpatarei, tüüp CR-2032
50 000 tundi
Digitaalne nupp
Väljalülitusfunktsioon ja 12 intensiivsusastet

MEHAANILISED ANDMED
Korpuse materjal
Korpuse pinnaviimistlus
Korpuse värvus
Puuteplaadi värvus
Reguleerimine
Paigaldusmeetod
KESKKONNMÕJUD
Temperatuurivahemik
Veekindlus
Radioaktiivsed materjalid
MÕÕTMED
Pikkus

Ekstrudeeritud lennukialumiinium
Anodeeritud
Must
Tumeroheline
1 aste = 1/2 toll 80 jardi pealt (20 mm 100 m pealt)
H30L ja H30S puhul kaks 30 mm Ø kinnitusrõngast
H34L ja H34S puhul kaks 34 mm Ø kinnitusrõngast
–30 ˚C kuni +60 ˚C
Täiesti veekindel
Puuduvad

Objektiivi läbimõõt
Korpuse läbimõõt

7,75’’ ehk 197 mm (H34S, H30S)
9,0’’ ehk 229 mm (H34L, H30L)
1,77’’ ehk 45 mm
4,6’’ ehk 118 mm (H30S, H34S)
5,9’’ ehk 150 mm (H30L, H34L)
225 g (H30S), 235 g (H30L)
250 g (H34S), 260 g (H34L)
43 mm (H30L, H30S), 47 mm (H34L, H34S)
30 mm (H30L, H30S), 34 mm (H34L, H34S)

MUDELITE NUMBRID
H30S
H30L
H34S
H34L

12690
12691
12692
12693

Minimaalne kinnistusrõngaste vahe
Maksimaalne kinnitusrõngaste vahe
Kaal

Baltic Armaments Co. Ltd. Veerenni 56, PK 21, 11313 Tallinn
Telefon +372 646 0113, faks +372 646 0113
www.rifle.ee, E-post: rifle@rifle.ee

*MOA (nurgaminut) 1 MOA ≈ 30 mm 100 m kohta
Aimpoint Inc. 14103 Mariah Court Chantilly, VA 20151, USA
Telefon +1703 263 9795, faks +1703 263 9463
www.aimpoint.com, E-post: info@aimpoint.com

KOOSTÖÖ

Võrumaa korrakaitsjate tublid abilised
Tekst: UNO MINKA,
Kaitseliidu Võrumaa maleva
teavituspealik

kaitseliitlased on kooskõlastatult
politseiga patrullinud tulemuslikult
Antsla piirkonnas.

V

õru politseijaoskonnal on ol- Rõuge-Vastseliina kompanii, kuhu
nud viimastel aastatel üks väga kuuluvad abipolitseinikud ja kohahea koostööpartner ja abiline likud aktiivsed ettevõtjad, on kapral
– Kaitseliidu Võrumaa malev. Võ- Aare Hõrna juhtimisel samuti täitrumaa politseijaoskonna juht po- nud edukalt korrakaitselisi ülesanlitseileitnant Tauno Klaar märkis, et deid. Nad on kõrvaldanud roolist
Kaitseliit on politseile osutanud ak- joobes sõidukijuhte, tabatud teolt
vargaid ja lausa vatiivset abi massiüriõuge-Vastseliina kompanii
raste gruppe. Kätte
tuste korraldamisel
kaitseliitlased
on
kõrvalon saadud ka varasja seal korra tagadanud
roolist
joobes
sõidukitatud esemeid.
misel, patrullimisel
juhte,
tabatud
teolt
vargaid
ja
ning ennetustöös.
lausa varaste gruppe. Kätte on 11. mail jäi Meremäe
saadud ka varastatud esemeid. vallas Ostrova külas
ABI ON VAJA ELUS...
kadunuks 77-aastane
mees.
Kohalikud
kaitseliitlased
Aprillis NATO kohtumise ajal olid
eesotsas
Meremäe
valla
volikogu
paljud Võrumaa politseinikud peaesimees
kapral
Arno
Varese
ja riigilinnas korda tagamas. Samal ajal
piiri
valvavate
politseinikega
alustatulid Võrumaal korda pidama appi
sid
kohe
maastikuotsinguid,
mis
sel
kaitseliitlastest abipolitseinikud.
õhtul pimeduse saabudes kahjuks
Nooremleitnant Tiit Tõntsu juh- tulemusi ei andnud.
timisel on Antsla üksikkompaniis
moodustatud korrakaitseline abi- Kuid otsijad ei jätnud jonni ja 40
politseinike formeering. Sealsed inimest jätkasid varavalges otsin-

R

guid, kuni otsuseni kutsuda kohale
lennusalga kopter. Kaitseliitlased
olid aga jätkuvalt valmis maismaaotsingute jätkamiseks. Kopteriga
otsingud andsid õnneks positiivse
tulemuse. Kadunud mees leiti ja
anti üle meedikutele.

...JA VAHEL KA ÕPPUSTEL
7. mail korraldas kaitseliitlane nooremveebel Juhan Härra, kes ise on
endine politseinik, koos praktikant vanemseersant Taavi Pavloviga Võru piirkonnakonstaablitele
õpetliku lasketreeningu erinevatest
relvadest, mille üle oli Võrumaa
piirkonnakonstaablitel ülimalt hea
meel.
12. mail peeti Lõuna prefektuuri
politseiinstruktorite
eestvedamisel taktikaline õppus. Reaalsema
situatsiooni loomiseks kasutati politseinike õppusel värvikuulirelvi,
mis laenati Kaitseliidu Põlvamaa
malevalt. Selle õppusega seoses
kuuluvad tänusõnad kapten Meelis
Ivaskile. KK!

Kaitseliidu Koolis kaitsti andragoogikakursuse lõputöid

K

aitseliidu Koolis lõppes 10. mail Tallinna Ülikooli
täiendõppekeskuse läbi viidud kursus “Andragoogikapõhimõtete rakendamine Kaitseliidu õppeprotsessis”, mis kestis erinevate õppetsüklitena 22. märtsist
10. maini. Kursusel osales 19 täiskasvanute õpetamisega
tegelevat inimest Kaitseliidu peastaabist, Kaitseliidu Koolist ja malevatest. Kursus oligi suunatud täiendkursusena
instruktoritele, kes tegelevad otseselt väljaõppega ja kavatsevad taotleda andragoogi ehk täiskasvanute õpetaja
kutsekvaliﬁkatsiooni. Kursusel käsitleti täiskasvanuharidust, elukestvat õpet, info- ja kommunikatsioonitehnoloogiavahendite kasutamist õppetöös, andragoogi eetikat ja
teisi olulisi täiskasvanute harimist puudutavaid teemasid,

mille peale Kaitseliidu instruktor tavapäraselt ei pruugi
mõelda. 10. mail pani kuus kursuslast oma andragoogikaõpingutele punkti, kaitstes komisjoni ja kaaskursuslaste ees edukalt kursuse raames valminud lõputööd. Kõik
kaitsmisel olnud tööd sisaldasid kogemuslikku osa, mille
raames viidi läbi vähemalt üks küsitlus ja mõnel juhul ka
süvaintervjuusid. Kõigis lõputöödes välja toodud ettepanekud tunnistati reaalselt rakendatavateks, seega on
Kaitseliit ja Naiskodukaitse nende uurimistöödega saanud
korraliku pagasi, millest edasi mõelda ja ideede heakskiitmisel need ka ellu rakendada.
Viimased selle kursuse raames kirjutatud lõputööd kaitsti
Kaitseliidu Koolis 14. juunil. KK!

10. MAIL KAITSTUD ANDRAGOOGIKAKURSUSE LÕPUTÖÖD
Vanemveebel Toomas Elias (Sakala malev)

Pealiku roll allüksuse õppe-kasvatusprotsessis

Veebel Olev Juursalu (Tartu malev)

Lähtekohti laskeinstruktori kursuse õppekava uuendamiseks

Kaie Kensap-Kukk (Rapla malev)

Teadlikkus noorsootööst Kaitseliidus Rapla maakonna näitel

Eveli Sammelselg
(Naiskodukaitse Tallinna ringkond)

Naiskodukaitse avalike suhete kursusekava analüüs: kava vastavus kursuslaste ootustele ning täiendavate koolitusvajaduste väljaselgitamine

Nele Sarrapik (Kaitseliidu Kool)

Naiskodukaitse vabatahtlike instruktorite edukas rakendamine ringkonna õppetegevusse

Elle Vinni (Naiskodukaitse Alutaguse ringkond) Praktika osast välikoka eriala kursusel
26
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läks käima ning olime kõik silmad pärani ja kõrvad kikkis vaatamas-kuulamas, mida Kert siis
ütleb. Film muudkui jooksis, Kert ringutas ja haigutas. Kert vaatas aknast välja. Kert vajus
tooli peale lössi ja istus päris liikumatult, aga meie suureks hämmastuseks ei öelnud kuni lõigu
lõpuni mitte midagi.”

“Olime jõudnud video vaatamiseni. Treener palus meil hästi tähele panna Kerdi sõnu. Video

http://kool.kaitseliit.ee/

Täpsemat teavet suure lugude kogumise kohta leiad Kaitseliidu Kooli kodulehelt

Häid suleseppi ootab vääriline tasu. Parimad kirjatükid avaldatakse Kaitseliidu
Kooli 10. aastapäeva puhul ilmuvas raamatus.

Igal Kaitseliidu Koolis õppinul, õpetanul ja muul moel kooliga kokku puutunud
inimesel on nüüd võimalus oma lugu rääkida. Teretulnud on muhedad jutud kõige
kohta, mis on kunagi Kaitselidu Koolis juhtunud, mis mõtteid on siin mõeldud ja mis
tegusid tehtud ning mis on sellest kõigest edasi saanud.

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

Räägi oma kooli lugu!
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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! http://kool.kaitseliit.ee

Sapientia atque constantia virtute atque gladio pro patria!
Tarkuse ja püsivusega, vapruse ja mõõgaga isamaa eest!
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250

Kursus

228

NAKkl Harju malevas sisseastumiskatsed
RVAKkl (R) ja ROKkl (R) sisseastumiskatsed
Juhtimine praktikas 1
Kaitseliidu laskeinstruktori kursuse I etapi 1. nädalavahetus
Instruktori treeneri kursus
Avaliku esinemise kursus II (kõne)
Kaitseliidu laskeinstruktori kursuse I etapi 2. nädalavahetus
Juhtimiskursus I
ROKkl (R), 1. nädalavahetus
RVAKkl (R), 1. nädalavahetus
NAKkl Harju malevas, 1. nädalavahetus (Juhtimine praktikas 1)
Kaitseliidu laskeinstruktori kursuse I etapi 1. nädalavahetus
Väljaõppetehnoloogia kursuse I etapp (1. nädal)
Väljaõppetehnoloogia kursuse I etapp (2. nädal)
Kaitseliidu laskeinstruktori kursuse I etapi 2. nädalavahetus
Igapäevaturvalisuse kursuse instruktori täiendkoolitus
Intervjuukoolitus Kaitseliidu kõneisikutele

400

40
6

0

Nädal
Kuupäevad
AUGUST
31
7. august
31
7. august
32
13.–15. august
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13.–15. august
33
16.–18. august
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SEPTEMBER
35
3.–5. september
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10.–12. september
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39
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8.–10. oktoober
41
11.–15. oktoober
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15.–17. oktoober
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15.–17. oktoober
41
15.–17. oktoober
41
15.–17. oktoober
42
18.–20. oktoober
42
18.–24. oktoober
42
18.–24. oktoober
42
22.–24. oktoober

450
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32

20
51

83

40

50

22,5

71

96

138

148

160

35

27

181

150

RVAKkl (R), 2. nädalavahetus
Noorsootöö praktikas
Kaitseliitu tutvustav kursus uuele teenistujale
Kaitseliidu malevkonnapealiku kursuse I moodul
Staabiassistendi baaskursuse 1. nädalavahetus
Rühmaparameediku erialakursus Kaitseliidus, 1. nädalavahetus
Instruktorikursus
ROKkl (R), 2. nädalavahetus
Vabatahtliku noortejuhi kursuse 1. nädalavahetus
Tagalateenistuse baaskursus
Naiskodukaitse avalike suhete kursus
Avaliku esinemise kursus I (presentatsioon)
Kaardiharjutuse ettevalmistamine ja läbiviimine
Kaitseliidu laskeinstruktori kursuse II etapp
NAKkl Harju malevas, 2. nädalavahetus
(Instruktorikursuse 1. nädalavahetus)
Väljaõppetehnoloogia kursuse II etapp (3. nädal)
RVAKkl (R), 3. nädalavahetus
Staabiassistendi baaskursuse 2. nädalavahetus
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ROKkl (R), 5. nädalavahetus
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Naiskodukaitse vabatahtlikud
Naiskodukaitse riigiametnikud
Kaitseliidu vabatahtlikud
Kaitseliidu tegevteenistujad
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Uued teenistujad

-

Nimi
ltn Riina Nemvalts

Ametikoht
Kooli ülem

3

717 9365, 503 2251

Telefon

5. oktoober kell 9

40
KONTAKT

Algus

Nädal

AEG

KOHT: Alu

riina.nemvalts@kaitseliit.ee

Meiliaadress

6. oktoober kell 16

Lõpp

LÄBIVIIMISE PÕHIMÕTTED: Kursus toimub loengute ja arutelude vormis. Lektoriteks on vastava valdkonna juhid.

KURSUSLASELE ESITATAVAD NÕUDED: Erinõuded puuduvad.

16

3

2

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

Statsionaarõpe

16 akadeemilist tundi

Ained kokku
Kursuse kogumaht

-

-

Muud tegevused (sissejuhatus, kontroll, kokkuvõte)

Kaitseliidu maleva organisatsioon, ülesanded ja koostöö

-

Väljaõppesüsteem Kaitseliidus

-

-

Kaitseliidu personal ja personalialane tööjaotus ning personalitöö
põhimõtted Kaitseliidus

Kaitseliidu Kooli roll Kaitseliidu sisekoolitus- ja arenduskeskusena

-

Asjaajamine ja dokumendihaldus Kaitseliidus

-

-

Naiskodukaitse organisatsioon ja ülesanded

-

-

Kaitseliidu kollegiaalne juhtimine

Noorte Kotkaste organisatsioon ja ülesanded

-

Kodutütarde organisatsioon ja ülesanded

-

Kaitseliidu peastaabi ülesanded ja organisatsioon

Kaugõpe

Kaitseliidu ideelised alused, ülesanded, organisatsioon

Ained

SISU JA MAHT

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

–

TEENISTUJAD

KAITSELIITU TUTVUSTAV KURSUS UUELE TEENISTUJALE
VABATAHTLIKUD

SIHTGRUPP

AMETIKOHA- JA ORGANISATSIOONISPETSIIFILISED KURSUSED
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ÜLDEESMÄRK: Kaitseliidu uute teenistujate sisseelamisele kaasaaitamise kaudu muutub organisatsioon
sidusamaks, suureneb isiklik rahulolu ja turvatunne ning paranevad töötulemused.

Alutaguse malev

Harju malev

Jõgeva malev

Järva malev

Lääne malev

Põlva malev

Pärnumaa malev

30

Saaremaa malev
Rapla malev

Sakala malev

Tallinna malev

Tartu malev

Valgamaa malev

20

Võurmaa malev
Viru malev

Kaitseliidu peastaap

Kaitseliidu Kool

Kaitsevägi
0

10

–

TEENISTUJAD

KAITSELIIDU MALEVKONNAPEALIKU KURSUS

KAITSELIIDU KOOLI KURSUSEKALENDER 2010 II POOLAASTA
SIHTGRUPP

Malevkonnapealik
Üksikkompanii pealik
Üksuse vastava valdkonna erialapealik

VABATAHTLIKUD




2

2

Kaugõpe

9

4

Statsionaarõpe

4

717
2009
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800

700

600

ÜLDEESMÄRK: Kursuse eesmärk on viia Kaitseliidus malevkondade juhtimine, lähtudes rahu-, kriisi- ja
sõjaaja ülesannetest, ühtsetele alustele, mis tagaks kogu organisatsioonis ühesugused hoiakud, arusaamad
ja kompetentsid.
SAAVUTATAV PÄDEVUS: Kursuse läbinu on võimeline korraldama malevkonna tööd lähtuvalt malevkonna- ja erialapealike funktsioonidest ning väärtustab vabatahtlikke aega ja panust Kaitseliidule pandud
ülesannete täitmisel.

Tagalaõpe

9

9

SISU JA MAHT

Organisatsiooniõpe

2

2

35

Ained

Asjaajamine

1

455

2004

Personaliõpe

9

419
2008

500

400

300

Teabe- ja koostööõpe

Üritus

323

2003

Ained kokku

Lõpp

Kaitseliidu malevkonnapealiku kursuse
I moodul

Meiliaadress

319

2007

44 akadeemilist tundi

Algus

10. oktoober kell 15

Kaitseliidu malevkonnapealiku kursuse
II moodul

Telefon

juhan.aus@kaitseliit.ee

318
4.05.2010

Kursuse kogumaht

KURSUSLASELE ESITATAVAD NÕUDED: Kursuslane on vähemalt keskharidusega. Ta on määratud või
planeeritud vastavale ametikohale.

Nädal
8. oktoober kell 18.30

28. november kell 15

Nimi

717 9060, 504 6414

283

2005

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

40
26. november kell 18.30

AEG

47

Ametikoht

Juhan Aus

269

2006

29

151

2001–2002

200

100

0

KONTAKT

Juhtimistreener-instruktor

4

KAITSELIIDU KOOLIS ÕPPIJATE HULK AASTATE LÕIKES

-

1

-

5

Matkatarkused

Aktiivne õppimine

Vabatahtlike kaasamine

Ained kokku

30 akadeemilist tundi

25

3

4

12

6

Statsionaarõpe

1. oktoober

39

Nimi

Silver Tamm

Ametikoht

Noorte Kotkaste peavanem

KONTAKT

Algus

Nädal

AEG

KOHT
Täpsustamisel

28

717 9002

Telefon
silver.tamm@kaitseliit.ee

Meiliaadress

3. oktoober

Lõpp

LÄBIVIIMISE PÕHIMÕTTED: Kursus toimub statsionaarõppena ühel nädalavahetusel ja sellele eelneva
kaugõppena.

KURSUSLASELE ESITATAVAD NÕUDED: Kursuslane on vähemalt keskharidusega või omandab seda. Ta
on läbinud Kaitseliidu vabatahtliku noortejuhi kursuse ja praktiseerinud Kaitseliidu vabatahtliku noortejuhina vähemalt kaks aastat.

Kursuse kogumaht

4

Kaugõpe

Ennetustöö

Ained

SISU JA MAHT

SAAVUTATAV PÄDEVUS: Noortejuht on suuteline lahendama ettetulevaid konflikte ning teab, kuidas
õigesti käituda kriisisituatsioonides ja ennetada probleemide teket.

ÜLDEESMÄRK: Kursus parandab Kaitseliidu noortega tegelevate isikute noorsootööalaseid teadmisi ja
oskusi, mis võimaldab tulevikus koos erinevate sihtrühmadega (noored, lapsevanemad, teised organisatsiooni liikmed) senisest paeluvamalt ja mitmekesisemalt noorsootööd teha.

Noorteinstruktor





Vabatahtlik noortejuht

TEENISTUJAD

SIHTGRUPP

VABATAHTLIKUD

NOORSOOTÖÖ PRAKTIKAS

KAITSELIIDU KOOLI KURSUSEKALENDER 2010 II POOLAASTA

250

15

15

20

200

Statsionaarõpe

250 akadeemilist tundi

-

-

-

-

-

Kaugõpe

25. oktoober kell 10
1. november kell 10

43
44

Nimi
Aivar Pilv

Ametikoht
Õppekavaarenduse spetsialist

KONTAKT

20. september kell 10

13. september kell 10

Algus

38

37

Nädal

AEG

KOHT: Alu

5

717 9384, 5349 5363

Telefon

5. november kell 14

29. oktoober kell 14

24. september kell 14

17. september kell 14

Lõpp

aivar.pilv@kaitseliit.ee

Meiliaadress

II etapp

II etapp

I etapp

I etapp

Üritus

LÄBIVIIMISE PÕHIMÕTTED: Kursuse peamiseks õppemeetodiks on töötuba. Igal töögrupil on oma juhendaja, kes viib läbi teooriatunde vastavalt grupi töötempost tulenevale vajadusele. Ühe õppegrupi suurus
3–4 inimest. Kursuslased täidavad oma õppimisprotsessi toetamiseks õpipäevikut.

KURSUSLASELE ESITATAVAD NÕUDED: Kursuslasel on vähemalt keskharidus. Ta on väljatöötatava
kursusekava valdkonna praktik või ekspert. Tal on arvutikasutamisoskus tavakasutaja tasemel ning läbitud
Instruktorikursus, Juhtimiskursus I ja Juhtimiskursus II (soovitatavalt).

Kursuse kogumaht

Ained kokku

Muud tegevused (sissejuhatused, kokkuvõtted, esitlused)

Juhtimine

Andragoogika/pedagoogika

Väljaõppetehnoloogia

Ained

SISU JA MAHT

SAAVUTATAV PÄDEVUS: Kursuse lõpetanu on võimeline nii üksi kui ka töögrupis hindama ja revalveerima olemasolevaid või välja töötama uusi pädevuspõhiseid kursusekavasid, rakendades väljaõppe tehnoloogilist mudelit ning lähtudes inimkesksetest õppimis- ja juhtimisteooriatest.

ÜLDEESMÄRK: Kursuse tulemusena areneb organisatsioonis koostööoskuste, süsteemise mõtlemise
ning väljaõppe planeerimise ja kavandamise tase. Lisaväärtusena luuakse Kaitseliidu ja tema eriorganisatsioonide koolitus- või väljaõppevajadustest tulenevad rakendatavad kursusekavad.

Väljatöötatava kursusekava teemavaldkonna
praktik või ekspert

TEENISTUJAD


Väljatöötatava kursusekava teemavaldkonna
praktik või ekspert



VÄLJAÕPPETEHNOLOOGIA KURSUS
VABATAHTLIKUD

SIHTGRUPP

KOOLITAMISOSKUSI JA VÄLJAÕPPE JUHTIMISE OSKUSI ARENDAVAD
KURSUSED

KAITSELIIDU KOOLI KURSUSEKALENDER 2010 II POOLAASTA


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

TEENISTUJAD

INSTRUKTORI TREENERI KURSUS

KAITSELIIDU KOOLI KURSUSEKALENDER 2010 II POOLAASTA

SIHTGRUPP

Instruktorikursuse vastava soovitusega lõpetanud kursuslane

VABATAHTLIKUD




ÜLDEESMÄRK: Kursuse tulemusena suureneb organisatsioonisisene suutlikkus viia läbi mitmekesisemat
ja kvaliteetsemat väljaõpet selle kaudu, et suureneb instruktorite hulk, kes suudavad luua õppimist soodustava keskkonna ja mõista tagasiside tähtsust koolitaja enesearengu toetajana.
SAAVUTATAV PÄDEVUS: Kursuse läbinu suudab läbi viia videotreeninguid enesega vastandamise meetodil.

SIHTGRUPP

KAITSELIIDU KOOLI KURSUSEKALENDER 2010 II POOLAASTA

–

TEENISTUJAD

VABATAHTLIKU NOORTEJUHI KURSUS

Noorte Kotkaste ja Kodutütarde rühmavanem

VABATAHTLIKUD


ÜLDEESMÄRK: Kursuse läbiviimise tulemusena suureneb noortejuhtide hulk, kellel on valmisolek läbi
viia arendavat, turvalist ja atraktiivset tegevust noortele.

SAAVUTATAV PÄDEVUS: Kursuse läbinu on suuteline viima iseseisvalt läbi koondusi ja korraldama välilaagreid.

Kaugõpe

Statsionaarõpe

SISU JA MAHT
Ained

4

4

4

-

4

-

-

Noorsootöö ja lastekaitse

-

10

Rühma tööplaani koostamine

Noorte Kotkaste ja Kodutütarde põhikirjad

26

SISU JA MAHT

Töökoondus ja pidulik koondus

10 + laager

Statsionaarõpe

10 + laager

Kaugõpe

Välilaagri ettevalmistamine ja läbiviimine

Ained

Ained kokku

50
50

Kursuse kogumaht

10
-

100

Tundide ja treeningute läbiviimine, kasutades videotagasisidet
ja enesega vastandamise metoodikat
Treeneripraktika
10

Telefon

merle.kodu@kaitseliit.ee

Meiliaadress

41

Nädal

15. oktoober kell 19

Algus

17. oktoober kell 15

Lõpp

Vabatahtliku noortejuhi kursuse 1. nädalavahetus

Üritus

Telefon

olga.jyrma@kaitseliit.ee

Meiliaadress

Vabatahtliku noortejuhi kursuse 2. nädalavahetus

Nimi

717 9659

7. november kell 15

5. november kell 19

Ametikoht

Olga Jürma

27

Noorteinstruktor

KONTAKT

44

AEG

KOHT: Jõgevamaa

LÄBIVIIMISE PÕHIMÕTTED: Kursus koosneb kahest statsionaarõppe nädalavahetusest ja õppepraktikast. Õppepraktika sooritatakse kodumalevas ja praktika raames tuleb läbi viia üks koondus ja korraldada
üks välilaager.

36 akadeemilist tundi + laager

Ained kokku

110 akadeemilist tundi

18. august kell 19

Lõpp

717 9380, 505 6766

KURSUSLASELE ESITATAVAD NÕUDED: Puuduvad

Kursuse kogumaht

KURSUSLASELE ESITATAVAD NÕUDED: Kursuslane on läbinud Instruktorikursuse ja saanud vastava
soovituse või läbinud muu vastava kvalifikatsiooni andnud kursuse (Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused).
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. Kursuse ja praktika maht võib varieeruda
olenevalt sihtgrupi tasemest. Kursusel kasutatakse videotreeningut ja enesega vastandamise meetodit.
KOHT: Alu

16. august kell 10

Algus

AEG
Nädal

Nimi

26. november kell 19

Merle Kodu

22. november kell 10

33
47

Ametikoht

KONTAKT

Inimressursi arendamise
õppesuuna juhataja

6

TEENISTUJAD
–

439 akadeemilist tundi

212

10

39

4

7

48

53

47

4

Statsionaarõpe

8. oktoober kell 18

5. november kell 18

3. detsember kell 18

40

44

48

Nimi

Kersti Podmošenski

NKK esinaise asetäitja

26

717 9075

Telefon

5. detsember kell 16

7. november kell 16

10. oktoober kell 16

Lõpp

Ametikoht

KONTAKT

Algus

Nädal

AEG

kersti@naiskodukaitse.ee

Meiliaadress

RPEKkl 3. nädalavahetus

RPEKkl 2. nädalavahetus

RPEKkl 1. nädalavahetus

Üritus

KURSUSLASELE ESITATAVAD NÕUDED: Kursuslane on vähemalt keskharidusega. Ta on läbinud sõduri baaskursuse (TSOBKkl või SBK) ja lõpetanud soovitavalt nooremallohvitseri baaskursuse (NAKkl või
NABK).
LÄBIVIIMISE PÕHIMÕTTED: Kursus koosneb kaugõppest, kümnest statsionaarõppe nädalavahetusest ja
õppepraktikast. Kaugõpe viiakse läbi kursusele eelnevate koduste ülesannetena. Kohustuslik on läbida poole
aasta jooksul 144 (6x24) tundi õppepraktikat kiirabijaamades. Soovitatav osalejate hulk vahemikus 10–20.
KOHT: Lõõla

Kursuse kogumaht

16
144

Õppepraktika

67

Ained kokku

Lõppkontroll

4

Katastroofimeditsiin

5

Farmakoloogia

9

18

Meditsiiniline esmaabi

16

-

Erakorralises meditsiinis teostatavad toimingud

Sõjaline meditsiin

-

Olukorra ja kannatanu seisundi hindamine

Suhtlemis- ja kriisipsühholoogia

15

Kaugõpe

Inimkeha anatoomia ja füsioloogia

Ained

ÜLDEESMÄRK: Kursuse tulemusena täidetakse Kaitseliidu struktuuri planeeritud rühmaparameediku
ametikohad nõutava ettevalmistusega inimestega, aidates säilitada üksusi võitlusvõimelisena nii rahu- kui
ka sõjaajal ning suurendades Kaitseliidu võimekust abistada tsiviilstruktuure suurõnnetuste ja katastroofide
korral. Lisaks suurendatakse pädevate esmaabiinstruktorite hulka, parandades seega meditsiini erialaõppe
kvaliteeti.
SAAVUTATAV PÄDEVUS: Kursuse läbinu on suuteline täitma rühmaparameediku ülesandeid ettearvamatutes olukordades nii rahu- kui ka sõjaajal.
SISU JA MAHT

Naiskodukaitse ja Kaitseliidu tegevliikmed, kes on määratud või planeeritud rühmaparameediku ametikohale või tegutsevad esmaabi- või
meditsiiniinstruktrorina



RÜHMAPARAMEEDIKU ERIALAKURSUS KAITSELIIDUS

VABATAHTLIKUD

SIHTGRUPP

KAITSELIIDU KOOLI KURSUSEKALENDER 2010 II POOLAASTA

Kompaniipealik
Rühmapealik ja -vanem
Jaopealik ja NAKkl kursuslane
Vabatahtlik instruktor





Väljaõppeinstruktor
Naiskodukaitse instruktor
Väljaõppe läbiviimisega tegelev kaadrikaitseväelane/riigiametnik

TEENISTUJAD

INSTRUKTORIKURSUS

10

-

1

1

0,5

1

5

0,5

1

Kaugõpe

65 akadeemilist tundi

55

45

2

1

1

3

1

1

1

Statsionaarõpe

5. november kell 18

22. oktoober kell 18

11. oktoober kell 10

Algus

Inimressursi arendamise
õppesuuna juhataja

Ametikoht

KONTAKT

44

42

41

Nädal

AEG

Merle Kodu

Nimi

7

merle.kodu@kaitseliit.ee

Meiliaadress

Instruktorikursuse 2. nädalavahetus (NAK)

Instruktorikursuse 1. nädalavahetus (NAK)

Instruktorikursus

Üritus

717 9380, 505 6766

Telefon

7. november kell 16

24. oktoober kell 16

15. oktoober kell 14

Lõpp

LÄBIVIIMISE PÕHIMÕTTED: Kursus koosneb statsionaarõppest ja kaugõppest. Kaugõpe viiakse läbi
kursusele eelnevate koduste ülesannetena. Kursusel kasutatakse videotreeningut ja enesega vastandamise
meetodit.
KOHT: Alu

KURSUSLASELE ESITATAVAD NÕUDED: Kursuslasel on vähemalt keskharidus. Tal on läbitud NKK BVÕ
või TSOBKkl ja ta on oma eriala spetsialist.

Kursuse kogumaht

Ained kokku

Õppetundide läbiviimine ja refleksioon

Õpetamise põhimõtted

Õpitulemuste mõõtmine ja hindamine

Näitlikustamine

Õppemeetodid

Plaankonspekti koostamine

Õppetunni struktuur

Õppetunni eesmärk

Ained

SISU JA MAHT

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

ÜLDEESMÄRK: Kursuse tulemusena suureneb organisatsioonisisene suutlikkus korraldada mitmekesisemat ja kvaliteetsemat väljaõpet seeläbi, et suureneb instruktorite hulk, kes suudavad täiskasvanukoolituse
põhimõtteid rakendades viia läbi eesmärgipäraseid ja efektiivseid õppetunde.






VABATAHTLIKUD

SIHTGRUPP

KAITSELIIDU KOOLI KURSUSEKALENDER 2010 II POOLAASTA

KAITSELIIDU KOOLI KURSUSEKALENDER 2010 II POOLAASTA


Naiskodukaitse instruktor

TEENISTUJAD

IGAPÄEVATURVALISUSE KURSUSE INSTRUKTORI TÄIENDKOOLITUS
SIHTGRUPP

Naiskodukaitse vabatahtlik instruktor

VABATAHTLIKUD

ÜLDEESMÄRK: Täiendkoolituse tulemusena on kasvanud Kaitseliidu võimekus tõsta ühiskonna igapäevase turvalisuse taset.

Kaugõpe

Statsionaarõpe

SAAVUTATAV PÄDEVUS: Täiendkoolituse lõpetanu on võimeline korraldama igapäevaturvalisuse kursust ja viima selle raames läbi õppetunde.
SISU JA MAHT
Ained
-

1
4
3

Õppekavaga tutvumine
Tundide ettevalmistus
3

Kursuse eesmärk ja läbiviimise põhimõtted
-

3

Kursuse ülema roll ja ülesanded

-

20

11

Kursuse metoodiline juhend

25 akadeemilist tundi

5

-

Ained kokku

Tundide läbiviimine ja analüüs

Kursuse kogumaht

KURSUSLASELE ESITATAVAD NÕUDED: Kursuslane on läbinud Instruktorikursuse või muu vastava kvalifikatsiooni andnud kursuse. Ta on koolitanud igapäevaturvalisuse teemadel või on erialalt päästetöötaja.
LÄBIVIIMISE PÕHIMÕTTED: Kursus koosneb statsionaarõppe nädalavahetusest ja kaugõppest. Kaugõpe viiakse läbi kursusele eelnevate koduste ülesannetena. Kursusele on koolitajatena kaasatud Päästeameti spetsialistid ning kursuslastel on võimalus saada neilt abi ja soovitusi.
KOHT: Kirna

Nädal

24. september kell 19

Algus

26. september kell 14

Lõpp

AEG

38

Ametikoht

Merle Kodu

Nimi

717 9380, 505 6766

Telefon

merle.kodu@kaitseliit.ee

Meiliaadress

KONTAKT

Inimressursi arendamise
õppesuuna juhataja

8

SIHTGRUPP
VABATAHTLIKUD
–

KAITSELIIDU KOOLI KURSUSEKALENDER 2010 II POOLAASTA

INTEVJUUKOOLITUS KAITSELIIDU KÕNEISIKUTELE

Kaitseliidu peastaabi osakonna ülem
Eriorganisatsiooni juht
Malevapealik

TEENISTUJAD





ÜLDEESMÄRK: Kursuse läbiviimise tulemusena on suurendatud võimalusi Kaitseliidu kujunemiseks
ühiskonnas laialt tunnustatud ja prestiižseks organisatsiooniks, mille arvukas liikmeskond on aktiivne ja
motiveeritud.

-

Kaugõpe

2

Statsionaarõpe

SAAVUTATAV PÄDEVUS: Kursuse läbinu on suuteline täitma Kaitseliidu kõneisiku kohuseid.
SISU JA MAHT
Ained

Intervjuutreening, tagasiside, analüüs

Intervjuuks ettevalmistamine. Sõnumid

2

2

-

-

13

2

6

3

Teavitustöö korraldus Kaitseliidus

Teavitustöö planeerimine

15 akadeemilist tundi

Ained kokku
Kursuse kogumaht

KURSUSLASELE ESITATAVAD NÕUDED: Vastab nõuetele, mis on kehtestatud teenimaks kursusel osaleva ametniku ametikohal (vt sihtgrupp ülal).

LÄBIVIIMISE PÕHIMÕTTED: Kursus koosneb kahest statsionaarõppepäevast ja sellele eelnevast kaugõppest.
KOHT: Alu

Nädal

28. september kell 10

Algus

29. september kell 16

Lõpp

AEG

39

Ametikoht

kpt Tanel Rütman

Nimi

510 5584

Telefon

tanel@kaitseliit.ee

Meiliaadress

KONTAKT

Kaitseliidu pressiesindaja

25

2

3

10

Sisekommunikatsioon

Naiskodukaitse ajaloo jäädvustamine

Ained kokku

28 akadeemilist tundi

18

1

1

16

Statsionaarõpe

Nimi

Piret Taim

Ametikoht

NKK instruktor

24

435 5570

Telefon

15. oktoober kell 18

41

KONTAKT

Algus

Nädal

AEG

KOHT: Viljandi

piret@naiskodukaitse.ee

Meiliaadress

17. oktoober kell 16

Lõpp

LÄBIVIIMISE PÕHIMÕTTED: Kursus koosneb ühest statsionaarõppe nädalavahetusest ja sellele eelnevast kaugõppest.

KURSUSLASELE ESITATAVAD NÕUDED: Kursuslane on vähemalt keskharidusega. Ta on läbinud Naiskodukaitse BVÕ ja soovitavalt avaliku esinemise kursuse. Kursuslane oskab kasutada arvutit tavakasutaja
tasemel ja on soovitavalt varem tegelnud avalike suhetega 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 ning tegema ettepanekuid,
kuidas oma ringkonna avalike suhete valdkonda arendada. Ta väärtustab Naiskodukaitse ajalugu ning teab,
kuidas seda jäädvustada ja esitleda.

ÜLDEESMÄRK: Kursuse läbiviimise tulemusena tekib liikmeid, kes on võimelised tegelema Naiskodukaitse mainekujunduse ja avalike suhetega, mis paneb aluse Naiskodukaitse kujunemisele ühiskonnas laialt
tunnustatud ja prestiižseks organisatsiooniks, mille arvukas liikmeskond on aktiivne ja motiveeritud.

Ringkonna instruktor

9,5

Ained kokku

38 akadeemilist tundi

28,5

22

0,5

3

3

Statsionaarõpe

Nimi
Nele Sarrapik

NKK kursuste koolitusspetsialist

19. november kell 18

18. oktoober kell 10

Algus

Ametikoht

KONTAKT

46

42

Nädal

AEG

KOHT: Alu

9

717 9376, 5664 5581

Telefon

nele.sarrapik@kaitseliit.ee

Meiliaadress

21. november kell 15 (vabatahtlikud)

20. oktoober kell 15 (teenistujad)

Lõpp

LÄBIVIIMISE PÕHIMÕTTED: Kursusele eelneb kodutöö kaugõppe kujul. Kursusel kasutatakse videotreeningut ja enesega vastandamise meetodit.

KURSUSLASELE ESITATAVAD NÕUDED: Puuduvad

Kursuse kogumaht

9,5

Ettekanded ja refleksioon

-

Ruum ja abivahendid

-

Ettekande esitamine

Kaugõpe

Ettekande kavandamine

Ained

SISU JA MAHT

SAAVUTATAV PÄDEVUS: Kursuse lõppedes oskab kursuslane presentatsiooni 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 kasvatamisele.




Peastaabi osakonna ja jaoskonna ülem
Malevapealik
Staabiülem
Väljaõppeülem
Väljaõppeinstruktor
Naiskodukaitse instruktor
Noorteinstruktor
Personalispetsialist








Ringkonna avalike suhete grupi liige
Ringkonna esinaine
Ringkonna aseesinaine
Ringkonna juhatuse liige

TEENISTUJAD















Malevkonnapealik
Kompaniipealik
Rühmapealik
Jaopealik
Teavituspealik
Naiskodukaitse ringkonna ja jaoskonna esinaine, aseesinaine, avalike suhete grupi liige
Noortejuht
Vabatahtlik instruktor

VABATAHTLIKUD

TEENISTUJAD

SIHTGRUPP

AVALIKU ESINEMISE KURSUS I (PRESENTATSIOON)

KAITSELIIDU KOOLI KURSUSEKALENDER 2010 II POOLAASTA

VABATAHTLIKUD

SIHTGRUPP

NAISKODUKAITSE AVALIKE SUHETE KURSUS

KAITSELIIDU KOOLI KURSUSEKALENDER 2010 II POOLAASTA

KAITSELIIDU KOOLI KURSUSEKALENDER 2010 II POOLAASTA

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

TEENISTUJAD

JUHTIMISKURSUS I

ISIKSUSLIKKU ARENGUT JA EESTVEDAMISOSKUSI ARENDAVAD KURSUSED
SIHTGRUPP

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

VABATAHTLIKUD















SIHTGRUPP

KAITSELIIDU KOOLI KURSUSEKALENDER 2010 II POOLAASTA

–

TEENISTUJAD

STAABIASSISTENDI BAASKURSUS

Staabiassistendi kohale määratud või planeeritud naiskodukaitsja
või kaitseliitlane

VABATAHTLIKUD


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

1,5

Kaugõpe

3,5

Statsionaarõpe

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

Tingimused, mis mõjutavad motivatsiooni ja teisi sotsiaalpsühholoogilisi
suhteid grupis

Individuaalsed toimimistingimused ja nende tähtsus sobivate töötingimuste loomisel

Efektiivse kommunikatsiooni eeldused

-

-

-

-

-

Kaugõpe

7

5

7

6

5

4

Statsionaarõpe

Ained kokku

Lõpuharjutus

Side

Töö topograafilise kaardiga

Lahingudokumentatsioon

Staabi olemus ja funktsioonid

8,5

-

4

3

-

-

53,5

16

2

8

10

14

Riigikaitse struktuur

Ootused juhi rollile ning nende tähendus koostööle organisatsioonis

-

7

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

Vaated inimolemusele ja juhi suhtumisest tulenevad käitumismallid
organisatsioonis

-

8

Enimlevinud kommunikatsiooniprobleemid ja nende põhjused

Ained

SISU JA MAHT

Juhtimisalased eeldused inimeste ressursside optimaalseks rakendamiseks

-

11

62 akadeemilist tundi

Grupiprotsessid ja rollid grupis

-

60

Nädal

8. oktoober kell 17

Algus

10. oktoober kell 14

Lõpp

Staabiassistendi baaskursuse 1. nädalavahetus

Üritus

AEG

KOHT: Tallinn

LÄBIVIIMISE PÕHIMÕTTED: Kursus koosneb kahest klassitunni vormis statsionaarõppe nädalavahetusest, millest viimane sisaldab ka lõpuharjutust, ja kaugõppest. Kaugõpe viiakse läbi kursusele eelnevate
koduste ülesannetena.

KURSUSLASELE ESITATAVAD NÕUDED: Kursuslane on vähemalt keskharidusega. Naiskodukaitse liige
on läbinud BVÕ. Kaitseliidu liige on läbinud TSOBKkl-i. Kursuslane oskab kasutada arvutit tavakasutaja tasemel (tekstitöötlus-, tabelarvutus- ja esitlusprogrammid).

Kursuse kogumaht

Juhtimisharjutused

-

40

Eveli Sammelselg

Nimi

5301 2810

Telefon

eveli@naiskodukaitse.ee

Meiliaadress

Staabiassistendi baaskursuse 2. nädalavahetus

30. oktoober kell 9

Ametikoht

31. oktoober kell 14

43

NKK instruktor

60 akadeemilist tundi

Ained kokku
Kursuse kogumaht
KURSUSLASELE ESITATAVAD NÕUDED: Puuduvad
KOHT: Alu

Lõpp

KONTAKT
Algus

3. september kell 14

AEG
Nädal

30. august kell 10

Juhan Aus

Nimi

717 9060, 504 6414

Telefon

juhan.aus@kaitseliit.ee

Meiliaadress

23

35

Ametikoht

KONTAKT

Juhtimistreener-instruktor

10

–



1

2

31

Jalaväeeriala

Pioneeriõpe

Ained kokku

207,5 akadeemilist tundi

Läbitakse Kaitseliidu malevates

176,5

8,5

56

100

4

6

2

Statsionaarõpe

10. september kell 17

22. oktoober kell 18

5. november kell 18

3. detsember kell 19

31

36

42

44

48

Lõpp

Nimi

Andres Ots

Instruktor-koolitaja

Üritus

650 3246, 534 8432

andres.ots@mil.ee

Meiliaadress

NAKkl Harju malevas 4. nädalavahetus

NAKkl Harju malevas 3. nädalavahetus
(Instr)

NAKkl Harju malevas 2. nädalavahetus (Instr)

NAKkl Harju malevas 1. nädalavahetus (JUP1)

NAKkl Harju malevas sisseastumiskatsed

Telefon

22

5. detsember kell 16

7. november kell 16

24. oktoober kell 16

12. september kell 14

7. august kell 16

Ametikoht

KONTAKT

Algus

7. august kell 9

Nädal

KURSUSLASELE ESITATAVAD NÕUDED: Kursuslasel on vähemalt keskharidus või ta omandab seda.
Ta on läbinud TSOBKkl või SBK kaitseväes, ühe erialakursuse, jao lahingulise koostöö kursuse ja soovitavalt
rühma taktikalise koostöö kursuse.
LÄBIVIIMISE PÕHIMÕTTED: Statsionaarõpe viiakse läbi ühe aasta jooksul nädalavahetustel. Kursus
viiakse läbi klassitundide ja praktiliste väliharjutustena. Kursuse ajal omaette nädalavahetustel läbitakse
Instruktorikursus ja Juhtimine praktikas 1. Pärast kursuse lõpetamist tuleb läbida õppepraktika oma kodumalevas, seejärel saab reservväelase esitada nooremseersandi auastme nooremseersant andmiseks.
KOHT: Tallinn, Alu
AEG

Kursuse kogumaht

Õppepraktika

8

8

Sõjaväeline juhtimine

2

Sõjaväelise juhtimise alused

10

Laskeõppe alused

Kaugõpe

Administreerimisõpe

Ained

ÜLDEESMÄRK: Kursuse tulemusena on kursuslastel kaitseväe nõuetele vastava sõjaväelise juhtimise alane
ettevalmistus ning nad on motiveeritud nooremallohvitseri kandidaadid, kes tagavad oma kompetentsiga alluvate
kõrge moraali ja üksuse tänapäevase juhtimise organisatsioonile pandud ülesannete parema täitmise kaudu.
SAAVUTATAV PÄDEVUS: Kursuse läbinu suudab täita erinevates lahinguliikides jalaväe jaoülema piiratud ulatusega ülesandeid ja tema juhtimisalane ettevalmistus tagab suutlikkuse administreerida allüksust
igapäevaselt.
SISU JA MAHT

Rahuaja jaopealikud ja sõjaaja jaoülema ametikoha kandidaadid

TEENISTUJAD

VABATAHTLIKUD

SIHTGRUPP

NOOREMALLOHVITSERI KURSUS KAITSELIIDUS X

KAITSELIIDU KOOLI EGIIDI ALL KORRALDATAVAD KURSUSED

KAITSELIIDU KOOLI KURSUSEKALENDER 2010 II POOLAASTA

-

-

-

-

-

Kaugõpe

60 akadeemilist tundi

60

20

20

10

10

Statsionaarõpe

Nimi
Juhan Aus

Juhtimistreener-instruktor

11

Lõpp

juhan.aus@kaitseliit.ee

Meiliaadress

19. november kell 14

717 9060, 504 6414

Telefon

15. november kell 10

Algus

Ametikoht

KONTAKT

46

Nädal

AEG

KOHT: Alu

LÄBIVIIMISE PÕHIMÕTTED: Kursus viiakse läbi viiepäevase statsionaarõppena. Õpe toimub grupitööna, mille raames grupi liikmed juhivad erinevatel etappidel kordamööda grupitööd soovitava lahenduse
suunas.

KURSUSLASELE ESITATAVAD NÕUDED: Kursuslane on läbinud soovitavalt Juhtimiskursuse I.

Kursuse kogumaht

Ained kokku

Protseduuri- ja protsessianalüüs

Juhtimine

Tööprotseduurid

Probleemianalüüs

Ained

SISU JA MAHT

SAAVUTATAV PÄDEVUS: Kursuse lõpetanu on võimeline juhtima grupi tööd probleemikäsitluse abil ja
vastavalt olukorrale.

ÜLDEESMÄRK: Kursuse tulemusena võidab organisatsioon selle kaudu, et arenevad koostööoskus ning
eesmärkide seadmise ja grupiressursside kasutamise oskus juhtimisel.

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

TEENISTUJAD














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

VABATAHTLIKUD

SIHTGRUPP

JUHTIMISKURSUS II

KAITSELIIDU KOOLI KURSUSEKALENDER 2010 II POOLAASTA

JUHTIMINE PRAKTIKAS 1

KAITSELIIDU KOOLI KURSUSEKALENDER 2010 II POOLAASTA

SIHTGRUPP

NAKkl kursuslane
Naiskodukaitse ringkonna/jaoskonna esinaine, aseesinaine,
juhatuse liige
Naiskodukaitse erialagrupi juht

VABATAHTLIKUD




Naiskodukaitse instruktor
Noorteinstruktor

TEENISTUJAD



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

Kaugõpe

Statsionaarõpe

SISU JA MAHT
Ained

3

5

5

-

5

-

-

Grupi ressursside kasutamine juhtimisel

3

-

Otstarbekohane kommunikatsioon
-

5

Iseseisev otsuste vastuvõtmine eesmärgi täitmiseks

Grupi normide väljaselgitamine
-

4

Juhtimisfunktsioonide kasutamine

Kontrolli olulisuse väärtustamine arendusvahendina
-

Juhtimisalaste kogemuste vahetamine ja läbitöötamine
Ained kokku

30 akadeemilist tundi

30

Kursuse kogumaht

KURSUSLASELE ESITATAVAD NÕUDED: Kursuslasel on vähemalt keskharidus. Naiskodukaitse liige on
läbinud BVÕ. Kaitseliidu liige on läbinud TSOBKkl-i.
LÄBIVIIMISE PÕHIMÕTTED: Kursus toimub statsionaarõppena kolmel tööpäeval või ühel nädalavahetusel.
KOHT: Alu

32

Nädal

10. september kell 17

13. august kell 17

Algus

12. september kell 14 (NAKkl)

15. august kell 14 (NKK)

Lõpp

AEG

36

Ametikoht

Juhan Aus

Nimi

717 9060, 504 6414

Telefon

juhan.aus@kaitseliit.ee

Meiliaadress

KONTAKT

Juhtimistreener-instruktor

12

SIHTGRUPP

KAITSELIIDU KOOLI KURSUSEKALENDER 2010 II POOLAASTA



Tagalarühma ülem

TEENISTUJAD

TAGALATEENISTUSE BAASKURSUS

SÕJAVÄELISE JUHTIMISE ERIALAKURSUSED

Staabi- ja tagalakompanii ülem
Staabirühma ülem
Tagalarühma vanem

VABATAHTLIKUD




ÜLDEESMÄRK: Kursuse läbiviimise tulemusena on loodud eeldused Kaitseliidu üksuste staabi- ja tagalasektsioonide arenguks ning oma ülesannete paremaks täitmiseks.

SAAVUTATAV PÄDEVUS: Kursuse läbinu on suuteline juhtima staabi- ja tagalakompaniid ning tagalarühma.
SISU JA MAHT: Planeerimisel

KURSUSLASELE ESITATAVAD NÕUDED: Kursuslane on määratud (või planeeritud määrata) vastava
allüksuse pealiku ametikohale ja läbinud vastava tasemekursuse (ROKkl (K), ROKkl (R) või RVAKkl (R)) kas
Kaitseliidu Koolis või kaitseväes.

LÄBIVIIMISE PÕHIMÕTTED: Kursuse läbiviimisel lähtutakse täiskasvanuõppe põhimõtetest. Kursuse
kestus on üks nädalavahetus. Kursuse suurus on 30 inimest (15 ohvitseri ja 15 allohvitseri).
KOHT: Planeerimisel

Nädal

15. oktoober kell 19

Algus

17. oktoober kell 17

Lõpp

AEG

41

Ametikoht

kpt Argo Laanemaa

Nimi

717 9091

Telefon

argo.laanemaa@kaitseliit.ee

Meiliaadress

KONTAKT

Kaitseliidu peastaabi varustusjaoskonna ülem

21

-

Ained kokku

20 akadeemilist tundi

20

20

Statsionaarõpe

Nimi

mjr Lauri Larm

Ametikoht

Sõjaväelise juhtimise
õppesuuna ülem

20

lauri.larm@kaitseliit.ee

Meiliaadress

12. detsember kell 16

Lõpp

717 9366, 5301 4314

Telefon

10. detsember kell 19

49

KONTAKT

Algus

Nädal

AEG

KOHT: Täpustamisel

LÄBIVIIMISE PÕHIMÕTTED: Kursuse läbiviimisel lähtutakse täiskasvanuõppe põhimõtetest. Kursus
viiakse läbi ühe nädalavahetuse jooksul. Kursuse suurus on üheksa inimest. Statsionaarõppes õpivad kursuslased teoreetiliselt oletatava vastase struktuuri ning taktikalise õhudessandi maandamist ja tõrjumise
põhimõtteid, nad planeerivad praktiliselt (kolmeliikmelistes gruppides) ja teevad läbi taktikalise õhudessandi tõrjumise kaardiharjutuse (käsu koostamine, maastikuluure, sõjamäng).

KURSUSLASELE ESITATAVAD NÕUDED: Kursuslane on määratud kompaniipealiku ametikohale ja tal on
läbitud vastav tasemekursus kas Kaitseliidu Koolis või kaitseväes.

Kursuse kogumaht

-

Kaugõpe

Taktikalise õhudessandi tõrje

Ained

SISU JA MAHT

SAAVUTATAV PÄDEVUS: Kursuse läbinu on suuteline juhtima oma allüksust taktikalise õhudessandi
tõrjumisel.

ÜLDEESMÄRK: Täiendõppe tulemusena on Kaitseliidul kompaniipealikud, kellel on teadmised taktikalise
õhudessandi tõrjumisest. Sellega paraneb Kaitseliidu sõjaaja ülesannete täitmise võimekus.

Maleva väljaõppeülem
Maleva instruktor






Kompaniipealik

TEENISTUJAD

VABATAHTLIKUD

SIHTGRUPP

KOMPANIIPEALIKE TÄIENDÕPE “TAKTIKALISE ÕHUDESSANDI TÕRJE”

KAITSELIIDU KOOLI KURSUSEKALENDER 2010 II POOLAASTA

SIHTGRUPP

ROKkl (R) kursuslane

–

TEENISTUJAD

-

30 akadeemilist tundi

30

6

6

6

6

6

Statsionaarõpe

Juhtimistreener-instruktor

Ametikoht

KONTAKT

48

Nädal

AEG

KOHT: Alu

Juhan Aus

Nimi

13

juhan.aus@kaitseliit.ee

Meiliaadress

5. detsember kell 17 (ROKkl (R))

Lõpp

717 9060, 504 6414

Telefon

3. detsember kell 17

Algus

LÄBIVIIMISE PÕHIMÕTTED: Kursus viiakse läbi statsionaarõppena ühel nädalavahetusel.

KURSUSLASELE ESITATAVAD NÕUDED: Kursuslane on läbinud kursuse “Juhtimise praktikas” 1.

Kursuse kogumaht

-

Meeskonnana toimimine
Ained kokku

-

Arenguvestluse läbiviimine

-

Konfliktide lahendamise tehnikad

-

Probleemide lahendamise/käsitlemise tehnikad

Kaugõpe

Koosoleku juhtimine

Ained

SISU JA MAHT

SAAVUTATAV PÄDEVUS: Kursuse lõpetanu on võimeline tegutsema teiste juhtide eestvedajana.

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



VABATAHTLIKUD

JUHTIMINE PRAKTIKAS 2

KAITSELIIDU KOOLI KURSUSEKALENDER 2010 II POOLAASTA








Peastaabi osakonna ja jaoskonna ülem
Malevapealik
Staabiülem
Väljaõppeülem
Väljaõppeinstruktor
Naiskodukaitse instruktor
Noorteinstruktor

TEENISTUJAD

AVALIKU ESINEMISE KURSUS II (KÕNE)

KAITSELIIDU KOOLI KURSUSEKALENDER 2010 II POOLAASTA

SIHTGRUPP

Malevkonnapealik
Kompaniipealik
Rühmapealik
Jaopealik
Teavituspealik
Naiskodukaitse ringkonna ja jaoskonna esinaine, aseesinaine, avalike suhete grupi liige
Noortejuht
Vabatahtlik instruktor

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 kasvatamisele.
SAAVUTATAV PÄDEVUS: Kursuse lõppedes oskab kursuslane kõnet kavandada ja ette kanda.
SISU JA MAHT

Esinemisstress

Ruum ja abivahendid

Ettekande esitamine

Ettekande kavandamine

10

-

-

-

5

5

Kaugõpe

29

22

0,25

0,75

3

3

Statsionaarõpe

Ained

Ettekanded ja refleksioon

39 akadeemilist tundi

Ained kokku
Kursuse kogumaht

KURSUSLASELE ESITATAVAD NÕUDED: Kursuslane on vähemalt keskharidusega. Ta oskab kasutada
arvutit tavakasutaja tasemel.
LÄBIVIIMISE PÕHIMÕTTED: Kursus koosneb ühe nädalavahetuse pikkusest statsionaarõppest ja kursusele eelnevast kaugõppest. Kursusel kasutatakse videotreeningut ja enesega vastandamise meetodit.
KOHT: Alu

Nädal

25. august kell 10

Algus

27. august kell 15

Lõpp

AEG

34

Ametikoht

Nele Sarrapik

Nimi

717 9376, 5664 5581

Telefon

nele.sarrapik@kaitseliit.ee

Meiliaadress

KONTAKT

NKK kursuste koolitusspetsialist

14

SIHTGRUPP

KAITSELIIDU KOOLI KURSUSEKALENDER 2010 II POOLAASTA





Malevapealik
Maleva staabiülem
Maleva väljaõppeülem

TEENISTUJAD (KURUSLASED)

KAARDIHARJUTUSE ETTEVALMISTAMINE JA LÄBIVIIMINE

Lahingukompanii ülem ja tema abi
Juhtimis- ja tagalarühma ülem
Jalaväerühma ülem
Tankitõrjeraketirühma ülem
Miinipildujarühma ülem

VABATAHTLIKUD (MÄNGIJAD)






ÜLDEESMÄRK: Kursuse läbiviimise tulemusena paraneb malevate võimekus iseseisvalt või omavahelises koostöös viia läbi kaardiharjutust oma malevates.

SAAVUTATAV PÄDEVUS: Kursuse läbinu on suuteline juhtima kaardiharjutust.

Kaardiharjutuse planeerimine

-

-

Kaugõpe

71

18

22

31

Statsionaarõpe

SISU JA MAHT

Kaardiharjutuse ettevalmistamine

-

-

Ained

Kaardiharjutuse läbiviimine

71 akadeemilist tundi

Ained kokku
Kursuse kogumaht

KURSUSLASELE ESITATAVAD NÕUDED: Kursuslasel on läbitud kas Kõrgema Sõjakooli põhikursus, nooremstaabiohvitseri kursus kaitseväes või vähemalt kompaniiülema moodul Kõrgemas Sõjakoolis. Vabatahtlikud kaitseliitlased peavad olema määratud vastava allüksuse pealiku ametikohale ning neil peab olema
läbitud vastav tasemekursus kas Kaitseliidu Koolis või kaitseväes.

LÄBIVIIMISE PÕHIMÕTTED: Kursuse läbiviimisel lähtutakse täiskasvanuõppe põhimõtetest. Kursuse
kestus teenistujatele on nädal (algab esmaspäeval, lõpeb pühapäeval) ja vabatahtlikele nädalavahetus (algab reede õhtul, lõpeb pühapäeval). Vabatahtlikud kursusel osalemise eest tunnistust ei saa, küll aga saavad
nad ennast harida 20 akadeemilise tunni ulatuses järgmistes valdkondades: otsuse vastuvõtmise protsess,
käsu struktuur, pealetungilahingu alused ja kaardiharjutus.
KOHT: Alu

42

Nädal

8. november kell 10

18. oktoober kell 10

Algus

14. november kell 17

24. oktoober kell 17

Lõpp

AEG

45

Ametikoht

mjr Lauri Larm

Nimi

717 9366, 5301 4314

Telefon

lauri.larm@kaitseliit.ee

Meiliaadress

KONTAKT

Sõjaväelise juhtimise
õppesuuna ülem

19

48
102 akadeemilist tundi

7
4
5

Jalaväerühma erialane toetus
Rännak ja paiknemine
Pealetungilahing

-

AEG

Nimi

v-srs Rainer Ristimets

Ametikoht

Nooreminstruktor

KONTAKT

18

717 9363, 5346 4402

Telefon

rainer.ristimets@kaitseliit.ee

Meiliaadress

50

Nimi
Erki Vaikre

Instruktor-koolitaja

15

erki.vaikre@kaitseliit.ee

Meiliaadress

ROKkl (R) 5. nädalavahetus

ROKkl (R) 4. nädalavahetus (JUP2)

ROKkl (R) 3. nädalavahetus

ROKkl (R) 2. nädalavahetus

ROKkl (R) 1. nädalavahetus

ROKkl (R) sisseastumiskatsed

Üritus

717 9060, 5563 4030

Telefon

19. detsember kell 18

5. detsember kell 18

28. november kell 18

17. oktoober kell 18

5. september kell 18

7. august kell 16

Lõpp

Ametikoht

KONTAKT

3. detsember kell 18
17. detsember kell 18

48

18. oktoober kell 19

42

15. oktoober kell 18
26. november kell 18

47

Nädal

41

Algus

AEG

Algus

3. september kell 18

Nädal

7. august kell 9

24. oktoober kell 16

313 akadeemilist tundi

278

92

32

32

33

34

19

18

18

Statsionaarõpe

KURSUSLASELE ESITATAVAD NÕUDED: Kursuslane on vähemalt keskharidusega ja läbinud vähemalt
nooremallohvitseri kursuse. Ta on kuni viiekümneaastane ja vähemalt kolmeaastase staažiga Kaitseliidu
tegevliige, kelle tervislik seisund vastab Kaitseliidu seaduses sätestatud nõuetele. Ta ei ole kaitseväe tegevteenistuses ja on planeeritud Kaitseliidus rühmapealiku ametikohale.
LÄBIVIIMISE PÕHIMÕTTED: Kursus koosneb kaug- ja statsionaarõppest, mis viiakse läbi ühe aasta
jooksul. Kursusel on kümme õppenädalavahetust ja taktikanädal. Kursuse jooksul läbitakse Juhtimine praktikas 2 ja Instruktorikursus 2. Pärast statsionaarõpet viiakse läbi teenistuspraktika, mida reguleerib teenistuspraktikajuhend. Praktika põhjal antakse lõplik hinnang kursuse läbinu valmisolekule tegutsemaks sõjaaja
rühmaülemana. Teenistuspraktika ei ole kursuse osa.
KOHT: Alu, Jõhvi

Kursuse kogumaht

35

Kinnistav väliharjutus
Ained kokku

4

Viivituslahing

3

8

Taktika alused

Kaitselahing

4

Kaugõpe

Võõrriigi relvajõud

Ained

SISU JA MAHT

35
Lõpp

TEENISTUJAD
–

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

Rühmapealik

VABATAHTLIKUD

SIHTGRUPP



SÕJAVÄELISE JUHTIMISE TASEMEKURSUSED

KAITSELIIDU KOOLI KURSUSEKALENDER 2010 II POOLAASTA
RESERVOHVITSERI KURSUS KAITSELIIDUS (RÜHMAÜLEM) – ROKkl (R) VII

31

KOHT: Nursipalu

LÄBIVIIMISE PÕHIMÕTTED: Statsionaarõppele eelneb kaugõpe ja järgneb õppepraktika, mille käigus
praktikant viib hindelise harjutusena läbi laske- ja/või viskeharjutuse.

KURSUSLASELE ESITATAVAD NÕUDED: Läbinud vähemalt reservvanemallohvitseri või vanemallohvitseri koolituse, LIK I etapi või muu vastava taseme laskmiste läbiviimise õigust andva kursuse/väljaõppe ja
omab laskmiste läbiviimise õigust, on eelnevalt läbinud relvaõppe järgmiste jalaväejao relvastuses olevate
käsitulirelvade osas: püstol, automaat, täpsuspüss, püstolkuulipilduja, kuulipilduja, tankitõrje-granaadiheitja. Õppinud tundma lahingukäsigranaate ja püssigranaate ja on sooritanud vähemalt püstoli ja automaadi
laskeoskustesti ning läbinud kuulipilduri ja tankitõrje-granaadiheituri kursused.

Kursuse kogumaht

Õppepraktika

40

14

Ained kokku

16
14

7

Laske- ja/või viskeharjutuse planeerimine ja ettevalmistamine

10

Statsionaarõpe

Laske- ja/või viskeharjutuse läbiviimine

7

Kaugõpe

Ohutushoid laske- ja/või viskeharjutuse planeerimisel ja
läbiviimisel

Ained

SISU JA MAHT

SAAVUTATAV PÄDEVUS: Kursuse tulemusena on laskeinstruktor suuteline läbi viima taktikalisi laskmisi, lahinglaskmisi ja käsigranaadi viskeharjutusi kuni jalaväejaosuurusele üksusele.

ÜLDEESMÄRK: Kursuse üldeesmärgiks on tagada laskeinstruktorite täiendkoolituse kaudu Kaitseliidule
pandud sõja- ja rahuaja ülesannete efektiivsem täitmine.

Väljaõppeülem
Instruktor









Malevkonnapealik
Kompaniipealik
Rühmapealik, rühmapealiku abi
Jaopealik

TEENISTUJAD

VABATAHTLIKUD

SIHTGRUPP

KAITSELIIDU LASKEINSTRUKTORI KURSUSE II ETAPP (TAKTIKALISED JA
LAHINGLASKMISED KUNI JALAVÄEJAOSUURUSELE ÜKSUSELE NING
KÄSIGRANAADI VISKEHARJUTUSED)

KAITSELIIDU KOOLI KURSUSEKALENDER 2010 II POOLAASTA

KAITSELIIDU KOOLI KURSUSEKALENDER 2010 II POOLAASTA

VABATAHTLIKUD

KAITSELIIDU KOOLI KURSUSEKALENDER 2010 II POOLAASTA

SÕJAVÄELISE JUHTIMISE TÄIENDKURSUSED




Väljaõppeinstruktor
Relvur

TEENISTUJAD

KAITSELIIDU LASKEINSTRUKTORI KURSUSE I ETAPP (TIIRULASKMINE)

TEENISTUJAD

SIHTGRUPP

–

RESERVVANEMALLOHVITSERI KURSUS KAITSELIIDUS (RÜHMAVANEM)
– RVAKkl (R) V
SIHTGRUPP

Rühmavanem

VABATAHTLIKUD


Kompaniipealik
Rühmapealik
Rühmavanem
Jaopealik






ÜLDEESMÄRK: Kursuse üldeesmärgiks on valmistada Kaitseliidule ette kõrge motivatsiooniga, professionaalseid ja isamaaliselt kasvatatud rühmavanemaid.
SAAVUTATAV PÄDEVUS: Kursuse läbinu on võimeline tegutsema jalaväerühma koosseisus erinevates
lahinguliikides rühmavanemana.

6

8

Kaugõpe

35

22

33

Statsionaarõpe

Ohutushoid õppelaskmiste planeerimisel ja läbiviimisel

Õppelaskmiste planeerimine

Ained

7

7

Kaugõpe

12

6

Statsionaarõpe

ÜLDEESMÄRK: Kursuse üldeesmärgiks on osaleda kõrgekvaliteediliste laskeinstruktorite väljaõpetamise
kaudu eelduste loomisel Kaitseliidule pandud sõjaliste ülesannete täitmiseks.
SAAVUTATAV PÄDEVUS: Kursuse läbinu on võimeline tegutsema laskeinstruktorina õppelaskmiste läbiviimisel ühest relvaliigist (kuni 20 mm käsitulirelvadest) jaosuurusele üksusele ning olla tulepositsiooni
kontrollijaks lahinglaskmiste läbiviimisel kuni 20 mm käsitulirelvadest jaosuurusele üksusele.

Lahingutegevuse võime tagamine

60

SISU JA MAHT

Lahingutegevuse juhtimise

6

10

Ained

Administreerimine

150

Lõpp

RVAKkl (R) sisseastumiskatsed

Üritus

Lõpuharjutus

24

-

10

46

12

16

Õppepraktika
Kursuse kogumaht

36

34

32

Nädal

10. september kell 19

27. august kell 19

13. august kell 19

Algus

12. september kell 16

29. august kell 16

15. august kell 16

Lõpp

LIK I etapi 1. nädalavahetus

LIK I etapi 2. nädalavahetus

LIK I etapi 1. nädalavahetus

Üritus

717 9363, 5346 4402

Telefon

rainer.ristimets@kaitseliit.ee

Meiliaadress

LIK I etapi 2. nädalavahetus

v-srs Rainer Ristimets

Nimi

26. september kell 16

24. september kell 19

Ametikoht

17

Nooreminstruktor

KONTAKT

38

AEG

KOHT: Männiku

KURSUSLASELE ESITATAVAD NÕUDED: Kursuslane on 21–46-aastane ja vähemalt keskharidusega. Ta
on läbinud vähemalt nooremallohvitseri kursuse Kaitseliidus või kaitseväes, on Kaitseliidu tegevliige/loetud
Kaitseliidu tegevliikmeks, määratud kompanii- või rühmapealiku, rühmavanema, jaopealiku või maleva väljaõppeinstruktori või relvuri ametikohale. Ta on sooritanud ohutustehnika eksami vähemalt hindele rahuldav
ja läbinud esmaabikursuse (minimaalselt mahus 16 tundi) ja instruktorikursuse/instruktoriõppe ning sooritanud relvaeksami (tabelrelvastusse kuuluv kuni 20 mm käsitulirelv) vähemalt hindele rahuldav.
LÄBIVIIMISE PÕHIMÕTTED: Statsionaarõppele eelneb kaugõpe ja järgneb õppepraktika, mille käigus
tuleb läbi viia vähemalt kolm õppelaskmist.

116 akadeemilist tundi

Ained kokku

SISU JA MAHT

Lõpuharjutus
30

Ained kokku
180 akadeemilist tundi

Algus

7. august kell 16

46

Laskeasjandus, laskeväljaõpe ja ohutuseeskirjad relvade
käsitsemisel

Kursuse kogumaht

KURSUSLASELE ESITATAVAD NÕUDED: Kursuslane on vähemalt keskharidusega kuni viiekümneaastane
ja vähemalt kolmeaastase staažiga kaitseliitlane. Ta on läbinud vähemalt nooremallohvitseri kursuse Kaitseliidus või kaitseväes ja Instruktorikursuse. Tema tervislik seisund vastab Kaitseliidu seaduses sätestatud Kaitseliidu tegevliikme tervislikule seisundile esitatavatele nõuetele. Kursuslane ei ole kaitseväe tegevteenistuses ja
ta on planeeritud Kaitseliidu rühmavanema ametikohale. Ta oskab kasutada arvutit tavakasutaja tasemel.
LÄBIVIIMISE PÕHIMÕTTED: Kursus koosneb kaug- ja statsionaarõppest, mis viiakse läbi ühe aasta
jooksul. Kursusel on kümme õppenädalavahetust ja taktikanädal. Pärast statsionaarõpet tuleb läbida teenistuspraktika, mida reguleerib teenistuspraktikajuhend. Praktika põhjal antakse lõplik hinnang kursuse läbinu
valmisolekule tegutsemaks sõjaaja rühmaülemana. Teenistuspraktika ei ole kursuse osa.
KOHT: Alu, Jõhvi, Kirna

Nädal
7. august kell 9

AEG

31

RVAKkl (R) 1. nädalavahetus
RVAKkl (R) 2. nädalavahetus

12. september kell 17
3. oktoober kell 17

10. september kell 18.30
1. oktoober kell 18.30

36
39

RVAKkl (R) 3. nädalavahetus
RVAKkl (R) 4. nädalavahetus

31. oktoober kell 17
21. november kell 17

29. oktoober kell 18.30
19. november kell 18.30

43
46

RVAKkl (R) 5. nädalavahetus

deiv.bogens@kaitseliit.ee

Meiliaadress

12. detsember kell 17

717 9383, 527 7944

Telefon

10. detsember kell 18.30

n-ltn Deiv Bogens

Nimi

49
KONTAKT
Ametikoht
Instruktor

16
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Sõjapidamine IV
Doktriinidest, strateegiatest (ja tankidest)
Tekst: RENE TOOMSE, kapten

J

uhtusin hiljuti Tartus ühe noorema kolleegiga doktriinide teemal vestlema. Tõdesime, et meil ei ole
selge just see, kuidas ja mis põhimõtete järgi peaksime võitlema sõja korral. Kas meil on ühesugune ettekujutus, kuidas me naaberüksuste ülematena lahinguid
peaksime? Ega vist ole veel. Alljärgnev arutlus ei kajasta
kaitseväe ega Kaitseliidu ametlikke seisukohti doktriinide ja strateegiate osas, vaid autori isiklikke arvamusi.
Samas ei ole neid valdkondi ka universaalselt defineeritud, seega võivad esitatud seisukohad erineda oluliselt
nii lugeja arvamusest
trateegia on mõiste, mida
kui ka ametlikest seiikka ja jälle kohtab erinevates
sukohtadest,
kuid
käsitlustes,
dokumentides ja ka
ideede erisuses seistavalise
käibefraasina.
Doktriini
nebki ju debati edamõiste seevastu ei ole meie
siviiv jõud.

S

kultuuriruumis kuigi levinud.

Strateegia on mõiste,
mida ikka ja jälle kohtab erinevates käsitlustes, dokumentides ja ka tavalise käibefraasina. Doktriini mõiste
seevastu ei ole meie, eestlaste kultuuriruumis kuigi levinud. Mis siis ikkagi üldse on doktriin ja mida tähendab
strateegia? On need erinevad asjad ja kas üks on teisest
üle või kuidas need üldse seotud on? Mis on nende käsitluste olemused? Kuidas on meedias kirgi küttev tankide hange seotud doktriini ja strateegiaga? Alustame
doktriinidest.

DOKTRIINID
Definitsioonidest kõigepealt. Erinevad kultuurid, riigid
ja ka valdkonnad lähenevad doktriini mõistele erinevalt. Mõned näited sellest, mida peetakse doktriiniks.
 Tõekspidamine (või tõekspidamiste kogum), mille
on omaks võtnud teatud rühmad või koolkonnad
(WordNet Search - 3.0; http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn?s=doctrine).
 Põhimõtete või tõekspidamiste kogum, mille rühm
on omaks võtnud (Encyclopedia; http://www.encyclopedia.com/doc/1G2-3490900307.html).
 Põhimõtted, mille alusel sõjavägi juhendab oma tegevusi eesmärkide suunas. See on autoritaarne, kuid
hinnang tuleks anda alles ellurakendamisel (NATO
Logistics Handbook; http://www.nato.int/docu/
logi-en/1997/defini.htm).
 Doktriin kehtestab võitlusmoodused ja lähenemisviisi sõjale. Ta annab ka lahingujuhtimise filosoofia,
professionaalsuse kohustuse ja ühtse mõtteviisi.
Lühidalt öeldes loob ta ameti praktiseerimise viisi.
Doktriin loob kooskõlastatud tegevuste ja ühtste
arusaamade põhialused (U.S. Marine Corps (1997),
KAITSE KODU! NR 4’ 2010

MCDP 1 Warfighting, lk 56; http://www.dtic.mil/
doctrine/jel/service_pubs/mcdp1.pdf).
Seega on doktriin teatud printsiipide kogum, millest
juhindutakse. Doktriinid on tegelikult olemas igas valdkonnas, on see religioon (nt piibel, koraan), riik ja õigus
(nt põhiseadus, julgeolekupoliitika alused), poliitika (nt
parteide platvormid) jne. Küsimus, kas neid nimetatakse doktriinideks, ei ole tähtis, oluline on nende sisu.
Sõjaväeliste doktriinide juurde jõudes lisan, et ühe
selgeima (lahingu)doktriini selgituse ja eesmärkide kirjelduse on kirja pannud kindral Alfred M. Grey
Ühendriikide merejalaväelastele 1989. aastal raamatu
“Warfighting” eessõnas: “See raamat kirjeldab minu
sõjapidamisfilosoofiat. Merejalaväe doktriinina õpetab
see meile võitlemise ja võitluseks valmistamise kohustuslikke aluseid. [...] Nagu näha, ei sisalda see raamat
spetsiifilisi tehnikaid ega protseduure. Pigem annab
see üldisi juhtnööre kontseptsioonide ja väärtuste vormis. Hinnangu saab raamatule anda alles siis, kui selle õpetused ellu rakendatakse. Eeldan, et iga ohvitser
loeb seda raamatut korduvalt, saab sellest aru ja võtab
selle sõnumit tõsiselt. Siinsed mõtted ei ole pelgalt lahingutegevuste juhtnöörid. Siin kirjeldatakse ka lahingutegevusega seotud üldist mõttelaadi. Seega kirjeldab
raamat lahingutegevuse filosoofiat, mis dikteerib meie
lähenemise teenistusele nii sõjas kui ka rahuajal õppusel ja kasarmus.” (U.S. Marine Corps (1989), FMFM 1
Warfighting, lk 2, http://www.marines.cc/downloads/
FMFM1/FMFM1-1.pdf)
Doktriin koosneb seega olulistest printsiipiõjaväeliste doktriinide
juurde jõudes lisan, et ühe dest ehk põhimõtetest,
selgeima (lahingu)doktriini sel- mis on kõigile, keda see
puudutab,
gituse ja eesmärkide kirjelduse valdkond
ühiselt
arusaadavad.
on kirja pannud kindral Alfred
Doktriin vastab küsiM. Grey 1989. aastal raamatu mustele, mil viisil me
“Warfighting” eessõnas.
midagi teeme, kuid ei
peaks sisaldama konkreetseid tehnikaid. Doktriin peab andma põhisuunad,
kuid samas jätma selle rakendajale piisavalt ruumi
konkreetsete tehnikate valimiseks.

S

Väga hea lühike selgitus doktriini olemuse ja aluste
kohta on Balti Kaitsekolledži õppejõu, Soome kolonelleitnandi Mika Kerttuneni tuletatud definitsioon koos
mudeliga: “Doktriin on kogum printsiipidest, mida peetakse tõepärasteks ja olulisteks.”1 “Kogum” võib olla nii
kirja pandud kui ka kirjutamata, “printsiibid” järjestatud loogiliselt üldisest spetsiifilisemaks ja juhendavast
otsustavaks, “mida peetakse tõepäraseks ja olulisteks”
27

HARITUD SÕDUR
antud ajajärgul, st olukorra muutudes võivad ka printsiibid muutuda.
Joonis 1

DOKTRIINI MÕJUTAVAD FAKTORID JA DOKTRIINI FUNKTSIOONID
(MIKÄ KERTTUNENI JÄRGI)
Konventsioonid

Kultuur
Informeerib

Teadus

Juhendab

DOKTRIIN
Ideoloogia

Volitab
Strateegia

Argumentatsioon

HEA DOKTRIINI MÄÄRATLUS
Hea doktriin lähtub tervikpildist, kuhu kuuluvad kultuurilised väärtused, rahvusvahelised lepped, ideoloogia, teaduslik areng, debatid ja argumendid nii ohu kui
ka oma võimaluste üle ja loomulikult kõrgema astme
strateegia. Doktriini väljundiks on informeerida ja ühtlustada arusaama ohust ja vajadusest selle vastu seista,
anda põhitõed ja tegutsemise alused. Vähemtähtis pole
ka see, et doktriin on seaduste ja määrustike juhiseks.
Üheks paremaks viimase aja sõjapidamisdoktriini näiteks võib pidada rahvusvaheliste julgeolekuabijõude
Afganistanis (ISAF) ülema kindral Stanley McChrystali
üle-eelmise aasta juhiseid kõigile missioonil osalevatele vägedele (ISAF Commander’s Counterinsurgency
Guidance (2008); http://www.nato.int/isaf/docu/official_texts/counterinsurgency_guidance.pdf). See annab lihtsas keeles ja selgelt edasi just põhimõtted, mis
on liitlaste eesmärgiks selles konfliktis. Ka defineerib
see peamised suunad, mida kõik väed peavad järgima.
Paradoks on see, et kindral kutsub seadma kahtluse alla
konventsionaalseid tarkusi.
Doktriin ei peaks sisaldama taktikaid ja tehnikaid, mis
kujutavad endast sammsammulisi tegutsemisjuhiseid.
Taktikad ja tehnikad sisalduvad määrustikes ja on tuletatud otseselt printsiipidest. Sõjaväelises dokumentatsioonis esinevad tihti doktriinilised printsiibid ja
spetsiifilised juhised ühes dokumendis, mis teeb kogu
juhise järgimise lihtsamaks. Näiteks NATO ATP-3.2,
“Maaoperatsioonid” sisaldab iga operatsiooni valdkonna alguses printsiipe ja põhialuseid.

“MILLENIUM CHALLENGE’I” ÕPPETUND
Samas sisaldab selline jäigalt doktriini ja määrustiku
ühendamine ka teatud ohtusid. Mida mahukam dokument, seda raskem on seda muuta. Printsiibid peavad
olema samas piisavalt universaalsed, et need kestaksid
kauem kui taktikad ja tehnikad, mida saab alati ja kiirelt
olukorra muutudes kohendada. Üks markantsemaid
näiteid lähiajaloost sellise koondatud lähenemise kokkukukkumise kohta oli Ühendriikide sõjaväe 2002. aasta suurõppus “Millenium Challenge”, mis oli läbi ajaloo
suurim ja kalleim õppus, hõlmates ligi 13 000 sõdurit ja
makstes ca 250 miljonit dollarit.
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Õppusel harjutati Iraagi “vabastamist” ja ametliku versiooni kohaselt oli see edukas – Ühendriigid võitsid.
Kuid mis tegelikult juhtus, oli totaalne häving esimestel
hetkedel, mil merejalaväe legendaarne kindral Paul Van
Riper, kes mängis vastase ülemat, otsustas rünnata esimesena ja hävitas arvutiimitatsioonis enamiku Ühendriikide mereväest, peatades nii terve invasiooni. Kuidas
ta seda tegi? Piltlikult kiviaegsete meetoditega ja vältides kõrgtehnoloogilisi lahendusi. Kui Ühendriikide laevastik sisenes Pärsia lahte, algatas Van Riper mošeedest
antud signaaliga “rünnaku”, saates tsiviilväikelennukid
ja lõbusõidukaatrid hordidena enesetapurünnakule.
Laevastik oma kõrgtehnoloogilises varustuses ei suutnud tuvastada rünnakut enne, kui oli uputatud ainuke
lennukikandja ja kaks helikopterikandjat. Sisuliselt olid
Ühendriigid kaotanud enne, kui sõda algas. Seepeale
käskis kõrgem juhtkond alustada õppust uuesti. Van
Riper astus vastase ülema kohalt tagasi, sest edasine
õppus ei olnud enam “vaba mäng” ja seega ei olnud see
tema meelest enam realistlik.2
Siiski, pärast seda õppust ja mitmeid muid operatsioonilisi ebaõnnestumisi vaadati kriitiliselt üle kõrgtehnoloogilise lähenemise ülimuslikkus ja loobuti aastal
2008 efektipõhise lähenemise dogmast. Ühendriikide
ühendvägede kindral James Mattis käskis minna tagasi
“juurte juurde” ehk hoida asjad lihtsa ja selgena. 3

KUIDAS JA MILLEGA?
Doktriin annab seega strateegiale juhiseid. See moodus, kuidas me võitleme, dikteerib ka vahendid, millega
me võitleme. See annab ka juhised sõjaväe arenduseks
ja varustuse hankimiseks. Doktriinilised põhimõtted
peaksid aitama näiteks ka meie kaitseväel saada kinnitust, kas meil ikka tegelikult on vaja näiteks tanke.
Analüüsides uusi, värskelt vastu võetud julgeolekupoliitika aluseid (mis on
riigikaitseliselt käsitleoktriin koosneb seega
olulistest printsiipidest ehk tav kõrgeima doktriinina), ei ilmne paraku
põhimõtetest, mis on kõigile,
kusagilt tõsist vajadust
keda see valdkond puudujust sellise võime järtab, ühiselt arusaadavad.
gi. Selles dokumendis
kirjeldatud ohud ei pea
tõenäoliseks ettenähtavas tulevikus konventsionaalset
vaenutegevust Eesti vastu, vaid asetavad rõhu just mittekonventsionaalsete ohtude võimalikkusele.4

D

Tankid on loodud just võitlemiseks vastase soomusväe
vastu (kuid mitte ainukese vahendina) ja neist on vähe
abi mittekonventsionaalsete konfliktide korral. Selles
mõttes tundub mulle, et ambitsioon ületab kordades
kõrgeimas dokumendis kirjeldatud ohtudele vastuseismise taseme. Midagi ei oleks ju viga, kui meil oleks piisavalt raha ja inimesi igaks juhuks võimeid luua, kuid
paraku on ressursid väga piiratud.
Antud juhul tõusetuvad võimaliku soomusrelvade hankimisega mõned murettekitavad küsimused. Kas siis
tegelikult konventsionaalse sõja oht eksisteerib, ja kui
jah, siis miks on see julgeolekupoliitika alustes maha
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vaikitud? Kas see ei peaks olema kõige usaldusväärsem
dokument, ja kui see on seal maha salatud, siis mida
ülejäänut saame seal usaldada? Kui see kõrge doktriin
meid siiski ei peta, kuidas on siis võimalik meie eriti piiratud ressursside tingimustes sellest n-ö üle hankida?
Tankid ise on ju vaid jäämäe tipp võrreldes nende tagamise ja ülalpidamise kuludega. Keegi ei taha rääkida
kohustusliku õhutõrje, infrastruktuuri, treilerite, toetava personali ega harjutusalade kuludest. Mille alusel
tehakse siiski selline strateegiline hange?

STRATEEGIAD

D

oktriin ei peaks siStrateegia mõiste on levinud
tunduvalt laiemalt. Lisaks
saldama taktikaid ja
sõjalisele käsitlusele leiame
tehnikaid, mis kujutavad
ohtralt strateegiaid tsiviilendast sammsammulisi
valdkondades, nagu müütegutsemisjuhiseid.
gistrateegia, energiastrateegia, küberstrateegia, haridusstrateegia jne. Panen kirja
mõned strateegia definitsioonid.
 Üksikasjalik ja süstemaatiline tegevuskava, ka militaarteaduste haru, mis tegeleb sõjalise juhtimise
ning sõja planeerimise ja läbiviimisega (WordNet
Search - 3.0; http://wordnetweb.princeton.edu/
perl/webwn?s=strategy).
 Eesmärgi saavutamiseks kasutatav plaan või meetod
(Standing Committee on Evaluation and Accountability (2001); http://www.scoea.bc.ca/glossary2001.
htm#S).
 Alternatiiv, mis on valitud soovitud olukorra saavutamiseks ehk eesmärgini jõudmiseks või probleemile lahenduse leidmiseks. Ressursside parima
kasutamise planeerimise kunst ja teadus. Mõiste on
tuletatud kreekakeelsest sõnast kindraliameti ja vägede juhatamise kohta (Business Dictonary; http://
www.businessdictionary.com/definition/strategy.
html).
 Sõjaline strateegia on üks rahvusliku strateegia komponent, mis kujutab endast sõjalise jõu arendamise ja
kasutamise meetodit, mille abil saavutatakse riigi või
rahvusrühma eesmärke (AAP-6 (2009), NATO Glossary Of Terms And Definitions, lk 2-M-6; http://www.
nato.int/docu/stanag/aap006/aap-6-2009.pdf).
Hea strateegia järgib printsiipi, et saavutada vähima
võimaliku sisendiga maksimaalne tulem. See on teerada
kõrgeima eesmärgi saavutamiseks, ühendades meetodeid ja vahendeid, samas kulutades nii vähe kui võimalik
ja just nii palju, kui on tarvis edukas olemiseks. Strateegia
on pikk protsess, mis järgib kõige olulisemaid eesmärke.
Samas ei ole see paindumatu, vaid peab arvestama väliseid protsesse, mis võimaldab alati ootamatuste korral
kurssi parandada. Selleks tulebki appi doktriin, mis sätestab üldised raamid ja annab juhised, mille piires saab
alati ka strateegias muudatusi teha.

MILLEKS ON STRATEEGIA VAJALIK?
Toimiv strateegia põhineb (nii hetkel kui ka tulevikus)
põhjalikult analüüsitud ressursside olukorral, eesmärgi
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täitmiseks vajalike lahenduste analüüsil ning ohtude ja
muude mõjutavate faktorite tulevikuennustustel, arvestab nii realistlikku maailmapilti kui ka geopoliitilist
asukohta. Strateegia peab olema vaba emotsioonidest
ja põhinema ratsionaalsusel.5 Lühidalt öeldes, strateegia on alati suunatud lõppeesmärgi täitmisele realistlikus maailmapildis, kasutades nii väheseid ressursse,
kui on võimalik, ja just nii palju, kui on vaja.
Strateegia on seega konkreetne teekaart, kuidas jõuda
seatud kõrgeima eesmärgini doktriinis antud põhimõtteid järgides. See on sündmuste ja tegevuste arengukava. Strateegia on konkreetne plaan, kuidas, millal ja mis
vahenditega teatud tegevusi tehakse. Selleks sisaldab
strateegia sünkroniseeritud kujul mitmeid vahe-eesmärke, tähtaegu ja allstruktuuride ülesandeid. Peamine idee on kõigi tegevuste koordineerimine ja vajalike
ressursside kaasamine õigetel hetkedel. Selles mõttes ei
ole tähtis, mis tasemel strateegiat kui mõistet kasutatakse. On selleks riik, kaitsevägi, lahingukompanii, väikeettevõte või üksikisik. Et eristada selgemalt, lisan, et
riiklikus süsteemis on ametlikult kokku lepitud, et strateegia jääb riigi ja kaitseväe tasandile ja samasugust,
kuid väiksemas mastaabis lähenemist alamates üksusteks nimetatakse operatiivplaaniks ja ka operatsioonikäsuks. Vaatamata erinevale formaadile ja ambitsioonikuse astmele on idee sama – saavutada püstitatud
eesmärgid.

STRATEEGIA JA ALAMSTRATEEGIAD
Igal ratsionaalsel inimesel on tegelikult oma isiklik doktriin ja strateegia. Doktriin seisneb ambitsioonis, mida
tahetakse saavutada. On selleks teatud positsioon, materiaalne heaolu või ka moraalne rahuldus kui eesmärk.
Igaühel on oma veendumused ja põhimõtted, millega
kooskõlas kõiki tegevusi tehakse. Need moodustavadki
inimese doktriini. Konkisaks sõjalisele käsitlusele reetne plaan aga, kuidas
leiame ohtralt strateegiaid eesmärki saavutada, on
tsiviilvaldkondades, nagu
strateegia. On selleks
kõrgkooli valik ja läbimimüügistrateegia, energiastrateegia, küberstrateegia, ne, teatud ametikohale
õigel ajal kandideerimiharidusstrateegia jne.
ne, vajalike tutvuste soetamine jne. Isiklik doktriin nii aitab leida lahendusi ja
uusi võimalusi ootamatute tagasilöökide korral kui ka
juhendab planeerimatuid soodusolukordi ära kasutama ehk kohandama koostatud strateegiat.

L

On arvamusi, et strateegia kui mõiste peaks kasutuses
olema vaid mingi tõesti suure plaani puhul, kuid suurus on ju suhteline. Eesti oma geograafilises mastaabis
näiteks oleks ülekaalukale vastasele pigem taktikaliseks
probleemiks, kuigi meile on sõda strateegilise tähtsusega. Selles mõttes sõltub strateegia mõiste kasutamine
alati kasutaja vaatenurgast: kui oluline on talle püstitatud eesmärk.
Selles mõttes on strateegiad ka hierarhias. Kõige kõrgemat strateegiat nimetatakse ka suureks strateegiaks
(grand strategy).6 See võiks olla riigi kui terviku plaan ja
29

HARITUD SÕDUR
teerada põhiseadusliku eesmärgi täitmiseks. Riigisisesed süsteemid (majandus, haridus ja teadus, sõjavägi,
korrakaitse, välissuhtlus, kultuur jne) loovad oma valdkonna arendamiseks ja põhiseaduslikku kõrgeimasse
eesmärki panustamiseks alamstrateegiad. Hea grand
strategy sünkroniseerib ja koordineerib kõik sellised
alamstrateegiad. Ükski alamstrateegia ei tohi olla sõltumatu ja asi iseeneses, sest siis ei panusta see kõrgeima eesmärgi täitmisse. Valdkonna strateegia koosneb
taktikaliste eesmärkide saavutamise plaanidest, mis
jällegi on oma olemuselt samad, kuid väiksemas mastaabis. Sõjanduse (ja ka iga muu valdkonna, isegi kui
seda nimetatakse teisiti) operatiivplaan on omakorda
kui alamstrateegia, mis ühendab, koordineerib ja sünkroniseerib taktikalised tegevused kõrgeima strateegilise
eesmärgi saavutamiseks. Väikestest sammudest saab
pikk teekond suure eesmärgi poole. Kriitiline on seejuures analüüs, kuidas igal tasandil ökonoomseid, kuid samas efektiivseid lahendusi leida. Kas on tingimata vaja
tanke või saaksime samad “sammud” tehtud ka kiiretel
ATVdel liikuvate tankitõrje- ja õhutõrjepaaridega? Kas
ei peaks ka meie panema kahtluse alla konventsionaalset tarkust?

DOKTRIIN ÜLE STRATEEGIA VÕI VASTUPIDI?
On erinevaid lähenemisi. Kumb on ülim, sõltub riigist,
kultuuriruumist ja maitsest. Igal juhul on ülimaks juhiseks riigi kõrgeim eesmärk. Eesti Vabariigi puhul on see
sätestatud põhiseaduse preambulas ja rõhutatud Eesti
julgeolekupoliitika alustes: “[...] kindlustada Eesti riigi
iseseisvus ja sõltumatus, territoriaalne terviklikkus, põhiseaduslik kord ning rahva turvalisus.”7
Sellest peab lähtuma ka riigi iga valdkonna tegevus
ja lähenemine. See eesmärk on üle päevapoliitilisest
kemplemisest ja isiklikest ambitsioonidest. Lihtsustatult vaadatuna: iga meie, vormikandjate, tegevus peab
nii otseselt kui ka kaudselt toetama põhiseadusliku eesmärgi täitmist.

olemasolevatel ressurssidel ja mõjutab seega otseselt
doktriini – milliseid põhimõtteid saame endale üldse
lubada. Ei ole loogiline ju toetuda jäigale ja konventsionaalsele territooriumi hoidmisele ülekaaluka vastase
vastu, kui meil ei ole selleks piisavat inimressurssi. See
lihtsalt ei tööta, sest tühi kaevik ei kaitse.
Doktriin peaks siin seadma alternatiivsed põhimõtted,
mis tuginevad meie oma sõjateaduse (argumentatsiooni) poolt tuletatud sobivatel lahendustel. Ülekaaluka konventsionaalse vastase vastu saamiseks ei ole
meie maastikul ja oludes tõenäoliselt suurt abi ühest
tankipataljonist. Reaalse kaitse ja ka usutava
trateegia on seega konkreetne teekaart, kuidas jõu- heidutuse tagamiseks
da seatud kõrgeima eesmärgini ei ole see tõenäoliselt
argument, seega võib
doktriinis antud põhimõtteid
see olla strateegiliselt
järgides. See on sündmuste
küsitav ja lubamatult
ja tegevuste arengukava.
kallis kaalutlus, sest
ühe sellise pataljoni
kaitseks (jalaväe lahingmasinad, õhutõrje, pioneerid) ja
tagamiseks (transport, harjutusala, infrastruktuur, tehnika, hooldusmeeskond jne) tehtavad kulutused moodustavad monstrumi, mis on võrreldav jäämäe veealuse osaga. Lisaks on kõige selle efekt sõja korral rohkem
kui küsitav.8

S

Pigem tuleks meil nii doktriini kui ka strateegia tarvis
vaadata käimasolevaid konflikte ja õppida sealselt vastaspoolelt, kuidas suurriigid raskustesse panna. Jäädes
kindlaks oma väärtustele ja konventsioonides kokku
lepitule, oleks aeg pisut avardada oma arusaamist tänapäeva ja tuleviku sõjast ning olla leidlikum, võib-olla
mittekonventsionaalsem. Samas ei saa olla tankiostu
argumendiks soomusvõime hanke planeerimine sõjalise kaitse arengukavas9 – just see dokument tuleb kiiremas korras uuenenud julgeolekupoliitika valguses üle
vaadata.

VEEL TANKIHANKE NÄITEST
Joonis 2

DOKTRIINI, STRATEEGIA JA MUUDE JUHISTE SUHTED
RAHVUSVAHELINE ÕIGUS JA PÕHISEADUS
DOKTRIIN
(Ambitsioon ja printsiibid)
STRATEEGIA
(Konkreetne ja
realistlik plaan)

MÄÄRUSTIKUD ja KÄSUD
(Detailsed juhised
ja piirangud)

SISERIIKILIK ÕIGUS JA ALAMAKTID
(Toetavad ja täiendavad)
Doktriin ja strateegia on tihedalt seotud, üks täiendab teist ja siin ei saagi alati eristada selget hierarhiat.
Põhjus on peamiselt selles, et strateegia põhineb alati
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Täiendavalt, lähtudes avarast julgeolekukäsitlusest
(mille kasutamist dikteerib ka julgeolekupoliitika10)
ja viies konteksti kehtivas sõjalise kaitse strateegilises
arengukavas kirjeldatud soovimatud sõjalised kriisid Eesti vastu, võime luua just sellise kriisiohu oma
tankipataljoni hankega. Otseselt Eesti vastu suunatud
sõjalise iseloomuga kriisi võib selle dokumendi järgi
esile kutsuda Eesti riigipiiri läheduses paiknevate vägede suurendamine või ümberpaiknemine.11 Viimane on rohkem kui tõenäoline juhtuma ka juhul, kui
üks NATO riik naabri piiride läheduses oma sõjalisi
võimeid märgatavalt suurendab. Seevastu, käsitledes
pisut avaramalt ka mitteklassikalisi lahendusi, võime saavutada sama efektiga kaitsevõime igas mõttes
tunduvalt soodsamalt ja riskivabamalt. USA Naval
Postgraduate School’i professor John Arquilla näiteks
kirjeldab huvitavalt “sülemitaktika” (“swarming” tactics) edukust, kus soovitab isegi suurriikidel kaaluda
võimalusi taktikaks põhimõttel “väikesed, kuid palju”.12 Seda enam peaksid seda kaaluma väikeriigid.
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Tänapäevastes sõjandusteooriates võib leida mitmeid
huvitavamaid ja ökonoomsemaid lahendusi, kui seda
on need, mis esinevad jäigalt ajaloolises käsitluses.

LÜHIDALT

Lõpetuseks märgin seoses tankide näitega, et mul ei
ole midagi isiklikku tankide vastu, vaid püüdsin rõhutada emotsioonivaba kriitilise analüüsi vajadust,
sest just see on minu arvates meie süsteemide nõrk
koht. Siinkohal kordan sarja esimeses osas esitatud
üleskutset kaasamõtlemisele ja oma mõtete kirjalikule saatmisele (rene.toomse@mil.ee) meie riigikaitse paremaks arendamiseks. Igaühel on sõnaõigus,
sest see on meie ühine riik, mida peame suutma koos
kaitsta. KK!
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ÕNNISTATI JÕGEVA MALEVA UUS LIPP
aiuse kirikus õnnistati 2. mail Kaitseliidu Jõgeva maleva
uus lipp. Lipp oli valmis juba mullu ja sellega osales malev ka Jõgeval võidupüha paraadil, aga sobivaimaks lipu
õnnistamise ürituseks valiti tänavune heategevuskontsert “Uskuge valgusesse” Laiuse pühakojas. Pühitsemistseremoonia viis läbi Kaitseliidu peakaplan major Aivar
Sarapik, teda assisteerisid Palamuse koguduse õpetaja,
Jõgeva maleva kaplan lipnik Jaan Nuga ja Laiuse õpetaja,
Jõgeva malevkonna kaplan nooremleitnant Raino Kubjas.
Tseremoonial viibisid ka Kaitseliidu ülem kolonelleitnant
Raivo Lumiste ja Jõgeva maavanem Viktor Svjatõšev,
Noorte Kotkaste peavanem Silver Tamm ja Kodutütarde
peavanem Angelika Naris. Mälestusnaela lipuvardasse
lõid Kaitseliidu ülema, maavanema ja malevapealiku kõrval endine maavanem Aivar Kokk, Naiskodukaitse Jõgeva
ringkonna esinaine Aive Soolepp, endine malevapealik
Ants Nurk, Laiuse rühma noorkotkas Kristo Kreek ja kodutütar Kristi Kreek ning maleva teavituspealik Ülo Pärn.
Uue lipu põhielemendiks on maleva rinnamärk. Rinnamärgi rist sarnaneb mõneti Kuperjanovi pataljoni teenetemärgiga, meenutades Vabadussõja-aegset Jõgeva kaitseliitlaste ja toonase partisanipataljoni sidet. Partisaniks
läks vabatahtlikuna või mobiliseeriti suur osa praeguse
Jõgevamaa alal asuvast toonasest Kaitseliidust.
Laiuse kirikuga seob Jõgeva malevat veel üks tärmin. 85
aastat tagasi, 30. augustil 1925 õnnistati Laiuse kirikus
Kaitseliidu Jõgeva malevkond ja piiskop Kukk andis üksusele kaasa jumaliku õnnistuse kodukaitsja teele. Seejärel
peeti lähedaloleval nurmel mitmesajamehelise malevkonna paraad, mille võttis vastu Kaitseliidu esimene ülem kindral Ernst Põdder. Paraadi juhatas valgel hobusel ratsutav
malevkonnapealik, Vabadussõja-aegne Kuperjanovi partisanisalga ratsaüksuse ülem kapten Karl Tiimann. Paraadilt
suunduti rongkäigus kalmistule Laiuse kihelkonnast Vabadussõjas langenute mälestusmärgi avamisele. KK!

EESTI SÕJAMEESTE KOKKUTULEK
10. juulil 2010 Toris

KAVA
Kell 10–10.45 registreerimine
Kell 11–12 jumalateenistus Eesti Sõjameeste Mälestuskirikus
Kell 12–12.30 pärgade asetamine Vabadussõja ausambale Tori kalmistul
Kell 12.30–13 kaitseväeline jalutuskäik
Kell 13 kokkutuleku avamine, tervitused, registreeritud sõnavõtud
Kell 13.30 kontsert, lahingutehnika näitus
Kell 14–15 lõuna. Kontsert jätkub
Kell 16 kokkutuleku lõpetamine
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“Keset kuuma suve näha
talvepilti on ehk veider,
kuid viis nädalat väldanud
sõduri baaskursus algas
jaanuraris ja lõppes mais.
Ning kui esialgu tundus
mõte saada sõduriks ka
veider, siis sõduri nad
minust ometi tegid ja ma
olen võimsa kogemuse
võrra rikkam,” kinnitab
kaitseliitlane Gea Dello.

...ja minust sai sõdur
Tekst: GEA DELLO,
Kaitseliidu Alutaguse maleva malevlane

T

änavusest Kaitseliidu Alutaguse
maleva sõduri baaskursusest
(SBK) ehk siis uue nimega Kaitseliidu tegevliikme sõdurioskuste
baaskursusest (TSOBKkl) võttis osa
25 Kaitseliidu liiget, osa neist oli
Viru malevast. Koos minuga osales kursusel sel aastal kuus naist.
Naljatledes ütlesin mehele kodus,
et sõjavägi pidavat poistest mehed
tegema, eks SBK tee siis minust
sama. Kokku viis nädalavahetust
väldanud sõduri baaskursus algas
jaanuaris ja lõppes mais sõdurieksamiga.

ALGUS TULI ÜLLATUSTEGA
Juba SBK esimesel nädalavahetusel,
kui kaks kätt taskus Jõhvi Kaitseliidu
majja sisse astusin, sain aru, et lihtne see olema ei saa. Mulle väljastatud Rootsi vorm oli liialdamata
öeldes kõva mitu numbrit suurem
kui tarvis ja nr 41 sõdurisaapad ei
tahtnud minu nr 36 jala otsa kuidagi sobida. Aga sõduril ei ole sellist
asja, nagu liiga suured saapad, on
lihtsalt kehvasti kinnitatud saapad,
tehti mulle kiiresti selgeks. Viriseda
polnud mõtet, seega nöörisin jala32

nõud kõvasti kinni ja pühapäeva
hommikuks oli kabariiditunnetus
juba nii hea, et suutsin nendega
isegi treppidel ilma kukkumata
joosta.

RASKED RAKMED JA SÜGAV LUMI

Kursuse teine nädalavahetus algas
reede õhtul Jõhvi külje all maastikul
kaardi ja kompassiga lumehangedes
orienteerudes. Öörahu saabus sel
SBK esimesel nädalavahetusel õppi- korral väga hilja. Järgmisel hommisin tundma massihävitusrelvi, sain kul sooritasin endalegi üllatuseks
teada, mis on topograafiline kaart veatult relvaeksami teoreetilise osa.
ja et kompass pole varustuses mit- Seejärel algasid tunnid: kaitseväe ja
te lihtsalt moe pärast. Vähemtähtis Kaitseliidu õpe, riviõpe, pioneeriõpe,
polnud esimesel nädalavahetusel side, rännak, leppemärgid ja nende
alanud riviõpe ning loomulikult edastamine ning muidugi sõdurivarelva- ja laskeõpe, mis tähendas rustuse ja seljakoti pakkimine, mis
seda, et tutvustati erinevaid relvi jäi ka kohe eriliselt meelde. Nimelt
ning sain esmakordselt käes hoi- sain oma rakmeid korda viis kompda oma uut “nunnut” – õlist tilku- lekteerida, sest avastasin, et mul oli
kaks ühesugust tasvat automaati AK-4.
õduril ei ole sellist
kut ja paar vajalikku
Keegi oli selle minu
asja, nagu liiga suured
taskut hoopis puudu.
tarvis liiga hoolega
sisse määrinud ja
saapad, on lihtsalt kehvasti Aga jaoülem muudkui
muigas ja omast arust
karta on, et meelega.
kinnitatud saapad, tehti
lohutas, kui ütles, et
Relva lahtivõtmine
mulle kiiresti selgeks.
seda paremini meelde
ei olnud keeruline,
jääb. Tuleb tunnistasamas selle puhastamine võttis esimesel korral üsna da, et jäigi.
palju aega. Iga kord, kui relva kontrolliks jaoülemale ulatasin, leidis ta Kolmandal baaskursuse nädalal
kusagil veel natuke mustust ja jälle omandasime teadmisi välisriikide
tuli hakata lappi liigutama. Relva struktuuridest ja tehnikast, välikokkupanek polnud ka kuigi raske, hügieenist, toitumisest välitingiaga olgem ausad: see relvalukk on mustes, laagrirutiinist. Õppisime
tehtud ikka pisut helgematele pea- koostama tulekaarti ja määrama vahemaid. Saime teada, kuidas liikuda
dele kui minu oma.

S
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varjatult ja ületada takistusi, ning
õppisime jao ja üksikmehe edasiliikumise mooduseid. Tänavune talv
meid kahjuks ei soosinud ja lund oli
Jõhvis veel peaaegu rinnust saati.
Minul kui kergel inimesel oli joosta, kõndida ja hiilida lihtne, ma ei
vajunud läbi lume, aga näiteks madalroomamine nõudis suhteliselt
suurt pingutust. Roomasin ennast
kellegi lumme astutud auku kinni
ja sealt välja saada polnudki lihtne.
Esmaspäeva hommikul tööle minnes avastasin üllatusega, kui palju
erinevaid lihaseid on ühel inimesel,
mis nüüd kõik korraga valutasid.

MUGAVAD SÕDURISAAPAD JA TÜLIKAD
PUTUKAD
Baaskursuse eelviimasel nädalavahetusel oli meditsiiniõpe ja tuli läbida juba traditsiooniks kujunenud
kindral Tõnissoni rännakjooks. Sellel rännakjooksul osalesin esimest,
kuid kindlasti mitte viimast korda.
Vaatamata sellele, et rada oli raske,
relvarihm soonis valusasti õlga, päike paistis lagipähe, higi voolas ojadena ja kusagil 20 km pikkuse rännaku
poole peal, ühel järsul ja liivasel tõusul lõi kramp vasakusse sääremarja, lõpetasin teekonna heatujuliselt
ja järgmisel aastal lähen kindlasti
uuesti – tulemust parandama.
Umbes kuu aega enne rännakut
olin soetanud endale ka uued sõdurisaapad ja olin neist nii suures vaimustuses, et loomulikult pidin neid
ka töökaaslastele näitama. Nemad
muidugi kujutasid ette, et tellisin
endale mingid viimase moe järgi
tehtud kõrge kontsa ja pika säärega
kevadsaapad ning minu uusi Magnumeid nähes oli kommentaar:
“Naine, sa ei ole normaalne!” Normaalne või mitte, aga rännakul ei
saanud ma ühtegi villi varvastele ja
tegemist on mugavaimate saabastega, mis mul kunagi üldse on olnud.
Nagu juba alguses ütlesin, lõppes
meie kursus sõdurieksamiga välitingimustes. Ilm oli imeilus, päike
paistis, sääski ja muid putukaid, sh
puuke oli palju. Saime teha praktikas läbi kõik, mida olime õppinud:
rajada laagri, püstitada telke, teha
ringkaitset, moondada ja varjuda,
rajada sideliini ja miinivälja. Õppisime tegevust mineeritud alal ja
KAITSE KODU! NR 4’ 2010

kaevasime üksikvõitleja kaevikut.
Maa oli savine ja mitu korda tuli
tahtmine labidas nurka visata. Ma
ei tea, millest mõtlevad sõdurid
kaevikut kaevates, aga minul tekkis
küll ühe külma õlle igatsus.

SÕDURI NAD MINUST TEGIDKI
Viimasel nädalavahetusel sooritasime relvaeksami praktilise poole, st
käisime lasketiirus laskmas ning saime heita õppegranaati ja lõhkepaketti. Mind kui ikka veel liialt rõõmsa
näoga “sõdurit” pandi rühmale õppegranaate, nende sütikuid ja lõhkepakette välja jagama. Loopisid nad
neid sealsamas minu lähedal ja mul
ei jäänud muud üle, kui vapralt ära
kannatada ning viimasena oma korda oodata. Siit moraal: kunagi ei tohi
olla liialt entusiastlik.

Meest nad minust baasväljaõppel
küll ei teinud, aga loodan, et sõdur
minust siiski sai. Sain põneva kogemuse, palju uusi teadmisi ja nii mõnegi uue tuttava, nii et lausa kahju
oli lahkuda. Rääkisin kursusejuhendajale, et äkki oleks võimalik mind
kuidagi läbi kukutada, et saaksin
järgmisel aastal jälle tulla, aga siis
juba märksa targemana.
Tänan huvitavate, õpetlike ja meeldejäävate TSOBKkl-i nädalavahetuste eest kursusejuhendajat veebel Hannes Graubergi, kõiki muid
juhendajaid, kursuse korrapidajat,
jaoülemaid ja muidugi kokkasid,
kes hoidsid kõhud täis ja meele
rõõmsa. Suur aitäh ka kõigile rühmakaaslastele, kes olid alati abivalmis ega lasknud tujul kordagi langeda. KK!

Laiuse kodutütred esindasid Jõgevamaad Ernakesel.

Jõgevamaa noorte luurevõistlus 2010

J

õgevamaa Noorte Kotkaste ja Kodutütarde järjekordne luurevõistlus peeti 15. ja 16. mail Pala vallas Sõõrul. Osales 18 võistkonda: 17 Jõgevamaalt
ja üks külalisvõistkond Kaitseliidu Tartu malevast. Eesmärk oli pakkuda
noortele huvitavat ja mitmekülgset, võimeid ja oskusi nõudvat võistlust.
Võistlejatel tuli kahe päevaga käia läbi linnulennult 30 km, millel leidus erinevaid kontrollpunkte: miiniväli, takistusriba, sõlmed, laskmine õhkrelvast,
kauguste määramine, ööbimiskoha valmistamine, paadiretk, kiiretapp, esmaabi, peidetud asjade leidmine, vaenlase tagala kaardistamine, lõkke tegemine,
vibulaskmine. Võistkondades oli neid lapsi, kes on pika luurevõistluste “staažiga”, aga ka neid, kes läksid rajale esmakordselt. “Vaenlaste” osa etendasid
Jõgeva maleva kaitseliitlased, kellest enamik kuulub võitlusgruppi. Peakohtunik oli Meelis Mitt. Kõik võistkonnad said ülesannetega hakkama. Võistluse
korraldasid Jõgeva maleva noorteinstruktorid Olga Jürma ja Kristian Vaarpuu.

HELI KEIV, Torma rühma juhendaja, Naiskodukaitse Jõgeva ringkonna
propagandarühma liige
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Sakala naiskodukaitsjad viisid rahva seiklema
Tekst: LEMBE LAHTMAA,
Naiskodukaitse Sakala ringkonna
tegevliige

N

aiskodukaitse Sakala ringkond
korraldas 15. mail orienteerumismängu “Sakala seiklus
2010”. Matkarada oli umbes 13 km
pikk ja kulges ümber Viljandi järve, enamasti terviserajal. Tahtsime
pakkuda seiklusmängul osalemist
nii linnaelanikele kui ka noorkotkaste ja kodutütarde rühmadele.

Ilm soosis meie üritust – päike paistis soojalt. Start ja finiš olid Viljandi
järve ääres vetelpäästejaama platsil.
Võistkondadel oli ülesanne kaardi
abil läbida üheksa kontrollpunkti,
kus oli vaja näidata matkatarkusi, osata anda esmaabi, lahendada
ajalooülesanne, olla osav toitlustuspunktis ning teistes üllatusülesannetes. Raja läbimise kiirust me ei
arvestanud, olulised olid kontrollpunktidest saadud punktid. Finišis
oodati võistlejatelt enda meeleolukat tutvustamist.
Kaasasime mikrofoniga naljasaates
“Kuldsuu” osalenud Juku Salumäe,
kes oli oma humoorika ja ladusa sõnaga suureks abiks.

Foto: PIRET TAIM

NIMI VÕIB SAADA SAATUSLIKUKS

Orienteerumismängu ”Sakala seiklus” stardijoonel on võistkond Kuldne Lohe, kes pälvis kokkuvõttes parima perekonna tiitli.
terviserajalt, mis kulgeb ümber järve, oli meie arvates võimatu eksida,
tegi võistkond Lost võimatu võimalikuks ja eksiski ära.

IGAÜKS SAAB OLLA MILLESKI PARIM

Võistkond Turban oli vapper ja ainukene, kes startis rajale eelregistreerimata. Noored olid tulnud järve äärde ujuma ja mõnusalt aega veetma.
Nähes, et toimumas on midagi põEsimene võistkond startis rajale nevat, uurisid nad kohe, kas ka nekell 10, järgmised lähted anti iga mad saaksid osaleda. Lubasime nad
viie minuti tagant. Rajale ootasime rõõmuga rajale. Võistkonna nimi aga
kolme- kuni viieliikmelisi võistkon- olla sündinud sellest, et neljaliikmedi, ent teele läks ka
lise võistkonna ainsal
õistkond Turban oli vapper neiul olnud juuksed
mõni paar. Igaühele
ja ainukene, kes startis ra- ujumisest märjad ja
anti välja võistlejajale eelregistreerimata. Noored ta oli seetõttu rätiku
kaart, mis kinnitati
seljale.
Võistlejaolid tulnud järve äärde ujuma pähe turbaniks keekaartidele oli lisaks
ja mõnusalt aega veetma.
ranud.
tekstile
“SAKALA
SEIKLUS 2010” kirjutatud ka võist- Meil oli hea meel, et osalesid pekonna nimi, mille panid rühmale red ja lapsed ning täiskasvanute
osalejad ise. Võistkonnanimesid oli võistkonnad – kokku oli võistkondi
väga lustakaid nagu, nagu Turban, kuusteist. Eriauhinnaga tunnustaHäkkinen, Põõsapoisid, Tudengid, sime pärast võistluse lõppu noorLost jne.
kotkaste Tamme rühma võistlejat
Maario Röslerit, kelle kaaslased
Nime Lost peale viskasime juba seekord kahjuks starti ei jõudnud.
stardis nalja, et kuna nende nimi Poissi aga kiitsid paljude kontrolleesti keeles tähendab kaotatud, siis punktide kohtunikud tubliduse ja
nad vast plaanivadki eksida. Kuigi nutikuse eest.

V
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Lõbusas ja tihedas konkurentsis
osutus parimaks võistkond IRL
koosseisus Kati Kuusk, Kristi Kuusk,
Mairo Pukk ja Thea Leimann, kes
kogus kontrollpunktides 94 punkti
105 võimalikust. Teise koha sai 92
punktiga võistkond Roosad (Kaire Toobal, Maire Lillemets ja Riina
Metsoja). Kolmandale kohale jäi
viieliikmeline Lost (Gerda Kont,
Kristi Kõpp, Ranno Kont, Veiko Berggrunfeld ja Meelis Viisut). Parima
perekonna auhind läks võistkonnale Kuldne Lohe (Vaire, Kermo, Kedi
ja Jaanus Pitk). Parima meekonnatöö eest tunnustati võistkonda Nuia
Mulgid (Kady Mäesalu, Kelli-Sandra Hartõkainen, Tereese Tammaru
ja Kristina Lullu).
Kõigile seiklusmänguraja läbinutele riputati kaela puust medal, mille
meisterdasid Noorte Kotkaste Sakala maleva pealik Roman Aver ja
Kaitseliidu Sakala maleva tagalaülem Enno Teiter, medalite kirjutas
teksti naiskodukaitsja Ele Lehes.

TELGITAGUSTEST TEGEMISTEST
Korraldajatena alustasime ürituse
ettevalmistusi juba märtsis. Kõigepealt nuputasime üritusele nime
ja mõtlesime, milliseid ülesandeid
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Aprillis jagasime infolehti haridusmessil, saatsime pressiteated koolide huvijuhtidele, viisime plakatid
keskkoolide ja spordikooli stendidele. Ürituse eesmärgiks seadsime
Naiskodukaitse ja tervislike eluviiside propageerimise ning oma organisatsiooni tegevuse tutvustamine
linnarahvale.
Ürituse tagasisides mainiti ära toredaima ülesandena muna viskamist
toitlustuspunktis ja raskeimaks peeti kannatanu asetamist stabiilsesse

Foto: URVE LOIT

osalejatele rajal pakkuda. Eesmärk
oli, et ülesanded kontrollpunktides
oleksid lustlikud ja huvitavad ning
Naiskodukaitse või Kaitseliiduga
seotud. Korraldajatena panime paika kontrollpunktide teemad, aga
iga kohtunik ise pakkus välja oma
punkti ülesande. Järgmistel korraldajate kokkusaamistel arutlesime
juba kooskõlastuste, rajakaardi, eelregistreerumise, kontrollpunktide
tähistamise, auhindade, ühise särgi
tellimise, hindamise jms teemal.

Orienteerumismängus tuli läbida üheksa kontrollpunkti. Kuuendas kontrollpunktis tuli panna
erineva pikkusega kaikad alusele nii, et nad näiksid ühe pikkustena.
külgasendisse (ehk traumaasendisse) meditsiinipunktis. See, et osalejad hindasid seiklusmängu meeldivaks ja lubasid sellisest osa võtta ka
järgmisel korral, innustab meid.
Korraldajatega saime mõni päev
pärast üritust taas kokku. Tegime
kokkuvõtted, arutlesime läbi aren-

damist vajavad küsimused ja tõdesime: üritus õnnestus ja oli korraldamisvaeva väärt. Lisaks kordaläinud
päevale valmistas meile rõõmu see,
et neli naist tahtsid pärast seiklusraja läbimist liituda Naiskodukaitsega. Kindlasti korraldame seiklusmängu järgmisel aastal, aga kus ja
mismoodi, on esialgu saladus. KK!

Viru naised tutvusid kodumaa väärtustega
Tekst: VELLI EHASALU

V

iru ringkonna naiskodukaitsjad viisid 16. mail Ida-Virumaal Aseri vallas läbi Ida-Virumaa keskkonnaameti
Iisaku kontori eestvedamisel ja koostöös MTÜ Kõrtsialuse Küla Seltsiga koostatud saviprogrammi, kus osales tosin huvilist. Tegemist oli ühepäevase ettevõtmisega,
mille raames külastati Aseri savimaardlaid ja tellisetehast,
tutvuti savi omaduste ja kasutusvõimalustega ning matkati Aseri valla külades.
Päev algas ekskursiooniga Aseri asulas, kus giidid tutvustasid vaatamisväärsusi ja andsid ülevaate Aseri ajaloost. Aleviku südames on palju nõukogudeaegset pärandit. Suur osa elamuid on armetus seisukorras. Siiski
on Aseri äärealadel küllaga rohelist ja meelde jäi ka
vastne väike õigeusu puukirik.
Ekskursioon suundus Wienerbergeri tellisetehasesse.
Kõigepealt tegime väikese matka savimaardlatesse, kus
räägiti savi tekkest ja kaevandamisest. Tehases tegime
tutvust erinevat värvi telliskividega ja vaatasime nende
valmistamist.
Pärast õpetlikku osa läksime küla seltsimajja, kus uudistasime 1996. aastast tegutsevat ajalootuba. Lõunasöögi
ajal tutvustati savi raviomadusi ja jagati koduseid retsepte, kuidas savi võimalikult hästi oma ilu ja tervist teenima
panna.
Täiskasvanutele pakuti võimalust savikrohviga kätt proovida, lapsed said samal ajal voolida. Oma kunstiteose ja
kotikese savi sai koju kaasa viia. Pärast nii tõsiseid tege-
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Saviprogrammis osalenud lapsed voolimishoos.
misi käidi püramiidis, kus viibimine olevat savile sarnaselt tervist taastavate omadustega.
Päev jätkus matkaga matk Aseri valla külades. Nähtud said
paekallas, metsapunkrid, vana külakaev ja kari kohalikke
lambaidki. Ürituse väärtuse võttis kokku Naiskodukaitse
Viru ringkonna liige Kristel Kitsing, märkides, et huviretk
laiendas silmaringi ja näitas Eestimaa mitmekesisust, sest
lisaks savi kasulikkusele tutvustas külaseltsi matk ka korraldajate kodukandi loodust ja ajalugu.
MTÜ Kõrtsialuse Küla Seltsile oli see juba teine kord korraldada üritus naiskodukaitsjatele. Esimesest ekskursioonist said osa Alutaguse naised. Kes on kolmandad? KK!
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Saare maakonna aasta ema 2010 on

Anu Rannama
Tekst: RITA LOEL,
Naiskodukaitse Saaremaa ringkonna
esinaine, Saarte Hääle ajakirjanik

E

Foto: PEETER KUKK/SAARTE HÄÄL

madepäeva eel, 7. mail kuulutas Naiskodukaitse Saaremaa
ringkond Kuressaare linnuse
kapiitlisaalis välja tänavuse Saare
maakonna aasta ema, kelleks on
viie poja ema ja kolme lapselapse
vanaema, Kuressaare täiskasvanute
gümnaasiumi matemaatikaõpetaja
Anu Rannama.

TUGEV TRADITSIOON
Saare maakonna aasta ema valib
Naiskodukaitse Saaremaa ringkonna juhatus, kes seekord kutsus otsust tegema ka maavanem Toomas
Kasemaa, Saaremaa Omavalitsuste
Liidu juhatuse esimehe Kaido Kaasiku ning Saaremaa naiste ümarlaua koordinaatori Laine Tarvise.
“Valik oli väga keeruline, sest laual
olid 17 fantastilise ema toetuskirjad,” märkis Naiskodukaitse Saaremaa ringkonna esinaine Rita Loel,
lisades, et kindlasti ei olnud see
otsus objektiivne, sest kusagil ei
ole mõõdupuud, mille järgi saaks
öelda, et üks ema on teisest parem.
Tunnuskirja, millele kirjutavad alla
Naiskodukaitse Saaremaa ringkonna esinaine ja maavanem, andis üle
maavanem. Naiskodukaitsjate ja
kodutütarde ühistööna valminud
traditsioonilise kingituse lapiteki
andsid üle Rita Loel ja Kodutütarde
Saaremaa ringkonna vanem Raili
Nõgu.

NELJAS AASTA EMA
Õnnitlejate nimekiri oli pikk. Anu
Rannamad olid tulnud õnnitlema
nii tema tööandja, Kuressaare täiskasvanute gümnaasiumi direktor
Ly Kallas (tema oli muide ka see, kes
naiskodukaitsjatele oma vahvast
töötajast ja toredast emast kirjutas),
Kuressaare linnapea Urve Tiidus,
ürituse patroon Dagmar Mattiisen,
36

Saaremaa aasta ema 2009 Marit Tarkin õnnitleb tänavust aasta ema Anu Rannamad.
2009. aasta maakonna aasta ema
tiitli saanud Marit Tarkin ja aasta
isa 2009 Peeter Paomees ning Kaitseliidu Saaremaa maleva pealik major Toomas Luik, erakondade kohalikud esindused ja toetajad (OÜ
Tooberfest, Kuressaare Linnateater,
Saaremaa Noorte Naiste – Noorte Meeste Kristlik Ühing, ajalehed
Saarte Hääl ja Meie Maa).
Naiskodukaitse Saaremaa ringkond tänab kõiki toetajaid ja aasta
ema meelespidajaid. Lisaks eelnimetatutele Saaremaa muuseumi

ja Kuressaare muusikakooli väikesi
viiuldajaid õpetaja Laine Sepa juhendamisel. Saare maakonna aasta
ema konkursi ja tänuürituse meediapartnerid on raadio Kadi ja ajaleht Saarte Hääl.
Anu Rannama on neljas Saare maakonna aasta ema. Varem on tiitli saanud Kihelkonna talupidaja Monica
Kallas, Võhma raamatukoguhoidja
Liili Ader ja Kuressaare gümnaasiumi
emakeeleõpetaja Marit Tarkin. Muide, kokku on maakonna aasta emadel 14 last (7 tütart ja 7 poega). KK!

LÜHIDALT
ALUTAGUSE NAISTE VÕIDUSEERIA KATKES

N

aiskodukaitse üleriigiline laskevõistlus spordirelvadest on iga-aastane tava.
Alutaguse ringkond on olnud sellel võidukas neli aastat järjest. Tänavu aga
viis võidukarika koju hoopis Järva ringkond. Alutaguse võistkond saavutas teise koha. Naiskodukaitse Alutaguse ringkonna instruktor Elle Vinni ütles, et on
oma ringkonna naiste üle ikkagi uhke. “Oleme saanud juba kaks rändkarikat
oma ringkonnale, sest meie naised on kahel korral kolm aastat järjest olnud
võidukad. Üks aasta vahepeal teine koht saada annab ka teistele ringkondadele võimaluse veidi võidurõõmu maitsta. Oleme laskespordis tänu Narva naistele edukad juba kaheksa aastat,” rääkis Vinni.
Naiskodukaitse Järva ringkonna instruktor Tiia Mettus kinnitas, et temagi on
oma ringkonna naiste üle uhke. Järva ringkonna võidukasse naiskonda kuulusid Liis Koger, Mari-Ann Piibeleht, Kristina Kask ja Maire Arro. KK!
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Naiskodukaitsjate eestvedamisel valiti
Järvamaa aasta ema
Tekst: TAIVE KUUSE, nooremleitnant

Resa Tiitsmaa valmistatud
nuku, mis on aasta ema
nägu ja mille kleiti kaunistab üheksa kaunist lille
– tähistamaks sümboolselt Aile Pendi üheksat
last. Lisaks on aasta emal
võimalus koos kaaslasega veeta aega Jäneda lõõgastuskeskuses. Ka kingiti
talle ilu- ja tervisesalongi
Eleen kinkekaart.

N

aiskodukaitse Järva ringkond
koostöös Järva maavalitsusega
korraldas tänavu esmakordselt Järvamaa aasta ema konkursi.
Emadepäeval Paide kultuurikeskuses peetud kontserdil kuulutati
Järvamaa aasta emaks üheksa lapse
ema Aile Pent.

ÜHEKSA LAPSE EMA

Aile Pent tunnistas, et valimine aasta emaks tuli talle üllatusena. “Olen
väga liigutatud ja tänulik. Jalad värisevad veel praegugi ja raske on
leida sõnu – nii suured olid üllatus
ja rõõm,” tunnistas Aile Pent pärast
tseremooniat.

Järvamaa aasta ema konkursile esitati 11 kandidaati kogu Järvamaalt.
Kõik nominendid olid
palutud koos peredega
emadepäeva kontserdile ning neid tänati lillekimbu ja meeleolukate
hetkedega
kontserdile
järgnenud
kohvilauas.
Aasta ema konkursi korraldas
Naiskodukaitse
Järvamaa aasta ema – üheksa lapse ema Aile Pent.
Järva ringkond koostöös
maavalitsusega. Konkurlapsele ja ei katke kunagi. Selle ar- si hindajatekogusse kuulusid Järva
mastuse viime meie, emad, endaga maavanem, kolm naiskodukaitsjat
ja kolm Järvamaa aktiivset ühiskaasa igavikku,” sõnas Oraste.
konnategelast. Emadepäeva kontJärvamaa aasta ema Aile Pent sai serdi kava pani kokku spordiklubi
kingituseks Järvamaa kunstniku Hotsport. KK!
Foto: TAIVE KUUSE

Ema kandidatuuri konkursile esitanud tütre Ave Pendi sõnul on
Aile lihtsalt maailma parim ema.
“Minu ema on väga suure südamega inimene ja suutnud viimased 18
aastat, abikaasa surmast saati, üksi
üles kasvatada üheksa last ja olnud super vanaema oma kümnele
lapselapsele,” kirjutas Ave Pent. Ta
lisas, et emal on jagunud soojust ja
abivalmidust kõigile. “Ema on suutnud meid kõiki korralikult koolitada ja me saame oma elus edukalt
hakkama emalt kaasa saadud elu
põhitõdedega. Ema on alati andnud endast maksimumi, et lapsed
ja lapselapsed saaksid elus valida
meelepärase ja samas õige tee,” kirjutas Ave Pent.

EMADEPÄEVAL MÕELGEM ARMASTUSELE
Järva maavanem Tiina Oraste lausus
kontserdil peetud kõnes, et emadepäev on päev, kus võiks mõelda
kõige tähtsamale – armastusele.
“Armastus on väga mitmetahuline
tunne ja seda on väga raske üheselt ning ammendavalt kirjeldada.
Armastus on tundeline ja mõtteline side. Emaarmastus on neist erinevaist tahkudest kõige tugevam,
kõige võimsam, kõige ilusam. See
tunne saab osaks veel sündimata
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Naiskodukaitse Järva ringkonna esinaine Kaire Lõhmus (paremal) teeb hetke pärast teatavaks, kes saab esimeseks Järvamaa aasta ema tiitli kandjaks.
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Rapla ringkond talgutel ehk
Sipelgatel on tõepoolest raske elu

I

gaühel oli võimalus panustada
isamaa ilu hoidmisse ja Eesti elu
paremaks muutmisse talgupäeval “Teeme ära”. Naiskodukaitse siseveebis ja listides kutsuti liikmeid
üles hakkama Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) talgujuhtideks ja lööma ühiselt käed külge
riigimetsa korrastamisel. Liikmete
veenmise katsed jäidki suuremalt
jaolt hüüdja hääleks kõrbes ja enamik tublisid naiskodukaitsjaid otsustas talgupäeval omaenda õues
või kodukülas korda luua. Rapla
ringkond oli ainus, kes üleskutsest
kinni haaras ja talgupäeval, 1. mail
riigimetsa alal “ära teha” otsustas.

MATKARADA PUHASTAMAS
Talgupäeva udusel hommikul kogunes Rapla raudteejaama seltskond end ilmast mitte heidutada
laskvaid naiskodukaitsjaid, nende
pereliikmeid ja sõpru, et võtta ette
jalgrattasõit Jalase maastikukaitsealale. See osa seltskonnast, kes
hommikul aknast tibavat vihma
vaadates veel kaalus, kas ikka minna
talgutele või mitte, ning need
naiskodukaitsjad, kelle peres
ka väiksemaid lapsi, jätsid kevade tervitamisena mõeldud
rattamatka vahele ja kohtusid
vihma trotsivate vaprate ratturitega talguplatsil. Mina kuulusin selle teise osa hulka, sest nii
ahvatlevana kui värskes õhus
väntamine ühele kontorirotile
ka ei tundu, pean tunnistama,
et pole juba 15 aastat jalgrattaga sõitnud ega julge liialt ka uskuda vanasõnasse, et rattasõit
ei unune kunagi.
Kohale jõudnud, jagas vahva
talgujuht, Naiskodukaitse Rapla ringkonna liige Aive Küünarpuu laiali hunniku töökindaid
ja näitas otsa kätte. Naised
ja mehed, suured ja väikesed
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hakkasid kõik üheskoos matkarada
puhastama. Esialgu oli tõepoolest
tegu rajaga, millel vedeles mahalangenud puid ja oksaräga, hiljem
oli tegu peamiselt risti ees oleva võsaga ja rada oli selle alt üsna raske
leida. Panime siis käed külge ja saagisime, raiusime ning vedasime sülemite kaupa oksi ja peaaegu palke
metsast välja tee äärde.
Mina olin vedajate seltskonnas. Ei
tea, kas oli viga linnalapse kehvades oskustes või oli kirves nüri, aga
minu jõukatsumine ühe rajale langenud tõrksa pajuga lõppes paju
võiduga ning kerge piinlikkustundega otsustasin, et igaüks tehku
seda, mida ta paremini oskab. Mina
oskasin paremini oksi vedada.

NAGU TÖÖKAS SIPELGAPERE
Esialgu lendas töö nagu lepse reega
– ühed muudkui raiusid ette ja teised
muudkui tassisid välja. Talgujuht
tegi lõket ja lootust oli, et ühel kaunil hetkel saab lõkkel tehtud putru
süüa. Kõigil oli meel rõõmus ja uue
oksakoorma järele tõtates naeratati
teel vastutulevale teisele vedajale
laialt. Algul sugugi mitte kontimurdvana tundunud töö muutus mõne

tunni möödudes üsna koormavaks,
sest jõudsime raja puhastamisega
järjest kaugemale, mis tähendas ka
seda, et teekond okstega ja tagasi
uute okste järele muutus pikemaks
ja pikemaks. Enam nii laialt ei naeratatud. Uue oksahunniku järele ei
mindud enam tõtates, vaid vantsides.
Vaatasin kõiki neid vastutulevaid
puukoormaid järel või õlal vedavaid naiskodukaitsjaid ja mõtlesin,
et küll on sipelgatel raske elu. Just
sipelgaid see kõik mulle meenutas
– väikseid töökaid sipelgaid, kes
suure koorma all vankudes, endal
jalad risti, eesmärgi poole tõttavad.
Eesmärgini jõudnud, viskavad nad
koorma maha ja tõttavad kiirelt uue
järele.

RAHULDUS TEHTUD TÖÖST
Pärast tunde kestnud tõhusat tööd
ja üsna pikas ulatuses puhastatud
matkarada heitsime tööriistad kõrvale ning läksime talgujuhi valmistatud putru ja koduleiba mekkima.
Küll oli uhke tunne mööda puhast
rada talguplatsi poole kõmpida ja
oma kätetööd vaadata. Talgusööki
nautides vaatasin väsinud naiskodukaitsjaid, nende mehi, lapsi
ja sõpru ning mõtlesin taas sipelgatele. Naiskodukaitse ringkond on ju ka nagu sipelgapesa, mis pidevalt kihab, ja kõik
pisikesed sipelgad selle sees
on valmis eesmärgi nimel jõud
ühendama, et olulised asjad
saaksid tehtud, hoolimata kehvast ilmast või pikast teest.

Foto: NELE SARRAPIK

Tekst: NELE SARRAPIK,
Naiskodukaitse Rapla ringkonna
tegevliige

Naiskodukaitse Rapla ringkonna esinaine Pirko Peterson
tööhoos.

Talgutest Jalase maastikukaitsealal võttis osa 15 inimest
– Rapla ringkonna naiskodukaitsjad, nende pereliikmed
ja sõbrad. RMK kinkis tänutäheks kõigile osalejatele priipääsme Elistvere loomaparki.
Nüüd kutsun kõiki lugejaid
Rapla naiskodukaitsjate poolt
puhastatud Jalase matkarajale
loodust nautima. KK!
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Parimat grillribi
valmistavad Viru naised
Tekst: KRISTEL KITSING

V

iru ringkonna naiskodukaitsjad
kuulutati ribi grillimises esmalt
Lääne-Virumaa meistriks ja seejärel juba Grillfestil Eesti meistriks. 6.
juunil korraldati Väike-Maarja vallas
Lääne-Virumaa
meistrivõistlused
grillimises ehk Grillfest, mis oli üleriigilises grillimisvõistluste sarjas kaheteistkümnes. Võistlustel kuulutati
maakonna meistriks ribi grillimises
Naiskodukaitse Rakvere jaoskond.
Ühe auhinnana tagati naiskodukaitsjatele tasuta pääs suurele lõppvõistlusele – Eesti meistrivõistlustele
grillimises ehk Grillfestile, mis korraldati 12. juunil Türil.

MÕLEMAL VÕISTLUSEL ESIKOHT

Lääne-Virumaa grillijate tiim fantaasiavooru esitluse eel.

Maakondliku
toiduvalmistamis- naiskodukaitsjate esindus esikohta lust ja üleriigiline kalapüügivõistlus:
võistluse puhul saabus 6. juunil kaitsta. Eesti grillimeister selgitati koolide meistrivõistlused grillimiVäike-Maarja staadionile kümme taas välja Rakvere lihakombinaadi ses Grillium, Eesti meistrivõistlugrillijate võistkonda. Lääne-Viru- maitsestamata searibi grillimises ja sed grillimises Grillfest, Eesti rahva
maa meister grillimifantaasiaroa valmis- barbequevõistlus BBQ ja üleriigiline
ääne-Virumaa meistriks tamises. Siingi andsid kalapüügivõistlus Kalake. Võistlusses selgitati välja Rakribi grillimises kuuluvere lihakombinaadi
võistlustöödele hin- tulle läks 89 võistkonda, neist 37
tati
võistkond koosseisus nangu Eesti Grilliliidu Grillfesti arvestuses.
maitsestamata searibi
Ursula Aal, Urvi Aal, Marit kohtunikud.
grillimises ja fantaasiaroa valmistamises.
Eesti Grilliliit on 2008. aastal asutaMägi ja Kristel Kitsing.
Võistlustöödele andJa virulastel ettevõt- tud rahvaorganisatsioon, kuhu kuusid hinnangu Eesti Grilliliidu akre- mine õnnestus: Eesti meistriks ribi lub üle 200 liikme, lisaks 15 ettevõditeeritud kohtunikud.
grillimises kuulutati Rakvere nais- tet ja kuus auliiget. Viru ringkonna
kodukaitsjad samas koosseisus, naiskodukaitsjad Maire Laht, UrsuLääne-Virumaa meistriks ribi grilli- nagu nad maakonnameistrikski said la Aal ja Marit Mägi on käesoleval
mises kuulutati võistkond koossei- (Ursula Aal, Urvi Aal, Marit Mägi ja aastal osalenud ka Eesti Grilliliidu
sus Ursula Aal, Urvi Aal, Marit Mägi Kristel Kitsing, kuid
koolitustel ja saanud
ja Kristel Kitsing. Fantaasiavooru neile lisas oma paesti meistrivõistlustel gril- Eesti Grilliliidu akrevõitis võistkond Gurmee Gala ja nuse kaitseliitlane
limises ehk Grillfestil 2010 deteeritud kohtunifantaasiavooru eripreemia parima Andrei Vangonen).
keks.
sai esikoha ja kuulutati Eesti
esitluse eest pälvis võistkond Väimeistriks ribi grillimises Naiske-Maarja Õppekeskus. Lääne-Vi- “Seadsime
tiimiLääne-Virumaa
kodukaitse Rakvere jaoskond.
rumaad esindasid seega 12. juunil kaaslastega eesmärvõistluse korraldaTüri rannas ja lauluväljakul suurel gi, et tuleme vähesid Eesti Grilliliit ja
grillimise lõppvõistlusel võistkon- malt kaheteistkümne hulka. Vaikselt Väike-Maarja vallavalitsus. Eelmise
nad Rakvere Naiskodukaitse (ribi- küll lõõpisin, et kahe jätame tagant aasta 7. juunil Rakvere kirikuaias
vooru võitja) ja Gurmee Gala (fan- ära,” sõnas Naiskodukaitse Rakvere peetud Eesti meistrivõistluste sartaasiavooru võitja).
jaoskonna tiimi peakokk Ursula Aal. ja maakondlikul grillimisvõistlusel
“Võit tuli siiski üllatusena,” lisas ta.
saavutasid Viru ringkonna naiskoTüri lauluväljakul peetud hea toidukaitsjad koos tolleaegse maavadu festivali lõppvõistlusel, st Eesti TOIDUVALMISTAMISVÕISTLUSI JAGUB
nemast tiimiliikme Urmas Tammemeistrivõistlustel grillimises ehk
ga seitsmenda koha. Tänavu osales
Grillfestil 2010 otsustas Lääne-Viru- Türi hea toidu festivalil korraldati võistlusel lausa kaks Naiskodukaitsmaa, täpsemalt Rakvere jaoskonna kolm toiduvalmistamise suurvõist- jate võistkonda. KK!

L

E

KAITSE KODU! NR 4’ 2010

39

Noortemagistrite kooli esimene lend.

Noortemagistrite kool ehk
Noortemagistrite uus tulemine
“Ja millal kavatsed Sina
oma unistuse täide viia?”
küsis meister oma jüngrilt.
“Siis, kui juhus tuleb,” vastas too.
Kuid meister vastas:
“Juhus ei tule kunagi, juhus on juba olemas.”
Anthony De Mello

Tekst: ANU ALLEKAND,
Kaitseliidu ülema nõunik

N

oorte Kotkaste ja Kodutütarde
teotahtelised ja nutikad juhid
kogunesid 3. aprillil Nelijärvele, arutamaks noortemagistrite
tegevusniši suurendamise võimalusi. Kuidas saada noortemagistriks?
Mida see tähendab organisatsioonile ja värskele magistrile? Mis saab
pärast seda, kui märk on reväärile
kinnitatud? Selleks, et vastata põhjalikult, tuli sukelduda korraks ka
aegade taha. Käskkirja järgi oli üritus õppepäev, kuid rääkides päevateema tähtsusest ja uute noortema-

40

gistrite pealekasvu vajadusest sai
see päev sobivama nime – noortemagistrite kool.

NOORTEMAGISTRITE ÜHENDUSTEST SÕJA EEL

Esimene Noortemagistrite Ajutise Keskuse nõukogu töötas aastail
Noortemagistrid on Kaitseliidu eri- 1934–1935. Tolleaegsetes põhidoorganisatsioonide noortejuhid, kes kumentides nähti ette, et noorteon lähtunud põhimõttest, et elu on magistrite kogu tegutseks maleva
avastamist väärt ja organisatsioonis staabi juures nõuandva organina
osalemisse tasub suhtuda loovalt. ning selle moodustamiseks oli vaja
Kõik, kes kannavad noortemagistri kaheksa liikme olemasolu ja vähetiitlit ja märki, on võtnud kätte ja kir- malt kahe noortemagistrite kogu
olemasolul
sai
jutanud noortemaõik,
kes
kannavad
noortemoodustada
Noorgistritöö ehk organimagistri tiitlit ja märki,
temagistrite Liidu.
satsiooniga seotud
on
võtnud
kätte
ja
kirjutanud
Kahjuks oli see aluurimuse, mille abil
gusaegadel üle jõu
noortemagistritöö
ehk
organion nad selgitanud
organisatsiooniga
satsiooniga seotud uurimuse. käiv ülesanne. Nii
kutsuti ellu Noorseonduvat
ainest
temagistrite
Ajutine
Keskus, mille
teistele juhtidele-liikmetele. Seetõtkodukord
kinnitati
1.
juulil 1934
tu on noortemagistrid läbi aegade
peetud
üldkoosolekul.
Sünnipäeolnud “eriteadlasena” abiks Kaitsevaks
võib
pidada
aga
varasemat
liidu Noorte Kotkaste ja Kodutütarkuupäeva:
nimelt
anti
14.
märtsil
de juhtorganitele noorte tegevust
1934
peetud
esimesel
noortemaja organisatsiooni elu puudutavate
küsimuste lahendamisel. Mõnele gistrite nõupidamiskoosolekul konooremale juhile on kasuks tulnud misjonile volitus kodukorra väljatöötamiseks.
ka kaitsmiskogemuse saamine.
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Ajutise keskuse enda tegutsemisajaks jäi viis aastat. Selle keskuse
töö pihta tulistati ka kriitikanooli, et
ei tegeldud piisavalt juhikoolituse
arendamisega ja et kontakt organisatsiooni kõrgema juhtimistasandiga jäi nõrgaks. Samas oli vahepealne
töö kandnud vilja, 5. aastapäeva tähistamisel oli Tartus koos 80 noortemagistrit ja kotkajuhti. Kokkuvõtteid tehes toodi esile, et osaletud on
organisatsioonilises korraldustöös,
juhtide ettevalmistamises, keskuse
siseelu korraldamises ning juhtide
ajakirja asutamises ja edendamises. Unistuseks oli jäänud poistele
oma ajakirja loomise mõte, vähe oli
tegeldud vanemate poiste tegevusvõimaluste laiendamisega. Sõnaga,
tööd oli tehtud tublisti, aga alati
saab paremini.
5. märtsil 1939 kinnitati ümberkujundamisotsus. Uus Noortemagistrite Kogu pidi koondama ühiseks
pereks noortemagistrid ja kotkajuhid, arendama neid vaimselt,
kultuuriliselt ja kehaliselt, eriti aga
süvendama neis isamaalisi, rahvuslikke ja skautlikke põhimõtteid,
võimaldama neil enda täiendamist
juhtimisoskustes, arendama distsipliinitunnet ja sõprust ning õpetama olema eriteadlasena abiks
peastaabile noortetöösse puutuvate
küsimuste lahendamisel. Uus kogu
kehtestas liikmetele maksu ning
võis nõuda liikmete tegevuse kohta kirjalikke selgitusi ja ülevaateid.
Töötas oma revisjonikomisjon. Jäi
võimalus kutsuda kokku erikoosolek, mille võimuses oli teha ettepanekuid noortemagistri kutsest
lahtiregistreerimiseks ja kotkajuhi
märgi kandmise õiguse äravõtmiseks. Noortemagistrite Kogu korraldas õppereise, laagreid, andis välja
trükiseid ja turgutas oma liikmeid
sünergiat tekitavatel ühisüritustel.

NOORTEMAGISTRITÖÖD
Regulaarseks muutusid Noortemagistrite Kogu teated juhtide ajakirjas
Kotkas. Anti infot oma koosolekutest
ja kaitstavate uurimuste kohta, kuid
pikemad ja põhjalikumad artiklid
tõid lugejateni uute noortemagistriväitekirjade sisukokkuvõtted. Näiteks tasub pikemalt peatuda Pear
Rootalu tööl “Malevkonna staabi
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Tabel 1

NOORTE KOTKASTE NOORTEMAGISTRID
Aasta

Noortemagister

1993

Leonhard Saluveer

Noorkotkaste salgakoonduse näitlik kava ja koonduse stsenaarium

Aldur Soe

Õppepäevad

Raivo Kalamäe

Tseremooniad ja kombed – Noorte Kotkaste tegevuse lahutamatud osad

Vello Luide

Noorte Kotkaste organisatsiooni dokumentatsioon

Leonhard Pumper

Noorte Kotkaste organisatsiooni struktuur

Alfred Koik

Sakala noorkotkaste kroonika

Arkadi Arula

Noorkotkaste vorm ja eraldusmärgid

Endel Bergmann

“Alati valmis!” võistluse ettevalmistamine

Kalju Laanemets

Uusi erikatseid noorkotkastele

Ülo Tamre

Ettepanekud lippude kasutamiseks

1997

Raimund Ariko

Noorte Kotkaste ajalooline jäädvustus kroonikas: 65 aastat Noorte Kotkaste organisatsiooni (ajalugu, taastamine, tänapäev)

2000

Endel Kuusk

Noorte Kotkaste organisatsioon sõnas ja pildis 1940. aasta
juunini

2001

Harri Henn

Eesti koolinoor – iseteadlik riigikodanik

2002

Jakob Lainevool

Pesakotkast merepesakotkaks

1994
1995

1996

Noortemagistritöö pealkiri

Tabel 2

KODUTÜTARDE NOORTEMAGISTRID
Aasta

Noortemagister

1995 Helju Mägi

Noortemagistritöö pealkiri
Sakala ringkonna kodutütarde ajaloost ja tänapäevast

Ülle Närska

Lõuna-Eesti kodutütarde juhtide väljaõpe 1993.–1994. a

Valve Regina Liivar

Kodutütarde organisatsiooni tegevusest 1992.–1995. a

Reet Hirv

Kodutütarde tegevusest Viljandi IV Keskkooli Tamme rühmas

Helle-Mall Kilk

Salme Pruuden – lapsepõlv, õpiaastad, töö ja ühiskondlik
tegevus

Maret Lepik

Kodutütarde üleriigilise laagri organiseerimine

1996 Katrin Talu

Kodutütarde organisatsiooni taasloomine Rapla maakonnas

1997 Harry Vilumaa

Kodutütarde ajaloo uurimisest

1998 Eda Post

Lääne-Virumaa Kodutütarde ringkonna kroonika

2005 Anu Aleksejev

Abimaterjale Kodutütarde järgukatsete sooritamiseks

2006 Kerstin Käärik

Kodutütarde Sakala ringkonna tegevus aastatel 1932–1940

2007 Sirle Orav

Kodutütarde organisatsioon enne Nõukogude okupatsiooni
ja kaasajal

Viivu Armin

Põlistades mälestust

Angelika Naris

Eesti taasiseseisvumine 1987–1991

2008 Aive Ott
Leili Aleksejev
2009 Maria Tamming

Ülevaade Kaitseliidu eriorganisatsioonist Kodutütred
Kodutütarde töövihikud
Õpime läbi mängu

ülesandeid”, mis kirjeldas põhjalikult võistlemisvõimalusi noorkotkalikel aladel. Rootalu pakkus
malevkonna
rühmadevaheliseks
võistluseks välja ühel aastal selliseid
alasid: sõlmed, esmaabi, märkmike

täitmine, sportlikud alad (täpsusvise, kaugushüpe), õppetöö edukus,
osavõtt malevkonna laagrist, kirjalik test. Teisel aastal jälle: salakirja
lahendamine, sõlmed, sportlikud
alad (60 m teatejooks, suusatami41

1993. aastal ja Kodutütarde omad NOOREMAGISTRITE KOOL KUI LOOVUSTUBA
1995. aastal. Igal aastal on kaitstud
üks kuni kolm tööd, kokku on 14 Kui kõik kokkutulnud said koos
Voldemar Toom rõhutas oma töös Noorte Kotkaste noortemagistrit ja mõelda teemal, millised võiksid
“Põllumajanduslik osa noorkotka- 17 Kodutütarde noortemagistrit (vt olla vajalikud noortemagistritööd,
likus töös” poiste eaga arvestamise tabelid 1 ja 2). Ülevaate neist vahe- oli ühtäkki laual üle 60 teema. Loovajadust ja tõi välpealsetest aastatest valt tegutsesid kõik (avansina vist
egulaarseks muutusid Noorte- tegi Nelijärvel Ange- võib nii nimetada) tulevased noorja põlluharimisega
magistrite Kogu teated juhtide lika Naris, kes on ise temagistrid. Tagasisidest jäi kõlaseotud võistluslikke momente: võisajakirjas Kotkas, mille pikemad
Kodutütarde peava- ma mõte, et see kõige tähtsam usk
telda on võimalik
nemana kirjutanud – eneseusk – suurenes ja tahtmistki
ja põhjalikumad artiklid tõid
tuli juurde, samuti teadmist, et see
luuategemises,
lugejateni uute noortemagistri- noortemagistritöö
peenra
tegemi“Eesti taasiseseis- kõik on võimalik. Võimalik on ka
väitekirjade sisukokkuvõtted.
ses, umbrohtude
vumine 1987–1991” teise noortemagistritöö kirjutamine, kui esimene on valmis. Kui kõik
tundmistes, veiste puhastamises ja kaitsnud selle aastal 2007.
Nelijärve üritusel osalenud – toja lüpsmises. Rukkihakkidest rääkimata.
Noorte Kotkaste peavanem Silver sin juhti ja paar ürituse korraldajat
Tamm rääkis noortemagistriks –, kirjutavad peatselt kaante vahele
püüdlemisel kehtivatest reeglitest. kokku oma mõtted noortemagistriNOORTEMAGISTRITÖÖ KAITSMINE ON
Teisel pool igapäevatoimetust ja tööks, saame rääkida tõsiselt uutest
PIDULIK ÜRITUS
mugavust ootab proovikivi – või- tuultest noortemagistrite ridades.
Iga noortemagister andis väitekirja malus kirjutada noortemagistri- Mis tuultest, nimetagem seda murkaitsmisega teistele juhtidele me- töö ja see kaitsta, siis saab rinda ranguks.
toodilise materjali, käsitluse, mida ka kena noortemagistri märgi. See
oli lihtne edasi arendada, mugan- märk on eristanud ja eristab meie Kõik noortemagistritöö kirjutaja
dada, igapäevatöös katsetada. Lii- eriorganisatsioonide eriteadlasi- potentsiaaliga juhid, küsige teemasid või andke oma teema üles Kodutusid uued noortemagistrid, arenes juhte.
tütarde või Noorte Kotkaste peavaka Noortemagistrite Kogu.
1. oktoobril 2002 võeti Kaitseliidu nemale! Teeme nii, et ühest ideest
18. märtsil 1940 võeti vastu väite- keskjuhatuses vastu eriorganisat- saab mitu ja oleme sellevõrra rikkakirja kaitsmiskoosoleku kord. Kaits- sioonide Noored Kotkad ja Kodu- mad. Kui noortemagistreid on jälle
miskoosoleku kohta oli öeldud, tütred noortemagistritööde kaits- rohkem, muutub päevakohaseks ka
et “koosolekut korraldav malev ja mise kord, mis on tänaseks lisatud iga-aastase noortemagistrite kooli
koosoleku juhataja peavad igal juhul mõlema eriorganisatsiooni kodu- kui just teile ja meile mõeldud loovustoa arendamine. KK!
arvestama asjaolu, et noortemagist- korda ja seetõttu hõlpsasti leitav.
riväitekirja kaitsmiskoosoleku käik
ja sellel peetavad sõnavõtud ei sea
kahtluse alla üldises korras kaitsmisele lubatud väitekirja tõhusust,
vaid kaitsmiskoosolek on esmajoones pidulik üritus, mis tähistab tseTekst: MIKK TARRASTE,
remoniaalselt noortemagistri kanNoorte Kotkaste Tallinna maleva juhatuse liige
didaadi saamist noortemagistriks”.
aikuus korraldati Männiku harjutusalal Noorte Kotkaste Tallinna maleva ScoutsTöö väitekirjaga tehti ära enne
rühma sidelaager, mille viis läbi nooremleitnant Henri Ley. Laagris viibis 14 noort ja
kaitsmiskoosolekut. Iga töö eel valikolm instruktorit. Laagri eesmärk oli tutvustada noortele kaitseväe ja Kaitseliidu
ti kinnitamiseks välja mitu teemat,
sidevahendeid, side-eeskirja ning telefonside rajamist. Instruktoritel oli laagrisse varutud
millest kogu valis edasitöötamiseks
palju tehnikat, mida noored said kasutada. Laagrit külastas ka Noorte Kotkaste Tallinna
ühe ja määras ka kaks oponenti, kes
maleva pealik leitnant Marek Koppelmann, kes tutvustas kaitseväes kasutusel olevaid sitööd kriitilise pilguga lugesid. Igal
devahendeid.
aastal (vaadates Noorte Kotkaste
Esimesel laagriõhtul püstitati jaotelgid ja staabitelk, rajati välikäimla ja lõkkekoht. Pärast
tegevusaruandeid aastatest 1938 ja
seda oli teooriatund raadioside ajaloost ja side-eeskirjast, harjutati NATO kuuldekoodi,
1939) liitus organisatsiooniga 5–7
raadioside loomist ja sidekontrolli. Teine päev algas välikaabelliinide rajamisega laagri
noortemagistrit.
territooriumil. Noored rajasid ja maskeerisid umbes 300 m maa-alust kaabelliini ja õhuliini. Seejärel alustati välitelefonide ja Rootsi kommutaatoriga töötamise õppimist. Teine
TÄNAPÄEVA NOORTEMAGISTRITEST
pool päevast kulus käsiraadiosaatja ICOM ja rühma raadiojaama SEM-70 tundmaõppimisele. Enne öörahu korraldati praktiline katse, kus noored pidid kombineeritult kasutama
Tasahilju on tulnud noortemagistnii kaabelsidet kui ka raadiosidet. Kolmas päev kulus õpitu kinnistamisele ja praktilistele
reid juurde ka taasiseseisvunud
katsetele. Ka tuli kaabelliinid demonteerida, puhastada ja tagasi rulli kerida. Seejärel võeti
Eestis. Esimesed Noorte Kotkasmaha laagriehitised, pakiti kraam autosse ja selleks korraks oligi laager läbi. KK!
te noortemagistritööd on kaitstud
ne), Kimmi mäng, tegevusraamat,
osavõtt maleva laagrist, kirjalik test.

R

TALLINNA MALEVA NOORKOTKASTE SIDELAAGRIST

M
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Rakvere Avatud Noortekeskuse noored Kait
seliidu Viru malevas esimest laskeelamust nautimas.

Noortekeskuse lapsed vaimustusid Kaitseliidust
Tekst: KRISTEL KITSING

R

akvere Avatud Noortekeskuse
rahvas külastas 24. mail peetud
orienteerumispäevakul Rakvere asutusi, täites seikluslikke ülesandeid. Teiste hulgas külastati ka
Kaitseliidu Viru malevat, kus noortel tuli staabitöötajate sisustatud
kontrollpunktis täita mitmeid täpsust, osavust ja tähelepanu nõudvaid ülesandeid.

PÕNEVAD ÜLESANDED
10–18-aastased
noortekeskuse orienteerumisel osalejad said
Viru maleva staabis Pikas tänavas
emotsiooniderohke elamuse. Selle
plaanivälise ettevõtmise lahendas
Viru malev kontrollpunktina. “Lahendasime olukorra käigult ja loominguliselt, et aidata noorteürituse
õnnestumisele ning ehk võib-olla
ka ahvatleda tulevasi liikmeskonna
kanditaate,” sõnas malevapealiku
ülesandeid täitev leitnant Erik Sild.
Kiiretel mõttetalgutel andsid ürituse õnnestumiseks panuse ka Noorte Kotkaste Viru maleva pealik lipnik Tarmo Matti ja nooremleitnant
Kaido Jõesaar. Kiirelt sündis lihtne
ja kaasatõmbav lastepärane programm. “Usun, et noored said lisaks
emotsiooniderohkele
elamusele
ka militaarvaldkonnas natuke silmaringi laiendada,” sõnas leitnant
Sild.
Korrapidamisteenistus lasi noortel
ettenäidatud pildi põhja kümne miKAITSE KODU! NR 4’ 2010

nuti jooksul end moondamisvärvidega katta. Põhimõte seisnes selles,
et paariline värvis paarilist ja moondamine pidi võimalikult palju sarnanema pildil oleva sõduri omaga.
Nooremleitnant Kaido Jõesaare
valvsa pilgu all ja järgides ohutustehnika nõudeid viidi läbi laskmine õpperelvadest. Tulistada tuli
õhkrelvast plastikkuulidega kümne
meetri kaugusel asuvate sihtmärkide pihta.

tuletõrjuja varustuse, Rakvere sotsiaalabikeskuse laste päevakeskust,
kus söödi aja peale kuivi küpsiseid,
Tarva kuju, mille autor oli vaja välja
selgitada, ning Rakvere noortekeskust, kus igaüks pidi valmistama
märgi.

Rakvere Avatud Noortekeskuse juhataja Hele Kuul kinnitas, et Kaitseliidus olid lapsed püstolist tulistamisest vaimustuses ja raskusi tekitas
vaid meeldejätmisülesanne, sest
asjad ei näinud tavapärasena välja,
näiteks taskulampi
Leitnant Erik Sild
valmistas noorteakvere linnas praktika korras ei tundnud paljud
le ette tähelepanu
noortekeskuse külastajatele ära. Samas arvas
nõudva harjutuse,
orienteerumispäevaku läbi viinud Kuul, et lastele ankus telkmantli alla
Kadri Ojala ütles, et valis orien- dis see koostöökopeidetud tsiviil- ja
teerumiseks just sellised punktid, gemuse ja teistega
arvestamise oskuse,
militaaresemed tuli
kuhu lapsed ise naljalt ei satu.
sest rühmas oli 3–4
30 sekundi jookliiget. “Ka näitasid
sul meelde jätta ja
seejärel kahe minuti jooksul nähtud ülesanded selgelt, et mitte kõige
kiirem ei võitnud, vaid pea kõige
asjade nimed paberile kirja panna.
viimasena orienteerumist alustanu,
sest see võistkond mõtles välja straVÕIDAB NUTIKAIM, MITTE KIIREIM
teegia, millisest punktist alustada ja
Rakvere linnas praktika korras kuhu edasi liikuda,” rääkis Kuul.
noortekeskuse külastajatele orienteerumispäevaku läbi viinud Kadri Lapsi, keda oli orienteerumispäeOjala ütles, et valis orienteerumi- vakule kokku tulnud 15, autasustaseks just sellised punktid, kuhu lap- ti noortekeskuses. Võitis tütarlaste
sed ise naljalt ei satu. “Eesmärgiks võistkond.
oli, et lapsed saaksid Viru maleva
staabis lahendada ülesandeid, mis “Täname kõiki koostööpartnereid,
on seotud Kaitseliidu tegevusega,” kes aitasid kaasa selle orienteerumise õnnestumisele, ja loodame
lisas Ojala.
jätkuvale heale koostööle tuleviNoored külastasid veel päästekes- kus,” sõnas noortekeskuse juhataja
kust, kus nad panid aja peale selga Hele Kuul. KK!

R
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Fotod: HELE KUUL

lase nägu määrida.

Eriti lustakas oli kaas

Foto: ANU ALLEKAND

Mini-Ernal olid
võidukad Rapla
maleva noorkotkad.

Suve hakul selgusid Kaitseliidu
vapraimad noored

N

oorte Kotkaste ja Kodutütarde
organisatsioonid korraldavad
kumbki kord aastas võistluse,
milles noored panevad oma oskused, teadmised ja vapruse proovile
samalaadsetes tingimustes, nagu
seda teevad kaitseliitlased ja naiskodukaitsjad Eel-Ernal, koormusmatkal ja Erna retkel.

Mõlemale võistlusele saadavad malevad oma võistkonna, kes on omakorda olnud parim maakondlikul
võistlusel. Seega võtavad mõõtu parimatest parimad.

ERNAKESEL OLID KÕIK TUBLID
Võistlusmatk Ernake korraldati tänavu juba kaheksandat korda ja see
peeti 28. ja 29. mail Elvas. Seekord oli
rajal rekordarv võistkondi. Kodutütarde võistkondi 14, lisaks külalised

Nii Noorte Kotkaste Mini-Erna kui ka
Kodutütarde Ernake on võistlused, kus rajale lähevad neljaliikmelised (pooljagu) võistkonnad,
kellel tuleb maastikul orienteeruda ja leida üles koordinaatidena antud kontrollpunktid,
kus tuleb lahendada erinevaid
ülesandeid. Võistlusalal tegutseb ka väljamõeldud vastane,
kes takistab võistkondade vaba
liikumist teedel ja korjab reeglite
vastu patustanutelt elutalonge.
Võidavad need, kes on kogunud
kõige rohkem punte ja teeninud
(elutalongide kaotamisega) kõige vähem karistuspunkte.
Noorkotkad sideülesannet lahendamas.
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Lätist ja uuendusena kaks 0-võistkonda (nii-öelda testvõistkonnad,
kes teevad raja läbi enne võistlejaid).
Esimene neist koosnes Tartu maleva
noorkotkastest ja teine oli komplekteeritud vilistlastest.
Ligi 70 noort ja hakkajat inimest olid
valmis end Ernakesel proovile panema, võideldes väsimuse, vihma ja
sääskedega. Rada oli üles ehitatud
nii, et reedel rajale lähetatud jõudsid laupäeva lõunaks Elvasse tagasi.
Vahepeale jäid 30 km, vastutegevus ning üle kümne kontrollpunkti huvitavate ja põnevate
ülesannetega. Võistluse peakorraldaja Mirjam Lingi sõnul
oli sel aastal rohkem selliseid
ülesandeid, kus peab tegutsema meeskonnana.
Foto: SILVER TAMM

Tekst: TAIVE KUUSE, nooremleitnant

Laupäeval autasustati kõiki
võistkondi, sest kõik olid olnud tublid, kes teistest eespool, need mõistagi tublimatest tublimad. Esimeseks tuli
Saaremaa, teiseks Valgamaa ja
kolmandaks Tartu ringkond.
KAITSE KODU! NR 4’ 2010

Foto: ANU ALLEKAND

Tüdrukud Ernakese võistluse paadiülesandel.

Lääne-Virumaal Rutjal avati 4. juunil kell 20 Noorte Kotkaste võistlus Mini-Erna. Võistlusele oli end üles andnud 12 võistkonda. Tänavu lõi Eesti poiste kõrval kaasa
ka külalisvõistkond Rootsist. Esimene võistkond startis
rajale järgmisel hommikul kell 6. Üle ööpäeva kestnud
Mini-Ernal pidid võistkonnad läbima linnulennult 35
kilomeetrit ja täitma ülesandeid kontrollpunktides:
tuli lasta vibu ja õhupüssi, pidada värvikuulilahingut,
orienteeruda ööpimeduses, seada aja peale üles lõke,
läbida takistusriba, ületada jõgi jpm.
Mini-Erna pidulik lõpetamine oli 6. juunil Rutjal. Lõppjärjestus olid parimad Rapla noorkotkad Tartu ja Alutaguse ees. Parim tiim, st Noorte Kotkaste Rapla maleva
võistkond saab õiguse esindada Eestit Rootsis peetaval
samalaadsel rahvusvahelisel võistlusel. Mõlemal võistlusel oli näha, et noorte motivatsioon end keerulises
olukorras proovile panna ja tõestada on kõrge ja kasvamas on uus põlvkond tulevaste Eel-Ernade, koormusmatkade ja Erna retkede läbijaid. KK!

KANEPIS TUNTI ÜHISTEGEMISRÕÕMU
Tekst: AINO MÕTTUS, Kanepi kodutütarde rühmavanem

S

oojal ja kaunil emadepäevaeelsel hommikul tulid Kanepi kodutütred, nende emad ja Kanepi jaoskonna naiskodukaitsjad
kohalikku seltsimajja, et teha teoks tore ühistegemiste päev.
Pärast kodutütarde rühmajuhi Mirell Lattiku avakõnet jaotusid
tüdrukud koos emadega gruppidesse. Kõigil oli võimalus osaleda
kolmes õpitoas.
Käelises tegevuses valmistatud pärlitest käevõrud ja värvilised
volditud tulbid kinkisid kodutütred oma emadele. Õpituba juhendasid Naiskodukaitse liikmed Anu Klemmer ja Mirell Lattik. Eluks
vajalikke esmaabiteadmisi ja -oskusi omandati Tuulike Möldri juhendamisel. Hea oli kunagi õpitut meelde tuletada, praktiliselt läbi
teha ja saada teada midagi uut, leidsid emad. Perenaisetarkused
leidsid rakendust kokakunsti õpitoas, mille eestvedajaks oli Merike Klemmer. Õpitoas valmistatud toitudest kattis suupistelaua
selles viimasena tegutsenud grupp.
Päev lõppes ühises vestlusringis kaunilt kaetud laua ümber. Osalejate sõnust võis kuulda rahulolu ja tunda ühistegemise rõõmu. Üritus oli peatselt saabuva emadepäeva meeldivaks sissejuhatuseks.
Tänusõnad toreda päeva eest Naiskodukaitse Põlva ringkonna Kanepi jaoskonna liikmetele, kodutütardele ja emadele. KK!
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Foto: VELLO JASKA

MINI-ERNA NÕUDIS OSAVUST

Valgamaa kodutütred kontrollpunktis ülesannet täitmas.

TORNIMÄE POISTE KOTKALAAGRIS
KOHTUSID ÕPINGUD JA TÕSINE ELU
Tekst: SVEN ERNESAKS, Tornimäe Noorte Kotkaste juhendaja

T

ornimäe põhikoolis on juba aasta tegutsenud Noored Kotkad.
Tänaseks on neid kokku 14 poissi neljast koolist. Noorkotkaid juhendab kohalik kaitseliitlane Sven Ernesaks.
5. juunil oli noorkotkastel järjekordne õppepäev: tund koolimajas
ja viis tundi looduses. Seekord oli kohal ainult kuus poissi, sest
ülejäänutel olid parajasti klassilõpuekskurssioonid. Loodusesse
sõideti militaarsõidukitega. Talila külas jalastuti ja hakati peidetud objekte otsima. Noorkotkad õppisid sel päeval orienteerumist, objekti valvet ja kaitset ning varjatud liikumist maastikul.
Käisime ka vanades lahingupaikades ja nägime, kuidas sõjategevus ja aeg on maastikku muutnud.
Üht kiviaeda ületades leidsid poisid tundmatu lõhkekeha. Kohe
sai helistatud numbrile 112 ja peagi võttis meiega ühendust
Lääne-Eesti pommirühm (demineerijad tulevad Saaremaale
Pärnust). Juhuslikult olid pommirühma mehed väga lähedal ja
jõudsid kohale poole tunniga. Sel päeval oli see neil Saaremaal
juba kolmas lõhkekeha kahjutuks teha. Tegemist oli Vene päritolu
Teise maailmasõja aegse 76 mm haubitsa mürsuga. Demineerijad
tutvustasid noorkotkastele oma varustust ja rääkisid ohtudest,
mida lõhkekehad endast kujutavad. Enne, kui poisid oma retke
jätkasid, tegid pommirühma mehed neist pilti.
Ükski laagris olnud poistest metsas hätta ei jää. Igaüks oskab
kateloki ja priimuse abil süüa valmistada. Tavaliselt ongi nii, et
iga “lahingupaar” teeb endale ise matkal lõunasöögi (puljong,
supp ja kuum tee). Kui paljud 9–15-aastased noormehed oskavad
enda toitmisega toime tulla? Külmkapist leiab iga mees midagi
hamba alla. Aga looduse rüpes, 10 km kaugusel lähimast poest?
Seda ja palju muudki õpivad noorkotkad kaitseliitlaste juhendamisel üle Saaremaa.
27.–29. juulini korraldatakse Tehumardil iga-aastane Saaremaa
Noorte Kotkaste ja Kodutütarde laager, kus võetakse mõõtu teiste rühmadega, lihvitakse oskusi ja õpitakse palju uut. KK!
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Noored lippasid võistlusmatkal
nagu väledad jänesed
Tekst: VELLO JASKA,
Kaitseliidu Valgamaa maleva
teavituspealik

M

ai esimestel päevadel oli Valgamaal Kaitseliidu noorte
võistlusmatk “Väle jänes”.
Võistlusmatkast võtsid osa Kodutütarde ja Noorte Kotkaste neljaliikmelised võistkonnad, lubatud olid
ka segavõistkonnad.

Võistlusstart anti 1. mai hommikul
kell 6 Valga põhikooli juurest. Teekonna kogupikkus 8–11-aastastele
võistlejatele oli umbes 17 kilomeetrit. Keskmise vanuseastme, 12–14aastaste matkajate raja pikkus oli
ligemale 23 kilomeetrit, 15–17-aastastel tuli läbida 33 kilomeetri pikkune võistlustrass. Võistkonnad
liikusid jalgsi ja täitsid antud ülesandeid. Võistkond pidi kogu matka jooksul hakkama saama stardist
kaasa võetud vahenditega, kõrvalist
abi ei tohtinud kasutada. Üksnes
noorimad said teele kaasa täiskasvanud juhendaja.
Raja läbimiseks oli aega üheksa
tundi. Trassil orienteerumiseks kasutasid võistkonnad kaitseväe topograafilist kaarti. Liikudes ei tohtinud
maha jätta märke oma tegevusest,
häirida kohalikke elanikke, kahjustada põllukultuure ega loodust jne.
Kontrollpunktidesse jõudnutel tuli
täita mitmesuguseid täpsust, osavust ja kiirust nõudvaid ülesandeid.

PÕNEVUS MEELITAB RAJALE
“Eriti põnev on kontrollpunktides, kus tuleb täita mitmesuguseid
ülesandeid,” ütles Puka keskkooli õpilane Alex Sarapik. Tsirguliina
keskkooli õpilane Vallo Laul tundis
heameelt, et saab värskes õhus liikuda. “Oleme võistlusmatkal juba neljandat korda. Tuleme, sest on põnevust. Pedeli jõge ületades kukkusime
vette. Saime märjaks, kuid see meid
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Foto: VELLO JASKA

KOLM RASKUSASTET

Üks võistkond on võistlusmatkal “Väle jänes 2010” järjekordsesse kontrollpunkti jõudnud ja
lahendab seal antud ülesannet.
ei hirmutanud. Sooja ilmaga ja kiiresti liikudes kuivavad riided ruttu,”
ütles poiss ja ruttas taas rajale.
Tõrva gümnaasiumis õppivad Rauno Otti ja Silver Matvei ütlesid, et tulevad võistlusmatkale “Väle jänes”
juba üksnes meeldiva seltskonna
pärast. ”Väsitav on küll, kuid peame vastu. Kui juba teistega mõõtu

võtma on tuldud, tuleb lõpuni minna,” lisasid poisid. Võistlusmatka
finiš oli sama päeva õhtul Valga
põhikooli juures. Seal selgusid ka
parematest paremad võistlejad ja
võistkonnad. Võistluse korraldasid
Noorte Kotkaste Valgamaa malev
ja Kodutütarde Valgamaa ringkond
noorteinstruktorite Anu Lillipuu ja
Kaimo Vahtra eestvõttel. KK!

VÕISTLUSMATKA “VÄLE JÄNES” TULEMUSED
Koht Võistkond

Võistlejad

Vanem aste
I

Juhmakad

Reelika Viitak, Raivo Viitak, Merili Moosus

II

Järva

Mari-Liis Mölter, Kerly Uusmaa, Lisette Lehtmets, Helen Truska

III

Tweenie põngerjad Slavik Svirski, Ristjan Bettler, Karl Martin Tabur

Keskmine aste
I

Valga põhikool

Tõnu Vahtra, Reiko Leib, Kaido Kõvask, Marten Jesse

II

TKHJ

Karl-Julius Kalmus, Rando Rebane, Sander Piir

III–IV Sakala II
Hullud jänesed

Kady Mäesalu, Reet Kampus, Karita Kütt, Liisi Münter
Romek Taldrik, Mareli Nielson, Laura Parts

Noorem aste
I

Tiigrid

Eneli Uusmets, Eneli Margus, Eleri Margus

II

Võitjad

Kert Kikkas, Kevin Varek, Märten Punt

III

Välejalad

Hannela Vähi, Egert Aasi, Haarald Poderat, Anni Peegel
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Emadepäev kodutütarde ja
naiskodukaitsjate moodi
Tekst: MARILIN PRANTS,
Naiskodukaitse Tallinna ringkonna
avalike suhete erialarühma vanem

Esikoha
saigi
üks selline vägev
võistkond, kes oli
endale
nimeks
võtnud
Hanna
Mia ja kogus 166
punkti. Igatahes
said kõik osalejad
väikese kingituse
tubli osalemise
eest.

T

allinna Kodutütarde ja Naiskodukaitse ringkonna emadepäeva rahvaspordivõistlus peeti 8.
mail. Kuigi mu lapsed on väiksed,
otsustasin vanima, viieaastase Annabritiga kohale minna.

EMADELE SÄRAMIST, LASTELE
VAJALIKKUSTUNNET
Keskpäevaks oli maleva territooriumile kogunenud kenake hulk igas
vanuses inimesi, kellest tutvus- või
sugulussidemetest lähtudes moodustati väikesed võistkonnad. Ligi
poolesajast kohale tulnud inimesest
sai kümme võistkonda, kusjuures
mõned otsustasid jääda pealtvaatajaks ja ergutajaks. Meie naiskond
koosnes vaid emast ja tütrest, kuid
oli ka segapaare.
Korraldajad olid jaganud metsaaluse tegevuspunktideks, kus sai tutvuda Kodutütarde ja Naiskodukaitse
organisatsiooni ning nende tegevusega. Mõned võistlusalad olid emadele säramiseks, teistes ei oleks

Hiljem
päeva
kordamineku
teemal
tütrega
vesteldes tundus, et just tema on
see, kellega iga kell luurele läheksin.
Ei andnud ta alla Kimmi mängus
(kuigi minu käsi juba värises) ega
tahtnud lahkuda miiniväljalt. Ning
vibulaskmisest kujunes isegi järgmise päeva peateema. Lõkke tegemisel ei andnud kumbki meist küll
Välek Vibulase mõõtu välja, kuid
saime ka sealt nn halastuspunktid
kätte. Tegevuspunkte oli 16 – igav
ei saanud hakata ühelgi osalejal. Et
ülesannete sooritamine rahulikus
ja lõbusas tempos võttis mitu tundi, kiidan eriti seda korraldajat, kes
mõtles ühe ülesandena välja toitlustuspunkti. KK!

Emadepäeva rahvaspordivõistlusel kogetu pani viieaastase tüdruku
veendunult tulevikus kodutütreks tahtma.
ilma lasteta kuidagi toime tulnud.
Meile meeldis ka reegel, et punkte
läbiti enda valitud järjekorras – see
välistas ootamise enne ülesande
sooritama asumist.

IGAÜHELE TÄNUKINGITUS
Kuigi lõpuks moodustus saadud
punktide alusel ka pingerida, ei võetud seda tõsiselt, sest võistluse mõte
oli veeta vahva päev koos lähedase
inimesega end proovile pannes ja
mõlemat organisatsiooni tutvustada. Pealegi oli võistlusrajal erinevas
vanuses lapsi, mõne ema asemel
hoopis tugev isa kaasvõistlejaks.

NOORKOTKAD JA KODUTÜTRED TUTVUSTASID END MATKAMÄNGU KAUDU
Tekst: HELI MAASLIEB, Võru I põhikooli õpetaja,
Noorte Kotkaste ja Kodutütarde rühmajuht

V

õrumaal sai 23. aprillil teoks järjekordne jüripäeva matkamäng,
millel osalesid Võrumaa noorkotkad ja kodutütred ning Võru I põhikooli õpilased. Matkamäng on Võru I põhikoolis traditsiooniline
üritus, seekordne juba kümnes. Et kaasatud olid ka kaitseliitlikesse
noorteorganisatsioonidesse mitte kuuluvad kooliõpilased, oli matkamäng ühtlasi neid organisatsioone tutvustav üritus. Sellisena korraldati matkamäng teist aastat. Koostöö Noorte Kotkaste ja Kodutütardega on muutnud võistluse põnevamaks. Rajal olevad kontrollpunktid
nõudsid jõudu, täpsust, osavust ja ka teadmisi. Võimeid sai proovida
köierajal, pimerajal, granaadi täpsusviskel, toiduainete tundmisel, vibulaskmises, õhkrelvast laskmises, asjade leidmisel ja transportimisel ning osavust ja teadmisi pidi näitama pusle kokkupanekul. Seega
oli igaühele midagi. Põnevust jagus neljaks tunniks. Võitjaid autasus- Jüripäeva matkamäng on teist aastat Võru I põhikooli õpilaste ja
Kaitseliidu noorteorganisatsioonide ühisüritus.
tati rändkarika ja diplomiga. KK!
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LAUAMÄNGUNURK

VIKTORIIN: VIIS KÜSIMUST
1. Tänavu juulis möödub 30 aastat Tallinnas peetud Moskva
olümpiamängude purjeregatist, mille moskott Virgi (pildil) on
senini paljudele tuttav. Paraku jäi see võistlus Moskva olümpiamängude boikoti tõttu poolikuks. Ka keeldusid mõned
Moskvas osalenud riikide purjetajad Tallinnas kui okupeeritid
riigi pealinnas võistlemast. Milline aga oli 1980. aasta Moskva olümpiamängude purjeregati edukaim kullamaa? Olgu
vihjeks öeldud, et tegemist on ka praegu väga eduka purjespordi maaga, kus purjetamine on rahvuslik spordiala nr 3.
2. Moskva olümpiamängude purjeregati abipersonalina olid ametis
paljud Tallinna kooliõpilased. Näete pildil poliitikut, kes purjeragati lõpupäeva autasustamise
ajal heiskas võitjariikide lippe. Kes oli see praegune poliitik,
tollane Tallinna koolipoiss?

LAUAMÄNG “BLUE MOON CITY”
VIIB PÕNEVALE RÄNNAKULE
FANTAASIAMAAILMAS

Lauamänge tutvustab Ludo lauamängupood
(Tallinns Tartu mnt 67 ja Tartus Riia 15b,
http://lauamangud.ludo.ee)
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3. Tänavu suvel möödub 70 aastat Eesti
annekteerimisest Nõukogude Liidu koosseisu. Selle avatakstiks
sai Johannes Varese valitsuse ametisse asumine
21. juunil 1940. Algul paljud inimesed (eelkõige
intelligents) isegi tervitasid uut valitsust, sest see
tundus olevat koosseisult haridus- ja teadussõbralikum kui eelmised. Alles hilisem sai selgeks, et
tegemist oli nukuvalistusega. Johannes Varsese
(pildil Toompea lossi rõdult 6. juulil 1940 kõnet pidamas) nukuvalitsuses oli 11 ministrit. Kui palju oli nende hulgas kommuniste?
4. 1940. aasta juulis korraldati valimisfarss, et saada selline
Riigikogu, mis viiks Eesti NSV Liidu koosseisu. Selleks moodustati valimisliit Eesti Töötava Rahva Liit. Peaaegu kõik selle
liidu vastaskandidaadid kõrvaldati valimistelt. Jäi ainult üks
vastaskandidaat, suure talu peremees. Ka taasiseseisvunud
Eesti Vabariigis võttis ta aktiivselt sõna põllumajanduse teemadel. Ilmselt seetõttu sai ka tema 1991. aastal ilmunud mälesturaamatu kaantetiitliks “Palve põllu eest” (pildil). Kes oli
see mees ja kuidas on tema mälestusraamatu tegelik pealkiri?
5. See mees (pildil vasakult teine) esitas 21.
juulil 1940 Toompeal ametlikult soovi astuda NSV Liidu koosseisu. Küsitav istus sõjaeelse Eesti Vabariigi ajal mitu korda vangis
ja proovis õnne ka kirjanikuna. Hukkus augusti lõpus 1941 Tallinnast evakueerimisel.
Tema teadlasest tütar oli 1990. aastate
alguses Rahvarinde juhtivaid tegelasi ja
sai tuntuks kui üks Eesti taasiseseisvumise
eest võitlejaid. Äsja ilmus tema mälestusteraamat “Punane ja sinine”, milles ta kirjutab pisut ka oma isa saatusest. Kes on need Essti ajaloos tuntud isa ja tütar?
KÜSIMUSED KOOSTAS ÜLIÕPILASTEMÄLUMÄNGU KLUBI

VASTUSED

1. Brasiilia. 2. Tõnis Lukas. 3. Mitte ühtegi kommunisti (valitsus moodustati teadlikult
mittekommunistidest, et anda asjale seaduslikku ilmet). 4. Jüri-Rajur Liivak (1913–
2005), mälestusteraamatu tegelik pealkiri on “Mälestusi käidud eluteelt”. 5. Johannes
Lauristin ja Marju Lauristin.

“Blue Moon City” on tänapäeva fantaasiateemaliste lauamängude paremikku kuuluv haarav strateegiamäng, mille 2–4 mängijat saavad tavaliselt mängitud tunni jooksul. Mängu
tegevus toimub fantaasiamaailmas, kus on
aset leidnud suur katastroof, mis on toonud
kaasa Blue Mooni linna hävingu. Mängijate
ülesandeks on asuda hävitatud hooneid üles
ehitama, saades abi erinevatelt rahvastelt
ja kolmelt draakonilt. Aktiivse tegevuse eest
linna ülesehitamisel premeeritakse mängijat
kristallidega, mida saab omakorda annetada linna Keskväljakul asuva Obeliski juures.
Mängu võitmiseks on vaja vastavalt mängijate arvule teha 4–6 annetust.
Mängulaud koosneb 21 väljast, millest igaüks
kujutab linna üht hoonet. Muutuv mänguväli
toob seega mängudesse alati vaheldust. Suur
tähtsus on mängijate käes olevatel kaartidel.
Kaardid vastavad linnas elavale kaheksale
rahvale, kellest igaühel on erinevad võimed ja
omadused. Kõiki kaarte saab kasutada panuste tegemiseks hoonete ülesehitamisel. Osal
kaartidest on ka eriomadused, mis annavad
mängijatele rohkem kombineerimisvõimalusi.
Oma kaardivoo majandamine ja õigete kaardikombinatsioonide loomine on üks mängu
olulisimaid strateegilisi ülesandeid. Lisaks
sellele tuleb pidevalt jälgida teiste mängijate
tegevust ja nutikal mängijal on võimalik sellest kasu lõigata.
“Blue Moon City” on suhteliselt lihtne strateegiamäng, mille õppimine läheb kiiresti.
Mäng on hästi tasakaalus, nii et tihti võidetakse väga väikese edumaaga vastaste ees
ja pinget jätkub sõna otseses mõttes viimase käiguni. Agressiivsemad mängijad võivad
puudust tunda otsese konflikti puudumisest.
“Blue Moon City” on müügil Ludo lauamängupoodides ning hästivarustatud raamatu-,
mänguasja- ja internetipoodides.
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VARIA
MATKA-AABITS

SUMMARY

SÄÄSETÕRJENIPPE SUVISELE MATKAJALE

NAISKODUKAITSE IS A COLLECTIVE WITH HIGH
ORGANISATION CULTURE

Tekst: TÕNU JÜRGENSON,
Kaitseliidu Tartu maleva Tamme malevkonna instruktor-matkajuht ja koolitaja

Airi Neve, Chairwoman of Naiskodukaitse
introduces the results of the surveys carried out among the members of Naiskodukaitse this spring. In February 467 members answered to the questionnaire about
their satisfaction to the different aspects of
the organisation. In this survey, relatively
high estimations were given to the personal
role within the organisation. Among other
things it appeared that the magazine Kaitse
Kodu! was popular with the members. Topics of the survey carried out in April were
the role of the members within the organisation, organisation based self-esteem and
satisfaction. This questionnaire was replied
by 311 members. The arithmetic average of
the organisation based self-esteem was
relatively high (m=3,91). The indicators
of the scale of devotion to the organisation were also high (3,86 for the emotional
devotion and 4,24 for the normative devotion). Also the satisfaction to the organisation was high (m=4,10). Pp. 11–13.

S

uvi on looduses viibimiseks paiguti keerulisem aeg, kui seda on ülejäänud
aastaajad. Selle peamised põhjused on putukate rohkus, soojemast ilmast
tingitud organismi suurem veekaotus ja toiduainete säilitamise keerukus.
Ka on aeg-ajalt pikemate vahemaade läbimine sooja tõttu oluliselt kurnavam
kui näiteks kevadel ja sügisel. Kuidas nendele probleemidele lahendusi leida?
Ega siin midagi keerulist olegi. Tüütute putukate, nagu sääsed, käest pääsemiseks on kõige tõhusam kaitse pikk hingav riietus, mis hoiab kehast natuke
eemale, et sääsed läbi kanga saagini ei jõuaks. Peas peaks kandma võrku, mis
langeb näo ette, ent hoiab samas näost eemale. Soovitan kasutada sääsevõrku,
mis sarnaneb mesinikuvõrguga, st sellel on üleval ja all traadist võru. Hea oleks
ka see, kui võrgu all oleks pingutuspael või -kumm, et sääskedel oleks võimalikult keeruline leida teed näoni. Ise ma keemilisi abivahendeid, mida nahale
pihustatakse või määritakse, ei kasuta ja seda põhjusel, et need on mürgised
ka inimesele. Keemiliste sääsetõrjevahendite kasutamine on sobilik lühiajalisel
looduses ei viibimisel. Ega sääsed asjatult nende lõhnast eemale hoia. Aastaid
olen kasutanud sääskede eemalhoidmiseks vastavaid küünlaid ja spiraale, mis
jäävad süütamise järel suitsema kolmeks kuni kuueks tunniks. Kui laagripaik
selliste suitsevate küünaldega (4–8 tk) ümbritseda, on tulemus üsna hea.
Abi võib leida ka loodusest. Üks abivahend on sookail, mida võib riiete külge
riputada, aga ka enda ümber laotada. Samuti võib sookailuleotist või purustatud sookailu lisada lavendliõlile. Lavendliõlile tuleks lisada ka nelki. Sellise
õlileotisega tuleks sõltuvalt sellest, kui palju higistate, iga paari tunni tagant
lahtiseid kohti määrida. Abi on ka kaskede küljes kasvavast mustast pässikust,
mis tuleks hõõguma ja suitsema saada. Kui käepärast on kadakat, võib seda
lõkkesse lisada. Sääsed ei pea kadakasuitsust eriti lugu.
Sookailu kasutamise puhul tuleb arvestada, et tegemist on mürgise taimega, mis
tekitab osal inimestel uimasust ja peavalu. Samas võib sookailu kasutamisega kaasneda ka samalaadne tunne, mis tekib mõne kerge meelemürgi tarvitamisel. Enda ja
oma sõprade kogemusest võin öelda, et jutud sookailu joovastavast toimest on tugevalt üle paisutatud. Paar õlut või pits viina tekitavad oluliselt suurema joobe.
Omaette tarkus on laagrikoha valik looduses. Kui laager on tuulevarjulises kohas, tuleb arvestada sääserohkusega. Püstitage laager parem kõrgemale ja lagedamale kohale, kus õhk liigub. Õhtul koguneb sinna kindlasti vähem sääski.
Kui aga laagripaik peab olema varjuline ja suitsuvaba, kasutage suuri sääsevõrke, mida saab puudele või nöörile riputada, et seal all istudes toimetada. KK!

...AND I BECAME A SOLDIER
Gea Dello, member of Alutaguse unit of
Kaitseliit, describes how she passed the
basic course of soldier skills of active members that lasted ﬁve weekends. The ﬁrst
weekend included learning to clean and demount the weapon, the second weekend included orienting on the landscape etc., the
third weekend included knowledge about
the camp routine, preparing ﬁre capabilities charts, etc., and the fourth weekend
included participation in the pilgrimage
run of General Tõnisson. The last weekend
included the practical part of the weapon
examination. Kaitseliit can make no man
out of a woman but it can still make her a
soldier. Pp. 33–34.

YOUTH MASTERS’ SCHOOL OR COMEBACK OF
YOUTH MASTERS
Anu Allekand, advisor of the commander of
Kaitseliit, gives a review about the unions
of the youth masters of Kaitseliit before the
World War II and their activities and works
of youth masters at that period. Youth masters are the youth leaders of the subunits
of Kaitseliit who have written and defended the thesis related to the organisation
– youth master’s thesis. After the new independence of Estonia and refoundation of
Kaitseliit and its subunits, 14 master’s theses of Noorkotkad and 17 masters’ theses
of Kodutütred have been defended. In the
beginning of April, the youth leaders met
in the school of youth masters in Nelijärve
that is a workshop of the writers of youth
master’s theses in its nature. Pp. 40–42.
Translated by Maarja Villandi
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