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Peatoimetaja veerg

Ükskord saame Kaitseliidus kokku kõik

M

eie ajakirja 1997. aasta teises numbris arutles tollane välisminister Toomas Hendrik Ilves Eesti kaitstavuse võimalustest rääkides: „Arvan, et me peaksime keskenduma sellele, et meil oleks väga haritud
sõjavägi. Minu lahendus oleks selline: meie haritud sõjameestel olgu kasutada targad relvad – see
oleks siis tarkvägi, mis võiks tegelda tarkvaraga.“ Edasi arutles toonane minister Ilves, et kui rakendaksime
õigesti oma tarkvaraarendajaid ja programmeerijaid, oleks meil ka NATO-le midagi pakkuda. Ja tarkväe käivitudes võiks see tähendada, et kuskil piiriäärses metsakolkas elav kaitseliitlane jälgib tarenurgas erinevate
looduses või kosmoses asuvate andurite signaale ning saadab ebasõbraliku tankikolonni piiriäärsele metsasihile ilmudes teele täpselt programmeeritud tankitõrjeraketid, ise saapaid kastes märjaks tegemata.
Täna panustab Eesti kaitsevägi NATO Kooperatiivse Küberkaitse Oivakeskuse kaudu NATO ühisesse kaitsevõimesse just sellesama tarkväega. Veelgi enam, lisaks kaitseväes teenivatele kübersõduritele on ka
Kaitseliidu küberkaitseüksusesse vabatahtlikult koondunud enam kui sada arvutispetsialisti, kes aitavad
laiendada küberjulgeoleku loomise mõistet ametkondlikust nišitegevusest väljapoole.
Kuid erihuvide ja -oskustega kaitseliitlased on avardamas Kaitseliidu suutlikkust ka teistes, traditsioonilisemates suundades. Kaitseliidu meredivisjon on saanud jalad kaldast lahti ning kasutab Soome päritolu patrull-laeva Ristna merekaitseliitlaste ja reservväelaste treenimiseks. Ammuks see oli, kui Rapla maleva kaitseliitlased
omaalgatuslikult miinipildurirühma välja koolitasid. Läinud aastal tehti esimesed sammud Kaitseliidu motoriseerimiseks Tartus ja Põlvas. Sõjaeelset traditsiooni jätkates moodustasid oma rühmad esmalt peamiselt tsiklihuvilised kaitseliitlased. Kuid seal, kus koos mootoreid tundvad ja austavad mehed, pole ehk palju tahetud,
et ka suuremad ja raskemad sõjamasinad ükskord mängu toodaks. Kaitseliidus on palju
haritud erialainimesi. Oma erialaoskusi Kaitseliidu kaudu riigikaitses rakendades süvendavad nad omaaegse välisministri Ilvese visandatud tarkväe kuvandit. Kaitseliidul on tarkväe taastootmiseks ka oma salarelv ehk Kaitseliidu Kool. Meil igaühel
jääb vaid oma eriala, elukogemuse ja kaitsetahte mõõdus õlg alla panna, et Kaitseliit oma kooli kaudu veelgi targemaks saaks. Et meie vabatahtlik vägi vääriks vaba
Eestit ning õppinud juhte ja erialaspetsialiste saaks Kaitseliitu palju.
Ajakiri Kaitse Kodu! on oma andami Kaitseliidu inimeste harimise heaks andnud: senine tegevtoimetaja nooremleitnant Taive Kuuse on 1. maist Kaitseliidu
Kooli inimressursi arendamise õppesuuna koolitustreener-instruktor. Ajakirja
tegevtoimetajana jätkab Liivi Reinhold ja temaga koos küsib allakirjutanu lugejalt: „Millised on sinu ettepanekud ja mõtted, kuidas omi teadmisi Kaitseliidu
tugevdamiseks rakendada?“ Sa kirjuta meile! Kaitseliidus saame kokku kõik.

IVAR JÕESAAR, kapten

Kaitseliidu ajakiri
Kaitse Kodu!
Asutatud 11. september 1925

Kaitseliit

Väljaandja Kaitseliit
Ilmub kaheksa korda aastas.
Peatoimetaja:
kpt Ivar Jõesaar
Tegevtoimetaja:
Liivi Reinhold

Naiskodukaitse

Keele- ja stiilitoimetaja:
Viire Villandi
Makett ja küljendus:
Matis Karu
Reklaam ja levi:
kaitsekodu@kaitseliit.ee

Noored Kotkad

Kaitseliit Internetis:
www.kaitseliit.ee
www.naiskodukaitse.ee
www.nooredkotkad.ee
www.kodutytar.ee
kool.kaitseliit.ee
www.alutaguse.ee
harju.kaitseliit.ee
www.jogevamalev.ee
jarva.kaitseliit.ee
www.laane.edicypages.com
renek.planet.ee/Kaitseliit_Polva_Malev
rapla.kaitseliit.ee
malev.saaremaa.ee
sakala.kaitseliit.ee
tallinn.kaitseliit.ee
tartu.kaitseliit.ee
voru.kaitseliit.ee
valgamaa.kaitseliit.ee
www.virumalev.ee
Trükitud ASi Printall trükikojas

Toimetus:
Riia 12, Tartu 51013
Telefon 717 9155
Faks 717 9150

Toimetus kaastöid ei retsenseeri ega tagasta.

Toimetuse e-mail:
kaitsekodu@kaitseliit.ee

Kaastööde saatmise tähtaeg
1. august 2011

Toimetuse kõnetund esmaspäeviti kell 13–15
Tallinnas Toompea 8, tel 717 9106

Kodutütred
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Uudised

Võidupühal pühitseti Tallinna maleva Ida ja Lõuna
üksikkompanii lipud
EDUARD NIKKARI, major
Võidupühal, 23. juunil annetati ja pühitseti Jüriöö pargis
Kaitseliidu Tallinna maleva Ida ja Lõuna üksikkompanii lipud,
mis on taastatud ajalooliste lippude alusel. Jüriöö parki olid
üles rivistatud Vahipataljoni auvahtkond ja Tallinna maleva
allüksustest moodustatud koondkompanii, mis hommikul
oli osalenud Tartus võidupüha paraadil, ning mängis maleva
orkester. Pealinna võidutuli süüdati tõrvikust, mille tõi Tartust suurest võidutulest kohale siinse maleva akadeemilise
malevkonna pealik lipnik Indrek Kuusik. Nagu tavaks, jagati
võidutuli laiali linnaosadele, selle võtsid vastu linnaosade
vanemad ja saatsid teele kohalikele jaanituledele.

Kaitseliidu Tallinna malevas on kümme rahuaegset allüksust. Meredivisjonil, Kalevi, Toompea, Nõmme, Lääne
ja akadeemilisel malevkonnal on oma lipp. Taastamisel
on Põhja üksikkompanii ajalooline lipp ja loomisel maleva
orkestri vimpel. Tallinna malevas tegutsevatel eriorganisatsioonidel on igaühel oma lipp.

Seejärel algas Tallinna maleva Ida ja Lõuna üksikkompanii lippude annetamise ja pühitsemise tseremoonia.
Mõlemale üksikkompaniile annetas lipu Kaitseliidu
Tallinna maleva juhatus. Lipud võtsid vastu ja lipuvande
andsid Ida üksikkompanii pealik kapten Peep Kuusk ja
Lõuna üksikkompanii pealik nooremseersant Tanel Viks.
Lipud õnnistas Pirita kloostri preester Vello Salo.

Harju malev

Valgamaa malev

Harju maleva tegevliikme sõduri baaskursuse Kaitseliidus 5. etapp korraldati 18.–22. maini Keila lähedal
Humala harjutusväljal. Viiepäevase välilaagri kavas oli
taktikaõpe, laske- ja relvaõpe, välioskused, pioneeri-,
laagrirutiini- ja rännakuõpe.

Kaitseliidu Valgamaa maleva liikmed Riho Karu ja Juhan
Liiv osalesid 7. mai talgupäeval Helme koduloomuuseumi õuel, kus tuli ajada laiali kolm autokoormat mulda ja
külvata sinna muruseemet – endise muru oli tammetõrusid otsiv metsseakari sügisel segamini tampinud.
Muuseumi ümbruses riisuti ka lehti ja põletati oksi ning
pesti puhtaks muuseumihoone aknad. Pärast tööpäeva
rääkis Tõrva gümnaasiumi noorgiid, Helme Maarja kiriku
kellamehe Herman Meltsase lapselapselaps Maarit
Meltsas legende Tõrvast ja Helmest ning tema isa Arvu
Meltsas mängis akordioni. Tõrva jaoskonna naiskodukaitsjad Mahta Palumets, Kristine Lillis ja Asta Tsirp
kostitasid talgulisi supiga.

Viru malevkond
Kaitseliidu Viru malev korraldas 4. ja 5. juunil lõhkajate
B-kategooria väljaõppe, kus osales 29 maleva võitlusgrupi ja lahingukompanii võitlejat. Instruktoriteks olid
vanemveebel Urmas Aid, kapral Koit Kulmar ja nooremveebel Ülar Kivilaid. (Pildil hetk õppuselt.)

Võrumaa malev
Kaitseliidu Võrumaa malev korraldas 30. aprillil talgud,
mille käigus pani 49 kaitseliitlast ja naiskodukaitsjat
paarile hektarile Kaitseliidu maale kasvama 5000 arukase istikut.

Kaitseliidu Viru maleva 26 liiget kogunes 7. mail, üleriigilisel talgupäeval Kloodi Pahnimäele, et lõigata võsast
välja Pahnimäe kiviringvall ja korrastada linnusehoov.
Kaitseliitlasest talgujuhi nooremleitnant Sven Neudorﬁ
sõnul valiti Pahnimägi talguobjektiks mitte üksnes
põhjusel, et see on eestlaste vanimaid kaitserajatisi,
vaid eelkõige seetõttu, et Pahnimägi on küll Rakverele
lähim suur muinaslinn, kuid ometi võssa kasvanud ja
unustusse jäetud. Suurt mõju avaldas Lääne-Virumaa 16 linnuse seast valiku tegemisel teadmine, et
I aastatuhande esimesel poolel kasutatud Pahnimägi
on oma 6200 ruutmeetri suuruse õuepinnaga üks
Eesti suurimaid linnuseid. Kaitseliidu Viru malevat seob
Kloodi Pahnimäega ka 2004. aasta 22. juuni kesköö,
mil seal süüdati võidutuli.

KRISTEL KITSING

Siseministeerium korraldas Nokia kontserdimajas 3.–7. maini Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta raames vabatahtlike messi, kus osales üle 50 organisatsioon, sh Kaisteliit
koos eriorganisatsioonidega (Naiskodukaitse, Noored
Kotkad, Kodutüted). Kaitseliidu paeluvaimaks atraktsiooniks oli virtuaalne lasketiir.

Uudised edastasid Vello Jaska, Kristel Kitsing, Kaisa Peedosaar ja Eero Pihlas
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Kaitsetahe

Kaitseliidu ülema kolonelleitnant Raivo Lumiste
16. juuni 2011 käskkiri nr K-1.1-1/10762P

Teenetemedalite andmine
võidupühal 2011
Kaitseliidu seaduse § 11 lg 8 ja § 13 lg 9 alusel
ning seoses võidupühaga
1. Avaldan Kaitseliidu keskjuhatuse 12. mai
2011 otsuse nr K-0.1-1/8833PR medalite andmise kohta
1.1. Valgeristi II klassi kavaleride nimekiri
Jõgeva malev
seersant Andu UUS
nr 820
Kaitseliidu küberkaitse üksus
kolonel Aarne ERMUS
nr 827
1.2. Valgeristi III klassi kavaleride nimekiri
Jõgeva malev
vanemseersant Väino JOOSUA
nr 821
Järva malev
reamees Viktor LEHTER
nr 822
Harju malev
leitnant Aivar RIISALU
nr 817
vanemseersant Andres SILLAOTS
nr 818
kapral Urmas VIRMA
nr 819
Tartu malev
seersant Kalev KOPPEL
nr 823
Robert- Rudolf VOLK
nr 824
Võrumaa malev
nooremleitnant Kalev ILVES
nr 825
vanemveebel Urmas PINDIS
nr 826
1.3. Teenetemedali I klassi kavaleride nimekiri
Harju malev
veebel Jaanus VIIRLO
nr 275
Rein ALLIKVEE
nr 276
Viktor PERI
nr 277
Rein SUKK
nr 278
Jõgeva malev
vanemseersant Raivo JOORITS
nr 279
Lääne malev
kapten Aksel HEIDEMANN
nr 280
kapral Aarne INDRES
nr 281
kapral Einu JÕEMAA
nr 282
Sakala malev
seersant Urmas FELDMANN
nr 283
Tartu malev
nooremveebel Risto POOL
nr 284
vanemseersant Sverre SOKK
nr 285
nooremseersant Uudo JÕGI
nr 286
kapral Hillar ERNITS
nr 287
kapral Lembit-Karl TORRO
nr 288
kapral Richard TÕNSPOEG
nr 289
kapral Hugo TÜRNO
nr 290
Viru malev
nooremleitnant Ants GRUNO
nr 291
nooremleitnant Mati MOKS
nr 292
reamees Aillar LAANEMÄGI
nr 293
Võrumaa malev
nooremleitnant Tiit TÕNTS
nr 294
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veebel Juhan HÄRRA
vanemseersant Evar MOKS
nooremseersant Helbert ILOSAAR
nooremseersant Toomas KAUN
nooremseersant Üllar MEHO
kapral Aare HÕRN

nr 295
nr 296
nr 297
nr 298
nr 299
nr 300

1.4. Teenetemedali II klassi kavaleride nimekiri
Alutaguse malev
veebel Veiko REINO
nr 1221
reamees Endel AUN
nr 1222
Harju malev
nooremveebel Märt PÕLMA
nr 1223
seersant Ülo TÕNOV
nr 1224
nooremseersant Tanel KAUS
nr 1225
Märt KASTEIN
nr 1226
Ants KUNDA
nr 1227
Hugo SIINER
nr 1228
Jõgeva malev
Dea LAUGMAA
nr 1229
Merle PLOVITS
nr 1230
Järva malev
nooremleitnant Taive KUUSE
nr 1231
kapral Raivo PORR
nr 1232
Lääne malev
leitnant Mart REINO
nr 1233
nooremseersant Kristjan REINO
nr 1234
Silvi SILDE
nr 1235
Svetlana MUSTKIVI
nr 1236
Aili SINIMÄE
nr 1237
Tartu malev
major Martin AVAMERI
nr 1238
kapral Juhan JAASI
nr 1239
kapral Lembit VENT
nr 1240
reamees Toomas POSKA
nr 1241
Valgamaa malev
nooremleitnant Siim SAAVASTE
nr 1242
Viru malev
seersant Andres KALMAN
nr 1243
seersant Ivar LAAST
nr 1244
nooremseersant Arvo LASS
nr 1245
Võrumaa malev
kapten Gunnar INTS
nr 1246
kapten Toomas PINDIS
nr 1247
nooremveebel Andres LOOG
nr 1248
kapral Andrus VALGE
nr 1249
reamees Tõnis SAARNITS
nr 1250
Kaitseliidu Kool
kapten Ahto ALAS
nr 1251
1.5. Teenetemedali III klassi kavaleride nimekiri
Alutaguse malev
reamees Vello KIVI
nr 3356
reamees Ervin KOPPEL
nr 3357
reamees Jaan TABERLAND
nr 3358
Harju malev
nooremleitnant Ingvar ALLEKAND
nr 3359
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nr 3360
nr 3361
nr 3362
nr 3363
nr 3364
nr 3365
nr 3366
nr 3367
nr 3368
nr 3369
nr 3370
nr 3371
nr 3372
nr 3373
nr 3374
nr 3375
nr 3376
nr 3377
nr 3378
nr 3379
nr 3380
nr 3381
nr 3382
nr 3383
nr 3384
nr 3385
nr 3386
nr 3387
nr 3388
nr 3389
nr 3390
nr 3391
nr 3392
nr 3393
nr 3394
nr 3395
nr 3396
nr 3397
nr 3398
nr 3399
nr 3400
nr 3401
nr 3402
nr 3403
nr 3404
nr 3405
nr 3406
nr 3407
nr 3408

1.6. Teenetemedali eriklassi kavaleride nimekiri
Harju malev
Timo Åkman
nr 679
Rapla malev
Hannu HYVÄMÄKI
nr 680
Rainer KOIVULA
nr 681
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Tartu malev
Enn VIRK
Kaitseliidu küberkaitse üksus
kolonel Ilmar TAMM
leitnant Mehis HAKKAJA
lipnik Hillar AARELAID
Tarvi MARTENS
Heiki SIBUL
kolonel Timothy J. EVANS
major Christopher E. MACKIN
Itamara LOCHARD

nr 682
nr 683
nr 684
nr 685
nr 686
nr 687
nr 688
nr 689
nr 690

Kaitsetahe

lipnik Olari RÄTSEP
nooremveebel Indrek TILLMANN
nooremveebel Rene TOOME
nooremseersant Risto PÄRN
kapral Jüri VILJASTE
reamees Ahto LUTTER
reamees Jaanus LUURE
Indrek GRÜNBERG
Vaido KOLMER
Jõgeva malev
major Mati KUUSVERE
nooremveebel Priit RAJU
kapral Toomas ÕUN
reamees Tiit GORINOV
reamees Peeter KEIV
Valli VILLEMS
Järva malev
seersant Kalev REINASTE
nooremseersant Raimo MERILO
reamees Elur EINSON
Lääne malev
reamees Meelis LOKK
reamees Tõnu OJASOO
Anu SAUE
Rapla malev
nooremveebel Marek ÕUNPUU
Saaremaa malev
Kaile KOPPEL
Sakala malev
Astrid TOOMEL
Vika ZIEDS
Tartu malev
nooremseersant Mikk KARU
kapral Tiit KOLLIST
reamees Leonid KIRSS
reamees Aimar LAURITS
reamees Alari ROOSIPUU
Valgamaa malev
nooremseersant Mihkel SAUL
reamees Viljar URBAN
reamees Aimar PEHLAK
Viru malev
nooremveebel Erik ABROI
nooremseersant Raigo REBANE
kapral Raid REISIN
kapral Janno ROSAR
reamees Aleksei DITMAN
reamees Leili KANG
reamees Hans VELBERG
Võrumaa malev
vanemseersant Taavi PAVLOV
seersant Priit LILLEMETS
nooremseersant
Janek-Maigret URGARD
reamees Urmas JUHKAM
reamees Raul KOLK
reamees Dmitri KULAGA
Meelis TAMMSALU
Merike NIITMETS
Merike TOBRELUTS

2. Avaldan Kaitseliidu keskjuhatuse 26. mai
2011 otsuse nr K-0.1-1/9856PR medali andmise kohta
2.1. Valgeristi III klassi kavaleride nimekiri
Kaitseliidu küberkaitse üksus
kolonelleitnant Robert W. SCHAEFER
nr 828
3. Avaldan Kaitseliidu keskjuhatuse 30. mai
2011 otsuse nr K-0.1-1/9863PR medalite andmise kohta
3.1. Valgeristi I klassi kavaleride nimekiri
Jaak Aaviksoo
nr 7
3.2. Valgeristi II klassi kavaleride nimekiri
Kaitseliidu peastaap
kolonelleitnant Kajari KLETTENBERG
nr 829
3.3. Valgeristi III klassi kavaleride nimekiri
Kaitseliidu peastaap
leitnant Varmo RONK
nr 830
Tallinna malev
nooremleitnant Heiki JAKSON
nr 831
Henry REITELMANN
nr 833
Tartu malev
nooremseersant Ülo RAIDMA
nr 832
Saaremaa malev
Raili NÕGU
nr 834
3.4. Teenetemedali II klassi kavaleride nimekiri
Tallinna malev
Jaak ESKOLA
nr 1252
3.5. Teenetemedali III klassi kavaleride nimekiri
Tallinna malev
Janno KESA
nr 3409
Elvis PAAT
nr 3410
Anti KAPREI
nr 3411
Sverre PUUSTUSMAA
nr 3412
Toivo PAI
nr 3413
3.6. Teenetemedali eriklassi kavaleride nimekiri
Kaitsevägi
kolonel Aivar SALEKEŠIN
nr 691
4. Avaldan Kaitseliidu keskkogu 9.juuni 2011
otsuse nr K-0.1-1/10575PR medali andmise
kohta
4.1. Valgeristi III klassikavaleride nimekiri
Lääne malev
Neeme SUUR
nr 835
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Paraad
8

Võidupüha paraad
Kaitseliit korraldas tänavuse, iseseisvuse taastanud Eestis kahekümnenda võidupüha paraadi taas
kord Tartus. Paraadi juhtmotiiviks oli sedapuhku haridus. Lisaks ülikoolidele asub Tartus ju ka Eesti
sõjalise hariduse keskus Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused. Et Kaitseliidu Kool tähistab tänavu
10. aastapäeva, olid tuletoojateks valitud selle edukaimad kursuslased igast malevast. Paraadirivis
olid esindatud kõik malevad, kokku 1133 kaitseliitlast, naiskodukaitsjat, noorkotkast kodutütart ja
kaitseväelast. Paraadi tervitasid meie NATO liitlased. Üle Tartu lendasid Prantsuse hävitajad Mirage.
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Paraad

Hea tuletooja,
mida on Kaitseliit sulle õpetanud?
NOORTEINSTRUKTOR ULVI KARK-JAARMA
HIIUMAA MALEVKONNAST:
Juhtimiskoolitusi olen saanud hästi palju, samuti
õppinud seda, kuidas kasvatada isamaalises vaimus
tublisid kodanikke.

NOOREMLEITNANT LEMBIT KIRS
SAAREMAA MALEVAST:
Olen õppinud, et ühtsuses peitub jõud.

NAISKODUKAITSJA ÜLLE SÄINAS VALGAMAA
MALEVAST:
Juhtimist ja seda, kuidas tegelda noortega, kõike,
mida Kaitseliidu Kool oskab pakkuda ja mida ise
suudad vastu võtta.

NOOREMVEEBEL AIVAR KAUS
LÄÄNE MALEVAST:
Olen õppinud koostöö tegemist, hakkamasaamist
rasketes olukordades, üksteise toetamist.

KAPRAL MARGUS PAEKIVI PÕLVA MALEVAST:
Eelkõige koostööd, planeerimist, inimestega suhtlemist.

LIPNIK INDREK KUUSIK TALLINNA MALEVAST:
Meeskonnatööd. Seltskond on väga kirju, meeskonnana tuleb koos võõraste inimestega ühise eesmärgi
nimel pingutada.

NOOREMVEEBEL RALF NURK
ALUTAGUSE MALEVAST:
Eneseusku, kollektiivitunnet, kaaslaste austamist ja
sõprade leidmist.

NOOREMLEITNANT MIHKEL PUUSEPP
VÕRUMAA MALEVAST:
Isamaa-armastust ja lahinguoskusi. Lisaks olen
leidnud palju sõpru.

10

NOOREMSEERSANT TARMO TAMMUS
RAPLA MALEVAST:
Juhtimist ja enesekindlust. Julgen vastu võtta otsuseid ja nende eest vastutada.

NOOREMLEITNANT RAIT VAENO
PÄRNUMAA MALEVAST:
Eelkõige on Kaitseliit õpetanud eestlasele
võõrast asja – meekonnatööd.

SEERSANT ALO KARUS VIRU MALEVAST:
Juhtimisoskust, oskust ellu jääda, enesekindlust ja
usku rahvasse.

LIPNIK ARLI OKAS
SAKALA MALEVAST:
Meeskonnatööd, koostööd, teistega
arvestamist.

NOOREMSEERSANT RISTO PÄRN
HARJU MALEVAST:
Sisendanud usku, et Kaitseliit on suur ja võimas
organisatsioon, millega on võimalik tõepoolest
riiki kaitsta.

LIPNIK IVAR SIBUL TARTU MALEVAST:
Üksuses peab olema sisemine side, Kaitseliit
õpetab kõigile, ka mulle, teistega arvestamist.

LIPNIK ANDREAS KANGUR JÕGEVA MALEVAST:
Inimesed on kõige tähtsamad. Head, algatusvõimelised, pealehakkajad inimesed suudavad
mägesid liiguta. Kaitseliidus on niisuguste inimeste
kontsentratsioon oluliselt kõrgem kui Kaitseliidust
väljaspool.

NOOREMVEEBEL AIVAR RULLINKOFF
JÄRVA MALEVAST:
Õppinud olen ma palju. Väga palju. Olen õppinud,
et Kaitseliidus on väga vahvad sellid, siin on
õlatunne ja teadmine, et sind ei jäeta hätta.
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ügaval nõukaajal läände karanud gebiit Juri Bezmenov väitis meediale, et kurikuulsa KGB peaülesanne
välismaal pole teps mitte spionaaž – see hõlmavat vaid 15% ressursist. Ülejäänud 85% on rakendatud
mõjutustegevusse, strateegiatesse, mille siht on võita vastane sõjata. Selleks on tarvis muuta kõigepealt tema arusaama reaalsusest, siis meelsust ja moraali ning viimaks panna ta uskuma ja tegutsema
endale meelepärasel viisil. Seejuures on sihtmärk veendunud, et kaitseb kõrgemaid väärtusi, ühishuve ja
maailmarahu, sõnaga – talitab õigesti. Demokraatlikus liberalismis on kõigele võimalik sõnastada põhjendusi,
mis kohemaid leiavad toetajaid. Vaba ühiskond on salliv ja pluralistlik. Bezmenov möönab, et need protsessid on aeglased ja kõike muud kui dünaamilised, tagasilöökide tõenäosusest rääkimata. Ometi väärib mäng
küünlaid ja temasse pandud rasket raha. Tavapärased sõjapidamisviisid ei kao, nende risk – nagu näitas ka
hiljutine Vene agressioon Gruusias – püsib soovmõtlemise kiuste kõrge. Kuid tunnistagem, et võimalus valitseda väeta, juhtida käsuta, ära olles ikka kohal olla, on tänases maailmas tunduvalt ahvatlevam.

Maailmapilk

Nuudlid sinu kõrvadel
S

Putini tunnuslause N Liidu varisemisest kui 20. sajandi suurimast geopoliitilisest katastrooﬁst, millest
sai vene inimese tragöödia, ei tähenda veel, et kosunud Venemaa peaks tankide ja lennukite väel veaparandust üritama. Pealegi on tavasõdadega see paha asi, et esmapilgul uhke võit võib osutuda lõpu
alguseks. N Liit jäi lõpuni tootma Zaporožetseid, Žigulisid ja ülikondi, mis muidu olid head, ainult selga ei
kõlvanud panna. Saksamaa aga ujutas peagi kogu Euroopa üle mersude ja D-margaga.
Putini õpetaja, samuti lennukat karjääri teinud gebiit Jevgeni Primakov postuleeris kümmekonna aasta
eest: Venemaa suudab oma siseprobleemid lahendada vaid siis, kui temast saab jälle suurriik. Muidu polevat
Venemaa eksisteerimisel mõtetki. Deržaava on tema loomulik vorm ja eluline vajadus. Ennekõike samastub
see N Liiduga ta kunagistes piirides. Enam polegi tähtis omada tingimata territooriume. Liiati on tänased
inim- ja muud ressursid selleks piiratud. Hoopis tõhusam on omada mõju territooriumeil elavate rahvaste ja
valitsuste üle. Käiku läheb kokteil hirmust ja armust, vana kombe kohaselt põimuvad piits ja präänik. Kontrollida jutustusi ja arusaamu maailmast on tänapäeval olulisem kui püüe kontrollida maailma ennast.
Kui Balti riikide formaalset omariiklust suudab Vene poliitiline eliit isegi tunnistada, siis mitte arusaama, et
neil riikidel võiks olla mingi iseseisvam tähendus ja koguni oma rahvuslikud huvid. Kõlab küll karmilt, aga kui
vaatame Ukraina, Lõuna-Kaukaaasia või Moldova näiteid, pole Kreml ilmutanud seal valmidust teha sedagi
mööndust. Baltimaad ei ole venelastele prioriteetsed, kuid nende tähendus on põhimõtteline. Huvi meie vastu võib raugeda mujal, mitte Venemaal. Sealses geopoliitilises žargoonis pole Baltimaad suveräänsed riigid,
vaid osa Vene informatsioonilis-kultuurilisest ruumist, mille suhtes kehtib eritaktika. Kui Kremli diplomaatia ei
suutnud blokeerida meie liitumist NATO ja Euroopa Liiduga, orienteeruti ümber. Pealiinid on jäänud samaks
mis kahe kümnendi eest: rakendada oma mõju rahvusvahelistes struktuurides, sundimaks Baltimaid tegema
Moskvale meelepäraseid otsuseid, ning neid otse töödeldes destabiliseerida ühiskondi, muutmaks nad haavatavaks, nende poliitika ebausaldusväärseks, nad ise poolriikideks, kes tõsistele tegijatele vaid tülinaks.
Eesti vastu suunatud desinformatsioonilise propaganda keskmes on riigi ja ta poliitika tõsiseltvõetavus. Serveeringutes põimuvad lausvaled tõeste vihjete ja pooltõdedega, segamini aetakse tõsiasi ja tõlgendus, malliloov on meelepäraste viidete valimine avalikust allikast, faktide allutamine hüpoteesile. Eesmärk on Eestit
näidata kui: 1) saamatut, 2) kuritegelikku, 3) ohtlikku, 4) parasiitlikku ja 5) häbiväärse minevikuga riiki.
1. Eesti kui saamatu riik: üles nopitakse viited äpardustele, asjade korraldamatusele, ametnike küündimatusele ja lahendamata probleemidele, esitades seda kui riigi tüüpilist igapäevaelu.
2. Eesti kui kuritegelik riik: ammendamatu teema, sest eestlased teadupärast rikuvad lakkamatult inim- ja
kodanikuõigusi, ei pea kinni rahvusvahelistest konventsioonidest, lepetest ega isegi oma seadustest.
3. Eesti kui ohtlik riik: viited, kuidas korralagedus ja poliitiline avantürism on ohuks teistele
(lood valgetest sukkpükstest ehk naissnaipritest Tšetšeenias, relvasaadetistest terroristidele, inim- ja narkosmugeldusest, pahariikide á la Gruusia mahitamisest).
4. Eesti kui parasiitlik riik: teadusega looritatud väited, mille kohaselt kogu meie
majandus püsib vaid tänu idatransiidile ja Suure Venna armule. Moskvat väisanud Rootsi valitsusjuhti üllatas president Putin tõsimeelse kinnitusega,
et Vene transiit annab 70% Eesti sisemajanduse kogutoodangust.
5. Eesti kui häbiväärse minevikuga riik: eestlaste ajaloos pole midagi, mille üle
uhkust tunda. Vähene hea oli seotud Venemaaga, kuid sellest ei oska
matsid lugu pidada. Siit lihtne järeldus: eestlased ei vääri oma riiki.
Venelastel on kõnekäänd: nuudleid kõrvadele riputama. Eeltoodud
punktid kirjeldavad vaid eelmängu, milles sihtmärki lollitab keegi teine.
Mõni nuudel jääb pidama, mõni mitte. Kõrgem pilotaaž saabub siis, kui
lollitatav hakkab end ise lollitama. Tavaline desinformatsioon jõuab
strateegilisse staadiumi – elu hakkab libisema mööda nuudleid, mida
kokk aeg-ajalt vaid üles soojendab.

TIIT MATSULEVITŠ, suursaadik
Kaitseliidu Tallinna maleva Toompea malevkonna liige
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Aasta naiskodukaitsja

Kristiina Abel
kui aasakene turvavaibas
Küsimusele, mis Kristiina Abelile tema enda
arvates aasta naiskodukaitsja tiitli tõi, järgneb
mõtlik paus. Siis algab arutlus kaasnominentide
teenistuskäikude muljetavaldava sisukuse üle
ja lõpuks lubadus aunimetus tagantjärele välja
teenida.
LIIVI REINHOLD
Kaitse Kodu! tegevtoimetaja

K

eskjuhatus tiitli andmisel siiski avanssi
silmas ei pidanud. Kaitseliidu peastaabi
personaliosakonna arendus- ja koolitusjaoskonna juhataja Triin Tõnsing oskab loetleda
põhjusi Kristiina Abeli esiletõstmiseks ka senitehtu hulgast: „Kristiina Abeli valimisel aasta naiskodukaitsjaks sai kaalukeeleks tema suur panus
baasväljaõppe ajakohastamisse ja erialagruppide
tegevuse arendamisse. Ta tunneb Naiskodukaitset
põhjalikult ning soovib süveneda organisatsiooni
tegevust ja arengut mõjutavatesse sisulistesse
küsimustesse.“
12

Kristiina enda jutt hakkab vulinal jooksma alles
siis, kui vahetan teemat ja teen tema enda teenete
asemel rohkem juttu Naiskodukaitsest.
Millal sa Naiskodukaitsega tutvust tegid?
See oli aastal 2001, kui olin aasta juba ülikoolis
käinud ja otsisin mingit koolivälist väljundit. Põhikooli ja gümnaasiumi ajal tegelesin rahvatantsu
ja korvpalliga, aga Tartus ma endale rahvatantsurüma ei leidnud. Septembris nägime sõbrannaga
helesininist kuulutust
ja läksime avatud uste
ookord pidin
päeval kohale, teadühe soovimata midagi Naiskotajaga isegi
dukaitsest. Mäletan
kohvi jooma miähmaselt, et rääkis
Riina Nemvalts, kes
nema, et ennast
oli siis Tartu ringtutvustada.
konna esinaine. Kohe
esimese emotsiooni
ajel kirjutasime avaldused, hakkasime käima baasõppel ja üldse kõigil üritustel. Aasta hiljem tahtsin
juba saada tegevliikmeks.

T
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Sulle see sõjaline pool sobis?
Ei, mitte just sõjaline pool, vaid üldse terve komplekt, mulle meeldis seltskond ja kogu tegevus. Muidugi oli ka sõjaline pool huvitavaks tehtud.
Esimene kriis tekkis pärast
aljud mu kursubaasõppekursust, kui suure
sevennad olid
entusiasmiga olid kõik
sel ajal sõjaväes
üritused läbi käidud ja ees
oli justkui tühi auk. Siis ei ning nendega sai mulolnud veel üles ehitatud jeid vahetada ja võrrelväljaõppesüsteemi, kuhugi
da, kui suure kaeviku
ei olnud edasi minna. Olid
üksikud üritused, aga kui keegi kaevanud oli.
need said läbi käidud, polnudki enam väljundit. Seetõttu langes palju liikmeid välja, liikmeskonna voolavus oli suur. Tol ajal
rääkisid ka tänaseks väga staažikad naiskodukaitsjad sellest organisatsioonist kui ajutisest – et tulen,
olen natuke ja lähen siis minema. Tunnetasin ka ise
motivatsiooni langust. Tagantjärele lugesin Riina
Nemvaltsi lõputööd „Naiskodukaitse 1925–1940
ja 1991– 2002: ideed ja tegelikkus“, kus ta kirjutas,
et nii loomise kui ka taasloomise ajal oli Naiskodukaitse peamine mõte selles, et „teeme midagi“:
käime ratsutamas, langevarjuga hüppamas või muud
sellist. Ega me 2001. ja 2002. aastal sellest kuigi
palju kaugemale jõudnudki. Mind valiti õnneks juba
üsna alguses revisjonikomisjoni ja järgmisel aastal
jaoskonna juhatusse, nii et mina sain ennast küll
vajalikuna tunda. Võrreldes praeguse organisatsiooniga on see nagu öö ja päev: meil on erialagrupid,
soovijatel sõjaaja ametikohad, süsteemne väljaõpe.
Seda on näha ka liikmetest – inimesed on pidama
jäänud.

P

Millisena näed enda rolli selles arengus?
Ma ei teagi... Võib-olla selles osas, et oleme oma
mõtteid alati aktiivselt avaldanud. Kui on ülevalt
poolt tulnud dokumente, näiteks erialagruppide
osas, oleme nende kohta aktiivselt mõtteid avaldanud. Arvan, et mul on vedanud, sest kui Naiskodukaitsesse astusin, olid eesotsas inimesed,
kes andsid eeskuju, kuidas tuleb organisatsioonis
käituda ja tegemistesse suhtuda.
Kaitse Kodu! 4/2011

Kuidas siis tuleb käituda ja suhtuda?
Vastutustundlikult. Oma arvamus tuleb välja öelda
selles etapis, kus see midagi mõjutada saab. Tuleb
kaasa mõelda. Kui tahame demokraatlikku juhtimist niivõrd suures organisatsioonis, tuleb sellesse
ka ise panustada. Kui oled see, kes peab mingi kava
praktiliselt ellu viima, tead ju ise kõige paremini,
milline plaan peaks olema. Kaasa tuleks rääkida
ka selles, milles sul on mingi kogemus. Muidugi,
lõpmatuseni ei saa kõiki kuulata, lõpuks peab keegi
otsuse langetama. Aga oma mõtted tuleb välja öelda
õigel ajal ja õiges kohas, ei tohi jääda passiivseks.
Organisatsiooniteadlikkust
tuleb suurendada, siis kasvab
ka julgus kaasa rääkida. Minul
läheb juba kümnes aasta
Naiskodukaitses, ma näen,
kui tähtis on järjepidevus
püsida ühes organisatsioonis ja selles järjest areneda.
Samamoodi on mu tööga.
Isegi kui sa ei ole valmis
sõjaaja üksusesse panustama, aga omad oskusi, et
kaitsta oma kodu naiskodukaitsjana, on juba sellest riigikaitsele palju abi,
sest üks abitu inimene on
vähem.

Aasta naiskodukaitsja

Sõduri baaskursus oli lahe just selle poolest, et
paljud mu kursusevennad olid sel ajal sõjaväes ning
nendega sai muljeid vahetada ja võrrelda, kui suure
kaeviku keegi kaevanud oli. Kursuseõed, kellega
koos tulime, ei jäänud Naiskodukaitsse pidama,
neile ei tundunud see piisavalt naiselik. Aga minu
meelest oli just väga äge.

„Temas on palju siirust,
ausust, abivalmidust.
Sisemist ilu, välimist
ilu,“ loetleb Urmas Abel
oma abikaasa armastusväärsusi. Just Kristiina
utsitamisel on Urmas oma
muidu militaarlaigulisse
ellu lisanud uusi värve:
õppinud ornitoloogiat
ja liitunud tulihingeliste
kotkasõprade klubiga

ERAKOGU

See oli siis keerulisem, väga raske oli leida soovitajaid, sest kõik teised olid ka alles tulnud ega
sobinud seetõttu soovitajateks. Praegu tundub see
lausa uskumatu – tegevliikmeid on palju, nii et soovitajate taha ei jää midagi. Aga tookord pidin ühe
soovitajaga isegi kohvi jooma minema, et ennast
tutvustada: mida kavatsen Naiskodukaitses teha ja
mida endast üldse kujutan, kas olen ikka piisavalt
kohustetundlik jne.

Kistiina Abel kasvas koos vanema
õega üles Puhjas,
aga juba pärast
põhikooli lõpetamist läks õppima
hoopis teisele
poole Tartut – Nõo
reaalgümnaasiumi
füüsika eriklassi

Ütled, et on tähtis, et
inimesed teaksid, millises organisatsioonis
nad on. Missugune on
Naiskodukaitse sinu
arvates? Millisena sa
seda organisatsiooni näed?
Nii ei saagi öelda, et milline on Naiskodukaitse.
Üks selle organisatsiooni võlusid, mille olen avastanud, on see, et siin on niivõrd erinevad inimesed
koos. Aga milline võiks see ühine omadus olla...
Inimene peaks oma riiki armastama ja väärtustama
ning tunnetama, et temast sõltub see, et riik jääks
püsima. Nagu kindral Ants Laaneots armastab
öelda: Kaitseliit on turvavaip. Eks me igaüks ole ka
üks aasake selles turvavaibas. Mida rohkem meid
13
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Naiskodukaitse
Tartu ringkonna
akadeemilise
jaoskonna tegevliige on Kristiina
Abel 2002.
aasta veebruarist.
Sellest ajast on ta
oma ringkonnas
pidevalt mõnd
vabatahtlikku
ametit pidanud,
kõige pikemalt
värbamisega tegeleva jaoskonna
aseesinaise oma

on, seda kindlamini võib Eesti Vabariik ennast
tunda.
Ainsad ühised loomuomadused võiksid olla
kohusetunne ja soov olla vajalik. Ja see, et ei pea
innustuma materiaalsetest
asjadest. Kunagi vaidlesin
ol ajal rääkisid
töökaaslasega, väitsin, et
ka tänaseks
teen vabatahtlikku tööd ega
väga staažisaa selle eest midagi. Tema
ütles vastu, et miks sa ei kad naiskodukaitsjad
saa, kui saad rahuldustunde. sellest organisatSee ongi nii: vabatahtlik töö
sioonist kui ajutipeab meeldima. Ükski materiaalne asi ei saa niimoodi sest – et tulen, olen
motiveerida. Muidugi, keda natuke ja lähen siis
ei motiveeriks aasta nais- minema.
kodukaitsja tiitel, aga see ei
saa olla ainus asi. See peab
tulema seest. Kui käin vabatahtlikult suppi jagamas, pean sellest midagi saama – kui keegi ütleb
aitäh, peab see mind kõrvust tõstma. Ja kõige
parem on, kui leiad enda kõrvale sarnase inimese.

WIKIPEDIA

T

Kas Naiskodukaitse turvavaipa peaks kuuluma
võimalikult palju inimesi?
Kindlasti. Kunagise 15 000 liikmeni on tükk maad
minna, aga see võiks eesmärk olla. Eriti arvestades
organisatsiooni viimase aja kasvu. Meil on nüüd
tekkinud kaks uut jaoskonda, näiteks väljaspoolt
Tartut Pala naisi koondav Põhja-Tartu jaoskond,
kus on kõik uued liikmed. Potentsiaal selliste jaoskondade tekkeks on hästi suur. Peame ainult ise
vaeva nägema, et oskaksime uusi liikmeid endaga
siduda ja nad ei jääks kaugeks ning neile jaguks
sihipärast tegevust. Nagu Tartu maleva uus pealik
[major Janno Rosenberg] ütles, võib passiivsuse
põhjus olla see, kui vabatahtlik ei näe enda vajalikkust. Kui ta ei näe oma kohta organisatsioonis.
Muidugi, kui sul ei ole aega – on näiteks mitu väikest last –, siis sa ei jõuagi rohkem kui kord aastas
toitlustama. Siis see ongi sinu panus ja rohkem
sinult ei nõutagi. Aga kui inimesel on soov rohkem
teha, peaks talle seda väljundit ka pakkuma.
Kas sina oled Naiskodukaitses oma rakenduse
leidnud?
Jah. Selles osas on mul muidugi vedanud, et perekond toetab. Küllap saaksin ka siis aega näpistada,
kui pere ei toetaks, aga nii on ikka palju lihtsam.
Sul on nüüd kümme aastat naiskodukaitsjana
seljataga. Mida sa järgmise kümne aasa pärast
teed?
Tahan kindlasti jääda instruktoriks, vähemalt oma
ringkonnas. Vahel tundub mulle, et juhatustes on
vaja uut verd ja uusi mõtteid ka. Näen, et mõnedes
asjades olen juba konservatiivseks jäänud, tahan
ikka teha nii, nagu on alati tehtud. Eks seda pea
tunnetama, et kui arengule jalgu jääd, tuleb ruumi
anda teistele. Aga kuni mul veel midagi pakkuda
on, tahan oma panuse anda.

Tartu Ülikooli doktoriõppes uurib Kristiina Abel transpordi
modelleerimist ja liikluskäitumist, näiteks seda, miks valitakse ka alternatiivsete sõiduvõimaluste olemasolul just auto.
Naiskodukaitsest vabal ajal juhatab ta liikluskorraldusega
seotud analüüse ja mudeleid pakkuva ettevõtte Stratum OÜ
Tartu kontorit
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lisandus 16 baasväljaõppe läbinud võitlejat
ÜLLAR KIVILA
Kaitseliidu Tartu maleva Tamme malevkond

Para bellum

Tamme malevkonda

T

artu maleva Tamme malevkonna tegevliikme
sõdurioskuste baaskursus Kaitseliidus lõppes 24. aprilli varastel hommikutundidel.
Koos oli käidud eelnevate kuude viiel nädalavahetusel. Lõputunnistus väljastati paraku vaid pooltele 32 alustanust ehk 16 kaitseliitlasele.

Teooriatunnist metsa alla
Juba kahel esimesel teoreetilise õppe nädalavahetusel Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste
matkekeskuses oli kohal vaid umbes kolmveerand
registreerunutest. Nende õppepäevade põhilised
osad olid relvaõpe, meditsiin, side- ja riviõpe.
Kui teooriat oli piisavalt õpitud, saabus aeg jätkata
metsas. Maleva väliõppuste ala Uniküla metsaalune oli veel märtsi alguses sügavas lumes. Telgiplatside puhastamine ja telkide püstipanek võttis
tublisti aega ning esimene öörahu saabus alles
pärast keskööd.
Kaks nädalavahetust metsas
Algaski õppetöö välitingimustes, mille esimest
päeva täitsid loengud lahingustressi, hügieeni ja
üldiste välioskuste teemal ning maskeerimisõpe,
et kursuslastel ja kuusesalul oleks piisavalt keeruline vahet teha. Järgmist päeva alustati Uniküla
lasketiirus, kus sai teha kursuse esimesed ja viimased lasud lahingumoonaga. Järgnenud sideõppe
käigus pandi püsti sidevõrk laagri telkide, köögi ja
muude tähtsamate punktide vahel.
Eelviimase õppenädalavahetuse alguses tuli välja,
et suurte masinate sõitmine oli teedelagunemise
tõttu maakonnas keelatud ning kõik kursuslased
ja kogu varustus tuli metsa viia ühe Unimogi kahe
sõiduga. Järgmise päeva põhitegevuseks oli laskepesa kaevamine. Sügav lumi tegi selle osalt raskemaks, osalt kergemaks: lume kühveldamine nõudis
küll aega, kuid tänu sellele oli maapind külmumata.
Pärast kuuseokstega vooderdamist olid laskepesad
igati mugavad asemed, kus oleks hea meelega pikutanud kauem kui võimalust anti. Päeva teine pool
kulus imitatsioonivahendite – lõhkepakettide,
õppegranaatide ja suitsu – õppimisele. Tagasiteel
laagripaika sai läbi mängitud kontakt vastasega,
laskemoonaks paukpadrunid.
Laagri viimane päev kulus põhiliselt pioneeriõppele, täpsemalt tankimiinide paigaldamise ja
Kaitse Kodu! 4/2011

ülesvõtmise harjutamisele, samuti tegutsemisele Kuigi Kaitseliidu
Tartu maleva
olukorras, kui jagu satub miiniväljale.

Lõpurännak ei tähenda õppimise lõppu
Sõdurioskuste baaskursuse viimane nädalavahetus
koosnes suuremas osas rännakust Uniküla harjutusväljalt Porijõe sillani Ülenurme külje all. Enne
rännakut läbiti viimased õppetunnid: maskeerumise kordamine, kaitse massihävitusrelvade vastu
ning sihtmärgi ja objekti osutamine maastikul.
Rännak algas laupäeva õhtupoolikul ja esimese
soojaga tuli läbida kolm kontrollpunkti ehk 15 km.
Punktides tuli tunda käemärke ja relvi ning osata
vastata Kaitseliidu ja sõdurioskuste teemalistele
küsimustele. Pärast põgusat unepausi jätkus teekond hommikul Roiu külje alt suure kaarega lõunasse ja sealt Tartu poole. Viimane rännakugrupp
sai plaaniväliste viivituste tõttu teiste rühmade
järel liikuma alles pool tundi enne keskpäeva.
Läbida tuli seitse kontrollpunkti ja 25-kilomeetrine teekond mööda maanteid, läbi metsade ja üle
põldude. Kontrollpunktides nõuti kõikvõimalikku:
tulekaardi joonistamist, tankimiini paigaldamist,
esmaabi, sidepidamist jms. Rännaku eelviimases
punktis pidid kursuslased köiega jõe ületama. Veetakistuse punktist nimega Poseidon sai hoolimata
rännakuväsimusest kõige parema keskmise punktisummaga kontrollpunkt.

Tamme malevkonna baasväljaõppekursus ei
olnud nii arvuka
osavõtjaskonnaga, kui algul
loodeti, tegi
selle eriliseks
asjaolu, et tegemist oli vaid
vabatahtlike
poolt korraldatud kursusega
ja uuenduslik
oli ka e-õppe
kasutamine
teoreetilise osa
käigus

Kursuse läbinud värsked kaitseliitlased on igal
juhul hamba verele saanud ja ootavad innuga
järgmisi õppusi, pikemaid rännakuid, aga eelkõige
tahavad nad end proovile panna ja igal ettejuhtuval
võimalusel ka pauku teha.
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Õppus

Erik Reinhold:
Kaitseliitlased, nõudke oma
malevalt suurõppust!
Pärast 2007. aasta aprillisündmusi hakkas
seadustes selginema, milliste ülesannete täitmist
Kaitseliidult ohuolukorras oodatakse. Tasapisi
hakkab seadustesse kirja pandu jõudma ka
harjutusväljadele ja kaitseliitlased võivad oodata
senisest veidi erinevaid õppusi. Kaitse Kodu!
sellekohastele küsimustele vastab Kaitseliidu
Kooli ülem Erik Reinhold.

IVAR JÕESAAR, kapten

Politseiga harjutasime seda, mida seadus ette
näeb. Nii hädaolukorra seaduses kui ka erakorralise olukorra seaduses on kirjas, et Kaitseliit
peaks olema kaasatud objektide kaitsesse. Aga kui
me objekti kaitsmise käigus peame kinni inimesi,
tuleb seaduste järgi need isikud politseile üle anda.
Kuidas see protseduur toimub, st kuidas politsei
vahejuhtumist teada saab, kuidas nad kohale jõuavad, kuidas toimub kinnipeetu üleandmine, seda
politseiga harjutasimegi. Et lähtusime seadusest,
oli koostöö viljakas. Seaduste järgimine on politsei
pärisosa ja selles on meil nendelt veel õppida.

Kaitse Kodu! peatoimetaja

Ma väidan, et ametkondadevahelised õppused,
nagu „Sillad lukku“ ja „Orkaan“, ei ole küll nii põnevad ja atraktiivsed kui metsas madistamine,
aga on ühiskonnale ja Kaitseliidule palju olulisemad. Oled sa nõus?
Ei, ma ei ole sellise küsimuse asetusega nõus. Ka
ametkondadevahelise koostöö mõttes realistlikke
ja olulisi õppusi saab korraldada nii, et need on
kaitseliitlasele huvitavad.
Kuidas neid kaht poolust – kaitseliitlase tegevuse piisav intensiivsus ja
ametkondade koostöö harjutamine
– sujuvalt kokku viia? Kuidas te lahendasite selle „Orkaanil“?
2010. aasta „Orkaanile“ kaasasime politsei ja päästeameti. Küsisime otse, mida
nendel oleks huvitav harjutada. Päästjate
esindaja ütles, et tehnilis-taktikaliselt ei
ole neil meiega midagi harjutada, sest
nende enda väljaõppesüsteem on selles
osas väga korralik. Küll aga nägid nad võimalikku
probleemi info liikumises ja staabitöös, kui päästetööd on vaja teha sõjalähedases või -laadses
situatsioonis.

ahuaegses
õigusruumis
käitumine on
asi, mida me ei ole
Kaitseliidus põhjalikult õppinud ega
õpetanud.

R

Selle põhjal mängisime olukorda, kus üks Kaitseliidu poolt kaitstav objekt pandi põlema – ja pandigi põlema, mitte ei imiteeritud seda – ning põlevat objekti julgestati vastase poolt, et tuletõrjujad
ligi ei pääseks. Seega pidi objektikaitsemeeskond
julgestuse all päästjad kohale eskortima ja vastase
laiali peksma, et teha võimalikuks päästetööd.
Nii õnnestus meil tõesti harjutada olukorda, mis
pakkus meile kogemust ning oli uus ja huvitav ka
päästjatele. Sellega meie koostöö päästeametiga ka
piirdus.
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Tuleme tagasi alguse juurde. Meil on kaks
ametkondevaheliste õppuste seeriat: „Ülikool
lukku“, „Sillad lukku“ ja „Linn lukku” Tartus ning
„Orkaan“ Lääne-Eestis. Seda jada tuleks kuidagi
jätkata ka teistes malevates.
„Orkaan“ oli eelmisel aastal esmakordselt objektikaitseteemaline, enne seda on ta neli aastat olnud
puhtalt sõjalise stsenaariumiga ja seal on ametkondade koostöö olnud just sellel miinumumtasemel, mis on õppuse korraldamiseks vajalik. Pärast
2007. aasta aprillisündmusi on Eesti õigusruumis
leidnud aset olulised muutused selles osas, mis
puudutab kaitseväe ja Kaitseliidu kaasamist hädaolukordades rahuaegses õigusruumis.
Õigusruum on selgemaks saanud?
Õigusruum on selles mõttes selgemaks saanud, et
ta on saanud mingi selge kuju, mis meile kohustusi
seab. Kui seadus ütleb, et Kaitseliitu ja kaitseväge
kaastatakse [kriisiolukorra ohjamisel], siis see seab
meile kohustuse olla valmis saada kaasatud ja teha
neid asju nii, nagu seadus ette näeb. Rahuaegses
õigusruumis käitumine
on asi, mida me ei ole
ee on koht,
Kaitseliidus põhjalikult
kus jõu
õppinud ega õpetanud.

S

kasutamise
piiranguid tuleb
mõistuse ja harimisega korvata.

Tegelesime rahuaegse
regulatsiooni teemaga
eelmisel aastal Kaitseliidu Kooli objektikaitse
juhi kursusel, kus paljud
olid väga üllatunud,
avastades, et kui nad kaitseliitlasena peavad kaitstaval objektil kinni isiku, kes ei ole sinna pääsemiseks murdnud maha ühtegi väravat ega teinud
muud väär- või kuritegu, tuleb see isik objektilt
välja juhatada ja vabastada. Ja kui kinnipeetav on
Kaitse Kodu! 4/2011

Õppus

DEIV BOGENS

millegi pahakspandavaga hakkama saanud, tuleb
ta kinni pidada kinni ja politseile üle anda.
Teistsugused on jõu kasutamise reeglid, enese
märgistamise reeglid – kõike seda peame õppima
ja harjutama. Me ei ole harjunud, et kompaniiülem
lisab lahingukäsule jõu kasutamise reeglid: seni on
jõu kasutamise reegel olnud „mida kõvemini, seda
parem“. Selles kontekstis, kus võime asuda sisekaitseliste ülesannete täitmisele [rahuaja õigusruumis],
nõuab olukord juhtidelt hoopis teistsuguseid teadmisi ja treeningut ning kaitseliitlaselt teadlikkust
teda ümbritsevast õiguslikust keskkonnast.
Harjumuslik asi, et teeme nii nagu ikka, enam ei
toimi, tuleb teha uutmoodi ja see võib kaitseliitKaitse Kodu! 4/2011

lasele olla igavam, sest kõik liigutused peavad
olema hoolikalt mõõdetud.
Ma jälle ei ole nõus. See võib olla hoopis huvitavam,
sest kaitseliitlasel tuleb olla märksa nutikam. Palju
rohkem on vaja teadmisi ja palju rohkem on vaja
mõelda, kuidas olukordi lahendada. See on koht,
kus jõu kasutamise piiranguid tuleb mõistuse ja
harimisega korvata.
Kui nüüd kaitsefilosoofiliseks minna, võiks ju
küsida: milleks need piirangud on? Me kõik oleme
andnud vandetõotuse kaitsta põhiseaduslikku
korda ja seesama põhiseaduslik kord ei peaks esimesena tuleriidale minema, kui me seda kaitsma
asume. Kodanike vabaduste ja õiguste piiramine
nende kaitsmiseks peab olema proportsionaalne

Kaitseliidu Kooli
ülem Erik Reinhold
oli mulluse Haapsalu linna kihama
löönud objektikaitse suurõppuse „Orkaan“ üldjuht. Tartu
maleva suurõppustel „Linn lukku“ ja
„Sillad lukku“ osales
ta hindajana
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See nõuab lausa uutmoodi mõtlemist, mida tuleb õppida ja harjutada, me ei saa hakata ühel
päeval targaks ja osavaks.
Ega see ole ka midagi enneolematut. Need inimesed, kes on osalenud rahuoperatsioonidel, teavad
väga täpselt, mis on rules of engagement – reeglid,
mille kohaselt saab konkreetse ÜRO mandaadiga
mingis konkreetses piirkonnas käituda. See on
väga laialt levinud praktika, mis nüüd hakkab
jõudma ka meile.
Milliseid raskusi uues õigusruumis toimetamine
vanadele tegijatele kaasa toob? Kas õppuse ettevalmistamine on tunduvalt teistsugune?
Ta on teistmoodi vastasepildi loomise poolest.
Konventsionaalse sõjalise harjutuse puhul võime
võtta välja teatava meile tuntud kollase raamatu
ja lugeda sealt, milline võib vastane umbes olla.
Tsiviilkriis võib tähendada looduslikku, tehnogeenset, sotsiaalset või veel mõnda neljandat
sorti katastroofi ja fantaasialend võib vastasepildi
loomisel olla piiritu. Teisest küljest tuleb ennast
ohjata, et mitte muutuda lausa ilukirjanduslikuks
– ohustsenaarium peab olema usutav ja realistlik.
„Orkaanil“ valisime mängimiseks sõjalähedase
situatsiooni: kusagil käivad lahingud ning lahingutega mitteseotud aladel toimuvad moodsalt väljendudes nurjetegevus ja nurjetõrjeoperatsioonid.
Oleme Kaitseliidus harjunud mõtema, et oleme
sissid, kes teevad kusagil vastase tagalas kihvte
asju, aga me ei ole harjunud mõtlema, et ka meie
vastased võivad olla sissid, kes teevad kihvte asju
hoopis meie tagalas.
See on õppuse korraldajatele kõrgem loominguline nõue. Kui varem tuli mõelda, kuidas teha usu-

tav sõda, siis nüüd tuleks mõelda sammuke edasi
– kuidas teha oma meestele usutav vastane.
Siin tulevad appi võitlusgrupid, kes on selle ala
spetsialistid. „Orkaanil“ neid ka kasutasime. Võitlusgrupid said harjutada seda, mida nemad teevad,
ja nad said sellega hästi hakkama. Kui annad ette
üldise raamistiku ja lased tubli kaitseliitlase mõtte
lendama, tuleb sealt uskumatuid asju. Needsamad
võitlusgrupid kontrollisid vastast mängides meie
turvasüsteeme hävitava tõhususega, sealt oli väga
palju järeldusi teha.
Kuidas Kaitseliidu Kool saaks seda uut mõtlemist arendada?
Mida me juba teadlikult teeme, on see, et sidusime
kooli objektikaitse juhi kursuse „Orkaaniga“, mis
oli objektikaitse suurõppus. Need inimesed, kes olid
kursusel „Orkaanil“ osalevatest malevatest, olid ka
õppusel väljas, ja need, kes olid teistest malevatest,
osalesid „Orkaanil“ vahekohtunikena. Peaaegu terve
kursus sai olla kaasas suuremastaabilisel õppusel
ja teema veel kord läbida. Seda suunda kavatseme
koolis jätkata. Tavapärases sõjalises väljaõppes ei saa
ka öelda, et nüüd on juht valmis õpetatud ja pädev.
Seda enam objektikaitses, kus vastasepilt on mittekonventsionaalne ja vastane kasutab halastamatult
ära tormiliselt arenevat tehnoloogiat ja internetti,
ei põrka tagasi ühegi tabu ees ja muudab oma kuju
selliselt, et mahtuda ära sellesse ühte prakku, mille
oleme oma kaitsesüsteemi jätnud.
Objektikaitsja peab olema valmis kogu aeg kohanema. Ei ole võimalik ära õppida, et lennuvälja
kaitstakse „nii“. Loomulikult on mingid universaalsed tõed, aga lisaks objektile tuleb tänapäeval
kaitsta ka infosüsteemi, mida on võimalik rünnata
näiteks... Hiinast. Kaitsta tuleb inimesi objektil
või siis vähemalt neid inimesi mitte tappa või
oma ülesannete täitmiselt ära hirmutada. See kõik
näitab, et sisekaitseüksused vajavad eriti nutikaid,
OLAVI PUNGA

Õppus

ja mõistlik: tuleb meeles pidada, et kaitstav ei tohi
osutuda kaitsmise ohvriks.

Objektikaitse ei
ole midagi teisejärgulist, kinnitab
Erik Reinhold.
See on ala, kus
jõu kasutamise
piirangud tuleb
kompenseerida nutikusega,
seepärast sobivad
objektikaitseüksustesse eriti lahtise peaga juhid ja
kohanemisvõimelised inimesed
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Mis on pärast „Orkaani” teisiti? Kas muutus
mõtlemine ametkondade koostöö osas?
Meil olid ääretult positiivsed kontaktid. Näiteks
võtsime kontakti Haapsalu veevärgi juhtkonnaga,
ja kui olime välja mõelnud plaani, mida kaitsta,
tehti meile selgeks, et asjad, mida olime plaaninud kaitsta, ei ole ohuolukorras absoluutselt
olulised ja elutähtsaks muutuvad hoopis objektid, mille olemasolu me isegi ei teadnud. See oli
koht, kus tehti ära tükk reaalset riigikaitsetööd.
Saime selgeks, kuidas väikelinna veevarustussüsteem toimib ja mis on seal kaitsmisväärset.
Hiljem harjutasime sedasama ka reaalselt toimival objektil.
Aastaid tagasi püüdsime
e ei ole
õppuse korraldamisel tsiviilharjunud
elanikke võimalikult vähe
mõtlema, et
segada ja imiteerisime objekte
mahajäetud karjalautades. ka meie vastased
Nüüd oleme püüdnud viia võivad olla sissid,
õppused reaalselt toimivale kes teevad kihvte
objektile. „Orkaanil“ võtsime asju hoopis meie
kaitse alla tegelikult toimiva
sadama, veepumplad ja Kiltsi tagalas.
lennuvälja, mis küll ei toimi,
aga annab väga tegeliku pildi
lennuvälja mastaapidest ja sellest, mida on võimalik sellisel perimeetril teha. Objektikaitse juhi
kursusel võtsime õppuse käigus kaitse alla Alus
toimiva tööstusettevõtte. Peame aru saama, et
tänapäeval tuleb objekte kaitsta nii, et nad saaksid
samal ajal edasi töötada, ja suure tõenäosusega
rahuaja olukorras, kui samal ajal toimub vaenutegevus. See aeg, mil lähme mingitele varemetele
midagi imiteerima, peaks olema läbi. Peame hakkama õppima selgeks objekte, mida on tarvis tegelikult kaitsta. Ideaalis peaksid õppused toimumagi
samadel objektidel, mida tuleb lõpuks tegelikult
kaitsta.

M

„Ülikool lukku“ püüdis omal ajal saavutada politsei ja Kaitseliidu koostööd ja näidata politseile
nende tühja varupingi alternatiivi võimalust.
See viib mõttele, et Kaitseliidu õppusel ei saa
me kätte rutiini tapvat toimet. Võib-olla peaks
seda ka harjutama?
„Orkaanil“ tuvastasime, et olime sunnitud looma
kaitseliitlasele reaalsest olukorrast mõnevõrra
eksliku pildi, kui ajasime vastase tegevuse väga
intensiivseks. Kui just ei antud hoope objektidele,
„lasti maha“ kompaniide vahel julgestuseta reisiv
kompaniiülem jne. Nii intensiivne vastase tegevus
pole küll adekvaatne, aga me ei saa endale lubada
ka seda, et toome kaitseliitlase nädalavahetuseks
välja ja treenime ootamise rutiini. Kui keskenduda
on vaja infoliikumise harjutamisele, tasubki teha
staabiõppus, aga kui juba vägi välja tuua, tuleb
ka keskenduda tegevusele. Mõlemat korraga teha
eeldab juba väga kõrget taset.
Kaitse Kodu! 4/2011

Keegi ei takista läbirääkimiste alustamist õppuse korraldamiseks ilma käsuta.
Alustada tuleb kohapealsetest juhtidest ja teha
selgeks, milline on olukord kohapeal. Tuleb hakata
õppusi rahulikult korraldama – esialgu rühma, kus
võimalik, seal kompanii tasandil. Ka „Orkaanile“
eelnes rida väiksemaid eelõppusi, päris tühjalt
kohalt alustada ei saa. Kus vähegi võimalik, tuleks
kasutada reaalseid objekte, sest elu näitab, et see on
tunduvalt huvitavam, efektiivsem ja realistlikum.
Linnas on muidugi keerukam õppust korraldada,
sellest tuleb inimesi hoolikalt teavitada, tegevusel
on teatud piirangud ja hülsid tuleb kokku korjata,
et keegi oma rehve nende otsas katki ei sõidaks. Ent
kogemus, mille vastu saame, on kordades väärtuslikum. Keskpolügoonil taraga eraldatud alal sõjamängu mängida on teravas vastuolus Kaitseliidu
olemusega. Meie ülesanne on kasvatada elanike
turvatunnet ja enese kohaoleku näitamine kasvatab
nii turvatunnet kui ka Kaitseliidu usaldusväärsust.
Ei ole tarvis pugeda peitu metsa, kus keegi ei näe
ega kuule. Tartu on tubli oma linnaõppustega, aga
miks me ei näe Tallinna malevat harjutamas seal,
kus tegelikult ongi olulisimad objektid – Tallinna
kesklinnas? Tagasihoidlikkus ei ole õppuste korraldamisel voorus. Asjad tuleb suurelt välja mängida.

Õppus

lahtise peaga juhte, häid suhtlejaid ja väga kohanemisvõimelisi inimesi.

Kui siiani on suurõppus jäänud korraldamata,
millest peaks nüüd alustama? Kuidas sellest
hirmust üle saaks?
Ei maksa karta, et strateegilisel või operatsiooni
tasandil on asjad lahendamata. Need küsimused
võivad jääda veel kauaks ajaks lahendamata, selleks on omad põhjused. See aga ei tähenda, et meie
ei peaks sellesse müüri oma kivikest panema. Üks,
mis on hoidnud „Orkaani“ õhkkonda tervena, ongi
see, et me pole kartnud teha vigu.
ee kõik näitab,
Õppus pole koht millegi saavutamiseks, see on koht õppimiseks.
et sisekaitVigade tegemine on õppeprotseüksused
sessi loomulik osa – vigu tuleb
vajavad
eriti nutilihtsalt tähele panna, et neist
saaksid õppetunnid. Ainsad kaid, lahtise peaga
valdkonnad, kus vigu teha ei juhte, häid suhtlejaid
või teha, on ohutustehnika ja ja väga kohanemisfinantsmajandus, mujal võib võimelisi inimesi.
vigu teha rahuliku meelega.

S

Oleks väga terve nähtus, kui suurõppused oleksid
malevate enda initsiatiiv. Jääda ootama käsku ei
ole minu meelest kaitseliitlik. „Orkaani“ ei ole
keegi käskinud teha, selle mõtlesid mehed ise
välja ja hakkasid tegema. Kui teised malevad on
jäänud ootama käsku, küllap nad ei ole selleks
veel valmis. Kes on valmis, see võtab kätte ja teeb.
Tunne, mis on mehel rivis koos 800 kaaslasega,
on elamus, mille suurõppuse korraldamata jätnud
malevad on oma meestele võlgu. Pange seljad
kokku ja tehke, kogemus on seda väärt. Muidugi
on riskid, aga see ei ole tegelikult üldse nii keeruline. On tööd ja pusimist, aga inimvõimete piire
pole vaja ületada. Kaitseliitlased, nõudke oma
malevalt suurõppust!
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Kevadtorm

Kaitseliidu snaiprite
kogemused „Kevadtormil“
Kirjeldan ühe „Kevadtormil“ osalenud Kaitseliidu
rühma tegevust jaopealiku ja jao snaipri pilgu
läbi.
HEIKKI KIROTAR

arvuliselt väike, koosnedes kahest jaost ja rühma
juhtkonnast. Esimeses jaos oli snaiper jaopealiku
lahingupaariline. Et ülesanded olid rühmal ja jagudel täiskoosseisulistega võrdsed, tuli tihti loovalt
mõelda, kuidas neid väikese koosseisuga täita.

Eesti Snaiprigildi MTÜ

P

eamiselt keskendun ühele rühma varitsusele,
sest vastase varustuskolonnide varitsemine
ja hävitamine on üks Kaitseliidu maakaitseüksuste peamisi ülesandeid. Räägivad üks jaopealik
ja snaiper, artikli autori selgitavad kommentaarid
on kaldkirjas ja märgistatud nimetähtedega. Olukorra paremaks mõistmiseks on kasulik tutvuda
joonisega.
Loos sõna saav snaiper on läbinud Kaitseliidu
erialakursuse heade tulemustega. Kursus õpetab
snaipreid tegutsema kompanii või sellest väiksema üksuse vastutusalas. Kaitseliidu snaiprite
põhirelv on poolautomaatne täpsuspüss M14 TP2,
mille praktiline laskekaugus on kuni 500 meetrit
ja häiriv tuli kuni 750 m. (Häiriv tuli ulatub 50%
kaugemale kui praktiline laskekaugus, kuid lasketäpsus väheneb kauguse suurenedes oluliselt.)
Jaopealikule oli see esimene kord kasutada snaiprit taktikaõppusel.

Jaopealik: snaipri kasutamine metsas
mõnekümne meetri kaugusele laskmisel on
raiskamine
Pean tunnistama, et mulle oli see esimene kord
juhendada snaipri tööd. Meie koondrühm oli
1. Varitsus
Tihe võsa

6.
7.

10.

Tee

1. Snaiper
2. Tankitõrje lahingupaar
3. Jaoülem
4. Kuulipilduja lahingupaar
5. Naaberjao kuulipilduja
lahingupaar
6. Miinid
7. Miinipilduja tulelöögi ala
8. Jagude taandumine
9. Snaipri taandumine
10. Snaipri vaatluskoht
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Maaparanduskraa
v

Tihe võsa
Tihe võsa

5.

4.

2.

2. jagu

3.

Snaiper jaos
Asjaolu, et jaos on snaiper, pani mind tõsiselt pead
murdma. Olen varem tutvunud snaipri tegevuse
põhimõtetega, aga mul polnud snaipri üksuses
kasutamise kogemust. Uurisin snaiprilt tema teadmisi ja oskusi, et ühitada need üksuse ülesannete
ja vajadustega. Jälgisin ka kaitseväe luurerühma
tegevust snaipritega positsioonide ülevõtmisel
ja mõnigi minu seisukoht sai moraalset toetust.
Kindlasti oli kasu sellest, et olen ise saanud proovida erinevaid täpsuspüsse.
Rühma ülesandeks oli seada üles varitsus, takistamaks vastase vaba liikumist üksuse põhipositsioonideni. Esialgu jäi lahtiseks, kas antakse löök
ja taandutakse või peab mingi aeg vastast ka kinni
pidama. Tuli välja töötada süsteem, kuidas peaksid
jaod teineteist kattes ja toetades läbi metsa lahinguga taanduma. Varitsuseks valiti paik, kus tee läbis
metsa ja kulges umbes 70–80 meetrit metsa ääres.
Varitsuspositsioon asus metsas künkal, tee kulges
piki künka jalamit ja teisel pool teed oli lage väli.
Plaaniks oli lasta vastase tehnikal sõita miinidele
(joonisel nr 6), rünnata seejärel peatunud kolonni
tehnikat tankitõrjerelvast (nr 2) ning kasutada
elavjõu vastu kuulipildujat (nr 4) ja automaadituld
(nr 3). Teine jagu asus meist paremal. Miinid olid
paigutatud nii, et neist ei saanud mööda sõita.
Varitsuseks valitud küngas oli järsu tõusuga ja
tugevasti risustunud, mis raskendas tõsiselt vastase jalaväe lähenemist rünnakul varitsuse vastu.
Vastasolev lage väli ei andnud vastasele võimalust
varjuda teisel pool teed. Pääs metsatukast lagendikule oli tihedalt võsastunud ja seda võsa läbis
vesine ja mudaste äärtega vana maaparanduskraav. See ei võimaldanud tuua juurde tehnikat ja
raskendas vastase jalaväe koondumist rünnakuks
varitsuse vastu.

Mets

1.

Snaiper keskendub erialaülesannetele
9.

8.

8.

Meie rühm asus põhijõududest eespool. Reaalseks
peeti vastase luure tegevust lähiümbruses. Rühma
tegevuse varjamiseks otsustati panna välja eeljulKaitse Kodu! 4/2011

Seega kasutati ära kogu täpsuspüssi laskekaugus
(H.K.).
Snaiprile põhipositsiooni valimine oli keeruline.
Rühma juhtkond otsustas, et snaiper keskendub
erialaülesannetele, sest snaipri eelised tulevad
välja pikematel vahemaadel.
Täpsuspüssi M14 TP2 praktiline laskekaugus
algab paarisajast meetrist (H.K.).
Snaipri kasutamine metsas mõnekümne meetri
kaugusel liikuva vastase vastu ei anna erilist tulemust ja on ressursside raiskamine.
...sest täpsuspüssi laskekiirus on oluliselt väiksem
automaadi ja kuulipilduja omast (H.K.).
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kuni varitsuse lõpuni. Ülesanneteks olid vaatlus
ja valve ning ettekanded raadio teel. Kui vastane
jalastub ja püüab varitsejaid ümber haarata, tuleb
kohe teavitada rühmapealikut ja aeglustada vastase liikumist, pöörates peatähelepanu ülematele,
snaipritele ja kuulipilduritele. Arvestasin, et lahingumüras suudab snaiper teha 2–3 lasku enne, kui
vastane mõistab, et on täpsustule all, ja siis veel
mõned lasud, kuniks tema asukohta otsitakse.
Samas peaks snaiper suruma lagedal väljal liikuva
jalaväe maha, kuni leitakse laskja asukoht.
Snaipri taganemistee planeerimisel oli selge, et
oma rühma positsioonide juurde ta taganeda ei
saa, sest võib sattuda oma üksuse ja vastase vahele.
Sellest lähtuvalt töötasime koos snaipriga välja
talle eraldi taganemistee. Taganemissignaali pidi
snaiper saama raadiosaatja kaudu ja taganema iseseisvalt, liikudes rühma vasakul tiival paralleelselt
jagudega. Taganemise ajal pidi snaiper teavitama
rühmaülemat raadio teel vasakult tekkivatest
ohtudest ja vajadusel alustama iseseisvalt kaitsetegevust vastavalt olukorrale, kaitsmaks rühma
rünnaku eest vasakult.
Võib jääda mulje, et muretsesin liiga palju lahtiste
tiibade pärast. Meie kompanii kasutas agaralt
vastaspoole hooletut suhtumist külgkaitsesse ja
enamasti on tiibrünnakud kehva kaitse korral
ründajale edukad. Õppuste käik näitas, et Scoutspataljoni võitlejatest ja lätlastest vastutegutsejad
ründasidki tihti ja edukalt hooletult kaitstud tiibu
ja tagalat. Seega usun, et see ettevaatus ei olnud
liigne, sest vastane oli iga hetk valmis ära kasutama
iga apsakat ja seega sundis kogu aeg tegutsema täie
tõsidusega.
ANDRUS KASK

gestus, kelle ülesanne oli fikseerida vastase võimalik liikumine tee ümbruses ja häirida teda, andmaks
rühmale aega tegutsemiseks vastavalt olukorrale.
Et rühma tankitõrjerelvad ja kuulipildujad kuulusid varitsuse põhilisse
löögituumikusse ja nende
sjaolu, et jaos
positsioonide ehitamine
on snaiper, pani
oli aeganõudev, oli eeljulmind tõsiselt
gestuse ülesanne võimalik
pead
murdma.
Olen
anda ainult snaiprile. Vaatluskohaks valiti tee ääres varem tutvunud
mättal asuv lohk (nr 10), snaipri tegevuse
millest oli võimalik jälgida
ja vajaduse korral ka tulis- põhimõtetega, aga
tada piki teed 600–800 mul polnud snaipri
meetri ulatuses. Snaipri üksuses kasutamise
maskeerimisoskuste kii- kogemust.
tuseks peab tunnistama,
et hiljem rühma varitsust
kontrollima tulnud kompanii juhtkond möödus
temast vaid mõne meetri kauguselt, meest postil
märkamata, ja kontrollijatele tuli eraldi näidata, et
meie julgestus asub just seal.

Rühmapealiku otsuse kiitis heaks ka kompanii juhtkond. Et varitseva üksuse vaenlase tuleku suunal
asuv vasak tiib oli katmata, tegi mulle ülemana muret
võimalus, et varitsusse sattunud vastane saadab
kolonni lõpust jalaväge läbi metsa meile tiivale või
selja taha varitsuse hävitamiseks. Otsustasin panna
snaipri künka jalamile umbes 50 meetrit tankitõrje
taha hõredamasse metsa maaparanduskraavi kaldale
ja pöörata näoga 90 kraadi vasakule jao vasaku tiiva
katmiseks. Kui vaenlane otsustanuks varitsusse
sattudes rünnata rühma läbi metsa tiivalt, olnuks
snaipri ülesanne teda aeglustada ja anda rühmale
aega vastutegevuseks või lahkumiseks. Sealt sai
snaiper jälgida kogu varitsusalast välja jäävat vastase
kolonni ja teavitada tema tegevusest.

Tiivad tähelepanu all
Plaaniga olid nõus nii rühmaülem kui ka kompaniiülem. Sellest kohast julgestas snaiper varitsusposti
Kaitse Kodu! 4/2011

Kaitseliidu snaiper
õppusel „Kevadtorm 2011“
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Jao vasakut tiiba valvates sain õppetunni, et kui ei
valmistu ette vihmaks ja tuuleks, on raske pikalt
vaatluspositsioonil olla. Enese soojendamine
võttis palju energiat ja hajutas tähelepanu. Üldse
tundsin suurt puudust vihmakindlatest rõivastest,
eriti pükstest. Niiskus on tõsine vaenlane.

Hea varitsuspaik
Uues ümberpaiknemisalas, kus vahetasime välja
kaitseväe luurerühma positsioonid, sain esmaseks
ülesandeks vaatluse ja julgestuse, kuni ülejäänud
rühm vastutusalaga tutvus ja positsioone ehitas.
Vaatlesin piki teed vastase arvatava tuleku suunas.
Algul püüdsin leida lamamispositsiooni, kuid vaateulatus jäi väikeseks. Valmistasin endale y-kujulisest oksast lühikese tugikepi. Kasutasin tugikeppi
istuli või põlvelt asendis, kuid proovisin ka püsti
vaadelda, toetades tugikepi alumise otsa puusale.
Palusin kaasvõitlejal otsida pikem y-kujuline kepp
ja see mulle parajaks teha. Varjusin tee ääres kuuse
väljaulatuvate okste taha. Püsti oli väga mugav
vaadelda, nägi kaugele ja eemalt vaadates oli mind
raske märgata, sest ühtlustusin taustaga.

Läti üksuste
snaiprid kasutasid õppusel
„Kevadtorm 2011“
originaaloptikaga
automaati G3

Snaiper: praktilised kogemused õppusel
koos üksusega on väga olulised
Võtsin „Kevadtormile“ kaasa täpsuspüssi M14 TP2
ja jalaväelase varustusele lisaks snaipri erivarustuse. Seljakott sai teiste omast tunduvalt raskem.

Oma relv kaasas
Oma relvaga laagris ringi liikudes tundsin end
kui elav märklaud, relv ju erines teiste omadest
ja hakkas silma. Ka vastase luurele oleks piisanud
relva nägemisest, et teha omad järeldused. Sellel
paiknemisalal tegin ka rühmapealikuga juttu,
kuidas minu oskusi otstarbekalt kasutada.
Vastaspoole snaiper on täpsuslaskurile alati tähtis
sihtmärk, mida tuleb tabada, seega peab snaiper
laagris võimalikult vähe liikuma täpsuspüssiga
või muidu äratuntavalt, näiteks maskeerimiskostüümi ei kanta kunagi laagris olles. Ka ülematel
ei ole „tervislik“ oma ametit vastase vaatlejatele
reeta (H.K.).
Jaopealiku põhjalikult kirjeldatud varitsuse ettevalmistusest algaski meie asjalik koostöö. Pean
teda kiitma, sest jaopealik andis endast palju, et
minu ja relva võimekust olukorra huvides maksimaalselt ära kasutada. Koos vaatasime positsioonid üle ja jaopealik andis mulle vabad käed täpse
asukoha otsimisel. Mida rohkem tuli endale positsioone valida, seda selgemaks sai, et kogemused
mängivad olulist rolli. Märkasin, et võõras kohas
osutus esimene valik tihti kõige paremaks, kuigi
liikusin ringi ja katsetasin erinevaid kohti.
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Nendel positsioonidel tuli vaadelda ka pimedal
ajal. Vaenlase luurepatrullid liikusid ringi ja oli
teada, et meie vastutusalalt liiguvad läbi ka omade
luurepatrullid. Selleks ehitasin väikese pesa teest
mõnekümne meetri kaugusele. Pimedas öövaatlusseadme, raadiosaatja ja muu varustusega positsioonile minnes sain aru, et olen teest liiga kaugel
– nii kaugelt ei saanud teel liikumist avastada.
Hiilisin lähemale ja leidsin hea koha passimiseks.
Tagasi kokkulepitud punktis pidin olema kell neli
hommikul.
Pärast kella kolme kuulsin sahinat oma esmases
vaatluskohas ja pidasin seda loomade hääleks.
Olin parajasti madalas istuvas asendis ega näinud
täpsemalt. Kui oli vaja kogunemispunkti minna, ei
tahtnud ma tuldud teed kasutada, sest ei suutnud
helide põhjustajat tuvastada. Jäi ju ka võimalus,
et see võis olla vastase patrull. Roomasin piki teeperve ettenähtud punkti suunas, kuni sain puude
varjus hiilima hakata. Kui jõudsin laagrisse, uuriti,
kus ma olin olnud, sest teise vaatluspunkti minevad kaitseliitlased nägid minu positsiooni juures
pärast kelle kolme hiilimas kolme inimkogu. Kahjuks ma ise neid ei näinud, üksnes liikumise sahin
viitas veel kellegi olemasolule.
See juhus on hea näide, kui tähtis on vaikus, sest
jutuajamine või varustuse kolin kostab vaiksel ajal
väga kaugele (H.K.).

Märkmik püksitaskus
Kohas, kus eelnevalt üksuselt positsioonid üle
võtsime, ei kasutanud ma ettevalmistatud laskepesa, sest see oli tihedas männikus. Otsustasime,
Kaitse Kodu! 4/2011

Veel lühidalt muudest ülesannetest. Ühel positsioonil tuli
ida rohkem
mul teha vaatlust raiesmiku
tuli endale
suunas, seal olevat nähtud
positsioone
liikumist. Kammisin optikaga
ala üle, kuid ühte nurka ei valida, seda selgenäinud, sest noor võsa oli ees. maks sai, et kogeOtsustasin liikuda oma posit- mused mängivad
sioonist vasakule, kuni saan olulist rolli.
oma alast täieliku ülevaate.
Künka alla jõudes nõudis
keegi selja taga järsku tungival häälel tunnussõnale vastust. Hääle järgi tundsin ära oma rühma kaitseliitlase. Sain aru, et minu
äraolekul on tunnussõna vahetatud. Tulejuht oli
küll näinud seda ette ja andnud mulle kogu õppuse
tunnussõnad. Need olid püksitaskus olevas märkmikus, mida püüdsin välja urgitseda. Tunnetasin,
et kohe avatakse minu suunas tuli ja hüüdsin, et
see olen ju mina ja selle õnge valvur läkski, tundis
hääle ära ja küsis minu nime nimetades vastu:
„X, sina või?“ Tuli välja, et pärast minu lahkumist
määrati rühmale laskesektorid ja mina olin lihtsalt
teise kaitseliitlase sektorisse hiilinud. Hea, et seekord ellu jäin. Kogemus missugune!

M

Teise võitleja laskesektorisse sattumine on väga
ohtlik, sellepärast tuleb olla teadlik sektorite piiridest. Ka on väga ohtlik kanda kaasas märkmikku
kogu õppuse tunnussõnadega, see on vastase luurele (näiteks need kolm kogu öösel kell 3) tõeline
kingitus. Kui on vaja andmeid kaasa võtta, tuleb
need kodeerida, et vastasel ei oleks võimalik neid
kohe lugeda ja kasutada (H.K.).
Jõudnud uude vastutusalasse (kusjuures enne
olime kogu öö veoki kastis külmetanud), sain
minagi kogeda, mis tunne on positsioonil üleväsimusest relva taha magama jääda. Mind pandi
kuulipilduja öövaatluspesasse, sest sealt oli parim
vaade teele. Ülesandeks oli näha vaenlase tulekut
ja sellest teavitada. Korraga kõndis erariides inimene mööda teed meist eemale. Mõtlesin, et kui
jõuab teel kaugeimasse punkti, siis saan teda sihikuga mõõtes teada käänaku kauguse. Olin selleks
valmis, kui hetkeks tukastasin ja inimene kaduski
vaateväljalt. Üleväsimusest on kerge magama
jääda.

Jaopealiku kokkuvõte
Tunnistan, et olen snaipri tegevuse ja meie koostööga õppusel väga rahul. Asjad laabusid ja seda
suuresti tänu snaipri teadmistele ja oskusele
rahulikult ja emotsioonivabalt seletada ning põhjendada oma tegevust. Olen veendunud, et inimesed peaksid õppusel tegelema maksimaalselt oma
erialaga. Meile tuleb snaipreid juurde, sest mõned
meie üksuse kaitseliitlased läbivad snaipri erialakursust. „Kevadtorm“ oli mulle väga kasulik ja
meeldiv võimalus harjutada snaiprite kasutamist
tegelikkusele lähedastes oludes.

Kevadtorm

et minu positsioon jääb jaost natuke eemale küngaste varju, et avastada ja ennetada rünnakut jao
vasakult tiivalt. Minu vaatlus- ja laskesuund oli
seal kella 6st 12ni. Ent positsioonide üleandmine
ei toiminud plaanitud ajal, vaid tunde hiljem, seetõttu saime tunda kevadilmade muutlikkust. Oli
jahe ja rõske ning hiljem enamik kaaslasi jutustas,
mis tunne on positsioonil magama jääda.

Ma ei oska hinnata snaipri iseseisvat tegevust,
enamik sellest jäi mulle nähtamatuks. Andsin
snaiprile üpris palju vabadust tegutseda vastavalt
olukorrale, arvestades üksuse eesmärke. Snaipri
oskus nähtamatult tulla ja minna (oli keset rühma,
hetk hiljem kadunud ja siis ilmus kusagilt uuesti
välja) ning tundide kaupa varitsuses püsida oli
eeskujulik. Enamik üksuse liikmeid teadsid, kus
ta peaks asuma, aga peale minu ei suutnud keegi
teda looduses üles leida. Mina leidsin tänu sellele,
et valisime snaipripositsiooni tihti koos.

Artikli autori kokkuvõte
See on näide sellest, kuidas peaks olema korraldatud
snaipri ja ülema koostöö üksuses. Ülem peab snaiprit usaldama ja vajadusel ka nõu küsima, sest snaiper
on oma oskuste ja võimete parim asjatundja. Ainult
nii saab snaiper oma ülesannet korralikult täita,
muidu muutub ta lihtsalt veel üheks laskuriks ja see
on raiskamine. Tänan kõiki laskureid ja eri taseme
pealikuid, kes jagasid oma kogemusi „Kevadtormilt“.
Üksuse koosseisu
kuuluv snaiper
peab ka puhkehetkel hoolsalt
oma relva ja isikut
peitma

Kuigi me vaenlasega kokku ei puutunudki, üritasime igal vastutusalal tagada kõrgeimat valmisolekut rünnaku tagasilöömiseks. Järgmine kord
peaksid täpsuslaskurid siiski välja minema lahingupaarina, et paremini ülesandeid täita.
Kaitse Kodu! 4/2011
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Sõda käis ja vaenlased
varitsesid igal sammul
Sakala malev „Kevadtormil”
LIINA GROSS
Kaitseliidu Sakala maleva teavituspealik

K

aitseliidu Sakala malev osales 11.–20. maini
iga-aastasel maaväe suurõppusel „Kevadtorm“. Õppuse eesmärgiks on harjutada
staapidevahelisi operatsioonide planeerimise ja juhtimise protseduure ning 1. jalaväebrigaadi üksuste
koostööd põhilahinguliikides ja lahingutegevuse
üleminekuetappides. Kokku läks Sakala malevast
õppusele ligi 200 Kaitseliidu liiget ja reservväelast.

Sakala kaitseliitlaste tegevusest õppusel
Sakala malev osales õppusel kolme allüksusega:
maleva baasil moodustatud maakaitsepiirkonna
staabi, lahingukompanii ja formeerimismeeskonnaga. Maakaitsepiirkonna staabi eesmärgiks
oli harjutada staabitöö- ja juhtimisprotseduure
kõrgema üksuse raamistikus. Formeerimismeeskonna ülesanne oli formeerida ja lahkformeerida
õppusele saadetud üksused. Kõige põnevam tegevus oli aga lahingukompaniil, mis allutati Põlva
maakaitsepiirkonnale ja mille eesmärgiks oli
harjutada koostööd, sooritada rännakuid, osaleda
taktikaharjutustel ning asuda vajadusel vaenlasega
Kaitseliitlased
kontakti. Täpsemaks ülesandeks oli võtta kaitsepositsioonidel. väe ajateenijatest üksustelt üle kaitsepositsioonid
Kontrolliv pilk
ning hoida neid seni, kuni ajateenijad end reorgaselja taha ei ole
niseerivad ja rünnakule asuvad.

Edukaks ülesande täitmiseks oli lahingukompanii
tegevus jagatud kahte faasi: harjutus ja kaitselahingud. Harjutused algasid 12. mai hommikul
formeerimisega, kus täpsustati isikkoosseis ja
jagati kõigile vajalik varustus. Seejärel liiguti Põlvamaale Mooste harjutusaladele. Et positsioonide
ülevõtmine pidi toimuma öösel ja keegi polnud
sellist manöövrit varem läbi viinud, oli harjutamine tähtis. Sama harjutuse käigus tuletati meelde
ka kaitselahingu printsiipe
ning positsioonide rajamist
eidus inimesi,
ja kindlustamist. Harjukes magasid
tusetapp lõppes 16. mail.
igal ööl une
Järgnes administratiivpäev,
mil meeskond sai ennast
täis, kuid oli ka neid,
ja varustust hooldada ning
kes mõne ööpäeva
veidi puhata.

L

jooksul und silmale
ei saanudki või pidid
näpistama uneaega
minutite kaupa.

kunagi liiast

LIINA GROSS

Teine etapp algas 18. mai
õhtupoolikul tugevas sajus
ajateenijatelt positsioonide
ülevõtmisega.
Järgmisel
varahommikul hakkas vastane luurama – algasid kaitselahingud ja vastase
tõrjumine kaitsepositsioonidelt. Inimkaotusi oli
palju ja ühe korra kaotati ka positsioonid, kuid
täiendust tuli juurde ja positsioonid võideti tagasi.
Kaitselahingud kestsid terve päeva, vastane üritas
erinevatest kohtadest läbi murda. Lõppesid need
Sakala malevale alles öösel, mil ajateenijad võtsid
neilt oma kaitsepositsioonid üle ja asusid rünnakule.
Sakala maleva pealiku kapten Kalle Köhleri sõnul
õppus õnnestus ja kõik üksused said oma ülesannetega suurepäraselt hakkama. Kuigi lahingukaotused olid suured, jäi rahule ka lahingukompanii
ülem leitnant Andrus Põldma, sest harjutada sai
erineva tasemega koostööd: reservväelaste, kaitseliitlaste ja teiste organisatsioonidega ning eraldi
tõi ta välja, et üksused olid kogu õppuse vältel hästi
motiveeritud. Ka ametlik lõpphinnang oli Sakala
maleva tegevusele hea. Sakala maakaitsepiirkonna
staabi juhtimisvõime ja allüksuse lahinguvalmidus
hinnati piisavaks.

Meditsiinigrupp: õppus ja reaalsus
Poiste kohapealse tervise eest hoolitses terve
meditsiinigrupp, kes tegutsesid nii reaalses elus
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Õnneks reaalses elus selliseid asju ei juhtunud, et
kedagi olnuks vaja kas või koju saata. Reaalne abivajadus piirdus „Kevadtormil“ kõigest plaastrite ja
valuvaigistitega.

Kõhud täis

akala malev
osales õppusel kolme
allüksusega: maleva
baasil moodustatud
maakaitsepiirkonna
staabi, lahingukompanii ja formeerimismeeskonnaga.

S

Väliköögimeeskonna ülema
Peeter Vahemetsa sõnul oli
toiduga kogu õppuse vältel
kõik hästi ja seda jätkus
lõpuni. Nädala jooksul tuli
toitlustada üle 150 inimese
ja vastutus oli suur, et kõik
terved ja toidetud oleksid.
Kolm korda päevas valmistati sooja toitu. Kuivpakke
(sisuks konservid, kuivleib,
kiirpudrud ja halvaa) jagati siis, kui üksused liikusid või kui kellelgi tuli pikemaks ajaks omadest
eemale minna.
Menüü oli mitmekülgne ja koosnes nii putrudest,
suppidest, praadidest kui ka lõunasöögi juurde
antavatest maiustustest. Toitu valmistati kohapeal
suurte padade ja pottidega ning vahepeal käidi
värskemaid kaupu linnast juurde toomas. Kõik olid
varustatud ka värske veega, mida oli ette nähtud
nii joogiks kui ka elementaarseks hügieeniks.

Ööd lageda taeva all
Magada sai igaüks seal, kus ta metsas endale kõige
meeldivama koha leidis. Loomulikult olid kõigil
kohustusliku varustusena kaasas magamiskotid ja
magamismatid. Algul püstitati agaralt telke, kuid
lõpus, kui väsimus võitu sai ja magamise mugavus
muutus teisejärguliseks, leiti kohti ka lageda taeva
ja telkmantli all, autokastis või koguni auto all. Võis
juhtuda ka nii, et varustus sattus vastase kätte ja ei
jäänudki muud üle, kui ehitada looduslikest vahenditest endale magamispesa.
Kas magamiseks ka aega jäi? Leidus inimesi, kes
magasid igal ööl une täis, kuid oli ka neid, kes mõne
ööpäeva jooksul und silmale ei saanudki või pidid
näpistama uneaega minutite kaupa.
Kaitse Kodu! 4/2011

KUULIPILDUR RAGNAR PÄHN
„KEVADTORMI“-KOGEMUSEST
Olime oma Larissaga (kuulipilduja hellitusnimi)
11 tundi ühe koha peal viiekesi valves. Siis tuli
teade, et osa meist vahetatakse välja, seetõttu liitusid meiega ka paar Tartu maleva poissi,
kes tahtsid tagalasse saada. Kohale jõudis vahetusmeeskond koos julgestusega, kes tõid
meile sooja sööki. Meid oli selleks hetkeks 15.
Nii kui olin oma toidu kätte saanud, sattusid
Läti snaiprid (vastased) kogemata meie alasse ja algas möll. Ajasime neid taga, kuni nad
üle tee põõsastesse jooksid, kuid järsku tuli
põõsast väga hirmus tuli. Seal oli terve Läti
rühm ennast sisse seadnud. Tartlased soovitasid meil taganeda. Jooksime tagasi oma positsioonidele, lätlased kannul. Pidasime kõva
lahingu, poetasin ligi 500 padrunikesta metsa
alla, kuulipildujatoru susises nagu grillvorst
lõkkes.

Kevadtorm

Üldiselt on üksuse juures oleva meditsiinigrupi
ülesandeks anda esmast arstiabi ja toimetada raske
haige edasi kõrgemasse meditsiinipunkti, kus siis
viiakse läbi erinevaid protseduure, et haavatu väljuks oma vigastusest võimalikul valutult. Surnuid
ja raskete vigastusega sõdureid oli palju.

Arvamus

kui osalesid ka õppusel üksuse koosseisus. Õppuse
kontekstis sai kompanii meedik Helena Minina
anda arstiabi nii miini otsa astunud sõdurpoisile,
kes vajas jala amputatsiooni, kui ka koordineerida
jagude juures olevaid laskur-sanitare ja nende
tegevust.

Kui kohtunikud kuulutasid lahingu lõppu, tuli
välja, et Läti snaiprid ja see rühm põõsas polnud omavahel üldse seotud. Nagu ka meie 15
meest viie asemel. Seejärel avastasin, et söök
ja üks raadiojaam on kadunud. Kui neid otsima
hakkasime, sattus meie alasse Scoutspataljoni (vastane) rühm ja läks uuesti lahinguks.
Scoutspataljoni omad olid ülbemad kui lätlased ja jooksid suure hurraaga meie suunas.
Kohtunikud neid ei peatanud. Vahepeal oli nii
palju jooksmist, et lasin kuulipildujat puusalt.
Lõpuks saime autoga minema.

Surematu vastane
Õppuse vältel käisid jutud surematust vastasest
ja „terminaatoritest“, mis kajastus just reservväelaste ja vabatahtlike seas ning tekitas palju elevust.
Vastutegevust tegid Scoutspataljon ja lätlased.
Vahepeal tuli vastane nii hirmuäratavalt peale, et
kohati tekkis päris sõja tunne ning tahtmine varustus põõsasse visata ja nelja tuule poole jooksma
hakata. Õnneks jäi see ainult mõtete tasandile
– kõik jäid oma positsioonidele ja täitsid ülesandeid nii, nagu oli ette antud.

Koduigatsus
„Tahaks koju!“ oli esimene reaktsioon küsimusele,
kuidas enesetunne on. Kuid kui lahingus käidud,
ununes koduigatsus hetkega ning asemele tulid
säravad silmad ja kirglikud emotsioonid. Reservväelased olid alguses suhteliselt skeptilised.
Lakkamatu sõdurihuumor ja paar päeva tegevust
muutsid nende meelt. Tõdeti, et vahelduseks on
päris tore tsivilisatsioonist eemal olla ning külma
ja märga sõduriilma nautida. Nenditi ka, et kuigi
majanduslikult ei ole nädal reservõppekogunemist
kindlasti otstarbekas, on kindel, et raha eest selliseid elamusi osta ei saa.
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Eel-Erna

Eel-Ernal võidutses sõjakool
KRISTO SINIVEE, nooremseersant
Kaitseliidu Pärnumaa maleva Vändra rühma vanem

E

el-Erna 2011 sai teoks 6. ja 7. mail Pärnumaal
ja selle organiseerijaks oli peamiselt suurte
võistluskogemustega leitnant Margo Sai.
Võistluse alguspunkt oli Kõrsa karjäär Tori vallas,
kus 6. mai öösel kell 3 oli võistkondade mandaat.
Eel-Ernale startis 21 võistkonda Kaitseliidust,
kaitseväest, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustest,
politsei- ja piirivalveametist ning vanglate relvastatud üksusest. Võistluse lõpetas 16 võistkonda.
Algus oli raske
Meie rännak algas kell 7.10, enne seda tuli veel
läbida varustuse kontroll. Esimene kontrollpunkt
oli stardile lähedal. Seal oli ülesandeks miiniväljal
liikumine ja miinide leidmine. Koperdasime kogemata ühe miini otsa ja ajanappuse tõttu ei leidnud
kõiki lõhkekehasid.
Seejärel tuli minna postkasti, mis asus keset rabasid. Ka järgmine kontrollpunkt asus rabade taga. Ma
ei ole enne kuigi palju raba peal käinud ja sain teada,
et see on üpris keeruline. Enne kontrollpunkti oli
vastutegevus varitsuse üles pannud, kuhu meie ja
veel üks võistkond sisse jooksime. Kontrollpunktis
ootas meditsiiniülesanne: mitu inimest olid saanud
haavata külmrelvarünnaku käigus.
Edasi liikusime metsas ja pisut ka lagendikul, aga
seal hakkas vastutegevus meid taga ajama. Ei ole
lihtne pikka maad sõiduki eest ära joosta. Järgmises
punktis tuli lasta automaadist tõusvate sihtmärkide
pihta. Kaht märklauda me ei märganud ja need jäid
püsti. Pärast laskmist tuli joosta järgmise laskmisülesandeni, kus relvaks oli püstol. Jooksmine läks
hästi, sest jalad olid alles terved. Ka püstoli laskmise
läks korda, vaid üks märklaud jäi augustamata.
Sidepunktis ootas hästi mängitud informaator
– keldris viibiv viina ja püstoliga vene mees. Meil oli
ülesande lahendamisega raskusi, sest keegi meist ei
osanud piisavalt vene keelt ja me ei saanud aru, mis
teavet informaator jagas. Pärast seda punkti hakkas
meid kimbutama vastutegevus, mis tekitas kohati
tunde, et nad ainult meie võistkonna pärast ongi
metsas. Nagu olime neist mööda saanud, liikusid
nad meile taas ette. Kui nad meid märkasid, suutsid

Patrullvõistluste korraldajad mõtlevad välja uusi ja uusi
ülesandeid, mille lahendamiseks on tarvis ikka vaid vanu
häid sõdurioskusi

nad meid ka kinni püüda ja mõned elud noppida.
Järgmises punktis, kus teemaks oli „Relvakompott“
ehk relvade kokkupanek, jäime jälle ajahätta.
Tark ei torma
Ja oligi pime käes. Järgmises, takistusraja punktis
tuli vastu ööd kõndida jões ja roomata mudas. Et
sellele järgnev punkt asus enam kui 10 km kaugusel, tegime paaritunnise magamispausi. Võistkonnad, kes olid liikunud aeglasemalt, ei saanud endale
unepausi lubada, kuid läbimärgades rõivastes oli
neil raske öö üle elada.
Pärast puhkust liikusime tempokalt ja jõudsime
punkti õigeaegselt. Ülesandeks oli jõe ületamine
köisrada pidi. See ei läinud meil kärmelt, aga tõde
on, et tark ei torma. Edasisel rajal polnud enam
vastutegevust. Jäänud olid postkast ja kaks vabatahtlikku punkti. Oli vaja käia 15 km valdavalt
mööda metsasihte ja teid. Postkasti leidsime üles ja
sealt liikusime kohe järgmise punkti poole. Sealne
ülesanne oli uppuja päästmine. Oleme kolmas
võistkond, kes oli sinnani üldse jõudnud, ka ülesande lahendamine kukkus hästi välja.
Nüüd oli vaja minna 10 minutiga teisele poole karjääri, kus oli teine vabatahtlik punkt. Seal tekkis
tõrge: ülesandeks oli orienteerumine, aga meil olid
jalad läbi. Siiski suutsime läbida orienteerumisraja
22 punktist 20. Ja siis see finiš lõpuks tuligi.

Eel-Erna tulemused
Koht
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Võistkond

Võistlejad

Miinuspunkte

I

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Kõrgem Priit Lillemets, Valdo Hälvin, Janari Jaanso ja Alar Hutrov
Sõjakool

–235

II

Kaitseliidu Tartu malev

Martin Merirand, Indrek Roos, Jaanus Roos ja Indrek Rebane

–331

III

Kaitseliidu Pärnumaa maleva Jakobi võistkond

Riivo Liin, Raul Peetson, Norman Vaher ja Sander Lõsjuk

–373
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Mini-Erna

Mini-Erna parimad
olid Valga poisid
MADIS MINTEL, nooremleitnant

T

änavune, 15. Noorte Kotkaste üle-eestiline
võistlus Mini-Erna peeti Läänemaal Noarootsi ja Oru vallas. Osalesid võistkonnad
kõikidest malevatest ning külalisesindused Leedust ja Rootsist. Linnulennult 35 km pikkusel rajal
paiknes 14 kontrollpunkti. Öö tuli veeta metsas ja
teise päeva lõpuks jõuda finišisse.
Uuendus: arvesse läks aeg
Tänavust võistlust eristas eelnevatest see, et arvestati ka trassil liikumise aega, mis andis 50% lõpptulemusest. Seda kommenteeriti tagasisides nii
laitvalt kui ka kiitvalt. Mõistagi on õigus neil, kes
ütlevad, et luurepatrull ei saa tormakalt liikuda,
samas on Mini-Erna siiski võistlus. Kui nime järgi
on see võistlus inspireeritud Erna retkest, siis seekord oli tegu Lääne maleva patrullvõistluse „Valge
laev“ „sohilapsega“ ja selle tavasid järgides otsustasime ka rajal liikumise aega arvestada.

Mida arvasid võistlejad
Mõni sõna ka tagasisidelehtedelt loetust. Mitu
korda oli mainitud, et vastutegevus võinuks olla
aktiivsem. Tõsi, vastutegutsejaid oli kõigest jaosuurune üksus. Samas paiknesid kontrollpunktid nii
tihedalt, et nende turvaalad peaaegu kattusid.
Üksikutel pikematel vahemaadel siis vastutegevus
üritaski mitte lasta võistlejatel tee peal käia.
Kurdeti maastiku raskuse üle. Metsad olid suuresti
võsastunud rägastikud. Keeruliseks tegi maastiku
ka kaartide vananemine massilise ehitustegevuse
tõttu. Kaardilt oli puudu nii teid kui ka terve
tuulikupark. Esindajatel on sellisel võistlusel igav
– nemad tahaksid oma võistkonda rohkem näha.
Kiideti süsteemi, et avalikku punkti sai alles koos
oma võistkonnaga, et tagada võistlejatele võrdsed
tingimused. Probleemiks oli sõidukite parkimine
avalikes punktides, sest kruusateedel polnud piisavalt ruumi. Kiideti kohtunikke, kes olid õiglased ja
sõbralikud.
Võistluse võitis Valga võistkond. Nemad olid parimad nii trassi läbimise ajas kui ka ülesannete täitKaitse Kodu! 4/2011

misel. Teise koha teenis Harju malev ja kolmanda
Jõgeva malev. Lisaks meenetele ja medalitele said
Valga ja Harju noored õiguse esindada Noorte
Kotkaste organisatsiooni vastavalt Rootsi ja Norra
kodukaitsete noorte sõjalis-sportlikel võistlustel.

Arvamus

Kontrollpunktides oli nii meeskonnatööd (lõkke
tegemine, miiniväljanimelise takistusriba läbimine, paadisõit) kui ka individuaalset osavust ja
teadmisi nõudvaid ülesandeid (meditsiin, granaadivise, kauguste määramine, practical-stiilis täpsuslaskmine värvikuulirelvaga).

Noorkotkad on
valmis lenneldes ületama
takistusi oma
teel

VÕISTLUSTE ÜLEM, NOORTE
KOTKASTE PEAVANEM
SILVER TAMM:
Tänavune Mini-Erna oli professionaalsel tasemel. Võistluse planeerimine sai alguse juba
mullu, see oli eduka läbiviimise pandiks. Kohtunikekogu oli hea ettevalmistusega, tegi oma
tööd laitmatu täpsusega ning teadis, mida ja
kuidas tuleb hinnata. Noorkotkad peavad harjutama maastikul liikumist ja kaardi lugemist.
Kontrollpunktides peab meeskond tegema
rohkem koostööd ja olema tähelepanelikum
ülesande lugemisel.

VALGA MALEVA VÕISTKONNA LIIGE
MAIRO KARJA:
Võistlus vajas kogemusi ja vastupidavust.
Punktides olevad ülesanded nõudsid head
meeskonnatööd ja teadmisi. Mulle meeldisid
miiniväljaülesanne ja luure. Miiniväljaülesande
ülesehitus oli huvitav: kaks võistlejat kandsid
kanderaami, neil olid silmad kaetud, kolmas
juhatas karkudel ja neljas võis juhatada vaid
häälkäsklustega. Luureülesande tegi lõbusaks näitlejate töö, nad mängisid end hästi
rolli sisse.
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Uudised

Pärnu kaitseliitlased
osalesid Leedus
Amber Hope’il
Kaitseliidu Pärnumaa maleva jalaväekompanii ja
Kaitseliidu ohvitserid osalesid 13.–23. juunini Leedus rahvusvahelisel kriisiohjeõppusel
Amber Hope 2011. Eestit esindas õppusel 130
kaitseliitlast, sh Pärnumaa maleva kergejalaväekompanii, kuus ohvitseri pataljoni staabis ja kaks
ohvitseri hindamismeeskonnas. Eesti kompanii
tegutses õppusel soomlaste juhitava pataljoni
koosseisus.
Amber Hope oli Leedu tänavune suurim õppus,
millest võttis osa üle 2200 sõjaväelase ja
tsiviilametniku üheksast NATO riigist ja partnerriigist (Kanadast, Eestist, Soomest, Gruusiast, Lätist, Norrast, Poolast, USAst
ja Leedust). Õppuse eesmärk oli harjutada erinevate riikide sõjaväelaste koostööd kriisiohjeoperatsioonide läbiviimisel.
Maaväe komponent harjutas Pabradese harjutusalal ja mereväelased Leedu territoriaalvetes Läänemerel. Õppuse stsenaariumi aluseks olid viimased kogemused, mida õppusel osalevad riigid on ammutanud Afganistanist, Iraagist ja Aafrika Sarve
piirkonnast. Rahvusvahelist õppust Amber Hope on Leedus korraldatud 1995. aastast. Viimati korraldati see 2007. aastal
Klaipėdas. Eesti osales õppusel kaheksandat korda.

Ohutusalasel perepäeval käis
6544 külalist
KRISTEL KITSING
Lääne-Virumaa Traumanõukogu ja Ida-Eesti Päästekeskus korraldasid 14. mail Rakvere Põhjakeskuses ohutusalase perepäeva, kus
lavastati kaitseliitlaste osalusel näidislahing. Paar minutit kestnud
„tulevahetuses“ osalesid Viru maleva kaitseliitlased nooremseersant Kert Kirsimäe, reamees Heitti Irval ja reamees Aleks Ditman.
Politseipatrullis rakendati üht kaitseliitlast kuulipildurina ja teist
patrullis. Viru maleval oli sel aastal suur osa lõpulahingus, mille
stsenaariumiks oli tegevus politsei ja Kaitseliidu mehitatud kontrollpunktis. „Tulevahetusse“ olid kaasatud Kaitseliidu ja politsei
liikmed, hilisema operatsiooni käigus sekkusid aktiivselt kiirabi ja
päästeteenistus.
Perepäeva eesmärgiks on teavitada inimesi kodu, pere ja piirkonna
turvalisemaks muutmise võimalustest ja vahenditest. Tänavu oli
põhirõhk kodu (tervis, turvalisus jne) kaitsmisel. Perepäeval käis
6544 külastajat.
KARMO LILLEMETS

Viru maleva võitlusgrupp
korraldas lahingukompaniile
varitsuse
KRISTEL KITSING
Kaitseliidu Viru maleva ligi 70 kaitseliitlast kogunes 16.
aprilliks kaitseväe Tapa keskpolügoonile, et harjutada
tegevust olukorras, kus võitlusgrupp on lahingukompaniile
üles seadnud varitsuse. Viru maleva võitlusgrupp kogunes
õppuse alale juba reede õhtul, lahingukompanii tuli laupäeva
varahommikul.
Õppus algas teoreetiliste teadmiste omandamisest. Viru
maleva nooreminstruktor veebel Alger Nurk jagas enne rännakut ohtralt õpetussõnu. „Ohtlikud alad on lagedad, sillad
ja truubid – need ületatakse eesjulgestusega,“ rääkis veebel
Nurk. „Põhireegel on, et varitsuse puhul liigutakse tahapoole,
sest me ei tea, mis eespool on. Tagant oleme selle ala juba
läbinud,“ selgitas ta. „Haavatuid maha ei jäeta, need toimetatakse põhivaritsuskohast tahapoole. Siis pannakse paar jagu
kokku ja kammitakse varitsusala 500 meetri ulatuses läbi,
see on vajalik, et edasiliikumisel ei satutaks uuesti varitsusele,“ rääkis veebel Nurk.
Lahingukompanii kolonnis oli rännakul neli jalaväejagu, millest kolmes oli kasutada tulejuht ja ühes rühma parameedik
ja pioneerid, ning üks miinipildurijagu. Liiguti kiirusega
30 km/h, hoides masinate pikivahet vastavalt vajadusele
25–50 meetrit. Võitlusgrupist oli varitsust tegemas neli
jagu.
Õppuse ligi 10-kilomeetrisel rännakul õnnestus võitlusgrupil
varitsuse käigus hävitada lahingukompanii esimene jagu, mis
ei suutnud rännakul silla kontrolli käigus leida sinna peidetud
miine. Põhivaritsusel hävitas lahingukompanii varitsuskoha
ala kammimisel kaks vaenlase võitlejat. Samal ajal olid teised
jaod julgestusena ringkaitses masinate ümber. Erinevates
varitsustes toodi õppe-eesmärgil mängu ka haavatud, et
harjutada esmaabi osutamist jao ja rühma tasandil.
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Vastused: 1. Ei ole, PT-l põhineva lahingumasina kontseptsioon jäeti kõrvale. 2. Tavaliselt
tanki põhjale. 3. BMP oli lennutranspordiks liiga raske. 4. Ei ole, BMP-3 loodi kergetanki
prototüübi baasil. 5. Jah, tegu on 100 mm ja 30 mm paariskahuriga. 6. Ei, see on laenatud
BMD-3-lt. 6. Taga kahel pool kere peal. 7. BMD kere on valmistatud alumiiniumisulamist.
8. Ei ületa, BMP-3 ja BMD-4 kahuri kaliiber on 100 mm. 9. Tavaliselt asub BMD torn masina
esiosas. 10. BMD mootor asub masina tagaosas.

Kontrollküsimused
1. Kas kergetank PT-76 on BMP eelkäija?
2. Millise soomukiliigi põhjale on ehitatud raske BTR?
3. Mis põhjusel loodi BMD?
4. Kas BMP-3 on BMP-2 modifikatsioon?
5. Kas BMP-3 ja BMD-4 kahurid on ühesugused?
6. Kas 2S25 korpus on „laenatud“ BMP-3-lt?
7. Mis teeb BMD võrreldes BMPga tunduvalt kergemaks?
8. Kas mõnel Vene lahingumasinal ületab kahuri kaliiber 100 mm?
9. Kus asub tavaliselt BMD torn, kas kere esi-, kesk- või tagaosas?
10. Kus asub BMD mootor?

Järgmises osas hakkame detailselt vaatama lahingumasinate tunnuseid, et osata
neil vahet teha.

Vaatamata reale sarnasustele (mõlemad
ujuvad, mõlemal on kõrgem kere, mõlema
torn asub kere tagumisel osal) on liikursuurtükil 2S1 ja lahingumasinal BMP-2
märgatavaid erinevusi.
Veermik. 2S1 veermikus on seitse roomikuratast, BMP-2-l on neid kuus (1). BMP-2-l on
lahingumasinatele omased väikesed roomikurattad ja ülemised tugirattad, liikursuurtükil
aga tugirattad puuduvad. BMP veermik on
varjatud lahingumasinatele omaselt külgmiste
poriplekkidega (2).
Kere. 2S1 kere ulatub poritiibadele, BMP-l on
poritiivad selgelt eristuvad. 2S1-l puuduvad
külgedel lahingumasinatele omased laskeavad (3) ja kere peal jalastuva koosseisu
luugid. 2S1-l on kere tagaosas vaid üks uks,
BMP-2-l on neid kaks (4). Kohal, kus BMP-l on
ülema luuk, asub 2S1-l mootorivõre.
Torn. Kuigi mõlema masina torn asub kere
tagumisel osal, tundub 2S1 torn oma kuju
tõttu asuvat päris kere tagaotsal (5). Liikursuurtüki torn on suurem ja pealtvaates U-kujuline,
tagant kandiline. Luugikuppel on 2S1-l vasakul, BMP-2-l paremal (6). 2S1-le ei paigaldata
BMP-le omast tankitõrjesüsteemi (7).
Kahur. 2S1 kahuriraud on massiivne, sellel on
ejektor (8) ja suudmepidur (9), BMP-2 kahuriraud on lühike ja peenike.

Joonis 9. Liikursuurtüki 2S1 ja lahingumasina BMP-2 olulisimad erinevused
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Eelnevalt loetletud kriteeriumide tõttu loobuti suhteliselt kiiresti rataslahingumasina ideest, kuigi see projekt oleks olnud mitmes mõttes odavam kui roomiksoomuki
oma. Kuigi BMP ühe mehe torn koos 73 mm kahuriga oli juba 1950ndatel välja töötatud, kulus erinevatel põhjustel kümmekond aastat, enne kui suudeti luua masinale
sobiv kere. Algul katsetati lahingutankide keredega, kuid neil puudus ujumisvõime.
1950. aastate lõpul, kui relvastusse tuli kergetank PT-76, tundus probleem saavat lahenduse. Paraku oli võimalik jalaväelasi tankist välja tuua vaid kere peal asuvate luukide kaudu. Seepärast otsustatigi lõpuks projekti kasuks, mida nimetati objektiks 765.
Selle masina kere tagaotsal olid lisauksed jalaväelastele. 1966. aastal alustati BMP-1

Mis on lahingumasin?
Venemaal (toonases NSV Liidus) alustati lahingumasina väljatöötamist eelmise sajandi 50. aastatel. Tähekombinatsioon BMP (боевая машина пехоты) tähendabki jalaväe lahingumasinat. Jalaväe lahingumasin pidi vastama järgmistele kriteeriumidele
(vt ka joonis 1):
 pidi lisaks masina meeskonnale mahutama kuni ühe jalaväejao;
 masinal pidi olema väga hea maastikuläbivus, sh ujumisvõime;
 masina pearelvaks pidi olema kahur, ka pidi masinal olema tankitõrjevõimekus;
 masina soomus ja TBK-kaitse pidid pakkuma pardal olijatele esmast kaitset.

Käesolevas osas alustame (jalaväe) lahingumasina kui tanki kõrval teise
olulise lahingutehnika liigi käsitlemist. Lahingumasinat nimetatakse tihti ka
kergetankiks, seda ennekõike tema tuleomaduste tõttu, kuid eelkõige on ta
siiski nähtud ette jalaväe veoks, kuuludes Vene motoriseeritud jalaväes tavaliselt jao
relvastusse ja olles kasutusel paralleelselt soomustransportööridega.
Lahingumasin on soomustransportööri edasiarendus. Juba enne Teist maailmasõda, aga põhiliselt selle ajal hakati kasutama rohkesti veoauto baasil ehitatud soomusautosid, mis algselt olid pealt lahtised. Sisuliselt oli tegu soomustransportööridega,
mis pandi hiljem parema maastikuläbivuse saavutamiseks roomikutele. Algselt olid
soomustransportöörid pealt lahtised, et „kastis“ sõitjatel oleks parem nähtavus ja nad
saaksid vajadusel tule avada. Rida põhjusi, näiteks linnalahingute kogemus ja TBKkaitse vajadus, viisid olukorra selleni, et soomustransportöörid ehitati pealt kinniseks.
Et masinal säiliks 360-kraadine tulevõime, paigaldati kere peale pöörlev torn. Kõik see
omakorda võimaldas võtta kasutusele suurekaliibrilisest kuulipildujast võimsama relvastuse. Et manööversõja kontseptsioon nõudis tanki kõrvale jalaväeveokit, mis oleks
oma tulega võimeline tanki toetama, tekkiski idee luua tõhusama soomusega kaitstud ja kahuriga relvastatud jalaväe lahingumasin.

K

Tekst: RIHO ÜHTEGI, kolonelleitnant

LAHINGUMASINAD I

Venemaa relvajõudude enimlevinud
soomusmasinate identifitseerimine VII
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Pearelv
Laskemoon

Laskuriiste

Tankitõrjeraketiseadeldis

Joonis 1. Lahingumasina ehitus

Mootorivõre
Juhiiste

Ujuv ja
TBK-kaitsega
kere
Maastikuläbivust tagavad
roomikud

Kerge relvastuse ja paksu
soomusega tanki põhjale
ehitatud ujumisvõimeta
soomustransportöör

BMO-T

Jalastuva koosseisu luuk

BMP-1

Tagumine uks,
mille sees on
kütusepaak
Seesmine kütusepaak
Jalastuva koosseisu iste

Kuni jaosuurust üksust
mahutav lahingutank või
kergetanki omadustega
jaosoomuk

BMP-3

seeriatootmist ja seda võib pidada jalaväe lahingumasinate ajastu alguseks kogu maailmas. Tänaseks on relvastuses ka BMP-2 ja BMP-3. Kaitsesüsteemiga Arena varustatud
jalaväe lahingumasinat BMP-3 on nimetatud ka BMP-4ks, kuid see pole masinatüübi
ametlik nimetus.
Lahingumasina kontseptsioon on oma arengus liikunud kolmes suunas (vt joonis 2):
 BMP – kõige tüüpilisem jalaväe lahingumasin, mille iseloomulikud tunnused on
roomikutel käiguosa, kiilukujuline ujuv kere (mis mahutab kuni jaosuurust isikkoosseisu) ja väike torn alla 100 mm automaatkahuriga;
 raske BTR – enamasti tanki kerele ehitatud soomustatud masin isikkoosseisu
veoks, millel pole tavaliselt torni ja mis ei uju;
 (kerge)tank – kõigi tanki tunnustega (sh võimsa kahuriga) soomuk, mis lisaks
meeskonnale võtab peale ka kuni jaosuuruse üksuse jalaväelasi. See võib olla
päris lahingutank, nagu näiteks Ukraina BMT-84, aga kergetankiks nimetatakse
tihti ka näiteks BMP-3, mille soomus jääb küll lahingutanki omale alla, kuid mille
relvastus on lahinguomadustelt võrreldav lahingutanki omaga.
Joonis 2. Lahingumasina areng
BMP-2

Väikesekaliibrilise kahuri ja õhema
soomusega ujumisvõimeline
jaosoomuk, tüüpiline BMP

Joonis 8. BMP-1 laskesektorid
BMP on ehitatud nii, et enamik
isikkoosseisust saab soomukist
tulistada. Tornis oleval laskuri on
peale kahuri võimalik kasutada ka
kuulipildujat. Jalastuv koosseis istub,
seljad seesmise kütusepaabi vastas
ja näod väljapoole. Kaks kuulipildujat
on paigutatud kahele pardale esimesteks relvadeks, nende laskesuund
on diagonaalis ettepoole ja kõrvale.
Automaatorid saavad lasta kõrvale
ning vasaku ukse juures istuv võitleja
saab läbi ukses oleva laskeava avada
tule ka taha

ÕPPEMATERJALID KAITSELIITLASELE

 Kere. Põhiküsimus, mis meid huvitab, on see, kas soomuki kere on nii palju teiste
omast kõrgem, et võiks mahutada ka jalaväelasi. Kui vastus on jaatav, on tegu
tõenäoliselt lahingumasina või mõnd tüüpi liikursuurtükiga.
 Torn. Küsimus on, kas see on suur. Suur torn on omane suurekaliibriliste suurtükkidega relvastatud masinatele, nagu tankid või liikursuurtükid. Lahingumasinal
on tavaliselt väike torn, mis on väike isegi siis, kui sellele on pandud lisasoomuskate (nagu BMP-3DZ puhul). Omaette küsimus on torni asukoht. Kui lahingutankil
on see tavaliselt soomuki keskosas ja liikursuurtükil enamasti tagumisel otsal, siis
jalaväe lahingumasinal on see tavaliselt kas kere keskel või pigem tagumisel poolel. Erandiks on BMP-3, mille torn on esiotsal. Dessandi lahingumasinal on torn
tavaliselt masina esiosal.
 Kahur. Tavaliselt on kahuriraua järgi liigi määramine kõige esmane tegevus. Raud
on enamasti näha ega ole varjus, nagu võib olla näiteks kere. Küsimus, mille vastu
tuleb huvi tunda, on kahuriraua massiivsus soomuki kui terviku taustal. Tankil ja
liikursuurtükil on tavaliselt võimas ja massiivne kahuriraud, mille kaliiber ületab
100 mm, lahingumasina pearelv on see-eest tavaliselt väikesekaliibriline kahur,
mille raud ei tundu massiivsena. Näpunäidet on siin raske anda, pigem on see
tunnetamise küsimus, kus kahuriraua massiivsus algab ja kus lõpeb. Seda enam,
et BMP-3-l ja BMD-4-l on lausa kaheraudne pearelv: üks raud kuulub 100 mm kahurile ja teine 30 mm kahurile.

Lisaks sellele on lahingumasinatel rida spetsiifilisi tunnuseid, millest tuleb juttu
edaspidi, kuid ka need aitavad otsustada, mis sorti masinaga on tegu. Üheks selliseks
on näiteks kere külgedel ja taga olevad lisalaskeavad, mida vajadusel saab kasutada
jalastuv isikkoosseis (vt joonis 8). Tavaliselt on just nende avade ja antennide hulga
põhjal võimalik vahet teha, kas lahingumasin on mõeldud isikkoosseisu vedamiseks
või lahingu juhtimiseks, sest ülema soomukis on tavaliselt rohkem raadiojaamu ning
vähem laske- ja vaatlusavasid.
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Eriotstarbeline
soomuk

Tank
Liikursuurtükk
Lahingumasin

* Täpsustavaid küsimusi peaks
olema rohkem (näiteks torni
asukoht kerel), kuid nende tunnuste osas võib olla erandeid

Tõenäoliselt
lahingumasin

Tank
Liikursuurtükk

Lahingumasin

JAH

EI

Tõenäoliselt
liikursuurtükk
või
luuresoomuk

Täpsustavad küsimused:*
- Kas kere on üldist proportsiooni arvestades silmatorkavalt kõrge?
- Kas kere tagaosas on uksed ja luugid isikkoosseisule?
- Kas torn on üldist proportsiooni arvestades väike?

EI

JAH

Kas kahuriraud on massiivne?
(Kas kaliiber on üle või alla 100 mm?)

EI

JAH

Kas tal on kahur?

Torniga
roomiksoomuk

Joonis 7. Lahingumasina identifitseerimise astmed

Seetõttu on nende tunnuste kohta vaja esitada täpsustavaid küsimusi (vt joonis 7).
Roomikute kohta esialgu täpsustavaid küsimusi esitada ei saa, küll aga kere, torni ja
kahuri kohta.

Lahingumasina tuvastamine
Lahingumasinal on tankiga sarnased omadused, nii on tal kolm põhilist välistunnust, mis on omased Vene tankile. Need on:
 ta on roomiksoomuk;
 tal on torn;
 tal on kahur.

misel. Jooniselt ei nähtu, kuid BTR-D-le paigaldatakse peale õhutõrjekahuri ka miinipildujaid, granaadiheitjaid, raketikomplekse jne. Samas on BTR-D ise üksuste koosseisus väga oluline, sest kogu jao koosseis ei mahu BMDsse, mistõttu osa võitlejaid liigub
lahingusse BTR-Ddel.
Jooniselt on näha, et BMD-3 on täiesti uuel põhimõttel loodud lahingumasin, millel esialgu säilis BMD-2 kahur. BMD-4 on vaid BMD-3 edasiarendus, millele paigutati
BMP-3-le omane torn koos kaksikkahuriga.
Omaette huvitav nähtus on liikursuurtükk 2S25, mille puhul on kasutatud alusena
BMD-3 veoosa ja keret, kuid et masinale on pandud massiivne tankitõrjesuurtükk, on
kere pikendatud, mida võib näha suuremast roomikurataste arvust.
Joonisel on ka näha, et dessandi lahingumasinale iseloomulikuks tunnuseks on torni paiknemine kere esiosal, mis on tingitud kere tagaosas asuvast mootorist ja isikkoosseisu ruumist.
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BMP-3

BMD-1
Pikkus: 5,3 m
Laius: 2,6 m
Kõrgus: 1,8 m
Pearelv: 73 mm suurtükk 2A28
Tankitõrjesüsteem: 9M14 „Maljutka“
Isikkoosseis: meeskond 3
jalastuv koosseis 4

Lahingumasinatel BMD-4 ja BMP-3 on ühesugune torn ühesuguse relvastusega ja mõlemal asub mootor soomuki kere tagaosas. Ka isikkoosseis on mõlemas masinas paigutatud ühtviisi: torni ees on kolm kohta (neist
keskmine juhiiste), tornis kaks kohta ja vahetult torni taga asub ülejäänud jalastuv koosseis. Samas on mõlema
lahingumasina puhul järgitud senist kontseptsioonide erinevust: BMP-l on jalastuva koosseisu tarbeks kere
tagaosal luugid ja uksed, BMD tagaosa on aga keskelt mootori kohalt madalam ja torni taga paiknev jalastuv
koosseis on varjunud ühe suure luugi alla ning väljub masinast tagant üle mootori

BMD-4

Joonis 4. BMP-3 ja BMD-4

BMP-1
Pikkus: 6,74 m
Laius: 2,94 m
Kõrgus: 2,15 m
Pearelv: 73 mm suurtükk 2A28
Tankitõrjesüsteem: 9M14 „Maljutka“
Isikkoosseis: meeskond 3
jalastuv koosseis 8

Joonis 3. Jalaväe lahingumasin (BMP) ja dessandi lahingumasin (BMD)

Jalaväe lahingumasin (BMP) ja dessandi lahingumasin (BMD)
Käesolevas kirjutises käsitleme lahingumasinatena vaid BMPsid ja BMDsid. BMD
loomine oli omamoodi sunnitud samm. Pärast Teist maailmasõda loodi NSV Liidus uus
väeliik – õhudessantväed. Et õhudessantväed pidid sõdima samal moel nagu tavaline
motojalavägi, oli neile vaja anda juurde lahingumasin. Algselt plaaniti anda ka õhudessantüksuste relvastusse BMP. Toona kasutuses olnud 13-tonnine BMP-1 mahtus
küll mõõtmetelt mitmelegi lennukile, kuid dessantväe põhiliseks õhutranspordivahendiks olev AN-12 tüüpi lennuk suutis peale võtta vaid kuni 10-tonnise masina. Seetõttu alustati uue lahingumasina konstrueerimist, mille relvastus pidi olema sama mis
BMP-l, kuid mõõtmetelt pidi ta saama väiksem ja kaalult kergem. 1968. aastal jõudis
seeriatootmisse täiesti uue kontseptsiooni järgi ehitatud BMD-1, mille kaalu suudeti
tänu alumiiniumisulami kasutamisele vähendada umbes 7,5 tonnile. Lahingumasina
relvastus oli identne BMP-1 relvastusega, nagu ka hilisemad BMDd on järginud BMPde
relvastuse kontseptsiooni.
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Objekt 911

BMP-1 (objekt 765 SP3)

BMP-1P (objekt 765-SP4)

Uus tankitõrjevõimekus: AT-4/AT-5

Objekt 1200

Ratastel uue torniga prototüüp

1966: BMP-1 võeti
relvastusse
BMP-1 (objekt 765 SP6)

Remondi-evakuatsioonisoomuk

BREM-2

Lisasoomusega
variant

BMP-1D

AG-17ga variant

Objekt 765 SP2
(BMP-1)

Objekt 914

BMP ja BMD olulisimaks erinevuseks ongi mõõtmed. BMP on märgatavalt suurem
(pikkus 6,7 m, laius 2,9 m, kõrgus 2 m) kui BMD (pikkus 5,3 m, lauis 2,6 m ja kõrgus
1,8 m), mistõttu viimasesse mahub ka vähem isikkoosseisu (kolm lahingumasina
meeskonna ja neli jalastuva koosseisu liiget). Märgatavalt erinev on ka kere kuju ja
luukide paigutus. BMD eriliseks tunnuseks on võime korpust käiguosa kohal kõrgemale tõsta ja madalamale langetada. See oli algselt projekteeritud masina õhust langevarjuga allaviskamise vajadustest lähtuvalt, kuid hiljem leidis laia rakendamist ka
lahingutaktikas. BMP ja BMD on kujutatud joonisel 3.
Et tänapäeval on dessantüksuste edasitoimetamise põhiliseks lennuvahendiks
IL-76, mille kandevõime on võrreldes AN-12ga oluliselt suurem, on nüüdisaegne dessandi lahingumasin muutunud suuremaks ja raskemaks. BMD-3 ja BMD-4 on massilt

Objekt 765

Joonis 5. Jalaväe lahingumasinate põlvnemine
Objekt 19

(BMP-1)

PRP-3 (objekt 767)

Ülema lahingumasin
lisaraadiojaamadega

BMP-1K (objekt 773)

Lühikese ninaosaga,
puudub TBK-kaitse

Rataste ja roomikutega
Objekt 765 SP1
prototüüp

BMP-1KŠ (objekt 774)

Kahurita staabisoomuk

BMP-1K (objekt 676)

Luure-lahingumasin

PRP-4 (objekt 779)
Objekt 768

Objekt 769
Uus torn ja kahur (30 mm)

BMP-2 (objekt 675)

Merejalaväe lahingumasin

Remondievakuatsioonisoomuk
Lisasoomusega variant

1987: BMP-3
relvastuses

Uus torn
„Bahtša-U“

BMP-3DZ

Lisasoomus, kutsutakse
ka BMP-4

Uus torn ja relvasüsteem

BMP-3M

Täiesti uue torni ja
relvasüsteemiga

BMP-2BM

BMP-2D

1981: BMP-2 võeti
relvastusse
BREM-4

Parandatud käiguosa (ees topeltamortisaatorid)

Suurtükiväe luuresoomuk
PRP-3 edasiarendus, lisaradarid
ja -seadmed
Uus kahekohaline torn

Uus torn ja kahur (30 mm),
uuenenud kere

BMP-2M

Lisatud AG-30 ja 2x2 AT-14

Luure-lahingumasin

BRM-3K

Objekti 688 uue torni ja relvasüsteemiga edasiarendus

BMP-3K

Ülema lahingumasin
lisaraadiojaamade ja
luureseadmetega

BMP-3F

BMP-3 (objekt 688M)

Uus kahekohaline
torn paariskahuri
paigaldamiseks

Ülema lahingumasin
lisaraadiojaamadega

BMP-2 (objekt 678)
Objekt 685

Kergetanki prototüüp

Objekt 688

Tornita jalaväe lahingumasin

9P157

9P162

Tornita tankitõrjekompleks

Tornita tankitõrjekompleks
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Tornita soomustransportöör

BTR-D

BTR-RD

Staabisoomuk

BMD-1KŠ

Raadiosoomuk

BMD-1R

võrreldavad jalaväe lahingumasinatega, kaaludes vastavalt 13,2 ja 13,6 tonni. Sel moel
on paranenud ka nende soomuskaitse ja isikkoosseisu mahutavus. BMP-3 ja BMD-4
on kujutatud joonisel 4.
Lahingumasin tervikuna saavutas väga kiiresti suure populaarsuse ja seda on müüdud üle kogu maailma. Kuigi masina kere (v.a ninaosa) soomus ei ole mõeldud mürskude ega suurekaliibriliste kuulide pidamiseks, on tema käiguosa ja kere kasutatud
paljude teiste soomukite „põhjana“. Ka lahingumasinat ennast on pidevalt täiustatud
ja ehitatud spetsiifilisi mudeleid.
Joonisel 5 on kujutatud suuremat osa BMP arengu käigus välja töötatud soomukimudeleid ehk BMP „perekonnapuu“. Joonis ei kajasta kõiki BMPdest põlvnevaid
soomukeid, näiteks on välja jäetud pioneerisoomukid ja vähekasutatavad liikursuurtükid.
Nagu jooniselt näha, põlvneb BMP-2 otseselt BMP-1st, omades vaid uut tüüpi torni
ja kahurit. See-eest BMP-3 on täiesti uue korpuse, torni, kahuri ja käiguosaga, mis on
loodud kergetanki (objekt 685) väljatöötamisel. Rõhutada tuleb ka seda, et lisasoomusega lahingumasinad ei ole tavaliselt suutelised ujuma, samas lisasoomuseta lahingumasinad suudavad ujumise ajal ka kahurist liikumise suunas tuld anda.
BMP põhjale on ehitatud hulk erinevaid lahingu- ja toetusmasinaid. Omaette perekonna moodustavad luuresoomukid BRM ja PRP, remondisoomukid BREM ja tornita
tankitõrjesoomukid (9P157, 9P162).
Joonisel 6 on näidatud dessandi lahingumasinate põlvnemine ja nende baasil loodud teised soomukid ehk BMD „perekonnapuu“.
Ka see „sugupuu“ pole täielik, sest dessantvägede tarvis ehitati BMD alusele enamik
staabi- ja sidemasinatest ning rida eriotstarbelisi soomukeid. Joonisel on näha tornita
soomustransportööri BTR-D olulisus dessandi relvastuse ja tehnika mobiilseks muut-

BMD-1

Baasmudel

1V119

Tankitõrjesoomuk, relvaks
AT-4/AT-5

Õhutõrjesoomuk, relvaks ZU-23-2

BTR-ZD

Tulejuhtimissoomuk

Iseliikuv tankitõrjesuurtükk

2S25 Spurt-SD

Iseliikuv miinipilduja

2S9 Nona

Uus tankitõrjevõimekus: AT-4/AT-5

BMD-1P

Joonis 6. Dessandi lahingumasinate põlvnemine

BMD-2

BMD-1 kere, uus torn ja kahur

BMD-3

Täiesti uus käiguosa, kere ja torn

BMD-4

BMD-3 uuendatud mudel (uue torniga)
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Eesti kaitsmisest sõjas ja rahus 4
RENE TOOMSE, kapten

Käesolevas osas on vaatluse all võimalik
optimaalne juhtimissüsteem sõjas, olemasolevad,
kuid täiendamist vajavad üksused ja nende
soovituslikud rõhuasetused hübriidlahingus.
Sõjaaegne juhtimine ja vastutus
Sõjaaegne juhtimine ja vastutus peavad olema
selged ja vastavalt ette valmistatud rahuajal. Vastasel korral ei hakka juhtimissüsteemid tööle ning
erinevate väeliikide ja üksuste koordineerimine
muutub võimatuks. Olemasolevad staabid on
üldjoontes vajalikud, kuid nende eesmärgid, ülesanded ja pädevused ei ole alati selged. Segadused
vastutusalades ja alluvussuhte hägusus (samavõrd
enesedistsipliini küsimus alluvate staapide ja
üksuste pädevustesse sekkumisel) rahuajal loob
hävitava kaose sõja korral.

Haritud sõdur

Sõjapidamine XII
set inimeste, vastutuste, juhtimisarhitektuuri jne
muutmist sõja korral, sest iga muudetud element
kokkuharjutatud süsteemis hakkab nõudma kumuleeruvalt liigset aega otsuste vastuvõtmiseks. Mida
kõrgemal on muudatus, seda suurem on viivitus
võitlevate üksusteni nii luureinfos kui ka taktikalistes eesmärkides. Selged pädevused ja tegevuste
ulatused on hea ja eduka juhtimise võti. See tähendab eelkõige kõrgemate ülemate enesedistsipliini
alluvate ülemate tegevusse mittesekkumisel. Just
see on kahjuks tihti probleemiks, millega tuleb
Eesti väel veel tõsiselt tegelda.
Alljärgnevate süsteemide läbiv mõte on hoida
asjad lihtsad ja selged, vältida liigset dubleerimist
ja eemaldada pildist mitte-eesmärgipärased alasüsteemid.

Staabid ja vastutused sõja ajal
Sellise olukorra vältimiseks on vaja selgelt jaotada
pädevused ja määrata konkreetsed vastutusalad
koos põhipingutusega (Schwerpunkt). Läbiv põhimõte juhtimises, nagu ka väljaõppes, peab olema
„treeni nii, nagu võitled“. See tähendab minimaal-

Joonisel 1 on käsitletud peamised staabid, võimed
ja väed, kuidas võiks jaguneda Eesti sõjaline süsteem, kasutades maksimaalselt ära juba olemasolevaid võimeid. Sinisega on kujutatud strateegiline

Joonis 1. Soovituslik sõjalise juhtimise ja toetuse süsteem
SÕJALIS-STRATEEGILINE TASAND (PIIRIÜLENE, NATO, EUROOPA LIIT)
NATO operatsioonide
väejuhatus

Teabeamet ja
Kapo (vastuluure
toetus)

ÜHENDSTAAP
J1–J9

koostööohvitser

LUUREKESKUS

OPERATSIOONILINE TASAND
(ÜLERIIGILINE)

koostööohvitser

Erioperatsioonide
grupp

Strateegilise
kommunikatsiooni
keskus

koostööohvitser

NATO piirkondlik
väejuhatus
Kaitseliidu
erioperatsioonide
grupp

Operatiivstaap +
Kaitseliidu peastaap
õhuväe
osakond

mereväe
osakond

koostööohvitser

Luurepataljon

Politsei

Päästeamet

Ettevõtted

Haiglad jne

Info- ja
meediaoperatsioonide
grupp

Side/IT pataljon

×

Logistikakeskus +
Kaitseliit
(logistika,
tsiviilkaitse,
järelmobilisatsioon)

Mehhaniseeritud jalaväebrigaad (strateegiline
ja operatsiooniline reserv)

TAKTIKALINE TASAND (KAITSERINGKONDADE VASTUTUSALAD)

×

Põhja kaitseringkond
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×

Lääne kaitseringkond

×

Lõuna kaitseringkond

×

Kirde kaitseringkond
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vastutus, punakaga operatsiooniline ja rohelisega
taktikaline. Oluline on silmas pidada, et kuigi
tasemed on jagatud vastutuse järgi, ei vabasta see
ühtegi taset aru saamast iga teise taseme rollist ja
eesmärkidest. Pidev joon joonisel tähistab alluvussuhet ja katkendjoon on koordineeriv, otse informeeriv jne. Ei ole vahet, kas tegemist on iseseisva
või kollektiivkaitsega – süsteem ja ahelad peavad
jääma samaks, et tagada väe parim toimimine.
Ühendstaap vastutab strateegilise planeerimise ja
koordineerimise eest, tehes seda igal juhul koostöös poliitilise juhtkonnaga. Peamised suunad on
liitlasvägede organiseerimine ja integreerimine
võitlusesse. Selles on esialgu prioriteetne liitlaste
õhutoetus, millel on vaja saavutada õhuruumi kontroll Eesti kohal. Järgmiseks sammuks on NATO
piirkondliku staabi integreerimine Eesti operatiivstaabiga. Vastutus ja operatsioonide juhtimine
Eesti territooriumil peaksid igal juhul jääma Eesti
operatiivülema vastutuseks, sest vaid tema tunneb
kogu operatsioonide ala detailideni. Lisaks alluvad
ühendstaabile luurekeskus, erioperatsioonide grupp
ja strateegilise kommunikatsiooni keskus (nende
rollidest edaspidi). Ühendstaabi peamine ülesanne
on seega planeerida ja koordineerida välist toetust
kogu sõjategevuse jooksul, samuti määrata strateegilise tähtsusega sihtmärgid ja soovitud efektid
kõigile alluvatele staapidele ning üksustele. Mingil
juhul ei tohiks ühendstaap sekkuda operatsioonide
ja lahingute juhtimisse, sest see tekitaks häireid operatiivülema ja tema staabi töös, kes on keskendunud
võitlusele Eesti territooriumil. Ühendstaabis asuvad
ka operatiivstaabi koostööohvitserid (liaison oﬃcer;
LNO), kelle ülesanne on kiirendada infovahetust eri
tasandite vahel ja ühtlustada operatsioonilist pilti
ühendstaabis.
Operatiivstaap moodustub rahuaegsest maaväe
staabist ja selle peamine vastutus on kogu sõjategevuse juhtimine Eesti pinnal koos kõigi kasutada
olevate jõududega. Operatiivülem planeerib ja
juhib operatsioonilise juhtimise põhimõtete järgi
nelja kaitseringkonda ja jalaväebrigaadi. Operatsioonilise tasandi peamised ülesanded on määrata
operatsioonilist kunsti (operational art) rakendades
kaitseringkondadele ja jalaväebrigaadile olulised
eesmärgid, teha otsuseid, milliseid strateegilise
tähtsusega lahinguid pidada või vältida, tagada
kõikvõimalik toetus lahinguid juhtivatele staapidele ja vägedele, integreerida füüsiliselt saabuvad
liitlasüksused kaitseringkondade ja jalaväebrigaadi
koosseisu ning – samavõrd oluliselt – tagada tsiviilkaitsesüsteemi toimimine üle terve riigi. Loomulikult peab operatiivstaap olema dubleeritud
varujuhtimisvõimekusega juhuks, kui peamine
staap satub rünnaku alla. Kõige olulisem on reegel,
mida tuleb kindlalt teadvustada ja millest peavad
kõik kinni pidama: Eesti vägede operatiivülem
on sõjategevuse ainujuht terves lahinguruumis,
1
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üksnes tema otsustab operatsioonide korral, mis ja
kuidas tehakse ning kes millises faasis keda toetab.
Tema tegevusse operatsioonide korraldamisel ei
tohi sekkuda ei poliitikud ega ka ühendstaap.
Mereväe osakond1 on integreeritud operatiivstaapi
ja koostöömeeskonnaga esindatud ka ühendstaabis.
Mereväe peamised vastutusalad on eelkõige liitlaste
merevahendite juhendamine ja koordineerimine
Eesti toetuseks operatsioonilisel tasandil. Taktikalisel tasandil on mereväelased vastutavad liitlaste
lahingulaevade raketi- ja suurtükitule sihitamise
eest kaitseringkondadele, samuti tagavad nad rannikukaitsealase toetuse terve merepiiri ulatuses.
Õhuväe osakond, olles sarnaselt integreeritud
nagu merevägi, tagab eelkõige liitlaste õhuoperatsioonide integreerimise operatsioonidesse ja
kaitseringkondade lahinguplaanidesse. Samuti on
õhuvägi vastutav liitlaste täpsusmoona kasutavate
taktikalise lähiõhutoetuse suunamise üksuste (tactical air control party; TACP) saatmise eest kaitseringkondade käsutusse.
Kaitseliidu peastaap saab samuti osaks operatiivstaabi struktuurist ja vastutab otseselt tsiviilkaitsesüsteemi toimimise eest terves riigis. Sellisel
funktsioonil on kriitiline tähtsus põhiseadusliku
eesmärgi saavutamisel, milleks oli eelkõige eesti
rahva püsimajäämine. Kaitseliit on tõenäoliselt
kõige paremini sobiv organisatsioon, ühendamaks
üle riigi kõik vastavad riiklikud ja tsiviilvõimed
elanike evakuatsiooniks, ümberasustamiseks ja
elushoidmiseks, kaitstes inimesi erinevate ohtude
eest. Seda võib nimetada tsiviilkaitsesüsteemiks.
Lisaks sobiks koos eelnevaga Kaitseliidu rolliks
järelmobilisatsiooni teostamine, uute üksuste
väljaõpetamine tagalas ja kaitseringkondade käsutusse saatmine. Oluline on olla valmis ka ajateenistust mitteläbinud kodanike ettevalmistamiseks
lühikese ajaga nii klassikaliseks lahingutegevuseks
kui ka vastupanuliikumiseks. Kaitseliidul on võime
toetada logistikakeskust ja -pataljoni järelvedude
teostamisel kaitseringkondadele ja jalaväebrigaadile, tagades nii transpordi kui ka julgestuse liikumisel.
Kaitseliidu malevate staapide tegevteenistujatest
liikmed peaksid eelkõige moodustama Kaitseliidu
ründekompaniide juhtkonnad, olles toetatud vabatahtlikest abidega. Samas tuleb tagada staabi liikmed
kaitseringkonna staapi ja pataljonidesse (vt allpool:
kaitseringkonna pataljoni lahingugrupp). Maleva
territooriumil jääb maleva staabi vastutusalaks ka
kohaliku tsiviilkaitse füüsiline korraldamine, vägede
logistika, järelmobilisatsiooni ja väljaõppe toetus
kaitseringkonna koosseisus (vt allpool: kaitseringkonna süsteem). Nendes viimastes mittelahingulistes, kuid väga olulistes rollides on parim võimalus
eesmärgipäraselt rakendada ka Kaitseliidu eriorgani-

Autori arvates ei ole otstarbekas pidada mereväel ega ka õhuväel eraldi väeliigistaapi juba rahuajal, sest nende staatus väeliigina on
sümboolne. Eraldi staapidena, olles tegelikult mitteintegreeritud operatiivstaapi (rahuajal maaväe staapi), on suurimaks probleemiks lisaks
dubleerivatele administratiivkuludele ka katkine kommunikatsioon oluliste võimete vahel.
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Kaitseliidu eriorganisatsioonid. Näiteks Naiskodukaitse näeb riski oma identiteedi kaotamises,2
mis võib tuleneda just selgete, konkreetselt teostatavate ja saavutatavate ülesannete ning eesmärkide
puudumisest ja ebamäärasest kohast riigikaitsesüsteemis.3 Tsiviilkaitsesüsteemi arendamine ja
käigushoidmine nii rahu- kui ka sõjaajal oleks tunduvalt paremini mõtestatud eesmärk kui praegune
selle organisatsiooni liikmete jaotamine erinevate
ebamääraste ülesannete vahel. Naiskodukaitse
väljaõppesse hõlmatud tegevused, nagu meditsiin, toitlustamine ja ka staabitöö4 (lisada võiks
veel psühholoogilise toetuse), on ühed peamiselt
nõutud oskused tsiviilkaitse teostamisel. Just Naiskodukaitsel koos Kodutütarde ja Noorte Kotkastega
oleks võimalik ja otstarbekas rajada tervet riiki
kattev tsiviilkaitset korraldav tugisüsteem (koos
päästeameti, politsei, haiglate ja eraettevõtetega),
hõlmates nii elanikkonna evakuatsiooni lahingutest
eemale kui ka igakülgset tuge sõja olukorras. Võitlevad üksused saavad ise hakkama oma staabitöö,
toidu ja esmaabiga, sinna ei ole tegelikult vajadust
neid unikaalseid organisatsioone raisata.
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Oluline on kaitseringkonna staatus iseseisva
lahingute planeerija ja täideviijana oma territooriumil. See tähendab, et operatiivstaap ei sekku
taktikalisse võitlusesse, vaid laseb kaitseringkonna
ülemal ja tema staabil lahinguid pidada, tagades
igakülgse toetuse. Kaitseringkonnad ja brigaad
peavad omavahel otse koordineerima tegevusi ja
toetusi (horisontaalse kommunikatsiooni põhimõte). Vaid see võimaldab saavutada piisavalt kiiresti kõrge lahingutempo. Igal juhul tuleks vältida
jäika juhtimisstiili operatiivstaabi osalusel, kus iga
koostöömomendi peaks heaks kiitma kõrgem pool.
Otsuste ja tegevuste kiirus ajas ja ruumis peab
olema peamine juhtimisprintsiip. Seetõttu peavad
ka brigaadi ja kaitseringkondade staabid kindlasti
omama tulevikuoperatsioonide planeerimise osakonda (S5). Olukorras, kus sideühendused võivad
iga hetk katkeda, ei saa olla tühja kohta lahingutegevuses – sellisteks juhtudeks planeerimismeeskonnad staabis allüksusi ette valmistavadki.
Aluseks on üldised strateegiad ja operatiivplaanid,
mitte ainult kõrgema staabi pidevad juhised.

satsioonide liikmeid ja vanemaid kaitseliitlasi, keda ei
ole otstarbekas kasutada lahinguüksustes.

Selline mudel seab loomulikult kõrgendatud nõudmised brigaadi ja kaitseringkonna staabi koosseisule, kellel kõigil peab olema väga hea arusaamine
nii operatsioonilisest tasandist kui ka strateegilistest eesmärkidest. Põhimõtteliselt võiks kaitseringkonna struktuur näha välja midagi sarnast,
nagu kujutatud joonisel 2, kui võtta aluseks hübriidlahingute pidamise põhimõtted.

Kaitseringkonna staap on vastutav lahingute
planeerimise, juhtimise, koordineerimise ja tagamise eest oma vastutusalas (kokku on neli kaitseringkonda, kelle vahel jaotub kogu Eesti maa-ala5).

Joonis 2. Kaitseringkonna soovituslik baasstruktuur

×
KAITSERINGKONNA
STAAP

Pataljon

S&T kompanii
=

Reservkompanii

Kaitseliidu
kompanii

- Luure
- Miinipildujad (9x120 mm)
- Tankitõrje reserv
- Õhutõrjerühm
- Miinipildujad (3x81 mm)
- Tankitõrjerühm
- Pioneerid
- Miinipildujad (3x81 mm)
- Miinipildujad (6x60 mm)
- Tankitõrjerühm
- Suurtüki- ja õhutõrjeradar
- Suurtükid (8x155 mm)
- lähimaadroon
(mehitamata õhuk)

2
3
4
5

Toetuskompanii

ISTAR

Logistika

Kaugluure

Mobilisatsioon

Skautluure

Tsiviilkaitse

Inimluure

Infooperatsioonid

Tehniline luure
(keskmaadroon)

Kaitseliidu
võitlusgrupp
- Luure
- Miinipilduja (1x60 mm)
- Taniktõrjemeeskond
- Õhutõrjemeeskond
- Isetehtud lõhkeseadete
meeskond
- Snaiper

Side/IT
- Radar
- MLRS

Naiskodukaitse arengukava perioodiks 2010–2013, 2010, lk 7 (http://www.naiskodukaitse.ee/sisu/264_1178_4_Arengukava_
allalaadimiseks.pdf).
Naiskodukaitse põhikiri, 2011. Peatükk I ja II (http://www.naiskodukaitse.ee/Naiskodukaitse_pohikiri_11.htm).
Naiskodukaitse arengukava perioodiks 2010–2013, 2010, lk 15 (http://www.naiskodukaitse.ee/sisu/264_1178_4_Arengukava_
allalaadimiseks.pdf).
Kaitseväe reserv 2011. Kaitseringkonnad (http://www.mil.ee/reserv/?s=ringkonnad).
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Selles mudelis ei ole kaitseringkonna staabi enda
alluvuses suurtükipataljone, sest nende mobiilsus
ja seega toetusvõimekus üle kaitseringkonna territooriumi on rohkem kui küsitav (pigem on suurtükkidest rohkem kasu pataljoni lahingugrupi juures
orgaaniliselt). Tulevikus võiks kaitseringkonna
staabi alluvusse planeerida raketisüsteemid,6 mille
tuleulatus oleks kiirelt rakendatav üle suurema osa
kaitseringkonna vastutusala kõigi pataljonide toetuseks otsustavates lahingutes.
Kaitseringkonna manööverüksused võiksid
lihtsustatult jaguneda kaheks (joonisel rohelisega):
pataljoni lahingugrupid ja Kaitseliidu võitlusgrupid, kellel on samade eesmärkide raames suhteliselt erinevad ülesanded ja meetodid. Kuigi kehtiv
kaitseväe ülesehitus terve Eesti peale näeb ette
maakaitseüksustena viit maakaitsepataljoni, nelja
maakaitsekompaniid, kuutteist kohaliku kaitse
allüksust (võitlusgruppi) ning lahingu- ja tagalatoetusüksusi,7 ei ole mõistlik ennast sellega piirata
(see oleks üks sellistest isepõhjustatud piirangutest, mis ei ole ratsionaalne ega eesmärgipärane).
Suund tuleks võtta siiski nii mitme pataljoni lahingugrupi ja võitlusgrupi loomisele, kui on võimalik
ja vajalik. Antud mudelis ei esine eraldiseisvaid
maakaitse- või sisekaitsekompaniisid, sest nende
eesmärk ja otstarbekus sellisel kujul juba kehtivas
mudelis on suhteliselt küsitav.8 Oluliste objektide
kaitse oma tagalas on suuremas osas selgelt seotud
tsiviilinfrastruktuuri toimimise nõudega, seega
peaksid vastavad kaitseüksused olema selge osa
tsiviilkaitsesüsteemist, mitte asi omaette. Kas selleks on vaja moodustada terveid kompaniisid või
piisab vastavatest meeskondadest, peab selguma
iga konkreetse piirkonna ohualalüüsist.
Kaitseringkonna pataljoni lahingugrupp
võiks koosneda kaht liiki manööverkompaniidest:
reservväelaste mehitatud kaitsekompaniidest ja
kaitseliitlastest koosnevatest ründekompaniidest.
Pataljoni juhtkond ja staap koosnevad peamiselt
pikka aega tegevteenistuses olnud kaitseväelastest, kellel on läbitud nii vastava taseme koolitused kui ka piisav rahuaegne praktika (sh Kaitseliidus). Selliseid pataljone on mõistlik formeerida ja
õppekogunemistel kokku harjutada nii palju kui
võimalik, püüdes alati säilitada üksuste ühtsuse
põhimõtet. Jällegi ei ole mõistlik iseennast piirata
konkreetsete pataljonide arvuga,9 vaid väge tuleb
planeerida ja treenida kogu saadaoleva inimres-

sursi ulatuses. (NB! Tuleb arvestada ka selliste
meeste ja naiste kaasamise ning varustamisega,
kes ei ole ajateenistust läbinud, kuid on täis tahet
oma kodumaad kaitsta.)
Reservväelastest kaitsekompaniid on peamiselt
treenitud kaitse- ja viivituslahingute pidamiseks
(siiski erinevatel suundadel, mitte vaid taandudes).
Kuna ajateenistus ja reservõppekogunemised ei
anna piisavalt võimalust pidevateks drillideks, mis
on vajalikud just ründavate operatsioonide sooritamiseks, peaksid need kompaniid täitma peamiselt
staatilisemaid ülesandeid. Seejuures on pearõhk
kompanii operatsioonidel pataljoni lahingugrupi
raamistikus. Nende üksuste peamine ülesanne on
aeglustada ja vastavalt suunata vastase manööverüksusi. Siiski on nad treenitud ka ründavateks operatsioonideks, kui selleks tekib vajadus ja võimalus.
Selliste kompaniide juhtkonnad peaksid olema
koostatud tegevteenistujate (või pikemat aega
teenistuses olnud kaitseväelaste) baasil. Kompanii
koosseisu püütakse hoida võimalikult püsivana,
et õppekogunemiste abil tekiks tõeline usaldus
allüksuse liikmete vahel ja ka tegelikult toimuksid
arengud parema lahinguvõime suunas. Ka on neile
õpetatud sissitegevuse baasoskusi, niipalju, kuivõrd
väljaõppe aeg on seda võimaldanud.
Kaitseliidu ründekompaniid10 on mõeldud peamiselt ründava iseloomuga lahinguteks. Nad on
treenitud rühma operatsioonideks nii iseseisvalt
kui ka kompanii koosseisus. Peamised lahingulised
tegevused oleksid tulevaritsused, vasturünnakud,
luurepatrullid jms pataljoni lahingugrupi võitlusalas. Oma tegevusega loovad just need kompaniid
360 kraadi ulatuses võitlustandri ümber vastase
üksuse, lõikavad ära reservid ja hävitavad vahetud
toetuselemendid. Kaitseliidu kompaniid peavad
olema väga liikuvad, olles samas võimelised hajuma
algosadeks ja koonduma enne lahingukontakti teravateks rusikateks, mis sooritavad valusaid torkeid
vastasele külgedelt ja tagant. Siiski ei ole reaalne
neid üksusi kaitsta tugevama soomusega (mis
omakorda hakkaks vähendama nende mobiilsust
ja varjatust enne kontakti), mistõttu saavad nende
torked olla lühiajalised, vastast rohkem häirivad
ja kurnavad kui otsustavalt hävitavad. Oluliseks
tingimuseks lahingupildis muutub nende löökide
paljusus ja suhteline samaaegsus, mis võtavadki
vastaselt võimaluse liikuda ja võidelda tema soovitud ühel suunal.11

6
7
8

Sõjalise kaitse arengukava, lk 5, 6 (http://www.kaitseliit.ee/static/ﬁles/2009-02-11_Sojalise_kaitse_arengukava_seletav_osa%5B1%5D.pdf).
Eesti kaitsevägi 2011. Kaitseväe ülesehitus (http://www.mil.ee/?menu=kaitsevagi&sisu=kvulesehitus).
Sõjalise kaitse arengukava, lk 9. Jääb arusaamatuks, mis on nende kompaniide tegelik eesmärk ja milline on nende toimimise süsteem. Kui
selleks on strateegiliste objektide kaitse, nagu on vihjatud sõjalise kaitse arengukavas, tekib hulk küsimusi kas või toetusvõimalustes neile
sellise kaitse tagamise korral: kes määrab, mis on tegelikult oluline, kui kaua objekti hoitakse, kuidas tagatakse, et kaitsjaid ei unustata objekti
kaitsma ja seega kangelaslikult surema, kui oma lahinguväed taanduvad, jne (http://www.kaitseliit.ee/static/ﬁles/2009-02-11_Sojalise_
kaitse_arengukava_seletav_osa%5B1%5D.pdf)?
9 Kaitseväe planeeritud operatiivstruktuur koosneb kuni 16 000 inimesest, täiendusreservis on kuni 30 000 inimest (http://www.mil.ee/
?menu=kaitsevagi&sisu=kvstruktuur).
10 Sõjalise kaitse arengukava lubab loobuda Kaitseliidu baasil suurte ja kohmakate maakaitsepataljonide formeerimisest ning pöörduda tagasi
väiksemate, kompaniisuuruste üksuste juurde, mille mehitamine lähtub Kaitseliidu territoriaalsuse printsiibist: sama piirkonna võitlejad kuuluvad
samasse allüksusesse (lk 9; http://www.kaitseliit.ee/static/ﬁles/2009-02-11_Sojalise_kaitse_arengukava_seletav_osa%5B1%5D.pdf).
11 Sellist võitlusviisi nimetatakse ka swarming tactics. Vt põhjalikumalt Edwards, Sean J. A. 2005. Swarming and the Future of Warfare (http://
www.rand.org/pubs/rgs_dissertations/2005/RAND_RGSD189.pdf).
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Joonis 3. Kolonelleitnant Boris Püssa versioon Kaitseliidu maakaitsekompaniist
(Kaitse Kodu! 4/2004)

MILAN

90 mm
TOITLUSTUS

VARUSTUS

Kaitseliidu allüksused on aasta läbi võimelised
kordades sagedamateks drillideks ja õppusteks
erinevate üksuste tasanditel oma väljaõppenädalavahetustel, mis loobki neist ideaalilähedased üksused sellisteks operatsioonideks. Nii reservväelaste
kompaniide kui ka Kaitseliidu rühmade selline
ühine tegutsemine oleks just vastav manööversõja
ühele põhinõudele, mis muudab vastasele täiesti
arusaamatuks, millise lahinguliigiga ta parasjagu
seotud on – on selleks võitlus kaitse või rünnaku
vastu. Vaatamata võimalikule väikesele füüsilisele
kahjule on selline tegutsemismoodus suureks
koormuseks vastase moraalile, sest rünnak võib
tulla igal ajal ja igast suunast. Võimatu on keskendada oma jõude läbimurdeks, et saavutada seatud
eesmärke. Kaitseliidu üksustel on ka võimalus ja
kohustus omandada tugevad sissioskused, olles
valmis ellu jääma ka olukorras, kui üksus on oma
väest täielikult ära lõigatud. Lahingutegevuste
osas tuleks eeskuju võtta Saksa rünnakrühmade
(Sturmtruppen) taktikast Esimese maailmasõja ajal
ja neid lähenemisi edasi arendada.12 Ründekompaniide juhtkonnad peaksid moodustuma peamiselt
Kaitseliidu malevate vastavate pädevustega tegevteenistujatest, kes juba rahuajal juhivad ja koordineerivad allüksuste väljaõpet ning koostööd.
Ühine lahingupilt koostöös reservväelastest kaitsekompaniidega töötatakse kokku just viimaste
õppekogunemistel.13

Jalavägi (transpordivahenditega)

Varustus

Tankitõrje

Pioneerid

Jalavägi

Miinipildujad

Side

Staap

Meditsiin

Juhtimine ja tagala

Kolonelleitnant Boris Püssa kirjutas 2004. aastal
hästiargumenteeritud analüüsi, miks Kaitseliidu
kompanii lahingugrupid oleksid paremad kui
seniplaneeritud suured ja lohisevad pataljonid. Ta
leidis, et maakaitse iseenesest eeldab palju ja väikesi irregulaarseid üksusi, mitte aga väikest arvu
ja suuri (pataljone). Lisaks rõhutas ta detsentraliseeritult tegutsemise olulisust ja varustuse hoiustamisel varude koondamist suurtesse ladudesse
pidas ta lausa maakaitse ideega vastuolus olevaks
– need peaksid paiknema piisavalt hajutatult
näiteks malevate keskustes.14 Selline kompanii
lahingugrupp on tõepoolest nagu minipataljon
ja võimeline ka täiesti iseseisvalt erinevaid lahinguülesandeid täitma, juhul kui kaitseringkond
on pataljonist ära lõigatud. Joonisel 3 kujutatud
mudelile võiks veel lisada 60 mm miinipildujad
jalaväerühma koosseisu, et tagada rünnakul parim
lähenemisvõimalus vastasele, ja lühimaa õhutõrjemeeskonnad kompanii toetusrühma, mis annavad
tõhusa kaitse vastase õhuvahendite vastu.
Kaitseliidu võitlusgrupid on selles visioonis
mõnes mõttes eristaatuses. Alludes küll formaalselt kaitseringkonna staabile, ei ole nad siiski
mõeldud otseselt kasutamiseks võitluseks vastase
regulaarvägede vastu rindelahingus. Vastavate
sidesüsteemide olemasolul toetavad nad igas
mõttes kaitseringkonna ülema ja pataljonide üle-

12 Gudmundsson, Bruce I. 1995. Stormtroop Tactics: Innovation in the German Army, 1914–1918. London & Prager: Westport. Dr Gudmundsoni
raamat on väidetavalt parim ajalooline ülevaade sellest, kuidas Saksa sõjapidamistaktika sel perioodil arenes ja realiseerus.
13 Kaitseväe reserv 2011. Õppekogunemised (http://www.mil.ee/reserv/?s=kogunemised).
14 Püssa, Boris 2004. Territoriaalkaitse: Kompanii lahingugrupid versus pataljon. Kaitse Kodu! 4, lk 25–27. Tema versioonis koosneks selline
kompanii näiteks nelja jalaväerühma olemasolul kokku ligi 230 võitlejast.
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mate plaane seal, kus viimastel vaja, kuid võitlusgruppide kõige olulisem vastutus on siiski vastase
poolt hõivatud alal aktiivse sissitegevuse pidev
läbiviimine, rünnates toetussüsteeme ja kurnates
selle abil vastase manööverüksuste lahinguvõimet.
Märksõnad, mis kõige paremini iseloomustaksid
võitlusgruppe, oleksid maksimaalne iseseisvus,
loovus, enesedistsipliin, ellujäämisoskused oma
vägede toetuseta ja vastupanuliikumise organiseerimine ka tsiviilelanikkonna hulgas. Võitlusgruppide doktriini ja soovitusliku koosseisu kohta saab
lugeda põhjalikumalt eelnenud artiklitest.15
Eelkirjeldatud Kaitseliidu lahingukomponendid
oleksid tõenäoliselt rohkem mõtestatud, lihtsad
aru saada, realistlikud ja ka territoriaalsuse printsiipi arvestavad, nagu Kaitseliidu arengukava
soovib näha.16 Samuti võimaldab selline pädevuste
jaotus koos vajaliku väljaõppega liikuda detsentraliseeritud juhtimise, omaalgatuse ja vast kõige olulisema – kaitseliitlaste endi initsiatiivi – suunas.17
Lisaks peaksid sellised pataljoni lahingugrupid
olema suutelised minema üle täielikule sissitegevusele nii hajutatult kui ka soodsate olude tekkimisel
jällegi koondatult. Üks parimaid õppevahendeid
ja alusmaterjale sellise sõjapidamise valdkonnas
mõttetegevuse arendamiseks on Šveitsi majori

Joonis 4. Kaitseringkonna üksuste hübriidlahingu
põhimõtteline mudel. Lahinguplaani olulisimad
osad on ajastatus, ohutud sektorid, tegevuste
tempo, informatsiooni edastamine ning ettevalmistatud logistika ja tegevuse plaanid vastase
tagalasse lõksujäämisel
Reservkompanii

Kaitseliidu rühmad

Kaitseliidu võitlusgrupp

Hans von Dachi käsiraamat „Totaalne vastupanu“.18
Sissitegevuse tehnikate arendamiseks tuleb kindlasti märkida ka Alfred Käärmanni praktilisi ajaloolisi näpunäiteid „Metsavenna käsiraamatus“.19
Mehhaniseeritud jalaväebrigaad(id)
„Arengukava kohaselt toimub mehhaniseeritud
üksuste väljaarendamine brigaadi koosseisus järgmise aastakümne jooksul. See saab toimuma kas
tankide või jalaväe lahingumasinate hankimise
ning vastava üksuse väljaõpetamise läbi. Kokkuvõttes tagab mehhaniseeritus jalaväebrigaadile
parema kaitstuse, suurema tulejõu ning mobiilsuse
lahinguväljal. [...] See, kas mehhaniseeritud üksuse
moodustamine teostatakse tankide või jalaväe
lahingumasinate hankimise läbi, otsustatakse
täiendava analüüsi käigus.“20
Tundub, et tänaseks on vastav analüüs tehtud, sest
avalikkusele on teada antud tankide, nimelt ca 50
Leopard 2A4 hankimise soovist kaitseväele.21 Ühel
mehhaniseeritud brigaadil ei ole ülekaaluka vastase vastu kui iganes heade soomusmasinate või
tankidega siiski tavalahingus suurt lootust. Lahingupidamise rusikareeglid, nagu minimaalselt kolm
ühe vastu rünnakul, jäävad kehtima, kui ei ole
olulisi lisavõimeid, üllatusmomenti ega sõjaõnne.
Just tankid ja soomukid teedel ja avatud maastikul on vastase ootustele ning treeningule kõige
soovitumad sihtmärgid. Need on selgelt eristuvad,
piisavalt aeglased ja ka nende hävitamine kalli laskemoonaga on majanduslikult õigustatud.
Siiski on soomusvõimekusest kasu, kui neid kasutada just mittetavapäraselt ehk viisil, kuidas vastane
ei taha nendega võidelda. Selle mõtte selgitamiseks
tuleb kuulata klassikuid. Prantsuse kindral Andrè
Beaufre on märkinud, et strateegilisel lähenemisel
probleemile on vaja alati kaaluda kaht erinevat,
kuid võrdselt olulist komponenti: otsustavat lööki ja
ettevalmistavat manöövrit, mis võimaldab otsustavat
lööki.22 Otsustav (ehk lõplikult purustav) löök tuleb
alati anda vastase kriitiliste haavatavuste (critical
vulnerability) vastu. Kriitiline haavatavus võib esineda nii vastase võimes kui ka ajas ja teatud maastikukohas. See on olukord, kus vastane ei ole valmis
kas füüsiliselt, vaimselt või moraalselt teda tabanud
rünnakule edukalt vastu seisma. Otsustav löök on
aga võimalik vaid siis, kui ettevalmistav manööver
on tekitanud kriitilise haavatavuse (nii vastast
kujundades kui ka tema manöövrit blokeerides) ja
loonud sellega vastavad tingimused, samas säästes
piisavalt oma jõudu otsustavaks löögiks.

15 Toomse, Rene 2010. Kaitseliidu võitlusgruppide doktriini selgitus ja projekt. Kaitse Kodu! 8, lk 33–38 ja Toomse, Rene & Plaser, Martin 2009.
Luure kui pusle II: Kaitseliidu võitlusgrupid on paiksed eksperdid. Kaitse Kodu! 1, lk 14–18.
16 Kaitseliit. Kaitseliidu arenguteesid (http://www.kaitseliit.ee/index.php?op=body&cat_id=277).
17 Kaitseliit. Kaitseliidu arengukava aastateks 2010–2013, lk 2, 5 (www.kaitseliit.ee/static/ﬁles/2011-02-21_KLAK13KODULEHELE.doc).
18 Dach, Hans von 1965. Total Resistance. Colorado: Paladin Press.
19 Käärmann, Alfred. Metsavenna käsiraamat (http://www.esm.ee/public/projektid/5/index.htm).
20 Sõjalise kaitse arengukava, lk 8 (http://www.kaitseliit.ee/static/ﬁles/2009-02-11_Sojalise_kaitse_arengukava_seletav_osa%5B1%5D.pdf).
21 Vahur, Lauri 2010. Eestlased omandasid Norras tankide ostuks teadmisi. ERR uudised 04.06.2010 (http://uudised.err.ee/index.
php?06206032).
22 Beaufre, Andre 1965. Introduction to Strategy. London: Faber and Faber, lk 34–35.
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Manööversõja ühe alusprintsiibi kohaselt tuleb
vältida võitlust vastase tugevusega, seega tuleks
vältida otsest võitlust tank tanki vastu lagendikel
ja teedel. Sellistes olukordades võidab lõpuks see,
kellel on rohkem tanke. Samas, kui vastase tankid
on suunatud meie soovitud edasiliikumise suunas
või killustatud ümberringi võitluseks kaitseringkondade üksuste agressiivse tegevuse poolt, oleks
tõenäoliselt võimalus teha oma soomusega otsustav sööst ja soovitavalt just suunast, kust vastane
seda ei oota. Võib-olla on selleks just mets või soo?
Kas suhteliselt suur Leopard 2A4 oma 55-tonnise
massi ja pinnasesurvega 830 grammi cm2 kohta23
on parim saadaolev masin üllatavaks manöövriks
meie maastikul, kus juba ligi 20 aastat tagasi jäeti
unarusse pinnasekuivendus? Võib-olla oleks mõistlikum vaadata midagi väiksemat ja kergemat, kuid
sarnase tugevusega? Eesti väe arsenalis on vanadel
aegadel olnud ka tanketid (näiteks Poolas toodetud TKS) ja kerged tankid (näiteks Renault 17),
mis olid kergemad ja mahtusid paremini liikuma
ka metsaoludes.24
Liikudes tagasi sõjapidamise juurde, on oluline
märkida, et selline tugevam soomusrusikas peaks
olema lausa strateegiline ja operatsiooniline reserv,
mida rakendatakse ainult kriitilistes lahingutes.
Seega ei saa brigaadile anda kindlat ja püsivat
vastutusala, sest sellisel juhul ei ole võimalik tema
kiire kasutamine otsustavates lahingutes. Samuti
tuleb vältida brigaadi ja isegi pataljonide kui tervikute koos liikumist ning kooshoidmist enne
otsustavat sööstu vastase rivistusse, vähendades
nii jälge liikumisel. Just selliseid suuri üksusi otsivad vastase õhuvägi ja kaudtule sihitajad. Sisuliselt
23
24
25
26

peaks brigaad olema treenitud liikuma ja paiknema
maksimaalselt hajutatult (näiteks rühmasuuruste
üksustena), mis koondub suuremaks üksuseks käigult ja vahetult enne otsustavat lööki. Olles purustava löögi sooritanud, peab brigaad jällegi hajuma,
et vältida vastase reservide vastulööki.
Kuna soomusmasinad vajavad rohkelt kütust ja
laskemoona, oleks oluline valmistada juba rahuajal
ette vastavad peidikud üle maa võimalikes otsustavate lahingute paikades, et kiirendada varustamist
ja vältida liigset sõltuvust kergelt haavatavatest
järelvedudest. Selline logistikamudel võimaldab
hoida brigaadi lahingutegevuse tempo tunduvalt
kiirema vastase vägede omast, kelle varustamine
toimub paratamatult maad mööda, olles samas
võitlusgruppide ja kaitseringkonna pataljonide
pideva ahistamise all.
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Oluline on meeles pidada, et just sellises järjekorras tuleb nii strateegiat kui ka lahingut planeerida
– alustades soovitud lõpp-eesmärgist (desired end
state). Kuidas saavad meie relvasüsteemid väikseimate kaotustega vastase purustada? Milline
manööver asetab vastase kõige ebameeldivasse
olukorda? Kes ja kuidas sooritavad selle ettevalmistava manöövri, säästes samal ajal otsustavat
lööki sooritavat üksust (peaüksust) otsustavasse
lahingusse minekuni? Kuidas saavutada peaüksuse
märkamatu liikumine lähtepositsioonile ja tagada
kõige halvem üllatus vastasele meile kõige õigemal
ajahetkel? Millised relvasüsteemid (soomusmasinad, tankid või äkki hoopis midagi muud?) suudavad teha nii eelnevat kui ka piisava tulejõuga
hävitada vastase otsustavas lahingus? Need, kuid
loomulikult mitte ammendavad küsimused oleksid
olulised arutleda ammu enne hangitava tehnika
nimetamist.

Kuigi arengukava keskendub brigaadile ainsuse
vormis, võiks kaugemas tulevikus arvestada ka teise
brigaadi loomise vajadusega. Sellisel juhul suureneks
reageerimiskiirus erinevatel operatiivsuundadel ja
alati oleks võimalus säilitada strateegilist reservi,
mille puudumine (ja ka jäiga operatiivplaani järgimine, mis põhines valedel eeldustel) maksis hävitavalt kätte näiteks prantslastele 1940. aasta mais.25

Kokkuvõte
Selles osas said käsitletud peamised juhtimissüsteemid ja väed füüsiliseks võitluseks, mis võtsid
arvesse eeldusi vastase kohta ning pakkusid
mudeli, kuidas vastane võitlust endaga mingil
juhul näha ei soovi. Kindlasti ei ole eelnev mudel
täiuslik, vaid vajab edasist mõttearendust ja sõjamänge. Siiski oleks soovitatav poliitikategijatel ja
kõrgemal juhtkonnal revideerida oma seisukohti
vägede rõhuasetuste ning toetuse üle.26 Igal juhul
tuleb esile Kaitseliidu määravam roll aktiivses
sõjapidamises, mis erineb klassikalisest ja iganenud laup lauba vastu taktikast. Selliseid sõdu ei ole
väiksem vägi kunagi edukalt suutnud pidada.
Järgmises ja viimases osas tulevad vaatluse alla
eriüksused ning strateegilise, operatsioonilise ja
taktikalise tasandi toetussüsteemid. Samuti saavad
arutletud mõttekohad kodumaise kaitsetööstuse
arendammiseks vastavalt eelkirjeldatud võitlusviisidele nende toetuseks ning üldised põhimõtted
relvastuseks ja varustamiseks vastavalt vägede
iseloomule. Lõpuks, kuid mitte mingil juhul vähemolulisena saab vaadeldud võimalik tsiviilkaitsesüsteemi toimimine ja otstarbekus.

Military Periscope. Leopard 2 Main Battle Tank (http://www.militaryperiscope.com/mdb-smpl/weapons/gcv/tanks/w0001000.shtml).
Noormets, Tiit & Õun, Mati 1999. Eesti soomusmasinad: Soomusautod ja tankid. Tallinn: Tammiskilp, lk 45–64.
Guderian, Heinz 2009. Ühe sõduri mälestused. Tallinn: Olion, lk 94, 95.
Marran, Mikk 2011. Kolm riigikaitselist mõttemalli muutust. Tsitaat artiklist: „Eesti kaitsevägi koosneb nii ajateenistuse läbinud
reservarmeest kui ka elukutselistest, kusjuures vajadusel lähevad kaitseväe koosseisu ka sõjaliste ülesannetega Kaitseliidu vabatahtlikud.“
Selline seisukoht kaitseministeeriumi kantsleri poolt seab juba alguses küsitavad eeldused Kaitseliidule rõhu asetamise võimalustest
ja tuleks juba ainuüksi seetõttu üle vaadata. Kaitseliit on suure tõenäosusega esimesena lahingutes, ammu enne, kui mobiliseeritakse
tavareservväelased. Samuti saab Kaitseliidust suurim koormuse kandja kogu sõjategevuses Eestit kaitstes (http://riigikaitse.lehed.
ee/2011/02/22/kolm-riigikaitselist-mottemalli-muutust/).
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Väikesekaliibrilise snaiprirelva
kasutamine väljaõppes
MIHKEL RABA

A

meeriklastel on mõiste trigger time, mis
tähendab tiirus relva taga veedetud aega ja
kulutatud padruneid. Olukorras, kus .308
Lapua täpsuspadrun maksab poolteist eurot ja
.338LM täpsuspadrun kuni 7 eurot, on mõistetav,
et laskeharjutusi ei saa teha piisavalt. Lisaks jääb
mõnigi laskeharjutus tegemata .338LM ohualadele
mittevastavate tiirude tõttu.
Trainer – väikesekaliibriline snaiprirelv

Esiplaanil on
modiﬁtseeritud
väikesekaliibriline
.22lr treeningurelv. Tagaplaanil
on snaiprirelv
TRG 42, mida
kasutab ka Eesti
kaitsevägi

Probleemid pole tundmatud ka rikkamates riikides
ja neile on ka lahendus leitud. Lahenduseks on trainer – väiksekaliibriline snaiprirelv. Trainer on sama
sihiku, sama laadi ja sama harkjalaga välimuselt
tõelisele snaipripüssile äravahetamiseni sarnane
ja sama ergonoomikaga relv. Lasketreeninguid
maksimumilähedastel distantsidel erinevates välioludes põhirelvaga ei asenda miski, samas baaslaskeoskust, tuule määramist, stressilaskmist,
erinevatest asenditest laskmist ja muid harjutusi
saab praktiseerida väikesekaliibrilisest vintpüssist
suhteliselt edukalt. Odavam laskemoon (8–25
senti tükk) annab võimaluse lisaks tavalistele laskeoskusele treenida laskmist näiteks teisest õlast,
istudes, põlvelt, erinevatelt tugedelt ja rajatistelt.
Kõige selle eelduseks on õige treeningurelva
omamine. Ideaaljuhul peaks .22lr vintpüss olema
modifitseeritud nii, et laad on tehtud täpselt samasugune ja sama raske nagu tõelisel relval. Tänapäeval on see õnneks plastikust freesitav nii, et

esmapilgul vahet ei märka. Sama kehtib ka optilise
sihiku kohta. Selleks, et tegevus oleks mõtestatud,
peab niitristik olema sama, tornid koheselt keeratavad, torniparandused meetermõõdustikus ja
klikid tegema seda, mida neilt eeldatakse.

Kuidas õpperelva saada?
Meie oludes on kaks teed tooriku valimiseks.
Esimene ja odavam võimalus on leida nõukogudeaegne ühelasuline spordipüss. Üsna heas korras
ja piisava täpsusega eksemplare on olnud müügis
hinnaga alla 100 euro. Vene spordirelva kasutades
peab arvestama üsna paljude töödega, et saada hea
tulemus. Kõigepealt tuleb eemaldada raudsihikud,
paigaldada lukukoja peale kaldnurga all (20–30
MOA) Picatinny (MIL-STD-1913) siin. Seejärel
tuleb tellida uus laad või kohendada olemasolevat.
Ideaalis tuleks see lasta freesida plastikust – saab
ilmastikukindla ja tõelise snaipripüssi omaga täpselt samasuguse. Minimaalselt tuleb tegelda põsetoe ja harkjala kinnitusega.
Nagu tavaliselt, on igal asjal ka varjuküljed. Vanad
ühelasulised on küll täpsed ja odavad, kuid tihtipeale on relvaraud raskem kui näiteks TRG 42 oma.
Samuti on üsna tülikas toppida väikest padrunit
padrunipessa, sest need püssid pole tehtud optilise
sihikuga laskmiseks. Arvestama peab ka asjaolu, et
päästik võib olla liiga kerge, ent eesmärk on saavutada lahingurelvale sarnane tunnetus.
Alternatiiv ühelasulistele püssidele on tänapäevased salvest laetavad kvaliteetsed poltlukuga
väikesekaliibrilised. Valikut tehes peab arvestama
täpsuse ja sellega, et tegemist oleks laialt levinud
relvaga, sest siis võib olla kindel sihikukinnituste
jms osade saadavuses siinpool ookeani. Sobilikes
relvadeks on CZ, Anschütz, Sako Quad Varmint
ja raske rauaga mudelid. Anschützi ja Sako puhul
võib teatud juhtudel laad piisavalt lahingurelvale
sarnaneda (nt Sako Quad Heavy Barrel ja Tikka
T3 Tactical on väga sarnased) ning tegelema peab
ainult harkjalaadapteri või põsetoega. Kõigil neil
relvadel on 11 mm sihikukinnitussiin, millele on
saadaval 20 MOA kaldnurgaga Picatinny siiniks
üleminekuid.

Pisut teavet
Nagu öeldud, nõukogudeaegse ühelasulise saab
küll odavalt kätte, aga kohe sellega harjutama
hakata ei saa. Eesti Kaitsetööstuse Liitu kuuluv
ettevõte Nordic Armory OÜ on aidanud raudsihi40
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Mõned riigid, kellel sõjakogemust omajagu, on
.22lr optikaga relva kasutanud rohkem kui treeninguks. Iisraeli kaitsejõud (IDF) kasutasid Rugeri
10/22 täissummutatud püssi palestiinlaste massirahutustel aktivistide neutraliseerimiseks. Kui

selgus, et kuna seda kaliibrit ei peetud ohtlikuks,
muutus kividega loopijate tulistamine koos kaasnenud surmadega liiga massiliseks, nende relvade
kasutamine lõpetati. Meie idanaabrid on tšetšeenide käest õppinud ja võtnud relvastusse SV-99nimelise .22lr snaiprirelva.
Nagu kõik uus on hästi unustatud vana, on seda ka
väikekaliibrilise püssiga harjutamine. Padrun ise
pärineb aastast 1887.
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kute eemaldamisel ja Picatinny siini paigaldamisel
ning sealt on pärit ka TRG harkjala kinnitamiseks
sobivad adapterid. Põsetoeks sobib hästi samas
ettevõttes valmistatud M14TP2 põsetugi.

E

esti Snaiprigildi MTÜ korraldas 30. aprillil
koostöös Kaitseliidu Viru malevaga Rutjal
snaiprivõistluse .22lr snaiperpüssidest.
Võistlusel osalejad olid valdavalt läbinud täpsuslaskuri erialakursuse.
Võistlusel kasutatud relvastus ja varustus teeks
kadedaks nii mõnegi riikliku struktuuri. Osa
püsse oli varustatud TRG harkjala ning 72 mm
Hensoldti sihikuga. Kauguste mõõtmiseks kasutatavad laserid olid Steiner 10x50 LRF ja Newcon
3000 LRB 3000. Et seda tüüpi võistlusi ei ole peale
ühe testvõistluse korraldatud, oli kõigil soovijatel
võimalik kasutada korraldajate antud tipptasemel
relva ja laserkaugusmõõtjat. Kuigi esmapilgul võib
tunduda, et tegemist oli mängupüssist laskmise
võistlusega, siis tegelikult see nii ei olnud. Et teha
210 m kaugusel .22lr padruniga tuulise ilmaga pealaske, on vaja väga head ballistilist tabelit ja tuule
lugemise oskust. Olukord on võrreldav .308 padruni kilomeetri kaugusele laskmisega, mida keegi
liiga lihtsaks ei pea. Lisaks tuli võistlusel kasutada
erinevaid laskeasendeid, lasta mitte liiga pika ajapiiranguga ja leida loodusesse peidetud märke.

Võistlusharjutused

Rutjal võisteldi „taktikalises täpitoksimises“
HARJUTUS 1
Laskmine 50 m distantsilt Know Your Limits’i tüüpi sihtmärki. See on A4 paberilehele trükitud märkleht, millel on
üksteisest piisava vahega eraldatud väheneva diameetriga ringid. Iga ringi laskmiseks on üks lask. Alustatakse
suurimast ringist ja liigutakse edasi järjest väiksemaid
ringe lastes. Ringi mõõtmete vähenedes suureneb ringi
eest antav punktide hulk. Punktid summeeritakse. Samas
võib harjutuse igal hetkel lõpetada ja võtta välja punktide summa, mis on ringide laskmisest saadud. Kui laskur
aga otsustab lasta järgmist ringi ja eksib, saab ta kogu
harjutuse eest nulli. Seega pole selle harjutuse raskus
laskmises, vaid psüühilises valmisolekus. Enamik laskureid sai selle harjutuse eest nulli, v.a kindla peale minejad,
kuigi tavaoludes oleksid kõik olnud võimelised paremini
laskma.

HARJUTUS 2
Liivaväljale 80–135 m kaugusele oli pandud 17 metallmärki, väiksemad 6x5 cm ja suuremad 9x5 cm. Kui võistlejad tulejoonele tulid, küsisid nad imestunult, mida lasta
tuleb, sest palja silmaga neid märke näha ei olnud. Iga
märgi laskmiseks tohtis teha kuni kaks lasku. Märgid tuli
leida, enne märgi laskmist öelda kohtunikule, millist märki
lastakse, ja siis lasta. Harjutus nõudis väga head ballistilist tabelit, sest 80 ja 135 meetri vahet täiskaliibriga ei
märkaks, .22lr puhul aga tähendab viiemeetrine kaugusviga selliste märkide sihtimisel kindlat möödalasku.

HARJUTUS 3
Laskmine punkrist. Punkri kitsast avast avanevale maastikule oli peidetud 6 rohelist peakuju märki. Märkide leidmiseks, kauguste mõõtmiseks ja laskude sooritamiseks
oli aega 8 minutit. Iga märgi suunas tohtis teha ühe lasu.

HARJUTUS 4

Hetk võistluselt. Laskur sooritamas lasku toelt väikesekaliibrilise relvaga
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Otsi-ja-lase tüüpi harjutus. Paarikümnemeetriste vahedega oli looduses neli ohutuslindiga märgistatud laskekohta, igaühes tuli leida ja lasta neli peidetud peakujulist
märki, mis asusid 50–210 m kaugusel. 16 märgi leidmiseks, kauguse mõõtmiseks, laskmiseks ja punktist punkti
liikumiseks oli aega 25 minutit, iga märgi suunas tohtis
teha ainult ühe lasu. Ainult ühes punktis oli võimalik kohandada lamades laskeasendit, ülejäänud punktides tuli
lasta kas põlvelt või istudes või kasutada laskmiskeppe.
Võitja tabas edukalt ka kõige kaugemad märgid. See harjutus tuletas meelde, et päriselus ei saa märki lasta vaid
mugavates tiirutingimustes.
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Hea tahte saadik Madis Milling
soovitab vaadata oma kapsaaiast
kaugemale
Tänavune, 2011. aasta on Euroopa Liidu
vabatahtliku tegevuse aasta. Madis Milling on
üks Eesti vabatahtliku tegevuse aasta hea tahte
saadikutest, kelle sõnul on vabatahtliku tegevuse
olulisimateks märksõnadeks missioonitunne ja
järjepidevus.

GETTER LUKJANOV
Sina ja Eva Truuverk olete Eesti vabatahtliku
tegevuse aasta hea tahte saadikud ehk patroonid. Kuidas sa selleks said?
Ma ei tea täpselt, mis olid need valikukriteeriumid,
aga ühel päeval helises mul telefon ja ettepanek
tuli. Mõtlesin hetke ja nõustusin. Ega see minu
elus midagi väga erilist ole, mina teen ikka omi
asju endistviisi edasi. Eks sel ole rohkem esindusfunktsioon koos mõnede lisategevustega.

Euroopa vabatahtlike aasta vältel
kohtab vabatahtlike
tegevuse tutvustajaid siin ja seal
avalikus ruumis

Mis on need igapäevased asjad, mille tegemist
sa jätkad?
Kui nüüd rääkida minu vabatahtliku tegevuse
poole pealt, siis erinevalt Eva Truuverkist [kes on
saanud tuntuks kodanikuliikumise „Teeme ära!“
ühe eestvedajana] on minu tegemised militaarse
suunaga. Olen vabatahtlik kaitseliitlane ja riigikaitseõpetaja.

Kuidas sai sinu vabatahtlik tegevus alguse?
Kust tuli ilma rahata töö tegemise mõte?
See definitsioon ei meeldi mulle. Jah, me saame
seda defineerida ka kui ilma rahata töö tegemist.
Aga miks peab seda üldse nimetama tööks? Kui
inimene tegeleb millegagi, mis talle meeldib, siis
seda ei pea ju tingimata defineerima sõnaga töö.
Vabatahtlikult tegutsema motiveerivad väga
paljud asjad, mitte see, et teen tööd ilma rahata.
See on minu silmis natuke „maiguga“ väljend. Aga
mis Kaitseliitu puutub, siis seal olen aastast 1990.
Võib-olla on asi geenides – ka minu vanaisa oli kaitseliitlane. Ma olin üsna väike, umbes 13-aastane,
kui leidsin hulgaliselt tol ajal keelatud ja peidetud
raamatuid, tänu millele olin suhteliselt fakti- ja
ajalooteadlik. Ning kui Kaitseliit taasasustati, oligi
loogiline jätk sellega liituda. Kõik ülejäänu – Erna
Seltsi tegevus, riigikaitse õpetamine ja muud projektid – on sellega loogiliselt seotud.
Mida vabatahtlik tegevus sulle annab?
Igasugune meeldiv tegevus annab tasakaalu ja
hingerahu. Mitte alati, aga pahatihti tuleb tööd
tehes ehk raha teenides teha midagi, mis väga ei
meeldi. Aga kõik vabatahtliku tegevuse nüansid
on hingerahuks ja „kõvaketta“ puhastamiseks.
Loomulikult võib tööst puhata ka kodus diivanil
lesides, aga kõik oleneb inimtüübist – ma ei ole
lihtsalt vedeleja. Mis puutub Kaitseliitu, siis see on
kardinaalselt teine maailm. Meelelahutusmaailmas
ei tea kunagi, kes võib sulle auku kaevata, aga Kaitseliiduga metsas olles võin täielikult usaldada enda
kõrval olevat inimest, kellest ma tihti tean vaid
perekonnanime ja sedagi vaid seetõttu, et see on
kirjutatud tema vormil olevale nimesildile. Samas
on see teatrimaailmaga ühilduv – nii lahingus kui
ka laval kehtib reegel: kohane ja improviseeri.
Miks mitte teha vabatahtlikust tegevusest oma
igapäevatöö?
Mult on korduvalt küsitud, kas ma pole tahtnud
hakata elukutseliseks kaitseliitlaseks. See on
oskuste, vajaduste ja prioriteedide küsimus. Ma
olen eelkõige näitleja, selle kõrvalharud on raadio
ja televisioon, vabatahtlik tegevus on lisategevus.
Mis hobid sul veel on?
Ega hobideks palju aega jäägi. Kui tekibki vaba
aega, mil ma ei ole tööl ega tegele vabatahtlikuna,
siis neid hetki ma naudin ja loen. Riiulis on mõnigi
raamat, mis ootab lugemist, aga mul pole olnud
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Eestlased on oma territooriumi mõistes tugevalt
kinni: minu aed on minu hoole all, mis jääb sellest
väljapoole, pole enam minu asi. Vabatahtliku tegevuse üks plussidest on see, et ta harjutab inimesi
vaatama oma kapsaaiast kaugemale. Sellised kõlavad laused, et „tee vabatahtlikku tööd ja muuda
maailma“, on minu meelest natuke õõnsad, aga
iseennast muuta ei keela ju keegi.
Iseenda muutmisest algabki ju maailma muutmine.
Täiesti. See on mõtteviisi küsimus.
On meil vabatahtlik tegevus hinnatud?
See hindamine kasvab järjest. Meil on tekkinud
väga palju külaseltse ning kogukonnapõhiseid
ühinguid ja organisatsioone. See liidab, ühendab,
tekitab kollektiivset vastutust. Kui oled naabruskonnaga teinud suure puhastustöö ja korjanud
ära vedelevad autokummid, siis – ma olen kindel
– nendest koristajatest ei viska mitte keegi ise
enam prahti metsa alla.
Kuidas seda mentaliteeti süvendada ja levitada?
Tasapisi. Erinevad üleriigilised kampaaniad aitavad
sellele kaasa. Silmaga visuaalselt nähtav tulemus
polegi nii oluline kui see, et need koristavad pered
ise prahti enam maha ei loobi. Ka nende lapsed ei
tee seda. Me kasvatame rohelisemalt ja vabatahtlikumalt mõtlevat põlvkonda.
Milline on vabatahtlikkus Eestis 20 aasta pärast? Kuhu me liigume?
Ma ei oska öelda, mis me 20 aasta pärast teeme,
aga ma näen siin ka ohtusid. Palju funktsioone,
mis on riigi ülesanded, on võetud üle vabatahtlike
Kaitse Kodu! 4/2011

2011. aasta on Euroopa Liidus vabatahtliku
tegevuse aasta, millega soovitakse ühest
küljest avardada inimeste teadlikkust vabatahtlikust tegevusest ja seda väärtustada,
teisest küljest tugevdada vabatahtlikke
kaasavaid organisatsioone. Eva Truuverk ja
Madis Milling on vabatahtliku tegevuse aasta
hea tahte saadikud ehk patroonid, kelle ülesanne on tutvustada vabatahtlikku tegevust
ja pöörata ühiskonna tähelepanu selle väärtustele.

Vaba tahe

Kuidas hindad praeguste eestlaste arvamust
vabatahtlikust tegevusest?
On üle- ja alareageerimist, inimene on ikkagi oma
eelarvamuste ohver. Põhiargument on, et „mis
vabatahtlik tegevus, kui inimesed on näljas ja neil
pole tööd“. Aga need kriitikud
inu teei teadvusta endale seda, et
vabatahtlik tegevus esiteks
gemised
murrab lahti sellest kodus
on miliistumise ja põdemise ringist.
taarse suunaga.
Teiseks – vabatahtlik tegevus
tähendab uusi kontakte, tut- Olen vabatahtlik
vusi, tegevust. Iial ei või teada, kaitseliitlane ja
millest midagi arenema võib riigikaitseõpetaja.
hakata. Paljud vabatahtlikud
on tööandjad ja kui nad näevad
aktiivset vabatahtlikku, mõistavad nad, et ta oleks
aktiivne ka palgatööl. Eesti on pisike, kõik on
omavahel seotud. Võib-olla avastad ühel päeval, et
oled leidnud vabatahtliku tegevuse kaudu endale
töökoha.

Faktid

selleks aega. Raamatupoodides on veel rohkem
raamatuid, mis ootavad lugemist. Ma teinekord
lausa väldin raamatupoodi sattumist.

poolt. Kas või meie vabatahtlikud pritsimehed ja
abipolitseinikud. Ma hindan neid väga, aga nad
pole siiski elukutselised. Ma ei tahaks, et riik muutuks nii mugavaks, et veeretab järjest asju vabatahtlikele.
Mingil hetkel maksab see kätte?
Kindlasti. Aga milline on järgmine samm? Kui
kõik meie arstid lähevad Soome tööle, kas teeme
siis vabatahtliku valveõdede süsteemi? See kõik on
tore, aga riik ei saa vabatahtlike peale süsteemi üles
ehitada. Riik ei tohi mugavaks muutuda. Inimesed
on ikka eelarvamuse ohvrid ja kui mingile vanatädile öelda „vabatahtlik tegevus“, siis ta kohkub ja
mõtleb Aafrikas aidsihaige imiku süleshoidmisele.
Tegelikult on vabatahtlik tegevus ka see, kui korjad
oma aia tagant plastiktaara ära.
Paljud tegutsevad vabatahtlikult endale tegelikult teadvustamata, et see ongi vabatahtlik
tegevus.
See on sõnastamise ja ka kajastamise asi. Nüüd
jõuame ajakirjanduse juurde. Enamik teeb midagi
vabatahtlikuna, sest neile see
meeldib, neil on missioonitunne
abatahtlivõi nad tajuvad, et annavad oma
kult tepanuse millegi heaks, aga me kõik
gutsema
vajame ju tunnustust ja tänusõnu.
motiveerivad
väga
Paraku kedagi kõrvalt ei huvita, et
külaselts ehitas endale kiige. See paljud asjad, mitte
on asi, millest vabatahtlikud kõige see, et teen tööd
rohkem puudust tunnevad. Me ei
ilma rahata.
lähe vabatahtlikku tegevust tegema
selleks, et õhtul telepildile pääseda,
aga seda on vaja kogu ühiskonna
harimiseks ja teadvustamiseks. Kui tekib pilt, et
kõikjal muudkui tehakse erinevaid asju, annab see
tõuke ka diivanil lösutavale inimesele olla aktiivsem kodanik.

V

Milline on sinu hinnang vabatahtlikule tegevusele Eestis?
Vabatahtlikku tegevust on tehtud juba mõnda aega
ja jäädaksegi tegema, aga tänu suurematele kampaaniatele on seda rohkem teadvustatud. Paraku
on Eestis mentaliteet, et kui sind pole telepildil, siis
pole sind olemas. Mis oleks „Teeme ära!“ olnud ilma
televisioonita? Null. Meedial on suur jõud. Aga mul
on hea meel, et vabatahtlikkus on noorte seas popp.
See mõtteviis on saamas üha populaarsemaks.
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Missioonisõdur jagas kodusaarel kogemusi
HELJA KAPTEIN
Hiidlasest Scoutspataljoni vanemveebel Ivo Pentjärv
(34) käis kodusaare kooliõpilastele ja kaitseliitlastele
kõnelemas oma missioonikogemustest. Vanemveebel Pentjärv liitus rahuvalvajatega 1998. aastal.
Ta on osalenud viiel missioonil: 2000. ja 2002.
aastal Kosovos, 2003–2004 Iraagis, 2007 Iraagis ja
2008–2009 Afganistanis.
Vanemveebel Pentjärve sõnul on rahuvalvajate
tegevusel tohutu vastutus. Sinna ei tohi minna
ükskõiksed inimesed, sest kaalul on teiste inimeste
elud. „Kes rahuvalvajatest ütleb, et ta ei karda, see
valetab,“ kinnitas ta. Tema sõnul peab kartma, sest
muidu muututakse ettevaatamatuks. Sageli arvatakse, et missioon on suur seiklus. „On seiklus, aga
karm seiklus,“ nentis vanemveebel Pentjärv. Tempo
on missioonil olles kogu aeg peal. „Kogu ööpäev
oled lahingutsoonis ja pead kinni pidama reeglitest,“
kinnitas rahuvalvaja. Vähimgi eksimus võib maksta
elu. „Mul pole nii palju sõrmi ja varbaid, kui palju on
reaalses situatsioonis „napilt“ läinud,“ ütles vanemveebel Pentjärv. Missiooni karmust koges ta ise kõige valusamalt 2004.
aastal Iraagis, kui tema sõber, missiooniüksuses Estpla-8 teeninud nooremseersant Andres Nuiamäe astus patrullis olles
isevalmistatud lõhkekehale ja hukkus.
Kohtumisel kaitseliitlaste ja militaarajaloo seltsi liikmega olid kuulajad eelkõige huvitatud varustusest, toidust ja relvadest.
Pentjärve kunagise klassijuhataja Lauka koolist, praeguse karjäärinõustaja Ülle Sooniku korraldatud kohtumisel Kärdla, Lauka
ja Suuremõisa noortega, kes huvituvad sõjaväelase elukutsest, uuriti kõige enam elukutselise sõduri igapäeva elu kohta.
Noormehi huvitasid ka sõduri hakkamasaamine missioonil ning õppimise ja treeningute raskus. Vanemveebel Pentjärv tõdes,
et treeningud on tõepoolest rasked, seetõttu ongi rahuvalvajate ettevalmistus hea. Tema sõnul ongi ränk vedada enda järel
50-kilost kelku, kui turjal on juba 30-kilone seljakott.

Retkelised sõitsid admiral Pitka auks sadakond
kilomeetrit
Kaitseliidu Järva maleva eestvõttel kolmandat aastat korraldatud rattaretkel sõitsid ligi 20 retkelist Järvamaalt pärit
admiral Johan Pitka auks sadakond kilomeetrit.
Retkelised asusid teele varahommikul kell 7 kas Paidest või Türilt, said Väätsal kokku ning sõitsid ühiselt mööda vanu
kruusa- ja metsavaheteid Harjumaale Alansi külla, kus on teadaolevalt admiral Johan Pitka viimne puhkepaik. Nagu kahel
varasemalgi aastal, istutati Pitka mälestuskivi juurde tammepuu, et aastakümnetega võiks sinna kujuneda park Eesti
ühe silmapaistvaima sõjamehe auks.
Tänavuse retke tegi eriliseks end hobiajaloolaseks tituleerinud Valdo Praust,
kes rääkis 50-kilomeetrisele teekonnale
jäänud ajaloolistest paikadest ja sündmustest, samuti ajaloolisest, kohati kuni
1000 aasta vanusest teedevõrgust. Ligi
üheksa tundi väldanud rattaretke pikkus
oli sadakond kilomeetrit.
19. veebruaril Järvamaal Jalgsema külas
sündinud admiral Johan Pitka oli Eesti
Vabadussõja hing, kelle eestvedamisel
loodi Kaitseliit, soomusrongid ja oma
sõjalaevastik. Teadaolevalt hukkus Pitka
1944. aasta septembris Harjumaal Alansi külas. Admirali mälestuseks korraldab
Kaitseliidu Järva malev iga aasta veebruaris ka 20-kilomeetrise rahvamatka
Jalgsemalt Peetrisse.
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saatis telkmantlitel trummeldav vihm
HELJA KAPTEIN

L

akkamatut vihmasadu trotsides asus 14 võistkonda 14. mai hommikul Kärdlast linnulennult umbes 25-kilomeetrisele militaarmatkale „Tihu kevad“. Militaarne võistlusmäng “Tihu
kevad” pole vaid jalutuskäik metsas, see nõuab
maastikul orienteerumise oskust, vastupidavust,
varjatud liikumist ja halva ilm trotsimist. Näiteks
üks võistkond sattus soisesse metsa ja poisid said
kraavis nabani märjaks.

Sõjaväesport

„Tihu kevadet“

Märg on, ja see vastutegevus ka veel
„Teedel liikuda pole lubatud, vastutegevuse mehed
kimbutavad ja trahviminutid muudkui tiksuvad,“
selgitas kaitseliitlane Tõnu Soop, kes seekord
oli ametis kontrollpunktis. Trassil olevas kuues
mehitatud punktis tuli lahendada ülesandeid.
Neljandas kontrollpunktis, umbes poolel teel, tuli
võistkondadel näiteks määrata eseme või objekti
kaugus. „Mõned panevad ikka täitsa metsa,“ ütles
võistlejaid hinnanud Avo Träder.

Savilt ja kolmandaks suutis end orienteeruda võistkond Krit. Viimastel võistkondadel kulus metsas
seiklemisele kolm ja pool tundi rohkem.

Esimestena startinud võisteedel liikuda
konna Vesirotid liikmed Angela
pole lubaVõsur ja Evelyn Tõnurist Läätud, vastunemaalt jõudsid neljandasse
kontrollpunkti
kolmandana. tegevuse mehed
„Oodake, ma vahetan sokke,“ kimbutavad ja
ütles rühmakaaslastele üks
trahviminutid
Läänemaa tüdrukutest. Sõbra
õlale toetudes sai ta enne eda- muudkui tiksuvad,
siliikumist seljakotist kuivad selgitas kaitseliitsokid jalga. Tüdrukute sõnul on lane Tõnu Soop.
Hiiumaa kõige lähem koht peale
oma maakonna, kuhu niisugusele võistlusele tulla. Ja niisugustel retkedel käivad
nad igal aastal. Seekord teenisid nad kokkuvõttes
välja kümnenda koha.

T

Teisena startinud võistkonna liige Monika Raudsepp nentis kontrollpunkti jõudes, et mets oli jube
märg ja liikumist teedel takistas vastutegevus, kuid
liigset väsimust veel ei tunta. „Tänavu on vastutegevus tugevam kui eelmisel aastal,“ tunnustas ta.

Kõige nooremad trassi läbinud võistlejad olid
võistkonnast Metsatallajad. „Ei olnud ränk, väga
lahe oli,“ ütles Suuremõisa kooli neljanda klassi
tüdruk Triin Helimets. Tema sõnul hakkas teekonna lõpuosas väsimus vaevama, aga üldiselt oli
huvitav. Peale 10-aastase Triinu läbisid vapralt
kogu tee ka 12-aastased Mart-Aleks Nittim ja Raili
Utrop. Nendega oli kaasas sama kooli kehalise kasvatuse õpetaja Kristi Heilman. „Järgmisel aastal
osalen kindlasti,“ ütles Triin Helimets, kes oli koos
kaaslastega 12 tundi märjal maastikul rännanud ja
pimedas sihtpunkti jõudnud.

Haapsalu võistkond Vesirotid,
kes esimesena
startis, jõudis
neljandasse
kontrollpunkti
kolmandana

Kaitseliidu Lääne maleva nooreminstruktor Taimo
Juhe ütles, et starti jäi tulemata kaks ja retke katkestas kolm võistkonda. Haapsalu omad näiteks
katkestasid seepärast, et pidid praamile jõudma.
Kaitseliidu Lääne maleva Hiiumaa malevkond
tähistas oma taastamise aastapäeva rännakmatkaga „Tihu kevad“ tänavu juba 12. korda.

„Tihu kevade“ tulemused
Noorim võistleja aasta pärast taas rajal
Esimesena jõudis sihtpunkti kolmandana rajale
läinud võistkond Tammekad, millel kulus teekonna
läbimiseks 20 minutit alla kümne tunni (lõplik aeg
koos karistuspunktidega oli 11.08). Tänu vähestele
karistuspunktidele tuli teisele kohale võistkond
Kaitse Kodu! 4/2011

Koht

Võistkond

Liikmed

I

Tammekad

Kairi Pisa, Jane Tammeveski, Tõno Tammeveski
ja Kalju Tammeveski

II

Savilt

Moonika Raudsepp, Maris Tarning, Ljudmila
Roi ja Marko Kallas

III

Krit

Kaili Tammeveski, Triin Tammeveski, Rasmus
Joorits ja Martin Põldäär
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Sõjaraud

Targa tolmu jälgimissüsteemid
kogusid „Kevadtormil“ luureinfot
Kaitseväe suurõppusel „Kevadtorm“ 2011 kasutati
luureandmete kogumiseks Eestis välja töötatud
targa tolmu tehnoloogiat. OÜ Defendeci loodud
jälgimissüsteem Smartdec oli õppuste käigus
kasutusel kahe meeskonna käes, kes läbisid
eelnevalt seadme käsitsemise lühikoolituse ja
olekute jälgimiseks, tagamaks nende tõrgeteta töö,
võisid seda siis kogu „Kevadtormi” kasutada.
RAILI SOMELAR

E

t Smartdeci seadmed ei vaja hooldust ja akud
kestavad pikalt (ca 400 päeva või enamgi),
võis neid kogu aeg töös hoida ja saada operatiivinfot otse sündmuspaigalt sülearvutisse või
käsiseadmesse. Seadmetega töötanud meeskonnad
andsid pärast tagasisidet, millest selgus, et süsteem
oli vajalik ning aitas kaasa operatiivinformatsiooni
saamisele lahingusituatsioonist. Meeskonnad said
pilte otse sündmuskohalt kogu ööpäeva jooksul ja
tuvastati nii inimeste kui ka autode liikumisi.
Antud tehnoloogiat ja Defendecis valmistatud
seadmeid on testitud varemgi rahvusvahelistel
militaarvõistlustel, näiteks 2010. aastal Erna
retkel, kus nendega jälgiti ja salvestati meeskondade liikumist. Pildimaterjal andis nt võimaluse
vältida luureobjektiga seotud vaidlusi, aga ka
näpunäiteid vastutegevuse paremaks korraldamiseks. Seadmed on mõeldud tsiviilkasutuseks, kuid
kohaldatavad ka militaarvaldkonnale.

Arvutid ja arvutisüsteemid sõjaliste
operatsioonide kontekstis
Tänapäeval on võimalik kasutada arvuteid ka militaarse tegutsemise piirkondades sõjalise võimekuse
parandamiseks. Arvutid võivad olla kasutusel erinevate stsenaariumide matkmiseks ja süsteemide

sõidukite ja relvasüsteemide juhtimiseks, kuid ka
info kogumiseks keskkonnast. Info kogumiseks
kasutatakse tarka tolmu (ehk aurupuru ehk kübemeid), st miniatuurseid traadita side võimaluse
ja autonoomse energiaallikaga arvuteid, mis on
varustatud mitmesuguste sensoritega. See tehnoloogia on kogunud tähtsust viimase aastakümne
jooksul – need lahendused loodi alles käesoleva
sajandi alguses Ameerika Ühendriikides.
Tänapäevaste sensorsüsteemide võimekus ja tundlikkus ületab kaugelt inimvõimeid, pakkudes seega
head täiendust inimese looduslikele sensorsüsteemidele (silmadele ja kõrvadele). Sensorsüsteemidega on võimalik mõõta inimesele tajumatuid
parameetreid, näiteks Maa magnetvälja ja selle
muutumist. Magnetvälja muutumist põhjustavad
mh suured ferriitsest metallist objektid, näiteks
sõidukid, seega on võimalik magnetvälja muutusi
mõõtes avastada liikuvaid sõidukeid.
Võimalik on mõõta sõidukite tekitatud vibratsioone, mida maapind edasi kannab. Sellised sensorid võimaldavad tuvastada sõidukeid neid nägemata ka kauge maa tagant. Kui lisada komplekti
akustiline sensor koos signaalitöötlusalgoritmide
ja etalonsignaalidega, on võimalik tuvastada sõiduki tüüp. Võimalik on pakendada ülalkirjeldatud
sensorikomplektid koos arvuti, andmesideliidese
ja energiaallikaga kompaktseteks seadmeteks, mis
sulanduvad keskkonda ning täidavad seal jälgimisülesandeid päevi, nädalaid või kuid.

Võrgupõhise võime süsteem
Sellised seadmed töötavad koos, vahetades andmeid avastatud ja jälgitavate objektide kohta ning
pakkudes neid ka teistele piirkonnas tegutsejatele,
samuti eemal paiknevatele sellest piirkonnast
huvitatud üksustele. Sellised traadita andmesideliidesega sensorid on võrgupõhise võime süsteemi
alumise kihi komponendid, mille ülesandeks on
info kogumine keskkonnast, selle esialgne töötlemine ja tarbijale edastamine. Traadita sensorisüs-

Smartdeci seadmed on kerged ja lihtsasti paigaldatavad
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sest kogutud andmete töötluse ja analüüsiga on
võimalik tegelda staabis.

teemide paigaldamine ja kasutamine on lihtne, sest
see ei eelda eriteadmisi – süsteemi komponendid
moodustavad pärast paigaldamist autonoomselt
toimiva koosluse ja alustavad tööd.

Sõjaraud

Smartdeci detektor on tuvastanud liikumise vaatlusala perimeetril

Teatud tüüpi andurikomplekte on võimalik paigaldada tegutsemispiirkonda mehitamata lennukilt, ka
on neid võimalik metsa alla pilduda. Üks sellise süsteemi rakendusvõimalusi on missioonil oleva rühma
rännakumarsruudil toimuva jälgimine. Keskkonda
paigaldatud andurite abil on võimalik ka jälgida,
mis toimub patrullitavates piirkondades ajal, kui
seal patrulle ei ole. Autonoomsed andurid võivad
potentsiaalselt hoida kokku terve jao luurajaid ning
saada infot objektidest ja ohukoldest kilomeetreid
(vahel isegi sadu kilomeetreid) eemal olles.

Kasutusvõimalusi
Erinevatel anduritel on erinevad funktsioonid.
Pärast paigaldamist ühiselt tööd tehes saavad nad
jagada omavahel ülesanded ja töödelda kogutud
andmeid. Kui magnetomeetri abil avastatakse
objekti liikumine, siis akustilise anduri abil saab
hinnata selle omadusi. Kogutud info põhjal võivad
süsteemi komponendid otsustada, kas sündmus
on piisavalt huvipakkuv, et teha piirkonnast ka
nähtava valguse lainepikkusel pilt, mida omakorda
saab analüüsida sama võrgusõlm, mis pildi tegi, või
ka mõni teine, samuti on võimalik edastada pilt
piirkonnast huvitatud osapooltele. Kogutud infot
on võimalik jälgida ja andmeid visualiseerida nii
juhtimiskeskuses kui ka sobiva liidesega varustatud käsiseadmes.

Iseseisvad seadmed
Anduritevahelises traadita andmesides on mõistlik
kasutada krüptitud andmeedastust, ka on võimalik rakendada (äratamaks vähem tähelepanu) vaba
kasutusega sagedustel töötavaid tsiviilraadioid. Et
keskkonda paigaldatud andurite raadiod on enamiku
ajast välja lülitatud, on nende avastamine keeruline.
Andurid vahetavad suuremaid andmehulki üksnes
objektide avastamisel ja suhtlevad vaid vajadusel.
Tugijaama andmesidekanaliks võib kasutada näiteks tavalist GSM-sidet, mis võib jälgijatele paista
igapäevase SMSi või turistipiltide edastamisena.
Üksiku anduri hävinemine (või hävitamine) ei riku
kogu süsteemi tööd, sest see on võimeline konfiguratsiooni muudatustega kohanema.
Väikeste anduritega on võimalik katta ristmikke
või suuremaid metsaalasid. Ristmikule andurite
paigaldamisega saab hakkama üks mees ja vajalik
hulk andureid mahub seljakotti. Pärast paigaldamist on andurid valmis töötama iseseisvalt mitmeid kuid. See vähendab oluliselt inimeste maastikul töötamise aega, võimaldades võtta taktikaliselt
olulised kohad vaatluse alla minimaalse riskiga,
Kaitse Kodu! 4/2011

Traadita sensorvõrkude loomise ja arendamisega
tegeleb Eestis OÜ Defendec, kus loodud Smartdeci
vaatlussüsteemi kasutavad nii Eesti Energia kui
ka Eesti ja mitme teise Ida-Euroopa riigi piirivalvurid. Traadita andurid on töötanud meie idapiiril
rohkem kui aasta, ka on neid katsetatud Afganistanis.
„Smartdeci juhtmevabad seadnfo kogumiseks
med annavad hea ülevaate
kasutatakse tarka
kaugel asuvatest piirkondadest
tolmu, st miniailma patrulli välja saatmata ja
aitavad koguda infot ka sealt, tuurseid traadita
kus on keeruline pidevalt side võimaluse ja
liikuda. Süsteemi peamine autonoomse enerkasutegur piirivalvuritele on
giaallikaga arvuteid,
seadmete mobiilsus ja portatiivsus, sest pidevalt asukohti mis on varustatud
vahetavates seadmetes on juht- mitmesuguste senmevabade ja väikeste sensorite soritega.
kasutamine äärmiselt vajalik,“
kommenteerib Smartdeci sensorite eeliseid politsei- ja piirivalveameti logistikabüroo tehnikakeskuse peaspetsialist Margus
Plado. Ta on ka üks neist, kellega koostöös arendas
Defendec välja praeguse politsei- ja piirivalveametis ning mitmetes teistes riikides kasutusel oleva
vaatlusseadmete süsteemi. Pidevas koostöös kliendiga kasvas välja seade, millest on saanud kõrgtehnoloogia lipulaev Eestis ning mida on hinnatud
ka välisriikides ja rahvusvahelistel võistlustel.
Süsteemi kuuluva käsiseadme kaudu on võimalik
seadistada kaameravaadet, teha kindlaks andurite
geograafilised koordinaadid ja tellida alarmpilte.

I

Kuigi Defendeci tooted on juba sobilikud perimeetri
jälgimiseks, käib süsteemi arendamine ja tehnoloogia täiustamine pidevalt. Uued sihtrühmad
testivad ja laiendavad Smartdeci kasutusvaldkondi
ning soodustavad lisafunktsioonide arendamist.
OÜ Defendec on Eesti Kaitsetööstuse Liidu liige.
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Harju ringkonna erialarühmad
kohtusid Nõmmeveskil
AVE NAEL
Naiskodukaitse Harju ringkonna avalike suhete grupi juht

N

aiskodukaitse Harju ringkonna erialarühmade juhid ja liikmed kogunesid 14. mail
Kuusalu valda Valgejõe kaldale Nõmmeveski
külalismajja, et viia läbi esimene ühine õppenädalavahetus. Kohal olid toitlustuse, esmaabi, avalike
suhete ning side- ja staabitöö erialarühmade esindajad.
Algul tegutsesid erialagrupid isekeskis. Toitlustusrühma naised hakkasid ette valmistama
lõunasööki, side- ja staabitöö inimesed tutvusid
sidepidamise ja staabitöö teooriaga, avalike suhete
grupi liikmed ragistasid päid ja tegid ajurünnakut,
et mõelda välja selle aasta maakaitsepäeva esindusboksi sisu ja kujundus, meditsiinirühm uuris
esmaabi põhitõdedesid ja kordas üle õiged tegutsemisviisid õnnetuste korral.

Vapper mannekeen Anneke jäi endale truuks ega lasknud
end lõplikult elustada isegi pildile pääsemisega meelitades

Pärastlõunal tegutses iga grupp edasi oma asjadega, kuid poole kõrvaga sai juba kuulda ka teiste

Rakvere naiskodukaitsjad
said maakondlikel
grillimeistrivõistlustel II koha
Väike-Maarja staadionil 5. juunil korraldatud kolmandatel Lääne-Virumaa
meistrivõistlustel grillimises osales seitse võistkonda. Teiste seas kaitses
oma au ka mulluse ribivooru meistriks kuulutatud ja Grillfestil parima
ribi küpsetanud Naiskodukaitse Viru ringkonna Rakvere jaoskonna tiim.
Võistlustöid hindasid Eesti Grilliliidu kohtunikud Allan Hook, Luule Vahtra,
Hannes Vanatoa, Maire Laht, Aleksander Kuruson, Ludmilla Kuruson, Kaja
Asuküla, Ervin Rohtla, Mart Vellama ja Ave Paavo.
Võisteldi kolmes voorus: Rakvere searibi, Talleggi kanaﬁlee ja fantaasiaroa küpsetamises. Searibi grillimisel oli parim Tapa Vorstifestival 124
punktiga, Rakvere naiskodukaitsjad jäid selles voorus 86 punktiga kuuenaks. Kanalihavoorus oli parim Maarja Grill 127 punktiga, kümme punkti
vähem teenisid teiseks platseerunud Rakvere naiskodukaitsjad. Samasugune oli järjestus ka fantaasiavoorus (punkte teenisid Maarja Grill ja
naiskodukaitjad vastavalt 265 ja 257). Lõpparvestuses tuli 501 punktiga
võitjaks Maarja Grill, talle järgnesid Rakvere naiskodukaitsjad 460 ja Tapa
Vorstifestival 429 punktiga. Kõik kolm said õiguse esindada Lääne-Virumaad 11. juunil Türil üleriigilisel lõppvõistlusel.
Naiskodukaitse võistkonna ainukese meesliikme Andrei Vangoneni sõnul
on neil vaja veel harjutada. „Ma arvan, et eriti hästi läks fantaasiavoor, mis
meil varem kõige paremini ei ole õnnestunud,” sõnas ta. Naiskodukaitsjate
fantaasiaroa „Mammud oksal“ moodustasid grillitud virsikud ja nektariinid
tüümianioksal, täidisena kasutati mascarpone juustu ja kaunistuseks
maasikaid, kirssananasse, valget šokolaadi, granaatõunaseemneid,
röstitud mandleid ja hurmaad. Võistkonna peakokk Ursula Aal ütles, et
lõppvõistlust Türil võtavad nad rahulikult ja tähtis on eelkõige osavõtt,
mitte võit. Rakvere naiskodukaitsjate võistkonda kuulusid Ursula Aal, Urvi
Aal, Andrei Vangonen, Raina Vangonen ja Marit Mägi.
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erialade tegemistest. Nii käisid avalike suhete
grupi „spioonid“ luuramas esmaabirühma, kes
õues vaprat mannekeen Annekest elustada püüdis.
Külalismaja kaminaruumi ühest otsast oli aga taas
kuulda sidetermineid ja -juttu ning ruumi teises
osas räägiti midagi menüüdest ja koostisosadest.
Laupäeva õhtul nauditi kuuma sauna. Et õnnetus ei hüüa tulles, said meditsiinirühma naised
päeval korratud teadmisi ka praktikas rakendada,
tohterdades ühe kaaslase kukkumisel viga saanud
varvast.
Pühapäeval tutvustasid grupid oma tegevusi. Avalike suhete grupi esindaja andis ülevaate eelmisel
päeval kogutud ideedest Harjumaa maakaitsepäeva Naiskodukaitse infotelgi sisustamiseks ja
seal kavandatavateks tegevusteks.
Põnevaks osutus meditsiinirühma etteaste, kus
üks osa naistest asus ette valmistama õnnetusjuhtumite lavastamist ja teine osa hetke pärast
nn vigastatutele abi andma. Kannatanud said ise
meditsiinikohvri sisu kasutades vigastusi lavastada
ja abistajad kannatanuid nähes kõigepealt kõhutäie
naerda. Selline meditsiinialane situatsiooniõpe
oli samas paras pähkel ja ega näitlemisoskusest
kannatanutel puudu ka tulnud. Abiandjad pidid
tuvastama, mis kedagi vaevab, ja adekvaatset abi
osutama.
Toitlustusgrupi naised olid samuti põneva ülesande välja mõelnud: nad valmistasid ehtsaid pelmeene. See innustas kõiki naisi (kes veel polnud
seda teinud) kodus nüüdsest ise pelmeene tegema.
Seda enam, et soovijad said kaasa ka retseptid.
Korrakem lihtsat tõde: head mõtted on need, mis
kasvatavad uusi mõtteid.
Kaitse Kodu! 4/2011

KRISTI GOLDBERG

I

da-Virumaal Aseri vallas Kõrtsialuse külastuskeskuses korraldati 16. aprillil Alutaguse ringkonna naiskodukaitsjate igapäevaturvalisuse
kursus. Sinna sõites vasardas peas mõte: „Kas minu
kodu on ikka kindlus?“ Sama küsimus oli vaevanud
lisaks tosinale naiskodukaitsjale paari kohalikku
elanikku ja üht vabatahtlikku pritsimeest. Ootusärevalt vaatasime otsa oma koolitajatele Merle
Kodule ja Elle Vinnile Alutaguse ringkonnast ning
Evelin Veršile Tallinna ringkonnast.

Keskkonnaohud ja kodukeemia
Põgusale kursuse tutvustusele järgnes aktiivne
tegutsemine. Alustasime oma teadmistepagasi
ühtlustamisega ja läbisime sisuka grupitööna Elle
Vinni juhendamisel keskkonnaohutuse teema.
Seejärel pakkis oma seljakoti lahti Merle Kodu,
kes tutvustas looduses liikumise
ilu ja võlu. Elevust pakkusid nii
eaksime
mõnedki kotis olnud esemed.
Näiteks arvati, et peegel on
end nii
huulte värvimiseks ja küünlad
palju auskaruga romantilise õhtusöögi tama, et suudakorraldamiseks. Saime aru, et
keegi ei ole kaitstud ootamatuste me tagada oma
eest looduses, kuid peaksime end elementaarse
nii palju austama, et suudame turvalisuse isegi
tagada oma elementaarse turva- karuga kohtudes.
lisuse isegi karuga kohtudes.

P

Olles nüüd looduses liikumise
eksperdid, asusime koduturvalisuse küsimusi
arutama. Pidime tõdema, et vaatamata sellele, et
meie oleme ausad, leidub ka neid, kes meie vara
himustavad. Kuid neile on kõikidel kursuse läbinutel varuks üllatus: meie juba oskame oma vara
kaitsta.

selt ka juhtuda isegi minu kodus, mis peaks olema
minu kindlus. Igatahes olid kõik valmis innukalt
proovima nii tulekustutusteki kui ka tulekustuti
käsitsemist. Öeldakse ju, et oma silm on kuningas, ja selles me ka veendusime. Suurem osa meist
lubas hankida tulekustutusteki ja kontrollida, kus
abikaasa kodus tulekustutit hoiab. On ju pannilt
lahvatava leegi puhkedes hilja küsida: „Kallis, mul
siin köögis pisut põleb. Kus meil see tulekustuti
on?“
Kursuse lõpetas asjalik ja humoorikas juhtumianalüüs, milles
pidime hindama kahe erineva
stsenaariumi järgi riske, mis varitsevad neis kujutletud oludes elavaid inimesi. Meie koolitajad olid
teinud tublit tööd, sest mõnestki
positiivsest naiivitarist oli saanud
kainelt ja kalkuleerivalt ohte
hindav, kohati ehk isegi paranoiline ekspert.

Naiskodukaitse

Mu kodu olgu mu kindlus!

u kodu on
küll mu
kindlus,
kuid mõneski vahitornis on puudu
tunnimees ja kaitsekraavid on kohati
muda täis.

M

Päeva lõpuks tõdesin, et mu kodu
on küll mu kindlus, kuid mõneski vahitornis on
puudu tunnimees ja kaitsekraavid on kohati muda
täis. Kuid tähtsaim on see, et mul on nüüd plaan
ja ma kaitsen oma kodu. Tulgu, mis tuleb – torm,
elektrikatkestus, tornaado, tuumakatastroof, tulekahju või karu – mina olen valmis!
Enne meid olid sellisel kursusel saanud käia tartlased ning pärast meid pidid tulema tallinlased ja
hiidlased. Tulevikus jõuab kursus koostöös päästeametiga loodetavasti iga Eestimaa elanikuni.

Kiire ja
otsusekindel
tegutsemine
vahtkustutiga ja väike
kahjutuli on
lämmatatud
enne suureks
paisumist

Pärast lõunasööki Jäägrigrillis sukeldusime kodukeemia maailma, tutvudes pakendeil oleva märgistuse, ohutuse ja turvanõuetega. Ka siin oli töö
korraldatud rühmades. Võtsime tõsiselt ka kaaskursuslase rõivastamist turvaliselt kodukeemiat
käsitsevaks kodanikuks. Tuleb tõdeda, et selline
ettevõtmine on üsna ajamahukas ja tulemus meenutab „Tondipüüdjate“ filmi tegelast.

Oskan nüüd kodu kaitsta
Kahjuks ei läinud asjad sama lõbusalt edasi, sest
Jõhvi päästekomando komandopealik Tarmo
Anton hakkas tutvustama tulekahjude ohtlikku
maailma. Vaatasime filme ja püüdsime õppida teiste
vigadest. Ei tahtnud uskuda, et niimoodi võib päriKaitse Kodu! 4/2011
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Alfa 2! Bravo 4 kuuldel!
Bravo 4 kuuldel!
LIINA LAURIKAINEN,
Naiskodukaitse Jõgeva ringkonna avalike suhete grupi liige

M

õtlesin seniajani sõjafilme vaadates, et
sellised sõnad, mis on kirjas pealkirjas,
on mingi äge ülisalajane kood. Nüüd aga
läbisin Naiskodukaitse baasõppe IV, sõdurioskuste
mooduli ja sain selgeks, et nii see ei ole.

Nagu rohelised konnad
Vihmasel 14. mai hommikul kogunes Kirna õppehoonesse grupp Jõgeva naiskodukaitsjaid, et
õppida sõdurioskusi. Alustuseks tutvustati meile
tulirelvi. Õppisime tundma nende osi ning saime
selgeks relva lahtivõtmine ja kokkupanemine.
Siinkirjutajal pole just palju jõudu, seetõttu tunnistan, et pärast relvaõpet olid mu käed pisut väsinud. Aga oleksin ma teadnud, mis meid ees ootab,
poleks ma väsimuse peale mõeldagi julgenud.

Praktiline õppetund: maskeerimisvärve
ei tasu silma ajada – omal nahal sai
kogetud, et see ajab silmad korralikult
kipitama ja ohtralt pisaraid jooksma.

Saime selga rohelised kostüümid ja pähe kiivrid,
mis kippusid pidevalt ninale vajuma, ning kätte
automaadi ja rakmed, mis tuli korrektselt kokku
panna ning selga ajada. Et olime juba kenasti rohelised, anti meile ka maskeerimisvärvid, millega
end lõplikult konnasarnaseks muuta. Nüüd võis
alata maastikul luuramine. Märjal rohul nõgeste,
konnade ja tigude keskel roomamine ei meelitanud
küll kuigivõrd, kuid kui karm käsk käes, ei jäänud
muud üle. Pikali, püsti, põlvili, edaspidi, tagurpidi,
söösta, kata! Kõik jäid ellu ja maastikul liikumine
sai ka enam-vähem selgeks.

Lihtne nagu lapsepõlves
Anti luba kiirelt vorm seljast võtta, nägu pesta ja
klassi tagasi minna, et relv ära puhastada. Minu
automaat oli kaetud ning laetud muda ja rohulibledega. Poleks üldse imestanud, kui vormi taskust
oleks mõni konn välja karanud. Seega oli relvade
puhastamine
hädavajalik.
Klassi
jõudmise
ajaks
tundsin
ärjal rohul
end küll pehmena nagu keenõgeste,
dumakaron. Käed ei tahtnud
konnade
pärast relvaga ringiroomamist
ja tigude keskel
enam pastakatki hoida ja jalad
olid toolile istudes tänulikud,
roomamine ei
et nad mind enam kandma ei
meelitanud küll
pidanud.

M

kuigivõrd, kuid kui
karm käsk käes, ei
jäänud muud üle.

Järgnes side- ja staabiõpe,
kus saime selgeks minule seni
salapärasena tundunud NATO
tähestiku kuuldekoodi. Saime
teada, millised on põhilised sidepidamisvahendid
ning mis on nende plussid ja miinused. Uuel hommikul alustasime topograafiaga. Õppisime, kuidas
kaarti lugeda ja kompassiga orienteeruda, et mitte
lootusetult võssa eksida.

Hea tuju ja rõõmus meel võivad reeta maskeeringu
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Kõik läks nii kiiresti ja kogu väljaõpe meenutas
lapsepõlve, mil sai luurekat mängitud: puust püss,
isetehtud aardekaardid, väljamõeldud keel vaenlase eksitamiseks ja „laitmatu“ hiilimistehnika.
Aga õnneks oli mu lapsepõlv lihtne ning puupüssi
torust võis tulla vaid lilli ja liblikaid.
Kaitse Kodu! 4/2011

TAIRI LAPPALAINEN,
Naiskodukaitse Sakala ringkond

RAUNO KLETTENBERG, nooremveebel
Lugesin sotsiaalmeediast „Sakala seiklusel“ osalemise üleskutset ja umbes nädal enne orienteerumismängu tuli mõte ka
ise kaasa lüüa. Saigi neljaliikmeline võistkond Kosmos registreeritud ja 4. juuni ilusal hommikul olimegi Viljandis Kaevumäel. Kohal oli rohkesti võistkondi: palju kodutütreid ja noorkotkaid, samas ka keskealiste ja veelgi vanemate inimeste
salku.
Start anti kella kümne ajal. Kahe- kuni viieliikmelised võistkonnad lubati rajale viie kaupa ja umbes viieminutilise vahega. Kõigil
võistkonnaliikmetel olid erksad neoonpaelad ümber randme ja üks neist kandis helkurvesti. Seetõttu suutsime juba kaugelt
teiste võistkondade mängijaid märgata ehk nn seiklejaid
teistest linnas liikuvatest inimestest eristada.

Naiskodukaitse

Põnev laupäev „Sakala seiklusel”, auhindadest rääkimata

Meie startisime esimeste seas. Kontrollpunktide
asukohakirjeldused olid mõneti keerulised, aga samas
ka loogilised ja arusaadavad. Rajal oli 16 punkti, mis
tuli üles leida Viljandi vanalinna lähiümbrusest ja järve
kallastelt. Kümnes kontrollpunktis olid kohtunikud,
valdavalt Naiskodukaitse tegevliikmed, ja neis pidime
täitma erinevaid ülesandeid. Ühes punktis heegeldasime
ja teises tegime sõlmi, kolmandas pidime teadma Viljandi
ajaloo olulisimaid daatumeid jne. Mõned punktid olid
nn postkastid, nt oli vaja leida maasikaskulptuuri alla
peidetud ülesanne ja see lahendada, arvutada rippsilla
pikkus, lugeda Trepimäe astmete arv ja lilled ühel seinal.
Ajanappuse tõttu ei jõudnudki me vee ja nuustikuga
spordiülesande punkti.
Kella üheks saime tagasi Kaevumäele. Finišis pakuti
kõigile võimalust lahendada ristsõna (see kujunes
meile päeva keerulisimaks osaks). Kontrollpunktide
kohtunikud tegid kokkuvõtte võistkondadest ja tõstsid
esile silmapaistvaimaid. Lõpuks saabus pidulik hetk ehk
„Sakala seikluse“ parimate autasustamine. Pärast seda,
kui kõigile oli teatavaks saanud, et esikoha teenis naiskond Põmmpead, kõlas mikrofonist: „Võistkond Kosmos saavutas teise
koha!“ Ronisime kui üks mees lavale ja valisime endale meelepärased auhinnad.

Ainult üks väike vertikaalne jalutuskäik
MARILIN PRANTS,
Naiskodukaitse Tallinna ringkonna avalike suhete grupi vanem

Kevadpühal, 1. mail otsustas bussitäis vapraid naiskodukaitsjaid seista silmitsi paljude suurima hirmu kõrgusekartusega. Harjumaal Kroonu Klubi territooriumil, kus kõrgub
12-meetrine puidust torn, korraldati köiekoolitus. See oli
ideaalne paik algajatele ämbliknaistele oskuste õpetamiseks.
Meie (bussi)juhiks ja ühtlasi instruktoriks oli Tallinna
ringkonna akadeemilise jaoskonna toetajaliige Kristo
Kuusmann – üks vähestest meestest, kellel on au Naiskodukaitsesse kuuluda. Ilm oli päikeseline ning parajalt
jahe ja tuuline, et hirmuhigi välja ei paistaks. Kõigepealt
saime teooriatunnis selgust köie ja nööri erinevustest
ning näppisime kaasatoodud ronimisvahendeid: kaheksaid,
sangadega kaheksaid ja ka Eestis ainsaid imevidinaid, mille
kulumisastme järgi oli näha, kui „turvalise“ harrastuse või
tööga Kristo Kuusmann tegeleb. Harjutasime kuiva trennina ka köiest rakmete tegemist ja paari olulisima sõlme
sidumist.
Lõpuks jõudsime praktikani. See tekitas esialgu pisut
hirmu. Esimene harjutus oli kahe meetri kõrgusel asuvast
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avast laskumine, turvamas kaheksa kaaslast ning üks veel
köie teises otsas vajadusel pidurdamas. See läbitud, läksime aina pöörasemate ettevõtmiste juurde. Laskumise torni tipust – jälle said kõik hakkama. Mõned olid nii hasardis,
et oleksid õhtuni trepist üles jooksnud, et mööda köit alla
libiseda. Siis katsetasime veetõkke ületamist. Saime ise
köie sidumist ja pingutamist harjutada ning köiel, pea ees,
liikuda. Ainult siinkirjutanu testis jalad ees liikumist, millest
ka päeva ainus valus koht tekkis – ärahõõrutud sääremari.
Uus hirm tekkis südamesse hetkel, kui alustasime, pea
ees, köiel laskumist. Sellises asendis alla maa peale saada
polnudki kõige keerulisem, pingutust see ka ei nõudnud. Ainult julgust oli vaja, sest libisedes oli iga hetkega
lähenev maapind väga selgelt silme ees. Kuid oluline
on selline laskumine, kui üritatakse läheneda hoones
viibivale vaenlasele ülevalt: pea ees üle ääre piiludes on
võimalik juba eos terve tuba tühjaks lasta, enne kui sind
märgatakse.
Kõige rohkem füüsilist pingutust oli vaja viimase harjutuse
juures: peenemast köiest tehtud aasade ja stopperitega
mööda kahte köit üles ronides. Kahe meetri kõrgusele
suutsime ronida, kuid 10 meetrini, nagu ronis meie instruktor, ei jõudnud meist seekord keegi.
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Noored

Orienteerumismäng aitas
vanalinnaga tutvust teha
AIRIKA TROOST
Kodutütarde Tallinna ringkonna vanem

Tallinna kodutütred, noorkotkad ja naiskodukaitsjad kogunesid
22. mail Harju tänava parki, et startida orienteerumisvõistlusele
„Vanalinn räägib“. Võistlusel osalesid kaheliikmelised võistkonnad, mille üks liige pidi olema mõne eelmainitud organisatsiooni
liige. Võisteldi kahes vanuseklassis. 8–13-aastastele oli kavas
kergem rada ehk fotoorienteerumine (rajameister Kodutütarde
Tallinna ringkonna vanem Airika Troost), selle võitsid Noorte
Kotkaste liikmekandidaat Toomas Torm ja tema sõber Marko.
14-aastastele ja vanematele mõeldud raskemal rajal (rajameister Jaanika Palm Naiskodukaitse Tallinna ringkonna Lääne
jaoskonnast) liiguti punktist punkti vihjete abil. Sellel rajal osutusid võitjaks Sigrid ja Kersti Naiskodukaitse Tallinna ringkonna
akadeemilisest jaoskonnast.
Raskema raja läbijad Tairi (Nõmme
jaoskond) ja Kristiina (Põhja jaoskond) kontrollküsimusele vastust
otsimas

Valgamaa
gümnasistide
riigikaitselaager
VELLO JASKA,
Kaitseliidu Valgamaa maleva teavituspealik

Noorte Kotkaste Tallinna
maleva baasväljaõppelaager
Männikul
HENRI LEY, nooremleitnant
Noorte Kotkaste Tallinna maleva pealik

Noorte Kotkaste Tallinna malev korraldas 3.–5. juunini Männiku
harjutusalal baasväljaõppelaagri, kus osales 18 Tallinna Reaalkooli ja Pirita Majandusgümnaasiumi noorkotkast. See laager
oli ka noorhauka järgueksamiks organisatsiooni ametlikuks
liikmeks astumisel. Laagri läbiviimisel olid abis Scoutsrühma
noorkotkad, kes aitasid salgapealikena noorematel kamraadidel sisse elada. Kolme päeva jooksul õpiti jaotelgi püstitamist,
kateloki kasutamist, välihügieeni, sõlmi, rivi, õhkrelvast laskmist ja ohutustehnikat, orienteerumist, varustuse pakkimist
ja hooldust välitingimustes, lõkketüüpe, sidepidamise aluseid
jpm.
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Valga gümnaasiumi, Valga Vene gümnaasiumi, Otepää gümnaasiumi ja Puka keskkooli 83
riigikaitset õppivat õpilast veetsid 28. ja 29. aprilli
Tõlliste vallas Mesinikul Kaitseliidu Valgamaa
maleva, Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsiooni, Kaitseliidu Kooli ja Kuperjanovi pataljoni
korraldatud riigikaitselaagris. Valga gümnaasiumi
riigikaitseõpetaja on major Meelis Kivi, Valga
Vene gümnaasiumis Vassili Dinis ning Otepää
gümnaasiumis ja Puka keskkoolis lipnik Marko
Tiirmaa. Viimane oli ka laagriülem.
Riigikaitselaagri esimese päeva põhiteema oli
üleelamine, mille käigus said õpilased teada, kuidas ja millest on võimalik vett saada, kuidas tuld
süüdata, mismoodi märkamatult looduses liikuda
ja kuidas ööbida. Teisel päeval õpiti laskmist,
esmaabi lahinguväljal, sidet ja topograaﬁat ning
taktikalist liikumist ja mängiti värvikuulimängu.
Laagriülema sõnul võib pisiasjadestki näha, et
koolides on riigikaitse õpetamisse ja õppimisse
suhtutud täie tõsidusega. „Mind üllatas, kui hästi
tunnevad õpilased taimi ja teavad, mis puhul neid
tarvitada,“ ütles laagriülem.
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Noorkotkaste ja kodutütarde
Vastseliina rühma
kevadlaager
HELJU SARAPUU
Vastseliina noortejuht

Vastseliina rühma noorkotkad ja kodutütred veetsid aprilli viimase nädalavahetuse
noortekeskuses korraldatud laagris. Laagris oli
ka neid, kes alles tahavad astuda kaitseliitlike
noorteorganisatsioonide ridadesse, seega
tuli kogenumatel noorkotkastel Maariusel
ja Johannil ning kodutütardel Ave Liisil, Kellil,
Kristiinal ja Ketryl neile organisatsiooni, selle
seadusi ja sümboolikat tutvustada. Sõlmi ja
lõkketüüpe õppisid kõik laagrilised. Osaleti
töötubades ja mängiti öist orienteerumismängu koolimajas.

KAUPO ALLIK

Valga noored käisid Leedu
Šaulių Sąjungal külas
MARJE VOKK
Neli Valga kodutütart ja kolm noorkotkast olid koos
kahe juhendajaga 26.–29. maini Klaipėdas külas Leedu
sõsarorganisatsioonil Šaulių Sąjunga. Seal korraldatud
võistlustele oli saabunud ka kümme Leedu noorterühma. Et eestlasi oli vaid seitse, siis kõigil aladel kaasa ei
löödud, kuid eakaaslastega katsuti jõudu krossi-teatejooksus ning võrk- ja korvpallis. Kolmandal päeval käidi 26
km kaugusel Palangas kaemas sealset spordifestivali, mis
täitis kogu linna, eriti aga kuulsa liivaranna. Et aega oli,
käisid Valga noored õhtupoolikul ka Läti linnas Liepājas,
kus merel sõitvad lohesurfarid pakkusid unustamatult
kaunist vaatepilti. Neljas ja viies päev olid riviharjutuse
päralt.
Kaartide meisterdamise töötuba

Ematepäevaüritus
„Kallistus emale“
MINNA PERT, TAIRI VÄLINURM
Tallinna ringkonna kodutütred ja naiskodukaitsjad korraldasid 14. mail emadele ja vanaemadele kogupereürituse
„Kallistus emale“. Pärast kontserti, millel
esinesid Kristiine, Liivalaia, Vanalinna
Hariduskolleegiumi, Tallinna Inglise
Kolledži ja Westholmi rühma kodutütred
ning muusikajaoskonna naiskodukaitsjad, suundusid kõik enam kui 80 osalejat
töötubadesse, kus pakuti tegevust
voltimisest ja näomaalingutest kuni
suupistete valmistamise ja orienteerumiseni.
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„Luureretkel“ JärvaJaanis olid võidukad
kohalikud poisid
KÄRT OJALA
Noorte Kotkaste Järva maleva teavituspealik

„Luureretke“ tulemused
Koht

Võistkond

Liikmed

Noorem vanuserühm
I

Türi majandusgümnaasiumi noorkotkad

Jasper Ainjärv, Nikolai Deket, Dimitri Karavan ja
Karl Lemvald

II

Paide ühisgümnaasiumi segavõistkond

Madis Leht, Rosanne Räni, Elen Hermanson ja
Jan Margen Vau

III

Albu noorkotkad

Andre Allak, Leho Neemsalu, Jan Erik Praks ja
Margen Peterson

Vanem vanuserühm
I

Järva-Jaani noorkotkad

Priit Piiroja, Martin Bollverk, Arlo Orlovski ja
Hans-Kristen Sapas

II

Paide ühisgümnaasiumi kodutütred

Deivi Abel, Mariin Klemm, Maiken Merisalu ka
Laura Tammiste

III

Türi gümnaasiumi noorkotkad

Siim Poak, Sander Poak, Alex Helmelaid ja Madis
Roosipuu

Järva-Jaanis ja selle ümbruses korraldati
14. ja 15. mail 11. noorkotkaste ja kodutütarde võistlusmatk „Luureretk 2011“.
Neljaliikmelised võistkonnad võistlesid
kahes vanusegrupis: 11–13-aastased ja
14–17-aastased. Kui noorema vanusegrupi võistlus kestis vaid ühe päeva koos
hilisõhtuse luureülesandega Järva-Jaani
alevikus, siis vanemad võistlejad pidid
oma võimeid näitama kahepäevasel
võistlusel koos ööbimisega baaslaagris
ja öise luureülesandega. Neil tuli luurata
välja vastutegevuse laagri asupaik ning
koguda sealt luureandmeid (varustus,
vastutegevuse liikmete arv, masinate arv
jne). Nooremas vanuserühmas olid parimad
Türi majandusgümnaasiumi noorkotkad,
vanematest poistest teenisid esikoha
Järva-Jaani noorkotkad, kellele see oli üldse
esimene võistlus, sest nende kotkarühm
loodi alles aasta alguses.

„Kotkas kutsub Tibu“
Patrullvõistlus „Laidoneri rada 2011“ Holstres
KERSTIN KÄÄRIK,
noorteinstruktor

Just selline – „Kotkas kutsub Tibu“ – oli üks raadiojaamade
kutsungitest, mida kasutati 29. aprillil korraldatud noorte
patrullvõistlusel „Laidoneri rada 2011“, mis avati Viiratsis
Johan Laidoneri sünnikoha mälestuskivi juures. Võistlusel
osalesid nii Sakala noored kui ka külalisvõistlejad Lätist
ja Valgamaalt. Võistlus ise läks lahti järgmisel hommikul
Holstre kooli juurest, kuhu seati sisse baaslaager. Rajal,
mille läbimiseks kulus umbes seitse tundi, oli kümme
kontrollpunkti, mis tuli läbida järjekorras alates numbrist
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üks: vibu, laskmine, orienteerumine, köieülesanne,
politsei, päästeamet, laskmine (pikk püss), noavise, salakiri
ja granaadivise. Patrullvõistluse lõpetas kuus võistkonda.
Esikoha sai Ilvesepoisid koosseisus Eero Maling, Miku
Mäesalu, Rainer Sillaste ja Erko Küper 190 punktiga.
Ainult kaheksa punkti vähem sai võistkond Sunshine,
kuhu kuulusid Reet Kampus ja Kady Mäesalu ning
külalisvõistlejad Liene Pētersone ja Kristaps Lukjaņenoks
Lätimaalt Valmierast Zemessardze 22. pataljoni juurest.
Kolmas oli 174 punktiga külalisvõistkond Valgast
koosseisus Vallo Virnas, Karoliine Saega, Urmo Tamm ja
Merilyn Kahr.
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Kodutütred panid end 27.–29. maini Lääne-Virumaal Priisis proovile võistlusmatkal Ernake. Võistlusraja pikkus oli linnulennult
pisut üle 35 km, selle läbimiseks kulus võistkondadel umbes 30 tundi. Võistlustele oli end üles andnud 16 neljaliikmelist
13–17-aastastest kodutütardest koosnevat võistkonda, sh Läti Janusardze ja Leedu Šaulių Sąjunga esindused.

Noored

Ernakese võitsid Järvamaa tüdrukud

Võistlejatel tuli liikuda luurepatrullina tingliku vaenlase
tagalas ja täita kontrollpunktides neile antud ülesandeid (lõkke tegemine, toidu valmistamine, meditsiin,
nöörrada, pimeorienteerumine jm). Uuendusena võis
tänavusel Ernakesel näha vastutegevust liikumas ka
hobustel. Lisaks jälgisid fotosnaiprid, et võistlejad ei
liiguks põldudel ja looduskaitsealadel ega jätaks maastikul liikudes maha märke oma tegevusest. Kõik huvilised
olid oodatud võistlust vaatama 28. mail kell 14 Kadrina
kooli staadionil asuvas avatud kontrollpunktis.
Võistluse võitis Jõgeva ja Lääne ringkonna ees Järva
kodutütarde varasemate võistluskogemustega esindus
koosseisus Katre Kiisk, Leini Tiik, Johanna Lehtmets ja
Lisette Lehtmets. „Tüdrukud näitasid väga head taset
ka ülesannete täitmisel, suutes 16 võistlusülesandest võita seitse ja tulla kolmel teiseks,“ ütles võitjaid
juhendanud mitme Erna retke ja muude patrullvõistluste kogemusega Urmas Kõonurm. Tema sõnul ergutas
tüdrukuid kindlasti Järva naiste esikoht nädal varem
korraldatud Naiskodukaitse koormusmatkal. Harju tüdrukud, kes jäid 10. kohale, olid aga üleriigilisel võistlusel
esimest korda. Nad ise pidasid trassi endale natuke raskeks, aga jäid võistlusega rahule, sest said uusi kogemisi
ning lihvisid teadmisi ja oskusi.

Viimsi kodutütred lõpetasid kooliaasta
kokanduspäevaga
Harju Kodutütarde noorim rühm on eelmise aasta lõpul alustanud 16-liikmeline
Viimsi rühm endiste Loksa rühma kodutütarde Merle Piibelehe ja Diana Nooska
juhtimisel. Püünsi ja Viimsi kooli 7–12-aastasi tüdrukuid koondav rühm käib koos
Püünsi koolis, mis toetab igati isamaaliste noorte tegevust. 26. mail koguneti
Püünsi kooli kodundusklassi, kus korraldati kooliaasta lõpu puhul kokanduspäev.
Alustati vanema ootamise koogi ehk maitsva küpsisetordi valmistamisega. Kuni
kook külmkapis maitset kogus, valmistas igaüks endale paprikat, tomatit, kurki ja
rohelist sibulat kasutades loomingulise võileiva, mis otseteed kõhtu jõudis.

Keila noored Harku
valla päevadel
Keila noorkotkad ja kodutütred käisid 5. juunil Murastes Harku valla päevadel koos Kaitseliidu ja Naiskodukaitsega organisatsiooni
tutvustamas. Tänu ilusale ilmale oli inimesi
palju ning populaarsematesse tegevuspunktidesse, nagu sõlmede tegemine, vibu
ja õhupüssi laskmine ning petank, tekkisid
lausa järjekorrad.

Uudised edastas
KATRIIN ALLIK
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Võõrvõimud püüdsid poole sajandiga
pühkida eestlaste mälust kõik, mis
võiduka Vabadussõja järgse kahekümne iseseisvusaastaga saavutati.
Mälestusmärgid lasti õhku, kangelased ja teised vähegi arvamusliidri
mõõtu inimesed lasti maha või saadeti kodumaalt välja. Raamatud põletati,
ajalugu kirjutati ümber, ühiskonnakorraldus ja varalised suhted paisati segi.
Kui aga viimase maapealse utoopia
savijalad varisesid, tuli inimestele
korraga kõik uuesti meelde. Peidikutest ilmusid välja keelatud raamatud
ja dokumendid. Kunagiste kangelaste
mälestust jäädvustavad monumendid
taastati ja hapra vabaduse kaitseks
pandi valmis pisut roostes ajalooliselt
väärtuslikud relvadki.
Ometi polnud paljudele taasleitud ajaloolistele esemetele-ürikutele määratud kauaks Eestimaa pinnale jääda.
Segaseid aegu ja vaeseid olusid ruttasid ära kasutama välismaised kollektsionäärid, kes hulgi vanu ajaloolist
väärtust omavaid esemeid kokku ostsid ja Eestist välja viisid. Eriti hinnas
olid kõikmõeldavad riigikaitsega – olgu
kaitseväe või Kaitseliiduga – seotud
esemeid. Üksikute entusiastide ja riigimuuseumide katsed seda väljavedu
takistada takerdusid rahapuudusesse.
Erandiks polnud ka 1998. aasta 21.
mail asutatud Kaitseliidu muuseum,
mille esimene juhataja Olevi Punga
tegi ära suure töö erinevates arhiivides, et saada ülevaade, mis on Kaitseliidu varadest ametlikult alles, ning
soetades vanavaraturule paisatud riigikaitsega seotud üksikesemeid. Kaitseväega seotud osa tollasest muuseumist jätkab tegutsemist Tartus
Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste
muuseumina, Kaitseliidu museaalid,
mida tänaseks on enam kui 10 000,
on toodud Tallinna, kus Kaitseliidu
peastaabi juures asuvas muuseumis
jätkab nende korrastamist ja nendest
näituste koostamist Kaitseliidu museoloog Tanel Lään.
Ometi ei piisa ühest muuseumist ja
ühest inimesest, et päästa ja säilitada
laiali olevaid Kaitseliidu sõjaeelset ja
Eesti iseseisvuse taastamise järgset
tegevust kajastavaid asju. Suureks
abiks on olnud malevate ajaloonurgad
ja üksikud kollektsionäärid, kes on deponeerinud asju oma kollektsioonist
Kaitseliidu teemanäitustel eksponeerimiseks. Kuid sellest ei piisa. Kaitse
Kodu! toimetus kutsub kõiki Kaitseliidu inimesi üles märkama ja Kaitseliidu
muuseumile teada andma Kaitseliidu
või kaitseväega seotud esemetest,
ürikutest, trükistest, fotodest, mis
vastasel korral võivad hävineda või
ajaloouurijate vaateväljalt kaduda.
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Kas sa teadsid?

Ajaloonurk

Ajaviide

Kaitseliidu ajaloo
talletamisel on
vaja sinu abi

Koos võidupüha tähistamisega
1935. aastal korraldati Tallinnas
20.–23. juunini ka Kaitseliidu päevad (vt plakatit), märkimaks Kaitseliidu taasasutamise kümnendat
aastapäeva. Kaitseliidu päevast
võttis osa 16 000 kaitseliitlast,
naiskodukaitsjat, noorkotkast ja
kodutütart. Kavas olid laske-, kergejõustiku-, side- ja sõudevõistlused ning võimlemis- ja rahvatantsupidu. Laskmisest võttis osa
ka Poola Küttide Liidu võistkond.
Tallinna lahel korraldati Kaitseliidu mereüksuste suurem õppus.
Lauluväljakul peeti etenduse korras maha ka lahing. 22. juuni õhtul süüdati tõrvikud, mis läksid
kuueteistkümnesse malevasse, fanfaarid kuulutasid võidupüha
algust, mäeveerul süttis tulevärk, taevas tiirutasid valgustatud
lennukid, merel olid reas täistuledes laevad. 23. juuni hommikul
kogunes paraadiks Tallinnas Vabaduse platsil 17 000 kaitseliitlast. Paraadi juhtis Kaitseliidu ülema kohusetäitja kolonel August Balder.

1930. aastatel korraldasid Kaitseliidu Tallinna ja Tartu malev pikki
jalgrattaretki.
Tartu
kaitseliitlased (pildil)
võtsid näiteks 1931.
aasta suvel ette viieteistkümnepäevase
teekonna Viru rannikule ja Peipsi äärde. Retkest võttis osa ligi 30 meest, rühmajuhiks oli kogenud instruktor.
Välja sõideti täies varustuses (munder, vintpüss, padrunitasku
jne), sest mõnel pool nähti ette tegutseda nagu lahinguolukorras, kus pandi proovile teadmised, oskused ja vahendid. Seal, kus
peatuti kauem, oli kavas pidada laskevõistlusi kohapealstete
Kaitseliidu üksustega. Kahepäevase puhkuse ajal Narva-Jõesuus
tutvuti Vabadussõja mälestusmärkide ja Viru rinde lahinguväljadega. Jalgratturite sõidukiiruseks oli 8–10 km/h, päevaseks teekonnaks 50–60 km.

Esimesed Kaitseliidu malemeistrivõistlused (pildil)
peeti 1. veebruaril 2006
Tallinna maleva staabi õppeklassis Narva mnt 81.
Kohtunikuks oli Tõnu Truus,
kes koostas ka võistlusjuhendi. Mängud olid korraldatud kiirmale reeglite järgi
ajakontrolliga 10 minutit
partiile. Igast malevast ja peastaabist võis osaleda üks võistleja.
Turniiril osalesid kuus meest ja üks naine. Esimeseks Kaitseliidu
malemeistriks tuli Lembit Kurs (Tallinna malev), teiseks jäi Taavi
Vaher (Lääne malev) ja kolmandaks Mikk Telgmaa (Jõgeva malev). Naistest tuli esimeseks Kaitseliidu malemeistriks üldjärjestuses 5.–7. kohta jaganud Liina Nurk (Viru malev).
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)

äsinud inimene kaldub vigu tegema, selle vältimiseks
tuleb õppida oma jõuvarude kasutamist ja magamist välitingimustes. Esmapilgul tundub üsna veider, et metsas
magamas käimine on samasugune osa matkamehe ettevalmistusest nagu iga muu füüsiline treening, mis suurendab inimese
vastupidavust. Ometi on see nõnda.

V

Enamikule inimestest on väljaspool oma voodit magamine katsumus ja sedagi tuleb harjutada. Esimene häda, mis looduses liikudes unisusega kaasneb, on tähelepanuvõime langus, teine on
reaktsiooni aeglustumine ja kolmas otsustusvõime vähenemine.
Nende riskide vältimiseks tuleb rännakul oma jõuvarusid mõistlikult kasutada. Loomulikult ei kehti järgnevad nõuanded siis, kui
meil on tegemist ajalisi
piiranguid seadva sõjalis-sportliku võistlusega.
Kui me aga parasjagu ei
võistle, on igati mõistlik
rännak nii üles ehitada,
et me ei kõnniks ühtejärge kauem kui 45–60
minutit, millele järgneb
10–15-minutiline puhkus. Selline rännakutaktika on sobilik eeldusel,
et kanname seljas neljandiku kuni kolmandiku
oma kehakaalust kaaluvat seljakotti. Kui pagas
kaalub rännakul vaid 10–12% kandja kehakaalust, võime puhkepausid jätta oluliselt harvemaks.
Rännakurütmi kujundamisel on esmatähtis arvestada, kuhu on
vaja mingiks ajaks jõuda, ja ilmastikutingimustega. Paksu lumega ilma suuskade või räätsadeta matkates on mõistlik, et grupp
vahetab eeskõndijat iga 200 m järel, et mitte kurnata jäljetegijat
liigselt. Eeskõndijal tuleks vahetuse järel jääda viimaseks, kuni
jõuab taas kätte tema kord rada teha. Muul ajal – kui kasutada
rütmi 45 minutit kõndi ja 15 minutit puhkust – on isegi füüsiliselt mitte just hiilgavas vormis inimesed võimelised kõndima
8–13 tundi päevas.
Rännaku puhul on oluline ka õige toitumine ja joomine. Lõunapausi sooja söögiga ma ei soovita, sest täiskõhutunne segab
kõndimist. Parim on, kui teil on käepäraselt pakitud kiiresti tarbitavad toiduained, nagu šokolaad, pähklid ja vorstijupp. Parem
teha iga paari tunni tagant kerge näksimispaus koos sooja joogiga kui üks rikkalik lõuna. Soe rammus toit jäägu hommikusöögiks
ja õhtusesse laagrisse.
Puhkepauside ajal on hea võtta saapad jalast, et jalad saaksid
hingata. Kaasas võiksid olla plätud, mida on pausi ajaks hea jalga
panna.
Et ajaliselt kaua kestvatel rännakutel on korralik puhkus tähtis,
on see ka üks põhjusi, miks matkajad on loobunud suurte ühistelkide kasutamisest. Tõenäosus, et suudate häirimatult välja
puhata telgis, kus magajaid rohkem kui kolm-neli, on üsna väike.
Väikesel telgil on veel rida eeliseid: sellele on raskel maastikul
kergem püstituskohta leida, seda on lihtsam püstitada, vaatamata küttekeha puudumisele on sel paremad termoisolatsiooniomadused ja seda on mugavam kaasas kanda.
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ERIK REINHOLD: ASK FOR
LARGE-SCALE TRAININGS
FROM YOUR UNITS!
Erik Reinhold, Director of the Defence League School discusses the
updating of trainings of Kaitseliit.
To his opinion, the common trainings organised by the police and
Rescue Board in the town must
be as attractive as trainings in the
forest. He gives the example of the
training „Orkaan“ („Hurricane“) in
2010 where the so-called protected object was really set on ﬁre and
this move was encouraged by the
opponents. Thus, Kaitseliit had to
escort the rescuers to extinguish
it and to disband the opponent.
Reinhold ﬁnds it important for the
units to organise large-scale trainings. Some units still owe their
men a great experience of largescale training. Pp. 16–19.

„TACTICAL DOTTING“
Eesti Snaiprigild NPA organised a
sniper contest for the sniper riﬂes
with calibre of 22lr, i.e. small-calibre
sniper riﬂes with Viru unit of Kaitseliit in Rutja on the 30th of April.
In the situation where e.g. .308
Lapua sniper cartridges cost 1,5
Euros per piece, it can be understood that not enough shooting
exercises can be done. Thus, the
solution is the trainer, a small-calibre sniper weapon. Although the
shooting trainings with the basic
weapon at maximum distances are
irreplaceable, the basic shooting
skills, wind determination, stress
shooting, shooting from different
positions, etc. can well be practised
by a small-calibre riﬂe because the
ammunition is less expensive (8–
25 cents per piece). Pp. 40–41.

MY HOME IS MY CASTLE
Kristi Goldberg introduces the
course on daily security for Alutaguse unit of Naiskodukaitse
organised on the 16th of April. Environmental security and the way
to be protected from the unexpected events in the nature were
learned. Thereafter the issues of
home security were discussed,
including the ways to protect the
assets from thieves. Participants
learned to read the marking on
the packages of chemical products
and then they concentrated on the
dangerous side of ﬁre. P. 49.
Translated by Maarja Villandi

Kaitse Kodu! 4/2011

,/0818'
Sõda Tšetšeenias: ühe sõduri lugu
Arkadi Babtšenko

Grenader Grupp OÜ . Kopli 29, Tallinn 10412
tel +372 53 477 777 . info@grenader.ee . www.grenader.ee

Hitleri komandörid
Samuel W. Mitcham, Gene Mueller
„Kui ma Arkadi Babtšenko
raamatu lugemise lõpetasin, tahtsin justkui minna
käsi ja nägu pesema.
Vähe on tõetruid jutustusi, mis haaravad sind
nii jõuliselt oma embusse
ning kui lahti lasevad,
oled vaimselt läbi raputatud. Babtšenko raamat on
just üks nendest.”
(Marko Mihkelson)

„Ühe sõduri lugu“ on noore Vene sõduri kogemustest kahes Tšetšeenia sõjas
20. sajandi lõpul. Teos annab väga tõetruult edasi tänapäeva sõjaliste konfliktide brutaalsust. 1995. aastal oli Arkadi Babtšenko 18-aastane juuratudeng Moskvas, kui ta võeti Vene armeesse ja saadeti Tšetšeeniasse. Sellest
sai alguse piinarikas teekond, mille vältel naiivsest kutsealusest sai lahingutes karastunud sõdur. Ta võitles suurtes linnades ja väikestes asulates,
purukspommitatud tänavatel ja kaugetes tundmatutes mägikülades.

See raamat on oma esmaväljaandest (1992) alates olnud
maailmas üks populaarseimaid
Kolmandat Riiki käsitlevaid teoseid. Selles haaravas uurimuses
vaadeldud kindralite, admiralide, tankikomandöride, allveeässade ja lahingulendurite seas
leiame tuntuimatest isikutest
Hermann Göringi, Wilhelm Keiteli, Karl Dönitzi ja Walter Modeli, kuid ka vähem tuntud, ent
nendega võrdväärselt huvitavad
tegelased: Erhard Milchi, juudi apteekri poja, kellest sai Luftwaffe’s
mees number kaks, Theodor Eicke, koonduslaagrite võrgu arhitekti ja
kuulsa SS-Totenkopf’i diviisi looja, allveelaevakapten Wolfgang Lüthi, kes on vastutav 43 laeva uputamise eest, SS-Hauptsturmführer
Michael Wittmanni, kes hävitas ühes lahingus 30 Nõukogude tanki,
ja palju teisi. Raamat annab nende Saksa väejuhtide iseloomujoontest, võimetest ja puudustest tõepärase ülevaate, heites kõrvale levinud eelarvamused. Tulemuseks on paljastav mosaiikpilt neist, kes
juhtisid 20. sajandi kõige brutaalsemat sõjamasinat.

.,5-$6786(67 267(6 .$,76(/,,7/$67(/( 622'86+,11$'
.DUL.DOORQHQ3HWUL6DUMDQHQ

/$85,7g51,

/$55<7+251(

LASKEPÄEVIK
Nimi
Malev
Üksus
Tel
Alustatud
Lõpetatud

www.military.ee

Laskepäevik

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

Veekindel märkmik
85x125 mm, 100x145mm

Kaevikukaardid

Ajaloolised plakatid

