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Peatoimetaja veerg

Vaata, kes siin kirjutab!

Ü

ks vanamoodne, paberil sõnas ja pildis ilmuv omakeelne ja omade poolt kokku pandud ajakiri on isemoodi järjepidevuse kandja. Ta ütleb teda käes hoidvale lugejale, et pole hullu
ühti, omakeelset kultuuri ja lugemisoskust saab säilitada, kuni paberil ajakirjandus jätkab
ilmumist ning piltidest ja ebagrammatilistest säutsumistest koosnev multikulti sotsiaalmeedia ei
muutu ainuvõimalikuks kommunikatsioonivahendiks.
Saja esimene uueaegne Kaitse Kodu! tuleb lugeja kätte uues, õhulisemas kujunduses. Tuleb ja
räägib Kaitseliidust ja tema tegemistest nii, nagu on kirjutajad seda näinud ja pildistajad jäädvustanud. Ning nagu ikka, on enamasti organisatsiooni liikmed ise need, kes kaaslastele oma tegevusest teada annavad. Et selline vabatahtlike omaalgatuslikkuse energial põhinev maailma paremaks
tegemise retsept on ka Euroopas teatavaks saanud ja sellest on sündinud Euroopa vabatahtliku
tegevuse aasta, ei saa meie, kes me seda nippi ammu teame, asja nüüd ometi ise katki jätta. Veelgi
enam, et kirjaoskus säiliks ja rõõm isetehtud headest asjadest ei tuhmuks, tuleb nüüd ja edaspidi
seda enam Kaitseliidu oma ajakirja töös kaasa lüüa. Sest eeldused selleks on head.
Läinud aastal hakkas silma, et kirjutajad ei piirdu enam pelgalt selle kajastamisega, kui tore meil
kõigil koos õppusel-rivistusel-pidupäeval oli, vaid arutletakse ka süviti, kuidas peaks riigi kaitsmise
huvides väljaõpet arendama või sõjalise ründe puhul agressori tagasilöömiseks ennast ja kaaskodanikke ette valmistama. Kaitseliidus on juba piisavalt Kõrgemas Sõjakoolis või
Kaitseliidu Koolis tarkust kogunud pealikuid ja instruktoreid, kellel mõnigi kord
omast käest võtta ka välismissioonikogemus. Just nemad on oodatud sagedamini ja põhjalikumalt sõna võtma neil riigikaitselistel teemadel, mis praegu
eriti tormiliselt Vahemere lõunakaldal muutumist alustanud maailmas kõiki
kaitseliitlasi huvitavad.
Praegu arutlusel olev Kaitseliidu uue seaduse eelnõu kavand annab meile kindlust: vabatahtlik riigikaitseorganisatsioon Kaitseliit on tulnud, et jääda. Vabatahtlik panustamine, olgu siis tippmoodsasse küberkaitsesse või ka juba
igapäevane „Teeme ära!“, aitab väikeselgi riigil suureks saada. Andkem siis
klaviatuuril näppudele valu – õppustel ja mõtteringides kogutud teadmised
ja arvamused ootavad Kaitse Kodu! kaudu väljaütlemist kõigile, kel Eesti
asi ajada.

IVAR JÕESAAR, kapten
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Alates 7. jaanuarist on Kaitseliidu malevatesse ja eriorganisatsioonidesse arutamiseks saadetud Kaitseliidu
uue seaduse eelnõu kavand. Kavand on väljas ka Kaitseliidu kodulehel. Seaduseelnõu kavandi kohta tehtavaid
ettepanekuid vaevad seejärel Kaitseliidu kollegiaalsed
keskorganid. Eesmärgiks on seatud, et Kaitseliidu seaduse eelnõu koos organisatsioonist tulnud paranduste
ja täiendustega saaks Kaitseliidu keskkogu heakskiidu
26. veebruaril. Kaitseliidu ülema kolonelleitnant Raivo
Lumiste sõnul on Kaitseliidule kui kodanikeühendusele
oluline, et organisatsiooni liikmed, samuti malevate ja
malevkondade kollegiaalsed juhtorganid oleksid kaasatud seadusloomeprotsessi.
Praegu kehtiv Kaitseliidu seadus võeti vastu 1999. aastal. Erinevatel põhjustel jäid põhimõtetes hästi koostatud
seaduses mõnedki küsimused toona reguleerimata.
Kaitseliidu kui sõjaväeliselt korraldatud ja relvi valdava
riigikaitseorganisatsiooni tegevust reguleerivad õigusaktid peavad olema ammendavad ja selgelt mõistetavad.
Seda temaatikat arutati Kaitseliidu keskkogul koos
kaitseministriga ja 2009. aastal otsustati ette võtta
seaduse terviklik ülevaatamine. Et vajalikke muudatusi
praegusesse seadusesse on aastate jooksul kogunenud
palju, osutus õigusloome olemusest tulenevalt vajalikuks
koostada täiesti uus seaduseelnõu.
Uue seadusega ei ole kavas muuta Kaitseliidu olemust,
vaid täpsustada 1999. aasta seadusega kehtestatud sätteid. Kaitseliit jääb vabatahtlikkusel põhineva
liikmeskonnaga sõjaväeliselt korraldatud, relvi valdavaks

Uudised

Keskjuhatus kutsub kaasa mõtlema
uue Kaitseliidu seaduse koostamisel
ja sõjaväeliste harjutustega tegelevaks riigikaitseorganisatsiooniks, mis on ka avalik-õiguslik juriidiline isik.
Lisaks Kaitseliidu olemusele sätestatakse Kaitseliidu
ülesanded, ülesehitus ja juhtimine, mille kohaselt on
Kaitseliit jätkuvalt sümbioos avalikku võimu teostavast
riigikaitseorganisatsioonist ja vabatahtlikkusel põhinevast kodanikuühendusest. Need kaks poolt kajastuvad
ka Kaitseliidu juhtimises, kus kaitseväe juhataja roll riigikaitseorganisatsiooni juhina on määratletud Kaitseliidu
sõjalise külje juhtimises. Samas on kodanikuühenduse
olemusest tulenevalt olulisel kohal kõigi Kaitseliidu kollegiaalsete keskorganite pädevus. Kaitseliidu kui iseseisva
avalik-õigusliku organisatsiooni tegevust juhib igapäevaselt Kaitseliidu ülem.
Uue seadusega soovitakse korrastada Kaitseliidu
struktuuri ja selgemaks teha eriorganisatsioonide
Naiskodukaitse, Noored Kotkad ja Kodutütred suhestumist Kaitseliiduga. Sätestatakse Kaitseliidu liikmesuse,
samuti selle peatumise ja lõppemise alused. Reguleeritakse Kaitseliidu liikmete teenistuskohustuste täitmist
ja käsuõigusega seonduvat, täpsustatakse Kaitseliidu
liikmete õigusi ja kohustusi, sotsiaaltagatisi ning hüvitisi,
mis on sarnased kaitseväelaste omadele analoogsetes
olukordades. Lisaks täiendab koostamisel olev seadus
Kaitseliidu relvade kasutamise ja soetamise aluseid,
sätestab Eesti välisesinduste, riigikaitseliste objektide
ja vara valve ning käsitleb teemasid, mis puudutavad
Kaitseliidu õigusvõime, vara ja rahastamisega seonduvat
ning järelevalve teostamist Kaitseliidu üle.

Rakvere uues politseimajas
peeti laskevõistlus
KRISTEL KITSING
Rakvere vabastamise aastapäeval, 12. jaanuaril korraldas
Kaitseliidu Viru malev koostöös teiste jõustruktuuride ja
Rakvere linnavalitsusega uues politseimajas noorte laskevõistluse.
Päikesetõusul kell 9.02 kuulutas kahuripauk linnuses Rakvere vabastamise aastapäeva ja torni heisati linna lipp. Kell 13
jätkusid üritused laskeharjutustega Rakvere uue politseimaja lasketiirus. Võistlusel osalesid Rakvere Eragümnaasiumi ja
Rakvere Gümnaasiumi õpilased ning linnavalitsuse esindajad.
Teoks sai õpetlik laskevõistlus, kus iga laskur sai sooritada
kümnelasulise prooviseeria ja kümme võistluslasku.
Võistkondlikus arvestuses võitsid Rakvere Gümnaasiumi
õpilased 267 silmaga, teise koha saavutasid Rakvere
Eragümnaasiumi võistlejad (137 silma) ja kolmas koht läks
Rakvere linnavalitsuse võistkonnale (34 silma). Poistest
saavutas esikoha Rakvere Gümnaasiumi õpilane Erkko
Liiv 46 silmaga, teiseks jäi Oliver Kanna Rakvere Eragümnaasiumist (44 silma) ja kolmandaks Gert Ristla Rakvere
Gümnaasiumist (43 silma). Tüdrukute arvestuses tulid
esikolmikusse Rakvere Eragümnaasiumi õpilased: esikoha
saavutas Kristi Viiding 29 silmaga, järgnesid Liia Mark (28
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silma) ja Sandra Suviste. Täiskasvanute arvestuses võitis
esikoha Aivar Part Rakvere linnavalitsusest 24 tabamusega, teiseks ja kolmandaks tulid tema kolleegid Arvo
Roosipuu ja Jaanus Nurmoja.
Rakvere vabastamise aastapäeva puhul asetasid maavanem, linnapea ja Memento esindajad ning Viru maleva
kaitseliitlased nooremveebel Ülar Kivilaid ja vanemveebel
Urmas Aid 10. jaanuaril lillekimbu terroriohvrite mälestusmärgile. Mälestustseremoonial osalesid Naiskodukaitse
instruktor Maire Laht ja noorteinstruktor Hannes Reinomägi.

Kaitseliitlased korraldasid Rakvere
õpilastele
laskevõistluse
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Kodutütarde juhendaja
ja kaitseliitlane Hilja Sööt
sai 100-aastaseks
VELLO JASKA,
Kaitseliidu Valgamaa maleva teavituspealik

Kodutütarde juht, kaitseliitlane ja pedagoog Hilja Sööt
kuulub nende inimeste hulka, kellest saaks kirjutada sisutiheda elulooraamatu. 25. jaanuaril sai pikka aega Hummulis
elanud ja seal kooliõpetajana töötanud Hilja Sööt 100-aastaseks.
Neljalapselises peres kasvanuna pidi Hilja Sööt maast-madalast vanemate kõrval tööd tegema. Alghariduse sai tulevane
pedagoog Kiltre algkoolis. Edasised õpiaastad viisid neiu
Vana-Antslasse ja seejärel Valga keskkooli, ent perekonna
majandusolud ei võimaldanud tal seal lõputunnistuseni jõuda. „Et Õpetajate seminar oli nendel kaugetel aegadel tasuta
õppeasutus, püüdsin haridusteed jätkata Võrus õpetajakutset omandades. 1930. aastal see kool kahjuks likvideeriti. Ka
Haapsalu seminari uksed sulgusid paari aasta pärast. Alles
1933. aastal õnnestus mul Tartus pedagoogiõpingutega
ühele poole jõuda ja algkooliõpetaja kutsetunnistus kätte
saada,“ on teenekas pedagoog kunagi oma eluloo lehekülgi avanud. Mõned aastad töötas ta Urvastes ja Lustis
õpetajana ning Peetri kooli direktorina, aga 1952. aastal
vallandati ta sellelt ametipostilt. Vallandamise põhjus oli
okupatsiooniajale tüüpiline: juhendas vabas Eestis kodutütreid, oli Kaitseliidus ja vend on küüditatud. Hilja Sööt
rääkis, et kodutütreks olemine oli tema noorpõlves auasi.
„Mina juhendasin kodutütardest koosnevaid laulukoore ja
ansambleid. Korraldasime kodukohas pidusid ja käisime ka
mitmel pool esinemas. Kaitseliitlastena olime aga abiks
õppuste ettevalmistamisel, varustuse korrastamisel ja
toitlustamisel,“ on Sööt rääkinud.
Viie aasta pärast anti talle siiski võimalus õpetajana jätkata.
1962. aasta tõi Hilja Söödi Hummulisse. Noore ja energilise
inimesena sukeldus ta piirkonna haridus- ja kultuuriellu.

Looduse rüpes kasvanud Sööt pühendas vaba aja Hummuli
kooli aiale. „Loodust on mulle meeldinud kogu aeg vaadelda
ja kujundada. Sellepärast olengi tahtnud oma õpilastega
kooliaias töötada,“ on juubilar öelnud.
Nüüd on aastad oma töö teinud. Praegu elab Hilja Sööt
Hummuli valla hubases hoolekandekeskuses. Hoolekandekeskuse juhataja Juta Koop ütles, et Hilja Sööt on raudse
tervisega inimene. „Ega mul mingit valu küll ei ole. Kuulen
hästi, näen normaalselt, kõnnin, ja kui tuju tuleb, siis jooksen
kah,“ lisas juubilar.

Viie õppekursusega
nädalavahetus Kirnas
ÜLO PÄRN
Kaitseliidu Jõgeva malevas on tänavu väljaõpe juba hoogsalt
käima lükatud. 14.–16. jaanuarini korraldati maleva õppekeskuses Kirnas lausa viis kursust. Õppenädalavahetuse juhatas
sisse maleva staabiülem kapten Mati Kuusvere, seejärel andsid
allüksuste pealikud ülevaate oma üksuste kavadest ja senisest
tegevusest. Malevapealik major Janno Rosenberg tutvustas
juhtivkoosseisule kaitseväe, Kaitseliidu ja kodumaleva arengut.
Maleva 2011. aasta väljaõppeplaani üksikasjadest rääkis
maleva väljaõppeülem kapten Ivar Mäerand.

Jaanuari kolmandal nädalavahetusel kogunes
Kirnasse Jõgeva maleva õppekeskusesse viie
kursuse jagu õppureid, teiste hulgas saabusid
avaõppusele miinipilduri erialakursusel osalejad

Nädalavahetuse suurima osalejaskonnaga kursus oli allüksuste ülemate õppepäev objektikaitsetaktika sissejuhatava kursuseosaga. Miinipilduri erialakursusel oli avaõppus: tulejuhtimine, andmete arvestamine ja relvameeskondade tegevus.
Koos oli ka värbamistegevuse tugitoimkonna koosseis. Nemad kuulasid sissejuhatuseks Eesti Maaülikooli õppejõu Katrin
Kreegimäe loengut turundusest ja värbamisest ning seejärel töötati esmaste praktiliste värbamisürituste kavandamise
ja meetodite kallal. Viiendana sai Kirnas teoks Kaitseliidu Kooli talvetaktikakoolitus „Sõjapidamine talve tingimustes“ (see
on allüksuse juhi täiendkursus).
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iissada aastat on Valge Mees valitsenud maailma. Tänapäevalgi uskumatuna näival moel avastasid Portugali, Hollandi, Hispaania, Inglismaa ja Prantsusmaa uljad meresõitjad meie maakera
ning heiskasid selle kaugeimateski soppides Euroopa lipud. Euroopalik tsivilisatsioon muutus
üldise edenemise võrdkujuks ja saavutas oma dominantsi kõrgpunkti möödunud sajandi alguseks. Ka
USA tõus maailma asju määrava hegemoonina ei muutnud tolle võrdkuju olemust. Charles de Gaulle’i
määratlus Ühendriikest kui „Euroopa tütrest“ pidas paika.

V

Maailmapilk

Valge Mehe ängid

Kuid isegi transatlantilise alliansi ehk teisisõnu Lääne ligitõmbav võimsus ei ole teravapilgulise vaatleja
eest suutnud peita tõsiasja, et juba Teisest ilmasõjast saadik on toosama Lääs pidanud pidevalt taanduma globaalsete võimulihete ees, mille haldamiseks tal ressursse ei jätku, demograaﬁast rääkimata.
Britid taandusid Indiast, prantslased Põhja-Aafrikast. NATO ei ole suutnud liikmeks võtta Ukrainat ja
Gruusiat, Euroopa Liit Türgit. Viimane pakub aina näitlikumaid õppetunde teemal „Atatürgi juurest Muhamedi manu“.
Täna seisab Valge Mees silmitsi olukorraga, kus ta on juba kaotanud tööstusliku ja sõjalise üleoleku
„muu maailma“ ees. Poliitiline kaalulangus on kulgenud küll aeglaselt, kuid silmanähtavalt. Moraalne
prestiiž püsib veel heal Kinderstube’l rajanevast inertsist.
Ent hoopis olulisem on, et tänaseks on kuhtunud ka tema missioonitunne, rõõm seiklustest ja senitundmatu avastamisest ning valmisolek eneseohverduseks, millest endisaegadel said õigustust ja
tuge ta imperialistlikud pürgimused. Õhtumaa pole küll alla käinud, aga ta seisab paigal. Valge Mees
on väsinud ja nõutu. Ta tunneb küll endistviisi vastutust maailma ees, kuid tal pole ideid ega jõudu
kehtestada selline ilmakord, mis ühendaks vabaduse ja rahu nii, nagu tema seda õigeks peab.
ÜROs sügisel 2009 peetud kõnes sõnastas USA president Barack Obama tähelepanuväärse kannapöörde oma riigi poliitikas, mida toona veel sellisena piisavalt hästi ei tajutud. Obama tunnistas, et
Ühendriikidel puuduvad pikemas ettevaates vahendid maailmakulgu omatahtsi suunata ning seega
pole neil ka auahnet soovi olla maailma ainuvalitsejaks. „Need, kes Ameerikat tema soleerimise pärast
varem laitsid, ei saa nüüd enam, käed rüpes, oodata, et USA maailma probleemid üksinda lahendaks,“
manitses ta oma liitlasi. „Olles enda vastu ausad, peame tunnistama, et meie vastutusvõimel on piirid.“
Vaevalt et Obama isegi adus, kuivõrd murranguliseks ajaloo tajumisel võib tema tunnistus osutuda.
Ometi pole meil siingi põhjust üllatuda, sest loobumine võimumonopolist ja Valge Mehe eelisseisundist oli ju vaid loogiline jätk Obama enda valimisele presidendiks. Midagi väga olulist ja määravat sai
seeläbi murtud: USA pole enam deﬁneeritav vähemuse kaudu, kes on auasjaks pidanud kuulumist
WASPide (valge anglosaksi päritolu protestant) vennaskonda. Ühendriikide palgejooni kujundavad järjest jõulisemalt latiinod, asiaadid ja afroameeriklased. Ja küllap on meilgi siin kaugel kõnnumaal, kus
talveööd nii pikad ja napsid nii lühikesed, märgatud, et suhted Vana ja Uue Maailma vahel pole enam
kaugeltki need mis varem.
Oma 2009. aasta suvisel visiidil Saksamaale pidas Obama kõnelusi liidukantsler Angela Merkeliga.
Südamlikust õhkkonnast polnud sel kohtumisel jälgegi. Agendaväliselt üllatas Obama Merkelit otsekohese küsimusega: „Miks te olete vastu Türgi liikmesusele Euroopa Liidus?“ Valvevastused olid nagu
varnast võtta, ometi ei saanud liidukantsler – tahtmata solvata vestluskaaslast – seekord kasutada
seda osa põhjendustest, mis nii sagedasti on jutuks Euroopa poliitikutel isekeskis, mõttekodadest rääkimata.
Tänamatu oleks ennustama asuda, mis tuleb; mõttetu oleks ka nostalgiale anduda, seda enam, et
Valge Mehe hiilgeaegadest ja privileegidest pole meie, eestlased, õieti osa saanudki ning see
on meile tuttav pigem kirjasõnast. Tänase „valge maailmaga“ oleme liitunud hetkel, mil
see maailm on kaotamas mõju ja sära. Ometi kuulume me sinna nii heas kui ka halvas,
ning tahame seal mitte üksnes hakkama saada, vaid ka tegijad olla.
Millised on meie huvid? Kas peaksime peavooluga kaasa loksuma, õigustades ennast tähelepanekuga, et „teised teevad ka nii“? Või kui peaksime üritama midagi
muuta, siis mida ja kuidas? Kas Eesti-sugusel riigil on üldse iseseisvaid huvisid või
tuleb needki kellegi teise järgi sobitada, et mitte jalgu jääda?
Sadakond aastat tagasi ütles Jaan Tõnisson lustivatele tudengitele: lõbutsege
pealegi, aga tehke ka eesti rahva asjad endale selgeks. Täna on paslik lisada:
kui tahate Eesti asja ajada, tehke endale maailma asjad selgeks.

TIIT MATSULEVITS, suursaadik
Kaitse Kodu! 1/2011
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Head Euroopa
vabatahtliku tegevuse aastat!
Euroopa Parlament ja Euroopa Komisjon
on kuulutanud 2011. aasta Euroopa
vabatahtliku tegevuse aastaks.

DEIN-TOM TÕNSING,
siseministeeriumi Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta
projektijuht

V

abatahtlik tegevus tähendab oma aja, energia või oskuste pakkumist vabast tahtest ja
tasu saamata ning vabatahtlikult tegutsetakse avalikes huvides ja ühiskonna heaks. Vabatahtlik tegevus on üks olulisimaid kodanikuaktiivsuse väljundeid, millel on tähtis osa mitmetes
valdkondades: hariduses, noortetöös, kultuuris,
spordis, kiriku- ja kogudusetöös, keskkonnakaitses, sisejulgeolekus, riigikaitses jne. Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta
eesmärk on ühelt poolt
suurendada elanikkonna
üldist teadlikkust vabatahtlikust
tegevusest,
selle väärtusest ja vabatahtlikuna tegutsemise
võimalustest, teiselt poolt tugevdada ühenduste
vabatahtlike kaasamise võimekust. Eraldi sihtrühmaks on kodanikuühendused, sest valdavalt
tehakse vabatahtlikku tööd kodanikuühenduste
kaudu või ühenduste heaks.

tahtlikuna on tegutsenud umbes veerand täisealisest elanikkonnast.
Väga oluline näitaja on, et vabatahtlikuna tegutsemise kogemus on 90% ulatuses väga või pigem
positiivne. Ka on vabatahtlike tegevus Eestis
ühiskonna üldisele arengule oluline ja inimestele
vajalik.
Et organisatsioonide kaudu on kõige lihtsam ja
mugavam vabatahtlikuna tegutseda, panustatakse
eelkõige just organisatsioonide arendamisse. Selgelt enam kaasavad ja juhivad vabatahtlikke just
need ühendused, kes on saavutanud teatud professionaalse taseme (palgalised töötajad, mittetulundusühingute ja sihtasutuste tulumaksusoodustusega nimekirja kuulumine). Tagatud on ühenduste
igakülgne nõustamine ja toetus Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskuse ja
maakondlike arenduskeskuste kaudu.

Hakka vabatahtlikuks!
Muuda maailma!

Kuidas mõõta vabatahtlikust tööst saadavat
kasu?
Vabatahtlikust tegevusest saadav kasu ja väärtus
on mitmeti mõõdetavad. Vabatahtliku tegevuse
kaudu on võimalik saada uusi teadmisi, rakendada
olemasolevaid oskusi ja laiendada sotsiaalset võrgustikku, millega sageli kaasnevad uued või paremad töövõimalused, samuti isiklik ja sotsiaalne
areng. Aktiivsed, hoolivad, teadlikud ja vastutustundlikud inimesed moodustavad tugeva kodanikuühiskonna, mis on partneriks riigile. Sotsiaalselt
aktiivsed ja head kodanikud teevad lisaväärtusena
Eestis hinnanguliselt 2,7 miljardi krooni ehk 172
miljoni euro eest vabatahtlikku tööd aastas. Vaba-

abatahtliku tegevuse kaudu on võimalik
saada uusi teadmisi, rakendada olemasolevaid oskusi ja laiendada sotsiaalset
võrgustikku.

V
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2011. aasta jooksul
ärgitatakse
ühendusi
selgemalt läbi mõtlema
ja kaasama enam uusi vabatahtlikke, sest reaalselt
on praegu Eestis potentsiaalseid vabatahtlikke
kordades enam kui organiseeritult vabatahtlikuna
panustamise võimalusi.

Mida tähendab vabatahtlike aasta
Kaitseliidule ja selle eriorganisatsioonidele?
Kaitseliit on Eesti suurimaid organisatsioone,
mis koondab vabatahtlikke, Euroopa vabatahtlike
aasta puudutab iga kaitseliitlast, naiskodukaitsjat,
kodutütart ja noorkotkast. Kõigepealt tuleb välja
tuua aasta vabatahtliku kaitseliitlase ja naiskodukaitsja tiitli esmakordse väljaandmine selle aasta
veebruaris. Kuigi otseselt ei ole aasta ja sündmus
seotud, saab tunnustamisüritus aasta raames
kindlasti rohkem avalikkuse tähelepanu. Euroopas on kombeks vabatahtlike tunnustamine ja
esiletoomine, niisamuti soovitakse ka Eestis aasta
jooksul esile tuua erinevate valdkondade tublisid ja
parimaid vabatahtlikke.
Vabatahtlike aasta programm on jaotatud kuude
lõikes erinevate vabatahtliku tegevuse valdkondade vahel. Kaitseliidu tegevus haakub järgnevate
kuudega:
veebruar – hea koostöö kuu, kus keskendutakse
hea koostöö praktikatele. Kaitseliit saab esile tuua
Kaitse Kodu! 1/2011

Jaanuar – sissejuhatav avakuu

Vabatahtliku tegevuse programmid
Lisaks kindlale valdkonnale keskenduvatele kuudele viiakse aasta jooksul läbi mitmeid programme,
kus on võimalik kaasa lüüa.

Veebruar – hea koostöö kuu
Märts – spordikuu
Aprill – kohaliku arengu kuu
Mai – noortekuu
Juuni – riigikaitsekuu
Juuli – kultuurikuu
August – keskkonnakuu
September – professionaalse vabatahtlikkuse
ja ettevõtete vabatahtliku tegevuse kuu

Vabatahtliku tegevuse programm riigiametnikele

Vaba tahe

Faktid

EUROOPA VABATAHTLIKE
AASTA KAVA

Riigiametnikele mõeldud vabatahtliku tegevuse
programmiga luuakse avaliku sektori töötajale võimalus pikemaajaliseks vabatahtlikuks tegevuseks
mõne ühenduse juures. Vähemalt pooltel juhtudel
panustatakse vabatahtlikult professionaalseid
oskusi (õigusteenused, raamatupidamine, dokumendihaldus vms). Programmis saavad osaleda
Kaitseliidu palgalised töötajad, kui nad panustavad
oma oskusi mõne ühenduse heaks, kuid miks mitte
ka Kaitseliidus endas.

Oktoober – eakate ja sotsiaalvaldkonna kuu
November – siseturvalisuse kuu
Detsember – vabatahtliku töö väärtustamise
ning vabatahtlike tunnustamise ja tänamise
kuu

aitseliit on Eesti suurimaid organisatsioone,
mis koondab vabatahtlikke, Euroopa vabatahtlike aasta puudutab iga kaitseliitlast, naiskodukaitsjat, kodutütart ja noorkotkast.

K

Vabatahtliku tegevuse programm ärisektori
töötajatele
oma vastastikku kasulikku koostööd teiste ühenduste ja organisatsioonidega. Hea koostöö näited
tutvustatakse teistele ühendustele, et ka neid
innustada ja julgustada;
mai – noortekuu, kus esile tuuakse noored vabatahtlikud. Siinkohal saab tähelepanu pöörata
noortele kaitseliitlastele, kes tegutsevad noortejuhtidena, kuid mitte ainult. Kõik noored, kes
panustavad vabatahtlikult Kaitseliidu erinevate
eesmärkide saavutamisse, on selle kuu keskmes;

isaks kindlale valdkonnale keskenduvatele
kuudele viiakse aasta jooksul läbi mitmeid
programme, kus on võimalik kaasa lüüa.

L

juuni – riigikaitsekuu, mis peaasjalikult keskendubki Kaitseliidule. Tänu juunis korraldatavale
võidupüha paraadile on Kaitseliit ja Kaitseliidu eriorganisatsioonid avalikkuse tähelepanu all. Kuid
kaitseliitlased pole ainult sõdurid relvadega. Juunikuu vältel on Kaitseliidul võimalik ennast vabatahtlike aasta raames näidata palju laiapõhjalisema
organisatsioonina. Lisaks on paljud kaitseliitlased
ka riigikaitseõpetajad, kes noortes kaitsetahet
arendavad.
Et Kaitseliit on väga suur ja laialdaselt tegutsev
organisatsioon, võib ta leida kajastamist peaaegu
igal kuul, olenevalt organisatsiooni enda aktiivsusest.
Kaitse Kodu! 1/2011

Eraettevõtte töötajale suunatud vabatahtliku
tegevuse programmiga luuakse neile võimalus
pikemaajaliseks vabatahtlikuks tegevuseks mõne
ühenduse juures. Vähemalt pooltel juhtudel panustatakse vabatahtlikuna professionaalseid oskusi
(õigusteenused, IT, personalijuhtimine, kommunikatsioonitegevused vms). Selles programmis
saab Kaitseliit osaleda kogemuste jagajana, sest
nii malevates, malevkondades kui ka üksikkompaniides täidavad vabatahtlikud erinevaid professionaalsust nõudvaid ametikohti. Ka pole võimalusel
välistatud Kaitseliidu kaasamine programmi professionaali vastuvõtva organisatsioonina.
Auhindadega võistlused õpilastele
Koolides ja noorteorganisatsioonides korraldatakse õpilastele suunatud auhindadega võistlusi.
Iga võistkond loob endale ise pikemaajalise vabatahtliku tegevuse võimaluse mõne ühenduse juures
või kogukonna hüvanguks. Eesmärgiks on suurendada noorte kodanikuaktiivsust ja kujundada
vabatahtliku tegevuse harjumusi. Rõhutatakse
vabatahtliku tegevuse regulaarsust. Kaasa saavad
lüüa ka kõik kodutütred ja noorkotkad.
Olete kõik oodatud Kaitseliitu ja selle eriorganisatsioone esile tõstma ning ka ise vabatahtlikus
töös kaasa lööma! Aasta jooksul korraldatavatest
ettevõtmistest saab täpsema ülevaate siseministeeriumi kodulehelt (www.siseministeerium.
ee/evta2011) ja Vabatahtlike Väravast (www.vabatahtlikud.ee).
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Eeskuju

Puhkepaus baasväljaõppe IV moodulil Unikülas
2010. aastal. Pildil keskel
Aleksandra Zaverjuhha

Aleksandra Zaverjuhha
– pühendunud naiskodukaitsja
Tartu ringkonnast
Ukrainlanna Aleksandra Zaverjuhha on 32aastane Ukrainas sündinud, aga peaaegu kogu
elu Eestis elanud Eesti kodanik, kes liitus ligi
kümme aastat tagasi Naiskodukaitsega ja on
oma pühendunud hoiakuga kõigile eeskujuks,
panustades aega ja tahet kodumaa kaitseks.
„Eesti keeles on kaks sõna: isamaa ja kodumaa.
Ma saan täiesti aru, et isamaa on mul teises
kohas, aga kodumaa on siin,“ ütleb ta.
TAIVE KUUSE, nooremleitnant

T

artu Ülikoolis õppides mõistis Tallinnas
kasvanud Aleksandra Zaverjuhha, et tahabki
Tartusse jääda. Kui tudengitest sõbrad hakkasid järjest ülikooli lõpetama ja Tartust lahkuma,
hakkas Aleksandra otsima huviala, millega tegelda.
Ta nägi kuulutust, kus kutsuti tutvuma Naiskodukaitsega, ja otsustas minna. Kui aga nägi Kaitseliidu Tartu maleva staabis liikumas nii palju mehi,
ei julgenud sisse astuda, vaid läks mööda.

Kuidas Aleksandrast naiskodukaitsja sai
Umbes aasta pärast kutsus Naiskodukaitse taas
huvilisi kohtuma. Siis võttis Zaverjuhha sõbranna
10

Ilona Liloveri kaasa ja läks kohale. Tema soovile võtta
asju tõsiselt viitab seegi, et enne kohale minekut
püüdis ta internetist leida teavet selle kohta, millega
Naiskodukaitse tegeleb. Aastatuhande alguses oli
infot raske leida. „Oli lühike teade, et on korraldatud
Naiskodukaitse koormusmatk, aga ei mingit selgitust, et mis see koormus selle matka juures on või kes
on võitnud. Ei midagi rohkemat,“ meenutab tänane
naiskodukaitsja Aleksandra Zaverjuhha.
Tollel Naiskodukaitse lahtiste uste päeval tutvustas
Aleksandrale ja tema sõbrannale organisatsiooni
toonane Tartu ringkonna naiskodukaitsja, tänane
Kaitseliidu Kooli Naiskodukaitse kursuste koolitusspetsialist Nele Sarrapik. „Ta rääkis nii põnevalt, et otsustasime: jah, me tahame liituda.“ Kohe
kirjutasid Zaverjuhha ja Lilover liitumisavaldused.
Juba esimesel aastal käidi läbi Naiskodukaitse
baaskursus ja ka Kaitseliidu baasõppekursus. „See
Kaitseliidu kursus andis teadmise, mis organisatsioon see on, mis hakkab toimuma ja mismoodi
on inimesed kaasatud,“ meenutab Aleksandra ja ta
silmad löövad särama. „Nüüd saan väga hästi aru,
miks mehed, kes on ajateenistusest tulnud, vabal
ajal muust ei räägigi kui sõjaväest. Siis oli see ka
meie lemmikteema, millest võisime lõputult rääkida.“
Kaitse Kodu! 1/2011

ja järgneb,“ selgitab Aleksandra Zaverjuhha. Samas
on ta ka pisut õnnetu, sest ohvitseri auaste on
võtnud temalt võimaluse pühenduda reservväelasena üksuse sidespetsialisti ametile, mis oli tema
unistuseks Naiskodukaitsega liitumisest alates.

Impulss tegutseda oli antud nii tugev, et Aleksandra Zaverjuhha hakkas käima sõbrannaga igal
üritusel, kus oli võimalik käia, ja nii juhtuski, et
esimese aastaga jõudsid nad olukorda, kus kõik
esmased võimalused olid läbitud. Tekkis küsimus,
mis edasi saab.

Kuidas Naiskodukaitse Aleksandrat
muutnud on

Aleksandra tublidust märkasid organisatsiooniõed
ja ta valiti Naiskodukaitse Tartu ringkonna Tartu
jaoskonna aseesinaiseks.
Zaverjuhha ise aga valis endale eriala ehk nagu
ta ütleb: juhtus nii, et ta sattus koos sõbrannaga
esimesele staabiassistentide kursusele, mis Kaitseliidus korraldati. Kursusel olid koolitajad Erna
retke soomlastest kohtunikud ja osa õppetööd käis
inglise keeles. Hiljem käis ta ka Rootsis staabiassistentide kursusel ja temast saigi staabiassistent.
Nüüdseks on ta oma teadmisi ja oskusi rakendanud seitsmel aastal Erna retke staabis ja andnud
instruktorina edasi juba Kaitseliidu ülema kinnitatud õppekavaga Naiskodukaitse staabiassistentide
kursusel.

Aleksandra Zaverjuhha tunnistab, et kuulumine
Naiskodukaitsesse on tema elu ja iseloomu palju
mõjutanud ja muutnud. „Ma olin selline, kes pigem
puges omaette, Naiskodukaitse viis mind inimeste
hulka. Mitte et ma varem üldse ei oleks suhelnud,
aga see on olnud minu võimalus avardada suhtlemist nendega, kellel on minuga samad huvid,“
ütleb ta.

krainlanna Aleksandra Zaverjuhha on 32-aastane
Ukrainas sündinud, aga peaaegu kogu elu Eestis
elanud Eesti kodanik, kes liitus ligi kümme aastat
tagasi Naiskodukaitsega.

U

Tema teine huvi oli side. „Minu esimene eesmärk
Naiskodukaitsesse astudes oli õppida sidepidamist, hiljem tahtsin saada sideinstruktoriks ja selleks ma ka sain,“ räägib Aleksandra. Ta on käinud
Kaitseliidu Koolis nii instruktori kui ka treeneri
kursusel.

Aleksandra räägib veel kindlustundest, mis tekib
koos uute teadmiste ja kogemustega. Sellest,
kuidas ta tänu väljaõppele tuleb paremini elamisega toime. „Oluline on, et nüüd on olemas valmidus. Kui mind läheb vaja mõnes kriisiolukorras,
siis tean, et mul on oskused, mida saab rakendada,
ja seetõttu olengi valmis välja tulema. Ka hingelt
valmis,“ lisab ta. Tänu Kaitseliidu eriorganisatsiooni kuulumisele on ta leidnud endale ka töö:
Zaverjuhha kuulub Kaitseliidu valvemeeskonda.

Kirg õppida viis Zaverjuhha Võru Lahingukooli
ja reservohvitseri kursuse lõpetamise järel sai
temast lipnik. „Mul on väga hea meel, et ma seal
ära käisin, nüüd ma saan aru, kui mingi käsklus
antakse, et miks see antakse ja mis sellele eelnes

Kaitse Kodu! 1/2011

Aleksandra
Zaverjuhha ja
teised Tartu
naiskodukaitsjad trühvlite
valmistamise
õppepäeval

EHA JAKOBSON

EHA JAKOBSON

Aleksandra on kindel, et kui värskelt organisatsiooniga liitunud naiskodukaitsja on ise katsumusteks
valmis ja tahab eriala leida, siis ta selle ka leiab.
„Naiskodukaitse liige saab ise palju otsustada. Kui
ta mõistab, et see on tema õige koht, siis ta saab
väga palju teha enda arendamiseks,“ teab Alek-

Tartu ringkonna aastapäeval Alatskivil 2010. aastal

Eeskuju

EDA LEOLA

Mida Aleksandra Naiskodukaitses teinud on
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sandra. „Ma ei ole füüsiliselt nii vastupidav kui
mehed, kuid tänu tugevale erialasele väljaõppele
tean, kuidas saan riigikaitses kaasa rääkida.“
Küsimus, et miks peaks Eesti kodanik Eesti riigi
kaitseks valmis olema, ajab Aleksandra Zaverjuhha
pisut segadusse. Ta räägib taas kõigest, mida ta
juba oskab ja kui ta oskab, siis ta peab ju olema ka
valmis neid oskusi vastavas olukorras rakendama.
Kohustusest kõrvale hoidmise mõtegi on talle arusaamatu.

LEANE MORITS,
Naiskodukaitse Tartu ringkonna instruktor:

Mäletan Aleksandrat sellest ajast peale,
kui ise vabatahtlikuna Naiskodukaitse tegevusega liitusin. Ta oli minu jaoskonna
aseesinaine. Aleksandra ametiaeg jaoskonna aseesinaisena sai küll mingil hetkel
läbi ja algas siis uuesti, aga minu meelest
on ta kogu aeg olemas olnud, ta on alati
Naiskodukaitse jaoks aega leidnud ja mitte
ainult osalejana, vaid ka väljaõppe korraldajana.

Kuidas Aleksandra Eestit mõistab
Aleksandrale lähevad väga korda Naiskodukaitse põhimõtted, mille järgi toimetame, sellepärast on ta olnud ka Naiskodukaitse uue põhikirja parandaja ja täiendaja.
Seda just jaoskonna tasandi osas, mida ta
tunneb nagu oma taskut ja teab ka probleeme, mille peale igaüks võib-olla ei tule.
Aastate jooksul olen näinud, et Aleksandra
peale võib kindel olla. Kui ta on ennast kuhugi või midagi tegema lubanud, siis võib
ürituse korraldaja rahuliku südamega magada, teades, et kõik laabub.

Aleksandra Zaverjuhha elab Eestis ja mõistab selle
riigi riigikaitsepüüdlusi. Selline suhtumine peegeldub tema jutust. Kuid inimlikul ja ka rahvuslikul
pinnal ta pooli valima ei hakka. Tema seisukohalt
on kõige olulisem mõistmine. „Ma ei ole Eestist
pärit, aga ka minu perekonda on puudutanud
küüditamised ja mahalaskmised. Need ei ole ainult
EHA JAKOBSON

Aleksandra
Zaverjuhha on
pühendunud ja
mõtlik naiskodukaitsja, kes
teeb rohkem,
kui teda kiita
jõuab

Aleksandra Zaverjuhhale omistati kauaaegse töö eest staabiassistendina Erna
retke ja Utria sõjalis-sportlike võistluste
staabis Põhjamaade Rahuturvaveteranide
teeneterist (pronks).

eestlaste tragöödia. Kui palju on neid, kes on siia
tulnud sellepärast, et ise tahtsid? Meie pere küll
tuli, aga paljud saadeti sunniviisiliselt kinnistesse
linnadesse elama ja tööle. Sillamäele näiteks. See
ei olnud nende enda valik. Ma saan aru nendest
vanematest inimestest, kes osutusid elama riigis,
mille keelt nad ei pidanudki oskama, sest elasid
keskkonnas, kus seda vaja ei olnud. Samas saan ma
aru ka riigist, mis peab olema riik oma tunnustega.
See on väga raske olukord ja vajab rohkem mõistmist.“

leksandra on kindel, et kui värskelt organisatsiooniga liitunud naiskodukaitsja on ise katsumusteks valmis ja tahab
eriala leida, siis ta selle ka leiab.

A

Pärast mõningast pausi on Aleksandra taas Naiskodukaitse Tartu ringkonna Tartu jaoskonna aseesinaine. „Olen väga rahul nendega, kes on praegu
Naiskodukaitsega liitunud. Nad on teotahtelised,
reipad, pühendunud,“ kirjeldab ta oma jaoskonda.
„Naiskodukaitsesse on alati oodatud need, kes
tahavad millegagi hakkama saada, tunda end
vajalikuna. Need, kes on huvitatud riigikaitsest,
on alati teretulnud,“ lisab Aleksandra Zaverjuhha
kõigile huvilistele julgustuseks.
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Tõrva lumelinn
valmis kaitseliitlaste abiga

Eelmise aasta lõpul võeti Kaitseliidu Valgamaa malevasse vastu 27 liiget
ning kuulutati välja Valgamaa maleva aasta kaitseliitlane ja aasta naiskodukaitsja. Kui veebel Kristo Tamm oli andnud käskluse „Valvel!“, andsid uued
kaitseliitlased Valga maavanema, Helme vallavanema, Kaitseliidu Valgamaa
maleva pealiku ja staabiülema ning staažikamate kaitseliitlaste, naiskodukaitsjate ja külaliste ees pühaliku tõotuse.

Tõrva noored ja paljud täiskasvanudki
tulid tuulisest ilmast hoolimata 13.
jaanuaril ühiselt lumelinna ehitama.
Loosi tänava väljakul oli lumi eelnevalt kuhilatesse lükatud ja nendest
kuhilatest hakkasidki 25 võistkonda
lumekujusid voolima. „Kui eelmisel
talvel näitasid ettevõtmises osalenud,
milline on nende unistuste Tõrva, siis
tänavu oli teemaks stiilipidu,“ ütles
Tõrva kultuurimaja kunstiline juht Külli
Alumäe.

Ootusärevus kasvas, kui maleva staabiülem kapten Tõnis Org hakkas ette
lugema aastapäevaks välja antud käskkirju. Anti välja Valgamaa maleva auväärseimad tunnustused: Valga ringkonna aasta naiskodukaitsja tiitli pälvis
nooremseersant Jaana Ukkur ja Valgamaa maleva aasta kaitseliitlase tiitel
omistati lipnik Marko Tiirmaale.
Kaitseliidu keskjuhatuse otsuse põhjal anti eriklassi teenetemedal Tõnis
Balodisele ja Jaan Balodisele. II klassi teenetemedal Leo Libovile ning III klassi
teenetemedal vanemseersant Rauno Rätsepale, nooremseersant Tõnu Kõrgessaar-Arule, Louis Ladvale, Meelis Mehinele, Eero Dorchile, Märt Kikkasele ja Anton
Dontsovile. Kaitseliidu ülema tänukirja kohusetundliku ja eeskujuliku teenistuse
eest said 17 Valgamaa maleva kaitseliitlast. Valgamaa maleva teeneteristi I
klass anti nooremseersantJaana Ukkurile ja kapral Andrus Sumbergile. Tänukirja
kohusetundliku ja aktiivse tegevuse eest malevas sai 23 kaitseliitlast. Ka Valga
üksikkompanii pealik nooremseersant Kaimo Vahtra tunnustas paljusid kaasvõitlejaid.

Uudised

Valgamaa aasta kaitseliitlane
on Marko Tiirmaa ja aasta
naiskodukaitsja Jaana Ukkur

Lumelinn sai täis erinevas stiilis
rajatisi. Populaarsed olid kassi- ehk
jäneseaasta temaatikaga lumeskulptuurid, kuid kerkisid ka Egiptuse püramiidide koopiad, kuju võtsid kilpkonnad
ja kingakesed. Oluliseks peeti rajada
selliseid ehitisi, millel on võimalik
hüpata, ronida ja joosta või millelt saab
suuskade ja kelkudega alla lasta.
Lumelinna ehitamine kestis terve päeva. Linnak avati ilutulestiku valgel kella
seitsme ajal õhtul, siis autasustati ka
parimaid projekteerijaid, nõustajaid ja
ehitajaid.
Lumelinna ehitamisele aitasid kaasa
Lõuna-Eesti päästekeskus ja Kaitseliidu Valgamaa malev. Kaitseliitlased
ja naiskodukaitsejad valmistasid ning
pakkusid lumelinna ehitajatele sooja
teed ning maitsvat suppi. Toitlustamisega olid seotud Helme üksikkompanii
pealik nooremleitnant Heldur Tellmann,
veebel Andrus Kask, kapral Andrus
Poola, Naiskodukaitse Tõrva jaoskonna
esinaine Eha Salu ning naiskodukaitsjad Tiina Purga ja Evelin Tamm.

Valgamaal mälestati langenud kangelasi
Kogu Eestis tähistati 3. jaanuaril Vabadussõjas kätte võideldud relvarahu aastapäeva.
Valgas Metsa tänava kalmistul asuva mälestuskivi juures mälestati Vabadussõjas langenud kangelasi. Mälestussamba jalamil seisis Kaitseliidu Valgamaa maleva liikmetest
auvahtkond. Kohal olid noorkotkaste ja kodutütarde ning Valga maakonna päästeteenistuse ja politseijaoskonna esindused. Kaitseliidu Valgamaa maleva pealik kapten
Rein Luhaväli, maavanem Margus Lepik, linnapea Ivar Unt jt asetasid samba jalamile
pärjad ja lillekorvid.

Auvalve Tõrva
gümnaasiumi
pargis oleva
Vabadussõja
mälestussamba
juures

Relvarahu aastapäeva tähistati Otepää üksikkompanii pealiku vanemseersant
Aleksander Mõttuse eestvedamisel ka Otepääl kiriku lähistel kõrguva mälestussamba
jalamil ning Helme üksikkompanii pealiku nooremleitnant Heldur Tellmanni algatusel
Tõrva piirkonnas asuvate Vabadussõja mälestusmärkide juures. Pärjad asetati Tõrva
gümnaasiumi pargis paikneva Vabadussõja mälestussamba jalamile, Roobe lahingus
hukkunute ühishauale ja Ala kiriku lähedal asuva vabadusvõitlejate mälestusmärgi
juurde.
Tekstid ja fotod: VELLO JASKA, Kaitseliidu Valgamaa maleva teavituspealik
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Kaitseliidu Põlva malev
paneb mullu õpitud
teadmised proovile
Tagasivaade aastale 2010 ja etteruttav
pilguheit maikuus korraldatavale „Kevadtormile“
kinnitavad et Põlvamaa kaitseliitlastel ei ole
aega igavust tunda.

M

2010. aasta kõige töisem periood algaski juunikuus.
Hea kogemuse andis Põlva kaitseliitlastele „Baltops
2010“, millele järgnes osalemine võiduparaadil ja
võidutule toomine maakonda. Tartu ja Põlva kaitseliitlased pöördusid tänavu mäletatavasti tagasi
juurte juurde ehk toimetasid võidutule maakondasse tsiklikolonni saatel. „Tule üleandmisele eelnenud maakaitsepäev Värskas kujunes aga kohalikele
tõeliselt menukaks, seda ei suutnud rikkuda isegi
hootised vihmahood,“ meenutab kapten Ivask.

Praegu peamiselt „Kevadtormi“ ettevalmistusega
tegelev Kaitseliidu Põlva maleva staabiülem kapten
Meelis Ivask ei varja eelmisele aastale tagasi vaadates ilmselget rahulolu: kõik, mis kavas oli, tehti
võimetekohaselt hästi. „Aastakava oli seejuures
tihe. Nii staabitöötajatel kui ka vabatahtlikel,“
rõhutab kapten Ivask.

Maakaitsepäeva õnnestumisele panid lisaks Kaitseliidu Põlva malevale õla alla piirivalvurid, politseinikud ja päästetöötajad, kes tutvustasid oma
tegevust ja erivahendeid. Muusikalist vaheldust
pakkus Liisi Koikson. „Põlva malev etendas ka
näidislahingu ehk patrulli sattumise varitsusele
ja tulepositsiooni hõivamise. Kärtsu, mürtsu ja
suitsu oli kõvasti ning publikule see meeldis,“ kirjeldab kapten Ivask.

Mis kavas oli, tehti võimetekohaselt

„Baltops 2010“ andis võimsa kogemuse

Staabitöötajad läbisid 2010. aastal staabikoosseisu
täiendõppe Tartus, mis viidi läbi Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ja kõigi Kaitseliidu Lõuna-Eesti
malevate koostöös. Läinud suve hakul korraldati ka
riigikaitselaagrid üldhariduskoolide õpilastele. Kui
varasematel aastatel olid need tavaliselt maikuu
keskpaiku, siis tänavu juunikuus eksamiperioodi
vahel. „Ja õnnestunult, kui uskuda õpilastelt saadud
tagasisidet. Rahul oldi nii väljaõppeprotsessi kui ka
sellega, et laagripäevad jäid varasuvisele soojemale
ajale,“ märgib kapten Ivask.

Juunikuine „Baltops 2010“ andis vägeva kogemuse
Põlva maleva võitlusgrupile. Läbi harjutati kõik
lahinguliigid, mida läks vaja Ameerika Ühendriikide merejalaväelastele vastutegevuse pakkumiseks.

AARE LEPASTE
ullust väljaõppeaastat jäävad meenutama
osalemine „Baltopsil“ ja reservõppekogunemine, väärikaimaks saavutuseks kujunes
Erna retke võit. Lisaks sellele oli aasta 2010 täis ka
muid tegevusi ja toimetamisi.

AARE LEPASTE

Reservõppekogunemine on lõppenud, ees ootab
„Kevadtorm“.

„Varitsus, patrull, viivitus – kõike lihviti viimase
piirini. Võitlusgrupile anti üsna suur vastutusala, kus nad tegutsesid täiesti iseseisvalt. Ja peab
ütlema, et ameeriklastel seal lihtne ei olnud. Vastase luuregruppe võeti maha ridamisi. See näitab
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meie väljaõppe head taset,“ räägib kapten Ivask,
kelle sõnul oli see maleva lahingugrupile senistest
mastaapseim õppus.

Seda, mitu halli karva lahingukompanii reservõppekogunemine (RÕK) staabiülema kapten Meelis
Ivaski enda parukasse lisas, ei soostu mees ütlema,
küll aga tunnustab ja avaldab aasta töömahukaima
õppuse korraldamise eest kiitust maleva väljaõppeülemale kapten Janel Säkile. „Kapten Säkk oli
see, kelle kanda oli väljaõppeplaani koostamine,
maa-alade väljavalimine ja ka kõikide vajalike kokkulepete sõlmimine,“ sõnab kapten Ivask.

AARE LEPASTE

Reservõppekogunemisel oodatust vähem
osalejaid

Kompaniipealik nooremleitnant Raivo Pehk käsku
andmas

„Kuigi Kaitseliidus pole malevad varustusega täielikult komplekteeritud, saame seda laenata teistest
malevatest. Tänu sellele läksime välja täpselt sellise varustustasemega, nagu peakski tegelikkuses
olema,“ sedastab maleva väljaõppeülem kapten
Janel Säkk ja lisab, et kui varustust saab laenata,
siis isikkoosseisu paraku mitte. Esimesele etapile
oli kutsutud 40 osavõtjat, formeeriti aga vaid 25.
Samasuguseks kujunesid osalust peegeldavad arvnäitajad ka teisel ja kolmandal etapil ehk tulemata
jäid peaaegu pooled kutsutuist. Kui aga silmas
pidada seda, milliseks kujunes olukord formeerimisel, oli oodatust vähesem osavõtt isegi hea.

AARE LEPASTE

Sakala malevaga koostöös korraldatud RÕK viidi
läbi kolmes etapis. Septembris sai Kaitseliidu õppekeskuses Kirnas teoks esimene etapp, mis oli suunatud ohvitseridele ja allohvitseridele, järgnevad kaks
etappi oktoobris ja novembris olid mõeldud juba
kõigile õppekogunemisele kutsutuile. Oktoobris
kogunesid Põlva maleva võitlejad Võrumaale Nursi
polügoonile, novembris olid nii Sakala kui ka Põlva
kaitseliitlased viiepäevasel ühisharjutusel Tapal.

„Köögikombainid“ on töös: peagi saab väliköögis valmis
maitsev lõunasöök

Osalusest kõneldes kortsutab kapten Säkk siiski
kulmu. „Seda on vähe. Ja mind ei lohuta seejuures ka teiste malevate ja kaitseväe kogemus, mis
jääb enamasti samasse suurusjärku. On selge,
et õppekogunemine ei saa ära ei jääda, kuid teha
seda väiksema koosseisuga ja täita seejuures täies
mahus kõik püstitatud eesmärgid pole just kergete
killast ülesanne,“ põhjendab Säkk.
Kaitse Kodu! 1/2011

AARE LEPASTE

„Probleemid formeerimisel, mis oli kavas läbi viia
täpselt sellisena, nagu on ette nähtud, ilmnesid juba
esimesel etapil, kahest järgmisest rääkimata. Põhjus
on lihtne: meid kummitab tõeline ruumikitsikus,
mida proovisime lahendada hoovile püstitatud
suurte telkide kasutuselevõtuga, kuid isegi siis tükkisid mehed üksteisele jalgu jääma,“ selgitab kapten
Säkk, kelle sõnul puudus ka formeerijatel tegelik
kogemus sellise hulga isikkoosseisu vastuvõtmiseks. „Igal juhul saime tänu õppekogunemisele
väärt kogemuse, millest õppida ja teha järeldusi, et
edaspidi kulgeks formeerimine kiiremini ja suurte
tõrgeteta,“ toob kapten Säkk välja positiivse külje.

Kolonn rännaku ootel
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sust,“ lisab major Sütt. Aasta tagasi lõpetas sama
võistkond Erna retke kaheksandana.

AARE LEPASTE

Reservõppekogunemine on
alanud. Formeerimispunkt on
tööhoos

Liigselt detailidesse laskumata sujus RÕK plaanipäraselt alates ohvitseridele ja allohvitseridele
suunatud väljaõppest ja lõpetades reakoosseisule
püstitatud ülesannete täitmisega. „Küll jõudsin
ma esimesest etapist kokkuvõtteid tehes järeldusele, et Kaitseliidu Kooli kaasamine pole edaspidi
otstarbekas. Malevatel on piisavalt võimekust, et
korraldada kõik iseseisvalt,“ sõnab kapten Säkk.
Ta on veendunud, et 2011. aastal Põlvamaal korraldataval „Kevadtormil“ kaasa lööv Põlva maleva
lahingukompanii ei pea seal silmi maha lööma.
„Selles osas täitis RÕK oma eesmärgi täielikult.
Erialaväljaõppe läbiviimiseks kaasatud ja valdavalt
kaitseväes teenivad instruktorid andsid endast
parima, mis väljendus ka õppuste praktilises osas.
Pidades silmas, et teine etapp viidi läbi Nursis ja
kolmas Tapal, saime ka väärt rännakukogemuse.“

Väärikaim saavutus oli Erna retke võit
Aasta märkimisväärseim saavutus jääb Kaitseliidu
Põlva maleval augustikuusse, mil maleva esindus
koosseisus Kauri Kütt, Lauri Lutsar, Olavi Ottas ja
Andrei Svištš hõivas kõrgeima poodiumikoha maailma ühel raskeimal sõjalisel võistlusel Erna retkel.
Teise koha võitnud Scoutspataljoni tiimis lõi kaasa
Põlva maleva kaitseliitlane Martin Mõtsar.

apten Janel Säkk on veendunud, et 2011.
aastal Põlvamaal korraldataval „Kevadtormil“ kaasa lööv Põlva maleva lahingukompanii ei pea seal silmi maha lööma.

K

Põlva maleva pealik [ajakirja trükkimineku ajaks
juba Kaitseliidu peastaabi operatiiv- ja väljaõppeosakonna ülem] major Tarmo Sütt sedastab,
et tänavuse Erna retke põhjal võib kõhklematult
öelda, et Põlva mehed on parimad. „Just meie kaitseliitlaste osalusel hõivati poodiumi kaks kõrgeimat kohta,“ tunnustab major Sütt. „Esikoht sellisel
võistlusel on ülikõva sõna. Esikoht neljaliikmeliselt võistkonnalt, kellest kaks noorimat pole isegi
ajateenistust läbinud, näitab Kaitseliidu väljaõppe
kõrget taset ja meie instruktorite professionaal16

Erna retke võidukasse nelikusse kuulunud Kauri
Kütt ja Andrei Svištš tegid puhta töö ka Kaitseliidu Põlva maleva korraldatud lahingupaaride
patrullvõistlusel „Must kotkas“, ja seda kolmandat aastat järjest. Kuni 40 km pikkuse retke
käigus tuli lahingupaaridel vastata viktoriiniküsimustele, liikuda „miiniväljal“ ja motoriseeritud
patrullis, astuda vastasega tulevahetusse, lasta
õhkrelva ja vibu, edastada teade morsetähestikku
kasutades ja läbida takistusriba. Retk algas Savernast ja lõppes Põlva paisjärve ääres ning sellel
osales 14 täiskasvanute ja seitse noorkotkaste
võistkonda.

Olulisim ülesanne on „Kevadtorm 2011“
Põlva maleva tänavune olulisim ülesanne on osalemine maleva vastutusalal korraldataval kaitseväe suurõppusel „Kevadtorm“. Ettevalmistustöö
selleks on alanud. Juba tutvustatakse õppuste
kava omavalitsusjuhtidele, et Põlvamaal algavad
manöövrid sujuksid tõrgeteta ega tuleks siinsetele
elanikele üllatusena.
9. detsembril 2010 peeti Kaitseliidu Põlva malevas
„Kevadtormi 2011“ tsiviil-sõjalise koostöö (CIMIC)
töögrupi esimene kohtumine õppuse alale jäävate
kohalike omavalitsuste, Riigimetsa Majandamise
Keskuse (RMK) ja politsei esindajatega.
„Kevadtormi 2011“ CIMIC-grupi ülem nooremleitnant Merje Meerits ja CIMIC-grupi liige kapten
Priit Rööp tutvustasid õppuse kontseptsiooni ning
jagasid teavet õppuse aja, alade, tegevuse, sõdurite,
relvastuse ja tehnika kohta. Kohalikele omavalitsustele anti mõtlemisainet kitsaskohtade väljatoomiseks, kahjude tekkimise võimaluse vähendamiseks
ja ettepanekute tegemiseks koostööks kohaliku
elanikkonnaga võimalike kahjude likvideerimisel.
Ka pakuti välja idee tutvustada külapäevadel
kaitseväe relvastust ja varustust ning meeleolu
loomiseks kaitseväe orkestri esinemist. Kapten
Rööp pakkus välja ka rändnäituse „Vabaduse kullakoormad“, milline võiks liikuda „Kevadtormiga“
hõivatud ala suuremaid asulaid mööda.
Kohalike omavalitsuste esindajad said tutvuda
ka „Kevadtormi 2011“ kaardiga, kuhu olid peale
kantud üksuste paiknemised ja kavandatavad
manöövrid.
Aasta kolmandal nädalal alustas CIMIC-meeskond kohtumisi õppuse alale jäävate kohalike
omavalitsuste ja teiste osapoolte esindajatega,
et kuulata ära nende arvamused ja ettepanekud
õppuse edukaks läbiviimseks. Ühtlasi tehti algust
ka kokkulepete sõlmimisega õppusealade kasutamiseks.
Kaitse Kodu! 1/2011
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VELLO JASKA

Otepää üksikkompanii õppeklassis
korraldati ühisseminar, mille teema
oli noorte vaba aja
sisustamise ja nende aktiviseerimise
võimalused

Noorte kaasamiseks
on Valgamaa koostöövalmis
VELLO JASKA,
Kaitseliidu Valgamaa maleva teavituspealik

K

aitseliidu Valgamaa maleva pealiku kapten
Rein Luhavälja algatusel korraldati Otepää
üksikkompanii õppeklassis Kaitseliidu ning
maakonna teiste jõustruktuuride esindajate ja
ümberkaudsete omavalitsuste juhtide ühisseminar, kus räägiti sellest, mis on Kaitseliidu Valgamaa
maleval Otepää piirkonnas koostööpartnerite toel
noorte kaasamiseks ja nende aktiviseerimiseks ära
tehtud. Maleva noorteinstruktor nooremseersant
Kaimo Vahtra märkis, et kõik põhilised koostöövormid on kasutamist leidnud.
Tõsteti esile möödunud aastal Otepää piirkonnas
korraldatud üritusi (Kaitseliitu tutvustav päev
Pühajärve põhikoolis, Naiskodukaitse Otepää jaoskonna asutamine, lastekaitsepäev Otepää gümnaasiumis jne). Kaitseliidu Valgamaa maleva esindajad
aitasid sisustada Aakre külapäeva ja osaleti ka
Sangaste valla spordipäeval. Palupera valla esindajad ütlesid, et nende meelest läks korda Kaitseliitu
tutvustav päev Palupera põhikoolis, ning nad tunnustasid neid kaitseliitlasi, kes osalesid küladevahelisel jalgpalliturniiril. Meeldejäävaks osutus ka
Kaitseliitu tutvustav päev Nõuni kultuurimajas.
Tähtsaim noorkotkastele ja kodutütardele elamusi
pakkunud üritus oli riigikaitselaager. Valga maavanem Margus Lepik rõhutas, et lastes tuleb huvi
Kaitseliidu vastu äratada just ürituste abil. PiirKaitse Kodu! 1/2011

kondlikke laagreid võiks korraldada rohkem. Sama
mõtet toetasid ka Puka vallavanem Heiki Kadaja,
Nõuni kultuurimaja juhataja Kalev Lõhmus jt. Arutelu käigus koorus välja tõsiasi, et juurde oleks vaja
vabatahtlikke noortejuhte. Naiskodukaitse Otepää
jaoskonna liige Rita Pärnik ütles, et kodutütarde

T

ähtsaim noorkotkastele ja kodutütardele elamusi
pakkunud üritus oli riigikaitselaager. Piirkondlikke
laagreid võiks korraldada rohkem.

juhte võib veel leida, kuid asjalikke noorkotkaste
juhendajaid on väga raske saada. Valgamaa Omavalitsuste Liidu esimees Madis Gross arvas, et selle
probleemiga tuleks pöörduda koolijuhtide ühenduse poole.
Valga politseijaoskonna komissari Tõnu Kürsa
sõnul koostatakse politseijaoskonnas iga aastal
ennetusürituste kava. „Koostöös maakonna teiste
jõustruktuuridega on hõlpsam selles kavas ettenähtut ellu viia,“ märkis ta. Sama seisukohta väljendas ka Valgamaa päästeosakonna juhataja Alar
Roop. „Päästeosakond on igasuguseks koostööks
valmis,“ tõdes Roop.
Kapten Luhaväli andis teada, et 2011. aasta Eesti
Vabariigi aastapäeva, maakaitsepäeva ja maleva
aastapäeva põhiüritused on kavas läbi viia Otepää
üksikkompanii vastutusalal.
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Utria dessant 2011

Eesti militaarspordis peaaegu
juba legendi staatuse saavutanud Järva maleva esindusvõistkonna liikmed leitnant Indrek
Reismann (paremal) ja nooremleitnant Aare Kabel on Utria
dessandi stardis juba 11. korda.
Võistkonna tänavune võit jääb
leitnant Reismannile meelde
aga eriti magusana ja seda just
võistlust ilmestanud keeruliste
ilmaolude tõttu

Kogemus ja keerukad ilmaolud aitasid

Järva maleva Utria võiduni
Tänavu 7. ja 8. jaanuaril 13. korda korraldatud
ja ekstreemsete ilmastikuolude poolest silma
paistnud Utria dessandi võitis Kaitseliidu
Järva maleva I võistkond. Sama tiim on Utrial
võidurõõmu maitsnud ka 2002. ja 2004. aastal.
ALO AASMAA*

S

tardis olnud 22 võistkonnast lõpetas raske
võistluse 18, neist 13 olid Kaitseliidu esindused. Võistlejad liikusid Sakalt Kohtla-Järve,
Jõhvi ja Tammiku kaevanduse ning Sõtke jõe oru
kaudu Sinimägedesse.

Legendaarsed järvakad
Eesti militaarspordis peaaegu et juba legendi staatuse saavutanud Järva maleva esindusvõistkonda
kuulusid leitnant Indrek Reismann, nooremleitnant Aare Kabel, kapral Margus Laanep ja reamees
Mati Tatrik, kes lisaks Utrial triumfeerimisele on
korduvalt edu saavutanud ka Erna retkel ning teistel Eestis korraldatavatel patrullvõistlustel.
Ekstreemsetes ilmastikuoludes peetud võistlusel
pääses maksvusele järvakate kogemus: nii noorem-

leitnant Kabel kui leitnant Reismann olid tänavu
stardis juba 11. korda, ka reamees Tatrik ega kapral
Laanep ei läinud võistlusrajale esmakordselt.
Võistkonna kapteni leitnant Indrek Reismanni
sõnul jääb tänavune, tema sõnul eriti magus võit
kauaks meelde just võistlust ilmestanud keeruliste
ilmastikuolude tõttu. „Lumi ja tuisk tegid Utria
küll raskeks, kuid andsid samas võistlusele värvi
ja ekstreemsust,“ lausus leitnant Reismann, kelle
sõnul on nende võistkonnale rasked tingimused
alati sobinud.
Reismanni sõnu kinnitas ka nooremleitnant Aare
Kabel, kes tunnistas juba rajal olles, et lumi ja tuisk
muutsid tänavuse Utria dessandi meeldejäävamaks. „Ilm on väga ilus, nii ilusa ilmaga Utriat ei
mäletagi,“ lausus Kabel võistluse lõppetapil, andes
märku, et ta ei lase ennast häirida härmas habemest ega öö läbi lõõtsutanud tuisuiilidest.

Enam kui 30 tundi tuisuilma
Stardijärjekorras esimesed võistkonnad said rajale
ööl vastu reedet kell kaks ja jõudsid lõppjooksu
suusatamise ning tõelise „haamri“ pannud tõusust
täisvarustuses ülesronimise (või pigem siiski roo-

* Artikli autor Alo Aasmaa tegi Utria dessandi kaasa Kaitseliidu Järva maleva II võistkonnas.
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Võistluseks valmistusin pisut ekstreemselt. Nädalpoolteist enne Utriat kontrollisin, kui hea on minu
füüsis, ja läksin jala Antslast Võrru (40 km). Õhtul
kell viis hakkasin astuma. Maa oli paksu lume alla
mattunud, selles sumpamine oli paras trenn nii jalgadele kui ka kogu kehale. Et jõuvarud siiski kokku
kuivasid, otsustasin Sõmerpalus teekonda mööda
autoteed jätkata. Öösel kella kolme paiku olin õnnelikult matka lõpetanud ja Võrru jõudnud. Militaar-sportlikel retkedel osalesin juba noorkotkana,
alustades kohalikust Karula matkast kuni Mini-Ernadeni. Nii ma poisikesest meheks sirgusingi. Enne
Utria dessanti võistkond koos ei harjutanud, igaüks
tegeles endaga individuaalselt.
Võistlus oli raske – rada oli justkui kilomeetritepikkune takistusriba, kus takistuseks suur tuul, mis
keerutas lagendike peal lund nagu piitsaga. Aga
kui oled läbinud esimese rajalõigu, siis teisel on
juba parem, paned nagu põder mööda metsi ringi.
Laskmine nurjus mul totaalselt. Võistkonnakaaslastel läks õnneks hästi. Lumes vajumine, ebapüsiv
asend, väsimus – see kõik loeb. Oluline on säilitada tasakaal ja tugev närv. Kõige paremini tuli välja
päästeülesanne, kus tuli hävitada vaenlase kuulipildujapesa kortermajas.

Ilmastikuolude ekstreemsusest annab aimu tõsiasi, et Järva maleva võistkonnad pidid juba võistluspaika sõites Tallinna-Narva maanteel tuisuvallidesse kinni jäänud auto inimjõul välja tõstma
ja bussijuhi pilk paistis isegi Eesti esimaanteel
tee jälgimise asemel aina enam kinnistuvat GPSi
ekraanile, sest vahepealsetes tormiilides ja lakkamatus tuisus kadus tee lihtsalt paksu tuisumassi
ära ning väljas oli tee telgjoone asemel näha vaid
ühtlast valget lund.
Torm ja tuisk polnud vaibunud ka võistluse ajaks ning
põhjustasid suurt peavalu mitte ainult enam kui 30
tunniks võistlusrajale siirdunud võistkondadele, vaid
ka korraldajatele ja võistkondade esindajatele, tehes
ligipääsu kontrollpunktidele väga keeruliseks. Ühe
kontrollpunkti pidid korraldajad koguni tühistama,
sest kohtunikel polnud võimalik sinna ülesannet ette
valmistama pääseda – ainus liikumisvahend, millega
kinnituisanud teedel ka paksu lumevaiba all olevatel
põldudel liikuda sai, olidki suusad.

Utria dessandil 13. koha saanud Kaitseliidu
Võrumaa maleva võistkonna liige, 19-aastane malevlane HARRY HÄRRA:

Utria dessant 2011

mamise) järel finišisse
Sinimägedes pisut enne
laupäeva keskpäeva,
Koht
Võistkond
olles seega rajal olnud
ligemale 34 tundi ja
I
Järva maleva I
läbinud suuskadel kuni
II
Vahipataljon
70 kilomeetrit. Lisaks
IIi
Harju maleva II
orienteerumisele
ja
vastutegevuse
eest
hoidumisele tuli võistkondadel tavapäraselt jõuda
õigeaegselt kontrollpunktidesse ning täita seal
erinevaid sõdurioskusi nõudvaid ülesandeid alates
laskmisest ja esmaabi andmisest kuni kannatanu
leidmise ja hoonest väljatoomise ning militaarajaloo ja mineerimisvaldkonna tundmiseni.

2011. aasta Utria
dessandi võitjad

Võistleja arvamus

Faktid

Utria dessant on talvine patrullvõistlus, millega meenutatakse Vabadussõja sündmusi, kui
Eesti meredessantpataljoni 400 merejalaväelast ja Soome vabatahtlike pataljoni 600
võitlejat tegid 1919. aasta 17. jaanuaril Eesti
mereväe alustelt eduka dessandi Utria randa.
Dessandist osavõtnud etendasid olulist osa
Narva vabastamisel ja Punaväe riismetest
puhastamisel.

Meeskonnavaimu tundsin võistluse lõpul, kui olin
päris ribadeks ja paras vingats ka. Tundsin, et olin
siiski teistest tunduvalt nõrgem. Võistkonnakaaslased aitasid mäkketõusul tohutult palju. Ei saa tänamata jätta ka kisakoori, kes lõpumäe otsast meile
alla karjus, et me oma vedelad, väsinud ihuliikmed
mäest üles veaksime.
Järgmisel aastal samal ajal olen ajateenistuses. Loodan, et saan seal omajagu rännakuid kaasa teha.
Senikaua aga taastun ja lasen tervisel kosuda, sest
rännakule järgnenud liigesevalu annab tunda, nii et
pisara võtab silma. Kuid hea tunne on, sest meeskond oli nagu visa mootor, mis edasi küttis.

esti militaarspordis peaaegu et juba
legendi staatuse saavutanud Järva maleva
esindusvõistkonda kuulusid leitnant Indrek
Reismann, nooremleitnant Aare Kabel, kapral
Margus Laanep ja reamees Mati Tatrik.

E

Järvakatel järelkasv olemas
Tänavune rekordiline lumekogus tegi keeruliseks
kõigi võistkondade elu, kuid ennekõike said raskusi tunda stardijärjekorras eespool rajale lähetatud ning need, kes otsustasid mitte kasutada
juba konkurentide poolt sisse lükatud suusajälge
ja nautisid ise vajumist suuskadega paremal juhul
poolde säärde, enamasti siiski sügavamale. Kohati
oli lumi lausa nii paks, et kukkumise järel oli tõsine
katsumus enda püstiajamine, sest kandev pinnas
oli sügaval lume all ning muidu truult ja ustavalt
teeninud suusakepid vajusid ka poolenisti sügavasse lumme.
Kaitse Kodu! 1/2011

„Mul on ülihea meel meeste ja võidu üle, sest me
olime ju ea poolest kindlasti vanim võistkond,“ kinnitas võistkonna kapten leitnant Indrek Reismann.
Kuid järvakatel on ka järelkasv olemas. Tema sõnul
on ka Järva maleva II, valdavalt noortest koosneva
võistkonna 12. koht ülikõva tulemus. „Seersant
Urmas Kõonurm võttis uued poisid, noored tegijad, et tuleks järelkasvu. Poisid said väga hea kogemuse ja seersant Kõonurmele suur tänu, et ta selle
ette võttis,“ ütles leitnant Reismann. Järva maleva
teise võistkonda kuulusid seersant Urmas Kõonurm, Alo Aasma, Toomas Karu ja Taavi Unt.
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Rämpspost:
kuidas seda ära tunda?
Rämpspost ehk teisisõnu spämm on soovimatu
reklaam, mida saadetakse suvaliselt valitud
inimestele, kes ei ole seda endale tellinud.
Võrguseadmete tootja Cisco andmetel
saadetakse iga 24 tunni jooksul 360 miljonit
sellist e-maili.
KUIDO KÜLM

A

rvatavasti olete kõik leidnud oma postkastist
e-kirju, kus teile pakutakse midagi müüa, nt
Viagrat või muid ravimeid, mis öeldavasti
on teile väga vajalikud, kuid mille vastu te ise pole
vähimatki huvi üles näidanud. See on rämpspost,
mis tuleb välismaa pakkujatelt ja enamiku sellisest
prahist korjavad rämpspostifiltrid tavaliselt välja.
Aga samas võib seesugust soovimatut reklaami
teie postkasti potsatada ka meie oma kodumaalt.

Spämm ja skämm
Tegelikult ei tohi teid selliste asjadega tülitada,
spämmimine on seadusega keelatud. Tähtsaim
seadus, mis reguleerib rämpsposti saatmist ja
saamist, on võlaõigusseadus (§ 60), lisaks sellele mõned sätted tarbijakaitseseadusest. Aga
rämpsposti saatjaid see ei huvita ja nad spämmivad edasi.

atuke kavalamat sorti õngitsemiskirjad
on maskeeritud, nagu tuleksid need
mõnelt teie teenusepakkujalt. Näiteks
teavitab justkui Facebook.com, et peate muutma oma paroole.

N

Teine tüüp e-maile, mis päris tihti teie postkasti
potsatavad, on õngitsemismeilid ehk skämm. Te
olete kindlasti saanud kirju, milles teatatakse,
et olete võitnud mitmeid miljoneid eurosid ning
nende kättesaamiseks peate saatma oma andmed
ja ka teile kuuluva krediitkaardi numbri. Need
andmed satuvad tavaliselt kuhugi andmebaasi,
millega küberkriminaalid mustal turul äritsevad.
Sellised e-kirjad on tavaliselt lihtsakoelised, neid
tuleks ignoreerida ja lihtsalt kustutada, mitte
hakata unistama, et õnn ongi õuele tulnud.

et peate muutma oma paroole või teatama mõned
oma andmed. Kui klikite kirjas toodud lingile,
suunatakse teid tegelikult pahatahtlikule veebileheküljele, ehkki selle kujundus on äravahetamiseni
sarnane õige, antud näites siis Facebooki lehega. Kui
sisestate sellele lehele oma kasutajanime, parooli
või muud andmed, hakatakse neid ühel hetkel
kurjasti kasutama. Näiteks saadetakse teie konto
alt rämpsposti, ja teie sõbrad, kes usaldavad teid
ju rohkem kui mõnd suvalist spämmerit, avavad
pahaaimamatult sõnumiga kaasas olevad lingid või
registreerivad end mõne rakenduse kasutajaks. Niimoodi võivad nad oma arvutisse laadida pahavara
või saada ise pahaaimamatuteks spämmijateks,
olles veendunud, et nende arvutiga on kõik korras,
sest nad pole ju kahtlasi lehekülgi külastanud.

Saatja aadressi võltsimine
Võite saada ka teate, et hei-hei, keegi on saatnud
teile e-postkaardi, mis on kirjale lisatud manusena
– ja selleks, et seda näha, on vaja see kindlasti
avada. Või viimase aja trend, mida olen alates
suvest märganud: teile teatatakse, et teie juures
käis DHLi kuller, aga et teid ei olnud kodus ja teie
saadetist ei saadud teile kätte toimetada, peate
edasiste juhtnööride saamiseks avama kirjaga
kaasas oleva manuse. Tavaliselt on see kas .zip või
mõnel muul kujul pakitud ja kui teie arvuti hakkab
seda lahti pakkima, paigaldatakse teie arvutisse
pahavara, mis muudab selle üheks robotvõrgu (inglise keeles botnet) osaks – selliseks zombiarvutiks,
mida kasutati 2007. aastal Eesti infrastruktuuri
ründamiseks.
Tuleb meeles pidada, et e-kirja aadressi saatjaks on
väga lihtne märkida ükskõik keda. Ehk siis saatja
aadressiks kirjutada, et see kiri tuleb teile aadressilt alvar@alweiler.eu, ehkki tegelikult on saatjaks
keegi Dima kuskilt Ukrainast.
Ja veel: kui e-kiri tuleb teile html-formaadis ehk
siis tavalisest edevama kujundusega ja näeb välja
nagu kodulehekülg, võib teksti sees olla pealtnäha
korralik viide, kuid koodis olev ehk tegelikult
töötav aadress võib teid viia serverisse, kust jällegi
laaditakse teie arvutisse midagi pahatahtlikku.

Kuidas vältida spämmi?
Natuke kavalamat sorti õngitsemiskirjad on maskeeritud, nagu tuleksid need mõnelt teie teenusepakkujalt. Näiteks teavitab justkui Facebook.com,
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Spämmi vastu aitavad korraliku spämmifiltriga
varustatud ning manuste ja pahatahtlike viidete
Kaitse Kodu! 1/2011

Kontrollimiseks võib kasutada näiteks Web of
Trusti (http://www.mywot.com) süsteemi. Kui
sõnum tuleb tuttavalt, võib alati helistada ja üle
küsida, kas ta on midagi sellist üldse saatnud.

Juhtumikirjeldus
Üks rämpsposti stsenaarium (eesmärk saada teada sinu MSNi konto ligipääsutunnused). Sinule
saabub e-mail, spämmija on vaeva näinud ja pannud e-posti aadressiks krissuk@hotmail.com,
mis kõlab vägagi eestipäraselt:

Küberkaitseliit

avamist blokeeriv meiliklient, turvateadlik ja klientidest hooliv meiliteenusepakkuja ning omaenda
terve talupojamõistus – enne, kui midagi avate või
klikite, uurige Internetist, millega tegemist.

Kui klikid lingile “View Invitation”, suunatakse sind veebilehele, mille kujundust on sarnastatud
MSNi elementidega:

Pärast sinu MSNi konto LiveID ja salasõna sisestamist ning Login-nupule klikkimist näidatakse
isegi mingit mõistlikku veebilehte, aga enda MSNi ligipääsu oled sa juba loovutanud kellelegi
interneti teises otsas:

Kaitse Kodu! 1/2011

21

Küberkaitseliit

Küberkaitseüksus alustab
TANEL MEIEL, leitnant,
Kaitseliidu Tartu maleva staabiülem,
Kaitseliidu Küberkaitseüksuse pealiku kt

P

eaaegu aasta kestnud ettevalmistused päädisid Kaitseliidu Küberkaitseüksuse moodustamisega tänavu 28. jaanuaril. Nimetatud
kuupäeval jõustus vabariigi valitsuse määrus ja
Kaitseliidu ülem allkirjastas Küberkaitseüksuse esialgse struktuuri.
Meenutan kõigepealt budistlikku vanasõna: „Kui
õpilane on valmis, ilmub ka õpetaja“. See vanasõna
iseloomustab inimese vaimse ja füüsilise „mina“
ettevalmistust talle määratud eesmärgiks. Edu saavutamiseks on vaja kujundada ka keskkonna soosiv
hoiak. Praegu on hea võimalus tänada kõiki neid,
kes on panustanud oma aega Kaitseliidu uue struktuuriüksuse moodustamiseks. Usun, et tänu ühisele
arusaamisele ja eesmärgile suunatud tegevusele on
moodustunud tugev ja tulemusele orienteeritud
meeskond.
Kiire areng
Küberkaitseüksuse arengut iseloomustab äärmuslikult kiire ja produktiivne tempo. Kiire arengu
üks põhjusi on küberruumi pidevas muutumises
olemus. Vajadusel olen küberruumi selgitamiseks
kasutanud William Gibsoni määratlust. Küberruumi mõiste vermis Gibson oma ulmeromaanis
„Neuromancer“ arvutite „maailma“ ja arvutite
ümber koguneva ühiskonna tähistamiseks. Arvutikasutaja sõnastiku järgi tähendab küberruum ehk
küberkosmos „ulmelis-hüpoteetilist globaalvõrkude
ja virtuaalreaalsuse integratsiooni“. See määratlus
tuleneb popkultuurist, ulmest ja küberpungist, kuid
annab küberruumile väga hea seletuse: küberruum
on arvuti poolt modelleeritav kolmemõõtmeline
ruum, hiigelsuur ja peaaegu hõlmamatu võrgustik,
millesse kuulub ka Internet.
Vastavalt määratlusele on tavakasutajal, kes on ise
infotehnoloogia arengu keskmes, raske mõista selle
mõõdet ja kaasnevaid ohte. Üsnagi palju Küberkaitseüksuse moodustamiseks vajalikust ettevalmistavast tegevustest oli seotud eelkõige mõttemaailma
ja arusaamade muutmisega. Pideavalt arenevas
protsessis on raske olla objektiivne ja teadvustada
arengut kõrvalvaatajana. Selline käitumine on ühiskonnale omane. Kettamaailma loojanat Terry Pratchetit tsiteerides: „Isegi kui maailm tohutult muutub,
mõtlevad inimesed juba mõne päeva pärast, et kõik
on normaalne.“
Küberkaitse — see pole ulme
Olen suur ulmefaanatik ning leian ulmekirjanike
teostest just neid pidepunkte, mida vajan ühiskonna
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arengu mõistmiseks. Palun siiski mitte pidada
Küberkaitseüksuse moodustamist Kaitseliidus
puhtaks ulmeks, vaid Kaitseliidu kui innovatiivse
organisatsiooni arengut ilmestavaks tegevuseks.
Lähiaja suurimaks ülesandeks on integreerida ITspetsialistide kommuun Kaitseliidu struktuuri. See
ülesanne on paeluv ka Kaitseliidule kui organisatsioonile, tegemist on ju organisatsiooni järjekordse
proovikiviga oma struktuuri ja juhtimisvõime väljaselgitamisel. Kaitseliit on tõestanud oma ülesehituse ja juhtimisega seda, et ta on võimeline toetama
ühiskonnas toimuvaid protsesse. Hämmastav oli
meie esiisade tarkus Kaitseliidu administreerimisel
ja juhtimisel, sest Teise maailmasõja eel välja arendatud kodukorra ja juhtimiskultuuri põhimõtted on
kasutatavad tänapäevalgi.
Huvitavaks katsumuseks on arendada õppuste
praktika kaudu välja igati toetav ja altpoolt tulenevat initsiatiivi arendav juhtimiskultuur. Sõjaajaloost
tulenevalt on kõige tähtsam haarata initsiatiiv ja
luua selge juhtimisahel ning kindel seotus teiste
struktuuriüksustega. Küberkaitseüksuse arendamisel ei ole meil kahjuks võimalik kopeerida teiste
kogemusi, oleme maailmas ainulaadsed ja iga meie
loodud struktuur on unikaalne, mille kindlust on
võimalik testida ainult õppuste abil.
Eesmärgid määravad vastutuse
Olen alati hinnanud progressi ja innovatiivsust, kuid
eelmainitud eesmärgid panevad küberkaitsjate õlule
ka suure vastutuse. Proovid ja katsed on huvitavad,
kuid samas suureneb ka oht rikkuda kujunenud
tasakaalu ja see võib pärssida kogu üksuse arengut.
Olles määratud hiljuti loodud üksuse esimeseks
pealikuks, on otseselt minu kohustus ja vastutus
tagada Tartu ja Tallinna allüksustesse koondunud
IT-spetsialistide sidumine militaarse struktuuriga.
Arvutiinimesi ühendab teatud määral üks ühisjoon:
väga suur pühendumine oma erialale ja tavapärasest
suurem avatus enesearendamiseks. Praegu on vaja
teha selgitustööd ning tutvustada meiega ühinenud
liikmetele Kaitseliidu üldisi juhtimisprotseduure ja
seotust riigikaitsega. Sügavuti selgitamist vajavad
Kaitseliidu kollektiivorganite töö ja valitsemise
alused, et hajutada tekkivaid kahtlusi, kas juhtimises on ikka arvestatud konsensuslikke otsuseid.
Usun, et selliste probleemidega tegelesid kõik Kaitseliidu üksused oma arengu algetappidel.
Julgen väita, et on võimalik saavutada siduv juhtimiskultuur ning maailmas ainulaadne riigikaitse ja
IT-maailma sümbioos. Loodan, et enamik kaitseliitlastest hoiab meile pöialt ning soovib meile jõudu ja
energiat, et saavutada läbimurret selles müstiliseks
peetavas valdkonnas.
Kaitse Kodu! 1/2011

TAIVE KUUSE, nooremleitnant

N

atuke rohkem kui aasta tagasi hakkas siit
ja sealt kostma naiskodukaitsjate hääli, et
organisatsiooni kodulehekülg on ajale jalgu
jäänud ja vajab uuenduskuuri. Naiskodukaitse
esinaise asetäitja Kersti Podmošenski asus asja
uurima ja tegutsema. Esialgne plaan kasutada professionaalide ehk veebilehti tegeva ettevõtte abi
jooksis segastel asjaoludel liiva.

Sotsiaalmeedia

Valmis Naiskodukaitse
uus kodulehekülg

Oma jõududega
Leiti teine ja ühtlasi parim lahendus: uue kodulehe
loomisel kaasati organisatsiooni liikmete pädevust
ja tahet asi korda saada. Kersti Podmošenski kõrval
asus kodulehe uuendamist vedama Naiskodukaitse
Tallinna ringkonna instruktor Eveli Sammelselg
ja uue aasta esimestest päevadest alates on kõigil
võimalik uudistada uuenduskuuri läbinud kodulehekülge (www.naiskodukaitse.ee).

jatest ja lisaks saab samast teavet kõigi Naiskodukaitse keskjuhatuse liikmete kohta.

Kodulehe kujunduse autoriks on Tallinna ringkonna naiskodukaitsja Merilin Kukk. Taustana on
kasutatud helesinist – Naiskodukaitse ajaloolise
kleidi värvi. Tehnilise poole pealt andis oma panuse
Tiit Paabo, kes oli ka ka varasema kodulehe autor.

Kodulehelt leiab ka kasulikke viiteid, saab vastused korduma kippuvatele küsimustele ja loomulikult juhise, kuidas Naiskodukaitsega liituda.

Uus on nii kodulehe kujundus, struktuur kui suures
osas ka sisutekstid. Koduleht annab põhjaliku ülevaate organisatsioonist kõigile, kes Naiskodukaitse
vastu huvi tunnevad, ja hulgaliselt vajalikku teavet
Naiskodukaitse liikmetele. Horisontaalselt lingirealt lehe ülaservas saab valida huvipakkuva teema
ja seejärel vasakult loendis olevatel nimetustel
klikkides juba valitud rubriigiga seotud täpsema
info.

Eveli Sammelselg ütles, et suurim uuendus on see,
et ringkondade kodulehed saavad olema koondatud Naiskodukaitse üldlehe alla, kuid ringkonnad
hakkavad neid ise haldama. „Nii saab huviline
Naiskodukaitse üldlehelt kätte üldteabe, nagu
arengukava, põhikiri, ajalugu jne, ning kohalikku
tegevust puudutava info juba oma ringkonna alt,“
ütles Sammelselg. Ringkondade rubriigis olev sisu
peaks valmima esimeste kuude jooksul ja täienema
jooksvalt vastavalt ringkonna tegevusele.

Uued rubriigid
Värske teave toimuva kohta ilmub avalehel
pealkirja „Sündmused“ all. Muu teave tegevuse
kohta leidub aga rubriigis „Tegevus“, kus saab
lugeda Naiskodukaitse väljaõppe, erialagruppide
ja aastaplaani kohta ning kirjutisi hiljutistest
ettevõtmistest. Ajaloorubriigi uus ja huvitav osa
on virtuaalne muuseum, kus pildid ja kirjeldused
Naiskodukaitsega seotud ajalooliste esemete ja
üllitiste kohta.
Meeleolukaks tõotab kujuneda ka rubriik „Meie,
naised“, kus hakkavad ilmuma naiskodukaitsjate
endi kirjutatud isikulood oma organisatsiooniõdedest. Rubriigi avalehel on naiskodukaitsja Nele
Sarrapiku kirjutatud üldine kuvand naiskodukaitsKaitse Kodu! 1/2011

Ringkonnalehed seotakse üldlehega

Kodulehe allservas on ka link, mis viib organisatsiooni liikmed otse siseveebi, varem selline
otseliikumine puudus. Uuendusi on veel ja Podmošenski kinnitusel täieneb lähiajal sisu kõigis
rubriikides.
Kodulehe haldajaks jääb Eveli Sammelselg, kellele
tuleb anda teada ja saata nii lisainfot kui ka ilmumisele määratud artikleid. Ringkondades hakkavad
oma lehe eest vastutama kohalikud liikmed.
Eveli Sammelselg rõhutas, et koduleht on valminud
organisatsiooni liikmete ühisel pingutusel ning
nõul ja jõul. Üle aasta kestnud ettevalmistusprotsessis on vabatahtlikult kaasa löönud väga paljud
naiskodukaitsjad üle Eesti.
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Matkelahingule järgnes
auring, kus „rootslased“
marssisid pea paljastanud väepealiku järel

Kaitseliitlaste teotahe
üllatab igal sammul
Viru maleva kaitseliitlased osalesid
Põhjasõja lahingute rekonstruktsioonil
Eelmisel aastal 19.–21. novembrini korraldati
Narvas rahvusvaheline ajaloofestival „Ajalugu
elustub Narvas“, mille kulminatsiooniks oli
Põhjasõja 1700. ja 1704. aasta lahingute
ulatuslik sõjalis-ajalooline rekonstruktsioon
(matkelahing) Narva linnuses, mis tähendab, et
ajaloolised sündmused mängiti ajastutruult läbi.

suunitlusega klubid. Kõige suurema kaasalööjate
arvuga olid esindatud Venemaa ja Rootsi klubid,
aga ka kahuriga kaitseliitlased paistsid hästi silma.
Kahuriga olid väljas ka soomlased.

Üleolev meeleolu valdas kaitseliitlasi juba laupäeva
hommikul enne matkelahingut, sest teada oli, et
„rootslased“ lõpetavad lahingu võidukalt. Kell 14
asusid „rootslased“ Narva linnuse ees olevast pargist rünnakule: kahurid põmmisid, musketid pauKRISTEL KITSING
kusid ja mortiirid pildusid tuld. Mingil hetkel olidki
estivalil „Ajalugu elustub Narvas“ osalesid nad põmmimise ja paukumise ning rootsikeelsete
Kaitseliidu Viru maleva kaitseliitlased (Kolme käskluste saatel linnuses sees. „Rahvas aina ohheKrooni Klubi MTÜ), kes koos soomlastega tas ja ahhetas ning meie põmmisime kahurit, nii et
tuli lendas,“ jagas muljeid Viru maleva kaitseliitlane
tegutsesid matkelahingu kahurimeeskonnas.
ja Kolme Krooni Klubi liige Marko Moor. „Rootslased“ aga liikusid peale ja mingil hetkel mindi üle
lähivõitlusele: mõõgad välja või kes mida kätte
Nagu 310 aasta eest
haaras – peaasi oli vaenlase üle võit saavutada.
Et Narval on nii Eesti kui naaberriikide ajaloos oluline roll, olid kohal ka enamiku lähimaade – Rootsi, Kaitseliitlane Moor, kes on osalenud juba mitmel
Norra, Soome, Läti, Ukraina ja Venemaa – vastava sellesarnasel üritusel Riias, Saaremaal, Viiburis ja

F

24

Kaitse Kodu! 1/2011

Tuginedes pealtvaatajate ütlusele ja rahva hulgale,
kes matkelahingut oma silmaga piiluma tulid,
kinnistas kaitseliitlane Rainer Lapsanit, et lahing
oli päris äge ja meeldis kõigile. „Kui ise tegeled
kahuriga, ei ole aega ringi vaadata,“ rääkis Lapsanit, kelle sõnul ei antud isegi pärast lahingut
kaitseliitlastest Kolme Krooni Klubi liikmetele
linnas liikudes rahu – taheti ühispildina fotojäädvustusi.

Ajaloo näitlikkustamine

JOUKO ARVONEN

JOUKO ARVONEN

Selliste festivalide mõte on mängida läbi endisaegseid lahingud ja tutvustada sõdurite elu, tehes seda
kas autentseid või originaalile lähedasi esemeid
kasutades. Vastava ajastu uurimise ja taaselustamise kaudu saab kaitseliitlase Moori arvates sil-
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kaks korda Narvas, ütles kogemustele toetudes, et
viimane Narvas korraldatud lahingurekonstruktsioon oli senistest kõige ägedam. „Kihvt üritus oli.
Osalejaid ja pealtvaatajaid oli palju, ilm aga natuke
kehv,“ rääkis ta. Ilm oli tõesti pealtvaataja vaatevinklist kehv, sest sadas lörtsi ja lume segu ning
puhus tugev tuul. Samas arvas Moor, et matkelahingu seisukohalt oli kõik viimase peal, sest ka 310
aastat tagasi oli täpselt samasugune ilm. „Kehv ilm
andis omakorda autentsust juurde,“ ütles ta. Kuigi
Moori ütlusel väidavad venelased, et just tänu kehvale ilmale saavutasid lahingus võidu rootslased,
arvavad kaitseliitlased, et rootslased olid lihtsalt
parema varustuse ja väljaõppega. Oli ju „rootslastel“ lausa kaks kahurit!

maringi laiendada ja suhelda erinevate inimestega.
„Rahvad ja vaated on erinevad, aga samas ajavad
kõik ühte asja,“ ütles Moor.
Enamik osalejaskonnast tunneb üksteist juba pikka
aega ja kommunikatsiooniprobleeme ei teki: suheldakse ühtviisi venelaste, rootslaste, soomlastega ja
teistega. On võimalus praktiseerida soiku jäänud
vene keelt, aga ka inglise ja soome keelt. „Rootsi
keelt veel ei oska, aga meil on plaan teha mingid
kursused läbi. Üks Eesti grenader peaks Rootsi
kuninga armees ikka natuke svenssonit oskama,“
ütles Moor.

t Narval on nii Eesti kui naaberriikide ajaloos
oluline roll, olid kohal ka enamiku lähimaade
– Rootsi, Norra, Soome, Läti, Ukraina ja Venemaa – vastava suunitlusega klubid.

E

Õhtupoolikul korraldati ajastukohane ball, kus
esinesid muusikud, tantsiti kadrilli ja arutleti
mõduklaasi taga ajalooga seotud teemadel.
Pärast lahingut said Kolme Krooni Klubi kaitseliitlastest liikmed kokku oma heade sõpradega MTÜst
Äigarid. Äigarid tegelevad vanade eesti kommete
tutvustamisega, seega põhimõtteliselt samaga,
millega Kolme Krooni Klubi liikmed, aga esitavad
sündmusi, mis leidsid aset sajandeid varem. Äigarid on kaitseliitlastele koostööpartnerid, kellega
lävitakse tihti. Narvas pandi juba üheskoos paika
plaan, kuidas suvel koos Venemaale festivalile
minna.
Kui püssirohi
süüdatud, teeb
kahur hirmsa
paugu
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elliste festivalide mõte on mängida läbi
endisaegseid lahingud ja tutvustada sõdurite
elu, tehes seda kas autentseid või originaalile
lähedasi esemeid kasutades.

S

Varem on klubi liikmed osalenud ajaloofestivalidel Viiburis, Riias, Soomes, Narvas, Saaremaal,
Rootsis ja Lätis, kandes kuningas Karl XII aegseid
Rootsi armee vormirõivaid ja tegutsedes põhiliselt
kahurimeeskonnas.

Kolme Krooni Klubi
Põhjasõjaaegse Rootsi armee eestlastest koosneva
rügemendi jäljendamisega tegelemiseks on Viru
maleva kaitseliitlased loonud Kolme Krooni Klubi.
MTÜ-l on sidemed Venemaa, Ukraina, Läti, Soome,
Rootsi ja Eesti klubidega. Kolme Krooni Klubi loodi
selleks, et liikmete ajaloohuvi väheke seadustada
ja ka toetuste saamiseks, sest ajalooliste lahingute
matkimise vahendid on kallid ja oma rahakotist
neid alati kinni ei maksta ei jaksa. Et asja oli siiani
aetud siiski vaid oma rahakoti ja entusiasmi peal
ning kasutades laenatud vahendeid (vormirõivad,
kahur jne), tekkis klubi asutajatel Rainer Lapsanitil
ja Villu Jõemetsal mõte luua lisaraha kaasamiseks
mittetulundusühing.
Tegemist on kalli hobiga, sest riidematerjalid tuleb
tellida välismaalt ning enamik rõivaid peab või
vähemalt peaks olema õmmeldud käsitsi. Et kahur
saaks vastavale ajajärgule sobiv, on klubi liikmed
selle valmistamiseks juba rootslastega käed löödud
ja loodetavasti valatakse ühes Rootsi töökojas Karl
XII aegse kahuritoru koopia. Kui see on valatud,
asutakse puutöö kallale, et teha relvale lafett. Seega
on lootus, et järgmisel aastal seiklevad Kolme
Krooni Klubi liikmed juba oma kahuriga. Et tegu

on hirmsuure investeeringuga, on klubi liikmed
tänulikud iga toetuse eest, mida saab teha klubi
arveldusarvele (10220122354019, Kolme Krooni
Klubi MTÜ). Et MTÜ loomine oli peaaegu ainus
võimalus kaitseliitlastel sellise hobiga tegelemiseks
raha leida, saigi see läinud sügisel loodud.
Kaitseliidu Viru malev on seni kolmekrooniklubilasi peaaegu iga kord transpordiabi andnud, mille
üle nad head meelt tunnevad ja loodavad, et saavad
malevale ka peagi vastuteeneid osutada, kui Rootsis valamisel olev kahur valmib.
Klubi tulevikuplaanid on paika pandud. Kolme
Krooni Klubi on endale seadnud eesmärgi panna
30 klubi liiget Rootsi mundrit kandma, uhke vaatepildina täisrelvil. „Et tulemas on Põhjasõjaga seotud
juubeliaastapäevad, on meil ägedaid ideid, mis langevad kokku meie uue sõbra ajaloolase Kalle Krooni
omadega,“ rääkis üks Kolme Krooni Klubi asutajatest
Rainer Lapsanit. Ajaloolane Kalle Kroon andis nimelt
2007. aastal välja raamatu „Kolme lõvi ja greifi all
Põhjasõjas“, mis räägib eestlastest ja lätlastest Rootsi
armees, nähtuna 17. sajandi lõpu ja 18. sajandi alguse
sotsiaal-majanduslike muutuste taustal.
Samas on kaitseliitlastest liikmetel vaikiv kokkulepe, et klubisse saavad astuda vaid väga head
kamraadid-tuttavad, et sealne sisekliima oleks
hea, kõik tunneksid üksteist hästi ja usaldaksid
üksteist. Ühtlasi on võimalik astuda ka klubi toetajaliikmeks ja olla valitud auliikmeks.
Klubiga käsikäes toimetamine on laiendanud
kaitseliitlaste silmaringi, andnud juurde tutvusi
ning näidanud kaitseliitlasi heas valguses ja algatusvõimelisena. Kaitseliitlane Marko Moor on
olnud ajaloohuviline juba kooliajast ja lähiajalugu
tunneb ta suhteliselt põhjalikult. Kui Viru maleva
kaitseliitlased Rainer Lapsanit ja Villu Jõemets
Moori Kolme Krooni Klubisse kutsusid, hakkas
ta põhjalikumalt uurima ka Põhjasõja ajajärku.
„Mida rohkem olen süvitsi läinud, seda huvitavamaks on see ajajärk muutunud,“ rääkis Moor.
„Ja et tänaseks oleme saanud juba kaks head
kontakti, ühe Rootsist (mitme raamatu autor
Lars-Eric Höglund) ja teise Eestist (Kalle Kroon),
on meil hea baas oma teadmisi veelgi süvendada,“
lisas Moor.

JOUKO ARVONEN
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Kolme Krooni Klubi liikmed on juba paljudele
2011. aasta üritustele oodatud. Kutseid on saadud
igast ilmakaarest: Venemaalt, Soomest, Rootsist,
Ukrainast, Norrast, Lätist ja koguni Baškortostanist. See viimane tundus siiski asjast huvitatutele
natuke liiga kauge sihtkoht. „Meie vastu tuntakse
üsna palju huvi,“ ütles Rainer Lapsanit.

Viru maleva kaitseliidlased
Narvas Põhjasõja matkelahingus
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Mälestuste kogumine
Naiskodukaitse, Noorte Kotkaste ja
Kodutütarde tegevuse kohta aastatel
1927–1940

N

aiskodukaitse ja Eesti Rahva Muuseumi
ühisettevõtmisena on käesoleval aastal
kavas koguda mälestusi naiskodukaitsjate
ja Kaisteliidu noorteorganisatsioonide liikmete
tegevusest enne Teist maailmasõda. Et see hästi
õnnestuks ja tõepoolest hulgaliselt väärtuslikku
materjali kokku saaks, on vaja kõigi organisatsioonide liikmete panust.
Naiskodukaitse ja Eesti Rahva Muuseumi koostöös korraldatava meenutuste kogumise eesmärk
on saada teada võimalikult palju Naiskodukaitse,
Noorte Kotkaste ja Kodutütarde liikmete ja juhtide
igapäevase tegevuse, eluolu ja väljaõppe kohta enne
Teist maailmasõda. Kui teile on teada, et maakonnas elab mõni endine naiskodukaitsja, kodutütar, noorkotkas või inimene, kellel on mälestusi
organisatsiooni(de) kunagistest tegemistest, võtke
palun temaga ühendust. Mõni inimene pole ehk
varmas kirjapulka haarama, küll aga võib ta olla
nõus suuliselt mälestusi jagama. Kui tunnete mõnd
ennesõjaaegset naiskodukaitsjat või kedagi, kes
sooviks Naiskodukaitse kohta mälestusi jagada,
aga teil endal pole aega või võimalust teda intervjueerida, palume sellest teada anda kas aadressil
tartu@naiskodukaitse.ee või telefonil 511 3823
(Leane Morits). Loomulikult võite teabe edastada
ka lähima Kaitseliidu maleva staapi Naiskodukaitse
instruktorile, kes saab aidata korraldada mälestuste kogumist ja talletamist ning edastamist Eesti
Rahva Muuseumile.
Alltoodud küsimused on mõeldud selleks, et aidata
meenutuste kirjapanemisel. Kui osatakse vastata
kas või ühele alltoodud küsimustest, on vastus
teretulnud.
1. Kui aktiivsed oldi organisatsioonilises tegevuses?
2. Milliseid üritusi korraldati lisaks väljaõppele
(nt peod, loteriid, korjandused, heategevus,
loengute pidamine väljapool organisatsiooni
jm)? Mis üritused on teile meelde jäänud?
3. Milline oli ürituste korralduslik pool: kes organiseeris, kus kokku saadi, millest räägiti?
4. Kas tegevusega seoses oli mingeid muresidtakistusi? Kuidas need lahendati?
5. Kuidas tuldi üritustele kaugemalt? Kas Naiskodukaitse, Noorte Kotkaste ja Kodutütarde
tegevuse raames käidi ka oma kodukohast
kaugemal? Kas on jäänud meelde mõni üleeestiline üritus, millel naiskodukaitsja, kodutütre või noorkotkana osalesite?
Kaitse Kodu! 1/2011

„Me kõik teame, et üksnes inimmälus
talletatud mälestused kaovad iga hetkega,
sestap on tõepoolest väga oluline, et
tegutseksime nüüd ja kohe!“
Naiskodukaitse esinaine Airi Neve
6. Kust ja kuidas hangiti vormirõivad (kes õmbles,
mis materjalist, kas materjale oli erinevaid)?
7. Kuidas ja kas said ringkonnad, jaoskonnad
ja malevad oma lipu? Mis on neist lippudest
nüüdseks saanud?
8. Milline maine oli Naiskodukaitsel kohalike
elanike hulgas?
9. Kes olid kohaliku Naiskodukaitse jaoskonna
liikmed (taluperenaised, õpetajad, kes veel)?
10. Kes olid noorteorganisatsioonides juhid (õpetajad, kaitseliitlased, naiskodukaitsjad)?
11. Mida mäletate Naiskodukaitse, Noorte Kotkaste ja Kodutütarde tegevusest pöördelistel
aegadel (1938–1940)?
12. Kas oskate veel midagi meenutada, mida eespool ei küsitud?
Et ennesõjaaegseid Naiskodukaitse liikmeid on elus
vähe, on tänuga oodatud ka sellised mälestused,
mida olete Naiskodukaitse või kaitseliitlike noorte
kohta kuulnud kelleltki teiselt: oma isalt-emalt, vanaisalt-vanaemalt, sugulaselt, naabrilt või naabri sugulaselt (need, kes teile mälestusi on jaganud, ei pruugi
ka ise olla olnud Naiskodukaitse, Noorte Kotkaste
ega Kodutütarde organisatsiooni liikmed). Oodatud
on ka ennesõjaaegsete kodutütarde ja noorkotkaste
mälestused Naiskodukaitse kohta.
Kui teil on varasemalt kogutud vastavaid materjale
(nt olete intervjueerinud mõnd kunagist naiskodukaitsjat), palun edastage ka nende koopiad Eesti
Rahva Muuseumile. Kui teil on säilinud dokumente,
fotosid või muid kirjalikke või esemelisi materjale,
on Eesti Rahva Muuseum tänulik ka nende eest.
Mälestuste kogumine kestab
15. novembrini 2011.
Mälestused saata aadressil:
Eesti Rahva Muuseum
Veski 32
51014 Tartu
Märgusõna „Naiskodukaitse“.
Saadetud kaastööd säilitatakse
Eesti Rahva Muuseumi arhiivis.
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Uudised

Pauluse kiriku supiköögi
lauda rikastavad
naiskodukaitsjate
tehtud hoidiseid
EHA JAKOBSON,
Naiskodukaitse Tartu ringkond

Vahetult enne jõule viisid Naiskodukaitse Tartu
ringkonna nobenäpud omakeedetud õunamoosid ja
mõned muud hoidised Pauluse kiriku supikööki, sest
teada oli, et seal kulub iga toiduabi marjaks ära.
Sügisel sissekeedukursuse ajal olimegi veidi murelikud, kes kõik selle kraami, mis kursuse käigus valmistasime, ära sööb. Pidasime oma õppepäeva Marit
Birgholtsi maakodu köögis, sest Tartu ringkonnal
pole oma kodu ega kööki. Tegime letšot, marineerisime suvikõrvitsat ja keetsime õunapüreed. Nii
õues kui ka toas käis tihe puhastamine-tükeldamine:
õuntel südamed välja, suvekõrvitsad koortetuks ja
kuubikuteks, sibulad-küüslaugud pisarate saatel tükkideks, paprika samuti. Tomatitel tuli kuuma veega
koor lahti saada ja seejärel need purustada. Köögis
pliidil kees kõrvitsamarinaad. Suhkrut lisati vastavalt
sellele, kes maitsma tuli: kord rohkem, kord vähem.
Eriti põnev oli aga õunapüree valmistamine – seda
maksaks kõigil tähele panna. Kõigepealt lükatakse
plaaditäis südameta õunu ahju, kus nad muutuvad
pehmeks nagu ahjuõunad ikka. Seejärel hõõrutakse
need läbi metallsõela ja segatakse potis suhkruga. Ei
keedeta tundide kaupa, vaid ainult mõned sortsud.
Aga purgid peavad olema väga puhtad ja püree purkidesse tõstmisel on soovitav kasutada laia lehtrit,
mis purgisuu puhtaks jätab. Kaaned tuleb korralikult
kuumutada ja siis kuumalt peale keerata, mis iseenesest nõuab „sepa tütre“ käsi, isegi kui kaasi hoida
pajalappidega.

Detsembris leidsime oma hoidistele ka parima kasutuse:
mõned purgid läksid ringkonna jõulupeoks, suurem osa
aga Pauluse kiriku supiköögile. „Meil läheb kõik kaubaks,
eriti hästi magus,“ lausus Merle Aruoja Pauluse kiriku
kantseleist.

Viru ringkonna esinaisele anti üle
õnnistuse saanud õlarätt
Naiskodukaitse Viru ringkond korraldas 11. detsembril tavapärase ringkonna
esinaise vastuvõtu, kus ringkonna esinaisele Urve Rosenbergile anti üle
Haapsalu toomkiriku Emaaltaril õnnistuse saanud esinaise ametitunnus
– õlarätt. Muuga tuulikus peetud esinaise vastuvõtust võtsid osa Viru
ringkonnna naiskodukaitsjad ja Tapa kompanii kaitseliitlased. Tunnustati
vabatahtlikke kaitseliitlasi ja naiskodukaitsjaid erinevate teenete eest. Kõige
pidulikum osa oli Viru ringkonna esinaisele ametitunnuse, Naiskodukaitse
õlaräti üleandmine. Õlarätti kannab esinaine paremal õlal diagonaalis kokkuvoldituna ja õlaräti kinnitusnõelaga kinnitatuna. Õlaräti kandmise au on
Naiskodukaitse esinaisel ja ringkondade esinaistel.
Ühtlasi tunnustati meenetega varem Viru ringkonda juhtinud esinaisi.
Käsitööna valminud savist Naiskodukaitse kübar kingiti Viru ringkonna taasasutajale ja esimesele esinaisele Tiina Rossile, aastatel 2003–2007 Viru
ringkonda juhtinud Aili Vakkerile ja aastatel 2007–2009 esinaine ametit
pidanud Maire Lahele. Loomulikult anti meene üle ka Viru ringkonna praegusele esinaisele Urve Rosenbergile.
Naiskodukaitse Viru ringkond korraldab iga aasta lõpul traditsioonilise esinaise vastuvõtu, millega tähistatakse ka
jõulusid. Tavapäraselt korraldab ringkond selle ürituse koos Tapa kompanii kaitseliitlastega.
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Vastused: 1. T-54 ja T-64. 2. Need asuvad poritiibadel. 3. Juhi asukoht, mis T-54-l on vasakul, T-64-l aga keskel. 4. T-54-l on suured roomikurattad, T-64-l väikesed roomikurattad ja
tugirattad. 5. T-54-l on suurem vahe esimesel ja teisel roomikurattal, T-62-l aga kolmandal,
neljandal ja viiendal roomikurattal. 6. T-54-l on mõlemal pool luugikuplid, T-55-l on luugikuppel ainult vasakul pool. 7. Need ei ole torni külge polditud nagu T-55-l ja T-54-l. 8. See
tähendab, et tankil on aktiivsoomus. 9. Täiendava passiivse soomuskatte lisamine ja aktiivsoomuse lisamine. 10. Torni ja kere esiosa ning külgede esimesed pooled.

Kontrollküsimused
1. Millised kaks tanki on tänapäeva Venemaa lahingutankide baasmudeliteks?
2. Kus asuvad lahingutankidel tavaliselt põhikütusepaagid?
3. Mis on tankide T-54 ja T-64 kere märgatav erinevus, kui vaadelda tanki eest?
4. Mis poolest erinevad tankide T-54 ja T-64 veermikud?
5. Mille poolest erinevad tankide T-54 ja T-62 veermikud?
6. Mis oli algupäraselt tankide T-55 ja T-54 torni põhierinevus?
7. Mis on esmapilgul tanki T-62 luugikuplites erinevat võrreldes T-55 ja T-54ga?
8. Mida tähendab V-täht tankimudeli nimetuses?
9. Millised on kaks põhilist tanki lisasoomustamise kontseptsiooni?
10. Millised tanki osad kaetakse soomuskattega ennekõike?

Lisasoomusega tank T-62
Tanki T-62 lisasoomustamine on käinud täpselt samadel põhimõtetel nagu T-55-l ega
ole seotud otseselt nimetuse muutmisega. Kuid ka siin on teatud mudelitele omane
kindel lisasoomus. Põhiliselt on olemas kaht tüüpi lisasoomusega T-62sid (vt joonis
7):
 T-62M – passiivse lisasoomusega torni külgedel ja tanki esiosal (mürsukindel esipaneel);
 T-62MV – aktiivsoomusega tank, millel on soomuse paigutus sama nagu T-55AMV-l.
Teised T-62 modifikatsioonid (T-62A, T-62D, T-62K jne) puudutavad põhiliselt tanki
tehnilise suutlikkuse parandamist ja lisavarustuse paigaldamist. Väliselt olulisi muutusi neil ei ole.
T-62-l kasutatakse ka teistsuguseid soomustamise kontseptsioone, näiteks lisatakse
tornile ja külgedele terasplaadid, mis katavad lehvikuna tanki esiosa, kuid seda kontseptsiooni kasutatakse Ukrainas ja mõnes teises riigis, Vene tankidele pole see omane.
Ka soomustatud T-62 tunneb sarnaselt T-55-le ära selle tüübi põhitunnuste järgi:
suured roomikurattad, neist kolm esimest kitsa ja kas viimast laiema vahega, juhi asukoht kere esiosas vasakul pool, kolm kütusepaaki paremal ja õlipaak vasakul küljel,
torni keskkoht kolmanda roomikuratta kohal, komandörikuppel torni vasakul poolel,
sile kergelt koonusekujuline kahuriraud silindrilise ejektoriga ja ilma suudmepidurita.
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Venemaa lahingutankide põlvnemine
Venemaa relvajõududes on kasutusel mitu tankimudelit. Enamik üksusi on üle läinud nüüdisaegsetele tankidele T-72 ja T-80, kuid ka neljaliikmelise meeskonnaga T-55
ja T-62 pole relvajõududest kadunud. T-64 on kasutusel laiemalt. Sellel on juba nüüdisaegsetele tankidele iseloomulik kahuri automaatlaadimissüsteem, mis võimaldas
loobuda neljandast meeskonnaliikmest. T-80st uuem tank T-90 on väheste tankiüksuste relvastuses.
Vene lahingutankid jagunevad kahte „perekonda“. Vanema põlvkonna tankide
baasmudeliks on T-54, uuemate tankide aluseks on võetud T-64 (vt joonis 1). Tegelikult
arendati kallis ja moodne T-64 välja samaaegselt tehniliselt palju lihtsama T-72ga, kuid
mõlemal puhul on kasutatud sama algkontseptsiooni. Tanki T-64 ei müüdud kunagi
välismaale ja see on olnud vaid Vene eliitüksuste relvastuses, seevastu T-72 on maailmas laialt levinud. Tehniliselt võib tanki T-72 pidada siiski T-64 järglaseks, kuigi temas
on palju tuttavaid omadusi T-62-lt.
T-64 otsene järglane on aga hoopis T-80, mis väljendub ka välises sarnasuses. Pärast
Nõukogude Liidu kokkuvarisemist jäi osa tankitööstust Ukrainasse, mistõttu näiteks
Ukrainas toodetav T-84 on Ukraina tankitehastes ehitatud T-80 edasiarendus. Venemaal, kus Nõukogude ajal ehitati T-72sid, arendati edasi seda mudelit. Nii on T-90 sisuliselt T-72 moderniseeritud mudel, mis pärast USA-Iraagi sõjas osaks saanud T-72
krahhi ümber nimetati. Seetõttu on T-72 ja T-90 vahel äärmiselt keeruline vahet teha,
sest tegu on sisuliselt sama tankiga.
Käesolev õppematerjal Ukraina tanke ei käsitle.
T-54 ja T-64 põlvkonnal on suhteliselt lihtne vahet teha. Põhiliste erisuste sedastamiseks tuleb vaadelda veermikku, keret ja torni (vt joonis 2).
 Veermik. T-54-l on kummalgi pool viis suurt roomikuratast, T-64-l on aga kuus väikest roomikuratast ja roomikuid ülevalt toetavad tugirattad. T-55-l on amortisaator
esimestel ja viimastel roomikuratastel, T-64-l aga kahel esimesel ja viimasel (kuuendal) roomikurattal.

A

Tekst: RIHO ÜHTEGI, kolonelleitnant
lati võib tekkida küsimus, miks on vaja teha vahet tanki markidel. Kas ei piisa sellest, kui oleme suutelised tanki teistest soomukitest eristama? Tanki
margi kindlakstegemine võib aga anda hindamatut informatsiooni lahingu
planeerimiseks.
Tankide relvastus, kütusekulu ning soomuskate annavad ülevaate tankide lahinguvõimest ja nende logistilisest toetusest. Tihti annab tanki margi tuvastamine infot ka
sellest, mis üksusega on tegu. See omakorda aga aitab leida infot üksuse lahinguvõime, komplekteerituse ja taktika kohta, mida luuresektsioon oskab siis andmebaasidest otsida.

LAHINGUTANKIDE MARGID I

Venemaa relvajõudude enimlevinud
soomusmasinate identifitseerimine IV
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Uus torn (objekt 476)

Täiustatud kaitse ja torn

Uus, täiustatud
torn

Täiustatud torn ja esiosa

Käiguosa objektilt 167,
Täiustatud mootor V-45
torn

T-64 baasil, mootor V-45

Täiesti uus torn

T-80 käiguosa, täiustatud torn
(Ukraina)

Täiustatud torn ja laadur,
uus, 152 mm suurtükk

T-80 käiguosa, uus torn (Ukraina)

Joonis 1. Vene tankide põlvnemine

T-64 baasil, mootor GTD-1000T

Uus käiguosa, mootor GTD-1000T

T-80 käiguosa, objekti 476
torn, mootor GTD-1000TF

NSV Liidu lagunemine
Uus, täiustatud torn
koos tornitaguse
laaduriga

Täiustatud torn ja laadur

Uus torn, tugevdatud esiosa
ja uus kahur

 Kere. T-54-l on juhi asukoht luugi ja periskoobi kujul selgelt eristatav kere esiosa
vasakul poolel, T-64-l aga asub juht esiosa keskel. T-54 kütusepaagid on selgelt näha
parempoolsel poritiival, T-64-l on need aga integreeritud koos tööriistakastidega
poritiibadesse. T-54-l on suur mootor, mistõttu jahutusradiaatori võre asub kere päris tagumises osas, T-64-l asub see aga vahetult torni taga.
 Torn. T-54 torni keskkoht asub kolmanda ratta kohal, T-64 torni keskkoht aga neljanda ratta kohal. T-54 torn on ovaalse kujuga, T-64 torn aga pealt lame. T-54 komandöriluugi kuppel asub torni vasakul poolel, T-64-l aga paremal.

Joonis 6. Tanki T-62 tunnused

Tanki T-62 erinevused T-55st:
 esimesed kolm roomikuratast väikeste vahedega,
kaks viimast laiema vahega (1);
 madala siluetiga kere eest kiilukujuline ja pikem
kui T-55-l;
 kere paremal poolel kolm kütusepaaki (2), vasakul
tööriistakastid ja üks õlipaak (3) väljalaskekollektori
(4) peal;
 ümara torni keskkoht asub kolmanda roomikuratta kohal;
 kõrgem luugikuppel torni vasakul poolel (5) ei ole
poltühendusega nagu T-55-l ja asub parempoolsest luugist (6) tagapool;
 torni tagaosal paikneb kestaheiteluuk (7), sellest
vasakul torniventilaator (8);
 ovaalne kuulipildujaava kahurist paremal, erinevalt T-55st on vasakul periskoop (9);
 kahuriraud pikem kui T-55-l ja koonusekujuline,
selle keskosas silindriline ejektor (10);
 kahuriraual puudub suudmepidur.

Joonis 7. Tanki T-62 soomustatud variandid
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T-62MV (all) soomustamisel kasutatakse sama kontseptsiooni nagu T-55 puhul. Torn ja kere esiosa on kaetud aktiivsoomusega (3) ning käiguosa on varjatud
lisapõllega (4).

T-62 soomustamisel kasutatakse sama kontseptsiooni nagu T-55
puhul. Torni ja esipaneeli täiendava soomusega (1, 2) mudeli nimetus on T-62M (ülal).

Identifitseerimisel hakkavad selgelt silma roomikurataste vahed (5), juhi periskoobid soomuki vasakul poolel
(6) ja kahuriraua ejektor (7).

7
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T-55AMV
Tanki T-55 aktiivsoomusega variant. V-täht nimes tähistab lõhkeainet. Tanki esiosa, küljed ja
torni esiosa on kaetud aktiivsoomusega (5).

T-55A (ülal) ja T-55AM (vasakul)
Äratuntav selle järgi, et lisasoomus on paigaldatud
torni esiosa külgedele (1). Tankil T-55AM on veermiku kaitseks lisakaitseplaadid ka külgedel (2) ja
laserkaugusmõõtja kahuri kohal torni esiosas (3).
Esipaneeli soomus (4) on sellel tankil märgatavalt
paksem kui vanematel tüüpidel.

juhiluugiga ees vasakul poolel. Selle ees on kaheosaline periskoop. Kere paremal
poolel on kolm välimist kütusepaaki, vasakul poolel üks õlipaak (asub väljalaskekollektori peal) ja riistakastid. Mürsukindla esipaneeli paremal poolel on valgustuskomplekt (infrapunalatern ja tavaline latern). Sarnaselt T-55ga poolitab mürsukindla esipaneeli poriplaat.
 Torn on ümarama kujuga kui T-55-l ja keskkohaga kolmanda roomikuratta kohal,
selle külgedel on käsipuud. Et kolm esimest roomikuratast on väikeste vahedega,
asub torn erinevalt T-55st pigem kere esiosal kui keskel. Sarnaselt T-55-le on luugikuppel ainult vasemal pool (komandöri asukoht), kuid erinevalt T-55st pole see
ühendatud poltliidesega, vaid valatud koos torniga. Kuplis on neli periskoopi: kaks
luugi sees ja kaks kupli esiosas. Parempoolne luuk asub märgatavalt eespool kui vasak. Selle ees on laaduri periskoop. Hilisematel mudelitel (T-62M) on mõlemal pool
kõrgemad luugikuplid. Torni tagumisel osal paikneb kestaheiteluuk ja selle kõrval
vasakul torniventilaator. Tornil on kaks infrapunaprožektorit: suurem asub kahurist
paremal, väiksem komandörikupli peal. Tornis on 7,62 mm kuulipilduja ja torni peal
tavaliselt 12,7 mm kuulipilduja. Ovaalne kuulipildujaava on kahurist paremal. Vasakul pool on erinevalt T-55st sihturi periskoop.
 Kahur. 115 mm kahuri sirge sile raud on pikem kui T-55-l. Raud on kergelt koonusekujuline, silindrilise ejektoriga keskosas ja ilma suudmepidurita.

 Kere on madala siluetiga, pikem kui T-54-l ja T55-l, eest kiilukujuline ning ümara

Identifitseerimisel hakkavad selgelt silma roomikurataste vahed (6), juhi periskoobid tanki vasakul poolel (7), kahuriraua suudmepidur (8) ja tornis olevad ovaalsed avad kuulipildujale ja periskoobile (9).

Joonis 5. Lisasoomusega tankid T-55AM ja T-55AMV
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Tanki T-64 tunnused:
 kuus väikest roomikuratast (1)
ja tugirattad (2);
 hüdrauliline amortisaator on
kahel esimesel ja kuuendal rattal
(6);
kütusepaagid ja tööriistakastid on integreeritud poritiibadesse (4);
juhiluuk kere esiosa keskel (5);
mootori jahutusradiaatori võre kohe torni taga (6);
pealt lameda torni keskkoht on neljanda roomikuratta kohal;
komandöriluugi kuppel torni paremal poolel (7).

Tankid, mille baasmudel on T-54
Lahingutankid T-54 ja T-55
Lahingutankid T-54 ja T-55 on maailmas ühed enimvalmistatumad tankid. T-54 varasemaid mudeleid (1946. ja 1949. aasta mudel) enam Vene üksuste relvastuses ei ole.
1951. aasta T-54 mudel on peaaegu identne T-55ga. Kuigi tanki Venemaal enam ei toodeta, võib seda vägede ladudes leiduda. Seepärast vaatlemegi mõlemaid mudeleid
koos. Tanki spetsiifiliste tunnuste sedastamiseks tuleb taas vaadelda veermikku, keret
ja torni, aga ka kahurit (vt joonis 3).
 Veermik. Viis roomikuratast, eritunnuseks kahe esimese roomikuratta teistest laiem
vahe. Veoosal puuduvad tugirattad. Nii veoratas (taga) kui ka pingutusratas (ees) on
tõstetud kõrgemale. Amortisaator on esimesel ja viiendal roomikurattal.
 Kere on madala siluetiga ja kiilukujuline ning ees vasakul asub ümar juhiluuk, mille
ees on kaks ette vaatavat periskoopi. Mürsukindla esipaneeli (kõnekeeles glassiipaneel) paremal poolel on valgustuskomplekt koos infrapunalaternaga, sellel soomuspaneelil on tavaliselt ka ristine poriplaat. Kere paremal poolel paikneb neli madalat kütusepaaki, vasakul kolm tööriistakasti.
 Torn on kuplikujuline, selle keskkoht paikneb kolmanda roomikuratta kohal. Torni
külgedel on käsipuud. T-55 erineb T-54st selle poolest, et tal puudub parempoolne
luugikuppel, mis T-54-l on lisaks vasakule olemas. Tornikuplid on torni külge polditud. T-55-l puudub ka seenekujuline torniventilaator, mis T-54-l asub parema luugi
ees (uuematel T-54 mudelitel on see eemaldatud). Samas on T-55-l kahurist paremal
infrapunaprožektor, mis T-54-l puudub. Tankikomandör asub tornis vasakul pool,

Tanki T-54 tunnused:
 viis suurt roomikuratast (1);
 hüdrauliline amortisaator esimesel ja viiendal rattal (3);
 kere paremal poolel nähtavad
kütusepaagid (4);
 juhiluuk kere esiosal vasakul poolel (5);
 mootori jahutusradiaatori võre kere tagumises osas
(6);
 kuplikujulise torni keskkoht on kolmanda roomikuratta kohal;
 komandöriluugi kuppel torni vasakul poolel (7).

Joonis 2. Tankide T-54 ja T-64 võrdlus
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Kere eest
kiilukujuline

Joonis 3. Tankide T-54 ja T-55 iseloomulikud tunnused

Luugikuplid on torni
külge polditud
Kere paremal
poolel neli lamedat kütusepaaki
Tornil paremal
luugikupli ees üks
laaduri periskoop
Kahuri infrapunaprožektor
Viis suurt roomikuratast
Esimese ja teise
roomikuratta vahe
on laiem

Komandöriluugi kuppel torni peal vasakul
koos infrapunalambi ja periskoobiga
Torni vasema luugikupli ees
sihturi periskoop

Kahuriraud
on sile, selle
tagumine ots on
koonusekujuline

Juhiluugi ees on kaks
periskoopi

Ümar juhiluuk kere esiosa
vasakul poolel

Kere vasakul poolel kolm
tööriistakasti

Mürsukindla esipaneeli paremal poolel
infrapunalatern

tema kuplil on igas suunas periskoobid ja infrapunaprožektor. Laaduriluugi ees paremal on periskoop. Tornis on 7,62 mm kuulipilduja (paremal) ja torni peal võib olla
teine kuulipilduja, mis T-54-l on 7,62 mm, T-55-l 12,7 mm.
 Kahur. 100 mm kahuri sirge vintraua tagumine osa on kergelt koonusekujuline ja
raua esiosal on silindrikujuline suudmepidur, mis T-54-l puudub.
 T-55 on T-54 ilma oluliste muudatusteta edasiarendus. Baasmudelitel on siiski mõned äratuntavad erinevused (vt joonis 4), mis aga hilisema moderniseerimise käigus
on tihti kadunud.
Oluline! Kuigi T-55 baasmudel erineb T-54 uuemast mudelist selle poolest, et parempoolne luugikuppel puudub, on enamikul hilisematest T-55 mudelitest (T-55M, T-55AM)
ka paremal luugikuppel olemas. Kui on vaja mudelitel vahet teha, tuleb lähtuda kahurirauast, ja kui võimalik näha, siis ka torniventilaatorist. Aga ka see ei anna alati õiget
vastust. Seepärast, kui tekib raskusi mudeli eristamisega, öeldakse, et tegu on T-55ga.
Lisasoomusega T-54 ja T-55
Vanemate tankide lisasoomus on tavaliselt lihtsam, soomustatud on torni ja kere
esiosa. Et tankitorn oli põhiline objekt, mis lahingus tabamuse sai, paigaldati algselt
täiendavad kirveterakujuliselt asetatud metallplaadid torni külgedele (vt joonis 5). Nimetused T-55A, T-55M ja T-55AM pole seotud tanki täiendava soomustamisega, vaid
soomuki enda moderniseerimisega (ainsaks väliseks lisatunnuseks laserkaugusmõõtja), kuid teatud lisasoomuse põhimõtted on neile siiski omased. Algse lisasoomusega
tank on tavaliselt kas T-55A või T-55AM. Hiljem on tanki kaitseks kasutatud aktiivsoomust, kattes sellega kere esiosa ja küljed ning torni esiosa. Selle tanki nimetus on T55AMV (V-täht tähistab sõna взрывчатка, eesti k lõhkeaine).
Soomustatud T-54 ja T-55 tunneb ära endiselt selle tüübi põhitunnuste järgi: suured
roomikurattad, laiem esimese ja teise roomikuratta vahe, juhi asukoht kere esiosas
vasakul pool, neli kütusepaaki paremal küljel, torni keskkoht kolmanda roomikuratta
kohal, komandörikuppel torni vasakul poolel, sile kergelt koonusekujuline kahuriraud

Joonis 4. Tankide T-55 ja T-54 võrdlus
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Tanki T-55 tunnused:
 viis roomikuratast, kõrgemale tõstetud ketiratas ja pingutusratas;
 hüdrauliline amortisaator on esimesel ja
viiendal rattal (1);
 esimesel ja teisel roomikurattal laiem vahe (2);
 kere eest kiilukujuline ja madala siluetiga,
mürsukindla esipaneeli paremal poolel infrapunalatern (3);
 kere paremal poolel neli kütusepaaki (4), vasakul poolel tööriistakastid;
 juhiluuk kere esiosa vasakul poolel (5), selle
ees kaks periskoopi (6);
 kuplikujulise torni keskkoht asub kolmanda
roomikuratta kohal;
 kõrgem luugikuppel torni vasakul poolel (7);
 torni paremal poolel madal luuk (8);
 snorkel (õhuvõtutoru) torni või kere küljes (9);
 kahurist vasakul asub infrapunaprožektor
(10);
 kahuriraud on sile, selle tagumine osa koonusekujuline;
 kahuriraual on silindrikujuline suudmepidur (11).

Tanki T-54 erinevused T-55st:
 tornil ka paremal pool luugikuppel (1);
 parema luugikupli ees on torniventilaator
(2);
 tornil puudub infrapunaprožektor;
 kahuri vintraual puudub suudmepidur (3).

silindrikujulise suudmepiduriga (T-55) või ilma selleta (T-54). Kui õnnestub tanki lähemalt vaadelda, peaksid silma jääma ka mõlemal pool kahurit asuvad vertikaalsed
piklikud avad: üks kuulipilduja tarbeks ja teine kahuri periskoobile.

Lahingutank T-62
Lahingutank T-62 (vt joonis 6) on tanki T-55 edasiarendus, mida toodeti Venemaal
põhiliselt 1970. aastatel. Tank sarnaneb oma eelkäijatega, mistõttu toon siinkohal ära
põhilised erinevused T-55st.
 Veermik. Sarnaselt T-55-ga on T-62-l viis roomikuratast mõlemal pool ning kõrgemale tõstetud veoratas (taga) ja pingutusratas (ees). Erinevuseks on siinjuures see,
et kolm esimest roomikuratast on väikeste vahedega ja kaks viimast suuremate vahedega. Veoosal puuduvad tugirattad. Amortisaator on esimesel ja viiendal roomikurattal.
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Eesti kaitsmisest sõjas ja rahus 1
RENE TOOMSE, kapten

JUUNISÕDA
See juhtus juunikuu esimese nädalavahetuse varahommikul
ja peaaegu ootamatult. Aslaavia1 tungis kahe motolaskurbrigaadiga Narva kaudu Kirde-Eestisse ja sööstis Tapa garnisoni
suunas, kihutades oma ratassoomukitel ja tankidel läbi ausat und magavate linnade ja asulate. Samal ajal sooritas 36.
õhuründebrigaad ühe pataljoniga dessandi väeosatagusele
lennuväljale ja hõivas tormijooksuga sõjaväelinnaku. Vahtkond üritas esimeste langevarjude taevasse ilmumisel saada ühendust peastaabiga Tallinnas, enne kui nad üle joosti,
kuid sideliinid ei töötanud enam. Keegi ei vastanud kutsungile, sidesüsteem oli häkitud ja kokku kukutatud, turvamüürid
murtud, mobiilside vaikis. Selle kõige eest olid hoolitsenud
varakult riiki imbunud eriüksuste grupid, kes ettenähtud ajal
sooritasid vaikseid, kuid surmavaid rünnakuid meedia-, sideja serverisõlmedele, võttes nii peastaabi, erinevate väeosade
ja avalikkuse suhtlemisvõimaluse.
Kihutavad motolaskurbrigaadid jagunesid Jõhvi juures kahte
suunda, üks jätkas Rakvere ja Kundani, teine suundus lõuna
poole Avinurme piirkonda ja saatis pataljoni tugevduseks
Tapale, kus asuti kiirelt hävitama Eesti kaitseväe tehnikat ja
varustust. Samal ajal hargnesid brigaadid Avinurme-Rakvere-Kunda joonel ja asusid kaitsepositsioonidele, tõmmates
nii mõttelise joone Kirde-Eesti ja ülejäänud riigi vahele. Siis
sisenesid riiki ka siseväed, kes asusid linnades ja suuremates asulates kontrollposte üles seadma ning uudishimulikke
ja vastuhakkajaid taltsutama. Kohaliku viienda kolonni abiga
asuti vahistama kodudesse jäänud kaitseväelasi, kaitseliitlasi,
politseinikke ja piirivalvureid, et vältida nende ohtlikuks muutumist edasise operatsiooni ajal.
Sõjaväeluure spetsialistid võtsid kontrolli alla erinevate ametiasutuste, nagu sotsiaalameti, maksuameti, kodakondsus- ja
migratsiooniameti osakondade arvutipargi. Nad asusid koguma kõike edaspidiseks vajalikku elektroonilist ja muul kujul
informatsiooni, sealhulgas kõigi potentsiaalselt ohtlike isikute
andmeid, keda jooksvalt saadeti vahistama sisevägede patrullid.

Kuigi olukord oli juba aprillist alates olnud väga pingeline, vahetatud oli mitmeid diplomaatilisi noote ja vastastikku saadetud riigist välja saadikuid, ei ennustanud miski relvastatud
rünnakut Eesti vastu. Eesti oli kindel oma heidutuses, mida
pakkus peamiselt kuulumine NATOsse ja Euroopa Liitu.
Aslaavia oli just pidamas oma iga-aastast suurõppust Balti riikide piirde lähistel, kuid selle varjust esimesed brigaadid oma
sööstu sooritasidki – kiirelt ja liigse poliitilise kärata, nagu osana õppusest. Alles esimese rünnakupäeva lõunaks, kui KirdeEesti oli isoleeritud ja siseväed asusid kontrollima asustatud
alasid, esines Aslaavia president vastava avaldusega maailmale. Ta mõistis hukka Eesti valitsuse võimetuse etniliste
aslaavalaste julgeolekut tagada, mis ei jätnudki muud võimalust, kui võtta sellega kaasnevate kohutavate inimõiguste rikkumiste tõkestamiseks kõige plahvatusohtlikum ala ajutiselt
Aslaavia rahuvalvajate kontrolli alla. Ta kinnitas, et Aslaavia
ei ole huvitatud Eesti okupeerimisest ja rahuvalveväed lahkuvad kohe, kui kohalike aslaavalaste turvalisus ja poliitilised
nõudmised on Eesti valitsuse poolt tagatud.

Kunda jooneni Läänemerel patrullisid sõjalaevad, takistades
nii võimaliku abi merelt. Kogu operatsiooni esimene etapp,
Kirde-Eesti eraldamine, sai sooritatud ligikaudu kuue tunniga.
Rünnakule olid eelnenud järjest kasvavad pinged riikide vahel. Suurem grupp Aslaavia rahvusest inimesi, kelle kontsentratsioon Kirde-Eestis ja Tallinnas on märkimisväärne, olid järjest enam nõudnud rohkem „õigusi“ kuni selleni, et Kirde-Eesti
saaks autonoomseks maakonnaks, kus aslaavlased valitsek-

Tallinnas kogunes Eesti valitsus kriisiistungile, kaitsejõud said
mobilisatsioonikorralduse ja alalises valmiduses jalaväebrigaad asus Paldiskist liikvele Kirde-Eesti suunas, et tõkestada
vastase võimalik pealetung Tallinnale. Sõda oli saabunud taas
kord Eestimaa pinnale.

Kõigepealt meenutagem siinkohal sõjandusklassikut Carl von Clausewitzit, kes oma teoses „Sõjast“
on öelnud, et esimene, ülim ja kõige kaugemale
1

sid oma äranägemise järgi, toetudes etnilise kodumaa abile.
Pinged ja konfliktid noorte eestlaste ja aslaavlaste vahel olid
kasvanud veritseks kokkupõrgeteks, mille taltsutamiseks kasutas politsei kogu oma jõudu, kuid millel oli pigem mõlemaid
pooli provotseeriv efekt. Aslaavia kasutas kogu olukorda oskuslikult ära, manipuleerides meedia ja oluliste rahvusvaheliste organisatsioonidega. Eestlased said kuvatud kui inimõigusi eiravad natsid, kes ei salli oma kodumaal teisi rahvaid
ja on selle nimel valmis kõige ebainimlikumal viisil ründama
rahumeelsete aslaavlaste kodusid, koole ja lasteaedu. Ja seda
kõike Eesti valitsuse vaikival nõusolekul, kes näiliselt püüab
politseijõududega korda hoida, kuid tegelikult ei takista rünnakuid aslaavlaste vastu.

Juhul, kui Eesti peaks kasutama sõjalist jõudu rahuvalvajate
vastu, saab vastulöök olema karm ja kõikehõlmav. Praeguseks
on keskmaa-raketisüsteemid sihitud kõigile Eesti strateegilistele objektidele, nagu Ämari ja Tallinna lennuväljad, suuremad sadamad, kaitseväe ja Kaitseliidu staabid ning väeosad.
NATO või Euroopa Liidu võimaliku sekkumise korral ei välista
Aslaavia jõu kasutamist ka nende vägede vastu. Kogu Eesti
õhuruumi Eesti kontrollivad Aslaavia õhutõrjeraketisüsteemid,
Läänemere akvatoorium on vaatluse all ja iga katse saata lisajõudusid Eestile appi annab Aslaaviale õiguse kasutada jõudu
lähenevate lennukite või laevade vastu.

Riigikaitse strateegilised seisukohad ja
dilemmad
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Sõjapidamine IX

ulatuv otsus, mille riigimees ja väejuht peavad
tegema, on anda hinnang, missuguses sõjas nad
tegelikult osalevad, mitte oletama või püüdma
kujutada seda teistsuguse, selle konkreetse sõja
olemusega vastuolus olevana. Sest see on esimene
ja kõige kaalukam strateegiline küsimus.

Aslaavia on tinglik ja hüpoteetiline riik, millel ei ole mingit seost ühegi pärisriigiga.
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Nüüd aga asja juurde. Eespool kirjeldatud rünnakut ei ole veel juhtunud ja saab vaid spekuleerida,
kas see on võimalik või mitte. Tänapäeval takistab
seda eelkõige võimaliku vastase poliitiline ja ka
majanduslik ratsionaalsus. Mitmes mõttes oleks
see talle enesehävituslik, sest kulutused ja tagajärjed (sh rahvusvahelised sanktsioonid) ületaksid
kordades kasu. Kas see tasakaal võib tulevikus
muutuda, sõltub paljuski Eesti ja muu maailma
arengutest. Hetkel (riigi eksistentsi mõttes võib
hetke mõista näiteks kümne aastana) on Eesti
veendunud, et otsene sõjaline rünnak riigi vastu ei
ole tõenäoline, kuid ei välista ka mõne vastase võimalikku väärarvestust, et NATO kollektiivkaitse ei
rakendu.2 Seega on enesestmõistetav, et tuleb ka ise
riigikaitseks valmis olla ja seda ennekõike esmase
iseseisva kaitsevõime arendamise kaudu. Viimase
toimimine on eelduseks, et liitlased üldse saaksid
Eestile appi tulla.3 Muu hulgas näeb „Riigikaitse
strateegia“ ette esimese löögi vastuvõtmist nii
territoriaalsete, mitteterritoriaalsete üksuste kui
ka sissitegevusega vastase poolt hõivatud aladel.4
Kõik vajalikud jõud arendatakse välja võimepõhise
planeerimise kaudu,5 mis eeldab pidevat analüüsi
ja sünteesi teemal, milliseid võimeid on tegelikult
vaja, et saada vastu raskekaalulisele vastasele.

koheseks vastupanuks valmistumata maal, hoopis
teine ja keerulisem ülesanne on selle väe võitlusvõime tagamine pärast esimest sööstu. See on
vastase nõrk koht, kuhu sellise stsenaariumi korral
peaks suur osa kaitsejõudude plaane rõhu asetama.
Peamine on mitte sattuda paanikasse, vaid suunata
kaitseenergia vastase kriitiliste nõrkuste vastu.
Et leida neid nõrkusi ja ise tugev olla, tuleb pisut
tegelda ka sõjapidamisfilosoofia kui arusaamisega
sõjast ja selle olemusest.6

äikeriik ei saa endale lubada soovunelmaid,
et keegi teine tuleb talle kohe appi, vaid ta
peab nutikalt ja agaralt looma tegevuskavasid ise tegutsemiseks, seda just esmase iseseisva kaitsevõime raames.

Väikeüksuse tasandil sõltub sellest sõjamehe
elu, riigi tasandil tehtud otsustest terve rahvuse
püsimajäämine. Siit tõusetuvad ka küsimused
sõja korral. Kas tsiviilobjektide rünnak vastase riigi territooriumil on lubatud, kui selline
rünnak võiks peatada kogu sõjategevuse Eesti
vastu? Sõjaõigusega on see vastuolus.7 Kuid
kui sellest sõltub ennast kaitsva riigi saatus?
Järgmine dilemma on: kuidas suhtub ülejäänud
maailm sellisesse tegevusse ja kas see mõjutab
abivägede saabumist?

V

Seega võib veelgi olulisem kui kunagi varem olla
küsimus, milliseid sõjapidamise strateegiaid ja taktikaid saab väike riik rakendada suure vastu, et olla
edukas. Ülalkirjeldatud Juunisõja esimese etapi
ehk Kirde-Eesti eraldamise tegi Aslaavia teoks päevaga. Kas see on reaalne? Muidugi on. Reaalne on
ka see, et brigaadi või kahega saab paari päevaga
põhimõtteliselt läbi Eesti sõita. Soomuspataljoni
liikumise kiirus valgel ajal on keskmiselt 30–40
km/h (liigutakse pataljonide kaupa valmisolekus
hargneda kontakti korral rünnakurivistusse) ja
Narvast Tallinna on 212 km. Kui keegi sellise rännaku takistamiseks midagi ette ei võta, on see tee
teoreetiliselt läbitav viie tunniga.
Olgem ausad, strateegilise üllatusrünnaku korral,
kui Eestil ei ole väed juba enne seda mobiliseeritud
ja positsioonidel, on selline olukord täiesti reaalne
ja riigist saab suhteliselt lihtsalt läbi sõita. Kuid
see ei ole veel mingi katastroof, kui asja avatuma
pilguga vaadata ja selliseks stsenaariumiks valmis
olla. Üks asi on soomusbrigaadi paiskamine edasi
2
3
4
5
6
7
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Põhitõed väikeriigi ellujäämiseks sõjas
Eesmärk pühendab abinõu
„Eesmärk pühendab abinõu“ on igivana väljend,
millele tihti omistatakse negatiivne varjund. Kui
aga tekib olukord, kus totaalse kaotuse vältimiseks on valida hävingu või mittetraditsioonilise
tegutsemise vahel, on loomulik valik tegutsemine.
Sõjapidamises on alati kesksel kohal moraal, eetika
ja sõjaseadused. Kui reegleid saab veel painutada,
siis moraalse palge kaotamine võib oma hävingut
kiirendada. Sõjas ei tehta kergeid valikuid ega lihtsaid otsuseid. Iga ülema käsk on otsus selle kohta,
kes jääb ellu ja kes mitte.

Need ja mitmed teised on vastuseta küsimused,
mille kohta tuleb ühel päeval kardetavasti võtta
vastu otsus. Võttes aluseks Eesti Vabariigi põhiseaduse preambulas öeldu, et Eesti ülim eesmärk on
riigi, rahva ja kultuuri püsimajäämine, annab see
tõenäoliselt põhjenduse ka vähemalt kaaluda meetodeid, mis ei pruugi olla kooskõlas meie praeguse
ja ka NATO klassikalise arusaamisega sõjapidamisest.
Avatud mõtlemise vajadus
Väikeriik peab olema eriti avatud mõtlemisega.
Ebatraditsioonilised meetodid (taktikad ja tehnikad) tagavad eesmärgi täitmise tõenäoliselt paremini, sest need on üllatuseks vastasele ja loovad
koos tegevuste tempoga šokiefekti, mis omakorda
vähendab vastase võitlusvõimet. Eriti on vaja
uuenduslikku mõtlemist taktikate osas.

Riigikaitse strateegia (http://www.mod.gov.ee/ﬁles/kmin/img/ﬁles/Riigikaitse_strateegia_2010%282%29.pdf), p 16.
Ibid., p 35.
Ibid., p 36, 39.
Ibid., p 46.
Toomse, Rene 2010. Rahvas sõjas: Väikeriigi võimalus olla suurem suurriigist. Diplomaatia 81 (mai) (http://www.diplomaatia.ee/index.
php?id=242&tx_ttnews[tt_news]=1129&tx_ttnews[backPid]=557&cHash=3116bc4bdf).
Tsiviilisikute sõjaaegse kaitse 12. augusti 1949 Genﬁ (IV) konventsioon (https://www.riigiteataja.ee/akt/79260/htmllisa/13187476).

Kaitse Kodu! 1/2011

Lisaks erinevate plaanide olemasolule on sama
oluline ka kaitsejõudude liikmete ja rahva teadlikkus põhimõttelistest sõjapidamisstrateegiatest,
sest ükski plaan ei tööta, kui selle täitjad seda ei
tea ega ole selle täideviimiseks valmistunud. Siin
on vastuolu oma plaani salastamisega vastase
eest, kuid just selles peab olema mõistlik tasakaal:
põhimõttelised strateegiad peavad olema avalikud,
omades nii ka heidutuse iseloomu, kuid konkreetsed operatsioonid nende raames on varjatud kuni
tegevuse alguseni.
Ka kõige ebameeldivama ohustsenaariumi rakendumise korral, nagu näiteks võiks olla eelkirjeldatud
Juunisõda, ei tohiks mobiliseeritud, kuid kokkuharjutamata üksusi saata mõtlematult vastase tugevuse
ehk soomusüksuste vastu, vaid keskenduda tuleks
sellise sügavusse tunginud väe piiramisrõngasse
võtmisele ja tema toetuse äralõikamisele. Läbiv põhimõte on, nii idee kui ka füüsilise lahingu tasandil, et
alati peab olema võimalik paisata oma tugevus vastase nõrgemate, kuid eluliselt oluliste võimete vastu.
Mitte ükski vägi ei ole tugev igas kohas ega võimes.
Kuid veelgi olulisem: kaitsja ei tohi pakkuda vastasele
võimalusi tema soovitud sihtmärkideks ehk väiksema kaitsja füüsiline tugevus (näiteks pataljon klassikalises kaitses) võib osutuda tegelikult kriitiliseks
haavatavuseks vastase ülekaalukate relvasüsteemide
ees, millega nemad on harjunud võitlema.
Esmane kaitse ja põhipingutus
Kui esmane iseseisev kaitse8 ebaõnnestub, on
kollektiivkaitse rakendumine raskendatud, seega
on esmane kaitse põhipingutus (der Schwerpunkt).
Selle tõdemisega tuleb läheneda iga võime loomisel
ja plaani tegemisel. Eelmainitud avatud mõtlemine
ja iseseisvale kaitsele keskendumine kõigi võimalike vahendite ja taktikatega on kõige olulisem.
Kuid mis punktist alates võib olla iseseisev kaitse
ebaõnnestunud? Kus on see ajaline, territoriaalne
või ka moraalne punkt, millest alates on kõik läbi
ja lootus kustunud? See on oluline küsimus, mis on
küll kõige ebameeldivam ja vihatum, kuid millele
tuleb siiski silma vaadata, mitte seda meeleheitlikult vältida. Lootus, isegi kollektiivkaitseplaanide
olemasolu korral, ei ole tegelikult meetod. Ausast
8

ja hästi arutletud vastusest sellele küsimusele
koorub välja just see, mida peab riik tegelikult ja
kõige rohkem ette valmistama ning kaitsma. Kas
selleks on Tallinn, kogu maad hõlmav sissivõitluse
tüüpi vastupanutegevus või on vaja luua varulennuväljad maa lääneserva jne?
See ei pruugi olla üks ja ainus tegevus, vaid kombinatsioon. Peamine on see, et kaitsja peab ausalt
otsa vaatama ka kõige ebameeldivamatele võimalustele, mitte sulgema nende ees silmi. Näiteks kaotades Tallinna, mis on totaalse sõja korral vastase
tõenäoline peaeesmärk, või Ämari lennuvälja, ei
tohi lasta ennast heidutada, vaid tuleb rakendada
järgmine ettevalmistatud plaan, mis siiski tagab
liitlaste appituleku võimaluse ja samas võimaldab
oma vägede võitluse jätkamist.

Haritud sõdur

Siin on suureks abiks ka sõjaajalugu, lahingute
kirjeldused just sellest aspektist, mis on töötanud
väiksema väe kasuks suurema vastase vastu. Sõjapidamise ajalugu on näidetest kirju. Oskus neid
analüüsida, vastavalt kohandada ja modifitseerida
peab tulema Eesti oma sõjateadusest. Väikeriik
ei saa endale lubada soovunelmaid, et keegi teine
tuleb talle kohe appi, vaid ta peab nutikalt ja agaralt
looma tegevuskavasid ise tegutsemiseks, seda just
esmase iseseisva kaitsevõime raames. Arvestada
tuleb ka sellega, et „esmane“ võib osutuda väga
pikaks ja vajadusel koosneda lausa erinevatest strateegilistest tegevuskavadest, mis lähevad sujuvalt
üle ühelt teisele ning vajadusel ka kolmandale.

etkel on Eesti veendunud, et otsene sõjaline rünnak riigi vastu ei ole tõenäoline, kuid ei välista ka
mõne vastase võimalikku väärarvestust, et NATO
kollektiivkaitse ei rakendu.

H

NATO doktriinid pole dogmad
NATO doktriinid ei saa olla dogmad ehk jäigad
reeglid, mille järgi peab vägesid looma või mida järgides tuleb võidelda. Neid doktriine peab tundma,
kuid olulisim on rahvuslike vajaduste ja kohalike
olude (sh varude) arvestamine. Selles mõttes tuleb
just taktikalisel tasandil läheneda probleemile iseseisvalt ja loovalt, mitte otsida valmis vastuseid või
– veelgi halvem – strateegilisi või taktikalisi piiranguid. Kuulumine NATOsse ei tähenda ühisdoktriinide automaatset ülimaks seadmist, vaid neil on
siiski soovituslik iseloom. Rahvuslik doktriin on
see, mis kohandub vastava riigi võitlejate, rahva ja
maaga ning on ainus, mis loob eeldused edukaks
iseseisvaks võitluseks. On see doktriin kirjas ühes
raamatus või on see praktikate kogum, mis ringleb
teadmiste kujul, on maitse küsimus.
Doktriini ja ka lahingueeskirja kui printsiipide
ja näidislahenduste kogumeid ei saa ega tohi üle
tähtsustada, vaid neid tuleb kasutada loovalt
vastavalt olukorrale. Need on üldised juhtnöörid,
mis aitavad väe erinevatel osadel rääkida asjadest
samas keeles, kuid ei tohi kunagi seada taktikalistele lahendustele jäiku piiranguid.
Moraalsed ja legaalsed printsiibid on doktriini
ainukesed muutumatud osad, milles ei tohi järele
anda, näiteks sõjavangide sõjaõigusjärgne kohtlemine jms. Muus osas, mis puutub just taktikalistesse lahendustesse, tuleb igal ülemal kasutada
siiski omaenese pead unikaalsete tegevuskavade
koostamisel, et tagada maksimaalne ootamatus
vastasele ja oma üksuse edukus.
Vastase staap loeb oma vastase (sh NATO) doktriine väga hoolikalt ja teeb täpselt samasugust

Vt ka Toomse, Rene 2010a. Sõjapidamine VI: Esmane kaitsevõime – tegelikkus ja doktriin. Kaitse Kodu! 6, lk 33–36.
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luureanalüüsi ja -sünteesi kui meiegi. Just seetõttu
tulebki vältida standardseid taktikalisi lahendusi.
Seadused, regulatsioonid ja bürokraatia
Riigi seadused, regulatsioonid ja bürokraatia peavad
järgima riigi kaitsemise vajadusi, mitte seadma piiranguid ettevalmistusteks ja võitluseks. Ükski regulatsioon
ei ole asi iseeneses, vaid need peavad toetama ülima
eesmärgi saavutamist. Siin on juhtroll kaitseministeeriumil, kes avatud koostöös kaitsejõududega saab luua
projektid vastavateks vajalikeks muudatusteks ja jääb
pidevalt silma peal hoidma muude regulatsioonide
vastavusel tegelike eesmärkidega.9

õjapidamises on alati kesksel kohal moraal, eetika
ja sõjaseadused. Kui reegleid saab veel painutada,
siis moraalse palge kaotamine võib oma hävingut
kiirendada.

S

Samas on oma sisemise bürokraatia reguleerimine
kaitsejõudude enese teha. Bürokraatia kui korra ja
kontrolli mehhanism on oluline ja vajalik, kuid aegajalt tuleb seda optimeerida, sest sel on loomupärane omadus kasvada ebamõistlikuks. Kui pabereid
tehakse paberite endi pärast või blanketid laskeharjutuse läbiviimiseks lähevad keerulisemaks ja ajakulukamaks kui harjutuse enda läbiviimine, on selline
asjaajamine eesmärki takistav ja organisatsioon
peab paberite vormi otstarbekuse üle vaatama.
Manööversõja filosoofia
Manööversõja filosoofia kui avatud mõtlemise
alustala on midagi sellist, mis tegelikult väljub
Eestis kehtivast arusaamast distsipliini, korra ja
kontrolli kohta. Tunnistades manööversõja printsiipe, oleks õige aeg revideerida ka kaitsejõude
puudutavaid seadusi, määrustikke ja arusaamu,
tõstes pimeda kuuletumise nõudest kõrgemateks
väärtusteks initsiatiivi, leidlikkuse, usalduse ning
julguse otsustada ja tegutseda.
Need on olulisimad tegelikud väärtused igas sõduris ja ülemas, mis võimaldavad võidelda ka olukorras, kus ei ole sidet kõrgema staabiga. Iga allüksus
peab suutma ise plaani koostada ja seda ka ellu viia
igal võimalikul juhul, aga eriti just siis, kui kõrgemalt juhised läbi ei tule.
Sõda on korratus ja kaos. Edukam on alati see, kes
aktsepteerib seda paradigmat ja suudab end ise
kaoses organiseerida, suurendades samas kaost
vastase ridades.
Ülesandekeskne juhtimine10
Kui positsioonil paiknev rühm ei saa sidet kompanii ega naaberrühmaga, tuleb tal tegutseda loovalt, mitte kahelda või tegevusetult istuda. Seda

kõike võimaldab vaid ülesandekeskne lähenemine
käske andes, kus pikad ja ilukirjanduslikud käsud
peaksid asenduma lühikeste, kuid konkreetsete ja
tegevusvabadust võimaldavate lahingukäskudega.
Lühidus, selgus ja lihtsus on ideaalse lahingukäsu
märksõnad. Lisaks tuleb tagada igale allüksusele
arusaamine suuremast lahingupildist ja võimalikult kaugele ulatuvate tegevuste ülevaade. Need on
peamised tingimused võimalikult hästi ja aktiivselt
võitleva allüksuse tarvis.
Manööversõja mõtlemises asendub ka kontroll
selle otseses tähenduses pigem koordineerimise ja
soovitustega allüksusele, mitte ei tähenda mingil
juhul kõrgema staabi või ülema pidevat sekkumist
lahingupidamisse. Ülem peab laskma meestel oma
lahinguid ise võidelda ja toetama neid siis, kui nad
seda vajavad. Selleks tuleb iga tasandi ülemaid õpetada iseseisvalt mõtlema ja tegutsema. Kõrgemalt
pidevalt suunates ja allüksususte eest otsustades
tekitab see sõdurites nn õpitud abituse sündroomi,
nii et keegi ei oska ega julge tegutseda, kui ei ole
antud kõrgema ülema juhist konkreetseks olukorraks. See viimane on vast kõige hävituslikum väiksema väe lahinguvõimele.
Muide, Eesti sõjapidamiskultuuris on ülesandekeskne juhtimiskultuur ajalooliselt juba eksisteerinud. Terve Vabadussõda peeti ehtsas manööversõja
stiilis, kus ülemate initsiatiiv ning käskude selgus
ja lühidus olid normiks. Meenutagem, et järgneva
3. diviisi ülema kindral Ernst Põdderi 22. juunil
1919 kell 23.17 antud kuuelauselise käsuga algas
operatsioon, mille tulemust tähistab Eesti Vabariik
võidupühana.
“Meie ei tohi parunitele ja nende palgalisele rauddivisjonile võimalust anda ennast korrastada ja koondada
pärast kahepäevast lahingut, mis nad on saanud Soomusrongide ja nende väeosade ja 3. Divisjoni poolt.
Madu pea peab maha raiutud saama ja selle jaoks
peab vaenlast lõhkuma ja Võnnu linna ära võtma.
Võnnu linna äravõtmine jääb Soomusrongide ja
nende väeosade ülesandeks. Polkovnik Heinze grupp
peab peale tungima ühes Soomusrongide osadega
nende pahema tiivaga koos Vesselgohvi-Ramotski
sihis ja püüdma Ramotski oma alla võtta; mis juures
2-ne ratsaväe polk tuleb vaenlasele selja taha saata.
Pealetungimine algatada mitte hiljem kui kell kolm.
6-s ja 9-s polgud jätkavad oma operatsiooni edasi,
püüdes Roopa alevit oma alla võtta.”11
Põhiküsimused, millele tuleb vastata enne
sõjaliste strateegiate koostamist
Sõjalised strateegiad on kui põhimõttelised tegevusplaanid, mis ühendavad varud ja taktikad
eesmärgi saavutamiseks. Strateegiaid peab olema
mitu, sest iga olukord nõuab erilist lähenemist.

9 Riigikaitse strateegia, p 41.
10 Kuigi ametlikult on kehtivaks terminiks „ülesandekeskne juhtimine“, on see stiil alati suunatud eesmärgi (mida on vaja saavutada ja miks)
täitmisele, mitte mingil juhul ülesandele kui meetodile (kuidas ülesanne täita).
11 Eesti Vabadussõda 1918–1920. II. Vabadussõja Ajaloo Komitee populaarteadusliku väljaande kordustrükk. Geislingen/St.: Kultuur 1951,
lk 170, 172.
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Enne erinevate võimalike sõjaliste strateegiate
vaatlemist tuleks igal tasandil, on selleks strateegiline, operatsiooniline või taktikaline tase, arutleda
järgmiste küsimuste üle:
(vastase kohta)
Millised on vastase eesmärgid, ressursid ja
meetodid?
Milliseid võitlusviise ta kõige vähem eelistab ja
milleks ta ei ole hästi valmistunud?
Millised on tema süsteemi nõrgad kohad? Mida
ta kõige rohkem kardab? Millised tegevused
tema süsteemide vastu panevad ta oma kavatsusest loobuma?
(enda kohta)
Mida me tahame saavutada? Mis on meie
realistlikud eesmärgid? Saavutatava eesmärgi
selge sõnastamine on iga plaani alguspunkt.
On selleks iga hinnaga Tallinna hoidmine või
rühma väljaõppes öise kiirrünnakudrilli tõrgeteta sujumine, pole tegelikult vahet – kõik tegevused peavad olema eesmärgistatud. (Püüdlus.)
Millised on meie ressursid? Mida me suudame
nendega teha? (Vahendid.)
Millised meetodid meie inimeste ja varudega
aitavad saavutada eesmärki? (Taktikad vastase
eeltuvastatud nõrkuste ründamiseks.)
Milliseid varusid ja meetodeid on vaja täiendada, et saavutada eesmärke? (Hanked, arendus,
väljaõpe.)
Avatud mõtlemisega arutelud nende küsimuste
üle loovad tõenäoliselt toimivate strateegiate
ja doktriini aluse.13 Kusjuures see arutlus peaks
käima kaitsesüsteemi läbiva, kõiki sisemisi tasandeid hõlmava suhtluse kaudu, sest briljantseid
ideid võib tulla väe igalt liikmelt. Lisaks sellele on
vaja ka tegelikult alustada avaratehk laiapõhjalist
arutelu erinevate ametkondade ja tsiviilsektoriga,
nagu näeb ette ka julgeolekupoliitika alusdokument,14 mis on käsitletav kõrgeima riigikaitselise
doktriinina.
Kuigi olen veendunud, et seda laiapõhjalisuse
planeerimist ministeeriumide tasandil juba rakendatakse, ei pruugi see siiski olla piisav. Selline planeerimine saab tõeliselt efektiivseks vaid siis, kui
vastava taseme iga astme spetsialistid erinevatest
süsteemidest suhtlevad omavahel ja vahetult ka

horisontaalselt. Näiteks pioneeripataljoni ekspert
peaks vahetult suhtlema tee- ja sillaehituse planeerijatega vastavast asutusest, et iga ehitusprojekt
saaks ka unikaalse sõjaliseks otstarbeks kasutatava lahenduse (näiteks laengupesad sildades jne).
Koordineerides selliseid lahendusi üksnes ministeeriumide kaudu, jääb nii kommunikatsioonis kui ka
tegevustes liiga suur vigade võimalus.
Siiski on oluline ja kasulik luua võimalikult püsiv
kõrgeim ekspertgrupp, mis otsiks pidevalt ja põhitööna laiapõhjalisi lahendusi, tagades nii ka valdkonna järjepidevuse. Praktika on näidanud, et ajutised töögrupid ja vastutavate inimeste osalemine
kõrvaltööna ei ole kõige tulemuslikumad, kuid
tõeliselt strateegilistes valdkondades on parim
ettevalmistus kogu kaitsetegevuse õnnestumise
aluseks nii sõjas kui ka rahus.

Haritud sõdur

Samas peab iga strateegia olema piisavalt paindlik
ja võimaldama sujuvat üleminekut ühelt teisele,
kui olukord seda nõuab.12 Riigikaitse strateegia nii
arenduseks kui ka võitluseks põhimõttelisi ja suuniseid andva dokumendina peaks seega määrama
sõjaliste alamstrateegiate põhisuunad, mis rakenduvad erinevate olukordade korral.

äbiv põhimõte on, nii idee kui ka füüsilise
lahingu tasandil, et alati peab olema paisata
oma tugevus vastase nõrgemate, kuid eluliselt
oluliste võimete vastu.

L

Läheme selle osa lõpetuseks korraks tagasi alguse
juurde ja tuletame meelde seal osundatud Clausewitzi tõdemust, et kõige olulisem strateegiline
küsimus on selgeks teha, missuguses sõjas tegelikult osaletakse. Tundub, et sageli jäetakse see
tõdemus tähelepanuta ja sõjaplaanid tehakse nii,
nagu seda sõda soovitakse näha, mis omakorda
viib valede strateegiliste eelduste ja seega plaanide
mittetoimimiseni. Näiteks kas või viimaste sõdade
puhul, kus valed strateegilised eeldused on muutnud kiiretena planeeritud sõjakäigud Iraaki ja Afganistani pikaleveninud kurnamissõdadeks, kus lääne
ühiskonna kavandatud ja ettekujutatud võitu ei ole
veel paistmas, kuid sõjapidamisjõud on raugemas.
Millist sõda peab vastane? On see klassikaline ja
konventsionaalne, manööver- või kurnamisstiil,
kombineeritud irregulaarsete jõududega? Ning
– mis kõige olulisem – mida ta püüab tegelikult saavutada ja miks? Sellest tulenevalt tuleb seada enda
lähtekohad ja sõjastrateegilised eesmärgid, olles
valmis neid sujuvalt kohandama. Nendest küsimustest algab tegelik arutelu, kuidas kasutada kõige
paremini olemasolevaid võimeid, millised peaksid
olema rõhuasetused väljaõppes ja ettevalmistustes
ning mida üldse on vaja juurde luua, hankida ja
arendada. See on ka peamine lähtekoht sellele, millised sõjapidamisõpikud või lahingueeskirjad Eesti
oma väe väljaõpetamiseks kirjutatakse.
Järgmises osas tulevad käsitlusele konkreetsed
võimalikud strateegiad, olemasolevate võimete
vaatlus ning soovituslikud rõhuasetused ja tegevussuunad.
(Järgneb.)

12 Beaufre, Andre 1965. Introduction to Strategy. London: Faber and Faber, lk 23, 29.
13 Vt ka Toomse, Rene 2010b. Sõjapidamine IV: Doktriinidest, strateegiatest (ja tankidest). Kaitse Kodu! 4, lk 27–31.
14 Eesti julgeolekupoliitika alused 2010, lk 9 (http://www.vm.ee/sites/default/ﬁles/JPA_2010.pdf).
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vajab spetsialiste ja on
pealegi pidevas muutumises
Nagu terve organisatsioon vajab pidevat
muutumist ja uute eesmärkide seadmist, nii vajab
seda ka organisatsioonisisese kontrollorgani
tegevus ehk revideerimine.
EVELIN VERŠ,
Naiskodukaitse keskrevisjonikomisjoni esinaine

M

õeldes revideerimise korraldamise kontekstis Naiskodukaitse peale, saame seada
järgnevaks aastakümneks uued eesmärgid
ja sihid, mille poole püüelda.
Revideerimise tulevik
Et eelarveraha revideerimine ja auditeerimine
lähevad järjest ulatuslikumalt Kaitseliidu palgalise koosseisu ülesandeks, tuleb muuta vabatahtliku revisjonikomisjoni revideerimisülesandeid.
Topelt tööd ja üksteise ülekontrolli ei ole mõtet
teha – see on aja- ja kulurohke ega anna midagi
juurde. Nii ongi Naiskodukaitse keskrevisjonikomisjon otsustanud suunata vabatahtliku
revisjonikomisjoni tegevuse põhirõhu juhtimise,
väikevahendite ja väljaõppe revideerimisele. Ikka
selleks, et aidata kaasa organisatsiooni pidevale
arengule.

Eelmisel aastal oli revisjonikomisjonide tulevikule
määrava tähtsusega Naiskodukaitse keskkogul
vastu võetud revisjonikomisjone puututav muudatusettepanek Naiskodukaitse valmivasse põhikirja: punkt „7.103. Revisjonikomisjoni valitav
liige on soovitavalt olnud eelnevalt sama tasandi
juhatuse liige“. Miks oli see olulise tähtsusega? Aga
just seetõttu, et kuna tulevikus kasvab juhtimise
revideerimise osa, vajame revisjonikomisjonidesse
inimesi, kes on pädevad sel teemal sõna võtma ja
mõistma juhtimisvaldkonnas toimuvat. Selleks, et
teha adekvaatseid, kasulikke ja edasiviivaid ettepanekuid juhtimise vallas, on hea, kui revideerija
on juhtimisalase kogemusega või sellega vahetult
kokku puutunud, st teab, kuidas asjad käivad. Elik
teab, mis on võimalik, teostatav ja vajalik, et organisatsioon ja tema üksused tõhusalt töötaksid.
Eelmise aasta novembris viidi läbi järjekordsed
Naiskodukaitse revisjonikomisjonide õppepäevad.
Lähtudes revideerimise uutest tuultest ja suundadest, olid ka õppepäevadel käsitletavad teemad
kohati uudsed ja tekitasid osalejates mõningast
arusaamatust: miks tegeldakse revideerimise
õppepäevadel kõrvaliste teemadega? Uute teemadena tulid sisse ennekõike juhtimise põhialused
ja avaliku esinemise üle mõtlemine. Mõlemad on
vajalikud valdkonnad organisatsiooni tulevastele
EVELIN VERŠ
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Ka revideerimine

Meeskonnatöö käib
hoogsalt ka revisjonikomisjonides. Ülesanded on
jaotatud ja tegutsetakse
sektsioonides. Erinevate
ringkondade revisjonikomisjonide liikmed õppepäevadel juhtimisalast
ülesannet täitmas
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MIDA REVIDEERIDA?
1. Aastakäsu ja arengukava täitmist.
2. Juhatuse tegevust.

Mida üldse õppepäevadel käsitleti?
Novembri teisel nädalavahetusel kogunesid Alu
kooli Naiskodukaitse revisjonikomisjonide liikmed. Algamas olid järjekordsed õppepäevad. Väga
vajalikud on sellised õppepäevad nii juba tegutsevatele kui ka uutele revisjonikomisjonide liikmetele.
Koolituse eest vastutajana tegin õppepäevadele
sissejuhatuse, tutvustades teemasid, millega tuli
hakkata rinda pistma.

3. Varade arvestust.
4. Eelarve kasutamist.
5. Annetuste ja sponsortoetuste üle arvepidamist ja
nende kasutamist.
6. Asjaajamist.
7. Omatulu ja liikmemaksu laekumist ning sellealast
arvepidamist.

Naiskodukaitse

revideerijatele, kuid selle olulisuse selgitamine
osalistele jäi kahjuks napiks. Tunnistan selle kiviks
oma kapsaaias.

8. Väljaõppe läbiviimist.
9. Ergutuste andmist.
10. Liikmeskonna haldamist.

t eelarveraha revideerimine ja auditeerimine
lähevad järjest ulatuslikumalt Kaitseliidu palgalise koosseisu ülesandeks, tuleb muuta vabatahtliku revisjonikomisjoni revideerimisülesandeid.

E

Andsin seejärel sõna joogat harrastavale Toivo
Jõgilainenile. Saime lühiülevaate joogast nii sõnas
kui ka pildis. Tegime kaasa ka harjutusi. See oli
tore. Tõsisemaks kuulamiseks läks siis, kui Kaitseliidu peastaabi siseaudiitor-pearevident Marko
Roots meile laupäeva hommikul revideerimise
põhimõtteid tutvustama hakkas. Ettekanne oli
sisukas ja vajalik. Naiskodukaitse esinaise Airi
Neve ettekande sisuks olid Naiskodukaitse põhisuunad aastatel 2010–2011. Tema jutt hõlmas
paljusid huvitavaid fakte ja seda peeti tagasiside
põhjal õppepäevade kõige huvitavamaks ettekandeks. Keskrevisjonikomisjoni liikme Helen Saali
mahukas ettekanne hõlmas revideerimistulemusi
aastal 2009. Ennelõunal jõuti veel rääkida revisjonikomisjonide tegevuste järjekorrast.
Pärastlõunal tulid jutuks aga hoopis muud teemad:
aktiivne kuulamine, tagasiside, intervjueerimine
ja avaliku esinemise põhialused. Kõige sellega viis
meid kurssi Rapla Naiskodukaitse instruktor Küllike Kaljend. Räägiti sellest, mida peaks tegema ära
enne intervjuule minekut. Mõlgutati pisut mõtteid
ka selle üle, kuidas näevad välja instruktori ja ringkonna- või jaoskonnajuhi ettevalmistused enne
intervjueerimist. Leiti, et mõlemale osapoolele on
hädavajalik positiivne eelhäälestus.
Juhtimise põhialuseid, juhtimisfunktsioone, meeskonnatööd ja ressursside kasutamist selgitas Lea
Tikenberg Harju ringkonnast. Ta on ühtlasi Kaitseliidu Kooli mittekoosseisuline koolitaja. Iga ettekandega kaasnes hulganisti meeskonnatööd, kus
saadi vaielda, arutleda ja õigete otsusteni jõuda.
Ei saa mööda juhtimise alustest
Ka revisjonikomisjoni töös tuleb puutuda kokku
juhtimisalaste aspektidega. Seetõttu on komisjoniliikmetele ülesannete ja vastutusalade jagamise
oluliseks osaks komisjoni esinaise oskus ülesandeid delegeerida. Mida võiks komisjoni ülesannete
Kaitse Kodu! 1/2011

11. Jaoskondade tegevust.

MIDA JUHTIMISE REVIDEERIMISE KÄIGUS
ANALÜÜSIDA?
1. Töö vastavust arengusuundadele (arengukavad).
2. Aastakäsu ning tööplaani järgimist ja täitmist.
3. Ülesannete jagamist ja töökoormuse jaotuse
võrdsust (juhatuse) liikmete vahel.
4. Võetud ülesannete täitmist.
5. Dokumentatsiooni korrasolekut.
6. Varade sihtpärast kasutust.
7. Info liikumist üksuses.
8. Info liikumist juhatuse liikmete vahel.
9. Tagasiside saamist ürituste kohta ja selle analüüsi ning arvestamist juhatuse edasises tegevuses.

delegeerimisel silmas pidada? Väga oluline on näha
komisjoni liikmeid kui eksperte. Ülesannete jagamisel tuleb silmas pidada nende pädevust (teadmisi
ja oskusi), võimalusi (aeg jne), isiklikke eelistusi,
varasemate soorituste taset ja eelnevaid kogemusi.
Ka on oluline arvestada iga liikme koostöövalmidust ja usaldusväärsust ning üle ega ümber ei saa
tähtaegadest kinnipidamise oskusest.
Miks valida revisjonikomisjoni eksperte?
Mis kasu saab sellest revisjonikomisjon, kui tema
liikmeskond koosneb erinevatest ekspertidest?
See tagab kogu revisjonikomisjoni laiahaardelisema (mitmekülgse) pädevuse ja töö kvaliteedi.
Üks võtmesõnu on paljusus: mida rohkem on eksperte, seda väiksem on üksikliikme koormus. Hästi
oluline on siinkohal revisjonikomisjoni liikmete
motiveeritus seda tööd teha ning nende aktiivsus
ja tahe anda selle kaudu oma panus organisatsiooni arengusse. Väga häid tulemusi võib anda
komisjoniliikmete innovaatiline lähenemine ning
avatud ja loov meel, pakkumaks välja erinevaid
lahendusi. Sobilikud iseloomuomadused on stressitaluvus ja meeskonnatöövalmidus. Tuleb meeles
hoida, et revisjonikomisjon ei ole karistusorgan,
mis näitab näpuga, kus vead on, ja tituleerib, kes
on hea, kes halb. Otse vastupidi, tegemist on orga39
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nisatsiooni arendusvahendiga – koostöös ja vahetu
tagasiside kaudu saab revisjonikomisjon aktiivselt
kaasa rääkida organisatsiooni sisekultuuri arengu
küsimustes. Oluline on siinkohal nende inimeste
positiivne olek ning valmidus olla paindlik ja teha
kompromisse. Tõde selgub arutelu käigus, aga arutelu saab teoks vaid mõlema osapoole, juhtide ja
revideerijate, koostöös.
Kui jutt juba ekspertidele läks, siis sellist lähenemist kasutades tuleb revisjonikomisjoni juhina
meeles pidada ka ekspertide kasutamisest tulenevaid ohte. Millised need on? Kindlasti tuleb komisjoni esinaisel seista silmitsi tõsiasjaga, et üks või
teine ülesanne on lahendatud liiga spetsiifiliselt
ega ole nähtud seda laiemas kontekstis. Samuti
võib ekspertide kasutamine osutuda kulukaks nii
ajalises (ekspertidel on alati käed tööd täis) kui
ka rahalises mõttes (ekspertide motiveerimine
löömaks kaasa organisatsiooni revideerimises võib
tuua kaasa kulutusi). Kindlasti toob see kaasa vastutuse langemise juhi õlgadelt. Komisjoni esinaine
peab siinkohal tegema jõupingutusi selleks, et kõik
revisjonikomisjoni liikmed saaksid aru ja oleksid
valmis võtma oma õlgadele tänapäevases juhtimises tuntud kollektiivse vastutuse. Oht on ka, et
nt eelarveekspert võtab juhtimise komisjonis üle,
kui komisjon tegeleb valdavalt eelarveliste varade
revideerimisega.

REVISJONIKOMISJONI TEGEVUSTE
JÄRJEKORD
1. Revisjonikomisjoni tegevuste ajakavas, komisjoniliikmete tööjaotuses ja vastutusalades kokkuleppimine.
2. Materjalide kogumine ja eeltöö alusdokumentidega: (a) põhikirja jt seadusaktidega tutvumine;
(b) aastakäsu, protokollide, tööplaanide jne läbitöötamine ja analüüs.
3. Eelmise aasta revideerimisaruandes toodud puuduste likvideerimise ja ettepanekute täitmise jälgimine.
4. Ringkonna või jaoskonna esinaise, instruktori ja juhatuse liikmete teavitamine intervjuust, intervjuu
aja kokkuleppimine.
5. Intervjuul käsitletavate valdkondade nimekirja
koostamine (asjaosalisi teavitada kirjalikult).
6. Küsimustiku (koos viidetega) ja kontroll-lehe ettevalmistamine intervjuuks.
7. Intervjuude läbiviimine: reaalsed (silmast silma) ja/
või virtuaalsed (e-mail).
8. Tulemuste analüüs ja kokkukirjutamine – aruande
koostamine.
9. Intervjuudejärgselt tehtud tähelepanekutele kommentaaride võtmine.
10. Aruande vormistamine.
11. Aruande saatmine instruktorile ja esinaisele tutvumiseks, selle kooskõlastus.
12. Vajadusel aruande täiendamine.

aiskodukaitse keskrevisjonikomisjon on otsustanud suunata vabatahtliku revisjonikomisjoni
tegevuse põhirõhu juhtimise, väikevahendite ja
väljaõppe revideerimisele.

N

Kindlasti tuleb silmas pidada eksperdi usaldusväärsust. Selleks ühtegi abivahendit pakkuda ei
oska – tuleb toetuda ennekõike oma sisetundele,
ratsionaalsele meelele ja teiste tähelepanekutele.
Kui on kahtlus, et mõne koha pealt võis komisjoni
liige olla endale võetud ülesande täitmisel (nt väikevahendite revideerimisel) ebausaldusväärne (nt
ei paistnud silma täpsuse poolest), võib tekkida
vajadus teha järelkontroll, mis on samuti aja- ja
kulumahukas.
Kõik kogenud ja väsinud liikmed
revisjonikomisjoni!
Võib tõdeda, et revisjonikomisjoni liikmete valikul
tuleb lähtuda üha rohkem teadlikkusest ja arukusest. Ei saa enam läbi selle selgitusega, et „seal pole
suurt midagi teha vaja. Vaid kord aastas kokku
saada ja paberid üle vaadata. Hea käeharjutus
värskele liikmele organisatsiooniga tutvumiseks“.
Tegelikkus on vastupidine. Mida enam valime oma
revisjonikomisjoni organisatsiooniteadlikke ja
kogenud liikmeid, kes on mingitel oma tegevuse
etappidel puutunud kokku organisatsiooni mõne
juhtimistasandi, ürituste korraldamise ja planeerimise ning eelarvestamisega, seda pädevamaks
40

13. Lõplik aruande vormistamine ja allkirjastamine.
14. Aruande esitamine ja ettekandmine ringkonnakogul või jaoskonna üldkoosolekul.

muutuvad meie revideerimisaruanded ja seda
tugevamaks muutub kogu organisatsioon. Lahendus peitub spetsialistides – kogenud ja teadlikes
liikmetes.
Palju muret ja peavalu on viimasel aastakümnel
valmistanud üksuste juhtidele nende kogenud liikmed, kes on palju näinud ja palju teinud ega leia
uut väljundit ega tegevust. Nende motivatsioon
alaneb aasta-aastalt ja nad ei leia endale enam
õiget rakendust. Üks lahendus ongi lüüa kaasa
revisjonikomisjonis. Motiveerigem ja kutsugem
neid üles kaasa rääkima organisatsiooni tegevuses
ja arengus revideerimisprotsessi kaudu. Uskuge,
neil on, mida meile öelda.
Siinkohal tuleb aga meeles pidada üht: ka nemad
peavad end ajaga kursis hoidma ning minema
kaasa organisatsiooni uuemate suundade ja eesmärkidega ning olema kursis organisatsioonisiseste reformidega. Milline hea võimalus asuda
organisatsioonis uuele ringile! Kõik kogenud ja
väsinud liikmed, kandideerigem revisjonikomisjoni! Milline hea võimalus veeta oma „vanaduspäevad“ endiselt organisatsiooni hüvanguks ning
kaasa rääkida oleviku ja tuleviku tegevustelesuundadele, hoides niiviisi kätt organisatsiooni
pulsil. Organisatsioon on ju täpselt seda nägu, mis
nägu on tema liikmed.
Kaitse Kodu! 1/2011

tahavad erialagrupid tööle saada
LEMBE LAHTMAA,
Naiskodukaitse Sakala ringkonna tegevliige

E

rialagruppide tegevusele hoo andmine on üks
Naiskodukaitse tänavustest eesmärkidest. Et
kindlalt ja ühistel alustel tegutseda, kogunesid Lõuna piirkonna erialagruppide tulevased juhid
Otepääle vastavateemalisele õppepäevale. Kohal oli
30 naiskodukaitsjat Põlva, Tartu, Sakala, Valga ja
Võru ringkonnast. Ürituse viisid läbi Naiskodukaitse
Sakala ja Tartu ringkonna palgalised instruktorid.
Töö erialagrupiti
Enamikus ringkondades tegutsevad korralikult
toitlustus- ja meditsiinirühm. Palju keerulisem
olukord on formeerimis-, side- ja staabitöö ning
avalike suhete rühmadega: mõnes ringkonnas
tegeleb nendes valdkondades vaid üks-kaks tegevliiget, mis omakorda võib tähendada liiga suurt
koormust. Alles loomisel on spordi- ja/või kultuurigrupid.

eerulisem olukord on formeerimis-, side- ja
staabitöö ning avalike suhete rühmadega:
mõnes ringkonnas tegeleb nendes valdkondades vaid üks-kaks tegevliiget.

K

Õppepäeval osalejad jagunesid päeva alguses vastavalt erialadele töögruppidesse. Nii moodustusid
side- ja staabitöö, kultuuri, toitlustuse, spordi,
avalike suhete, meditsiini ja formeerimise töögrupid. Kõigepealt koostasid grupid erialarühma
aastaplaani ja tutvustasid seda kohalolijatele.
Näiteks formeerimisrühm planeeris aastaplaani
mitmeid väljaõppeüritusi, aga ka suhtlemispsühholoogia, keele- ja arvutikursuse. Meditsiinirühma
aastaplaanis olid muu hulgas situatsiooniõppe
läbiviimine ja meditsiini algtõdede tutvustamine
koolilastele.
Naiskodukaitse Tartu ringkonna instruktor Leane
Morits rääkis sisekommunikatsioonist laiemas ja
kitsamas tähenduses. Arutluses erinevate ringkondade teabeleviku üle selgus, et rühmade juhtidele
on oluline enda e-kirjadele tagasiside saamine.
Kõlama jäi mõte, et grupijuht peab kindlasti järjekindlalt liikmeid tunnustama, seda tuleb teha
vahetult ja avalikult ning teised liikmed peavad aru
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saama, mille eest tunnustatakse. Tihti piisaks suusõnalisest tunnustusest ehk osalejate ja läbiviijate
tänamisest ning lühikesest tagasisidest ürituse
kohta.

Naiskodukaitse

Lõuna piirkonna
naiskodukaitsjad

Loovust ja ideid jätkub
Teise ülesandena pidid töögrupid värbama ühe
naiskodukaitsja oma erialarühma. Enamasti tutvustasid rühmad oma tegemisi kas uuele tegevliikmele või liikmele, kes oli Naiskodukaitse
tegevusest eemale jäänud. Peagi jõudsid õppurid
arusaamisele, et mõistlik on leida igale tegevliikmele rühmas sobiv ülesanne. Seejuures saab
lähtuda eelkõige isikuomadustest. Nii sujuvad
koostöö ja ka rühma tegevus kõige tulemuslikumalt.
Erialagruppe tutvustades ja liikmeid värvates
kasutati fantaasiat ja loovust ning see tekitas
rohkelt elevust. Avalike suhete rühma liige Kristi
Randla lausus: „Meeldis see, kuidas värvati passiivseid tegevliikmeid või siis naisi otse tänavalt.
Et rühmad kasutasid erinevaid lähenemisviise, oli
see väga lõbus, tore ja õpetlik.“
Viimaseks grupitööks oli aastaeesmärkide püstitamine. Spordirühm seadis üheks aastaeesmärgiks
tervisespordi propageerimise ja suvise rattamatka
läbiviimise. Side- ja staabirühma mitmete eesmärkide hulgas oli mõte luua üle-eestiline side- ja
staabirühmade liikmete postiloend. Avalike suhete
rühm aga lubas kajastada ringkonna üritusi kord
kvartalis maakonnalehes ja kolm korda aastas ajakirjas Kaitse Kodu!.
Õppepäevast on abi
Seekord sai Naiskodukaitse Lõuna piirkonna
ringkondade erialagruppide esindajaid haritud
rühmatöö abil. Õppepäeval arutatu on edaspidi
abiks aastaplaani koostamisel ja rühma eesmärkide seadmisel. Pärast väsitavat ja tegusat päeva
oli kõigil võimalus nautida saunamõnusid, seda nii
klassikaliselt saunalaval kui ka õues tünnisaunas.
Ürituse järel märgiti, et ringkondade koostöö on
väga vajalik, sest nii saab juurde kogemusi ja mõtteid. Kiitust leidsid grupitööd ja üldine positiivne
meeleolu. Mitmed osalejad soovisid samasugust
kokkusaamist edaspidigi.

41

Naiskodukaitse
Naiskodukaitse Võrumaa
instruktor Anu Jõgeva valiti mullu maakonna aasta
õppijaks

Võrumaa Naiskodukaitse
tegevust korraldab usin õppija
Õpihimuline Võrumaa naiskodukaitsja Anu
Jõgeva nimetati Võrumaa 2010. aasta õppijaks.
Ta lõpetas mullu Räpina Aianduskooli kiitusega
ja on olnud usin õppur ka Kaitseliidu Koolis.
UNO MINKA,
Kaitseliidu Võrumaa maleva teavituspealik
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valituks. See on uhke ja võimas tunne. Natuke
süda kripeldab küll, sest eks sai koolilapse kombel
mõneski tunnis ka kavaldatud. Aga jah, kodu, laste
ja töö kõrvalt sai kool edukalt lõpetatud. Vahel
läks küll kiireks ja tihedaks, aga tulemus rõõmustab mind väga.

öödunud aasta lõpust on seni Kaitseliidu
valvemeeskonnas töötanud Anu Jõgeva
ametis Naiskodukaitse Võrumaa rinkonna
instruktorina.

M

Kas oled ennast täiendanud Kaitseliidu Koolis?
Kaitseliidu Koolis läbisin staabiassistendi koolituse. Lahingukoolis osalesin nädalasel instruktorikoolitusel. Nüüd, jaanuari lõpul võtsin osa organisatsiooniõpetuse instruktori koolitusest.

Sulle omistati aasta õppija tiitel. Palun räägi sellest
lähemalt.
Lõpetasin suvel Räpina Aianduskooli keskkonnaeriala. Olen eluaeg loodusega lähedane olnud ja
sellepärast ei olnud eriala valik keeruline. Teadsin
täpselt, mida ja kui palju tahan. Kiitusega lõpetamine tuli ka mulle endale üllatusena. Õppisin
meeletult ja tahtmist oli palju. Oli inimesi, kes
märkasid minu panustamist koolitöösse, sellest
lähtuvalt seati mind ka Võrumaa aasta õppija
kandidaadiks. Enda suureks üllatuseks osutusingi

Mis mulje jäi Alu koolist?
Kaitseliidu Koolist on muljed üksnes positiivsed.
Kiired, asjalikud ja mahukad kursused. Ei mingit
kuiva loengut ega niisama ajaraiskamist. Instruktorikursusel leidsin ennast korraks mõtlemast, et
kuhu ma jälle roninud olen. Aga see läks õnneks
kähku mööda. Mõttetööd oli nii palju, enda ja
teiste vigade analüüsimist, kordaminekuid – seda
tundus esmapilgul palju. Aga kasutegur on täiesti
olemas. Täna just nõustan järgmisi koolitustele
minejaid plaankonspekti osas.
Kaitse Kodu! 1/2011

Kuidas kavatsed Naiskodukaitse ridadesse uusi liikmeid värvata?
Liikmete värbamine on keeruline teema. Võrumaa
ringkonnas on praegu 112 liiget, neist kaks on
auliikmed ja neli toetajaliikmed. Liikmete hulgas
on kahjuks üksjagu neid, kelle tegevus on mitterahuldav. Tahan eelkõige äratada ellu nn surnud
liikmed ja alles seejärel tegutseda uutega. Liikmeid
ikka tuleb juurde, põhiliselt isiklike tutvuste ja
kutsumise kaudu. Korraldame metsalaagreid,
mille vastu on varemgi olnud suur huvi. Kaasame
kindlasti ka Kodutütarde vanemat astet ja pakume
neile võimalust Naiskodukaitsega ühineda.
Kust tulevad uued ideed?
Uued ideed ja mõtted tekivad ikka inimestega
suheldes ja koolitustel. Ideid ja mõtteid on, aga

Naiskodukaitse

Sinu staaž Naiskodukaitse instruktori ametis on
küll alles üürike, kuid on huvitav teada, mis mõtted
liiguvad sinu peas uue aasta alguses?
Olen natuke ärevuses, sest tutvun Naiskodukaitse 2011. aasta tööplaaniga, mis pole minu
koostatud. Üritan asjades selgust saada ja jälgida,
et planeeritavad üritused ikka teoks saaksid. Kui
ma valvurina töötades tööd koju kaasa ei võtnud,
siis nüüd on vastupidi. Õhtul enne uinumist tuleb
mõnigi asi meelde, kargan siis püsti ja märgin
selle paberile. Üritan anda endast parima. Praegu
on Naiskodukaitse Võrumaa ringkonnas inimesi,
kes tahavad tööd teha ja teevad seda ning see
teeb rõõmu. Hea on näpuga näidata ja parastada,
aga katsu sa ise paremini teha. Kindlasti üritan
kokku viia erinevaid inimesi ja neid koostööle
ärgitada. Inimestevahelised suhted ja suhtlemine
on olnud probleemiks, ka see nõuab suurt tööd.
Üritan saada tööle erialagrupid. Need on praegu
moodustamisel, üksnes PR-grupp (avalike suhete
grupp) on moodustatud. Püüan motiveerida naiskodukaitsjaid üritustel osalema. Eelnevalt on vaja
uurida, mis pakub naistele huvi ja mis on see, mille
pärast tuldaks kodunt välja.

Anu Jõgeva
Naiskodukaitse
Võrumaa ringkonna aastapäeva
peolauda ette
valmistamas

kasina eelarve tõttu jäävad neist mõnedki teostamata. Võime ju tahta palju, aga mõelda tuleb ikka
reaalselt ja arvestada rahalist seisu.
Mis annab sulle jõudu?
Tunnustus, mida näed inimeste käitumises ja suhtumises. Suurim tunnustus on see, kui inimesed
mõistavad ja hindavad tehtut. Arvan, et oluline
tunnustus minu tööle ja elule on see, et mul on neli
last. Nüüdseks olen juba ka vanaema. Oli aegu, kui
pidin üksi hakkama saama ja see oli ääretult raske.
Mida ütled oma kaasvõitlejatele, sõpradele, tuttavatele?
Inimesed võiksid olla lahkemad ja sõbralikumad.
Hoolige üksteisest. Ma ei saa aru inimestest, kellel
pole huumorisoont, see on ometi asi, mis aitab
elada. Väike nali – ja päev on jälle ilusam. Armastage ja hoidke üksteist!

Naiskodukaitsja
Anu Jõgeva (vasakult kaheksas) sidekoolitusel
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Kuidas küpsed, heategu?
Naiskodukaitsjad kudusid Afganistanis
teenivatele kaitseväelastele 190 paari kindaid
TAIVE KUUSE, nooremleitnant

pärimuse hoidmine, nii tundus palve sõduritele
kududa ahvatlev ka seetõttu, et selle abil sai areneda ka ise: Naiskodukaitse liikmed said rohkem
teada oma kodukandis levinud kindakirjadest ja
õppisid oskusi, mis esiemadele olid selged kui vesi.

N

aiskodukaitsjad üle Eesti võtsid ülesandeks
kududa Afganistanis viibivatele Eesti sõduritele jõulukingiks sõrmkindad. Esialgne
otsus oli saada valmis kindad 150 sõdurile, aasta
lõpul saadeti teele aga koguni 190 kindapaari.
Mõnedki neiud-naised haarasid vardad kätte üle
pika aja. Üks Naiskodukaitse väärtustest ongi

Kuidas kasvas ja arenes projekt, mis päädis Eestist
kaugel teenivate sõdurite meeliliigutava tänutundega?

August 2010
Märts 2010
Naiskodukaitse aseesinaise Kersti Podmošenskiga võtab ühendust kaitseväe tervisekeskuse sotsiaalse ja psühholoogilise toetuse jaoskonna meedik leitnant Ivi Prits,
kes palub Naiskodukaitse abi projektis, mis leevendaks Afganistani missioonil viibivate
Eesti sõdurite koduigatsust ja üksindustunnet. Leevendust vajavad sõdurid paljuski
just tähtpäevade ja pühade aegu.
30. märtsil ilmub Naiskodukaitse siseveebi Kersti Podmošenski üleskutse:
Projekt „Kindad“ ehk jõulukingitus Afganistani-missioonil viibivatele sõduritele. Üleskutse suunatud kõigile hea südamega naiskodukaitsjatele
üle Eesti.
Projekti üldeesmärk: kinkida umbes 150 Afganistanis viibivale sõdurile
jõuludeks uhiuued isetehtud eesti rahva toetust ja häid soove sisaldavad
sõrmkindad.
Ettevõtmise kõrvaleesmärk on ootus, et projekti lõppedes teavad naiskodukaitsjad oma kodukandi rahvuslikke kindakirju-mustreid ja oskavad
kududa sõrmkindaid. Värvidena soovitati kasutada toone, mis sobivad
kaitseväe kõrbevormiga. Rahvuslike motiividega kindad eristuvad missioonipiirkonnas kõikide teiste riikide omadest ning tekitavad sõdurites
sooje mälestusi kodukandist.
Kinnaste valmimise tähtaeg on 1. november, aega kududa on seitse
kuud.
Tõestuseks, et Naiskodukaitse on riigikaitseline organisatsioon ja suhtub ülesannetesse süsteemselt ja korrektselt, on üleskutsele lisatud ka tegutsemise neli etappi:
uurimisetapp (kindakirjad-mustrid), väljaõppeetapp (kuidas sõrmkindaid kududa), täideviimise etapp (kudumine) ja lõppetapp (töö vormistamine ja silditamine). Ringkondade instruktorid levitavad teadet liikmeskonna seas.

Aprill 2010
Naiskodukaitsjad täiendavad end erialaselt – on
avalike suhete kursus, staabiassistentide kursus,
esmaabiõpetajate teabepäevad, toimub tavapärane tegevus. Kinnaste teemal valitseb vaikus.

Mai 2010
Mai möödub jõuliselt. Selguvad koormusmatka võitjad,
laskevõistluse parimad, välikokad saavad õpet, hõisatakse välja Naiskodukaitse fotokonkurss „Eesti naise
uskumatud tegemised“. Väga töine ja hoogne kuu.

44

Siseveebist selgub, et Sakala ringkonnas on
11. augustil esimene ühine kudumisõhtu.
„Väike hirm on, aga loodame, et saame oma
osa sõrmikutest kootud. Ilmad võiksid vihmasemaks minna, siis lihtsam varraste taga oma
aega veeta,“ kirjutab instruktor Piret Taim.
Valga ringkonna esinaine on ka kõhklev. Ise ta
kududa ei oska ega ole kindel, kas teisedki oskavad. „Aga mine tea, ehk sünnib imesid, kuigi
olen natuke pessimist selles osas,“ kirjutab Heili
Mets.
Augusti keskel annab Tairi Välinurm teada, et
Tallinna ringkonnast on ühel kudujal juba kaks
paari ilusaid mustrikindaid valmis. Ka läheb liikvele info, et Raasikult saab lambavillast tehtud
lõnga.

Juuli 2010
Kersti Podmošenski mõistab, et erakordselt kuumal suvel on üsna uskumatu, et kellelegi võib iseenesest
meenuda kudumine, ja seetõttu
tuletab ka tema naiskodukaitsjatele
kindaid meelde, paludes anda tagasisidet, kuidas projekt edeneb.

Juuni 2010
Juunikuu tähtsündmus on võidupüha paraad Viljandis ja maakaitsepäeva tähistamine kõikides maakondades. Väljaõppeüritusena
korraldatakse Kaitseliidu Koolis Naiskodukaitse toitlustusinstruktori täiendkursus.
Ja siiski, vaatamata saabuvale suvele, selgub Naiskodukaitse
Tallinna ringkonna instruktori Eveli Sammelselja vahendusel, et
Tallinna kümme naiskodukaitsjat mõtlevad ka kinnastele. Eestvedaja Tairi Välinurm on kutsunud Eesti Rahva Muuseumi teaduri
Reet Piiri Tallinna naiskodukaitsjatele kindakirjadest ja nendega
seotud tavadest rääkima. Juunis saab teoks veel teinegi ühine
kudumisõhtu, kus saab juhendajate (teadjamad liikmed) käest
nõu küsida. Eveli Sammelselg kutsub ka teisi ringkondi jagama
siseveebis teavet, kui kaugel kinnastega ollakse.
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September 2010
Sakala ringkond annab 9. septembril teada ja näitab ka pilti (paremal) esimesest ringkonnas valminud kindapaarist,
mille kudus Ele Lehes. Üldse on Sakalas selleks ajaks valminud neli paari kindaid.
Eveli Sammelselg aga avab Facebooki Naiskodukaitse lehel kindaalbumi. „Hea viis kogu aeg kursis olla,“ lisab Sammelselg.
Kuu aja pärast kirjutab albumile kommentaari missioonikogemusega Margus: „Hea ja soe, kui on selliseid toredaid
ja abivalmis inimesi. Ise tundsin aeg-ajalt sellistest kinnastest puudust, kuni saabus kodust pakk nendega. Oma
rahva ees tunnen uhkust ja näen teotahet, mida kõikjal ei
leidu, aitäh Teile, naiskodukaitsjad, kes olete oma tegudega jõudnud kodust väga kaugele juba!”
Tartu naiskodukaitsjad loovad kindakudujate veebipäeviku, millele saavad juurdepääsu vaid need, kes ise kindakudumisel kaasa löövad. Oi, kui
vilgas innustamine, kogemuste vahetamine, õpetamine ja tehtust raporteerimine seal käib! Mitu naiskodukaitsjat tunnistab, et koob sõrmkinnast
esimest korda. Tuleb ette ka kudumistöö ülesharutamist. Pidevalt küsitakse ja jagatakse nõu. Laetakse üles mõõdutabeliga projektsioon ühe
sõduripoisi käelabast (pilt vasakul), et kindad ikka õiget mõõtu saaksid.
„Proovin sõrmikuid tehes ainult ilusaid ja häid mõtteid mõelda, et nende
tulevasel kandjal lisaks soojadele kätele seal kaugel maal kõik väga hästi
läheks,“ on kirjas ühes postituses. Ainuüksi kuu jooksul tehakse tartlaste
veebipäevikusse 35 sissekannet.
Kuu lõpu poole annab Eveli Sammelselg siseveebis kõigile naiskodukaitsjatele teada ühest leiust internetiväljadelt: skaneeritud leheküljed kunagisest „Käsitöö albumist“, kus antakse nõu, kuidas sõrmkindaid kududa.

Oktoober 2010
Naiskodukaitse siseveebi, Facebooki kontole ja tartlaste veebipäevikusse ilmuvad järjest
uued pildid kinnastest, mis on valminud Sakalas, Põlvas, Tallinnas, Tartus. Tairi Välinurm
Tallinnast annab teada, et lubatud kümne paari asemel on ringkonnas valminud juba
15 paari sõrmikuid. Sakala postitab internetti aina uusi pilte uutest kinnastest. „Meie
hakkame nüüd tõsisemalt tegelema sõnumiga, mida käpikute sisse panna, luuleõhtuid
korraldama, et sõduritele meenutada, kui ilus on Eestimaa, kodu, päikesepaiste, heinamaa,” lisab Taim ja kutsub ka teisi
ringkondi oma tegemistest teada
andma. Sest tegelikult levib suuline teave, et kootakse igal pool üle
Eesti.
Veel enne, kui saabub november,
on oma saavutustest teada andnud Harju (kindad pildil), Järva, Tartu ja Jõgeva ringkond. Innustavalt
mõjub teade, et ka Naiskodukaitse
esinaine Airi Neve on alustanud
kudumist, ehkki viimati olevat ta
selle hobiga tegelnud kümne aasta eest. Vardad haarab kätte ka
Kaitseliidu Koolis naiskodukaitsjate õpet koordineeriv Nele Sarrapik. Naiskodukaitset on haaranud kindakudumispalavik.
Kümned on nakatunud ja selle üle õnnelikud. Et teemat on kajastanud Rahvusringhääling, on kudujatega kampa löönud ka mõned organisatsiooni mittekuuluvad naised, näiteks Meeri seltsimaja pensionäride klubi.

November
2010
Teele saadetakse kinnaste pealinna kokkukogumise korraldamist selgitav teade naiskodukaitsjatele ja projekti kajastav
eelinfo avalikkusele. Ajalehed
kirjutavad: „Projektiga on hõivatud naised üle Eesti. Nii mõnedki neiud-naised haarasid vardad
kätte üle pika aja esimest korda
peale kooli lõpetamist. Kudumisõpikud ja sõrmede kudumise
nipid käisid käest kätte, jagati
soovitusi, kust oma kodukandi
mustreid leida jne. On korraldatud kudumisõhtuid.“

järgneb lk 48

Praegu on valmis umbes 130
kindapaari, enim kindapaare on
valminud Tartu, Rapla, Sakala,
Põlva, Tallinna ja Valga ringkonnas.

Kuigi esialgne eesmärk (kümme kindapaari igast ringkonnast) on mitmel pool juba ületatud, jätkatakse kudmuist. Ja pole karta, et kindaid ülearu saab. Nimelt on kaitseväelased
teatanud, et vaja läheb 180 paari kindaid (varem käis jutt 150 paarist).
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Detsember 2010
15. detsembril annavad vastastikuste emotsionaalsete tänusõnade saatel Naiskodukaitse esindajad kaitseväe esindajatele üle naiskodukaitsjate kootud sõrmkindad. Sündmust
kajastavad kõigi Eesti telekanalite uudistesaated ja suur
osa kirjutavat meediat. „Ei väsi ka omalt poolt tänamast
kõiki innukaid naiskodukaitsjad, kes ei peljanud vardaid
haarata ning kindasilmuseid eesmärgi poole sikutada,“
kirjutab esinaine Airi Neve naiskodukaitsjatele.
Üle antakse rohkem kui 180 omakootud sõrmikupaari,
mis on jõulukingituseks Afganistanis teenivatele Eesti
kaitseväelastele. Iga kindapaari sees peidus on ka kaardike, millel kirjas kuduja nimi ja jõulusoov sõdurile. Kindaprojekti oli kaasatud 109 naist üle Eesti. Kindaid tuleb
vastu võtma Kaitseväe Logistikakeskuse tervisekeskuse
sotsiaalse ja psühholoogilise toetuse jaoskonna esindaja, kelle kaudu kingitused
jõuludeks Afganistani jõuavad.
Naiskodukaitse esinaine Airi Neve
võtab kokku: „Lõpetasime oma selleaastase suurprojekti. Oma panuse andsid
eranditult kõik Naiskodukaitse ringkonnad, enim kindaid valmis
aga Tartu, Tallinna, Rapla, Sakala, Põlva ja Jõgeva rinkonnas. Ülisiirad tänusõnad kõikidele kudujatele!“
27. detsembril saabub e-kiri kapten Georgi Kokošinskilt, kes on
Eesti kaitseväe teabeohvitser Afganistanis. Ta teatab, et kindad
on jõudnud Afganistani, ja kiri sisaldab ka esimesi kommentaare
ja pilte kindad kätte saanud eestlastelt.
Logistilise toetuselemendi NSE-10 relvur veebel Kermo Reedik
(paremal ülemisel fotol): „Väga soojad kindad. Hea on panna soojad
kindad kätte, kui pean minema valvepostile. Suured tänud Naiskodukaitsele!”
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Logistilise toetuselemendi NSE-10 varustusallohvitser veebel Andres Kase (vasakul ülemisel fotol): „Talvel on need kindad
head soojad, oleks tänuväärt, kui ka tulevikus saaksid sõdurid kindaid, mütse ja sokke.”
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Logistilise toetuselemendi NSE-10 kortermeister vanemveebel Hanno Pärnaste (paremal alumisel fotol):
„Ma tean, et see on vana traditsioon, vanasti ju saadeti sõduritele lahingutandritele kindaid. Naiskodukaitse jätkab traditsioone ja see on iseenesest väga
tore. Tänapäeval muutub see kudumise teema üha
popimaks ja minu arvates on noored sellest tegelikult
huvitatud. See on väga vahva, et ei muganduta tänapäeva mugavas elus, kus minnakse poodi ja lihtsalt ostetakse
endale kindad. Inimesed
näevad ise vaeva ja mul
on suur austus naiste
vastu, kes ise valmistavad
kindaid ja tunnevad huvi
sellise tegevuse vastu.“
Logistilise toetuselemendi NSE-10
varustusallohvitser veebel Lilia Volkov (vasakul alumisel
fotol): „Mul on kindad igal hommikul käes. Kasutan neid ka
valvepostil käimisel, öösel külmaga on nad lihtsalt super! Igal
juhul on see tänu väärt.“
Selgub, et jalaväekompaniini ei ole kindad jõudnud sobiva lennuliikluse puudumise tõttu.
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3. jaanuaril ilmub lehele www.mil.ee uudis: Lõuna-Afganistanis teeniva jalaväekompanii Estcoy-11 kaitseväelased said kätte Naiskodukaitse kootud kindad. „Poiste
rõõm oli suur, kindad on pehmed, soojad ja kodused,“
kirjeldab Naiskodukaitse poolt Afganistanis teenivatele
kaitseväelastele kingitud kinnaste kättesaamist Eesti
kontingendi kaplan kapten Endel Apsalon. „Kingitus oli
igati omal kohal, sõdurid on väga tänulikud.“
Kaplani sõnul olid Afganistani saadetud tervituskaardid ja
kirjad väga toredad. „Oli näha, et inimesed on vaeva näinud
ja et meile mõeldakse kodus,“ sõnab kapten Apsalon. „Edastan
tänusõnad Naiskodukaitsele ja Kodutütardele ning kõigile teistele,
kes meid jõulude ja aastavahetuse puhul meeles pidasid,“ ütleb kapten
Apsalon.

Naiskodukaitse

Jaanuar 2011

Naiskodukaitse kudus Afganistanis teenivatele Eesti kaitseväelastele üle 180 sõrmikupaari. Kodutütred läkitasid kriisipiirkonda paarsada omavalmistatud jõulukaarti. Lisaks saadeti sõduritele ka Viimse Aja
Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku Tallinna, Pärnu ja Narva koguduse naiste Abiühingu ja laste Algühingu
tervituskaardid ning Jüri lasteaia Õie ja Vasalemma lasteaia Sajajalgne laste tervituskaardid, samuti Kanada laste eestikeelsed jõulutervitused.
Estcoy-11 miinipildurite rühma ülem, kompanii tulejuht leitnant Meelis Tasa
(parempoolsel fotol): „Kui me poistega saime kindad ja maha istusime,
oli täpselt selline tunne, nagu lapsele oleksid jõulud tulnud. See tekitab sõduris tunde, et ta teeb midagi, mis ei huvita ainult teda
ennast, vaid et teised ka hoolivad. See annab oluliselt rohkem
jõudu edasi minna.“
Estcoy-11 miinipildurite rühma miinipildujameeskonna
autojuht-miinikandja reamees Sven Suija (vasakpoolsel
fotol): „Väga positiivne, et sõdureid peetakse meeles.
Kasutan neid kindaid öösiti vaatluspostil käies, väga
soojad kindad.“

Suurprojekt on lõppenud selleks, et jääda. Nimelt
keerlevad naiskodukaitsjate peas juba uued võimalused ja mõtted, kuidas olla toeks ja teha head
neile, kes Eesti riigikaitse tugevdamisele kaasa
aitavad.

IGA KUDUJA KIRJUTAS KINDAPAARI SISSE KA HEAD SOOVID. MÕNED NÄITED:
„Lumised jõulutervitused kodusest Eestist! Hoidku Helme rattakiri Su käed soojas!“
Naiskodukaitsja Liisa Tartust
„Tubli ja tugev Eesti mees seal kaugel! Nende kinnaste sisse lumiste kuuskede vahele on kootud salasõnum ja
kutse, mis toob kinda kandja alati tervena koju tagasi. Mustri tegemisel sain inspiratsiooni Kanepi-Kooraste kandi
mühavatest metsadest, nii et tegemist on Vana-Võromaa pärandiga. Hoia ennast, oma peret ja sõpru!”
Maret Tartu ringkonnast
„Kord aastas jõulukella kauges kajas
saab ajalooks me olevik
ja jõuluõhtu küünlasäras
taas heledam näib tulevik.
Jääb ajalugu uue põlve lätteks,
kuid uue aasta teod
on olevate kätes.
Helme kindamuster. Kindad on kootud ristikirjas. Rist on eesti rahvakunsti igivana sümbol, peegeldades maailma
jõudude keskpunkti ja kaitstes vaenulike jõudude eest.”
Kindad kudus Esti, Põlva ringkond
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Noortejuhid
Kodutütarde
ringkondade
vanemad,
Noorte Kotkaste malevate pealikud ja
noorteorganisatsioonide
instruktorid
Viljandis

Kodutütarde ja Noorte Kotkaste
juhtide kogud panid aluse uuele tavale
Uue aasta esimesel nädalavahetusel said
Viljandis korraga kokku Kodutütarde ringkondade
vanemad, Noorte Kotkaste malevate pealikud ja
Kaitseliidu malevate noorteinstruktorid.
TAIVE KUUSE, nooremleitnant

Ü

hel ajal ja ühel territooriumil olid koos Kodutütarde vanematekogu ja Noorte Kotkaste
pealikute keskkogu. Kahe organisatsiooni
juhtide kogud töötasid siiski erinevates ruumides,
kuid ühisosaks olid lõuna ja pidulik õhtusöök ning
suhtlemine koosoleku vaheaegadel.
Justkui unistuste täitumine
Kodutütarde peavanem Angelika Naris ütles, et
mõlema organisatsiooni aasta tähtsaima koosoleku toomine ühele ajale ja ühte linna on justkui
salajase unistuse täitumine. Ta tõdes, et ühisosasid kahe organisatsiooni tegevuses on palju ja juba
mõnda aega on olnud arutlusel, et lisaks tavapärasele väljaõppelisele tegevusele rühmade tasandil
võiks midagi ühist ette võtta ka organisatsiooni

hel ajal ja ühel territooriumil olid koos Kodutütarde vanematekogu ja Noorte Kotkaste
pealikute keskkogu. Kahe organisatsiooni
juhtide kogud töötasid erinevates siiski ruumides.

Ü
48

juhtimise osas. „Nüüd ühel hetkel oleme siin koos
ja unistusest on saanud tegelikkus,“ ütles ta Viljandis.
Noorte Kotkaste peavanem Silver Tamm lausus,
et kahe organisatsiooni juhtide kogunemine Viljandisse on organisatsioonide arengu tähis, sest
varem ei ole kõik Kaitseliidu noorteorganisatsioonide ringkonnavanemad ja malevapealikud korraga
koos olnud.
Kahe organisatsiooni juhid maakondadest tulid
koos Viljandisse, jagunesid seal vastavalt Kodutütarde vanematekogu ja Noorte Kotkaste pealikute
keskkogu vahel, tegid ühel päeval kokkuvõtteid
möödunud aastast ja arutasid teisel päeval selle
aasta tegevuse põhimõtteid ning veetsid koos meeleoluka õhtu.
Kaitseliidu ülem: olulised on vabatahtlikkus
ja hoolivus
Pidulikul õhtusöögil tervitas Kodutütarde ja
Noorte Kotkaste maakondade liidreid ja instruktoreid Kaitseliidu ülem kolonelleitnant Raivo
Lumiste. Oma pöördumises rääkis ta vabatahtlikkuse väärtustest, kutsus üles tehtu üle ka kriitilisest mõtlema ja olema eesmärgikindel ning rõhutas
hoolimise ja heategude olulisust. Kolonelleitnant
Lumiste tõdes, et Kaitseliidul on tunnustust vääriv
liikmeskond, sinna kuuluvad vabatahtlikud alates
lastest kuni küpses eas liikmeteni, kes on leidnud
Kaitse Kodu! 1/2011

igapäevaturvalisust oma kogukonnas. On oluline,
et noor ja asjalik mõte saaks Kaitseliidus ja Eestis
tervikuna tähele pandud.“ Kaitseliidu ülem kinnitas, et sellised kokkuvõttehetked, nagu Noorte
Kotkaste ja Kodutütarde juhid neid Viljandis kogesid, on väga põhjendatud ja vajalikud. Ta soovis
noortejuhtidele pealehakkamist, kriitilist meelt
ning üksteise toetamist ja kaaslastest hoolimist.

Väljaõppest rääkides rõhutas Kaitseliidu ülem selge
mõtlemise vajalikkust. „Ilma kriitiliselt analüüsimata, tagasisideta tehtule ei ole võimalik minna
edasi. Nii saadud tarkus peab olema teile kõigile
juhiseks uute tegevuste kavandamisel, et järgmine
kord teha midagi veel paremini,“ soovitas kolonelleitnant Lumiste noortejuhtidele. Ta innustas neid
kutsuma koos lastega kodutütarde ja noorkotkaste
ettevõtmistest osa saama ka nende vanemaid, sest
nii saab Kaitseliit kaasa aidata pereväärtuste hoidmisele ja ühise õlatunde tekkimisele. „Õpetage
noori hoidma ema ja isa, nii nagu nemad hoiavad
oma lapsi,“ soovitas kolonelleitnant Lumiste.
Kaitseliidu ülem kiitis Kodutütarde algatust saata
jõulukaardid Afganistanis missioonil viibivatele
sõduritele. „Niisugune heategu ei jää märkamata.
Olen kindel, et iga sõdur kannab seda kaarti kaasas
ja viib selle koju ning järgmiste jõulude aegu riputab selle koduse jõulukuuse otsa,“ teadis missioonikogemusega kolonelleitnant Lumiste.

Noortejuhid

siirast tahet kooskäimiseks ning organisatsiooni
eesmärkide ja kultuuri hoidmiseks. Eesti tugevus
on just vabatahtlikkus ja vabatahtlike panus peab
olema rohkem nähtav, märgatud ja tunnustatud,
sõnas kolonelleitnant Lumiste.

Ja sündis traditsioon
Nii Kodutütarde vanematekogu kui ka Noorte
Kotkaste pealikute keskkogu tulevad korrapäraselt
kokku kaks korda aastas. Ühele kokkusaamisele
on oodatud vabatahtlikud organisatsioonide juhid
maakondades, teisele, aastavahetuse paiku toimuvale, aga ka palgalised instruktorid.

ii Kodutütarde vanematekogu kui ka Noorte Kotkaste pealikute keskkogu tulevad
korrapäraselt kokku kaks korda aastas.
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Sama hoolivalt peaks käituma iga Kaitseliidu noor
oma kodukohas. „Igal noorkotkal ja kodutütrel
on, toetudes organisatsioonis õpitud teadmiste
ja oskuste pagasile, võimalik leida oma roll, mille
kaudu ta saab olla toeks kaaslastele ja aidata tagada

Aastavahetuse kohtumisel on alati arutluse all lõppeva aasta jooksul tehtu ja saavutatu ning algava
aasta plaanid ja suunad. Seni on kaitseliitlikud
noorteorganisatsioonid korralduanud need kohtumised eri aegadel ja kohtudes. Viljandi kogemusele
toetudes on organisatsioonide peavanemad otsustanud, et aastaalguse Kodutütarde vanematekogu
ja Noorte Kotkaste pealikute keskkogu hakkavad
kokku saama korraga ja ühes kohas.

Saue ja Turba noored andsid
aastale hoogsa stardi
KATRIIN ALLIK
Harjumaa Turba ja Saue Kodutütarde ja Noorte Kotkaste rühmad võtsid lausungit „Uuel aastal uue hooga“ väga tõsiselt.
Aasta esimene õppe- ja orienteerumislaager Satur korraldati
4.–6. jaanuarini Saue gümnaasiumi ruumides.
Laager sisustati võimalikult erinevate õppetundide ja
-teemadega. Noored näitasid teadmisi tuntud telemängu
„Kuldvillak“ eeskujul tehtud Kaitseliidu-teemalises mälumängus. Õpitubades saadi selgeks salakirjad, matkatarkused ja
asimuudi määramine ning kogeti laululusti. Õpiti selgeks kaks
olulist isamaalist laulu „Eestimaa, mu isamaa“ ja „Hoia, Jumal,
Eestit“. Õpitubades lavastati rühmade kaupa ka kolm muistendit, mille käigus valmistati ette kodukoha tutvustus ning
Kodutütarde ja Noorte Kotkaste rühmade vaheline muistne
lahing. Hiljem ootasid laagrilisi ees muistendite ettekandmine ja lõpulahing. Tavapärased tegevused oli meeskonnatöö
lihvimine ja maastikumäng Saue linna vahel. Uudne teema oli
reklaamide valmistamine, kus ühe ülesandena tehti reklaam
organisatsioone puudutaval teemal ja teise reklaami teema
valisid nad omal vabal valikul.
Alanud aastast on Harju ringkonna kodutütardel uus
ringkonnavanem Margit Amer, kes on ka Loksa kodutütarde
rühmajuht.
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Turba ja Saue kodutütarde ja noorkotkaste ühislaager
Satur on juba aastaid kestnud tava
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Noored

Põlva Kodutütarde tegus aasta
AILE VALS
Kaitseliidu Põlva maleva noorteinstruktor

S

õjaeelses Eestis kuulusid Põlva kodutütred
Võru ringkonna koosseisu. Põlva ringkond
moodustati alles 1994. aasta märtsis. Praegu
tegutseb Kodutütarde Põlva ringkonnas 17 rühma
284 kodutütrega. Möödunud aastal täienesid meie
kodutütarde read 64 liikme võrra. Pärast ligi kümneaastast pausi alustas taas Kõlleste rühm ja päris
uus rühm loodi Vastse-Kuustes.
Aktiivne ringkond
Viljandis koos olnud Kodutütarde vanematekogul
selgus, et Põlva ringkond on kogu riigis oma liikmeskonna suuruse ja aktiivsuse poolest esimeste
seas. Järgu- ja erialakatsete sooritamisel on seni
olnud lood üsna kehvad, kuid selle oleme võtnud
tänavuseks prioriteediks.
Oluline osa ringkonna aktiivsuse saavutamisel on
rühmajuhtidel. Juhtideta poleks aktiivseid kodutütreid. Tasu meie juhid ei saa, tööd tehakse vabatahtlikult oma aega panustades, nii nagu mujalgi
malevates. Kaitseliidu Põlva maleva juhtkond on
leidnud võimalusi juhtide tunnustamiseks, kuid
peamiseks töötasuks on laste säravad silmad
ja positiivne eluhoiak. Rühmajuhtidest õnneks
puudust ei paista olevat, eelmisel aastal liitus
organisatsiooniga viis uut juhti ja meie seas on ka
staažikaid juhte, kes on tegutsenud juba kümme
või enam aastat.
Tõsiseks proovikiviks on olnud üleriigiliste ürituste
korraldamine. Möödunud aastal tuli meie ringkonnal korraldada kaks võistlust: orienteerumisvõistlus ja Kodutütarde oskusvõistlus. Osalejate ja
korraldajate tagasiside oli positiivne. Kuid kurvaks
teeb asjaolu, et organisatsioonisiseselt on usaldus
ja ausus kadumas. Ikka kostab sapiseid kommentaare, kui korraldajaringkonna võistkond juhtub
võistluse võitma. Seekord nii juhtuski: Põlva kodutütred võitsid mõlemad meie korraldatud võistlused. Mina meie tüdrukute tubliduses ei kahtle, sest
seda kinnitavad ka üleriigiliselt matkamängult
koju toodus teine ja suusatamisvõistluse kolmas
koht. Ernakesel saavutasid Põlva kodutütred 15
võistkonna seas neljanda koha.

Põlvamaa
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Staažikas rühmavanem Aino Mõttus on Kanepi rühma juhtinud juba 17 aastat. Pilt on tehtud eelmisel suvel mustlasteemalises laagris

Kodutütardest sirguvad naiskodukaitsjad
Juba eelmisel aastal oli meie eesmärgiks koostöö
Naiskodukaitsega. Mais korraldasid Naiskodukaitse
ja Kanepi kodutütred emadepäeva, kus emad koos
tütardega õppisid esmaabi andma, tegid näputööd
ja proovisid kätt kokakunstis. Juunis korraldati
Naiskodukaitse eestvõtmisel Karilatsi muuseumis
kodutütardele seiklusmäng, millele lisasid värvi
tüdrukute pakutud liivakaartide valmistamine ja
märgviltimistehnika õpetamine Naiskodukaitse
liikmetele. Pärast rassismist istuti ühiselt naiskodukaitsjate kaetud lõunalauda. Loodan, et koostöö
jätkub ka tänavu, sest mitmed endised Põlva kodutütred on leidnud tee Naiskodukaitsesse.
Jõulude eel Afganistanis teeninud ja teenivatele
Eesti sõduritele kaartide valmistamine pakkus
Põlva kodutütardele suurt naudingut, nii et kaarte
jätkus saatmiseks ka Põlva valla hooldekodusse.
Kõik memmed-taadid said nimelise käsitsi kirjutatud jõulutervituse.
Heategevus on meie tüdrukutele olnud pikka aega
südamelähedane. Kanepi kodutütardel on aastaid
olnud traditsiooniks käia abiks kodutute loomade
varjupaigas. Mitmed rühmad on teinud kodukohas
heakorratöid, korda on saanud mõnigi mõisapark,
laululava ümbrus ja mälestusmärk.
Kodutütarde Põlva ringkonna vanem Maaja Glaser
soovib alanud aastaks kõikidele jätkuvat teotahet,
koostööd erinevate asutuste ja organisatsioonidega, sõbralikku meelt ning kõikide ettevõtmiste
laabumist.
Kaitse Kodu! 1/2011

ka raskeimate ülesannetega
hakkama saada

Noored

Koostöö aitab
SILLE LAKS,
Kodutütarde Jõhvi rühma vanem

J

õhvi kodutütred ja Iisaku noorkotkad kogunesid
läinud aasta 9. oktoobril Kosele, et omandada
uusi oskusi ja tuletada meelde vanu tarkusi,
mida võib vaja minna eesootaval Venevere retkel.
Infokoosolekust esmaabini
Alustasime päeva briifinguga, sh selgitasime, mis
on infokoosolekute eesmärk ja kuidas neid tuleks
läbi viia. Sai lihvitud ka kuulajaskonna paigutamise oskust, et kõigil oleks silme all nii rääkija kui
ka stendil olev päevaplaan.
Esimeses tegevuspunktis õppisid noored Rootsi
välitelefoni kasutamist, selle kokkupanemist, katkenud juhtmete ühendamist ja kahe välitelefoni
ühenduse loomist. Tuletati meelde ka käsijaamade
kasutamist. Lisaks raadiotelefonidele ja käsijaamadele tehti tutvust NATO kuuldekoodiga, mis päeva
lõpuks juba pähe oli kulunud. Tuletasime meelde
ka korrektse sidekontrolli läbiviimist.
Esmaabiõppes harjutasime haavade sidumist,
lahastamist, inimese asetamist šokiasendisse ja
stabiilsesse külgasendisse. Tõdesime, et stabiilne
külgasend on üsna lihtne, sest enamik meist selles
asendis ka magab. Kannatanu sellesse asendisse
seadmist võib aga raskendada pinnas, millel inimene lamab, tema kaal ja asend.
Korraldaks õige üleelamislaagri?
Ennelõunal püstitasime käepärastest materjalidest varjualused. Kasutasime ära nii köied, koormaalused, madratsid, puuoksad, koormakatted
kui ka muud käepärased vahendid. Ülesanne sai
sooritatud rahuldavalt, kuigi see õppepunkt andis
mõtte korraldada n-ö üleelamislaager, et harjutada
nii varjualuse püstitamist kui ka minimaalsete
vahenditega hakkamasaamist välitingimustes. Et
viibime üsna palju metsas, võib kunagi tekkida
vajadus püstitada endale ja kaaslastele metsas
ööbimiseks varjualune, võib-olla tuleb seda teha
koguni pimedas. Hea oleks, kui sellekohased oskused oleksid juba varem omandatud.
Noored õppisid selle kõrvalt ka palju vajalikke
teadmisi eesootavaks retkeks: kuidas pakkida
seljakotti, hoida jalgu ja hooldada varustust, said
näpunäiteid noaviskeks jpm.
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Jõhvi kodutütar
ja noorkotkad õpivad välitelefoni
abil kaaslastega
ühendust looma

Ka lõunasöögi korraldasime ebatraditsiooniliselt.
Süütasime lõkke salati kõrvale vorstide grillimiseks, kuid noortel (ja ka instruktoritel) tuli ise
valmistada toidunõud. Seekord ei andnud me osalejatele puutükki ja nuga, et nõusid voolida, vaid
mõnikümmend sentimeetrit fooliumi. Alguses oli
see osalejatele üllatav, kuid kui saadi aru, kuidas
sellest taldrikut valmistada, tabas kõiki võidurõõm.
Lõunasöök maitses seepeale eriti hästi.
Tasakaaluhetk köitest sillal
Kordasime üle ka põhiteadmised organisatsioonist, juhuks, kui retke korraldajal peaks tekkima
soov noortele organisatsioonitundmise test teha.
Päeva lõpetasime kombineeritud sõlme- ja sideharjutusega. Noortel tuli rajada kahe puu vahele köitest sild, kasutades sobivaid sõlmi, ja teha välitelefoniga sidekontroll. Kuigi alguses oli raskusi töö
jaotamisega, sai ülesanne sooritatud väga hästi, et
mitte öelda suurepäraselt ja sidekontrolli järel loeti
ette organisatsiooni pühalik tõotus „sillal“ tasakaalu hoides. Köitest silla rajamine ja sidekontroll
jäid selle päeva meeldejäävaimateks elamusteks.
Suurimad tänud instruktoritele Valdek Arele ja
nooremveebel Tanel Käherile igakülgse abi eest.
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riinide, kommide ja enda küpsetatud piparkookide
– kallale. Seejärel räägiti jõulukommetest, kõlasid
jõululaulud ja -muusika. Märkamatult oligi käes aeg
end puhkama seada, sest järgmisel päeval ootasid
ees jõulukaartide meisterdamine ja matkamäng.

K

odutütarde Virumaa ringkonna Põlula
rühma laager pidi teoks saama juba 10. ja
11. detsembril, kuid selle nurjas Eestisse
jõudnud lumetorm Monika. Kui rühmavanem 10.
detsembri hommikul tüdrukutele laagri ärajäämisest teatas, oli enamik neist valmis vaatamata
lumevallidele, elektri puudumisele ja ka sellele, et
koolipäev jäeti ära, sest teed ei olnud läbitavad,
ikkagi laagrisse tulema. Kahjuks aga pidime laagri
edasi lükkama juba seepärast, et koolimajas sõltusid ka küte ja veevärk elektri olemasolust.

Matkamäng toas ja õues
Teisel päeval asusid kodutütred kaarte meisterdama. Väga meeldis Jaapani voltimistehnika origami. Mitmesugust meisterdamist jätkus mitmeks
tunniks.
Seejärel algas matkamäng „Tunne lähiümbrust“,
mis esialgu pidi läbi viidama õues, kuid lumerohkuse ja külma tõttu toodi osa postkaste ruumidesse. Võistkondi oli kolm ja nendes erineva vanusega tüdrukud. Kontrollpunktides pidid tüdrukud
„läbi närima“ ülesanded, mis puudutasid Kodutütarde organisatsiooni ning järgu- ja erialakatseid.
Liikuda tuli legendi alusel, mis anti kätte mängu
alguses.

Kaunid piparkoogid ja jõululaud
Laager sai teoks nädal hiljem, 17. ja 18. detsembril.
Pärast lühikest sissejuhatust tutvustati tüdrukutele
ohutusnõudeid köögis. Seejärel pandi põlled ette ja
rätik või müts pähe, pesti käed ja algas piparkookide voolimine. Töö oli korraldatud kolmes grupis
ja kõik olid agaralt tegevuses. Kui piparkoogid jahtunud, hakati neid glasuuriga kaunistama.

Pärast lõunat asuti pooleliolevaid tõid lõpetama,
asju pakkima, ruume korda seadma ja täitma tagasisidelehti. Ning märkamatult oligi kätte jõudnud
õhtu ja laagri lõpetamine. Anti kätte matkamängu
diplomid ja medalid, kõik said laagritunnistuse ja
šokolaadi, tänati ka korraldajaid.

Seejärel mindi käsitööklassi, kus sai tegelda jõukulaua kaunistuste meisterdamisega. Igaüks tegi
endale kaunistatud salvrätihoidja ja küünlaümbrise. Salvrätihoidjasse asetati jõulumotiividega
salvrätik ja küünlaümbrisesse teeküünal ning
suunduti nendega sööklasse, kus hakati katma
pidulikku söögilauda.
Kui kõik ettevalmistused valmis said, mindi riideid
vahetama ja oligi aeg alustada piduliku osaga. Rühmavanem luges jõululuuletuse ja asuti jõuluroogade
– verivorstide, kapsaste, kartulite, jõulutee, mandaANU ALEKSEJEV

Piparkookide
valmistamine.
Hiljem said
need kaunistuse

Tüdrukutele jäi hinge soov varsti jälle kokku saada
ja pikemalt koos olla. Ning õhtuhämaruses algas
kodutee autotulede säras, sest vanemad olid leidnud aega ja tahtmist lastele järele tulla.

Arvamused

Noored

Põlula kodutütred
jõuluhõngulises köögis

KODUTÜTARDE ARVAMUSI LAAGRI
KOHTA
Airi: Põlula laagrid on alati vahvad, igas laagris on midagi uut, ükski laager ei ole teisega
sarnane, kuigi koht on ju sama ja juhid ka samad.
Anna-Liisa: Miks need laagrid nii lühikesed
on? Võiks olla terve nädal, nii huvitav on midagi uut oma kätega teha.
Mari-Liis: Miks me peame juba lõpetama?
Helistame vanematele, et nad ei tuleks veel
järele.
Margit: Astusin kodutütreks seepärast, et
sain aru, milline tore seltskond siin on. Kuigi
koolis oleme ju ka koos, pole see ikka sama.
Kokkamine ja köögis tegutsemine on lahe!
Teeme järgmine kord ka midagi köögis.
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Simuna noortel vedas
laagris seltskonnaga
KARMEN POST,
Väike-Maarja kodutütar

Virumaa kodutütarde ja noorkotkaste Simuna
rühm oli 4.–6. jaanuarini Käru küla seltsimajas
laagris. Külla olid kutsutud ka Väike-Maarja rühma
kodutütred.
Esimesel päeval, kui laager avatud ja lipp heisatud,
jagati osalejad võistkondadeks. Iga võistkond pidi
tegema ennast tutvustava plakati. Siis paluti välja
mõelda näidend tuntud ﬁlmi põhjal. Võistkonnad
loosisid lavastamiseks ﬁlmi, ettekandmisele tulid „Üksinda kodus“, „Jääaeg“, „Shrek“ ja „Nukitsamees“. Järgnes karaoke.
Mõnelgi poisil tundub olema varjatud lauluandeid. Öörahule eelnes disko.
Teisel päeval tuli teha salvrätikutest taldrikud ja valmistada rebimistehnikas mosaiik, mille teemaks laager Kärus. Igal
võistkonnal tuli põnev mosaiik ja loomulikult olid taldrikud ka väga ilusad. Pärast lõunat ootas õues hulga põnevaid
teatevõistlusi, kus sai palju nalja. Tuppa tagasi jõudnud, tuli koostada sajasõnaline jutt, mille esimene sõna oli laager ja
iga järgnev sõna algas eelmise sõna viimase tähega. Jutud said üsna põnevad. Õhtul õpetas iga võistkond teistele kolm
seltskonnamängu. Päeva lõpetas taas disko, millest osa kulus ringkonnavanema Ellen Sepa õpetatud line-tantsule.
Tantsisid nii poisid kui ka tüdrukud.
Viimase päeva hommikul ootasid laagrilisi riviõpe ja liiklustund ning loeng narkootikumide kahjulikkusest. Tore oli see laager
koos toreda seltskonnaga.

Võrumaa noorkotkaste ja kodutütarde
suusapäev Haanjas
HELENA KÕIVSAAR,
Kääpa rühma kodutütar

Haanjas 15. jaanuaril korraldatud Võrumaa noorkotkaste ja kodutütarde suusavõistlusel võisteldi individuaalselt ja katsuti jõudu ka rühmadevahelises teatevõistluses. Osavõtjaid oli hulgaliselt ja ilm parajalt külm. Haanja suusarajad on mõnusalt
ägedate laskumistega. Võisteldi vanuserühmiti. Nooremad poisid (7–12-aastased)
sõitsid 3 km ja esikoha saavutas Mairo Hannust. Vanemad poisid (13–17-aastased)
läbisid 5 km pikkuse raja, esimeseks tuli Kevin Lumi. Tüdrukutel oli samuti kaks vanuserühma, mõlemas sõideti 3 km. Noorematest tüdrukutest saavutas esikoha Kairi
Hein, vanemate tüdrukute seas Avely Allas. Selle aasta uuendus oli, et võistlesid
ka rühmajuhid ja toetajaliikmed. See oli toredaks lisaks mõnusale suusavõistlusele.
Pärast individuaalsõite sai teoks teatevõistlus, mille võitis teist aastat järjest Haanja
rühm. Pärast võistlust ootasid väsinud suusatajaid soe tee ja supp.

Balti noorteorganisatsioonide
esindajad kohtusid
Tallinnas
ANU ALLEKNAD,
Kaitseliidu ülema nõunik

Kaitseliidu peastaabis kohtusid 21. jaanuaril
Kodutütarde, Noorte Kotkaste, Läti Jaunsardze ja Leedu Šaulių Sąjunga esindajad,
et rääkida tulevikku suunatult koostööst.
Räägiti organisatsioonide hetkeseisust,
kusjuures Jaunsardzes on noori 4322 ja
Leedu sõsarorganisatsioonis 4500, aga
Eestis on noorkotkaid ja kodutütreid kokku
koguni 6671. Kõik noored rahvusvahelise
koostöö projektidesse ei mahu, aga noortegruppe kutsutakse jõudumööda külla.
Lepiti kokku ürituste plaan, kuhu soovitakse
partnerorganisatsioonide noori kaasata.
Kodutütred ja noorkotkad ootavad Läti ja
Leedu noori endaga jõudu katsuma MiniErnale ja Ernakesele ning kutsuvad külalisi
ka suvisesse suurlaagrisse. Läti ja Leedu
organistasioonide esindajad nimetasid
oma üritusi, kuhu Eesti noored omakorda
on teretulnud. Koostöö võti peitub ju heas
tahtes.

Noorema vanuserühma poisid
startimas kolmekilomeetrisele
võistlusrajale
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Kodutütarde organisatsioon
sai 79-aastaseks
Kodutütred tähistasid 22. jaanuaril Järvamaal Türi
kultuurimajas oma organisatsiooni 79. aastapäeva. Külla
olid kutsutud üle Eesti tublid noortejuhid, sõbrad ja
toetajad, kes on väärtustanud ja abistanud Kodutütarde
tegevust. „Mul on hea meel, et saame tänu Kodutütarde aastapäevale kõik koos ühtse perena alustada uut
aastat ja tänada tublisid noortejuhte,“ ütles Kodutütarde
peavanem Angelika Naris. Ta lisas, et eriti rõõmustav on
see, et tublide noortejuhtide seas on juba mitmeid endisi
kodutütreid. Tublimaid Kodutütarde juhte autasustati
Kodutütarde teeneteristi ja tänukirjaga.

Aastapäevaüritused Saaremaal
TIIA KÜTT,
Kodutütarde Saaremaa ringkonna vanem

Saaremaa kodutütardel möödus organisatsiooni 79. aastapäevale eelnenud tegevusaasta edukalt: palju oli vahvaid tegemisi ja üritusi, tublid olid
kodutütred ja juhendajad. Aastapäevaaktusel, mis peeti 13. jaanuaril Kaitseliidu Saaremaa maleva staabis, ütlesid tervitussõnu Kaitseliidu Saaremaa
maleva pealik major Toomas Luik, Naiskodukaitse instruktor Riina Allik ja
Noorte Kotkaste maleva pealik Andres Kolk ning noorteinstruktor Heimar
Põld.
Aktiivse ja kohusetundliku tegevuse eest said Kodutütarde Saaremaa
ringkonna tänukirja kodutütreid Erle Roosipuu, Aile Saar, Kati Nau, Eleri
Kupits, Merike Rei ja Kätlin Pulk Noortekeskuse rühmast, Piret Pruul Salme
rühmast, Kaisa Maimann, Loore Pihlas ja Laura Kuusk Kuressaare Gümnaasiumi rühmast, Irene Roman ja Ann Saks Leisi rühmast, Maarja Rang ja Eneli
Vanin Vanalinna rühmast, Helena Ellermaa, Merilin Mänd ja Lukreezia Kajak
Aste rühmast ning Keili Õispuu ja Hanna Loore Püüa Laimjala rühmast.
Kodutütarde juhendamise eest said tänukirja Lii Vanem, Kaide Aaso, Maidi
Tilk, Merle Kivi, Raili Nõgu ja Eha Ennemuist.

HANNES REINOMÄGI

Esinesid kodutütardest rahvatantsijad ja iluvõimlejad,
lauluga astusid üles noortejuhid. Kodutütardele olid külla
tulnud ka Kodutütarde patroon Helle Meri, president Arnold Rüütel koos abikaasaga, Kaitseliidu peastaabi ülem
kolonelleitnant Kajari Klettenberg, Järva maavanem Tiina
Oraste, Järvamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees
Triin Pobbol jt.

Võrumaal peeti
organisatsiooni
sünnipäeva juba
detsembris
MARI-ANNE LEHT
Kaitseliidu Võrumaa maleva kodutütred
tähistasid organisatsiooni 79. sünnipäeva
17. detsembril piduliku koosviibimisega
Võrumaa muuseumis. Üritusel meenutati minevikku. Muuseumi peavarahoidja
Arthur Ruusmaa ütles, et Võrumaal kutsuti esimene kodutütarde rühm ellu 1931.
aasta lõpul Vastseliinas. „Järgmisel aastal
toimusid juba esimesed juhtide kursused
ja aasta hiljem esimesed õppepäevad,“
lisas ta. 1933. aastal andsid esimesed
kodutütred tõotuse. Aasta hiljem aga
osales 85 Võrumaa kodutütart üleriigilisel
võimlemispeol Tallinnas.
Ka tänapäeva kodutütardele meeldib
organisatsioonis tegutseda. „Alguses
käisin üritustel sõprade pärast, seejärel
hakkasid mind üritused, nagu maakondlik
retk ja teised tegemised, huvitama, ja
nüüd käin huvist,“ ütles Mari-Liis Tsvetkova Misso rühmast. Kaitseliidu Võrumaa
maleva noorteinstruktor Eve Täht märkis,
et Kodutütred lähevad juubeliaastale
vastu ühtsena. „Säiligu teil nii eestimeelsus kui ka tahe Eesti heaks midagi teha,“
sõnas ta. Kümme tublimat kodutütart
said hoolsuspaela, ringkonna aukiri anti
neljale ja tänukiri 22 tüdrukule. Võrumaal
on praegu 377 kodutütart.
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Kodutütarde ja noorkotkaste Haanja rühma
10. sünnipäev
HANNA HEIER,
Haanja rühma kodutütar

Kodutütarde Võrumaa ringkonna ja
Noorte Kotkaste Võrumaa maleva
Haanja rühm tähistas 3. detsembril
10. sünnipäeva. Selleks puhuks olid
kõik rühma liikmed pannud selga
piduliku vormi. Aktusel esinesid nii
Haanja rühma liikmed kui ka külalised
Võrust, kelleks olid Kaitseliidu Võrumaa maleva pealik kapten Kalev Ader
ning noorteinstruktorid Eve Täht ja
Villu Vasilkovski. Kõigepealt pidas
tervituskõne praegune rühmajuht
Maire Nirk. Noorteinstruktorid Eve
Kaitseliidu Kodutütarde Võrumaa ringkonna ja Noorte Kotkaste Võrumaa maleva
Täht ja Villu Vasilkovski meenutaHaanja rühma noorkotkad ja kodutütred rühma 10. sünnipäeval
sid tehtut ja kiitsid Haanja rühma
tublidust. Kapten Ader rääkis sellest,
mis on Kaitseliit ja millega see organisatsioon tegeleb, samuti selgitas ta, mida tähendab kodanikuks olemine. Kui aktus
oli lõppenud, läksid noorkotkad ja kodutütred koos juhi ja külalistega sööma torti, mille oli valmistanud Haanja rühma
toetajaliige Lea Torp.
Olen väga õnnelik, et meie koolis on vahva kodutütarde ja noorkotkaste rühm. Selle eest oleme tänulikud rühma asutajale Airika Saamole ja oma praegusele juhile Maire Nirgile.

Hiiumaa
noorkotkas
Eimar
Tärk võitis
luulevõistluse
Noor kunstnik Silva Lill on tagasihoidlik, vaikne ja soe tüdruk, kes on
tubli kunstikoolis ja tavakoolis, osaleb
olümpiaadidel ning kuulub ka Kodutütarde organisatsiooni

Kodutütar Silva Lill avas isikunäituse
OLGA JÜRMA
Jõgeva ringkonna kodutütar ja Jõgeva kunstikooli 4. kursuse õpilane Silva Lill avas
oma esimese isikunäituse 17. jaanuaril kohaliku spordikeskuse Virtus fuajees.
Juhendaja ja õpetaja Elita Järvela sõnul on Silva tagasihoidlik, vaikne ja soe tüdruk,
kelle töödes on palju beeže ja pruunikaid toone. Tüdruk on tubli nii kunstikoolis kui
ka tavakoolis, ta osaleb olümpiaadidel ja kuulub ka Kodutütarde organisatsiooni.
Silva Lille olid näituse avamise puhul tulnud õnnitlema Jõgeva linna kodutütred
koos rühmavanemaga. Silva astus Kodutütarde organisatsiooni 17. juulil 2009.
Tema senistest saavutustest võib ära märkida rühma lipu kavandi joonistamist,
2010. aastal Kodutütarde aastapäevaaktuse juhtimist, aktiivset osalemist maakondlikel ja rühma üritustel. Silva on sooritanud Kodutütarde V järgu katsed. Ta on
teeninud välja kunstniku erialamärgi ja Kodutütarde 79. aastapäeval tunnustati
teda Kodutütarde peavanema tänukirjaga.
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Noorte Kotkaste Lääne maleva
Hiiumaa rühma poiss Eimar Tärk
kuulutati Eesti noorte isamaalise
omaloomingu konkursi luulevõistluse võitjaks. Võidu tõi tema
loodud luuletus „Isamaa laul“.
Eesti Noorsootöö Keskus ja Eesti
Kodu-uurimise Selts korraldasid
juulist kuni oktoobrini noorte
isamaalise omaloomingu konkursi,
millega sooviti äratada noorte
patriootlikke tundeid ja innustada loovat eneseväljendust.
Konkursile sai esitada isamaalist
luulet, proosat ja laule. Enim töid
(184) esitatigi luulekonkursile.
Proosakonkursile saadeti 15 tööd
ja laulukonkursile kolm teost.
Konkursile laekunud töödest valis
professionaalidest ja ekspertidest koosnev žürii välja parimad.
Hiiumaa noorkotkas Eimar Tärk
oli 7–16-aastaste vanuserühma
võitja.
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Mis iseloomustab kõige paremini
möödunud sajandit? Kaks maailmasõda, teaduse tohutu areng,
maailma rahvaarvu plahvatuslik
kasv? Tšehhi mängulooja Vladimír
Suchý nägemust 20. sajandist saab
kogeda samanimelises lauamängus.
Mängus „20th Century“ („20. sajand“)
hakkavad mängijad kokku panema
oma väikest maailma, kus saab
koguda rikkust ja arendada teadust,
kuid tuleb samas võidelda saastega
ning ära hoida keskkonnakatastroofe. Mängijad ostavad maatükke, kus
on üks või mitu erinevaid ressursse
tootvat linna. Neist moodustuvad
suuremad regioonid, mille arendamisel saab mängija kasutada erinevaid
strateegiaid. Mängu võitmiseks
ei piisa vaid ressurssidest, vaja on
panustada ka ühiskonna heaolusse.
Samuti ei saa tähelepanuta jätta
katastroofe, mille kahjud jagunevad
mängijate vahel vastavalt ennetustööle tehtud kulutustele.
Mäng kestab kuus käiku ning igal
käigul tuleb läbida ettevalmistuse,
maade oksjoni, katastrooﬁde ennetamise ja tootmise etapp. Punkte
on võimalik teenida igal käigul neid
tootvatest linnadest või teise, neljanda ja kuuenda käigu lõpus punktiarvestustest. Mängu peamine osa
on maavalduste oksjon. Ostetavad
valdused saavad mängijad lisada
oma maailmale. Neil, kes valduste
suurendamisest varem loobuvad, on
aga paremad võimalused tehnoloogia arendamiseks.
„20th Century“ on põneva ülesehituse ja paeluva teemaga paaritunnine
lauamäng 3–5 mängijale. Tsivilisatsiooniehitusmänge on teisigi, kuid
see mäng annab võimaluse tegutseda lähiminevikus ja lahendada ka
praegu aktuaalseid probleeme.

Kas sa teadsid?

Lauamängunurk

Ajaviide

„20th Century“

Et Kaitseliidul on suur
panus Iru rahvamaja
rajamisel. Kuigi ametlikult oli Kaitseliit
ehitatava rahvamaja
omanik vaid 14. märtsist 1938 kuni 21.
aprillini 1939, osales
organisatsioon selle
ehitamisel algusest
peale. Maa-ala, kuhu rahvamaja rajati, oli Harju maleva omandis
1929. aastast. samal kevadel moodustatud Nehatu Rahvamaja
Ehitamisühingusse kuulus mh Kaitseliidu Nehatu kompanii ja
suurima rahalise panuse andis Kaitseliidu peastaap. Paraku ei
saanud ehitamisühing ega seejärel ka asutus Nehatu Rahvamaja hoonet valmis ja 14. märtsil 1938 ostis võlgades ehitise Kaitseliidu Harju malev. Valmis rahvamaja müüs Kaitseliit soodsalt
Iru vallavalitsusele. Hoonesse sai ruumid ka Rävala malevkond.
Iru rahvamaja saatus oli paraku kurb: see hävitati 1941. aasta
augustis Punaarmee taganedes.

Kuigi enamik Vabadussõja monumente on taastatud, on näiteks
Valgas asunud mälestussammas
veel taastamata. Selle taaspüstitamise on nüüd võtnud enda südameasjaks SA Valga Isamaalise
Kasvatuse Püsiekspositsioon.
Ausamba tsemendist alusel paiknenud Amandus Adamsoni pronkskuju – Vabadussõjast koju pöörduv
lippu kõrgel hoidev sõdur – oli valatud Itaalias. Mälestussammas avati 11. oktoobril 1925, Vabadussõja
kangelase Julius Kuperjanovi 31.
sünniaastapäeval. See päev polnud valitud juhuslikult: ausamba
tagumisel küljel asus pronksreljeef,
millel oli kujutatud Paju lahingut Julius Kuperjanovi juhatusel.
1940. aasta 21. septembri õhtul lõhkusid Nõukogude aktivistid
ausamba. Selle alus õhiti hiljem päise päeva ajal.
Kõrvaloleval sõjaeelsest ajast säilinud pildil seisavad monumendi taustal Karula jaoskonna naiskodukaitsjad.

Kaitseliitlased panid aluse mitmele
Vabadussõjas võidelnud väeosale.
Näiteks Kuperjanovi pataljon (tollase
nimega Partisanide pataljon; pildil
väeosa embleem) kujunes Tartumaa
Kaitseliidu üksusest, 8. rügement
Tallinna ja Tartu Kaitseliidu osadest,
9. rügement Pärnu ja 7. rügement
Järvamaa kaitseliitlastest.

Lauamänge tutvustab
Ludo lauamängupood (www.ludo.ee)
Tallinnas Rotermanni kaubamajas,
Tartus Tasku moe- ja vabaajakeskuses
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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)

Peale korralike saabaste ja sokkide muudavad looduses viibimise
oluliselt mugavamaks säärekaitsed, mida tuntakse kõnekeeles
ka torpade või bahillide nime all. Algselt kasutasid säärekaitseid
peamiselt mägimatkajad, nüüdseks on need muutunud üsna
populaarseks kõigi matkajate, aga ka jahimeeste ja loodusfotograaﬁde seas.
Säärekaitsed on tugevast vettpidavast kangast ja kinnitatakse
saapa külge sääre ümber. Ülevalt hoiab neid paigal kummipael.
Säärekaitseid kasutatakse peamiselt sügavas lumes ja porisel
maastikul, kus need kaitsevad püksisääri märjakssaamise eest
ning aitavad lund ja vett saapast eemale juhtida. Ka on võimalik
neid kasutada väiksemate veetakistuste ületamisel, kui vesi
ei ulatu üle säärekaitse. Mõistagi ei või selline veetakistus olla
laiem kui mõned meetrid. Säärekaitsed aitavad ka jalgadel kauem
soojad püsida.
Säärekaitsed jagunevad vettpidavateks ja hingavateks ning vettpidavateks ja mittehingavateks. On
ka selliseid, mis on mõeldud ainult
mustuse pükstest eemal hoidmiseks.
Hingavad säärekaitsed on paremad
kui mittehingavad, eriti talvel paksus
lumes. Mittehingavate alla koguneb
aja jooksul kondensaat, mis teeb püksid märjaks, see aga võib kaasa aidata
jalgade külmetamisele. Kui aga võtate
ööbimiseks püksid jalast, leiate need
ilmselt hommikul jäätununa. Hingav
materjal juhib enamiku kondensaadist
välja, kuigi kui avaneb võimalus riiete
kuivatamiseks, siis kuivatage neid ka
sel juhul kindlasti.
Säärekaitsetel on saapa talla alla jääv
tross või tugev armeeritud pael, mis
aitab neil paremini jalas püsida. Tihti
arvatakse, et trossiga kinnitus näitab
paremat kvaliteet ja annab tootele pikema eluea. Tegelikult
see nii pole, sest tross on mõeldud kasutamiseks mägedes või
muul raskel kivisel maastikul. Eesti valdavalt pehme aluspinnaga
looduses ei pruugi tross osutuda kõige sobivamaks, sest see
hakkab pikaajaliselt pehmel maastikul liikudes saabast kahjustama. Armeeritud rihm on sellistes tingimustes oluliselt sobilikum.
Mis puudutab toote kulumist, siis saapa talla alt jooksev rihm või
tross kulub tavaliselt oluliselt aeglasemalt kui näiteks tõmblukk.
Säärekaitseid võib kasutada igal aastaajal: talvel lumes, kevadel
märjas lopas ja poris, suvel ja sügisel vihma korral või kui on vaja
ületada märgi heinamaid. Pakasega aitavad need vähendada ka
soojakadu. Ja sihtotstarbetu kasutamisvõimalus on näiteks jalgealusena, kui on vaja saapad jalast võtta ja riietuda.
Iga toote puhul on küsimuseks ka hinnaklass. Säärekaitseid võib
leida matkapoodidest hinnaga alates paarikümnest eurost kuni
sajakonna euroni. Hinnaklass ei näita alati toote kvaliteet, vaid
pigem seda, kui tuntud kaubamärki see kannab. Hinnal ja kvaliteedil on oma suhe muidugi ka, nii et alati ei maksa kõige odavama
kasuks otsustada, sest neil ei pruugi õmblused ja lukud kuigi hästi
vastu pidada. Ent keskmise hinnaklassi toodetel on tavaliselt juba
tippkvaliteet.
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PÕLVA UNIT OF KAITSELIIT
TESTS THE KNOWLEDGE
LEARNED THE LAST YEAR
Review of the last year 2010
conﬁrms that the members
from Põlva Unit were wasting
no time. The last training year is
reﬂected by Baltops and training
of reserve officers. The most
memorable event was the victory
at Erna Raid. Now they make
preparations for the great training Spring Storm (Kevadtorm) of
the Estonian Defence Forces because this training will take place
in Põlva area. This review is made
by Aare Lepaste. Pp 14–16.

MEMBERS OF VIRU UNIT
PARTICIPATED IN THE
RECONSTRUCTION OF THE
BATTLES OF NORTHERN
WAR
History festival ‘History revives in
Narva’ took place from the 19th
to the 21st of November the last
year. It was culminated by the
extensive military and historic
reconstruction of the battles in
1700 and 1704 (simulation battles) in Narva stronghold which
means that the historic events
were carried out quite like it
was in reality. The Cannon Team
of this simulation battle was
formed by Finns and members of
Viru Unit of Kaitseliit who have
founded the NPA Kolme Krooni
Klubi to carry out their interests.
This review is made by Kristel
Kitsing. Pp 24–26.

WHAT ABOUT THE
CHARITY?
Members of Naiskodukaitse undertook to knit the ﬁnger gloves
for the Estonian soldiers in
Afghanistan. They planned ﬁrst
to knit gloves for 150 soldiers
but at the end of the year they
delivered 190 pairs of gloves.
Some ladies took their knitting
needles which they otherwise
would not have done. One task
of Naiskodukaitse is to keep the
tradition to develop themselves.
They learned more about the
glove patterns in their home
place. Review about this project
is given by 2nd Lieutenant Taive
Kuuse. Pp. 44–47.
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Hitler/Dönitz ja Läänemeri.
Kolmanda Riigi viimane lootus, 1944-1945
Üldlevinud ettekujutus Hitleri käitumisest Teise maailmasõja viimastel aastatel ütleb, et peast põrunud füürer nõudis põikpäiselt
iga jalatäie maa kaitsmist kõikidel rinnetel ja käskis korraldada
lootusetuid rünnakuid olematute diviisidega. Säärase laialt levinud seisukoha vastu põrkavad kõik viited selle kohta, et Hitleril
oli mõistuspärane plaan sõja võitmiseks. Ajaloolane Howard D.
Grier tõestab veenvalt, et Hitleril oli aastail 1944–1945 oma
strateegia initsiatiivi taashaaramiseks ja Läänemere piirkond
mängis selles plaanis võtmeosa.
Seda strateegiat uurides vastab Grier vastuseta jäänud küsimustele Kolmanda Reichi viimaste kuude kohta ja esitab tõendeid strateegia mõjust meresõjas
toimunule. Samuti näitab ta suuradmiral Karl Dönitzi rolli Hitleri suure strateegia kujunemisele.
Raamat analüüsib Saksamaa meresõja strateegiat 1944. ja 1945. aastal ning selle mõju maismaalahingutele Baltikumis. Grieri uuring Hitleri strateegilistest motiividest ja neist põhjustest,
mis sundisid füürerit sõja viimases järgus kaitsma Läänemere rannikusektorit pakub lugejatele
oluliselt uue interpretatsiooni toonaste sündmuste kohta.

Edgar Valter Saksa ajalooline
jutustus”Hannibali rahvas” räägib Tallinna müntmeistri pojast Ivo Schenkenbergist ja tema talupoegade lipkonnast,
kes pidasid sissisõda Vene väeüksuste
vastu Liivi sõjas. Hannibali rahvas oli üks
kuulsaim ja vaenlase poolt kardetuim talupoegade üksus.
Raamatu lõpust leiab lugeja ka Mart Laari
järelsõna - ajaloolise ülevaate.

Lauri Törni - Legend - Larry Thorne
Lauri Törni oli Soome armee kapten, kes
juhtis jalaväekompaniid nii Talve- kui Jätkusõjas ning kes siirdus peale II maailmasõda USA-sse. Ta on tuntud kui sõdur, kes
on sõdinud kolme riigi lipu all, milleks olid
Soome, Saksamaa ja Ameerika Ühendriigid. “Legend” on ühe uskumatuna näiva
eluloo kirjeldus ning läbi kolme maailmajao kulgev hoogne seiklusjutt.

Harald Riipalu lugu on jutustus Eesti ühe legendaarsema
ohvitseri elust.
Kirjeldatakse Riipalu lapsepõlve ja teenistust Eesti Kaitseväes, sõjaväelase karjääri, millest põhiosa moodustab teenistus Saksa armees, antakse ülevaade Riipalu tegevusest
paguluses. Raamatus avaldatud fotomaterjali hulgas on ka
esmakordselt avalikkuse ette jõudvaid fotosid. Lisaks arhiiviandmetele ja erinevatele dokumentidele on raamatus kasutatud hulgaliselt sõdurite ja teiste kaasaegsete mälestusi.

LASKEPÄEVIK
Nimi
Malev
Üksus
Tel
Alustatud
Lõpetatud

www.military.ee

Kaevikukaardid

Ajaloolised plakatid

Veekindel märkmik
85x125mm
100x145mm

Laskepäevik

A6 ja A5 formaadis ruudulised ja joonelised märkmikud.
Kõvas ja spiraalköites

+>FQPBIFFQI>PQBIBPLLARPQRPBA
4BIIFJFKBFKCL@DOBK>ABOBBTTTDOBK>ABOBBQBI
,FFQR'OBK>ABOFD>&!#%"//+FPG>!G>ILLO>>J>QRHIR?FD>I>ROF@DOBK>ABOBB

