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Aasta kaitseliitlaste ja naiskodukaitsjate aasta
Anu Jõgeva,
Võrumaa maleva aasta
kaitseliitlane
Minu jaoks aasta 2016 ei ole olnud
erinev võrreldes eelmistega.
Lapsed on küll suuremaks kasvanud,
aga vajavad endiselt tuge. Üritan jagada
ennast pere ja tegevuse vahel Kaitseliidus, mis küll alati ei õnnestu.
Eraelus on olnud palju rõõmu isiklikul tasandil ja siin,
riigikaitselises organisatsioonis ei lõpe küll tegevus iial.
Südameasjaks olen võtnud Kaitseliidu Võrumaa maleva
meditsiinipoole ja minu õnneks on mul ka toetajaid, ilma
kelle hea sõna või toeta ei toimu miski.
Soovin kõikidele headele inimestele ilusaid pühi, hoidke
ennast ja oma lähedasi ja ärge häbenege öelda head sõna,
sest see ei maksa ju midagi, kuid teeb hinge soojaks ja
hellaks.
Eesti eest surmani!
Jaanika Sild,
Võru ringkonna aasta
naiskodukaitsja
Igal aastal detsembris olen teinud
uueks aastaks plaane, loonud unistusi
ja seadnud eesmärke. Nii ka 2015. aastal.
Minu jaoks oli 2016. aasta moto:
„Midagi suurepärast ootab alati
kusagil avastamist“. Võtsin end käsile ja astusin välja oma
mugavustsoonist. Lapsed on ootamatult suureks saanud
ja teevad oma tiivasirutusi järjest kaugemale, kodupesast
välja. Seega on mul järjest rohkem tegeleda aega nende
asjadega ja hobidega, mis mulle meeldivad.
Tegus aasta Naiskodukaitse liikmena viis mind erinevatesse kohtadesse. Aasta algas minu jaoks Utrial. Olin
meeskonnale toetajaliikmeks. Edasi tulid esmaabi koolitused ja erialavõistlus, JUP 1 ja JUP2 Alu koolis, mentori
kursus, mõned laskevõistlused ja igakuised „naisteõhtud“
ning iganädalased spordineljapäevakud ja ...... 101 muud
üritust.
Lisaks Naiskodukaitse tegevustele ootavad oma osa sõbrad; mu kodune loomaaed, kuhu kuuluvad kolm kassi ja
kaks koera; kodune aed, kus aedniku tööd praktiseerida ja
palgatöö, mis on mõnus väljakutse ja loomingulisus Võru
haljastute hoolduses.
Kuna käes on jälle detsember, siis mõtlesin endale välja
ka järgmise aasta moto. See on lihtne: „Alati on võimalik
valida, kas olla õnnelik või õnnetu“. Minu valik on tehtud.
Aga Sinu?
Ilusat-tegusat-lõbusat uut 2017. aastat kõigile!
Jaanis Veskimets,
Valgamaa maleva aasta
kaitseliitlane
Aasta 2016 oli toimekas nagu ka
paljud eelnevad. Valgamaa malevale
oli suursündmus uue Metsniku lasketiiru avamine. Loodan, et seoses sellega
paraneb kaitseliitlaste laskeoskus ja
saame võistlustel paremaid tulemusi.
Kahjuks peab endale tunnistama, et paljugi jäi ajapuudusel
tegemata. Ka järgmisel aastal tuleb tegeleda ühe väikemaleva probleemiga – isikkoosseisu aktiivsuse tõstmine ning
uute liikmete leidmine. Samas on hea tõdeda, et Kaitseliidus tervikuna on aru saadud ühest asjast: vabatahtlike
kaitseliitlaste aeg on kõige kallim. On tõusnud õppuste
sisutihedus ja kvaliteet. Siinkohal tervitan kõiki tublisid
Kaitseliidu ja Naiskodukaitse liikmeid selle eest, mida te
olete panustanud meie riigi kaitsesse. Soovin teile rahulikke pühasid pere keskel ja teguderohket uut algavat aastat!

Asta Tsirp,
Valga ringkonna aasta
naiskodukaitsja

Janar Saarniit,
Põlva maleva aasta
kaitseliitlane

Lõppema hakkab aasta 2016, mis oli
omanäoline ja teguderohke, seda nii tööl,
isiklikus elus ja kahtlemata ka Naiskodukaitse ridades tegutsedes. Aastasse
mahtusid mitmed lastelaagrid, talvine matk, osavõtt välikoka võistlustest, kodukohvikute päev Tõrvas ja Tõrva
jaoskonna meeleolukas 15. sünnipäev ning palju teisi meeldejäävaid tegevusi. Koos toredate ja abivalmis kaaslastega
sujub iga ettevõtmine ning pakub vaheldust igapäevaellu.
Olin meeldivalt üllatunud kui võtsin vastu Valgamaa
maleva aasta naiskodukaitsja karika. Tänan südamest
usalduse ja toetuse eest! Soovin kõigile tujuküllast aastavahetust ning uuel aastal tervist, õnne, kõike head!

2016. aasta oli minu jaoks tavaline kaitseliitlase aasta nagu kõik eelnevadki. Olin
hõivatud enesetäiendamisega ja läbisin
aasta jooksul kolm pikka koolitust.
Tööelus oli mul ametikoha muudatus.
Mind määrati uue struktuuri juhiks ja pidime selle sujuvalt
käivitama.
Tegelen laskespordiga ja eredaim õnnestumine on Reservohvitseride Kogu laskevõistlusel meeskondlikult kolmanda
koha saavutamine.
Järgmise aasta plaanid Kaitseliidus on seotud väljaõppega ja
oma struktuuri arendamisega. Tahaks saada järjest paremaks.
Tegelikult on aasta lühike aeg. Tegevusi on palju ning kõik
vajalik aastaplaani ära paigutada ja ellu viia on paras väljakutse.

Margus Ivask,
Tartu maleva aasta
kaitseliitlane
Üheks olulisemaks sündmuseks 2016.
aastal, nii malevkonnale kui ka mulle
endale, oli kindlasti Elva malevkonna
lipu saamine.
Head meelt tegi Tartu maleva investeering, tänu millele saime osaliselt
korrastatud Elva malevkonna kodumaja. Väljaõppe poolelt
tõstaksin esile õnnestunud tegutsemist õppusel „Kevadtorm“. Samuti läksid korda sügisesed lahinglaskmised ja
suurõppus Sibul.
Mul on väga vedanud oma perekonnaga. Tänu neile on
mul olnud võimalik pühenduda Kaitseliidu tegemistele nii,
nagu olen seda soovinud. Tunnen uhkust oma poja üle, kes
samuti sel aastal Kaitseliidu Elva malevkonna täieõiguslikuks liikmeks võeti. Olen Kaitseliidus suhteliselt uus liige
(natuke üle kahe aasta) ja loodan, et leian siin võimaluse
veel mitut moodi areneda.
Piret Valge,
Tartu ringkonna aasta
naiskodukaitsja
Aasta 2016 on minu jaoks olnud väga
mitmekülgne ja huvitav. Olen sellel
aastal õppinud ja kogenud palju ning
saanud täita mitmeid unistusi. Ütlen
ikka, et tasub soovida ja ka võimatuna
näivad soovid võivad siiski täituda.
Üheks selliseks soovitäitumiseks oli meie naiskodukaitsjate metsaürituse lõkketule paistel idanema pandud
Gruusia reis. Teoks sai see augustis ja sihiks võtsime
Svaneetia mäed. Enda ja mägede ületamine, looduse ilu,
kohalike elu-olu nägemine, matkakaaslaste optimism-seda
ei saa kirjeldada, seda peab kogema!
Teine minu jaoks oluliste unistuste täitumine on väga
tihedalt seotud minu tegevusega Naiskodukaitse ridades.
Selleks on Kaitseliidu Kooli kursustele-instruktori treeneri
ja minu jaoks kauge unistus–SERE A (üleelamisinstruktori)
kursustele pääsemine. Juba käivad peas ringi mõtted, kus
ja kuidas seda kõike rakendada. Eks selleks tuleb järgmisel
aastal juba mitmeid võimalusi: üleelamiskursused, ohutushoiu kursus ning kui saab ära tehtud ka instruktori treeneri
praktika, siis saab hakata ka selles vallas edasi tegutsema.
Väljakutseid jätkub meile pea igasse päeva. Mõnes
ületame iseend, mõnes saame kasuliku, mõnes pisut
valusa õppetunni. On selleks siis töö liikmetega, õppimine,
koolitamine, õppustel osalemine või ka see, et kuidas see
sobitub meie isiklikku ellu ja ajakavasse.

Rahulikku uut aastat!

Kristi Johanson,
Põlva ringkonna aasta
naiskodukaitsja
Aasta 2016 on olnud minu jaoks ennekõike
üks järjekordne tegus aasta, kuhu mahtus
palju toredaid hetki pere, sõprade ja vabatahtlike seltsis. Esimene prioriteet on pere.
Sai koos reisitud, matkatud, tähistatud juba kümnendat pulmaaastapäeva ning jagatud suuri rõõme ja väikesi muresid.
Sõbrad – oli super aasta, koos avastasime enda jaoks tõukerattaspordi ja osalesime EUROCUP 2016 võistlustel. Sportlikult
koos veedetud aeg on parim!
Naiskodukaitse – suhteliselt värske liikmena on lõppev aasta
olnud eelkõige uute kogemuste ja teadmiste, aga ka väljakutsete
aasta. Nüüd aasta lõpus lõpetasin administreerimiskursuse, et
olla teadlikum juht ning osata oma aega paremini planeerida.
Osalesin väga edukalt koormusmatkal (II koht) ja spordimängudel (III koht), mõlemad on üliolulised õppetunnid meeskonnatöö
valdkonnas. Oma parima sõbranna ja mitteametliku mentoriga
kutsusime ellu iga-aastase ürituse „Triatlon MEIE moodi“, mis
propageerib liikumist. Sellel korral oli valitud alad kõndimine,
kanuutamine ja tõukerattasõit. Üritusele tuli väga palju positiivset
tagasisidet ning see annab kindluse, et ajan õiget asja.
Ditmar Martinson,
Sakala maleva aasta kaitseliitlane
On olnud üks tõeliselt viljakas aasta.
Meie üksus on kasvanud tummisemaks ja
osavamaks, malev on saanud oma kaua
oodatud uue staabihoone, igasugu erinevaid
ettevõtmisi on saatnud edu. Mehed on olnud
osavõtlikud ning kõigis meie tegevustes on
tunda uut, värsket hingamist.
Loodan, et see hoog kandub ka uude aastasse. Et terve malev saaks kasvada ja kosuda ja veel võimsamana
2018. a Kevadtormile vastu minna. Aasta lõpp on teadagi hingetõmbeaeg. Kasutame seda aega, et vaimul ja lihal puhata lasta.
Eda Kivisild,
Sakala ringkonna aasta
naiskodukaitsja
Huvitav, kuhu aastatel kiire on, et need
nii pööraselt kihutavad? Alles olime kambakesi Kaitseliidu sõdurioskuste baaskursusel ja kõndisime
koerailmaga lõpurajal. Alles see oli kui tulime huvilistega kokku,
et hakata endale ise rahvarõivaid tegema. Alles sai Oma Maa
200. number kokku pandud ja käesolev on juba 202. Alles see
oli kui kultuuriakadeemia võttis mu rahvusliku tekstiili eriala
üliõpilaste hulka. Töö haiglas ja mu toredad pojad on mul juba
õnneks pikka aega olnud.
Alles see oli kui Sakala maleva sajas ja Naiskodukaitse
90. aastapäev olid nii kaugel. Ja alles see oli kui 2017. aastani
tundus aega küll olevat.

Eda Kivisild
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Eksam edukalt sooritatud

oma mõte

Andmise rõõm
On ammu teada tõde, et andmise rõõm on suurem kui
saamise rõõm. Usun, et igaüks meist on andmise rõõmu
kogenud. Seda siirast ja puhast tunnet, mis emotsioonid
üle paisutab ja viletsamate tihenditega inimestel pisarad
silmanurka toovad.
On ka sunnitud andmist. Siis kui peab andma, sest nii
on kombeks ja kõik ju teevad ja midagi oodatakse ka.
Arvan, et ka seda on kõik tundnud. Siin ei ole siirusega
enam midagi pistmist. Pigem on selline kohmetus ja pisut
ehk piinlikustki sekka.
Aga mitte sellest ei taha ma täna rääkida.
Me anname tegelikult iga päev. Ei, mitte asju. Asjad
on sageli need kõige väiksema väärtusega. Ja kuigi üpris sageli jääb mulje, et meie ühiskond on orienteeritud
põhimõttele „võidab see, kel on surres rohkem asju“, siis
tegelikult see ju nii ei ole.
Sakala naiskodukaitsjad on mitu aastat tegelenud annetuste kogumisega. Üle-eelmisel aastal kinkisime naiste
turvakodule diivani ja sülearvuti, sellel ja eelmisel aastal
kogusime raha Viljandi Kaare kooli õpilastele teraapiatoa sisustamiseks. (Selgituseks, et Kaare koolis on need
lapsed, kes tavakoolis hakkama ei saa.)
Annetusi üle andes on meie naisi vallanud küll täielik
andmise rõõm. Need hetked on täis sellist positiivsust ja
jäävad pikaks ajaks meelde. Tänu sellistele momentidele
on maailm helgem.
Kõige suurem ressurss aga, mida kinkida, on aeg. 24-st
tunnist ööpäevas kipub paraku ikka väheks jääma, sest
nii palju on vaja teha ja veel rohkem on seda, mida tahaks
teha. Elu on muutunud järjest kiiremaks ja vahel on ikka
tegemist, et üldse ree peale saaks.
Vahel näib, et olulised ülesanded ja kohustused muutuvad iga päev ning vaevalt saab üks asi tehtud kui
kümme on juba järjekorras ja trügivad seal isekeskis, et
võimalikult ettepoole saada.
Iga kaitseliitlane ja naiskodukaitsja, kes vabatahtlikult
Kaitseliidu tegevuses osaleb, annab oma kõige kallimat
ressurssi Eesti heaks. Selleks, et meie riik oleks kaitstud,
turvaline ja parim paik elamiseks siin maamuna peal.
Selleks käime õppustel, koolitustel, arendame end. Me
anname oma aega, et nii kaaslastel organisatsioonis kui
inimestel väljaspool seda oleks kõik hästi.
Riigi heaks antud aega peab oskama hinnata. Vabatahtliku aeg on väärtus, mille raiskamine on lausa kurjast.
Hea on, et seda mõistetakse järjest rohkem. Tegevused
planeeritakse detailideni läbi. Tõsi muidugi on, et Kaitseliidus annavad vabatahtlikud juhid selle heaks veel oma
aega lisaks. Aga see on valikute ja südametunnistuse
küsimus.
Vahel tuleb aega kinkida ka iseendale. Ehk sagedaminigi kui me seda teeme. Võtta aeg maha, vaadata endasse
ning korrastada seeläbi oma siseilma.
Alati saab kinkida head sõna. Ega see oskus sageli
kergelt tule. Palju lihtsam on ju kritiseerida ja vahel lihtsalt viriseda.
Loomulikult on kriitika vajalik, aga sellest peab kasu
ka olema ja ei tohi haiget teha. Kummaline küll, aga ka
seda tuleb õppida.
Nii et märkame teisi enda kõrval, ütleme kaaslastele
vahel mõne kiidusõna.
Õpime tänama. Täname oma inimesi selle eest, et nad
on olemas. Täname oma organisatsiooni liikmeid selle
eest, et nad on meie kõrval ning jagavad meiega enda
väärtuslikku aega ja tegutsemistahet. Täname oma sõpru,
et nad on meie kõrval nii heas kui halvas. Täname oma
pereliikmeid, et nad taluvad seda, kui meid pole kodus,
vaid anname oma aega Kaitseliidu jaoks.
Ja lõpuks täname iseennast. Südamest.

Eda Kivisild

Kirjutage meile oma kogemustest
Kaitseliidus omamaa@kaitseliit.ee

Kaitsevägi korraldas
2. detsembrist kuni
5. detsembrini lisaõppekogunemise koondnimega Okas ja kus osales
ka Kaitseliidu Võrumaa
malev.
Kui inimesed olid end
aegsasti häälestanud nädalavahetusel advendilainele, siis paljude Võrumaa
maleva meeste ja naiste
head ja rahulikud mõtted
katkestas ootamatu teavitus: koguneda 24 tunni jooksul ettemääratud
kogunemiskohta.
Ega aega ei olnud. Kiiresti varustus korda, toidumoon kaasa ja minek.
Ehk jõudis mõni mees
kallile kaasale nägemiseni
öelda, kuid enamik kaitseliitlaste naisi teavad, mida
tähendab olla pidevas valves olekus.
Oli esmakordne kogemus nii lühikese etteteatamisaja jooksul koguneda.
Ja mitte ainult malevapealik major Urmas Vahter, tema hästi treenitud
staap ning allüksuste ülemad ei pidanud tõestama
kiiret tegutsemist, valmidust ja lahinguvõimet,
vaid ka Kaitseliidu ülem
brigaadikindral Meelis Kiili
ja peastaap olid teadmatuses. Kuidas saab tähtsa ülesandega hakkama
Võrumaa malev?

Kaalul oli enamat
Kaitseliit sai esmakordselt veel mõnelegi ametnikule tõestada, et on
tõsiseltvõetav riigikaitseline struktuur, kõrge lahingvõimega ja täis otsustavust
tegutseda.
Kutset välja saates ei
teadnud keegi täpselt, kui
palju mehi ja naisi üksusest
kohale tuleb, kuidas toimib
teavitus reaalselt, kas kõik
saavad kutse, kuidas levib
info. Küsimusi oli väga
palju.
Teadagi oli maleva juhtkonnal, allüksuste pealikel
suur vastutus eelseisva
ülesande täitmisel.
Me teame, kui palju
kaitseliitlasi töötab Eestist
väljaspool, eri riikides.
Kõige kaugemal sai signaali kätte Jaapanis viibiv
kaitseliitlane. Otse loomulikult saadi palju tagasisidet
Soomest, Rootsist, Norrast, Saksamaalt ja kaugelt
Austraaliastki.
Üks võitleja tuli kogunemiskohta, endal sõrm
verine. Mõni oli palavikus,
ent kaitsetahe tugevam kui
tervis. Üks põrutas pealinnast kohale taksoga.
Major Urmas Vahter, kes
tegi kokkuvõtte, rõhutas:
„See oli meie malevale
suur katsumus. Ent kõik
koos saime hästi hakkama.
Eriti tänan maleva suurima allüksuse pealikku
nooremleitnant Toomas
Piirmanni ja personalispet-

Väljaandja: Kaitseliidu Sakala malev
Kaitseliidu Lõuna-Eesti malevate ajaleht

Tellimisnumber 00911

Võrumaa malevat külastas ka peaminister Jüri Ratas.

Peetrimõisa 71073, Viljandimaa
Tel 717 9205 http://sakala.kaitseliit.ee
E-mail: omamaa@kaitseliit.ee
www.facebook.com/KaitseliiduSakalaMalev

Jaotelgi püstitamine.

Fotod: AIVAR KROONMÄE

Positsioonil.

Millele oleks vaja edaspidi tähelepanu
pöörata:
1. Kui saabud kogunemiskohta, pane kohe nimi
kirja.
2. Esita ID kaart, pass, juhiluba või Kaitseliidu
liikmekaart.
3. Teadvusta endale, kes on sinu jao- või rühmaülem.
4. Leia võimalikult kiiresti üles oma allüksus.
5. Kui on varustust puudu, siis täienda ja lisa.
6. Võta välja relv ja moon.
7. Isikliku mootorsõiduki kasutamise eest hüvitise
saamiseks esita koos taotlusega mootorsõiduki
kasutamise õigust tõendava dokumendi koopia.
8. Hüvitise saamiseks on vaja teada oma arveldus-

sialisti Marika Timofejevit,
kelle hea meeskonnatöö oli
eriti sujuv, toimiv ja tõhus.“
Toimetus:

kaitseliitlase nimi pandi
kirja, kontrolliti varustuse
vastavust, iga saabunud
võitleja pidi teadma oma
ülesandeid, kuidas peab
tegutsema ja nii edasi.
„Kõik oli range kontrolli
all,“ lisas pealik.
Leitnant Mihkel Puusepp, õppuse kompaniiülem ütles:
„Me oleme taolist õppust
kord harjutanud, kuid seekord oli reageerimine kiire,
operatiivne ja tulemuslik.
Meie plaan toimis hästi,
isegi ajaliselt paremini, kui
oli ette nähtud.“
Lipnik Timo Piirmann
märkis: “Saime kiiresti
laagri püsti, kõik sujus ja
ka ilm soosis meie tegevusplaane.“
Õppust külastas äsja
ametisse astunud peaminister Jüri Ratas. Ta tänas
kõiki kaitseliitlasi, kes olid
saabunud õppusele. Eraldi
avaldas peaminister tänu
kõikidele kaitseliitlaste
pereliikmetele, kes said
aru õppuse vajalikkusest ja
tähtsusest panustada Eesti
riigi kaitsevõimesse ning
julgeoleku tõhustamisele.

Vahter märkis, et miski
ei jäänud vaatlejatel tähelepanuta. Iga saabunud

mjr Ahto Alas
Tiina Ott (5855 5092, 717 9217)
Rein Kikas
Lembe Lahtmaa
Eda Kivisild

Uno Minka

Võrumaa maleva
teavituspealik

Trükk ja küljendus:

OÜ Vali Press, Põltsamaa

Toimetusel on õigus käsikirju lühendada.
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Sakala malev teeb koostööd põhjanaabritega
13 aastat tagasi detsembrikuu alguses kirjutati Helsingis alla koostöölepingule
Kesk-Soome reservväelaste
piirkonna ja Kaitseliidu Sakala maleva vahel. Algusaastatel olid kokkupuuted ja tegevused pisut arglikud ja kohmetud, piirdudes peamiselt
külaskäikudega partnerite
pidupäevade puhul. Tunda
andis keeleprobleem, mis
laiemat suhtlust ei võimaldanud ja ka teineteise olemust
ei tuntud hästi. Suhtlemine
oli seetõttu üsna loid.
Pisut enam elavnes tegutsemine kui maleva pealikuks
oli kolonelleitnant Anto Kergand. Kuna ta oli olnud Eesti
kaitseatašeeks Rootsis ja Soomes, oli tal lihtsam suhtlust
korraldada, kuid siiski jäi
laiem sisuline koostöö puudulikuks.
Tõsisema hoo sai koostöö sisse siis kui Sakala malevat asus juhtima major
Ahto Alas. Kohtudes Soome
reservväelaste esindajatega, tegi ta neile ettepaneku
laiendada koostööraame ka
väljaõppe tasandil ja mitte
ainult ülemate vahel. Nii
otsiti ja leitigi mõlema partneri juures ettevõtmisi, milles
saaksid osaleda nii Soome
reservväelased kui meie kaitseliitlased. Selguse mõttes
olgu öeldud, et eesmärgid
ja tegevused ongi mõlemal
partneril praktiliselt samad

Foto: AARNE MARKKU

Hetk Kesk-Soome reservväelaste õppuselt.

ja viimaste aastate riikide
julgeolekut puudutavate
sündmuste arenguga seoses
veelgi enam ühtlustunud.
Soome reservväelased täidavad praktiliselt samu sõjalisi
ülesandeid oma maa kaitsel
kui meie kaitseliitlased.
Käesoleva aasta alguses oli esimene kord kui
meie Soome partnerid tulid
Viljandisse, et osaleda meie
maleva kunagise laskekuulsuse maailmameister Jaak

Kärneri mälestusvõistlusel
sõjapüssist laskmises. Ehkki
nende esinemine kõige paremini ei sujunud (põhjuseks
võis olla ka neile võõraste
relvade esmakordne kasutamine, millega nii ruttu ei
suudetud harjuda), aga päris
viimaseks nende võistkond
siiski ei jäänud.
Sakala maleva esindajate vastukülaskäik toimus
25.–27. novembril kui võeti
osa Tikkakoski garnisonis

korraldatud vabatahtlike
maakaitseväelaste (reservväelaste) objektikaitse õppusest. Õppuse korraldus
ei erinenud peaaegu üldse
Kaitseliidus korraldatavatest
õppustest, kui välja arvata
see, et väljaõpet ei korraldanud mitte ainult palgalised tegevväelased, vaid
seda tegid reservväelased
ise vastavalt oma väljaõppe
tasemele. Õppusi jälgis aga
Soome kaitseväe poolt mää-

Tartu kodutütred kogunesid
juubelitalvelaagrisse

ratud ohvitser, kes hiljem tegi
omad järeldused ja ettekanded kõrgematele ülematele.
Õppuse korraldamise eest
hoolitses täies mahus organisatsioon nimega MPK (Maanpuolustuskoulutusyhdistys
ehk maakeeli maakaitse koolituse ühing), mis on alates
1993. aastast Soomes üleriigiline koolitusorganisatsioon,
kes annab kodanikele teadmisi ja oskusi kriisiolukordades toimetulekuks ning

on katusorganisatsiooniks
vabatahtlikule maakaitsetegevusele. MPK on Soome
kaitsejõudude strateegiline
partner. Nemad korraldasid
õppusest osavõtjaile, keda
oli ligikaudu kompanii jagu,
täieliku varustuse, toitlustamise ja majutuse, samuti
koostöös kaitseväe KeskSoome regionaalbürooga ka
õppuse juhid ja instruktorid.
Materiaalse poole pealt tagas
abi ka Tikkakoski garnison.
Õppus kestis reede õhtust
pea vahetpidamata kuni
pühapäeva lõunani. Sakala
maleva külalised said näha
ja kuulda kõike, mis neid
huvitas. Vast kõige olulisem
selle juures oli siiski see,
et loodi vahetud kontaktid
Kesk-Soome maakaitsekoolituse juhtidega, räägiti läbi
ka edasised tegevused ning
lepiti kokku eeloleva aasta
õppustest osavõtt. Õppuste
ajal saatis Sakala maleva
esindajaid ka Kesk-Soome
reservväelaste piirkonna
tegevjuht.
Jää on hakanud liikuma
ja kindlasti toob see koostöö
tulevikus kasu mõlemale
poolele ning muudab sisukamaks ja huvitavamaks maakaitsealase tegevuse mõlemal
pool Soome lahte.

Rein Kikas

Täname kaasautoreid
Kristjan Prii

Rein Säinas

Urve Loit

Ants Kalam

Leane Morits

Silver Sild

Ain Peensoo

Lauri Nälk

Marko Tiirmaa

Detsembri esimesel
nädalavahetusel kogunesid Tartu kodutütred 20.
korda talvelaagrisse, seekord saadi kokku Elvas.

Margit Rei

Kaile Eilert

Cärolyn Annus

Sander Silm

Üllar Priks

Signe Kold

Piret Taim

Tõnis Org

Erich Palm

Kadri Parts

Aare Lepaste

Merli Kõrgmaa

Kui Tartu ringkonna
kodutütarde tegus aasta
ühe sõnaga kokku võtta,
siis oleks selleks kindlasti
juubeliaasta. Nii nagu Kavilda matk tähistas oma
20. sünnipäeva, toimus ka
20. korda Tartu ringkonna
jõululaager. Esimest korda
kogunesid Tartu kodutütred talvisesse laagrisse
1996. aastal Vooremäele.
Lumises Elvas oli suuri ja
väikseid laagrilisi üle 200:
kümme rühma vahvaid
kodutütreid ja külalistena ka mõned Tartu noorkotkad koos suurepäraste
rühmajuhtide ja instruktoritega. Suurest rahvaarvust
tingituna oli algul laagrile
omast segadust, kuid peagi
leidsid kõik oma rühma
ja magamispesa üles ning
sai oma asjad lahti pakkida ja rühmakaaslastega
tutvust teha. Kauaks seda
hingetõmmet ei antud,
sest laager liikus täiskäigul
edasi ning juba oligi aeg
vormid selga panna ja avarivistuseks koguneda.
Seejärel asuti esimese
tegevuspunkti juurde. Esimese punkti juhendasid
aasta kodutütarde kandidaadid. Sel aastal oli neid
kaks. Kodutütar Regina

Aile Vals

Toomas Nigola

Irina Mägi

Anneli Rull

Mari Mõttus

Leili Särg

Alari Tael

Meelis Eelmaa

Riho Rei

Henri Paavo

Mirjam Trallmann

Helen Parik

Vika Zieds

Kerstin Käärik

Ave Proos

Arved Breidaks

Jaanus Paekivi

Monika Ristisaar

Kristel Pehk

Tiit Tõnts

Piia Kuslap

Ainika Mägi

Eha Jakobson

Karmen Vesselov

Merle Rüütel

Einar Mahl

Priit Silla

Ene Sügav

Merly Rosenberg

Mati Mumm

Egel Alla

Sille Rebane

Aart Nõmm

Anu Jõgeva

Kristi Randla

Hannes Reinomägi

Enn Tarto

Maiko Markus

Tairi Lappalainen

Uno Minka

Kätlin Kink

Aile Vals

Aivar Kroonmäe

Raili Põder

Angelika Naris

Maive Tõemäe

Tiina Piho

Kadi Laaneots

Indrek Sarapuu

Kadri Parts

Raimo Metsamärt

Raul Astel

Romet Pazuhanitš

Kaire Teas

Kaisa Kahre

Anette Suigusaar

Gunnar Teas

Martin Räim

Kelsi Nõlvak

Jane Schults

Ivar Sibul

Laura Pakasaar

Eve Täht

Eveliis Padar

Kristel Kitsing

Christina Värno

Helir-Valdor Seeder

Maie Vumba

Marilin Prants

Merle Karu

Üks popolaarsemaid õpitubasid oli zumba.

Opossumite rühmast õpetas origamit ja kõik osalejad
õppisid jõululille voltima.
Lähte rühmajuht Ketlin
õpetas aga oma punktis
improvisatsiooni olulisust
ning osalejatel oli võimalik
erinevates situatsioonides
oma improviseerimisoskused proovile panna. Ülejäänud rühmad said ülesande
oma rühma jõulususs meisterdada, kuna liikvel oli
jutt, et öösel võivad laagris
päkapikud ringi liikuda.
Pärast lõunat mindi taas
tegevuspunkidesse. Kõigil
oli võimalus sokilumememmesid teha, küpsisetorti valmistada, jõulukaarte meisterda, aga ja
panna kogu oma energia
proovile zumba-tantsus ja
enesekaitses. Need kaks

punkti olid vaieldamatult
kõigi laagriliste lemmikud.
Õhtu edenedes jõudis
kätte kõige närvesöövam
osa laagrist, kus peaaegu sada vaprat kodutütart asusid usinalt järgukatseid kirjutama. Kel läks
veidi paremini, kel mitte
nii hästi, kuid eriti uhked
oleme oma eelmise aasta
kodutütre Anette üle, kes
sooritas suurepäraselt I
järgu teooriakatse. Seega
on varsti meie ringkonnas
veel üks esimese järgu kodutütar.
Pärast seda toimus esmakordselt aasta kodutütre
kuldvillak, millele järgnes
omakorda menukas talendishow. Kõik etteasted
olid vapustavad ning oleme uhked oma andekate

Foto: CHRISTINA VÄRNO

kodutütarde üle.
Etteastete finaalina kuulutati välja 2016. aasta Tartu
ringkonna aasta Kodutütar.
Pühapäeva hommikuks
oli õues tõeline talvevõlumaa. Seega, mida veel tahta, kui üht vahvat minimatkamängu ümber koolimaja,
kus koos oma rühmaga
ülesandeid lahendada ning
talverõõme nautida saab.
Sellega aga saigi laager
läbi. Ees ootas veel koristamine ja lõpurivistus. Pärast
seda oligi käes aeg sõpradele viimane kalli teha ning
bussi peale minna.

Kadi Laaneots

Tartu ringkonna
kodutütar
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Sakala noorte talvelaager pani aastale punkti
Sakala maleva Noorte Kotkaste ja Kodutütarde traditsiooniline talvelaager toimus
2.-4. detsembril Karksi-Nuias
August Kitzbergi nimelises
Gümnaasiumis, laagri läbivaks teemaks olid mõistagi
jõulud.
Laagri eesmärk on maakonna noorte omavaheline
tutvumine, uute oskuste ja
teadmiste omandamine ning
muidugi jõuluteemaliste kingituste meisterdamine.
Aga alustame algusest. Juba
laagrisse registreerumine näitas, et seekordne üritus saab
olema viimaste aastate üks
osalejate rohkemaid. Laagrisse oli oodata üle 200 inimese.
Reedel pärast kooli vurasid
suured bussid, noorkotkaid
ja kodutütreid pungil täis,
kooli ette. Noored majutati
klassidesse ning kell 17.15 kogunesid kõik võimlasse laagri
pidulikule avamisele.
Talvelaagrist võttis osa 206
inimest, kellest 103 olid kodutütred, 74 noorkotkad, 24 noortejuhid ning viis koolitajad.
Kohapeal moodustusid grupid, kuhu kuulusid erinevates
vanustes lapsed. Ikka selleks,
et natuke vanemad ja kogenumad saaksid juhtimise
kogemust ja nooremad saaksid
vanemate eeskujul kogemusi.
Gruppidesse jagunetud ja
õhtusöök söödud, liiguti koolimaja ette. Õhtu oli mõnusalt
talvine. Seiklusfirma 360 O
viis gruppidele läbi orienteerumismängu 100 Mölki. Nii
said grupiliikmed omavahel
kiiremini tuttavaks.
Pärast pooleteise tunnist
mõnusat jalutuskäiku KarksiNuia lumistel tänavatel liiguti

edasi koolikoridorides. Noored said ennast laupäevastesse
õpitubadesse registreerida,
igaüks sai valida nelja õpitoa
vahel.
Laupäeval alustati õpitubadega. Valikus olid male,
paberist käsitöö, maalimine,
laskesimulaator, helkurite valmistamine, muffinite küpsetamine, kottide valmistamine,
discgolf, seltskonnamängud,
võitluskunst Aikido, robootika
ja kooli muuseumi külastus.
Igaüks leidis endale põnevad
ja talle huvipakkuvad õpitoad
ning mitmes nendest valmisid
väga ilusad teosed, mis loodetavasti ka kodudesse vanematele kingitusteks said.
Minu jaoks oli üks suurimaid positiivseid üllatusi
see, et lisaks male õpitoale
oli noortel terve laagri vältel
võimalus malet mängida ja
seda võimalust kasutati väga
hea meelega. Kogu aeg oli neli
malelauda kasutuses.
Laupäeva teises pooles said
noored ülesande gruppides
õhtune etteaste välja mõelda.
Külla oli oodata ju jõulumeest.
Õhtul kogunesidki kõik kooli
aulasse, kus esitlused kordamööda laval ette kanti. Tehti
näidendeid, esitati laule ja
luuletusi ning enamus etteasteid olid mõnusalt huumoriga
vürtsitatud. Lühikese ajaga
suudeti väga geniaalseid ja
fantaasiarikkaid tükke välja
mõelda ning lavahirmu keegi ei tundnud. Just sellised
meie noored ongi – julged ja
hakkajad.
Etteastete vahepeal tuiskas
aulasse Jõulumemm. Tuli välja, et ta oli Jõuluvana riideid
pesumasinas vale režiimiga

pesnud ning jõulutaadil polnudki midagi selga panna.
Polnud hullu, sest memm
pani noored laulma ja naerma
ning jagas jõulupakke. Edasi
jätkus õhtu tantsu ja muusika
saatel kuni südaööni. Siis tuli
aga laagri viimaseks päevaks
puhkama minna.
Pühapäeval olid plaanis
uued õpitoad ja tegevused.
Seekord liiguti gruppide kaupa ning kõik said kõikides õpitubades osaleda. Õpiti sõlmi ja
esmaabi, harjutati rivi, käidi
kooli basseinis ujumas ning
ühes õpitoas räägiti turvalisusest sotsiaalmeedias. Viimases
said noored anonüümselt
katsetada kas nende arvuti
parool on turvaline ning mida
on mõistlik sotsiaalmeedia
kanalites, näiteks Facebookis
jagada ja mida mitte. Lisaks
said noored teada, kellega
tuleb ühendust võtta kui nad
küberkiusamisega kokku puutuvad.
Laager möödus nagu lennates ning kell 15 kogunesid
kõik aulasse lõpurivistusele.
Edasi pakiti varustus, koristati klassiruumid ja kallistati
sõpru ning oligi aeg bussidele
liikuda ja teekond kodu poole
võtta.

Neli malelauda oli pidevalt kasutuses.

Foto:TIINA OTT

Põnev muffinite tegemise õpituba.

Foto:TIINA OTT

Henri Paavo

Sakala maleva noorteinstruktor

Vaata videot:

Sakala ringkonnal oli loomist ja
loomingut täis aasta

Naiskodukaitse Sakala
ringkonnal on ilus traditsioon kokku saada
ja ringkonna aastapäeva tähistada sõltumata
nädalapäevast iga aasta
27. novembril. 89. aastapäeva tähistamine leidis
aset esimesel advendil
Grand Hotel Viljandis.

Ringkonna esinaine Eda
Kivisild oli oma aastapäevakõne pühendanud
loomingule ja loojatele.
„Loojaks võib pidada
end igaüks ning loominguks kõike seda, mida me
teeme, alustades kas või
sellest, millise hääletooniga me hommikul last
äratame ja kooli saadame
ning lõpetades näiteks
õhtusöögi valmistamisega,“ ütles ta.
2016. aasta on nõudnud
Sakala naiskodukaitsjatelt
loomingulist lähenemist
nii õppustel, kursustel kui
ka võistlustel.
Ringkonna esinaine
lõpetas oma aastapäevakõne mõttega: „Naiskodukaitse on üks huvitav
maailm, mis ühendab
erinevaid naisi, kus on
võimalus luua ja sellest
rõõmu tunda. Palju õnnes-

Kompositsioonid tulid kaunid ja põnevad.

Foto: jane schults

Toit, mida ei raatsi süüagi
3. detsembril kogunesid 13 naist fruktodisaini koolitusele. Nagu eelnevalgi korral, oli juhendajaks taas Elli
Vendla Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolist.

Naiskodukaitsjatelt võttis Kaare kooli nimel annetuse vastu õpetaja Asti Sosi.

tumisi ja loovust meile!“
Seejärel said tervituseks
sõna külalised. Külalised
tõid naiskodukaitsjatele
lilli ja laususid sooje sõnu.
Sakala ringkonna selleaastane heategevusprojekt oli suunatud Viljandi
Kaare kooli relaksatsiooniruumi sisustamise toetamiseks.
Annetamiseks koguti
raha maakaitsepäeval ja
taasiseseisvumispäeval

korraldatud heategevusliku loteriiga. Selle võitudeks valmistasid naiskodukaitsjad käsitööesemeid, seepe ja juukseehteid. Ettevõtmist toetasid
ma mitmed ettevõtted ja
eraisikud ning oma panuse lisasid kodutütred.
Korraldatud loteriiga
õnnestus koguda tuhat
eurot, mille esinaine Eda
Kivisild Kaare kooli esindajale, õpetaja Asti Sosile

Foto:TIINA OTT

üle andis.
Asti Sosi ütles, et see annetus on suur panus kooli
valmiva teraapiatoa sisustamiseks ja saadud raha
eest kavatsetakse ruumi
tuua tunnetust arendavad
kõnnirajad ja teraapiapallid.

Ülle Riiner

Sakala ringkonna naiskodukaitsja

Õppeklassi astudes oli näha hulka kõiksugu juur- ja
puuvilju. Ega siis midagi, kausid vett täis ja noad kätte. Alguses oli arusaamatu, milleks vesi? Üsna pea sai selgeks, et
valmislõigatud lilled pannakse vette, et nad ei kuivaks ära,
vaid seisaks kenad kuni kõik detailid on valmis.
Lilleõied lõikasime välja porgandist, kaalikast ja redisest.
Aga kui on õied, on vaja ka lehti. Need nikerdasime välja
suvikõrvitsast, kurgist ja kapsast. Õuntest lõikasime imekaunid luiged.
Lõpuks oligi kõigil üpris suur kogus õisi ja lehti olemas.
Mis nüüd? Üllatusena tuli see, et igaüks sai omale kauni ja
omapärase kompositsiooni kokku panna ja lahkudes selle
koju kaasa võtta.
Suurepärase juhendaja käe all möödus viis tundi meisterdamist nagu linnutiivul. Kõik osalejad jäid väga rahule ja oli
ka kuulda, et selle aasta jõululauad tulevad veelgi kaunimad
tänu omandatud uutele teadmistele.

Jane Schults

Sakala ringkonna naiskodukaitsja
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Naiskodukaitse Kanepi jaoskond tähistas
kümnendat tegutsemisaastat
26. novembril tähistas
Naiskodukaitse Põlva ringkonna Kanepi jaoskond
Erastvere külakeskuses
kümnendat tegevusaastat.
Õigupoolest täitus kümme aastat 23. aprillil, aga
need aastad on nii kiiresti
lennanud, et ei uskunud
ise ka kohe, et juba nii palju
täis.
Tegelikult on Kanepi kandis naised kodu kaitsnud
juba 1926. aastast alates kui
loodi Kanepi malevkonda
Naiskodukaitse Kärgula
jaoskond. Riburada järgnesid Erastvere (1927), Kooraste (1930), Kõlleste (1930),
Põlgaste (1931) ja Valgjärve
(1932) jaoskonnad.
2006. aastal taaslõid
Kanepisse jaoskonna Tuulike Mölder, Merike Klemmer, Liis Rajaste ja Marika
Lazarev. Hetkel kuulub Kanepi jaoskonda 12 tegusat
naist. Kümne aasta jooksul
oleme toonud koju üleriigiliste välikokavõistluste
esikoha, meie tegevliikmed
on toonud Põlva ringkonna
võistkonnas üleriigilistelt
võistlustelt medalikohti
esmaabi-, side- ja staabi
ning avalike suhete erialavõistlustelt. Kersti Kõrge

saavutas Kaitseliidu meistrivõistlustel 2015. aastal II ja
2016. aastal III koha.
Kaunis vormis on meie
naisi nähtud nii Kanepi
võidusamba juures kui ka
võidupühaparaadidel.
Soojaks pesaks on meile
saanud Erastvere külakeskus, kus oleme korraldanud
kogemuste jagamise õhtuid:
küpsisetaigna valmistamises, seebi keetmises, lapitöös ja nii edasi.
Laupäeval istusimegi
koos perekondlikus ringis,
vaatasime Kanepi harrastusteatri etendust “Majakavahi tüdrukud” ja katsime
pidulaua. Tähtsa sündmuse
jaoks valmis ka väike trükis.
Eelolev aasta on Naiskodukaitsele juubeliaasta. Koostöös Kanepi harrastusteatriga plaanime
lavale tuua Naiskodukaitse
ajalugu käsitleva näidendi.
Kohalikku rahvast tahame
kutsuda ka mõnele perespordiüritusele.
Ees on ootamas järjekordne põnev aasta Naiskodukaitses.

Tuulike Mölder

Naiskodukaitse Põlva
ringkonna Kanepi
jaoskonna esinaine

Kanepi jaoskond kahe aasta tagusel ringkonna aastapäevapeol.

Foto: PÕLVA RINGKONNA FOTOKOGU

Võrumaa noorkotkad ja kodutütred tunnustasid
parimaid
Võrumaa kodutütardel
ja noorkotkastel on saanud traditsiooniks lõpetada aasta piduliku tunnustamisüritusega, kuhu olid
kutsutud igast rühmast
tublimad kodutütred ja
noorkotkad, rühmavanemad, toetajaliikmed,
omavalitsuse esindajad ja
kaitseliitlased, kes noori
aasta jooksul toetanud
ja nende tegemiste vastu
huvi tundnud.
Sel aastal toimus
parimate tunnustamine
8. detsembril kultuurimajas Kannel
Enne tunnustamise juurde asumist esines kloun
Ummi. Klouni etteaste oli
väga lõbus ja kaasahaarav. Pandi proovile ka
kodutütarde ja noorkotkaste oskused. Kloun näitas trikke ette ning mõned
kodutütred ja noorkotkad
pidid neid järele tegema.
Oma oskusi said aga kõik
näidata etteaste lõppedes
koos klouniga tibutantsu
tantsides.
Noorteinstruktori tänukirjad said kodutütred ja
noorkotkad, kes olid 2016.
aastal panustanud organisatsiooni tegevusse üle
500 tunni.

Rühmavanemaid ja toetajaliikmeid tänati jõulutähtedega.
17. aastat järjest kuulutati
välja Võrumaa aasta kodutütar, kelleks osutus Reili
Jäädmaa Varstu rühmast.
Reili on organisatsiooni
kuulunud viis aastat. Ta
on usaldusväärne, peab
alati sõna, on aktiivne ja
rõõmsameelne. Reili lööb
usinasti kaasa erinevatel
võistlustel ja laagrites kas
tegijana või osalejana. Reili
on hea näide sellest, kuidas väikesest kodutütrest,
kes aktiivselt erinevatel
võistlustel kaasa lööb, on
kasvanud vastutustundlik
noor, kellele saab usaldada
erinevaid ülesandeid.
Võrumaa aasta noorkotkas on Artur Vodi Vastseliina rühmast.
Artur on löönud organisatsiooni tegevuses kaasa
kolm aastat ja selle aja
jooksul on ta palju korda
saatnud ja osalemisrõõmuga silma paistnud. Eriti
meeldivad Arturile metsaga seotud tegevused:
metsalaagrid ja rännakud.
Noorkotkase ja kodutütarde tegevusi toetav
kaitseliitlane on Kaimar
Ploom. Ta on toetanud
Sänna rännakut ja metsa-

Võrumaa aasta noorkotkas Artur Vodi.

Võrumaa aasta kodutütar Reilie Jäädmaa.

laagreid-tagalatoetusena,
tegevuspunktide koostajana, öövalvurina , fotograafina ja ka köögitoimkonnas kokana. Alati heatujulise ja sõbralikuna on ta
kodutütarde ja noorkotkastelt saadud tagasiside
põhjal laagrites alati oodatud kaitseliitlane.
Noorkotkaste ja kodu-

Lasva vallajuhid Võrumaa
maleva esimese pealiku
kapten Vreemanni viimase
puhkepaiga korrashoidu ja sünniaastapäevade
tähistamist.
Rühmadevahelise võistluse kolme esimese rühma
järjestus on Osula rühm,
rühmavanem Kaja Parker; Haanja rühm, rüh-

tütarde tegevusi toetav
omavalitsus on Lasva vald.
Valla juhid tunnevad huvi
oma vallas asuva Kääpa
rühma tegevuse vastu ning
kodutütardel ja noorkotkastel võimaldatakse osaleda laskeharjutustel Antsla lasketiirus. Vald toetab
noori transpordiga. Koos
rühmaga organiseerivad

Fotod: VÕRUMAA MALEVA FOTOKOGU

mavanem Kadri Parts ja
Kreutzwaldi rühm, rühmavanem Liis Kikas.
Rühmadele anti üle
karikad ja Osula rühm sai
preemiaks ka ekskursiooni
Eesti piires.

Eve Täht

Võrumaa maleva
noorteinstruktor
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Kaplani ja usu rollist Kaitseliidus ja
meie elus
Milline on usu roll meie
elus? Mida annab usk inimesele ja millest jääb ta
usuta ilma? Neid küsimusi on sadu ja neile otsisime vastuseid koos Sakala
maleva kaplani kapten
Peeter Partsiga.
Kuidas sai Teist usumees
ja kaplan?
Olen Mulgimaa mees, sündinud Mustlas Tarvastu kiriku
pastoraadis, mis oli toona
Mustla haigla. Elasime Posti
tänaval ja kolm maja edasi
elas noorte- ja skaudijuht,
Eesti üks kuulsamaid tollaseid kirikuõpetajaid Harry
Haamer.
Kuna olin varasest noorusest suur iseõppija, siis
teadsin juba esimeses klassis
sellist meest kui Uku Maasing. Eks see usaldus ja huvi
usu vastu ning religioon
viisid mind selleni, et pärast
keskkooli astusin toonasesse
Usuteaduste Instituuti. Kooli
lõppedes kutsus Viljandi
praostkonna praost Herbert
Kuurme mind Mõisaküla
ja Halliste kogudusse õpetajaks. 1983. aastal andis
peapiiskop, punaväe major
Edgar Hark käsu, et tuleb
minna teenima. Nii et mul
oli au teenida Halliste kirikut
enne Kalev Raavet. Jumalateenistused toimusid endise
õpetaja Paul Uibopuu majas
Kulla alevis, kuna Halliste
kirik oli varemeis ja võssa
kasvanud.
Nõukogude armeest susserdasin end kõikvõimalike
nippidega ära. Enne Eesti
kaitseväkke jõudmist olin
kümme aastat Järva-Jaanis
õpetajaks Järva praostkonna
praosti Harald Mere käe all.
Temaga seovad mind erilised mälestused, ma aitasin
tal kandideerida viimasesse
ülemnõukogusse, viies läbi
tema valimiskampaaniat.
See oli omamoodi peatükk
nii minu kui ka Eesti Vabariigi elus. Koolis õpetatakse
lastele tänini: võtsime kätest
kinni ja hakkasime laulma
ning punavägi läks välja.
Läks veretult ning olimegi
vabad. Aga kas ikka kõik
oli nii roosiline? Üks verine
näide on Eesti kongressi
delegaat ja vabadusvõitleja
praost Harald Meri ja tema
tubli koduabiline.
Pisuke militaarhuvi on
olnud mul juba lapseeast
ja kui 1997. aastal tekkis
võimalus läbida kaplanite
kursused, olin meelsasti päri.
Mulle hirmsasti meeldis see
sõjaväeline õhkkond: kõik on
reglementeeritud ja päev on
ära planeeritud. Isamaaline
patriootlik kasvatus on mulle
väga tähtis ning sellega peab
tegelema ka kaplan.
Kursused läbisin keskpäraselt, kuid sellele vaatamata
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kutsuti mind teenima Viru
pataljoni Jõhvis. See oli minu
kaplanitee algus. Seal läbisin ka sõduri baaskursuse,
ellujäämise laagrid ja kõik
muu sinna juurde kuuluva.
Kuigi olen jõudnud kapteni
auastmeni, pole ma sõjaliselt
kuigi tugev.
Milline on Teie arvates
usu roll Kaitseliidus?
See on usk Eesti kaitsevõimesse, usk relvadesse ja
kamraadlusesse. Ühesõnaga
usk Eestisse selle paremas
mõttes. See on usaldus käsuahela kui militaarmaailma
ühe põhialuse vastu ja käsu
kuulekus. Vahel käsuahela
kõige alumised lülid nurisevad või ei saa aru käsu
tähtsusest. Nad ütlevad, et
meie küll sellise Eesti eest
ei sõdiks, aga kas see ikka
on nii? Näiteks tuleb minna
Eestit kaitsma, vaatamata
sellele, kes on riigi eesotsas.
Iga rahvas väärib oma juhte
ja neid teemasid tulebki selgitada. Need kõik ongi kaplani
teemad.
Teisest küljest ka religioossed teemad. Kaplan on multikultuurne, kes ei rõhuta oma
konfessiooni, vaid on kõikidele uskudele ühine. Meie
noorte hulgas on nii maausulisi kui taarausulisi, on
isegi sataniste ja igasuguseid
erinevaid vaateid. Ka nende
noortega tuleb tegeleda ja
hoida kätt toimuva pulsil.
Kaplan ei ole tegelane esireast, pigem on ta igapäeva
elus nähtamatu taustajõud.
Mind on õpetatud olema see
taustajõud, kelle olemasolu
kõik teavad ja kellele on
võimalik alati helistada ning
kohtumise kokku leppida. Ka
lahinguväljal ei ole kaplani
ülesanne olla eesliinil, vaid
pigem olla see taustajõud.
NATO terminites kutsutakse meid kohaloleku
teenistuseks. Need on teenistused, mis on alati kohal
ning nende alad ja telgid on
tähistatud. Kui meditsiiniteenistuse telgil on punane
rist, siis kaplani telgil must.
Kaplani ülesandeks on langenute hooldus ja väärikas
ärasaatmine. Kuid tegeleda
tuleb ka haavatutega, sisendades neisse lootust ja usku
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peatsesse paranemisse. Kaplan ei tohi suruda kellelegi
peale oma vaateid ja usku.
Tänapäeva sõda on asümmeetriline, selle piirid on
hägustunud ja sageli puudub
rindejoon. Inimese psüühika
muutub sageli, kui talle antaks kätte relv või ta satuks
piirsituatsiooni. Ka selliste
nähtudega tuleb kaplanil
tegeleda.
Kas see, et usklikke on
Kaitseliidus ja üldse
Eestis vähe, võib saada
takistuseks kaplani töös?
Väide, nagu usklikke oleks
vähe, on väär. Luteri kirik
ja ka pagulaskirik ei rõhuta
usklikust, vaid ütleb, et ristitud inimesed on kristlased
või ristiinimesed. Sügavalt usklikud on kõiksugu
usulahud nagu baptistid,
metodistid, kes rõhutavad
usklikkust. Öelda seda, kui
palju on keegi usklik või
mitte, on väga raske kui mitte
võimatu.
Hain Rebas, meie kaplanaadi rajaja ütles 1993. aastal,
et kaplan on oma aastapalga
välja teeninud, kui on kaitseväes hoidnud ära kas või ühe
enesetapu.
Targad mehed on ju öelnud, et kaitsekraavis ja haigepalatis ei ole ateiste. Neis
oludes kutsutakse sageli appi
Jumalat, vaatamata sellele
kas ollakse usklik või ei.
Mida arvata kõrgel ametipostil olevast isikust, kes
keeldub kirikusse minemast, kuna pole usklik?
Selline käsitlus tekitas palju mõttevahetust ka minu
sõprade hulgas! Ühest küljest
on see aus ülestunnistus.
Ausus on hästi oluline. Mida
ausam inimene on, seda austamisväärseks teda peetakse.
Teisest küljest on meil traditsioonid ja need on meile
olulised. Kirik ju ei sunni teid
palvetama kui te ei taha seda,
aga see võimalus osaleda
peaks olema tore kogemus.
Kui Urmas Sisask kirjutab
selleks sündmuseks uue laulu, mida laulavad lapsed, aga
puudub persoon, kellele laulda, siis mul on neist lastest
lihtsalt kahju.

Meil on küll palju diplomeid ja oleme kõrgesti
haritud, aga samas ei mõista
me lihtsaid asju. Me lükkame
oma vana isa või vana ema
kuhugi ahju taha surema.
See on kurb. Me hakkame
unustama traditsioone, me ei
hinda seda, mis on hoidnud
meid elus sajandeid. Eks
meie, kristlased, palveta ka
nende eest, kes seisavad meie
riigi kõrgetel ametipostidel.
Kristlaste ülesanne ongi palvetada ja olla lojaalsed, et
äratada kodaniku aktiivsust,
mis on väga oluline. Kaitseliit
on üks kodaniku aktiivsuse
väljendus, mida võiks aga
olla tunduvalt rohkem.
Räägime ka jõuluajast ja
jõuludest.
Eks jõuluaeg ole nostalgia
ja jõuluime otsimise aeg. Siis
tullakse ikka kirikusse, kuigi
need kaunid laulud on pea
alati ühed ja samad. Näiteks „Püha öö” on tegelikult
alguse saanud üsna lihtsast
Austria mägikülast. Lihtsates
lauludes ja viisides on oma
võlu, mis on selle päevaga
või aastaajaga seotud. See on
läheneva pööripäeva ootus
kui valgus hakkab tõusma
ja päev pikenema. Jõulud
pole mingi elitaarne sündmus säravates peosaalides
eliidile, vaid see jõulusündmus toimub külakirikutes
ja kabelites, kartsades ja
kasarmutes ning Kaitseliidu
staabis. Neis paigus võib see
jõuluime olla palju arusaadavam kui kuskil katedraalis.
Ma soovitan jõuluõhtul, kui
vähegi võimalik, süüdata
küünal kindlalt kellelegi
mõeldes. Mõelge inimestele,
kes on juba teisel pool jõge.
Meie diplomaadi Oskar Kallase vend Rudolf
Kallas on uurinud ka palvelist mõtlemist. See, mida
sa teed meditatsioonis või
palves, juhtub sageli ka tegelikkuses ja inimesed peaksid
sellega arvestama. Palve ei
ole üksnes käed koos palvetamine, vaid ka see, kui
puhastad relva, kannad tema
eest hoolt või lähed õppustele – Eesti eest välja.
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