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On ilus traditsioon, et Maakait-
sepäev viiakse läbi rotatsiooni 
korras erinevates maakonna 
linnades ja asulates. Seekord 
langes valik Võhma linnale. 
Traditsiooniliselt kirjutatakse ka 
sellelaadsete sündmuste kohta 
väike lehelugu, mis reeglina 
annab ülevaate osalejate tege-
vustest ning toob välja loo autori 
hoiaku ettevõtmise suhtes. Jah, 
ega ma ei kavatsegi seda tra-
ditsiooni rikkuda, kuid tahaksin 
täiendavalt avada sellelaadsete 
ettevõtmiste telgitaguseid, et 
lugeja saaks parema ettekuju-
tuse, kuidas meie malevas (kuid 
ilmselt ka mujal) üks suurem 
ettevõtmine teoks saab. 
Maakaitsepäev korraldati Võh-
mas 23. juunil. Sakala maleva 
poolt kaasatud osapooled olid 
Võhma linn, Politsei- ja Piirival-
veamet ning Päästeamet. Kava 
oli traditsiooniline, päev algas 
erinevate näitustega, kus olid 
välja pandud relvad, tehnika, 
jmt ning heategevuslike ette-
võtmistega. Kell 11 algas Kait-
seliidu esitlus, seejärel poole 
tunni pärast oli politsei oskuste 
ja tehnika näitamine ning selle 
järel ka päästeteenistuse ette-
aste. Naiskodukaitse valmistas 
ja jagas paralleelselt nende 
toimingutega kõigile soovija-
tele tasuta sõdurisuppi. Peale 
esitlusi tuli varsti riviplatsile Kait-

seliidu ühend-
kompanii koos 
Naiskodukaitse 
esindajatega, 
kodutütarde-
ga, noorte kot-
kastega ning 
Viljandi maa-
konna kohalike 
omavalitsuste 

esindajatega. Tõe ja õiglu-
se huvides tuleb märkida, et 
kompanii rivvi olid kaasatud 
ka võitlejaid 1.toetusrühmast, 
Karksi malevkonnast ja Lin-
nuse üksikkompaniist, kuid 
valdav enamus kaitseliitlasi oli 
siiski Lembitu üksikkompaniist. 
Ülesrivistatud üksuse võttis 
vastu Kaitseliidu Sakala Ma-
leva pealik major Kalle Köhler. 
Koos eriorganisatsioonidega 
oli rivis ligemale sada inimest, 
mida pole üldsegi vähe meie 
maleva väikest arvukust ar-
vestades. Rivistuse põhiees-
märgiks oli üle anda ergutused 
aasta jooksul tublimaid tulemusi 
näidanud kaitseliitlastele, anda 
kaitseliitlase tõotus ning Või-
dupüha traditsioone austades 
anda kohalike omavalitsuste 
esindajatele edasi Võidupüha 
paraadilt saabunud võidutuli, 
mille toimetasid Võhmasse Kairi 
ja Andu Heinsoo.
Selline oli tänavune Viljan-
di maakonna Maakaitsepäev 
sündmustes, numbrites ja fak-
tides. Kokkuvõtteks võin väita, 
et kõik selleks päevaks kavan-
datud tegevused õnnestusid ja 
üldjoontes sujus kõik viperuste-
ta, kuigi väikese näpuviibutuse 
teen maleva staabiülema, major 
Tiituse, suunas, kes talle omase 
korra-armastuse kohaselt palus 

referendil ära koristada ka kait-
seliitlaste tõotuse alusteksti, 
mille tõttu tõotuse andmise 
algus pisut viibis. Loomulikult 
häbi ka mulle, et tõotuse tekst 
pähe polnud õpitud, kuid lõpuks 
asi lahenes ning tõotuse and-
mine sai ilusasti korraldatud. 
Kui siinkohal jutt lõpetada, siis 
jääks enamusele lugejatest 
Maakaitsepäev pelgalt üheks 
järjekordseks ettevõtmiseks, 
mida sai kas siis vaatamas käi-
dud, või millest sai osa võetud. 
Nagu lubatud, kirjutan pisut 
ka tegevuste köögipoolest, et 
Maakaitsepäeval osalenu ja 
iga lugejagi mõistaks ja oskaks 
hinnata selle päeva õnnestumi-
seks tehtud tegelikku tööd.
Kui Maakaitsepäeva tegevu-
sed kestsid ligikaudu 5 tundi 
ja siinkohal ka aitähh kõigile 
kohaletulijatele, kes aitasid 
selle nähtavaks teha, siis selle 
ettevõtmise planeerimine algas 
juba aprillikuul, kui Lembitu 
üksikkompanii juhatus arutas 
ühe päevakorra punktina sel-
leaastase Maakaitsepäeva 
läbiviimist. Kompanii pealikuna 
andsin juhatuse liikmetele üles-
andeks planeerida ja korralda-
da Maakaitsepäeva erinevad 
vastutusalad. Kuivõrd minu 
kompaniis on juhatuse liikme-
teks kõigi rühmade pealikud, 
siis polnud ülesanne neile eriti 
keeruline, ühtlasi sai korraga 
tagatud Maakaitsepäeva laiem 
kandepind ja kaitseliitlaste suu-
rem kaasatus. Peale vastutuste 
jagamist jäi veel kavandada 
demonstratsioonesinemine. 
Äsja Kaitseliitu astunud ja kom-
panii pealiku abi ametikohale 
määratud Viljandi linnapea, 

malevlane, Ando Kiviberg andis 
hea mõtte, etendada Maakait-
sepäeval väike kohalik maidan 
kõige sinna juurde kuuluvaga. 
Nii sai paika pandud Maakaitse-
päeva kondikava ja Kaitseliidu 
esitluse idee. Lõiguti vastutas 
nooremveebel Roosi varustuse 
ja relvastuse osas, kaitseliit-
lane Laiõunpuu rünnakgrupi 
tegevuse eest, veebel Ainsalu 
tuletoetuse tegevuste eest, 
seersant Karu esitluse maa-ala 
korralduse eest ja kapral Peets 
üksuse eest, kes markeerisid 
„rohelisi mehikesi“. 
Peale juhatuse käramist oli aeg 
tutvustada meie kava maleva 
pealikule, kes teatavasti vas-
tutab lõpuks kõige nähtava ja 
nähtamatu eest, mis selle päe-
va juurde kuulub. Õnneks pole 
maleva pealik kaotanud huumo-
risoont ning seetõttu jäi suures 
plaanis meie kava kehtima. 
Poolteist kuud enne Maakait-
sepäeva külastasime Võhma 
linnapead, valisime välja koha, 
mõõtsime välja vahemaad jne – 
nagu ikka maastikuluure käigus 
tehakse. Mingeid tagasilööke 
kohaliku võimu poolt ei tulnud ja 
ka see teeb ainult head meelt. 
Mõistagi toetas jooksvalt kogu 
ettevalmistust maleva staap 
oma koosseisuga. Muidugi võib 
öelda, et see ju ongi nende töö, 
kuid küllap iga lugeja saab aru, 
et oma tööd saab teha kahte 
moodi: kas „ma tahan“ või siis 
„ma pean“ stiilis.
Politsei ja päästeameti esitlu-
sed olid nende endi planeerida, 
samuti kogu nende esitluste 
ettevalmistus. Maleva poolt anti 
ette vaid koht ja aeg.
Orienteeruvalt nädal enne Maa-

kaitsepäeva oli lõplik päevaka-
va kinnitatud, kõigil vastutavatel 
isikutel oma tegevused planee-
ritud ja läbi maleva tagalajaos-
konna vajalikud vahendidki 
hangitud. Samaaegselt ette-
valmistustega tegelesid allük-
suste pealikud isikkoosseisu 
aktiveerimise ja nende perso-
naalprobleemide lahendami-
sega. Maleva pealikul tuli kõigi 
osapooltega nende tegevused 
ära koordineerida ja hoolitseda, 
et kohalik kultuuriprogramm 
haakuks üldise Maakaitsepäe-
va sisuga. Staabiülema õlul 
oli staabitöötajate tegevuste 
koordineerimine. Eriti keeru-
line oli personaliosakonnal 
prognoosida kas ja kes kohale 
tulevad, eesmärk oli kutsuda 
rivi ette ainult need ergutata-
vad, kes ka tegelikult kohale 
tulevad. Vastasel juhul tekib 
olukord, kus aktiivse osaluse- ja 
kohusetundliku teenistuse eest 
autasustamiseks hõigatakse rivi 
ette kaitseliitlane, kes tegelikult 
samal ajal hoopis kodus muru 
niidab või muul moel kusa-
gil mujal oma aktiivsust üles 
näitab.
Täiesti omaette ooper oli isik-
koosseisu väljatoomine sellele 
ettevõtmisele. Olgugi, et kõigil 
kaitseliitlastel on ammu teada, 
et iga-aastased nö. „pühad 
üritused“ on 24. veebruar ja 
23. juuni, siis ikka leidus neid, 
kellele tuli see osalusvajadus 
üllatusena. Mõnigi mees oli juba 
vägijoogigi pihku haaranud või 
oli hoopis sõitnud mujale see-
kordset pikka nädalavahetust 
nautima.
Tõsiselt tahan ma kiita ja esile 
tõsta neid, kes siiski kohale 

tulid ja oma osalusega selle 
ettevõtmise läbiviimisesse pa-
nustasid. Kuigi võib tunduda, 
et üks võitleja ees või taga ei 
muuda midagi, siis tegelikkuses 
see nii ei ole, iga kohaletulnu sai 
fikseeritud ja on nimeliselt tea-
da. Siinkohal ma nimeliselt kõiki 
osavõtnuid ära märkida ei saa, 
aga teadke, et oma osavõtuga 
Te näitasite ennekõike oma 
suhtumist …, suhtumist Maa-
kaitsepäeva traditsiooni, suh-
tumist maleva ettevõtmisesse, 
suhtumist meie kompaniisse, 
oma rühma ja lõpuks oma kaas-
võitlejatesse – seda pole sugugi 
vähe. Samas võite olla kindlad, 
et kui kaasvõitlejatel, allüksusel, 
kompaniil või maleval tervikuna 
tuleb kunagi näidata oma suh-
tumist Teisse, siis seda tehakse 
ka Teie panuse vääriliselt.
Telgitaguste kokkuvõtteks siis 
niipalju, et kuigi nähtavat osa 
Maakaitsepäeval oli 5 tundi 
ja kõik mis silma jäi sujus ja 
toimus justkui iseenesest, siis 
tegelikkuses on kõige selle 
taga kümnete kaitseliitlaste töö 
ja pingutus omast vabast ajast 
ja tahtest ning ka kümnete pal-
galiste töö ja pingutus mitme 
kuu vältel. Hinnakem sellist 
panust vääriliselt, mis tähen-
dab, et tulgem ikka planeeritud 
ja olulisi ettevõtmisi vaatama 
ning kaitseliitlastena austage 
ka kaasvõitlejate panust oma 
aktiivse osavõtuga.

Arli Okas 
nooremleitnant

KL Sakala Maleva 
Lembitu üksikkompanii 

pealik

5 tundi Maakaitsepäeva = 5 kuud ettevalmistusi
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Kaitseliidu noorteorgani-
satsioonides on 2014. aasta 
nimetatud juhtide koolituse 
aastaks. Tänavu on eraldatud 
Kaitseliidu eelarvest täienda-
valt raha, et meie vabatahtli-
kud kodutütarde ning noor-
kotkaste juhid saaksid uusi 
teadmisi ning oskusi meie 
järelkasvuga tegelemiseks.
Iga malev valib vastavalt vaja-
dusele ning juhtide soovile ise 
vajaliku väljaõppe ning Sakala 
maleva noorteorganisatsioo-
nid otsustasid laagrikasvataja 
oskuste kasuks. Õppepäevad 
toimuvad kahes osas: esimene 
õppus 19.-20. juulil ja teine 2.-
3. augustil keskkonnakaitsjate 
Kivilõppe kordonis.
Noorkotkaste ja kodutütarde 
rühmajuhiks võib saada täis-
ealine naine või mees, kes 
soovib anda oma panuse meie 
järelkasvu juhtimiseks ja ta-
gamiseks. Väga oluline on, et 
tänapäeva noored ei tegeleks 
liigselt arvutite ning nutitelefo-
nidega, vaid liiguksid rohkem 

looduses, teeksid sporti ning 
arendaksid loovtegevust. Õn-
neks leidub ka tänapäeval veel 
neid  häid inimesi, kes oma põ-
hitöö kõrvalt leiavad aega, taht-
mist ja energiat meie noortega 
tegeleda, et viimased tulevikus 
eluga hästi hakkama saaksid 
ning igavusest ja asjaliku tege-
vuse puudumisest halvale teele 
ei liiguks, vaid pigem suudaksid 
seista nii enda kui vajadusel ka 
teiste eest. Noorkotkaste ja ko-
dutütarde juhiks saamisel tuleb 
läbida vabatahtliku noortejuhi 
kursus, mis annab osalejale 
esmase ülevaate Kaitseliidust 
ning eriti selle noorteorganisat-
sioonide toimimise spetsiifikast. 
Käimasoleva aasta laagrikasva-
taja väljaõppe näol on tegemist 
olulise täiendkoolitusega, sest 
see teema puudutab väga ot-
seselt meie juhtide tööd. Suure 
osa meie organisatsiooni ette-
võtmistest moodustavad erine-
vad võistlused ja laagrid. Pea-
miselt laagrid on need kohad, 
kus noor saab kodust või enda 

mugavustsoonist välja ja peab 
olema iseseisvam ning ettevõt-
likum. Sellest tulenevalt võeti 
vastu otsus, et just laagrikasva-
taja väljaõppe läbimine on väga 
oluline. Peamised teemad, mida 
kursusel käsitletakse on turva-
lisus, seadusandlus, tegevuste 
metoodika ning laagrite kor-
raldamine. Väljaõppe läbiviija 
on Ida-Virumaal noortekeskust 
juhatav Argo Bachfeldt, kes on 
ka ise kauaaegne kaitseliitlane 
ja noorteorganisatsioonis nii 
instruktorina kui ka juhina tegev 
olnud. Kõige olulisem on välja-
õppe korraldaja sõnul just see, 
et noored ise näitaksid initsiatiivi 
ja võtaksid tegevusi ette. Juhid 
peaksid looma oma rühmas 
keskkonna, kus noored ise 
planeeriksid laagreid ja lööksid 
võistluste korraldamisel kaasa. 
Kindlasti tuleb vältida seda, et 
rühmajuht teeb noortele kõik 
ette ja taha ära ning noored 
tulevad kui lihtsalt tarbijad ning 
ei pea millegi pärast üldse 
muretsema. Siinkohal tulebki 

näha laiemat pilti sellest, millist 
noort me tuleviku Eestis näha 
soovime? Kas sellist noort, 
kes ootab, et tema eest kõik 
ära tehakse ja kui ta ise midagi 
teha proovib ning see välja ei 
tule, lööb lihtsalt käega? Või 
on meile kõigile rohkem kasu 
sellisest noorest, kes julgeb võt-
ta vastutust, haarab ka teised 
kaasa ning kui tõesti tegevused 
ei suju nagu oodatud, siis oskab 
teha õiged järeldused ja proovib 
uuesti hakkama saada?
Kokkuvõtteks võib öelda, et 
laagrikasvataja väljaõpe on 
kasulik meie juhtidele nii tege-
vuse spetsiifikast lähtuvalt, kuid 
eelkõige pikema perspektiivi 
ja üldisema pildi nägemiseks. 
Meie noored on meie tulevik 
ja Sakala maleva noortejuhid 
püüavad teha kõik endast ole-
neva, et meie noored oleksid 
tublid, julged, rõõmsad, aktiiv-
sed ja ettevõtlikud.

Henri Paavo
NK noorteinstruktor

Juhtide koolitamise aasta

On üks maagiline sõna – PUHKUS! Kui saabub soe suveaeg, 
vahel juba kevade keskelgi, hakkavad inimesed mõtlema 
puhkusele. Talvekülmade ajal aga räägime, et loodus puhkab. 
Tavaliselt valge lumevaiba all. Räägime sageli ka loominguli-
sest puhkusest, emapuhkusest jmt. Miks me sellest räägime? 
Ilmselt ja kindlasti selle pärast, et puhkama peab. Nii on see 
looduse ja kogu elutegevuse poolt juba ette määratud. Miski 
siin ilmas pole igavaene ja seni pole ka igiliikurit leiutatud. Va-
nemal ajal öeldi, et manöövervedur võib olla 110 päeva järjest 
auru all, aga siis tuleb tal ikka korraks tuli katla all kustutada 
ja aur välja lasta. Las puhkab! Tugevaks treeninud sportlanegi 
peab peale pingutust puhkama. Kahte rasket heitlust teineteise 
järel ei peaks vastu isegi mitte Georg Lurich, kui ta veel elaks 
ja maadleks. Kui tänapäeval üha heitlikumaks muutuv kliima 
taimestiku arengut mõjutab, siis avaldub see paratamatult 
tagajärgedes meie toidulaual ja ilmselt ka rahakotis ning seda 
üsnagi mitmel moel. Nii ikaldused kui liigniiskuse või koguni 
üleujutuste ja tormide tõttu raisku läinud saagi puudumine 
annab sellest kindlasti märku. Ja ega loomadki toiduta ela. 
Tähendab et kurjad jõud looduses kahjuks ei puhka. Või kui 
puhkavadki, siis ajutiselt ja hakkavad jälle tegutsema kui neil 
tuju tuleb või kui näevad loodust puhkamas.
Puhkus on aeg varude taastamiseks, uue energiaga laadi-
miseks aga ka mõtisklemiseks ja tulevaste tegude kavanda-
miseks. Küllap ongi vist nii, et kui lihased puhkavad, siis aju 
töötab edasi. Teadjamad väidavad, et aju töötab ka une ajal. 
Küllap neil on õigus. Aga kindlasti vajab ka aju puhkust. Pole 
vist mõtet siinkohal tungida tarkade teadusmeeste pärusmaale 
ja hakata arvama, kuidas aju seda teeb. Loodetavasti puhkab 
ta ositi ja vahelduvaid rütme kasutades. Leiame ju sageli, et 
näiteks mõtted meie peades muutuvad ühelt teemalt teisele ja 
seda mitte ainult väliste tegurite mõjul. Küllap on veel paljugi 
sellist, mis meie elutegevusi suunavad ja mõjutavad aga mida 
me praegu veel täpsemalt ei tea. Mis „äratuskell“ reguleerib 
näiteks karude, mäkrade või siilide ja madude talveund? Kas 
ainult välisõhu temperatuur, õhurõhu muutused või hoopis mõ-
ned muud tegurid? Miks ka füüsiliselt väsinud inimene on äkki 
jälle tugev ja toimekas kui ta leiab end ootamatult ekstreemses 
olukorras? Kuidas jagunevad elusorganismide energiavarud 
erinevatel ajajärkudel ja erinevates olukordades? Kindlasti on 
selliseid küsimusi praegu veel rohkem kui on asjatundlikke ja 
põhjendatud vastuseid. 
Nii saame rääkida inimeste ja loomade ning teiste elusorga-
nismide puhul. Vahel on elusorganismiga võrreldud ka riiki. 
See on täiesti konstrueeritav mudel. On ju riigilgi oma aju, oma 
füüsiline keha, omad jäsemed millega toimetusi korraldada 
jne. Aga kas ka RIIK puhkab? Saab ta seda endale lubada 
ja kui, siis kuidas? Rasked küsimused! Ehkki mitte kaugeltki 
uued ja küllap on nendel teemadel kirjutatud palju raamatuid 
ja artikleid, tehtud tuhandeid uurimusi ja katseid ning palju 
muudki veel. Kogu seda temaatikat käsitleda ühe mõtiskluse 
piires on tegelikult võimatu. Piirdugem siis vaid ühega, sellega, 
mis peaks olema südamelähedasem meile – vabatahtlikele 
riigikaitsjatele – kaitseliitlastele.

RIIGIKAITSE – see on see oluline teema. Kas riigikaitse saab 
ka vahel puhata? Kas riigikaitse väsib? Kas riigikaitse vajab 
oma energia taastamist, jõuvarude suurendamist? Tõsised 
küsimused. Seda, mis juhtub siis, kui riigikaitse hakkab tõesti 
puhkama, näitab meile ära juba möödunud aasta lõpul alanud 
sündmused Kagu-Euroopas – Ukrainas. Kui peale nn „külma 
sõja“ lõppu paljud riigid eriti Lääne-Euroopas leidsid, et nüüd 
algab maa peal pea igavaene rahuriik ja hakkasid mugavama 
ja parema elu tagamiseks lõivu maksma riigikaitse arvel, siis 
nüüd võib öelda, et paljudel neist tundub n.ö. vesi ahjus olevat. 
Kuna oldi harjutud mõttega, et eks „karu“ ole ka inimene ja kuna 
too elukas tõepoolest vahel ka kahel käpal kõndis ja lahkelt 
naeratas, siis lastigi ennast sellest uinutada. Aga „karul“ olid ja 
on jätkuvalt hoopis teised mõtted ja kavatsused. „Karu“ teritas 
küüsi ja kihvu, et kindlamini haarata ja raskemalt pureda. Ja see 
maksab riigikaitses uinunutele valusalt kätte, pealgi kui ollakse 
„karu“ poolt osavasti pakutud „energiameest“ üsna märgatavalt 
sõltuv ja kui ollakse ka oma rahvale juba pea paarkümmend 
aastat päev-päeva kõrval räägitud, et „karu“ elab loomaaias, 
rahulik ja pole maias. Kui „karu“ sulased poleks Malaisia reisi-
lindu alla kukutanud, siis ehk olekski Lääne-Euroopas selline 
idülliline suhtumine edasi kestnud ja kes teab kui kaua. 73 
aastat tagasi nurjus „karu“ tookordne kavatsus kogu Euroopa 
„vabastamiseks“ ja nii jäid sündimata „Prantsuse NSV“, „Saksa 
NSV“, „Hispaania NSV“ ning rida ANSV-sid nagu Hollandi, 
Belgia ja võib-olla ja Portugali nimelised. Luksemburgist oleks 
saanud vast AO (autonoomne oblast) või lihtsalt oblast? Õn-
neks! Nende õnneks ja ehk ka meie õnneks, sest kui me kõik 
oleks koos olnud ühes „suures ja ühtses“ NL-is, poleks ilmselt 
olnud ka mingit „laulvat revolutsiooni“ ja Siberis oleks inimluid 
olnud lademetes. Niisiis on siililegi selge, et riigikaitses ei tohi 
magada ja ei saa olla mingit puhkust. Vähemalt niikaua, kuni 
„karu“ elab ja toimetab. Ja ometi tuleb ka riigikaitsjatel puhata, 
seda aga arukalt, jao kaupa ja alati valmis olles „karu“ küüsi 
ja kihvu kärpima. 
Suvi saab mööda, taas on aeg hakata õppima, harjutama, uusi 
kavasid teostama, et „karul“ ei tuleks tahtmist siinkandis kedagi 
„kaitsma ega vabastama“ hakata või midagi enda koopa külge 
liitma hakata. Javelinide käsitlemine peab selgeks saama ka 
kaitseliitlastele, sest kes teaks veel paremini oma koduümbruse 
paiku, kust „karule“ oda ribide vahele suruda? Jõudu ja edu!  

R.K.

Viljandi, juuli-august 2014

Juuli – august – puhkused! 

Koolid said juurde 13 uut 
riigikaitse õpetajat

19. juunil lõpetas teine lend 
Tallinna Ülikooli kutsepeda-
googika bakalaureuse õppe-
kaval õppinud riigikaitse õpe-
tajaid. Kaitseministeeriumis 
toimunud aktusel andsid kolm-
eteistkümnele uuele riigikaitse 
õpetajale tunnistused üle 
Kaitseministeeriumi kantsler 
Mikk Marran ja Tallinna Ülikoo-
li kutsepedagoogika osakonna 
juhataja Meidi Sirk.
Lõputunnistusi üle andes 
rõhutas Kaitseministeeriumi 
kantsler Mikk Marran, et prae-
gu toimuvad riigikaitse tunnid 
Eesti ja kogu euroatlantilise 
julgeolekuruumi jaoks väga 
kriitilisel ajahetkel ning õpe-
tajate roll noorte suunamisel 
teadlikeks kodanikeks on 
äärmiselt oluline.
„Ukraina kriisi valguses on rii-
gikaitse tunnid senisest veelgi 

olulisemad ja ma tahaksin öel-
da ka põnevamad – ajalugu 
juhtub otse meie silme ees. Ei 
ole vaja kaugelt otsida näiteid 
selle kohta, miks on üldse vaja 
rääkida 21. sajandil sõjast 
ja oma riigi kaitsest,“ ütles 
kantsler Mikk Marran. „Parim 
heidutus on tark rahvas, kel 
on ustavad liitlased. Kui me 
ise oleme pühendunud oma 
julgeoleku tagamisele, siis 
toetavad meid ka liitlased,“ 
lisas kantsler Marran värske-
tele riigikaitse õpetajatele.
Tallinna Ülikooli kutsepeda-
googika osakonna juhataja ja 
riigikaitse õpetaja õppekava 
juht Meidi Sirk rõhutas, et kõiki 
riigikaitse õpetajaks õppijaid 
ühendab üks ühine joon – 
missioonitunne Eesti Vabariigi 
ees. „Kasvatada meie noortes 
isamaalisust, et armastada ja 

austada Eesti Vabariiki ning 
olla vastutustundlik kodanik ja 
vajadusel oma riiki kaitsta. See 
on väga suur ja austusväärne 
missioon,“ lisas Meidi Sirk.
Kaitseministeeriumi ja Tallinna 
Ülikooli pikaaegne koostöö rii-
gikaitse õpetajate koolitamisel 
sai möödunud õppeaastal uue 
taseme. Kui seni oli võimalik 
riigikaitse õpetajaks õppida 
Tallinna Ülikoolis täiendus-
kursusel, siis nüüd toimub 
riigikaitse õpetaja ettevalmis-
tus bakalaureuse tasemel. 
Tegemist on kutsepedagoo-
gika bakalaureuseõppe va-
likmooduliga, mis on Tallinna 
Ülikoolis kõrvalaine. Kursuse 
läbinud Tallinna Ülikooli kutse-
pedagoogika õppekava lõpe-
tajad saavad õiguse õpetada 
riigikaitset gümnaasiumides 
ja kutsekoolides.

Jätkuvalt on riigikaitse õpeta-
jaks võimalik õppida ka juba 
töötavatel õpetajatel, kes 
läbivad eelnimetatud 24-ai-
nepunktilise kursuse täien-
duskoolitusena ning kelle 
õpingute eest tasub Kaitse-
ministeerium.
Vastuvõtt 2014/2015. õppe-
aasta uuele kursusele on 
alanud ning huvilistel on või-
malik ennast Tallinna Ülikooli 
kutsepedagoogika osakonnas 
kirja panna. 
Kaitseministeerium toetab 
koole riigikaitse õpetamiseks 
vajalike õpikute ja õppeva-
hendite hankimisel, samuti ra-
hastab ministeerium riigikaitse 
õpetamisega kaasnevaid õp-
pelaagreid ja ekskursioone. 
Lõppenud õppeaastal õpetati 
riigikaitset 146 üldharidus- ja 
kutsekoolis üle Eesti.

Kuidas toimida asjalikumalt?
On tõenäoliselt üldtuntud tõsi-
asi, et paljud eksimused ja vead 
ning vahel koguni tegemata 
jätmised johtuvad asjatund-
matusest ja teadmatusest. On 
tõsiasi seegi, et keegi ei ole nii 
universaalsete teadmistega ja 
oskustega, et suudaks kõike 
teha ise ja üksinda. Mida kee-
rulisemaks ja kiiremaks muutub 
elutegevus meie ümber, mida 
enam tuleb kõikvõimalikku 
teavet, seda vähem jääb aega 
ning võimalusi muudatustega 
ajakohaselt kursis olla ja kaasa 
minna. Kuidas siis toimida, et 
vähemalt kõige vajalikumat 
ja olulisemat teavet saada ja 
seda osata kasutada. Need 
probleemid on üsna üldised 
ja ei puuduta mitte ainult rii-
gikaitse küsimusi. Käesoleva 
aasta algus on taas tekitanud 
Euroopas ja mujalgi maailmas 
uusi julgeoleku probleeme nii 
rahvusvahelisel tasandil kui iga 
riigi siseeluski.
Eesti julgeoleku- ja kaitsepo-
liitika aluseks on totaalkaitse 
kontseptsioon. Seda viiakse ellu 
territoriaalkaitse süsteemiga. 
See tähendab, et riigi kaitsemi-
sega ja meie kõigi julgeoleku 
tagamisega tuleb tegeleda 
kõigil. Kõigil, kes selleks on ühel 

või teisel moel suutelised. Loo-
mulikult ei saa need tegevused 
toimuda kaootiliselt, nii kuidas 
keegi heaks arvab tegutseda, 
vaid see peab olema koordi-
neeritud ja juhitud tegevus. Kes 
siis peavad olema need koordi-
neerijad ja juhtijad? Riigikaitse 
sõjalise poolega tegeleb kaitse-
ministeeriumi koordineerimisel 
ja kaitseväe juhataja juhtimisel 
meie kaitsevägi ja Kaitseliit. 
Välis- ja diplomaatilise julgeole-
kuga tegeleb välisministeerium 
oma allasutuste ja abilistega. 
Sisejulgeolekut peab tagama 
siseministeerium. Ka sotsiaal-
ministeerium, põllumajandusmi-
nisteerium, rahandusministee-
rium, justiitsministeerium ja ka 
kõik ülejäänud ministeeriumid, 
teadus- ja haridusministeerium 
kaasa arvatud peavad andma 
oma osa riigikaitse kindlustami-
sel. Aga ka ainult ministeeriumid 
oma arvuka töötajaskonnaga 
ja alluvate asutustega ei suuda 
ära teha kõike vajaminevat. 
Kuivõrd totaalkaitse nõuab 
igaühe panust riigi julgeoleku 
tagamiseks, siis võib öelda, et 
lausa lõviosa tegevustest tuleb 
ära teha kohapeal – kohalikes 
omavalitsustes, linnades ja val-
dades. Kas nad on aga selleks 

vajalikult ettevalmistatud oma 
teadmiste ja oskuste poolest? 
Seniste isiklike kogemuste 
põhjal on mul alust väita, et 
kahjuks nii see praegu ei ole ja 
väga suur osa tööst selle ees-
märgi saavutamiseks on veel 
tegemata. Vähemalt Viljandi 
maakonnas.
Et millegagi tegelema hakata 
on vaja esmalt teada millega 
tegelema hakatakse ja mis 
on tegevuse eesmärk. Nende 
teadmiste abil saab kavandada 
vajalikke ettevõtmisi ja luua või 
muretseda vajalikke ressursse. 
Olulisim ressurss riigikaitses on 
INIMENE! Inimene oma tead-
miste ja oskustega nii juhina kui 
täideviijana. Ei saa öelda, et riik 
(kaitseministeerium) selles osas 
on olnud tegevusetu. Igal aastal 
saavad paljud kohalike omava-
litsuste juhid riigikaitse kohta 
asjalikke teadmisi ja kogemusi 
kõrgematel riigikaitse kursustel. 
Teadaolevalt on Viljandi maa-
konna omavalitsuste juhtidest 
nendel kursustel aastate jooksul 
käinud mitugi inimest. Ja on ka 
päevselge, et üks ega suure-
mas omavalitsuses ka mitte 
kaks-kolm inimest ei jõua kõike 
vajalikku riigikaitselist tegevust 
korralikult ja asjakohaselt ära 

teha. Neile on vaja tõhusaid 
abilisi. 

Ja nüüd jõuame tagasi loo al-
guse juurde ja püüame vastata 
pealkirjas esitatud küsimusele. 
Meie arvates on lausa häda-
vajalik, et iga kohaliku oma-
valitsuse juhil oleks kohapeal 
võtta inimene, kes suudab teda 
nõustada ja vajadusel ka aidata 
korraldada esmaseid olulisi rii-
gikaitse tegevusi. Ja ennekõike 
on vaja olla probleemidega 
kursis. Meil ilmub regulaarselt 
kaks väga sisukat, teaberohket 
ja asjalikku riigikaitsealast aja-
kirja. Need on sõjandusajakiri 
„Sõdur“, mida annab välja kait-
seministeerium ja Kaitseliidu 
ajakiri „Kaitse Kodu!“. Nendest 
võib leida piisavalt autoriteetset 
ja kvaliteetset teavet pea kõigi 
riigikaitset puudutavate teema-
de kohta. Kohaliku omavalit-
suse juhi abilisel ongi esmane 
ülesanne nendes ajakirjades 
leiduvate lugudega tutvumine 
ja asjakohaste teemade tutvus-
tamine omavalitsuse juhtidele. 
„Et ülaltoodut paremini mõista, 
tulekski lugeda ajakirja „Sõ-
dur“ nr 2 (77) 2014.a.“
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Nimetatud laager leidis aset 
25. ja 26.juunil Võrtsjärve 
ääres, Ulge puhkealal.
Ulgele saabuti kolmapäeva 
hommikupoolikul. Pärast keha-
kinnitamist püstitati oma laager 
ja koonduti rivistusele. Laagri 
üldjuhi, kapten Enno Teiteri 
tervituse ärakuulamise järel võis 
sportlik ettevõtmine alata.  Esi-
mene laagripäev sai olema lõ-
bus, haarav ja jõukohane segu 
erinevatest tegevustest: mängiti 
võrkpalli, indiacat, petangi ja 
rahvastepalli, toimus viktoriin 
liiklusmärkide tundmisest, tea-
tevõistlus ning olid ka mees-
konnatöö ülesanded. Õhtul oli 
tarvis samuti ajusid  ragistada, 
sest pärast üsnagi edukaid ühis-
tegevusi olime panused pannud 
Naiskodukaitsele, kes  viiski läbi 
meeskonna harjutuse.
Spordilaagrile kohaselt algas 
teise päeva hommik virgutava 
võimlemisega, kuhu sügava 
une tõttu siiski paljud ei jõud-
nud. Pärast hommikusööki 
aga algas juba laagrivarustuse 
kokkupakkimine ja puhkeala 
koristamine. Selleks päevaks oli 

veel kavas Valma seikluspargi 
külastamine ja sealsete atrakt-
sioonide proovimine, mis nõudis 
noortelt  osavust ja väledust. 
Spordilaager üllatas rohkear-
vulise osavõtuga.  Selle eest 

Sakala Maleva noorkotkaste ja kodutütarde spordilaager

Lastekaitsepäeva 
ettevõtmisest Suure-Jaanis

Esimesel juunil toimus Suure-
Jaanis juba tavaks saanud 
kombe kohaselt rahvusvahe-
lisele Lastekaitsepäevale pü-
hendatud kogupere ettevõtmine 
nimetusega “Parim pühapäev 
perega!”, mida sisustama oli 
kutsutud ka Sakala Ringkonna 
naiskodukaitsjaid. Meilt oodati, 
et korraldaksime lastele ühe 
sõjalise teemaga takistusraja. 
Andis ikka pead murda, et mida 
ja kuidas teha, sest tavaliselt on 
sellises ettevõtmises osalevad 
lapsed väga erineva vanusega. 
Selge oli see, et kui juba sõja-
väelist vormi on ettevõtmises 
vaja, siis tuleks rada läbida kind-
lasti sõdurikiivri ja -rakmetega. 
Aga rada ise? Paugutamist pi-
dasime liiga ohtlikuks, mistõttu 
otsustasime, et lapsed peaksid 
saama rakendada teistsuguseid 
oskusi ja võimeid: tasakaalu 
tunnet, täpsust, osavust ja 
kiirust. Seega tuli korraldada 
nii turnimist, keha väänamist, 
roomamist ja ka täpsuse peale 
granaadi viskamist.  Iga raja lä-
binud julge katsetaja sai tasuks 
selle väikese pingutuse eest ka 
ühe magusa mälestuse. Ei tea, 
kas põhjuseks oligi finišis jaga-
tav maiustus või siiski midagi 
muud, aga järjekord meie raja 
proovimiseks ei avaldanud kogu 

selle ettevõtmise vältel hääbu-
mise märke ja konkureeris isegi 
teiselpool muruplatsi asuva 
pannkoogi järjekorras olijate 
arvuga. Mitmedki lapsed läbisid 
raja korduvalt, kes võib-olla 
pulgakommi, aga kes ka hasardi 
pärast või koguni selleks, et 
teenida välja maiustus ka oma 
väiksemale õele või vennale, 
kelle kael veel kiivrit ei kandnud.
Rada osutus niivõrd populaa-
rseks, et meid kutsuti mõned 
päevad hiljem seda kordama 
ka Lahmuse kooli kooliaasta 
lõpu korraldamisel, kus juba 
pisut suuremad lapsed niisama 
hasartselt raja läbisid, nüüd küll 
raskema kiivriga ja varustusega 
täidetud rakmetega.

Oma Maa toimetus on arva-
misel, et see kõik näitab laste 
vägagi suurt huvi taoliste ette-
võtmiste vastu, kus on liikumist 
ja kus peab oma võimeid ja 
oskusi näitama. Sel kombel 
on võimalik tõmmata lapsi osa 
võtma Kaitseliidu noorteorgani-
satsioonide tegevusest ja looma 
koolides uusi salku ja rühmasid 
nii noortele kotkastele kui kodu-
tütardele, kui oleks vaid ... OH, 
KUI OLEKS VAID PIISAVALT 
NOORTEJUHTE!!!

Evelin Lappalainen
NKK Suure-Jaani jaoskonna 

aseesinaine

Kodutütarde aastapäev
15. juulil  tähistas Kodutütarde 
Sakala Ringkond oma taasasu-
tamise  24. aastapäeva. Viljan-
disse, Sakala keskusesse  olid 
kutsutud kõik kodutütred ja nen-
de  vanemad, rühmavanemad ja 
toetajaliikmed. Pidulik sündmus 
algas tavapäraselt Eesti hümni 
laulmisega ja siis pidas avakõne  
ringkonnavanem Antonina Eek.  
Tema  pidupäeva tervitus algas 
sõnadega: „Mina ei ole saanud 
olla kodutütar - ajad olid teised. 
Nähes teie säravaid silmi,  ilu-
sat vormi, teie tegutsemistahet 
arvan, et oleksin väga tahtnud 
teie sekka kuuluda. Armsad 
kodutütred, täna on teie päev. 
Sakala maleva kodutütarde 
pidupäev. „
Kodutütarde organisatsioon 
pakub võimalusi väga mitme-
külgsete teadmiste ja oskuste 
omandamiseks. Suur osa neist 
oskustest ja teadmistest on 
olulised ka väljaspool organisat-
siooni, igapäevaelus. Pealegi 
aitab kõik õpitu kaasa sellele, 
et suudame erinevates olukor-
dades kainet mõistust säilitada 
ja see on juba suur asi erinevate 
probleemide lahendamiseks.
Ringkonnavanem tundis oma 
kõnes ka muret staažikamate 
kodutütarde pärast, kellel pole 
piisavat huvi tegevuses kaasa 
lüüa, oma teadmisi ja oskusi 
noorematele edastada ning 
malevat esindada üle-Eestilistel 
võistlustel. „Meie koos peame 
otsustama kuidas edasi minna 
nii, et Sakala kodutütred saaks 
kogu vabariigis tuntuks“, arvas 
kõneleja.
Kogu meie elu koosneb tulemis-
test ja minemistest. Aeg, inime-
sed, suhted, asjad, võimalused, 
teadmised, unistused, mõtted, 
sündmused  ….Tulemise ja mi-
nemise vahe peale jääb olemi-
ne, ehk hetk kus me parasjagu 
asume. Meie olemises saa-
davad meid kaaslased, teised 
inimesed, kes tulevad selleks, 
et jääda, või siis ka selleks, et 
koos edasi minna.  On inimesi, 
kes ei unune kunagi, sest neis 
on midagi, mis puudutab meid 
nii lähedalt, et me pole enam 
need, kes olime varem. 

Kas tead kedagi, kes käib 
eaka naabritädi palvel poes 
või toob talle tuppa pliidipuid? 
Kas tunned tegusaid noori, kes 

korraldavad koolis ja mujalgi 
huvitavaid ettevõtmisi? Kas 
töötad koos mõne inimesega, 
kes käib hooldekodus, haiglas 
või vanglas, pakkudes seal 
viibivatele inimestele toetust? 
Kas tunned mõnda juristi, raa-
matupidajat või tõlki, kes aitab 
oma teadmistega neid, kes 
selliste oskustega teenete eest 
maksta ei jõua?
 
On tuhandeid erinevaid või-
malusi teha väikeseid ja suuri 
heategusid ning on ka tuhan-
deid inimesi meie seas, kes 
seda igapäevaselt teevad. Kõiki 
neid aktiivseid ja pühendunud 
isikuid seob ühine omadus – 
nad teevad oma tööd südamega 
ning ei küsi selle eest raha. Nii 
tegutsevad ka meie noortejuhid.   
Kodutütarde noortejuhtide seas  
on inimesi väga erinevatelt elu-
aladelt, aga neid kõiki ühendab 
pühendumus. Pühendumus 
oma kutsetööle, vabatahtlikule 
tegevusele, kodukohale. Pü-
hendumus Eestile ning nendele 
väärtustele, millesse Eesti usub 
ja millele toetub. 
Kõlab juba klišeena, kuid meie 
organisatsiooni peamine rikkus 

on kindlasti heasüdamlikud 
inimesed. Päris kindlasti on 
meie organisatsioonil parem 
tulevik, kui on olemas sedavõrd 
palju hoolivaid inimesi nagu meil 
täna on.  
Ringkonna aastapäeval tänati 
neid, kes on andnud ringkonna 
arengusse oma panuse, peeti 
meeles aktiivselt tegevuses 
osalenud kodutütreid ning neile 
anti väärilised tunnustused.
Kodutütarde peavanema  tä-
nukirja said noortejuht Merle 
Murka ja kodutütar Aveli Eel-
maa. Kodutütarde  Sakala Ring-
konna  tänukirjaga tunnustati 
noortejuhte Veronika Mägi, Eda 
Teras, nooremleitnant Martin 
Suigusaar, kapral Toomas Te-
ras, Age Alas ning kodutütreid  
Meery  Ero,  Kaisa Kaasik ja 
Laura Kaasik. Hoolsuspaela 
sai Pääsupesa rühma kodutütar 
Anette Suigusaar.
Seekord oli tegemist ühe tänuü-
ritusega, kuid selle kestma jää-
mine ja traditsiooniks muutmine 
on korraldajate kindel eesmärk. 
Kodutütarde organisatsiooni 
väärtus kasvab ajas ja usuta-
vasti see muutub vajalikuks aina 
enamatele inimestele.

tahavad korraldajad  tänada 
kõiki lapsevanemaid, kes oma 
lapsed laagrisse usaldasid. 
Suurim võit on osavõtt ja nen-
dest sportlikest päevadest võit-
sid kindlasti kõik osalejad.

Me oleme näinud, kuidas spordi 
tegemine (ükskõik, mis tasemel) 
annab parema enesetunde, an-
nab uued tuttavad, eneseteos-
tuse võimaluse, tugeva tervise 
ning sihikindluse. See on põhjus, 
miks soovisime  tutvustada 
sportlikke eluviise ka nendele 
noortele, kes praegu võib-olla 
just aktiivselt sporti ei tee.  Meie 
laagri eesmärgiks oli  läbi eri-
nevate meetodite ja mänguliste 
tegevuste näidata, et sport ongi 
lahe. Laste säravaid silmi nähes 
tundus, et olime oma eesmärgi 
saavutanud.
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Julgeolekukriis Balti riikides on 
suurim NATO-t ähvardav oht

Juulikuu alguses ütles briti 
ajakirjanik Edward Lucas USA 
senati välisasjade komitee 
ees esinedes, et julgeoleku-
kriis Balti riikides on suurim 
oht NATO-le ning seetõttu 
peab allianss Venemaa hei-
dutamiseks suurendama oma 
kohalolekut Balti piirkonnas. 
Briti ajakirja Economist toi-
metaja ning mitme Venemaa 
poliitolukorda puudutava raa-
matu autori sõnul on Leedu, 
Läti ja Eesti eesliini riigid. 
«Julgeolek, mida me ole-
me iseenesest mõistetavaks 
pidanud alates külma sõja 
lõpust, sõltub nende saatu-
sest,» ütles Lucas. Tema sõ-
nul on Venemaa eesmärgiks 
Euroopa julgeolekukorra 
lõhkumine ja NATO lõhesta-
mine. Moskva kasutab oma 
mõjuvõimu kasvatamiseks 
ära energiasektorit, raha ja 
propagandat ning on valmis 
jõuga ähvardama ja seda 
ka kasutama. «Julgeoleku-
kriis Balti mere piirkonnas 

on suurim Atlandi liitu ähvar-
dav oht. Venemaa hoolimatu 
käitumine võib seada meid 
silmitsi täiemahulise sõjalise 
vastasseisuga, sealhulgas ka 
võimaliku tuumarelvade kasu-
tamisega, või sundida meid 
alistuma, mis tähendaks meie 
fundamentaalsete julgeoleku-
lepete kokkuvarisemist,» ütles 
Lucas. Ajakirjaniku arvates 
peavad ameeriklased ning 
teised NATO liitlased suuren-
dama oma kohalolekut Balti 
riikides nii merel, õhus kui 
maal, rajama Poolasse suure 
NATO sõjaväebaasi, kaasa-
ma alliansi tegevusse Rootsi 
ja Soome, laiendama Vene 
valitsusametnikele suunatud 
sanktsioonide ringi, võitlema 
Vene rahapesu vastu ning 
propageerima senisest enam 
USA gaasi eksporti. Samuti 
peab Lucase sõnul Euroopa 
Liit võitlema Vene Gazpromi 
omavolilise käitumise vastu 
gaasiturul.

Venemaa meelitab Baltimaid 
NATOst lahkuma

Leedu president Dalia Gryba-
uskaite rääkis mõned päevad 
enne jaanipäeva Saksa nä-
dalalehele Focus antud in-
tervjuus, et Venemaa veenab 
Baltimaid NATOst lahkuma, 
meelitades neid odava gaasi-
ga. Grybauskaite sõnul üritab 
Venemaa mõjutada Nõukogu-
de Liidu endiseid liikmeid ning 
muuta Baltimaad majanduse 
ja energeetika valdkonnas 
endast sõltuvaks. Leedu rii-
gipea sõnul püüab Venemaa 
takistada Balti riikidel olemast 
aktiivsed ja ustavad NATO ja 
Euroopa Liidu liikmed. «Meie 
andmetel on teised Balti-
maad saanud idast, ehk siis 
Venemaalt ettepanekuid, et 
kui nende riik näiteks lahkuks 
NATOst, siis saaks ta Vene-
maalt vastutasuks odavat 
gaasi või naftat,» rääkis ta. 
Riigipea sõnul peaks Lääs 
otsima võimalusi muutuda 
mitmekesisemaks ja muutu-
ma Venemaast energiama-
janduse poolest sõltumatuks, 
kuna sellest sõltumine on 

igale riigile liiga riskantne. 
«Putinil on visioon kaitsta 
idapoolkera. Tal on mõttes 
niisugune Venemaa, nagu 
see oli Katariina II aegadel. 
Tema iseloom on arenenud 
kummaliselt,» rääkis Leedu 
liider. Ameerika Ühendriikide 
endine välisminister Hillary 
Clinton ütles märtsikuul, et 
Putini poolt korraldatud sis-
setung Krimmi tuletab meelde 
seda, mida Hitler tegi enne 
Teist Maailmasõda. Focus 
küsis Grybauskaitelt arva-
must sellise võrdluse kohta. 
Leedu riigipea võrdleski Vene 
presidendi Vladimir Putini 
taktikat kunagise Nõukogude 
Liidu diktaatori Jossif Stalini 
ja Saksa natside juhi Adolf 
Hitleri omaga. «Putin kasutab 
rahvust ettekäändena teise 
riigi territooriumi hõivamiseks 
sõjaliste võtetega. See on 
just see, mida tegid ka Stalin 
ja Hitler. Sellised võrdlused 
on täiesti kohased,» kinnitas 
Grybauskaite ajakirjale. Soome ja Rootsi peaksid liituma NATOga

Nii arvab Briti majandusajakiri 
The Economist, mis mõned 
päevad enne jaani avaldas 
arvamust, et Rootsi ja Soome 
pole ammu enam neutraal-
sed. Mõlemad riigid osalevad 
NATO õppustel ning annavad 
oma sõdureid alliansi kiir-
reageerimise üksuste tarvis. 
Mõlemad aitasid Bosnias ja 

Kosovos rahu valvata ning lõid 
kaasa ka Afganistanis. Rootsi 
osales 2011. aastal isegi Lii-
büa õhulahingutes. Mõlemad 
põhjamaad on NATO asjades 
innukamad kui nii mõnedki 
NATO liikmed. Saksamaa 
näiteks keeldus Liibüa õhublo-
kaadi suhtes lillegi liigutamast. 
Samas ei ole soomlastel-

rootslastel kohta NATO nõupi-
damiste laua taga ega ka artik-
kel 5 kaitset. Ida poolt kostuva 
mõõgatäristamise tõttu oleks 
neil aeg suhe NATOga amet-
likult ära vormistada, väidab 
The Economist. Baltimaade 
kunagisele saatusele mõeldes 
toonitab ajakiri, et Rootsi ja 
Soome liitudes saaks Lääne-

merest järv keset NATOt ning 
seda oleks kergem kaitsta. 
Loomulikult on see küsimus 
nimetatud riikide valitsuste, 
kõrgemate riigivõimu organite 
ja lõpuks ka rahva otsustada, 
aga peab ütlema, et Briti aja-
kirjanike arvamusel on jumet 
nagu ütles härra Tiit Piibeleht 
ühes Ed. Vilde näidendis. 

Kui Soome liituks NATOga, 
lahvataks riigis kodusõda ???

27. juunil avaldas ajaleht Pos-
timees loo, kuidas Venemaa 
riiklik päevaleht, laia leviku-
ga Rossiiskaja Gazeta, oli 
paar päeva tagasi avaldanud 
oma internetiväljaandes artikli, 
milles teatas, et kui Soome 
astuks vastu rahva tahet NA-
TOsse, siis lahvataks selles 
riigis kodusõda.(!?) Väljaan-
ne arvab, et Soomes toimub 
NATO liikmeks saamise üle 
referendum 2015. aastal. «Mit-
med poliitikavaatlejad on arva-
musel, et kui juhid langetavad 
otsuse Soome NATO liikmeks 
saamiseks ilma rahvahääle-
tuseta, siis tekib riigis mäss 
ja isegi kodusõda. Selline 
stsenaarium olevat praegust 
olukorda vaadates üsna tõe-

näoline. Sellest peaks aru saa-
ma ka Soome juhid ning selle 
tõttu ei saa nad referendumist 
keelduda. Poliitikauurijate 
arvates siiski rahvahääletust 
ei soovita, kuna soomlaste 
NATO pooldamine ei kerkivat 
üle 30 protsendi,» kirjutas 
Rossiiskaja Gazeta ajakirjanik 
Nadežda Jermolajeva. Ros-
siiskaja Gazeta andmetel pool-
dab Soome NATO liikmelisust 
alla 20 protsendi soomlastest. 
Artiklis rõhutatakse, et Soo-
mes on rohkem kui kümme 
aastat vaieldud, kas riik peaks 
astuma NATOsse või mitte. 
Artiklis seisab ka, et Soome 
kaitseministri Carl Haglundi 
arvates peaks Soome tõsi-
selt mõtlema NATO liikmeks 

saamise peale. Rossiiskaja 
Gazeta arvates kardavad aga 
paljud Soome poliitikud oma 
arvamust NATO kohta valjult 
välja öelda. Artiklis mainitak-
se, et Soome poliitik Alexan-
der Stubb oli varem avalikult 
NATO pooldaja, kuid nüüd 
peaministriks saades ei ole ta 
enam selles nii kindel. Artiklis 
on ka Soome asjatundjate 
arvamusi. Ajakirjanik Janus 
Putkoneni arvates ei ole Soo-
me rahvasaadikute seas just 
palju neid, kes Soome liitumist 
NATOga ei pooldaks. Helsingi 
ülikooli Aleksanteri instituudi 
asejuht Markku Kangaspuro 
on aga vastupidisel arvamu-
sel.  Rossiiskaja Gazeta rõhu-
tab, et Soomes peab president 

kinnitama parlamendi otsuse 
ning Soome president Sauli 
Niinistö ei pruugi parlamen-
diga samal seisukohal olla. 
Artikli kohaselt ei ole Niinistö 
varem pidanud vältimatuks 
Soome liitumist NATOga. 

Oma Maa toimetus on arva-
misel, et seda jaburdust oli 
vaja propagandaga manipu-
leeritavatele venelastele ja 
nendele ajupestud ning üdini 
soometunud soomlastele, 
kelle mõttemaailm on üsna 
ahtake või üldse pea olematu. 
Arukad soomlased teevad 
vajadusel õiged otsused nagu 
nad ajaloo kestel senigi on 
teinud.

Eesti kavatseb USA-lt osta 
tankitõrje süsteemi

2013. aastal kinnitas Vabariigi 
Valitsus «Riigikaitse aren-
gukava 2013-2022» sõjalise 
osa, kus on sätestatud Eesti 
kaitseväe peamised aren-
gusuunad järgmise aasta-
kümne jooksul. Üks eesmärk 
on maismaaoperatsioonide 
teostamise võime tugevda-
mine. Arengukava näeb ette 
moodsaimate tankitõrje ra-
ketikomplekside hankimise 
mõlemale jalaväe brigaadile. 
Seoses rahvusvahelise julge-
olekuolukorra halvenemisega 
on kaitseministeeriumi ja kait-
seväe juhtkonnad otsustanud 
hankida tankitõrje raketikomp-
lekse mõneti suuremas ma-
hus ja kiiremas tempos kui 
algselt planeeritud. Ameerika 
Ühendriigid on Eestile tei-
nud pakkumise tankitõrje 
raketisüsteemide Javelin ning 
selle rakettide ja väljaõppe 

seadmete hankimiseks USA 
riigilt. Valitsus andis 5. juunil 
kaitseminister Sven Mikserile 
ülesande alustada USAga lä-
birääkimisi, et osta kolmanda 
põlvkonna tankitõrjesüsteem 
Javelin Block 0.Kaitseminister 
Sven Mikseri sõnul viidaks 
Javelinide hankimisega ellu 
üks riigikaitse arengukava 
olulistest prioriteetidest. «USA 
pakkumine vastab nii kaitse-
väe sõjalistele vajadustele kui 
ka on hinna poolest meile so-
biv, mistõttu otsustas valitsus 
alustada USA-ga sel teemal 
läbirääkimisi,» ütles Mikser. 
Kaitseväe juhataja kindral-
major Riho Terras rõhutas, 
et tankitõrje raketisüsteemi 
Javelin puhul on tegemist 
väga tõhusa lahingutes ära 
proovitud kolmanda põlvkon-
na tankitõrje relvaga. «Kait-
sevägi saab juurde võimsa 

relvasüsteemi, mis heidutab 
igat agressorit. Lisaks näitab 
ameeriklaste pakkumine, et 
me oleme nendega heades 
liitlassuhetes ja integreerime 
võimalusel ka edaspidi tõ-
husama koostöö eesmärgil 
oma relvasüsteeme,» ütles 
kindralmajor Terras. Javelinid 
võetaks kasutusele kaitse-
väe jalaväe pataljonitasandi 
tankitõrje süsteemina, samuti 
Kaitseliidu maakaitseüksus-
tes. Tankitõrje raketisüsteem 
Javelin on alates 1990. aas-
tate keskpaigast USA ja pal-
jude teiste riikide relvastuses. 
Tegemist on niinimetatud 
«lase-ja-unusta» süsteemi-
ga ehk rakett lendab pärast 
väljatulistamist automaatselt 
sihtmärgi peale ning sihtur ei 
pea raketti kuni tabamuseni 
sihikul hoidma. See suuren-
dab kaitseväelaste tegevusva-

badust lahinguväljal. Samuti 
on Javelini raketti võimalik 
seadistada tabama sihtmärki 
pealtpoolt, mis on üldjuhul 
soomusmasinate kõige nõr-
gemini kaitstud osa, ning suu-
rendab sihtmärgi hävitamise 
tõenäosust. Javelini raketti on 
võimalik välja tulistada suletud 
või poolsuletud ruumidest, 
näiteks hoonete ja varjen-
dite seest, mis suurendab 
raketisüsteemi kasutamise 
paindlikkust, seda eriti linna-
lahingus. Kaitseministeerium 
on tankitõrjeraketikompleksi-
de hankimiseks planeerinud 
raha aastatesse 2016-2018. 
Aprillis kiitis valitsus heaks 
Hollandi Kuningriigilt 44 jala-
väe lahingumasina CV9035NL 
ja toetussoomukite ostmise.

„Üks kõigi – kõik ühe eest!“
Washingtoni  leping ehk 
Põhja-Atlandi Kaitseorgani-
satsiooni leping, on NATO 
asutamisdokument, millele 
4. aprillil 1949.a kirjutasid 
Washingtonis alla kaksteist 
Euroopa ja Põhja-Ameerika 
riiki – Belgia, Holland, Is-
land, Itaalia, Kanada, Luk-
semburg, Norra, Portugal, 
Prantsusmaa, Taani, USA 
ja Ühendkuningriik. Leping 
pani aluse liikmesriikide va-
helisele kollektiivkaitsele, mis 
käsitleb relvastatud rünnakut 
ühe liitlase vastu rünnakuna 
kõigi teiste liitlaste vastu. 
Washingtoni lepingu ühiskait-
se põhimõte toetub ÜRO har-
ta 51. artiklile, mille kohaselt 
on riikidel relvastatud rünnaku 
korral õigus individuaalsele ja 
kollektiivsele enesekaitsele, 
kuni ÜRO Julgeolekunõu-
kogu on kasutusele võtnud 
vajalikud meetmed rahvus-

vahelise rahu ja julgeoleku 
tagamiseks.

Washingtoni lepingu 5. artik-
kel sätestab NATO tegevuse 
tähtsaima eesmärgi – kind-
lustada ja kaitsta poliitiliste 
ja vajadusel ka sõjaliste 
vahenditega liikmesriikide 
julgeolekut ja vabadust.
Lisaks sõnastab Washingtoni 
leping hulga teisi koostööks 
olulisi põhimõtteid ja reegleid 
riikide julgeoleku tagamiseks 
ning määrab ära konsultatsioo-
nide pidamise korra. Ühtlasi 
on leping NATO juhtorgani, 
Põhja-Atlandi Nõukogu asu-
tamisdokument ning sätestab 
uute liikmesriikide NATO-ga 
liitumise protseduuri. Was-
hingtoni lepinguga saab liituda 
ainult riik, kelle liitumisega on 
nõus kõik lepinguga juba liitu-
nud riigid.

Washingtoni leping

Seda olid asjahuvilised juba ammu oodanud. Viimase ponnistuse 
tegid pingi paigaldamisel  nimelt pingi jalgade paigaldamisega 
maa sisse Andrus Look koos oma kaheksa-aastase poja Ma-
thiasega ja Kristjan Kenapeaga. Need kolm meest hindavad 
kõrgelt Eesti õiglast vabadusvõistlust rinnetel ja ka kodumaa 
väljadel ning metsades.
Selts Ristideta Hauad kinkis meestele ilusad sini-must-valged 
linased mütsid, mille Mathias kohe ka pähe pani ja lubas seda 
uhkustundega kandma hakata. Mathias unistab ajast, mil ta 
saab kanda noorkotka vormimütsi. Sellisest suhtumisest saab 
alguse tugev Eesti vaim ja võim.
Selts Ristideta Hauad on kolmeteistkümne aasta jooksul püs-
titanud kolmteist mälestusmärki Tartu-, Võru-, Põlva- ja Har-
jumaal. Selle tegevusega seoses on tore meenutada Goethe 
sõnu – ainult see väärib õnne ja vabadust, kes iga päev läheb 
selle eest võitlusesse.

Ristideta Hauad juhatus

Kärevere kangelaskalmistu 
sai Võidupühaks 

uue väärika pargipingi
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Võidupüha 
Karksi-Nuias

Selle aasta Võidupüha tä-
histamine Kaitseliidu Sakala 
Maleva Karksi malevkonna 
esindusele algas hommikul 
Karksi – Nuias, kus toimus 
pärgade asetamine Vabadus-
sõjas langenute mälestus-
sambale. Kell 10 kõlas  Eesti 
hümn, mis tähistas piduliku 
sündmuse algust. Pidukõnega 
esines Karksi vastne vallava-
nem Taimo Tugi, kes peale 
sõnavõttu asetas esimesena 
pärja mälestussamba jalamile. 
Teda assisteeris vallavolikogu 
esimees Siret Vene. Lühikese 
sõnavõtuga esines ka Karksi 
malevkonna pealik lipnik Ervin 
Tamberg. Ta rääkis Võnnu 
lahingu tähtsusest, kus saa-

vutati võit Landeswehri üle ja 
mida tähendas see võit eesti 
rahvale. Võidupüha tähista-
mine on seotud jaanipäeva 
tähistamisega, mil süüdatakse 
üle eesti tuhanted tuled, meie 
võidutuled. Pärja võidusamba-
le asetas lipnik Ervin Tamberg, 
teda assisteerisid vanemvee-
bel Harri Mäesalu ja veebel 
Jaak Põldma. Mälestussamba 
juures auvalves seisid kodu-
tütred ja noorkotkad. Piduliku 
sündmuse lõpul anti Karksi 
valla teenetemärk üle piirkon-
na politseinikule Siim Siigile 
ja ta nimi kanti Karksi valla 
auraamatusse.
Suurele pidulikkusele vaata-
mata oli aga seekordne üritus 

Lillis metsavenna punkrit avastamas
28. juuni hommikul kella ühek-
saks kogunes Lilli, “Sõrmuse” 
tallu, seltskond kaitseliitlasi, 
kes taluperemehe ja staažika 
kaitseliitlase Jaak Põldma 
kutsel olid tulnud avastama 
paar kuud varem leitud ja 
veel läbikaevamata metsa-
vennapunkrit. Paistis, et see 
ettevõtmine oli meelepärane 
isegi vanajumalale endale, 
sest ta oli selleks päevaks 
andnud selge ja päikesepais-
telise ilma. Kui kõik osalejad 
olid kohale jõudnud, pakiti väl-
jakaevamisteks vajaminev va-
rustus kahele maastikuautole 
ja sõit punkri asukohta võis 
alata. Esialgu kulges meie tee 
mööda kruusast metsateed, 
kuid viimane kilomeeter oli 
rohkem mülgastega põld kui 
tee, mis ta tegelikult kunagi 
oli olnud. Lõpuks peatusime 
vanal metsa väljaveo teel, 
sest mõnikümmend meetrit 
eespool takistasid edasisõitu 
teele mahakukkunud puud. 
Sealt edasi tuli minna jalgsi. 
Kõvemad mehed kandsid 
varustust, viletsamad vantsi-
sid teiste kannul. Õnneks oli 
minna vähe maad, et jõuda 
punkrini, mille asukohta mee-
nutas lohk mäeküljes ja sellest 
väljaturritav korsten. Punker 
ise asub “Nava” talu maadel, 
mille peremeheks on Jaak 
Kõdar, kes palus kaitseliitlas-
tel kontrollida punkri ohutust. 
Punkri leidjatekski olid mehed, 
kes teostasid talumetsas sani-
taarraiet. Esimese tööna tuli 
ümbrus ja ka punkripealne 
puhastada mahakukkunud 
puudest ja põõsaokstest. 
Mehed olid indu täis ja see töö 
läks lennates. Mahakukkunud 
puud raiuti juppideks ja tassiti 
eemale, sarapuupõõsast kär-
biti tugevalt, et see ei segaks 
kaevetöid. Enne kaevetööde 

algust tegi Jaak Põldma üle-
vaate sealkandis 60 aastat 
tagasi tegutsenud metsaven-
dadest. Ta rääkis, et pärast 
Eesti vallutamist Vene vägede 
poolt 1944.a. sügisel, pak-
kusid paljudele varju Karksi  
kihelkonna, endise Polli valla 
Lilli küla Tündre järve äärsed 
künklikud, teedeta metsad, 
vastu Läti piiri. On teada, et 
1944.a. oktoobris varjus Lilli 
külast metsa grupp Kaitseliitu 
ja omakaitsesse kuulunud 
mehi, eesotsas Kaitseliidus 
jaopealikuks olnud tollase 
metskonna raamatupidaja 
Herbert Järvsaluga. Temaga 
ühines taludes palgatööd 
teinud Parts ja „Suuga“ talu 
peremees Tulp. 1945. aastal 
lubanud Vene võim metsast 
vabatahtlikult väljatulijatele 
amnestiat, aga nagu ikka 
Vene lubadustega juhtub, 
anti metsast vabatahtlikult 
välja tulnud meestele karis-
tuseks 25+5 aastat. Viimane 
Lilli omakaitse rühmaülem 
August Puuste arreteeriti juba 
novembris 1944.a. ja temagi 
sai karistuse. Neis metsades 
varjasid end veel kaks saks-
last. Need mehed olid 22. sep-
tembril 1944. aastal toimunud  
Ala –Taagepera  lahingutest 
maha jäänud Saksa armee 
sõdurid. Nad teadsid Taage-
perast Lilli poole jäävat Pilpa 
küla, see oli Jaak Põldma 
vanemate koduküla.  Pea kõik 
selle küla elanikud teadsid ka 
neid, aga neist ei räägitud ku-
nagi. Võib arvata, et nad jäeti 
Saksa armee poolt sihilikult 
maha luurajateks ja ilmselt oli 
neil eeltöögi hästi tehtud, kuna 
nad tundsid hästi kohalikke 
olusid ja oskasid end varjata 
aktiivsete omakaitsemeeste 
kodudes. Üks neist varjas end 
Ikepera raba äärse „Lupe“ talu 

rentniku Voldemar Veri juures 
ja teine keset küla elanud, 
asunik Ilissoni juures. Mõle-
mad peremehed arreteeriti 
1944.a. oktoobris-novembris 
ja nende elutee lõppes kusagil 
Venemaa avarustes. 
Et aga ajalootund liiga pikaks 
ei läheks, alustati vahepeal 
kaevetöödega. Toodi välja de-
tektor ehk rahvakeeli miiniotsi-
ja, et kontrollida, kas kusagile 
sissekäigu juurde pole seatud 
lõksu, millest võiks kaevaja-
tele kahju sündida. Aparaat 
näitaski küll mitmes kohas 
metallist esemete olemas-
olu, kuid kõik need osutusid 
millekski muuks, üks näiteks 
vibusae leheks. Kaevama 
hakati korstna ümbrusest, mis 
arvati olevat punkri keskosas. 
Põnevus oli suur, kõik lootsid 
leida midagi erilist, mis hei-
daks varju punkri asukatele. 
Punkri lagi oli sissevajunud ja 
keegi ei teadnud, kui sügaval 
on põrand. Ilmselgelt oli tege-
mist talipunkriga, millele vihjas 
massiivse lae paksus. Kaevati 
kordamööda ja muld kanti 
punkrist natukene eemale, et 
ei segaks. Orupoolses otsas 

tegutsejad leidsid küllaltki 
maapinna ligidalt savist dre-
naaži torusid, eelpool mainitud 
saelehe, katkise klaaspudeli 
ja savipoti kilde. Natukene 
sügavamalt tuli päevavalgele 
meeste poolsaabas. Kesk-
osas tegutsejad hakkasid 
jõudma pliidini, sest järjest 
enam tuli päevavalgele tel-
liseid ja ahjupotte. Korsten 
ise oli hästi säilinud, sest 
vanemate meeste jutu järgi 
oli see eestiaegne malmtoru. 
Väikese puhkepausi sisustas 
jällegi Jaak, jätkates sealt, 
kus ennist jutt pooleli jäi. Ta 
rääkis järgmist: „Mäletan, et 
kusagil 1954-55 aasta paiku 
leidsin, „Lupe“ talu alt, soost, 
puruks löödud Saksa päritolu 
raadiosaatejaama. Arvatavas-
ti see kuulus saksapoistele. 
Meenub ka, et külarahvas 
kutsus üht sakslast Pauliks, 
seda, kes varjas end Ilissoni 
juures. Teine sakslane lan-
ges 1950.a. julgeoleku poolt 
korraldatud haarangul. Paul 
liitus aga 1949. aasta märtsi-
küüditamise eest metsa page-
nud, vendade Ernst ja Eduard 
Kasega. 1949.-50. aasta talvel 

elasid ühes punkris, Tündre 
järve lähedal, vennad Ka-
sed, sakslane ja küüditamise 
eest varjunud „Suuresilma 
Peetri“ talu peremees August 
Madisson koos oma naise 
Adeelega. Nendega pidas 
kontakti ka Holdrest pärit Lem-
bit Oja. Nagu selgub „KAITSE 
KODU“ nr.5 2014.a. artiklist 
„Metsavennad ja Valgamaa.“, 
oli Lembit Oja viimane, 15. 
novembril 1954.aastal Valga-
maal langenud metsavend.  
Üks raevukamaid nõukogude 
korra vastaseid oli Ernst Kase, 
kelle kätetööks arvatakse ole-
vat nii mõnegi võimuesindaja 
ja nende käsilaste hukkamine. 
Nii on tema arvele kirjutatud 
„Nava“ tallu uusmaasaajaks 
pandud Jekimovi, Lilli küla 
aktiivse NKVD aktivisti Alek-
sander Mägi ja täitevkomitee 
esimehe Anna Kurilovi hukka-
mine. 1951. aasta talvel lasi 
Ernst maha ka sakslase Pauli, 
kes väidetavalt oli segaseks 
läinud.“ 
Juttu puhuda on tore aga töö 
tahtis lõpetamist ja mehed 
lasksid jälle labidatel käia. Vii-
maks ometi hakkas mullakihist 
tulema pehkinud lauapuru ja 
mingi suur metallese. Esime-
sel vaatlusel ei saanudki kohe 
aru, millega on tegemist, on 
see mingi veenõu, suur mürsk 
või punkriahi, sest sisselan-
genud lagi oli kõik punkris 
paigast nihutanud.  Ettevaat-
likult kaevates ja puhastades 
saabus tõde, tegu oli piima-
nõuga, mis oli maakividega 
täislaotud ja mida kasutati 
ilmselt soojussalvestina. 
Auk muutus järjest sügava-
maks ja mulla väljaviskamine 
muutus üha raskemaks, kui 
lõpuks jõuti päästva põran-
dani. Korstnapoolt küljelt tuli 
päevavalgele veel katkine 

pliidiraud ja mõned naelad. 
Suuresti oligi see kõik, mida 
sealt leidsime. Põrandani 
jõudes otsustati kaevamised 
lõpetada ja kõik leitu laoti 
kenasti vana kase alla hunni-
kusse, et maaomanikule üle 
anda. Kes seda väikest, ühe 
– või äärmisel juhul kahemehe 
punkrit kasutas, on nüüd väga 
raske tuvastada. Jaak arvas, 
et seda võis kasutada ka Lem-
bit Oja või mõni lätlane. Oli 
ju igal metsavennal mitmeid 
varupunkreid. Metsamehena 
on ta leidnud ja teab Tündre 
järve piirkonnas vähemalt 
seitset punkri asukohta. Enne 
punkri juurest lahkumist tehti 
ka ühispilt, millel on kõik osa-
lised vasemalt: Kalju Siiman, 
Aldar Malõsev, Jaak Põldma, 
Alfred Luts, Varje Toomast, 
Veiko Berggrünfeld, Arno 
Sula, Märt Mõttus, Ain Luik 
ja fotomassina taga seisis 
allakirjutanu. 
„Nava“ talu peremees Jaak 
Kõdar andis Jaak Põldmale 
lubaduse, et viib kõik leitud 
esemed enda juurde hoiule 
ja lähimas tulevikus taas-
tab punkri selle oletataval 
algkujul, tehes selleni mat-
karaja. Selline algatus on 
ainult teretulnud, sest see on 
killuke meie ajalugu, olgu ta 
siis milline tahes. Kõik leitud 
esemed on nende leiukohas 
jäädvustatud fotodele ja mõ-
ned mõõtmisedki teostatud.
Tagasi „Sõrmusele“ jõudnud, 
tänas Jaak Põldma kõiki osa-
lejaid ja kõikide ühine arva-
mus oli, et see päev ei olnud 
mahavisatud aeg.

Ants Kalam 
KL Sakala Maleva Karksi 

malevkonna teavituspealik

Valgamaal, Tõlliste, Õru ja 
Hummuli metsades toimus 
18. vabariiklik noorkotkas-
te võistlusmatk Mini-Erna 
2014, kus osavõtjaid lisaks 
kodumaale oli veel Rootsist, 
Lätist ja Leedust. Kokku osa-
les 27.-29. juunini toimunud 
katsumusel 84 noort. 
Sakala maleva noored olid ka 
sellel aastal esindatud ning 
võistkond oli koosseisus: Madis 
Eek (rühmast „Nutikad Reba-
sed“), Tõnis Toom (rühmast 
„Tasujad“) ning Kristo Krikont-
šuk ja Reijo Krõlov (mõlemad 
„Tarvastu“ rühmast). Esindaja-
na oli kaasas Ümera Kotkaste 
rühma pealik, kaitseliitlane 
Raul Astel.
Võistluse avapauk anti reede 
ööl vastu laupäeva, mil maa-
kondade võistkonnad kaarti 
jälgides rajale tõttasid ning 
endast parimat andma asusid. 
Võistlusele kaasa elama ja tänu 
avaldama olid tulnud Kaitseliidu 
ülem brigaadikindral Meelis Kii-
li, Kaitseliidu Valgamaa maleva 
malevapealik major Tõnis Org 
ning. Noorte Kotkaste peava-
nem Silver Tamm. 
Rada, mis oli orienteerivalt 50 
kilomeetrit pikk, polnud sugugi 
kerge jalutuskäik, sest see tuli 
läbida ainult stardis kaasa võe-
tud vahenditega ning igasugu-
se kõrvalise abita. Võistlejatel 
tuli joosta mööda teid ja põlde, 
rabeleda metsa rägastikus 
ning ületada ka veekogusid. 
Võistlejate teekonna muutsid 

keerulisemaks rajal liikuvad 
vastutegevuse üksused.
Liiguti kontrollpunktist kont-
rollpunkti vastavalt etteantud 
järjestusele ning ajagraafikule. 
Kontrollpunktides pidid võist-
lejad täitma erinevaid ülesan-
deid. Proovile tuli end panna 
orienteerumises, takistusraja 
läbimises, vibulaskmises, paa-
disõidus ja paadiülesande la-
hendamises, sõlmede tegemi-
ses, jõe ületuses, laskumises, 
kimi mängus ehk mälu treenimi-
ses, luureraporti koostamises, 
liiklusohutuse lahendamises ja 
sideülesandes.
Kuigi võistlus oli mõeldud 14-18 
aastastele noortele võis arvata, 
et tegu pole väga keerulise 
võistlusega, kuid kindlasti nii 
see ei olnud. See võistlusra-
da oleks olnud paras pähkel 
ka täiskasvanutele. Nii arvas 
ka Sakala maleva võistkonna 
esindaja Raul Astel, kes pois-
se punktides ergutamas ning 
motiveerimas käis: ,,Poistel ei 
olnud kuni pühapäeva hommi-
kuni aega magada ning väsimus 
ja päevane kuumus kurnasid 
poisse psühholoogiliselt ning 
keerulised ülesanded ja maastik 
füüsiliselt. Poisid olid väga-väga 
tublid ja andsid endast kõik.’’ 
Tõesti pingutati viimase piirini. 
Madis on taolisel võistlusel 
juba korduvalt käinud ning on 
meeskonna kõige kogenenum. 
Tõnisele, Kristole ja Reijole oli 
see esmakordne kogemus. 
Eks see oli ka peamiseks põh-

juseks, miks paar punkti enne 
finišijoont tuli siiski katkestada. 
Ühel võistkonna liikmel hak-
kasid puusad nii valu tegema, 
et tal tuli võistlus pooleli jätta. 
Kuigi kolm ülejäänut liikusid 
edasi, siis järgmistes punkti-
des andsid ka nende kurnatud 
kehad juba järele. Võeti vastu 
otsus seekord võistlus lõpetada 
ning järgmiseks aastaks teha 
korralik ettevalmistus ja Mini-
Erna 2015 edukalt võistelda.
Noorteinstruktorina võin öel-
da, et kahjuks jäi tõesti sellel 
aastal poiste ettevalmistus 
puudulikuks. Poistel olid koolis 
ülemineku eksamid ning viima-
sel hetkel tuli ka üks võistkonna 
liige asendada. Siiski said kolm 
neljast noorkotkast väga hea ja 
vajaliku ning uudse kogemuse. 
Poistele omavaheline koostöö 
ja sünergia klappis, mistõttu 
püüame juba sellel aastal eri-
nevatel võistlustel veel osaleda 
ja koostööd harjutada. Püüame 
hoida sama meeskonda koos, 
et järgmisel aastal juba tuge-
vam sooritus teha. Poistele 
suur tänu, et läbi valu sundisid 
endid edasi minema ja sel moel 
lausa maksimaalne pingutus 
tehti. Veel suurem rõõm on 
see, et ka võistluse lõppedes ei 
lasknud poisid pead norgu, vaid 
leiti motivatsiooni ning energiat 
järgmisel aastal tugevamalt esi-
neda. Poistes on võitlejahinge!    

Henri Paavo
NK noorteinstruktor

Mini-Erna katsumused

teistsugune, sest meie keskel 
ei ole enam selle ettevõtmise 
hinge, Vabadussõja mäles-
tusmärgi taastamise visat 
eestvedajat ja tähtpäevadel 
sütitavate isamaaliste kõnede 
pidajat, leitnant Valdur Kilki. 
Tänu tema sihikindlatele, 
patriootilistele sõnavõttudele 
jäid nii mõnedki arutlema meie 
mineviku, oleviku ja tuleviku 
üle, ning tegid otsuse astuda 
Kaitseliitu. Valdur oli oma ko-
dukandi patrioot, mulgimaa oli 
talle püha.

Ants Kalam, 
Karksi malevkonna 

teavituspealik 
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Soome peab üleni kutselist kaitseväge liiga kalliks
Sellise artikli avaldas aja-
leht Postimees jaanipäeval. 
Olulist, võib-olla isegi otsus-
tavat, rolli selles, miks Eesti 
erinevalt suurest osast NATO 
liitlastest endiselt ajateenistust 
rakendab, on mänginud Soo-
me. Põhjanaabrid oma valiku 
õigsuses ei kahtle – see on 
efektiivne nii oma riigi kaitsmi-
seks kui välisoperatsioonide 
mehitamiseks ja on püsinud 
rahva meelest populaarsena 
läbi aastakümnete. «Väike 
rahvaarv, suur territoorium, 
suur naaberriik, kes on meid 
korduvalt rünnata üritanud 
ja kelle me oleme korduvalt 
tagasi löönud, ning teeme 
seda veel, kui nad peaksid 
üritama,» naeratab Soome 
kaitseväe väljaõppe juht ko-
lonel Hannu Hyppönen ene-
sekindlalt, kui paluda loetleda 
ajateenistuse kasuks rääki-
vaid argumente. Hyppönen 
märgib uhkelt, et see on neile 
ainus ellujäämise võimalus. 
Soome käes on ühtlasi ka 
maailmarekord – mitte üheski 
teises riigis terves maailmas ei 
läbi ajateenistust nii suur osa 
ühe põlvkonna noormeestest 
kui nende juures – umbes 80 
protsenti. «See on traditsioon. 
Noortele meestele meeldib 
ajateenistust läbida,» seletab 
ta. «Neile noortele, kellele 
keegi pole kunagi «ei» öelnud, 
võib sõjavägi olla parim, mis 
nendega elu jooksul juhtunud 
on,» jätkab Hyppönen kerge 
muigega. «Näiteks kirjutas 
üks ema ajalehele, et kaitse-
jõududel õnnestus edu saavu-
tada asjas, mis nende peres 
polnud õnnestunud 19 aastat 
– peale kaitseväest koju tule-
mist tegi poeg esimest korda 
elus oma voodi ise ära.» 
Samas tunnistab põhjanaabri-
te kaitseväe esindaja ka muret 
tekitavaid tendentse. «Täna-
päeva noormehed pole nii 
heas füüsilises vormis kui olid 
nende isad,» sõnab ta. «Nad 
ei suuda nii kiiresti joosta kui 

nende isad sama vanalt. Neil 
on aina rohkem probleeme 
vaimse tervise, narkootikumi-
de ja alkoholiga, aina rohkem 
noori pärineb purunenud ko-
dudest.» Hyppöneni sõnul ei 
tasu problemaatilist kontin-
genti siiski ka üle tähtsustada 
– nad moodustavad kogu 
kaitseväeni jõudvast valimist 
vaid väikese osa, ülejäänud 
osa uuest põlvkonnast on 
koloneli sõnul suurepärane: 
«Nad on valmis riiki teenima, 
nad on aktiivsed ja innukad, 
haritud, avatud mõtlemisega!» 
Möödunud sügisest rakendab 
Soome kaitsevägi süsteemi, 
mille alusel saab ajateenis-
tusse mineja ise end pare-
masse vormi viia. Kolm kuud 
enne üksuse juurde minemist 
saadetakse talle kasutajatun-
nus ja salasõna veebilehele, 
kuhu ta saab sisestada and-
med oma hetkevormi kohta 
ja vastuseks programmi, mille 
järgi end treenima asuda. 
«Kui sa pole piisavalt vor-
mis, alusta treeningut, hakka 
jooksma,» selgitab Hyppönen 
veebiprogrammi toimimispõ-
himõtet. Tulevasele sõdurile 
esitatavad nõuded sõltuvad 
ka üksusest, kuhu ta suundub 
– need erinevad näiteks tava-
lise jalaväelase ja eriüksuse 
puhul. Soome ajateenistuse 
alguseks loetakse nende ko-
dusõja päevil, 1918. aasta 
jaanuaris langetatud otsust, 
et Carl Gustaf Mannerheimi 
juhitavad valgete väed on 
valitsusüksused. 
Põhjanaabrite kaitseminis-
teeriumi kaitsepoliitika pla-
neerimise osakonna juhataja, 
kommodoor Timo Junttila, 
sõnul on ajateenistus nende 
riigikaitse alustalana püsinud 
sellest ajast siiani – idee on al-
les, kohandunud vaid ümbrit-
seva julgeolekukeskkonnaga. 
Junttilagi rõhutab Teise maa-
ilmasõja ning riigi Nõukogude 
vägede eest kaitsmise koge-
muse tähtsust soomlastele. 

«Pikas ja raskes sõjas suutis 
meie kaitsevägi end kaitsta 
suure vastase vastu. Meie edu 
Talvesõjas ja Jätkusõjas on 
aluseks meie väga tugevale 
kaitsetahtele – see mängib 
olulist rolli siiani,» meenutab 
ta. «Möödunud aasta det-
sembris läbi viidud uuringu 
kohaselt on üle 85 protsendi 
Soome elanikkonnast valmis 
vajadusel Soome riiki kaits-
ma.» «Põhimõtteliselt pole 
Soomes mitte kunagi kahtluse 
alla seatud ajateenistust kui 
sellist,» kinnitab ka ajalehe 
Helsingin Sanomat kaitsekor-
respondent Kari Huhta. «Muu-
tunud on muidugi arusaam 
massiarmeest tänapäevase 
tehnoloogia ajastul. Igal puul 
ei saa olla snaiper, snaiprid 
saavad olla vaid osal puudel. 
Põhimõtteliselt tähendab see 
kombinatsiooni massiarmeest 
ja moodsast tehnoloogiast.» 
Üks näide julgeolekukesk-
konnaga kohandumisest on 
see, et osa kaitseväest – näi-
teks eriüksused või teatud 
tipptehnoloogiatega seotud 
valdkonnad – on paratamatult 
kutseliste sõjaväelaste pärus-
maa. Teine aga, et sellesama 
ajateenistuse läbinud reserv-
väelased käivad Soome eest 
ka välisoperatsioonidel – olgu 
need siis ÜRO, ELi või NATO 
egiidi all. Hoolimata sellest, 
et Soome viimatimainitusse 
ei kuulu. Junttila hinnangul 
on just Soome edukus rah-
vusvahelistel operatsioonidel 
hea tõestus nende riigikait-
se mudeli tugevusest. «Me 
oleme suutnud mehitada nii 
ÜRO rahuvalvemissioone 
kui ka nn moodsaid kriisire-
guleerimise missioone, nagu 
Afganistanis,» märgib ta. «Vä-
lismissioonidel osalemine on 
vabatahtlik nii meie reserv-
väelastele kui kutselistele kait-
seväelastele. Siiani pole meil 
reserv-väelaste leidmisega 
missioonide tarvis probleeme 
olnud,» jätkab Junttila. «Vas-

tupidi, meil on võimalus valida 
endale parimad.»
Enamik missioonidele pää-
sevaist reserv-väelastest on 
läbinud Soome ajateenistuse 
pikima – 12-kuulise – tsükli, 
kuhu valitakse naisi ja mehi, 
kelles nähakse juhipotentsiaa-
li. Lisaks on sellest seltskon-
nast enamik tsiviilülikooli kraa-
diga, mõnikord isegi mitmega. 
«Välismissioonid on ideaalne 
keskkond meie võimekus-
te arendamiseks ja testimi-
seks,» leiab Junttila. «Teisalt 
saame teistele osalejatele 
näidata, et soomlased on 
tõsiseltvõetavad partnerid.» 
Kuigi ta tunnustab Afganista-
nist ISAFi missioonilt saadud 
head kogemust NATOga koos 
töötamiseks, ei pelga ta, et 
pärast seda suhted alliansiga 
soiku jääksid. Esiteks plaanib 
Soome saata ligi sada sõ-
durit tõenäoliselt 2015. aas-
tal algavale jätkumissioonile 
«Resolute Support». Teiseks 
saab Soome juba 1990ndatest 
saata ka oma ajateenijaid ja 
reservväelasi rahvusvahelis-
tele õppustele. Huhta möönab, 
et kui Rootsi ajateenistuse 
lõpetas, arutati seda teemat 
ka Soomes. Ta täpsustab, et 
Soomes arutati seda küsimust 
isegi rohkem ja muu hulgas 
arvutati välja ajateenistuse 
kaotamise hind. «Debatt oli, 
aga kahtluse alla ajateenistust 
tegelikult ikkagi ei seatud,» 
resümeerib ta. «Aga te pea-
te meeles pidama, et isegi 
Rootsis ei toimunud selle üle 
tegelikult debatti,» rõhutab 
ajakirjanik. «Toonased Rootsi 
sotsiaaldemokraadid panid 
ajateenistuse kinni, sest nad 
ei näinud seda mitte eluliselt 
vajaliku, vaid valikulise võima-
lusena.» «Alles viimasel ajal 
on Rootsi avalikkus ja poliiti-
kud saanud aru, et kaitsevägi 
pole mitte võimalus, vaid va-
jadus. Ning et selle üle tuleb 
arutada ja selle kaotamiseks 
on vaja poliitilist legitiimsust,» 

lisab ta. Helsingin Sanomatele 
sageli Brüsselis NATO mi-
nistrite kohtumisi kajastamas 
käiv Huhta on veendunud, et 
ka alliansile meeldib soom-
laste mudel. «Rootsil tekkisid 
pärast üleminekut kutselisele 
kaitseväele tohutud raskused 
värbamisel – eriti just maa-
väelaste puhul,» meenutab ta. 
«Soome valik on leidnud aina 
tugevamat õigustust,» leiab aja-
kirjanik. «See on majanduslikult 
mõistlik, me suudame endiselt 
kulutada umbes 25 protsenti 
oma kaitse-eelarvest hange-
teks, mis on kõvasti üle NATO 
riikidele seatud läve – sest meil 
ei kulu nii palju raha persona-
likuludele, kui kuluks kutseli-
sel kaitseväel.» Kuigi Soome 
kuulub maailma jõukamate 
riikide sekka, tuleb Hyppöneni 
jutust välja, et puhtalt kutselist 
armeed peavad nad ka lihtsalt 
liiga kalliks. «Territooriumilt 
on Soome Euroopa suuruselt 
seitsmes riik. Me peame kaits-
ma kogu riiki, me ei saa öelda, 
et Lapimaad või Ida-Soomet me 
ei kaitse,» selgitab ta. «Selleks 
on vaja suurt armeed. Ainus va-
riant on ajateenistus. Me ei saa 
endale lubada nii suurt kutselist 
kaitseväge.»

Erandid Soome kaitseväes 
teenimisele

1995. aastast võivad Soomes 
vabatahtlikult ajateenistusse 
minna ka naised. Esimese 
ringiga kandideeris 793 naist, 
kellest 25 vastu võeti. Viimastel 
aastatel avaldab soovi kaitse-
väkke minna 500–700 naist 
aastas, kellest vastu võetakse 
400–500 ja väljaõppe läbib 
lõpuni 300–400. Praeguseks 
on ajateenistuse läbinud üle 
6000 soomlanna, kellest 300 
on saanud kutseliseks kait-
seväelaseks. Ajateenistusse 
minemisest on täielikult vabas-
tatud jehoovatunnistajad. Oma 
usutunnistuse tõestamiseks 
peavad nad tooma kogudusest 
tõendi, et on juba kolm aastat 

seda religiooni praktiseerinud, 
ning kolm aastat hiljem uue 
tõendi, et on usus püsinud 
ega saa seetõttu endiselt kait-
seväkke minna. Sellise erandi 
saab keskmiselt 110–120 noor-
meest aastas. Ajateenistuses 
osalemine on vabatahtlik ka 
rootsikeelse Ahvenamaa ela-
nikele. Vastavalt 1950. aas-
ta ajateenistuse seadusele 
peaksid nad selle asemel riiki 
teenima saarel, kuid seni, kuni 
asendusteenistuse võima-
lust neile veel leitud pole – ja 
siiani pole –, on ajateenistus 
neile vabatahtlik. Sellise eran-
di saab keskmiselt 160–170 
noormeest aastas. Topeltko-
dakondsusega noormeestel 
lubab Soome valida, kas nood 
tahavad ajateenistuse läbida 
pigem nende juures või oma 
teisel kodumaal. Niisugune 
erand puudutab umbes 450 
inimest aastas. Alates möödu-
nud aastast on mõnele Soome 
ja Vene topeltkodakondsusega 
noormehele probleemiks olnud 
see, et Venemaa nõuab igal 
juhul ajateenistust enda väge-
des. Keskmiselt 1800 soome 
noormeest aastas eelistab 
kaitseväele asendusteenis-
tust. See kestab 347 päeva ja 
algab neljanädalasest kursu-
sest Lapinjärvi tsiviilteenistuse 
keskuses. Seal õpetatakse 
näiteks esmaabi ja vägivallatut 
vastupanu. Pärast asendustee-
nistuse lõppu arvatakse nad 
50. eluaastani tsiviilreservi. Igal 
aastal leidub ka käputäis neid 
noorsande, kes keelduvad nii 
kaitseväkke kui asendustee-
nistusse minemast ning pole ka 
jehoovatunnistajad. Neid ootab 
173 päevane vangistus või 
koduarest elektroonilise valve 
all, ennetähtaegse vabanemise 
võimalust ei ole. Kaitseväge 
trotsides läheb nii tõsiselt sea-
dusega vastuollu keskmiselt 
40–80 meest aastas.

Allikad: Soome kaitsejõud, 
Wikipedia

Sõdalased kogu eluks
Vaenulikest naabritest ümbrit-
setud väikeriigi, Iisraeli, naised 
on teistmoodi. Nad on iseseis-
vad, eneseteadlikud, väga 
küpsed. Mõne arvates koguni 
jõulised ja kõrgid. Selles riigis 
kehtib kõigile üldine sõjaväe-
kohustus ja ehkki vähesed 
naised puutuvad kokku otsese 
lahingutegevusega, karastab 
kaheaastane ajateenistus neid 
igal juhul. Kuid mitte ainult aja-
teenistus. Gaasimaskid, raket-
tide eest hoiatavad sireenid ja 
pommivarjendid on see, mille 
keskel ollakse üles kasvanud, 
kuigi turistina Iisraelis viibides 
ei reeda tänapäeval peale 
relvastatud sõdurite rohkuse 
enamasti miski, et tegemist 
oleks nii ohtliku paigaga.
«Ma arvan, et kui naised ei 
peaks minema sõjaväkke, 
oleks see tõeline probleem. 
On asju, mida poisid saavad 
teha paremini kui tüdrukud. 
Kuid elada niivõrd keerulises 
riigis ja mitte anda omalt poolt 
seda, mida me saame anda, 
tähendaks, et me ei saaks 
ka teistelt midagi oodata. Me 
tunneksime end vähem väär-
tuslikuna,» ütleb erivägedes 
teenimisega kaasnevate reeg-
lite tõttu anonüümseks jääda 
soovinud 32-aastane kapten 
Y, kes töötab praegu Tel Avivis 
perearstina. Juba keskkooli 
ajal mõlgutas ta mõtteid minna 
ajateenistuse asemel medit-

siini õppima, kuid Iisraelis ei 
tähenda see sõjaväekohus-
tusest vabanemist. Vastupidi 
– spetsiaalse atuda-nimelise 
programmi raames saab noor 
(sõltumata soost) minna kohe 
pärast keskkooli ülikooli, ent 
kraadi kätte saanud, tuleb oma 
teadmisi mitte tavatööle, vaid 
sõjaväkke rakendama minna. 
Selline töökohustus kehtib 
kaks korda kauem kui ajatee-
nistus, kuid annab kahtlemata 
ka hindamatu kogemuse. Ent 
see praegu kapteni auastmes 
naine ei läinud siiski kohe 
seda teed. Kõigepealt astus 
ta sõjaväkke ja alles siis, kui 
oli aasta jagu jalaväes teinud 
üsna tüüpilist naistetööd – or-
ganiseerinud sõdurite puhkusi 
ja väljasõite –, küpses ka 
lõplik otsus minna meditsiini-
kooli. «Sõjavägi vajab arste, 
seetõttu oli neil hea meel, 
et ma otsustasin seda teha. 
Kuid sellega kaasnes palju 
bürokraatiat,» ütleb ta. Omal 
ajal oli ta üks esimestest, kes 
otsustas pärast ajateenistuse 
osalist läbimist õppima minna. 
Pärast seitse aastat kestnud 
meditsiiniõpingute lõppu oli 
ta kohustatud sõjaväe heaks 
töötama kokku kaks aastat ja 
üheksa kuud – üheksa kuud oli 
tal järele jäänud kohustuslikust 
ajateenistusest. Esimesed 
kaks aastat oli ta ühe jalaväe-
pataljoni lahingukoolis, mis 

asus Lõuna-Iisraelis keset 
Negevi kõrbe. «See on baas, 
kus kõik värskelt värvatud sõ-
durid saavad väljaõppe. Nad 
veedavad seal mõne kuu ja me 
hoolitseme nende eest igapäe-
vaselt,» räägib ta. Lisaks on 
meedikute ülesandeks tuvas-
tada, kui mõni sõdur pole kas 
füüsiliselt või vaimselt piisavalt 
heas vormis. «See oli väga hu-
vitav, sest suur osa tööst oli la-
hinguväljal, mitte kliinikus. Kui 
väljaõpe oli tule ja pommidega, 
pidid arstid alati juures olema. 
Ma nägin paljusid asju ja pidin 
tegelema ka eluohtlike vigas-
tustega,» räägib naine. Hiljem 
töötas ta õhuväe eriüksuses 
ning vahel, kui Läänekaldal, 
Hebronis, juhtus midagi, tuli tal 
ka sinna kaasa minna. Ette tuli 
ka raskeid kuulihaavu. Noore 
arstina, kes polnud veel läbi-
nud residentuuri, oli sõjaväes 
töötamine tema jaoks täielik 
pea ees vette hüppamine. Kui 
residentuuris on algajal arstil 
alati keegi, kelle käest vaja-
dusel nõu küsida, siis siin tuldi 
nõu küsima tema käest. «Ma 
olin lisaks meedikute ülem – ka 
see oli minu jaoks uus asi. Ma 
olin esialgu kõigi vastu hästi 
kena ja naeratasin, kuid kui 
sa oled ülem, pead oskama 
piire seada. See võttis aega. 
Ja mitte ükski kool ei õpeta 
seda, mida õpetab sõjavä-
gi,» lisab ta. Kui palun tohtril 

meenutada kõige raskemat 
olukorda, mida tal sõjaväe-
meedikuna kogeda tuli, räägib 
ta kuuli pähe saanud sõdurist. 
«Igal pool oli veri. Me olime 
haiglast väga kaugel. Õnneks 
oli meid, arste, tol päeval kolm, 
nii et ma polnud üksi. Kuid 
näha sõdurit, keda sa tead, 
lamamas vereloigus... Sa tead, 
et mida iganes sa ka ei teeks, 
ta sureb igal juhul, kuid sa 
pead tegema oma tööd. Kõik 
tema sõbrad on seal ja nad 
peavad nägema, et kui nen-
dega peaks midagi juhtuma, 
teed sa kõik endast oleneva. 
See oli kohutav. Me ootasime 
helikopterit, et see viiks ta 
haiglasse ja intubeerisime ta. 
Ta suri viis päeva hiljem, kuid 
annetas oma organid viiele 
inimesele,» meenutab ta.
Sõjaväes arstina töötades 
teenis ta enda sõnul palju 
rohkem, kui nüüd perearstina, 
samas kui tavaline ajateenija 
saab mõnisada seeklit (alla 
saja euro) kuus. Ja sõjavägi 
teeb kõik, et juba kogenud 
arste enda juures hoida. «Kuid 
tead, 18-aastased sõdurid, kui 
palju ma neid ka ei armastaks, 
on maailma kõige tervemad 
inimesed. Mina tahtsin arstina 
ravida haigeid inimesi, nii et 
ma otsustasin sõjaväest siiski 
ära tulla,» selgitab naine. Li-
saks saab sõjaväes töötades 
koju vaid iga kahe nädala 

tagant. Kuid kaks korda aastas 
käib naine endiselt reservtee-
nistuses. Iga kord kestab see 
umbes kaks nädalat ning ka 
tänavu kevadel pidi ta kohale 
minema hoolimata sellest, et 
on lapseootel. «Jah, pean ka 
rasedana seda tegema – ma 
kontrollisin seda, sest ma ei 
tundnud ennast väga hästi. 
Kuid pärast sünnitust enam ei 
pea,» ütleb ta.
Lital Shemesh (31), Iisraeli 
kõige loetavama päevalehe 
Israel Hayom (Iisrael Täna) 
videouudiste reporter ja teis-
melistele tüdrukutele mõeldud 
veebiportaali Pinkish asutaja, 
kelle perekonnanimi tähendab 
heebrea keeles muide päikest, 
teadis juba kooli ajal, et tahab 
sõjaväes teha sama, mida 
teevad noormehed. «Magav 
(piiripolitsei) oli minu esimene 
valik, sest olin otsustanud, et 
ei taha teenida ühelgi tüüpili-
sel naistepositsioonil,» lausub 
Shemesh. «Enamik naisi on 
luure- või hariduspositsioonil, 
võib-olla treenivad teisi sõdu-
reid, kuid mina tahtsin olla la-
hingusõdur.» Lahinguüksuses-
se saamiseks pidi Shemesh 
läbi tegema rasked katsed, 
kus teda pandi nii füüsiliselt 
kui ka vaimselt proovile. «Pi-
kamaajooks, selililamangust 
istessetõusud, meeskonnatöö 
jms. Et näha, kas sa oled heas 
vormis ja kas sul on juhioma-

dusi, antakse sulle erinevaid 
ülesandeid,» jutustab ta. Kuid 
seegi polnud kõik. Sõjaväega 
liitudes pidi ta veel läbima 
füüsiliselt raske pooleaastase 
baasväljaõppe. Lisaks teadis 
ta Magavi minnes, et peab 
aega teenima mitte kaks aas-
tat, nagu enamik naisi, vaid 
kolm, ning osalema edaspidi 
reservteenistuses. «Naiste 
puhul ei juhtu seda väga sa-
geli,» ütleb ta reservteenistuse 
kohta. «Nad kutsuvad mind 
kohale korra aastas paaripäe-
vaseks õppuseks ja tegelikult 
ma naudin seda, see on nagu 
aja mahavõtmine. Lasketiir, 
turvadrill – viimastel aastatel 
on see olnud vaid treening.» 
Magavis aega teenides oli ta 
piirivalves. Teise intifada ajal, 
mil algas palestiinlaste üles-
tõus Iisraeli okupatsiooni vas-
tu, oli palju enesetapupomme. 
«Ma valvasin igal pool üle Iis-
raeli, patrullisin džiipidega Lää-
nekaldal, teenisin pool aastat 
Hebronis, olin selle piirkonna 
kontrollpunktides, osalesin ar-
reteerimistel...» kirjeldab She-
mesh. «Põhimõtteliselt tegin 
kõike, mida lahinguüksuses 
tehakse.» Noor naine tunnis-
tab, et Palestiina omavalitsuse 
alla kuuluvas Hebronis, kus 
Iisraeli sõjaväe kontrollida on 
vaid kesklinn, oli esialgu päris 
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On juba nii kombeks ja ilmselt 
ka vajaduseks saanud, et 
Eesti kaitseväe ohvitserid tea-
tud aja möödumisel peavad 
vahetama oma teenistuskohti. 
Ja ega see pole ainuomane 
Eesti kaitseväele. Nii jõudis 
kätte ka see aeg, kus senine 
Kaitseliidu Sakala Maleva 
pealik, major Kalle Köhler 
läheb uude teenistuskohta 
Tartus, oma perekonnale lä-
hemale ja lahkub Sakala 
maleva pealiku ametikohalt. 
Selle pea nelja-aastase tee-
nistusaja jooksul jõudis ta 
malevas korda saata palju. 
Kuigi pataljoniülema etteval-
mistusega ohvitserina läks 
tal alguses loomulikult pisut 
aega, et sisuliselt mõista, mis 
„elukas“ see Kaitseliidu malev 
üldse on, siis haritud ohvit-
serina mõistis ta peagi neid 
olulisi probleeme, mis olid 
takistuseks Kaitseliidu male-
va kui vabatahtliku riigikaitse 
organisatsiooni juhtimisel. 
Mitmeid kuid tuli tal n.ö. piike 
murda Kaitseliidu Peastaabi 
juhtidega maleva struktuuri 
muutmise vajaduses, selle 
mõistusepärasemaks ja kait-
seväeliselt juhitavaks muut-
miseks. Kannatus ja visadus 
võitis. Major Köhler võitis 
selle debati. Ja sellest on kasu 
mitte ainult Sakala malevale 
vaid kogu Kaitseliidule ja Eesti 
kaitsevõimele tervikuna. Suurt 
tähelepanu pööras ta maleva 
personalile. Vahetati välja mit-
med instruktorid. Eesmärgiks 
ikka tegevuse parandamine 
ja uute ideede rakendamine. 
Tõsise sportlase hingega me-
hena hoolitses ta selle eest, 
et staapi sai sisustatud aja-
kohane jõusaal, ta oli maleva 
võrkpallimeeskonna kapten, 
kes viis vähemalt kahel korral 
meeskonna võidule maakon-
na jõustruktuuride vahelisel 
võistlusel. Spordi harrastamist 
toetas ta tugevalt ja seda ka 
väljapoole maleva piire kui 
malev korraldas kergejõustiku 
päevi Viljandi lastele, millest 
osavõtt oli rohkearvuline. Tal 
lõi asjalikud ja töised suhted 
Viljandi maakonna jõustruk-
tuuride juhtidega, et koos 
korraldada õppusi ja harjutada 
tegutsema ühtsena võimali-
ke ohtude vastu võitlemisel. 

Need on olulised saavutused 
ja on teinud maleva väljaõppe 
taseme ja valmisoleku tundu-
vat paremaks, kui see oli seni. 
Aga laseme temast rääkida 
ka nendel, kes temaga lä-
hedamalt koos tegutsesid, 
ettevõtmisi kavandasid ja ka 
korraldasid. Kaitseliidu Sakala 
Maleva Lembitu üksikkompa-
nii pealik ja maleva juhatuse 
liige, nooremleitnant Arli Okas 
meenutab rotatsiooni korras 
ametikohta vahetavat Sakala 
maleva pealikut, major Köh-
lerit järgnevalt: „Hea juht on 
mõnede silmis halb inimene! 
Oma Maa toimetus palus 
kirjutada lahkuva maleva pea-
liku kohta arvamuse maleva 
juhatuse- ja allüksuse pealiku 
seisukohalt. Minule jääb major 
Köhler meelde sellise maleva 
pealikuna, kes nõudis kaitse-
väelaslikku distsipliini kõiges 
temaga kokkupuudet omavas. 
Nii staabipersonali osas, allük-
suste struktuurides, allüksuste 
isikkoosseisu osas jm.
Kui esmapilgul võis kaitseväe-
laslik lähenemine Kaitseliidu 
maleva juhtimisele tunduda 
paljudele millegi enneolema-
tuna ja püha ning puutumatu 
traditsiooni lõhkumisena, siis 
tegelikult tagantjärele vaa-
dates peaks kõik aru saa-
ma, et see oli ja on jätkuvalt 
ainuvõimalik juhtimismudel 
organisatsioonile, mis on üks 
osa Eesti riigikaitsest. Major 
Köhler jääb kindlasti meelde 
kui inimene, kes väärtustas ja 
hindas inimese haridust ja ha-
ritust. Omajagu aega ja ener-
giat kulutas ta staabipersonali 
väljaõppe kavade elluviimise-
le, kusjuures mitte vähe tähtis 
ei olnud tema enda roll maleva 
staabikoosseisu õpetamisel. 
Maleva allüksuste juhtimisel 
mõistis major Köhler üsna 
peagi, et kui asi tundub ole-
vat segane ja juhitamatu, siis 
tegelikult see ongi segane ja 
juhitamatu. See asjaolu tingis 
allüksuste struktuuride ja kogu 
maleva struktuuri mõistusepä-
rase korrastamise. Paljudele 
võis jääda järjekordne struk-
tuurimuudatus arusaamatuks 
või isegi tunduda mõttetuna 
kuid jällegi, tagasi vaadetes, 
saame öelda, et see oli vajalik, 
et luua selgus ja ühtlustada 

maleva kaitseväelist juhtimist 
ning taktikat kogu Eesti Kait-
seväe juhtimise ja taktikaga.
Kes jätkuvalt arvab, et Kaitse-
liit on riigikaitses asi omaette 
või mingi omamoodi päeva-
päästja, siis kui keegi tei-
ne meie kaitsmisega enam 
hakkama ei saa, siis sellisel 
inimesel ei tohiks olla mää-
ravat sõnaõigust Kaitseliidu 
kaitseväelise juhtimise küsi-
mustes. Major Köhler püüdis 
maleva pealikuna ühtlustada 
kaitseliitlaste ja ajateenijatest 
sõdurite väljaõppe taset.
Maleva juhatuse vaatevinklist 
oli major Köhler selline pealik 
ja juhatuse esimees, kes 
seisis maleva prioriteetide 
eest. Juhatust ei kutsutud 
koosolekutele niisama või 
igaks juhuks, alati oli vajadus 
otsustada ja mõnikord ka üsna 
tõsiseid küsimusi. Juhatuse 
tööd juhtis major Köhler hästi 
ja ta oskas juhatust, kui ühte 
maleva juhtimisinstrumenti, 
kasutada üsna efektiivselt.
Kokkuvõtvalt tahan öelda, 
et major Köhler oli Sakala 
malevale ja on ka Tartu male-
vale kindlasti hea juht – sest 
maleva pealiku tööd kui sellist 
ta oskab. Nii mõnelgi võis ta 
ajada harja punaseks ja paista 
halva inimesena oma pisut 
karmivõitu kaitseväelasliku 
juhtimise stiiliga ning reso-
luutsete nõudmistega igapäe-
vases töös, kuid hea juht vist 
paistabki mõnede silmis halva 
inimesena – peab meeldima!“
Teda täiendab Karksi ma-
levkonna teavituspealik Ants 
Kalam: “Kaitseliidu Sakala 
Maleva järjekordse pealikuga 
tutvusin lähemalt 2011. aasta 
maakaitsepäeva ettevõtmis-
tel, mis toimusid Karksi par-
gis. Sellest päevast alates 
algas malevas minu jaoks 
major Kalle Köhleri ajastu. 
Kuidas seda ajastut iseloo-
mustada, mida andis see 
ajastu Karksi malevkonnale? 
Igal pealikul on oma stiil ja 
erinev juhtimisoskus, mis 
paneb teda kas austama ja 
armastama, või vastupidi – 
hoopis vihkama. Kallel on 
neid jutumärkides “sõpru” nii 
seal- kui siinpool rindejoont, 
ehk nagu ütleb vanasõna, et 
nii vilets pealik ta ka ei olnud, 

et endale vaenlasi poleks 
jõudnud koguda. Erandiks ei 
ole ka meie malevkond, kus 
teda nii mõnedki siunavad ja 
kiruvad, kuid siiski omamoodi 
ka austavad. Mida tõi Karksi 
malevkonnale major Köhleri 
ajastu? Arvan, et üheks suu-
remaks ja läbi aastakümnete 
toekamaks ettevõtmiseks oli 
malevkonna kodu rajamine 
Karksi - Nuias. Kemplesime 
mis me kemplesime ja üksteist 
siunasime aga lõpuks leidsi-
me ikkagi ühise keele. Lobitöö 
ja läbirääkimised peastaabis 
oli maleva pealiku töö ja kõik 
vajalikud kinnitused ta kätte 
sai, ning malevkonna kodu ka 
avati. Suur tänu talle selle eest 
meie malevkonna poolt! Suurt 
abi osutas ta malevkonnale 
ka teabepäevade korraldami-
seks malevkonna vastutusalal 
olevates koolides. Eks vahel 
tuli ette ka tagasilööke, kuid 
eks elu olegi kompromisside 
otsimise kunst ning alati ei saa 
seda, mida tahad. Eks me kõik 
näeme sageli asju n.ö. enda 
mätta otsast, pealik näeb aga 
sama asja kõrgemalt mäelt, 
kogu maleva huvides ja sealt 
tõenäoliselt tulenevad ka need 
erinevused mõningates meie 
hinnangutes. Olen arvamu-
sel, et major Köhleri ajastu 
oli meie malevkonnale üle 
keskmise edukas ja kuna see 
ajastu on praktiliselt selleks 
korraks otsa saanud, soovime 

härra majorile edaspidiseks 
uusi kordaminekuid uues 
vastutusrikkas ametis ja tuult 
tiibadesse lennukal rühkimisel 
kindralipagunite poole.”
Kolmanda allüksuse – Lin-
nuse üksikkompanii pealiku 
kohustetäitja, ltn Andrus Põld-
ma, kes samuti äsja muutis 
teenistuskohta ja on nüüd 
Kuperjanovi jalaväepataljoni 
ohvitser, ei saanud kahjuks 
pingelise teenistuse tõttu oma 
pikemat arvamust anda, kuid 
teavitas, et teenistus major 
Köhleri alluvuses oli ehk pisut 

pingelinegi kuid konkreetne ja 
asjalik igal juhul. 
Küllap on oma arvamus igal 
Sakala maleva liikmel ja ka 
Naiskodukaitse ning noorte-
organisatsioonide liikmetel, 
kuid seekord tuleb piirduda 
vaid ülaltooduga.
Kaitseliidu Sakala Maleva 
juhatus ja kogu malevapere 
tänab major Kalle Köhlerit 
tema poolt maleva hüvanguks 
tehtud töö eest ja soovib talle 
tegusat pealehakkamist uute 
väljakutsega võitlemisel! Soo-
vime parimat!

Meenutades Sakala malevast 
lahkuvat pealikut
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IN  MEMORIAM

leitnant VALDUR KILK
15.07 1960 – 10.06.2014

Kaitseliidu Sakala Ma-
levat on tabanud raske 
kaotus. 54-ndal eluaas-
tal suri raske haiguse 
poolt murtuna Kaitse-
liidu Sakala Maleva ju-
hatuse liige, leitnant 
Valdur Kilk. 
Valdur sündis Viljandi 
maakonnas, Abja-Palu-
ojal. Tema nooruse- ja 
kooliaastad möödusidki 
Lõuna-Viljandimaal – 
Karksi, Abja ja Mõisa-
küla kandis. Tema ema-
poolne vanaisa võitles 
Eesti Vabadussõjas, 
isapoolne vanaisa aga 

langes 1937. aastal Venemaal repressioonide ohvriks. 
Isa arreteeriti 1947. aastal ja pidi vaevlema seitse aastat 
Inta vangilaagris. See kõik oli jätnud jälje noore mehe 
hinge. Peale Nuia Keskkooli lõpetamist õppis ta tollases 
Eesti Põllumajanduse Akadeemias metsanduse eriala, 
lõpetas selle ja töötas siis 1983.aastast Mõisaküla 
metskonnas abimetsaülemana. Hiljem on ta töötanud 
Häädemeeste kolhoosis aiandi juhatajana ja Nuia EPT-s 
autokolonni ülemana. 1991. aastal asus ta tööle Mak-
suametisse ja 2002. aastal edutati ta Viljandi Maksu- ja 
Tollibüroo juhatajaks, kus töötas kuni surmani. Loomu-
likult elas ta täisverelist elu, matkas, tegeles spordiga, 
muusikaga ja uuris lähiajaloo seiku. Selle kõrval kasvatas 
ta üles ka kolm last.
1992.a. astus Valdur Kilk Kaitseliitu. Selle kohta on ta ise 
kirjutanud järgmist: „Kaitseliitlane olen alates 12.maist 
1992.a. Võtsin ise kontakti malevkonna pealikuga, kuna 
see otsus tuli läbimõeldult, mitte hetkemeeleolu ajel. 
Arvan, et valmisolekust kaitsta kodu ja kodukandi ini-
meste julgeolekut algab meie väikese riigi kogu sisemine 
tasakaal ja võime seista vastu igasugusele ohu allikale.“ 
Ja lisab samas: „Ise tahan austada distsipliini ning kodu-
korra reegleid, ennast täiendada, õppida ja pidada enda 
kaitseliitlaseks olemist aukohuseks langenud ja hukatud 
Eesti sõdurite, kaugel nälga surnud naiste ja laste ning 
siinsamas, kodulävel tapetud isade-emade ees.“ Need 
sõnad iseloomustavad teda parimal moel, sest nende 
järgi ta ka käitus. Alustanud tavalise kaitseliitlasena oli ta 
peagi rühmapealik, siis kompanii pealik ja alates 2002. 
aastast Karksi malevkonna pealik. Lisaks sellele on ta 
olnud Karksi malevkonna ja Kaitseliidu Sakala Maleva 
juhatuse liige ning lühikest aega ka Noorte Kotkaste Sa-
kala Maleva pealik. Noorte kasvatamine ja riigi tuleviku 
julgeoleku tagamine oli talle väga südamelähedane. 
Sihikindel ja süsteemne õppimine andis talle ka Eesti 
ohvitseri pagunid ja auastme kõrgendused. Seda pidas 
ta endale suureks auks ja pea alati oli ta esinemas täht-
samatel ja ka vähemtähtsatel sündmustel. Tänu tema 
visale tegevusele taastati Karksi-Nuias Vabadussõja 
mälestusmärk. Valdur oli alati heatahtlik, abivalmis ja 
nõukas oma kaasvõitlejatele.
Tema teeneid on hinnatud Kaitseliidu Sakala Maleva 
teenetemärgiga, 2003.aastal annetati talle Kaitseliidu III 
klassi teenetemedal, 2005. aastal Kaitseliidu Valgeristi 
III klassi teenetemärk, 2008. aastal Kaitseliidu II klassi 
teenetemedal ja 2010. aastal Võidutule tooja medal. 
Valdur Kilk on jätnud selge ja tõsise jälje Kaitseliidu 
Sakala Maleva ajalukku ja hea mälestus temast kestab 
ehk veel kauemgi kui tema kaasaegsete võitluskaaslaste 
elupäevade lõpuni. 
Valdur, Sa oled võidelnud head võitlust. Puhka rahus!

Kaitseliidu Sakala Malev 

Naiskodukaitse Karksi 
jaoskonna naised osalesid 

Abja suvepäevadel 
heategevusloteriiga

Naiskodukaitse Sakala Ring-
konna Karksi jaoskond on te-
gutsenud alles lühikest aega, 
kuid meie tublid naised võtsid 
nõuks osaleda Abja valla su-
vepäevadel heategevuslote-
riiga. Olime ootusärevuses, et 
kuidas meid vastu võetakse ja 
kuidas ilm meid soosib? Ühe-
sõnaga küsimärke oli palju. 
Abja suvepäevad toimusid 
17.juulist 20. juulini. Meie 
osalesime seal 19. juulil. Ilm oli 
suurepärane, panime kiiresti 
oma uhiuue varjualuse püsti, 
mida aitas meil korraldada 
Meelis Eelmaa. Laadalised 
patseerisid kõikide väljapa-
nekute ümber ja seisatasid 
uudishimust ka meie lauakese 
juures. Meil olid kaasas loterii 
auhinnad, palju õhupalle, mida 
agaralt jaotasime pisematele 
laadalistele ja loomulikult pal-
ju erinevaid teabematerjale 
Naiskodukaitse ja Kaitseliidu 
kohta. Õhupalle aitasid meil 
täis puhuda ja lastele jagada 
noorkotkas Andres ja kodu-

tütar Aveli. Meie vastu tunti 
palju huvi ning küsiti ka seda, 
milleks loteriiga kogutav raha 
läheb? Selgitasime siis huvi-
listele, keda me toetame. Seal 
oli ka üks tore noormees, kes 
toetas meid mitme loteriipileti 
ostuga ja meie omakorda ost-
sime temalt imehead värsket 
hapukurki. Laada korraldaja 
tegi meile agarat reklaami 
tema kasutuses oleva helivõi-
menduse kaudu ning selgitas, 
kui vahvad me oleme ja et 
meie telki külastades saadak-
se asjakohast teavet tõelise 
Eesti asja kohta. Päev möödus 
nagu lennates ning õhtuks 
olime õnnelikud kordaläinud 
heategevusloterii ja meie poolt 
jagatud teabe üle. Suur aitäh 
meie jaoskonna naistele Mal-
lele, Helenale ja Mailisele, 
kes koos minuga selle toreda 
ettevõtmise aitasid läbi viia!

Helina Eelmaa, 
NKK Karksi jaoskonna liige 

Kodutütarde ja Noorkotkaste 
suurlaager

hirmus: «Sa tead, et oled vae-
nulikus tsoonis ja et iga sekund 
võib keegi sinu pihta tulistada 
või sind kusagil rünnata, kuid 
mõne aja möödudes sa ei mõtle 
enam sellele, mis võib juhtuda. 
Püüad lihtsalt teha oma tööd.» 
Shemesh ütleb, et pole kunagi 
teist inimest päriselt tulistanud, 
kuid Läänekaldal toimunud 
mässudes, kus tema pihta 
visati kive või süütepudeleid, 
tuli tal kasutada kummikuule ja 
suitsugranaate. Otse tulipunktis 
viibimine on tulnud talle kasuks 
ka praeguses ajakirjanikutöös, 
kus ta Iisraeli-Palestiina konf-
likti sageli kajastama peab. Kuid 
mitte ainult. «Sõjavägi andis 
mulle naisena väga palju. See 
andis mulle võimaluse laienda-
da oma füüsiliste ja vaimsete 
võimete piire. Ma olin tavaline 
18-aastane tüdruk, kes tegi 
keskkoolieksameid ja vaatas 
diivanil vedeledes telekat, ning 
ühel hetkel olin ma tegemas 
seda tõeliselt hullumeelset 
treeningut ja kandsin rasket 
varustust. Naisena saab sõja-
väest minema sõdalasena kogu 
eluks,» on ta kindel. Shemesh 
kinnitab, et Iisraeli naised on 
väga tugevad ja iseseisvad, 
kuid ta ei paneks seda puhtalt 
sõjaväe arvele. «Sõjavägi ei ole 
meie elus enamasti esimene 
koht, kus me puutume kok-
ku keeruliste olukordadega,» 
märgib ta. «Kui olin kaheksane, 
käisin gaasimaskiga koolis, sest 
meil oli sõda Iraagiga ja lenda-
sid raketid. Meil oli esimene 
intifada, meil olid enesetapu-
pommirünnakud, meil oli sõda 
Liibanoniga. See on midagi, 
mille keskel sa kasvad üles, nii 
et ma arvan, et enamik iisraella-
si saab väga noorelt küpseks.»
Leeya Kats (24), kes õpib prae-
gu Tel Avivi akadeemilises kol-
ledžis ärijuhtimist, kasvas üles 
usklikus peres, kuid hoolimata 
sellest oli ta alati sõjaväkke 
minekus kindel. Et noor naine 
lõpuks hoopis alternatiivtee-
nistuse valis, oli tingitud tema 
ema äkilisest haigestumisest. 
«Ma otsustasin mitte minna 
sõjaväkke ja teha midagi, mis 
oleks kodule väga lähedal, et 
saaksin ema aidata.» Nii valis 
ta sherut leumi kodulähedases 
polikliinikus. Sherut leumi ehk 
otsetõlkes riiklik teenistus on 
vabatahtlik. «Kui olin 18, oli 
teine aeg, sõjaväest ära saada 
ja alternatiivset teenistust teha 
oli palju lihtsam kui praegu. Kuid 
tüdrukud saavad kergemini ära 
kui poisid,» räägib Kats, kes tõi 
ajateenistusest loobumise põh-
juseks oma religioosse tausta, 
millest enamasti ka piisab. «Ma 
olin sel ajal väga usklik, pidasin 
sabatit. Kuid see ei ole tegelik 
põhjus, miks ma ei läinud sõ-

javäkke. Ma oleksin tahtnud 
minna,» selgitab ta. Aasta 
alternatiivteenistust võrdub 
tüdrukute puhul kahe aastaga 
sõjaväes, kuid Kats tegi seda 
tervelt poolteist aastat. Ajali-
selt on see nagu täiskohaga 
töö ning ka töötasu – umbes 
1000 seeklit ehk 200 eurot 
kuus – kõrgem kui ajateenis-
tuses. Polikliinikus töötamine 
aitas neiul enda sõnul tuleviku 
suhtes rohkem selgust saada. 
«Ma olen perest, kus on palju 
arste ja medõdesid, ja ma isegi 
tahtsin saada arstiks või med-
õeks. Alternatiivteenistus aitas 
mul olla rohkem mina ise. Pä-
rast seda ei tahtnud ma enam 
minna meditsiinikooli,» räägib 
Kats. Ometi on tal hea meel, et 
ta seda tegi. «Sherut leumi’st 
ei teata väga palju. Kuid neis 
polikliinikutes ei ole palju tööta-
jaid – nad sõltuvad väga palju 
tüdrukutest, kes tulevad sinna 
vabatahtliku alternatiivteenistu-
se raames.» Üldiselt peab Kats 
naiste sõjaväekohustust pigem 
positiivseks: «Sõjavägi annab 
väga head vahendid ellu astu-
miseks ja millega iganes hakka-
ma saamiseks. See annab ka 
palju eeliseid, kui tahad minna 
välismaale või siis siin tööle.» 
Ta räägib uhkusega oma nõost, 
kes on samuti usklikust perest 
pärit, kuid tegi kõik võimaliku, 
et minna sõjaväkke. «Ma olen 
väga uhke Iisraeli tüdrukute üle. 
Tema teenis aega väga lähedal 
Gazale, nii et see, mida tema 
tegi, oli väga tähendusrikas,» 
lisab naine. 
Naised Iisraeli kaitsejõududes
 Iisrael on üks väheseid riike 
maailmas, kus ajateenistus 
on ka naistele kohustuslik. Kui 
meeste ajateenistus kestab 
kolm aastat, siis naistel reeglina 
kaks. Juulist 2015.a. lüheneb 
meeste ajateenistuse aeg 2 
aasta ja 8 kuuni. Lahinguüksu-
sega liitunud naisajateenijad 
peavad teenima sama kaua 
kui mehed ja osalema pärast 
ajateenistuse lõppu kuni 40. 
eluaasta või laste sünnini iga-
aastases reservteenistuses 
(sherut miluim), mis viimasel 
ajal, kui ei ole sõjaolukorda, 
tähendab õppustel osalemist. 
Reservteenistuse sagedus ja 
kestus sõltuvad konkreetsest 
üksusest ja ametipositsioonist, 
kokku 2–4 nädalat aastas. 97 
protsenti kõikidest Iisraeli kait-
seväe ametipositsioonidest on 
naistele avatud. 33 protsenti 
Iisraeli kaitsejõudude sõduritest 
on naised, neist omakorda nel-
jandik teenib operatiivüksustes 
ja kaks protsenti lahinguük-
sustes. Tervelt 59 protsenti 
Egiptuse piiril paiknevast Ka-
rakali jalaväeüksusest koosneb 
naistest.

Allikas: Iisraeli kaitsejõud

Algus lk 6

A j a v a h e m i k u l 
8-11 juuli  toimus  
Lääne- Virumaal 
Läsnal järjekord-
ne  kodutütarde 
ja noorkotkaste 
suurlaager. Sellel 
aastal on korralda-
jaks Tallinna malev 
ning laagri põhitee-
madeks oli  loodu-
ses ellujäämine ja 
hakkamasaamine, 
sport  ning punk-
laulupidu.

Sõdalased kogu eluks

Foto: Meelis Eelmaa
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