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Naiskodukaitse Sakala Ring-
kond otsustas pakkuda tuge 
Mittetulundusühingule Viljan-
dimaa Naiste Varjupaik. Tu-
gikeskus töötab igapäevaselt 
selle nimel, et ükski vägivalda 
kogenud õrnema soo esindaja 
ei jääks oma muredega üksi. 
Viimastel aastatel on Eesti ko-
danikuühiskonnana arenenud, 
üldine suhtumine abivajajate 
aitamisse paraneb. Võib kind-
lalt tõdeda, et on kasvanud 
üksteisest hoolivate ja headust 
pakkuvate kodanike hulk. 
Suure teavitustöö on teinud 
ära meedia, meenuvad ETV 
saade “Jõulutunnel” ja Toi-
dupanga kampaaniad. Eesti 
inimesed toetavad hättasattu-
nuid üsna heldelt. On teada, 
et kõige rohkem abistavad 
eestlased laste või loomadega 
seotud heategevusorganisat-
sioone. Meie naiskodukaits-
jad aga loodavad, et saime 
heategevusega natukenegi 
parandada koduse vägivalla 
ohvriks sattunud naiste ja 
nende laste olukorda.
Sakala ringkonnal on vara-
sem heategevuslik kogemus 
olemas. 2011. aastal viisime 
läbi heategevusliku loterii 
ja kogusime raha Viljandi 
Lasteabi- ja sotsiaalkeskuse 
tarvis. 2012. a. korraldasime 
loterii Mari Raamoti teemalise 
etenduse teoks tegemiseks. 
Loteriide tarbeks meisterdasid 
naiskodukaitsjad esemeid 
ise ja küsisid ka tuttavatelt 
sobilikke asju. Näiteks meie 
liikme Vika Ziedsi eestveda-
misel valmistati süüteroose 
kepphobuseid ning Malle 
Lohu eestvedamisel  maaliti 
klaaspudeleid vaasideks. Mõ-
ned liikmed annetasid enda 
valmistatud käsitöö esemeid. 
Samuti kogusime esemeid 
Viljandimaa ettevõtetelt.
Viimase heategevusliku ette-
võtmise loteriipileteid pakku-
sime suvel vabas õhus läbi 
viidud ettevõtmistel, vallapäe-
vadel ja ka maakaitsepäeval 
Võhmas. Pakutava õnneloosi 

abiga kogusimegi annetusi. 
Raha kogunes sedavõrd, et 
meil läks korda osta varjupai-
gale sülearvuti ja uus diivan. 
Naiskodukaitse Sakala Ring-
kond tähistas oma 87. aas-
tapäeva piduliku koosviibi-
misega, kuhu kutsusime ka 
naiste tugikeskuse esindajad. 
Sakala ringkonna esinaine 
Tiina Ott andis seal varjupaiga 
juhatajale Marju Tuoppile üle 
sülearvuti ja raamitud foto 
uuest diivanist.  
Täname südamest kõiki, kes 
annetustega ning annetuste 
kogumisega andsid panuse 
naiste varjupaiga paremaks 
ja hubasemaks muutmiseks. 
Tugikeskuse juhataja sõnul on 
kõigil naistel oluline teada, et 
selline pelgupaik on olemas ja 
et seal on nüüd ka arvuti kasu-
tamise võimalus mis on väga 
tähtis varjupaigas viibijaile nii 
lähedastega suhtlemiseks kui 
tööotsinguteks. Ning nende 
vana diivan nägi juba üsna 
kole välja. 
Naiskodukaitse Sakala Ring-
konna arengukava üks stra-
teegiline eesmärk sätestab, 

et erinevate huvigruppide 
vahelise koostöö tulemusena 
areneb ringkond ning läbi 
elluviidavate ja kogukonda 
siduvate heategevuslike et-
tevõtmiste väheneb sotsiaa-
lne ebavõrdsus. Meil on hea 
meel, et saime olla hoolivad 
ja teha heateo, mis paneb 
särama nii teiste inimeste kui 
ka meie endi silmad ning toob 
igasse argipäeva killukese 
rõõmu. 

NB! 1492 on üleriigiline 
ööpäevaringne telefo-
ni lühinumber füüsilist, 
vaimset, majanduslikku 
ja/või seksuaalset vägi-
valda kogenud naistele.

Lembe Lahtmaa
Naiskodukaitse Sakala 
ringkonna aseesinaine
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Novembris sai mul täis esime-
sed sada päeva juhtida Sakala 
malevat. Need on olnud us-
kumatult pingelised. Sellesse 
aega on mahtunud maleva 
esindamised Kaitseliidu su-
vepäevadel ja naiskodukaitse  
aastapäevadel,  maleva aasta-
päeva korraldamine ning  Kait-
seliidu aastapäeva üritused, 
kuid ka väga palju väljaõpet, 
selle jälgimist ja korraldamist.
Suurematest väljaõppeüritus-
test võib nimetada kompanii la-
hinglaskmist ja Sakala maleva 
kompanii osalemist Kaitseliidu  
kooli lõpuharjutusel Kotkalend. 

Need on andnud hea ülevaate 
malevlaste võimekusest ja 
teotahtest.
Saja päeva sisse mahtus ka 
USA presidendi visiit Eestisse 
ja sellega seotud laiapõhjaline 
koostöö politsei ja piirivalvega 
Eesti Vabariigi riigipiiril kontrolli 
taastamiseks.
On olnud koostöökogemused 
meie NATO partneritega ja 
nähtud nende väljaõppe in-
tensiivsust. Olen kogenud, kui 
tähtis on neile laskeoskus ja 
selle treenimine.
Sellesse aega on mahtunud 
palju suhtlemist meediaga eri-

nevatel teemadel ning  koostöö 
Politsei- ja Piirivalveametiga, 
Päästeametiga, kiirabiga ja 
kohalike omavalitsustega. Ma-
leva pealikuna esindan Sakala 
malevat Viljandi linna kriisiko-
misjonis ja osalen maakond-
liku kriisikomisjoni taastamise 
protsessis. 
Kaitseväe struktuuris on  muu-
tuste aeg. Väljatöötamisel on 
uus laiapõhjalise riigikaitse 
seadus, kaitseväelt ringkond-
liku maakaitse ülesannete üle-
võtmine ja nende selginemine. 
Malevasiseselt  toimub maleva 
põhikirja väljatöötamine ning 

oleme alustanud maleva mee-
diastrateegia väljatöötamist. 
Algust on tehtud malevas ka 
liikmete tunnustamise põhimõ-
tete uuendamisega.
Minu esimesed sada päeva on 
näidanud, et Sakala malevas 
on tublid kaitseliitlased. Mulle 
meeldib nende initsiatiiv ja tu-
gev kogukonna tunnetus. Aitäh 
teile selle eest! Samuti tänan  
alati rõõmsaid ja säravaid nais-
kodukaitsjaid, muljet avaldavalt 
aktiivseid kodutütreid ning usi-
naid ja andekaid noorkotkaid. 

Major Ahto Alas

10. detsembril lõppes Naiskodukaitse selleaastane heatege-
vuse kampaania. Juba mitmed aastad on naiskodukaitsjad 
kudunud sokke ja kindaid, et saata pisut kodusoojust välis-
missioonidel viibivatele kaitseväelastele. Sellel aastavahe-
tusel saadetakse kinnastesse ja sokkidesse kootud head 
ning soojad soovid Ukrainasse. Lisaks naiskodukaitsjatele 
panustasid sellesse ettevõtmisesse väga paljud tsiviilisikud. 
Kõigi soov oli aidata abivajajaid. 
Kui üle-eestiliselt alles kogutakse ja loetakse laekunud 
kudumeid, siis Sakala ringkonnas võib juba vahekokkuvõt-
teid teha. Tänu headele inimestele kogusime Viljandimaalt 
129 paari sokke ja kindaid. Suure-Jaanis elav 89-aastane 
vanaproua Elfriede Kundla toetas meid 60 sokipaariga, 33 
paari mustrilisi sokke tõi kohale proua Vilve Siil, oma süda-
mesoojuse koos 6 sokipaariga saatis teele ka 88-aastane 
Õisu kandi proua Lehte Hunt. 
Suur tänu Teile kõigile, kes seda ettevõtmist toetasid! Ühes-
koos suudame rohkem. Olgu sõpradel Ukrainas vähemalt 
käed ja jalad soojad ning teadmine, et neist kusagil hoolitakse 
aitab neil ehk ka külma talve kergemini üle elada.

Piret Taim
NKK instruktor

Tegime head! Me hoolime …

Elfriede Kundla
Karksi lasteaed
Tiina Ott
Ülle Riiner
Lehte Hunt
Jane Ojala
Irene Univer
Vika Zieds

Margit Rei
Anne Kutser
Reet Sildma
Evelin Lappalainen
Merilin Ruusalu
Eda Kivisild
Maie Kivisild
Vilve Siil

Seda ettevõtmist toetasid ja korraldasid:
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Oleks justkui kohatu ajal, mil enamus inimesi maakeral 
on rahupühade ootuses, hakata rääkima sõjast või sel-
lega seonduvast. Paraku on aga asjaolud sellised, et 
kahjuks mitte kõik ei saa asjadest ühtviisi aru ja seetõttu 
käituvad teistele väljakannatamatult. Juba aasta tagasi, 
enne jõulupühi tekkis ärev olukord Ukraina osaks olevas 
Krimmi autonoomses piirkonnas. Nüüdseks on see laie-
nenud lausa sõjaks. Tõsi seda nimetatakse moodsalt, 
aga ilmselt ka asjakohaselt, hübriidsõjaks. Sõjaks, mis 
polegi nagu päris sõda aga ei ole ka kaugeltki rahu. 
Kannatavad selle tõttu sajad ja tuhanded inimesed, 
hukkuvad, saavad vigastusi ja kaotavad oma vara. Mille 
nimel, miks? Sellele küsimusele on mõistusega isegi 
raske vastust leida. Kas keegi maniakk tunneb, et peab 
enne surma kuulsaks saama või on kellelgi lihtsalt ajud 
ülekuumenenud? Jah, kahjuks mahub kahe maailmajao 
piiridesse üks selline riik, mille ajalugu räägib pea erandi-
tult vaid sõdadest ja vallutustest. Viimaste abil on see riik 
saanud enda valdusesse ala, mida selle riigi valitsejad 
aga ka elanikud ei oska mõistlikult kasutada. Võib-olla 
nende pikk ajalookogemus räägib seda, et lihtsam on 
hüvesid teistelt võtta kui ise selleks vaeva näha ja nii ongi 
nende mõttelaad tõenäoliselt sedavõrd väärastunud, et 
reaalsuse tajuminegi neile raskusi valmistab? Võib-olla 
arvavad ka nemad endid kutsutud ja seatud olema teiste 
üle valitsema? Või on veel hoopis midagi hullemat, millele 
nimegi ei oska anda. Vanarahva tarkus ütleb, et härga 
karda eest- ja hobust tagantpoolt aga hullu inimest igalt 
poolt. Ja nii olemegi pea alalises kaitse seisundis, sest 
naaber on oma käitumises äraarvamatu. Mis parata, 
öeldakse ju, et igaüks kandku oma risti, sest kellegi ei ole 
see ülejõu käiv. Tuleb valmis olla ka kõige halvemaks. Ja 
seda alati. Aga eks möödunud ajad on meile nii mõndagi 
õpetanud, kui vaid kõik seda õppust meeles peavad ja 
sellest järeldusi oskavad teha. Et osata ja suuta, selleks 
tuleb õppida ja harjutada. Juba maast-madalast ja pide-
valt. Eesti turvavaiba lõimeniidid tuleb punuda piisavalt 
tugevaks ja neid peab olema piisavalt tihedalt, et meie 
riigi ja rahva turvalisus oleks tagatud. 
Kui oleme osakesegi sellest tööst suutnud mööduva 
aasta jooksul ära teha, siis võime ehk ka rahuliku süda-
mega pidada jõulupühi, et taas koos tärkava loodusega 
pöörduda uuele tõusule helgemate ja rahulikemate 
päevade poole.
Rahulikke jõule kõigile!  

R.K. 

Viljandi, detsember 2014

Jõulukuu mõtisklusi 

Ajalehest Oma Maa ja selle tulevikust?

Kaitseliitlased õpivad sõdurioskusi

Kaitseliidu Sakala malev on  
toimetanud ja välja andnud 
alates 2001. aastast 179 aja-
lehte Oma Maa 14 aasta jook-
sul ja teie käes on Kaitseliidu 
Lõuna-Eesti malevate ajalehe 
Oma Maa  180. number. Selle 
aja jooksul on meil olnud palju 
toredaid kirjutajaid ja väga 
huvitavaid lugusid ajaloost, 
inimestest ja nende tegemis-
test Kaitseliidus ning selle 
eriorganisatsioonides. Suured 
tänud kõigile!
Ajalehe Oma Maa eesmärk on 
kajastada Kaitseliidu Lõuna-
Eesti malevates  toimuvaid et-
tevõtmisi, tutvustada malevate 
ajalugu ning huvitavaid isikuid 
ja nende tegemisi. Selge on
see, et ainult ajaloost ei saa 
kirjutada lõpmatult ja kuigi 
Kaitseliidu liikmete arv on 
aastatega järjest suurenenud, 
tundub jäävat ka huvitavaid 
isikuid, kellest kirjutada, just-
kui vähemaks.
Tihtipeale need huvitavad 
isikud lihtsalt ei soovi, et neist 

kirjutatakse ja nii on iga kord 
enne järjekordse lehenumbri 
ilmumist kõvasti mõtlemist, et 
leheruum saaks asjalikumalt 
täidetud.
Ajakohaseid uudiseid, niivõrd 
kui neid on, on väga raske 
ainult 11 korda aastas ilmu-
vas ajalehes kajastada, kuna 
tavaliselt on nad oma uudsuse 
ajalehe ilmumise ajaks juba 
kaotanud.
Ettevõtmistest oleme püüdnud 
alati ülevaateid teha, kuigi 
ka siinkohal on kohati imelik 
kirjutada näiteks jaanipäeva 
paiku toimunud maakaitse-
päevast augustikuus ilmuvas 
ajalehes. Teine mure on kir-
jutajatega. On kahjuks vaid 
üksikuid, kellel on tahtmist 
ja/või julgust oma vaba tahte 
ajendil oma elamustest või 
kogemustest kirjutada. Ena-
masti peab inimestega ikka 
kõvasti kauplema ja lugusid  
n ö. „välja  pressima“. Kuna 
Kaitseliidu Sakala malev on 
selle ajalehe idee sünnitaja ja 

on selle ajalehe väljaandmise 
enda ülesandeks võtnud, siis 
on ehk meie maleva liikmetel 
ka rohkem südametunnistuse 
asi ajalehe tegemisest osa 
võtta. Kahjuks on viimastel 
aastatel teiste Lõuna-Eesti 
malevate poolt jäänud koos-
töö ajalehe tegemisel vähem 
kui tagasihoidlikuks. Mõne 
maleva puhul on see juba mitu 
aastat täiesti olematu. Ei tea, 
kas selle põhjuseks võib olla 
arusaam, et Oma Maa ongi 
vaid Kaitseliidu Sakala Maleva  
ajaleht? Tahame loota, et see 
nii ei ole. Milleks ja kellele 
seda ajalehte siis teha? Vaa-
tamata kõikidele muredele ja 
raskustele lehe väljaandmise 
osas, on meil siiski ka lugejaid, 
kes tõepoolest ootavad järg-
mise numbri ilmumist. 
Selle ajalehe toimetamine on 
algusest peale eht kaitseliit-
laslik – vabatahtlikkuse aluselt 
teostatud. Raha ega muid hü-
vesid keegi artiklite kirjutamise 
ning ajalehe toimetamise eest 

ei saa.  Ka ei ole siin võimalik 
teha mingit ajakirjaniku kar-
jääri, kuna lehe tiraaž on väga 
väike. Samas, kas peabki 
alati kõik taanduma raha, 
kuulsuse ja suurte numbrite 
peale või on see lihtsalt oma 
panuse andmine kroonika 
koostamiseks ja ajaloo talleta-
miseks? Kahjuks on meil väga 
vähe tagasisidet, mida meie 
toimetatavast lehest ja eriti 
selle sisust kaitseliitlaste poolt 
arvatakse. Kas meil üldse on 
vaja oma ajalehte või piisabki 
sellest kui Kaitseliidu elu paaril 
– kolmel korral aastas koha-
likus ajalehes kajastatakse? 
Sellega seoses oleme nõuks 
võtnud korraldada sellel tee-
mal interneti küsitlus, millest 
anname teada ka siinkohal. 
Küsimustik on leitav KL Sa-
kala maleva kodulehel. 

Maleva pealik ja 
toimetajad 

Sissejuhatuseks mis on 
TSOBKkl. TSOBKkl on Kait-
seliidu tegevliikmete sõdu-
rioskuste baaskursus, mida 
teatakse ka kui SBK-d ( sõduri 
baaskursus). SBK-l õpitakse 
sõdurile esmatähtsaid osku-
si ilma milleta ei ole sõdur 
võimeline lahingutegevuses 
osalema. 

31. oktoober. Tulid kaitseliitla-
sed, või õigemini õppurid, sest 
sellel kursusel oleme ju õp-
purid, teiste hulgas ka mina, 
Kaitseliidu Sakala Maleva 
staapi, et omandada vajalik-
ke algteadmisi. Tulin umbes 
tund-kaks varem selleks, et 
asja uurida, mis meiega te-
hakse ja selle seltskonnaga 
tuttavaks saada. Üllatus oli 
suur kui leidsin eest peaaegu 
tühja staabihoone. Ülejäänud 
seltskond ilmus kohale umbes 
pool tundi enne kella kuut 
õhtul. Ja kui rahvas hakkas 
tulema siis neid tuli ja tuli ning 
lõppu ei paistnudki. Oli neid, 
kes ei teadnud ja isegi ei kuju-
tanud ette kuhu nad sattusid,  
oli ka neid, kes teadsid väga 
hästi mis toimuma hakkab. 
Uutel teadmatuses kobavatel 
oli üllatus suur kui kuulsid, 
et lõpurännak kestab koguni 
neli päeva seni teada olnud 
kolme asemel. Kui tuli kohale 
ka meie kursuse ülem, hak-
kasid ka asjad enamvähem 
liikuma ja hakati kursuse 
jaoks jagama varustust neile 
kellele vaja. Kui varustus oli 
kätte jagatud suundusime 
õhtust sööma. Peale sööki ja 
esmaste muljete vahetamist 
jätkus tegevus meile teabe 
jagamisega, kus räägiti, mil-

lega me tegelema hakkame, 
mida me õppime ja räägiti 
ka sellisest olulisest asjast, 
et kui kaitseväe vorm on sel-
jas, kuidas siis tuleb käituda 
staabis ja ka avalikus kohas. 
Kui jutud räägitud, küsimused 
küsitud ning vastused saadud, 
tutvustati meile kursuse ajal 
meie kasutuses olevat maja 
ehk maleva staapi. Näidati 
kus mida asub ja kus me ei 
tohiks viibida ilma sellekohase 
loata. Edasi oli ajakava koha-
selt kella kahekümne kolmeni 
vaba aeg. Siis rääkisime oma-
vahel esimestest muljetest. 
Mõni töötles ja genereeris 
ajju varem  kuuldud teavet, 
mõni keeras magama aga oli 
ka kolmas grupp, kes rääkisid 
millest iganes, mis ei kuulu-
nud sugugi militaarvaldkonda.
1. november oli esimene 
reaalsete tegude päev. Päev 
algas kiirelt ärkamise ja välja 
rivvi jooksmisega, millele järg-
nes hommikvõimlemine, et me 
päeval loengute ajal magama 
ei jääks. Pärast jooksu toimus 
magala korrastus ja hommi-
kune ülevaatus. Ülevaatusel 
vaadati et kas kõigil ikka on 
taskuklapid kinni ja kas vorm 
on seljas korralikult. Vahepeal 
oli ka lõunasöök. Muidugi 
suuremal osal päevast toimus 
mitmesuguse vajaliku teabe 
ajju söövitamine. Mis sõduri 
baaskursus oleks ilma relva-
õppeta? Ja siis tuligi see kaua 
oodatud relvaõpe. Meile õpe-
tati automaadi AK-4 ehitust ja 
käsitlemist. Paljud kutsuvad 
seda relva ka aeruks. Mis 
siin salata, see on tõepoolest 
ikka parajalt kobakas tukk. No 
kõigest 4,4 kg, võrdluseks, et 

pea neli ja pool suhkrupakki. 
Metsas on sellega jooksmine 
küll raskendatud, kuid kindlam 
on käes hoida ikka seda kui 
vibu või ragulkat. Saime harju-
tada erinevaid laskeasendeid, 
kiiret salvevahetust ja saime 
ka teadmisi ohutustehnikast. 
Õhtul oli veel sideõpe, kus 
õppurid jagati  lahingpaari-
listeks, ehk kaks õppurit ongi 
lahingpaar. Paarides märgis-
tati ära kes on A – alfa, kes 
B – bravo jne. Nii jõudis taas 
kätte oodatud vaba aeg, mis 
möödus samamoodi nagu 
eelmiselgi õhtul. 

2. novembril ma juba mõistsin, 
et hommikune trenn  saab 
meie ’’lemmikosaks“ päeva-
kavas.
Ehk hommikuti nagu ikka 
– treening, rivistus, magala 
korrastus ja hommikusöök. 
Pühapäevast päeva võtsime 
nagu tavalist argipäeva. Päe-
val õppisime meie tulevasi 
ametirelvi ja veel toimus kõi-
kide sõdurite absoluutne „lem-
mik“ – rividrill. Päeva lõpul oli 
suur staabiruumide korrastus 
ja esimese nädalavahetuse 
kokkuvõtte. Koristamisega 
jääme muidugi ajateenijate 
oskustele alla. Aga ega me ei 
olegi ju päris ajateenistuses, 
ikka rohkem vabatahtlikud 
võitlejad. Puhtusega jäi kursu-
se ülem rahule ning mis kõige 
tähtsam, ka meie ise jäime 
rahule. Kogu nädalavahetus 
liikus kursantide vahel ringi 
niinimetatud motivatsiooni 
kivi. Kivi toimetati sellele õp-
purile, kelle juures märgati 
näiteks mõnda kodukorra 
rikkumist ja kui see õppur nägi 

järgmise õppuri juures mingit 
puudust või viga, sai see õp-
pur kivi edasi kanda. Kursuse 
viimane kivikandja sai oma-
ette motivatsiooni ülesande. 
Motivatsioonid, kiitused ja 
laitused said jagatud ning kui 
olime oma uute tuttavatega 
hüvasti jätnud, läksime kõik 
tagasi oma kodudesse. 

Nädalavahetuse kokkuvõt-
teks võib öelda, et ühte lauta 
mahub palju häid lambaid. 
Eesootav kursuse lõppurän-
nak võib nii mõnelgi mehel ja-
ladki värisema võtta ja mõnel 
võib süda erutusest paar takti 
vahele jätta, aga ega teisiti ju 
sõduriks ka ei saa. Ja viimase 
muljena ütlen seda, et oma 
voodi on ikka üle kõige. Aga, 
et see nii oleks, tuleb osata 
seda hinnata ja kui vaja siis ka 
kaitsta, kasvõi relvaga käes. 
Järelikult tuleb õppida kõike 
seda tegema.

Harri Valge
Rindereporter

Kesk-Aasias 
on käimas 

venestamine
Soome välispoliitika ajakirjas 
Ulkopolitiikka analüüsitakse 
Venemaa käitumist ja tege-
vust ning tõdetakse, et Kesk-
Aasia riikides on käimas 
venestamine. Kõrgõzstanis 
näiteks muudetakse põhisea-
dust Venemaa põhiseaduse 
sarnaseks ning Tadžikistan 
on aina enam liikunud Ve-
nemaale majanduslikult ja 
poliitiliselt lähemale. Euraasia 
majandusühendusse kuulu-
vad  Venemaa, Valgevene, 
Kasahstan, Kõrgõzstan ja 
Tadžikistan. Vaatlejaliikme 
staatuses on Ukraina, Mol-
dova ja Armeenia. Senise Eu-
raasia tolliliidu alusel loodud 
majandusühendus loob roh-
kem kui 170 miljonit inimest 
haarava siseturu. Venemaa 
juhitava majandusühendu-
se eesmärgiks on luua Eu-
roopa Liiduga konkureeriv 
majanduslik jõud. Kõrgõzs-
tani endise presidendi Roza 
Otunbajeva sõnul on Ukraina 
kriis kaasa toonud selle, et 
Venemaa tunneb aina enam 
huvi ka Kesk-Aasia vastu. 
Viis Kesk-Aasia riiki kuulusid 
ju varem Nõukogude Liidu 
ning enne seda tsaari-Ve-
nemaa koosseisu. Sidemeid 
Venemaaga kinnitab vene 
keele kasutamine, sest vene 
keel on Kesk-Aasia riikides 

senini töö- ja suhtluskeel. 
Venemaal on Kesk-Aasia 
riikidega tihedad tööalased 
sidemed, kuna nendest rii-
kidest on üsna palju inimesi 
Venemaal võõrtöölistena. 
Venemaa peab Kesk-Aasiat 
oma huviorbiidis hoidmisel 
arvestama siiski ka USA ja 
Hiinaga, kuid nende mõju-
võim ei ole ometi nii suur kui 
Venemaa oma. Hiina huvid 
Kesk-Aasias on puhtalt ma-
janduslikud, mitte poliitilised. 
Hiinat huvitab lisaks Kesk-
Aasiaga kaubandussuhetele 
ja maavaradele ka islamiusu 
tõrjumine oma riigist. «Kesk-
Aasia riigid, kaasa arvatud 
Kõrgõzstan, kopeerivad Ve-
nemaa seadusi üks ühele. 
Neis riikides võetakse nii 
homopropaganda kui võõ-
ragentide seadused vastu 
enne selle aasta lõppu,» 
selgitas Biškekis tegutseva 
Ameerika Kesk-Aasia ülikooli 
politoloog Medet Tiulegenov. 
Venemaa kasutab Kesk-
Aasias oma seisukohade 
edastamiseks nii tava-kui 
sotsiaalmeediat. Venemaa 
teisitimõtleja Maša Gesseni 
sõnul juhitakse Kesk-Aasia 
riikide mõjutamist otse Mosk-
vast ja Kremlist.

Rootslaste toetus NATO-ga liitumisele 
on rekordiliselt kõrge

Rootsi elanike toetus NATOga 
liitumisele on rekordtasemel, 
kuid vastaseid on veel na-
pilt rohkem, öeldi ajalehes 
Svenska Dagbladet avaldatud 
küsitluse kohta. Ajalehe poolt 
läbiviidud küsitluse kohaselt 
toetas Rootsi liitumist NA-
TOga 40 protsenti elanikest. 
Alliansiga liitumist vastustas 

42 protsenti vastanutest. Aja-
leht korraldab rootslaste seas 
NATO teemalisi arvamusküsit-
lusi 1995. aastast ning toetus 
organisatsiooniga liitumisele 
pole sellest alates olnud veel 
kunagi nii kõrge. Ekspertide 
sõnul tõuseb toetus NATO-le 
seetõttu, et usaldus Rootsi 
kaitsejõudude võimekusse vä-

heneb ja Venemaa on Lääne-
mere regioonis üha aktiivsem. 
NATOga liitumist pooldavate 
inimeste arvu kasvu mõjutas 
ka hiljutine allveelaeva jahti-
mine Rootsi vetes. Analüütiku-
te sõnul võib arvamusküsitlu-
se tulemuse tõttu see küsimus 
esile kerkida ka riigi poliitilisel 
maastikul. «Varem olid üsna 

paljud inimesed liikmelisu-
se vastu ja küsimus polnud 
eriti aktuaalne,» ütles Rootsi 
riikliku kaitsekolledži teadur 
Malena Britz. Novembrikuus 
läbi viidud küsitluses osales 
tuhat rootslast.
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11.-17.05 Kevadtorm Lõuna-Eestis.

26.-28.09 Kodutütarde olümpiamängud Paides.18.-19.04 Laidoneri rada Lillis.

23.06 Võhma Maakaitsepäev.

08.11 KL Sakala maleva aastapäev Karksi-Nuias.06.09 Naiskodukaitse aastapäev Koigi mõisas.

25.-27.04 Sõduriproov Viljandimaal.

24.02. Vabariigi aastapäev Olustveres.

Eesti hangib jalaväe 
lahingumasinad CV90

Vabariigi valitsus volitas 27. 
novembri  istungil kaitseminis-
ter Sven Mikserit allkirjastama 
jalaväe lahingumasinate CV90 
ostulepingu Hollandi kuning-
riigiga. Hankeleping sõlmiti 
9. detsembril Hollandis. Eesti 
hangib 44 jalaväe lahinguma-
sinat CV90, tankide Leopard 
I baasil ehitatud relvastuseta 
toetusmasinad ning masinate 
hoolduskomplektid. Lisaks 
on plaanis ka laskemoona ja 
varuosade ühine hankimine 
koos Hollandiga vastavalt 
kahepoolsele koostööleppele. 
Kaitseminister Sven Mikser 
ütles, et tegemist on Eesti läbi 
aegade suurima kaitsehanke-
ga. „Jalaväe lahingumasinad 
viivad Eesti kaitseväe võit-

lusvõime uuele tasemele,“ 
sõnas ta. „Koos iseliikuvate 
suurtükkide ja hiljuti lõpule 
viidud tankitõrjeraketisüstee-
mide Javelin hankimisega on 
tegemist ühega kolmest riigi-
kaitse arengukava peamisest 
prioriteedist.“ Mikseri sõnul 
saab Eesti hea hinna eest väga 
head jalaväe lahingumasinad, 
mis on tänapäevased, ennast 
lahingutes tõestanud ning 
valmistatud kasutamiseks 
põhjamaade tingimusteks. „Va-
likuprotsessi käigus hindasid 
meie eksperdid erinevaid või-
malikke meile sobivaid lahin-
gumasinaid ning CV90 ostus 
neist kõige moodsamaks ja 
parimate lahinguvõimega ma-
sinaks,“ sõnas kaitseminister. 

Jalaväe lahingumasinad CV90 
hakkavad kuuluma elukutselis-
test kaitseväelastest koosneva 
Scoutspataljoni relvastusse, 
et tagada pataljoni manööv-
rivabadus, suurem tulejõud 
ja parem kaitstus. CV90 jääb 
kaitseväe relvastusse aasta-
kümneteks. CV90-d jõuavad 
Eestisse järk-järgult aasta-
tel 2016-2018. Samaaegselt 
masinate tarnega hakkavad 
kaitseväelased alates järgmi-
sest aastast saama väljaõpet, 
samuti arendatakse järk-järgult 
vajalikku taristut ja harjutusala-
sid. Hollandi kaitsevägi toob 
järgmise aasta veebruaris 
Eestisse väikese arvu jalaväe 
lahingumasinad, et harjutada 
siin koos Eesti kaitseväelas-

tega. Samuti osalevad CV90-d 
vabariigi aastapäeva paraadil 
24. veebruaril. Eestile hangita-
vad CV90d on kasutatud, ent 
oma elukaare alguses. Kõik 
masinad läbivad Hollandis 
enne meile üleandmist hool-
duse ja remondi. CV9035NL 
on Rootsis Madalmaade Ku-
ningriigi maaväe tarvis välja 
töötatud Combat Vehicle 90 
(CV90) perekonna jalaväe 
lahingumasin. Masinate tootja 
on BAE Systems Hägglunds 
AB. CV90 võeti relvastusse 
1990-ndate keskel. CV90 on 
Hollandi, Taani, Norra, Šveitsi, 
Soome ja Rootsi kaitsejõudude 
relvastuses. CV90 tõestas end 
ka Afganistani rasketes oludes.

Kaitseliidu Sakala 
maleva aasta pildis

Rahulikke jõule 
ning õnnerikast 
uut aastat!
ning õnnerikast 
uut aastat!

Oma Maa toimetajad
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Aasta 2014 on vaikselt lõppe-
mas ja ka noorkotkaste pere 
vaatab tagasi tegusale aas-
tale ning meenutab vahvaid 
ettevõtmisi ning laagreid. Iga 
rühma aktiivsematele poistele, 
kes mööduval aastal ettevõt-
mistel oli osalenud, korraldasi-
me veel ühe väljasõidu Võrru. 
Käisime külas Kuperjanovi 
jalaväepataljonil.
Novembrikuu viimasel lau-
päeval kogunesime Viljandi 
bussijaamas ja peagi sõit-
sime Võru poole. Reisile oli 
tulnud 26 noorkotkast ning 
saatjateks olid rühmajuht Raul 
Astel ja allakirjutanu. Pataljoni 
inimesed võtsid meid lahkelt 
vastu ja ekskursiooni viis läbi 
seersant, kelle teenistusüles-
andeks igapäevaselt on sõdu-
rite treenimine ehk drillimine. 
Alguses oli meil teooria tund, 
kus tutvustati pataljoni struk-
tuure, võimekust ning ajalu-
gu. Samuti saime vaadata 
ajateenijate poolt valmistatud 
videoklippe nende väljaõp-
pest. Meile näidati pataljoni 
erinevaid hooneid, alustades 
õppehoonetega ja magalate-
ga, lõpetades jõusaaliga ning 
sõdurikoduga. Väga tore oli ka 
see, et paljud ajateenijad olid 
nädalavahetusel pataljonis. 
Saime lõunasöögi ajal teada, 
kuidas ajateenijad söömas 
käivad ning millised on nende 
rituaalsed tegevused enne 
ning pärast söömist. Harjutasi-

me seda ka ise. Võtsime enne 
sööklasse sisenemist kõik 
mütsid peast ja pärast söömist 
tänasime toidu eest. Ja seda 
kõva ning selge häälega. See-
järel käisime kasarmutes, kus 
meile tutvustati kaitseväelase 
varustust, relvastust ja näidati 
ka seda, kui korras peab üks 
kaitseväelase tuba olema. 
Muidugi saime aru, et korras 
tuba tähendab eelkõige head 
distsipliini, mis peab toimima 
ka õppustel. Kui kasarmutest 
välja läksime, siis tutvusime 
erinevate transpordivahen-
ditega ning seejärel toimus 
praktiline tund. Nagu sõdur, nii 
peab ka noorkotkas oskama 

rivis marssida ning mis võiks 
olla parim koht riviharjutuse 
tegemiseks kui kaitseväe 
väeosa? Muidugi lubati meil 
kasutada pataljoni riviplatsi ja 
drill-seersant isiklikult õpetas 
meid. 45 minutilisest õppest 
piisas, et kotkaste rivi marssis 
juba üsna korralikult. Ka seer-
sant kiitis meid, öeldes, et nii 
lühikese ajaga suutsid meie 
poisid isegi paremini marssida 
kui mõned pataljoni allüksu-
sed peale nädala ajalist har-
jutamist. Olime Rauliga tõesti 
väga uhked meie poiste üle. 
Aga tõdesime, et peame ka 
endi ettevõtmistel sagedamini 
riviharjutusi tegema, et kord 

õpitu ära ei ununeks. Edasi 
viis meie tee sõdurikodusse 
ning seejärel hakkaski meie 
külastus lõppema.
Tagasiside poistelt oli posi-
tiivne, nad jäid selle päevaga 
väga rahule. Täname Ku-
perjanovi jalaväepataljoni! 
Täname Noorte Kotkaste 
Sakala maleva juhtkonna ja 
pealikute poolt kõiki poisse, 
kes sel aastal meie ettevõt-
mistel osalesid ning loodame, 
et ka uus aasta on teile tegus! 
Olge alati valmis! 

Henri Paavo
NK Sakala Maleva 
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Venemaa käitumine 
sunnib lääneriike 

suurendama sõjalisi 
kulutusi

NATO asepeasekretär Alexander Vershbow kirjutas oma 
Twitteri kontol, et Venemaa käitumine Ukraina suhtes sunnib 
lääneriike suurendama sõjalisi kulutusi. «Venemaa kasutab 
oma naabri vastu sõjalist hirmutamist, maskeeritud sisse-
tungi, salajasi relvatarneid, majanduslikku väljapressimist, 
diplomaatilist kahepalgelisust ja desinformatsiooni,» märkis 
Vershbow. Asepeasekretäri veendumusel üritab Venemaa 
süstemaatiliselt lõhkuda Euroopas suure vaevaga loodud 
poliitilist raamistikku. «Alates sellest, kui Venemaa keeldub 
järgimast rahvusvahelist õigust ja üritab lõhkuda rahvusva-
helist korda, peab lääs  suurendama kaitsekulutusi,» sõnas 
Vershbow. «Venemaa vastuvõetamatu käitumine nõuab seda, 
et lääs järgiks oma põhimõtteid ja tõstaks kõrgeks hinna, mida 
tuleb agressiooni eest maksta. Selle alla käib ka Ukraina 
tugevdamine,» lisas asepeasekretär. Ukraina kaitseminister 
Stepan Poltorak on öelnud, et Ida-Ukrainas, kus venemeelsed 
separatistid Ukraina valitsusvägedega võitlevad, on 7500 Vene 
Föderatsiooni sõdurit.

Kasparov kutsus Lääne liidreid 
Putinit peatama

Piiririigid mängivad 
suhetes Venemaaga 

võtmerolli

Poola soovib tihendada sõjalist 
koostööd Baltimaadega

Male eksmaailmameister ja 
Vene opositsioonitegelane 
Garri Kasparov kõrvutas Vene 
presidendi Vladimir Putini 
«ühe mehe diktatuuri» nat-
siliidri Adolf Hitleri valitsemi-
sega, hoiatades lääneriike, 
et Putini peatamata jätmise 
korral võib tegevusetuse hind 
tõusta. Kasparovi sõnul ei 
tohiks Lääne liidrid Putinile jä-

releandmisi teha strateegiliste 
edusammude nimel Iraani tuu-
maprogrammi, Süüria ja Iraagi 
relvakonfliktide asjus, sest 
Vene president ei ole tema 
hinnangul kompromissist hu-
vitatud ning vajab võimulpü-
simise õigustamiseks ebasta-
biilsust. «Teesklus, et Putinil 
on strateegiline huvi, mida on 
võimalik jagada, on vale. Ma 

ei näe ühtegi strateegilist kü-
simust, milles tema huvi võiks 
ühtida Euroopa omaga,» ütles 
Kasparov Varssavi julgeole-
kufoorumil. Ta kutsus Lääne 
liidreid tunnistama Putinist 
lähtuvat ohtu ja näitama üles 
suuremat otsustavust tema 
režiimi survestamisel. «Ma 
ei tea, mis on praegu Putinile 
vastu astumise hind. See võib 

olla kõrge, ent ajaloost on 
teada, et see hind aja jooksul 
tõuseb. Hitleri peatamise hind 
oli 1936. aastal väiksem kui 
1937. aastal. 1938. aastal oli 
see kõrge ja 1939. aastal oli 
juba hilja,» rääkis Kasparov. 
Putin peab nõrkuse ilminguks 
Lääne liidrite kinnitusi, et 
nad ei kaalu sõjalisi samme, 
lisas ta.

Venemaa asjatundja, Ukraina 
juurtega USA poliitikaeks-
pert Alexander John Motyl 
avaldas väljaandes Foreign 
Affairs artikli, milles seisab, 
et Venemaa piiriäärsed riigid 
mängivad selle suurriigiga 
suhtlemises võtmerolli. Motyli 
arvates tuleks Venemaa piiri 
ääres asuvaid riike sõjaliselt 
aidata ja kaitsta. Ekspert vii-
tab oma artiklis ka 1947. aas-
tal väljaandes Foreign Affairs 
avaldatud USA politoloogi 
ja diplomaadi George Frost 
Kennani kirjutisele. Motyli sõ-
nul peavad Kennani tollased 
väited Nõukogude Liidu kohta 
paika ka tänapäeva Venemaa 
kohta, hoolimata sellest, et 
enam ei ole kommunistlikku 
režiimi. Venemaa asjatundja 
arvates peaksid Euroopa ja 
USA juhid otsima Venemaaga 
suhtlemiseks ja Ukraina kriisi 
lahendamiseks näpunäiteid 
just Kennani seisukohtadest. 
«Venelased usuvad senini, 

et nemad ja nende riik on 
maailmas kõige võimsa-
mad ning lääs on vaenlane. 
Riik vajavat tugeva käega 
juhti, kes kaitseb Venemaa 
võimsust ning on lääne 
vastase võitluse eesotsas,» 
leiab Motyl ning jätkab, et 
lääs on Venemaa suhtes 
seni silma kinni pigistanud, 
kuid nüüd on aeg näha 
olukorda selgepilguliselt 
ning luua pikaajaline po-
liitiline platvorm, mille abil 
saab Venemaa võimalikke 
vallutusplaane ennetada. 
Eksperdi arvates mängivad 
selles kõige tähtsamat rolli 
need riigid, mis on Venemaa 
lähedal ning mida ta võib tah-
ta «alla neelata». «Soome, 
Rootsi, Eesti, Läti, Leedu 
ja Moldova, võimalik, et ka 
Valgevene ja Kasahstan. 
Just need riigid on Venemaa 
kontrolli alla saamisel võtme-
rollis,» loetles Motyl.

Poola soovib tihendada sõ-
jalist koostööd Balti riikidega 
ning loodab, et Eesti ja Läti 
kasutavad täielikult ära Poola 
sõjatööstuse potentsiaali, 
ütles ametist lahkuv Poo-
la suursaadik Lätis Jerzy 
Nowakowski. Saadiku sõnul 
soetab Leedu praegu Poolalt 
mobiilseid õhutõrjesüsteeme. 
«Arvan, et Poola partnerid 

oleksid väga rahul, kui koos-
töö Baltimaadega laieneks. 
Mitmeaastase vaheaja järel 
külastas Läti kaitseminis-
teeriumi delegatsioon sel 
aastal iga-aastast relvanäi-
tust Kielces. Kokkuvõtteks 
võib öelda, et delegatsioon 
ilmutas suurt huvi meie ette-
paneku vastu ja tõenäoliselt 
suurendab see huvi meie 

edasise koostöö osas,» lau-
sus diplomaat. Nowakowski 
sõnul on Poola ja Baltimaade 
jaoks tähtis omada ühtsele 
regionaalsele standardile vas-
tavat sõjatehnikat. «Sõjalise 
koostöö küsimused Lätiga 
on endiselt väga aktuaalsed 
ja jäävad nii kaitseministee-
riumi kui välisministeeriumi 
päevakorda,» ütles ta. «Me 

osalesime ühiselt missiooni-
des Iraagis ja Afganistanis. 
Meil, eriti Poolal on olemas 
hea, missioonide käigus järele 
proovitud sõjatehnika. Siin 
avanevad tõepoolest suured 
võimalused sõjalise koostöö 
süvendamiseks ja laiendami-
seks. Poola on sellest väga 
huvitatud,» lisas Nowakowski.

Sakala maleva Noored Kotkad 
Kuperjanovi pataljonis

Leedu võtab kasutusele niinimetatud 
roheliste mehikeste tuvastamise käsiraamatu
Leedu on valmis kaitsma riigi 
territoriaalset terviklikkust ja 
suveräänsust kõigi võimalike 
vahenditega, kaasa arvatud 
üsna tavatutega. Leedu kaitse-
minister Juozas Olekas ütles 
usutluses riiklikule telekanalile 
LRT, et kaitseministeeriumis 
on valminud käsiraamat «Kui-
das võita rohelisi mehikesi». 
Selles õppevahendis tutvus-

tatakse tundemärke, mille järgi 
saab viisakaid niinimetatud ro-
helisi mehikesi ära tunda. Sa-
muti on ära toodud aadressid, 
kuhu tuleb neist teatada, ning 
viisid, kuidas sissetungijaid jäl-
gida ilma ennast paljastamata. 
Käsiraamatu eesmärgiks on 
elanikkonna harimine ja ette-
valmistamine võimalikuks mit-
tekonventsionaalseks sõjaks 

või agressiooniks. Mõningate 
kaitse-ekspertide sõnul võiks 
selline raamatuke olla taskus 
igal kodanikul. 
„Rohelised mehikesed“ on väl-
jend, mis sai laiema kõlapinna 
Krimmi okupeerimise ja an-
nekteerimise käigus Venemaa 
Föderatsiooni relvajõudude 
poolt. Meedia ja kohalikud ela-
nikud hakkasid teadmata kust 

ilmunud vaikivaid sõjaväelasi 
kutsuma marslasteks ehk ro-
helisteks mehikesteks nende 
rohelist värvi eraldusmärki-
deta sõjaväevormi ja moodsa 
relvastuse tõttu. Venemaa 
väitis, et tegemist pole nende 
sõjaväelastega, vaid hoopis 
kohalike omakaitseüksustega, 
kes olevat ukrainlastelt relvad 
üle võtnud.


