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Peatoimetaja veerg

Maailma ainukese Eesti eest!

K

akskümmend aastat tagasi 19. augustil, oma lapse sünnipäeva järgsel hommikul ärgates sai korraga
selgeks, millise jõuetu viha, teadmatuse ja hirmu segu võis vallata inimesi Eesti Vabariigis 1941. aasta suvel, kui kaks kümnendit püsinud ja harjumuslikuks saanud vabadus ja eneseusk kiht-kihilt maha
kooriti ning olematuks muutus. 1991. aasta augustis olid homo sovjeticus’ed Moskvas ajaloole tagasikäiku
andmas. Meenus vanaisast maha jäänud ja poole sajandi jooksul räästas roostekänkraks muutunud taskubrauning (selline, mis paukus 1914. aastal Sarajevos) ja peast käisid läbi kolm lippu – sinine, must ja valge –,
mis olid muinsuskaitsepäevadel moodustanud Eesti Üliõpilaste Seltsi maja lipuhoidikus taas meie võrratud
põhjamaised rahvusvärvid, ning kõik muud värsked vabaduseaistingud tagurpidises järjekorras.
Toona selgus õnneks õige pea, et Janajevi putšistide pressikonverentsil värisenud kätel oli sarnane tähendus
kurikuulsatel dokumentaalkaadritel oma viimastel päevadel Hitlerjugendi verisulis rünnakrühmlasi õnnistava
kapral Hitleri käevärinaga – peagi sai mõlema käeväristaja kurjuseimpeeriumi aeg otsa. Kuid eks veel tänapäevalgi ole näha, et äärmuslikul vasakpoolsusel ja äärmuslikul parempoolsusel on palju ühist. Et Einsteini
järgi olla aegruum kõver, saavad nad ilmselgelt kusagil pimedas nurgataguses sõbralikult kokku ja katsuvad
– verenired taga – teistele oma haiglaslike ühiskonnakorraldusideedega pähe istuda, olgu nad siis Venest või
Saksast, Norrast või Eestist.
Meil, kes me tahame ajada oma ainumast Eesti asja ilma igasugu ismideta siin kusagil keskel, on taas kord
põhjust mõtiskleda, mida mina teha saan, et see Eesti Vabariik püsiks sedakorda pikemalt kui 22 aastat ja neli
kuud. Et poleks enam kunagi vaja tunda seda jõuetu viha, teadmatuse ja hirmu segu ning poleks vaja veel
neljandat korda (kui Kalevipoja sepalkäigust alata) sõuda Soome, saamaks relvi ja nõu.
Oma taastatud iseseisvuse 20. aastal naudib Eesti üldises majanduskaoses teadmist,
et riigi rahaasjad on korras ja raha korralikult kapis luku taga. Kuid Eesti püsimajäämiseks ei piisa riigivõimu enesega rahulolevast praalimisest ajal, mil üha enam
madala majandusheaolu valulävega kaime kalli kodumulla jalgelt pühib ja viie
Euroopa rikkaima riigi jõukust kasvatama suundub. Sest erinevalt näiteks sakslastest, kelle keel kõlab mitmes riigis, skandinaavlastest, kes saavad üksteisest
risti-rästi patuga pooleks aru, prantslastest-inglastest, kes on oma keele peale
surunud poolele maailmale, või venelastestki, kellel on käes peaaegu kuuendik
planeedist, kuid kes nõuavad sellegipoolest Londonis, New Yorgis või Tel Avivis
vene keele ametliku keelena tunnustamist, on eestlastel vaid üks Eesti. Eesti,
mille edasised iseseisvusaastad peame sisustama siinsamas omal maal. Järgmise kahekümne aasta jooksul on meil põhjust oodata, et Eesti riik leiab üles
Inimese, kelle jaoks ta ju 1918. aasta külmal veebruaril loodi. Ja selle Eesti
eest tasub meil kohtuda Kaitseliidu õppustel, et enam iial võõrad roomikud ei
murendaks me maanteede asfalti.

IVAR JÕESAAR, kapten
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Uudised

Pärnumaa malev avas legendaarse metsavenna
Hirmus-Antsu mälestusmärgi
Mihkli kirikuaias avati 10. juulil kõmulisele metsavenna, Relvastatud Võitluse Liidu liikme, rahvasuus Hirmus-Antsuna tuntud
Ants Kaljuranna (1917–1951) mälestusmärk. Teiste hulgas
kõneles avamisel raamatu „Kogu tõde Hirmus-Antsust“ autor
ajaloodoktor Mati Mandel.

Harju malev
Nursipalus 2. ja 3. juulil korraldatud esimestel Eesti
lahtistel meistrivõistlustel praktikalises laskmises vintpüssist võitis Harju maleva laskur Madis Reier esikoha
klassis SemiAuto Standard meeskonnakaaslase Armin
Meesiti ees. Klassis SemiAuto Open lasi teise koha välja
harjulane Margus Riso. Võistkondlikult said Harju maleva
laskurid mõlemas klassis teise koha.
Harju maleva noortejuhid pidasid suvise õppepäeva
8. juulil Kuusalu vallas Hirvli külas. Kuusalu rühmajuhile
Margit-Karmen Reinveltile anti eeskujuliku teenistuse ja
kohusetundliku rühma juhtimise eest anti üle Kodutütarde teeneterist.
Kaitseliidu Harju maleva 15.–17. juulini Kuusalu vallas Järvi
järvede ääres korraldatud perepäevadel osales umbes
160 inimest ja peeti maha mitmeid jõukatsumisi. Rammumehe võistluse võitis Raivo Kütt Rävala malevkonnast,
parimaks pealikuks sai Naiskodukaitse Harju ringkonna
esinaine Anu Püümets, võrkpallis oli tugevaim Kose
malevkond. Lapsed lustisid vahupeol, täiskasvanud valmistasid ette 1970. aastate stiilis esinemiskava. Maleva
rändkarika sai enda kätte hoiule Rävala malevkond.

Hiiu malevkond
Hiiumaa kaitseliitlastel olid 7. augustil külas malevkonna
toetajaliikmed Soome eruohvitserid Juhani Meilahti ja

WIKIPEDIA

Saaremaal kasvanud Ants Kaljurand tuli Soontaga (nüüd Koonga) valda talusulaseks. Ta võttis 1941. aasta juulis osa kohaliku
vallamaja vabastamisest. Kui Saksa väed Eestist taandusid,
jäi Kaljurand kodumaale, kuid arreteeriti ja saadeti Tallinna
sõjavangilaagrisse, kust ta põgenes ja alustas metsavennaelu. Julgeolek ründas nende salka 24. juunil 1949, une pealt
tabatud Kaljurand ja Arvet Pill said haavata ja arreteeriti, Aleksander Valter hukkus. Sõjatribunal mõistis Kaljuranna ja tema
kaaslased ning abistaja Juhan Metsaääre surma ja viis otsuse
3. märtsil 1951 täide. Meeste matmispaik on teadmata.

Antti-Jussi Räihä. Nad tõid Soomest kaasa autasu Kaitseliidu Hiiumaa malevkonna instruktorile vanemseersant Taimo Juhele, keda Soome Vabadussõja pärandi
liit autasustas Sinise Risti medaliga. Eelmisel aastal sai
samasuguse medali Hiiumaa malevkonna pealik leitnant
Urmas Selirand.

Valgamaa malev
Grupp Valgamaa maleva kaitseliitlasi ja naiskodukaitsjaid
osales 23. juulil Kaitseliidu Valgamaa maleva Helme
üksikkompanii poolt koduvalla päeva hakul korraldataval
traditsioonlisel 12,5 km pikkusel kuue kontrollpunktiga
võistlusmatkal Helme laululava juurest Talnamõisa, sealt
Härma kruusakarjäärini, edasi Orjakivi juurde ja lõpuks
lauluväljakule tagasi. Võistlusmatka peakorraldaja oli
Helme üksikkompanii pealik nooremleitnant Heldur
Tellmann, keda abistasid Valgamaa maleva noored ja
noorteinstruktor Kaimo Vahtra.

Viru malev
Kadrina lasketiirus peetud Eestimaa XIII suvemängude
laskevõistluse õhkrelvadest valmistas ette ja viis läbi
Viru maleva kaitseliitlastest toimkond ja kaheksaliikmeline kohtunikekogu, keda aitasid kolm naabermalevate
kaitseliitlast. Lääne-Virumaa laskesportlased saavutasid
kokkuvõttes kaheksanda koha. Individuaalse medalini ei
suutnud neist keegi jõuda, kuid neljanda koha saavutasid Meelis Kask meeste õhupüssiharjutuses ja Jaanus
Raidlo õhupüstoliharjutuses veteranide seas. Naisveteranidest saavutas Vaike Porval õhupüstoliharjutuses
viienda ja Ada Kiipus seitsmenda koha. Esikümnesse
jõudsid veel Elar Rämmeld juunioride ja Aleksei Osokin
meeste arvestuses õhupüstolist laskmises. Kõik nimetatud sportlased on kaitseliitlased.

Uudised edastasid Eero Pihlas, Katriin Ivanov,
Piret Ringvee, Helja Kaptein, Vello Jaska,
Hannes Reinomägi
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Tänavune Erna retk
jäi senisel kujul viimaseks

IVAR JÕESAAR, kapten

Erna seltsi presidendi kapten
Meelis Rätsepa
pikaajalist
tegevust Erna
retke korraldajana väärtustas
kaitseväe
peastaabi ülem
brigaadikindral
Riho Terras
2011. aasta
Erna retke avatseremoonial
üle antud kaitseväe teenetemedaliga.
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Tänavusel Erna retkel oli mitmeti nukker alatoon:
esiteks möödus 70 aastat ajast, mil Eesti kodanikud olid kahe diktaatori sobingu tagajärjel
sunnitud tulema üle Soome lahe oma kodumaa
metsadesse luurama, ja teisalt luurati ajaloolise
Erna salga radadel sel moel viimast korda. Sõjalis-sportliku seltsi Erna president kapten Meelis
Rätsep, kuidas arvult kaheksateistkümnes sõjalis-sportlik võistlus Erna retk õnnestus?
Ei saa öelda, et oli nukker alatoon. Tõsi ta on, et
sellisel kujul ja selles kohas oldi tõepoolest viimast
korda. Miks otsustasime lõpetada siin ja sellisel
moel just nüüd? Tingitud on see sellest, et leidsime
Erna retke muutmiseks just õige aja olevat sellesama 70 aasta möödumise Erna salga ajaloolisest
retkest. Viimaste aastate retkede käigus oleme
kokku korjanud palju ideid ja mõtteid nii osalenud
Kaitse Kodu! 5/2011
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Erna re
tk 199

võistkondadelt kui ka kohtunikelt ja organisaatoritelt. Need kõik vajavad nüüd rakendamist ühtse
uue tervikuna. Tänan siinjuures kõiki neid, kes on
oma ideid meile saatnud. Viimane senisel kujul
korraldatud võistlus möödus aga tõrgeteta ja rahulikult, ehk nagu ütles võistluse staabiülem kolonelleitnant Jaak Kallak Rootsist, „ilma võimalusteta“
(st tema keeles probleemideta).

3 X TÕNU NOORITS
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Erna retke võitjad on erinevail aastail olnud nii
kodusest Kaitseliidust kui ka seitsme mäe ja
mere tagant tulnute seast. Kui suur osa on retke võitmisel sõduriõnnel ja koduseinte toetusel? Või on hoopis olulisemad professionaalsed
oskused, mida kahtlemata esindasid tänavused
võitjad Scoutspataljonist?
Kõigil nimetatud asjaoludel on sellisel võistlusel
oma osa. Mõnikord on otsustav osa ühel, teinekord
suurem roll teisel või kolmandal. Ei tasu unustada,
Kaitse Kodu! 5/2011
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Erna retk arvudes: palju inimesi, töötunde, masinaid ja raha oli käigus Erna retkel 2011?
Paraku on mul sellele küsimusele raske vastata,
sest tean arvudes ainult Erna seltsi panust. Suurima toetaja ehk Kaitseliidu arve ma ei tea. Seltsi
selle aasta rahaline toetus oli 250 000 Eesti krooni.
Seltsi liikmeid (st neid liikmeid, kes ei kattu teiste
organisatsioonide liikmeskonnaga) oli võistlusel
kaasatud 15. Töötunde pole keegi kokku lugenud,
kuid neid oli väga palju. Selline võistlus ei sünni
ühe kuuga, selleks kulub palju kauem aega. Kogu
ettevalmistustööde mahtu on võimatu mõõta.
Tavaliselt on Erna seltsi inimesed pärast ühe retke
lõppu ja põgusat seljasirutust hakanud juba järgmise retke tarvis maastikuluuret tegema ning uute
võistluskohtade ideid läbi proovima. Senini pole
veel keegi täpselt adunud seda tegeliku ettevalmis-

TÕNU NOORITS

TÕNU NOORITS

LIINA TOOME

et tegu on siiski võistlusega. Selts ei ole Erna retke
korraldades pretendeerinud õppuste korraldamisele. Koduseinte toetus on aja jooksul muutunud
oma võistkondadele samasuguseks eeliseks nagu
see, mida olen näinud ka näiteks Austrias sealset
võistlust jälgides. Siiski saab öelda, et Erna retke
võitjariikide nimekiri on paljude teiste Euroopas korraldatavate võistluste omast tunduvalt
kirjum.
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tava töö hulka ja mahtu. Ametlikud struktuurid liituvad ju korraldustööga alles vahetult võistluse eel
ning leiavad eest ettevalmistatud kontrollpunktid
ja valmismõeldud ülesanded.

meeldivaid küsimusi kuulda ja veelgi vähem neile
vastata. Tänaseks on selle väikese grupi algatus
tõestanud, kui olulised on vabal tahtel põhinevad
koostöövormid nii siseriiklikult kui ka riigiväliselt. Tuleneb sellest ju tegelikkuses määratu suur
kogemus igasuguseks koostööks ja arenguks. Kogu
meie võistlus on arenenud meie õppides. Kedagi ju
polnud, kes oleks õpetanud seda meile täiesti uut
valdkonda.

Seega võib kindlalt öelda, et tänu Erna seltsile on
see üritus hinges püsinud ka ajal, kui selle vastu
ametlikul tasandil huvi ei tuntud. Seltsi inimesed
on võtnud endale retke nimel töölt vabad päevad
ja neile ei kompenseerita seda isegi nii palju nagu
kaitseliitlasele õppustel osalemist. Ja selliseid
vabaks võetud päevi tuleb aastas kokku palju. Kui
aastate jooksul panustatu rahasse ümber arvestada, on see suur summa.

Kas ajaloolased on tänaseks selle õige Erna salga loo läbi uurinud ka selgeks vaielnud?
Kahjuks ei oska ma seda öelda. Ajalugu on kord
juba selline teadus, mida tõlgendatakse erinevalt.
Aluseks on üks ja seesama fakt, kuid tõlgendusi
on mitu. Nagu näiteks pronksiööl: laamendajal on
tõlgenduseks „Aljoša“, politseinikul korra tagamine,

Mitme riigi sõjaväelaste jalg on aastate jooksul sobitanud end kunagiste ernalaste jalajälgedesse?
Ma pole seda kokku lugenud. Kõige eksootilisemad
on aga olnud Hiina ja Türgi ning tänavu Gruusia.

TÕNU NOORITS

Öeldakse, et olümpiamängude sünnist saadik
on sport olnud sõjapidamine teiste meetoditega. Kuid erinevalt sõjast, kus tagajärjed on
vennaskalmistutel selgelt näha, jääb spordis,
eriti sõjanduslikus spordis kripeldama küsimus,
mil moel on selle tulemused üldse objektiivselt
hinnatavad.
Siin tulevad mängu eespool mainitud faktorid.
Professionaalsus on üks nendest. Kuid et osalevad
võistkonnad on tasemelt suuresti võrdsed, hakkab
kaasa rääkima ka aeg, mille jooksul antud ülesanne
täidetakse. See tähendab, et kui on oskustelt kaks
või enam võrdset võistkonda, paneb asja lõplikult
paika kulutatud aeg. Ja väga võrdseid tulemusi
on olnud palju. Kui jälgida edetabelit läbi aastate,
siis esiotsa võistkondade vahed, mida arvestame
trahvipunktides, on olnud minimaalsed. Seega kui
poleks ajafaktorit, oleks ilmselt võimalik olukord,
et tuleb välja anda näiteks kaks esimest ja kolm
teist kohta jne. Loomulikult tekib küsimus, kas
lihtsamalt hinnata ei saaks, kuid kehtiv süsteem
on kujunenud välja võistkondade survel, st et
mõjutusi on saadud nende libastumistest, protestidest ja ettepanekutest.

TÕNU NOORITS

Mida on saanud sõjaväeliste huvidega inimesed
kodumaalt ja kaugemaltki aastate jooksul Erna
retkelt kaasa?
Loodan, et parema ettekujutuse omaenese võimetest,
hea meeleolu, rahvusvahelisi kontakte ja koostööd.

Kogu oma aja on Erna retk olnud torkivaks pinnuks paljude saapas. Kuidas võtta kokku sellise
omalaadse rahvusvahelist koostööd väärtustava sõjalis-sportliku ettevõtmise olemus?
Kui kunagi alustasime, polnud ühelgi struktuuril
huvi sellega tegelda. Küll aga kujunes välja ringkond inimesi, kes meid meelsasti aitasid. See oli
mõistetav, sest kõigil ametimeestel oli tööd palju
ja see oleks olnud lisakohustus. Ka põrgati ametlikul tasandil eemale poliitilistel põhjustel, sest
Erna retke teema oli vägagi aktuaalne meie „sõbralikus“ naaberriigis. Loomulikult ei tahetud ebaKaitse Kodu! 5/2011
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TÕNU NOORITS

seonduva transpordi ja kütuse, toitlustuse ja ka laevade kütuse jne, maksis kinni Erna selts.) Samaks
on jäänud võistluse põhiline ideoloogia. Selleks
oli ausa mängu põhimõte. Kuigi peab tõdema, et
mõnigi võistkond on püüdnud seda erinevatel aastatel erineval moel ka eirata. Ei hakka näpuga näitama, kuid markantseimad näited sellest on võistlejatele trassile pitsa toomine, autoga võistkonna
vedamine, varustuse täiendamine ja vahetamine
jne. Selliseid võistkondi polnud palju, kuid neid oli
ja paraku enamasti Eesti enda omad.

ajakirjanikul müüki tõstev skandaal (viimasel ajal
üsna tavaline nähtus), poeomanikul suuremat sorti
vargused, kindlustusﬁrmal jama, mida poleks vaja
olnud jne. Nii et sinul on üks lugu, minul teine ja
temal on kolmas ühest ja samast asjast ja see kokku
teeb ajaloo. Võrrelge seda viimast väidet inglise
keeles ja te näete, kui kenasti see keel seda tõestab.
Sõjalis-sportlik Erna retk on teinud kaheksateistkümne aastaga läbi mitmeid arengufaase.
Algselt vabatahtlike omaalgatuslikust enese
proovilepanekust sirgus rahvusvahelise kõlapinnaga sõjalis-sportlik ettevõtmine, mis ei jätnud külmaks meie sõpru ega vaenlasi. Mis muutus selle arengu käigus ja mis jäi samaks?
Nende aastatega muutus ja täienes nii korraldajate ja kui ka osalejate kogemus. See arendamine
oli vastastikune, sest osalejad näitasid kätte meie
nõrgad kohad ja meie püüdsime neid järgmisel
korral parandada. Loomulikult paranes ka võistluse logistiline tagamine tänu Kaitseliidu ja kaitseväe tugevale toetusele eriti viimastel aastatel. (Aga
alles see oli, kui nii Kaitseliidu kui ka kaitseväe
osalemine korralduse tagamisel, nagu võistlusega
TÕNU NOORITS
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Kuigi on vastu võetud otsus, et Põhja-Eesti metsaradadel lubatakse sammal vanade ernahuntide
lemmikradadele kasvama, rändab ju Erna vaim juba
mitmeid aastaid mööda Eesti maakondi, olgu Kaitseliidu Eel-Erna, Naiskodukaitse koormusmatka,
noorkotkaste Mini-Erna või kodutütarde Ernakesena või hoopis teisi nimesid kandvate matka- ja luuremängudena. Millisena näevad Erna retke edasist
saatust Erna seltsi liikmed?
Nagu eespool räägitud, selgub see loodetavasti
septembrikuu jooksul. Tagantjärele tarkusega võib
öelda, et lihtne oleks olnud see juba aastaid tagasi
lõpetada. Kuid et kogu see retklemine hakkas
mingil hetkel ootamatult populaarsust korjama,
tekkisid ka nn kaaperdada soovijaid ja see muutis
seltsi tugevamaks. Eks arengus ja muudatustes
mängis oma rolli tegelikult ka raha. Iga muudatus
ja uuendus vajab ressurssi. Kuid praegu hoiame
seltsi elus. Septembris saavad asjad selgemaks.
Erna retke ajal on isiksusteks sirgunud uus põlvkond Eesti kodanikke, kel puudub nii isiklik side
nõukogude võimuga, mis oli 70 aasta eest Erna
legendi sünni algpõhjuseks, kui ka arusaamine,
miks Erna nimi mõnda meie naaberriiki nii erutab.
Nüüd on Erna retk lahkunud, mõne aasta eest
Kautla külaasemelt, nüüd ka Salmistu rannast.
Kuidas edastada noortele sõnumit: „Eesti inimesed, me armastame teid, olge valvsad!“?
Paraku on nii, et tänapäeval on noortele olulised
eelkõige internet ja Facebook. Ajalugu ja tema
LIINA TOOME
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Ühe ajajärgu lõpetamiseks on paslik ära nimetada ka
neid, kelleta Erna retk poleks Erna retk.
Erna retke poleks, kui poleks Kaitseliitu, kaitseväge, osalevaid võistkondi, Soome „sinibarette“ ja loomulikult Erna
seltsi on liikmeskonnaga, tänu kellele see asi üldse võimalikuks sai.

Scoutspataljon (ltn Raido Saremat, ltn Lauri Teppo,
srs Aleksander Afanasjev, kpr Filipp Leinberg)

punkte
-27,19

2.

Kirde kaitseringkond (ltn Hannes Liim, ltn Aleksandr
Lupanov, n-ltn Priit Meier, n-ltn Ott Kreitsman)

4,74

3.

Kaitseliidu Harju maleva I (lpn Heiki Tiikoja, srs Martin
Laanejärv, mlv Kaupo Mõttus, mlv Mattias Luha)

6,95

4.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused

17,78

5.

Politsei- ja piirivalveamet

19,37

6.

Kaitseliidu Järva maleva II

34,00

7.

Kaitseliidu Põlva malev

41,97

8.

Kaitseliidu Pärnu maleva II

78,39

9.

Soome III

79,12

10.

Kaitseliidu Pärnu maleva I

97,32

11.

Vahipataljon

112,74

12.

Soome II

148,96

13.

Taani II

154,94

14.

Kaitseliidu Tartu malev

160,49

15.

Kaitseliidu Tallinna maleva II

167,04

16.

Kaitseliidu Järva maleva I

169,23

17.

Kaitseliidu Tallinna maleva Nõmme

172,27

18.

Kaitseliidu Pärnu maleva III

183,55

19.

Leedu

191,51

20.

Kaitseliidu Harju maleva Männiku

206,88

21.

Kaitseliidu Tallinna maleva Kalevi

228,49

22.

Kaitseliidu Harju maleva II

287,72

23.

Belgia

337,87

24.

Soome IV

347,92

25.

Taani I

373,72

26.

Vanglateenistus

392,49

27.

Soome I

439,29

28.

1. jalaväebrigaadi tagalapataljon

449,65

29.

Gruusia

486,80

Lähemalt vaata Erna seltsi koduleheküljelt
(http://www.erna.ee).

Lisainfo

Meeskond

1.

Erna grupp oli Eestis protestiks Nõukogude
baaside lepingu vastu Soome läinud ja Talvesõjas osalenud eestlastest moodustatud
kaugluureüksus, mis tegi 1941. aasta suvel
dessandi punaväe tagalasse Salmistusse ja
liikus edasi Kautla piirkonda, kus pidas metsadesse peitunud inimeste päästmiseks maha
lahingu ülekaalukate vaenlase jõududega.
Grupi ülesanne oli luure Punaarmee tagalas:
jälgida väeosade liikumist ja üritada välja selgitada staapide asukoht, millest informeeriti
raadio teel Soomes asuvat keskust. Selle kõrval üritas Erna omal algatusel aidata pärast
1941. aasta juuniküüditamist Kesk-Eesti
metsadesse pagenud ligi 2000 tsiviilisikut
ning organiseerida metsavendi Eesti vabastamise nimel enne Saksa vägede saabumist.
Erna salga tegevus ei olnud saladus Punaarmee tagalajulgestuse eest vastutavale
NKVD-le. 31. juuliks oli Kautla piirkond sisse
piiratud ja Nõukogude hävituspataljonid alustasid rünnakut. Ametlikes aruannetes kuulutati Erna rühm hävitatuks, ometi suutis see
piiramisrõngast välja murda ja tsiviilisikutele
pagemiseks võimaluse anda. Erna salk koos
osa metsavendadega läks ülekaaluka vastasega lahinguid pidades 4. augustil üle rindejoone. Nõukogude hävituspataljonid vastasid
ebaõnnestumistele terroriga kohalike elanike
kallal. Kurikuulsaks sai Kautla talu ja selle pererahva jõhker hävitamine.

Erna retke 2011 tulemused
Koht

ERNA GRUPP

Erna retk 2011

Lisainfo

erinevad käsitlused tuleks kuidagi sellesse nendele igapäevasesse suhtluskeskkonda integreerida. Pole midagi
parata, küberruum ümbritseb meid üha enam. Meil on
küll ﬁlme Vabadussõjast, kuid väga raskest ja keerulisest
Teise maailmasõja Eestisse jõudmise eelsest ajast pole meil
suurt midagi ette näidata. See ei peaks olema klassikaline
sõjaﬁlm, vaid käsitlema elu väljaspool armeed. Mulle
tundub, et üks üsna ideaalne raamat, mille põhjal sellise
ﬁlmi võiks teha, on Robert Raidi „Kui venelased tulid...“.
Selle kirjanikunime taga peituv mees on sünnilt venelane,
kuid temast sai Eesti rindeohvitser. Lugege seda raamatut
ja te saate aru, miks ma seda soovitan. See ehk korrastaks
noorema põlvkonna mõttemaailma. Muidu kuuleme varsti
ka nendelt sama stampi nagu välismaalastelt: „Aga miks te
politseid ei kutsunud, kui teid ära viidi?“

SÕJALIS-SPORTLIK VÕISTLUS
ERNA RETK
1993. aasta suvel, pärast Eesti iseseisvuse
taastamist, läbisid huvilised kaitseliitlased
Erna luuregrupi ajaloolise teekonna.
1994. aastal, pärast esimese Eesti-sisese
Erna luurevõistluse läbiviimist, moodustati
sõjalis-sportlik selts Erna, mille korraldusel
kujunes igasuvine Erna retk maailma üheks
pikimaks ja raskeimaks sõjalis-sportlikuks
võistluseks.
1996. aastast aitab selts Eesti erinevates
maakondades korraldada Kaitseliidu valikvõistlust Eel-Erna, kus selgitatakse välja kolm
parimat Kaitseliidu võistkonda, kes pääsevad
Erna retkele Kaitseliitu esindama.
1999. aastast korraldab selts koos Vaivara
vallaga talvist võistlust Utria dessant, meenutamaks Eesti meredessantpataljoni merejalaväelaste ja Soome vabatahtlike dessanti
Utria randa 17. jaanuaril 1919.
2000. aastast alates korraldatakse koos
Eesti Skautide Ühinguga samaaegselt Erna
retkega Erna matka, mida on võimalik läbida
mitmes raskusastmes.

Katkestas Šveits
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Maailmapilk

Kennani kuld
K

vadriiga oli antiikajal uhke nelja hobusega triumﬁvanker. Tänapäeval on kvadriiga ennekõike tuntud
kui Berliini sümboli Brandenburgi värava kroonijuveel. Sellesama kvadriiga dekoratiivne minikoopia
on auhind, mida annab 2003. aastast välja üks Saksa „üldkasulikku huvi“ esindav asutus. Kuigi tegu
pole Nobeli ega Oscariga, on üleandmised alati glamuursed ja laureaatide seas palju tuntud poliitika- ja
kultuuritegelasi. On tulnud ette ka konjunktuurseid määramisi (Gorbatšov, Schröder), ent seegi on püsinud
talutavuse piires. Aga isegi Saksamaa mastaabis on auhind olnud suhteliselt tundmatu.
Tänavu suvel sai Kvadriiga olemasolust teada igaüks, kes lehti loeb. Kuratoorium otsustas premeerida Venemaa peaministrit Vladimir Putinit. Teenete eest, mille eest Putinit kohe kuidagi ülistada ei saa. Seepeale
puhkenud skandaalis ei olnud võitjaid. Tänavused määramised – neid on igal aastal mitmeid – tühistati.
Kvadriiga maine sai hoobi, millest ehk toibuda ei suudetagi. Rappida sai ka nii pilvitu Saksa-Vene suhe.
Tegelikult oli juhtunu vaid üks episood terves möödalaskmiste ahelas, mis olnuksid välditavad, kui tegijatel
jagunuks rohkem haritust ja kainust ning vähem alpust. Sest tegu polnud ju eesti keeli millegi muu kui
pugemisega.
Ameerika diplomaatia suurkuju George Kennan (1904–2005), kelle karjäär algas muide noore konsulina
Tallinnas ja saavutas oma tipu suursaadikuna sõjajärgses Moskvas (kus bolševikud ta ebasoovitavaks isikuks kuulutasid ja maalt välja saatsid), on kirja pannud mitmeid asjalikke soovitusi suhtlemiseks Venemaaga. Teise külma sõja hakul haljendavad need esimese külma sõja aegsed märkused jälle ja on seda väärt, et
siit õppust võtta. Sest põhimõtteliselt pole Kremli stiilis ja taktikas ju midagi muutunud.
Kennan õpetab: ärge tehke edevaid hea tahte žeste! Haakuvalt juba kirjeldatud triumﬁvankrilooga: ärge
pugege neile! Kui ahvatlev ja kasulik see ka ei tundu, tagajärg on enamasti risti vastupidine. Parlamendi
initsiatiivil omistas Läti president 2000. aastal ordeni ametist lahkunud Venemaa presidendile Boriss Jeltsinile. Tulemus: meediasse paisati Jeltsini avaldus, kus ta saatis lätlased tükkis oma ordeniga pikalt, lisades
bojaarlikke sajatusi Läti riigi aadressil. Kogu asi lõppes täieliku ﬁaskoga. Eestlastelgi on jäik komme pärjata
ordenitega „teenete eest“ kõiki ametist lahkuvaid välissaadikuid, justkui oleks tegu konveieriga. Vene saadik Aleksei Gluhhov, kes pidanuks meie auraha saama tolsamal 2000. aastal, loobus sellest samuti mõnitava kära saatel, tuues põhjenduseks, et eestlased hoiavad ikka veel kinni Tartu rahust ja et sama ordeni
on saanud ka Konstantinoopoli patriarh, kellega tema küll ühte ritta ei taha kuuluda. Ilmselt oleks piinlikku
olukorda aidanud vältida väike eeltöö diskreetsete kanalite kaudu.
Veel õpetab Kennan: ärge üritage nendega sõbrustada! Kremlil ei ole sõpru, tal on vaid vaenlased ja sulased.
Igasugune katse seal „sõprust luua“ ja „suhteid parandada“ vaid suurendab kahtlusi või annab võimalusi üritajate ärakasutamiseks. Mõiste win-win (minu võit on ka sinu võit) ei kuulu Vene poliitilisse mentaliteeti.
Seal juhindutakse arusaamast, et edukas on oldud vaid siis, kui enda huvide realiseerimine on käinud teiste
huvide arvelt. Siit saab ka arusaadavaks, miks asjad ei edene. „Suhete parandamise“ eelduseks on Kremli
arvates see, kui teine pool taandub oma seisukohtadelt. Ka Eesti kogemus näitab, et igale täidetud nõudmisele (mida tavaliselt edastatakse rahvusvaheliste vahendajate kaudu) järgnevad Venemaalt kohe uued.
Samas ei suuda venelased aastakümneid lahendada selliseid lihtsaid asju nagu ladus piiriületus Narvas või
Tartu-Pihkva laevaliin. Jutud administratiivsetest probleemidest on tühi mula. Tegelik põhjus on poliitilise
tahte puudumine: asjade kordaseadmisest ei nähta tõusmas rohkem tulu endale kui teisele.
Kennan õpetab: ärge kartke tüli ja erimeelsuste avalikustamist, ärge teeselge eesmärkide ühtsust seal, kus
seda pole! Venelased ei pane pahaks stseene ja skandaale. Kui nad aga avastavad, et teile need ei meeldi ja
te püüate neid vältida, ei kõhkle nad seda kasutamast, et teilt järeleandmisi välja pressida. Teisest
küljest pole vaja peljata, et mõned juhuslikud rasked sõnad avaldaksid mõju teie ja nende pikaajalistele suhetele. Vene valitsev eliit austab vaimult tugevaid ning pelglikkus vaidlemisel ja liigne kompromissivalmidus on tema arvates üks nõrkuse vorme.
Venelased respekteerivad seda, kes neile vastu hakkab. Stalin ei austanud Balti
rahvaid, küll aga respekteeris soomlasi (ehkki ei sallinud). Balti riigijuhtide saatus
oli kurb. Samas ei hakanud Stalin õiendama arveid marssal Mannerheimiga, ehkki
sõjajärgses olukorras olnuks tal selleks võimalusi küll ja küll.
George Kennani õpetustest nimetasime seekord vaid kolme. Ainet mõtlemiseks ja seoste leidmiseks praegu asetleidvaga on siin aga küllalt.
Vaadates Vene valitsuse viimaste nädalate Eesti-suunalisi avaldusi,
näeme, et idasurve kasvab, taustaks ﬁnantskriisid Euroopas ja Ameerikas ning sellest johtuv poliitiline ebakindlus. Jälle on alanud positsioonide sissetulistamine. Meie ülesanne on – aga sellele viitavad tegelikult
kõik Kennani soovitused – säilitada väärikus. Ilma rahvusliku väärikuseta ei ole meil mõtetki rääkida rahvuslikust julgeolekust.

TIIT MATSULEVITŠ, suursaadik
Kaitseliidu Tallinna maleva Toompea malevkonna liige
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Persoon

Sõda näinu
oskab
hinnata
kodu ja rahu
Vestleme vanemseersant Jaan Valguga tema
35. sünnipäeval Afganistanis Lõuna-Helmandis
Wahidi patrullbaasis. 30. sünnipäeva tähistas
ta Iraagis. „Kus tuleb 40. sünnipäev?“ küsin. „Ei
tea,“ vastab vanemseersant Valk naerdes, „kuid
kõigeks tuleb valmis olla.“

KARIN KANARIK, kapten
Afganistan

K

aitseliiduga 1996. aastal ühinenud mees on
aastate jooksul teeninud Kosovos ja Iraagis
ning teenib nüüd Afganistanis. Erinevatelt
missioonidelt saadud kogemused on erinevad.
Millised on mälestused erinevalt missioonidelt?
Esimesest korda olin missioonil Kosovos 2004.
aasta augustist 2005. aasta veebruarini Baltsquadron-10 koosseisus. See oli tõeline rahuvalvemissioon. Sealsetel inimestel on ütlus: „Kui Kosovo
loodi, oli jumalal hea tuju.“ Loodus on seal väga
ilus. Mäenõlvad on kaetud metsaga ja mäetippu
sõites saab pilvi ülevalt poolt vaadata. Kosovos oli
palju päikest ja ilusad inimesed. Balkan oli selleks
ajaks täiesti stabiliseeritud, ohutase oli väga madal.
Olime seal taanlaste alluvuses luurekompanii koosseisus. Kogu missiooni vältel ei olnud vaja kordagi
väljaspool lasketiiru relva laadida. Ühe korra, tänavarahutuste ajal pidin Galili kaba lahti klappima,
sest üks mees haaras maast kivi ja mulle tundus
see ohuna. Ma ei olnud mässuohjemeeskonnas,
mul oli vaja vaid tänavarahutusest patrullautoga
läbi pääseda, et oma üksusega liituda.
Kaitse Kodu! 5/2011

Iraagis olin 2006. aasta juunist detsembrini
Estpla-13 koosseisus. Just oli välja kuulutatud
rahu. Vaatasime kohaliku tsiviilelanikkonna järele
ja üritasime piirkonda stabiilsena hoida. Ka seal
oleks võinud olla ilus, kui mõnedki külad poleks
olnud maha jäetud, farmid tegevuse lõpetanud.
Trööstitu oli näha tänavatel sõjapurustusi. Mujalt
tulnud terroristid püüdsid erinevate usutunnistuste järgijaid
a ei ole
omavahel tülli ajada. KurjategiAfganistajate miinipildurid tulistasid suvanis näinud
liselt linna, sihtmärgid olid täiesti
juhuslikud. Nägin, kuidas salk tänaval päris näljas
väga noori poisse aitas oma üleni inimesi, igaühel on
verise sõbra keha autokasti tõsta koht, kus olla, igaja kopteriplatsile viia. Nägin,
ühel on peenralapp
kuidas mööda tänavat kõnnib
šokis vana ja väärikas habemega ja põllunurk.
mees veriseks lastud jalgadega,
saamata aru, mis toimub. Pidin
ka ise andma esmaabi ühele miinipildujarünnaku
ohvrile, noorele naistele. Nad olid nn igati õiged
inimesed, aga valel hetkel vales kohas – seal, kuhu
miin kukkus. Sellised pildid toidavad minus patsiﬁsmi. Mul on närvi, et nendega hakkama saada,
aga hinges on seda kibe kaasas kanda.

M

Siin, Afganistanis oleme külapiirkonnas, kus elu
tundub olevat lihtsam. Kogukond hoiab kokku.
Neil on oma autoriteet, kelle sõna maksab. Ma ei
ole Afganistanis näinud tänaval päris näljas inimesi, igaühel on koht, kus olla, igaühel on peenralapp ja põllunurk. Mõnes mõttes on siin rahulikum
kui Iraagis. Kui me esimesse kontrollpunkti sisse
kolisime, meenutas piirkond minu ema koduküla
13

Milline on teenistuse argipäev?
Teenistus on selline, et elame üksusega kontrollpunktis. Meil on vastutusala, mille peame hoidma
puhta vaenulikust elemendist. Meil on ajad, kui
käime patrullides, ja ajad, kui
tagame vahipostil oma elusimesest
paiga turvalisust. Patrullide ja
korda olin
postil käimise vahepealne aeg
missioonil Kokulub söömisele, taastumisele
ja muude olmeliste problee- sovos 2004. aasta
mide lahendamisele. Patrul- augustist 2005.
limas käime kontrollpunkti
aasta veebruarini
lähiümbruses. Suhtleme kohalikega, üritame nende meelsu- Baltsquadron-10
sest aimu saada, koguda neilt koosseisus. See oli
infokilde, mis aitaksid meid tõeline rahuvalvetööga edasi jõuda. Üritame ka missioon.
nende poolehoidu võita, et nad
teeksid koostööd meie, mitte
Talibani võitlejatega. Vahipostil käimine on nagu
postil käimine ikka: vaatad, kuulad ja teed nii, et
kõigil oleks kontrollpunktis turvaline. Taastumine
on sport (nende võimaluste piires, mille oleme
ise endale loonud), magamine ja meelelahutus
(arvutist ﬁlmide vaatamine, mängude mängimine,
raamatute lugemine ja mõned mehed lahendavad
ristsõnu). Vahel on ka igavlemine vajalik, see aitab
energiat laadida ja mõtteid korrastada. Kord nädalas on meil patrullist vaba päev, siis saame minna
suuremasse baasi arvutit, telefoni ja pesumasinat
kasutama. Ka need päevad on üksjagu kurnavad.

E

Vanemseersant Jaan Valk
tähistas oma
35. sünnipäeva
Afganistanis
Lõuna-Helmandis Wahidi
patrullbaasis
võitluskaaslaste
keskel

Millised on sinu ülesanded?
Olen ametikoha järgi jaomeedik. Aga et olen
täpne laskur, vastutan ka täpsuslaskuri töö eest
jaos. Lahinglaskmistel Lätis tabasin oma püssiga

sihtmärki 1100 m kauguselt. Kohtunik seisis mu
kõrval ja ﬁkseeris olukorra. See lask tegi mu rinna
rõõmsaks, sest nii kauge märk on juba snaipripüssi
pärusmaa.
Mis on missioonil olles oluline?
Lugesin kodust saadetud Kroonikat. Naerma ajas,
mida inimesed Eestis oluliseks peavad. Lehekülgede kaupa ilunippe ja stiilivõtteid, mis siinsetes
oludes on kui sõnumid teiselt planeedilt. Siin on
esmane säilitada elu ja seda universaalses plaanis.
Mitte ainult enda elu – ka kaaslase oma, ka külaelanike oma. Keset sõjakoledusi on oluline teada,
et perel on kodus turvaline ja abikaasa ootab.
Kui kaua sa oled olnud kaitseliitlane?
Kaitseliiduga liitusin 1996. aastal, vahetult pärast
ajateenistust
Põhja
üksik-jalaväekompaniis.
Ajateenistuse ajal käisin lahingukoolis seersandikursusel. Lahingukool on minu meelest väga
professionaalne kaitseväeline õppeasutus. Sealne
elukorraldus sobis mulle. 1996ndast kuni 2000.
aastani pärinevad eredaimad Kaitseliiduga seotud
mälestused linnalahingulaagritest, kus õppisime
nt tegevust kontrollpunktides. Ühe korra läkitati
meid Partner Challenge’i raames ka Ühendriikidesse. Oli suurt indu süstiv kogemus läbida õppus
ameeriklaste tiiva all Rahvuskaardi väeosas.
Miks valisid Kaitseliidu?
Kaitseliidus olemine on tahe seista oma vaadete
eest, julgus väljendada oma vabadustahet. Mina
sündisin, kasvasin üles ja käisin koolis Nõukogude ajal. Ma ei tea hullemat asja sellest, kui keegi

Jaan Valk

Persoon

Peipsi ääres. Päeval keegi kuhugi ei kiirustanud,
kõigil oli aega, kõik kõndisid rahulikult, sõitsid
rahulikult.

HARIDUS
1998 – Tallinna Vanalinna täiskasvanute
gümnaasium
1999–2000 – Tallinna Meditsiinikool

SÕJALINE VÄLJAÕPE
1995 – seersandikursus Kaitseväe Lahingukoolis
2001 – kaitseväe langevarjukoolitus (kolm
hüpet, järku ei omistatud, sest kaks hüpet
sooritamata)
2003–2004 – Scoutspataljoni ju-jutsu kollase vöö kursus ja käsivõitluslaager
2008–2009 – rühmavanema kursus Kaitseliidus
2010 – Kaitseliidu instruktorikoolitus

TEENISTUS
1995–1996 – Põhja üksik-jalaväekompanii
2000–2003 – Kaitseväe Logistikakeskus
2003–2006 – Scoutspataljon
2007 – Rahuoperatsioonide Keskus

MISSIOONID
2004–2005 – Kosovo
2006 – Iraak
2011 – Afganistan
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palju Kaitseliidus kaasa lüüa. Vahepeal tsiviilis
oldud aastatel (2007–2011) läbisin instruktori ja
rühmavanema kursuse Kaitseliidus ning jõudsin
algust teha rühmavanemaks olemisega.

Persoon

Kohalike elanike poolehoiu võitmiseks tulevad
kasuks avatud meel ja abivalmidus

Kas Kaitseliit on vahepealsete aastatega muutunud?
Kaitseliit on muutunud vahepealsete aastatega
kõvasti. Koolitusprogramm on korralikult paika
saanud. Alu kool jättis hea mulje. Materiaalne baas
on parem: jagub vorme ja rakmeid. Areng on olnud
kõva.

Kel on huvi militaarasjanduse kui sellise vastu või
kes on isamaaliselt meelestatud, sellele on Kaitseliit õige koht, kuhu ligi astuda ja tutvust teha. Inimesed, kes Kaitseliidus tegutsevad, on ühel lainel.
Kui keegi pelgab või kõhkleb, siis ütlen neile, mis
tõstab minu meelest Kaitseliidu usaldusväärsuse
kõrgele: Kaitseliit ei ürita inimestele midagi müüa,
keegi ei ürita sinult raha kätte saada. Ja see on
minu silmis oluline argument.
Millele peaks sinu missioonikogemustele tuginedes kaitseliitlastele väljaõpet andes rohkem
tähelepanu pöörama?
Väljaõpet tuleks läbi viia nende vahenditega,
millega reaalselt sõtta minnakse. Kui tabelis on
ette nähtud raadiosaatjad, peavad need olemas
olema. Kui peab olema teatud arve salvesid, siis
peab neid ka nii palju olema, mitte üks salv ja
siis imiteerime, et veel mõned on virtuaalselt
olemas. Ning laskemoon. Isegi kui harjutus ei
hõlma (imitatsiooni)moona kasutamist, on sõduril rohkem sõduri tunne, kui tal on salved moona
täis ja „granaadid“ rakmete küljes. See annab reaalsusele lähedasema tunde. Oma osa hästi mängiva
vastutegevuse roll on ka väga oluline. Ka vastane
peab taktikaliselt käituma.
Mis ajast oled tegevteenistuses?
Alustasin tegevteenistust 2000. aastal. Et teenistus Scoutspataljonis võtab üksjagu isiklikku aega,
pole ma tegevteenistuses oleku ajal saanud kuigi
Kaitse Kodu! 5/2011

M

käimise vahepealne aeg
kulub olmeliste probleeMida arvad sõjast?
Loomult olen patsiﬁst, aga mide lahendamisele.
sõjaväelase töö tuleb mul
kõige paremini välja ja on
ütlemata huvitav. Olen mõelnud, et kes pole sõda
lähedalt näinud, ei saa minu silmis kuigi veenvalt
patsiﬁst olla. Selline inimene ei tea tunnetuslikul
tasandil, mis sõda on. Ma muidugi tahaksin, et
relvastatud konﬂikte poleks. Rahva raha kuluks
mujale, loodusvarasid kasutataks humaansetel
eesmärkidel. Tänapäeva reaalsus on aga see, et
kes ei toida oma armeed, see toidab varsti võõrast
ja sellest me mööda ei saa.

Arvamus

räägib, et nõuka ajal oli meil selline palk ja selline
pension ja me saime käia seal ja seal. Mis hinnaga
see tuli? Kui palju tapeti inimesi ja lagastati loodust, et teha Nõukogude Liit? Kui on soov end riigikaitses rakendada, on Kaitseliit selleks hea koht.
Kaitsevägi võib anda töö, Kaitseliitu kuulumine on
elustiil.

Mida teed vabal ajal?
Üks minu hobi on relvad, tsiviilis tegelesin practical-laskmisega. Hobi on ka sport (jõutreening,
rattasõit). Kodus Kuusalus meeldib mulle käia oma
maja taga metsas ja rabas jooksmas. Nõukogude
ajal oli see armee kasutuses
olev suletud ala, seetõttu
eil on ajad, kui
on sealne ilus loodus puutukäime patrulmata. Olen arvutimängur,
lides, ja ajad,
mängin sõjamänge. Palju
kuulan muusikat. Kuid kui tagame vahipostil
suurim hobi on mu pere oma elupaiga turvali– naine ja pojad. Neile kulub sust. Patrullide ja postil
enamik mu vabast ajast.

ESTPLA-13 JAOÜLEM
VANEMSEERSANT JAANEK
MÄEORG:
Kolleegina on Jaan Valk inimene, keda saab
iseloomustada sõnadega abivalmis ja kohusetundlik. Aeg-ajalt ajab ta asjad keeruliseks, sest tal on oma arvamus ja julgus seda
välja öelda. Ta ei ole põhimõtteline vaidleja,
kes tahab teistest üle olla ja muutub kriitikaga isiklikus. Isegi kui vaidlustes on õhk
kuumaks köetud, oskab ta eluterve piprase
naljaga kõiki taas maha jahutada. Eelöeldu
ei tähenda, et ta oleks isekas. Jaanil jätkub
kainet meelt, meeskonnavaimu ja südametunnistust, et olulised ühised huvid isiklikust
heaolust ja mugavusest kõrgemale seada.
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Kaitseliit käis Leedus
Amberlandi missioonil
ehk Amber Hope’i 2011 päevaraamat
KARRI KAAS, lipnik

14. juuni

Kaitseliidu Pärnumaa malev

13. juuni
Esimese Leedu-päeva hommik Babrade polügoonil algas õppuse avamisega. Kõnet pidasid Leedu
kaitseminister ja kaitsejõudude ülem ning oma
õnnistuse tegevusele andis ka kohalik kirikupea.
Sellele järgnes Kaitseliidu Pärnumaa, Läänemaa
ja Saaremaa maleva koondkompanii rivistus, mille
võttis vastu Kaitseliidu ülem kolonelleitnant Raivo
Lumiste, kes rõhutas, et Amber Hope annab harukordse võimaluse omandada rahaitseliidu ülem vusvahelisi kogemusi ja soovitas
kolonelleitnant meestel võtta õppuselt kõik, mis
sellelt võtta on.
Raivo Lumiste

K

rõhutas, et Amber
Hope annab harukordse võimaluse
omandada rahvusvahelisi kogemusi.

Pärast lõunapausi siirdus kompanii harjutusväljadele. Päevateemaks oli meditsiin, täpsemalt MedEvac (meditsiiniline
evakuatsioon),
Heli-MedEvac
(meditsiiniline
evakuatsioon
helikopteriga) ja esmaabi. Instruktoriteks olid leedulased ja ameeriklased, kes
vaatamata keelebarjäärile said teadmised meie
võitlejatele edasi antud. Näidati haavatute transportimise mooduseid ning vigastatute helikopterile viimist ja sealt maha võtmist. Tutvustati ka abi
kutsumist vastavalt NATO standarditele ja õpetati
lihtsamaid lahingumeditsiini võtteid.
Õhtu lõppes osale meie meestest laagri valvetoimkonda asumisega. Kuigi paiknemine Babrade
polügoonil on võõrustajate poolt võimalikult
turvaliseks tehtud, ei tule ettevaatlikus kunagi
kahjuks.
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Päeva esimeseks teemaks oli pioneeriõpe. Tutvustati erinevaid miine, nii jalaväe- kui ka tehnikavastaseid. Enamik näidiseksemplare olid meie võitlejatele tuttavad suure idanaabri arsenalist, kuid
leidus ka mõningaid eksootilisemaid lõhkekehi.
Seejärel õpetati tegutsema miiniväljale sattumise
korral. Leedulasest instruktor oli suutnud endale
juba mõned eestikeelsed väljendid selgeks teha ja
tema katse kõnelda meiega meie emakeeles võeti
vastu kiiduavaldustega. Pioneeriteema lõpetuseks
oli võõrustajatel ette valmistatud ka praktiline
harjutus, mille kõik võitlejad edukalt sooritasid.
Pärast lõunapausi olid tähelepanu all eskort, konvoi
ja patrullide korraldamine. Alguses lühike teooriaosa, millele järgnes kohe ka praktika. Rühmad
ronisid masinatele ja asusid tegutsema, igaüks vastavalt oma ülesandele, mille Leedu juhendajad olid
suutnud meile välja mõelda. Mehed said pauku
teha ja näidata oma üksikvõitlejaoskusi reaalse
tegevuse käigus. Hoolimata mõningatest vääritimõistmistest läks üritus korda – kaitseliitlased
said kogemuse võrra rikkamaks.

15. juuni
Kompanii oli rivis kell 7.15 ja juba 7.30 sõitsid
masinad uue õppekoha poole, mis asus kümmekonna kilomeetri kaugusel baaslaagrist. Teemaks
olid seekord isetehtud lõhkeseadmed (improvised
explosive device, IED) ja käitumine nende avastamise või neile sattumise korral. Esmalt jälle
teooria, mida tuli kohe ka praktikas rakendada.
Kompanii jagunes kolme rühma, kaks pärnakate
ning üks läänlaste ja saarlaste oma. RühmaüleKaitse Kodu! 5/2011

Pärastlõunal suunduti taas maastikule. Kavas oli
kontrollpunkti, liikuva kontrollpunkti ja vaatlusposti õpe. Seegi pole kaitseliitlasele igapäevane,
kuid on siiski vajalik oskus. Leedulased olid õppekoha korralikult ette valmistanud ja ehitanud kõik
vajalikud objektid juba varem valmis. Eestlastel tuli
vaid platsi võtta ja tegutsema asuda. Tuli kontrollida kahtlasi isikuid, kelle hulgas leidus nii sõbralikke külaelanikke kui ka pommivööga kaabakaid,
ja nende autosid ning jälgida pidevalt ümbrust.
Võitlejad näitasid end väga heast küljest, avaldades
Leedu juhendajatele tõsiselt muljet.
Päeva krooniks kujunes plaaniväline tiirulaskmine,
mille Pärnumaa malev oli otsustanud rühma toetuseks korraldada. Raua said suitsema ajada kuulipildurid, sihikud paika keerata täpsuslaskurid ja
näod tahmaseks teha Carl Gustavi granaadiheiturid. Umbes kella 23 paiku võis tihedale, kuid harivale päevale joone alla tõmmata. Kohaliku aja järgi
22.22 aset leidma pidanud kuuvarjutus jäi kahjuks
nägemata, sest kuu ei ilmunudki pilvedest välja.

16. juuni
Sel päeval alustasime isikute ja masinate läbiotsimisest – road check (maanteekontroll) ja area checkt
(maa-ala kontroll). Jällegi asjad, mis missiooniõppel
igapäevased ja rutiinsed, kuid Kaitseliidu vabatahtlikele peaaegu uued. Instruktorite põhijõu moodustasid soomlased, kes särasid oma hea inglise keele ja
asjaliku suhtumisega. Vabatahtlikkusel põhinevad
organisatsioonid, nagu Kaitseliit, pole neile tundmatud ja nad teadsid, mida meilt oodata. Sellepärast
keskenduti esialgu lihtsamatele taktikalistele lahendustele ja liiguti sealt keerulisemate küsimusteni.
Soomlasi assisteerinud Austria ja Poola õpetajad
jäid meie meeste tegemistega üsna rahule.

lõõskas päike täiel võimsusel. Laskeharjutuseks
olid tingimused enam-vähem soodsad, mässuohjeõppeks, mis veel ees seisis, aga jällegi mitte – musta
turvise ja kiivri, toeka kilbi ja pika nuiaga vehkimiseks sobivad natuke jahedamad ajad. Eelmisel
õhtul korraldatud plaaniväline paaritunnine eeltreening, kus missioonikogemustega kaitseliitlased
tegid vähemkogenud kaaslastele kiiresti selgeks
massirahutuste ohjamise põhitõed, oli meestele
kõvasti indu juurde andnud.

Välisõppus

matele anti erinevad marsruudid ja saadeti teele.
Tegutsemine IED korral oli konventsionaalsete
sõjapidamismeetoditega harjunud meestele suhteliselt võõras, kuid sellest hoolimata said nad hästi
hakkama, rakendades kainet mõtlemist ja tavalist
jalaväetaktikat. Kuigi leedulastest instruktorid
leidsid, et arenguruumi jätkub, jäid nad sooritusega enam-vähem rahule.

Pärast lõunat ootas meid kaks üllatust, üks hea ja
teine natuke vähem hea. Esiteks otsustas ilmataat
meeste peale halastada ja lasi taeval pilve minna.
Teiseks tuli välja, et eelmise
üdaööl kükita- õhtu harjutused ei lähe
arvesse. Leedulastel oli
sime virtuaalmeile välja pakkuda taktika,
ses varjendis,
mida nad ise kasutavad, ja
sest vastavalt õpsellest pidime lähtuma ka
puse stsenaariumile meie. Uued kogemused on
just need, mille pärast meid
olid vaenulikud jõud
Babradesse läkitati.

S

korraldanud meie
baasile miinipildujarünnaku.

Harjutus oli korraldatud
kahes osas. Alguses kuiv
treening, kus tegeldi käskluste ja neile reageerimisega, ning pärast praktika
koos peaaegu kogu sinna juurde kuuluva atribuutikaga: natuke suitsu, agressiivseid vastaseid ja ohtralt igasuguseid lendavaid objekte. Et meie võitlejatel oli juba mässuohjetaktika kogemus, läks kõik
libedalt. Väikese kavalusega õnnestus meil isegi
vastast imiteerivat seltskonda üllatada, mille eest
pälvisime Leedu instruktoritelt ohtralt kiidusõnu.

18. juuni
Nädal sai mööda hetkest, kui sai kolonniga Pärnust
Leedu poole teele asutud. Meeste motivatsioon oli
endiselt kõrge, sest lühikese aja jooksul oli end
juba kõvasti tõestada jõutud. Seitsmes päev oli

Õppuse põhifaas
on alanud: Leedu
soomuki M113
toetusel tuleb sissetükkijad baasist
eemal hoida

Lõunale järgnes TBK-kaitse õppus: individuaalne
kaitse, saastunud ala avastamine ning märgistamine
ja dekontaminatsioon. Keerulised sõnad, kuid tegelikult tavaline esmane gaasimaskides ja kummiülikondades TBK-kaitse, millega võitlejad on väljaõppe
jooksul korduvalt kokku puutunud. Instruktorid
tegid ette ja meie järele. Midagi uut keegi juurde ei
õppinud, kuid kordamine on tarkuse ema.

17. juuni
Viies päev Babrade polügoonil algas harjumatus
hommikujahenduses, kuid juba mõne tunni pärast
Kaitse Kodu! 5/2011
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tõstnud vanameelsed, kes tahtsid kaotatud võimu
tagasi saada. Kohalikud hõimud olid omavahel tülli
läinud ja üritasid üksteist kõikvõimalike vahenditega üle mängida. Ei saanud olla kindel ka keskvõimu kohalikele käepikendustele, sest nad olid
korrumpeerunud ja ainult oma kasu peal väljas.
Kodusõja vältimiseks oli Amberlandi demokraatlik
valitsus palunud appi rahvusvahelised julgeolekujõud, kelle hulka kuulus ka Kaitseliidu Pärnumaa,
Läänemaa ja Saaremaa maleva koondkompanii.

Leedu instruktor
selgitab liivakastiharjutusel
patrulli tegevust
maastikul

Amber Hope’il ette nähtud puhkamiseks ja sotsialiseerumiseks – nii omavahel kui ka teiste riikide
sõduritega, kes olid kogunenud õppust vaatlema
või sellel osalema.
Hommikul olid kavas spordimängud. Iga maa pidi
kokku panema neli võistkonda, kes oleksid valmis
osalema just spetsiaalselt selleks otstarbeks välja
mõeldud teatejooksus, köieveos, korv- ja jalgpallis.
Iga riik selle ülesandega hakkama ei saanud, kuid
meie kaitseliitlased olid kindlalt stardis. Mehed
tegid, mis suutsid, kuid pidid enamikul aladel
teiste paremust tunnistama. Ainult köievedu võib
pidada õnnestumiseks: auhinnavääriline kolmas
koht annab ilmselgelt tunnistust meie võitlejate
visadusest.
Pärast lõunat viisid võõrustajad kõik külalised Vilniusesse ekskursioonile.

Eesti poiste päev algas varavalges. Vastavalt kompaniiülema käsule asus kolmas rühm I pataljoni
laagrit valvama, et kahtlased elemendid selle territooriumile ei pääseks. Tugevdati valvet, paigaldati
vaatlusposte ja saadeti välja perimeetri patrulle.
Kõikidest ettevaatusabinõudest hoolimata õnnestus pahalastel korraldada laagrile gaasirünnak, millele enamik reageeris gaasimaske pähe tõmmates.
Varsti oht möödus ja rutiin jätkus. Kaks ülejäänud
rühma jäid kiirreageerimisjõududesse (quick reaction force, ORF), et reageerida
kohe, kui selleks käsk antakse.
äpselt süPeagi oli tarvis julgestust VIPidaööl vastu
dele, kes tahtsid minna koh19. juunit
tumisele, ja meedikutele, kes
käivitus tänavuse
kiirustasid abistama haavatuid.
Amber Hope’i tarJa nii mitu korda järjest, kuni
kuskil jõuti arusaamisele, et
vis välja mõeldud
imitatsioon lõpuks selline ressursside raiskamine
pole kõige otstarbekam.

T

täies mahus.

Ühendriikide ja Kanada vaatlejatelt saadud informatsioonist võib järeldada, et mehed
tegutsesid arvestataval tasemel. Suures osas kokku
töötamata kompaniist on raske enamat tahta.

19. juuni
20. juuni

Heli-MedEvac
ehk meditsiiniline evakuatsioon
kopteriga oli
harjutus, mida
kodus läbi teha
ei saagi

Täpselt südaööl vastu 19. juunit käivitus tänavuse
Amber Hope’i tarvis välja mõeldud imitatsioon
lõpuks täies mahus. See põhines NATO ja Euroopa
Liidu hiljutistel Iraagi, Afganistani ja Somaalia
kogemustel. Vastavalt stsenaariumile oli hiljuti
demokraatlikule teele pööranud Amberlandi vabariigi olukord järsult halvenenud. Pead olid uuesti

Südaööl kükitasime virtuaalses varjendis, sest vastavalt õppuse stsenaariumile olid vaenulikud jõud
korraldanud meie baasile miinipildujarünnaku.
Pärast pooletunnist ilmastikuoludega kemplemist
algas kannatanute otsimine. Selgus, et eestlaste
kaotused olid teistest laagri territooriumil pesitsevate üksuste omadest suuremad.
Lõpuks lubati mehed vihma käest tagasi telkidesse,
kust nad mõne hetke pärast pidid tõttama ülesannet täitma. Hommikuks oli meie vapratel võitlejatel
kogunenud 24 tunni kohta kaheksa edukat sooritust, mida Ameerika ja Kanada vaatlejate sõnul on
rohkem kui küll. Päris elus teeb üks QRF-üksus selliseid operatsioone üsna harva. Enamasti hoitakse
neid millekski väga oluliseks reservis. Õppusel see
printsiip ei kehtinud ja mehed oli kogu aeg väljas.
Hommikusöögile järgnes lühike paus, sest pataljoni staabil oli vaja välja uurida öise etenduse tagamaad. Seejärel programm jätkus. Rühmad läksid
baasist välja ja asusid ülesandeid täitma. Rajati
kontrollpunkte, käidi patrullis ja lahendati mõni
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Mässuohjeharjutus nõuab
füüsilist vastupidavust, meeskonnatööd ja
vastase ülekavaldamist

kiireloomuline probleem. Ühe sellise operatsiooni
käigus sattus üks rühm mürgiste kemikaalide otsa
ja mehed pidid kolm tundi gaasimaskides Leedu
uut ja uhket dekontaminatsioonimasinat ootama.

ilmumine väljailmumine pani nad ümber mõtlema
ning kiiresti tuldud teed tagasi kõmpima. Õhtul oli
varjendiharjutus.

22. juuni
21. juuni
Äratuseks oli meile tellitud jälle miinipildujatuli.
Kärgatasid võimsad kõmakad ja juba enne, kui
nende kaja vaibuda oli jõudnud, olid mehed kiivrite
ja killuvestidega virtuaalses varjendis. Esmalt oli
kõigil nalja kui palju, kuid pärast mõningast ootamist hakkasid meeste näod
eedulasest instjärjest pikemaks venima.
Mitte sellepärast, et pasruktor oli suutsimine külma tuule käes
nud endale juba
pooliku riietusega konti
mõned eestikeelsed
oleks murdnud, vaid pigem
sellepärast, et varajase tõus- väljendid selgeks teha
misega kaasnevad ihuhädad ja tema katse kõnelda
asusid end üha pakilisemalt meiega meie emakeemeelde tuletama. Lõpuks, les võeti vastu kiidukui umbkaudu kolmveerand
avaldustega.
tundi oli täis tiksunud, lasti
mehed vabaks.

L

Kohe tuli aga hakata ette valmistama päeva tähtsamat operatsiooni – kompaniiülema eskorti kohaliku koolimaja avamisele. Et tegu oli üritusega, mis
oli ammu kõigile osapooltele teada, võeti kasutusele kõikvõimalikud ettevaatusabinõud. Üks rühm
liikus varem määratud alale, puhastas selle ja seadis
üles kontrollpunktid, saades tänu sellele kätte vastase ühe tähtsaima ninamehe. Teine rühm turvas
kompaniiülemat.
Operatsioon läbi, tulid üksused tagasi laagrisse
saama järgmisi korraldusi, mis läkitasid nad kohe
jälle teele. Paigale jäi ainult reserv, keda oli tarvis
kohe pärast lõunat, kui laagri väravasse ilmusid
kohalikud mässumeelsed, kes üritasid massirahutusi korraldada. Täies mässuohjevarustuses kilpide, nuiade ja muu kila-kolaga Eesti poiste väljaKaitse Kodu! 5/2011

Viimasele ööle laagris läks enamik vastu varjamatu
optimismiga, sest õppus oli läbi saamas. Hullem oli
seljataga, ees ootamas jaanipäev kodus lähedaste
seltsis. Enne aga jõudis veel üht-teist juhtuda.
Vahetult pärast seda, kui enamik laagrist oli unne
suikunud ning ainult tunnimehed ja mõned üksikud
unetud olid veel liikvel, kärgatasid teisel pool aeda
lasud, millele vastasid kohe omad seestpoolt. Viiv
tihedat tulevahetamist ja siis saabus vaikus. Valves
olnud leedulased ja neile appi tõtanud soomlased
puurisid pingsalt pilguga pimedust ja ootasid.
Peagi algas uus rünnak – nüüd laagri teises servas.
Kuulipildujad tärisesid ja automaadid paukusid,
sundides vastase taganema. Meie üks äsja ülesande täitmiselt naasnud rühm avaldas soovi vaenlast jälitama asuda, et neile öörahu rikkumise eest
korralik õppetund anda, kuid selleks ei antud luba.
Mehed pidid pettunult relvad käest panema, et
kohe jälle nende järele haarata, sest vastane polnud
veel päriselt loobunud. Lõpuks avanes eestlastel
võimalus laagri kaitsel osaleda, kuid oli juba hilja.
Vaenlane tõmbus tagasi ja kadus.
Hommikul jätkus tegevus vastavalt varem valmis
seatud plaanidele. Üks rühm võttis laagri valve
üle ja kaks jäid kiirreageerimisvalmidusse. Kuigi
ürituse lõpp oli lähedal, ei tähendanud see, et võib
end lõdvaks lasta. Alles pärast lõunat, kui Amber
Hope’i olid üle vaadanud Leedu president ja mõned
parlamendisaadikud, lubati meil hakata asju pakkima.
Enne ärasõitu korraldatud rivistusel tänas pataljoniülem meid õppusel osalemise eest ja kiitis
eestlaste suurepärast kohanemisvõimet. Teekond
tagasi Eestisse võis alata.
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Objektikaitse relvadest
talupojamõistusega
Objekte tuleb sageli – ka rahuajal – kaitsta oludes,
kus on tõenäoline paljude tsiviilisikute elamine
ja liikumine nende vahetus läheduses. Nii tekib
küsimus, kas suur laskekaugus on relva eelis või
hoopis puudus.
ERIK REINHOLD, kapten
Kaitseliidu Kooli juhataja

O

bjektide ja territooriumide kontroll, julgestamine ja kaitse on Eesti sõjanduses taas
aktualiseeruv teema. Taktika kõnealuse
valdkonna – objektikaitse – juured on suuresti eri
sõdades saadud partisanivastase võitluse kogemustes. Valdkond on muutumas tänapäeval, mil
nii ühiskonna kui ka relvajõudude sõltuvus neid
teenindavate tehnorajatiste ja -võrkude toimepidevusest koos võimalike ründajate võimalustega
neid kahjustada kasvab selgesti ülioluliseks.
Objektikaitse taktika, nagu öeldud, on terve taktika
valdkond ja järgnevas käsitluses keskendun selle
ühele aspektile – relvadele. Milliseid relvi me objektide
kaitsel kasutame? Kas need on selleks sobivaimad?
Millised on alternatiivid ja tulevikuväljavaated?
Kaitseliit on viimastel aastatel taas hakanud läbi
viima objektikaitseharjutusi ja andma vastavat taktikalist ettevalmistust allüksuste juhtidele. Antud
valdkonna käsitlemisel on väärtuslikke kogemusi
saadud 2010. aastal Tartus läbi viidud õppuselt
„Sillad lukku“ ja Läänemaal korraldatud viiendalt
„Orkaanilt“. Selleks, et jõuda objektikaitsel kasutatavate relvade küsimuse avamiseni, peame siiski
eelnevalt vaatlema kolme objektikaitse taktika spetsiiﬁlist omadust, mida tavapärase maaväe operatsiooni plaanimisel üldjuhul arvesse võtta ei võeta.
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Objektide paiknemine tiheasustusaladel
Klassikalise taktika üks tõdesid – ründaja valib aja,
kaitsja koha – objektikaitse puhul ei kehti. Olulised objektid ja võrgustikud on rajatud tihti hoopis
teisest loogikast ja otstarbekusest lähtudes, kui
seda on nende sõjalise kaitsmise võimalik vajadus.
Kuna infrastruktuur on esmaselt loodud tsiviilühiskonna teenindamiseks, on igati loogiline, et
vastavad rajatised asuvad valdavalt tiheasustusaladel. Olgu meil tegu sildade, transpordisõlmede,
sidekeskuste või ka lao- ja tootmiskompleksidega
– tavaliselt on need rajatud sinna, kus on inimesi,
kes neid objekte kasutavad ja käitavad.
Kui räägime näiteks Tartus asuvatest Emajõe sildadest, siis asuvad need kõik ju tiheasustusalal ja
lähimad hooned on neist mõnekümne meetri kaugusel. Pärnu sadam on sõna otseses mõttes keset
linna laiali, olles liigendatud kahe jõega ja piiratud
tiheda liiklusega oluliste maanteedega. Sadama
vahetus naabruses asub hulgaliselt nii korruselamuid kui ka ühiskondlikke hooneid.
Selliseid näiteid võib tuua veel palju. Oluline järeldus
objektide kaitsjaile on, et neid tuleb sageli kaitsta
oludes, kus nende vahetus läheduses on tõenäoline
paljude tsiviilisikute elamine ja liikumine.

Objektide mehitatus
Oluliste objektide kaitse eesmärgiks on tavaliselt
mitte ainult nende füüsilise säilimise, vaid ka reaalse
funktsioneerimise jätkumise kindlustamine. Kui
tehnorajatis kaitsetegevuse tagajärjel töötamast
lakkab, on kaitsjad ründaja töö ära teinud.
Kaitse Kodu! 5/2011

Seega tuleb tsiviilisikute asumist ja tegutsemist
kaitstaval objektil võtta olulise faktorina arvesse
kaitse kavandamisel.

Tegutsemine rahuaja õigusruumi
tingimustes
Kui tavapäraselt ei arutle me viivitus-, kaitse- või
pealetungilahingu kavandamisel väga põhjalikult
õigusruumi küsimuste üle, siis objektikaitse taktika plaanimisel oleks mõistlik seda teha.
Taristuobjekte on võimalik rünnata, nende tööd
nurjata või neid hävitada nii vastase eriüksuste kui
ka kohaliku tsiviilvastupanu jõududega. Sellised
vastased tegutsevad kas sõjalist rünnakut ettevalmistavalt või iseseisva ülesande raames oludes, kus
meie võime olla formaalsest sõjaaja õigusruumi
üleminekust veel üsna kaugel. Ka praegused Eesti
seadused näevad ette nii kaitseväe kui ka Kaitseliidu kaasamist oluliste objektide kaitsmisse rahuaja õigusruumi tingimustes.

Erakorralise seisukorra seadus laiendab kaitseväe ja
Kaitseliidu ülesandespektrit rahuaegses õigusruumis veelgi, lisades vabariigi presidendi, seadusandliku ja täidesaatva riigivõimu, muude riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste ning riigile elutähtsate
objektide vastu suunatud rünnete ärahoidmise ja
tõkestamise, vägivallaga seotud kollektiivsest surveaktsioonist või vägivallaga seotud ulatuslikust,
isikugruppide konﬂiktist tuleneva ebaseadusliku
tegevuse ja vägivallaga seotud massilise korratuse
tõkestamise.
Kaitseväel ja Kaitseliidul on seega rida võimalikke
seaduslikke ülesandeid, mis on oma taktikaliselt
sisult objektikaitse ülesanded, mida tuleb täita
rahuaegse õigusruumi tingimustes ja mille täitmisele tuleb rakendada needsamad jõud, keda me
kavatseme sarnaste ülesannete täitmisel kasutada
ka sõjaajal. Kui hästi oleme selleks valmistunud?

Millised relvad meil on?
Kõigi eespool loetletud ülesannete täitmisel peavad
kaitseväelased ja kaitseliitlased tegutsema relvastatult. Meie territoriaalkaitseüksuste kasutuses
on praegu sellised relvad nagu AK-4, Galil AR,
kuulipildujad MG-3 ja KSP-58, püstol H&K USP,
samuti erinevaid tankitõrjerelvi. Meie peamiste
käsitulirelvade efektiivne laskekaugus ulatub 600
meetrini ja kuuli tappev lennukaugus on 7,62x51
mm standardpadruni kasutamisel suurusjärgus
3000 meetrit. AK-4 on suurepärase läbilöögijõuga
relv, mille lasud läbistavad ka tellisseina, rääkimata
tänapäeva kergkonstruktsiooniga hoonetest.

Kaardil on
ringiga tähistatud koht, kus
kaitseliitlane on
õppuse „Ülikool
lukku“ käigus
võtnud kuulipildujasihikule
Tavapäraselt oleme ju harjunud relva pikka võit- vägagi tihedalt
lusdistantsi ja head läbistusvõimet üdini posi- asustatud ala
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Nii näiteks sätestab hädaolukorra seaduse § 31, et
kaitseväge ja Kaitseliitu kaasatakse hädaolukorras nii
terrorikuriteo, riigi või kohaliku omavalitsuse ametiruumi tungimise, rahvusvaheliselt kaitstud isiku
elule ja tervisele suunatud ründe kui ka diplomaatilist
puutumatust omavale maa-alale, hoonesse ja ruumi
tungimise ennetamiseks ning tõkestamiseks. Lisaks
sellele võib nii kaitseväe kui ka Kaitseliidu ülesandeks

saada lihtsalt suure rünnakuriskiga objekti kahjustamise ärahoidmine või tõkestamine. Niisiis on seadusandja näinud ette, et nii kaitsevägi kui ka Kaitseliit
võtavad hädaolukorra tingimustes vajadusel enda
kaitse alla riigi ja kohalike omavalitsuste ametiruume,
välissaatkondi, diplomaate ja muid objekte, millele
võib olla või tekkida suur rünnakurisk.

Haritud sõdur

Tänapäeva taristuobjekt ei pruugi endast kujutada
pelka füüsilist kehandit. Peame rääkima „kolmemõõtmelisest“ objektist, mille elementideks on
riistvara (ehitised, rajatised, seadmed jms), tarkvara (objekti tehnolahenduste juhtimiseks kasutatavad infotehnoloogilised vahendid, võrgud jne) ja
inimvara (spetsialistid ja töölised, kes objekti käitavad). Niisiis on kaitstaval objektil tihti alaliselt
kohal tsiviilisikud, keda kaitsjad ei saa sealt evakueerida. Nad justkui moodustavad osa objektist ja
osa seda kaitsvast üksusest. Nagu näeme tagapool,
võib objektil viibivate isikute kaitse ollagi tihti
objekti kaitse esmane eesmärk.
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tiivseteks omadusteks pidama. Mida kõvemini
virutab, seda parem! Vaadeldes aga objektikaitse
ülesannete ülalpool kirjeldatud eripärasid, peame
tõdema, et nii lihtne see asi siiski pole. Lisaks
esmase ülesande täitmise vajadusele tuleb arvesse
võtta muidki nõudeid ja piiranguid, mida olukord
meile seab. Vajadus tegutseda rahuaegses õigusruumis, objektide asumine tiheasustusaladel,
tsivilistide, st mittekombatantide kohalviibimine
nii seespool kaitse perimeetrit kui ka väljaspool
seda ning objekti enda elutähtsate osade säästmise
vajadus on asjaolud, mis sunnivad kahtlema selles,
et „kõige pikem püss” on kõige parem.

näinud ka patrullivaid maastureid linnatänavatel
sõitmas, AK-4 rauad avatud autokülgedest välja
turritamas.
Õppustel võib paljutki. Võib luua stsenaariume ja
arendada tegevust vastavalt nendele. Võib ka mitte
arvestada ebaoluliste asjaoludega, mis segavad keskendumist peamistele õppe-eesmärkidele. Kuid kas
selliste õppuste kontekstis saame ikka ignoreerida
küsimust: mis päriselt juhtub, kui need relvad paukuma hakkavad – ja mitte paukpadrunitega? Milliseks kujuneb elanikkonna hoiak eelseisvasse mobilisatsiooni, kui oleme suutnud juba enne, kui sõda on
õieti alanud, omi kodanikke kogemata maha lasta?
Kui suur osa rahvusvahelisest telepildist, mis meie
kodumaisest kriisipiirkonnast laia maailma jõuab,
kajastab meie püüdlusi ja ootusi, kui palju aga infot
sellest, et me iseenda hoolimatuse ja ebaprofessionaalsusega paneme ohtu nii oma kodanike kui ka
siin viibivate välismaalaste elu?

Igasugune sõjategevus toob endaga kaasnevate
kahjude riski. Võib öelda, et tsiviilisikud on kannatada saanud kõigis nii ajaloolistes kui ka tänapäeva
sõjalistes konﬂiktides. Sama kindlalt võib väita, et
kõik meie kaasaegsed meiega sarnaseid väärtusi
jagavate ühiskondade relvajõud teevad pidevalt
jõupingutusi selleks, et tsiviilkahjusid vähendada.

Võib suure kindlusega väita, et 3000-meetrise
tapva kuulilennukaugusega relva kasutamine
rahuajal (või ka sõjaajal otsese sõjategevuse piirkonnast väljaspool), tiheasustusalal, eluhoonete
ja elava liiklusega tänavate vahetus läheduses on
mittekombatantide julgeolekule ülikõrge risk. Võimalust igal juhul kõigi kaitstavate objektide ümbruskonnast tsiviilisikud evakueerida tuleb pidada
ebareaalseks ja paljudel juhtudel ka ebamõistlikuks. Mõelgem kas või evakuatsioonioperatsiooni
läbiviimiseks vajaliku ressursimahu ja objektide
kaitseks rakendatavate üksuste ressursside suhtele.

Peaksime mõtlema kolme elemendi – ülesande
täitmise, väekaitse efektiivsuse ja mittekombatantide ohutuse – võimalikult tasakaalustatud proportsioonile. Sealjuures peame endale aru andma,
et see proportsioon võib konkreetse operatsiooni
eripära arvestades olla erinev.
Kindlasti on mittekombatantide ohutuse tagamine
oluliselt kõrgema prioriteediga rahuaegse operatsiooni läbiviimisel, kus tsiviilelanike turvalisuse
tagamine ongi kogu tegevuse esmane eesmärk.
Metsasel alal sõjaolukorras kaitselahingut ette valmistades on prioriteedid teistsugused.
Oleme õppustel näinud kaitseliitlast, AK-4 käes
Tartu kesklinnas silda julgestamas, kindlameelne
pilk ﬁkseeritud 15 meetri kaugusel asuvale elumajadega piiratud ristmikule. Oleme näinud tähtsa
objekti julgestuspositsioonidele asetatud kuulipildujaid, rauad poole kilomeetri kaugusel kõrguvate korrusmajade fassaadide suunas õieli. Oleme
WIKIPEDIA

Siledaraudne
pumppüss on
uhke ajalooga
sõjaväerelv,
millel on oma
kindel koht ka
tänaste armeede
relvastuses

Arvestades asjaolu, et reaalselt tuleb selliste objektide kaitsel vastast tõrjuda võitlusdistantsidelt,
mis üldjuhul jäävad 100 meetri piiresse, kerkib
küsimus ka niisuguste riskide tekitamise otstarbekusest. Ei saa välistada, et siin ongi meil tegu
ühe võimaliku olukorraga, mida pidada silmas, kui
lugeda kaitseväe korralduse seaduse § 34 („Keelatud käsk“) punkti, mille kohaselt on keelatud anda
käsku, mille täitmine on põhjendamatult ohtlik
käsu saaja või teiste isikute elule, tervisele või
varale.
Kui ülesannet on võimalik täita väiksema laskekauguse ja läbistusvõimega relvaga, on võimsama
relva kasutamine ilmselgelt inimeste (nii objektikaitseüksuse liikmete endi, objektil töötava personali kui ka ümbruskonnas asuvate tsiviilisikute)
elu ja tervist põhjendamatult ohtu seadev.

Millised relvad meil olema peaksid?
Muidugi kerkib siin kohe küsimus, millised oleksid
siis „õiged“ objektikaitserelvad ja kust neid võtta.
Vajaksime objektikaitsel relva, mis efektiivselt
peataks objektile tungija, seadmata samas ohtu
eemal viibivaid tsiviilisikuid, objektil töötavaid
spetsialiste või objekti elutähtsaid osi. Nende
22
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Meie NATOliitlase
Saksamaa
relvajõudude
allohvitser
on sõjalise
objekti kaitsel
relvastatud selleks
sobiliku relva
püstolkuulipildujaga
Heckle&Koch
MP7

relvade efektiivne laskekaugus peaks võimaldama
täpset tulistamist lähidistantsilt, maksimaalselt
200 meetrilt, läbistamata samas ehituskonstruktsioone. Niisugusteks relvadeks võiksid olla
püstolid, püstolkuulipildujad ja siledaraudsed
püssid.
Eesti kaitseväe arsenalist leiame praegu lühikese
loetelu objektikaitseks kõlblikke relvi: püstol H&K
USP, püstolkuulipildujad MiniUZI ja M45, pumppüss Benelli M3T. Ilmselt on mõningane osa neist
relvadest jõudnud ka selliste üksuste relvastusse,
mille ülesannete hulka kuulub objektikaitse. Samas
võib öelda, et suurem osa territoriaalkaitseüksustest niisuguseid relvi oma relvaaidast ei leia.
Eesti on väike ja vaene riik ning oma riigikaitse
arengus saame me ikka ja jälle seisma olukordade
ees, kus ülesandeid on palju ja vahendeid vähe.
Meil tuleb otsida optimaalseimad kasutusvõimalused oma nappidele ressurssidele. Antud juhul
näiteks maksab arvestada sellegagi, et paljudel
kaitseliitlastel on isiklikus omandis jahipüsse ja
püstoleid. Kui me juba lubame kaitseliitlasel jahipüssi sõjaväerelvana arvele võtta (piirates sellega
küll võimalust kasutada seda relva jahil käimiseks),
miks mitte lubada tal siis seda kasutada sihtotstarbeliselt, sõjalise riigikaitseülesande täitmiseks?
Cal. 12 padrun on väga levinud ja kuna kaitseväes
kasutuses olev Benelli M3T tarvitab sama moona,
ei tohiks cal. 12 siledaraudsete relvade kasutussevõtmine laskemoonaga varustamise probleemide
tõttu olla võimatu ka Kaitseliidu baasil loodavates
territoriaalkaitseüksustes. Mingi kogus relvi on ju
reaalselt olemas.
Objektikaitse on territoriaalkaitseüksuste üks
esmastest, kuid kindlasti mitte ainus ülesanne.
Seepärast ei ole ilmselt mõistlik relvastada neid
üksusi täiel määral ümber ainult tiheasustusalal
asuvate objektide kaitse vajadustest tulenevalt.
Need üksused peavad olema universaalsed. Standardne jalaväerelvastus peab neile alles jääma,
1

See muudab loomulikult mitmed protsessid, nii
väljaõppe-, varustamis- kui ka valmidusküsimused, mõnevõrra keerukamaks ja kulukamaks. Kuid
teisel kaalukausil on ei rohkem ega vähem kui tsiviilisikute elud, rahva usaldus oma kaitseväe vastu
ja Eesti maine rahvusvahelise üldsuse ees.
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kuid ülesande spetsiiﬁkast tulenevalt peaks nende
relvastusse lisama objektikaitseks paremini kohaldatavaid relvi.

Objektikaitse tulevik on mittesurmavate
relvade päralt
Vaadates kasinast olevikust helgesse tulevikku,
peame märkama sedagi, et sõjanduses teeb juba
viimased kaks kümnendit võidukäiku mittesurmavate relvade arendamise ﬁlosooﬁa ja tehnoloogia.
Ameerika Ühendriikides 1989. aastal koostatud
„Mittesurmavate relvade kontseptsioon“1 kirjeldab nüüdisaja sõjanduse keskkonnamuutust, kus
lahinguvälja iseloomustab pidev oma jõudude ja
sõbralike, neutraalsete või vaenulike tsiviilelanike
interaktsioon, ühe peamise põhjusena mittesurmavate relvade arendamise ja kasutuselevõtu kiirendamiseks.
Mittesurmavate relvade kasutuselevõtuga soovitakse vältida põhjendamatuid inimohvreid ja sellest tulenevat olukorra komplitseerumist infooperatsioonide või kogu sõjalise kampaania poliitilise
resonantsi kontekstis.
Ka Eesti kaitseväe ja Kaitseliidu varustuse hulgas
leidub, küll nimetatuna erivahenditeks või aktiivse
kaitse vahenditeks, mõningaid mittesurmavaid
relvi. Kumminuiad, teleskoopnuiad, kaitsekilbid
jms liigitatakse tihti samuti mittesurmavate relvade hulka. Samas on maailmaturul saadaval rikkalikult erinevaid mittesurmavaid relvasüsteeme.
Ka on eespool nimetatud cal. 12 siledaraudse püssi,
9 mm kaliibriga püstolite ja püstolkuulipildujate
tarbeks saadaval laias valikus mittesurmavat laskemoona.
Nende lähem tutvustamine pole siiski selle käsitluse teemaks. Peame vaid tõdema, et mittesurmavate relvade hankeid pole Eestis kaitsejõudude
tarbeks seni märkimisväärsel hulgal tehtud ja
sellesuunalisi arenguid pole mulle teadaolevalt ka
kavandatud.
Soovitan Eesti territoriaalkaitse kujundajatel, mis
tahes hierarhiaastmel nad ka ei asuks, tõstatatud
küsimuse üle lihtsat talupojamõistust appi võttes
arutleda. Relvastuse valik ei ole kindlasti territoriaalkaitse üksuste arendamise ainus ega isegi
peamine probleem, kuid alahinnata selle olulisust
oleks siiski viga. Loomulikult on võimalik haamriga lisaks naelalöömisele ka putru segada ja selga
sügada, kuid õppinud ja kogenud meister valib iga
töö tegemiseks ikka õige tööriista.

Joint concept for non-lethal weapons (http://www.fas.org/man/dod-101/sys/land/docs/NONLETH.HTM).
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Personaalia

Sakala maleva pealik alates 18.04.2011

major Kalle Köhler
sündinud 3. veebruaril 1976
Haridus
Lõpetas 1999. a Eesti Riigikaitse Akadeemia Sõjakooli, 2004
Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste jalaväepataljoni taktika ja
staabiohvitseride kursuse, 2009 Balti Kaitsekolledži sõjaväelise
väljaõppe II astme ja 2010 sealsamas sõjalise väljaõppe III astme.
2008. a osales kõrgematel riigikaitsekursustel.
Teenistus
2010–2011
2009–2010
2006–2009
2004–2006
2002–2004
2002
1999–2002

Kaitseväe peastaabi personaliosakonna hariduse ja
väljaõppe sektsiooni ülem
Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste (KVÜÕA)
täiendõppekeskuse ülem
KVÜÕA õppeosakonna ülema asetäitja
KVÜÕA õppeosakonna planeerimisjaoskonna
ülema kohusetäitja
KVÜÕA taktika õppetooli õppejõud
Narva-Jõesuu õppekeskuse sissikompanii
rühmaülem
Tallinna reisisadama piiripunkti teenistusohvitser

CV

Medalid
Kaitseväe eeskujuliku teenistuse rist

Küberkaitseliidu ülem alates 01.06.2011

leitnant Tanel Meiel
sündinud 6. mail 1974 Tartus
Haridus
Õpib Tartu Ülikoolis sotsioloogia ja sotsiaalpsühholoogia erialal
viimasel kursusel, lõpetanud 2001 Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste jalaväerühma taktika kursuse, 2003 jalaväekompanii lahingutegevuse juhtimise kursuse ja 2007 nooremstaabiohvitseri
kursuse. Osales 2005. aastal kaitseressursside haldamise kursusel
(Postgraduate Naval School) ja 2008 kõrgematel riigikaitsekursustel.
Teenistus
2009–2011
2008–2009
2007–2008
2006–2007
2004–2006
2003–2004
2000–2003
1999–2000
1998–1999
1998
1997–1998

Kaitseliidu Tartu maleva staabiülem
Kaitseliidu Tartu maleva väljaõppeülem
Kaitseliidu Tartu maleva vaneminstruktor
Kaitseliidu peastaabi rahandusosakonna
staabiohvitser
Kaitseliidu peastaabi planeerimisosakonna
staabiohvitser
Kaitseliidu Tartu maleva instruktor
Kaitseliidu Tartu maleva väljaõppeohvitser
Kaitseväe Lahingukooli rühmaülem
Kaitseliidu Tartu maleva väljaõppeohvitser
Kuperjanovi üksik-jalaväepataljoni rühmaülem
ajateenistus Kuperjanovi üksik-jalaväepataljonis

Medalid
Kaitseväe eeskujuliku teenistuse rist
Päästeteenistuse Hõberist
Politsei- ja piirivalveameti Lõuna prefektuuri teeneterist
Kaitseministeeriumi kuldne rinnamärk
Tartu maleva teenetemärk
Sakala maleva teenetemärk
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Tartu maleva Akadeemilise malevkonna teenetemärk
Tartu maleva Akadeemilise malevkonna eriteenetemärk
Kaitseliidu Valgeristi III klass
Kaitseliidu teenetemedali III klass
Kaitseliidu teenetemedali II klass
Reservohvitseride kursuse lõpetanu rinnamärk
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major Janno Rosenberg
sündinud 4. märtsil 1970 Tartus
Haridus
Lõpetas 2005. a Eesti Põllumajandusülikooli ökonoomika ja
ettevõtluse erialal. 1997. aastal lõpetas aastase ohvitseride
kursuse jalaväe riviohvitseri erialal, 2000 reservohvitseride
kursuse Soomes, 2007 nooremstaabiohvitseride kursuse ja
2010 brigaadi ja pataljoni kursuse.
Teenistus
2006–2011
2002–2006
2001–2002
1997–2001

Jõgeva maleva pealik
Jõgeva maleva pealiku ülesannetes
Jõgeva maleva väljaõppeohvitser, jao- ja
rühmapealiku kursuse ülem Kaitseliidu Koolis
Tartu üksik-jalaväepataljoni rühmaülem
ja kompaniiülem

Medalid
Kaitseliidu Jõgeva maleva teenetemärk
Kaitseliidu teenetemedali III klass
Kaitseliidu Valgeristi III klass
Kaitseliidu Valgeristi II klass
Kaitseväe eeskujuliku teenistuse rist
Kaitseliidu Kooli teeneterist

CV

Personaalia

CV

Tartu maleva pealik alates 01.06.2011

Naiskodukaitse Liiliaristi Hõberist
Lõuna Politseiprefektuuri teenetemärk
Jõgevamaa Kuldrist

Saaremaa maleva pealik alates 05.09.2011

kolonelleitnant Kristjan Moora
sündinud 18.08.1964 Tallinnas
Haridus
Lõpetanud 1989 Tartu Ülikooli bioloogia erialal ja 2008 rahvusvahelise julgeolekupoliitika erikursuse Genﬁ Ülikoolis. Lõpetas
1995. a kaadrikaitseväelaste lahinguväljaõppe erikursuse Balti
pataljonis, 1998 sidekompanii ja sidepataljoni ülema väljaõppekursuse ja teenistuspraktika Saksamaal, 1999 ja 2000 Šveitsi armee
kompanii- ja pataljoniülema taseme juhtimisalased erikursused,
2001 Balti Kaitsekolledži vanemstaabiohvitseride kursuse ja
2005 Hamburgis Bundeswehri Juhtimisakadeemias kindralstaabi
ohvitseride kursuse.
Teenistus
2007–2011
2006–2007
2005–2006
2001–2004
1999–2000
1998–1999
1997–1998
1995–1997
Alates 1990
1983–1985

Eesti kaitseatašee Saksamaal, Šveitsis ja Tšehhis
OSCE sõjaline vaatleja Gruusias ja
Lõuna-Osseetias
Balti Kaitsekolledži sõjalise juhtimise ja
kriiside reguleerimise õppejõud
Maaväe staabi planeerimisjaoskonna ülem,
1. jalaväebrigaadi 1. jalaväepataljoni ülem
Kaitsejõudude peastaabi operatiivosakonna staabiohvitser
Balti pataljoni staabi- ja tagalakompanii ülem
Balti pataljoni Eesti jalaväekompanii rühmaülem
osalemine ÜRO rahuvalvemissioonidel Horvaatias ja Lõuna-Liibanonis
vabatahtlik teenistus Kaitseliidus
ajateenija Nõukogude armees

Medalid
Rahuvalvaja medal
Balti Pataljoni teenetemedal
Balti Kaitsekolledeži teenetemedal
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Eesti kaitsevägi vajab
ohvitsere-juriste
KAIDO PIHLAKAS, reservkapten
Eesti Rerservohvitseride Kogu juristide sektsiooni esimees,
vandeadvokaat

T

artus Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuses
(KVÜÕA) peeti 10. juunil rahvusvaheline
sõjaõiguse ja riigikaitseõiguse seminar.
Seminari korraldamise idee algatajateks oli Eesti
Reservohvitseride Kogu (EROK) juristide sektioon,
mis korraldas analoogse seminari ka läinud aasta
juunis Tallinnas. Tartu seminari korraldamist toetasid KVÜÕA Kõrgem Sõjakool, Balti Kaitsekolledž
ja Eesti NATO Ühing.

Kodanikualgatuse korras
Miks me selliseid rahvusvahelisi seminare vajame?
Vastust leida on lihtne, kui avada EROK põhikiri, kus
Eesti kaitseväe reservohvitserid on sätestanud oma
eesmärgid ja ülesanded. Kõrvuti eesmärgiga kasvatada ja arendada meie rahva kaitsetahet ning taotleda
ühiskonna üksmeelt riigikaitses ja Eesti kaitsevõime
suurendamisel kohustuti püstitatud eesmärkide
saavutamiseks korraldama oma liikmete erialast riigikaitseettevalmistust ja enesetäiendamist.
Kuid kas üksikute seminaride, sh ka rahvusvaheliste korraldamine täidab oma eesmärki, s.o annab
26

reservis olevatele juristist ohvitseridele piisavat
sõja- ja riigikaitse valdkonna erialast ettevalmistust, et nad saaksid parimal viisil täita oma kohustust riigi kaitsevõime tugevdamisel? Vastus on: ei.
Kuid kindlasti ei ole see ainult EROK kohustus.
Meilt saab eeldada ja loota nn eelkõige altpoolt
tulevat initsiatiivi, kodanikualgatust.
Kindral Ants Laaneots selgitas 18. juunil 2011
Eesti Päevalehes ilmunud usutluses, et Eesti kaitsevägi on normaalsest arengust maas kolm-neli
aastat. Ta rõhutas süsteemse väljaõppe vajadust,
eriti ohvitseride väljaõpet kaitseväes. Korraldatud
rahvusvahelised sõja- ja riigikaitseõiguse seminarid ongi üks osa reservohvitseride panusest riigikaitsesse, et kiiremini alustada kaitseväes ja tema
reservis olevate juristist ohvitseride kaitseväe
vajadusi arvesse võtvat erialast täiendkoolitust.

Rahvusvaheline sõjaõigus
EROK juristide sektsiooni initsiatiivil tehti 2009.
aasta juunis kaitseväe peastaabile ettepanek juristist ohvitseride täienduskoolituse korraldamiseks
ja tollane peastaabi ülem brigaadikindral Neeme
Väli teatas, et vajadusel arvestatakse EROK juristohvitseride sektsiooni ettepanekutega. 2010.
aasta tehti novembris kaitseväe peastaabile uus
Kaitse Kodu! 5/2011

Kuid kas selline juristide sõjalis-erialane täiendkoolitus on üldse vajalik ja otstarbekas? See on vajalik ja
otstarbekas, sest on riigile kõige odavaim viis vajalike
spetsialistide saamiseks. Võib kindlalt väita, et Eesti
praktiseerivad juristid omavad piisavalt kompetentsi
karistusseadustiku 24. peatükis sätestatud kaitseteenistusalaste süütegude menetlemisel. Kuid kas meil
jätkub ka vajalikku oskusteavet rahvusvahelise sõjaõiguse seni meile vähe tuntud või tundmatute õigusaktide ja rahvusvaheliste kohtute praktika rägastikus
orienteerumisel? Arvan, et selline oskusteave on meil
minimaalne, kui mitte olematu.
Kindlasti tõusetub lugejal küsimus, kas kaitsevägi eespool
kirjeldatud oskusteavet üldse
vajabki. Teiste riikide kogemus
kinnitab, et vajab. Seda kinnitas
Tartu seminaril ka kaitseväe peastaabi ülem brigaadikindral Riho
Terras.

indral Ants
Laaneots
selgitas 18.
juunil 2011 Eesti
Päevalehes ilmunud usutluses, et
Eesti kaitsevägi
Eesti kaitseväelased on iga päev on normaalsest
oma rahvusvahelisi kohustusi arengust maas
täites aktiivse lahingutegevuse kolm-neli aastat.

K

piirkonnas, ükskõik kuidas me
neid missioone ka nimetame. Meil
on seni suhteliselt hästi läinud, kui mitte arvestada
hukkunuid ja vigastatuid. Loodame, et ka edaspidi
ei teki põhjust meie kaitseväelaste vastutusele
võtmiseks sõjakuriteo eest oma ülesande täitmisel
missioonil. Et see võimalus oleks minimeeritud, on
vajalik meie kaitseväe ohvitseride, sh teenistuses ja
reservis olevate ohvitseride-juristide vastav täienduskoolitus. Ka vajavad sellist täienduskoolitust
need Kaitseliidu liikmed, kes osalevad missioonidel sõjalise eriala spetsialisti-ohvitserina.

Välismissioonidel on vaja ka juriste
Me ei või panna kaitseväge olukorda, kus kriisipiirkonnas olevaid ülemaid (ohvitsere ja allohvitsere)
nõustavad piisava teoreetilise ettevalmistuse ja
praktiliste kogemusteta isikud. Eesti kaitseväelasi
peab konﬂiktipiirkonnas abistama meie oma vastava sõjalise kompetentsiga tipptasemel jurist, kes
vajadusel kasutab asukohamaa asjatundja-juristi
abi, ületamaks keele- ja kultuuribarjääri.
Ei ole raske ette kujutada nn ülemäärase jõu
kasutamise, kas või ebaõige laskemoona valiku
tagajärjel tekkida võivat kahju tsiviilisiku varale
või elule, mis võib olla vastuolus rahvusvahelise
sõjaõigusega. Välistatud pole ka halvim variant,
et meie kaitseväelane on sattunud võõrriigi mingi
Kaitse Kodu! 5/2011

jõustruktuuri mõjuvõimu alla. Meeles on fakt lähiminevikust, mil meie kaitseväelast ühes araabia
riigis ähvardas süüdimõistmisel karistusena 80
kepihoopi.
Oleme veendunud, et kõrvaldatakse kindral Ants
Laaneotsa poolt nimetatud ohvitseride süsteemse
väljaõppe senine mahajäämus. Meie veendumuse
õigsust kinnitab Tartu rahvusvahelisel seminaril
brigaadikindral Terrase avaettekandes öeldu, et „hiljutine reservohvitseride kogu juristide sektsiooni
pöördumine kaitseväe poole koolitusküsimustes
sattus väga õigele ajale. Kaitseväe peastaap koostab
praegu ülevaadet sellest, kui palju kaitsevägi sõjaajal
juriste vajab. Edaspidi püüame arendada koostöös
Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste, peastaabi ja
kaitseministeeriumiga ka valitsemisalas teenistuses
olevate ning reservohvitseridest juristide väljaõppe
valdkonda ning tulla välja ühise koolitussüsteemiga
[...] Tänane konverents on hea näide sellest, kui
hästi reservohvitserid oma ülesandeid mõistavad ja
millise motiveeritusega nad neid täidavad”.

Haritud sõdur

taotlus juristist ohvitseride ettevalmistamiseks.
12. aprillil 2011 korraldati kaitseväe peastaabis
kaitseministeeriumi ja EROK esindajate osavõtul
nõupidamine, kus peeti otstarbekaks vajadustele
vastava juristist ohvitseride koolituse korraldamist
KVÜÕA täiendusõppe keskuse juures.

Brigaadikindral Riho Terras rõhutas seminaril ka
seda, et enamik riike ei suuda riigikaitsevaldkonna
praeguste kulutuste juures hoida palgal suurt arvu
sõjaväejuriste. Vajalik mehitatus, mida rahvusvaheliste sõjaliste operatsioonide staabid vajavad,
tagatakse muu hulgas reservväelaste abiga.

Ettekannetest
Tartu seminaril tegi ettekande Saksamaa erubrigaadikindral Dieter Farwick, kes kogenud
julgeoleku- ja militaareksperdina avas NATO ees
seisvaid ülesanded ja esitles kuulajatele nagu
hõbekandikul kogu maailma julgeolekus toimuvat.
Ta rõhutas spetsiiﬁlisi õiguslikke küsimusi, sh üht
olulist sõjaõiguse reeglit: komandöri otsust ei tohi
kunagi tagantjärele tarkusega hinnata. Ka avaldas
brigaadikindral Farwick kahetsust, et Saksamaal
kaotati kohustuslik ajateenistus.
Leideni ülikooli professor Peter van Fenema
analüüsis kosmose sõjalist kasutamist ja rahvusvahelist õigust. Õigusteaduste doktor Rene Värk
tutvustas relvakonﬂiktiõiguse individuaalse kriminaalvastutuse põhimõtet, sh ülema vastutuse aluseid ja rahvusvahelist kohtupraktikat. Ta rõhutas,
et relvakonﬂiktiõigus paneb ülemale kohustuse
ennetada rikkumisi ja karistada nende toimepanijaid, kuid samas ei nõua ülemalt võimatut.
Määravaks on ülema tegelikud ja tõestatud võimed
rikkumisi ennetada või karistada nende toimepanijaid. Martin Arpo käsitles oma ettekandes
inimsusevastaste kuritegude uurimist Eestis, Lätis
ja Leedus ning ka nende riikide kohtupraktikat ja
rahvusvahelist kohtupraktikat seda liiki asjades.
Oleme veendunud, et Eestis hakatakse sõjameditsiini mahajäämuse likvideerimisega paralleelselt
korraldama ka sõjajuristi baaskursusi.
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Valime taas aasta kaitseliitlase
ja aasta naiskodukaitsja
Kaitseliidu ja Naiskodukaitse keskjuhatused kuulutavad välja konkursid „Aasta kaitseliitlane 2011“
ja „Aasta naiskodukaitsja 2011“. Aasta kaitseliitlase ja aasta naiskodukaitsja konkursid viiakse läbi
vastavalt 15. juulil 2010 keskjuhatuses kinnitatud juhenditele, mis on leitavad Kaitseliidu kodulehelt ja
Naiskodukaitse siseveebist ning kättesaadavad malevatest. Kandidaate saavad esitada kõik Kaitseliidu
ja Naiskodukaitse liikmed ning teenistujad. Kandidaadi esitaja valmistab ette kandidaati iseloomustava
essee ja toimetab selle allüksuse juhatusele. Malevas täidetakse kandidaadi kohta olemasoleva
dokumentatsiooni alusel põhjalik ankeet, kus on kirjas tema isikuandmed, endised ja praegused
ametikohad organisatsioonis, osalemisaktiivsus, tegevus instruktorina, varasemad tunnustused jne.
Aasta kaitseliitlase ja aasta naiskodukaitsja kandidaat peab olema olnud Kaitseliidu
või Naiskodukaitse liige (pole oluline, kas hetkel au-, toetaja- või tegevliikme
staatuses) vähemalt kolm aastat. Tema tegevus organisatsiooni liikmena peab olema
teistele eeskujuks ning panus Kaitseliidu ja/või tema eriorganisatsioonide arengusse
märkimisväärne.
Kaitseliidu peastaabi personaliosakonda peavad kandidaatide kinnises ümbrikus dokumendid jõudma
hiljemalt 10. jaanuariks 2012. Et enne peavad esitatud kandidaatide üle arutamiseks kokku tulema
ka allüksuste ja malevate või ringkondade juhatused, kehtestab iga malev ise tähtaja, mis ajani on
malevas võimalik kandidaate esitada.
Väärikad rändauhinnad – kaitseliitlast ja naiskodukaitsjat kujutavad pronkskujud – antakse uutele
tiitliomanikele üle Kaitseliidu taasasutamise 22. aastapäeva üritusel veebruaris 2012.
Käesoleval aastal esmakordselt läbi viidud konkursist saab lugeda tänavuse Kaitse Kodu! teises numbris ilmunud Triin
Tõnsingu kirjutisest „Parimad parimate seast“.
Taive Kuuse intervjuud aasta kaitseliitlase 2010 Madis Minteliga saab lugeda tänavuse Kaitse Kodu! kolmandast numbrist.
Liivi Reinholdi intervjuu aasta naiskodukaitsja 2010 Kristiina Abeliga ilmus tänavuse Kaitse Kodu! neljandas numbris.
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Vastused: 1. Ei paku, selle soomus on liiga õhuke. 2. Juhi taga kere vasakul poolel. 3. Seal
on varukütusepaagid. 4. Neli luuki. 5. Tankitõrjekompleks AT-3 on asendatud AT-4 või
AT-5ga. 6. Pearelv puudub, selle kohta täidab teleskoopantenn. 7. See asub torni tagumises
osas. 8. Lahingumasina tornile on paigutatud granaadiheitja. 9. BMP-1D. 10. PRP-4-l on
torni vasakul poolel täiendav seadmekast, mida PRP-3-l ei ole, ja tal puudub kere tagaotsalt
raketilaskeseadeldis, mis PRP-3-l on olemas.

Kontrollküsimused
1. Kas BMP soomus pakub kaitset suurekaliibrilise kuulipilduja vastu?
2. Kus on BMP-1s ülema koht?
3. Mis on BMP-1 tagaustes?
4. Mitu luuki on BMP-1 reisijateruumi kohal?
5. Mis on BMP-1P põhiline erinevus baasmudelist?
6. Mis on BMP-1KŠ pearelv?
7. Kus asub BRM-1K peamine radar?
8. Mis on BMP-1PG põhiline tunnus?
9. Milline BMP-1 modifikatsioon ei suuda ujuda?
10. Millise kahe tunnuse poolest erineb PRP-4 PRP-3st?

mille luurevarustus on tunduvalt täiuslikum. Sellel soomukil on ka rida olulisi väliseid
erinevusi baasmudelist.
 Käiguosa on sama mis BMP-1-l.
 Kere mõlema külje tagaosas on vaid üks laskeava, kere tagumise osa peal on vastamisi vaid kaks väiksemat ümara kujuga luuki ja tagumisel otsal torujas radariantenn, mis vajadusel aetakse püsti masina paremale tagumisele nurgale.
 Torn on suurem, kahekohaline ja selle keskkoht on nihkunud baasmudelist tunduvalt
tahapoole. Torni pealispinnal on kaks meeskonnaluuki (paremal suurem, ülemaluuk)
ja torni tagumisel otsal on suur ovaalse kujuga radariluuk, kust radar välja tõstetakse.
 Kahur on 73 mm nagu baasmudelilgi. Tankitõrjesüsteem luuremasinal tavaliselt
puudub.
Suurtükiluuresoomuk PRP-3/4. BMP-1 baasil loodi 1970datel spetsiaalne suurtükiväe
luuresoomuk PRP, millel on rida märkimisväärseid erinevusi baasmudelist. PRP-4 on PRP-3
väikeste väliste muudatustega edasiarendus. Luuresoomukil on oma eritunnused.
 Käiguosa on sama mis BMP-1-l.
 Kere tagaosas puuduvad laskeavad, laskeava pole ka tagaukses. Kere peal on
reisijateosas vaid üks periskoop, see on vasakul poolel torni taga ainsa kere peal
asuva reisijateluugi ees. Selle luugi taga masina kere tagumisel otsal on sõidu ajal
ristiasendis 90 mm raketi 9M41 (valgustusrakett) laskmise seadeldis, mis kasutamiseks tõstetakse üles. PRP-4-l selline raketiseadeldis puudub.
 Torn on kere keskkohast oluliselt tahapoole nihutatud ja kahekohaline ning suurem kui BMP-1-l. Tornil olevad luugid on ühesuurused. Torni tagumisel otsal asub
radar. PRP-3-l on see torni peal ja ülesklapitav, PRP-4-l luugiga varjatud ja ülestõstetav nagu BRM-1K-l. Torni paremal küljel on näha luureseadmete kast. Ainult
PRP-4-l on selline seadmekast ka torni vasakul küljel.
 Pearelv on 7,62 mm kuulipilduja PKT, mis asub torni esiküljel kohas, kus baasmudelil on kahur.

ÕPPEMATERJALID KAITSELIITLASELE

BMP-1, esimene omataoline lahingumasin
Nagu eelmises osas öeldud, jõudis BMP-1 tootmisse 1960. aastatel. Esialgsel mudelil
polnud TBK-kaitse võimekust, mis on äratuntav TBK-flitri puuduminisest masina kere
vasakul küljel. Varasel BMP-1-l on ka lühem kiilukujuline ninaosa. BMP-1 lõpliku mudeli tunnused on aga alljärgnevad (vt ka joonis 1).
 Veermik. BMP-1 mõlemal poolel on ühtlaste vahedega kuus roomikuratast ja
kolm tugiratast. Veoratas ja pingutusratas on tõstetud kõrgemale, nende keskosa
on ülalpool roomikurataste ülemisi servi. Esimesel ja viimasel roomikurattal võib
näha amortisaatoreid. Poritiibadel on vertikaalsed sooned ja tagumistel otstel ribid vee läbilaskmiseks.
 Kere. Kere on madala profiiliga, kuid tanki omast kõrgem. Kere esiosa on kiilukujuline, längus ninaosa peal on ribiline kate. Ees vasakul on juhiluuk nelja periskoobiga (kolm ees ja üks vasakul), selle taga ülemaluuk koos infrapunaprožektori ja
kolme periskoobiga. Ees paremal asub mootor. Mootorivõre on kere pealispinnal.
Tornist vasakul on TBK-filtrite paneel (esimestel BMP-1 eksemplaridel see puudus).
Alates keskosast hakkab kere külgedelt tahapoole kitsenema (jalastuva koosseisu
sektsioon). Tagumisel otsal on kaks justkui pungil ust, kusjuures vasakus ukses
on laskeava. Masina tagumise osa pinnal on neli luuki jalastuvale koosseisule. Tagumise osa külgedel on kummalgi pool neli laskeava ja nende kohal sama palju
periskoope. Antenn asub tavaliselt kere vasakul tagumisel nurgal.

J

Tekst: RIHO ÜHTEGI, kolonelleitnant
alaväe lahingumasinat identifitseerides võime teada saada, millisesse üksusesse see kuulub. Teades üksust, on enamasti võimalik saada infot selle üksuse
varasemate lahingukogemuste, spetsiifika ja taktikaliste võtete kohta. Masina
margi määramine annab informatsiooni ka üksuse tulejõu ja isikkoosseisu kohta. Teades masinat, suudame hinnata ka tema manööverdamis- ja tulevõimet maastikul.
BMP (боевая машина пехоты – jalaväe lahingumasin) on jalaväelaste lahinguväljale toimetamiseks loodud soomuk, mille maastiku läbimise võime ja ujumisvõime on
märkimisväärsed. Nende omaduste saavutamiseks on aga lõivu makstud masina soomuskaitsele: see on kere osas umbes 19 mm ja torni osas 23 mm paksune, mistõttu
suurekaliibrilise kuulipilduja vastu pakub kaitset ainult soomuki ninaosa, sest esiseina
nurk on üle 60-kraadise kallakuga. Lahingumasina pearelvaks on iselaadiv suurtükk,
millega laskuril on võimalik toetada jalaväejao rünnakut.
Käesolevas õppematerjalis ei keskenduta tootmisse mittejõudnud masinate kirjeldamisele, ka ei hakata detailselt iseloomustama sama mudeli arengudetailide erinevusi. Jalaväe lahingumasina seeriatootmisse jõudmisele eelnes mitu mudelit, mida
kirjeldasin ülevaatlikult eelmises osas. Esimene toonases NSV Liidus seeriatootmisse
jõudnud lahingumasin oli objekt 765 ehk BMP-1.

JALAVÄE LAHINGUMASINATE MARGID I

Venemaa relvajõudude enimlevinud
soomusmasinate identifitseerimine VIII
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 Torn. Täielikult kere külge keevitatud ringikujulise põhjaga torn asub peaaegu
kere keskel. Torn on lame, selle peal vasakul on üks luuk laskuri tarvis. Luugi ümber
on kaares periskoobiavad (neid on neli). Torni pinnal vasakul poolel on ka kahurisihik ja paremal tavaliselt torniprožektor. Kahuriraua kõrval on tornikuulipilduja
ava ja kahuri kohal tankitõrjeraketikompleks AT-3. Viimase ümberlaadimiseks on
seadeldise taga spetsiaalne luuk. Uuematel BMP-1del on AT-3 asendatud AT-4 või
AT-5ga, mis on monteeritud torni peale paremale poolele.

ilma kompensaatori ja vahelülideta. Raua tagumises otsas on laiem hülss.

 Kahur. Kahuriraud on kergelt koonusekujuline (eest väiksema läbimõõduga),

BMP-1 modifikatsioonid
Enam kui kümne aasta jooksul täiustati nii BMP-1 põhimudelit kui ehitati tema
põhjal ka uusi modifikatsioone. Põhimudeli suurimaks silmaga nähtavaks uuenduseks oli kere ninaosa pikendamine, millega parandati masina ujumisomadusi. Modifikatsioonide puhul aga oli tegu rea silmaga eristatavate täienduste või ümberehitustega. Modifikatsioonide äratundmine võib anda hindamatut informatsiooni,
näiteks Nõukogude Liidu invasiooni ajal Afganistani õppisid kohalikud võitlejad
kiiresti vahet tegema tavalistel isikkoosseisu vedavatel BMPdel ja juhtimismasinatel
ning püüdsid hävitada esmalt just viimaseid. Alljärgnevalt tuleb juttu levinuimatest
BMP-1 modifikatsioonidest. BMP-1-l baseeruvaid remondi- ja pioneerisoomukeid
selles peatükis ei käsitleta.
Joonis 1. BMP-1 tunnused








Veermik. Kuus väikest ühtlaste vahedega roomikuratast (1) ja kolm
ülemist tugiratast (2). Kummalgi küljel kaks (esimesel ja viimasel
roomikurattal) amortisaatorit (3). Poritiivad on vertikaalse soonega
(4) ja nende tagaotstel on restid (5)
Kere. Esiotsal ribid (6). Juhiluuk asub kere esiosal vasakul (7), selle
taga on ülemaluuk koos prožektoriga (8). Ees paremal mootorivõred
(9). Torni vasakul küljel TBK-filtrite paneel (10), taga kere peal neli
luuki (11) ja kummalgi pool neli periskoopi (12). Kummalgi küljel neli
laskeava (13). Kere tagaotsal kaks ust-kütusepaaki (14), vasakus ukses
laskeava (15). Kere tagumisel otsal vasakul antenn (16)
Torn on ringikujulise põhja ja ühe luugiga (17). Kahurisihk (18)
asub vasemal pool. Paremal on prožektor (19). Esiotsal paiknevad
tankitõrjesüsteem (20) ja laadimisluuk (21)
Kahur. Lühike silindriline raud, mille tagaotsal on laiendus (22),
kahurist paremal paikneb tornikuulipilduja (23)

Joonis 8. PRP-3 ja PRP-4 tunnused
BMP-1 baasmudel
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PRP-3 vasakult

PRP-3 tagant

PRP-3 (tõstetud raketiseadeldisega)

PRP-3 ülalt
PRP erinevus BMP-1st
PRP-l puuduvad laskeavad kere külgedel, nagu need on
olemas BMP-1-l (1). Kerel reisijatesektsiooni kohal on vaid
üks luuk (2), mis asub vasakul poolel. Luugi ees on üks periskoop (3). PRP-l puudub ka BMP-le omane laskeava tagumises vasakus ukses (4). PRP torn on suurem kui BMP-1-l,
sellel on kaks meeskonnaluuki (5) ja radar (6). Pearelvaks
pole kahur, vaid 7,62 mm kuulipilduja (7)

PRP-3 paremalt

PRP-3 ja PRP-4 erinevused
PRP-3 kere tagaosal on valgustusrakettide laskmise seadeldis (8), mida PRP-4-l ei ole. PRP-3 torni paremal küljel on
luureseadmete kast (9), PRP-4 tornil on see ka paremal (10).
PRP-3 radar asub torni pinnal ja on ülesklapitav, PRP-4 radar
tornis luugi (11) all, kust see vajadusel välja tõstetakse (12)

PRP-3 vasakult (tõstetud radariga)

 Torn. Torn on ilma kahurita ja liikumatu, kere külge kinni keevitatud ja nihutatud pisut rohkem tahapoole kui baasmudelil. Kahuri asemel on torni küljes teleskoopantenn. Soomukil puuduvad nii tankitõrjekompleks kui ka suitsugranaatide
laskmise seadeldised. Sarnaselt baasmudelile on torni peal üks reisijateluuk, kuid
see ei asu torni pealispinna vasakul poolel, vaid taga keskel. Selle luugi ees on
veel teine luuk antenni teenindamiseks. Ka baasmudelil on tankitõrjekompleksi
laadimiseks luuk, kuid BMP-1KŠ luuk on baasmudeli omast suurem.
 Kahur puudub täiesti, seda asendab teleskoopantenn Hawkeye, mis tõstetakse
vertikaalasendisse. Antenni kõrgus on 10 meetrit ja see kinnitatakse vajadusel
stabiilsuse tagamiseks trossidega maa külge.
Luure-lahingumasin BRM-1K (vt joonis 7). Motolaskurpolkude ja -diviiside tarvis loodi 1970. aastatel spetsiaalne luuremasin BRM (tähed venekeelsest nimetusest
боевая разведывательная машина), mille baasmudeliks oli BMP-1. Algse BRMi tunnuseks oli suurem kahekohaline torn, kuid põhiliselt jõudis relvastusse siiski BRM-1K,
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BMP-1KŠ tööasendis

BRMi torn on suurem ja kahekohaline, sellel on kaks meeskonnaluuki (5) ja tagaosas
radariluuk (6), kust vajadusel
tõstetakse välja luureradar (7).
Torni pinnal on teisigi luureseadmeid, kuid need vaatlemisel ei eristu

BMP-1KŠ transpordiasendis

BRM-1K erinevus BMP-1st
BRM-1 kere külgedel on kummalgi pool ainult üks laskeava (1), mitte neli, nagu on BMP-1-l (2). BRMi kerel on
reisijatesektoris erinevalt BMP-1st kaks väiksemat luuki
(3) ja kere tagaotsal ülestõstetav radariantenn (4)

Joonis 7. BRM-1K tunnused

BMP-1KŠ erinevus baasmudelist
 Kere külgedel puuduvad laskeavad,
nagu need on baasmudelil (1), reisijateruumi periskoobid asuvad vaid
kere keskosas (2), kere peal on vaid
kaks reisijateluuki (3), vähemalt kolm
antenni (4) ning kere tagumisel otsal
generaatori- (5) ja tööriistakast (6),
kere paremal küljel antennikomplekti
vutlar (7) ja vasaku külje tagaosas tavaliselt tööriistakast (8).
 Torn on ilma kahurita, nagu see on olemas baasmudelil (9), selle asemel on
ülestõstetav teleskoopantenn (10)

BMP-1 baasmudel

Joonis 6. BMP-1KŠ tunnused
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BMP-1P

BMP-1P

BMP-1PK

BMP-1

Joonis 3. BMP-1K ja BMP-1PK tunnused
BMP-1K

BMP-1K ja BMP-1PK erinevus baasmudelist
Peamine erinevus seisneb antennide hulgas.
BMP-1K-le ja BMP-1PK-le
on iseloomulik lisateleskoopantenn kere parempoolsel küljel (1). Ka
puuduvad BMP-1K-l ja
BMP-1PK-l paremal pool
laskeavad (2) ning enamik
baasmudelil leiduvaid periskoope (3). Vasakul pool
on BMP-1K-l vaid kaks
laskeava (4) ja kolm periskoopi (5)

Moderniseeritud lahingumasin BMP-1P (vt joonis 2). Põhitunnus, mis eristab
seda soomukit eelkäijast, on uus tankitõrjekompleks. Kui baasmudel on relvastatud
AT-3 Saggeri tüüpi lahtise raketiga tankitõrjekompleksiga (Vene markeering 9K11
Maljutka), siis BMP-1P relvastusse kuulub AT-4/5 Spigot (Vene markeering 9K111 Fagot). BMP-1P torni külgedel või tagaküljel on ka suitsugranaatide laskmise seadeldised, mis baasmudelil puuduvad.
Alati pole soomuki tornis tankitõrjesüsteemi, sel juhul tuleb tähele panna, kas kahuriraua kohal on tankitõrjeraketi sadul või mitte. Selline sadul või alus on omane ainult
BMP-1 baasmudelile, BMP-1P-l seda ei ole, tankitõrjesüsteem kinnitub sel juhul tor-

BMP-1P erinevus baasmudelist
Suurimaks erinevuseks on tankitõrjekomples. BMP-1P torni peale
on paigaldatud AT-4 või AT-5 (1),
BMP-1-l on aga kahuriraua kohal AT3 (2). Tavaliselt pole BMP vanemal
variandil torni küljes suitsugranaatide laskmise seadeldisi, nagu need
on BMP-1P-l (3)

BMP-1

Joonis 2. BMP-1P tunnused

ÕPPEMATERJALID KAITSELIITLASELE
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BMP-1 granaadiheitjaga

ni pealispinnal asuvale kinnitusvardale. Uuema komplekti eelis seisneb muu hulgas
võimaluses see tornist maha võtta ja kasutada soomukist eraldi. On olnud juhuseid,
nt Liibüa mässuliste puhul, kus ka AT-3 on kasutatud soomukist eraldi, sel juhul on
eemaldatud ka raketisadul, millelt rakette on lastud.
Ülema lahingumasin BMP-1K/BMP-1PK (vt joonis 3). Täht K (tuleneb venekeelsest
sõnast командирский) tähistab ülema lahingumasinat. Soomukisse on lisatud üks või
kaks raadiojaama ja loodud töökohad juhtkonda kuuluvatele ohvitseridele. Seepärast
on lahingumasina iseloomulikuks tunnuseks kere paremal küljel paiknev lisaantenn,
mis võib olla väiksem teleskoopantenn. Antennide mõõdud ja paigutus võivad sõltuda
sellest, mis tasandi üksuse juhtkonna soomukiga on tegu. Ülema lahingumasinal puuduvad paremal küljel nii laskeavad kui ka enamik periskoope, mis on olemas BMP-1-l.
BMP-1K ja BMP-1PK kere vasak pool näeb välja peaaegu nagu tavamudelil, ainus vahe
on selles, et erinevalt tavamudelist on kere vasakul küljel vaid kaks, mitte neli laskeava.
BMP-1K ja BMP-1PK vahe on samasugune nagu BMP-1-l ja BMP-1P-l: BMP-1K on varasem mudel, mille tankitõrjesüsteemiks on AT-3, BMP-1PK tankitõrjesüsteemiks on
aga AT-4 või AT-5.
BMP-1K ja BMP-1PK jagunevad omakorda vastavalt sellele, millise üksuse ülema
lahingumasinaga on tegu, rühma-, roodu- ja pataljoniülema masinateks. Väliselt neil
suuri erinevusi ei ole, mistõttu käesolevas kirjutises neil pikemalt ei peatuta.
Lisarelvastusega lahingumasin BMP-1PG (vt joonis 4). Täht G (tuleneb venekeelsest sõnast гранатомет) tähistab granaadiheitjaga relvastatud BMPd. Selle masina
torni peale on paigaldatud automaatgranaadiheitja AGS-17 Plamja. Torni vasakule
küljele jääb granaadiheitja laskemoona kast, mis on vaatlemisel hästi näha, kuid võib
mõnikord näida luuremasina radarikattena. Siiski on granaadiheitja ja laskemoonakast komplektina hästi tuvastatavad.
Joonis 4. BMP-1GP tunnused
BMP-1 baasmudel

BMP-1PG

BMP-1PG erinevused baasmudelist
Lahingumasina torni on paigaldatud automaatgranaadiheitja AGS-17 (1) ja torni
vasakule küljele jääb granaadiheitja laskemoona kast (2). Kuigi mõnikord nimetatakse
BMP-1PGks kõiki granaadiheitjaga relvastatud BMP-1sid, on BMP-1PG tegelikult vaid
AT-4 või AT-5ga (3), mitte aga AT-3ga (4) relvastatud lahingumasin
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BMP-1D granaadiheitjaga

BMP-1D torniklibiga

Granaadiheitjaid pandi juba BMP-1 baasmudelile (objekt 765), kuid siis masinale
mingit uut tüübitunnust ei antud. Hiljem, kui granaadiheitjaid hakati paigaldama ka
BMP-1P-le, täiendati tüübinime tähega G.
Tugevdatud soomusega lahingumasin BMP-1D (vt joonis 5). Afganistani sõja lahingutes osutus BMP soomus ebapiisavaks, mistõttu võeti kasutusele lisasoomusega
BMP-1D (täht D tuleneb venekeelsest sõnast десантная ja lisati seepärast, et selliseid
masinaid kasutasid Afganistani sõja ajal dessantväed). Soomustati masina küljed kere
ja käiguosa kohalt, et kaitsta isikkoosseisu tankitõrjegranaadiheitjate (RPG) rünnakute
vastu. Keresoomust ei tehtud lihtsalt paksemaks, vaid soomusplaadid on paigaldatud
kerest pisut eemale, et tagada ennekõike kaitse RPGde vastu. Plaatide sisse on lõigatud külgmised laskeavad. Mõningatel masinatel on torni taga täiendav soomuskilp,
mis peab kaitsma torni tagant tulevate rünnakute vastu. Automaatgranaadiheitjate
AGS-17 Plamja kasutuselevõtu järel paigaldati neid mõnikord ka BMP-1D-dele. Lisasoomus suurendas küll isikkoosseisu turvalisust, kuid vähendas oluliselt lahingumasina manöövrisuutlikkust (kiirus, läbivus) ja suure lisaraskuse tõttu kaotas BMP ujumisvõime. Euroopa-osas asuvatel üksustel selliseid BMDsid üldjuhul ei ole.
Staabisoomuk BMP-1KŠ (vt joonis 6). BMPdega relvastatud motolaskurpolkude
tarvis loodi spetsiaalne staabimasin (tähed K ja Š tulenevad venekeelsetest sõnadest
командна-штабная), mis erineb oluliselt baasmudelist. Kuna polgu tasandil oli vaja
luua palju võimsam sidekompleks, kui seda võimaldas BMP-1K sidevõrk, ehitati BMP-1
baasmudeli põhjal täiesti uus masin, millel on võrreldes BMP-1ga rida erinevusi.
 Käiguosa. Käiguosa on identne BMP-1 käiguosaga.
 Kere. Kere külgedel pole laskeavasid ja reisijateosa periskoobid on koondatud
kahele poole torni kere keskossa. Kere pinnal torni taga on vaid kaks reisijateluuki
(baasmudelil BMP-1 on neli). Kere tagumisel otsal on raadiojaamade toitegeneraator ja kere paremal poolel antennikomplekti torukujuline vutlar. Kere küljes on
ka mitu antennivarrast (tavaliselt 3–4), mis asuvad kere tagaosal. Kere vasakpoolse külje tagaosal on üks lisatööriistakast.

BMP-1 baasmudel

Joonis 5. BMP-1D tunnused

BMP-1D erinevus baasmudelist
Lahingumasina kere küljed ja käiguosa on isikkoosseisu
kaitseks tugevdatud lisasoomusplaatidega (1)
BMP-1D

BMP-1D variandid
 Lisaks täiendavale külgsoomusele
võib BMP-1D torni taga olla kerele
kinnitatud kilp, mis kaitseb torni
tagant lastava granaadi vastu (2)
 Mõned BMP-1D-d võivad olla relvastatud ka granaadiheitjaga (3)
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Käesolevas kirjutises tulevad vaatluse alla
eriüksused ning strateegilise, operatsioonilise
ja taktikalise tasandi toetussüsteemid. Ka
arutletakse, kuidas võiksid avaldatud mõttekohad
aidata arendada kodumaist kaitsetööstust, et
sellest oleks tuge eelkirjeldatud võitlusviisidele.
Lõpuks, kuid mitte mingil juhul vähemolulisena,
vaadeldakse võimaliku tsiviilkaitsesüsteemi
toimimist ja otstarbekust.
Estonian Special Operations Forces (ESTSOF)
ehk erioperatsioonide grupp (EOG)
Estonian Special Operations Forces (ESTSOF) ehk
erioperatsioonide grupp (EOG) on kaitseväe erioperatsioonide võime arenduseks loodud üksus.1
Laskumata mitteavalikesse detailisesse ja rääkimata üksuse praegusest olemusest, arvan, et selle
võimekuse tegelik eesmärk võiks olla riigi ambitsioonide tõeliselt füüsiline strateegiline käepikendus nii sõja- kui ka rahuajal. Peamiseks sõjaaja
ülesandeks võiks saada vastase operatsioonilise ja
strateegilise süsteemi häirimine nii otseselt kui ka
kaudselt. Erioperatsioonid ei ole tavaliselt vahetu
lahingu pidamine, vaid pigem soovitud eesmärkide
saavutamine mõnel muul viisil kui füüsilises kontaktis vastase lahingujõududega.

1
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Sõjapidamine XIII
tades sellega sõjapidamise pingutust ja vähendades
tema rahva toetust sõjale.
Oluline aspekt on tänapäeval järjest digitaliseeruv sõjapidamine. Ka vastase juhtimissüsteemid
arenevad rohkem arvuti- ja võrgupõhiseks, see
loob aga vastavate oskuste ja vahendite olemasolul
suuremaid haavamisvõimalusi kohapeal. Sõjaväevõrgud on üldjuhul kinnised ja kohalikud, mistõttu
nendesse sisenemine turvaliselt distantsilt ei tule
suure tõenäosusega kõne alla. Samas oleksid vastavalt treenitud erioperatsioonide üksuse liikmed
võimelised sisenema koos vajaliku riist- ja tarkvaraga neisse süsteemidesse kohapeal ja põhjustama
kaose. Elementaarne oleks võrkude infoliikluse jälgimine ja luureväärtusega andmete allalaadimine.
Lisaks loob arendatud tarkvara võimaluse sisestada
vastase juhtimissüsteemi valeandmeid ja -käsklusi,
mis hakkavad võitlevate üksuste tegevusele olulist
mõju avaldama.

Sõja korral on erioperatsioonide peamiseks sihtmärgiks vastase kõrgeima tasandi juhtimis-, sideja ka logistikasüsteemid. Nendes häirete tekitamine võimendub seisakute ja peataolekuna Eestit
rünnanud taktikalistes üksustes. Kui kõrgemalt
tulevad vastuolulised käsud, otsustaval hetkel on
hoopis vaikus või ei saabu lubatud toetusi jne, on
vastase taktikaliste üksuste ülemad suure probleemi ees. Soovitud eesmärk oleks vähemalt ajaline
võit Eesti üksuste manööverdamiseks ja initsiatiivi
haaramiseks. See annaks lisaaega ka saabuvatele
liitlastele.

õja korral
Erioperatsioonide üksuse liikmetelt
on eriopeeeldab see oluliste tsiviiloskuste
omandamist kübervaldkonnas, kuid
ratsioonide
mitte vähem ei vajata oskusi vastase peamiseks sihtterritooriumile sisse imbumiseks ja
sealses keskkonnas silmatorkamatult märgiks vastase
tegutsemiseks. Neid operatsioone ei kõrgeima tasandi
saa teha vormis ja raskelt relvastatuna. juhtimis-, side- ja
Tüüpiline eriüksuslane võib välja näha ka logistikasüsnagu tavaline kohalik kodanik, kes on teemid.
suuteline suhtlema kohalikus keeles
ja kontekstis. Samas peavad olema
tagatud võimalused eemalduda vastutusalalt lahingukontaktiga juhul, kui eriteenistused hakkavad
meeskonna ümber ringi koomale tõmbama. Loogilised legendid, oluliste relvade, tehnika ja varustuse
ettetoimetamine ning vajalikud kontaktid vastase
juhtkonna plaanidega mittenõustuvate isikutega
on suur osa rahuaegsest ettevalmistustööst, mida
tehakse sõjaväeluure abiga.

Erioperatsioonide üksuse tegevused võivad hõlmata vastase kõrgemate juhtide neutraliseerimist,
juhtimiskeskuste ja väeosade elektri- ning muude
kommunikatsioonide saboteerimist, psühholoogiliste operatsioonide teostamist ning vastase
elanikkonnas paanika ja rahutuste tekitamist, mis
nõuab vastaselt lisatähelepanu ja -ressursse, killus-

Sellise võime eeldusteks on erioperatsioonide
grupi juhendamine ja toetamine riigi strateegiliselt
tasandilt. Sellisesse gruppi kuuluvatel inimestel on
vähe ühist klassikalise kaitseväe ja selle süsteemidega, kuigi nende taust on tavaliselt sõjaväeline.
Väljaõppe seisukohalt peaksid nad lisaks väga headele sõdurioskustele õppima selgeks ka võimalike

S

Eesti kaitseväe värbamiskeskus. Eesti kaitsevägi arendab välja oma erioperatsioonide võimet (http://vk.kra.ee/index.php/uudised/31eesti-kaitsevaegi-arendab-erioperatsioonide-voimet).
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vastaste keele ja tundma nende kultuuri. Lisaks
muidugi kõrgema taseme teadmised kübervõitluse
valdkonnas ja vastase süsteemide ülesehituses.
Opereerimise ulatus võib hõlmata vastase pealinna
ning muid suuremaid strateegiliste ja operatsiooniliste juhtimiskeskuste piirkondi, kus on võimalus
ning vajadus seatud ülesandeid täita.

Rahuajal lisanduvad erioperatsioonide grupile ka
liitlaste toetamise ülesanded ja võimalikud muud
mõjutusülesanded Eesti riigi huvides. Sõjaväeline
erioperatsioonide üksus peaks olema valmisolekus
ja võimeline kohe reaalselt reageerima näiteks
pantvangide võtmisele väljaspool
Eestit (nagu juhtus Eesti jalgõjaväeratturitega Liibanonis). Selliste
võrgud on
olukordade soodsa lahendamise
üldjuhul
võimalus on tavaliselt olemas üsna
kinnised ja kohaalguses, kui pantvangistajad ei ole
veel oma süsteeme ja rutiine suutlikud, mistõttu
nendesse sisene- nud sisse töötada. Info kogumine,
varjatud jälgimine ja soodsal hetkel
mine turvaliselt
pantvangide vabastamine on eridistantsilt ei tule
üksuste klassikalised ülesanded.
suure tõenäosuLoomulikult on selleks vaja otsustajate poliitilist julgust, kõigi teiste
sega kõne alla.
agentuuride toetust ja ka varakult
loodud toetavat kontaktvõrgustikku riskipiirkondades. Erioperatsioonide üksuse
peamised rahuaegsed ülesanded oleksid lisaks iseenda treenimisele ka vajalike kontaktide loomine
olemasolevates ja eeldatavates kriisipiirkondades.2

S

Kaitseliidu erioperatsioonide grupp (KL EOG)
ja Küberkaitseliit
Lisaks eelkirjeldatud püsivalt teenistuses olevale
erioperatsioonide grupile on ka teatud reservkomponendil vajadus omandada selline võime. Siin on
oluline roll Kaitseliidul ja tema väljavalitud liikmetel. Sellises üksuses saavad teenistust jätkata ka
tegevteenistusest lahkunud eriüksuslased, tagades
nii oma oskuste ja võimete jätkuva kasutamise võimaluse riigikaitse hüvanguks. Kaitseliidu erioperatsioonide grupi (KL EOG) väljaõppe, treeningu
ja struktuuri põhimõtted peaksid olema võimalikult sarnased EOGga, nii et need grupid teeksid
pidevalt koostööd ja oleksid vajadusel võimelised
toetama teineteist operatsioonidel.
Kaitseliidu eriüksuse peamine rõhk sõjaajal oleks
asetatud vastase kõrgema taktikalise juhtimise,
side- ja logistikasüsteemi häirimisele. Nende operatsiooniala hõlmaks lisaks Eesti piirialadele ka
vastase territooriumi taktikalist sügavust, eriti seal
paiknevaid strateegilisi ja operatsioonilisi relvasüsteeme. Kaitseliidu eriüksuse tegutsemismeetodid
2
3
4
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oleksid eelkõige füüsiliselt ründavad, kuid samas
peaks neil olema ka võime sulanduda luuretegevuseks vastase keskkonda. Peamised sihtmärgid
võiksid olla väejuhatuste juhtivkoosseis, staabid,
ballistilised raketisüsteemid, piiritagused lennuväljad ja pikamaa-õhutõrjesüsteemid. Nende sihtmärkide häirimisel tuleks suureks abiks liitlaste
õhutoetus, kuid kindlasti ka sõjalaevade kaudtuli
ning raketisüsteemid, mille tundmisele ja kasutamisele peaks juba praegu mõtlema hakkama.
Sarnaselt EOGga peab ka KL EOG arendama kübervõitlusvõimet suletud võrkudes. Selles valdkonnas
on suur potentsiaal Küberkaitseliidu üksustel, kes
võiksid hakata arendama vastavat tarkvara vastase
elektrooniliste relvasüsteemide üle kontrolli saavutamiseks. Olgu selleks drooni (UAV) „pealtkuulamine“, õhutõrjeradari viirusega nakatamine või
miks ka mitte ballistilise raketi ümberprogrammeerimine sihtmärgile vastase oma territooriumil
– võimalusi on igatahes palju. KL EOG kasutuses
olev riist- ja tarkvara võib põhjustada hindamatut
kahju vastasele ja anda Eestile lausa strateegilisi
efekte. Need on valdkonnad, millel on veel palju
arenguruumi, kuid tõsise ettevõtmise korral ka
väga suur potentsiaal.
Tegemist ei ole täitumatu unistusega: selliseid operatsioone viiakse maailmas juba läbi. Eredaimaks
näiteks on Iraani tuumaprogrammi ründamine
uraanirikastustsentrifuugide tarkvara Stuxnetinimelise uue põlvkonna viirusega (küberrelvaga)
2010. aastal.3 Olulise füüsilise kahju tekitamine
küberruumi kaudu on tänapäeval juba reaalsus.
Praegu on Küberkaitseliidu missioon ja eesmärgid
vaid kaitsvad ja vähekonkreetsed.4 Lisaks võiks
õppida võimaliku vastase kübersüsteeme ning
arendada nende mõjutamiseks vajalikku tark- ja
riistvara, mille saaks sõja korral anda EOG ja
KL EOG kasutusse.

Strateegilise kommunikatsiooni keskus ja
infosüsteemid
Keegi ei tohiks tänapäeval kahelda informatsiooni
leviku ja levitamise olulisuses sõja eesmärkide
saavutamisel. Hiljuti siit ilmast lahkunud Ühendriikide kindral John Shalikashvili on väidetavalt
1992. aastal öelnud: „Sa ei võida enne, kui CNN
ütleb, et sa oled võitnud.“ Tal oli õigus. Kes mäletab 1991. aastal peetud Lahesõda, saab aru, kui
tõsiselt ta seda mõtles. See oli esimene sõda, kus
televisiooni otseülekanded muutsid kaugel peetava
sõja ööpäevaselt isiklikuks tervele maailmale. Võib
öelda, et sellest ajast alates on muutunud sõjapidamine ülemaailmseks, arenedes järjest informa-

Erioperatsioonide võime olemusest vt ka Ühtegi, Riho 2008. Eriüksus – mis see on? Kaitse Kodu! 2, lk 44–46 ja Toomse, Rene & Plaser,
Martin 2009. Luure kui pusle IV: Erioperatsioonide üksused luurerollis – viirus vaenlase ajus. Kaitse Kodu! 3, lk 16–20.
Stuxnet. The New York Times, 15.01.2011 (http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/subjects/c/computer_malware/
stuxnet/index.html?inline=nyt-classiﬁer).
Küberkaitseliit. Kaitseliit (http://www.kaitseliit.ee/index.php?op=body&cat_id=395).
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Ei ole saladus, et Eestist luuakse teatavaid negatiivseid kujutlusi näiteks Venemaal ja viimase poolt ka
mujal maailmas. Pidevad Vene meedia süüdistused
eestlaste natsilembuses ja mittekodanike diskrimineerimises on juba nii harjumuspärased, et ei
tekita keskmises eestlases enam erilist emotsiooni.
Siiski tuleb mängu ka uus mõõde, mida kutsutakse
Web 2.0 keskkonnaks ja milles ohud on suuremad.
Need on interaktiivsed keskkonnad, nagu blogid,
Facebook, Twitter, MSN jne. Sellised keskkonnad
on tõhusamad, sest neis saab jälgijate arvamusi
kujundada individuaalsemalt kui suures meedias.
See on modernse propagandasõja uus ja võimsam
platvorm.5
On tõenäoline, et kui Eesti ei võta oma infooperatsioonide võime loomist tõsiselt, saavad sellel
sõja korral olema katastrooﬁlised tagajärjed. Tihti
usutakse seda, kes esimesena ütleb, kellel on
valjem hääl ja kompaktsem sõnum (isegi siis, kui
sõnum ei ole tõene). Sellised sõnumid, olles õigesti
kujundatud, mõjutavad arvamusi neljas suuremas
keskkonnas: vastase otsustajad (nende ratsionaalsus otsuste tegemisel, mäng nende soovidel ja
hirmudel), vastase elanikkond (nende usu kõigutamine oma juhtkonda ja sõja õiglases eesmärgis
kahtluse tekitamine), oma elanikkond (kaitsetahe
ja valmidus kaitsta iga hinna eest oma riiki) ja muu
maailm (kelle õigustust usutakse, seda toetatakse
nii moraalselt kui ka füüsiliselt). Seega edukas
tegutsemine inforuumis võib olla olulisemgi füüsilisest sõjapidamisest relvadega ja seda eriti väikese
riigi seisukohalt. Meedia ja internet on tänapäeva
lahinguväljal olemas ning neid tuleb käsitleda kui
massimõjutusrelvi. Siinkohal on hea meel tõdeda,
et praegune kaitseminister saab suurepäraselt
aru infooperatsioonide olulisusest, ohtudest ja ka
eelistest.6

Näiteks kui vastane on sõjaajal kasutanud vägivalda tsiviilelanike vastu, tuleb see meie esimesena
kõnealusesse piirkonda saabuval lahinguüksusel
dokumenteerida ka pildis ja videos ning edastada
maailma avalikkusele, näitamaks vastase ebainimlikkust ja sõjaseaduste rikkumist. Sellised kaadrid
tekitavad emotsioone, mis summeerituna kasvatavad toetust Eesti võitlusele ja avaldavad survet
vägedega toetamises kahtleva liitlasriigi otsustajatele.
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tiivsemaks ja kujundades tervete rahvaste toetust
või vastuseisu ühele või teisele poolele. Selles
mõttes peetakse alati paralleelselt füüsilise sõja
või selle ettevalmistamisega ka infosõda. Eesmärk
on muuta inimkäitumist, mis otsustab lõpuks sõja
tulemuse.

üüpiline eriüksuslane
võib välja
näha nagu tavaline kohalik kodanik, kes on suuteline suhtlema
kohalikus keeles
ja kontekstis.

Selleks, et selliseid sõnumeid
operatiivselt maailma saata, on
vaja luua tugevad füüsilised infokanalid, eelkõige püsivõrgud,
mis katavad terve maa. Kaitsjal
on selleks võimalus olemas ja selleks vajalikke tehnilisi seadmeid
eraettevõtted ka juba arendavad.
Näiteks EstWINi projekt (ﬁiberoptiline võrk üle terve Eesti)7
on sõja korral kohandatav ka
riiklikeks vajadusteks. Sellist
maasisest kübervõrku ei häiri
nii kergelt kui raadiosidet ja sõja korral saaks seda
kasutada isegi kiireloomulise informatsiooni vahetamiseks staapide ja võitlevate üksuste vahel. Siiski
oleks kindlam luua kaitsejõudude oma püsivõrgusüsteem, millesse ühenduvad üksnes spetsiaalsed
üksustele välja antud arvutid. Küsimus on vaid
tehniliste lahenduste väljatöötamises ja eelarves.
Eestist info edastamine ülejäänud maailma võiks
olla dubleeritud mobiilsete satelliitjaamade kaudu
juhuks, kui vastasel õnnestub kahjustada merealust andmesidekaablit.

T

Kehtiv sõjalise kaitse arengukava tõdeb: „Tänapäeva sõjapidamises on katkematul, krüptitud ja

EstWINi planeeritud ﬁiberoptiline baasvõrk 1421 ühenduskohaga
aastaks 2012

Strateegilise kommunikatsiooni keskus võiks
olla eelkõige mõttekoda, kus analüüsitakse ja
prognoositakse Eesti olukorda kõikvõimalikest
strateegilise tasandi aspektidest. See keskus ei
saa keskenduda reageerimisele, vaid eelkõige
negatiivsete olukordade targale ennetamisele.
Võtmeküsimuseks oleksid õiged ja õigeaegsed
sõnumid neljale eelmainitud auditooriumile.
Vahetu koostöö oma ja välismaise meedia kui
partneritega ja sõjakindlate infoedastuskanalite
loomine on eeldused selleks, et riigi soovitud
sõnumid ka olukorda kujundaksid.
5
6
7

Vt näidet Marko Mihkelsoni blogist Euroopast ja maailmast eestlase vaatekohast: Nii töötab Vene propaganda II (http://markomihkelson.
blogspot.com/2007/08/nii-ttab-vene-propaganda-ii.html).
Ideon, Argo 2011. Mart Laar: Eesti kaitseb end ka ülekaaluka vaenlase vastu. Postimees 11.04 (http://www.postimees.ee/?id=417110).
EstWIN, Eesti lairiba infrastruktuurvõrk. Strateegia rakendamise eeluuring, 2009 (http://www.elasa.ee/public/ﬁles/ESTWIN_
Tehniline%20osa_20090420_EST.pdf).
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segamiskindlal sidel erakordselt oluline roll – ilma
korraliku sideta pole võimalik kaitseväe üksusi
efektiivselt juhtida ja suunata.“8 Sellest saab eeldada, et kaitsejõud teevad või peaksid tegema igas
suunas vastavat koostööd ja panustama sidelahenduste osas rohkem kui ühele kaardile. Selles mõttes
peaksid EstWIN ja muud loodavad võrgud saama
sõja puhuks elementaarseks osaks ESTTACSi süsteemist.9 Just see oleks oluline samm ka kõrgemates juhistes rõhutatud laiapõhjalise riigikaitse
poole.

poliitiline juhtkond infoga selle kohta, mis toimub
Eesti territooriumil, õhuruumis, territoriaalvetes
ja Eesti territooriumi ümbruses.“13 See ei ole piisav,
sest sõjalis-poliitiline juhtkond ei võitle, relv käes,
füüsiliselt vastase vastu. Vaja on arendada ka
taktikalist luurevõimet ja sedagi laiapõhjaliselt.
Igal tasandil tuleb tunda lisaks vastase sõjalistele
aspektidele ka tema poliitilist, majanduslikku ja
informatsioonilist olukorda, et pöörata nõrkusi
neis süsteemides enda kasuks ka kõige madalamal
tasandil. See on kunst ja teadus, mis ei arene igas
üksikus väeosas omaette, vaid tahab ühendatud ja
teadlikku pingutust.

Luurekeskus ja luurepataljon kui
laiapõhjaline luuresüsteem
Praegu puudub kaitsejõududel ametlikult luurekeskus, on vaid luurepataljon, mis hõlmab kõike
seda, mida saab nimetada kaitseväeluureks.10
Kuigi olemasolev struktuuriüksus täidab strateegilise tasandi luure vajadusi kogu oma võimete ja
riigi poolt seatud ebamõistlike piirangute piires,11
on terav puudus operatsioonilise
n tõenäoline, ja taktikalise tasandi analüüsidest ning prognoosidest. Lünga
et kui Eesti
täitmiseks oleks optimaalne
ei võta oma
nimetada praegune luurepatalinfooperatsioonide
jon kaitseväe luurekeskuseks ja
võime loomist tõsuunata tegutsema ühendstaabi
ja poliitilise juhtkonna luurevajasiselt, saavad sellel
duste tagamiseks nii, nagu seda
sõja korral olema
teevad paljud sõjaväeluure asutukatastrooﬁlised
sed mujal riikides. Kaitsejõudude
tagajärjed.
operatsioonilised ja taktikalised
luurevajadused peaks katma aga
operatiivstaabile (maaväe staabile) allutatud luurepataljon, mis lisaks analüüsile
ja sünteesile omaks reaalseid allüksusi luure teostamiseks operatiivülema huvides. Lisaks juhiks see
luurepataljon luurekooli, mis on hädavajalik tänapäevase luuretegevuse ühtlustatud õppeks kõigis
väeüksustes. Loomulikult peavad mõlemad luurestruktuurid töötama koos nagu üks asutus, kuid
oluline on rõhuasetuse erisus, mis annab parema
võimaluse vältida vastase tegevusi luuresüsteemi
häirimiseks ja tagab ka asutuste töö parema keskendumise.

O

Samas nõuab tänapäevane sõjapidamine tunduvalt
laiapõhjalisemat lähenemist ka luurele, kui seda on
klassikaline vaatlusluure.12 Kehtiv sõjalise kaitse
arengukava näeb ette: „Luure- ja seiresüsteemide
arendamise eesmärk on varustada kõrgem sõjalis8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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Mõttekohti kodumaise kaitsetööstuse
arendusteks
2009. aastal loodi Eesti Kaitsetööstuse Liit,14
mille eesmärgiks on kaitsetööstusalaste võimete
koondamine ja arendamine.15 See on riigikaitse
seisukohalt küll tervitatav, kuid kahjuks ei ole veel
suudetud luua toimivat süsteemi, et keskenduda
Eesti kaitsejõudude tegelike vajaduste rahuldamisele. Kui näiteks AS Galvi-Linda on küll kaitseväe
peamine rakmete ja seljakottidega varustaja,16 siis
tehnilisemad tooted ei leia tihti ühilduvust kaitsejõududega. Probleemne koht võibki olla kaitsejõudude enda avatud analüüsi ja vajaduste prognoosi
puudumine.
Selles sarjas kirjeldatu võib anda mõttekohti
selliste arenduste tarvis, nagu kogu maad katva
eelinstalleeritud ﬁiberoptilise võrguga ühildumine
või dubleerimine kaitsejõudude otstarbeks, lahinguvarude peidikute süsteemi rajamine, IT- ja meediavõimekuse viimine jao tasandini, autonoomsete
sensorite ja kaamerate integreerimine nii luure- kui
ka infooperatsioonide süsteemi, rannikukaitseks
maalt vette tõstetavate torpeedode ja muude veealuste juhitavate laengute disainimine, väikesekaliibriliste miinipildujate tootmine, ATVde ja bagide
moderniseerimine ning ehitamine kandmaks õhutõrje- ja tankitõrjesüsteeme jne.
Selleks, et kaitsetööstuse arendused jõuaksid ka
väe kasutusse, on esiteks vaja vormida ettekujutus
leidlikust sõjapidamisest ning teiseks luua võitlejate ja arendajate sisuline suhtlus. Senine süsteem
ei ole paraku viinud efektiivsete lahendusteni
sõduri ja kaitseliitlase seisukohalt, vaid põhjustanud pigem kahju kaitse-eelarvele ja ettevalmistuste ajale.17 Positiivse näitena nimetan taas Galvi-

Sõjalise kaitse arengukava 2009–2018, lk 6 (http://www.mod.gov.ee/ﬁles/kmin/img/ﬁles/SKAK_2010_est.pdf).
Eesti kaitsevägi. Staabi- ja sidepataljon. Väeosa spetsiiﬁka (http://www.mil.ee/?menu=kaitsevagi&sisu=side).
Luurepataljoni põhimäärus. Riigi Teataja Lisa 2009, 8, 85 (https://www.riigiteataja.ee/akt/101022011006?tegevus=telli-teavitus).
Kaitseväe korralduse seadus. 4. peatükk: Kaitseväeluure. Riigi Teataja I 2008, 35, 213 (https://www.riigiteataja.ee/
akt/108072011044).
Vt ka Rene Toomse jt kirjutiste sarja „Luure kui pusle“ ajakirja Kaitse Kodu! 2009. aasta numbrites.
Sõjalise kaitse arengukava 2009–2018, lk 6 (http://www.mod.gov.ee/ﬁles/kmin/img/ﬁles/SKAK_2010_est.pdf).
Eesti Kaitsetööstuse Liidu koduleht asub aadressil http://www.ediu.ee/.
Mittetulundusühingu Eesti Kaitsetööstuse Liit põhikiri, lk 1 (http://www.ediu.ee/public/MTU.EKTL.Pohikiri_-_muudetud.pdf).
Galvi-Linda koduleht asub aadressil http://www.galvilinda.ee/.
Niitra, Nils 2010. Eestis toodetud militaarimed osutuvad sageli kasutuks. Postimees, 01.11 (http://www.postimees.ee/334793/eestistoodetud-militaarimed-osutuvad-sageli-kasutuks/).
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Tsiviilkaitse kui riigi elanikkonna kaitsmine
sõja mõjutuste eest
Tsiviilkaitset kui mõistet ja süsteemi ei leia tänapäevasest eestikeelsest ametlikust sõnavarast. See
on jäänud ajaloo prügikasti kui igand Nõukogude
Liidu ajast, mil selle nime all korraldati inimestele
koolides ja töökohtades õppusi varjenditesse varjumiseks, gaasimaskide kasutamiseks, esmaabi andmiseks jne. Jääb mulje, et pärast iseseisvumist on
rahvas võimaliku vastase pommirünnaku ja kas või
ammoniaagiterminalis juhtuva õnnetuse suhtes
immuunne. Selles mõttes ei ole vahet terminil,
vaid on ilmne, et inimesi on vaja kaitsta õnnetuste
ja sõja kui ühe suurima õnnetuse eest. Kuidas see
saab toimima Eestis, ei ole päris selge tänaseni.
Arhitekt Margit Mutso on kultuurilehes Sirp väga
ilmekalt kirjeldanud meie põhjanaabrite korraldusi
tsiviilkaitsevaldkonnas, tuues muu hulgas esile,
et soomlased peavad vastavalt seadusele kõikide
hoonete juurde, mis on suuremad kui 600 m2 ja
püsivalt kasutusel, rajama varjendi. Varjendina on
arvel (ja ka tähistatud) linnade suured maa-alused
parklad jne. Mutso püstitab mitmeid teravaid
küsimusi Eesti korralduse (pigem korraldamatuse)
kohta valdkonnas, mis on põhiseaduse ülima eesmärgi, Eesti rahva püsimajäämise alustala.18
Seadused ja ka riigikaitsestrateegia ei paku terviksüsteemi elanikkonna kaitseks ja säästmiseks sõja
mõjude eest. Valdkond on küll määratud kui hädaolukord ja antud siseministeeriumi vastutusalasse.
Kuid kas neil on vajalikke ressursse, et evakueerida
sõja jalust ära näiteks väikelinna 10 000 elanikku?
Kohalike omavalitsuste ja regionaalsetel kriisikomisjonidel on ülesanne planeerida lahendusi
hädaolukordadeks, kuid milline on plaan ja reaalne
teostus sõja korral, kui evakueerida tuleb masse?
Neile inimestele tuleb näiteks teises maakonnas
valmis seada majutus, toitlustus, arstiabi jms. Kes
tagab selliste sõjapõgenike laagrite valve, kaitse ja
igakülgse toetuse? Need on küsimused, mida inimesed peaksid teadma. Ka peavad olema määratud
süsteemi ellu viima vastavalt pädevad jõud koos
vajaliku toetuse ja plaanidega. Siin oleks oluline
toetav väljund Kaitseliidul põhinevatel tsiviilkaitseüksustel, mille koosseisu kuuluksid ka praegused
sisekaitsekompaniid, kui suunata nad kaitsma just
neid objekte, mis on riigi elanikkonna ellujäämiseks olulised, ja just seal, kus paikneb evakueeritav
rahvas. Siit leiaksid suure ja tänuväärse eesmärgi
Kaitseliidu eriorganisatsioonid Naiskodukaitse,
Noored Kotkad ja Kodutütred.19

Kahetsusväärselt on kehtiv riigikaitse strateegia
välistanud Kaitseliidu liikmete osalemise sõjaseisukorras abipolitseinike ja vabatahtlike päästjatena
ning näeb elanikkonna kaitset ja evakuatsiooni
korraldamas vaid päästeametit koostöös politseija piirivalveametiga.20 Siinkohal on jällegi tegemist
ühe enda seatud piiranguga, millele on raske leida
ratsionaalset põhjendust. Olukorras, kus aktiivse
võitluse alast väljaspool asuvad Kaitseliidu liikmed
saaksid elanikkonda aidata julgestuse, transpordi,
meditsiini, toitlustuse ja muuga, tundub selliste
tegevuste piiramine olevat vastuolus põhiseaduse
eesmärgiga. Raske on ette kujutada Kaitseliidu
kohaliku rühma liikmeid, käed rüpes, pealt vaatamas, kuidas põleb pommitabamuse saanud elumaja, kuhu ahastuses ema tahab laste päästmiseks
uisapäisa sisse tormata.
Kuigi sõjaajal, nagu ka rahuajal,
juhivad hädaolukordade lahendamist regionaalsed ja kohalike
omavalitsuste kriisikomisjonid,21
tuleks neisse igal juhul integreerida
Kaitseliidu vastavad allüksused.
Kaitseliidul on vahendid ja võime
olla maakondlikud kiired abistajad
ja toetajad ka rahuaegsetes kriisiolukordades. Selleks võiks olla
maavanema pädevuses neid ilma
suurema bürokraatiata välja kutsuda ja kaasata sarnaselt Ühendriikide Rahvuskaardiga.
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Lindat, kes on loonud otsekontaktid väeosadega ja
lähtub tavavõitlejatelt saadud tagasisidest.

gal tasandil tuleb tunda lisaks
vastase sõjalistele aspektidele
ka tema poliitilist,
majanduslikku ja
informatsioonilist
olukorda, et pöörata nõrkusi neis
süsteemides enda
kasuks.

I

Samas peavad maavanem ja kohalike omavalitsuste
juhid ka teadma, milliseid võimeid nii Kaitseliit kui
ka kaitsevägi omavad võimalike kriisiolukordade
leevendamiseks. Omavalitsuste kriisikomisjonid
võivad ju vastutavad olla, kuid kiireloomuliste operatsioonide planeerimise, juhtimise ja koordineerimise tõhus võime on suurem sõjaväestatud üksustes, kes on saanud pidevalt sellealast väljaõpet.
Alaline koostöö ja teineteise toetus planeerimisel
ning õppustel integreeritult kriisistaabiga tagab
süsteemi parima valmisoleku. Ka parandab see
Kaitseliidu ja tema eriorganisatsioonide mainet,
lähendab neid rahvale ja täiendab selle abil nende
ridu. See on ka hea baas üleminemiseks sõjaaegsele tsiviilkaitsesüsteemile, sest võtmeosalised ja
kohalik elanikkond juba tunnevad süsteemi ja selle
korraldajaid.
Riigi ülim eesmärk on oma elanike turvalisuse
tagamine igas olukorras, seega tuleb planeerida
inimeste massilisi evakuatsioone sõja jalust ära
tõenäolistest rünnakusuundadest juba enne
konﬂikti puhkemist. Kellelgi ei ole õigust seada
piiranguid selle teostamiseks. Kui riigi kaitsejõud
on suunatud välise ohu vastu, kaitsmaks põhisea-

18 Mutso, Margit 2011. Kas soomlased on paranoilised? Sirp, 15.04. (http://www.sirp.ee/index.php?option=com_content&view=article&id
=12303%3Akas-soomlased-on-paranoilised&catid=20%3Aarhitektuur&Itemid=27)
19 Vt. ka Toomse, Rene 2011. Sõjapidamine XII: Eesti kaitsemisest sõjas ja rahus 4. Kaitse Kodu! 4, lk 33–39.
20 Riigikaitse strateegia, lk 14 (http://www.mod.gov.ee/ﬁles/kmin/nodes/10701_Riigikaitse_strateegia_2010.pdf).
21 Riigikaitse strateegia, lk 13 (http://www.mod.gov.ee/ﬁles/kmin/nodes/10701_Riigikaitse_strateegia_2010.pdf).
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duslikku eesmärki, siis selle väe mittekasutamine
tsiviilhädaolukorras on nimetatud eesmärgiga
vastuolus. Järelikult on kaitsejõudude abi tsiviilkriisi korral lausa ülim prioriteet, sest kui pole
enam rahvast, ei ole ka kedagi vaja välise ohu eest
kaitsta.

Kokkuvõtteks

„Eesti kaitsemisest sõjas ja rahus“ oli sõjapidamisteemaliste kirjutiste sari, mis kirjeldas autori
mõtteid ja ettepanekuid Eesti riigikaitse võimalustest lähtuvalt. Nagu varemgi
mainitud, ei pruugi need mõtted
dukas teolla ainuõiged ega pretendeeri
gutsemine
mingil juhul absoluutsele tõele või
ainuõigetele lahendustele. Ka ei
inforuumis
võib olla olulisemgi ole mul nende mõtete autorsuse
ainuõigust, sest kõik kirjeldatud
füüsilisest sõjapiseisukohad on kujunenud õpindamisest relvadega gute, uuringute, kogemuste ja
ja seda eriti väikese lugematute kolleegidega peetud
arutelude käigus.
riigi seisukohalt.

E

Olen saanud nende artiklite ilmumise ajal oma kirjutiste kohta erinevaid arvamusi
ja kommentaare, nii kiitvaid kui ka kritiseerivaid.
Mõlemad on teretulnud, sest vaid vaidlustes
sünnib tõde, nagu ütleb ka vanasõna. Olulisem
kui ainuõiged lahendused on arutelu ja sõjalise
mõtlemise areng, sest dogmad ja jäigad seisukohad ei ole veel ühtegi sõda võitnud. Minu erilised
tänusõnad lähevad foorumile militaar.net, kus
arutelud läksid aeg-ajalt üsna tuliseks. Siiski soovitan mõnedel foorumlastel säilitada külma pead
ja kasvatada pisut rohkem tolerantsi ka teiste
arvamuste suhtes.
Selle sõjapidamisteemalise sarja Eesti kaitsmist
puudutava alasarja kokkuvõtteks loetlen mõningaid olulisi mõttekohti.
NATO doktriinid ei saa olla dogmad, mida
tuleb igal juhul järgida. Lahingute ajalugu, riigi
ja rahva eripära, geopoliitiline asukoht, saadaolevad varud jne on alati osa täiendavast kodutööst, mida ei asenda ühegi teise riigi ega ühenduse kopeerimine. Ükski üks ühele üle võetud
lahendus ei tööta, alati tuleb neid kohandada ja
luua omad süsteemid.
Teostatav ja selge kõrgeim strateegia ning sellest tegelik kinnipidamine igal tasandil kindlustab eesmärgipärase arengu nii efektiivselt kui
samas ka ökonoomselt. Mõistlik ja konstruktiivselt kriitiline suhtlemine erinevate tasandite vahel ja ilma vahendajateta ka horisontaalselt loob lõpuks juurde uusi ja paremaid ideid
nii taktikas kui logistikas, mis on füüsilise võitluse alustalad. Isiklike egode ja ettekujutuste
kõrvalejätmine kõrgema eesmärgi saavutamise
nimel on oluline osa enesedistsipliinist, mis on
alati olulisem kirjapandud reeglitest. Võimed
ja vahendid, mida tegelikult ei ole vaja edukaks
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tegutsemiseks kõrgema eesmärgi nimel, tuleb
plaanidest ja hangetest välja lülitada.
Esmase kaitsevõime kui raskuspunkti tunnustamine koos kõigi riigis saadaolevate jõudude
ja vahenditega ei tohiks jääda vaid deklaratsiooniks. Strateegilistes dokumentides mainitud laiapõhjalisus peab saama selge, lihtsa ja
loogilise rakenduse, mis on arusaadav ka igale
sõdurile lahinguväljal või kasarmus. Sõjalise
hariduse andmise asutustes (Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused ja Kaitseliidu Kool) tuleb
panna rohkem rõhku uuenduslikule sõjalisele
mõtlemisele ja vältida massiarmeede taktikate
arendamist. Hübriidsõjapidamine kui olemuselt laiapõhjaline ja igas olukorras jätkusuutlik
koos ülesandekeskse juhtimisega võiks olla
tunduvalt edukam ülekaaluka vastase vastu kui
seniarendatu. Jäik küsitava väärtusega reeglite järgimine, riski iga hinna eest vältimine,
alluvate kehv kohtlemine ja liigne bürokraatia
peavad muutuma taunitavateks nähtusteks,
mitte ülenduste aluseks.
Kaitsevägi ja Kaitseliit peavad igapäevaselt
koostööd tegema. Iga kaitseväe ohvitseri ja
allohvitseri karjääris peaks rotatsiooni korras
sisalduma teenistus Kaitseliidus, et luua mõistmine nende kahe organisatsiooni vahel ja tõsta
kogemuste vahetamise abil teineteise taset.
Kaitsejõud on üks vägi, mis peab toimima võrdsetel alustel ja üksustevahelisel arusaamisel. Ei
ole vahet, kes on palgaline ja kes vabatahtlik
– meil kõigil on sama riik kaitsta.
Uuenduslike ja „külma sõja“ mentaliteedist
vabade võimete loomine ning olemasolevate
uuendamine on hädavajalik.
Strateegiline kommunikatsioon
aitseliidul
on vahendid ja infooperatsioonid, laiendatud ja kogu sõjaspektrit hõlja võime
mavad luurevõimed, leidlikud
olla maakondlikud arendused hübriidsõjapidamise
kontseptsiooni toetuseks ja
kiired abistajad ja
reaalselt toimiva tsiviilelaniktoetajad ka rahuaegsetes kriisiolu- konna kaitsesüsteemi loomine
on elutähtsalt olulised. Need
kordades.
on siiski vaid väike osa, mis on
vaja teha, sest riigikaitse ei saa
kunagi lõplikult valmis, vaid on pidevas arengus ja võistluses vaenulike jõududega.

K

Kõik on alles alguses ja võimalused endiselt
avatud. Ei ole mõtet kurvastada mõne mittesihipärase suurhanke või muu arusaamatu ettevõtmise pärast minevikus, vaid tuleb keskenduda
tulevaste vigade vältimisele. Just selleks on eelkõige vaja arutlusi ja ideid, iseseisvat strateegilist
ja sõjalist mõtlemist, kriitikameelt, kuid samas
ka teistsuguste ideede talumist ning distsipliini
kompromissidele minna.
Alamsari „Eesti kaitsmisest sõjas ja rahus“ on siinkirjutaja poolt lõpetatud. Loodan, et minu ideed
ja mõtted arenevad lugejate peas pidevalt edasi.
Endiselt jätkub põhisari „Sõjapidamine“.
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Vabatahtlike ühendatud jõud
suudavad aidata
KRISTEL KITSING

haugu. Kuigi talguseltskond palus Aare emal mitte
vaeva näha nende söötmisega, kattis naine laua
kotlettide-vorstide ja maal kasvanud kartulitega.
Pärast sõideti koos Aare hauale.

M

ittetulundusühingu Reservkorpus liikmed
osalesid 13. mail koos sõpradega Aare Viirmaa omaste kodus talgutel. 2008. aastal
Scoutspataljoni teenima asunud ja samal aastal
jalaväekompanii Estcoy-8 kuulipildurina Afganistani missioonil põlvest saadik mõlemad jalad
kaotanud Aare Viirmaa lõpetas oma elu enne 26aastaseks saamist ise.

algutel
osalenud
missioonil
raskelt vigastada
saanud Agor Tettermann rääkis, et
temal oleks vaja
abi suurel maaalal muru niitmiseks.

T

Reservkorpuse
liige
Selene
Kollom räägib, et tema tutvus
Aare Viirmaaga oli seotud Aare
plaaniga astuda Reservkorpuse
liikmeks. „Temast kiirgavad optimism ja positiivsus olid mulle
üsna ootamatud. Tavaliselt olen
sellisel puhul valmis kohtuma
kibestunud inimesega,“ meenutas Selene Kollom. Selene abikaasa, endine kaitseväelane Silver Kollom kohtus
korduvalt Aare Viirmaa ja teiste sõjavigastatutega
Magdaleena haiglas. „Aare oli Silverile lubanud
nädal enne surma tulla Tallinna meiega kohtuma,“
selgitas Selene, kellele mehe enesetapp oli šokk.

Reservkorpuse põhimõtteks on mitte kedagi unustada ja nii antigi Aare matustel tema emale Mailile
lubadus, et teda ei jäeta üksi. Talgud olid üks lüli
selle lubaduse täitmisel. Selene teadis, et Aarel oli
palju sõpru, seetõttu kutsus Reservkorpus kaasa
ka neid ja ühisel jõul hakkasid asjad arenema. Eriti
suur tänu kaitseväe logistikapataljonile, kust anti
talguliste tarvis buss. Tänulikud ollakse ka kaitseliitlase Aare Viirmaa kodumalevale – Kaitseliidu
Pärnumaa malevale –, kust saadi samuti buss ja
lisaks kirved. Reservkorpus muretses rehad ja kuuseistiku, mis maha istutati ja mida on kavas mõne
hakata aja tagant „vaatamas käima“.

Selene Kollomi ütlusel kinnitasid teenistusvigastatud ja nende pereliikmed, kes üritusest kuulda said,
et nad oleksid tahtnud sellest osa saada ja lubasid
tulla järgmisel korral. Talgutel osalenud missioonil raskelt vigastada saanud Agor Tettermann
rääkis, et ka temal oleks vaja abi suurel maa-alal
muru niitmiseks. Reservkorpus kutsub siinkohal
üles pärnakaist vabatahtlikke abikäsi ulatama.
Talgutest tahetakse kujundada traditsioon. Selene
Kollom soovitab Reservkorpusega ühendust võtta
neil ka, kellele selline abi ära kulub. „Olgu tegemist
pere või üksiku inimesega – püüame esimesel võimalusel appi tulla,“ ütles ta.

Reservkorpus sündis kahe endise
kaitseväelase ideest
Reservkorpuse MTÜ sündis kahe endise kaitseväelase Silver Kollomi ja Tarmo Tähe ideest 27.
augustil 2007. Ühingu eesmärk oli kutsuda kokku
ühise hoiaku ja kogemusega inimesed ning taas-

Kanada kuuse
istutamine Aare
Viirmaa mälestuseks (vasakult): Ardo (Aare
vend), Kaarel,
Henri ja Silver

SELENE KOLLOM

Lubadust ei saanud murda

Terve rahvas

Talgutega ütlesime,
et me ei jäta kedagi üksi

Talgutel sai lõhutud suur virn küttepuid. Naised
kaevasid ümber kaks peenart, millest ühelt istutati
ümber lilled. Koos tassiti teise kohta ka maakivid,
et pere saaks neist kiviaia ehitada. Imetleti hobust
ja lambaid, kitse, kanu ja kukkesid, suure lehviksabaga kalkunit ja koera, kes „laiguliste“ peale ei
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tada katkenud side nn omade vahel. 2010. aastal
asus vabatahtlikuna ühingu igapäevast asjaajamist
korraldama Silver Kollomi abikaasa Selene Kollom.
Mitmed liikmed annavad sarnaselt Selenele oma
panuse vabatahtlikult.
Silver Kollom ütles Reservkorpuse sünnist rääkides, et mõtteid tiksus seinast seina. Tema mõte
oli, et kamraadid saaksid omadega kokku ka aja
möödudes (oli mõte korraldada nn duty oﬀ-üritusi – eesti keeli „rihm maha“ –, kohtuda vabas
keskkonnas ja üksteisega infot jagada). Kui Silver
Kollom süüvis brittide Help to Heroes’ ja ameeriklaste Marine Corps Community Service’se tegemistesse, hakkas tal lausa häbi, et meil midagi sarnast
pole. Ka t-särke hakkasid mehed algul oma tarbeks
tegema, sest nende arvates pole sõdur ainult vormi
kandes sõdur, vaid tal on vaja oma identiteeti ka
vabal ajal väljendada.
Reservkorpuse soov on kustutada piirid riigikaitsjate, politseinike ja lihtsalt kodanikualgatuslikult
aktiivsete kodanike vahelt. „Oleme kõik üks ja teenime ühishuve,“ rääkis Silver Kollom, kelle arvates
on Eestil võrreldes Ameerikaga oma veteranide
väärtustamisel käia pikk tee. Aga ometi toimisid
need asjad sõjaeelses Eestis. Seega ei tule teatud
ühiskonna- ja kodanikurolle algatada, vaid taaselustada.

Selene püüab paarisaja liikme, tootjate, koostööpartnerite ja ametkondadega suhtlusliini hoida.
„Kõik naeravad mu märkmikku – seal on kirjutatud viis kihti üksteise peale erinevate pastakatega,
et midagi ei jääks kahe silma vahele,“ selgitas ta.

Tootemärgid EstArmy ja EstNavy
Reservkorpus on välja töötanud oma identiteeti
kandvad tooted, mille müügist saadavat tulu
kasutatakse oma tegevuse rahastamiseks. Mis ei
tähenda, et ei vajataks toetussummasid projektide ja sihtide
eservkorpuse MTÜ realiseerimisel. Pigem aitavad
Ameerika eeskujul Eesti riigi sünsündis
nipäevaks müüki tulnud militaarkahe endise kait- hõngulised särgid-mütsid-sokid
toetada riigikaitselist vaimu ja
seväelase Silver
Kollomi ja Tarmo isamaa-armastust. EstArmy ja
EstNavy kirjadega toodete müüTähe ideest 27.
gitulust läheb 50% heategevuslike
augustil 2007.
projektide rahastamiseks (füüsilise puude, vigastuse, psühholoogilise trauma, tööstressi või muuga seoses kõrgendatud tähelepanu vajavate riigikaitsega seotud
inimeste ja nende pereliikmete aitamiseks).

R

SELENE KOLLOM

Puhkehetk
puudelõhkumise
vahel (vasakult):
Henri, Kaupo,
Agor (seljaga),
tagant paistmas
Silver ja Kaarel

Praeguseks on Reservkorpusel ligi paarsada liiget
ja hulgaliselt toetajaliikmeid. „Me ei panusta
kvantiteedile, vaid kvaliteedile, et liikmed oleksid
eelkõige need, kes aktiivsemalt kõiges osalevad,“
selgitas Selene Kollom. Ta ise nägi liitudes võimalust koondada ühendusi, mittetulundusühinguid,
spetsialiste ja ka vastavate ametkondade ühishuve
ning püüda koostöös midagi senisest paremini
teha. Selleks kutsutakse Reservkorpusega liituma
iga kodanikku, kes tunneb, et Eesti riigi kaitsevõime ei puuduta pelgalt riigikaitsjaid, vaid ka

otseses mõttes nende lähedasi, peret ja tuttavaid
– ühesõnaga kõiki. „„Me oleme üks“ on slogan, mis
peaks just seda sõnumit kõigini kandma. Toetades
riigikaitsjat, toetame iseennast ja vastupidi,“ rääkis
Selene Kollom, kes on saatnud juba teele osa vajalikke pabereid Naiskodukaitse Harju ringkonda
astumiseks.

Miks EstArmy (Eesti armee), st võõrkeelne nimi?
Aga seepärast, et ka välisriikides Eestit esindavad
riigikaitsjad saaksid kõigile selgelt oma identiteeti
näidata. Miks „armee“, kui mõeldud on ka politseinike ja tuletõrjujate esindamisele? Aga eesti keeles
pole kahjuks sõna troops – kamp, seltskond –, mis
iseloomustaks kõiki neid kokku. Armee ehk vägi
on Selene ütlusel selline sõna, mis esindab kõiki.
Tema sõnul korraldatakse kodumaiseid kampaaniaid loomulikult emakeeles. Ka teistel toodetel,
nagu Sõdurivesi ja Sõdurisokid, on kasutusel sõna
sõdur, sest politseil, piirivalvel ja tuletõrjel pole
kahjuks ühisnimetajat.
EstArmy Sõdurivesi (AS Tallinna Karastusjoogid),
Sõdurisokkide (Nanso Group Eesti AS) ning t-särkide ja mütside (AS Fifaa) valmistajad on Rahukorpuse missiooni toetajad. „Ootame ka kaitseministeeriumi toetust kinnitada üheskoos tootemärk
EstArmy, et jääks ära võimalus tekkida avaliku
huvi konﬂiktil,“ rääkis Selene Kollom. Ministeeriumist pole veel vastust saadud, aga loodetakse
parimat. „Eelmine kaitseminister Jaak Aaviksoo
toetas meie tegemisi igati, saime kaitseministeeriumilt oma tegevuseks toetust. Loodame, et meie
koostöö jätkub ka kaitseminister Mart Laariga,“
sõnas Selene Kollom.
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Projekt „Sõbra tugi“
Reservkorpuse olulisim projekt on „Sõbra tugi“,
mis peaks hõlmama ühtse võrgustikuna Eesti
erinevates paikades elavaid haavatud kaitseväelasi, riigikaitsjaid, politseinikke ja tuletõrjujaid
ning nende ja hukkunute peresid. Projekti „Sõbra
tugi“ sihtrühma moodustavad eelkõige isikud, kes
vajavad kõrgendatud tähelepanu füüsilise puude,
vigastuse, psühholoogilise trauma, stressi, raske
majandusliku olukorra, sõltuvustest vabanemise
vajaduse või muu normaalset elu raskendava asjaolu tõttu.

eservkorSihtrühma
vajadustega
pus on välja
tegelemiseks
kaasatakse
omavalitsusi, piirkondlikke
töötanud oma
riigikaitseasutusi ning mit- identiteeti kandvad
tetulundus- ja äriühinguid,
tooted, mille müügist
mille tegevusel on sarnased
eesmärgid. Tegemist on saadavat tulu kasusuhtlus- ja tugivõrguga, tatakse tegevuse
kuhu valitakse maakonna rahastamiseks.
vabatahtlikud ja loomulikult
ka adekvaatsed, empaatiameelega isikud, kellel ei pea olema konkreetset
sidet riigikaitsesüsteemiga. Reservkorpuse liikmete arvates võiks meie haridus- ja sotsiaalsüsteem kindlustada, et nimetatud tugiisikuid saaksid vastavasisulisi koolitusi. Tugiisikutelt liigub
teave piirkondade koordinaatorite kätte, kelle
pädevus peaks olema juba suurem ja kes annavad
teada, millist ja millise spetsialisti abi on mingis
olukorras vaja. See teave jõuaks Reservkorpuseni,
et vastavalt reageerida. „Lühidalt öeldes oleks
see rohujuure tasandil üksteise toetamine. Sõber
hoiab sõbral silma peal ja juhib teda seda süsteemi
kasutades abini,“ selgitas Silver Kollom.

R

Kaitse Kodu! 5/2011

Reservkorpuse MTÜ

SELENE KOLLOM

Päeva lõpetus Pärnu- Jaagupi surnuaia juures (vasakult):
Agor, Airi, Virge, Selene, Henri, Kaarel, Kaupo ja Ants

Reservkorpuse MTÜ soovib, et nende kaudu saaks ühingu liige teavet ja abi vähemalt alljärgnevates küsimustes:
1) sotsiaaltagatised (hoolekanne),
2) seadusandlus,
3) mitmesugused psühholoogilised probleemid,
4) tööhõive,
5) mitmesuguste spetsialistide ja ametkondade kontaktid,
6) ﬁnantsnõustamine.

Koostöö
Kaks viimast aastat on Reservkorpus osalenud
Paldiskis korraldatud maakaitsepäeval. Tänavu
ollakse juba selle korraldustoimkonnas. Sellega
seoses teeb Reservkorpus tihedat koostööd Harju
maavalitsusega. Maavalitsuses on korraldatud
naiste ümarlaud, kus osalesid Harju maavanem
Ülle Rajasalu, psühholoog perekeskusest Sina ja
Mina, Paldiski sõdurikodu vedaja, kaitseväelaste
abikaasad ja ühe töökohustuste täitmisel hukkunud politseiniku lesk. Koos arutati võimalikke
tegevussuundi ja pandi paika, et ümarlaudu hakatakse korraldama kindlate ajavahemike tagant.
1. juunil oldi Tallinna loomaaias lastekaitsepäeval,
kus toetati liikumist Rahalastele.ee. Lastekaitse
Liiduga planeeritakse koostööd lastelaagrite vallas
oma liikmeskonnale ja sihtrühmale. Reserkorpus on tihedas kontaktis Ameerika Ühendriikide
ja Suurbritannia suursaatkondadega. Edaspidi
plaanitakse hakata koostöös nendega korraldama
heategevusüritusi. „Südame teeb soojaks, et meie
seas elab sedavõrd palju aktiivseid ja üksteisest
hoolivaid inimesi,“ lausus Selene Kollom, tänades
kõiki, kes on Resevkorpust ühel või teisel viisil
toetanud.
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Sõjaväesport

Maailma sõjaväelangevarjurid
võtsid mõõtu Eestis

K

aitseliit korraldas 20.–24. juunini Jõgevamaal ja Järvamaal
32. rahvusvahelised sõjaväe
langevarjurite meistrivõistlused, mille
üldvõitjaks tuli Prantsusmaa meeskond. Eestlased saavutasid kuuenda
koha. Eestis korraldati võistlus esimest
korda, Eesti kaitseliitlased ja kaitseväelased osalesid võistlusel kuuendat
korda.
„Meil läks hästi, meil on hea meeskond
ja oli ka õnne. Me ei tundnud eelnevalt
konkurente ega teadnud, mida oodata.
Esikolmik oli tasavägine ja esikoha
nimel käis tihe rebimine,“ ütles Prantsusmaa meeskonna juht kapten Xavier
Thermy. Sõjaväelased võtsid mõõtu täpsushüpetes sportlangevarjuga, takistusujumises, laskmises ja orienteerumises.
Täpsushüpped
dessantlangevarjuga
jäid ebasobiva ilma tõttu ära.
Eestlaste edukaim ala oli orienteerumine, kus nooremseersant Väino Ellamik tuli teiseks ja nooremveebel Eero
Säde kolmandaks ning Eesti võistkondlikult neljandaks. Laskmisvõistlusel oli
eestlastest kõige täpsem neljandaks
tulnud vanemseersant Siim Põdra,
võistkond aga saavutas kolmanda
koha. Ujumisvõislusel oli parim eestlane nooremseersant Väino Ellamik,
kes sai 13. koha. Sportlangevarjuga
täpsushüppevõistluse võitis Belgia
meeskond, Eesti oli seitsmes. Kõige
täpsem maanduja oli Portugali langevarjur nooremseersant Vitor Correia,
kes esimesel katsel tabas täpselt märki
ja teisel katsel maandus märgist kahe
sentimeetri kaugusele. Parim eestlane
oli nooremveebel Eero Säde, kelle tulemus kahe katse kokkuvõttes oli 29 cm,
mis andis 11. koha.
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Ülo Vooglaiu mõtete ja kutsestandardi alusel
JUHAN AUS
Kaitseliidu Kooli inimressursi arendamise õppesuuna juhataja

Hetk, millal sõdurid ei pöördu su poole enam oma
murega, on päev, millal sa enam ei juhi neid. Nad kas
ei usalda sind või sa ei ole neist piisavalt hoolinud?
Mõlemal juhul oled sa juhina läbi kukkunud.
Colin Powell

M

aaväe sõdur-allohvitseri III taseme kutsestandard kirjeldab paljusid allüksuse juhile
esitatavaid nõudmisi, toon neist välja
mõned, mh sellised, mis otseselt puudutavad vabatahtlikku tegevust.

Kutseoskusnõuded
1. Üldoskused ja -teadmised õigusaktidest
(rahvusvaheline sõjaõigus, kaitseväe määrustikud): kutse-eetika, pedagoogika alused, juhtimise alused.
2. Põhioskused ja -teadmised: kutsealane terminoloogia, üksikvõitleja oskused, jalaväejao
taktika erinevates lahinguliikides, jalaväerühma taktika erinevates lahinguliikides, topograaﬁlise kaardi tundmine, maastikuanalüüsi
teostamine, orienteerumine maastikul, väljaõppemetoodika tundmine.
3. Erioskused ja -teadmised: jalaväejao lahingutegevuse juhtimine, tulejuhtimine, jalaväejao relvastus ja toetusrelvade meeskondade
tegevus.
4. Lisaoskused ja -teadmised: sõiduauto ja
maasturi juhtimine.
5. Isikuomadused ja võimed: algatusvõime,
koormustaluvus, iseseisvus, otsustusvõime,
meeskonnatööoskus, eneseväljendamisoskus,
tegutsemisvõime muutuvas keskkonnas, õppimisvõime, organiseerimisvõime.

kulub põhiline energia protsesside juhtimisel inimeste koostoimimise, mitte tiibamise korraldamisele.

Haritud sõdur

Etüüd juhtimisest
Astume seetõttu sammu edasi ja mõtleme, milliseid omadused võiksid juhil olla, kui välja jätta
erialased lahingutegevuse juhtimise oskused.
Juht peaks olema:
1) informeeritud, haritud, kogenud – orienteerub erinevates olukordades, inimsuhetes,
teoreetilistes teadmistes ja taustas vilunult,
eristab ja seostab. Saab aru, kus on piirid, millest ei tohi üle astuda;
2) julge – võtab vastutuse, nõuab ja otsustab,
seab eesmärke ja piire, kehtestab reegleid (miks
mitte koos alluvatega) ja jälgib nende täitmist;
3) järjekindel – peab kinni reeglitest ja vastuvõetud otsustest, keeldub täitmast otsuseid, mida
ei ole võimalik täita või mis kannavad endas
ohtlikke tagajärgi, avaldab arvamust, argumenteerib ja aktsepteerib teisi;
4) paindlik – võtab vastu otsuseid (nii enda kui
ka teiste tehtuid);
5) empaatiavõimeline – kuulab oma alluvaid
aktiivselt, argumenteerib.
Eelnevad punktid on tegelikkuses hoobadeks, mis
aitavad kokku sõlmida meeskonda kuuluvaid indiviide ja neid liita ning on igasuguse grupi eduka
toimimise aluseks. Kindel on see, et põhioskused
ei tohi jääda tagaplaanile, kuid taktikaliste põhioskuste õppimisega üksust ei liida. Lahingusse
lähevad ikkagi inimesed ja nende suhted (koos taktikaliste oskustega).

Kui nüüd vaadata kutseoskusnõudeid, näeme, et
kogu allüksuse ülemate väljaõpe keskendub suures
mahus 2.–4. punktile ehk konkreetsetele sõjalistele teadmistele ja oskustele.

Milline on ideaalne juht?
Kui mõelda, milline peaks olema ideaalne juht,
lisanduvad mõttes loetelusse suuresti nõuded, mis
ei kuulu sugugi 2.–4. punkti alla, sest pigem kirjeldame ja mäletame ideaalset juhti isikuomaduste,
võimete ja üldoskuste järgi. Vastuvaidlematult
Kaitse Kodu! 5/2011
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Tallinna maleva laskurid olid Leedus edukad
MART PUUSEPP
Tänavuse Balti mere äärsete riikide vabatahtlike riigikaitseorganisatsioonide laskevõistluse korraldas 11. juunil Leedu Küttide Liidu Panevėžyse üksus. Tallinna malevat
esindas seal võistkond koosseisus Aavo Pekri, Argo Altmäe, Raul Hindov, Bruno Suvi,
Silver Illak ja Mart Puusepp.
Võistluse ajalugu ulatub 1927. aastasse, mil peeti Kaitseliidu Tallinna maleva ja
Sojeluskunta Helsingi maleva laskevõistluses, mis oli Eesti laskureile üldse esimene
rahvusvaheline võistlus. 1995. aastal taastasime selle võistluse ja kutsusime Tallinna
malevale külla Helsingi reservväelaste liidu (Reservilaisliitto) laskurid. 1999. aastal
liitusid võistlusega Rootsi kodukaitsjad, 2002. aastal Taani kodukaitse ja Leedu kütid.
Leedu üksuse koostatud võistlusprogramm oli kõigist eelmistest täiesti erinev ning
nõudis laskuritelt kiiret kohanemist ja suuri kogemusi. Püssiharjutus viidi läbi AK-74
laskmisega kolmest asendist (püsti, lamades ja istudes), iga asend eri relvaga. Võistelda
tuli ilma proovilaskudeta ja lasta musta rinnakujusse 100 m kauguselt. Et lahtise sihikuga relvaga oli vaja lasta musta märki, mis asus varjus, kuid laskur ise oli päikese käes,
muutus sihtimine peaaegu võimatuks. Ometi teenis Raul Hindov sellel võistlusalal
esikoha, Eesti võistkond jäi Leedule kahe punktiga kaotades teiseks. Püstolilaskmisel
25 meetrilt ilma proovilaskudeta tuli teha kahest relvast kaheksa lasku. Parema käega
tuli lasta Sig Saueriga ja vasaku käega Makaroviga. Argo Altmäe lasi välja individuaalse teise koha ja kogu võistkond tuli
samuti teiseks, kaotades taas võitljale – seekord Soomele – kahe punktiga. Kokkuvõttes saavutas Tallinna maleva võistkond üldvõidu ja tõi koju tagasi rändauhinna, mis oli kolm aastat olnud välismaal. Eraldi jõukatsumine oli võistkondade
esindajatele, kes võistlesid revolvrist laskmises. Selles sai Aavo Pekri teise koha. Üldvõitude edetabelit juhib Soome
kaheksa võiduga, Eesti seitsme võiduga teine.

Kaitseliidu malevatevaheline
korrespondentslaskevõistlus
ANDRES MADDISON
Võistluse eesmärk on taastada enne 1940. aastat peetud laiapõhjaline Kaitseliidu laskevõistluste sari. Võistelda saab
ajavahemikus 20.08.–25.09.2011. Võistlus peetakse harjutuses 3x10 lasku automaadist. Osaleda saab järgmistel võistlustel:
27.08.2011 Harju maleva meistrivõistlused laskmises
03.09.2011 Harju maleva laskenormide täitmise võistlus
10.09.2011 Kaitseliidu meistrivõistlused laskmises
23.09.2011 Harju maleva, Tallinna maleva ja Põhja politseiprefektuuri laskevõistlus
MALEVATEVAHELISE KORRESPONDENTSVÕISTLUSE JUHEND
Eesmärk
Taastada enne 1940. aastat Kaitseliidus suurt populaarsust omanud laskevõistlus tabelrelvadest laskmises.
Laskmise ja laskespordi arendamine kaitseliitlaste hulgas.
Võimaldada kaitseliitlastel Kaitseliidu laskenormide täitmist.
Aeg: 20.08–25.09.2011
Programm: Iga võistleja laseb eelmainitud ajavahemikus üks kord harjutuse 3x10 lasku (lamades, põlvelt, püsti) tabelrelvast (Galil, AK-4, M 14) distantsilt 100 m märklehte nr 4 (rinnakuju).
Asendite ajad: Enne võistluslaske 5 proovilasku lamades – 5 min; 10 võistluslasku lamades 10 – 8 min, 10 lasku põlvelt
– 10 min, 10 lasku püsti – 12 min.
Riietus: Välivorm
Tulemuste arvestamine: Iga malev selgitab välja 25 parimat tulemust ja lähetab vastava protokolli Kaitseliidu laskespordiklubi MäLK meilile (tallinn.lasketiir@kaitseliit.ee) hiljemalt 26. septembriks 2011.
Autasustamine: Esikoha saavutanud malevat autasustab laskespordiklubi MäLK rändkarikaga. Kaitseliidu peastaap
autasustab parimaid malevaid lisaauhindadega.
Majandamine: Võistlused viiakse läbi malevate laskepäevade raames. Kohtunikena kasutada laskespordikohtunike
kursuse läbinuid. Kui malevas vastava kvaliﬁkatsiooniga kohtunikud puuduvad, pöörduda kohalike laskespordiklubide või
Kaitseliidu laskespordiklubi MäLK poole abi saamiseks.
Lisainfo:
Mart Puusepp
Kaitseliidu laskespordiklubi MäLK juhatuse esimees
mobiil 508 4796, lühinumber 59835
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mälestusi kogudes tuvide otsa
Naiskodukaitse ja Eesti Rahva Muuseumi
korraldatav naiste- ja noorteorganisatsioonide
sõjaeelse tegevuse mälestuste kogumise võistlus
on kestnud nüüdseks kümme kuud.
LEANE MORITS,
Naiskodukaitse Tartu ringkonna instruktor

K

ümne kuu jooksul on naiskodukaitsjad üle
Eesti käinud intervjueerimas nii neid, kes
veel ise Naiskodukaitse tegevuses osalesid,
kui ka neid, kes mäletavad oma ema või vanaema
tegemisi. Lisaks on otse muuseumi saabunud 13
inimese mälestused ja fotod ning oodata on lisa.
Ka olen ise saanud lubadusi meie kaitseliitlastelt
üles otsida oma ema või vanaema kodutütreaegsed
pildid ja päevikud, et saaksime neist koopiad teha.
Seega käib mälestuste kogumine täie hooga. Ergutuseks olgu allpool toodud lõik mälestustest, mis
saabus mulle Ameerika Ühendriikides elavalt endiselt kotkajuhilt Väino J. Riismandelilt. Ehk aitab
see lugu meenutada teisi, ise kogetud või kelleltki
kuuldud lugusid.
1920. aastal sündinud Riismandel elab Ameerika Ühendriikides, kus ta tegutses pikka aega
advokaadina. Tema viimane töökoht oli halduskohtuniku amet USA kaitseministeeriumi teenistuses. Aastatel 1932–1938 oli ta kotkajuhi ja nooremskautmeistrina lähedalt seotud noorkotkaste
sidetuvidealase tegevusega ja on teadaolevalt üks
vähestest tolleaegsetest selle tegevusega seotud
noorkotkastest, kes veel elavate kirjas. Järgnevalt
lõiguke tema mälestustest.
Sidetuvide kasutamise tähtsus seisnes nende loomulikus omaduses leida tee tagasi oma kodutuvilasse
või -baasi. Selleks ülesandeks tuli neid aga harjutada
ja välja õpetada, mis algas niipea, kui noored linnud
olid võimelised lendama. Algust tehti tuvide lahtilaskmisega tuvila lähiümbruses. Järk-järgult viidi
neid kodust kaugemale. Selleks olid poistel kasutada
erilised vitstest valmistatud kandekorvid, väiksemad
paari-kolme linnu jaoks, mida sai üksinda kanda, ja
suuremad, mida tuli kanda kahe vahel. Tuvide Tallinna eeslinnadesse viimiseks kasutasime peamiselt
trammi. Sõitsime oma tuvikorvidega Kadriorgu või
Pärnu maantee lõpp-peatuseni. Kaugemad reisid
tehti juba rongiga, kusjuures tuvikorvid paigutati
pagasivagunisse. Sõidukulud kattis Kaitseliit. Sõidud
tehti peamiselt Haapsalu poole. Mäletan, et Viljandi
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Isade tarkus

Naiskodukaitse komistas
suunas sõites jõudsime lõpuks välja Raplani. Haapsalu
suunas käisime Keilas ja ka Suurupi rannakaitsekindlustuse juures.
Igal väljasõidul oli tavaliselt kaks poissi, mõnikord ka
kolm, kui võeti kaasa rohkem tuvisid. Samal ajal oli
tuvilas valves mitu poissi, kes võtsid vastu koju jõudnud tuvid ja registreerisid nende kohalejõudmise aja.
Igal tuvil oli jala küljes oma tunnusrõngas numbriga
ja igaühe kohta peeti ka täpset väljaõppe ja lendude
registrit.

Tuvide väljaõppe kõrval hoolitseti ka nende järelkasvu eest. Tuvipoegade eest kanti erilist hoolt,
igaühele kinnitati kohe jala külge rõngas tema
tunnusnumbriga, mis jäi talle eluajaks. Noortuvide
kasvatamine oli oluline õppelendudel kaduma läinud
lindude asendamiseks, sest kaugemalt sooritatud
lendudel sattus osa tuvisid röövlindude ohvriks, osa
lihtsalt ei leidnud koduteed. Oli juhtumeid, et mõni
äraeksinud ja väsinud tuvi oli kinni
püütud ja lõpuks poistele tagasi
ee oli vist
toodi, sest jala küljes olev rõngas
1937. aasta,
näitas tuvi kuuluvust Kaitseliidule.

S

kui Noorte
Kotkaste peastaap
kinnitas sidetuvide
hooldaja ja sidetuvide kasvataja
erikatse.

Eelnevalt oli juba tehtud ettevalmistusi tuvibaasi ruumide suurendamiseks ja laiendamiseks, sest väikese
õuemaja pööning mahutas vaevalt
olemasolevad paarkümmend tuvi.
Kaitseliidu peastaabi ülema otsusega
(1935. aastast?) anti sidetuvide baasile kasutada peastaabi kolmekorruselise hoone pööningukorrus. Sinna ehitati korralikud
tuvipuurid rohkem kui sajale linnule koos vastavate
akende ja panipaikadega. Ligipääs tuvilale oli õue
poolt maja tagatrepi kaudu.

Huvi äratamiseks sidetuvide kasvatamise ja väljaõpetamise vastu koostas rühmajuht Voldemar Pirsko
kavad noorkotkaste erikatseteks selles valdkonas. See
oli vist 1937. aasta, kui Noorte Kotkaste peastaap
kinnitas sidetuvide hooldaja ja sidetuvide kasvataja
erikatse. Olin esimeste hulgas, kes sidetuvide hooldaja
erikatse sooritanuks tunnistati. Erikatse märgil oli
sidetuvi kujutis. Sidetuvide kasvajata erikatse nõudis
juba põhjalikumaid teadmisi tuvide anatoomiast,
toitmisest, praktilisest kasutamisest ülemaailmses
ulatuses jne. Meie poistest keegi selle sooritamiseni
ei jõudnud. Igal juhul äratas sidetuvide erikatse märk
pluusivarrukal tähelepanu ja põhjustas küsimusi.
Kandsime seda uhkusega.
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Naiskodukaitse Viru ringkond
sai sajanda liikme
Tänavu võttis Naiskodukaitse Viru ringkond
vastu sajanda liikme. Selleks osutus aktiivne
ja uudishimulik noor ajakirjanik Katri Lindau,
kellele organisatsiooni astumine oli asjade
enesestmõistetav kulg.
VELLI EHASALU
Naiskodukaitse Viru ringkond

Mis tunne oli teada saada, et oled Viru ringkonna sajas liige?
Olin üllatunud: kas meid on tõesti nii vähe?! Kuigi
mul ei ole ettekujutust, kas sada liiget on ühe ringkonna kohta palju või vähe.
Kust oled pärit oled ja milline oli sinu lapsepõlv?
Mu ema on pärit Lääne-Virumaalt, isa on saarlane. Sündisin Virumaal, kuid õige pea kolisime
kümneks aastaks Saaremaale, seejärel jälle tagasi
siiakanti. Ise pean end saarlaseks, sest lapsepõlv
möödus Saaremaal, kuigi ma murdekeelt kogu aeg
ei räägi. Kõik suved olin mere ääres ja varasügisest
hilissügiseni kuskil metsas kännu kõrval käbidega
mängimas – minu emale meeldib väga metsas käia.
Suvel saadeti mind ka emapoolse vanaema juurde
Lääne-Virumaale. Lapsepõlves tegin palju keelatut: ronisin vana viljakuivati lae all, kihutasin jalgrattaga randa (kruusateel kukkumisest on mu õel
siiani arm silma peal), hullasin turbahunnikutes,
kolasin metsas ja rabades. Ükskord jäin rabas äärepealt amokki jooksva põdra alla – ma ei tee nalja.
Eks meilgi olnud katkised põlved ja kriimud näod
nagu enamikul maal kasvavatel lastel.

Töötan Virumaa Teataja toimetuses reporterina.
Kindlat käsitlusvaldkonda mul ei ole, selline oli üks
minu soove tööle asumisel. Nii on endal põnevam.
Igapäevatöö juurde kuulub väikesele lehele omaselt palju erinevat: aeg-ajalt olen päevatoimetaja,
haldan veebilehti (mitmuses!) ja Facebook’i fännilehte, vahel tuleb rooli istuda, et otsida mõni metsatalu, teinekord pean ise pildistama ja loo koos
piltidega paberlehte kujundama. Ajakirjanikuna
on tore töötada just väikeses lehes, kus saab teha
ppimist
väga erinevaid asju.

Õ

saangi
nimetada
hobiks ja meelelahutuseks – üks
kool lõppemas
ja juba ma otsin
edasiõppimisvõimalusi.

Millal ja kuidas jõudsid
äratundmiseni, et sulle
pakub huvi just ajakirjandus?
Ajakirjandus on üks osa
kommunikatsioonist ja
selle korraldusest, mis
mulle huvi pakub. Tartusse
ajakirjandust ja suhtekorraldust õppima sattusin
aga pooljuhuslikult. Sain muude koolide hulgas ka
sinna sisse ja et mul tol ajal veel selget ettekujutust
polnud, mida teha tahan, valisin Tartu Ülikooli
– klassikalise ülikoolina on just sellel koolil märgiline tähendus. Praegune ajakirjanikutöö aitab mul
mõista info liikumise aspekte. Huvitav on jälgida,
kuidas tekivad arvamused, kuidas kujuneb avalik
arvamus ja kuidas saab avaliku arvamuse kujundamist mõjutada, kuidas inimesed omavahel suhtlevad jne. Mulle on alati pakkunud huvi ja pinget
erinevate inimestega suhtlemine ja nende maailmavaate kujunemisest arusaamine. Väga põnev

7 X NKK VIRU RINGKOND

Millega sa tegeled? Räägi oma argipäevast ja
hobidest.
Argipäev on mul üsna tihe – aastaid olen täiskohaga töötamise kõrvalt olnud ka täiskohaga üliPildikesi Naiskodu- õpilane. See kõik tähendab aga kiiret päevakava.
kaitse Viru ringkon- Õppimist saangi nimetada hobiks ja meelelahuna tegemistest tuseks – üks kool on lõppemas ja juba ma otsin

edasiõppimisvõimalusi. Niisama õhtuti kodus
diivanil lesimast ja telerit vaatamast mind kuigi
tihti ei leia. Muud hobid on seni vahetunud. Aegajalt teen rattaga paarikümnekilomeetrise ringi.
Talviti leiab mind ka aeroobika- või jõusaalist.
Pere ja sõbrad on väga olulised ning aitavad mul
vaba aega sisustada.
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Millistel Naiskodukaitse üritustel oled juba osalenud?
Paaril korral olen lasketiiru külastanud. Seal
meeldib mulle alati. Hiljuti osalesin ühel meediateemalisel koolitusel, mille ametlik nimetus
oli „Mõttetalgud Pahnimäel“. Need mõttetalgud
olid ka huvitavad, sest põnev on kuulata, mida
meie organisatsiooni liikmed arvavad erinevatest
sündmustest, ajaloost jne. Sain teada, milline on
mingite sündmuste kuvand naiskodukaitsjate ja
kaitseliitlaste peades. Aga uurida, mis inimese
peas toimub, on ju väga huvitav.

Katri Lindau, Naiskodukaitse Viru ringkonna sajas liige

on ka kommunikatsiooni tehniline külg: vahendid,
nende võimalused ja ohud. Seda õpingi Tallinnas
juurde.
Kuidas sündis otsus astuda Naiskodukaitsesse?
See oli pikaajaliste sündmuste loogiline jätk. Mul
on mõned sõbrad kaitseväelased, kes kuuluvad ka
Kaitseliitu. Seetõttu sattusin mõne aasta eest isegi
Kaitseliidu suvepäevadele. Ka on tekkinud sõpru
Naiskodukaitsest. Ja kui kuulasin nende jutte
organisatsiooni tegevusest, tundus see põnev. Kui
Rakverre kolisin, hakkasin töö asus suhtlema Viru
malevaga ja sattusin juhuslikult laskevõistlusele.
Ega mul seal ülemäära hästi läinud, aga kõige halvemini ka mitte ning minu huvi laskmise ja relvade
vastu süvenes. Mu ema, kes on noorena laskesporti teinud, arvas, et võiksin uurida, äkki saan
kuskile lasketrenni. Uurima hakates aga selgus, et
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ega see siinkandis nii lihtne olegi. Mingil hetkel
mainisin seda ka Hannesele (Hannes Reinomägi,
Kaitseliidu Viru maleva noorteinstruktor ja lasketreener – toim), kes teatas, et siis tuleb Naiskodukaitsesse astuda. Meelitamiseks võttis ta mind
korra või paar naiskodukaitsjatega tiiru kaasa ja
nii ta läks.

Millised Naiskodukaitse erialagrupid pakuvad
sulle huvi ja miks?
Erialaselt ei ole küsimust – avalikud suhted. Aga
see on Naiskodukaitse puhul, mulle tundub, selline stabiilne valdkond, seal midagi äkilist ei juhtu.
Samas on mulle huvitav ka side- ja staabitöö, mis
on mõne õppuse ajal kindlasti mõnusalt pingeline.
Seega üks rahulik ja teine mitte nii rahulik võimalus kommunikatsiooni korraldada.
Kui sageli uudistad infot Naiskodukaitse tegemiste kohta?
Ringkonna tasandil jookseb peamine uudisvoog
Facebookis. Postiloendi kaudu saan ka kirjad
kätte ja aeg-ajalt vaatan, mis on kodulehel uut ja
huvitavat. Minu kui ajakirjanikuni jõuavad ka kõik
pressiteated.
***
Küsimus „Kas infot on sinu jaoks piisavalt?“ tekitas pikema diskussiooni Katri Lindau erialasest
taustast tulenevalt. Huviga kuulasin tema arvamust meie organisatsiooni ja eriti meie maleva
kuvandist ajakirjanduses. Mõtteid jagus. Ja mis
kõige olulisem – valdkonna inimeselt tulevad põhjendused ja asjalikud ettepanekud. Ma ei võtnud
sellest sõnagi negatiivse kriitikana. Pigem hakkasid vägisi mõtted liikuma võimalusest erialagrupi
tugevama töö suunas. Veel kord tere tulemast Viru
ringkonda, Katri!
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Kokkuvõte
Naiskodukaitse fotovõistlusest

„Aeg olla eestlane“
ELISA SAMMELSELG,
fotokonkursi projektijuht
Naiskodukaitse Tallinna ringkond

N

aiskodukaitse kolmanda fotovõistluse
teemaks oli „Aeg olla eestlane“ ja korraldajaks Jõgeva ringkond. Osalejaid kutsuti
üles jäädvustama pilte eestlaste ja eestluse teemadel. Võidupiltidelt leiab lugude jutustamist,
pärimuse hoidmist, killukese lipuvärvidest ja
tükikese talgutöödest. Võistlus leidis varasematega võrreldes laiema kõlapinna suuresti tänu
selle tutvustamisele „Terevisioonis“ 11. aprillil.
Viis minutit eetriaega tegi imet: võistlusele saadeti 262 fotot 123 autorilt. (Võrdluseks: 2009.
aastal võttis osa 61 pildistajat, järgmisel aastal
98.) Vastupidiselt varasemale olid sel korral
osalejad peamiselt väljastpoolt organisatsiooni,
mõned lausa väljastpoolt riikigi (Ameerika
Ühendriikidest, Kreekast, Suurbritanniast ja
Afganistanist).

Fotodelt jäi kõlama arusaam, et õige eestlane on
usin, armastab laulu, loodust ja vabadust, kasvatab
oma lapsi juba maast-madalast kodumaad armasEsikoha pälvinud foto tama, mäletab minevikku ja vaatab lootusrikkalt
„Muinasjutu vägi“ autor tulevikku, hoiab kodumaad südames ka Eestist
on Martina Viil kaugel olles ja tema südame panevad kiiremini

põksuma kolm kaunist värvi – sinine ja must ja
valge.

Korraldustööst
Fotovõistluse korraldamine õpetab palju: veebilehe
haldamist, fototöötlusprogrammide kasutamist,
fotode arhiveerimise nippe, sponsorite leidmist,
sotsiaalmeedia kasutamist, meediaga suhtlemist ja
ka vastutamist. Fotovõistluse korraldasid sel aastal
Jõgeva ringkonna liikmed Liina Laurikainen, Jaana
Sepper, Janika Läänesaar, Teele Kaeramaa ja Riin
Juurma. Korraldajad pidasid kõige olulisemaks
seda, et õppisid oma kaaslasi tundma ning teavad
nüüd, et neile võib alati kindel olla ja teinekordki
midagi nii suurt koos ära teha.

Kuidas žürii otsusele jõudis?
Auhinnavääriliseks valiti 12 fotot. Naiskodukaitset
olid žüriis esindamas organisatsiooni esinaine Airi
Neve, tema asetäitja Kersti Podmošenski, Järva
ringkonna naiskodukaitsja ja Kaitse Kodu! endine
tegevtoimetaja Taive Saar ning Jõgeva ringkonna
esinaine Maris Mäeotsa, lisaks loodusfotograaf
Jaanus Järva, ajakirjanik ja ﬁlmirežissöör Imbi
Paju ning fotograaf Andres Jalak. Žürii arvates
oli palju häid ja muljetavaldavaid fotosid, seetõttu
ka raske valikut teha. Samas oli lõplik valik üsna
üksmeelne, sest mõned tööd olid peaaegu kõikide
žüriiliikmete lemmikute hulgas.

Teisele kohale tulnud foto „Paraadile enda tehtud
lipuga“, autor Tiina Muts
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Pildistaja

I koht

„Muinasjutu vägi“

Martiina Viil

II koht

„Paraadile enda tehtud lipuga“

Tiina Muts

III koht

„Pastlasõprus“

Merle Väli

Ergutuspreemia

„Eesti“

Liisi Tamm

Ergutuspreemia

„Pehme pai aegade tagant“

Sigrid Laanemets

Internetihääletuse publiku lemmik

„Rõõm olla eestlane“

Christi Lehismets

Aeg olla hoitud

„Võidupüha“

Kalmer Lehepuu

Kodutunne

„Eesti naine“

Jane Võsso

Töö toidab

„Aeg olla eestlane ehk mine naabrile
appi kartulit panema“

Karin Kont

Võidufotod

FOTOVÕISTLUS
„MEIE, NAISED!“
TULEKUL

VÕISTLUSTÖÖD
VEEBIS

2012. aasta ja ühtlasi
Naiskodukaitse
juubeliaasta fotokonkursi
teema on „Meie, naised!“ ja konkursi eestvedajaks Rapla ringkond. Pildistamiseni!

Eripreemiad

Üllatusauhinnad
“Aeg olla eestlane“

Maarja Lääts

Tikobella eripreemia

„Killuke eestlust akna taga“

Mari-Ann Kalavus

Tikobella eripreemia

„Rõõm olla eestlane“

Christi Lehismets

Jaanus Järva eripreemia

„Aeg oleks saada eestlaseks ja kaotada piirid naabrite vahel“

Marek Lillo

Võidutöödest leiab eestluse erinevaid tahke, kuid kogu mosaiigi
kokkupanekuks tuleb vaadata ja arvesse võtta kõik võistlusele
esitatud tööd. Valiti välja kolm parimat fotot, jagati ergutuspreemiaid ja üllatusauhindu (vt tabel). Peaauhindadeks olid
näidisjahimatk Linnuse talult ja ööbimine turismitalu õdusas
saunamajas Mokko maahotellilt. Nendest kahest auhinnast
sai konkursi võitja valida endale meeldivamama. Auhindadega
toetasid fotokonkurssi veel Andres Jalaku fotostuudio Tartust,
kogupere mängumaa Vudila, teater Vanemuine, ehtemeister
Tikobella, OÜ Meened ja loodusfotograaf Jaanus Järva. Lisaks
panid fotokonkursile õla alla Torma vald koostöös Vaiatu rahvamajaga, Ellissoni Veskitalu, Aura, Jõgeva maavalitsus ja OÜ
Minu Print.
Parimaid premeeriti ja abilisi tänati Kuremaa järvel lõbusõidulaeval Linda. Meeleolu lõid kaunite lauludega endine kodutütar Jaanika Raud ja kaitseliitlane Kirill Rakša, laua olid katnud Jõgeva
ringkonna naiskodukaitsjad Dea Laugmaa ja Tiina Misko. Tänutäheks naissoost žüriiliikmetele kudus Jõgeva ringkonna Torma
jaoskonna liige Janika Läänesaar õhkõrnad sallid, meestele sama
jaoskonna liige Kätlin Ridal toredad klappidega käpikud.
Kolmanda koha foto „Pastlasõprus“, autor Merle Väli

Kommentaar

Korraldusmeeskonna eripreemia

Naiskodukaitse

Foto

Lisainfo

Koht

Lisainfo

Naiskodukaitse fotovõistluse „Aeg olla eestlane“ auhinnatud tööd

Nii käesoleva kui ka
2009. ja 2010. aasta
võistlustele saadetud
piltidega saab tutvuda Naiskodukaitse fotokonkursi veebilehel
(http://konkurss.naiskodukaitse.ee/).

FOTOVÕISTLUSEL “AEG OLLA EESTLANE”
ESIMESE KOHA SAANUD FOTO
„MUINASJUTU VÄGI“ AUTOR
MARTIINA VIIL:
Millal siis on aeg olla eestlane? Meenub üks vana
mõistujutt, mille tuuma võiks kokku võtta nii: kõige
tähtsam aeg on praegu, kõige tähtsam inimene on
see, kes on hetkel su kõrval, ja kõige tähtsam tegevus on see, mida sa hetkel teed. Soovin kõigile eestlastele julgust ja tähelepanu elada hetkes, märgata
kaasmaalasi enda kõrval ja teha hingega seda, mida
me tõeliselt tahame teha!
Pilt „Muinasjutu vägi“ on tehtud Puhja laste folklooripäeval 2011. aastal ja muinasjuttu kuulab minu endine õpilane Eliise. Folklooripäevale viis selle väikse
neiu ja neli tema klassikaaslast minu kui õpetaja pärimuskultuurihuvi. 2010. aasta sügisel käsin koolitusel „Pärimuskultuur linnaruumis“ ja Tiina Konsen, üks
koolituse korraldajatest, viis kokku asjaolud, et olen
õpetaja, rahvamuusikasõpruskonna Sinimaniseele
laulja ja muidu aktiivne tegutseja. Ta kutsus mind
õpilastega Tartu noorte rahvamuusikapäevale „Taaderandi talisted“. Et iga rühm pidi esitama mingi loo
oma kodukandist, lavastasin Matthias Johann Eiseni
klassikalisest kogumikust „Esivanemate varandus“
välja otsitud loo Võnnu kihelkonnas järve põhja vajunud kirikust. Ansamblikaaslase Helen Kõmmuse abiga said leitud ka muistendi juurde sobivad regilaulud.
Tartus läks esinemine hästi. Kui nägin kevadel õpetajate toas kirja, et Puhjas korraldatakse laste folklooripäev, polnud mul mingit kahtlust, et tuleb õpilastega ka sinna minna. Sai lihvitud sama näidendit,
ent trupi koosseis vahetus. Kuid kohale tuli siiski ka
üks nn vana kala, kellele Tartu rahvamuusikapäev oli
sügava mulje jätnud. Laste silmad särasid ka Puhjas
lauldes, tantsides, mängides ja – nagu näha kõne all
olevalt pildilt – muinasjutte kuulates.
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Naiskodukaitse sai juurde
palgalise kätepaari
Augusti keskpaigas asus peamiselt Naiskodukaitse avalike
suhete ja väliskoostööga seotud ülesannete täitmiseks
koosseisuvälisele palgalisele ametikohale Tallinna ringkonna
tegevliige Marilin Prants, kes on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli Tallinna kolledži ärijuhtimise erialal. Seni töötas ta
erasektoris. Naiskodukaitsesse kuulub Prants alates 2007.
aastast ja on 2009. aastast Tallinna ringkonna avalike suhete grupi vanem. Ta osales Naiskodukaitse fotovõistluste
„Eesti naine“ ja „Eesti naise uskumatud tegemised“, samuti
Naiskodukaitse, Sisekaitseakadeemia ning politsei- ja piirivalveameti avalikkusele suunatud ühisürituste sarja „Naistelt
naistele“ korraldustoimkonna töös. 2010. aastal tunnustati
Marilin Prantsi Naiskodukaitse Liiliaristi V klassiga.
Koosseisuvälise spetsialisti palkamise põhjus on töökäte puudus
Naiskodukaitse esinaise Airi Neve lapsehoolduspuhkuse ajal. Marilin
Prantsi tähtajaline leping lõpeb veebruaris 2012.

Mälestati Naiskodukaitse auliiget Marta Mälbergi
KAISA PEEDOSAAR
Naiskodukaitse auliikme Marta Mälbergi surmast möödus
1. augustil seitse aastat. Sel puhul sõitis Naiskodukaitse
Võrumaa ringkonna esindus koos Marta Mälbergi omastega
tema viimsesse puhkepaika Vastseliina kalmistule.
„Vanaema oli selline naine, kes ei läinud kunagi majast
välja peeglisse vaatamata. Ja kuni 85. eluaastani kandist
ta ka kontsakingi,“ kirjeldas pojatütar Tiina Marta Mälbergi
kui tõelist daami. Poeg Toomas mäletab ema õiglase ja
karmina. „Kui ulakusi tegin, sain ka karistada,“ ütles ta. Veel
iseloomustas poeg Marta Mälbergi kui ettevõtlikku, ettenägelikku, energilist ja pealehakkajat naist. Kahjuks ei tea
Toomas ema kuulumisest Naiskodukaitsesse suurt midagi.
„Alles pärast Eesti taasiseseisvumist tuli välja, et ema oli
sinna kuulunud,“ rääkis ta. Poeg ja pojatütar oletavad, et
Marta oli Naiskodukaitse liige kunagi siis, kui ta oli kahekümnendates aastates. „Võimalik, et ta isegi rääkis meile
midagi sellest, aga tol
ajal ei osanud me seda
kuulata. Nüüd muidugi
kahetseme. Minul on
küll palve, et korjakem
oma vanemate lood
kokku,“ ütles Marta
Mälbergi pojatütar
Tiina.

Marta Mälberg oma 90. sünnipäeval koos naiskodukaitsjatega

Marta Mälberg sündis 25. septembril 1910 Orava vallas Asti talus. Ta oli
Naiskodukaitse Räpina jaoskonna tegevliige. Silmapaistva tegevuse eest
autasustati teda 1937. aastal Kaitseliidu Valgeristi teenetemärgi III klassiga.
Pärast küüditamisest pääsemist kolis Marta koos pojaga Tallinna lähedale
Sakku. Toomas elab praegugi seal samas majas, kus ta elas kaua koos emaga. 1998. aastal nimetas Naiskodukaitse keskkogu Marta Mälbergi organisatsiooni auliikmeks.

Marta Mälberg 1938. aasta paiku
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Järvamaa noored olid Jändal
olümpialaagris
KÄRT OJALA,
Noorte Kotkaste Järva maleva teavituspealik

Sadakond Järvamaa noorkotkast ja kodutütart veetsid 12.–15.
juulini neli päeva Türi vallas Jändal Metsajõe puhkemajas olümpiateemalises suvelaagris, kus päevad olid täidetud spordivõistluste, seltskonnamängude ja meelelahutusega. Moodustati
võistkonnad, mis koosnesid Järvamaa noorkotkastest ja kodutütardest, kes kehastusid laagris 11 Euroopa riigiks: Kreekaks,
Austriaks, Hollandiks, Itaaliaks, Leeduks, Poolaks, Prantsusmaaks,
Rootsiks, Saksamaaks, Soomeks ja Taaniks. Korraldajad panid
välja 12. võistkonna – Eesti. Nagu ehtsatel olümpiamängudel,
süüdati ka laagris pidulikult olümpiatuli ja heisati olümpialipp ning
nii peakohtunik kui ka võistlejate esindaja andsid ausa mängu
vande. Võisteldi rahvastepallis, jalgpallis, kilbi- ja kotijooksus,
kuulitõukes, kaugushüppes, odaviskes ja tõrvikutega teatejooksus, aga ka ämbripüramiidi püstitamises, jõuhoidmises veega
täidetud pudelitega, saapaviskes ja vigursõidus tandemrattaga.
Teadmisi näidati olümpiateemalisel viktoriinil.

KÄRT OJALA

Endised kodutütred ja tänavuse Ernakese võitjad Leini
Tiik ja Katre Kiisk olümpiatuld süütamas

ANU ALEKSEJEV

Põlva noored
Kiidjärve laagris
AILE VALS
Kaitseliidu Põlva maleva noorteinstruktor

Juuli keskpaiga veetsid Põlvamaa noorkotkad ja kodutütred
kolmepäevases laagris Ahja jõe kaldal. Poisid kogusid teadmisi-oskusi rändur-teejuhi erialast, tüdrukud tegelesid käeliste
tegevustega ja matkasid kaheksakilomeetrilisel rajal. Elevust
laagripäeva tõid Kagu-Eesti Kennelklubi koerad. Teavet programmi Euroopa Noored Eesti büroo kohta jagas Europe Direct’i
Põlvamaa infopunkti spetsialist Talis Tobreluts. Teisel õhtul tuli
laagrilistel nelja etteantud sõna põhjal lavastada lühinäidend.
Laagris maitsti ka veemõnusid ja prooviti kanuusõitu. Võõrustajaks oli Kiidjärvel asuv Kassioru puhkemaja ja toitlustasid
Põlva ringkonna naiskodukaitsjad.

Nelja kuu vältel õppisid Põlula Piigade rühma
kodutütred neljas kokkamislaagris toitu valmistama ja serveerima. Lapsevanemate rahalisel
toel ette võetud köögilaagrites õpiti köögis
toimetamise reegleid, valmistati vastla- ja
lihavõttetoite ning korraldati emadepäeva
puhul suupistelauaga vastuvõtt. Laagrisarja
korraldas tüdrukute kokkamisõhinast innustunud rühmajuht Leili Aleksejev. „See on hea,
et tüdrukud toiduvalmistamise vastu huvi
tunnevad, neist saavad ju kunagi perenaised,“
ütles Leili Aleksejev.
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Põlula tüdrukud
õppisid kokkama
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Noored

Parimad noortejuhid
sirguvad omade seast
Kodutütarde Tartu ringkonnas lõppes sel suvel
juba kolmas üle aasta korraldatav kursus, mille
eesmärgiks on anda tublidele kodutütardele
nii teadmisi, oskusi kui ka julgust rühmajuhina
tegutsemiseks.
KERTU JOOSU
Tartu kodutütarde ringkonnavanem, Tartu rühmajuhtide kooli
I Iennu lõpetaja

Rühmajuhtide
kooli lõpetaja
Kadi vesiste
meeskonnatöömängude
taustal

K

odutütarde rühmajuhtide kooli kursusel olid
nii teoreetiline kui ka praktiline õpe võrdselt
olulised ja tasakaalus. Kõigepealt kogusid
noored erinevate valdkondade kohta teoreetilisi
teadmisi ja seejärel said oma uusi oskusi sammhaaval praktikasse rakendada.

Õppetöö oktoobrist maini
Õppetöö toimus oktoobrist maini iga kuu ühel laupäeval ja selle käigus õppisid hakkajad kodutütred
tundma nii üksteist, oma organisatsiooni kui ka
rühmajuhi tööd. Nad said uusi teadmisi Kaitseliidu
ja Kodutütarde ajaloo kohta. Tervikpilti organisatsioonist aitas kujundada Kodutütarde kodukorra
ja põhikirja teemadel arutlemine koos organisatsiooni peavanema Angelika Narisega ning ülevaade
tegevuseks vajalikest dokumentidest.
Psühholoogia
valdkonnas
peatuti
kõige põhjalikumalt
konf liktsituatsioonide
lahendamisel,
pedagoogikal ja eriti
suhtlemisoskustel.
Koonduse läbiviimist
said kursuslased ise
proovida: iga õppija
pidi läbi viima kümneminutilise
proovitunni. Pärast iga
kursuslase õppetundi
andsid kaasõpilased ja juhendajad kuuldule-nähtule tagasisidet.

ppetöö toimus
oktoobrist
maini iga kuu
ühel laupäeval ja
selle käigus õppisid
hakkajad kodutütred
tundma nii üksteist,
oma organisatsiooni kui ka rühmajuhi
tööd.

Õ

Noored said harjutada konkreetsete korralduste
andmist ja juhirolli võtmist ning rühma liikmete
kaasamist, õpetades teistele mitmesuguseid
mänge. Ülevaade saadi ka ürituste korraldamisest ja sellest, mida tuleb mingi ürituse puhul
silmas pidada. Põhiliselt käsitleti aktuse ja laagri
korraldamist ning kodutütred said uusi teadmisi
rakendada organisatsiooni 79. aastapäeva aktust
organiseerides.
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4 X MIRJAM LINK

Kursuse kõige mahukamaks praktiliseks
ülesandeks oli Tartu ringkonna kodutütarde
kevadlaagri korraldamine Luunjas, mille juures
kõik kursuslased said esmalt abistada ettevalmistustöödel ja olla seejärel laagris kahe- või
kolmekaupa lasterühma juhid. Selles laagris tuli
praktikasse rakendada kõik aastaga omandatud
teadmised. Enne laagrit said kursuslased rühmajuhi meelespea, mille kõik punktid ühiselt
läbi arutati, et osata laagris rühmajuhina vigu
ennetada. Viimase koduse tööna oli vaja kursuslastel pärast laagrit
teha selle analüüs, mis
ursuse kõioli oluline osa õppege mahukatööst. Analüüsida tuli
maks praktieelkõige oma tegevust,
selle tugevaid ja nõrku liseks ülesandeks
külgi, vigu ja kordami- oli Tartu ringkonnekuid.

Noored

Kevadlaagris rühmajuhtidena

K

na kodutütarde
Viimasel kursuse kok- kevadlaagri korralkusaamisel anti taga- damine Luunjas.

sisidet nii laagrile kui
ka kogu rühmajuhtide
kooli aastale ning söödi ühiselt valmistatud
torti.
Tunnistused au ja kiitusega anti rühmajuhtide
kooli 2011. aasta lõpetajatele kätte Tartu kodutütarde ja noorkotkaste suvelaagri avarivistusel
Vaiblas, kus tänati ka kursuse juhendajaid Ülle
Närskat, Martin Erstut ja Kertu Joosut.

Meeskonnatööülesanne on
viinud rühma
üksikule saarele
Matkarajal – naerusuiselt raskuste kiuste! Teiste
seas matkavad
rühmajuhtide
kooli lõpetanud
Tuuli, Helina ja
Liia Kõrveküla
rühmast
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Noorte suurlaager Olustveres
TIIA KOBIN
Salme rühma noortejuht

MARGIT AMER
Sel aastal peeti kodutütarde ja noorkotkaste üleriigiline suurlaager Viljandimaal Olustveres. Esimesel
õhtul korraldati tutvumisõhtu ja mängiti seltskonnamänge. Teisel päeval tegutsesid õpitoad:
proovida sai klaasipuhumist, leivaküpsetamist,
savitöid, sepatööd, traktoriga sõitmist, uurida tähti
jm. Pärastlõunal asusid rühmad rännakule Lõhavere linnusesse, kusjuures teel tuli täita erinevaid
ülesandeid. Põnevaimaks ja lõbusaimaks kujunes
tuletõrjevõistlus. Huvitav oli vaadata ka noorte
tehtud videoid kodutütarde ja noorkotkaste tulevikust. Üllatuskülalisteks olid Robinsoni helikopter
koos meeskonnaga ja karatedemonstratsioon,
millele järgnes praktiline õpetus soovijatele. Iga
malev saatis suurlaagrisse oma parimad noored,
näiteks Saaremaalt osales neli noorkotkast ja 11 kodutütart, Harju malevat aga esindas kümme kodutütart ja üheksa noorkotkast.

Saarlased Tehumardi
mändide all
KADRI RIIS
Kuressaare gümnaasiumi rühma toetajaliige

Tehumardil korraldati 26.–28. juulini Saaremaa kodutütarde ja
noorkotkaste suurlaager. Kohal oli ligi 200 kodutütart, noorkotkast ning juhendajat ja abilist. Esimese päeva sportlik osa
kujutas takistusraja (mh täpsuslaskmine, köielkõnd ja laskumine köisraudteega) läbimist neljaliikmeliste meeskondadena.
Ülejäänud noored maalisid samal ajal kive, tegid soolataignast
kujusid, punusid paelu jne. Pärastlõunal tutvuti politseikoerte
tööga. Teisel päeval tegutsesid kodutütred oma õpitubades
ning käisid matkal, kus vaadati muinaslaevade väljakaevamisi
Salmel. Noorkotkad õppisid samal ajal enesekaitset, tegid
rividrilli ja tutvusid kaitseliitlaste korraldatud näitusel relvadega.
Kolmanda päeva lõpurivistusel võeti vastu uusi kodutütreid ja
tänati neid, kes olid aasta jooksul üleriigilistest võistlustest osa
võtnud.

Saaremaa
noortejuhid
Muhumaad
avastamas
HETY SCHMUUL,
Muhu kodutütarde vabatahtlik noortejuht

Kodutütarde Saaremaa ringkonna vabatahtlike noortejuhtide ja toetajate suvelaager peeti tänavu Muhu saarel kirjanik
Juhan Smuuli sünnikohana kuulsaks
saanud ning mitme kultusﬁlmi („Siin me
oleme“, „Mehed ei nuta“) võttepaigaks
valitud Koguva külas, kus asub Muhu
muuseumi ja mis on oma 20. sajandi
algusaegade väljanägemisega ka ise
üleni muuseum. Vähesed teavad aga
Koguvat kui muistset vabatalupoegade
küla, mille ajalugu saab kirjalike allikate
põhjal jälgida alates 1532. aastast.
Tegime jalgsimatka Kõinastu laiule,
sumades läbitud 20 kilomeetrist seitse
põlvini vees. Suurema mõõna korral saavat küll Kõinastul koguni kuiva jalaga ära
käia. Et Koguva kandis kasvab katakate
vahel haruldasi käpalisi, saime teada,
milline on kärbseõis. Seejärel tutvusime
Muhu muuseumi ja kunstitalli väljapanekutega. Ööbisime telkides Saadu talu
hoovis, kus oli võimalik tekstiiilivärvidega meelepärane ostukott kaunistada.
Teisel laagripäeval käisime jaanalinnufarmis, kus lisaks jaanalindudele on
veel emud, nandud, ponid, küülikud ja
kängurud. Edasi viis tee Muhu põhjarannikul asuvale Üügu pangale. Laager
lõppes Liival Kalakohvikus.
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Noored

Kosmos tervitas Viru noori
KARMEN POST,
Väike-Maarja kodutütar

Viru kodutütarde ja noorkotkaste tänavune suvelaager „Hello, Cosmos!“ korraldati 19.–21. juulini Porkuni mõisas, kuhu kogunes 54 osalejat.
Üks laagri teemale kohasemaid ettevõtmisi oli teise
päeva ülesande „Galaktikate eriolukord“ lahendamine. Mängu käigus tuli lahendada kriitiline olukord,
kus teiselt planeedilt saabunud kosmoselaev oli
kukkund laagriplatsile ja seda juhtinud kosmoseelanikud olid kadunud. Laagrilised, kes olid ka
endid tulnukateks maskeerunud, pidid minema neid
otsima. Kes oli kukkunud puu otsa, kes kraavi, kes
lihtsalt metsa – oli huvitav ja nalja sai ka kõvasti.
Asja tegi keerukaks see, et „tulnukad“ ei osanud
inimkeelt. Otsijaid segasid kimbutajad, kes tahtsid
neilt kosmoseelanikud ära osta ja mujal maha müüa.
Otsijad pidid kimbutajaid takistama ja toimetama
kosmoseelanikud magnetväljale, mis asus mõisaesisel. Kavas olid ka Veenuse ja Marsipoisi valimised.
Neile andis tiitlid Porkuni järve ääres üle Neptun.
Esines kosmiline bänd KGL ja tantsu keerutati
kosmilisel diskol.

Kuusalu,
Keila, Loksa ja
Kolga rühma
metsalaager
KATRIIN IVANOV
Harju maleva noorteinstruktor

Nõmme probleemsete laste
suvelaager Aegna saarel
REIMO REMMELGAS, nooremseersant
Vahipataljon

Nõmme linnaosavalitsuse alaealiste komisjon korraldas koostöös Vahipataljoniga paarikümnele kaheksa- kuni kuueteistkümneaastasele Nõmme
sotsiaalkeskuse lastepäevakeskusega seotud lapsele nädalase suvelaagri
Aegna saarel. „Laagri eesmärk oli distsiplineeritud praktika käigus anda
lastele ülevaade sellest, mida kaitsevägi endast kujutab,“ ütles lastelaagri
eestvedaja nooremleitnant Merje Meerits. „Selliste laagrite korraldamisega
tahame kaasa aidata kaitsetahte kujunemisele ja julgustada poisse ajateenistusse tulema,“ lisas kapten Merike Kütt. 5. augustil lõppenud välilaagris
jagasid Vahipataljoni kaadrikaitseväelased ja ajateenijad lisaks sõjalistele
teadmistele ka näpunäiteid, kuidas metsas hakkama saada. Näidisesinemise
korraldasid päästeameti demineerijad. Lastele olid nõu ja eeskujuga abiks
ajateenijad nooremseersandid Rain Ikla ja Reimo Remmelgas ning kapralid
Mikk Lust ja Andres Sari.
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Harjumaal Kuusalu vallas korraldati
5.–8. juulini Kaitseliidu noorteorganisatsioonide Kuusalu, Keila,
Loksa ja Kolga rühma matka- ja
metsatarkuste laager, kus õpiti
matkatarkusi, onnide ehitamist,
sissitelkide maskeerimist, sideasjandust, esmaabi andmist ja
igapäevaturvalisust ning sõlmiti
lõkkeõhtutel tutvusi. Üks põnevamaid ettevõtmisi oli õnnetusõppe
plahvatus. Selle läbimängimisel
olid noored erinevates rollides:
sidemehed, politsei, päästeamet,
meditsiinitöötajad, kannatanud ja
muidugi kaks tülikat täiskasvanud
külaelanikku. Legend nägi ette
plahvatust lastelaagri lõkke ääres,
kus lapsed ise viskasid valesid
asju lõkkesse. Plahvatus tekitas
vigastusi ja peale abiandmise tuli
noortel endil ka kord uuesti majja
saada. Meelelahutusliku poole
pealt rõõmustas enam kui 60
laagris olnud noort vahupidu.
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Kas sa teadsid?

85 aastat tagasi tehti Eestis algust
organiseeritud laskespordiga: 1926.
aasta Kaitseliidu päeval viidi esimest
korda läbi ka laskevõistlused. Eesti
Laskurliidu 1931. aasta võistlusi sai pidada
juba sõjakooli ajakohases lasketiirus Tondil.
Lasti 300 m kauguselt kümneringilise märklehe
pihta 120 lasku: 40 lasku lamades, 40 põlvelt
ja 40 püsti. Nendel aladel oli võidukas kolonel
Johannes Siir (1889–1941; pildil), kes laskis
lamades asendis tulemuseks 384 silma (1930.
aasta maailmameistrivõistlustel oli soomlase
Kullervo Leskineni võidusummaks olnud 389
silma). Sama aasta maailmameistrivõistlustel
Lvovis sai Johannes Siir vabapüssiharjutuses 40
lasku lamades 388 silmaga pronksmedali. See
oli Eesti laskurite esimene MM-medal.

Naiskodukaitse toitlusosakond viis 1940. aasta aprilli
alguses Tallinnas asuvas sõjaväe leivatehases läbi
esimese leivaküpsetamiskursuse. See polnud lihtsalt huvist,
vaid vajadusest. Käis Teine maailmasõda ja Naiskodukaitse tegevus oli
igati aktiviseerunud. Mõistagi pidi ka leivaküpsetamine selgeks saama.
119 naiskodukaitsjale andsid õpetust kogenud lektorid ja meistrid.
Esimesel päeval kuulati loenguid, teisel päeval aga käis juba praktiline
töö leivaküpsetamise algusest kuni ahjust väljavõtmise ja riiulitele
panekuni (pildil). 100 kg leiva saamiseks tuli võtta 70–72 kg jahu,
47–48 kg vett, 0,7 kg soola ja 5–6 kg juuretist. Pärast taigna segamist
pandi see 6–10 tunniks sooja ruumi hapnema. Paaritunnise kerkimise
järel võis pätsid ahju panna. Kursuslasi käisid tervitamas Kaitseliidu
ülem kindralmajor Johannes Orasmaa ja Naiskodukaitse esinaine Erika
Männik.

1936. aastast sai Kaitseliidu peastaap
malevatega ühendust pidada juba ka raadio
teel. Tallinnas asunud raadiojaama (pildil) sõnaliste saadete
kuuldavus oli eriti hea Tartus, Pärnus, Viljandis ja Rakveres.
Paide jaama raadiosaateid võis kuulda isegi Ruhnu saarel.
Kaitseliidule konstrueerisid saate- ja vastuvõtuseadmed
kapten Arnold Isotamm ja Vitali Suigusaar. Maleva raadiojaam
pidi kindlustama telefonside ühes telegrafeerimisvõimalusega
vähemalt 75 km raadiuses. Ühtlasi hakati valmistama
väliraadiojaamu, mis leidsid esimest korda kasutamist
sama aasta oktoobris korraldatud Sakala manöövritel.
Üheksal jaamal tuli manöövrite ajal töötunde kokku 120,
sest raadiogramme eriti palju ei vahetatud (šifreerimise
ja dešifreerimisega nähti omajagu vaeva ja see vähendas
teadete edastamise kiirust ning seepärast eelistati muid,
harjumuspäraseid sidevahendeid). Kaitseliidu 1936/37.
aasta tegevuskavasse võeti aga esmakordselt sisse
raadiosideasjandus.

Kaitseliidu ja tema eriorganisatsioonide ajalooga seotud fakte, dokumente, fotosid, mälestusesemeid ja muud kogub ja
talletab Kaitseliidu museoloog Tanel Lään (tel 717 9109 tanel.laan@kaitseliit.ee).
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TÕNU JÜRGENSON
Kaitseliidu Tartu maleva Tamme malevkonna instruktor-matkajuht ja
koolitaja (tonyjurgenson@gmail.com)

õigile, kes on käinud rännakul, on villid jalgadel tuttav mure.
Eriti kerged on need tekkima suvel kuumade ilmadega või
siis, kui jalad on saanud märjaks. Villide tekkel on kolm
peamist põhjust: niiskus, soojus ja hõõrdumine. Nende kolmega on seotud hulk põhjusi, mida mõningal määral annab vältida
või nende mõju leevendada. Villid võivad tekkida näiteks siis,
kui läbite veetakistust ja saapad saavad märjaks, kui kannate
ilmastikuoludele mittevastavaid saapaid või sokke, suure puuvillasisaldusega või rännakuks sobimatuid sokke, kui sokid on teile
suured, saabas on suur või pole korralikult jalga ﬁkseeritud või
kui teil on seljas kott (surve labajalgadele suureneb). Üks levinuimaid põhjusi on aga see, et olete vähese kõndimisharjumusega
ja seeõttu on teie jalanahk õrn.

K

Vaatame nüüd, mida annab villite ennetamiseks teha enne rännakut ja rännaku ajal ning mida siis, kui villid on juba tekkinud.
Ennetavalt tuleb eelkõige suurendada igapäevast jalgsi liikumise harjumust. Suvel püüdke võimalusel kõndida paljajalu, nii
muutub nahk jalgadel väheke paksemaks ja vastupidavamaks.
Varuge endale kolm paari matkasokke, mis ei sisalda kas üldse puuvilla või kui sisaldavad,
siis väga vähe. Matkasaapad
olgu jala järgi parajad ehk istugu ühe paari paksude sokkidega täpselt. Ostke apteegist ka
villide ennetamiseks mõeldud
määrdepulk.

Villidevastane pulk sobib
kasutamiseks
enne matka, aga
geelplaastriga
saab leevendada
juba tekkinud
viillide paranemisvaeva
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Rännakul võtke iga puhkepausi
ajal saapad jalast, et üleliigne
niiskus saaks neist mingilgi
määral aurustuda ja saabas
seest kuivada. Võtke ka sokid
jalast ja pange tuule kätte. Kasutage pauside ajal vahetusjalatsitena kergeid plätusid. Kui jalanahk on eriti õrn, võtke korraga kasutusse kaks paari sokke, mida
vahetate iga paari tunni järel. Selline sokivahetus hoiab saapad
seest natuke kuivemana. Isegi kui teil on Gore-Tex-membraaniga veekindlad saapad, püüdke ikkagi vältida otsest vees käimist.
Vältige püksisäärte kandmist saapa sees, et niiskus kanga
kiududega saapasse ei sattuks või riidevoldid sääre alaosa hõõruma ei hakkaks. Pealegi kui kannate püksisääri
saapa peal, õnnestub saapad mugavamalt kinni siduda.
Kui vaatamata kõigele ikkagi jalgadele villid tekivad, on
vaja neid õigesti tohterdada. Apteekides müüakse spetsiaalseid geelplaastreid, mis on mõeldud jalgade erinevatele piirkondadele, kuhu iganes villid ka ei tule. Sellised
plaastrid pole küll odavad, aga neid peaks seljakotis
olema varuga. Torgake millegi teravaga (nt süstlanõelaga) vill katki, laske vedelik villist välja
ja piserdage haavade puhastamiseks
mõeldud vahendit peale, seejärel
asetage geelplaaster villile ja pange jalga kuivad sokid. Õhtul magama
minnes eemaldage plaaster, et haav saaks
paremini kuivada. Mida rohkem õnnestub kannatada saanud piirkonda õhutada, seda kiiremini
see paraneb. Võimalusel vältige ebaratsionaalset liikumist, hüppeid, jooksmist ja pikki samme.

Summary

Matka-aabits

Varia

Villide vältimine ja esmaabi

DIARY 2011 OF AMBER
HOPE
The international training Amber
Hope this year was organised in
Lithuania. Estonia was represented
by the consolidated company of
Pärnumaa, Läänemaa and Saaremaa
units of Kaitseliit. Ensign Karri Kaas,
member of Pärnumaa unit, gives a
review of the training taken place
from the 13th until the 22nd of June
in a form of diary. It demonstrates
how Estonians could obtain the international experiences. The members having dominantly learned the
conventional methods of warfare
were not very familiar with some
topics like IED’s and action in inspection posts but they could cope with
them by sound thinking and common infantry tactics. There were
still enough tasks and actions the
night before departure. Pp. 16–19.

ESTONIAN DEFENCE
FORCES NEED THE
OFFICER-LAWYERS
Reserve Captain Kaido Pihlakas,
Chairman of the section of the Section of the Lawyers of the Reserve
Officers Association of Estonia
gives a review of the seminar on
the international military law and
national defence law organised in
Tartu on the 10th of June. Brigadier
General Riho Terras, commander of
the Headquarters of the Defence
Forces stressed that most countries
can not hire a big number of military
lawyers with the present national
defence costs. For this reason, the
reservists are applied as lawyers in
the headquarters of the international military operations. Pp. 26–27.

SUMMARY OF THE
PHOTOGRAPHY
COMPETITION „HIGH TIME
TO BE ESTONIAN“
Elisa Sammelselg, member of
Naiskodukaitse of Tallinn unit summarises the third photography competition of Naiskodukaitse „High
Time to Be Estonian“. 12 photos
were found worth of prize. The ﬁrst
place was gained by Martiina Viil
with her photo „Power of the Fairy
Tale“. The topic of the photography
contest of 2012 is „Us, Women!“.
Pp. 48–49.
Translated by Maarja Villandi
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JUHTIV ERIVARUSTUSE TOOTJA
ARMEE-, POLITSEI- JA PÄÄSTETÖÖTAJATELE

KVALITEET
PROFESSIONAALILE!
KÕIK VAJALIKU LEIAD
MEIE INTERNETIKATALOOGIST
aadressil: www.galvilinda.ee
Leia meid ka

NB! Paljud tooted kohe laost saadavad.

