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Sakala Maleva õppus Mulgi Mäss 2011
Sakala Maleva iga-aastane suurõppus Mulgi Mäss
toimus sel aastal 25-27.
novembrini Viljandi maakonnas, mille peamiseks
eesmärgiks oli maleva allüksuste väljaõppetaseme ja
valmisoleku hindamine.
Õppuse vältel kontrolliti maleva teavituskava toimimist,
formeerimist ning allüksuste
funktsioonipõhist tegevust.
Vastutegevust teostasid
maleva võitlusgrupp ja luurerühm, neile lisaks toetavad üksused Põlva, Tartu ja
Valga malevatest, staabi- ja
baasikaitserühm Mereväest
ning õhutoetus Lennubaasist. Õppuse käiku hindasid
vahekohtunikud, kes täitsid
ühtlasi ka situatsioonikohtuniku rolli. Kokku oli õppusel
planeeritud osalema 350
kaitseliitlast ja kaitseväelast
ning selline koosseisu suurus ka saavutati.
Peamiselt oli õppuse läbiviimine jaotatud viite etappi. Esimene etapp algas
allüksuste ülematele käsu
andmisega, millele järgnes
teine etapp - „häire“ ja teavitussüsteemi rakendumine.
Selle raames edastati õppusel osalevale isikkooseisule vajalik informatsioon
ja kontrolliti teavituskava
toimimist. Kogu isikkoosseis
oli kohustatud järgima kehtestatud protseduure, kogunema ette antud aja jooksul,
neile määratud alale ning
läbima formeerimise.
Esimesena tulidki kohale
formeerimismeeskonnad.
Kõik kolm maleva formeerimismeeskonda tuli tegevusse rakendada, mitut ülesannet korraga täites. Lisaks
allüksuste formeerimisele
õppuse teises etapis, tuli
neil ka teistes etappides
korraldada formeerimisala kaitset. Kahjuks võttis
õppusest osa natukene

üle 50% formeerijatest,
mis raskendas etteantud
ülesannete edukat täitmist,
sest seetõttu olid kaks
formeerimismeeskonda
alakomplekteeritud ning
nendest moodustus üks ko
ondformeerimismeeskond,
kes pidi omavahel suutma
jagada nii formeerimise kui
ka lahkformeerimise tegevust ühe meeskonnana.
Kolmanda formeerimismeeskonna ülesandeks

jäi tegeleda ala julgestamise korraldamise ettevalmistustega. Allüksuste
formeerimisega saadi siiski
lõppkokkuvõttes edukalt
hakkama. Formeerimine
suudeti läbi viia ettenähtud
aja sees ning kindlasti väärivad eraldi äramärkimist
formeerimismeeskonna
personaligrupi, relvagrupi
ja julgestusgrupi tegevus,
kes olid oma ülesanded
eelnevalt korralikult läbi

mõelnud ja ettevalmistused
aegsasti ära teinud. Etteruttavalt võib öelda, et objekti
kaitse ülesandega nii hästi
ei läinud, kuigi lõppeesmärk
- objekti enda käes hoidmine, suudeti täita. Pigem on
siinkohal mureks ebapiisav
asjakohane väljaõpe, kuid
õppuse üheks eesmärgiks
ongi kitsaskohtade leidmine
ja nende parandamine.
Järgneb lk 3

Head Oma Maa lugejad!
Peagi saab jälle täis üks aastaring. See on toonud meile kõigile
midagi head ja midagi halba, midagi pahandavat ja midagi ka rõõmustavat. Nii on elu seatud.
Ees ootavad jõulupühad – rahu ja vaikuse pühad. Ees ootab talvine pööripäev ja ees ootab uus aasta.
Mida see meile toob, seda võime tõdeda aasta pärast. Loodame kõik siiski parimat.

Oma Maa toimetus soovib teile kõigile rahulikke jõulupühi,
mõnusat aastavahetust ja õnne, rõõmu ning kindlameelset tahet oma kodu ja riiki kaitsta ka uuel, 2012. aastal!
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DETSEMBER
Detsember – jõulukuu! Sellega peakski kõik öeldud olema.
Aga siiski. Aasta viimased 31 päeva. Mida on nendest
leida, mida meenutada või hinnata?
1. detsembril 87 aastat tagasi toimus Kominterni korraldatud mässukatse Eesti seadusliku valitsuse, meie riigi ja
rahva vastu. See kukkus läbi. Käputäis Kremli käsilasi ei
suutnud oma peremeeste soovi täita. Rahvas ja neil päevil
veel „põrandaalune“ Kaitseliit seisid Vabadussõjas kättevõidetud iseseisvuse ja oma vabaduse eest. Kahjuks nõudis see avantüür ka ohvreid nii sõjaväelaste ja politseinike
kui ka ametnike ja tsiviilisikute hulgast. Nende kangelaste
mälestus on meile sama püha kui Vabadussõja sangarite
mälestuski. Samal päeval aga sündis ka esimene Kaitseliidu Akadeemiline malevkond, järgmisel päeval, kui oli mahti
ja võimalust, tähistati kindral Johannes Orasmaa (Roska)
34. sünnipäeva. 5. detsembril 1918 jõudis Suur-Britannia
sõjalaevade eskaader Tallinna, millel oli ennekõike suur
moraalne mõju meie kaitseväelastele ja kogu rahvale, aga
kahtlemata ka oluline sõjaline tugi, sest olime nüüd mere
poolt kaitstud dessantide ja muude nurjatuste eest. Aasta
ja kaksteist päeva hiljem, 17. detsembril 1919, paisatakse Vabadussõjas punavägi Peipsi taha. Kogu jõulukuu
jooksul on läbi aegade olnud Eesti sõjaajaloos pea iga
päev mingi oluline sündmus. Sellisteks on 20. detsembril
Kalevi pataljoni aastapäev ja 23. detsembril Kuperjanovi
pataljoni aastapäev.
Kuid rahvakalendri järgi on lisaks jõuludele ja kuu viimasele - vana-aasta päevale veel 6. detsembril nigulapäev,
13. detsembril luutsinapäev, 21. detsembril toomapäev,
27. detsembril Johannesepäev ja 28. detsembril
süütalastepäev. Varasematel aegadel on need päevad
olnud meie esivanematele palju olulisema tähendusega
kui meile tänapäeval. Ja loomulikult talvine pööripäev
22. detsembril. Sellel aastal algab talv juba hommikul,
kell 7.30. Ja päevavalgust hakkab varsti jälle juurde tulema. Koos värske, puhta lumega oleks selle valguse mõju
kindlasti veel suurem.
Meie põhjanaabrid tähistavad 6. detsembril oma riigi 94.
iseseisvuse päeva. Tänu Talvesõjas ja Jätkusõjas saavutatud võitudele ja soomlastele omasele sitkusele on
hõimuvelled saanud oma iseseisvust ja vabadust (ehkki
idanaabri surve tõttu poliitiliselt pisut piiratult) nautida kõik
need 94 aastat. Õnnitleme neid!
Küllap tasub aastavahetuse ajal ka pisut tagasi vaadata,
mida mööda läinud aasta jooksul on jõutud ära teha ja mis
jäi ehk veel tegemata. Pole ehk paljugi ka uueks aastaks
sihte seada ja plaane pidada. Seda teeb ka Oma Maa
toimetus.
Soovime kõigile oma lugejatele ilusat ja mõnusat
vana-aasta lõppu ning tegude ja saavutuste poolest
head ja asjalikku uut aastat! Tugevat tervist, indu ja
rõõmu südamesse!
R.K.

Kindral Ants Laaneots
sai Kaitseliidu
kõrgeima aumärgi
Kaitseliidu ülem, kolonelleitnant Raivo Lumiste, andis tänavusel
Kaitseliidu aastapäeval Kaitseliidu koolis, Alu mõisas, Kaitseväe
juhatajale üle Kaitseliidu Valgeristi I klassi teenetemärgi. Kindral Laaneots pälvis Valgeristi teenetemärgi Eesti Kaitseväe ja
Kaitseliidu kauaaegse juhina, kelle juhtimise all on selginenud
meie sõjalised ülesanded.
„Kindral Laaneotsa kindel suunis ja tahe on olnud pöörata Kaitseliit tagasi oma juurte juurde, ehk Kaitseliidu territoriaalsuse
rõhutamine üle-Eestilise turvavaiba ideoloogiana“, toonitas
kol-ltn Lumiste teenetemärgi üleandmisel. „See on just see
põhimõte, mis kunagi oli Kaitseliidu tekkimise ajendiks ja mille
me vahepeal kahetsusväärselt ära unustama kippusime.
Seda põhimõtet on kindral Laaneots pidevalt rõhutanud ja selle
rakendamisel silma peal hoidnud.“
„Teiseks on kindral Laaneots alati rõhutanud võrdset kohtlemist.
Inimesed, kes on vabatahtlikult liitunud Kaitseliiduga ootavad
õigustatult, et neid koheldaks võrdselt sõltumata nende east, tervisest või elukutsest. Igaühel on õigus ja talle peab olema loodud
võimalus osaleda riigikaitses“, rõhutas Kaitseliidu ülem.
Kindral Ants Laaneotsa sõnul on ta teinud kõik endast sõltuva,
et Kaitseliit saaks paremaks, õpiks ja areneks. „Põhimõte, mille
järgi igaüks valmistub kaitsma oma kodukohta, on osutunud
õigeks. Seda tõestab Kaitseliidu liikmeskonna stabiilne kasv“,
märkis Laaneots.
Kaitseväe juhataja lisas, et efektiivseim kaitse on vabatahtlik.
Kaitseliidu Valgeristi teenetemärk asutati 19. juunil 1929.
aastal. Varem on selle I klassi teenetemärk annetatud Lennart
Merile, Arnold Rüütlile, Enn Tartole, postuumselt major Benno
Leesikule, viitseadmiral Tarmo Kõutsile, kindralleitnant Johannes
Kertile ja Jaak Aaviksoole.
Enne Eesti okupeerimist 1940. aastal, Valgeristi I klassi teenetemärki välja anda ei jõutud.
Tanel Rütman
mjr
KL pressiesindaja

Kaitseliidu Sakala Maleva
KARKSI malevkond
Eesti eest surmani!
Kuidas me mõistame selle kolme sõna tähendust?
Mida me mõtleme selle
kolme sõna all? Kaldun
arvama, et mitmeti! Kellele on see lihtsalt kohustuslik fraas, et mitte
teistest erineda – kellele
aga selle kolme sõna
tähendus selle otseses
mõttes. Meie hulgas on
inimesi (kaitseliitlasi) kellele see kolm lihtsat sõna
on enesestmõistetav kohustus. Üht sellist meie
malevkonna liiget tahangi
teile tutvustada.
Leitnant Valdur Kilk oli
Sakala Maleva Karksi
malevkonna taasiseseisvumisaja kolmas pealik
aastatel 2002–2010. Kuid
laseme rääkida temal
endal, aga et tal seda kergem teha oleks, esitasin
mõned küsimused.

Räägi lühidalt oma nooruspõlvest?
Sündisin 1960. aastal Viljandimaal. Mu sünni- ja lapsepõlvekoduks oli Niitsaare talu
Hirmukülas Karksi vallas. Ema
ja isa töötasid Karksi kolhoosis, minu lapsepõlve heaks
hoidjaks nende äraolekul oli
kodune vanaema. Kooliteed
alustasin 3 kilomeetri kaugusel Toomesoo Algkoolis.
Toomesoo viimasel aastal
alustasin akordioniõpinguid
Abja Laste-Muusikakoolis,
sõites seda vahet bussiga
kaks korda nädalas. Edasi Nuia Keskkool. Põhikooli
ajal hakkas tõmbama sport,
põhialaks sai keskmaajooks
(800 ja 1 500 m). Keskkooli
lõpetasin Nuias 1978. aastal.
Sama aasta sügisel astusin
Eesti Põllumajanduse Akadeemiasse ning lõpetasin
selle 1983. aastal metsamajanduse inseneri diplomiga.
Õpingute ajal EPAs tekkis tõsine matkahuvi ja sai käidud eri
liiki matkadel (jalgsi-, suusa- ja
süstamatkad) toonase NSVL-i
mitmes piirkonnas: Karjalas,
Koola poolsaarel, Sajaanide
eelmäestikus, Altai mägedes,
Suur-Kaukasuses jm. See oli
suurepärane kool ja treening
edaspidiseks eluks. Esimeseks töökohaks sai Mõisaküla
metskond, kus töötasin kolm
aastat abimetsaülemana.
Järgnes lühiajaline töötamine
Häädemeeste kolhoosi aiandi
juhatajana. Päras isa surma
1986. aasta sügisel tulin tagasi sünnipaika ning töötasin
neli aastat Nuia EPTs. Eesti
iseseisvuse taastamise künnisel sai minust alates 1991.
aastast riigiteenistuja taasloodud Eesti Maksuametis.
Selle ameti teenistuses olen
tänaseni.
Milline on olnud Sinu elu
eesmärk laiemas mõttes?
Kangesti ilus oleks öelda, et
mul on olnud selline või selline elu eesmärk. Tegelikult
pole endale kunagi seadnud
suuri eesmärke, kuid olen
ikka püüdnud teatud suundades liikuda: haridus, pere,
huvipakkuv töö, kokkuhoidev
töökollektiiv, ajalooteadmiste
süvendamine ja muude huvialadega tegelemine, riigikaitse
valdkonnas osalemine ja enese harimine selles osas.

• Leitnant Valdur Kilk
Milliseid väärtusi pead Sa
elus kõige tähtsamaks?
Inimühiskonnas kahtlemata
heasoovlikkust, üksteisest lugupidamist ja igaühe erinevusi
mõista püüdmist, väärikust,
huvi ja avatust kogu maailma
asjade suhtes, sõnapidamist,
austust eelnevate sugupõlvede ja nende poolt loodud
väärtuste vastu, austust elu
vastu.
Millal astusid Kaitseliitu ja
miks? Mäletad Sa oma esimesi aastaid Kaitseliidus?
Kaitseliitu astusin 1992. aasta
kevadel. Algtõuke selleks sain
toonase Karksi malevkonna
pealiku Ants Kalamiga suheldes. Seejärel hakkas ka enda
peas ning südames asi üha
enam käärima ja selginema
ning jõudsin peagi arusaamisele, et teistmoodi lihtsalt
pole mul võimalik väärikana
edasi minna, kui vähegi tahan oma paljukannatanud
esivanemaid, oma rahvast
ja Eesti iseseisvust tähtsaks
ning kalliks pidada.
Esimesed aastad oli ühelt
poolt põnevad ja suure õppimise aastad, teisalt oli kohati
ka väga raskeid aegu, kui
pidada silmas näiteks vähegi
korraliku varustuse puudust
ja Sakala Maleva sagedasti
vahetunud juhtkonna mõne
liikme suhtlemisviisiga kokkupuutumist. Kuid olime tegusad, vähemalt kord kuus
saadi kokku kas erialaõppeks
või niisama üldteemadel vestlemiseks ja teabe vahetamiseks. Mäletan Pärnus taktika
jms. õppustel käimist, kuhu
minnes polnud selga panna
muud, kui Rootsi pärastsõjaaegne talvine suusavorm,
millega läbi linna ja kaupluses
liikudes päris elava ja erinevat
suhtumist väljendava tähelepanu osaliseks sain.
Kuid kõigest sai üle ning soov
ennast sõjalistes teadmistes
harida ja täiendada oli teadlik
ning tugev. Esimestel aastatel sattus Kaitseliitu paljude
tõsiste aatemeeste kõrval ka
üksjagu üsna kahtlase tausta
ja eesmärgiga tegelasi: kel oli
relva vaja, et tülikale naabrimehele koht kätte näidata,
kel soov sõjarelvaga loomi
küttida, kes lootis niisama
midagi pihta panna või Kaitseväe varustust kokku kahmida.
Mingi aja möödudes sellised
kaitseliitlased kas lahkusid
ise või üksikutel juhtudel ka
visati välja ning 90ndate teisel poolel oli pilt juba hoopis
teine. Alles jäid ja on suures
osas seniajani need kaitseliitlased, kes tulid mõttega end
täiendada, proovile panna,
midagi oma pere ja ühiskon-

na kaitseks ära teha, ennast
rasketeks katsumusteks (mida
loodetavasti küll ei tule) piisavalt ette valmistada.
Algusaegade üldised olud ja
taust on küll meeles tänini,
kuid üksikasju noist esimestest aastatest väga palju enam
ei meenu. Võib-olla kui kellegagi koos hakata meenutama,
tuleb taas rohkem teavet esile
varjulistest ajusoppidest.
Võin enda poolt siia lisada,
et rahavahetuspunkti kaitsel
1992. a juunis juhtis Valdur
juba ühte rühma. Viimasel
päeval tahtis ta meid kõiki
jäädvustada ajaloo tarbeks,
kuid saatuse tahtel jäid need
fotod valmimata. (A. K.)
Millal sai Sinust Karksi malevkonna pealik?
Karksi malevkonna pealikuks
sain 2002. aasta suvel, kuna
eelmine pealik tahtis sellelt
kohalt tervislikel põhjustel
lahkuda. Tegutsesin malevkonnapealikuna 8 aastat, kuni
2010. aasta 1. juulini.
Millisena kujutasid Sa ette
malevkonna pealiku ametit
ja milliseks kujunes see
tegelikult?
Olin enne pealikuks saamist
mõnda aega malevkonna
pealiku, Jaak Põldma, abi
rollis ning seetõttu oli mul
üsna hea ülevaade, millega
malevkonna pealikul tuleb
tegeleda. Tegelikkus oli selles
mõttes karmim, et sageli (ja
mida aeg edasi, seda enam)
nappis piisavalt vaba aega
selleks tööks. Andsin endale
aru, et kõike ei jõua nagunii
ning tegelikult peaks taoline
ametikoht olema palgaline
ning malevkonna pealik peaks
tegutsema vähemalt 5 tervet
päeva nädalas, nii nagu ikka
ametis käiakse näiteks muus
riigiteenistuses. Vaid siis oleks
saanud ehk tehtud ära niipalju, kui oma hing oleks ihanud
ja mõte õigeks ning piisavaks
pidanud.
Mida aastaid edasi, seda
pingelisemaks muutus paraku ka mu ametitööga seotud
tegevusvaldkond. Kodused
tegemised nõudsid ühel hetkel
senisest rohkem hoolt ja tuli
teadmine, et tegelikult vajavad mu lähedased inimesed
igapäevaselt rohkem tähelepanu, kui seni olin suutnud
seda osutada. Sain sellest aru
alles pärast mitme väga lähedase inimese ootamatut ja
ülekohtuselt varajast kaotust.
Ning süvenes rahulolematus
endaga, et ei suuda piisavalt
panustada malevkonna pealiku ametikohal. See kõik kokku
viis mu otsuseni anda pealiku
teatepulk üle.
Millega mõtled tegeleda
Kaitseliidus peale malevkonna pealiku kohalt tagasiastumist?
Olen üha enam teadvustanud
noortega tehtava töö tähtsust
ja isegi lausa määravat tähtsust, kui räägime Kaitseliidu
tulevikust ja Eesti iseseisvuse
hoidmisest laiemalt. Olen
tasapisi siin-seal avaldanud
mõtteid, et tunnen huvi riigikaitse õpetamise protsessis
võimaliku osalemise vastu.
Seni konkreetseid samme veel
pole astunud, kuid riigikaitseõpetajana tegutsemiseks vajaliku ettevalmistuse võimaluste
suunas hoian silmad ja kõrvad
lahti küll. Ning noortega tehtava töö põllul loodan muidu ka
jõudumööda kaasa aidata.

Olid ka üks Karksi kihelkonna Vabadussõjas langenute
mälestus- ja ausamba taastaja. Milline oli Sinu ülesanne selles?
Karksi kihelkonna Vabadussõja mälestus- ja ausamba
(ta on ju nii üht kui teist) taastamise protsess oli ikka pikka
ja keeruline küll. 10 aastat
vahelduva edu ja lootusega tehtud tööd. Sihtasutuse
mõnelgi liikmel kippus usk
vahepeal kahanema ja tehti
juba vaikselt ettepanekuid
kogutud rahanatuke annetajatele tagasi maksta. Õnneks oli
taastajate ühenduse seas ka
väga kindlameelseid inimesi,
kelle abil ja najal teisedki
taas lootuse üles leidsid. Üks
kindlameelsemaid ja lõpuni
uskujaid oli teiste seas kadunud Luule Rigertas – suures
tänus mõtlen ta peale ning
olgu ta väärikal aukohal seal
teispoolsuses…
Minu peamine roll sihtasutuse nõukogu esimehena oli
juhatuse ja nõukogu ühiseid
kokkusaamisi korraldada, mõnikord üht-teist tagant torkida,
vahel natuke innustada ja ühise eesmärgi poole liikumise
vastutust meelde tuletada,
ka toimingute kajastamise
täpsust ning täielikkust jälgida. Ja oligi kõik. Peatöö tegi
ära kahtlemata sihtasutuse
juhatus koos paljude abiliste
ja nõustajatega.
Mäletan seda väga-väga suurt
rõõmu ja erilist hingeseisundit,
kui ausammas 2008. aasta
septembris pidulikult avati.
Oli kirjeldamatult hea ja ülev
tunne! Pean ausamba taastamisel osalemist kahtlemata
üheks oma senise elutee olulisemaks saavutuseks. Minu
üks vanaisa võitles Vabadussõjas Eesti vabaduse kaitsel
ning seda suurem on mu rõõm
ning rahuldustunne oma tagasihoidliku panuse üle.
Mida tahad öelda lõpetuseks teistele kaitseliitlastele
ja neile, kes pole sinna veel
astunud või kahtlevad, kas
ikka astuda?
Vaba riigi vaba kodaniku suurim au ja eesõigus on anda
oma võimetekohane panus
vabaduse kaitsmiseks. Oleks
orjahinge kombel rumal ja
vastutustundetu jätta see au
ning eesõigus endale võtmata. Võimed ja ajaressurss on
kahtlemata igaühel erinevad,
kuid ka väike panus on tänuvaart ning lugupidamist vääriv.
Alati ei peagi panustama relva
käes hoides, näiteks ka sõnal
ja moraalsel teol on väga
suur mõjujõud. Kaitseliidus
on praegu kahtlemata Eesti
ühiskonna ühed väärikamad
ja kindlameelsemad liikmed
ning igaühele peaks olema
lisaks autundele ka suur rõõm
kuuluda nende ustavasse
perre. Minul küll on!
Nende mõtetega olekski ilus
lõpetada, kui tahan lisada, et
sellise suure südamega ja sügava autundega inimesi, kelle
silmad muutuvad liigutusest
niiskeks igakord Eesti hümni
kuuldes, on meie hulgas vähe
ja seda enam peame me neid
tunnustama.
Ants Kalam
Karksi malevkonna
teabepealik
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Algus lk 1

Pärast allüksuste formeerimist algas õppuse kolmas
etapp, milleks oli allüksuste siirmine motoriseeritud
rännak koostegevusõppe
alale ning tegevuse ettevalmistamine. Õppusega oli
haaratud üsna suur maaala maakonna neljas vallas
- Meleski küla, Valma küla,
Väluste polügon ja Maleva
staabihoone. Pioneerid olid
abiks objekti julgestusplaanide korraldamisel, rajades
dessandivastase miinivälja
ning jalaväelased ehitasid
välja ja mehitasid oma positsioonid.
Põhitegevus ehk õppuse
neljas etapp algas juba
laupäeva varahommikul
nö. pehmete kontaktidega.
Kaitstavatele objektidele
ilmusid „tsiviilisikud“ vastutegevusest, kes tundsid
süvendatud huvi objekti
vastu, fotografeerisid seda
ning soovisid pääseda objekti territooriumile. Üheks
õppuse eesmärgiks oli saada selgust, milline on vastureaktsioon objekti valvavate üksuste ülemate poolt.
Näiteks üritati ühe objekti
juures julgeolekut tagava
meeskonna ülemat või tema
abi objektilt välja meelitada,
et ta snaipri poolt „likvideerida“ ja seeläbi nõrgendada objekti kaitse juhtimist.
Esimene pool sellest ka
saavutati, kuid juhtimisülesanded võeti ülema abi poolt
efektiivselt üle ning objekti
kaitset ei suudetud seeläbi
nõrgestada. Teisel objektil
jäeti sissepääsu juurde imiteeritud „lõhkekeha“ ning
püüti seda ka lõhata. Ajaga

eskaleerusid vastutegevuse
situatsioonid järjest sõjalisemaks - olukord pingestus,
toimusid „relvakontaktid“ õppuse osapoolte vahel ning
kogu tegevus kulmineerus
vastaste sõjalise rünnakuga objektidele, et saavutada kontroll meie poolt
kaitstavate objektide üle.
Lõpptulemus oli meile hea,
sest vastane ei saavutanud
oma eesmärki ning kontroll
objektide üle jäi meie kätte.
Kaotusi isikkoosseisus oli
mõlemal poolel ning kohtunikud olid oma hindamises
objektiivsed.
Õppuse põhifaasis käivitus
ka tsiviil-militaarkoostöö politseiga, kus „alkoholijoobes“
tsiviilisikutele tuli kohale
kutsuda politseipatrull, kes
nad minema toimetas.
Õppus lõppes pühapäeval
ala korrastamisega ning
lahkformeerimise ja tagasiside andmisega.
Eraldi võib õppuse juures
välja tuua side, mis oli üheks
olulisemaks punktiks sellekordsel õppusel. Eesmärgiks
oli allüksuste endi ja nende
juhtimispunkti vahelise side
tagamine ja selleks kasutatavate seadmete võimaluste
testimine.
Tulemuseks on teadmine, kuhu olemasolevate
sidevahendite puhul rajada
juhtimispunktid ja millisel
vahemaal on juhtimispunktil
katkematu ja reaalajas toimiv
side allüksustega. Vastavalt
sideplaanile sai etappide
kaupa ära kasutatud kõik
sidelahendused. Selleks
rajati 4km pikkune sideliin
mis tagas vajaliku internetiühenduse lisaks KÕUle
ning raadioside kaudu ka-

sutati andmesideühendusi.
Õppusel osalesid Põlva ja
Sakala maleva sideautod
ning lisaks veel Tartu Maleva
sidespetsialistid.
Elu-olu poole pealt võib
öelda, et kõik läks hästi.
Meditsiinile teenistus oli
tagatud meie enda poolt
ja seda oli toetamas ka
Järva Malev. Raskematel
juhtumitel oleks abiks olnud
Viljandi Haigla EMO. Ohutuse nõudeid täideti 99% ja
tõsiseid õnnetusjuhtumeid ei
olnud. Vaid kahele isikule tuli
anda erakorralist arstiabi,
ühel juhul üldhaigestumise
ja teisel juhul ettevaatamatuse tõttu. Söögipausid
ja toit olid kõigile tagatud
peamiselt kuivtoidupakkide
näol, kuid osadel toidukordadel oli võimalik saada ka
Naiskodukaitse ja Mereväe
poolt valmistatud sooja katlatoitu, mis toimetati üksuste
juurde objektidele kohale.
Telgid olid köetud ja soojad
ning sõltumata novembrikuu
muutlikust ilmast, püsis tuju
hea ning kõik olid aktiivsed
ja motiveeritud.
Maleva pealiku major Kalle
Köhleri sõnul läks üldjoontes õppus hästi - allüksuste
funktsioonipõhised ülesanded said täidetud ilma
suuremate tagasilöökideta
ning kitsaskohad on teada,
millele üritatakse lahendusi
leida juba järgmisel aastal. Lisaks tugevdas õppus
juba ammu idanenud ideed,
korraldada tulevikus kogu
Lõuna Kaitseringkonna malevate ühisõppus.
Allikas: Sakala Malev

Mida toob järgmine
Kogume
aasta meie riigikaitsele? materjali Balti
Kaitseminister Mart Laar on lähtutakse julgeolekuasutuste
keti teemal
väljendanud seisukohta, et poolt koostatud ohustsenaasama raha eest peab saama
rohkem võitlusvõimet. Uus,
loomisel olev, riigikaitse kümneaastane arengukava peab
vähendama bürokraatiat, dubleerimist ja staape ning ühendama tugiteenuseid. Teatavasti
tõusevad Eesti kaitsekulud
alates 2012. aastast kahele
protsendile sisemajanduse
kogutoodangust, mis peaks
kaitseministeeriumi hinnangul
tagama meie esmase iseseisva kaitsevõime tugevnemise
ja riigikaitse stabiilse arengu.
Selleks tuleb meil tagada, et
iga maksumaksja poolt riigikaitseks eraldatud eurocent
oleks kasutatud targalt ja
säästlikult.
Arvestades ebastabiilset olukorda maailmamajanduses ja
vaatama senistele valitsussektoris tehtud koondamistele
tuleb Eestil leida võimalusi,
kuidas teha vähese rahaga rohkem ja efektiivsemalt.
Vaadates konkreetselt jõuametkondi, ei ole arukas lasta
jätkuda olukorral, kus Eesti
riigil on mitu õhusõidukite üksust ja mitu merelaevastikku,
on dubleerivad riigisadamad
ja mereseirekeskused.
Seetõttu peab uus arengukava
tagama, et kaitseministeeriumi
valitsemisalas oleks senisest
vähem bürokraatiat ja dubleerimist ning Kaitsevägi vabaneks
reast toetavatest tegevustest ja
saaks keskenduda võitlusvõime tõstmisele.
Uus riigikaitse arengukava
aastateks 2013–2022 vahetab
välja praegu kehtiva sõjalise
kaitse arengukava, mis oli kehtestatud aastateks 2009–2018.
Uue arengukava koostamisel

Loomad sõjapidamises
(järg)
Lahinguvälja vaikne
töörügaja
Juba muinas-Egiptuse aegadest alates on hobune olnud
tähtsaim sõjapidamises kasutatud loom. Ilma hobusteta oleks
üksuste liikumine olnud aeglane
ja vaevaline arvestades, et sõjad kestsid tollal aastakümneid.
Hobused andsid võimaluse ka
vallutusretkede korraldamiseks
üha kaugematesse maadesse
ja seeläbi olid ka osalt eelduseks suurte impeeriumide
tekkimisele. Soome hobune
etendas otsustavat osa Soome
sõdades veel 20. sajandilgi.
Hobuste ülesandeks ja sageli
saatuseks olid spetsiaalsed
veolooma ülesanded. Suurtükkide, laskemoona ja muude
elutähtsate tarbeainete kohale
toimetamine oleks vahel olnud
ilma hobuste abita lausa võimatu. Mõned sõjaajal toiminud
soome sõdurid meenutavad
jätkuvalt soojade sõnadega
nendega koos töötanud hobuseid. Hoolimata sõja raskustest
ja õudustest püüti hobuste eest
hoolitseda nii hästi, kui vähegi
võimalik. Haavatud loomadele
olid omad haigladki, kus nende
eest hoolitseti vähemalt sama
hästi kui haavatud sõdurite
eestki. Hobused olid ju kallid,
neid oli vähe ja seepärast iga
loom oli hinnas.
Soome poolt möödunud sajandil peetud sõdades teenis kokku
121 161 hobust, kellest 22 249

riumidest, mis kaardistavad
võimalikud Eesti julgeolekuohud. Ohustsenaariumite
põhjal teostatakse sõjaline
operatiivanalüüs, mille käigus
täpsustakse, milliseid võimeid
on eeldatavate ohtude tõrjumiseks tarvis. Seeläbi tekib
ülevaade sõjalistest võimetest,
mis on Eesti kaitseks vajalikud
ning mille teostamiseks on
olemas ka vajalik raha. Arvatavasti arvestatakse ka võimalike
mittesõjaliste julgeolekuohtudega, majandusprobleemidega, millest omakorda võivad
tekkida sotsiaalsed probleemid
ning tõenäoliselt ka välispoliitiliste probleemidega ning meie
partnerite prognoosidega ja
tulevikukavadega.
Siiski jäävad Eesti riigikaitse senised põhialused uue
arengukava väljatöötamisel
muutumatuks. Eesti sõjaline
kaitse jääb ka edaspidi võrdselt
tuginema NATO kollektiivkaitsele ning Eesti esmasele
iseseisvale kaitsevõimele,
mille lahutamatuks osaks on
ajateenistuse käigus väljaõpetatav reservarmee.
Riigikaitse arengukava aastateks 2013–2022 koostatakse
kaitseministeeriumi, Kaitseväe ja Kaitseliidu esindajatest
koosneva töögrupi poolt. Töösse kaasatakse ka siseministeeriumi, välisministeeriumi,
majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, sotsiaalministeeriumi jt ministeeriumide
esindajad. Riigikaitse arengukava aastateks 2013–2022
valmib 2012. aasta lõpuks.
Rein Kikas

mestele ohtlikke tagajärgi nagu
näiteks rõhu muutust.
Leiti, et delﬁinid ja merilõvid on
väga usaldusväärsed, kergesti seltsivad ja dresseeritavad
meriimetajad. Neid saadi välja
õpetada selleks, et otsida, kindlaks teha ja märgistada esemete
asukohti vees. Tänapäeval delﬁinid ja merilõvid täidavad tähtsaid
ülesandeid muuhulgas sadamate kaitsel lahingsukeldujate rünnaku eest, otsides paigaldatud
veealuseid luureseadmeid ja
ära näidates võimalike ohtlike
meremiinide asukohti. Paljude
aastate ühistöö jooksul vaid
mõni üksik delﬁin on läinud oma
teed rändama.
Kangelasrotid puhastavad
miinivälju

• Kui rott tunneb miini lõhna, hakkab ta maad kaapima. Hea töö eest aga on tasuks
maiuspala
sai surma või haavata. Hobuste
omanikel oli nende loovutamise
kohustus ehkki omaniku ainsa
hobuse äravõtmist püüti vältida.
Sellest hoolimata põllumajandus sattus raskustesse kuna
suurem osa hobusest tuli viia
rindele.
Sõjaajalugu mäletab veelgi
mitmeid kuulsaid hobuseid.
Makedoonia Aleksandri (Aleksander Suure) ratsu Bukefalos
on ehk tuntuim antiiksõdade
kangelasloom ja räägitakse,
et ta on mõjutanud ka tolle
aja sõjataktikat. Bukefalos oli
kartnud oma varju, mistõttu
väidetakse, et Makedoonia
Aleksander oli rünnanud oma
sõjaväega alati päikese suunas.
Soome marssal Mannerheimi

tunti samuti kui pühendunud
ratsameest, nii et tema hobune
Käthy on samuti jäänud Soome
ajalooraamatutesse. See Rootsist pärit raudjas mära osales
Mannerheimi soovi kohaselt ka
marssali matusel, olles riietatud
musta leinaloori.
Loomad inimeste kõrval
merel kui maal
Ehkki tänapäeva sõjapidamine
on suures osas mehhaniseeritud on loomad jätkuvalt ja
oluliselt osalemas sõjapidamises. Ühendriikide laevastikus
õpetatakse meres elavaid imetajaid tegutsema muuseas meremiinide otsimisel ja erinevate
esemete merest väljatoomisel.
Ühendriikide laevastiku meri-

imetajate programm (U.S. Navy
Marine Mammal Program) on
välja õpetanud delﬁine ja merilõvisid abistama laevastikku arvukates eriülesannetes paljude
aastate vältel.
Algselt meriimetajate omadused
avastati 1950ndatel aastatel,
kui Ühendriikides uuriti nende
erinevaid omadusi nagu näiteks
hüdrodünaamikat. Uurimuste
esialgseks eesmärgiks oli leida
mooduseid näiteks torpeedode
modelleerimise parandamiseks,
kuid see projekt sai ootamatult uue suuna. Peagi märgati,
et delﬁinidest oli hinnatav abi
sukeldajatele, kes tegutsesid
avamerel. Delﬁinid suutsid teha
mitmeid järjestikuseid sügavaid
sukeldumisi kannatamata ini-

Aafrikas on alustatud rottide
väljaõpetamist, et nad aitaksid
konﬂiktipiirkondades miinivälju
puhastada. Rottide väljaõpet
korraldava organisatsiooni pressiesindaja Hanna Ford räägib,
et kulude kokkuhoid on suuremaid eeliseid rottide kasutamisel
maamiinide otsimiseks. Lisaks
sellele ei nõua rotid mingit tehnikat ja on elukoha poolestki
parim lahendus maamiinide
probleemile. Kohalik elanikkond
on välja õpetatud olema abiks
maamiinide mõju vähendamiseks omal maal. Positiivne on
seejuures siis see, et kohalik
elanikkond saab tööd.
Ford pajatab, et rotid on aidanud
maamiinidest puhastada juba
enam kui 2,1 miljonit ruutmeetrit
maad, andes need tagasi kohalike ettevõtjate kasutusse.
„Kahel viimasel aastal on meie
meeskond leidnud Mosambiigis

2014. aastal möödub 25 aastat Balti keti toimumisest. Et
väärikalt tähistada lähenevat
tähtpäeva kuulutab Eesti
Ajaloomuuseum välja kogumiskampaania Balti ketiga
seonduva materjali saamiseks. Selleks kutsub Eesti
Ajaloomuuseum kõiki meenutama ja saatma materjali
23. augustil 1989 toimunud
suurejoonelise ürituse kohta.
Oodatud on foto- ja videomaterjal, mälestused, plakatid
ning kõik, mis on otseselt või
kaudsemalt seotud Balti keti
üritusega. Balti keti aastapäevaks korraldab Eesti Ajaloomuuseum rahvusvahelise
konverentsi ja teemakohase
näituse.
Balti kett oli ainulaadne rahumeelne meeleavaldus, mis
toimus 23. augustil 1989.
Rohkem kui miljon inimest
seisid käsikäes üle 600kilomeetrises inimketis, mis läbis
kolme Balti riiki ning sümboliseeris Eesti, Läti ja Leedu
püüdlusi vabadusele. Meeleavaldusega tähistati Nõukogude Liidu ja Saksamaa vahel sõlmitud mittekallaletungi
lepingu (Molotovi-Ribbentropi
pakti) ja selle salaprotokolli
sõlmimise 50. aastapäeva.
2009. aastal kanti Balti keti
dokumendipärand UNESCO
Maailma mälu registrisse.
Lisainfo:
Tõnis Liibek, tel 6411 631,
e-post: tonis.
liibek@ajaloomuuseum.ee
Materjalid palume saata
või tuua Eesti Ajaloomuuseumisse, Pirita tee 56,
10127 Tallinn,
tööpäevadel kl 10-17.

üle 1 000 miini“, selgitab Ford.
Rottide väljaõpetamine oli
APOPO rajaja Bart Weetjensi
mõttevälgatus. Miinide otsimiseks vajalik tehnika oli aeglane
ja väga kallis, mistõttu Weetjens
hakkas otsima kiiremat ja odavamat moodust maamiinide
asukoha kindlakstegemiseks.
Talle meenus, et tema lapsepõlve lemmikloomadel – rottidel
– oli olnud uskumatult täpne
lõhnataju ja kui lihtne oli olnud
neid välja õpetada. Lõpliku tõuke rottide kasutamisele andis
1970ndatel aastatel avaldatud
uurimus gerbiilide kohta, kes olid
õpetatud ära tundma lõhkeaineid
laboratooriumi tingimustes.
Saanud raha Belgia rahvusvaheliselt koostööorganisatsioonilt
(The Belgian Directorate for International Co-operation), leidis
APOPO oma projektile sobiva
rotitõu. Gambia kukkurrott, keda
rohkem tuntakse ka Aafrika
hiigelkukkurrotina, oli pika eluea ja troopilistele haigustele
vastupanuvõime poolest parim
alternatiiv rotiks-miiniotsijaks
Aafrika tingimustes.
Gambia kukkurrotid tunnevad terava lõhnataju tõttu nii metall- kui
plastkestas olevaid maamiine.
Kuid lisaks lõhkeainetele võib
neid loomi välja õpetada ka
näiteks tuberkuloosibakterite
avastamiseks. Mosambiigis,
Gaza provintsis tegutseb praegu
38 väljaõpetatud „kangelasrotti“
– inglise keeles Hero rats.
Ajalehe „Ruotuväki“ 2011. a
neljanda numbri ainetel
eestindanud Rein Kikas
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Mõtisklus
Head võitluskaaslased! Varsti
saame üheskoos unustuste
uttu saata mööduva 2011.
aasta.
Eestlastel on juba kord traditsioon, et suured peod paneme
püsti jaanipäeval ja jõuluajal.
Mis jaanipäev see on, kui kesvamärjuke ei voola ojadena
ja šašlõkk, kui rahvusroog ei
küpse sütel. Mis pidu see on,
kui jõuluõhtul ei sööda verivorste, hapukapsast, kartulit ning
pohlamoosi. See oli nii ja jääb
nii, olgu kui raske surutise seis
või kriis on riigis.
Aasta möödus väga kiiresti ja
märkamatult. Alles see oli, kui
tähistasime oma kodumaleva
94. sünnipäeva, pühitsesime
sisse uue lipu. Sünnipäevapeost võtsid osa nii Kaitseliidu
ülem, kolonelleitnant Raivo
Lumiste, kui ka Võrumaalt tuule
tiibadesse saanud kindralleitnant Johannes Kert. Saime
ülemustelt kiita, mis tegi kõigil
peolistel meele rõõmsaks ja südame soojaks. Saime innustust
ja julgust edaspidiseks, sest
meie vabatahtlikku tegevust
riigikaitsel märgatakse ja tunnustatakse aina sagedamini.
2012 aasta on maleval ilus
ümmargune 95. juubel, selle
ettevalmistustöö võtab hoogu,
edu ja jaksu kõigile, kes saavad
oma õla alla panna.
Oleme möödunud aastal hästi
hakkama saanud. Paljudel oli
kohustus või võimalus osaleda
suurõppusel Kevadtorm.
Saime uusi kogemusi, leidsime
uusi, häid sõpru, harjutasime
koostööd, meeskonnatööd, mis
loob tulevikus eelduse vapralt
oma kodumaad kaitsta.
Oleme õppinud erinevatel kursustel, paljud on käinud suurepärases Kaitseliidu Koolis.
Hästi ja tulemuslikult on harrastatud sporti, osaletud suurvõistlustel, löödud jalgpallilahinguid
politseiga, harjutatud kätt ja
silma lasketiirudes. Me oleme
karastunud, oleme hästi meile

püstitatud ülesanded täitnud,
ehk moodsas keeles öeldes,
teinud häid sooritusi.
Missugune tuleb meile uus
aasta, kas rahakott jääb tühjemaks, seda ei oska keegi
ette ennustada. Mõni usub
horoskoope, mõni mitte, jäägu igaühele oma unistused ja
lootused. Oluline on teadmine,
et liigume õiges suunas ja me
usume oma riigi paremasse tulevikku. Vabatahtlikena saavad
kaitseliitlased anda oma panuse riigikaitse arengusse. Jätkuv
kõrge kaitsetahe ja uute noorte
juurdevool meie ridadesse annab aluse optimismiks.
Aastalõpp ja jõulud on rahulik
aeg, selline aeg, kus vaadatakse tagasi, meenutatakse olnut
ja vaadatakse tulevikku.
Alati on midagi olnud head,
on olnud ka halvemat, vahel
ka kurbi sündmusi, keegi on
kaotanud oma lähedase, sõbra, tuttava.
Aga elu ei peagi olema ainult
pidu ja pillerkaar. Hea ja halb,
rõõm ja mure käivad ikka käsikäes, sest meie elu on juba
kord nii seatud.
Kas me soovime seda, või
mitte, kuid paratamatult ja halastamatult peame endale tunnistama, et kõik me oleme ühe
aasta võrra vanemaks saanud,
meil kõigil olid sünnipäevad. No
muidugi on iseasi, kes seda
tahab avalikult tunnistada.
Me viriseme alati palga üle,
oleme pahased, et teed on auklikud, hädasti oleks vaja uuemat autot, veelgi palavamalt
armastavat naist, kena blondi
pruuti, kui mitte päriselt, siis
vähemalt oma unenägudes.
Aga kes on meil keelanud unistamast, see on ju tore, kui on
kasvõi unistus olemas. Unistus
helgemast elust, unistus uhkest
autost ja majast järve kaldal,
usk endasse, oma võimetesse
viibki meid elus edasi.
Unistage, head sõbrad, sest
kui mitte muidu ei tunne me

Teavituspealike õppus Ida-Virumaal
18-20. novembrini õpetati
Ida-Virumaal Kaitseliidu teavituspealikke. Õppuse viis läbi
Kaitseliidu Peastaabi teavitusjaoskond ja võõrustajaks
oli Alutaguse Malev. Reedel
kogunesid Jõhvi, Viru vangla parklasse, üheteistkümne
malevkonna teavituspealikud,
sealt algas meie mõnetunnine
külaskäik vanglasse. Peale
turvakontrolli võttis meid vastu
vangla ülem Andre Lilleleht.
Peale põhjalikku sissejuhatust
ja kohvipausi suundusime tutvuma vanglahoonetega, mis
valmisid 5 aastat tagasi ja on
momendil Eesti uusimad ja
moodsamad. Sellest vanglast
on väga raske põgeneda, sest
kinnipeetav ei satu karistusaja
vältel ilma erilise põhjuseta
õue. Kõik ruumid ja abihooned
on omavahel ühendatud galeriidega. Külaskäigu lõpuks kingiti vangla juhatajale Kaitseliidu
vihmavari ja öeldi südamlikud
õnnitlused sünnipäevaks.
Edasi suunduti Jõhvi linna,
tutvuma Alutaguse Malevaga.
Jaama tänaval asuvat suurt
Kaitseliidu maja tutvustas
maleva teavituspealik Raivo
Reinbärk. Momendil oli maja
täis mundris mehi, kuna käimas
oli reservväelaste kordusõppus.
Meile näidati maleva ajalootuba ja söökla ruume moodsa
köögiga, ning tutvustati teisi
töö- ja olmeruume. Kuna kell
hakkas näitama juba õhtutunde,
tuli meil Jõhviga hüvasti jätta
ja suunduda ööbimis- ja õppepaika Matsu tallu Tudulinna
vallas.
Järgmisel hommikul alustati
õppetööga. Avasõnad ütles
õppuse ülem mjr Tanel Rütman,
kes tutvustas õppuse kava ja
esinejaid. Esimesena anti sõna
ajakirja Kaitse Kodu! peatoimetajale kpt Ivar Jõesaarele
ja seejärel stiilitoimetajale Viire
Villandile, kes rääkisid ajakirja
Soovib Uno Minka olevikust ja tulevikust. KõlaVõrumaa Maleva ma jäi mõte, et ajakiri peaks
teavituspealik muutuma interaktiivseks, kuna

õnne, siis unistades või kaunites unenägudes on need
vähemalt olemas.
Kindlasti tahaksime veelgi leebemat ja mõistvamat ülemust,
ülemust, kes kogu aeg kiidaks
ja jagaks preemiat, lisatasu ja
muud paremat, kuid elu ei ole
ainult raha, preemia, lisatasu,
uus auto jne. Elu on vaja elada,
on vaja selle nimel võidelda,
endale ise uusi väärtusi luua,
olla aktiivne ja positiivse mõtlemisega.
Siit järeldus - vähem virisemist,
vähem kirumist, vähem pessimismi, rohkem enesekriitikat,
enam optimismi, soetage endale juurde uusi sõpru, tuttavaid,
käige koos, vahel ka pidutsege,
siis ununevad ehk muud elumured ja raske surutise periood
ei tundu nii pikk.
Lõpetuseks sooviks kõigile
võitluskaaslastele oma malevas, aga ka naabritele Põlvamaal, Valgamaal, Tartumaal ja
Mulgimaal uuel aastal rohkem
rõõmsaid nägusid, naeratusi, kallistusi, suudlusi kodus
oma kaasadele, kes ei keela
teil metsas mütata, õppustel
osaleda või kursustel õppida.
Naabrid, hoiame kokku, aidakem teineteist, siis oleme
võitmatu vägi.
Olge head, hoolivad isad oma
poegadele, lastelastele, armastage neid, õpetage, suunake,
juhtige, olge oma käitumisega
neile suureks eeskujuks.
Võtkem siis aastavahetusel
oma kodudes või külas olles
uue aasta puhul klaas külma
vahuveini ja soovigem nii endale kui kõigile võitluskaaslastele,
sõpradele, tuttavatele, omastele head vana aasta lõppu,
rõõmuküllast uut aastat.
Olgu 2012. aasta õnnelik, täis
uusi võite, häid elamusi, täis
suurt armastust.

• Mjr Tanel Rütman

• Kpt Ivar Jõesaar

trükitaval paberväljaandel on
omad piirid. Arutati artiklite
päevakajalisuse ja sisu üle ning
ka seda, milline peaks olema
teavituspealike roll malevate ja
malevkondade traditsioonide
kujundamisel ja talletamisel.
Kuidas peaks välja nägema
korralik foto, mida tahetakse
artiklile lisada ja mida tohib
fotografeerida ja mida mitte.
Selle teema lõpetas lühikese
sõnavõtuga Liivi Reinhold peastaabi teavitusjaoskonnast.
Peale lühikest kohvipausi algas
õppuse põhiosa, fotograaﬁa
baaskursus. Selle kuuetunnilise
kursuse viis läbi lektor Aivar Pihelgas, kes koolitab peastaabi
teabeohvitsere, presidendikantselei personali ja ka teisi.
Kursus koosnes algõppest,
ülesannete lahendamisest ja
kompositsiooniõppest. Jõuti
tõdemuseni, et tähtis pole,
millega pildistatakse, vaid tähtis on tulemus – pilt ise!. Pika
õppepäeva lõpuks tänati lektorit
tugeva aplausiga ja Kaitseliidu
meenega.
Sellega polnud aga päev
veel lõppenud, sest kõnetooli
astus mjr Tanel Rütman, kes
kõneles sõjalise operatsiooni
julgeolekureeglitest, mis on
ettenähtud järgimiseks sõjapiirkonnas. Kuid ka rahuajal
tuleks jälgida, mida ja kuhu
välja panna. Kõike, mis pole

sobiv, võidakse kasutada meie
vastu.
Selle aasta lõpuks peaks internetis vahetuma Kaitseliidu
koduleht. Uuenevat kodulehte
tutvustas n-ltn Merle Ott. Tänaseks päevaks on koduleht juba
põhimõtteliselt valmis. Näidati
kodulehe arendust ja toonitati
seda, et malevad peaksid siia
paigutama ka oma kodulehed.
Rohkem ja julgemalt võiks kasutada Kaitseliidu värve, kollast ja
sinist. Arutelu jätkus veel kaua,
aga õhtusöök auras laual ja
kõhtki ootas oma.
Viimasel päeval tutvustati õppusest osavõtjatele Kaitseministeeriumi kommunikatsiooni
strateegiat, mis hakkas kehtima novembrikuu algul. Kogu
dokument on 56-l lehel, pluss
lisad ja kõike kokku on üle 100
lehekülje. See dokument on aluseks meie tegevusele tulevikus.
Lähiajal peaks valmima sarnane dokument ka Kaitseliidule.
Loengu lõppedes tänati esinejat
ja anti talle Kaitseliidu meene.
Õppuse lõpetas Sinimägede
lahingupaikade külastus.
Suured tänud õppuse läbiviijatele ja osalejatele mõnusa
seltskonna ja sisukate loengute
eest.
A. Kalam
Sakala maleva Karksi
malevkonna teavituspealik

Ülekohus sõnade vastu
1947. aastal ilmus Victor
Klempereri raamat „Kolmanda
riigi keel“, mis käsitles HitleriSaksamaa keelekasutust ning
selle osa poliitikas ja argielus.
Natside keelepruugi sarnasus
kommunistide omaga ajendas
Uno Liivakut uurima viimast
teemat pikemalt. Temalt on ilmunud vastavasisuline lühisõnastik ja ilmumas, loodetavasti
järgmise aasta lõpus, pikem ja
põhjalikum sõnastik.
„Totalitaarsed režiimid rajanevad isolatsioonil, seda
nii muust maailmast kui ka
oma rahvast. Eristust aitab
süvendada teistest erinev
keelekasutus, mida okupandid
taotlevad teadlikult.“ (U.L.)
Stalini ajal loodi traditsioon
- viia impeeriumi olemus ja
nimetus, valitsejate sõnad
ja teod vastuollu. Näiteks:
„võidelda sotsialistliku demokraatia täiustamise eest“
tähendas tegelikult „ahendada
demokraatiat veelgi täiustades bürokraatlikku hooldamist“, „karistuse kõrgeim
määr“=„surmanuhtlus“, „ajutine isolatsioon“=„vangistus“,
„kinnipeetav“=„vang“, „hindade reguleerimine“=„hindade
tõstmine“ jne. Niisugune pehmendav, varjav ja salgav sõnapruuk oli ja on omane kui valitsejate tegevusest räägitakse.
Risti vastupidine, sõimav, lahmiv ja halvustav sõnakasutus

oli/on aga teistest, vaenlasteks
peetavatest rääkides: „pöialriik“, „kartulivabariik“=„Eesti
Vabariik“, „Preisi junkrute saapaviksija“=„Eesti
Va b a r i i g i p r e s i d e n t “ ,
„bandiit“=„metsavend“.
Loomulikult oli ja on soveti
sõnakasutuse aluseks vene
keel. Kõik nn „sotsialismimaad“ pidid tõlkima poliitiliselt
olulise sõnavara vene keelest.
Tõlkimisel aga süvenes niigi
põhjatu mitmetähenduslik
süvakeel veelgi. Isegi Marxi
ja Engelsit tuli tõlkida mitte
originaalist (saksa keelest),
vaid vene keele vahendusel.
Eesti keeles tekkis hulka veidrusi, näiteks „Stalini suure asja
eest“, „Lenini-Stalini ühine
suur punane asi“.
Väljendites ilmnes ka militaarne mõtlemine: „kommunismiehitajate paljumiljoniline
armee“, „tootmiskomandör“,
„ideeline desarmeerimine“,
„ideoloogiarinne“, „klassivõitlus/klassilahing“ jne.
Vohas suurustav ilustamine: „progressiivsete jõudude
avangard“=„töölisklass/töölised“, „võidukas proletaarne
revolutsioon“, „progressiivne
inimkond“, „proletaarne internatsionalism“.
Sundkorras toodi eesti keelde sõnad „kolhoos“ (algul
kalhoos), „sovhoos“ (savhoos)
ja „kombain“ (kambain). Tä-

napäevani on eesti keelt risustamas vene kantseliit,
st ülemuste keel: „inventari
remondi eduka teostamise
kindlustamine“, „külviplaanide
õigeaegse täitmise kindlustamine“, „tööde teostamine“,
„tööstuse juhtimise organiseerimise edasise täiustamise
seadus“.
1988. aasta keelekasutuse
osas on täheldatud, et „suveräänsus“ tähendas „vabaduse
puudumist“, „sõnavabadus“
aga „tsensuuri“, seega on tegemist täielike vastanditega.
Täiendiga anti väljendile soovitav tähendus: „kodanlik demokraatia“ versus „sotsialistlik
demokraatia“; „kitsarinnalised
klassihuvid“ versus „õiglased
töölisklassi huvid“. Mis on „demokraatia“ või mis on „klassihuvi“, seda ei käsitletud.
Kui oli vaja oma väidet tõestada, sobis Lenini öeldu:“ Marxi
õpetus on kõikvõimas, sest
ta on õige.“ Vastased pidid
vaikima, sest … nii oli öelnud Marx, Engels või Lenin.
Täielik Jumala positsioon!
Tõe alguste algus! Tekstide
uurija on täheldanud: „Leninit
lugedes jääb mulje, nagu usuhull õpetaks teisi, sõrm püsti,
ehkki tal pole oma väidete
kinnitamiseks paremat argumenti kui: „mina tean, sest
mul on õigus“.“ Kapitalistliku
ühiskonnakorra järel pidi tule-

ma sotsialistlik ühiskonnakord,
sotsialismi ja selle kasupoja
– „arenenud sotsialismi“ järel
aga kommunism, e. kommunistlik ühiskonnakord. Selle
tuleku viimane tähtaeg oli kompartei programmi järgi 1981.
aasta. Kommunismi tulek või
kehtestamine ei vajanud tõestust, oli tarvis ainult usku. Ju
siis jäi seda usku väheks, sest
1990ndate algul lõppes „ajaloo
kõige progressiivsem“, s.o. nn
nõukogude võim, asendudes
üsna lühikese aja jooksul taas
„kiskjaliku kapitalismiga“.
Soveti keele jaburust kirjeldades, liigitades, põhjustele
viidates ja sõnakasutust ajaliselt järjestades, pakub Uno Liivaku lõpetamisel olev sõnastik
mitmekülgse pildi kommarite
ajastu valitsemisest, aga ka
rohkesti nalja. Samas näitab
ta paljude tänapäeval kasutusel olevate russismide [nagu
muuseas ka meie meedias ja
tavakõnepruugis massiliselt
vohav nonsens „reservõppekogunemine“, harva ka „reservväelaste õppekogunemine“
(utshebnõi sbor rezervistov),
selle asemel, et öelda lühidalt
ja selgelt eesti keeles „kordusõppus“] ja ka muu keelesodi
päritolu.
Olgem siis valvsad seda uut
sõnastikku hankima, niipea kui
see ilmub.
Priit Silla
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