
HEAD KAASVÕITLEJAD!
Ma ei tahaks alljärgnevat teemat üldse puudutada, 
kuid ma pean seda tegema, sest mulle tundub, et all
järgnev probleem on Kaitseliidus kohati süvenev.

Lõuna maakaitseringkonna viimatisel suurõppusel 
juhtus nördimapanev vahejuhtum, mis jättis õppuse 
korraldajatele mõru maitse suhu. Teadupärast koos
nes õppus kahest osast – õppekogunemisest ja sel
lele järgnevast õppusest SIBUL 2017.

Paraku otsustasid mitmete malevate kaitseliitlased lahkuda pärast kohustusliku RÕKi 
lõppu ja nagu tabavalt märkis Valgamaa maleva pealik mjr Lusik  jätta oma võitluskaas
lased lahinguväljale surema.

Formaalselt ei saa nendele kaitseliitlastele midagi ette heita, sest kohustusliku RÕKi ajal 
olid nad nö põllul, kuid küsimus on laiem.

Kaitseliit on organisatsioon, kuhu kuulumine on vabatahtlik. Kuid kui juba Kaitseliidus ollak
se, siis kaasneb sellega kohustus ja vastutus. Vastustus oma riigi ja ka kaasvõitlejate ees.

Öeldakse, et pole oluline, kes on Sinu vastas, kui tead, kes seisab Sinu kõrval. Kahjuks 
näitas viimane õppus, et mitmed kaitseliitlased ei saa sellest aru.

Kolltn Kalle Köhler
Tartu maleva pealik
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SIBUL 2017 toimus siis esmakordselt 
formaadi järgi, kus isikkoosseis kogu
nes eskaleeruvalt alates esmaspäevast 
reservõppekogunemise (RÕK) raames ja 
RÕKi lõppedes reedel läks õppus suju
valt üle suurõppuseks SIBUL.

Sisuliselt kestis Kaitseväe keskpolügoo
nile ligi tuhatkond LõunaEesti kaitse
liitlast kokku toonud õppus nädal aega. 
Formaadi kohaselt toimus õppus eskalee
ruvalt: esimesel päeval kogunesid staap 
ja kompanii ning rühmaülemad, seejä
rel jaoülemad ja erialaspetsialistid ning  
neljapäeval kogunes siis kogu ülejäänud 
isikkoosseis. 

Õppuse SIBUL 2017 stsenaariumi koha
selt viis Kaitseliidu LõMKR lahingugrupp 
läbi  kaitsetegevusi ning neid ründas 
NATO lahingugrupp, mille toetuseks olid 
antud meie kergejalaväekompaniid.

Tartu maleva pealiku ja õppuse juhi kolo
nelleitnant Kalle Köhleri  sõnul võttis 
suur õppus kokku Lõuna maakaitsering

konna kolmeaastase õppetsükli ning oli 
sisuliselt järgmisel aastal aset leidva 
Kaitseväe suurõppuse SIIL 2018 peaproov.

“Suurõppusel SIIL 2018 läheb Lõuna la
hingugrupp hindamisele, mistõttu RÕK ja 
SIBUL 2017 olid väga tähtsad, kuna tõid 
välja meie kitsaskohad ning andsid või
maluse harjutada koostööd NATO lahin
gugrupiga,” lisas ta.

Põlva maleva pealik major Janel Säkk li
sas, et kui 1015 aastat tagasi kaitseliitla
sed ainult unistasid suurtest õppustest ja 
vastutegevuses oli kasutada Lahingukooli 
kolm BTRi, siis õppusele SIBUL oli kaa
satud mehhaniseeritud pataljon, kus oli 
terve tankikompanii. 

“See õppus andis võimaluse kogeda 
reaalselt, mida suudab teha soomusük
sus kergejalaväe vastu.  Kaitseliitlane on 
leidlik ja seda oli ka õppusel näha. Lihtsa
te kavalustega suudeti ära petta soomuki 
või tanki sihturid ja iga kahtlase teetõkke 
pärast võideti aega enda kasuks,”  tõi ma

jor Säkk välja õppusel saadud kogemuse.

Tema sõnul andis õppus ka liitlastega 
koostöökogemuse ja seda said eriti ko
geda Tartu maleva kergejalaväeüksused, 
kes liitlastega osalesid vastutegevuses.

“Esmalt peame aru saama nende kee
lest, siis mõistma nende lahingulisi käi
tumismalle ning lõpuks koostööna ühiste 
eesmärkide poole liikuma. Kahjuks ei ole 
meil siin LõunaEestis ühtegi polügooni, 
et saaks selliseid õppuseid koos liitlas
tega rohkem korraldada, seega peame 
ootama suurõppuseid nagu näiteks Ke
vadtorm või SIIL,“ lisas ta.

Kolonelleitnant Kalle Köhleri sõnul seis
nes õppuse üks suuremaid väärtusi sa
muti selles, et kaitseliitlased said kätte 
tunde, kuidas võidelda raske soomuse 
vastu. “Õppus näitas suurepära
selt, et jutud 

Eestist 24 tunniga läbijalutamisest on vaid 
jutud. Meie üksused suutsid meie maas
tiku võimalusi ja tervet talupojamõistust 
ära kasutades osutada rasketehnikale 
arvestatavat vastupanu,” ütles ta.

Tõrvatilk meepotis

Kolonelleitnant Köhleri sõnul võib õppuse
ga rahule jääda ning LõunaEesti malevate 
üksustel pole midagi häbeneda.  Küll aga 
tegi õppuse korraldajate meele mõruks 
paljude kaitseliitlaste suhtumine.

Nagu öeldud, moodustas õppuse kaks 
komponenti: esmaspäevast reedeni kestev 
reservõppekogunemine ning laupäevast 
pühapäevani kestev SIBUL. Paraku tõl
gendasid mitmed Põlva, Sakala, Valga ja 
Võru malevate kaitseliitlased 
seda nii, 

SUURÕPPUS SIBUL 2017:  
KOGEMUSED JA ÕPPETUNNID

Lõuna maakaitseringkonna suurõppus SIBUL 
2017 on nüüdseks möödanik. Uue formaadi järgi 
peetud õppus oli Lõuna lahingugrupile peaproo-
viks enne järgmisel aastat toimuvalt üleriigilist 
suurõppust SIIL 2018, kuhu Lõuna lahingugrupp 
läheb hindamisele ning SIBUL 2017 andis seega 
nii suurepärase kogemuse kui tõi ka välja mõned 
valusad vajakajäämised.



Väga hea kogemus kompanii kaitsetege
vuse planeerimise ja läbiviimise osas pa
taljoni koosseisus. 
KÜd said ülevaate oma üksusest ja mingil 
määral isikkoosseisu võimekusest.
Õppuse ülesehitus võimaldas erinevaid 
olukordi läbi harjutada ning oli ajaliselt 
suhteliselt paindlik. Väga hea oli reaalse 
kõrgel tasemel oleva vastase olemasolu.
Probleemiks  tegevus valmistati ette, kuid 

hiljem teostama jäi seda 2/3 üksusest. 
Reedene päev läks suuresti kaduma õp
puse koha pealt, kuna ainult ühe üksuse 
tegevusala oli väljaspool ohuala. 
Vastase kohati aeglase edasiliikumise tõttu 
tuli tõkkesõlmed avada, nii et osa lahin
gugrupi üksusi ei saanud tunnetada tõk
kesõlmede  mõju ja osaleda lahingutes 
kõigi üksustega.

2. detsembril 2017 toimub Naiskodu
kaitse Tartu ringkonna poolt korraldatav 
evakueerimise õppus SIPELGAS 2017. Õp
puse viib läbi NKK Tartu ringkonna eva
kuatsiooni grupp. 

Evakuatsioonigrupi ülesanne on eelkõige 
Kaitseliidu liikmete perede turvaline eva
kueerimine kriisi või sõjaajal otsese ohu 
piirkonnast ohutumasse piirkonda.

Praegu on oluline, et kõik Tartu maleva 
liikmed, Kaitseliidu kompaniide võitlejad 
mõtleksid läbi ja hindaksid oma pereliik
mete ohutust lähtudes reaalsest ohuolu
korrast ja  vastaksid mõttes järgmistele 
küsimustele: 

Milline on teie lähedaste olukord, millised 
on nende võimalused oma ohutuse taga
misel? Kas neil on olemas võimalus liiku
da vajadusel ohutumasse 
paika? 

Kas teie pereliikmetel on olemas see 
ohutu paik? Kas nad vajaksid abi näiteks 
transpordi korraldamisel? Kas nad vajak
sid NKK evakuatsioonigrupi liikmete abi?

Kui vastate vähemalt mõnele küsimuse
le jaatavalt, siis palun registreerige end 
osalema õppusel SIPELGAS 2017. 

Reaalses ohuolukorras õigesti tegutse
miseks peavad end ette valmistama nii 
evakuatsioonigrupi liikmed kui ka po
tentsiaalsed evakueeritavad, et ka nemad 
teaksid kuidas häda korral toimida.

Sel põhjusel ootame õppusele Sipelgas 
2017 osalema kõiki inimesi, nii täiskas
vanuid kui ka lapsi, kes võivad reaalses 
olukorras abi vajada.VÄLJAVÕTTEID ÕPPUSE TAGASISIDEST

NKK TARTU RINGKOND VIIB LÄBI 
EVAKUEERIMISÕPPUSE SIPELGAS  

et SIBUL on vabatahtlik ning nad lahkusid 
reede õhtul õppuselt.

“Minu meelest on see täiesti vastutus
tundetu, kuna mõned üksused ei suutnud 
laupäeval enam oma ülesannet täita, kuna 
nende koosseisust oli lahkunud 1/3 võitle
jatest. Need lahkujad ei anna endale aru, 
kui suur töö on sellise õppuse korraldamine 
ning sisuliselt nad torpedeerisid kogu õp
pust,” oli kolonelleitnant Kalle Köhler nör
dinud.

Ka Tartu kergejalaväekompaniid ei hiilanud 
vastutustundega, kui kohale ilmus  pisut 
enam kui pool registreeritutest. Tõsi küll, 
need kes kohale tulid, said suurepärase 
kogemuse, kuid probleemi see ei muutnud.

“Mul oli väga piinlik meie liitlaste ees, kuna 
ka nemad ei saanud soovitud õpikogemust, 

sest kohale ilmus poole vähem võitlejaid,” 
lisas Köhler.

Tartu maleva pealiku sõnul tegelevad prae
gu probleemiga allüksuste ülemad, kuid 
neil, kes erinevatel põhjustel õppustele ei 
jõudnud, soovitas kolonelleitnant Köhler 
vaadata üle oma prioriteedid.

Valgamaa maleva pealik major Kaido Lusik 
lisas, et õppuse heaks läbiviimiseks oli teh
tud korralik eeltöö ja eeldused heaks üritu
seks olid loodud.  “Valgamaa osalus RÕK
il oli hea, kuid rahule ei saa jääda sellega, 
mis toimus pärast RÕKi. Lahkujad jätsid 
sisuliselt oma kaasvõitlejad lahinguväljale 
surema,” tõdes ta.

KL Tartu malev



Tänavu mais allkirjastas Kaitseliidu ülem 
raamlepingu, mille järgi Kaitseliit ostab 
järgmise aasta jooksul meeneid ainult 
OÜst L&L Reklaam.

Allakirjutatud raamlepingu kohaselt või
vad tellimusi firmale esitada ainult ma
levate volitatud isikud ja vabatahtlikud 
ei saa ise Kaitseliidu nimel osta. Tartu 
malevas on volitatud isikuks teavitustöö 
ja tsiviilsõjalise koostöö (PA/CIMIC) spet
sialist Sander Silm.

Tuleb meeles pidada, et hankeseadusest 
tulenevalt ei ole eraldi omatulu ja riigieel
arve raha – Rahandusministeeriumi vaa
tes on kõik ühine Kaitseliidu raha. 

Täpsustuseks veel niipalju, et hanke alla 
ei käi hinnalised kingitused ehk meened, 
mille hind hakkab 51 eurost.

Hanke alla lähevad ka trükised

Oktoobris sõlmis Kaitseliit raamlepingu 
Spin Press ASga ning nüüdsest tuleb 
flaierid/kutsed/tänukirjad/diplomid/visiit
kaardid tellida sellest ettevõttest.

Kui malevkondade vabatahtlikud tellivad 
isikliku raha eest mingeid trükiseid, siis 
pole vahet, kust tellida. Kui aga tellimi
seks kasutatakse allüksuse omatulu, tu
leb trükis tellida Spin Press ASst.

Kellel on soov tellida trükiseid, pöördugu 
samuti teavitustöö ja tsiviilsõjalise koos
töö (PA/CIMIC) spetsialisti Sander Silma 
poole.

Kuna järjest enamate toodete tellimi-
ne Kaitseliidus läheb hangete alla, siis 
palume enne kulutuse tegemist konsul-
teerida maleva referendiga!

KL Tartu malev

MUUTUS MEENETE JA TRÜKISTE  
TELLIMISE KORD

Õppusel osaleva evakueeritava ülesan-
ded:

 Edastada evakuatsioonigrupile üks te
lefoninumber. Võitleja lühike telefonikõne 
või SMS peab sisaldama inimese nime 
ja telefoninumbrit, kellega evakuatsioo
nigrupp edasise tegevuse käigus saaks 
kokku leppida pere evakueerimise (abi
kaasa, kõige vanem laps vms). Kogu järg
nev asjaajamine toimub selle võitleja poolt 
antud kontakttelefoni kaudu.

 Olla laupäeval 2.12.17. selle kontakttele
foni kaudu kättesaadav alates kella 10.00.

 Vastata evakuatsioonigrupi telefonikõ
nele ja edastada täiendavat evakuatsiooni 
korraldamiseks vajalikku infot ja toimida 
evakuatsioonimeeskonna poolt antud ju
histe järgi (näiteks pakid asjad ja oled val
mis, et järgi tullakse kahe tunni jooksul).

 Minna kaasa evakueerijatega (NKK Tar
tu ringkonna liikmed) evakueeritavate ko
gumispunkti/laagrisse ja jääda sinna vä
hemalt kuni pärastlõunani. 

 Täita päeva jooksul laagriülema kor
raldusi, osaleda laagri meeskonna poolt 
pakutavates tegevustes ja pidada kinni 
päevakavast.

Kogumispunkt/laagrikoht on köetav, soo
ja veega ja sooja toidu valmistamisvõima
lusega varustatud suur maja väljaspool 
Tartut. Toitlustamisega ja tegevuste orga
niseerimisega tegelevad NKK Tartu ring
konna liikmed. Lastega tegelevad Tartu 
KT/NKK vabatahtlikud instruktorid.

Sellel õppusel harjutame ühe päeva jook
sul erinevaid evakueerimisprotseduure, 
osalejate isiklik transport pole vajalik. 
Pärast õppuse lõppu transporditakse 
osalejad tagasi koju või Tartu maakonna 
piires nende poolt soovitud kohta.

Täpsema info saavad õppusele registree
runud.

Õppusele registreerumiseks tuleb, saata 
ekiri aadressile eestisipelgas@gmail.com

Küsimuste korral palun kirjutage kertu.
runkorg@ut.ee 

Leane Morits

NKK Tartu ringkonna instruktor

tel 5113823
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TARTU MALEVA JUHATUSE OTSUSTEST

Käesoleval aastal on KL Tartu maleva 
juhatus kogunenud seitsmel korral ning 
siinkohal toomegi lühidalt ära juhatuse 
otsused.

12.01.2017 toimunud koosolekul valis 
maleva juhatus kandidaadid, keda esitada 
Tartu linna poolt tunnustamiseks. Aruta
ti Eesti Vabariigi aastapäeva, maakaitse
päeva ning maleva aastapäeva korral
damist. Otsustati anda maleva juhatuse 
2016. a tegevusest ülevaade maleva uu
diskirjas.

Otsustati teha ettepanek keskjuhatusele 
kasutuskõlbmatute transpordivahendite 
mahakandmiseks ja utiliseerimiseks ning 
arutati õppe ja tagalakeskuse ehitusva
remete lammutamist, et laiendada trans
pordivahendite parkimisala.

Otsustati maleva omatulust lasta õmmel
da  tavavormid kahele kaitseliitlasele ning 
hüvitada ühele tegevliikmele õppuse käi
gus purunenud prillid.

06.02.2017 toimunud maleva juhatuse 
koosolekul arutati esindajatekogu päeva
korda.

22.03.2017 toimunud maleva juhatuse 
koosolekul arutati maleva aastapäeva 
korraldamist, otsustati omatulu kasuta
mise üle ning arutati maleva 100. aas
tapäeva meenetemedalite ja brošüüride 
valmistamise ja kasutamise teemat. Li
saks arutati ka esindajatekogu korralda
mist ning vaadati üle revisjonikomisjoni 
poolt esitatud küsimused/vastused ning 

ühtlasi  ka 2016. aasta kohta tehtud ette
panekud.

07.04.2017 toimunud maleva juhatuse 
koosolekul kiideti heaks juhend “Erguta
mise ja tunnustamise põhimõtted Tartu 
malevas” ning esitati  see malevapeali
kule kinnitamiseks.

08.05.2017 koosolekul kiideti heaks 
transpordispetsialistiga lepingu sõlmi
mine.

08.06.2017 koosolekul otsustati, keda 
esitada maavanema poolt  tunnustami
seks.

05.09.2017 koosolekul arutati ergutamisi 
maleva 100. aastapäeval. Muudeti  “Ergu
tamise ja tunnustamise põhimõtted Tartu 
malevas“ juhendi sõnastust. “25. augus
tiks esitada – ergutused ja tunnustused 
maleva/Kaitseliidu aastapäevaks“ asemel 
muudeti sõnastus järgnevaks “25. augus
tiks esitada – esildised teenetemedalitele 
ja teenetemärkidele maleva/Kaitseliidu 
aastapäevaks”.

Arutati maleva 100. aastapäeva korral
dust, kutsete saatmist, meenemüntide 
soetamist ning kinkimist jms.

Langetati otsus omatulu kasutamiseks 
relvastustarvikute soetamiseks. Otsustati 
teha keskjuhatusele ettepanek transpor
divahendite võõrandamiseks, mahakand
miseks ning utiliseerimiseks ning arutati 
kinnisvara küsimusi.

KL Tartu malev



Malev emiteeris meenemündi

KL Tartu malev emiteeris väärika ajaloo
lise verstaposti puhuks ka meenemündi.

Eksklusiivse mündi kujundas Tartu ma
leva kaitseliitlane Ivar Sibul ning münt on 
vermitud OÜs Sporrong Eesti. Kuivõrd 
tänane Tartu malev on ajalooliselt Tartu 
ja Tartumaa malevate õigusjärglane, leiab 
meenemündilt lisaks Kaitseliidu süm
boolikale ka mõlema maleva ajaloolised 
sümbolid.

Vasesulamist reljeefse pinnaga meene
mündi diameeter on 45 mm ning paksus 
3 mm. Münt on käsioksüdeeritud ja ma
tistatud ning osad mündil olevad detailid 
on külmemailitud ja pliiatskullatud. Münt 
on pakendatud plastiktaskusse.

Kõigil Tartu maleva kaitseliitlastel on või
malik mündi omanikuks saada Tartu ma
leva korrapidaja juures (Riia 12, Tartu).

Meenemündi soetaja peab tõestama oma 
seotuse KL Tartu malevaga (liikmepilet 
jms) ning tegema kohapeal sularahas 
Tartu malevale vähemalt 25 euro suuru
se annetuse. Kõik annetuse teinud kait
seliitlased kantakse meenemündi saajate 
nimekirja.

Kuivõrd meenemünte on piiratud kogus 
siis saab iga kaitseliitlane soetada ainult 
ühe mündi.

TARTU MALEV TÄHISTAB SUURE-
JOONELISELT OMA AASTAPÄEVA 

Tartu malev on üks nendest vähestest Kaitseliidu 
malevatest, mis on vanem kui Eesti Vabariik ning 
meie malev tähistabki oma 100. aastapäeva juba 
tänavu sügisel. 

Kaitseliidu Tartu maleva sünnitunnis
tusele kirjutas piltlikult öeldes alla Tar
tu linnavolikogu, kes 20. oktoobril 1917. 
aastal otsustas luua linnavalitsuse allu
vuses oleva reservmiilitsa üksuse, mille 
ülesandeks oli linnakodanike elu ja vara 
kaitsmine.

Kuigi mõni kuu hiljem pidi reservmiilit
sa üksus minema põranda alla, loetakse 
Tartu maleva sünnipäevaks just 20. ok
toobrit 1917.

KL Tartu malev tähistabki oma 100. aas
tapäeva 10. novembril 2017 kell 19 Eesti 
Rahva Muuseumis.

Aastapäevale annab avalöögi kell 19 algav 
pidulik aktus, millele järgneb meeleolu
kas piduõhtu, kus astuvad üles Metsatöll 
ja Kaire Vilgats koos Koit Toomega. Õhtut 
juhib Raivo E. Tamm.

Uksed pidulistele avatakse 18.30 ja riie
tus aastapäeval on kas tume ülikond või 
pidulik tavavorm.

Sisenemine on kas kutse või pileti alusel 
ning piletite eelmüük toimub maleva kor
rapidaja juures Riia 12. Pilet maksab 10 
eurot ja kohapeal piletimüüki ei toimu!

Eesti Rahva Muuseum pakub seoses 
maleva aastapäevaga reedel, 10. no-

vembril KL Tartu maleva liikmetele 
muuseumi külastust 8 euro suuruse 
soodushinnaga ning soodustuse aluseks 
on Kaitseliidu liikmepilet. Perepilet on 
sellel päeval 19.60 (tavahind 28 eurot) 
ning pere tähendab 2 täiskasvanut+ 
nende kõik alaealised lapsed. Soodus-
tuse eelduseks on jälle ühe pereliikme 
Kaitseliidu liikmepilet.



Kaitsevägi ja Kaitseliit korraldavad 2018. aasta mais Eesti uuema ajaloo suurima õppuse Siil, kuhu kutsutakse enamik 
Eesti kaitseliitlasi ja naiskodukaitsjaid, reservväelased, tegevväelased, ajateenijad ja liitlased. Õppuse eesmärk on harjutada 
üksuste kiiret lahinguvalmidusse seadmist ja manöövrite läbiviimist. 

Õppus Siil 2018 jaguneb sisult kaheks. Esimese nelja päeva jooksul testitakse mobilisatsiooni ja maakaitse ülesannete täitmist üle 
kogu Eesti ning õppuse teine osa keskendub erinevatele manöövritele. On äärmiselt oluline, et iga kutse saaja tuleks kohale – ilma 
inimesteta pole võimalik üksuste lahinguvalmidusse seadmist harjutada. Õppusele Siil 2018 kutsutakse osalejad täitma nende 
sõjaaja ametikohale määratud ülesandeid. Seetõttu on igal õppusel osalejal oma ülioluline roll tervikliku riigikaitse jaoks. 

Alates 2018. aastast suureneb õppekogunemistel osalevate kaitseliitlaste ja reservväelaste päevaraha vastavalt 
ametikohale 37, 40 ja 50 eurole. Samuti suureneb väljaspoolt Eestit õppekogunemisele tulijatele sõidukompensatsioon 
70 eurolt 120 eurole. Kaitsevägi teeb aktiivset koostööd tööandjate ja õppeasutuste esindajatega, et õppuse kutse saajatel oleks 
õppusel osalemine võimalikult lihtne. Sellele lisaks on kirja teisel küljel pöördumine tööandjate ja õppejõudude poole, mida on 
vajadusel võimalik oma osaluse selgitamiseks neile esitada.

Kaitsevägi ja Kaitseliit vajavad Sinu osalust õppusel Siil, sest isegi nii mastaapsete õppuste puhul on iga osalise kohalolu vajalik. 
Õppusel osalemine on otsene panustamine Eesti riigikaitsesse ja meie kõigi turvalisse tulevikku.

Tule Siilile, ole osa tugevast vennaskonnast ja ajame koos okkad turri. 

Iga okas loeb!

Austatud õppusel 
Siil 2018 osaleja!

Riho Terras
kindral
kaitseväe juhataja

Meelis Kiili
kindralmajor
Kaitseliidu ülem
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Selle pöördumise esitaja on kutsutud kaitseväe ja Kaitseliidu korraldatavale Eesti uuema ajaloo suurimale õppusele Siil 2018. 
Õppusele kutsutakse enamik Eesti kaitseliitlasi ja naiskodukaitsjaid, reservväelased, tegevväelased, ajateenijad ja liitlased. Õppuse 
eesmärk on harjutada üksuste kiiret lahinguvalmidusse seadmist ja manöövrite läbiviimist. 

Õppus Siil 2018 jaguneb sisult kaheks. Esimese nelja päeva jooksul testitakse mobilisatsiooni ja maakaitse ülesannete täitmist üle 
kogu Eesti ning õppuse teine osa keskendub erinevatele manöövritele. On äärmiselt oluline, et iga kutse saaja tuleks kohale – ilma 
inimesteta pole võimalik üksuste lahinguvalmidusse seadmist harjutada. Õppusele Siil 2018 kutsutakse osalejad täitma nende 
sõjaaja ametikohale määratud ülesandeid. Seetõttu on igal õppusel osalejal oma ülioluline roll tervikliku riigikaitse jaoks. 

Selle kirja esitaja on üks neist riigikaitsjatest, kellele Eesti Vabariik ja rahvas Eestile tekkiva ohu korral loodavad. Tema osalus õppu-
sel tagab, et vajadusel oleks tal võimalikult head oskused meie kõigi kodumaa kaitsmiseks. 

Kutse saajal on seadusest tulenev nõue õppekogunemisel osaleda. Tegu ei ole valiku, vaid kodaniku olulise kohustusega. 

Sellest tulenevalt palume Teil võimaldada kutse saaja osalemine õppusel Siil. Kaitsevägi ja Kaitseliit vajavad tema osalemist. Kutse 
saajat toetades panustate otseselt Eesti riigikaitsesse ja meie kõigi turvalisse tulevikku.

Täname Teid mõistva suhtumise ja panuse eest riigikaitsesse! 

Iga okas loeb!

Austatud õppusel Siil 2018 
osaleja tööandja/õppejõud!
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