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TALLINNA MALEV: MIS TOIMUS EELMISEL AASTAL JA MIS
OOTAB EES AASTAL 2018
Toomas Väli
kolonelleitnant
malevapealik

Üritan alljärgnevalt Tallinna maleva kaitseliitlaste jaoks võtta kokku möödunud aasta.
Tuleb taaskord alustada sellest, et Tallinna malev on suurim KLi malev. Meil on seisuga detsember 2017
nimekirjas 2800 tegevliiget. Koos au- ja toetajaliikmetega on meid pea 3000 inimest. See teeb väikese
„rügemendi“ jao kaitseliitlasi. Olles arvukaim malev, teeme konkurentsitult ka kõige suuremaid
õppuseid KL-is. Ja väljaõppekava on väga intensiivne. Aastas on võib-olla kolm nädalavahetust, kus
meie malevas sõjalist väljaõpet ei toimu, reeglina juuli keskpaiku ja jõulude ajal. 2017. aastal toimus
Tallinna malevas 651 üritust, millest sõjalist väljaõpet viidi läbi 366-l korral.
Õnneks aitab jagunemine võitlejate, võimaldajate ja võimendajate vahel maleva tegevväelastel ja
ametnikel siiski pingele vastu panna ja ellu jääda. Kui kõik 2800 kaitseliitlast osaleksid õppustes, nagu
seda teevad ca 1000 aktiivselt sõjalises väljaõppes osalevat malevlast, … siis paraku tuleks tegevväelasi
ja ametnikke ilmselt juurde kloonida. Sest 2800 aktiivse kaitseliitlase väljaõppe organiseerimisel ja
tagamisel „kuluksid“ nad lihtsalt ära. Loodan, et KLi arenguvisioonis märgitud struktuurireform
sisaldab endas ka lisaressursside eraldamist. Seda eelkõige tegevväelaste ja ametnike lisaridade näol
koosseisutabelis. Ja eelkõige Tallinna maleva sarnastele suurtele „rügementidele“.
2017. aastat saab laias laastus kirjeldada nelja olulise märksõna abil. Enamik tegevusi oli loomulikult
seotud sõjalisi väljaõppega, kuid muidugi olime aktiivsed ka mujal. Näitena võib siinkohal tuua kasvõi
teletorni perepäeva või osalemise Harju maakaitsepäeval. Siinkohal eriline tänu malevkondadele ja
üksikkompaniidele, kes levitavad „pehmet jõudu“.
Siiras tänu kaitseliitlastele, kes leiavad aega koolilastele varustuse näitamiseks, aitavad Tallinna
linnavalitsusel jõulukuuskedest tuleskulptuure laduda, korraldavad Nõmme rabajooksu jne.
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Esimene suurem märksõna on KEVADTORM.
See oli Tallinna maleva üksustele viimase 2-3
tegevusaasta küpsuseksamiks. Kõik see, mida oli
tehtud HUNT 2014 - 2016 õppustel ja 2016. aasta
juhtkonna RÕKil, pandi nüüd proovile. Tallinna
malev pani Põhja Maakaitseringkonna (Põhja
MKR) lahingugruppi (Põhja LGr) neli kompaniid,
mis kõik olid mehitatud ca 85-87%.
See on märkimisväärne, sest kutsed saadeti ju
sajale protsendile inimestest, mitte 150 protsendile
isikkoosseisust. Põhja LGr (Tallinna, Harju ja
Rapla kaitseliitlased) täitis eeskujulikult püstitatud
ülesanded 1. JVBr koosseisus Virumaal.
Pisut küll ka kaitseliitlaslikult ummamuudu, kuid
lõppkokkuvõttes saadi positiivne hinne. Seega ei
ole viimase kolme aasta „higi, vaev ja pisarad“
asjata valatud. Põhja LGr võib uhkust tunda.
Loomulikult oli allüksusi, kes said kõvasti
„paugutada“ ja oli allüksusi, kes said vähem
„paugutada“. Eks sündmuste käiku mõjutas ka
õppuse mängukeskus.
Ega
vastaspoole
hoolsalt
harjutatud
helikopteridessant saa ju ebaõnnestuda. Enne selle
maandumist tuleb sama lagendiku servas
positsioonidel olnud kergejalaväekompanii ära
liigutada … see võib meele mõruks muuta küll. Nii
LGr staabil, kes oli kompanii oma lahinguplaanis
õigele kohale positsioonidele pannud, kui ka

kompaniil, kes sealt kõrgemate jõudude käsul ära
liigutati. Kuid minule kui maleva pealikule oli
lahinguülesande täitmise kõrval märgilise
tähtsusega see, et kõik kaitseliitlased, kes koos
varustusega õppusele läksid, tulid sealt õppuselt ka
tervena ja oma kila-kolaga tagasi.
Kui üle 1000 võitleja maastikul koos pea 70 ühiku
tehnikaga nädal aega ringi müttab, siis võib
väsimusest ka eksida.
Jah, eks oli jala väljaväänamisi, marrastusi, mõni
auto vajas mudast väljatirimist jms, kuid
huumoriga öeldes: tüütu teenistuslike juurdluste
karikas läks seekord Tallinna maleva staabist
mööda. Nii hoida!

Teiseks märksõnaks on õppus HUNT.
Kui seni on HUNT-õppus olnud Põhja LGr-i
allüksuste kontrollõppuseks, kus „menüüs“
tavapärased lahinguliigid, nagu viivitus, kaitse ja
rünnak, ja õppus on toimunud veteranipäeva
paiku, siis seekord oli tegemist rahvusvahelise
sadamakaitse õppusega (HARPOTEX). Juunis
tegutsesid Mereväebaasi ümbruses, baasi sees ja
Tallinna lahel
Ühendriikide Marylandi
Rahvuskaardi instruktorid, Taani Kodukaitse
laevad, jalaväerühmad Lätist, Leedust ja Soomest;
Eesti merevägi (EML Ugandi), PPA laevad ja
alused, PPA Põhja prefektuuri abipolitseinikud ja
patrullid ja Eesti kaitsetööstus.

Õhupilti Põhja ringkonna staapi edastas Threod
oma UAV võimekusega ning logistilisi vedusid
Kalevi kergejalaväe kompaniile tehti MILREM
UGV-ga. Meremuuseumist laenatud kaatriga olid
väljas ka Tallinna merenoorkotkad. Samaaegselt
tegutsesid ka Harju maleva kergejalaväe- ja
merevaatlusüksused Paldiskis ja Harjumaal.
Õppuse tipphetkel, 10.06.2017, oli mul Tallinna
maleva pealikuna au juhtida 800 kaitseliitlase ja
liitlase tegevust nii maal, merel kui ka õhus.
Täpina I peal: õppuse käigus maabusid kaks
kompaniid Naissaarele, kus võideldi edukalt
„vastase“ luuregruppide vastu. Selle planeerimine
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ja elluviimine tekitas maleva staabiülemale major
Neeme Kaarnale kindlasti hulganisti halle
juuksekarvu ja kadunud närvirakke. Kuid kõik
läks imeliselt. Tagasi toodi kõik sinna
transporditud 200 kaitseliitlast ja liitlast. Hilisõhtul
„kaaperdati“ Tallinna lahel ka PPA lipulaev
„Kindral Kurvits“. Tegelikult palus maleva
tagalapealik ltn Eglit Uke piirivalvelaevadel
teeninud tüürimehena keset lahte Naissaare
maabumist julgestanud „Kindral Kurvitsa“
kaptenil Naissaare sadama reidil ankrusse jääda.
Seejärel transporditi sadamast kõigega, mis
turvaliselt ujus, kaks kompaniid „Kindral
Kurvitsa“ pardale. Loomulikult korraldati see
„mereoperatsioon“
kõiki
veeohutusreegleid
järgides, aga igaks juhuks valasin õppuse esimese
päeva hommikul Neptunile merevette sortsu head
konjakit („Larsen“ VSOP) ja
operatsiooni
lõppedes sai merejumal ka pisut suurema suutäie.

Väga tähendusrikas oli mulle maleva pealikuna
Tallinna maleva mereallüksuste sooritus.
Meredivisjoni liikmed eesotsas pealiku ltn Oliver
Raaliga moodustasid suure osas Mereväe
operatiivstaabist,
nad
panid
välja
viis
merevaatlusmeeskonda ja neli väikealust.
Rannakaitse Üksikrühm (RaKRü) ltn Ahto
Kuuseoki karmi käe all patrullis sadama
akvatooriumis kõigi merekommete kohaselt
ristitud kaatriga „Vikerlane“ ja mereväe tuukrite
RIB-paadiga ning tagas ka Mereväebaasi
siseperimeetri ohutuse.
Lisaks kõigele olid RaKRü liikmed „sebinud“ ka
Rootsi lipu all seilava, kuid tsiviilregistris oleva
Combat Boat 90 tüüpi aluse. Tänu siinkohal lpn
Andres Järvele ja ltn Sven Pedarule. Ma ei oska
ennustada, mida kaitseliitlased järgmiseks korraks
Tallinna maleva õppusele „sebivad“, kuid ilmselt
on see midagi suurt ja võimsat.

Kolmandaks märksõnaks on METSATÖLL.
Kõik algas sellest, et vabatahtliku teavituspealiku
rms Sigrid Hartmani kaudu tulid malevapealiku
jutule Tapal asuva eFP pataljoni esindajad.
Brittide küsimus oli lihtne: kas Tallinna malev
saaks toetada filmiklipi tegemist, mis näitaks Eesti
ja NATO üksuste omavahelist koostööd. Idee
tundus ahvatlev. Ühel kaunil septembripäeval
leidsingi ennast mitte maleva pealiku, vaid
muusikavideo produtsendi rollist. Režissööri
leidsime Toompea malevkonnast, kus leitnant
Ilmar Raagil ei olnud septembris ühtegi suuremat
filmiprojekti
käsil.
Lisaks
Sidepataljoni
kaamerameeskonnale osalesid filmivõtetel Balti
meediakooli tudengid.
Loomulikult kõige tähtsam: oli vaja leida raha, sest
ega sarnast hullumeelset ideed ei olnud mitte ühegi
üksuse eelarve excelisse sisestatud. Õnneks leiti
vajalik raha KLi ülema kindralmajor Meelis Kiili
toetusel nii KLi enda kui ka KV ja
kaitseministeeriumi eelarvest. Tallinna malevale
jäi seejärel ainult statistide leidmise, maastikul
ringivedamise ja kontserdi korraldamise rõõm.

Lisaks „Metsatöllu“ liikmetele (tuhat tänu neile
siinkohal) olid kaasatud Ida Üksikkompanii
lahingupioneerid ja siderühma võitlejad. RaKRü
ajas
taaskord
sellel
navigatsioonihooajal
„Vikerlase“ mere peale glisseerima.
Tulemuseks on kaks muusikavideot: esimene, mis
suunatud rohkem eFP pataljoni võimekuste
demonstreerimisele, ja teine KL propageerimisele.
Pärast võtteperioodi tundsin, et ilmselt ei ole
midagi, mida Tallinna maleva kaitseliitlased ei
suudaks ette võtta. Järgmiseks siis mõni
mängufilm, „Ümera jõel“ näiteks?
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Neljandaks märksõnaks on detsembris toimunud valmidusõppus ja sellele järgnenud linnalahingu
õppus PÕHJATÄHT.

Esmalt seetõttu, et kuigi eelmisel aastal osales
maleva
staap
õppusel
n-ö
kõrgema
juhtimistasandina (HICON), siis sellel aastal
„disainisid“
Põhja
Maakaitseringkonna
reservväelased reservkolonelleitnant Leo Kunnase
juhtimisel nii õppuse stsenaariumi ja tegevuste
ajajada (nn MEL-MIL loetelu) kui ka koostasid
operatsioonikäsu.
Teiseks: peale seda kui valmidusõppus, mille
fookuses oli objektikaitse, kasvas loogiliselt edasi
konventsionaalseks lahingutegevuseks linnas,
hõlmas see manööver suurt osa Põhja-Tallinnast.
Varasematel aastatel on manööverdatud ja
„paugutatud“ pigem piiratud ja kummituslikel
aladel (Balti manufaktuur) või linna ääres
(Lennujaama julgestusoperatsioon). Loomulikult
ei oleks saanud seda õppust läbi viia ilma Tallinna
linna ja Põhja Prefektuuri toeta. Tänusõnad neile
siinkohal!

mobilisatsioonijaoskonna delegatsioon. Lisaks
kõigele nimetatule tegi Tallinna malev veel palju
suuri tegusid. Näiteks planeerisime ja viisime läbi
koostöös PPA-ga kaks päris-operatsiooni, kus
täies relvis ja terava laskemoonaga Tallinna, Harju
ja Rapla maleva kaitseliitlased toetasid PPA-d
Tallinna lennujaama julgestamisel Ühendriikide
asepresidendi visiidi ja Eesti ELi tippkohtumise
ajal.

Kolmandaks ei ole ette tulnud seda, et õppusel
osalenud allüksuse ülem helistab nädal pärast
õppust maleva pealikule ja tänab. Tänab hästi
korraldatud õppuse eest! See oli meeldiv.
Neljandaks: kui KLÜ reeglina külastab kõiki
suuremaid õppuseid ja vähemalt üks KLPSi
osakonna ülem (endine Tallinna maleva
tagalapealik) teeb sedasama, siis esmakordselt tuli
ringkondlikku õppust hindama ka KVPSi

Osalesime 1. JVBr staapide väljaõppetsüklis,
tegime „vastast“ mitmel Kaitseväe õppusel,
viisime
läbi
sissi-instruktorite
kursuse,
korraldasime kaks sõduribaasoskuse kursust,
erialakursuseid,
võitsime
KL/KV
laskemeistrivõistlused, Põhja ÜK võistkond võitis
nii Utria dessandi kui ka Pitka luurevõistluse,
osalesime teistel regionaalsetel ja rahvusvahelistel
õppustel jne.

Mis ees ootab?
2018. aastaks on Tallinna maleval ainult üks
märksõna: SIIL. Kogu riigi mastaabis on
Kaitseliidul
kui
vabatahtlikul
riigikaitseorganisatsioonil üksainus eesmärk:
näidata nii sise- kui ka välisriiklikult, et me oleme
tegelikult ka olemas.
On paraku veel kõhklejaid, kes küsivad, et
numbrid on suured … aga kas te ikka olete
kindlad, et KLi mitteaktiivsed liikmed on üldse
olemas?

See on pisut selline Gogoli „Surnud hingede“
tüüpi mõtlemine. Aga mehed ja naised - tulemegi
siis nüüd välja!
Ilmugu ka need, kes on võib-olla viimased kümme
aastat ainult liikmemaksu tasunud ja oma üksuse
aastakoosolekul osalenud.

Korra 100. aasta jooksul võiks ju kõik
kaitseliitlased korraga teenistusse tulla!
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Põhja LGr-i kuuluvate kompaniide isikkoosseis on
juba
kutsed
reservõppekogunemisele
Toetusväejuhatuselt tähitud postiga saanud. Kõik
Tallinna maleva tegevliikmed saavad samuti kutse
õppusele.

Toetaja- ja auliikmeid seaduse järgi õppusele
kahjuks kutsuda ei saa, kuid kui kaitseliitlane tuleb
oma malevkonda ja tahab oma põhiseaduslikku
kohust - kaitsta riiki - täita, egas kedagi ukselt
tagasi ei saadeta.

Mis siis 04.05.2018 toimuma hakkab?

Lahingugrupi allüksused formeerivad ennast nii,
nagu nad seda alati on teinud: esitavad oma
ettekanded ja isikkoosseisu nimekirjad LGr-i
ülemale ja siirduvad kompaniidena koondumispaiknemisaladele,
kus
valmistuvad
„lahinguülesande“ täitmisele. Üritan maleva

pealiku ja ringkonna ülemana anda Põhja LGr-ile
ülesande, mis on huvitav ja väljakutseid pakkuv.
Ilmselt on see muidugi lihtne manööverskeem:
taktikaline rännak, rünnak linnatingimustes
„strateegilise“ objekti julgestamiseks. Kuid nagu
teame, on lihtsad asjad sageli kõige keerulisemad.

**********************************************************************************
Rahuaja (RA) malevkondade ja üksikkompaniide
tegevliikmed tulevad 04.05.2018 neile vastava
käsuga määratud kogunemiskohta. Tavaliselt on
see koht oma malevkonna/üksikkompanii
„kodus“. Näiteks Nõmme malevkond: loomulikult
kogunevad
nõmmekad
Plangu
4;
Ida
Üksikkompanii aga oma „koju“, kus nende
legendaarne sularahakarp, Narva maanteele.
Läbinud julgeolekuaheliku, kohtub kaitseliitlane

oma „kodus“ üksuse pealiku, juhatuse liikmete ja
personalipealikuga. Maleva juhtkond kontrollib
saabunud kaitseliitlaste andmeid (sh ilmselt
kuuleb ka lauset „Ai-ai-ai, teil on liikmemaks
tasumata!“), teeb suunatud pakkumisi (näiteks
võimalus teenida 120 mm miinipilduja patareis
vms) või, kui tegemist on kaitseväe
tegevväelasega, surutakse kätt ja kaitseliitlane
läheb täitma oma muid riiklikke ülesandeid.

**********************************************************************************

Need, kes võetakse teenistusse, läbivad
meditsiinikontrolli,
neile
viiakse
läbi
koosseisutabelis
ettenähtud
relvaväljaõpe
(reeglina on selleks AK-4) ja neist formeeritakse
täiendavaid sisekaitseüksuseid, mida kasutatakse
õppuse ajal objektide julgestamiseks Tallinnas.

Need kaitseliitlased, kes on juba määratud
sisekaitse allüksuste koosseisu (näiteks Toompea
malevkonna kaitseministeeriumi rühm), lähevad
pärast andmete kontrolli otse määratud objektile.
Oluline on meeles pidada:

KÕIK TALLINNA MALEVA KAITSELIITLASED
PEAVAD 04.05.2018 FORMEERIMISPUNKTIDESSE KOHALE
TULEMA!
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See, kas ollakse teenistuses ühe, kaks või koguni kolm päeva, otsustatakse koha peal. Otsus saab olema
ratsionaalne: lähtub kaitseliitlaste eelnevast taustast (kui SBK on läbimata, siis ilmselt ei saa üksuses
relvaga teenida), kaitseliitlaste enda motiveeritusest ja võimalustest. Kui samal nädalavahetusel on
ämma 80-aastane juubel, on tema valikuvõimalused piiratumad.
Kui me oleme SIILi läbinud nii, et midagi ei lähe katki (sh inimesed on õnnelikud ja komplektsed) ega
kao ära, mööduks aasta teine pool täiendväljaõppe tähe all.
Uue KV ja KLi laskeväljaõppe-eeskirjas sätestatud
laskeoskustestid tuleb ära teha. Kuna see pole enam
klassikalise tiirulaskmine, vaid taktikaline laskmine,
tuleb enne testile minekut teha usinasti kuiva trenni.
Malevapealikuna kasutaksin aasta teist poolt ka
tegevväelaste ja ametnike täiendväljaõppeks.
Keda on võimalik täiendkoolitusele saata, selle ka
saadame. Ja teen ka ise trenni. Lubasin laskeoskustesti
nr 3 läbi teha M-14 vintpüssiga ja osaleda Tallinna
maleva laskevõistlustel. Selleks tuleb teha kuiva trenni
ja drilli, muidu võib häbisse jääda. Harju maavalitsuse
karikavõistlusel 2017. aastal kaotasin kolmanda koha võitjale 0,4 punktiga … see asi vajab 2018.
korrigeerimist.

SOOVIN KÕIGILE TALLINNA MALEVA KAITSELIITLASTELE
JAKSU, EDU JA VASTUPIDAMIST! EES ON SUUREPÄRANE AASTA.
TEEME KÕIKE, KUID OHUTUS EELKÕIGE!
**************************************************************
Eestis on 4 maakaitseringkonda: Põhja, Kirde, Lõuna ja Lääne. Iga maakaitseringkonna pealt
moodustatakse 1 Lahingugrupp. Põhja maakaitseringkonnas moodustatakse Lahingrupp, siis Tallinna,
Harju ja Rapla maleva baasil. Igal malevale on Kaitseliidu ülem pannud ülesandeks välja õpetada SA
kiirreageerimis allüksused, mis oleks valmis tegutsema kriisi või sõjaajal. Kas manöövrina iseseisvalt
või koostöös jalaväebrigaadiga. Lahingugrupil on reeglina 3-4 manööver allüksust, staabi- ja
tagalakompanii ja miinipildujapatarei. Iga malev korraldab ise oma SA allüksuste väljaõpet. Lisaks
viivad malevad läbi väljaõpet maakaitseallüksustele.
Põhja lahingugrupi staabi tuumik moodustatakse Tallinna, Harju ja Rapla maleva ning Kaitseliidu kooli
tegevväelastest, lisaks toetavad ka reservväelastest Kaitseliitlased kes on määratud staabi koosseisu.
Lahingugrupi staabi väljaõpet korraldab staabiülem ja koostöös 1. jalaväebrigaadiga. 2017 sügisel viidi
läbi staabi väljaõpe, milleks oli lahingugrupi käsu otsuse vastuvõtmis protsessi harjutamine. 2018
kevadel on plaanis korraldada 2 samasugust harjutust staabile.
Staabi ja allüksuste küpsuseksam tuleb õppusel SIIL 2018. Iga okas loeb, kõik 2018 SIILile!
Neeme Kaarna
major
Tallinna maleva staabiülem
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Hoidke oma meeled avatud, see aitab julgeolekule palju kaasa.
Jaanuari keskpaigas täitub mul kaks aastat praegusel ametikohal. Selle ajaga olen näinud, et Kaitseliit ja
Kaitsevägi on hoolimata suurtest ühistest eesmärkidest ikkagi väga erinevad. Üks teema, mis on
suhteliselt sarnane, on aga julgeolek.
Esimese infolehe jaoks tahan oma artiklis rääkida
julgeolekust natuke üldisemalt, et tekiks arusaam,
mida see asi endast kujutab.

Julgeoleku eripära võrreldes muude
tegevustega on see, et julgeolek või selle
puudumine on alati reaalne.

Olenemata tegevusest, õppuse stsenaariumist vms.
Väljaõppe käigus kasutatakse tihti kõikvõimalikke
imitatsioonivahendeid ja vastast, kelle pihta
paukpadrunitega lastakse, imiteerivad tegelikult
omad kaitseliitlased või kaitseväelased, kellel on
lihtsalt kollased või punased lindid küljes. Kui aga
oma varustus või relvastus avalikus ruumis laokile
jäetakse ja midagi ära varastatakse, on see vargus
reaalne.

**********************************************************************************
Definitsioone on julgeoleku kohta väga palju, aga
üks lihtsamaid on see, et julgeolek on olukord, kus
ohud puuduvad ja riskid on maandatud.
Loomulikult
on
võimatu
saavutada
sajaprotsendilist
julgeolekut,
kuid
õigete
meetmete kasutamisega saab ohud ja riskid viia
niivõrd madalale tasemele, et nende realiseerumise
tõenäosus on nullilähedane. Kui ümber Kaitseliidu
linnaku panna kõrgem ja tugevam aed ning sinna

aia peale ka okastraat, on sellest aiast raskem üle
ronida. Need julgeolekumeetmed vähendavadki
riski. Kui me lisame linnaku julgeolekule veel
videovalve, liikumisandurid ning relvastatud
mehitatud valve, on selle heidutav mõju niivõrd
suur, et ainuüksi meetmetest arusaamine
summutab mõtte sinna objektile vargile minna.
Aga ära iial ütle „iial“.

**********************************************************************************
Julgeoleku kõige suuremaks riskifaktoriks mälukaartidel. Ja kui ka see pildistamise võimalus
ära piirata, on alati olemas võimalus, et info
on inimene.
Ükskõik, kui kõrged on aiad, ükskõik, kui pikad on viiakse välja kellegi ajus ja seda ei ole võimalik
paroolid, ükskõik, kui palju on kaameraid ja takistada. Peas välja viidud info saab edastada kas
valvureid – ikka võib leiduda kurjategijaid, (kuri)tahtlikult (rääkides raha eest välja, et nägid
salajast paberit, kus on kirjas, et Kaitseliidu
suudavad kõigest mööda minna.
Herman Simm kasutas väidetavalt dokumentide salajases tankibrigaadis on 500 tanki Leopold 5)
fotografeerimist ja edastas infot filmirullidel ja või ka hooletusest, mis toob mind teise julgeoleku
definitsiooni juurde.

JULGEOLEK ON DISTSIPLIIN – KUI KÕIK INIMESED PEAVAD
TÄPSELT KINNI KÕIKIDEST REEGLITEST, VÄHENDAB SEE
OLULISELT RISKE JA OHTE.
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Seega on oluline, et kõik kaitseliitlased peavad kinni kehtestatud reeglitest ning mõistavad ka seda,
et nendele teadmiseks usaldatud teenistuslik informatsioon ei ole ei kõrtsis ega sotsiaalmeedias
jagamiseks. Siinkohal tuleb loomulikult vahet teha sisemisel informatsioonil ja sellel, mida me jagame,
et tutvustada oma tegemisi ning värvata uusi liikmeid. Kui te ei tea, kas asjast võib rääkida või mitte,
siis pigem ärge rääkige. Ajakirjanikud ja muud uudishimulikud isikud suunake Kaitseliidu Peastaabi
avalike suhete osakonda.
**********************************************************************************
Jätkates usalduse teemat, siis Kaitseliidu
kodukorras on punkt, mis näeb ette, et iga
Kaitseliidu liikmeks soovija avaldusel peab olema
kahe kaitseliitlase soovitus. Kõigile kandidaatidele
tehakse
küll
kerge
taustakontroll
(nt
karistusregistri
andmete
kontroll),
kuid
andmebaasid ei näita, milline on liikmekandidaat
inimesena. Seda saavad teha ainult inimesed, kes
kandidaati teavad ja tunnevad. Kaitseliit peab oma

liikmete soovitusi usaldama ja seetõttu on ka
oluline, et soovitusi ei antaks liialt kergekäeliselt.
Kui te tunnete inimest liialt vähe või ainult
ühekülgselt või palub teie sõber oma tuttavale teie
soovitust, kuna kandidaadil lihtsalt pole rohkem
kaitseliitastest tuttavaid kui üks, siis enne oma
allkirja panekut tehke ise väike taustakontroll.

Miks ma seda teemat oluliseks pean? Ette on
tulnud juhtumeid, kus soovitusi antakse inimest
piisavalt tundmata. Põgusal ja ühekülgsel
kokkupuutel igati toreda inimesega ei teata
näiteks, et tema tegevuses, kasvõi näiteks
sotsiaalmeedia kontol olevates postitustes, võib
leiduda infot, mis on vastupidine Kaitseliidu
põhimõtetele, väärtustele, eesmärkidele ja
vaadetele. Kui ma olen sellisel juhtumite korral
soovitaja tähelepanu juhtinud infole, mis minu

hinnangul näitab, et isik ei sobi Kaitseliitu, on
soovitajate reaktsioon olnud alati sarnane – sellist
infot nad isiku kohta ei teadnud ja seda teada
saanuna ei soovi nad enam toetada isiku astumist
Kaitseliidu liikmeks. KL kodukord ütleb, et
„Avaldusele alla kirjutades võtab soovitaja endale
moraalse vastutuse, et Kaitseliitu astuda soovija on
korralik, Eesti riigile ustav ja austab Kaitseliidu
põhimõtteid.“ Suhtuge sellesse vastutusse alati
tõsiselt!

**********************************************************************************
Artikli lõppu tahan lisada veel mõned lühemad
mõtted. Tulekul on SIIL 2018. Enne seda ja selle
käigus harjutatakse kindlasti ka teavitamist.
Ennetavalt kontrollige, et te teate, millistelt
telefoninumbritelt teavitust oodata ja salvestage
need numbrid. Ja teiseks veenduge, et nii maleva
staabil kui ka teie teavitajal on ikka teie õige
telefoninumber. Paljudel teist võib juhtuda, et te
magate teavituse maha just selle toimumise hetkel.
See on täiesti normaalne, kui te teete samal ajal

mingit lärmakat tööd või on telefoni aku lihtsalt
tühjaks saanud. Aga kui te avastate, et teil on
teavitussõnum või vastamata kõne teavitajalt,
andke tagasiside kohe, kui olete seda märganud.
Olgu see siis kaks tundi või kaks päeva hiljem.

Teavitamise korral helistage alati tagasi
olenemata selle märkamise ajast!
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Kui märkate seoses Kaitseliidu tegevusega mingeid rikkumisi, jälgimist, kahtlaseid vahejuhtumeid,
õõnestustegevust, vargust, korruptsiooni vms kahtlast, andke sellest alati ja viivitamata teada. Kas läbi
käsuliini või objektide valvurite minule või otse e-posti aadressile kl.julgeolek@kaitseliit.ee.
Edastage info julgeolekule ka siis, kui see infokild
tundub teile tühise ja väiksena, sest seal, kuhu
jookseb kokku kogu info, tuleb suur pilt kokku just
väikestest kildudest, mille märkamiseks ei saa
julgeoleku valdkonna inimesed alati igal pool
kohal olla.
Kui ka üks pealtnäha täiesti usutav
seeneline/marjuline käib omale loodussaaduseid

otsimas Keskpolügoonil, Nursipalus, Männikul ja
Kikeperal ja ta tuvastatakse alati sama auto numbri
järgi, siis keskselt saadakse kokku pilt, et
tõenäoliselt pole siiski tegemist tavalise
seenelisega. Aga kes vormikandjatest poleks siis
metsas tsiviilisikuid ja -autosid näinud?

Ärge unustage ka mõistet „strateegiline kapral“, kus (Iraagi ja Afganistani näitel) ühe sõduri mõtlematu
tegu võib muuta kohalike inimeste meelsust sedavõrd, et see mõjutab kogu sõjalist operatsiooni riigi või
regiooni ulatuses.

Tanel Kurisoo
kapten
Ringkonna luure- ja julgeolekuohvitser

JULGEOLEK ON KÕIKJAL MEIE ÜMBER.
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VÄLJAÕPE TALLINNA MALEVAS
Aasta 2017 oli väga teguderohke, mille käigus
astus nii Tallinna malev, Põhja Lahingugrupp kui
ka Põhja Maakaitseringkond suure sammu edasi.
Õppused näitasid meile selgelt, millised
edasiminekud on toimunud ning tulid välja
kitsaskohad, millele peame tähelepanu pöörama.
2017. aasta viis meie koostöö partneritega uuele
tasemele ning leidsime uusi koostööpartnereid nii
siseriiklikult kui –väljastpoolt.

Koostööd peame parandama kindlasti ka sel ja
järgmisel aastal, sest meile seatud ülesanded ei ole
juba
mitu
aastat
kooskõlas
maleva
kaadrikaitseväelaste komplekteeritusega ega ka
täidetavad ainult oma maleva jõududega.
Õppused- ja väljaõpe Politsei- ja Piirivalveametiga
ning Mereväega jätkuvad ning moodustavad
märkimisväärse osa sisejulgeolekut ja rannakaitset
tagavate üksuste väljaõppest.

Meie lahinguvõime on paranenud
oluliselt, samuti suudame toetada
siseriiklikke partnereid märkimisväärselt
professionaalsemalt kui veel mõned
aastad tagasi.

Rahvusvahelise koostöö osas jätkame tihedat
koostööd Soomega, samuti osaleme õppustel ja
väljaõppel Leedu, Läti, USA ja Taani partneritega.

Paranenud on selgelt Ringkondlik koostöö ning
mitmed kursused ja õppused korraldatakse
koostööna Harju ja Rapla malevaga.

Kuigi õppuse peafookus on suunatud Lõunasse,
sooritab Põhja LGr harjumuspäraselt manöövreid,
mille maht ja ulatus on teistele veel püüdmatu.

2018. aasta üheks märksõnaks on kindlasti õppus
„Siil 2018“.

Üldine väljaõppe korraldus
Kaitseliiduga liitujal, kes astub tegevliikmeks,
tuleb läbida sõdurioskuste baaskursus (SOK).
Kokku kestab see 12-15 nädalavahetust ning selle
jooksul omandatakse teadmised, mis võimaldavad
liitumist LGr- või sisejulgeolekut tagava
allüksusega.
2018. aastal viiakse Põhja MKR-s läbi kolm
(SOK) kursust. Esimene alustas jaanuaris ning
viiakse läbi Harju maleva poolt ning teine alustab
veebruaris ning viiakse läbi Toompea malevkonna
poolt (Tallinna malev), kolmas alustab augustis ja
viiakse läbi Tallinna maleva poolt.
Väljaõppes on võimalik osaleda ka liikmetel,
kellel ei ole SOK veel läbitud, kuid läbimine ning
SA ametikohale määramine annab aluse relva ja
varustuse saamiseks.

Laskeväljaõpet korraldavad peamiselt malevad
ning laskurrühm Männiku lasketiirus. Seal on
võimalik sooritada relvaeksamid, mis annavad
aluse relva soetamiseks ja laskmistel osalemiseks.
Lahinglaskmistel osalemiseks tuleb läbida SOK,
mille käigus sooritatakse TEST 3, mis on
tingimuseks lahinglaskmistel osavõtmiseks.
Kõik LIK (laskeinstruktori kursuse) läbinud
peavad sooritama TEST 3 Kaitseliidu kooli
läbiviidavatel laskmistel, et omandada õigused
laskmiste läbiviimiseks 2017. aastal jõustunud
laskeväljaõppe-eeskirja järgi.
Esimesel poolaastal on lubatud läbi viia laskmisi
vanema laskeväljaõppe-eeskirja järgi.
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Erialakursused
Tallinna malev viib läbi mitmed erialakursused, täpne kursuste arv ehk kursuse korraldamine ka teisel
poolaastal sõltub vajadusest, mis selgub registreerimisel.

ERIALAKURSUSTEST
VIIAKSE 2018. AASTAL
LÄBI:
Kuulipilduri erialakursus (2)
Tankitõrjuja erialakursus
Raskekuulipilduri kursus
(Browning)
40mm rauaaluse
granaadiheitja õpe (2)
Tüübikoolitused
sõidukijuhtidele
Side erialakursus
Pioneeri A ja B-kat. kursused
(3)

Esimene poolaasta on väljaõppe osalt suunatud suurõppuse tegevuste harjutamisele ning
teine poolaasta laskmistele ning lahingvalmiduse hoidmisele/tõstmisele.
**********************************************************************************
LGr allüksuste juhtivkoosseisud (vabatahtlikud KÜ-d, RÜ-d) osalevad esimesel poolaastal sõjalises
väljaõppes vähemalt 6 nädalavahetust (juhtimisõpe, TOM, väljaõppe läbiviimine, laskeharjutuste
läbiviimine), lisaks õppus Siil. Kompaniid viivad läbi väljaõpet kompanii õppe-nädalavahetustena,
põhifookusega rühm kompanii koosseisus.
**********************************************************************************
Põhja LGr staap osaleb 1. JvBr väljaõppetsüklis staabikoolitustel 4 nädalat aastas, millele lisandub
nädalavahetuse staabikoolitused vabatahtlikele (3-4 nädalavahetust).
**********************************************************************************
Põhja MKR staap osaleb KL Peastaabi käsul veel mitmel ringkondlikul staabiõppusel.
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Sügisel toimuvad lahinglaskmised, mille käigus lasevad kõik erialarühmad ja erialarelvad.
2017. aastal suutsime vältida vigastusi ja tervisekahjustusi, see kõneleb meie inimeste tarkusest ning
ülemate ja läbiviijate professionaalsusest, seda tuleb hoida ning ohutustehnika on igal õppusel ja
harjutusel esmatähtis!
Arvestades meie väljaõppeürituste mahtu ja tihedust (2017 aastal oli üle 300 sõjalise väljaõppeürituse),
tuleb väljaõppe läbiviijatel juhinduda täpselt maleva kehtestatud reeglitest ja vormidest, ajalised
muudatused üksuste kalendris ei ole aktsepteeritavad.

ME OLEME KÕIGIST TEISTEST ÜLE AINULT SEETÕTTU, ET ANNAME
ENDAST 100% JA ME OLEME TEISTEST ÜLE NII KAUA, KUNI ME ANNAME
ENDAST 100%
Kõik ei pea jooksma granaadiheitjaga metsas, me vajame väljaõppe efektiivseks läbiviimiseks inimesi,
kes toetaksid formeerimist, julgestaksid tegevusi, osaleks hindajatena, vahekohtunikena või mehitaksid
postid ja võimaldaksid allüksustel õpet läbi viia.
Oktoobri kuus toimuvad maleval laskmised Kaitseväe Keskpolügoonil, seal tuleb mehitada seitse
julgestusposti 24/7, selleks on hädavajalik, et passiivsed liikmed osaleksid – võimaldajatena!
Võtke ühendust maleva väljaõppe sektsiooniga või oma malevkonnaga ja täpsustage üle oma kontaktid
ning andke teada, et olete valmis toetama – see on suur panus väljaõppele!

TARGALT EDASI!

Meelis Tasa
Kapten
Põhja MKR operatiivohvitser
Tallinna maleva S3/S7 ülema ülesannetes
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SÕDURIOSKUSTE BAASKURSUS
Sõdurioskuste
baaskursusel
omandavad
malevlased sõduri baasteadmised ja oskused
Kaitseliidu ülesannete täitmiseks.
Kursuse läbivateks teemadeks on individuaalsete
sõdurioskuste
arendamine,
ohutuseeskirja,
vormikandmise,
keskkonnakaitse
ja
enesedistsipliini järgimine, arendamine ja jätkuv
kasutamine.
Baaskursuse jooksul viiakse läbi:














määrustike tutvustamine ja riviõpe, kus
kaitseliitlane tutvub tema kohustuste ja
korrektse liikumisega rivis;
lahingumeditsiiniõpe, kus tutvustatakse
hügieeniprintsiipe, elustamise põhitõdesid,
traumahaigete
käsitsemist
ja
lahingstressiga toime tulemist;
tagalaõpe, mis keskendub kõiksugu
varustusele
ja
selle
korrektsele
hooldamisele;
relva- ja laskeõpe, mille käigus õpitakse
ning harjutatakse erinevaid relvi ohutult ja
efektiivselt kasutama;
välioskusteõpe, mis hõlmab endas
varustuse
pakkimist,
toitumist,
maskeerimist, vahemaade määramist,
laagrirutiini;
taktikalise vastase õpe, kus tutvustatakse
üksikvõitleja ja jao edasiliikumisviise,
struktuure ja relvastust;
pioneeriõpe, mis keskendub laskepesade
ning lõhkevate ja mittelõhkevate tõkete
rajamise põhimõtete tutvustamisele.

Lisaks toimub erinevaid sidepidamisviise ja
vahendeid tutvustav sideõpe ja kaardi lugemisele
ning kasutamisele keskenduv sõjatopograafia.
Kõik kursusel omandatud teadmised paneb
tegevliige
proovile
kontrollharjutusena
lõpprännaku näol.

Sõdurioskuste baaskursus ja seal
omandatud teadmised annavad aluse jao
ning rühma tegevuse edukaks toimimiseks.

Kursus
on
kohustuslik
maleva
tegevliikmetele, kes pole läbinud
baaskursust (SBK) Kaitseväes.

uutele
sõduri

Samuti võivad kursusel osaleda tegevliikmed, kes
soovivad oma üksiksõduri teadmisi ja oskusi
uuendada või meelde tuletada.

Järgmine Tallinna maleva sõdurioskuste baaskursus algab 2018. aasta augustis.
SOK-ile registreerimise info saab malevlane oma malevkonnast.
*********************************************************************************
5. aprillil 2018 toimus 2017/2018 sõdurioskuste baaskursuse lõpetanute lõpurivistus. SOK-i lõpetanud
22 malevlast pälvisid maleva pealiku, kursuse ülema ja kursuse vanema kiidusõnad. Võitlejad on saanud
sisutiheda väljaõppe, kus kursuse ülema kapten Mihkel Kosti ja kursuse vanema veebel Viktor Ivanovi
juhtimisel seoti 2017. aasta augustist alates kokkuvõttena 200 tunni jooksul teoreetilised teadmised
praktiliste harjutustega.
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2017/2018 Sõdurioskuste baaskursuse (SOK) lõpetanud malevlased, maleva pealik kol-ltn Toomas Väli, kursuse ülem kpt
Mihkel Kost ja kursuse vanem vbl Viktor Ivanov.

SOK-i emotsioonid läbi kursuslaste pilgu:
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Oluline info tagalalt
1. Varustuse väljastamine – eelduseks allüksuse õppekoosseisu nimekirjas olemine. ROHELISED
allüksustele KV poolt ettenähtud digivarustus, teistele vastavalt olemasolevatele võimalustele. Ladu on
avatud igal päeval, neljapäeval kuni 18:00. Varustuse saamiseks esitatakse läbi allüksuse ülema taotlus
koos suurusnumbritega, ladu kontrollib saadaoleva varustuse olemasolu ja annab tagasiside (väldib nn
tühja laos käimist, kui soovitud varustuse elemente või suuruseid laos ei ole).
2. Rivi- ja majandussõidukite kasutamine - oma allüksuse sõidukitega Plangu väravast väljumiseks
tuleb esitada vajadus koondtaotluses koos väljaõppedokumentidega. Sama ka kehtib ka
majandussõidukite kasutamisega. Vabade majandussõidukite puudumisel otsustatakse staabi tasandil
prioriteedid tellijate vahel või tehakse otsus sõidukulude hüvitamiseks majanduskulude aruande põhjal.
Teiste allüksuste sõidukite kasutamise lepivad allüksuste ülemad kokku omavahel. Kõik sõidud
fikseeritakse sõidupäevikus (enne sõidu algust kantakse päevikusse kuupäev, kellaaeg, marsruut,
loetavalt juhi nimi ja allkiri).
3. Sõidukite tankimine – tankimiseks kasutavad allüksused oma allüksusele väljastatud kütusekaarti.
Iga tankimine fikseeritakse sõidupäevikus ning kütusekviitung jäetakse kas päeviku vahele või
allüksusega kokkulepitud asukohta. Kviitungile märgitakse kindlasti sõiduki reg.nr ja üritus.
4. Sõidukite rikked – tehnilistest riketest peab info jõudma maleva transpordiohvitserile võimalikult
kiiresti, samuti tuleb need fikseerida sõidukis olevas nn rohelises raamatus. Avariide korral tuleb
esimesel võimalusel sellest teavitada maleva korrapidajat. Allüksuste ülemad vastutavad oma sõidukite
seisukorra pideva eest, võimalike puuduste korral tuleb sellest teavitada maleva transpordiohvitseri
(laupäeva hommikul on hilja hakata masinaid sama päeva õppuse tarbeks remontima).
5. Relvastus – detailne jutt olemas maleva kodulehel oluliste viidete all.
6. Sõidukite parkimine – erasõidukid pargitakse Plangu territooriumi kõrval asuvale endise viljakuivati
alale, ligipääs Maxima poe tagant. Väike jalgvärav on lukust lahti, sealtkaudu saab hõlpsalt pääslahoone
juurde. Erasõidukitega Plangu territooriumile sõitmine ja parkimine tuleb kooskõlastada maleva
tagalaülemaga.
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Oluline info sidelt
Kaitsevägi ja Kaitseliit hangivad Põhja
maakaitseringkonna
lahingugrupile
ja
sisekaitseüksustele
ettenähtud
infoja
kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) vahendid
kaitseministeeriumi eraldatud eelarvest.

Erandkorras on lubatud IKT-vahendeid rentida ja
teenuseid sisse osta, finantseerides neid omatulust.
Peale juhatuse otsuse peavad kõik IKT kulutused
malevas olema kooskõlastatud side (S6) ülema
või sidespetsialistiga.

Kõik hangitud IKT-vahendid on üksustele
väljastatud. Väljaõppeks puudu olevat varustust
võib laenata teistelt üksustelt. Laenamiseks peab
varustust taotlema vahendeid omava üksuse
kompanii- ja rühmaülematelt.

S6 kontrollib, et IKT-vahendite ja sideteenuste
kasutamine oleks tõhus, seaduslik ja võimaluse
korral kaetud hankelepingutega. IKT-teenused on
KL-is tsentraliseeritud. Malevas koordineerivad
neid S6 ülem ja sidespetsialist.

**********************************************************************************
Üks näide [ät]kaitseliit.ee meilikonto taotlemise kohta:
1. Vabatahtlik vajab [at]kaitseliit.ee meilikontot ja pöördub enda rühmaülema poole, kes omakorda
kooskõlastab selle kompaniiülemaga.
2. Kompaniiülem esitab taotluse S6 ülemale. Taotlusesse tuleb märkida teenuse kasutaja ees- ja
perekonnanimi, isikukood (vajalik parooli krüpteerimiseks), isiklik meiliaadress ja põhjendus.
NB! Paroolide krüpteerimiseks peavad ID-kaardi sertifikaadid olema uuendatud.
3. S6 pöördub KL-i IT-toe poole.
4. IT-tugi loob kontod ja edastab paroolid krüpteeritult vabatahtlikele.
5. Kui parool on ununenud, siis pöördub vabatahtlik iseseisvalt KL-i IT-toe poole meiliaadressil
kl.kasutajatugi[ät]kaitseliit.ee või telefonil 717 9999. Algseadistatud parool edastatakse
krüpteeritult meilile.
**********************************************************************************
Meilidest rääkides on paslik puudutada ka
infoturbe
teemat.
Mõnele
Kaitseliidu
meiliaadressile saadetakse e-posti kasutajanimesid
ja paroole õngitsevaid kirju. Kirja saatja üritab

ennast esitleda e-posti administraatorina, esinedes
näiteks nime all Email ADMIN. Kirjas sisalduv
link viitab õngitsuslehele, mis näeb välja nagu eposti kontole sisselogimise leht.

Infoturbe alal saab igaüks ennast täiendada lehel https://blog.ria.ee/, kus käsitletakse teemasid alates
kaheastmelisest autentimisest ja lõpetades krüptorahade kaevandamisega.

KAHTLASTEST KIRJADEST PALUME TEATADA AADRESSIL
INFOTURVE[ÄT]KAITSELIIT.EE
JA KIRJADES SISALDUVATELE LINKIDELE VÕI MANUSTELE
MITTE VAJUTADA.
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EV100
24. veebruaril tähistas Tallinna malev Eesti Vabariigi 100-ndat sünnipäeva ning osales auväärt EV100
paraadil kahe malevkonnaga. Paraadil osalesid:
1. KAITSELIIDU TALLINNA MALEVA AKADEEMILINE MALEVKOND
1 lipp, 1 rühm
Akadeemilise malevkonna pealikuks on alates
2013. a juulist nooremleitnant Gert Kaju.

nende valvata antud – antud juhul malevkonna
lippu.

Akadeemilise malevkonna „vormiks“ paraadil oli
soliidne tsiviilrõivastus - tume ülikond ja mantel,
akadeemiliste organisatsioonide värvilindid, peas
kanti oma organisatsiooni tekleid või ülikoolide
tekleid. Selle eesmärgiks on näidata järgmist:

Üle õla kantud värvilint on jäänuk mõõgavööst –
mõõka kui vaba mehe tunnust võisid keskajal
kanda ainult kaks seisust: aadlikud ja üliõpilased.
Õppustel ja väljaõppel käiakse siiski välivormis.

Riigikaitse on oluline erinevatele
eluvaldkondade esindajatele ning see ei
ole ainult tegevteenistuses olevate
kaitseväelaste ülesanne!
Paraadil osales üksuse ülem, liputoimkond
(lipusaatjad)
ning
rühmaülem
rapiiriga.
Paraadiüksuse ülem, lippur, lipu saatjad ning
rühmaülem kandsid šärpesid (üle rinna ulatuv lai
värvilint) ning rapiire. Rapiiride eesmärk on
näidata, et nende omanikud kaitsevad seda, mis on

Liputoimkonna moodustasid lippur seersant Tõnu
Koppel (Eesti Üliõpilasseltsi Põhjala liige),
esimene lipu saatja korp! Revelia vilistlane
kolonel-leitnant Toomas Väli, kes on ühtlasi ka
Kaitseliidu Tallinna maleva pealik ja teise lipu
saatja korp Ugala vilistlane kapral Margus Vinkel.
Malevkonna rühma juhib korp! Vironia vilistlane
Tarmo Loorand (nooremleitnant), kes on tegev
eraettevõtluses.
Kõik paraadil osalevad Akadeemilise malevkonna
liikmed kuuluvad Kaitseliidu nn rohelisse
struktuuri ning annavad kevadel oma panuse, et
SIILI okkad oleksid võimalikult tihedad.

2. KAITSELIIDU TALLINNA MALEVA STAABI- JA TAGALAKOMPANII
1 lipp, 2 rühma
Staabi- ja tagalakompanii kompaniiülem on
kapten Aart Nõmm, kes on tegutsenud Kaitseliidus
üle paarikümne aasta ning on Nõmme malevkonna
liige. Staabi- ja tagalakompanii koosneb kuuest
rühmast

luurerühm
staabikaitserühm,
tankitõrjeraketirühm,
pioneerirühm,
siderühm
tagalarühm

ning
vastutab
Põhja
maakaitseringkonna
lahingugrupi juhtimistoetuse, teenindustoetuse ja
lahinguvõime tagamise eest.
Lippuriks EV100 paraadil oli nooremveebel
Toomas Aarna (tagalarühm). Rühmaülemateks nltn Indrek Eiche (pioneerirühma ja ühtlasi ka
rahuaegse Ida kompanii, mis on ajaloolise Ida
malevkonna mantlipärija, ülem) ja lipnik Tiit
Kriiska (tagalarühma ülem).
Kompanii on viimase kolme aasta jooksul
osalenud rohkem kui üheksal pataljoni taseme
õppusel
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Vabariigi aastapäeva paraad 24. veebruaril 2018 Vabaduse väljakul.

Vabariigi aastapäeva paraadi peaproov 23. veebruaril 2018 Vabaduse väljakul.
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Staabi- ja tagalakompanii. Tallinna maleva lippur nooremveebel Toomas Aarna.

Staabi- ja tagalakompanii. Rühmaülem lipnik Tiit Kriiska.
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Staabi- ja tagalakompanii. Rühmaülem nooremleitnant Indrek Eiche.

Akadeemiline malevkond. Malevkonna pealik nooremleitnant Gert Kaju.
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Kaitseliidu Tallinna maleva Männiku lasketiir
Lasketiiru kompleksi kuulub lisaks 2,9 hektarit
riigikaitsemaad, kus saab läbi viia erinevaid
õppeid ja harjutusi, nii kaitseliitlastele,
naiskodukaitsjatele,
noorkotkastele,
kodutütardele, kui ka riigikaitseõpilastele.

Tallinna Malevale kuuluv Männiku lasketiir
võimaldab lisaks erinevate laskevõistluste
võõrustamisele harjutada Kaitseliidu liikmetel
erinevaid laskedistsipliine ning seeläbi treenida
välja arvestatavate oskustega võitlejad. Samuti
kasutavad lasketiiru laialdasi võimalusi piirivalve,
politsei ja kaitsevägi ning eesti tipplaskurid
lasketreeninguteks. Männiku lasketiirus asub ka
Eesti Laskurliidu peakontor.
Algsest 300 meetri lasketiirust on saanud
kompleks, kus on 9 tiiruosa 200 laskekohaga.
Laskekaugused on 5 meetrist 300 meetrini.
On nii sisetiirud, osaliselt sisetiirud ja välistiirud:
- 10 m lasketiir õhkrelvad – 6 rada
- 9 m taktikaala – 2 rada
- 25 m püstolitiir – 47 rada
(30väikekaliiber+15täiskaliiber+2 õpperada)
- 50 m v/k lasketiir – 34 rada
- 50 m v/k finaaltiir – 10 rada
- 50 m tiiruosa -- 64 rada
- 50 m lasketiir liikuvate sihtmärkidega – 2 rada
- 100 m t/k lasketiir – 23 rada (15+8)
- 300 m t/k lasketiir – 12 rada

Tiirus on ruumi erinevateks tegevusteks,
koosolekuteks,
erinevateks
õpeteks
ja
relvaeksamiteks, laskmine on iseenesest mõistetav
ja seda nii praktilise laskmisena, jahipraktilisena,
õhkrelvadest, tulirelvadest (lahing ja sportrelvad)
kui ka erinevate simulaatorite kaasabil. Peale
tiirude on kompleksis õppeklass, ööbimisvõimalus
rühma suurusele üksusele.
Tiiru kasutusaktiivsus alates 1999 aasta mõnest
tuhandest käesoleva 25000’ni on olnud üsnagi
okkaline teekond. Selle tarbeks on tiirus tehtud
sisuliselt lakkamatult parendustöid. Kaasa aidanud
väga paljud kaitseliitlased oma vabatahtliku tööga,
tiiru sõbrad oma väiksemate ja suuremate
panustega,
Kaitseliit,
kaitseministeerium
Vabariigi valitsus. Jõudumööda on tiiru sisustatud
elektroonsete sihtmärkidega, juurde on tehtud
laskepaiku, avardatud võimalusi erinevate
laskehajutuste harrastamiseks ja muudetud tiiru
ohutumas. Viimane punkt puudutab just tiiru
taustvalli tagust küla, mis saladuslikel asjaoludel
rajati sinna 2000. aasta paiku.
Tiiru peavad oma koduks lisaks nii mõnelegi
allüksusele ka laskesportlased, siin treenivad Eesti
parimad laskurid. See on ainus tiir, kus on
võimalik 300m distantsil treeninguid läbi viia
vastavalt ISSF määrustele. Anžela Voronova
nimel on 2013. aastal maailmameistrivõistlustel
Osijekis Horvaatias 300 m laskmises kolmest
asendist lastud maailmarekord 586 silma. Siiani
pole veel tema tulemust ületatud. Eesti laskurid
Ljudmila Kortšagina, Anžela Voronova, Valeria
Morozenko, Jelena Potaševa ja Tuuli Kübarsepp
on võitnud Euroopa ja Maailmameistrivõistlustelt
300m-l kokku 1 kuld- ja 6 pronksmedalit. Neid
treenib Männiku tiirus Ain Muru, kes on ise
püstitanud mitmeid Eesti rekordeid.

24
võistkondlikku ja 3 individuaalset medalit
(2 kuld-, 3 hõbe- ja 1 pronksmedal) Euroopa
meistrivõistlustelt. KL MäLK liikmeskonda
kuulub praegu 273 liiget, kellest 66 on tulnud Eesti
meistriks ja üle saja liikme on saavutanud teist ja
kolmandat kohta.)

Foto: EKV meistrivõistlused lahingurelvadest laskmises 2017

Tallinna maleva võistkond on võitnud igal aastal
korraldatud kaitseväe meistrivõistlused, samuti
enamuse aastatel Kaitseliidu karika- ja
meistrivõistlused.

Tiiru tuleviku kohalt ei julge veel väga sõna võtta,
kuid loodetavasti on järgmisel aastal tiirus
laskmine
kohati
häiritud
mõningaste
rekonstrueerimistööde tõttu, mis suurendab
ohutust, annab juurde uusi võimalusi ja loob
paremad eeldused laskeväljaõppe täimiseks ja
relvakultuuri arendamiseks.

Männiku lasketiirus treenivad samuti ka
Kaitseliidu Laskespordiklubi MäLK (Männiku
Laskur Klubi) laskurid, kelle liikmed on
erinevatest malevatest. Samuti on siin mugav
treeninglaagreid korraldada. KL MäLK on igal
aastal läbi viinud 4 noorte laskelaagrit, millest 2
Harju ja Tallinna maleva noortele, 1 üle
Kaitseliidu ja 1 rahvusvaheline (Läti ja Leedu).
Igas laagris osaleb umbes 30 õppurit.
2017. aastal on Männiku lasketiirus korraldatud
riigikaitsetundide laskeväljaõpet 793-le õpilasele.
Ka seal on KL MäLK abiks olnud. Kaitseliidu
Laskespordiklubi MäLK (KL MäLK) loodi
2001.aasta lõpus. Erinevatel võistlustel alustati
osalemist 2002.aastal. Esimesel aastal saavutati
Eesti meistrivõistlustelt 11 kuld, 7 hõbe ja 5
pronksmedalit. Alates 2013.aastast hakkas klubi
saama iga-aastast Kaitseliidu toetust, mille järel
tõusis laskurite meisterlikkus märgatavalt.
2014.aastal oli saagiks 37 kuld-, 32 hõbe- ja 33
pronksmedalit. 2016.aastal olid samad näitajad 43,
45 ja 46 medalit. Noorte medalite arvestuses
spordikoolide seas oli KL MäLK III kohal.
Siiani on kokku Eesti meistrivõistlustelt võidetud
349 kuld-, 313 hõbe- ja 311 pronksmedalit.
2012.aastal ühinesid klubiga ka IPSC laskurid.
Nende aastate jooksul on nad saavutanud 3

Tiiru tüürib Aavo Pekri, instruktoriks on Karin
Muru ja osavaks remondimeheks on Rudolf
Ankipov, kes kõik muuhulgas on ka arvestatavad
laskurid.
Laskmas saab käia vastavalt hinnakirjas märgitud
hindadele. Kaitseliitlased ja KL laskespordiklubi
MäLK liikmed saavad Kaitseliidu Männiku
lasketiirus
laskespordiga
tegeleda
tasuta.
Nädala sees võib õues pauku teha 9.00-19.00.
Nädalavahetusel 10.00-18.00.
Sisetiirusid kitsendus ei puuduta.
Võta ühendust ja tule laskma!
E-post: tallinn.lasketiir@kaitseliit.ee
Tel: +372 604 1494; 5322 6129
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Maleva embleemist
Igal üksusel on oma unikaalne ajalugu,
mida demonstreeritakse lipul, vapil,
üksuse embleemidel ja rinnamärkidel.
On sümboleid, mida on lubatud kõigi
bürokraatiareeglite järgi kanda, näiteks võib olla
metsa vahel liikuval üksusel küljes mitmeid
poolametlikke või kunagisi ajaloolisi embleeme.
Sageli kandub sümbolitega kaasa ka mingi suuline
pärimus, mida kunagi statuutidesse kirja pandud ei
ole, ent mida kõik õigeks peavad ja teavad. Näiteks
kui Tallinna maleva kaitseliitlane vaatab lippu ja
seal on üksuse asutamise kuupäevaks 21. 06. 1925,
teab ta ometi, et Tallinnas ja Harjus asutati
Kaitseliit kui üksus 11. 11. 1918. See, et kindral
Laidoner mingil põhjusel 17. 12. 1924 Kaitseliidu
esimese põhikirja § 19 nimetab Harjut Tallinnast
eraldi - ega see siis tegelikku ajalugu muuda.
Vanad ja uued sümbolid on sageli omavahel
põimunud. Näitena siin Tallinna maleva must
barett.
Barett on Tallinna
maleval
võrreldes
teiste KLi malevatega
unikaalne.
Selle
kandmise
õiguse
sätestas KLi ülem 22.
02. 1992 oma otsusega.
Miks just must? Väga lihtne. Suuline traditsioon
räägib, kuidas KLi algusaegadel ehitati
organisatsiooni üles selle baasil, mida suudeti NLi
relvajõududelt kas üle võtta, osta sularaha eest või
„laenata“. Nii oli ka meie baretiga.
Kolonelleitnandid Leo Kunnas ja Hillar Tint (tollal
leitnandid) olid need, kes Erika tänaval asunud
Nõukogude merejalaväe roodust ostsid esimesed
baretid (u 60-70 tk) ja vormikomplektid. Bareti
hind olnud aprillis 1991 40 rubla ja
vormikomplektil 200 rubla.
1992. aasta hüperinflatsiooniga tõusid hinnad
muidugi lakke. Sellest ajast peale ongi baretti
uhkusega kantud. Pisut on täpsustatud reegleid

ehk seadustatud tavaõiguse kombeid. Musta
baretti on 29. 09. 2011 maleva juhatuse otsusel
õigus kanda nendel kaitseliitlastel, kes on läbinud
SBK, teeninud malevas aktiivselt vähemalt kolm
aastat, sooritanud positiivselt laskeoskustesti oma
relvaga. Samuti võivad maleva juhatuse otsusel
kanda baretti toetajaliikmed, kes on vähemalt viis
aastat maleva arengusse panustanud. Kuid bareti
soetab igaüks endiselt ise. Nii nagu aastal 1991.
Tallinna maleval on olemas ka baretimärk.

Eestiaegsest mütsimärgist inspireeritud kolme
vapileopardi sinise sõõri sees kanti juba
1990ndatel – tõsi, sageli koos sini-must-valge
kokardiga.
Baretimärgi uut
versiooni, mis on
pea samasugune
nagu 1930ndate
õlakumärk, ei ole
veel de jure
seadustatud, aga
siin see on:
Tallinna malevas
kantakse embleeme vastavalt vormikandmise
eeskirjale. Paremal käisel on maleva embleem
(KLi põhjakotkas koos poolkaare-kujulise tekstiga
„Tallinn“) ja vasakul käisel malevkonna või
üksikkompanii embleem. Muidugi on alati ka
„separatiste“, kes ajaloolisele mälule tuginedes
asju pisut omamoodi teevad (näiteks Nõmme
malevkond), kuid malevapealikuna vaatan sellele
heatahtliku huumoriga.
Võttes arvesse näiteks ka kaitseliitlaste sõja-aja
paigutust, võib lõpuks tekkida juurde veel ka
kolmas embleem: SA-üksuse embleem. Kui me
räägime Põhja Maakaitseringkonnast või Põhja
Lahingugrupist, võiks tulevikus kaaluda 20082014 eksisteerinud Põhja Maakaitseringkonna
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sümboolika kasutuselevõttu. Jah, ilmselt oleks
vaja takjakinnist nii paremal kui ka vasakul käel
seejärel suurendada?

suurendamisel väga teraliseks. Seega lähtuti ühest
põhimõttest: vajadusel olemasolevat embleemi
lihtsustada.

Kaitse Kodu veergudel (nr 8, 2016, lk 40-45) on
juba räägitud KLi sümboolika ühtlustamise
vajadusest. Uued embleemikujundused on
lähtunud ajaloolistest sümbolitest. Mõne malevaga
läks eriti lihtsalt: Harju malev oma Tallinna
väikese vapiga ei taju ilmselt erilist vahet vanal või
uuel embleemil.

Jällegi Harju maleva näitel: midagi lihtsustada eriti
ei ole. Mõnel teisel maleval, kus kotkad või
vapileopardid, on aga tööd piisavalt.

Osa KLi malevate jaoks aga polnud see just kerge
protsess. Eriti kui malevat näiteks 1920-30ndatel
ei olnud olemas, või kui uus embleem on vana,
ajaloolist, tugevasti moonutanud. Näiteks kui
Valga maleva ajaloolise embleemi mõõk on kõver
idamaine saabel, siis uuel vapil ei saa ta muutuda.
Midagi pole teha: paikkonnal on ajalooline seos
Stefan Batoriga ja Valgale linnaõiguste andmisega
1584.
Eraldi teema on muidugi Tallinna malev. Tallinna
maleva embleemiks on teenetemärgi kujutis.
Teenetemärk on asutatud
aga 1995. aastal ja sel ei
ole
otsest
ajaloolist
eeskuju
1930ndatest.
„Šnitti“ on muidugi
võetud Üksik-Eskadroni
teenetemärgist:
sinine
venitatud haruga rist
versus punane venitatud
haruga
rist. Statuudi kohaselt: „Tallinna
sümboliseerivat nn „Dannebrogi“ risti“ .
Reklaamiagentuur DBB, kellelt embleemide
ühtlustamise teenust osteti, lähtus põhimõttest:
olemasolevad
embleemid
peavad
olema
graafiliselt n-ö sisse- ja välja „zuumitavad“. Kui
KLi Põhjakotkast või vapileoparde väga väikseks
suumida (näiteks embleemi kujutis sõrmusel või
kasvõi pastakal), on tagajärjeks sageli arusaamatu
kribu-krabu.
Samamoodi muutub see probleemiks ka
olemasolevate embleemide suurendamisel: ehk
kui maleva embleem on kunagi 1990ndatel
rastergraafikas joonistatud, muutub pilt embleemi

Esimene sellisel meetodil tehtud ja maleva
pealikele septembris 2016 esitletud uus Tallinna
maleva embleem võttis mu õhku ahmima.
Embleemile
ainult
punase
risti
ja
rüütlimõõga alles jätmine
on kindlasti ajalooliselt
vägagi huvitav lahendus
ent siiski üsna ebasobiv.

Põhiline küsimus oli, kust siit KL välja paistab.
Malevapealik andiski nõu: lähtuge Eesti-aegsest
sümboolikast.
DBB haaras „härjal sarvist“, võttis Tallinna
maleva 1930ndate õlakumärgi ja Tallinna vapi.

Kuid sellest ühe vahva disainielemendi,
rüütlikiivri hertsogikrooniga! Vinge badass! leidsid disainerid. Tõepoolest, vaadates tulemust sellise embleemi all võiks CV90 masinate üksus
sõita küll, …aga kergejalavägi ilmselt mitte.
Ja taas küsimus: kus kajastub sellel embleemil
seos KL-iga või konkreetselt Tallinnaga?
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Seega tuli DBB kontoris Sakala tänaval istuda ja
seletada, mis on heraldika ja mida võiks Tallinna
uuel embleemil kujutada. Järgmise versioonina
lähtuti Tallinna maleva lipust ja Tallinna lipust
(vt joonised).

Kokkuvõttes esitati lõplikuks valikuks siis kolm
varianti millest nr 2 oli juba selline, mis võiks
kasutust leida:
1

2

3

Kogu protsessi vältel olin malevapealikuna
otsekui kahe tule vahel: maleva juhatus leidis juba
sügisel 2016, et tegelikult on selline
embleemimajandus ebavajalik. Sisimas on ka
maleva pealik sama arvamusel, kuid käsk on
vanem kui meie.
Tulemus oli juba parem, kuid päriselt meid ikkagi
ei rahuldanud. Leidsin malevapealikuna, et
aluseks tuleb võtta ajalooline käiselint
kombineerituna Tallinna linna lipuga.

Jah, kas ja millises vormis uut embleemi ülepea
kasutada, on praegugi veel segane.
Teadaolevalt ei hakka see embleem ikkagi
asendama paremal käisel kantavat KLi
Põhjakotkast. Eks aeg annab arutust.
Seniks aga on KLi Tallinna maleva embleemiks
edasi Teenetemärgi kujutis.

Tallinna lipu sini-valged põiktriibud on ka
Tallinna maleva lipul. Tulemused olid juba õiges
suunas. Mureks oli leopardide „kriipsujukulisus“.

kol-ltn Toomas Väli
malevapealik
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Kaitseliidu Tallinna maleva orkester

Kaitseliidu Tallinna maleva orkester moodustati 2000. aasta jaanuaris. Orkestri põhiülesanne on
Kaitseliidu ja riiklike tseremooniate muusikalise osa esitamine. Orkester ei ole kutseline, koosnedes
vabatahtlikest harrastusmuusikutest. Üheaegselt põhitegevusega esineb orkester ka avalike
kontsertidega ja abistab teisi organisatsioone muusikaliste etteastetega. Alates 2010. aasta oktoobrist on
orkestri dirigendiks särav ja andekas Kalev Kütaru. Aastatel 2013 ja 2018 võitis Kaitseliidu Tallinna
maleva orkester Eesti puhkpilliorkestrite konkursil Turniir oma alagrupis- kontsertorkestrid, 1. kohad ja
kulddiplomid.

KIITUS MEIE AUVÄÄRT ORKESTRILE!
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Võitlejad sportima!
Võimalusi panna end proovile ning esindada
seejuures Tallinna malevat on palju. Aasta jooksul
on maleva meeskonnad olnud esindatud
korvpallis, võrkpallis, sangpommi tõstmises,
suustamises.
Maleva spordipealik Kert Meidra hoiab meie
liikmeid kursis saabuvate sportlike võistlustega
ning ühtlasi haldab ka spordigruppi, kuhu igal
huvilisel võimalik oma panus anda on. Infovooga
kursis olemiseks konktakteeruda Kert Meidraga
(kert.meidra@kaitseliit.ee).

TERVES KEHAS TERVE VAIM!
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Meredivisjon
Igas maleva teatajas anname ülevaate ühest meie allüksusest eesmärgiga tutvustada erinevate
malevkondade tegevusi kõikidele tegev- ja toetajaliikmetele Kaitseliidu Tallinna malevas. Sel korral
saab tähelepanu Kaitseliidu Tallinna maleva Meredivisjon.
Meredivisjon on Kaitseliidu Tallinna Maleva
eksterritoriaalne allüksus, mis teeb laiapõhjalist
koostööd Eesti Mereväega. Meredivisjoni liikmeid
ühendab armastus mere vastu. Meie seas on endisi,
kui ka praegusi mereväelasi, piirivalvureid,
purjetajaid, elukutselisi meremehi, väikelaeva
omanikke ning merendusspetsialiste.
Meredivisjoni ohvitserid on aastaid teenindanud
läviohvitseridena (liaison officer, lühend LNO)
Eestit külastavaid NATO ja liitlaste sõjalaevu.
Aastatega kogunenud kompetents läviohvitserina
on Mereväe poolt kõrgelt hinnatud. Meredivisjoni
vabatahtlikud viivad läbi LNO koolitusi mereväe
kadettidele.
Meie meremehed jagavad oma teadmisi
Merenoorkotkastele ning mõnedki liikmed on
riigikaitseõpetajad koolides.
Kuulsust on kogunud Meredivisjoni laskurid, kes
regulaarselt kpt (r) Matti Kanepi käe all oma
oskusi
Männiku
lasketiirus
lihvivad.
Meredivisjoni täpsema käega mehed on toonud
Tallinna malevale arvukalt karikaid ja medaleid
erinevatelt laskevõistlustelt.
Meie
liikmed
panustavad
turvalisusesse
vabatahtlike merepäästjatena Tallinn SAR
liikmetena ja abipolitseinikena merepatrullis
Politsei- ja Piirivalveameti Tallinna kordonis ning
Tallinna Lennujaamas.

2018.a
viib
Meredivisjon
koostöös
Mereväekooliga
läbi
juba
teistkordse
merekaitseliitlase baaskursuse. Kursusel osaleb 35
kaitseliitlast Tallinna ja Harju malevast.
Merekaitseliitlase baaskursus on mõeldud
Tallinna Maleva mereväega vahetut koostööd
tegevatele kaitseliitlastele üldmerendusalaste
teadmiste ja oskuste andmiseks ning koostööks
vajalike hoiakute kujundamiseks.
Meie esmane prioriteet on pakkuda oma liikmetele
merealast väljaõpet: navigatsioon, merepääste,
merevaatlus, kiirkaatri juhtimine. Omandatud
oskusi saavad kaitseliitlased proovile panna
kevadisel mereväe suurõppusel “Open Spirit
2018” ja sellel sügisel toimuval mereväelaste
reservõppekogunemisel.

Meredivisjoni liikmete ühisteks
põhiväärtusteks on isamaa teenimine ja
armastus mere vastu!
Meredivisjoniga on oodatud liituma:
Endised ja praegused meremehed, purjetajad,
vabatahtlikud merepäästjad, paadi ja väikelaeva
omanikud! Pluss muidugi kõik need, kes tahavad
panustada merelisse riigikatisesse ja omandada
sellealaseid teadmisi ja oskusi!

Meredivisjoni Merekaitseliitlase baaskursus 2017/2018

Hakka Meredivisjoni jälgijaks!
www.meredivisjon.ee
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Vasakult: kpt-mjr Aivar Auväärt, n-ltn Oliver Raal, n-ltn Asko Kivinuk, srs Aleksei Kivinuk ja lnt Jimmy Karp.

Meredivisjoni liikmed 2017. aasta RÕK-il. Mereväe tuukrilaev LOOD.
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KAITSELIIDU RAHVALUULE
StTaKo linnalahingu harjutusest Kloogal

Klooga veerel kümne paiku
Õhus tunda taplusmaiku
Täna teeme miskit uut –
Soome linnalahingut!
Koolitaja-mehi palju
Näitavad meil värskeid "nalju"
Teha tuleb nii ja naa
Vanal koolil’ – tšau-pakaa!
Kiirustada linnas vale
Linnalahing on kui male
Mõtle ette mitu trikki
Silmad lahti, kõrvad kikki
Avama peab aknaid, uksi
Keegi kuskil ei käi üksi!
Luusid üksi mööda nurki
Vastane siis lööb su „purki“
Kaalu läbi poolt ja vastu
Alles siis võid trepil astu’
Rulli malbelt tagant ette
Jalg käib pehmelt teise ette
Nurki avades saab „tantsu“ –
Katsuma peab eespool-Antsu

Antsul mõtted „mõnna-mõnna“
Nõksab pead … ja annab minna
Torud turris nurga taha
Kurat – pole üldse paha!!
Piki seina nagu aasal
Number 3 – kas jõudsid kaasa?
Ukse juures kiirus maha
Vaata ette, vaata taha
Tahad uksest sisse minna?
Las granaat läeb enne sinna!
Hoone suur? Ei ole teema
(Adreka küll ajas keema)
Asi pole üldse vedel
Lahenduse pakub redel
Nagu vihmakene kallab
Puhastame ülalt alla
Toad ja koridorid, trepid
Keldri ka? – No keda ke#ib

Austusega, Teie
Luule Kaeviku
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KAITSELIIDU RAHVALUULE
StTaKo linnalahingu harjutusest Keila-Joal
KL GHOSTBUSTERS
Mingid „tondid“ tegid kära
Koolist lapsed aeti ära
Andmaks surmahoopi boale
Kaitseliit läks Keila-Joale

Metsast snaiper päästis päeva
Võttis kanda suure vaeva
Siis kui omad mehed kotis
Üksi sealt ta vastast nottis

Autod metsa, mehed joondu
Ajame nüüd asjad joonde!
Lähme, näitame, et teame
Kuidas tegutsema peame!

Lõpuks tehti mõttetalgud –
vähendada tuleb valgust!
Granaadid ees, siis mehed peale!
Rohi nõnda leiti veale

Mehed läksid nagu kästi
Mõned loiult, mõned hästi
Redel kerkis, aken paukus
„Tonte“ nähti ukseaukus

Tonditõrjel kõrge hind –
paljudel jäi majja hing
Ülem siiski kiidab mehi
Mõisnik kui, kel pekstud rehi

Selged olid nõksud-võtted
Kõigil lahingus on mõtted
Aga hoones – tulemüür
Liigud ringi, seljas küür

Aga päev veel polnud läbi –
Et ei teeks me rännul häbi
Nagu neiukesi lokkis
Ülem tagas’teel meid nokkis

Hoones „tondid“ olid visad
Kuulasid pealt meie kisa
Aga ise olid vaikselt
Haistsid kaugelt vere maitset

Jalastuda! Ringi kaitse!
Põllumullal kehv on maitse
Tegime siis mõned hüpped
Lõpuks koju, Plangu rüppe …

„Surmakoridoris“ pole elu
Võte! Action! Vähem melu!
Kuid see pole lumme k#$ta
Iga katse läheb luhta …

Austusega, Teie
Luule Kaeviku

