
KAITSEVÄE
TOETUSE 

VÄEJUHATUSE
TOETUSTEENUSTE 

KESKUSE
INFOVOLDIK

PSÜHHOLOOGID
kaitseväe psühholoogiateenistus tel 717 4972
e-post psuhholoogid@mil.ee

toetuse väejuhatus
staabi- ja sidepataljon  tel 717 4977 ja 
vahipataljon   tel 717 4975
merevägi
õhuvägi

1. jalaväebrigaad   tel 717 8984
2. jalaväebrigaad   tel 717 5892

SOTSIAALTÖÖTAJAD
kaitseväe sotsiaalteenistus  tel 717 4964
e-post sotsiaaltootajad@mil.ee

kaitseväe toetuse väejuhatuse toetusteenuste keskuse 
teenuskeskus   tel 717 4978
e-post veteran@mil.ee

1. jalaväebrigaad   tel 717 8056 ja
    tel 717 8057
kaitseväe toetuse väejuhatuse toetusteenuste keskuse 
tugikeskus   tel 717 4967 ja  
    tel 717 4968

ööpäevaringne info- ja abitelefon tel 512 7307
e-post toetusteenused@mil.ee

KULTUUR JA KEHAKULTUUR
kaitseväe toetuse väejuhatuse 
toetusteenuste keskus  tel 717 4962
e-post toetusteenused@mil.ee

KAPLANID
kaitseväe kaplaniteenistus  tel 717 1019
e-post kaplanid@mil.ee

toetuse väejuhatuse toetusteenuste  
keskuse tugikeskus   tel 717 4971
toetuse väejuhatuse logistikapataljon tel 717 4303
1. jalaväebrigaad   tel 717 8973
Viru jalaväepataljon   tel 717 8305
2. jalaväebrigaad   tel 717 5103
staabi- ja sidepataljon  tel 717 2019
õhuvägi    tel 717 3606
merevägi    tel 717 7107
Kaitseliit    tel 717 9019

KÜSIMUSTE KORRAL ANNAB LISAINFORMATSIOONI 
kaitseväe toetuse väejuhatuse toetusteenuste keskus 
    tel 717 4963
e-post toetusteenused@mil.ee

Toetusteenuste keskus asub Lõkke 4, Tallinn (5. korrus).



SEE ON SULLE, KUI OLED:

- ajateenija,
- tegevväelane või tema pereliige,
- kaitseväe veteran,
- tegevteenistusest lahkunud veteran,
- vigastatud veteran või tema pereliige,
- langenud veterani pereliige.

TOETUSTEENUSTE KESKUS PAKUB:

- kriisinõustamist ning info ja abi andmist  
(ööpäevaringne info- ja abitelefoniliin 512 7307);
- sotsiaalnõustamist;
- tehnilisi abivahendeid (nt proteesid);
- psühholoogilist nõustamist;
- pere- ja suhteteraapiaid;
- psühholoogia-alast väljaõpet;
- hingehoidu (piht ja lein);
- usutalitlusi (nt ristimine, leer, laulatus jne);
- religiooniõpetust;
- abielu registreerimist;
- kaitseväe eetika alast nõustamist;
- spaateenust missioonilt naasnutele;
- eluasemelaenu käendust sihtasutuse  
KredEx vahendusel;
- ettevalmistust tsiviilkarjääriks  
(nt karjäärinõustamine ja ümberõpe veteranidele);
- kultuuriüritusi (nt Veteranirock);
- spordiüritusi (nt Sinilillejooks);
- võimalust edastada oma ettepanekuid kaitseväe  
veteranipoliitika ning sotsiaalpoliitika kujundamiseks;
- koostöös partneritega õigusnõustamist, võlanõustamist, 
finantsnõustamist, ettevõtluskoolitust.

KAITSEVÄE TOETUSE VÄEJUHATUSE TOETUS-
TEENUSTE KESKUSE KOOSSEISU KUULUVAD:

1. KAPLANITEENISTUS
2. PSÜHHOLOOGIATEENISTUS
3. SOTSIAALTEENISTUS

Teenistuste põhiülesanne on oma valdkonna toetustege-
vuse juhtimine, koordineerimine ja tagamine kaitseväes.

4. TUGIKESKUS
- toetab rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil viibivat 
tegevväelast ja tema peret;
- pakub kriisinõustamist ning annab info ja abi (ööpäe-
varingne info- ja abitelefoniliin 512 7307);
- tagab kaitseväes teenistusülesannete täitmise tõt-
tu vigastatud veteranile ning tema perele sotsiaalset, 
psühholoogilist, meditsiinilist ning usulist toetust (nt 
taastusravi ja rehabilitatsioon);
- on rehabilitatsiooniüksus teenistusülesannete täitmise 
tõttu vigastada saanud tegevväelase taastusajal;
- toetab langenud veterani peret (emotsionaalse toetu-
se tagamine ja nõustamine praktiliste küsimuste lahen-
damisel (sh psühholoogiline abi)).

5. TEENUSKESKUS
- pakub ajateenijale, tegevväelasele ja veteranile suuna-
tud toetust (toetused ja teenused);
- tagab kaitseväeülest  psühholoogilist abi ja sotsiaal-
nõustamist;
- korraldab veteranide jaoks spordi- ja kultuuriüritusi;
- korraldab vigastatud veteranide igapäevast spordi- 
tegevust.


