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Kaitseliidu 96. aastapäeva 
tähistas Kaitseliidu Sakala 
Maleva pere seekord Karksi 
valla Kultuurikeskuses. Peale 
tervituspokaali oligi maleva 
pealiku tervituskõne aeg. Ma-
jor Ahto Alasele oli see selles 
ametis esmakordne peokõne. 
Kuigi naljatamisi varuti tema 
sõnavõtuks nelikümmend 
minutit, sai pealik kõik olulise 
väljaöeldud nelja minutiga. 
Major Alas ütles, et ta ei ole 
niivõrd sõnade, kui tegude 
inimene, mis leidis kinnitust 
ka tema kõne konkreetsuses. 
Maleva pealik avaldas kiitust 
meie teotahtelisele sõprus-
konnale, kes on juba tema 
lühikese ametiaja jooksul 
jõudnud osaleda juba mitmel 
õppusel ja kes pürgivad tead-
miste poole läbides kursuseid 
Kaitseliidu koolis. Meie ma-
lev on arenemisvõimeline ja 
omab potentsiaali  lähitulevi-
kus  areneda üheks paremaks 
malevaks kogu Kaitseliidus. 
Viljandi maakonna omavalit-
suste liidu esimees, kaitse-
liitlane Kalevi Kaur, õnnitles 
kõiki kaitseliitlasi organisat-
siooni aastapäeva puhul ja 
avaldas lootust, et ühiste 
pingutustega on meil lootust 
luua igas vallas toimekas 
kodutütarde ja noorkotkaste 
rühm. Nüüd on ehk jõudnud 
ka omavalitsuseni teadmine, 
et noored tuleb tuua kauban-
duskeskustest ja arvutitest 
tagasi asisemate tegevuste 
juurde, kus nad omandavad 
eluks vajalikke teadmisi ja 
kogemusi. Üheks selliseks 
väljundiks ongi Kaitseliidu 
noorteorganisatsioonid.

Järgnes veel aasta jooksul 
parimaid tulemusi saavutanud 
kaitseliitlastele ja naiskodu-
kaitsjatele autasude üleand-
mine ja nende tänamine. 
Maleva tänukirja said ka kaks 
meie koostööpartnerit Soo-
mest. Kesk-Soome reserv-
väelaste piirkonna juhatuse 
esimees Jouko Hyppönen 
ja liige Antero Seppälä. Vii-
mased omakorda kinkisid 
malevale pidupäeva puhul 
Soome laualipu ja andsid 
Soome Reservväelaste Liidu 
poolt major Rein Kikasele ja 
veebel Priit Sillale üle hõbeda-
se teenetemedali maakaitse 
alase tegevuse eest kahe 
kaitseorganisatsiooni koostöö 
korraldamisel. Major Kikas 
kinkis nii Antero Seppäläle kui 
Kesk-Soome reservväelaste 
piirkonnale fotod hetkest, mil 
2003.a. detsembris Helsin-
gis tema Kaitseliidu Sakala 
Maleva pealikuna ja Antero 
Seppälä, kes oli toona piir-
konna juhatuse esimees, kir-
jutasid alla koostöölepingule 
Kesk-Soome reservväelaste 
piirkonna ja Kaitseliidu Sakala 
Maleva vahel, mis toimib siiani 
aina paraneva koostööna, 
hakates hõlmama üha enam 
tavaliikmeid ja osa võttes 
kummalgi poolt toimuvatest 
ettevõtmistest ja harjutustest.   
Fuajees liikus rahvast suhteli-
selt vähe aga mõned siiski ja 
Lembitu Üksikkompanii pealik 
Arli Okas oli üks neist. “No 
Arli, tule räägi ka omi mõtteid 
Kaitseliidust.” “Sinuga on na-
tuke ohtlik vestelda” vastas 
tema, “sul on selline natukene 
ajakirjandustaust, teab mida 

veel kokku kirjutad” naeris 
ta vastu ja ega seda talle ka 
pahaks panna saanud. Ta tuli 
siia ju eelkõige pidutsema 
ja lõõgastuma, mitte minuga 
fuajeenurka kedagi arvusta-
ma või laisku kiruma. Oli aga 
ka teistsuguseid kohtumisi: 
„Oiii ! See noormees on minu 
facebooki sõber!” No nii ilu-
sasti pole mulle juba tükk 
aega keegi öelnud, tavaliselt 
öeldakse ikka, et see vaname-
henäss. Selleks kalliks face-
booki sõbraks osutus Nais-
kodukaitse Sakala Ringkonna 
Karksi jaoskonna esinaine 
Tiina Türk. Küsisin, kuidas 
siis läheb Karksi jaoskonnal? 
„Võrdlemisi hästi. Arvuliselt 
kahtekümmet veel meid ei ole 
ja me rõhumegi rohkem tege-
vuse kvaliteedile mitte liikmete 

arvukusele. Meie jaoskonnas 
on inimesi nii Viljandist, Abja 
– Paluojalt kui Karksist. Meie 
koduks peaks lähitulevikus 
saama samuti Karksi malev-
konna kodu. Seal planeerime 
ettevõtmisi nii meie liikmetele 
endile kui ka vallaelanikele. 
Tahame malevkonna kodu 
kasutusplaani panna kuu-
päevad, millal meie saame 
ruume kasutada. Meie 2015. 
aasta tööplaani on pandud 
ühise jõulupeo korraldamine 
ja märtsis oma aastapäeva 
tähistamine väikese vastuvõ-
tuga. Et kuidas tänane pidu 
meeldib? Tore! On millest 
eeskuju võtta.“
Viimasena sattusin vestle-
ma Karksi vallavanemaga, 
härra Taimo Tugiga. Kuidas 
vastne vallavanem hindab 

siis koostööd Kaitseliiduga ja 
eriti Karksi malevkonnaga? 
Vastuseks kostis härra Tugi 
järgmist: „ selleks, et anda 
teile ammendav vastus, pean 
ma ennast teie tegevustega 
rohkem kurssi viima. Kahjuks 
ei ole ma selle lühikese ameti-
aja jooksul jõudnud veel seda 
kõike teha. Kuid ma arvan, et 
koostöö peaks olema kasu-
lik mõlemale poolele, mitte 
ainult ühele osapooltest.“ 
Küsisin, millist koostööd vald 
ootaks meilt kõige rohkem? 
„Eks need ole ikka need va-
nad probleemid, mis meid 
vaevavad.“ Ja need oleks? 
„Suurimaid probleeme on 
mitmepäevaste ettevõtmiste 
turvamine ja seda eriti ööseti, 
kahe päeva vahel. Teiseks 
muidugi töö noortega, mida 

meil küll tehakse aga võrrel-
des laste üldarvuga võiks see 
olla veelgi tõhusam. Muidugi 
võiksid olla ka ühised ette-
võtmised koos vallarahvaga. 
Karksi malevkond võiks osale-
da nii lossipäevadel, kui teistel 
suurematel sündmustel.“ Mida 
siis teha, et koostööd tihen-
dada ja et mõlemad pooled 
oleksid teadlikud teineteise 
tegemistest? „No praegu siin 
ja nii ootamatult ei oska küll 
mingit imerohtu välja pakku-
da, aga eks me pea rohkem 
kontakteeruma juhtkondade 
tasemel. Mida rohkem teavet 
me üksteisest omame, seda 
parem on meil koostööd pla-
neerida.“
Sellised olidki need põgusad 
jutuajamised fuajees, sest 
saalis mürtsus Pärnumaalt 
tulnud bändi „Arest“ poolt teh-
tav mõnus muusika ja kaitse-
liitlased tantsisid ning tundsid 
rõõmu pidupäevast. Suured 
tänud poistele ja tüdrukutele 
ansamblist „Lõõtsavägilased” 
ja samuti tantsutrupile „Samm 
Sassis” ning nende juhenda-
jatele Margus Põldsepale ja 
Anneli Arrastele, kes muutsid 
meie pidupäeva veelgi sära-
vamaks. Meie võõrustaja ja 
õhtujuht, proua Kai Kannis-
tu, tunnistas samuti, et see 
ettevõtmine läks igati korda. 
Suured tänud ilusa õhtu eest 
ka temale.
 

Ants Kalam 
Kaitseliidu Sakala Maleva 

Karksi malevkonna 
teavituspealik 

Sakala maleva koostöö Kesk-Soome reservväelastega
Oli aasta 2002. Maleva peali-
kuna olin kutsutud kaitseväe 
juhataja poolt korraldatud 
Võidupüha vastuvõtule Tartus. 
Mul olid eelnevalt andmed, 
et sellel vastuvõtul viibib ka 
Soome  Reservväelaste Liidu 
esindaja, hr Markus Anaja. So-
bival hetkel kõnetasingi teda, 
tutvustasin ennast ja rääkisin, 
et Kaitseliidu Sakala Maleval 
on huvi teha koostööd mõne 
Soome reservväelaste piirkon-
naga. Härra Anaja lubas asja 
ajada ja leida meile sobiv part-
ner. Läks mööda aega pisut 
üle aasta ja 2003. aasta sügi-
sel tuli mulle kiri, milles härra 
Anaja teatas, et Kesk-Soome 
Reservväelaste piirkond oleks 
huvitatud koostööst meiega. 
Samas esitati kutse, tulla det-
sembrikuu alguses Helsingis-
se tutvuma tulevaste koostöö 
partneritega ja sobivuse korral 

alla kirjutama asjakohasele 
lepingule. Vahepeal said korda 
aetud lähetuse dokumendid 
ja koostöölepingu esialgne 
tekst, mida sai ka kooskõ-
lastatud tulevaste partnerite 
esindajatega. Detsembrikuu 
alguses sõitsid Helsingisse 
koos minuga tollane male-
va majanduspealik lpn Enn 
Soots ja propagandapealik 
ning noorteinstruktor vbl Priit 
Silla. Üksikasjad sellest reisist 
on ajapikku juba ununenud, 
kuid Soome Reservväelaste 
peamajas saigi meie koos-
tööleping tollase Kesk-Soo-
me reservväelaste piirkonna 
juhatuse esimehe vbl Antero 
Seppälä ja minu poolt alla 
kirjutatud hr Anaja valvsa pilgu 
all, millest räägib ka juuresolev 
foto. 
Tuleb tunnistada, et esialgu 
sujus koostöö suhteliselt vi-

salt, nagu ikka alles värskelt 
tutvunute vahel, kuid hak-
kasime omavahel vahetama 
teavet meie organisatsioonide 
olemuse ja tegemiste kohta. 
Pisitasa tulid vastastikused 
külaskäigud ja tutvumised 
isikute tasandil. Peamiselt 
vahetasime siiski teavet trü-

kiste vahendusel. Mõne aas-
ta pärast astus 14 soome 
reservväelast Sakala maleva 
toetajaliikmeks. Selgusid ka 
esimesed probleemid vastas-
tikuse suhtluse osas. Nimelt 
keeleoskus. Vaatamata sel-
lele, et eesti ja soome keeled 
on lähedased sugulased, 

on siiski palju sõnu, mille 
tähendus on hoopis teine, 
kui loogiliselt arvata võib. 
Siinpool Soome lahte pea 50 
aasta vältel võimutsenud nn 
„rahvaste vahelise suhtluse 
keelt“ ei osanud soomlased ja 
ega taas meie kaitseliitlased ei 
osanud ka piisavalt inglise ega 
rootsi suhtluskeelt. Viimane 
on ka teine ametlik riigikeel 
Soomes. Samas ei leitud 
kohe ka moodust, kuidas 
keeleõpet korraldama hakata 
ja kes seda teeks. Kuid nagu 
öeldakse, aeg annab arutust 
ja nii hakkasid suhted pisita-
sa paremaks ja tihedamaks 
muutuma. Nii mõndagi selles 
osas määras ära ka maleva 
pealikute suhtumine. 
Viimati olid meie koostöö-
partnerid meil külas 7. - 9. 
novembrini. Nad kohtusid ka 
maleva pealikuga, mjr Ahto 

Alas´iga ja võtsid osa Kaitselii-
du aastapäevale pühendatud 
pidulikust õhtust Karksi-Nuias. 
Vestlusel maleva pealikuga 
jõuti otsuseni, et eeloleval 
aastal kohtutakse juba neljal 
korral, kahel korral siinpool 
ja kahel korral sealpool Soo-
me lahte. Neist omakorda 
ühel korral kummalgi pool on 
võistlusel või õppusel kaasa 
haaratud juba ka reservväe-
lased ja kaitseliitlased, kes 
ei ole oma organisatsioonide 
juhtkonna hulka kuuluvad. Sa-
muti hakatakse mõlemal pool 
korraldama keeleõpet oma 
organisatsioonide liikmetele, 
et vastastikune suhtlus saaks 
toimuda igal tasandil. Küllap 
on tulevikus kavas veel paljugi 
huvitavat ja mõlemale poolele 
ka kasulikku tegevust. 

Rein Kikas    
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Külm on. Kohutavalt külm. Istun 
koos oma rühma kahe jaoga 
Kaitseliidu Tartu maleva DAF 
veoauto kastis ning sõidan Varbo-
last tagasi Tartu poole. Päev läbi 
on sadanud ning nüüd istuvad 
läbivettinud kaitseliitlased vaik-
selt autos ning trotsivad külma. 
Kaitseliidu kooli ning malevate 
ühisõppus Kotkalend 2014 on 
läbi saanud. Kotkalend, see on 
piltlikult öeldes Kevadtorm vaid 
Kaitseliidu liikmetele.
Kotkalend on Kaitseliidule oma-
laadne suursündmus, kuna just 
sellel õppusel antakse viimane 
lihv ligemale sajakonnale Kaitse-
liidu kooli lõpetanud tulevastele 
jao-, rühma- ja kompaniipeali-
kutele. Kaitseliidu malevatele 
annab see omakorda võimaluse 
harjutada kas kompanii või rüh-
ma tasemel koostööd ja olgem 
ausad, aastas pole just palju 
õppuseid, millest võtaks korraga 
osa ligemale tuhat kaitseliitlast. 
Kuid milline näeb välja ühe kaitse-
liitlase elu sellisel õppusel?
Tartu malev oli seekordsele Kot-
kalennule välja pannud lahing-
kompanii, kuhu kuulus teiste seas 
ka Põhja-Tartumaa üksikkompa-
nii 1. rühm, mille 3. jao liige mina 
olin. Kotkalennuks valmistumine 
algas juba varem: malevas män-
giti maketil läbi õppuste kulg, 
pandi paika logistika ning rühma 
veoautodele laaditi vajaminev 
varustus. Kaitseliidu Tartu Maleva 
õppe – ja tagalakeskuses jaotati 
reede õhtul kätte relvad ning 
kell seitse õhtul alustas Tartu 
lahingkompanii teed Raplamaale 
Varbola suunas. Kohale jõudnult 
püstitati kõige esmalt telgid ning 
pandi nendes ahjud küdema. 
Ajaliselt võib-olla isegi vastupidi, 
sest tihti lõõmab ahjukeses lõbus 
tuluke juba siis, kui Rootsi pärit-
olu jaotelkidel alles telginööre 
pingutatakse. Kella üheks öösel 
jõutakse toimingutega nii kauge-
le, et kõik on telgis enam-vähem 
endale pesa teinud ning kuna 
juba kell kuus on äratus, siis 
jätab enamuse külmaks uudis ka 
selle kohta, et kusagil pakutakse 
veel suppi. Kuna meie telgid on 
püstitatud metsasihile, siis minu 
küljealuseks on ei vähem ega 
rohkem kui rattarööbas, mis 
magamiskotiga vooderdatuna 
tundub üsna mugav olevat. Hea 
uudis on ka see, et ahjukütte 
valves on sellel ööl teine jagu, 
mistõttu saab vähemalt viis tundi 
rahulikult magada. Vahemärkuse-
na olgu öeldud, et eksivad need, 
kes arvavad, et sügisel telgis ma-
gamine on midagi ekstreemset. 
Vastupidi, tegemist on isegi üsna 
luksuliku võimalusega öö veetmi-
seks metsas. Hommikul hakkab 
kõik uuesti pihta vastupidiselt. 
Hommikuhämaruses pannakse 
kokku telgid ja enda varustus ning 
laaditakse need taas veoauto-
kasti. Võitlejatele jagatakse välja 

„laskemoon“ paukpadrunitena 
ning algab usin näputöö auto-
maadisalvede ja meie jao kuuli-
pilduja KSP-58 lintide täitmisel. 
Kes seda tööd näiteks külmast 
kohmetunud sõrmedega on talvel 
teinud, teab, et meelakkumine 
see just pole. Kuid siinkohal on 
suureks abiks jaoülema Kalevi 
salvetäitja, mille abil saab pea 
ühe liigutusega salve täis. “Peaks 
sellele riistapuule kasuliku mudeli 
tunnistuse võtma, “ muigab Kalev 
salvede täitmise vahele.
Vahepeal tuleb uudis, et meie 
jagu on määratud reservi. Hea 
uudis see just pole, sest kuidagi 
kummaline on istuda metsas ja 
oodata samal ajal kui kusagil 
eemal käib lahingumöll. Kuid nii 
sõda kui õppused on koht, kus 
isiklikel eelistustel pole mingit 
mõju ning varsti leiabki meie jagu 
ennast metsast, mitte just kaugel 
Varbola linnusest. Pooljagu, kuhu 
mina kuulun, jäetakse metsa ring-
kaitsesse. Metsa all on vaike, õp-
pustest annab aimu vaid kaugelt 
kostvad kuulupildujavalangud 
ning peakohal tiirlev helikopter. 
Järsku saab mu lahingupaariline 
käsu liikuda edasi, jookseme läbi 
metsarisu ning hetk hiljem leiame 
ennast Varbola bussipeatuse 
juurest juba keset lahingumöllu.

Elavad surnud
Kui hämarduma hakkab, saame 
käsu hargneda ning liikuda aheli-
kus läbi metsa. Täiesti ootamatult 
sattume telklaagri peale, kuid 
kuna meie teada ei oleks tohtinud 
seal “vaenlast” olla, siis jalutame 
rahulikult läbi laagri, mille asukad 
ei pööra meile enne tähelepanu, 
kui keegi laagrilistest märkab 
meie kollaseid linte. Meie pihta 
avatakse „tuli“ ning puhkeb lühi-
ke, kuid äge lahing. Kohaletõta-
nud kohtunik kuulutab meist osad 
haavatuks, kuid kui alustame 
laagri puhastamisega, rünnatak-
se meid seljatagant uuesti ning 
kohtunik on sunnitud enamusele 
meie jaost panema diagnoosi: 
KIA ehk teisisõnu Kill In Action 
(maakeeli – tapetud lahingus). 
Selle lahinguga meile laupäevane 
sõjapäev lõpebki. Naaseme laag-
ripaika ning paneme pimedas jäl-
le telgid üles. Öösel valves olles 

saame teada, et äratus on kell 5 
ja autodel peame olema juba pool 
seitse. Nii ka sünnib. Pühapäeval 
on klassikaline jalaväelase ilm: 
kuigi on soe, sajab väikest tihedat 
vihma. Kuna on aga palju metsas 
liikumist, siis pole erilist tahtmist 
vihmakeepi selga panna, sest 
see muudab liikumise kohmaka-
maks. Vihma ei pane aga keegi 
tähele, sest Põlli mõisasüdame 
juures, kus meie jagu on, keeb 
äge lahing. Kollased, st. meie, 
tungivad ägedalt peale ning meie 
vastas olevad Kaitseliidu kooli 
kursandid annavad vastu tihedat 
„tuld“. Õhk on adrenaliinist ja püs-
sirohulõhnast paks. Kes süüdis-
tab vaenupoolt selles, et nende 
“surnud” ei taha kuidagi ära surra, 
kes kutsub kohtunikku vahejuh-
tumit lahendama, kuskil kiilub 
kinni kuulipilduja, mida siis van-
desõnade saatel uuesti töökorda 
üritatakse saada. Möll on täielik. 
Ühel hetkel sõidab lahingumöllu 
keskele ootamatult ka sõiduauto, 

mille naisjuht on ilmselgelt nõutu. 
Üks vahekohtunikest tõttab nai-
sele kohe appi ning vabanduste 
ja kuulipildujavalangute saatel 
suunatakse auto teisele teele. 
Kuid järsku kuulutakse lahing lõp-
penuks ning vihmast läbivettinud 
kaitseliitlased saavad käsu võtta 
kohad autodele ja peale mõnin-
gat sättimist võib kolmetunnine 
teekond Tartu poole alata.
Alles veoautokastis istudes jõuab 
kohale, kuivõrd läbimärjad on 
seljas olevad riided, kuid suur 
lohutus on see, et vaid mõne 
tunni pärast oleme kodus. Tartus 
ootab läbikülmunud võitlejaid 
ees tulikuum söök-jook, mis toob 
eluvaimu tagasi ning mitmetun-
nine varustuse lahtipakkimine. 
Seekordne õppus on lõppenud.
Lugu on eelnevalt Õhtulehes 
ilmunud. 

Sander Silm
Põhja-Tartumaa 

üksikkompanii liige 
Õhtulehe ajakirjanik

Tavatsetakse öelda, et see on üks nukker, pime ja 
igav sügisekuu. Omajagu on siin kindlasti tõdegi. 
Algas see kuu pühakute päevaga. Ja küllap mitte 
päris asjata ei ole selle kuu teisele kuupäevale kan-
tud hingedepäev. Sel päeval meenutatakse surnud 
omakseid ja lähedasi ning ollakse nendega ehk 
hingeliselt korraks puutumuseski mälestusküünla 
leegi väreluses. Päevaaeg üha lüheneb ja ööd lä-
hevad pikemaks. Ilm muutub jahedamaks aga lund 
ega krõbedamat külma veel pole. Põllu- ja aiatööd 
on selleks aastaks enamjaolt lõppenud. Loodus 
hakkab valmistuma talvitumiseks. Kõik tundub nagu 
tarduvat ja samas on paljugi tuttavlikult korduvat. Aga 
kaugeltki mitte kõik ja tõsiasi on seegi, et aastad pole 
vennad. Möödunud aastal samal ajal ei näinud keegi 
vist undki praegu meie lõunapoolsetes metsades 
ja erandlikult ka Virumaa lääneosas levivast tõvest 
nimega sigade aafrika katk, mis käesoleva aasta 
viimastel suvekuudel Eestimaa piiridesse jõudis. 
Ennekõike ohustab see meie metsanotsude asumit, 
aga on ülimalt ohtlik ka kõigile kodustatud sigadele, 
olenemata kohast ja tingimustest kus neid peetakse. 
Õnneks inimestele ega teistele loomadele see taud 
kahju ei tekita. Küll aga võivad viimased olla taudi 
edasikandjad ja levitajad. Seepärast tuleks ilma oluli-
sema vajaduseta metsa minemist vältida ja kui seda 
ikkagi on vaja teha, siis koju tulles tingimata pöörata 
tõsist tähelepanu oma jalanõude ja pealisrõivaste 
desinfitseerimisele ja puhastamisele. Seda eriti maal, 
kohtades, kus sigu kasvatatakse.    
Ja teine, inimestelegi ohtlik „katk“, levib hoolega 
edasi Ukraina vabariigi ida ja kagu piirkondades. 
See on Vene imperialismi katk! Selle pisikuid levitab 
pea üle kogu maailma valelik Kremli propaganda. 
Aga mis seal imestada, kui lausa suu sisse valetab 
kõigile ka selle ebaõnnestunud riigi president, väites 
Brisbane`is Kanada peaministrile, et ei Vene vägesid 
ju ei ole Ukrainas. No mis sa s...a valetad! Omava-
hel öeldes tuleks sellise käitumise puhul lausa otse 
pasunasse anda. Selline jultumus valetada peaks 
lõpuks ometi avama teiste maailma riigijuhtide ja 
rahvaste silmad ja teritama mõistust, et viimaks aru 
saada, kellega tõeliselt on tegemist. Ja kui venelasi, 
vene rahvast, hukka mõista, siis peamiselt ainult 
selle eest, et nad sellist valelikku ja röövellikku režiimi 
välja kannatavad ja seni veel märgatava enamusega 
toetavad. Aga küllap iga pidu saab ükskord otsa ja 
annaks jumal, et selle põrguliku kakofoonia korral-
dajad ja tellijad saaksid ka vääriliselt tasutud. Põrgus 
on neile kindlasti juba kohad tagatud. Ja mitte katla 
ääres vaid otse katlas. 
Ja kõik see puudutab otseselt ka meie väikest riiki 
ja rahvast. Kas oleme täna valmis võimalikeks 
rasketeks katsumusteks? Õnneks mitte küll laiema 
levikuga meedia vaid mõned eetilist vastutust tund-
vad ja kandvad väljaanded nagu ajakiri Kultuur ja 
Elu, Sõdur ja Kaitse Kodugi on aidanud ehk meie 
inimestel meenutada ajalugu ja hoida värskena 
meeles möödunud sajandi keskel meie riigi ja rah-
vaga toimunud traagilised sündmused ja ühtlasi 
sellega hoiatanud meid vigu kordamast. Jääb loota, 
et seekord Ameerika Ühendriikidelt ostetavad kol-
manda põlvkonna tankitõrje rakettmürsud Javelin 
ja Hollandist muretsetavad jalaväe lahingumasinad 
CV 90 ikka õigeks ajaks kohale jõuavad ja ei juhtu 
nii nagu 1938. – 39. aastal, et omasime küll kahte 
vägagi moodsat ja võimekat allveelaeva, koostöös 
Soomega oli Kroonlinnas pesitsevale Punalaevasti-
kule suletud ka Soome laht, aga oluline puudus oli 
nii õhu- kui tankitõrje vahenditest. Loomulikult oli 
tollal suurimaks nõrkuseks liitlaste puudus. Kui aga 
NATO aluslepingu 5. artikkel vähegi toimib nagu siiani 
paljude tähtsate riigimeeste poolt on pühalikult kinni-
tatud, siis ei ole me seekord vähemalt mitte üksinda. 
Loomulikult ei tähenda see seda, et me ise ei peaks 
valmis ja valvel olema ning vajadusel ka oma kallist 
verd valama igal juhul vastu hakates. Õnneks kehtib 
siiani ka kaitseväe juhataja käskkiri, mis lubab ja lau-
sa kohustab vastuhakkamist ka siis, kui riigiisad jälle 
ennast lonti lasevad ja käed üles tõstavad Siberisse 
või seekord ehk ka lähemale – otse Liiva Hannuse 
juurde – viimiseks.
Üsnagi päevakohastena kõlavad tänaselgi päeval 
ja meie tänastes oludes Soome peaministri ning 
presidendi Svinhufvudi poolt 1930. aasta sügisel 
kommunistide riigipöörde hanke avastamise puhul 
öeldud sõnad: „Head härrad, nüüd me kõik näeme, 
et kõigepealt on vaja kindlustada meie piirid ja alles 
peale seda võime rohkema leiva peale mõelda.“ (ori-
ginaalis: „Hyvät herrat, tässä sen nyt kaikki näemme, 
että ensin on turvattava maamme rajat ja vasta sitten 
leipä levennättävä.“) Kas meie praegustel riigijuhtidel 
on piisavalt tarkust ja tahtmist Eesti Piirivalveametit 
ning sellega ka riigipiiri või kasvõi nn ajutise kontroll-
joone valvamist ja esmast kaitsemist taastada või ei? 
See on tegelikult viimasel ajal palju suhu võetud sõna 
„siseturvalisus“ eesliin ja parim tagatis. 

  R.K.

Viljandi, november 2014
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Kotkas sirutas tiibu Varbola kohal, 
ehk milline näeb välja 
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Novembrikuu esimesel pühapäeval 
kogunesid Tartu kaitseliitlased es-
makordselt eeldatavalt põnevaks 
võrkpalliturniiriks. Kokku oli turniiril 
osalevaid võistkondi üheksa: oma 
võistkonnaga osalesid kõik allük-
sused, maleva staap, naiskodu-
kaitsjad, noorkotkad ja kodutütred. 
Turniiri peakohtunikuks oli rahvus-
vahelise kategooria kohtunik Krist-
jan Vanaveski ja peakorraldajaks 
maleva spordipealik Ivo Voor.
Naisvõistkondade arvestuses oli 
Naiskodukaitse võistkond (Marion 
Ploovits, Tiiu Tõrra, Monika Ris-
tisaar, Kadri Green, Triin Viltrop) 
seekord sunnitud tunnistama Kodu-
tütarde paremust 0:3 (17:25; 16:25; 
27:29) seisuga lõppenud mängus. 
Võitnud võistkonda kuulusid kodu-
tütred Sigrid Lehtme, Kristiina 
Pärna, Kadri-Ann Rosenthal, 
Brita Sander ja naiskodukaitsja 
Kärt Viltrop. Naiskodukaitsjad 
tunnustasid tublisid kodutütreid ja 
lubasid järgmiseks aastaks tublisti 
harjutada ning siis uuesti palliplatsil 
mõõtu võtta. 
Mees- ja segavõistkonnad mängisid 
kahes alagrupis ning alagruppi-
de tulemuste põhjal jõudsid neli 
võistkonda poolfinaalidesse. 3.- 4. 
koha mängus alistas maleva staabi 
meeskond (Johel Aas, Kalle Köhler, 
Veiko Seim, Marek Sakson, Ülo 
Pedel) tulemusega 2:1 (12:15; 15:8; 
15:10) seisuga noorkotkaste mees-
konna (Holger Kullus, Aleksander 
Murre, Veiko Kõiv, Sander Kukk, 
Karl Pleksner, Tõnis Vaher).
Tulises finaalis kohtusid kogu turniiri 
neljakesi mänginud I malevkond 
(Madis Tammeorg, Peeter Niinepuu, 
Rait Birken, Janno Rosenberg) ja 
akadeemiline malevkond (Andres 
Uibo, Erko Jakobson, Toomas Kal-

mus, Marko Luts, Martin Koiduaru, 
Ivo Voor). Kaitseliidu Tartu Maleva 
esimese taastatud iseseisvuse 
aegse võrkpalliturniiri finaalis võttis 
vastaseid tulemusega 2:1 (15:11; 
10:15; 15:10) ja sai enda valdu-
sesse rändkarika akadeemiline 
malevkond.
Päev möödus sportlikult ja meele-
olukalt ning loodetavasti said kõik 
ainult innustust järgnevateks turniiri-
deks juurde. Tartu malevas puhuvad 
üha spordilembelisemad tuuled ja 
tõenäoliselt järgmisel aastal tuleb 
taoline turniir veel tasavägisem ja 
põnevam. 

Triin Viltrop
Kaitseliidu Tartu Maleva 

teavituspealik

Naiskodukaitse esmaabi erialavõistlusKui matemaatikat on vaja õp-
pida selleks, et matemaatika 
seab mõistuse korda, siis 
esmaabi andmise oskuste va-
jalikkuses me ilmselt üldse ei 
kahtle – see on vajalik selleks, 
et meile oluline inimene meie 
kõrval ikka olemas oleks.
Eks ole see ilmselt tähendus-
likki, et käesoleva aasta NKK 
esmaabi erialavõistlus just Vil-
jandimaal toimuma sai. Seda 
pea täpselt 65 aastat peale 
Naiskodukaitse I ülemaalist 
sanitaarlaagrit ja esmaabiõp-
pust, mis 1939. aasta juuni-
kuus Viljandi Maagümnaasiumi 
juures läbi viidi. Kui aastaid 
tagasi peeti selliseid üle-eestilisi 
naiskodukaitsjate kokkusaa-
misi ja esmaabi ühisõppustest 
osavõtmist aktiivseks „kontrre-
volutsiooniliseks tegevuseks“, 
siis tänasel päeval on esmaabi 
õppused saanud naiskodukaits-
jate tegemistes üheks väga 
tavapäraseks ja oluliseks osaks. 
Esmaabi erialavõistluste korral-
damine on toimunud nüüd juba 
traditsiooniliselt NKK esmaabi 
instruktorite eestvedamisel ala-
tes 2008. aastast. Tegemist on 
suurüritusega, kus iga ringkon-
na naiskodukaitsjatest parimad 
esmaabihuvilised omavahel 
üle aasta kokku saavad ja oma 
teadmistes-oskustes mõõtu võ-
tavad ning omavahel kogemusi 
jagavad. On teada, et õnnetusi 
ei saa alati ära hoida, kuid 
me saame teha ennetustööd, 
koguda teadmisi ja käelisi os-
kusi abi andmiseks ootamatutes 
olukordades. Väljaõppes on 
väga oluline osa teoreetiliste 
teadmiste õigel rakendamisel 
erinevates praktilistes situat-
sioonülesannetes.
Käesoleva aasta erialavõist-
luse korraldamine sai alguse 
juba selle aasta veebruarikuus 
eesmärgiga pakkuda osale-

jatele võimalikult palju uusi ja 
arendavaid kogemusi. 10. kuni 
12. oktoobrini Viljandimaal, 
Vana-Võidus, toimunud eri-
alavõistlusel osalesid kõikide 
NKK ringkondade esindus-
võistkonnad. Kokku 15 kolme- 
ja neljaliikmelist võistkonda, 
kellele pakkus konkurentsi ka 
Logistikapataljoni ajateenijatest 
koosnev külalisvõistkond.
Kui tihtipeale on esmaabiõp-
pused pigem teoreetilist laadi, 
siis käesoleva erialavõistlu-
se eesmärgiks oli pakkuda 
osalejatele võimalikult palju 
praktilisi kogemusi. Oma os-
kusi ja teadmisi said osalejad 
näidata nii tsiviil-, pääste- kui 
lahingmeditsiini ülesandeid 
lahendades ning erinevates 
õpitubades osaledes. Abi tuli 
anda põletuste, autoõnnetuse, 
erakorraliste haigusseisundite, 
trauma läbi kannatanute ning 
erinevate lahingsituatsioonide 
korral. Uudse olukorrana tuli 
võistlejatel kannatanud ülesse 
leida pimedas ruumis ning 

18.–19.oktoobril 2014.a. toimus 
Tartumaal Roiul Ageoru laag-
riplatsil Noorte Kotkaste Tartu 
maleva sügislaager. Kokku võt-
tis laagrist sel aastal osa 163 
noorkotkast, nende hulgas tosin 
Tartu ringkonna kodutütart ja 
kümmekond Viru maleva noor-
kotkast. Laagri põhitegevuseks 
olid erinevad harivad ja sport-
likud õppekohad ning töötoad, 
mis olid seotud järgukatseteks 
valmistumise õpetamisega. Noor-
tele räägiti lippudest ja nende 
kasutamisest, õpiti enesekaitset, 
tutvuti noorsoopolitseiniku tööga 
ning sooritati ka kehalisi katseid. 
Laagri ühes põnevaimas kohas 
tutvuti suure metsatöö masinaga 
– harvesteriga – ning tublimad 
said sellega isegi sõita. Igas 
kevad- ja sügislaagris on tradit-
siooniliselt ka selline õppekoht, 
kus noorkotkad õpivad kasutama 
erinevaid tööriistu. Sel korral 
täiendati matkaraja sildasid, 
ehitati telgialuseid ning parandati 
olemasolevaid laagriehitisi. Sü-
gislaagris said oma esimesed tu-
leristsed salgapealike kooli õppu-
rid, kelle ülesandeks oli telgitäie 
noorkotkaste juhendamine ning 
nende ohutuse eest vastutamine. 
Salgapealike kooli õppur Tanel 
Vaher räägib oma kogemustest 
sügislaagris nii: „Telgipealikuna 
tundsin suuremat vastutust, sest 
mõned minu rühma poisid olid 
laagris esimest korda. Salga-
pealike kooli teadmistest oli kasu 
nii noorte motiveerimisel kui ka 
distsiplineerimisel. Kasutasin 
õpitut oskuslikult ning sain oma 
ülesannetega hästi hakkama.“ 

Lisaks isiklikele juhtimiskoge-
mustele annab noorte telgipealike 
tegevus ka maleva juhtkonnale 
tagasisidet selle kohta, mis ta-
semega noormehed on ning kas 
selle baasilt annaks nende oskusi 
veelgi arendada.
Sügislaagri jooksul toimus ka 
Aasta Kotka valimine. Aasta 
Kotkas on tiitel, mis antakse üle 
noorkotkale, kes paistab silma 
oma osavuse, teotahte ja hea 
käitumise poolest. Kokku osales 
võistluses 9 noorkotkast ning 
võrdsuse mõttes ka 1 kodutütar. 
Esmalt tuli kandidaatidel end 
tõestada õppekohtades, kus nad 
pidid tegevustest aktiivselt osa 
võtma. Samuti võis instruktor 
anda võistlejale lahendamiseks 
mõne õppekoha teemaga seotud 
ülesande. Esimese päeva õhtul, 
pärast õhtusööki, toimuski Aasta 
Kotka valimine, mille käigus pidid 
kandidaadid läbima 10 kontroll-
punkti, kus neil tuli lahendada 
erinevaid ülesandeid. Nii tuli pil-
tidelt ära tunda organisatsiooniga 
seotud inimesi, edastada raadio 
teel kodeeritud tekst ning kaaluda 
erinevaid esemeid. Sel aastal 
pälvis igati väljateenitult Aasta 
Kotka tiitli Sillaotsa rühma noor-
kotkas Taavi Traks. Suured tänud 
toreda laagri korraldamise eest 
noorteinstruktor Martin Erstule, 
kaitseliitlastele ja naiskodukaits-
jatele ning vabatahtlikele noorte-
juhtidele!

Sander Kukk
Noorte Kotkaste Tartu 

maleva meediakajastuse eest 
vastutaja 

Tartu maleva 
noorkotkad kogunesid 

sügislaagriks

Tartu maleva parimad võrkpallurid 
on akadeemilises malevkonnas

seetõttu tuli neil kasutusele 
võtta kõik oma meeletajud ning 
väga hea meeskonnatöö oskus. 
Situatsioonülesannete õnnes-
tumise eest tuleb kindlasti kiita 
meie „kannatanuid“, kes oskasid 
oma rolli väga realistlikult välja 
mängida. Ega erialavõistlus ei 
peagi olema ainult võistlemine. 
Iga olukord õpetab midagi uut 
ja avardab silmaringi. Et meie 
esmaabi andjate silmaring ikka 
võimalikult lai oleks, said võist-
lusel osalejad täiendada oma 
teadmisi ja käelisi tegevusi 
õpitubades. Meeleolukaid ela-
musi ning rõõmsaid kilkeid sai 
kuulda-näha veetakistuse ning 
lahingsituatsioonide juures. 
Veidi tõsisemalt pani õnnetuste 
üle mõtlema videoülesanne, 
kus arutleti abi andmist reaalselt 
juhtunud õnnetuses. Füüsilise 
vormi pani proovile ülesanne, 
kus olemasolevatest abiva-
henditest tuli valmistada kan-
deraam ja sellega transportida 
meeskonnaliiget. Kui kõrvalt 
vaadates tundus see ülesanne 

lihtne olevat, siis tegelikult on 
inimese transportimine ikka päris 
tõsine ettevõtmine. Hea, et ei 
olnud vaja seekord kannatanut 
metsast roomates välja tuua.
Nagu ühele võistlusele kohane, 
ei puudunud ka sellel võistlusel 
võimalus oma teadmisi ülesse 
näidata esmaabialaste teadmis-
te testi täitmisel. Mõnele võist-
konnale oli test küll üsna lihtne, 
kuid mõnelgi tuleb ilmselt oma 
teadmisi veel täiendada. Olulisi 
oskusi omandasid kõik osalejad 
žguti, kaelalahase ning termo-
teki kasutamiseks. Lisaks viisid 
meie esmaabi instruktorid Jaana 
Ukkur ja Maret Kommer läbi 
väga huvitavad ja informatiivsed 
õppetunnid lahingus kannatanu 
ja häirekeskuse tegevuste tee-
madel. Kui laupäevane päev 
kulus situatsioonülesannete 
lahendamisele ja laupäeva õhtu 
seltskondlikule ühistegevusele 
koos laulu ning piltide vaata-
misega, siis pühapäevaks oli 
planeeritud erinevate ülesan-
netega võistlusmäng, kus kõik 

võistkonnaliikmed oma panuse 
said anda. Mõõtu tuli võtta elus-
tamisel, stabiilse külili asendi 
andmisel, rõhksideme tegemi-
sel, kannatanu transportimisel 
ja paljudes muudes tegevustes. 
Kasuks tulid kiired jalad ja kiire 
mõtlemine, hea füüsiline vorm 
ning kindlasti kõige olulisema 
osana meeskonna strateegiline 
mõtlemine ja koostöö. 
Kes siis võitis Naiskodukaitse 
käesoleva aasta erialavõistlu-
se? Võitjad olid kindlasti kõik, 
kes sellel võistlusel osalesid. 
Nii võistkondade liikmed, „kan-
natanud“ kui ka meie esmaabi 
instruktorid, kes ülesanded ette 
valmistasid. Esmaabi eriala-
võistluse korraldamine on suur 
ettevõtmine - see on tõsine 
meeskonnatöö, mis õpetab üks-
teist veelgi paremini tundma ja 
teineteisele vajadusel abiks ning 
toeks olema. Erialavõistlusel 
osalemine on samuti suur ette-
võtmine – see on eneseületami-
ne, oma hirmudest üle olemine, 
niigi vähese vaba aja seest aja 
leidmine ja lubadustest kinnipi-
damine. Ikka selleks et ühine 
ettevõtmine kenasti õnnestuks.
Iga võistlus tähendab parima-

test parimate väljaselgitamist. 
Kõik osalejad olid väga tublid 
ja konkurents tihe. NKK 2014. 
aasta erialavõistluse võitjateks 
tuli 185,15 punktiga Pärnumaa, 
teiseks 167,15 punktiga Viru 
ning kolmandaks 161,9 punktiga 
Valga ringkonna võistkonnad. 
Sakala ringkond saavutas sellel 
võistlusel suurepärase neljanda 
koha. Võistluse kestel tekkis 
mitmeid huvitavaid mõtteid ja 
ideid kuidas edasi minna ning 
kuidas veel paremini esmaabi 
õppusi korraldada. Ees on oo-
tamas kaks põnevat ja tegevusi 
täis aastat, et siis uuesti oma-
vaheliseks mõõduvõtmiseks 
kokku saada. Korraldajatena 
täname kõiki esmaabi instrukto-
reid ja oskuslikke „kannatanuid“, 
kes aitasid võistlusülesandeid 
ette valmistada ja läbi viia ning 
võistlusest osavõtjaid. Meie 
eriline tänu ka Logistikapataljoni 
ajateenijatele ja nende ülemale 
väga meeldiva koostöö eest.

Urve Loit
Kaitseliidu esmaabi 

instruktor
rühmaparameedik

NKK Sakala Ringkond



4 November 2014

Tellimisnumber 00911
Toimetus KL Sakala Malev
  Peetrimõisa 71073
  Viljandimaa
Väljaandja Kaitseliidu Sakala Malev
  pealik mjr Ahto Alas,
  lauatel 717 9201, faks 717 9200
Toimetajad Rein Kikas 5331 3274, 
  e-mail: rein.kikas@mail.ee
  Tiina Ott 5855 5092, 717 9217 
  e-mail: tiina.ott@kaitseliit.ee

Trükk OÜ Vali Press, Põltsamaa

Sakala maleva 
sünnipäevalised 
novembrikuul 

Elmar Kivipõld 90
Hans Jürgens 87
Madis Pooland 60
Juhani Rautainen 60
Avo Ostumaa 55
Evelin Lappalainen 45
Kadri Urb 35
Rasmus Meriküll 25

Sõna „kodutütred „ kõlab eri-
liselt. Selles sõnas on rõõmu 
ja päikest, südamlikkust ja 
liikumist. Muidugi me mõis-
tame, et need seosed ei teki 
mitte tähekombinatsioonidest, 
vaid inimestest, kes on selle 
sõna taga. 
Kodutütarde Sakala ringkon-
na Paistu rühma rühmavanem 
Anne Sepik on selle imepära-
se organisatsiooniga seotud 
olnud ligikaudu seitse aastat 
ning julgen väita, et tema 
hing kuulub Kodutütardele. 
Käesoleval aastal pälvis Anne 
Kodutütarde Sakala ringkon-
na parima rühmajuhi staatuse. 
Anne sobib noortejuhiks just 
tänu oma energilisusele ja 
oskusele kõiki kaasata. Ta on 
mitmekesistanud Kodutütarde 
organisatsioonis pakutavaid 
tegevusi ning aidanud noo-
ri välja passiivsest vaatleja 
rollist muutes nad aktiivse-
teks kaasalööjateks. Anne 
eestvedamisel on kohalike 
noorte vaba aeg sisustatud 
isiksust arendavate ja silma-
ringi laiendavate tegevustega. 
Tema poolt ettevalmistatud 
ettevõtmised on olnud alati 
korraldatud väga põhjalikult 
ja noorte huvisid, vajadusi ja 
võimalusi arvestavalt. Ta on 
süstinud oma rühma noor-
tesse teotahet, kasvatanud 

neis hoolivust, õpetanud neid 
armastama oma kodu ja lä-
hedasi ning julgustanud neid 
võitlema raskustega. Tema 
aatelisus ja suhtumine Eestis-
se, kui meie kodumaasse on 
innustanud paljusid temaga 
kokkupuutunud inimesi ning 
oma pühendumusega on 
ta meile kõigile eeskujuks. 
Tema tütar Eleriin on aktiivne 
kodutütar ning poeg Martin 
tarmukas noorkotkas.
Anne Sepikut, kui vabatahtlik-
ku noortejuhti iseloomustavad 
vastutus- ja kohusetunne. 
Ta on alati rahulik, kuid oma 
nõudmistes ja tegevustes, 

kommentaarides ja analüü-
sides põhjalik ja konkreetne. 
Lisaks pühendumusele ja 
energiale on temas ka palju 
hoolivust ja sallivust. Noorte-
juhi töö ei ole kerge, sest ühe 
inimlapse juhtimine õigele 
eluteele ei saagi olla ker-
ge, aga just seda tööd meie 
organisatsiooni noortejuhid 
teevad. Tema rühma kodu-
tütred oskavad näha ka teisi 
enda kõrval. 
Kindlasti on tuhandeid erine-
vaid võimalusi teha väikeseid 
ja suuri heategusid ning on 
tuhandeid inimesi meie seas, 
kes seda igapäevaselt ka 

teevad – Anne Sepik on üks 
nendest. Rõhutamist vää-
rib kindlasti seegi tõsiasi, et 
seda kõike teeb ta oma vaba 
tahte kohaselt ja enda vabast 
ajast. Jõudu ja edu talle! Aga 
loodame, et meil on teisigi 
häid inimesi, kes tahaksid olla 
Anne sarnased ja teha sellist 
kasutoovat tööd Eesti ja oma 
lähedaste hüvanguks. Taga-
sihoidlikkus on küll kindlasti 
üks vooruseid, kuid nagu ütleb 
vanasõna, küünalt ei sobi 
ka vaka all hoida. Mõelgem 
sellele.

Tiina Ott
Noorteinstruktor

Anne Sepik – missioonitundega 
Kodutütarde rühmavanem Rootsi laia levikuga päevaleht Svenska Dagbladet edastas 

Rootsi kaitsepolitsei vastuluure peaanalüütiku Wilhelm Unge 
sõnumi selle kohta, et Venemaa teeb ettevalmistusi sõjaks ja 
esmakordselt pärast külma sõda kujutab Venemaa ohtu Rootsi 
riigi julgeolekule. Pea samal ajal teatas Rootsi kaitseminister 
Karin Enström, et igasugune sõjaline koostöö Venemaaga 
katkestatakse ning on vaja kiirustada Rootsi kaitseväe refor-
mimisega. Ukraina ja Krimmi sündmuste tõttu on tunduvalt 
kasvanud Venemaa luuretegevus Rootsis ja Rootsi kohta. Me 
tõlgendame seda kui ettevalmistust sõjaks ja kui relvastatud 
ohtu Rootsile, ütles härra Unge. Venemaa sõjaväeluure GRU 
on elavdanud oma tegevust Rootsis. Püütakse värvata inimesi 
luuretegevuseks, valmistutakse Rootsi infotehnoloogia süstee-
mide ründamiseks või jälgimiseks. Lisaks on venelased ostnud 
rohkesti Rootsi jaoks tundlike piirkondade kaarte. Eelmisel 
aastal harjutasid Vene pommituslennukid kaks korda Rootsis 
asuvate sihtmärkide ründamist. Lennukite ründelendude 
harjutamine Rootsi vastu on kõige selgem näide sõja etteval-
mistustest. Neid ju tavaliselt ei tehta, kui ei ole kavas tulevikus 
rünnata, väitis kaitsepolitsei pea-analüütik. Kaitseminister 
Enström aga ütles konverentsil „Rahvas ja kaitse“, et Venemaa 
püüab piire muuta vägivallaga. See suurendab piirkondliku 
konflikti ohtu Rootsi lähinaabruses. Minister pidas vajalikuks 
tugevdada Rootsi õhutõrjet ja tellida uusi hävituslennukeid 
Gripen ning ka allveelaevu.

Ka Rootsi on hirmul 
Vene ohu kasvu ees

Arsenal on teatavasti relvade 
või ka tööriistade aga ka teatud 
tegevuste kogum. Lääs suudab 
üsna hästi hinnata Venemaa 
võimekust tava- ja tuuma-
relvastuse osas. Aga kas ka 
muude relvadena kasutatavate 
vahendite osas? Ukrainas, 
Balti mere äärsete riikide lä-
heduses ja ka mujal viimastel 
aegadel toimunud sündmused 
on ilmekalt selgitanud, et tava-
pärasel sõjalisel jõul on Krem-
li arsenalis suhteliselt väike 
osa. Venemaa relvajõudude 
tegelik ülesanne polegi ehk 
mitte niivõrd sõdida, kuivõrd 
provotseerida, hirmutada ja 
alandada. See hõlmab Vene 
lennukite põikeid teiste riikide 
õhuruumi – Soome, Rootsi, 
Eesti – või õrritavalt õhupiiri 
lähedal lendamist nagu seda 
on juhtunud Ameerika Ühend-
riikide, Suurbritannia ja isegi 
Portugali lähistel. Seda näitab 
ka peal- ja allveelaevade luu-
simine ja peituse mängimine 
Läänemere vetes. Venemaa 
korraldab sõjalisi õppusi, kus 
harjutatakse ründetegevust ja 
demonstreeritakse oma uusi 
relvi. Muu hulgas ka valmisole-
kut tuumarelva kasutamiseks. 
Närvide sõja arsenali kuulub 
kindlasti ka majanduslik surve. 
See avaldub kaupade ligipääsu 
tõkestamises Venemaa turule. 
See tekitab majandusraskusi – 
töötust ja alanevat elatustaset 
– ning seeläbi ka sisepoliitilist 
survet Lääne riigijuhtidele, 
kes tunnevad end juba niigi 

närvilistena ja ahistatutena. 
Väga hea relv on kindlasti 
energiakandjad. Suured ener-
geetikaettevõtted läänes hak-
kavad kaeblema, kui valitsus 
ohustab nende kasumit näiteks 
otsustava toetusega Venemaa 
vastastele sanktsioonidele. 
Teoreetiliselt peaksid lääne äri-
mehed tundma muret õigusriigi 
pärast ja pärima venelastelt, 
kuidas on võimalik ajada äri 
riigis, kus seadused ei kehti? 
Praktikas on aga kindlasti vä-
gagi ahvatlev teha äri inimes-
tega, kes pikema aja jooksul 
küll oma riigi ruineerivad, aga 
lühiajaliselt pakuvad ometi 
suure kasu võimalusi. Nii saab 
Venemaa peibutada porgandi-
ga ehk odavate ja usaldusväär-
sete gaasitarnetega näiteks 
Sout¬h Streami torujuhtme 
kaudu „eesleid“ Austrias, Bul-
gaarias, Horvaatias, Itaalias, 
Serbias, Sloveenias ja Ungaris, 
kes küünitavad oma mokad 
meelsasti maitsva porgandi 
suunas, taipamata, et hinnaks 
on nende endi rakendamine 
Venemaa kaariku ette. Tasub 
aga ärritada Kremlit ja seninegi 
torujuhe võib hakata tühjusest 
kõmisema nagu äsja kogesid 
Poola ja Slovakkia. Tõsi, on 
olemas ka teisi gaasitarnijaid 
ja alternatiivseid energiaalli-
kaid. Kuid neil on oma hind: 
töökohtade kadu, suurem kulu 
ja alguses võib-olla ka väiksem 
usaldusväärsus. Eesti kodani-
kud-valijad on ehk sellega kui 
riikliku julgeoleku eest tasutava 

hinnaga nõus. Kuid paljud rah-
vad Euroopas ei ole seda mitte. 
Korruptsioon on üsna tulus viis 
soodustada nn. „õigete“, ehk 
Venemaale kasulike otsuste 
langetamist, olgu tegu ener-
geetikaga või millega tahes. 
Miks tungida kellelegi kallale, 
kui võib rahastada erakondi, 
kes avalikult või varjatult tee-
vad sinu tahtmist, või pakkuda 
tulutoovaid töökohti ametist 
lahkunud poliitikutele nagu 
Saksamaa endine kantsler või 
Soome endine peaminister? 
Raha võib pakkuda samuti aja-
kirjanikele, mõttekodadele ja 
vabaühendustele, kes toetavad 
selle eest või vahel niisamagi, 
naiivsest rumalusest Venemaa 
eesmärke. Lõpptulemusena 
muutub aga üldine avalik elu. 
Need, kes astuvad Venemaa 
vastu, tunnevad end üksiku 
ja vaesena. Kes aga kenasti 
lõõritavad Kremli laulu, need 
õitsevad. Luureteenistuste 
kaudu tegutseb Kreml käsikäes 
organiseeritud kuritegevusega 
nagu näiteks Bulgaarias. Kui 
hankida endale mõjuvõimsa 
kohaliku maffia toetus, on 
Venemaa vastased veelgi 
enam hirmul. Julgeolekuasu-
tuste, kes üritavad võidelda 
organiseeritud kuritegevusega, 
ründamine annab väga võimsa 
sõnumi – nagu näitab ilmekalt 
Eston Kohvri röövimine. Küber-
sõjas on kasulikeks abilisteks 
kuritegelikud häkkerid, kor-
raldagu nad lihtsakoelisi, aga 
laiaulatuslikke rünnakuid, nagu 

nägime Eestis 2007. aastal, või 
keerukamaid, valitsusside hal-
vamisele suunatud rünnakuid, 
millega oleme kokku puutunud 
Ukrainas ja Gruusias. Rohkeid 
võimalusi pakub psühholoo-
giline sõda, näiteks kunstliku 
finantspaanika tekitamine Bul-
gaarias. Hästi toimivad muidugi 
ka vanamoelised jaga-ja-valit-
se-diplomaatilised etteasted. 
Kreml annab läänele mõista, 
et on abimeheks Lähis-Idas, 
juhul, kui saab vabad käed 
Ukrainas. Isegi kui midagi sel-
list tegelikult ei toimu, mõjub 
see laastavalt Ida-Euroopa 
liitlaste moraalile. Kogu eelpool 
loetletud arsenali seob ühte 
Venemaa propagandamasin 
oma tõeliselt vapustava eita-
mise, mitmetimõistetavuse, 
silmakirjalikkuse ja «agata-
misega». Peamine sõnum on 
nende poolt selge: lähedased 
suhted Venemaaga on palju 
paremad kui sõltumine nõr-
gast ja dekadentlikust läänest. 
Üksikuna võttes pole ükski 
neist relvadest võidukas. Kuid 
kogumina, hübriidselt, on nad 
ometi väga mõjusad. Iseasi, 
kui kaua Venemaa ressursid 
ja sisepoliitiline olukord seda 
välja kannatab? Kas Vene-
maast saab kordades suurem 
Põhja-Korea? Venemaa peab 
hübriidsõda. Lääs aga ei ole 
veel valmis hübriidkaitseks. Ja 
selles osas on ka Eestilt veel 
paljugi õppida. Aga võib-olla on 
kasulik selliseid õppetükke aru-
tada koos NATO partneritega?

Venemaa hübriidarsenal

Kaitseressursside Ameti and-
metel jättis sel sügisel ajatee-
nistusse minemata ligemale 
70 kutsealust, kelle suhtes 
ka väärteomenetluse algatati. 
Arvuliselt teeb see ligikaudu 
5,7 %, ehk igast sajast pea 6 
poissi hiilis kõrvale. «Põhju-
sed on tavaliselt väga erine-

vad - ootamatud terviserikked 
või muud taolist,» ütles BN-
Sile Kaitseressursside Ameti 
pressiesindaja. Mitteilmunud 
kutsealustega töö jätkub. Kait-
seressursside Amet kutsub 
nad välja, kuulab ära ning al-
gatab väärteo menetluse. Iga 
juhtumit analüüsitakse eraldi, 

sest mitteilmumise põhjused 
võivad olla erinevad. Oktoob-
rikuul asus aasta kolmanda ja 
ühtlasi viimase kutsumisega 
ajateenistusse 1202 kutse-
alust, kusjuures vabatahtli-
kult tuli ajateenistusse üle 
38 protsendi kutsealustest. 
Vabatahtlikud on need noor-

mehed, kes ise tundsid huvi 
ajateenistusse mineku vastu 
ja said seeläbi enamuses ise 
valida teenistusse astumise 
aja ja ka teenistuskoha - üksu-
se. Järgmine ajateenistusse 
kutsumine on 2015. aasta 
teisel nädalal.

Ajateenistusse jättis minemata ligi 70 kutsealust

30. oktoobril avaldas ajaleht Postimees Venemaa sotsiaaluu-
ringute keskuse VtSIOM küsitluse, milliseid riike peavad vene-
lased oma kodumaa vaenlasteks ja milliseid riike sõpradeks, 
tulemused. Küsitlus näitas, et venelaste silmis on Venemaa 
kõige tähtsamad liitlased Hiina, Valgevene ja Kasahstan, 
edastab Itar-Tass. Vähem kui üks protsent pidas USA-d 
Venemaa jaoks sõbralikuks riigiks. Seevastu 73 protsenti on 
veendunud, et USA on Venemaa suurim vaenlane. Lisaks 
USAle on venelaste silmis Venemaa vaenlased ka Ukraina 
(32 protsenti vastanutest) ning Euroopa Liidu riigid, eelkõige 
Saksamaa (10 protsenti vastanutest). Venelased ei suhtu ka 
Itaaliasse, Prantsusmaasse ja Jaapanisse kuigi soosivalt. Vaid 
üks protsent peab neid Venemaa sõbraks. Küsitluse kohaselt 
arvavad venelased, et lääne meedia püüab president Vladimir 
Putini ja Venemaa mainet kahjustada. 82 protsenti arvas, et 
lääneriigid tahavad Venemaa kokku varisemist. 87 protsenti 
arvas, et Vene valitsuse vastased rünnakud lääne meedias 
nõrgendavad Venemaa olukorda rahvusvahelises plaanis. 
Küsitlusele vastas 1600 inimest Venemaa 42 piirkonnast. 
Küsitluse tulemused näitavad ilmekalt, et propagandistlik 
ajupesu on Venemaal väga kõrge efektiivsusega, mis omakor-
da annab alust väita, et keskmise haridusega ja võib-olla ka 
pisut haritumagi vene kodaniku mõtlemise ja analüüsi võime 
on pea olematu. Silma-kõrvaarstidel pole sellel maal midagi 
teha, sest kui tahetakse ainult kuulda ja nähaksegi ainult seda, 
mida kuuldakse, siis ei aita prillid ega kontaktläätsed. Küürakat 
parandab ainult haud. 

Mis riik on Venemaa 
suurim vaenlane?


